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لـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي ا

 االفتراضي 

 :تحت عنوان

 
 

منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد 

 املذكرات واألطروحات الجامعية

 

 
 

من ورد في هذا الكتاب ما  والتنظيمية مسؤوليةالعلمية  وال اللجانامللتقى  املركز ورئيسال يتحمل 

 آراء

املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل  قناعاتهم،ويبقى أصحابالتعبر بالضرورة عن  وهي

 املسؤولية القانونية عنها
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 عنوان المؤتمر:

 منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد املذكرات واألطروحات الجامعية

Scientific methodology and techniques of preparing theses and dissertations 
    رئيس المؤتمر : -

 الحفيظ، جامعة سعيدة )الجزائر(موسم عبد د. 
 د. سليمان عبد الواحد 

 الرائسة الشرفية للمؤتمر:
هلية  -

أ
عمال رئيس جامعة فلسطين ال

أ
 فلسطين  –بيت لحم  –د. عماد داوود الزير، القائم با

داب د.  -
آ

 ، ليبياالجميل، جامعة مصراتة –امحمد حسين راجح، عميد كلية ال
بحاث الدولية التشاركي -

أ
حمد بن عثمان ودغيري مدير المركز المتوسطي للدراسات وال

أ
، جامعة محمد د. ا

 الخامس، الرباط، المملكة المغربية. 
-  

أ
لمانيا( .ا

أ
  عمار شرعان:  رئيس المركز الديمقراطي العربي )ا

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: -
 ة. لطرش صليحة، جامعة البويرة )الجزائر( د

 المنسق العام للمؤتمر: -
 ة. ناجية سليمان عبد هللا، رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون )المركز الديمقراطي العربي( د

لمانيا(
أ

حمد بوهكو، مدير النشر بالمركز الديمقراطي العربي )ا
أ

 د. ا
 ة للمؤتمر:تنظيميرئيس اللجنة ال -

. كريم عايش
أ

لمانيا(ا
أ

 ، المركز الديمقراطي العربي )ا
  للمؤتمر: حضيريةرئيس اللجنة الت -

لمانيا(
أ

 د. صهيب شاهين، المركز الديمقراطي العربي )ا
 :ديباجة المؤتمر

يزال الحاكم والحكم بالنسبة لكل العلوم من حيث وجودها وبقائها  إن البحث العلمي كان ول
اء العلوم من ناحية بكل ما وعالمة الجودة المميزة لها؛ فهو الوسيلة الفاعلة لبنواستمرارها وتطورها 

بعاد متكاملة، ووسيلة تلك العلوم في تطبيقها وإفادتها للبشرية في شتى  هيحتوي
أ

هذا البناء من جوانب وا
يًضا وسيلة 

أ
خرى. إضافة إلى ذلك؛ فإن البحث العلمي هو ا

أ
ممالميادين من ناحية ا

أ
المتقدمة  والشعوب ال

بمستوى الحياة وجودتها في كافة المجالت وعلى كافة المستويات،  الرتقاءوالنامية على حٍد سواء في 
همية بالنسبة للدول ذات المشكالت المتعددة والحتياجات المتنامية والموارد المحدودة 

أ
وتزداد تلك ال

في نفس الوقت، وهنا تحتاج تلك الدول إلى البحث العلمي إليجاد مخرج لها يتمثل في كيفية إشباع 
 .وحل المشكالت وإحداث التنمية المتوازنة والمستدامة في ظل الموارد المحدودةالحتياجات 

ولما كان البحث العلمي في العلوم الجتماعية يتطلب من الدارسين وطالب الدراسات العليا 
ساليب التي يقوم عليها. وإلى 

أ
سس وال

أ
لمام بكل ما يتطلبه البحث العلمي من المفاهيم وال والباحثين اإل
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دوات القياس التي يستخدمونها لإلجابة عن التساؤلت التي الط
أ

مئنان إلى سالمة المنهج واإلجراءات وا
هدافها. لذا جاء هذا المؤتمر ليكون عوًنا 

أ
تثيرها المشكالت البحثية التي يتصدون لدراستها وتحقيق ا

 .للباحثين والمهتمين بالبحث العلمي وتقنياته
هداف -
 
 :المؤتمر ا

سيًسا على 
أ

هداف المؤتمر فيما يليتا
أ

 :ما سبق، يمكن إيجاز ا
 .البحث في مفهوم البحث العلمي عامة، وفي العلوم الجتماعية على وجه الخصوص .1

 .تسليط الضوء على واقع البحث العلمي العربي في مؤسسات التعليم العالي .2
 .دخيلةالكشف عن سبل إعادة ضبط المتغيرات البحثية، والتحكم في المتغيرات الوسيطة وال .3
ساليب  .4

أ
سس وال

أ
لمام بالمفاهيم وال نواع البحوث واإل

أ
تنمية قدرات الدارسين والباحثين على فهم ا

 .التي يقوم عليها البحث العلمي
دوات القياس التي  .5

أ
و الحكم على سالمة اإلجراءات وا

أ
تنمية قدرات الدارسين والباحثين على تقويم ا

 .التي تثيرها مشكلة البحث يستخدمونها عند التصدي لإلجابة عن التساؤلت
 :محاور المؤتمر

وراق البحثية من الراغبين بالمشاركة في مداخالت ضمن المحاور التالية
أ

 :تستقبل ال
 .إشكالية تطبيق المناهج العلمية في العلوم الجتماعية* 
خطاء الشائعة في إعداد البحوث العلمية* 

أ
 .ال

كاديميةمعايير الجودة العلمية في البحوث * 
أ

 .ال
 (محتوى اإلشكالية –ترتيب عناصر المقدمة  –كيفية ك تابة مقدمة البحث )كيفية صياغة العنوان * 
ن يك تب مقال علمي* 

أ
دبيات الدراسة: كيف يمكن للباحث ا

أ
 .ا

 الدراسات السابقة: العرض والتوظيف* 
نواعها  –حالتها  –خصائصها  –فروض البحث )تعريفها * 

أ
هميتها  –ا

أ
 (د الفروض الخاطئةفوائ –ا

 :الدراسات الميدانية* 
نواع المتغيرات: المستقلة * 

أ
 (الدخيلة –الوسيطة  –التابعة  –منهج البحث )ا

 .العينة* 
دوات الدراسة* 

أ
 :ا

 (تحليل المحتوى –تحليل البيانات  –الستبيان والستمارة )شروط تصميمها  -
هدافها  –المقابلة )تعريفها  -

أ
نواعها –ا

أ
 (عيوبها –ها مزايا – ا

نواعها –المالحظة )تعريفها  -
أ

دواتها –خطوات إجرائها  – ا
أ

 (ا
نواعها –مقاييس التقدير )تعريفها  -

أ
 (خطوات بنائها– ا

 (بنائها –تصنيفها  –الختبارات )تعريفها * 
نواعه –صدق الدراسات البحثية )تعريفه * 

أ
 (عوائ قه – ا

 (طرقها –خطواتها  –المعاينة )تعريفها * 
 .المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحوث العلمية* 
ساليب توثيق مصادر ومراجع البحث* 

أ
 .ا
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طروحات الدك توراه* 
أ

سس ك تابة رسائل الماجستير وا
أ

سس ك تابة تقارير البحوث )ا
أ

 (ا
سس ك تابة تقارير البحوث المقدمة للمؤتمرات العلمية* 

أ
 (تقويم تقارير البحوث )قواعد وا

عضاء اللجنة العلم
 
 ية للمؤتمر:ا

 د . مكحلي محمد، جامعة سيدي بلعباس  -
أ

 الجزائر –ا
 د..  مقنونيف شعيب، جامعة تلمسان  -

أ
 الجزائر –ا

 د..  عبد الحق شرف، جامعة تيارت  -
أ

 الجزائر –ا
 د . محمد بليل، جامعة تيارت  -

أ
 الجزائر –ا

حمد فشار، جامعة الجلفة  -
أ

 د. عطاء هللا ا
أ

 الجزائر. –ا
 د. مبخوت -

أ
 بودواية، المركز الجامعي النعامة )الجزائر(. ا

 د. بلعز كريمة، جامعة سعيدة، الجزائر.-
أ

 ا
 د. شريفي علي، جامعة سعيدة، الجزائر. -

أ
 ا

 الجزائر. – 11د. مرزوقي بدر الدين، جامعة وهران  -
 الجزائر. –د. موسم عبد الحفيظ، جامعة سعيدة  -
 الجزائر. –د. تلي رفيق، جامعة سعيدة  -
 مصر –المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة  –د. هالة شمبولية  -
مل غنايم  -

أ
 مصر –جامعة قناة السويس  –كلية التربية  –د. ا

 الكويت –جامعة الكويت  –كلية العلوم الجتماعية  –د. هدى الفضلي  -
حمد  -

أ
 السعودية –جامعة الملك خالد  –كلية التربية  –د. صبحية ا

داب والعلوم  –د. منال القاضي  -
آ

 مصر –جامعة قناة السويس  – اإلنسانيةكلية ال
 ليبيا-جامعة صبراتة-الجميل-كلية الداب-د. برنية طروم -
 مصر -جامعة قناة السويس -كلية التربية –د. هبة غنايم  -
 ليبيا-جامعة صبراتة-الجميل-كلية الداب -د. امنة بركات -
 .الجزائر -جامعة لونيسي علي –د. معداوي نجية  -
 د ة. شرقي رحيمة، جامعة ورقلة، الجزائر. -
 ليبيا-جامعة صبراتة-الجميل-كلية الداب -د. حنان بشير -
 المملكة المغربية –جامعة الحسن الثاني  –د. إبراهيم النصاري  -
 الجزائر –جامعة تلمسان  –د. ن وال مج دوب  -
 الجزائر –ان جامعة تلمس –د. طالب دليلة  -
 الجزائر –جامعة تلمسان  –د. وهيبة حليمي  -
 الجزائر –جامعة تيارت  –د. مجدوب خيرة -
 د ة. كورات كريمة، جامعة سعيدة، الجزائر. -
هلية، فلسطين -

أ
داب، جامعة فلسطين ال

أ
.د. عزيز خليل، عميد كلية ال

أ
 .ا

 ، الجزائر. 12د ة. بلحاج حسنية، جامعة وهران  -
هلية، فلسطين د. علي -

أ
 .ابو مارية، عميد كلية الدراسات العليا، جامعة فلسطين ال

 ، الجزائر.12د . موسى لوصيف، جامعة قسنطينة  -
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 ، الجزائر.12د. ويلي صالح، جامعة قسنطينة  -
 د. محمد عكة، عضو هيئة تدريس، جامعة فلسطين الهلية بيت لحم، فلسطين -
 .معة الكاظم ، العراقد. ميثم منفي كاظم العميدي، جا -
 د. قدوري عبد الرحمن، جامعة سعيدة، الجزائر. -
 د. كبداني فؤاد، جامعة سعيدة، الجزائر. -
هلية، فلسطين -

أ
 د. سامي الحيح، عضو هيئة تدريسية، جامعة فلسطين ال

هلية -
أ

 .د. امجد الخطيب، عضو هيئة تدريس، جامعة فلسطين ال
 سعيدة، الجزائر.د ة. بوشنافة سحابة، جامعة  -
هلية، فلسطين -

أ
لك تروني، جامعة فلسطين ال ستاذ مشارك التعليم اإل

أ
 .د. جميل الطميزي، ا

ستاذدقماق،  د. نجاح مطر العبد  -
أ

، كلية الحقوق، جامعة القدس، فلسطين ا
أ

 .مساعد ا
 د. بوداعة نجادي، جامعة سعيدة، الجزائر. -
ستاذنجاح مطر عبد دقماق،  د.  -

أ
، كلية الحقوق، جامعة القدس ، فلسطين ا

أ
 مساعد ا

ستاذ، إسماعيلد. هزار  -
أ

 ، فلسطينالستقاللمساعد، جامعة  ا
 د. داعي محمد، جامعة سعيدة، الجزائر. -
 د. بن بوزيان عبد الرحمن، جامعة سكيكدة، الجزائر. -
ستاذ مساعد في كلية الهندسة ورئيس قسم تكنولوجيا -

أ
حمد حساسنة ا

أ
 د.ا

هليةد. خالد صبارنة، عميد كلية العلوم الطبية المساندة، جامعة فلسطين  -
أ

 ، فلسطينال
 د. شباب عبد الكريم، جامعة سعيدة، الجزائر. -
هلية فلسطين -

أ
 .د. عدنان قباجة، رئيس قسم العلوم الملية والمصرفية، جامعة فلسطين ال

عضاء اللجنة التنظيمة:
 
  ا
بو غنام، مدير  -

أ
هلية، فلسطينط.د: جريس ا

أ
 .العالقات العامة والدولية، جامعة فلسطين ال

ردن -
أ

سباع، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، ال
أ

بو ا
أ

 .ط.د: سندس على ا
 ، الجزائر.13ط د. بلبكوش سعاد، جامعة قسنطينة  -
. محمد كميل، -

أ
ستاذا

أ
هلية، فلسطين ا

أ
 .محاضر بكلية الحقوق، جامعة فلسطين ال

مينة ط د.  -
أ

 ، الجزائر.جامعة تيارت، محيوسا
. رشا صبح، -

أ
ستاذا

أ
هلية، فلسطين ا

أ
 .محاضر بكلية الحقوق، جامعة فلسطين ال
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 الكلمة االفتتاحية
شرف المرسلين سيدنا  ،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اأ

ما بعد: وحبيبنا  جمعين، اأ له وصحبه اأ  محمد وعلى اآ
ول 

أ
تي نشر الجزء ال

أ
عمال المؤتمر الدولي حول منهجية البحث يا من اأ

طروحات الجامعية، ضمن هذا الك تاب 
أ

العلمي وتقنيات إعداد المذكرات وال
زيد من الذي يحتوي على ثالثين دراسة من الدراسات التي ُعرضت في رحاب  اأ

المؤتمر، بعد ثناء كبير وتشجيع بديع ومباركة ميمونة بخير عميم من قبل 
جالء ساتذة اأ خيار من مختلف دول العالم.اأ  ،اأ  عالم  وزمالء اأ

جل إعداد باحث علمي ك فء،   جاءت الرغبة في تنظيم هذا المؤتمر من اأ
كاديمي، من خالل 

أ
يمتلك القدرة على العمل الجاد في مجال البحث العلمي ال

دوات التي تساعده في إعداد بحوثه العلمية بالشكل الذي 
أ

ك الوسائل وال امتال
عمال القيمة يجعلها حاملة ل

أ
شروط النجاح. ولما كان المؤتمر ناجحا بفضل ال

عماله  ن تنشر اأ ت إدارة المركز الديمقراطي العربي اأ
أ

التي عرضت فيه، فقد ارتا
جزاء، ليكون بذلك ك تاب  المحكمة ضمن ك تاب جماعي يصدر عبر ثالثة اأ

كاديمي ي ساعد على تنمية قدرات الدارسين المؤتمر بمثابة مرجع علمي اأ
ساليب التي البو

أ
سس وال

أ
لمام بالمفاهيم وال نواع البحوث واإل احثين على فهم اأ

 يقوم عليها البحث العلمي.
 
 

 رئيس المؤتمر
 د/ موسم عبد الحفيظ

 جامعة سعيدة )الجزائر(
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اديمية   ات التعلم النمائية واأل امعية  مجال صعو الرسائل واألطروحات ا

ية واإلحصائية  اليات املن عض اإلش ية: قراءة   ئة العر   واالجتماعية واالنفعالية  الب

University dissertations and theses in the field of developmental, academic, social and 

emotional learning disabilities in the Arab environment: A reading of some 

methodological and statistical problems  

 
 الدكتور/ ُسليمان عبد الواحد يوُسف

Dr. Soliman Abd El- Wahed Yousef  

ات التعلم  بية - دكتوراه صعو س جامعة  -  لية ال   مصر  - قناة السو

ات التعلم املساعد   بية  - وأستاذ صعو ".  –جامعة جازان  –لية ال
ً
  السعودية "سابقا

ات التعلم  ة لصعو معية املصر س مجلس إدارة ا   نائب رئ

ة للدراسات النفسية معية املصر   عضو مجلس إدارة ا

drsoliman2050@gmail.com  
  

ص:    امل

مجال  امعية   ا واألطروحات  الرسائل  واقع  لقراءة  التصدي  خواطري   عن  ًعا  سر ًئا  ش أطرح  النظري  البحث  ذا    
ّ
لع

ي املتو  ية بأمانة وِحيده وموضوعية, وذلك من خالل خ ئة العر اديمية واالجتماعية واالنفعالية  الب ات التعلم النمائية واأل اضعة  صعو

بية   مجال البحث   ل عام وال ش ة  بو ة  العلوم النفسية وال انة محور شغل م ية واإلحصائية  اليات املن ات التعلم. فاإلش  صعو

ية   املن باعتبار  ا،  وتقدم العلوم  ذه  دفع  إ  ادف  ال وار  ا ر  جو ل  ش اليات  إش من  ه  تث بما  صوص  ا وجه  ع  اصة  ا

Methodology  ا.  تم بكيفية بناء عادة بنا ا و ا واختبار شغيل   املنا و

التعلم  ات  صعو مجال  امعية   ا واألطروحات  الرسائل  واإلحصائية   ية  املن اليات  اإلش من  العديد  ا  ا البحث  ناول  و

ية   العر ئة  الب واالنفعالية   واالجتماعية  اديمية  واأل اليات    –النمائية  اإلش إثار   - ذه  مجرد  إثارة  ال  إ  يؤدى  أن  يمكن  ا  ومناقش ا 

ات التعلم  ن الذين يزاولون البحث  مجال صعو ن واملتخصص عض الباحث ون غائبة عن  مية قد ت باه إ أمور وتفاصيل غاية  األ االن

  . ا ع البحث ودقة نتائجه وجودتهباستمرار، ومن ثم تجنب ما قد يؤثر سلبيً 

املفتاحية:  لمات  امعية  الرسائل  ال ا واالنفعالية  - واألطروحات  واالجتماعية  اديمية  واأل النمائية  التعلم  ات  اليات  اإل   - صعو ية  املش ن

  .حصائيةاإل و 

Abstract: 

Perhaps, in this theoretical research, I propose something quick about my thoughts regarding the reading of the reality 

of university theses and dissertations in the field of learning difficulties in the Arab environment. As the current research 

deals with many methodological and statistical problems in university theses and theses in the field of developmental, 

academic, social and emotional learning difficulties in the Arab environment - these problems - which merely raising and 

discussing them can lead to raising attention to very important matters and details that may be absent from some 

researchers. And specialists who practice research in the field of learning difficulties constantly, and thus avoid what may 

negatively affect the research and the accuracy and quality of its results. 

Key words:University Dissertations and Theses - Developmental, Academic, Social and Emotional Learning Disabilities - 

Methodological and Statistical Problems. 
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  مقدمة:

ـا مازالـت مشـروًعا لفلسـفة  ـة بأ ـ حمـالت نقـد قو ن واآلخـر إ ـ ن ا ة تتعرض ب بو انت العلوم النفسية وال ملا 

ن آلخـر  ناك، فإنـه مـن حـ نا و ادات فلسفية من  ا دائمة التغ تبًعا الج ستقر ع حقيقة ثابتة حيث إ الكالم ال ال 

يـــة واإل  الية املن ــايا اإلشـــ عـــض القضـ ــر  ـ ــة تظ بيـ ــد مجـــاالت ال ــاره أحـ ات الـــتعلم باعتبـ ـــ مجـــال صـــعو ــائية بالبحـــث  حصـ

مه للقضية املطروحة  ل متأثر بف ون متباينة،  ا ما ت ً ذه القضايا مواقف كث قف الباحثون حيال  سة، و اصة الرئ ا

بوي.  ية البحث النف وال خلفيته  من ا و   ومدى تأث

ـإن اإلرتقاء ببحوث  ا إ
ً
ا صـادق ً ات التعلم أري أنه يحتم علينا أن نتجه اتجا ـ صعو نقـد  إعـادة قـراءة الواقـع, و

املـة  عيًدا عن االنحياز أو التعصب أو محاولـة ا ذه الثقافة, أن ننقد أنفسنا, وأن نقرأ واقعنا  الذات, وغالًبا ما نفتقد 

ــ ات الــتعلم ال ع ــ ببحــوث صــعو ــ حســاب حركــة التقــدم والر نــا املســتقبلية لر ــ رؤ نــا  ا نصــب أعي ــ أن نضــع ب ــ ي

ـ اصة والوصـول بـه إ بية ا ال من مجاالت ال اديميـة واالجتماعيـة للمـتعلم  ذا ا يـاة النفسـية واأل ن جـودة ا تحسـ

ي.    العر

ــ (رســائل املاجســت وأطروحــات الــدكتوراه) الــذي اطلعــت ع   ة وأبــدأ باســتعراض كــم اإلنتــاج العل ــ ليــه خــالل الف

ـ  ة؛ حيـث تـم اإلطـالع ع ـ550(األخ ـ ) مـن رسـائل املاجسـت وأطروحـات الـدكتوراه  يـة  : (مصـر، خمـس عشـرة دولـة عر

ن،  ا، وســلطنة ُعمــان، والبحـــر يــا، وســور ن، والســودان، واألردن، والعـــراق، ولي زائــر، والســعودية، وفلســط ــت، وا و وال

س) ة الزمنية من عام (ثالثة عقود ونيف، وتحديًدا  تمت خالل  وقطر، واليمن، وتو  . م)2021 – 1988الف

ــتعلم ســـواء ذو  ات الـ ــة مـــن صـــعو ــات فرعيـ ــات دارت حـــول فئـ وحظ أن تلـــك الرســـائل واألطروحـ
ُ

ات  ي وقـــد لـــ صـــعو

ـــــك ال ـ ـــــت تلـ ـ ن, وتناولـ ـــــوق ن واملتفــ ـــــو ــ ـــــتعلم املو ات الــ ـــــعو ــــــن ذوي صــ ــــــيل أو مـ ـــــــ التحصـ ـــــم منخف ـ ـ ــــــن  ـــــائل الـــــــتعلم ممـ ـ رسـ

اديميــة,  ات الــتعلم األ ات الــتعلم النمائيــة, وصــعو ات الــتعلممن خــالل الفئــات الفرعيــة التاليــة: صــعو واألطروحــات صــعو

بــــو  علــــم الــــنفس ال ات تتصــــل  ــــ ــة, وتناولــــت تلــــك الرســــائل واألطروحــــات متغ ــة واالنفعاليــ ات الــــتعلم االجتماعيــ ، ي وصــــعو

ولو  ، والنيوروسي ة النفسية.املعر س العص، وعلم النفوالفسيولو  ، وال

ــم ايجابيــات    ــديث عــن أ ــا عكــس التطــورات تلــك وعنــد ا ســتطيع أن نقــول أن القليــل م الرســائل واألطروحــات 

ا مجتمعنا العر ي م عا  بالفعل. يالعاملية, وتناولت مشكالت واقعية 

ا بصفة عامة, نالحظ أن أك ا ـا أما عن السلبيات ال استطعنا رصد ـ دارت حول الرسـائل تلـك ملوضوعات ال

ــــاول  نـ ــــم ت ــــا لـ ـ ــــ معظم ـ ــــة, كمـــــا أن الرســـــائل واألطروحـــــات  عكـــــس التطـــــورات العامليـ ــــة وال  واألطروحـــــات موضـــــوعات تقليديـ

ــ ــا مجتمعنــا العر ي م عــا انــب التطبيقــي لتلــك يمشــكالت واقعيــة  ــ أن ا التــا فقــد أغفلــت الفائــدة العمليــة, وال ن , و

ـــ حقـــائق ومعـــارف وأســـاليب علميـــة الرســـائل  ـــ أن نتوصـــل إ ـــداف البحـــث العل ميـــة ألن مـــن أ ــة األ ـــ غايـ و  واألطروحـــا

قيقــة, لكــن الغايــات  ــ املعرفــة والوصــول ل ــة تتمثــل  ا نظر
ً
ــداف يح أن للبحــث أ ــ نا,  شــ ن ظــروف مع ــ تحســ ســاعد 

ار ال بقينا نتحدث  حدود األف امة أيًضا, و ات ال حدود الواقع العم والتطبيقات.  العملية للبحث   والنظر

ــ الرســائل واألطروحــات بدايــة مــن العنــوان  ــا  ــ تــم مالحظ عة ال يــة واإلحصــائية الشــا ومــن حيــث األخطــاء املن

ـل عنصــر مــن عناصـر  ــون عليــه  ــ أن ي ب ــا ومـا ي ـاًء بــاملراجع وتوثيق ــاف, الدراســةفان بــع الباحـث ا مــا اتبعتــه  ســوف ي

ا 24 – 11، 2010( ي األنصار  :)  دراس ا فيما ي   من خطوات يمكن إجمال

: عنوان  
ً
  :الدراسةأوال

ــون  الدراســةيحــدد عنــوان  جــب أن ي ســة العامــة، و جســد فكرتــه الرئ اإلطــار الرســ للموضــوع محــل البحــث و

ة للبحث).  ددة واملطلو شتمل ع العناصر ا ا باملوضوع من حيث الداللة (
ً
  أك إلتصاق
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 ن:  أمثلة عة ببعض العناو  لألخطاء الشا

ـــوان  ـــ ـــــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ عنــ

 األطروحة
 . ن  مرحلة التعليم األسا ات التعلم والعادي اجات النفسية لدى التالميذ ذوي صعو  ا

ـــــاء  مـــــــن أخطــ

 العنوان: 

ـــ عنـــوان كتـــاب مـــن عنـــوان  العنـــوان الســـابقن صـــياغة إ ـــو أقـــرب إ قـــة  ــوراهـــذه الطر  أطروحـــة دكتـ

ا الباحث. ة ال سيقوم  ب عدم وضوح نوع املعا س  وذلك 

ـــوان  ـــ ـــــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ عنــ

  األطروحة
ات التعلمفاعليةبرنامج تدر لمدى  عض صعو   .لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية عالج 

ـــــاء  مـــــــن أخطــ

  العنوان:

لمة مد ىالباحث سيحسب املدل    من العنوان ليصبح:  ىأم الفاعلية ....., لذا فمن األفضل حذف 

ات التعلم لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية" عض صعو   ."فاعلية برنامج تدر لعالج 

ـــوان  ـــ ـــــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ عنــ

ـــــــالة/  ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ الرســ

  األطروحة

صــية واالنفعاليــة لــدى عينــة مــن ذوي دراســ - صــائص ال ــ القــراءة، ة لــبعض ا ات الــتعلم  صــعو

ن ن باملرحلة اإلبتدائية بمملكة البحر   .والعادي

علــم القــراءة لــدى تالميــذ الصــف  - ات  ات املعرفيــة والوجدانيــة املرتبطــة بصــعو ــ دراســة لــبعض املتغ

ع من التعليم األسا باليمن.   الرا

ـــــاء  مـــــــن أخطــ

  العنوان:

لمة دراسة  عنوان  عديل العنوان ليصبح: الرسالةوجود    , ومن األفضل 

ن عض   - ات التعلم  القـراءة، والعـادي صية واالنفعالية لدى عينة من ذوي صعو صائص ال ا

ن   .باملرحلة اإلبتدائية بمملكة البحر

علم القراءة ل  - ات  ات املعرفية والوجدانية املرتبطة بصعو ـع مـن عض املتغ دى تالميذ الصـف الرا

  التعليم األسا باليمن.

ـــوان  ـــ ـــــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ عنــ

ـــــــالة/  ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ الرســ

  األطروحة

ات الــــتعلم "دراســــة  - ن وذوي صــــعو ـــادي ـــي لــــدى التالميــــذ العـ ـ ــــم القرا التــــذكر وعالقتــــه بــــالتعرف والف

  .يصية"

ات  -  وذوى صـــــعو
ً
ــــيا ن دراسـ ــــات لـــــدى التالميـــــذ املتفـــــوق ــــ املعلومـ ـ اتيجيات تج ــــتعلم باملرحلـــــة إســـــ الـ

ضر) ن البدو وا  .اإلعدادية (دراسة مقارنة ب

ـــــاء  مـــــــن أخطــ

  العنوان:
ا. م من عنوا ن نوع الدراسة  العنوان... ولكن ذلك ُيـف ض تضم س من املف   ل

ـــوان  ـــ ـــــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ عنــ

  الرسالة

ات الــــتعلم فاعليــــة  ـــ برنــــامج تــــدر لتخفيــــف صــــعو ـ ــا بــــالتوافق النف ــ ـــراءة وعالق ـــ القـ ــــ ـ ـ واملدر

  .ألطفال املرحلة األو من التعليم األسا

ـــــاء  مـــــــن أخطــ

 العنوان: 

  

علــم ــ برنــامج تـدر فاعليــة العنـوان ليصــبح:  عــديلمـن األفضــل  - ات  القــراءة وأثــره تخفيــف صـعو

  . التوافق النف واملدر لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية

ل  -   ..... ؟التخفيف .... أم  ؟تخفيفالفاعليةللو

لة ثانيً    : الدراسةا: تحديد مش

سرع الذ ة، ونـادرً  يمما ال شك فيه أن ال لة يمكن أن يؤدى إ نتائج خط ر له  اختبار وتحديد املش ا مـا ال م

د من جانب الباحث (خطاب،  ييؤد ستحق الوقت وا لة جيدة    ).40، 2002إ بحث جيد، فاختيار مش

لة  مكن أن تصاغ مش ن: الدراسةو    إحدى صورت

   لة : أن تصاغ املش ة.صورة األو ر   عبارة أو عبارات لفظية تقر

  لة ن) الثانية: أن تصاغ املش ذا ما يفضله ُجل الباحث  صورة سؤال أو اك (و
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لة  م مش مكن تقو  من خالل املعاي التالية: الدراسةو

 .لة مصاغة بوضوح؟  ل املش

 .لة قابلة للبحث؟  ل املش

  ة (إطار نظر ند إ خلفية نظر س لة  افية وحديثة؟.  ي ل املش  ودراسات مرتبطة) مالئمة و

  .تمام؟ ات موضع اإل لة إ املتغ ش صياغة املش  ل 

 .ة والعملية؟ ة النظر ستحق الدراسة من الوج لة جديرة و  ل املش

كم ع ذه املعاي يمكن ا لة  و ضوء  لة, فإذا اتفقت مش مية املش تارةالدراسةأ ذه املعاي  ا ل  مع 

       . ذه املعاي ا مع أك عدد من  ا تزداد حسب اتفاق مي ا فإن أ عض  أو 

 لة   مثال عة  صياغة مش  :الدراسةألخطاء شا

 ا تصاغ ع وحظ أ
ُ
لة ل ساؤالت  عند صياغة املش ل أسئلة وتكتب   من أسئلة  الدراسةش

ً
 .الدراسةبدال

  لة م املقصود. الدراسةصياغة مش س  ف  بصورة غامضة قد تؤدي إ حدوث ل

علم القراءة  الرسالةعنوان  ات  ي لدى ذوي صعو م القرا مه ع اإلنقرائية والوضوح والف ط و   .أثر نوع ا

لة: أسئلة   املش

ص لة  يمكن أن تت اليةمش   التالية: األسئلة  الدراسة ا

مه ما  .1 ط أو  ات التعلمأثر نوع ا ما ع اإلنقرائية لدى ذوي صعو ي بي   ؟.أو التفاعل الثنا

ات التعلمما  .2 ما ع الوضوح لدى ذوي صعو ي بي مه أو التفاعل الثنا ط أو    ؟.أثر نوع ا

ات التعلمما  .3 ي لدى ذوي صعو م القرا ما ع الف ي بي مه أو التفاعل الثنا ط أو    ؟.أثر نوع ا

بؤ .4 علم القراءة ل يمكن الت ات  ي لدى ذوي صعو م القرا ل من اإلنقرائية والف  ؟.بدرجات الوضوح من درجات 

علم القراءة؟. .5 ات  ل من اإلنقرائية والوضوح لدى ذوي صعو ي من درجات  م القرا بؤ بدرجات الف  ل يمكن الت

ي  .6 م القرا ل من الوضوح والف بؤ بدرجات اإلنقرائية من درجات  علم القراءة؟.ل يمكن الت ات    لدى ذوي صعو

ــــــاء  ــ ــــــــ ـ ــ ـــ ـــن أخطــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ مــ

لة:    صياغة املش

ةأن  - لة  ترتبط) ال 6، 5، 4( األسئلة الثالث األخ  .الدراسةبمش

ل دقيق. وايحدد مفقط أل )3، 2، 1باألسئلة الثالث األو (ان يمكن اإلكتفاء  - ش لة    املش

 
ً
داف  ثالث   :الدراسةا: أ

لة  ن مشـ ن ب ـداف  الدراسـةيخلط كث من الباحث عيـدون أسـئلة الدراسـةوأ ُ ن  عـض البـاحث  الدراسـة, فنجـد 

 
ً
داف ا أ و عت داف للدراسةا بصياغة أخري و ـو معلـوم, أو  الدراسة, والواقع أن أ ـ مـا  عكـس مـدى اإلضـافة إ ـ  ـ ال

ام   لة ا  الدراسةإس نة للمش لة  تقديم حلول علمية م ة مـا لـم  الدراسـةملدروسة، فتحديـد مشـ ـ ـا وا ال تبـدو قيم

 ً ة. إال ان كث ا ضرور عد اإلجابة عل
ُ
عرف ملاذا  ن يبالغون ُ داف  ا من الباحث م الدراسةعديد أو ذكر أ عضـ ، بل إن 

 
ً
داف عد عددون أ ن ع الباحث  ذا يتع ا. ول ستحيل تحقيق اد  أن  دراستهخطوات إعداد  ن يكمل بقيةأا يصعب، و ي

ـا فقـط (خطـاب،  يبقــداف ليُ أيراجع ما كتبه مـن  ـ مـا يمكـن تحقيقـه م ئـٍذ ع )، 58، 2012العسـاف، و ؛ 117، 2002حي

مية  ن يقدم أ ن ح عض الباحث داف الدراسةكما ُيخطىء  داف اع أ يح أن أ مي الدراسة, وال   .اسبق أ
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 عة  صياغة مثال داف الدراسة  ألخطاء شا   :أ

اديميــة واالنفعاليــة لــدى   األطروحةعنوان  ات األ عــض الصــعو ــ عــالج  ــام  فعاليـة برنــامج إرشــادي ت

علم القراءة من تالميذ املرحلة االبتدائية ات    .ذوي صعو

دف    :الدراسةأ

داف الدراسة ف :تتحدد أ   يما ي

ي (موضع الدراسة)اختبار وتحديد مدى ـ  1 م القرا ارات الف ام  عالج م   .فعالية برنامج إرشادي ت

وم الذات السالب، واالندفاعيةـ  2 ل من: مف ام  عالج    .اختبار وتحديد مدى فعالية برنامج إرشادي ت

ي (موضع الدراسةـ  3 م القرا ارات الف   .)اختبار وتحديد مدى فعالية برنامج إرشادي  عالج م

وم الذات السالب، واالندفاعية.ـ  4 ل من: مف   اختبار وتحديد مدى فعالية برنامج إرشادي  عالج 

ي (موضع الدراسة).ـ  5 م القرا ارات الف ادي  عالج م   اختبار وتحديد مدى فعالية برنامج تدر أ

ل من: ـ  6 ادي  عالج  وم الذات السالب، واالندفاعية.اختبار وتحديد مدى فعالية برنامج تدر أ   مف

يـ  7 م القرا ارات الف ح  عالج م ام املق نامج اإلرشادي الت ة فعالية ال   .اختبار وتحديد مدى استمرار

وم الذات السالب، واالندفاعيةـ  8 ام  عالج مف نامج اإلرشادي الت ة فعالية ال   .اختبار وتحديد مدى استمرار

ي (موضع الدراسة)اختبار و ـ  9 م القرا ارات الف نامج اإلرشادي  عالج م ة فعالية ال   .تحديد مدى استمرار

وم الذات السالب، واالندفاعيةـ  10 نامج اإلرشادي  عالج مف ة فعالية ال   .اختبار وتحديد مدى استمرار

اديـ  11 نامج التدر األ ة فعالية ال ي اختبار وتحديد مدى استمرار م القرا ارات الف   . عالج م

ادي  عالج  12 نامج التدر األ ة فعالية ال وم الذات السالب، واالندفاعيةـ اختبار وتحديد مدى استمرار   .مف

، أم ـ  13 ــ ات انفعاليــة بالدرجــة األو علـم القــراءة ترجــع لصــعو ات  ــل صــعو ســاؤالت التاليــة:  محاولـة اإلجابــة عــن ال

ات االنفعالية، واالنفعاليةترجع لصعو ل من الصعو اديمية، أم ترجع إ التأث املزدوج ل   .ات أ

ـــــياغة  ــ ـ ــ ــــــ ــ ـ ــــــــاء صـ ــ ـــــــن أخطــــــــــ ــ ـــــــــ مــ

  دافاأل 

ـــدف  ـــ أن ال ــارئ التعـــرف عليـــه حيـــث أطـــال الباحـــث, و ـــ القـ ـــدف يصـــُعب ع أن ال

ــــــ  ــــن  ات يكمـ ــــعو ـــــض الصــ عـ ـــالج  ــــــ عــ ــام  ــ ـ ـــادي ت ـــــامج إرشـــ ـــة برنـ التحقـــــق مــــــن فعاليــ

علم القراءة من تالميذ املرحلة االبتدائية ات  اديمية واالنفعالية لدى ذوي صعو   .األ

عً  مية  را   :الدراسةا: أ

ـــراء  ـــن إجـ ـــة والتطبيقيــــة مـ ـ ـــتم إبــــراز القيمــــة النظر ـــا يـ ـ لة، وتتعلــــق  الدراســــةوف  الدراســــةميــــة أوالتصــــدى للمشــــ

قيقـة املرجـوة مــن إجـراء  ميـة  الدراسـةبالقيمـة ا ن أ نـاك عالقـة بــ لة مـع مالحظــة أن  ــة املشـ وصــياغة  الدراسـةومواج

ل تطلـــب ذلـــك  ياملنـــاخ الـــذ يأ امشـــ لة، و عـــض األ تولـــدت فيـــه املشـــ ـــعـــرض  د ال ـــ قيمـــة  دلـــة والشـــوا ا تو مـــن شـــأ

مية    .الدراسةوأ

ميــة  ــا أ ــا العديــد مــن املســميات، م طــوة مــن خطــوات البحــوث العلميــة يطلــق عل ــذه ا رات الدراســةو ــ ، وم

ــ الدراسـة اجـة إ ــ مـدلول واحــالدراسـة، ا شـ إ ـا  ــذه املسـميات يجــد أن جميع . ولكـن املـتفحص ل ــ ـو إبــراز ، ... إ د و

ة والتطبيقية) املرجوة من  قيقية (النظر   .الدراسةالقيمة ا

ميـة  ا توضـيح أ ـ مـن شـأ د ال عض األدلة والشـوا عرض  ، فإننـا دراسـتهوع الرغم من أن الباحث يجب أن 

مية  ن يقدم أ ن ح عض الباحث مية  الدراسةنجد أن  ل كب  توضيح أ ش ب    .وجدوى دراستهس
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 :مثال  

ات التعلم النمائية لدى أطفال ما قبل املدرسة جعال  لتدخل املبكر  لبرنامج  فاعلية   الرسالةعنوان    .عض صعو

مية    :الدراسةأ

           : مية الدراسة فيما ي   يمكن توضيح أ

ة: مية النظر   أ ـ األ

   البحوث املدرسة وتوجيه نظر  ما قبل  ك ع مرحلة  عد ال ة، حيث  العمر املرحلة  ذه  مية  أ إ  والدراسات 

صية الفرد   . ذه املرحلة أساس 

   امتداد امج  ال ذه  عد  حيث  التعلم،  ات  صعو عالج  ا   ودور املبكر  التدخل  برامج  مية  أ ع  الضوء  إلقاء 

اض األطفال امج ر  . طبي ل

   انية ن واآلباء إ إم باه املعلم ات التعلم  مرحلة ما قبل املدرسة، من  لفت ان التعرف ع األطفال ذوي صعو

ام عض اختبارات امل ا أو من خالل استخدام  رو عض السلوكيات ال يظ  . خالل 

   ،ات التعلم النمائية  مرحلة ما قبل املدرسة دف إ عالج صعو ية بإحدى الدراسات ال  إمداد املكتبة العر

ات   حيث قام الباحث ية ال سعت إ عالج صعو العر السابقة فوجد قلة وندرة  البحوث  بمراجعة البحوث 

دون  ات  الصعو ذه  يص  إ  البحوث  العظ من  الغالبية  ت  اتج حيث  املرحلة،  ذه  النمائية   التعلم 

 . تقديم أي خدمات عالجية

 ا  حدوث صع ات التعلم النمائية ودور اديمية عندما يصل الطفل إ  إلقاء الضوء ع صعو ات التعلم األ و

 .مرحلة املدرسة االبتدائية

   ،املدرسة قبل  التعلم  مرحلة ما  ات  األطفال ذوو صعو التعرف ع  إ ضرورة  تمع  ا باه مؤسسات  ان لفت 

ضرورة   إ  املؤسسات  ذه  باه  ان لفت  إ  الدراسة  دفت  كما  م،  ل العالجية  دمات  ا أدوات  وتقديم  توف 

يص ذات الصدق والثبات املرتفع   . ال

مية التطبيقية:   ب ـ األ

   ،واإلدراك باه،  االن ات  صعو واملتمثلة   املدرسة  قبل  ما  مرحلة  النمائية   التعلم  ات  صعو عض  يص 

ذا امل عتمد  ات التعلم النمائية ألطفال ما قبل املدرسة، و يص صعو قياس ع  والتذكر، من خالل مقياس 

س باالعتماد   ة من خالل الطفل نفسه، ول ا الطفل، بحيث يتم قياس الصعو ام ال يقوم بأدا مجموعة من امل

ة نظر املعلم فقط من خالل تقديراته  .ع وج

   شطة عض األ باه، واإلدراك، والتذكر) باالعتماد ع  ات التعلم النمائية (االن عض صعو تصميم برنامج لعالج 

الفنيات السلوكية مثل  غ   عض  إ استخدام  ذه املرحلة، باإلضافة  اديمية ال تتالئم مع طبيعة أطفال  األ

ذه   عالج  م   سا مما  األخرى،  العالجية  اتيجيات  االس عض  واستخدام  اة،  ا وا والنمذجة  ز  التعز

ا، حيث الناتجة عن عدم عالج ات السلبية  ات والتغلب ع التأث ات إ   الصعو ذه الصعو يؤدى عدم عالج 

اديمية واالجتماعية والنفسية للطفل ات سلبية ع النوا األ   .تأث

   شطة ذه األ ل  ش اديمية، و غ األ شطة  الية  جزء كب منه ع األ ا للدراسة  العال  نامج  ال عتمد 

معل   ع  ل  الس لذا فمن  األطفال،  اض  ر من  من  األطفال  جزًءا  مع  نامج  ال ذا  استخدام  األطفال  اض  ر

باه واإلدراك والتذكر ات  االن عانون من صعو م  م ع أ يص ن الذين يتم   . اآلخر

   ات التعلم أك توافًقا ماعية  جعل األطفال ذوي صعو شطته ا الية من خالل أ قد يفيد برنامج الدراسة ا

م م، واستخدام اللغة بصورة عادية.اجتماعًيا ونفسًيا مع أقرا م  التعب عن أنفس ساعد   ، كما أنه 
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ـــــاء  ـــ ــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـــ ــــــن أخطــ ــــ ـــــــ ـ ـــ ـــ ـ مـ

مية   صياغة األ

ا حيث أطال الباحث   مية يصُعب ع القارئ التعرف عل ب  رسالتهأن األ ـوأسـ ـ  ل كب  شـ

مية وجدوى دراسته ة توضيح أ مية  صياغة وا   ومحكمة., لذا فالباحث لم يبلور األ

  

  ا: مراجعة أدبيات البحث:خامًس 

ــ ــ ـــ و ـ اكمــــة ال ــال الســــابقة امل ـــابق األعمــ ن السـ ــــا العلمــــاء والبــــاحث يبحــــث فيــــه  ين بأدبيــــات البحــــث الــــذقــــام 

عمل م دقيق للدراسات السابقة ال ات ال ساعده  الباحث، حيث يقوم الباحث  تقع ضمن محور  اختيار املتغ

ــــذ ــــرار العمـــــل الــ تمامـــــه، وتجنبـــــه تكــ ــــات  يا ــــابقة األســـــاس للدراســ ـ ـــات السـ ـــــل الدراســ ــــل. ومــــــن ثـــــم تمثـ ـــازه مـــــن قبـ ــبق إنجـــ ــ سـ

اب   ).  59، 2013، وسليمانوالبحوث(عبدالو

ــ  ـ ـــار و ـــ18، 2010( ي ــــذا الصــــدد تــــرى األنصـ ب ـــه أن يتحــــدث عــــن نفســــه باســــتخدام ضــــم  ) أن الباحــــث ي عليـ

، كما يجب عليه  أن يقول قام الباحث, يري الباحث, توصل الباحث ... إ ص الثالث  أن يو لنا ا أيضً الغائب أو ال

ــ أن يــتم عـــرض أدبيــات الب ب سلســـل  ي حــث مــن إطــار نظـــر رأيــه فيمــا يقدمــه مــن إطـــار نظــري. ولــذا ي ــ  ودراســات ســابقة 

ابط.   منظم وم

 :عة  اإلطار النظري والدراسات السابقة   عض األخطاء الشا

ــ متأنيــة للدراســات الســابقة، األمــر الــذ • عة غ ــ مــن الدراســات الســابقة  يإجــراء مراجعــة ســر تــب عليــه إغفــال الكث ي

سبة  مية بال م القيام به. للدراسةذات القيمة واأل ع  الذى 

لة موضوع البحث. •  عدم اإلستعانة باملراجع املناسبة للمش

ة. • ل كب ع املصادر الثانو ش  اإلعتماد 

قة ناقدة. •  عدم تحليل املصادر بطر

ـ عـرض  • الصـات أو التعليقـات أن يطيل الباحث  ـ تصـبح سلسـلة مـن ا ـا ح تلفـة دون مقارنـة لنتائج الدراسـات ا

امشية.  السطحية أو ال

صً  • ن الدراسات السابقة م لة موضوع البحث. عدم تضم ا باملش  ا يو عالق

م  األنا. • ون لديه ت لم و   أن يتحدث الباحث عن نفسه باستخدام ضم املت

  :دراسةالا: عينة  سادًس 

ــة أ ــ يإن عينـ ـ ـــار ل م االختيـ ــن األفـــراد يقــــع علـــ ــــون مـــن مجموعــــة مـ م. فــــال  يدراســـة تت ــتمع ـــائص مجـ يمثلـــوا خصـ

لة معينـــة، ومـــن ثـــم فالبـــد مـــن  دراســـتهتضـــمن تمجـــال أن  يـــأيســـتطيع الباحـــث ف ــة مشـــ تمـــع األصـــ لدراسـ ن يختـــار أا

ــــد،  قــــة علميــــة ليــــوفر الوقــــت وا ــــ الــــذمجموعــــة ممثلــــة منــــه بطر يتضــــمنه  يفالباحــــث البــــد أن يختــــار مــــن العــــدد الكب

تمع األص   ا   للدراسةا عتمد عل تمع  جمع البيانات ال عينة  ساعده ع استخالص معلومات عن خصائص ا

ـ  ـم خطـوات السـ  ـا مــن أ انــت العينـة وأسـاليب اختيار ـذا  لة، ول نجــد ، ومـن أجـل ذلـك الدراســةاألصـ لدراسـة املشـ

  ).69 – 55، 2002، مأحمدو أثناء تصميم بحثه ( الدراسةأن الباحث عادة ما يفكر  عينة 

ـــل مـــن: التـــل  ـــا  ـــ عـــدة عوامـــل اتفـــق عل ـــم العينـــة املناســـب ع توقـــف  ونوفـــل عبـــاس و )، 41، 2007قحـــل (و و

 :) فيما ي233 - 232، 2017( والع وأبو عواد

ــ )1 تمــع: فــإذا  س أو تبــاين ا ســً تجــا تمــع متجا ــان ا ــذا يــؤد ا  ــ اختيــار عــددً  يخصائصــه فــإن   مــن األفــراد إ
ً
ا قلــيال

تمع األص متباينً  ان ا له, أما إذا  تمع األص  ـلُيمثل ا ـذا يـؤد ا  ـ اختيـار عـددً  يخصائصـه فـإن  ً إ ـ ا مـن ا كب

اته.  تمع األص بجميع خصائصه ومستو  األفراد لُيمثل ا
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ى املقبول  )2 د األد ل أسلوب من أساليب البحث عدد يمثل ا ذا النـوع مـن البحـث،  أسلوب البحث املتبع: فل مثل 

ـــ ــث الوصـــف فالبحـــث التجر ــة, وكـــذا البحـ افيـ ــات ممثلـــة و ــارق فإنـــ يأو االرتبـــاط املســـ ييتطلـــب عينـ ه يتطلـــب أو الفـ

 م كب للعينة.

ــ  )3 ــة  ة  الدقــة املطلو ــ ــ عينــة كب عتمــد ع ــ نتــائج دقيقــة لبحثــه البــد أن  صــول ع ــد ا البحــث: إن الباحــث الــذي ير

دف  م بحيث تتوافق مع   . الدراسةا

ات غ املضبوطة (الدخيلة): فإذا اشتمل )4 ات غ مضبوطة (دخيلة) فإن اختي تالدراسةاملتغ ة ع متغ ـ ار عينة كب

ات  نتائج  عمل ع التقليل من أثر تلك املتغ م قد   .الدراسةا

موعة: فقـد يضـطر الباحـث أحيانًـ  )5 ـ إعادة تقسيم ا ـ مجموعـات إا إ ليـة لعينـة دراسـته إ موعـة ال عـادة تقسـيم ا

ا.جزئية تبعً  ا ات ومستو  ا للمتغ

 :عة  اختيار العينات  عض األخطاء الشا

م  • تمع األصل.عدم تحديد   ا

سة للمجتمع األصل. • صائص الرئ  عدم تحديد ا

 عدم اختيار عينة ممثلة للمجتمع األصل. •

ا عينة البحث. • قة ال اشتقت   عدم توضيح الطر

ذا ال يجوز.  • ناك عينة البحث األولية, عينة البحث األصلية و  أن يذكر الباحث أن 

م العينة. •  عدم تحديد 

سة للعينة.عدم و  • صائص الرئ  صف ا

ى املناسب ألسلوب البحث املتبع. • د األد م العينة ل   عدم مالئمة 

عً   :الدراسةا: أدوات  سا

عد أدوات  
ُ

س   الدراسة ا الباحث بياناته من امليدان، وذلك  الوسائل املقننة ال من اختبارات ومقاي يجمع 

ية بـالطرق العلميـة،  وم ا السـي ا ملـا وضـعت مـن أجلـه مـن خـالل التحقـق مـن خصائصـ عد أن يتأكد الباحث من صالحي

.( ، واملعاي ساق الداخ   وذلك من خالل: الصدق، والثبات، واال

بيانات   مع  املناسبة  لألداة  الباحث  اختيار  توقف  عفيفى    استه در و ا  ذكر عوامل  عدة  ع  امليدان  من 

  :) فيما ي286 – 285، 2010(

ة  اختيار األداة املناسبة لذلك. ب) نوع املعلومات أو ال1 ة: حيث تؤثر نوعية املعلومات أو البيانات املطلو   يانات املطلو

ن: فف2 االت يجد الباحث نفسه   ي) خصائص املفحوص ن ذو أعض ا خصـائص معينـة تحـتم اسـتخدام  ي مام مفحوص

  أدوات خاصة. 

ن لالستجابة: فف3 ن يقاومون أو يرفضون   ي) مقاومة أو رفض املفحوص االت يجد الباحث نفسه أمام مفحوص عض ا

س أو التعـــــاون معـــــه، ومـــــن ثـــــم يجـــــد نفســـــه مضـــــطر ــــاي ــــ االختبـــــارات أو املقـ ـ ــــة ع ــــائل أخـــــرى لتحقيـــــق  اإلجابـ ـــــ وسـ ـــــوء إ ل

 
ً
  .املالحظة مثال

  عة  أدوات  :الدراسةعض األخطاء الشا

تمامــً  • افيًــ عــدم إعطــاء الباحــث ا ــ أو إلقامــة عالقــة طيبــة مــع ا  تــب  يمــر الــذ، األ الدراســةفــراد عينــة أا للمحافظــة ع ي

ــ ــ ـ ـــــاون أو ت ـــــة للتعـ ــــراد العينـ ــــض أفــ ـــه رفــ ــــلوعليــ ــــاه ســ ـــــث أو  ن اتجــ ــــو الباحـ ــــةنحــ ـــــائص  الدراسـ صـ ــــ ا ـ ـ ل يــــــؤثر ع ــــ شــ

ية ألدوات  وم  املستخدمة. الدراسةالسي

رات الختيار أدوات  •  .الدراسةعدم وجود م
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ل أداة. • دف ومحتوى   عدم 

ات  • ة. الدراسةعدم مالئمة األدوات لقياس متغ  املطلو

م معامالت الثبات. عدم •  مناقشة الثبات من خالل نوع و

 عدم وصف خطوات بناء اختبار أو مقياس جديد من إعداد الباحث. •

 عدم وصف إجراءات تطبيق وتصميم وتفس الدرجة الختبار أو مقياس جديد من إعداد الباحث.  •

ن د • ى (صدق املقارنة الطرفية) من خالل حساب الفروق ب احساب الصدق التمي األع لدرجات أفراد  رجات اإلر

ا .  العينة ع املقياس ودرجات اإلر ك خار ى دون الرجوع   األد

  مثال: •

التعلم    الرسالةعنوان  ات  صعو خفض  االجتماعية   ارات  امل عض  لتنمية  إرشادي  برنامج  فاعلية 

  . االجتما لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية

  املقارنة الطرفية:صدق 

ـــطات  ن متوسـ ــــ حســــاب داللــــة الفــــروق بــــ ســــتخدم لبيــــان صــــدق املقيــــاس وتقــــوم ع ــــ  ــــم الطــــرق ال ــــ مــــن أ و

ات التعلم االجتما ومتوسطات درجات األفـراد ذوي  درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة ع مقياس صعو

ـــ نفـــس املقيـــاس وعنـــدما تصـــبح لتلـــك  ـــ الـــدرجات املنخفضـــة ع شـــ ا ـــذا  ة ف ـــ الفـــروق داللـــة احصـــائية وا

ل؛وتوصلت إ  عد ثم قامت بحساب الفروق للمقياس ك ل  صدق املقياس وقامت الباحثة بحساب الفروق ل

ن متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة ومتوسـطات درجـات األفـراد  وجود فروق دالة احصائًيا ب

ـــ املقـــا ؛ ممـــا يـــدل ذوي الـــدرجات املرتفعـــة ع ات الـــتعلم االجتمـــا ليـــة ملقيـــاس صـــعو س الفرعيـــة والدرجـــة ال ي

  .ع صدق املقياس

ــاء  ــ ـــ ــــــ ــ ـــــ ــ ــــن أخطـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـ مــ

  حساب الصدق

ـا ن درجـات اإلر  قيام الباحثة بحساب صدق املقارنة الطرفية من خالل إيجاد الفروق ب

ــــا ـ ــــ املقيـــــاس ودرجـــــات اإلر ـ ــــة ع ـــــ لـــــدرجات أفـــــراد العينـ ــــك  األع ـ ـــــى دون الرجـــــوع  األد

، حيــــث إن ــــب تنــــاز خــــار ــ مــــا قامــــت بــــه الباحثــــة مــــن ترت عــــاد املقيــــاس  ــ عــــد مــــن أ ــــل 

ن  ــــ ـــــروق بــ ـــــاب الفـ ــــد، ثــــــم حسـ عــ ــــل  ــ ـــــى ل ـ ــــــ واألد ن األع ـــــاعي ـ ــــد اإلر ليــــــة وتحديــ ــــة ال والدرجـ

ــا باســــتخدام اختبــــار "ت" مــ ــات األفــــراد ف ــــ متوســــطى درجــ ــــو إال محــــك داخ ـــا  لصــــدق  مـ

ـــان مــن األفضـــل أن يـــتم حســاب صـــدق املقارنــة الطرفيـــة مـــع  املقارنــة الطرفيـــة للمقيــاس. و

  .محك خار 

ســــاق الــــداخ •   حســــاب اال
ً
عــــاد ا أو ثباتــــً واعتبــــاره صــــدق ن درجــــات أ ا، حيــــث يقــــوم الباحــــث بإيجــــاد معامــــل االرتبــــاط بــــ

ـــذا البعــــد أو حســــاب  ـ ـــة ل ليـ ـــد والدرجــــة ال عـ ــــل  ن درجــــات  ـــاب معامــــل االرتبــــاط بــــ ليــــة لــــه أو حسـ ـــاس والدرجــــة ال املقيـ

ن درجات     مفرداتمعامل االرتباط ب
ً
س صـدق ـ ولـ سـاق داخ ـ ا عت ـذا  ليـة لـه, و ا. ومـن تًـ ا أو ثبااملقياس والدرجـة ال

قــة للتحقــق  م طر ــل مــ ــ حــدة باعتبــار  ــل ع ســاق الــداخ للمقيــاس  ثــم ُيفضــل أن يحســب الصــدق، والثبــات، واال

س. ية لألدوات من اختبارات ومقاي وم صائص السي  من ا

ن •   :مثال

معر    األطروحةعنوان  برنامج  االجتماعية    –فاعلية  التعلم  ات  صعو لعالج  ي  تالميذ  سلو لدى  واالنفعالية 

  . املرحلة االبتدائية

ساق الداخ   : صدق اال

ـو (صـفوت فـرج،    ـ تقـدير لصـدقه الت صول ع ساق الداخ للمقياس إ ا ، 1989يؤدى فحص اال
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ــــاس ، )270 ــارات املقيـ ــــل عبــــارة مــــن عبــ ن درجــــات أفــــراد العينــــة ل ــام الباحــــث بحســــاب معــــامالت االرتبــــاط بــــ ــذا قــ ولــ

ت إليه لية للبعد ال ت ن (والدرجة ال ا دالة عند مستوى داللة)0.85 - 0.31، حيث تراوحت ب   ).0.01( ، وجميع

لدى    الرسالةعنوان  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  ات  صعو تخفيف  ي   الوجدا اء  الذ بات  تدر فعالية 

 . لقة األو من مرحلة التعليم األسا   تالميذ ا

  :الثبات

: ساق الداخ   اال

ساق الداخرتباتاال من خالل حساب معامال الثبات قام الباحث بحساب     ق اال ـل  ط عن طر ن درجـة  ب

لية عد   ن (للمقياسوالدرجة ال ـ معـامالت ارتبـاط دالـة 0.87 - 0.29، وقد تراوحت معامالت ارتباط املقياس بـ ) و

ذا )0.01( مستوى داللة عند الية؛ وع  ذا املقياس لعينة الدراسة ا ون الباحث قد تأكد من مدى مالءمة    .ي

ــاء  ـــــــــــــــ ـــ ــــن أخطـــــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ مـــــ

  حساب الصدق

سـاق الـداخ   حسـاب اال
ً
ـ املثـال األول، وكـذا  اواعتبـاره صـدق سـاق الــداخكمـا   حسـاب اال

يواعتبــاره  ــ املثــال الثــا ا كمــا  االرتبــاط معــامالت بإيجــاد  املثــال االول بــاحثفى ال، حيــث قــام ثباتــً

ت إليـه،  لية للبعد ال ت ل عبارة من عبارات املقياس والدرجة ال ن درجات أفراد العينة ل ب

ي بحســــاب  ــــ املثــــال الثــــا ــــل وقــــام الباحــــث  ن درجــــة  ليــــة عــــد معامــــل االرتبــــاط بــــ والدرجــــة ال

 للمقيــاس
ً
س صــدق ــ ولــ ســاق داخ ــ ا عت ــذا  أن  مــاا علــان لزامــً  انا. لــذا فالباحثــا أو ثباتــً , و

قـة مسـتقلة عـن الصـدق والثبـات للتحقـق مـن   ايحسب ساق الداخ للمقيـاس باعتبـاره طر اال

ية لألداة املستخدمة. وم صائص السي   ا

غفل الدراسةعدم مالئمة معامالت صدق أو ثبات أدوات   • ، حيث يركز الباحث ع مستوي الداللة ملعامل االرتباط، و

د معامل االرتباط  حالة الصدق والثبات عن الداللة   .0.70العملية، ولذا يجب أن يز

س واختبارات غ صادقة ومنخفضة الثبات. •  اختيار الباحث ملقاي

يح. • س واختبارات صعبة التطبيق والت   اختيار الباحث مقاي

 
ً
ا:  الدراسةا: فروض  ثامن   وصياغ

صول ع معرفة تتصف بالعمومية، وذلك ) 550، 2008البحث كما أشار إليه خطاب (   دف إ ا شاط  و 

ة عدد من الفروض ال ا. من خالل اختبار  ات أو الفروق عل ن املتغ   تتعلق بالعالقات ب

ــــ صــــياغة الفــــروض. ف ــدأ  ــة بــــه؛ يبــ لة ومراجعــــة أدبيــــات البحــــث املتعلقــ ــ الباحــــث مــــن تحديــــد املشــــ ــ ت عنــــدما ي

ح قابل و حل مق ذا الصدد أشار خطاب ( فالفرض  و تفسـ أو 49، 2002؛ 41، 2001لالختبار. و  ) إ أن الفرض 

لة  ــو تفســ مؤقــت لســلوكيات معينــة أو أحــداث حــدثت بالفعــل أو ســوف تحــدث. والفــرض الدراســةحــل مؤقــت ملشــ . أو 

ات  ن متغ اصة بالعالقة ب ات، فـالفرض ي األداء ع أو الفروق  الدراسةيحدد توقعات الباحث ا ـ دد مـا حــذه املتغ

 ً بً عتقده الباحث تفس لة ا أو س   .الدراسةا ملش

قة ال  انت الطر ً  وملا  ا الفروض تؤثر تأث جراءات ا مباشرً تصاغ  ، فإن الباحث يجـب عليـه الدراسةا ع تصميم و

ـأتقـدير قيمـة  ـذه الفــروض  م  عـض  و تقـو ـا  يــد ضـوء عـدد مــن املعـاي يطلـق عل يـة خصـائص الفـرض ا علمــاء املن

ا:   نذكر م

 للبحث والقياس واالختبار.قابلية الفرض لالختبار والقياس )1
ً
ون قابال يد يجب أن يصاغ بحيث ي  : فالفرض ا

ــة بالفعـــل )2 ـــات القائمـ ســـاق مـــع النظر ـــات القائمـــة اإل يـــد يجـــب أن يصـــاغ بحيـــث يـــتالئم مـــع النظر : فـــالفرض ا

ت   ا.وال ث

3( : ً  معقوليــة التفســ عطــى تفســ رة موضــع فــالفرض يجــب أن يصــاغ بحيــث  لة أو الظــا  للمشــ
ً
 ومقبــوال

ً
ا معقــوال
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 الدراسة.

4( : ة التفســـ ــ ـ انيـــة التحقـــق مـــن  ـــ ودقيـــق العالقـــة  إم ـــ نحـــو وا فـــالفرض يجـــب أن يصـــاغ بحيـــث يحـــدد ع

ات ذه املتغ ات، أو الفرق املتوقع ع  ن املتغ  .املتوقعة ب

5( : ـــالفروض املعقــــدة تــــؤد ســــاطة التفســــ ـــرة. فـ ســــيطة ومباشـ ـــياغة  ات  يفــــالفرض يجــــب أن يصــــاغ صـ ــــ تفســــ إ

 متداخلة ومعقدة وصعبة. 

 :عة عند صياغة فروض البحث  عض األخطاء الشا

ــــاطىء مــــن قبــــل الب • س مــــن الضــــرور ااإلعتقــــاد ا اطئــــة، فلــــ عــــدم جــــدوى الفــــروض ا ــــ ي حــــث  ـــون الفــــروض ال ـ  أن ت

ا ال ون ذات فائدة. باحث صاغ لة ح ت يحة للمش  اإلجابات ال

اطىء من قبل الب  •  .معناه إثبات للفرض البح ي حث بأن رفض الفرض الصفر ااإلعتقاد ا

ات  • ــــ ن متغ ـــة أو فـــروق بــــ ــ وجــــود عالقـ ـ ـــابقة ع ـــاق الدراســـات والبحــــوث السـ ة رغــــم إتفـ ـــروض صـــفر صـــياغة الباحــــث فـ

 . دراسته

ات أو  دراسـتهتجزئـة الباحــث لفــروض  • ــ وضــع تفســ ـ عــدم قــدرة الباحـث ع ل يــدل ع شــ ــ عـدد الفــروض  بحيــث يك

لة   .دراستهحلول ممكنة ملش

  مثال: •

املرحلة  عض    األطروحةعنوان  تالميذ  لدى  اضيات  الر علم  ات  بصعو ا  وعالق املعرفية  األساليب 

  . اإلعدادي بقنا

  :الدراسةفروض 

ن والبنـات مـن تالميـذ املرحلـة اإلعداديـة (الصـف ـ    1 ن البنـ اضـيات بـ علـم الر ات  شـار صـعو سبة ان توجد فروق  

  األول) بمدينة قنا لصا البنات.

ــ األســاليب املعرفيــة موضــوع توجــد فــروق ذات ـ  2 ور  ات الــتعلم مــن الــذ ن وذوي صــعو ن العــادي داللــة إحصــائية بــ

ن   .الدراسة لصا العادي

ذا الفرض إ الفروض التالية:            نقسم    و

ن تحصيلًياـ  أ ال مقارنة بالعادي اضيات أك اعتماًدا ع ا علم الر ات    .التالميذ ذوو صعو

ــــ  ب ــد فـ ـــلوب توجـ ــــ األسـ ور  اضــــيات مــــن الــــذ ــــ الر ات الـــتعلم  ن وذوي صــــعو ـــادي ن العـ ـــائية بــــ ـــة إحصـ روق ذات داللـ

وي  ن –املعر ال   .اإلندفاع لصا العادي

ـ ـ    ج ـ األسـلوب املعر ور  اضيات من الذ علم  الر ات  ن وذوي صعو ن العادي توجد فروق ذات داللة إحصائية ب

سيط املع –التعقيد  نالت   .ر لصا العادي

ــ ـ  3 ــــ ـــــيات  اضـ ـــــم الر علـ ات  ــــيلًيا وذوات صــــــعو ـ ــذات العاديــــــات تحصـ ن التلميــــ ـــــ ــائية بـ ــ ـ ـــــروق ذات داللــــــة إحصـ ــــد فـ توجــ

  .األساليب املعرفية موضوع الدراسة لصا البنات العاديات تحصيلًيا

ذا الفرض إ الفروض التالية:            نقسم    و

ال مقارنة بالعاديات تحصيلًياـ  أ اضيات أك اعتماًدا ع ا علم الر ات    .التلميذات ذوات صعو

وي ـ  ب ــــ ـــ ال ـ ــلوب املعر ــ األســ ــ ــتعلم  ات الــ ن البنــــات العاديــــات تحصــــيلًيا وذوات صــــعو ـــ ـــروق بـ اإلنــــدفاع  –توجــــد فـ

  .العاديات تحصيلًيا لصا التلميذات

ســــيط ـ  ج ــــ الت ـــلوب املعر ـــ األسـ ـ ات الــــتعلم  ـــيلًيا وذوات صــــعو ـــات العاديــــات تحصـ ن البنـ التعقيــــد  –توجــــد فــــروق بــــ

  .املعر لصا العاديات تحصيلًيا
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ــ األســاليب املعرفيــة االســتقالل ـ  4 اضــيات  علــم الر ات  ور واإلنــاث ذوي صــعو ن الــذ ، االعتمــاد –ال توجــد فــروق بــ

وي  سيط املعر  –ال . –االندفاع، الت   التعقيد املعر

، ممـا  دراستهض  و قام الباحث بتجزئة فر   من أخطاء صياغة الفروض ـ بحيث أصبح عدد الفروض الفرعيـة كب

لة  ات أو حلول ممكنة ملش   .دراستهيدل ع عدم قدرة الباحث ع وضع تفس

تمام الباحث بضبط إجراءات  • ات دخيلة تؤثر ع نتائج  ي، األمر الذدراستهعدم ا  . الدراسةيؤدي إ دخول متغ

س املستخدمة  دراستهعدم صياغة الباحث فروض  • ات واملقاي ا املتغ قة إجرائية (محدد ف قة مباشرة، أو بطر بطر

ا).    قياس

جراءاته:تاسعً    ا: تصميم البحث و

ـــددً  عكــــس عـ ـــروض يمثــــل تصــــميم البحــــث خطــــة مفصــــلة للبحــــث  ـــار الفـ ـــوات اإلجرائيــــة املفصــــلة الختبـ طـ ا مــــن ا

ا من امليدان. و  البيانات الوتحليل  اب   قام الباحث بجمع عرف عبدالو ) تصميم 167، 2013( وسليمانذا الصدد 

ـيح عمـل تحليـل موضـو ة زمنيـة ممتـدة تكفـل جميـع بيانـات ت ـ ـ ف ا الباحـث ع عة يقوم   البحث ع أنه "خطوات متتا

تلفة ال لة البحث".  للفروض ا   صيغت فيما يتعلق بمش

ــ ســانية يجــرى تصــميمه  ــ العلــوم اإل ــان البحــث  ن الظــروف، فــإن  وملــا  ــ ن األفــراد و ضــوء االخــتالف والتنــوع بــ

ــً  ـــدف عمومـ ــ  ـ شـــاط البح ــذا يـــتم مـــن خـــالل طـــرق البحـــث ال ـ ـــا. و غ ــباب  ــ األشـــياء وأسـ ـ غي ــة  ـــم كيفيـ ــة ف ـــ محاولـ ا إ

قة ذه الطرق دقة، فالطر ب أك  عد التجر تم بجمع البيانات الختبار الفروض املتعلقة بقضية  املتنوعة، وُ ية  التجر

يت العوامل األخرى الأمحددة مع عزل  ،  و تث ي يجة (الشر ا ع الن ك أثر   ).27 - 23، 2007يمكن أن ت

 :جراءاته عة  تصميم البحث و  عض األخطاء الشا

ــ • ــ ـــرع الباحــــث  سـ ــــ انــــدفاع و ــــأقبــــل  اختيــــار التصــــميم التجر افيــــة بالعوامــــل ال يجــــب عليــــه  ن تتــــوفر لديــــه معرفــــة 

ون التصميم غ مالئم الختبار فروض الدراسة. ب، ومن ثم ي ا أثناء التجر  ضبط

افيً ا دقيًق عدم وصف الباحث لإلجراءات وصًف  • سمح لباحث آخر إعادة إجراء الدراسة.ا و  ا بحيث 

قـــــة  • ـــــعـــــدم وصـــــف طر ــــة  إجـــــراء الدراســـــة اإلســـــتطالعية ( ــــ الدراسـ ـ ــــا ع ـ ــــا، ومـــــدى تأث ـ ــــذا نتائج ــــا)، وكـ ـ حالـــــة إجرا

 األساسية.

ات.  •  عدم وصف إجراءات ضبط املتغ

ات الدخيلة ال • ا. عدم إشارة أو مناقشة الباحث للمتغ ا أو ضبط ستطع التحكم ف   لم 

  ا: األساليب اإلحصائية املستخدمة:عاشرً 

عـد 
ُ

ـ ـم الوســائل العلميـة املســتخدمة  ــ اإلحصـاء مــن أ تلفــة للبحـث العل ـ ميــادين  امليـادين ا بوجـه عــام، و

ــه خـــاص، إذا تحتـــل اإلحصـــاء م ســـانية بوجـ ــاالعلـــوم اإل ـ امـــة  ــة  انـــت  نـ ذا  ــة واالجتماعيـــة، و ـ بو البحـــوث النفســـية وال

مة  ن  اإلحصاء أداة م م بطرق التحليل اإلحصامختلف فروع املعر  أيدى الباحث عد  يفة، فإن إملام ُ تلفة  ـمـرً أا  ا 

ميـــة ( ـــ5، 2011؛ 5، 2008، حســـنغايـــة األ مشـــروع بحثـــه منـــذ مراجعـــة الدراســـات  )، وأصـــبحت اإلحصـــاء تـــالزم الباحـــث 

ـــــا وراء التحليــــــل  يــــــة مـ ـــف من ـــــن خــــــالل توظيــ ــــ Meta–analysisالســـــابقة وذلــــــك مـ ـ ـ اث البح ــــ ــ ــــة ال ــــة  ملراجعـ ـــــة كميــ مراجعـ

عيــــًد  ــــموضــــوعية  ، وتــــدخلت  ــــ ا متصــــلة أو  ا عــــن التح يف ات الدراســــة وتصــــ ــــ ن متغ صــــياغة األســــئلة مــــن خــــالل تضــــم

ــرً  عطــــى مؤشــ ـــذا  ـ عــــة، و ــلة ومســــتقلة أو تا ن عــــن نــــوع النمــــوذج اإلحصــــامنفصــ رة  يالــــذ يا للبــــاحث ــا بصــــدد ترجمــــة الظــ

شرح طبيعة ال ا نموذج  ات يجمع ات املتضمنه  دراسته (عامر، النفسية إ متغ ن املتغ   ).356، 2012عالقة ب
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قــوم الباحــث باســتخدام عــدد مــن األســاليب اإلحصــائية املناســبة لطبيعــة  ، الدراســةعينــة  وعــدد أفــراد دراســتهو

ــــــالدراســــــةوأدوات  ــارام  ، و ــ ـــــاء بــ ــاليب اإلحصــــــائية: إحصـ ــ ـ ـــــن األسـ ـــــان مـ ــــث نوعـ ــــتخدم الباحــ ســ ــدد  ــ ــذا الصــ ــ ــــاء ي ــ ـ حصـ ، و

ــارا ـــار الباحــــث أل ي م البـ عتمــــد اختيـ ــــ ي، و ـــاليب  ــذه األسـ ـ ــتهتحليــــل بيانــــات  مــــن  ـــ طبيعــــة البيانــــات  دراسـ ـ ــــا ع ــــ جمع ال

دف من   ـالدراسةوال نمـا  ي, ب سـتخدم الباحـث اإلحصـاء البـارام ع اإلعتدا  ة ذات التوز العينـات  . ففي العينات الكب

ــــ ــــ ع ب ــــ اإلعتــــدا ي ــــع غ ة ذات التوز ــــ الصــــغ ــــ ع ب ــ أنــــه ي ــ ي, إضــــافة إ ســــتخدم اإلحصــــاء الالبــــارام  الباحــــث أن 

ـــ ـــون ع ـــداف  الباحـــث أن ي ـــا لتحقيـــق أ ســـتطيع توظيف ـــ  ا ح ــائية املناســـبة وكيفيـــة اســـتخدام علـــم باألســـاليب اإلحصـ

 وتفس ما يتوصل إليه من نتائج إحصائية.  دراسته

  عة  استخدام  األساليب اإلحصائية:عض األخطاء الشا

ة بيانات  ياختيار الباحث ألسلوب إحصا •  .الدراسةغ مالئم ملعا

ة تلك البيانات. الدراسةجمع بيانات  •  قبل تحديد الوسائل اإلحصائية املالئمة ملعا

ة بيانات تتطلب استخدام العديد من األساليب اإلحصائية. واحد  يث ألسلوب إحصاحاستخدام البا •  معا

ـداول واألرقـام م • ـ مـن ا ـ تقـديم عـدد كب صـراره ع بالغة الباحث  تطبيق أسـاليب إحصـائية متقدمـة واسـتغراقه و

عيًد  ون  التا ي ست غاية, و غفاله أن اإلحصاء وسيلة ول ولو العميق لنتائج و ـون  دراستها عن التفس السي و

ولو  ه السي  ا. سطحيً  دراستهلنتائج  تفس

عـــد إجـــراء التحليـــل اإلحصـــا0.05؛ أو 0.01اختيـــار الباحـــث ملســـتوى داللـــة ( • لبياناتـــه. حيـــث يقـــوم الباحـــث بحســـاب  ي) 

 ،
َ
نمـا املنطـق  (T)، أو ت، (Z)اختبارات مثل: ذ ـا اإلحصـائية. ب داول اإلحصائية للكشف عـن مـدى دالل ثم يرجع إ ا

ى اإلستدال يتطلب من الباحث أن يحدد مس ذه االختبارات. يتوى الداللة اإلحصااإلحصا  قبل حساب قيم 

ــ • ـ ن املتوســـطات  ــذيل (الطـــرف) الواحـــد الختبـــار داللـــة الفـــروق بـــ ـــ يالوقـــت الـــذ اختيـــار الباحـــث الختيـــار الـ ب عليـــه  ي

صول ع نتائج ذات داللة إحصائية. ن) من أجل ا ن (الطرف   استخدام اختبار الذيل

ا:  الدراسةحادى عشر: نتائج   ا ومناقش   وتفس

ميــــة  ســــب أ ــــذه النتــــائج تك قــــة عــــرض  ر البحــــث، فــــإن طر ــــو جــــو ــــان تحليــــل وتفســــ ومناقشــــة النتــــائج  ملــــا 

ب ع الباحث عرض نتائج  ل منظم ومنطق دراستهخاصة، و ذه النتائج إما  يش ون عرض  ب أن ي , كما ي ووا

سلسل فروض، أو وفًق الدراسةا ألسئلة  طبًق  ـ اا ل , وذلك من خالل االستعانة بجداول وتخطيطات ورسـومات بيانيـة تو

ـ تحليـل  ـ  قـة موضـوعية مـع اسـتخدام لغـة البحـث العل جـب تحليـل النتـائج بطر ـا، و تفس ومناقشة النتائج وداعمـة ل

ن األســباب والنتــائج, مــع إبــراز  ط بــ ــ الــر ب قــائق, كمــا ي ن اآلراء وا لــط بــ ــالنتــائج وعــدم ا تحليلــه  صــية الباحــث 

جــــب أن تتضــــمن مناقشــــة النتــــائج نظــــرة تحليليــــة ناقــــدة لنتــــائج  ـــائج, و ـــميمالضــــوء  ــــ الدراســــةللنتـ ــــ تصـ  ومحــــددات البح

ــ الدراســـة ـ ــر  و ــار النظـ ــوء اإلطـ ــع مراعـــاة أن تـــؤدي نتـــائج  ي ضـ ــةونتـــائج البحـــوث والدراســـات الســـابقة، مـ اح  الدراسـ ــ ـ ــ اق ـ إ

 القيام بأبحاث أخري مستقبلية. 

  عة  نتائج ا: الدراسةعض األخطاء الشا ا ومناقش  وتفس

صية الباحث  تحليل وتفس ومناقشة نتائج  • ور   .دراستهعدم ظ

ة نظره وقناعاته أم ال. • انت تتفق تتفق مع وج غض النظر عما إذا  م الباحث للنتائج   عدم تف

ــائج  • ـــــب الباحـــــث لنتـــ ـــتهعـــــدم ترت ـــــميم وأدوات  دراســـ ــــع أســـــئلة وفـــــروض وتصـ ـــــة مـ ابطـ ـــورة متناســـــقة ومتماســـــكة وم بصــ

 .الدراسة

تائج  •  .دراستهخروج الباحث بتعميمات ال ترتبط ب

داول والتخطيطات والرسومات البيانية ال تو وتفسر وتدعم نتائج  •   .  دراستهعدم استخدام الباحث ل
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ى عشر: توصيات   حا  الدراسةثا   :اومق

اح أو رأ لة  ييقصد بالتوصيات اق ل مش ل أمثـل (خطـاب،  الدراسةالباحث  ش ، 2002ع نحو أفضل أو 

126.(  

ميـة   و ا فقـط مـن خـالل مـا أجـاب عليـه مـن  دراسـتهذا اإلطار يجب أن يـدرك الباحـث أن قيمـة وأ سـتمد ال 

ا تكمن أيضً   ا فيما أسئلة أو ما حققه من فروض، ولك
ُ
ذت ه  ا تقديم  الدراسةث ستطيع من خالل ساؤالت  من قضايا و

حات وانب ال  مق عض ا ا لم  شأن استكمال دراسة  دف اجة إ  يدراستهنت.  ومن ثم دراستهس يجة تؤكد ا بن

د بالبحث والدرس نحو موضوع   . دراستهاملعرفة ومواصلة ا

  عة عند سرد توصيات حا الدراسةعض األخطاء الشا  :اومق

 أن يو الباحث بتوصيات محققة بالفعل. •

ا إجرائيً أن  •  ا.يو الباحث بتوصيات مثالية من الصعب تحقيق

ا ح تصبح ع أن يبالغ الباحث  • ب  سرد س حات و  .الدراسةع  بًئاالتوصيات واملق

  مثال: •

ارات التعلم املنظم ذاتيً   الرسالةعنوان  اصة فاعلية برنامج لتنمية م ات التعلم ا عض صعو   العلوم. ا عالج 

  :الدراسة توصيات

الية   الدراسة عنه  ماأسفرت ضوء    :  اآلتية التوصيات تقديم يمكن الدراسة مجال وطبيعة نتائج، من  ا

ــــام -1 تمـ ب اال ــــدر ن بتـ ــــ املعلمـــــ ــــدارس ـ ــــا املـ ـــــ وخصوصـ ــــادةالعلوم معل ــــ مـ ـ ــــتعلم اســـــتخدام ع ــــنظم  الـ ا املـ ــً  ذاتيـــ

اتيجياته س تلفة،وذلك ونماذجه و س  استخدامه أجل من ا   . التدر

مية  األطفال  لدى  الو  تنمية -2 تمام املنظم التعلم بأ م ذاتًيا،واال ـ بتدر يان ع  ـ دوره كيفيةاسـتخدامه،و

ادة م ز ادي تحصيل   . األ

تمـام -3 ر اال  ــذه ــ ذاتيــا املــنظم الــتعلم إدخـال أجــل مــن وذلــك خصوصــا؛ العلـوم ومنــا عمومــا املنــا بتطــو

  . املنا

ــادة -4 ــ ز ــ و ات بطبيعــة العلــوم معل م العلــوم، صــعو ــ وتــدر ات، ــذه عــا بــرامج ع ـــت حيــث الصــعو  أثب

ا ع والدراسات  األبحاث ادة ع عمل أ ارات وفعالية كفاءة ز   . األطفال لدى العلوم م

تمام -5 ات ذوي  اال ادة التعلم صعو ا كيفيةالتعامل الفئة،و تلك خصائص عن الو بز شاف ا،وكيفيةاك  .مع

تمـام -6 يــة بـرامج بتصـميم اال ـ قائمـة تدر ا املــنظم الـتعلم ع ات لعـالج ذاتيـً يـة اللغــة صـعو  املراحــل ميـع العر

ة) التعليمية  .االبتدائية،واإلعدادية،والثانو

ــــتخدم -7 ا املـــــنظم الـــــتعلم سـ ـــــ ذاتيـــــً ــــة؛ ـــــ واســـــع نطـــــاق ع امعيـ  والـــــدورات النـــــدوات تقـــــديم لـــــذايمكن املرحلةا

يــــة ــــ التدر ليــــات وأســــاتذة ملدر تلفــــة ال امعــــات وطلبــــة ا ــــ العليــــا وطلبةالدراســــات ا ــــارات تتطلــــب ال  م

  .والتعلم البحث  الذات ع قائمة

ــاء  ــــــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ـــــن أخطــ ـــ ـ ــ ــــــ ــ ـ مـ

  التوصيات

اب    .الدراسةسرد التوصيات ح أصبحت عبء ع  قيام الباحث باملبالغة واإلس

تائج  أن يو • م  الدراسةالباحث بتوصيات ال ترتبط ب س لة  وال  ل املطلوب.  الدراسةحل مش  بالش

•  
ً
ح الباحث بحوث مية.أن يق ست ذات أ  ا مستقبلية ل

•   
ً
ح الباحث بحوث   ا مستقبلية غ قابلة للبحث والدرس.أن يق
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ا:     ثالث عشر: املراجع وتوثيق

 
ّ

ن أثــــ ن آخــــر ــاحث ـــال العلميــــة لبـ ـــن األعمـ س الباحــــث مـ ــن أن يقتــــ ـــورة يمكـ م بصـ ـــو م أو بحـ ـــا ـ م أو نظر ــــار رت أف

ـــــــدعم أو  ــية، تـ ـــــ ــــية معلومــــــــات أساسـ ــ ـــاحثون أرضــ ـ ــ ـــــــؤالء البــ ـ ــــدم  ــ ـ ــد يقـ ـــــ ـــــــوم بــــــــه. فقـ ـــــــذي يقـ ــ الـ ــــــ ــــــــ البحــــــــث العل ــرة ع ــ مباشــــ

ـا. وتـؤدي االقتباسـات مـن ، أو يقـدمون الدراسـةموضـوع   Disputeتـدحض يانـات انتقاديـة يمكـن االسـتفادة م فـات و عر

ــ بنــاء موضــوع  ن إ ــا الباحــث لآلخــر ــ يقرأ ــا، ممــا يحقــق  دراســتهاألعمــال العلميــة ال مــن خــالل معلومــات ســابقة موثــوق 

اكم العل (خليل،    ).13، 2012ال

ــــذا الصــــدد أشــــارت األنصــــارى ( ــــ  ــــ أ22، 2010و ســــت) إ ن  ل ــــ كتابــــة املراجــــع بــــ ــــا  قــــة متفــــق عل نــــاك طر

 . مختلف املؤسسات العلمية

كيـة لعلـم الـنفس  معيـة األمر قـد حـددت أسـلوب الكتابـة   American Psychological Association, (APA)وا

ــ ــ العلميــة, ثــم دأبــت ع عــض التعــديالت ع ــ إدخــال  ــذا األســلوب ع م جميــع الــدوائر العلميــة العامليــة  مثــل  ــ ات, وتل ــ ف

ا  الكتابة العلمية. (APA)بأسلوب    وتتخذه األسلوب الرس ل

شر العل الصادر عام  عت اإلصدار السادس لدليل الكتابة العلمية وال تـه جمعيـة علـم الـنفس أقرّ  والـذيم 2010و

كية    American Psychological Association (APA)األمر
ُ
اضر.قرّ من أحدث اإلصدارات ال أ   ت  وقتنا ا

ن   : كتابة املراجع  م
ً
 :الدراسةأوال

شــره، فيجــب عليــه أن  ن أو عمــل لــه ســبق أن  عيــد صــياغة فكــرة) مــن عمــل مــا آلخــر ُ س الباحــث (أو  عنــدما يقتــ

ـددة  شـر ورقـم الصـفحة أو الصـفحات ا ن اسـم املؤلـف، سـنة ال نمـا يكتـب املرجـع يكتب  املـ ـا، ب ـ تـم االقتبـاس م ال

 
ً
   قائمة املراجع. امال

  مثال: •

ـ يمكــن  ــان ح ـا مــن الضـرورة بم عــانون م ـ األفــراد الـذين  ات الــتعلم والتعـرف املبكــر ع يص صـعو ــ عـد  وُ

ــ ــا ع ــا بــذلك يمكــن تخفيــف حــدة تأث ور ــ بــدايات ظ ــا  ــا وعالج امج الالزمــة ملواج ــ ليمان إعــداد ال ــؤالء األفــراد (ســُ  

يص 83 - 82، 2012عبد الواحد،  ـ ـ مـن إجـراءات ال طـوة األو ـو ا ـؤالء األفـراد  شـاف ل يص أو االك ذا ال )، و

عـد أمـرً  ات الـتعلم  يص صـعو ـ ولو املناسـبة. كمـا أن عمليـة  عــود ووضـع بـرامج التـدخل السـي مـا  ا بـالغ التعقيـد، ور

ــــ عــــدد ذلــــك ألســــباب عديــــدة م ــــال، و ــــذا ا ــ  ــ ن  ن العــــامل ات الــــتعلم بــــ ــــوم صــــعو ا: عــــدم وجــــود اتفــــاق عــــام حــــول مف

ال(ُسليمان عبد الواحد،  ذا ا ن بالبحث   تم ة للم ات واملنطلقات النظر   ).18، 2013التفس

اية  : كتابة املراجع  
ً
  (بالقائمة): الدراسةثانيا

كيـة لعلـم الـنفس  معيـة األمر ا اإلصـدار السـادس الـذي أصـدرته ا ـ يتضـم  آلخر التعديالت ال
ً
أن القائمـة  APAوفقا

ون مرقمة, اية ال ت تم كتابة املراجع     الدراسةو
ً

:وفق   ا ملا ي

رتب املراجع أبجديً  )1
ُ
ية وأسماء العائلة  املراجع ت ن  املراجع العر ية.ا حسب أسماء املؤلف  األجن

  مثال: •

ــايم ( ــ ــــد غنـ ــــة 2017أمـــــل محمـ ــــال الروضـ ــــق لـــــدى أطفـ عـــــض اضـــــطرابات النطـ ـــــ خفـــــض  ــر  ــ ــــامج للتـــــدخل املبكـ ). فعاليـــــة برنـ

بــة.  ات الــتعلم ممــن ُيبــدون مؤشــرات للمو طــر صــعو ن  ة للدراســات النفســية، املعرضــ لــة املصــر ، 1)، 96( 27ا

57 – 98.  

ف ( ليمان عبـــد الواحـــد يوســـُ ــتعلم ). التحليـــل البعـــدى لـــبعض 2012ســـُ ات الـ ـــ مجـــال صـــعو يـــة  البحـــوث والدراســـات العر

ــ  ــ إث ية تحليليــة  ــ ولو "دراســة م ــرامج التــدخل الســي يص و ــ ــات التعــرف وال ــ إطــار مح ــع قــرن  خــالل ر

ا،  بية، جامعة ب لية ال ية"، مجلة    .138 – 69، 3)، 92( 23عشرة دولة عر
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امــل ( اب محمــد  ـــ 1989عبــدالو ات الــتعلم عنــد األطفــال، كراســـة ). اختبــار امل يص صـــعو ــ ع ل النيورولــو الســر

ة. ضة املصر رة: مكتبة ال   عليمات. القا

Cartledge, G. (2005). Learning disabilities and social skills.Journal Learning Disability Quarterly, 28, 179 – 

183. 

Dyson, L. L. (2003). Children with learning disabilities within the family context: A comparison with 

siblings in global self - concept, academic self perception, and social competence. Learning 

Disabilities Research and Practice, 18 (1). 1 – 9. 

Johnson J. (1995). Learning disabilities: The impact on social competencies of adults, Journal of 

Leisurabillity, 22 (3), 1 – 10. 

ــً  )2 ــة بـــه تبعـ اصـ ــدد مـــن املراجـــع بمؤلـــف واحـــد فقـــط. ترتـــب املراجـــع ا شـــر مـــن األقـــدم عنـــدما يوجـــد عـ خ ال ا لتـــار

 فاألحدث.

  مثال: •

ع.2013(ُسليمان عبد الواحد يوسف  شر والتوز ات التعلم النوعية. عَمان: دار أسامة لل ديثة  صعو ات ا   ). االتجا

ف ( ــــُ ــــد يوسـ ــــد الواحـ ليمان عبـ ــُ ـ ــــة مـــــن 2014سـ ـــــ لـــــدى عينـ ــــر املدر فـــــض التنمـ ــــاءة االجتماعيـــــة االنفعاليـــــة مــــدخل  ). الكفـ

ــ ـ ــة اإلعداديــــة  ـــة باملرحلـ ــة واالنفعاليـ ـــتعلم االجتماعيـ ات الـ ــــ  التالميـــذ ذوى صـــعو ــ ا ـ ـــائم ع ــــة الـــتعلم القـ ــوء نظر ضـ

بية وعلم النفس،  ية  ال ى. دراسات عر سا   .186 – 145، 1، 47اإل

ف ( ليمان عبــد الواحــد يوســُ ن 2015ســُ يــة نحــو األطفــال املعرضــ ــة مصــر العر ور ــاض األطفــال بجم ــات معلمــات ر ). اتجا

ا بالسيادة النصفية للمخ. مجلة ات التعلم وعالق يل،  طر صعو اصة والتأ بية ا   .138 – 113)، 6( 2ال

ف ( ــُ ليمان عبــــد الواحــــد يوســ ـــُ يصــــية معاصــــرة 2020سـ ــــة و ات الــــتعلم: "دراســــات نظر وفســــيولوجيا صــــعو ). نيوروسي

راء الشرق  رة: دار ز ات التعلم االجتماعية واالنفعالية". القا ة الُسليمانية لصعو طاللة ع النظر   .و

ان  )3 الة البحث املنفــرد إذا  ذه ا ي. يكتب   ك معه آخر  مرجع ثا ش ن، و املؤلف األول منفرد  مرجع مع

ك. ، ثم البحث املش
ً
 به أوال

  مثال: •

ف ( ــُ ليمان عبــــد الواحــــد يوســ ات الــــتعلم االجتماعيــــة 2020ســــُ ليمانية لصــــعو ـــُ ــــة السـ يقيــــة للتحقــــق مــــن النظر ). دراســــة إم

ئــة امل ــ عينــة مــن تالميــذ املرحلــة اإلبتدائيــة. مجلــة بحــوث، تصــدر عــن مركــز لنــدن للبحــوث واالنفعاليــة بالب ة ع صــر

شارات،    .376 – 353، 31والدراسات واالس

ف، وأمــل محمــد غنــايم ( ليمان عبــد الواحــد يوســُ ات الــتعلم 2017ســُ ى صــعو ب معلــم/ أخصــا ح إلعــداد وتــدر ــ ). تصــور مق

ــــة متطلبــــات يــــة ملواج ـــة مصــــر العر ـ ور ـــة نفــــس  بجم ـ بيــــة وعلــــم  -مجتمــــع املعرفــــة "رؤ ــــ ال يــــة  ــــة". دراســــات عر و تر

س  ــة التــــدر يئــ ــاء  ــ املــــؤتمر الــــدو األول ملركــــز تنميــــة قــــدرات اعضــ ــ شــــر البحــــوث املقدمــــة إ الــــنفس، عــــدد خــــاص ل

عنـــــوان  ــــا  ــــة ب ـــادات بجامعـ ــة واألداء "والقيـ نيــ ـــودة التنميـــــة امل ب وضـــــمان جـ ـــدر ر منظومـــــة التـ ــــوم تطــــو "، يـ ــــ ـ املؤس

س املوافق  م   .386 – 377مارس،  9ا

اصة تبعً  )4 ن. ترتب املراجع ا ناك عدد من املراجع لنفس املؤلف ان  شر من األقدم فاألحدث.إذا  خ ال  ا لتار

  مثال: •

ف، وأمــــل محمــــد غنــــايم ( ــُ ليمان عبــــد الواحــــد يوســ ـــُ ات الــــتعلم االجتماعيــــة واالنفعاليــــة بمختلــــف املراحــــل2017سـ  ). صــــعو

لول)،  ية. املؤتمر العل مشكالت التعليم بصعيد مصر (الواقع وا ئة العر اث البح  الب التعليمية: مراجعة لل
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ــن التعليميــة بمحافظــة أســيوط، واملنعقــد بالقاعــة  بيــة، جامعــة أســيوط بالتعــاون مــع نقابــة امل ليــة ال الــذي نظمتــه 

،  26لثالثاء املوافق الثمانية باملب اإلداري بجامعة أسيوط يوم ا سم  .427 – 413د

ــايم ( ــد غنـ ــل محمـ ف، وأمـ ــُ ــد الواحـــد يوسـ ليمان عبـ ــُ ســـان: دراســـة 2019سـ ــاء الغ ــن اجـــل بنـ شـــري مـ ــ ال ـ ــائف ا ــل وظـ ). تفعيـ

ات  ـ مجـال صـعو مـا  امـل وتطبيقا ـاب  ـ لعبـد الو س، والنمـوذج الك ن نموذج األنمـاط لبـول تـورا نقدية مقارنة ب

رة، . التعلم النوعية بية النوعية، جامعة القا لية ال بية النوعية،   .429 – 391، 2، 35مجلة بحوث  ال

ف، وأمـــل محمـــد غنـــايم ( ليمان عبـــد الواحـــد يوســـُ ات 2020ســـُ ن وذوي صـــعو امـــل القـــدرات الدماغيةلـــدى العـــادي ). بنـــاء وت

ــــة  ــ ــــــي "رؤ ــــري والعر ــــان املصــ ســ ن اإل ــــ ـــــة مــــــن أجــــــل تمكــ ــــة العقليـ يــ ر الب ـــــار تطــــــو ــــ إطـ ــ ن  ـــــوق ن واملتفـ ــــــو الــــــتعلم واملو

ـة املعلوماتيــة".  ولوجية للمعا وفسـيولوجية ونيوروســي ، جامعــة سي ــ ، مركــز اإلرشـاد النف ـ مجلـة اإلرشــاد النف

ن شمس،    .431 – 403، 1، 62ع

الــة  )5 ــذه ا ــ  ي. ترتــب  ــا األول نفــس الباحــث، ولكــن يختلــف املؤلــف الثــا نــاك عــدد مــن املراجــع مؤلف ــان  إذا 

ى.املراجع أبجديً  رف األبجدى للمؤلف الثا  ا من خالل ا

  مثال: •

ف، وأمــل محمــد غنــايم ( ليمان عبــد الواحــد يوســُ ات الــتعلم 2017ســُ ى صــعو ب معلــم/ أخصــا ح إلعــداد وتــدر ــ ). تصــور مق

ـــة نفــــس  ـ ــــة متطلبــــات مجتمــــع املعرفــــة "رؤ يــــة ملواج ـــة مصــــر العر ـ ور بيــــة وعلــــم  -بجم ــــ ال يــــة  ــــة". دراســــات عر و تر

ــ املــــؤتمر الــــدو ــ ــة إ شــــر البحــــوث املقدمــ س  الــــنفس، عــــدد خــــاص ل ــة التــــدر يئــ ــاء  األول ملركــــز تنميــــة قــــدرات اعضــ

عنـــــوان  ــــا  ــــة ب ـــادات بجامعـ ــــوم "والقيـ "، يـ ــــ ـ ــة واألداء املؤس نيــ ـــودة التنميـــــة امل ب وضـــــمان جـ ـــدر ر منظومـــــة التـ تطــــو

س املوافق  م   .386 - 377مارس،  9ا

ف،  ــد يوســــُ ــد الواحـ ليمان عبـ ــُ ـــلسـ ــ نوفـ ـ ـــ بوصـــفه مؤشــــر). 2018( وفاطمـــة ع ــتعداد املدر ـــتعلم  االسـ ات الـ بـــؤ بصـــعو للت

ليــــة العلــــوم االجتماعيــــة  تمــــع،  ســــان وا ـــوم اإل النمائيــــة لــــدى عينــــة مــــن أطفــــال مرحلــــة الطفولــــة املبكــــرة. مجلــــة علـ

سانية، جامعة محمد خيضر  زائر،  –سكرة  –واإل   .309 – 275)، 28(  7ا

الــــة محمــــد شــــمبولية ( ف، و ـــُ ليمان عبــــد الواحــــد يوسـ ـــُ ية 2017سـ فــــض اآلثــــار (PNI)). املناعــــة النفســــية العصــــ : مــــدخل 

ــــ إطــــار  ــــة  يــــة "رؤ تمعــــات العر م با ن وأســــر ـــاق ــــ اإلعاقــــة لــــدى املعـ تبــــة ع ية امل ــــ االنفعاليــــة واالجتماعيــــة وال

ــؤتمر  ــ ". مــ ــا ـــ ــاز املنـ ــ ـ ـ ــ وا ـــ ــــــاز العصـ ن ا ــل بــــــ ــ امــ ن الت ـــــ ـــــى بـ ـ ــــوطن العر ــ الــ ـــ ـ ــة  ــ ـ اص ذوى اإلعاقـ ــــ ــ ــوق األ "حقــــ

اجة إ التفعيل عات وا شر يل "ال اصة والتأ بية ا ا بالتعاون مع مؤسسة ال عقد بجامعة ب  (SERO)، والذى ا

يل  عاء املوافق  (ICDR)ومجلس العالم اإلسالمى لإلعاقة والتأ   أغسطس. 16 يوم األر

ناك عدد من املرا )6 ان  اصة تبعً إذا  ن. ترتب املراجع ا شر من األقدم فاألحدث.جع بنفس املؤلف خ ال  ا لتار

  مثال: •

ـة العقـل 2016ُسليمان عبد الواحد يوُسف، وأمل محمد غنايم ( ـم نظر ـ مجـال  (TOM)). مـدخل لف ـة  بو ـا ال وتطبيقا

ى  ـ الـدو الثـا ن "دراسـة تحليليـة". املـؤتمر العل ن والبالغ ق ن من األطفال واملرا اصة والعادي ذوى االحتياجات ا

م واملؤسســــات التعليميــــة (الواقــــع/ والــــرؤى  عنــــوان: "القيــــاس والتقــــو ق  ــر بجامعــــة الزقــــاز ــــ مصــ م  للقيــــاس والتقــــو

ــــ ا ـ ــــن املســـــتقبلية)"  ة مـ ـــــ ــر  31 - 30لف ــ ـــــة مصـ ور ق بجم ــاز ــــة الزقـــ م بجامعـ ــــاس والتقـــــو يوليـــــو. واملنعقـــــد بمركـــــز القيـ

ية.   العر

ا 2017ُسليمان عبد الواحد يوُسف، وأمل محمد غنايم ( امعة نحو طال ). تصور مستقب ملسئولية اجتماعية أفضل ل

ر املســــئولية االجتم ة لتطــــو و وتر ــة ســــي ــ ات الــــتعلم "رؤ يــــة". املــــؤتمر ذوى صــــعو ة والعر امعــــات املصــــر ــ ا ــ اعيــــة 

بيــة  ليــة ال ــع ل ــ الســادس والــدو الرا ــ ضــوء التقيــيم " جامعــة بورســعيد –العل امعــة  املســئولية االجتماعيــة ل
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ة مـن  امعات"  الف ديد ل ـل, واملنعقـد بمقـر مـدارس بورسـعيد الدوليـة  23 - 22العاملى ا مدينـة بورسـعيد،  –أبر

ية.جم ة مصر العر   ور

سان: دراسة نقدية 2019ُسليمان عبد الواحد يوُسف، وأمل محمد غنايم ( شرى من أجل بناء اإل ). تفعيل وظائف ا ال

ات الـتعلم  ـ مجـال صـعو مـا  امـل وتطبيقا اب  ـ لعبـدالو س، والنمـوذج الك ن نمـوذج األنمـاط لبـول تـورا مقارنة ب

ب ــ ال بيــة النوعيــة النوعيــة. مجلــة بحــوث  ليــة ال ــ الــدو الســادس ل يــة النوعيــة، عــدد خــاص بأبحــاث املــؤتمر العل

رة  ة من "جامعة القا سان"، واملنعقد خالل الف ناء اإل اير،  18 - 17التعليم النو و   .429 – 391، 2، 35ف

خ  )7 ــ نفــس تــار ن، و نــاك عــدد مــن املراجــع بــنفس املؤلــف / املــؤلف ــان  ن املراجــع داخــل إذا  ــ بــ شــر. يــتم التمي ال

شر. خ ال ن و القائمة بوضع ترقيم حر (أ، ب، ج، ..) مع تار  امل

  مثال: •

ف ( ليمان عبــــد الواحــــد يوســــُ ـــُ ات الــــتعلم االجتماعيــــة  2020سـ يصــــية لصــــعو س التقــــدير ال يــــة ملقــــاي ــــة العر أ). البطار

رة:  ة الُسليمانية. القا  دار الرشاد.واالنفعالية وفق النظر

ف ( ات  2020ُسليمان عبد الواحـد يوسـُ يصـية لصـعو س التقـدير ال يـة ملقـاي ـة العر صـائص القياسـية للبطار ب). ا

بيــة  ليــة ال ي ل ــ الــدو الثــا ليمانية. املــؤتمر العل ــة الســُ ــ الثقــا للنظر الــتعلم االجتماعيــة واالنفعاليــة: الصــدق ع

تمعيــة"، واملنعقــد خــالل "ادي النوعيــة بقنــا، جامعــة جنــوب الــو  ن مســتحدثات العصــر والتنميــة ا بيــة النوعيــة بــ ال

ة من  اير. 20 - 18الف  ف

ـي جديـد: ج) 2020ُسليمان عبد الواحد يوُسف ( ات التعلم االجتماعيـة واالنفعاليـة كطـرح عر ة الُسليمانية لصعو . النظر

ــا ـــــ إطــ ـــة  يـ ــــات العر تمعـ يقـــــي بــــبعض ا ولو التحقــــق اإلم ــــاول نيوروســــي بيـــــة  –ر تنـ ـــة ال ــ زائر ـــة ا لـ . ا ــــ ـ معر

زائر ة النفسية، جامعة ا  . 31 – 8)، 1( 6، 2-وال

ف ( ليمان عبــد الواحــد يوســُ ات الــتعلم االجتماعيــة د 2020ســُ يــاة لــذوي صــعو بــؤ بجــودة ا ــ الت ). دور املناعــة النفســية 

ــة الفنيــة  ليــة واالنفعاليــة باملــدارس الثانو بيــة النوعيــة،  ــ ال يــة جديــدة. مجلــة بحــوث  ــة عر ــ ضــوء نظر الزراعيــة 

رة،  بية النوعية، جامعة القا   .560 – 531، 1، 37ال

ية ثانيً  )8  واملراجع األجن
ً
ية أوال  ا. تكتب املراجع العر

9( :   تكتب الرسائل العلمية ع النحو التا

امعة.اسم الباحث (السنة), موضوع الرسالة, درجة  لية وا   الرسالة, ال

  مثال: •

ف ( ــُ ــ ــــد يوسـ ليمان عبـــــد الواحـ ــُ ــ ــار نمـــــوذج 2005سـ ــ ـــــ إطـ ــادة العلـــــوم  علـــــم مـــ ات  ــــعو ــــة املعلومـــــات لـــــذوى صـ ـ ). أنمـــــاط معا

بيـة باإلسـماعيلية،  ليـة ال  ، ن با لتالميذ املرحلة اإلعدادية. رسالة ماجست ن الكرو التخصص الوظيفي للنصف

س.جامعة قناة    السو

ف ( ليمان عبــد الواحــد يوســُ ات الــتعلم 2011ســُ ن بــا لــذوى صــعو ن الكــرو امــل للنصــف ). أثــر تنميــة وظــائف الــنمط املت

امــل املعلومــات بــا لتالميــذ  امنــة لت عــة وامل ــة املعرفيــة املتتا ــ إطــار نمــوذج املعا ــ مــادة العلــوم  ــ التحصــيل  ع

ساملرحلة اإلعدادية. رسالة دكتورا س، جامعة قناة السو بية بالسو لية ال   .ه، 

10(  : الت ع النحو التا كتب ا
ُ
 ت

لد، العدد, الصفحات. لة, ا شر), عنوان البحث, اسم ا   اسم الباحث (سنة ال

  مثال: •
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ف ( ــُ ــد الواحــــد يوسـ ليمان عبـ ــُ ــة والـــنفس2017سـ ـــ املعرفيـ ـ ــائف ا ولو لوظـ ــاط األداء النيوروســــي ــ  -). أنمـ ـ ضــــوء حركيــــة 

ى  ـــة دابروســـ ثارات النفســـية الفائقـــة "وفـــق نظر ات الـــتعلم مـــن طـــالب OEsأنمـــاط االســـ ن ذوى صـــعو ـــو " لـــدى املو

 . ة للدراسات النفسية، التعليم الثانوى الف لة املصر   .322 – 273)، 97( 27ا

11(  : كتب الكتب ع النحو التا
ُ
 ت

شر)، اسم الكتاب، رقم  شر.اسم املؤلف (سنة ال شر، دار ال زء، بلد ال   الطبعة أو ا

  مثال: •

ات التعلم (ط 2009أحمد عواد ندا ( ع1). صعو شر والتوز   .). عّمان: مؤسسة الوراق لل

ميد ُسليمان ( ات التعلم (ط 2017السيد عبدا ات صعو رة: عالم الكتب.1). نظر   ). القا

ف ( ــُ ــد الواحـــد يوسـ ليمان عبـ ــُ ات 2011سـ م، ). ذوو صـــعو م، رعـــاي ــاف شـ م، اك ــة واالنفعاليـــة "خصائصـــ الـــتعلم االجتماعيـ

م" (ط  ع.1مشكال شر والتوز ة لل   ). عّمان: دار املس

ات التعلم (ط 2009عادل عبدهللا محمد ( رة: دار الرشاد.1). التعليم العال لألطفال ذوى صعو   ). القا

عة  كتابة مراجع   :الدراسةعض األخطاء الشا

ية موحدة  توثيق املراجع. )1  عدم إتباع من

ن  )2  .الدراسةعدم ذكر صفحات املرجع بم

عض األسماء. )3 ن  لط ب ية بأسماء العائلة مما يؤدي إ ا  كتابة املراجع العر

ن  )4 عض املراجع بم ا بقائمة املراجع أو العكس. الدراسةوجود   وعدم وجود

  :خاتمة

عض  ذه الدراسة؛ تم عرض  ـ مجـال    امعيـة  ـ الرسـائل واألطروحـات ا ية واإلحصـائية  اليات املن اإلش

يـــة  ئـــة العر ـــ الب اديميـــة واالجتماعيـــة واالنفعاليـــة  ات الـــتعلم النمائيـــة واأل اليات  –صـــعو ـــا -ـــذه اإلشـــ ـــ مجـــرد إثار  ال

ن  ـــاحث عــــض البـ ــــون غائبــــة عــــن  ـــة قــــد ت ميـ ــــ األ ــ أمــــور وتفاصــــيل غايــــة  ــ ــاه إ بــ ــارة االن ــــ إثــ ا يمكــــن أن يــــؤدى إ ومناقشــــ

ات التعلم باستمرار، ومن ثم تجنـب مـا قـد يـؤثر سـلبيً  ن الذين يزاولون البحث  مجال صعو ـ البحـثواملتخصص ـ  ا ع

د من ات التعلم، مما يز امعيةع مستوى  دقة نتائجه وجودتهمجال صعو ية. الرسائل واألطروحات ا   العر

  املراجـــع:                            

   ،امل، و أحمد ،  س  ليم (م ة (ط  2002محمود عبدا بو االت النفسية واالجتماعية وال ). أسس البحث العل  ا

ة. 2 رة: مكتبة االنجلو املصر  ). القا

  ،ة للدراسات النفسية، 2010سامية لطفى (األنصاري لة املصر ان. ا   . 24 – 11)، 67( 20). ندوة بحوث علم النفس  امل

   ،عبدالرحمن، التل (قحل،  و   وائل  محمد  (ط  2007ع  واالجتماعية  سانية  اإل العلوم  العل   البحث  دار  2).  عّمان:   .(

ع.  شر والتوز امد لل  ا

   ، ي ا أحمد (الشر رة: مكتبة األنجلو  2007زكر ة واالجتماعية. القا بو ). اإلحصاء وتصميم التجارب  البحوث النفسية وال

ة.   املصر

  ،ع. 2). املدخل إ البحث  العلوم السلوكية (ط 2012محمد (صا العساف شر والتوز راء لل اض: دار الز   ). الر

   ،ميد (حسن رل  2008عزت عبدا ة والنفسية واالجتماعية تطبيقات باستخدام برنامج ل بو ). اإلحصاء املتقدم للعلوم ال

8.8  LISREL 8.8.جمة ا: دار املصطفى للطباعة وال  . ب

 ميد (سن، ح بوى تطبيقات باستخدام برنامج 2011عزت عبدا ى. SPSS 18). اإلحصاء النف وال رة: دار الفكر العر  . القا

   ،ر ( ع خطاب ة. 2). الطرق العلمية لدراسة الطفل (ط 2001ما رة: مكتبة األنجلو املصر  ). القا
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   ،ر ( ع خطاب ة.). منا البحث  العلوم النفسية وال2002ما رة: مكتبة األنجلو املصر ة واالجتماعية. القا  بو

   ،ر ( ع خطاب ة واالجتماعية (ط 2008ما بو م  العلوم النفسية وال اديمية.7). القياس والتقو رة: املكتبة األ  ). القا

   ،ام عبدالرحمن (خليل ة وفقا للمراجعة السا2012إل بو دسة لقواعد جمعية علم  ). توثيق املراجع  البحوث النفسية وال

كية  شر الصادرة عام  APAالنفس األمر بية وعلم النفس، 2010لل ية  ال   .34 – 11، 1، 31. دراسات عر

   ،عامر) السيد  لة  2012عبدالناصر  ا ى.  والعر املصرى  النف  البحث  املستخدمة   اإلحصائية  واإلختبارات  النماذج   .(

ة للدراسات النفسية،   . 370 – 355)، 74(  22املصر

   ،خليل،  عباس و ونوفل،  محمد  بكر،  ،  محمد  و الع مصطفى،  عواد،  محمد  محمد(أبو  ال  منا  2017فر إ  مدخل   .(

بية وعلم النفس (ط   ع.  8البحث  ال شر والتوز ة لل  ). عّمان: دار املس

   ،اب شر  ). منا البحث   2013مصطفى حفيضة (سليمان،  طارق محمد، و عبد الو علم النفس. جدة: خوارزم العلمية لل

ع.   والتوز

   ،عفيفي) محمد  الق  املكتبة  2010عبدا املنصورة:  اور.  ا متعدد  مدخل  االجتماعية  دمة  ا العل   البحث  ية  من  .(

ع.  شر والتوز ة لل  العصر
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د العا   ام الباحث باملع ارات البحث العل لدى الطالب ا باين مستوى م

ات   عض املتغ باين  ات ب   لتكنولوجيا البصر

Variation in the level of scientific research skills among the university student 

researcher at the Higher Institute of Optical Technology By varying some variables 

 

  الة محمد كمال شمبولية د ة. 

Dr. Hala Muhammad Kamal Shambouliya  

رة ات بالقا د العا لتكنولوجيا البصر بوي املساعد ووكيل املع   مصر،أستاذ علم النفس ال

halakamal1101@gmail.com 
 

  

ص:    امل

إ  دفت الية  ا منظومة    الدراسة  ظل  الباحث   ام  ا للطالب  الداعمة  العل  البحث  ارات  م ع  الضوء  سليط 

ع   التعرف  إ  الدراسة  سعت  حيث  امتالك  التكنولوجيا؛  ارات  مستوى  مل ات  البصر لتكنولوجيا  العا  د  باملع الباحث  ام  ا الطالب 

ن  وكذا الكشف عن الفروق  ،  البحث العل  امعي ب ا ات  الطلبة  العا لتكنولوجيا البصر د  ن باملع ارات   ن الباحث م مل مستوى امتالك

بًعا العلمي )،    البحث  ادي األ التحصيل  ومستوى   ، الدرا واملستوى  س،  ا (نوع  من  ل  الدراسةل عينة  ونت  (  وت من  ) 298األساسية 

ية،   العر ة مصر  ور رة بجم بالقا ات  يا البصر لتكنو العا  د  )  128ا) و(ذكرً   170بمعدل (طالًبا وطالبة باملع ) بالفرقة الثانية132(،  أن

عة166و( الرا ادي 80(،  )بالفرقة  األ التحصيل  التحصيل80) و(مرتف  ملقياس  )منخف  لية  ال الدراسة  عينة  أفراد  ارات  . استجاب  م

ساق داخإعداد/ الباحث  العل   البحث ية من صدق وثبات وا وم عد التحقق من كفاءته السي ا باستخدام  ة  . وتم جمع البيانات وتحليل

امتال  إ  الدراسة  نتائج  وأشارت  "ت"،  واختبار  ة،  املعيار واالنحرافات  لتكنولوجيا املتوسطات  العا  د  باملع الباحث  ام  ا الطالب 

ات ملست البحث العل البصر ارات  ت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،  وى متوسط من م ن  كما بي الدراسة  ب  أفراد عينة 

ارات البحث العل  م مل س مستوى امتالك ل من نوع ا ادي و ، عزى ل   .املستوى الدرا ومستوى التحصيل األ

لمات املفتاحية:  ارات البحث العل  ال ام الباحث، م   . الطالب ا

Abstract: 

The study aimed to identify the level of possession of the research student at the Higher Institute of Technology, and to 

reveal the differences between the research students at the Higher Institute of Optics Technology in the level of their 

possession of scientific research skills according to (Gender, educational level, and level of academic achievement), and the 

basic study sample consisted of (298). male and female students at the Higher Institute of Optics Technology in Cairo, Egypt, 

and by applying the scientific research skills scale prepared by the researcher, the results indicated that the research student 

at the Higher Institute of Optics Technology possesses an average level of scientific research skills, and no statistically 

significant differences between the study sample members in the level of their possession of scientific research skills due to 

gender, academic level and academic achievement. 

Key words:Scientific Research Skills, The University Student Researcher. 
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  مقدمة:

 ، ـــ ـــ والبح ر العل ـــا مســـئولية التطـــو ـــ عاتق عليميـــة واجتماعيـــة علميـــة؛ يقـــع ع ـــة و و امعـــة مؤسســـة تر عـــد ا
ُ

ون إال من خالل نتائج البحوث العلمية ال يقوم  لول ال ي ذه ا يجاد  تمع، و لول للمشكالت ال تواجه ا يجاد ا و

يئة  م.ا أعضاء  س والطلبة أنفس   التدر

عـــد و  ــ ُ ـ غيـــة بـــث الـــروح  ـــ اإلطـــالق،  شـــري ع ــل ال ا العقـ ـــ يتجشـــم شـــاطات ال ــد ال ـ ـــ وأج ـــ مـــن أر البحـــث العل

س مـن املعقـول أن يقـوم  ـذا اإلنجـاز مـن فـراغ، كمـا أنـه لـ ي  يـاة وتحقيـق التطـور وصـنع الرخـاء؛ وال يمكـن أن يـأ منا ا

ـ ع ارضيات رخوة أو أسس  حـداث الُب ـا وتقـديم األمـوال و ًنا وتـوف الـدعم ال ا رصـ ية، بل يجب خلق مناًخا علميـً وا

ـذا اإلنتـاج الفكـري  ة ال تجعل  وافز املادية واملعنو يجاد ا وادر املتخصصة و يل ال ذا الغرض وتا التحتية الالزمة ل

ابدة املصاعب،  د وم  قائًما بذاته جديًرا ببذل ا
ً
يل إنجاحه واالرتقاء بمستواه، ونحن اآلن ع أبواب الثـورة عمال  س

ــ األســاس  عــة  ــ الثــورة الصــناعية الرا ــون املــوارد الطبيعيــة  توجه العــالم نحــو العقــل ولــن ت عــة حيــث ســ الصــناعية الرا

ي،  سان ورأس املال (فارس البيا نما اإل   ).2018و

ــام ا ـ امعـــة بإعـــداد الطالـــب ا تمـــام ا يع العديـــد مـــن التخصصـــات داخـــل إن ا ـــ لباحـــث خطـــوة أساســـية ل

ــاء  ن والعلمــ ن البــــاحث تلفــــة، ودعــــم الشــــراكة البحثيــــة بــــ ر طــــرق جديــــدة للتقنيــــات ا ــــا لتطــــو ـــا بي ــا فيمـ ــ ط ــة ور امعــ ا

ـ خ ـون قـادرة ع ع معينـة، لت ـة ملشـار ار ـار تقنيـات متطـورة مـن أجـل حلـول ابت اصة البت ومية وا دمـة والقطاعات ا

مال،  وة البحثية مع الدول املتقدمة (رانيا ا ال ال ة، واخ ضار ة وا   ).108، 2014الوطن وخططه التنمو

امعيــــة  ــــ وجــــه العمــــوم، واملؤسســــات ا ــــد عليــــا ع ليــــات ومعا يــــة مــــن  امعيــــة العر لــــذا أصــــبحت املؤسســــات ا

صوص مطالبة بتغي من د عليا ع وجه ا ليات ومعا ة من  ـام الباحـث، املصر ن الطالـب ا ـو ا  إعداد وت ي

تمعــات، مــن أجــل إعــداد جيــل  ــ اإلعــداد لتواكــب تطلعــات األفــراد وطموحــات الــدول وا واالنتقــال مــن الطــرق التقليديــة 

ار (آمال إسماعيل ون أحمد،  ر ومواصلة اإلبداع واالبت   ).323، 2021قادر ع تحمل مسئولية التطو

ــــارات عــــد م
ُ
ن أفــــراد  و ــــ والتواصــــل الفكــــري بــــ ل عمليــــة التبــــادل املعر ســــ

ُ
ــــ  ــــارات ال ــــم امل ــــ مــــن أ البحــــث العل

ـ مـنظم،  ـ عل سـم بتفك ا ي ـ تتطلـب معلمـً ديثـة، ال بيـة ا ر احتياجـات ال ـ تطـو ـارات  ـذه امل م  سـا
ُ
تمع، حيث  ا

ة، قادًرا ع مسايرة اإلنجازات العلمية، والتكنولوجية (السرة ا شراح املغار ي وفادية مصطفى و   ).245، 2018لف

ـ مـن  ـذا يقت الية محـددة، ف ـ حـل إشـ ا الوصـول إ و وسيلة للدراسة، يمكـن بواسـط ان البحث العل  ذا  و

فيظ،  اراته (عصام عبد ا ية البحث العل وم ا وعملًيا من من ون متمكًنا نظرً   ).127، 2019الباحث ان ي

ذا الص  ي (و  حفص مبار ل من و ـارات  (Louri, 2009)) ولوري 2007دد يتفق  ـ ضـرورة ممارسـة الطالـب مل ع

ـة أو تطبيقيـة كجـزء مـن  ـا، حيـث يقـوم ببحـوث وعـروض نظر ـ يتعـرض ل ات ال ـ ل مراحل التعلم وا البحث العل  

صية الطالب املعرف صقل 
ُ
نا ت ا، و ب الوحدات أو املوضوعات املقرر دراس ام  كيفية ترت به ع اإلس تم تدر ية، و

تـه، مـع  اتـه ورؤ ـاره وتوج ـة عـن أف ـل حر بداء الرأي ب ار، و ية البحث ومناقشة األف قحامه  من ومناقشة املوضوع و

ـاد، ممـا يؤ  ـ ا ـق البحـث العل ـ طر ـ ع ون قد بـا خطواتـه األو ذا ي ـ إعطاء األسباب والدوافع املنطقية لذلك، و لـه 

اليـــة ل . ومـــن ثـــم جـــاءت الدراســـة ا ـــ ـــ اإلنتـــاج املعر ام  ـــ مراحـــل الحقـــة لإلســـ ـــارات البحـــث العل ـــ م ســـليط الضـــوء ع

ـــ  ـــ ظـــل منظومـــة التكنولوجيـــا؛ مـــن خـــالل التعـــرف ع ـــام الباحـــث  ـــارات مســـتوى امتالكالداعمـــة للطالـــب ا لتلـــك امل

ات الديموجرافية. عض املتغ   البحثية  ضوء 

لة الدراسة:   مش

؛ حيــث أصــبح  ــ ــ مــن أي وقــت م ــة أك ــا حاجــة م ــ وقتنــا ا ــ  ــارات البحــث العل ــ م اجــة إ أصــبحت ا

ــ  سـان، فالبحـث العل يـة لإل ـ تكفـل الراحــة والرفا ـ قـدر ممكــن مـن املعرفـة ال ـ أك سـارع للوصــول إ ـ سـباق م العـالم 
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يل الوحيد لتحقيق التنمية  ديث.أصبح الس وة السمة البارزة للعصر ا ا و افة جوان   الشاملة ب

ي ( ذا الصدد يؤكد طالل املـال ب 2014و  ، والتـدر ـ ـ البحـث العل وس  ـالور ميـة مشـاركة طلبـة الب ـ أ ) ع

ـــ  ـ ــــ ين ــث العل ــــا: أن البحـ ـــن الفوائـــد م ـــ مـ ـ ــه الكث يحة؛ ففيـ ــــ ــاته ال ــــ وأصــــوله، وممارسـ ـــيات البحـــث العل ـــ أساسـ ع

اضـرات الدراسـية  م، فالتعلم ال يحـدث مـن خـالل ا م وقدرا ار إبداعا م الفرصة إلظ عط الفضول الفكري للطلبة و

علمـه  صـقل مـا  عزز و ون غ مفيدة أحياًنا؛ بل من خالل املشاركة  البحث العل الذي  ية ال قد ت التقليدية الروتي

ــرات الدراســي ــ تلــك الفصــول وا ــا تقــوي لديــه شــعور الثقــة بــالنفس، واإلحســاس بالتحــدي الطلبــة  ــ أ ة، باإلضــافة إ

ــــة  ن الطلبـ ة بـــــ ــــ ـ ــل مم ــ ــــات عمـ ـــــ عالقـ ســـــاعد  ـــا  ـ م، ممـ يع مـــــن أســـــاتذ ــــ ـ ــــ وال ـ ـــــ جـــــو مـــــن التحف ا  ــً ــ ــــاز، خصوصـ واإلنجـ

ــ يــؤ  ــ عل ــ حــراك بح م  ســ ُ لــه  ــذا  م، و اكمــة لــدى أســاتذ ات امل ــ م، واالســتفادة مــن ا من بقــدرات طلبــة وأســاتذ

ا  البحث العل  إطار منظم ومدروس.  وظف وس و الور   الب

ـ  ـد عليـا إعـادة النظـر  ليـات ومعا ة مـن  امعيـة املصـر ستد مـن املؤسسـات ا ات املعاصرة  انت املتغ وملا 

يـــة ا الت املعرفيـــة واملن ر املـــؤ ـــام للطالـــب الباحـــث؛ فإنـــه مـــن الضـــروري تطـــو ـــا مواكبـــة اإلعـــداد ا ــا بجعل ـ ـــ يتلقا ل

ـم كمـا  ـ ممكـن ل يـل بح ـ أفضـل إعـداد وتأ ن إ ـامعي ا، للوصـول بـالطالب ا س ملساير داف ال  للمستجدات واأل

امعات البحثية (آمال إسماعيل ون أحمد،    ).323، 2021 ا

ــ ب ــارات البحــث العل نــاول م ــذه الدراســة لت نــا جــاءت  ــ مــن البحــث والــدرس ومــن  مســتوى خــالل التعــرف ع

ات امـــتالك  ـــ عـــض املتغ ـــ ضـــوء  ـــ  ـــارات البحـــث العل ات مل ـــد العـــا لتكنولوجيـــا البصـــر ـــام الباحـــث باملع الطالـــب ا

الية وال تتحدد  محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية:الديموجرافية لة الدراسة ا ر مش نا تظ   . ومن 

و مستوى امتالك  .1 ؟ما  ارات البحث العل ات مل د العا لتكنولوجيا البصر ام الباحث باملع  .الطالب ا

ن  .2 ات ــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــ ــد العــا لتكنولوجيــا البصــر ن باملع ن البــاحث ــامعي ــ الطلبــة ا

س بًعالنوع ا ارات البحث العلمي م مل ور ( مستوى امتالك  ؟.)إناث – ذ

ن  .3 ات ــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــ ــد العــا لتكنولوجيــا البصــر ن باملع ــامعي ن ا ــ الطلبــة البــاحث

بًعاللمستوى الدرا ارات البحث العلمي م مل عة – الفرقة الثانية( مستوى امتالك  ؟.)الفرقة الرا

ن  .4 ات ــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــ ــد العــا لتكنولوجيــا البصــر ن باملع ن البــاحث ــامعي ــ الطلبــة ا

ادي بًعاملستوى التحصيل األ ارات البحث العلمي م مل   ؟.)منخفض – مرتفع( مستوى امتالك

داف الدراسـة:   أ

الية إ  دفت ام الباحث  ظل   الدراسة ا ارات البحث العل الداعمة للطالب ا سليط الضوء ع م

ـــ  ــ التعـــرف ع ـ ــد العـــا مســـتوى امـــتالك منظومـــة التكنولوجيـــا؛ حيـــث ســـعت الدراســـة إ ـ ـــام الباحـــث باملع الطالـــب ا

ــ ــارات البحــث العل ات مل ن وكــذا الكشــف عــن الفــروق ، لتكنولوجيــا البصــر ــامعيبــ ــد العــا الطلبــة ا ن باملع ن البــاحث

ات  ، ومستوى  لتكنولوجيا البصر س، واملستوى الدرا ل من (نوع ا بًعا ل ارات البحث العلمي م مل مستوى امتالك

( ادي   التحصيل األ

مية الدراسـة:   أ

ـــا مـــن  مي اليـــة أ ن العمليـــة اســـتمد الدراســـة ا ـــ محاولـــة تحســـ ـــا  انيـــة االســـتفادة مـــن نتائج لبحثيـــة لـــدى إم

ـ  اراتـه  ـ وم ـ دور البحـث العل ـ ع ك ، وكـذا ال ـ وس، واالرتقاء بآليات البحث العل الور ن بمرحلة الب امعي الطلبة ا

ي بصفة عامة ام املصري بصفة خاصة  والعر ر العل للتعليم ا   . مجال التطو

 

ات الدراسـة:   مصط
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ارة .1   :Skillامل

ـ  ل يحـدده مقيـاس مطــور ـ القـدرة ع شـ عمـل مـا  ـ القيـام  ـ ظـروف معينـة. أو القـدرة ع ال  ل فعـّ شـ األداء 

م والسرعة والدقة (وليد العياصرة،  ذا الغرض، ع أساس من الف   ).2015ل

  :Scientific Researchالبحث العل .2

ــ املـنظم والــدقيق، الــذي يقـوم و  ش والتق غـرض الكشــف عــن وسـيلة لالســتعالم والطلـب والتفتــ بــه الباحــث 

فيظ،  ا(عصام عبد ا يح ا وت ر قائق وتطو   ).128، 2019ا

ارات البحث العل  .3   :Scientific Research Skillsم

لة،  ــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــــــــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـ ـــ ـ ـــ ــــ ــ ـــــــــــــــ ــــ القدرةعلىصياغةعنوانالبحث،وكتابةمقدمةومشـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ـــ ــــ ــ ــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ

ــــبحثيةل ـــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـ اوصياغةفروضـ ةوأدبياتبحثوالتعليقعل ،وطرحأطرنظر لدقيقووا ش دافللبحث ميةوأ ا،وتحديد، وأ

ا،  ـــــ ــ ــــــــ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــــــــ املستخدمواختيارعينةمالئمةوأساليباحصائيةمناسبةللتحققمنفروضالبحث،وعرضلنتائجالبحثومناقشـ املن

يةللبحث امبقواعدالكتابةالعلمية،وتجنباألخطاءاملن حاتبحثية،وتوثيقعلميمعاإلل ــياتومق ــــــــ ــ ــ ــ ـ روجبتوصـ ـــــــــة  وا ـــــــــ (فاطمـ

  ).142، 2020خليفة، 

الية "    اقصد و  رة الدراسة ا ات بالقـا ـد العـا لتكنولوجيـا البصـر ارات الالزمـة لـدى طلبـة املع مجموعة امل

لته بوضــوح، ووضــع أســئلته، وكتابــة  : صــياغة عنــوان البحــث، ومقدمتــه، ووتحديــد مشــ ــ ــ متمثلــة  ملمارســة البحــث العل

اته، والتــــدرج ا ابط، وتحديــــد مصــــط ــــ ــــ وم ل وا شــــ ميتــــه  دافــــه وأ ـــات أ ــ كتابــــة اإلطــــار النظــــري والدراسـ ــ ملنطقــــي 

ــــا للنتـــــائج  ــــ وصولصـ ـ ــــث العل ــــبة للبحـ جـــــراءات مناسـ يـــــة و ــــا، واســـــتخدام من ـ ــــروض البحـــــث واختبار ــــع فـ الســـــابقة، ووضـ

يح ل عل  ش ا توثيق املراجع  ً اء منه، وأخ اصة بالبحث عند االن عض التوصيات ا   ".البحث، وذكر 

 :Student Researcherالطالب الباحث .4

ـ املنطقيـة  ـا، وتقـديم ا شـورة واالسـتفادة م ، ونقـد البحـوث امل ـ ارات البحث العل و الطالب الذي يملك م

ير رأيه النقدي    .(Judi & Morag, 2011, 390)لت

ـــو  ـ ــد بــــه  ــة " قصـ اليـ رة الدراســــة ا ـــا ات بالقـ ـــا البصــــر ــــد العـــا لتكنولوجيـ ـــدرس باملع ن الطالــــب الــــذي يـ بــــالفرقت

ـ  ـه  م املستقبل وحل املشكالت ال تواج ارات البحث العل القادر ع ف متلك م ، و ان أم أن عة ذكًرا  الثانية والرا

ا  تخصصه ومجاله ً ارات إبداعية ال تجعله متم نته املستقبلية؛ حيث يمتلك م   ".م

    اإلطار النظري والدراسات السابقة:

فات عر عددت  ـا   لقد  ؛ فيعرف ارات البحث العل ـا "2010طـارق عـامر (م شـاط فكـري مـنظم وموجـه يقـوم ) بأ

غيـة  يـة منظمـة  قـة علميـة ومن عـا باتبـاع طر
ُ
لة معينة ومحـددة،  ص يطلق عليه الباحث من أجل دراسة مش به 

قائق أو عالقات جديدة للوصول إ حلول مالئمة ومناسبة لعالج  شاف ا ـ نتـائج اك لة البحث، ومن ثم الوصـول إ مش

  قابلة للتعميم".

ـــان النمــــري ( شــــ حنـ ــــار 2012و ــا باف ــ ــــه وخطواتــــه، ومقارن ــــاره ومن ـــي أف ــــ توضـ ــــا "قــــدرة الباحــــث ع ـــ أ ـ ) إ

ا بوضوح وموضوعية ومنطقية". ير براز نقاط اإلتفاق واإلختالف، وت م، و م وخطوا ن، ومنا   السابق

ي (وتــــذكر نــــورة  ــــ ودقيــــق وقابــــل 2013القحطــــا ل وا شــــ ا  ــياغ لة البحــــث وصــ ــــ تحديــــد مشــــ ــــا "القــــدرة ع ) أ

ي  ـة والتحليـل اإلحصـا تـائج الدراسـات السـابقة، املعا ط نتـائج البحـث ب للدراسة، واختيار التصميم البح املناسب، ر

يــة ( ا)، تصــميم أدوات جمــع البيانــات، تفســ للبيانــات، الكتابــة التحليليــة النقديــة، الــتمكن مــن اللغــة اإلنجل مــً قــراءة وف

ـارة املعلومـات  ونيـة املتخصصـة، وم ـ قواعـد املعلومـات اإللك نـت، البحـث  ـ االن النتائج، البحث  مصـادر املعلومـات 

سة من املصادر العلمية".      املقت
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ـــامومان ــــرى شـ ــــ ال (Shawman, 2013)و ة الواجــــب ع ــــارات الضــــرور ـــا "امل ـ ا وتجعــــل الطالــــب أ ســــا ن إك بــــاحث

يحة  ـ يح والكتابة العلمية ال ا القدرة ع املالحظة واإلقتباس ال
ً
، ممتل

ً
ون مستقبال  أن ي

ً
شفصا ومبتكًرا بدال مك

يص". ارة الت تمتع بم   و

ش براون  ساعد الباحث ع اختيار التصميم املناسب لل (Brown, 2017)و ارات ال  ا "امل بحث، وكيفية إ أ

لة البحث، وتصميم التجارب، والوصول إ حل للمشكالت البحثية املدروسة".   البحث  مصادر املعلوما، واختيار مش

ـام  ارات تجعل الطالب ا ، أن تلك امل ارات البحث العل وم م فات السابقة ملف يت من خالل عرض التعر

ا البحثية.الباحث قادًرا ع ممارسة خطوات وأساليب ا اديمية وأعمال   لبحث العل من خالل التعلم أثناء املقررات األ

ل كب  تطور البلـدان؛  ش امه  ة ع مستوى العالم، إضافة إ إس مية كب وال شك أن البحث العل يمثل أ

ــة، و  ــا ســواء الصــناعية أو التجار ــ جميــع مجاال ســ للتطــور والتقــدم  ــ  ــا مــن االعتمــاد حيــث إن الــدول ال ــا البــد ل غ

س،  ــ (نجــالء عــو ــ البحــث العل ــ وجعلتــه 256، 2021ع ميــة البحــث العل عــض التخصصــات العلميــة أل ــت  ). ولــذا تن

ا  ةمن شأ تمع بصورة كب طه با اته ور ر نظر عمل ع تطو موضوًعا للعديد من املناقشات واملؤتمرات والبحوث ال 

لة التنم ، أن تدفع    ).150، 2021ية والتقدم (نادية مر

لينجر و  ذكر ك ـ  (Kerlinger & Lee., 2000)و ـارات التفك ـارات التاليـة: (م أن الباحث يجب أن تتوفر لديه امل

ارات االتصال). ، وم ارات حل املشكالت، والقدرة ع التحليل العل   الناقد، وم

ان   ارات البحث العل وملا  تمام بم ا لدى الطالباال ا وتحسي امعية وتنمي ـ  وخاصة باملرحلة ا ـ  لـه دور كب

ــا األمــر الــذي  ا ــ عنايــة فائقــة ضــمن أولو عطــي البحــث العل
ُ
، ممــا جعــل الــدول املتقدمــة  ــ م البح ــو ن  ــو شــكيل وت

ـ مـن تلبيـة احتياجـات ا ـ الكث ـا  رجـات اإليجابيـة وتوظيف ـا تحصـد العديـد مـن ا ـت العديـد مــن  تمـع؛جعل فقـد أجر

ـ تناولــت امعيـة الدراسـات والبحــوث ال ـ لــدى طلبـة املرحلــة ا ـارات البحــث العل ــا م  ,Thomson)ثومثـون : دراســات م

ـ ((2004 ـ ع ـ آل مقبـل (2005؛ وعب ـ 2012)؛ و ع ارنيكشـان (Durmaz, Mutlu, 2014))؛ وديرمـاز ومت ن سـار و ؛ وس

مو  ــا جــال ــا ومار وب وأو نجــاري (Cesar, Encarnacion, Jacobo, Olga, María Guillermo., 2016)وجـا ؛  وأيــوب و

لي والــديك  ــو )؛ 2017؛ وعصــام ســيد ((Ayuob, Banjari, Almarghoub, Alqulayti, El deek., 2016)واملرغــوب وال

ن ( ـــي وآخـــر ـــ أحمـــد ()؛ 2018والســـرة الف ــال إســـماعيل ون ــرورة )؛ 2021وآمـ ـــ ضـ ا ع ــ توصـــيا ـ ــا  ـ حيـــث أكـــدت جميع

تاج والتفســـ وحـــل املشـــكالت،  ـــ واالســـت ـــارات التفك تمـــام بم ـــ لـــدى الطـــالب مـــن خـــالل اال ـــارات البحـــث العل ر م تطـــو

ارات واالنخراط  البحث العل وتطبيقاته العلمية ن تلك امل   . والعمل ع تحس

مية دراسة          ـا مما سبق يت أ ـ وقتنـا ا ـة  ـا ضـرورة م امعيـة باعتبار ارات االبحثية لـدى طلبـة املرحلـة ا امل

، ــــ ــــت م ـــ مــــن أي وقـ ـ ــــد مـــــن أك ـــراء املز ـــة إلجــ حثيـ ـــ بنــــاء قاعـــــدة معرفيــــة و ـ ــــة  اليـ م الدراســــة ا ـــ سـ
ُ
ومن ثــــم يمكـــــن أن 

ــام الباحــثالدراسـات والبحــوث املســتقبلية حــول  ــ لــدى الطالــب ا ــارات البحــث العل ــ صــعيد م معرفــة ، والســيما ع

ـد العـا لتكنولو  ـام الباحـث باملع ارات لدى الطالـب ا عـض مدى امتالك تلك امل ات، ومعرفـة مـدى تـأث  جيـا البصـر

الية تمام الدراسة ا و محور ا ات الديموجرافية ع تلك املعرفة؛ و   .املتغ

  ض الدراسـة:و فر 

  : الية ع النحو التا   يمكن صياغة فروض الدراسة ا

ات يمتلــــك  .1 ــــد العــــا لتكنولوجيــــا البصــــر ــــام الباحــــث باملع ــــارات البحــــث مســــتوى متوســــط الطالــــب ا مــــن م

 .العل

ن  ال  .2 ات توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــ ــد العـــا لتكنولوجيـــا البصـــر ـ ن باملع ن البـــاحث ـــامعي ـــ الطلبـــة ا

س بًعالنوع ا ارات البحث العلمي م مل ور ( مستوى امتالك  .)إناث – ذ
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ن  ال  .3 ات توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــ ــد العـــا لتكنولوجيـــا البصـــر ـ ن باملع ـــامعي ن ا ـــ الطلبـــة البـــاحث

بًعاللمستوى الدرا ارات البحث العلمي م مل عة – الفرقة الثانية( مستوى امتالك  .)الفرقة الرا

ن  ال .4 ــائية بـــ ــة إحصـ ن البـــاحثتوجـــد فـــروق ذات داللـ ــامعي ـ ــة ا ات الطلبـ ــا لتكنولوجيـــا البصـــر ــد العـ ـ ــ ن باملع ـ

ادي بًعاملستوى لتحصيل األ ارات البحث العلمي م مل   .)منخفض – مرتفع( مستوى امتالك

قة واإلجراءات:     الطر

 
ً
  : من الدراسة: أوال

داف الدراسة.   تم استخدام املن الوصفي (املقارن) ملالءمته أل

  ا: عينة الدراسة:ثانيً 

ونـــــت عينـــــة الدراســـــة ــــن مـــــن ( ت ــــية مـ رة ) 298األساسـ ات بالقـــــا ـــا البصـــــر يــ ـــــد العـــــا لتكنو ا وطالبـــــة باملع ــً ــ طالبـ

يـــة،  ـــر العر ــة مصـ ـ ور ـــدل (بجم ) 128ا) و(ذكــــرً  170بمعـ ـــ ـــة132(، أن عــــة166) و(بالفرقــــة الثانيـ ــة الرا ــــ 80(، )بالفرقـ مرتف

ــــادي ـ ــ التحصـــــيل80) و(التحصـــــيل األ ـــ ـــــ منخف ــــا (). إضـــــافة إ ـ ــــا ) 120عينـــــة أخـــــرى قوام ـــــد العـ ــــة باملع ا وطالبـ ــً طالبـــ

ــــــة يـ ـــــر العر ـ ـــــة مصـ ــ ور رة بجم ـــا ـــ ات بالقـ ـــــر ـ ـــا البصـ ــ ـ يـ ـــــة لتكنو ـ عـ ـــــة والرا ـ ن الثانيـ ــــــائص بالفرقت صـ ـــــن ا ـ ـــق مـ ـــ ـــــدف التحقـ ــ

ية ألداة الدراسة. وم   السي

: أداة الدراسة:
ً
  ثالثا

  ارات البحث العلمقياس   ):ة(إعداد/ الباحثم

ــ  ـ ــا إ ـ ـــــدف املقيـــاس ا ـ ــث العل ـــارات البحـ ــام الطالبلـــدى تحديـــد مســـتوى م ـ ــاؤه الباحـــث ا ــد تـــم بنـ ، وقـ

ناًدا إ األدبيات ال تناولت اراته اس ثومثون )؛ و 2003)، ومصطفى عبيد (1997عبد الباري درة (مثل:  البحث العل وم

(Thomson, 2004)) ـــ ـــ ع ي (2005؛ وعب ــد الوذينـــا ـــ آل مقبـــل (2007)؛ ومحمـ ــان (2012)؛ وع )؛ 2011)؛ واحمـــد كنعـ

لي والديك  2016؛ وأحمد األحول ((Durmaz, Mutlu, 2014)وديرماز ومت  و نجاري واملرغوب وال  ,Ayuob))؛ وأيوب و

Banjari, Almarghoub, Alqulayti, El deek., 2016)) ن خليــل (2017؛ وعصــام سـيد )؛ وآمـال إســماعيل 2018)؛ وشـر

ـــ أحمـــد ( ائيـــة مـــن (. )؛2021ون ـــ صـــورته ال ـــون املقيـــاس  ت ـــ 60و ــة ع ــردة موزعـ ـــ عشـــر) مفـ عـــًدا) 12( اث ــً  ُ سـ : رئ ا

ـ  ل وا شـ ميتـه  دافـه، وأ لته بوضوح ووضـع أسـئلته بدقـة، وكتابـة أ (صياغة عنوان البحث، ومقدمته، وتحديد مش

ابط، وتح ــــ ـــابقة، ووضــــع فــــروض البحــــث وم ـــري والدراســــات السـ ــــ كتابــــة اإلطــــار النظـ اته، والتــــدرج املنطقــــي  ديــــد مصــــط

عض التوصيات  ا، وذكر  ؛ وعرض نتائج البحث زمناقش جراءات مناسبة للبحث العل ية و ا، واستخدام من واختبار

يح) ــ ــ  ل عل شــ ــاء منــه،، وتوثيــق املراجــع  اصـة بالبحــث عنــد االن ــ ، ا عــد ع ــل  ــل ) مفــردات، 5(خمــس شــتمل  و

ـــ يتـــدرج مـــن ( ا وفـــق مقيـــاس خما شـــدة، و(5) حيـــث (5 – 1مفـــردة يـــتم تقـــدير شـــدة، ومـــن ثـــم 1) = موافـــق  ) = معـــارض 

ن ( ليـــة للمقيـــاس مـــا بـــ اوح الدرجـــة ال ـــ ــد مســـتوى تحقيـــق الـــذات (مرتفـــع 300 – 60ت  –متوســـط  –) درجـــة. وقـــد تـــم تحديـ

ـ أسـاس أن طـول الفئـة (منخفض) لدى   عـاده ع ـ مـن أ عـد فر ـل  ـ  ـل و ـ املقيـاس ك ـو 1.33أفراد عينـة الدراسـة  ) و

ن أع تقدير ع املقياس ( ـ (1)، وأقـل تقـدير (5خارج قسمة الفرق ب ات الثالثـة: مرتفـع 3) ع ـ عـن املسـتو ع ـ   –) وال

  منخفض، ومن ثم فإن: –متوسط 

  اراتذو م من (البحث العل  ي مستوى منخفض منم اوح درجا   ). 2.33 – 1م من ت

  ارات البحث العل ذو م من (ي مستوى متوسط منم اوح درجا   ).3.67 – 2.34م من ت

  ارات البحث العل ذو م من (ي مستوى مرتفع منم اوح درجا   ).5 – 3.68م من ت

ية للمقياس: صائص السيكوم   ا

 :صدق املقياس  
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  ن صدق املقياس من خالل الطرق التالية:تم التحقق م  

ن:  . أ م
ّ

ك   صدق ا

يئــــة      ن مــــن أعضــــاء  كمــــ ــــ مجموعــــة مــــن الســــادة ا عــــد أن تمــــت صــــياغة مفــــردات املقيــــاس، تــــم عرضــــه ع

ــ  ــ ـ ن  ــــ س املتخصصـ ــــا البحـــــث بـــــبعض التـــــدر ـــوي ومنـ بــ ــــ واإلحصـــــاء ال ـ بيـــــة و  ليـــــاتالقيـــــاس النف اآلداب بـــــبعض ال

امعــات  يةا ة والعر م (املصـــر ن10وعـــدد ـــا ) محكمـــ ـــ مـــدى صــدق مضـــمون املفـــردات، ومـــدى فعالي كـــم ع ، وذلــك ل

عد وأ ل  اصة ب غ نتائج التحكيم، ومراعاة املالحظات ا ـل، فيما ُوضعت لقياسه، وقد تم تفر  بمفـردات املقيـاس ك
ً
يضـا

ــ مفــردات املقيــاس معيــارً  ن ع كمــ ســبة اتفــاق الســادة ا ت  ــ ــ صــالحية واعُت ا للصــدق، حيــث أشــارت نتــائج التحكــيم إ

دف الذي صمم من أجله ته لل د عن (حيث حصلت ؛ املقياس ومناس سبة اتفاق تز %)، ومن ثم 80جميع املفردات ع 

ا جمي ر عً فقد تم اإلبقاء عل و  ملعادلة 
ً
سبة االتفـاقCooperا، وذلك طبقا ـ أشـار  ساب  ـل منإال ـا  ـ ل الوكيـل حل

ــد  ــــ (ومحمـ ن أيضــــً 226، 2012املف كمــــ ــــ ضــــوء آراء الســــادة ا ـــبح ). و ـــارات ومــــن ثــــم أصـ عــــض العبـ ـــياغة  ـــديل صـ عـ ا تــــم 

ـــون مــن ( ـــذا اإلجــراء م  ل
ً
عــاد 60املقيــاس وفقــا ـــ األ ـــ عشــر) مفـــردة موزعــة ع وعليــه فـــإن املقيــاس يتمتـــع  ؛للمقيـــاس االث

  بدرجة مناسبة من الصدق.

ك):  . ب   الصدق التالزمى (ا

ن     ب االرتباط  معامل  حساب  تم  حيت  ك  ا صدق  خالل  من  ا  ا املقياس  صدق  حساب  ارات  تم  م قائمة 

العل خليفةإعداد/    البحث  العلمقياس  و )  2020(  فاطمة  البحث  ارات  خالل    م من  الية،  ا بالدراسة  عد 
ُ
امل

ما ع أفراد عينة  يةتطبيق وم صائص السي ما (بلغت معامالت فقد ، ا و معامل مرتفع. 0.85االرتباط بي   ) و

ي الصدق   .ج   ):املقارنات الطرفية(  التمي

ـا ( ـ ذكر ي)؛ ال ـ قـة املقارنـات الطرفيـة (الصـدق التمي ـا مـن خـالل طر أبـو رجـاء تم حساب صدق املقياس ا

ـــو 427، 2003عـــالم،  ــار و ــم تطبيـــق محـــك خـ ـــ)، حيـــث تـ ـــارات البحـــث العل ــةإعـــداد/  قائمـــة م ، )2020( فاطمـــة خليفـ

غــرض تحديــد ا ــ والــ27( لـــوذلــك  ــى ٪) 27( ـ٪) األع ، ثــم تــم تطبيــق مقيــاساألد ــار ــك ا ــ ا ــ ع ــارات البحــث العل  م

موع الية ع ا عد واملستخدم  الدراسة ا
ُ
ي  امل ى 27ن (أع الطرفي ى (فرًدا) 32٪)، أي أع (27٪، وأد ) 32، وأد

انــــت قيمــــة "ت"  حســــاب)، وتــــم X200٪ 27( فــــرًدا ن، ف ن الطــــرفيت مــــوعت ن متوســــطي ا ــة الفــــروق بــــ اختبــــار "ت" لداللــ

ة ( ســو ــ قيمــة دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى (13.965ا ــ 0.01) و ــ التمي ــا ع ــ قــدرة املقيــاس ا  ع
ً

عــد دلــيال ُ )، ممــا 

ن مرتف ومنخف األداء عليه، ومن ثم  عُتب
ُ
  مؤشًرا لصدق املقياس. ذلك أ

  ):التحليل العام (  العام الصدق   .د

ـــــردات املقيــــــاس ( ـــــا ملفـ ــام االستكشـ ــ ـ ـــــل العـ ــــه باســــــتخدام التحليـ ـــــق منــ ــــم التحقـ ونــــــات  60تــ قــــــة امل مفــــــردة) بطر

مكس  قة الفار ر املتعامد بطر وتلينج والتدو ور ( Varimaxاألساسية ل ا)) 12الذى أسفر عن ظ ونـً  (م
ً
، اث عشـر عـامال

امن قدره (81.647(فسرت مجتمعة معا  جذر  ). كما تم استخدام أسلوب التحليل العام 1.963%) من التباين الك و

امن العـام  امن العام لدى أفراد العينة االستطالعية، و نموذج العامل ال ق اختبار نموذج العامل ال التوكيدي عن طر

ــامن عــام واحــد؛ حيــث  ــتظم حــول عامــل  ــا ت دة للمقيــاس ا ونــات الفرعيــة) املشــا اض أن جميــع العوامــل (امل ــ تــم اف

ارت النتائج إن قيمة  أظ او غ دالة احصائيا، كما إن قيمة  175.6= " 2" انت = " 2" ة  ر ، ممـا 5< .2471لدرجات ا

ونات)  عاد (امل   االث عشر.يدل ع وجود مطابقة جيدة للنموذج  األ

 :ثبات املقياس  

قـ ــا   Cronbach Alphaألفــا لــ كرونبــاخ ةتـم التحقـق مــن ثبـات املقيــاس بطر انـت القــيم املتحصـل عل ؛ )0.80(ف

ــــوان ) 0.83(؛ )0.86(؛ )0.82(؛ )0.79(؛ )0.75(؛ )0.86(؛ )0.84( ؛)0.80(؛ )0.78(؛ )0.81(؛ )0.79(؛ )0.85( ــ ـ ــــياغة عنـ ــ ـ ـــــ (صـ لــــ
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ابط،  ــــ ــــ وم ل وا شــــ ميتــــه  ـــه، وأ دافـ ـــة أ ــع أســــئلته بدقــــة، وكتابـ لته بوضــــوح ووضــ البحــــث، ومقدمتــــه، وتحديــــد مشــــ

ــا،  ـ ـــ كتابـــة اإلطـــار النظـــري والدراســـات الســـابقة، ووضـــع فـــروض البحـــث واختبار اته، والتـــدرج املنطقـــي  وتحديـــد مصـــط

جراءات مناسبة للبحث العل ية و اصة بالبحث عنـد واستخدام من عض التوصيات ا  لنتائج البحث، وذكر 
ً
 وصوال

ا قـيم  ب؛ وجميع ت لية للمقياس) ع ال يح، والدرجة ال ل عل  ش اء منه، وتوثيق املراجع  مناسـبة للمقيـاس االن

  .وتج استخدامه ملا وضع ألجله

 ساق الداخليل   لمقياس:اال

التحقق     ساق  من  تم  للمقياساال س    الدخ  تجا إيجاد  خالل  ر    Test Homogeneityاالختبار من  ما (ع 

ل  136  –  135،  2008خطاب،   ن درجة  االرتباط ب ارة) )، وذلك بحساب معامل  (م عد  للمقياس،    ُ لية  ال والدرجة 

دول التا يو ذلك.  ية، وا وم صائص السي   وذلك ع أفراد عينة ا

ل ) معامالت االر 1جدول ( ن درجة  ارة)تباط ب عد (م لية ملقياس   ُ ارات البحث العلوالدرجة ال   م

معامالت  رقم البعد  
 االرتباط 

معامالت  رقم البعد  
 االرتباط 

معامالت  رقم البعد  
 االرتباط 

معامالت  رقم البعد  
 االرتباط 

1  0.786 4  0.654 7  0.697 10  0.830 
2  0.792 5  0.865 8  0.852 11  0.690 
3  0.884 6  0.714 9  0.779 12  0.732 

 ) ذه القيم دالة عند مستوى       ) 0.01جميع 

ارات)) أن جميع  1يت من جدول (   عاد (م )، حيث تراوحت قيم  0.01املقياس دالة إحصائًيا عند مستوى (  أ

لية   ا بالدرجة ال ارتباط ن (  للمقياسمعامالت  ا قيم دالة إحصائًيا عند مستو )  0.884  -  0.654ما ب داللة    ى وجميع

س املقياس0.01( التا يتمتع املقياس بدرجة مناسبة من  )، مما يدل ع تجا ية، و وم   .الكفاءة السي

  نتائج الدراسـة:

ا: .1   نتائج الفرض األول وتفس

ات  يمتلك  ينص الفرض األول ع أنه " د العا لتكنولوجيا البصر ام الباحث باملع مستوى  الطالب ا

ارات البحث العلمتوسط    ". من م

الستجابة املعياري  واالنحراف  املتوسط  حساب  تم  فقد  الفرض  ذا  ة  من  الدراسة    وللتحقق  عينة  أفراد 

ملقياس   لية  ال الدرجة  العلميع  البحث  ارات  عادم ارات)  ولأل ات    (امل باملستو ا  ومقارن ا،  م يتألف  ال  الفرعية 

ددة للمقياس،  :ا دول التا ت ذلك با   و

ة لدرجات  2جدول ( ليةعينة الدراسة علىأفراد ) املتوسطات واالنحرافات املعيار ارات البحث  ملقياس  الدرجة ال م

عادالعلمي ارات) ولأل ا  (امل   .الفرعية ال يتألف م
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  الترتيب  مستوى االمتالك   ع  م  مهارات البحث العلمي

  12 متوسط  1.181 3.183 صياغة العنوان
  9 متوسط  1.200 3.208 صياغة المقدمة 
  5 متوسط  1.190 3.237 تحديد المشكلة
  10 متوسط  1.173 3.206  كتابة األهداف
  2 متوسط  1.190 3.266  كتابة األهمية

  4 متوسط  1.214 3.257  تحديد المصطلحات
  6 متوسط  1.196 3.232  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  7 متوسط  1.197 3.230  وضع فروض البحث واختبارها
  8 متوسط  1.161 3.227  استخدام منهجية مناسبة للبحث 

  3 متوسط  1.190 3.263  ومناقشتها عرض نتائج البحث 
  1 متوسط  1.215 3.291  توصيات البحث 

  11 متوسط  1.175 3.199  توثيق المراجع بشكل علمي صحيح
  - متوسط 1.132 3.233  الدرجة الكلية  

  

ن (2يت من جدول ( سابية تراوحت ب ن (3.291 - 3.183) أن املتوسطات ا ـة بـ انحرافـات معيار  - 1.161) و

ـــــاس (1.215 ــــة للمقيـ ليــ ـــة ال ى للدرجــ ـــا ســـ ــــغ املتوســــــط ا ــــد بلــ ـــــط، وقــ ــتوى متوسـ ــ مسـ ــــارى قــــــدره 3.233) و ــــانحراف معيــ ــ ) و

ــ أن مســــــتوى 1.132( ــ ـ ـ شــــــ إ ـــــة  ــــذه القيمـ ــ ــــ)، و ـ ـ ـــــارات البحــــــث العل ـ ــــدى  م ـــــا لــ ــــــد العـ ــــــام الباحــــــث باملع ــــب ا الطالــ

ات  لتكنولوجيـــــا ــــر ا. حيـــــث جـــــاءالبصـ
ً
ـــــارة متوســـــط ــــط (البحـــــثتوصـــــيات "ت م ــــ بمتوسـ ـ ــــ املرتبـــــة األو ـ ) وانحـــــراف 3.291" 

مســتوى متوســط، ثــم تال1.215معيــارى قــدره ( ــارة) و ميــة" ام ــ املرتبــة كتابــة األ ) وانحــراف 3.266بمتوســط ( الثانيــة" 

ــدره ( ــارى قـ ـــاء1.190معيـ مســــتوى متوســـط، ثـــم جـ ــة الثالثـــة ت ) و ـــارةباملرتبـ ـ ا" م ــ ــائج البحــــث ومناقشـ " بمتوســــط عـــرض نتـ

ــارى قـــــدره (3.263( ــا احتل1.190) وانحــــراف معيــ نمــ مســــتوى متوســـــط، ب ـــــارة) و ات" تم ــــط عـــــة تحديــــد املصـ ــة الرا " املرتبــ

ن احتل1.214) وانحــــراف معيــــارى قــــدره (3.257بمتوســــط ( ــ حــــ ــ مســــتوى متوســــط،  ــــارة) و لة" تم " املرتبـــــة تحديــــد املشــــ

امسة بمتوسط ( م1.190) وانحراف معيارى قدره (3.237ا ـارةثـم تال، ستوى متوسـط) و ـ كتابـة " ام التـدرج املنطقـي 

ـــ املرتبـــة اإلطـــار النظـــري والدراســـات الســـابقة مســـتوى 1.196) وانحـــراف معيـــارى قـــدره (3.232بمتوســـط ( السادســـة"  ) و

ارةباملرتبـــة ت متوســـط، ثـــم جـــاء عةم ـــا" الســـا ــع فـــروض البحـــث واختبار ) وانحـــراف معيـــارى قـــدره 3.230" بمتوســـط (وضـ

نمــــا احتل1.197( مســــتوى متوســــط، ب ــــارة) و يــــة مناســــبة للبحــــث" تم ) 3.227بمتوســــط ( الثامنــــة" املرتبــــة اســــتخدام من

ن احتل1.161وانحــــراف معيــــارى قــــدره ( ــــ حــــ مســــتوى متوســــط،  ــــارة) و بمتوســــط  التاســــعة" املرتبــــة صــــياغة املقدمــــة" تم

مستوى متوسط1.200) وانحراف معيارى قدره (3.208( ارةالثم ت، ) و داف" ام ـ املرتبـة كتابة األ بمتوسـط  العاشـرة" 

مستوى متوسط، ثم جاء1.173) وانحراف معيارى قدره (3.206( ارةباملرتبة ت ) و ادية عشرةم ل " ا شـ توثيق املراجع 

يح ـــــ ـ ــــــ  ـــــط (عل ـــــدره (3.199" بمتوسـ ـــــارى قـ ـــــتوى متوســــــط، 1.175) وانحــــــراف معيـ مسـ ا) و ً ــ ــــ ــــارةاحتل وأخ ــ صــــــياغة " تم

ة" املرتبة  نوانالع مسـتوى متوسـط1.181) وانحـراف معيـارى قـدره (3.183بمتوسـط ( الثانية عشرة واألخ ا،  ) و ـو أيضـً و

الية. ش إ تحقق الفرض األول للدراسة ا   ما 

ــــ ضــــــوء أن  ـ يجــــــة  ــــذه الن ـ ــ  ــ ـ مكـــــن تفسـ ــــا و ـ ــــا لتكنولوجيـ ـ ـــد العـ ــ ن باملع ات امللتحقــــــ ــــا البصـــــر ـ ـــة تكنولوجيـ طلبــ

ات بال ا إجــراء الطلبــة لبحــوث البصــر ــة العامــة مرتفــع، وأيضــً ــ الثانو ــادي  م األ يــة تحصــيل ــة مصــر العر ور رة بجم قــا

ــ حفــز  م  ســ ُ ــل عــام ممــا  وس)  ــالور عــة (الب ــد وخاصــة مشــروعات التخــرج بالســنة الرا ومشــروعات أثنــاء الدراســة باملع

ــارات بحثيــة  م مــن م ــ تقــديم أفضــل مــا لــد ــام الباحــثم فــامتالك ؛ ومــن ثــالطلبــة ع ملســتوى مناســب مــن  الطالــب ا
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ارات البحث العل ر  مسـتوى متوسـط مـن  م ذا الفرض تظ انت نتائج  نا  ان. ومن  مية بم عد أمر من األ ـارات ُ م

  .أفراد عينة الدراسةلدى  البحث العل

ينتائج الفرض  .2 ا:   الثا   وتفس

الفرض   يينص  "   الثا أنه  ن    ال  ع  ب د  توجد فروق ذات داللة إحصائية  باملع ن  الباحث ن  امعي ا الطلبة 

ات  س العا لتكنولوجيا البصر بًعالنوع ا ارات البحث العلمي م مل   ".  ) إناث – ذكور (  مستوى امتالك

ذا الفرض فقد تم حساب املتوسط واالنحراف املعياري وقيمة "ت"   ة  ارات البحث العوللتحقق من    ل مل

 
ً
لية تبعا س لدى أفراد عينة الدراسة ال ور ( لنوع ا :إناث – ذ دول التا و مو با   ) كما 

ن متوسطات درجات 3جدول ( ة وقيمة "ت" لداللة الفروق ب أفراد عينة الدراسة  ) املتوسطات واالنحرافات املعيار

سباختالف  ور ( نوع ا ارات البحث العل)  إناث  – ذ   م

 نوع  متغير الدراسة    
  الجنس 

قيمة  D.F  ع  م  ن
  "ت" 

  مستوى
  الداللة

  غير دالة  0.223  296 66.828 193.262  170  ذكور   مهارات البحث العلمي 
 69.73 195.042  128  إناث

دولية عند مستوى (تقيمة " * ن.   1.960) = 0.05؛  وعند مستوى (2.576) = 0.01" ا   لداللة الطرف

ــ مــن جــدول ( ن) عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيً 3يت ور  أفــراد عينــة الدراســة مــن ا بــ ــارات ــ  واإلنــاثالــذ م

ي (البحث العل انت قيمة "ت" غ دالـة عنـد مسـتو ـ أن ؛ )0.05؛ 0.01، حيث  شـ إ ن ممـا  ن البـاحث ـامعي الطلبـة ا

ات د العا لتكنولوجيا البصر ور  باملع ــ  اإلنـاثال يختلفـون عـن من الذ ـارات البحـث العل م مل ـو مسـتوى امـتالك ، و

ش إ تحقق الفرض  يما  الية. الثا   للدراسة ا

ي ( ـــا : محمــــد الوذينـ يجــــة دراســــ ــــذا الفــــرض مــــع ن يجــــة  ن (2007وتتفــــق ن ــــي وآخــــر ــــ 2018)؛ والســــرة الف ) ال

ــ  ن عــدم وجـــود فــروق ذات داللــة إحصـــائية أشــارت إ ـــــ أفــراد عينــة الدراســـة بــ ــارات البحــث العل م مل  مســتوى امـــتالك

س.   عزى لنوع ا

يجةوال أشارت إ ال  مكن تفسو  ن    تقارب الكب  ذه الن س مستوى امتالك أفراد عينة الدراسة من ا

ارات البحث العلميفى ضوء   ة  ال  الدراسية    واملقرراتاملنا  مل شا عليمية موحدة م ئة  تقدم للطلبة والطالبات  ب

ن, كما أن عملية التعلم   ن ج املتعلم ارات البحث العلال تفرق ب ائية موجودة لدى  تحتاج ا قدرات ع   وم قلية وذ

غض النظر عن  ية  ية الوراثية وتتطور بالعوامل البي ي ن وتتأثر بالعوامل ا س سنوع كال ا   .  ا

ا:   الثالثنتائج الفرض  .3   وتفس

أنه "   الثالثينص الفرض   ن    ال  ع  د  توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ن باملع امعي ن ا الطلبة الباحث

ات   البصر لتكنولوجيا  الدرا  العا  بًعاللمستوى  العلمي البحث  ارات  مل م  امتالك الثانية(   مستوى    –  الفرقة 

عة   ". ) الفرقة الرا

ذا الفرض فقد تم حساب املتوسط واالنحراف املعياري وقيمة "ت"   ة  ارات البحث العل وللتحقق من    مل

 
ً
لية تبعا عة  – الفرقة الثانية(  للمستوى الدرالدى أفراد عينة الدراسة ال :الفرقة الرا دول التا و مو با   )كما 

  

ة وقيمة 4جدول ( ن متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  ) املتوسطات واالنحرافات املعيار "ت" لداللة الفروق ب

عة  – الفرقة الثانية(  املستوى الدراباختالف  ارات البحث العل) الفرقة الرا   م
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المستوى   متغير الدراسة    
  الدراسي

قيمة  D.F  ع  م  ن
  "ت" 

  مستوى
  الداللة

  غير دالة  1.528  296 65.828 187.302  132  الفرقة الثانية  مهارات البحث العلمي 
 69.373 199.382  166  الفرقة الرابعة 

دولية عند مستوى (تقيمة " * ن.   1.960) = 0.05؛  وعند مستوى (2.576) = 0.01" ا   لداللة الطرف

ــ مــن جــدول ( نوجــود فــروق دالــة إحصــائيً عــدم ) 4يت عــزى ــ  أفــراد عينــة الدراســة ا بــ ــ  ــارات البحــث العل م

ـــ (الفرقـــة الثانيـــة  عـــة) -للمســـتوى الدرا ي (الفرقـــة الرا ـــ دالـــة عنـــد مســـتو انـــت قيمـــة "ت" غ ممـــا ؛ )0.05؛ 0.01، حيـــث 

ـــ أن  عـــة ال شـــ إ ــة الرا ات بالفرقـ ــا البصـــر ـــد العـــا لتكنولوجيـ ن باملع ن البـــاحث ـــامعي م يختلفـــون عـــن الطلبـــة ا أقـــرا

ا  بالفرقة الثانية م مل ش إ تحقق الفرض رات البحث العلمستوى امتالك و ما  الية. الثالث، و   للدراسة ا

ن ( ي وآخـر يجة دراسة السرة الف ذا الفرض مع ن يجة  ـ 2018وتتفق ن ـ أشـارت إ عـدم وجـود فـروق ذات ) ال

ن  داللة إحصائية  ن  ب امعي ارات البحث ال  أفراد عينة الدراسة من الطلبة ا م مل عزى للمستوى  علمستوى امتالك

.( ادي (الدرا   األ

مكن تفس ذلك التقارب الكب  ن مستوى  و ـارات البحـث العلميلـدى افـراد عينـة الدراسـة بـالفرقت امتالك م

عة  –  (الثانية ت أن  ،)الرا ارات البحث العلوال بي ـ أن جميـع  ،نمو مع تقدم العمرتال  م عزى إ نولعل ذلك   املتعلمـ

م الدراسيةباختالف   ساوٍ   فرق تمام م     يخضعون ال
ً
ا ار  وم

ً
م معرفيا حثًيا  من حيث تنمي م يخضعون ألنظمة و فجميع

ة واحدة كما أن جميع مصادر املعرفة ال تقوم  و ات عليمية وتر ـد العـا لتكنولوجيـا البصـر امعيـة (املع م ا مؤسس

رة)ب ميع باختالف  القا ا  متوفرة ل   الدراسية.   الفرق بتوف

عنتائج الفرض  .4 ا:  الرا   وتفس

الفرض   عينص  "  الرا أنه  ن    ال ع  ب إحصائية  داللة  ذات  فروق  د  توجد  باملع ن  الباحث ن  امعي ا الطلبة 

ات   البصر لتكنولوجيا  ادي  العا  األ لتحصيل  بًعاملستوى  العلمي البحث  ارات  مل م  امتالك   –  مرتفع (   مستوى 

  ".  ) منخفض

ذا الفرض فقد تم حساب املتوسط واالنحراف املعياري وقيمة "ت"   ة  ارات البحث العل وللتحقق من    مل

 
ً
لية تبعا اديلدى أفراد عينة الدراسة ال :منخفض – مرتفع(  ملستوى التحصيل األ دول التا و مو با   ) كما 

ة وقيمة "ت" لدالل5جدول ( ن متوسطات درجات ) املتوسطات واالنحرافات املعيار أفراد عينة الدراسة  ة الفروق ب

اديباختالف  ارات البحث العل)   منخفض – مرتفع( مستوى التحصيل األ   م

مستوى التحصيل    متغير الدراسة    
  األكاديمي 

قيمة  D.F  ع  م  ن
  "ت" 

  مستوى
  الداللة

  دالة غير  1.273  158 62.414 186.482  80  مرتفع   مهارات البحث العلمي 
 70.594 199.892  80  منخفض 

دولية عند مستوى (تقيمة " * ن.   1.960) = 0.05؛  وعند مستوى (2.576) = 0.01" ا   لداللة الطرف

ــ مــن جــدول ( نوجــود فــروق دالــة إحصــائيً عــدم ) 5يت عــزى ــ  أفــراد عينــة الدراســة ا بــ ــ  ــارات البحــث العل م

ادي (مرتفع  ي (منخفض) –ملستوى التحصيل األ ـ دالـة عنـد مسـتو انـت قيمـة "ت" غ شـ ؛ )0.05؛ 0.01، حيث  ممـا 

ـــ أن  ـ ــــادي ال إ ــــ التحصــــيل األ ات مرتف ـــا البصــــر ـــا لتكنولوجيـ ــــد العـ ن باملع ن البــــاحث ــــامعي يختلفــــون عــــن الطلبــــة ا

م منخف التحصي اديأقرا ارات البحث العل  ل األ م مل ـ تحقـق الفـرض مستوى امتالك شـ إ و مـا  ـع، و  الرا

الية.   للدراسة ا
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ن ( ي وآخـر يجة دراسة السرة الف ذا الفرض مع ن يجة  ـ 2018وتتفق ن ـ أشـارت إ عـدم وجـود فـروق ذات ) ال

ن داللة إحصائية   ن ب ـامعي ــ أفراد عينة الدراسـة مـن الطلبـة ا ـارات البحـث العل م مل عـزى ملسـتوى  مسـتوى امـتالك

.( اك ادي (املعدل ال   التحصيل األ

مكن تفسـ ذلـك ـ و ـ  ـد العـا لتكنولوجيـا مسـتوى  التقـارب الكب ن طلبـة املع ـارات البحـث العلميبـ امـتالك م

ــــ ضــــوء  ـــادي  ـ ــــ التحصــــيل األ اتمرتف ومنخف امعيــــة  –التعليميــــة طبيعــــة املرحلــــة البصــــر ــــ  –ا تختلــــف عــــن وال

ا؛ املراحل األخرى   ـ تق واملقرراتالدراسيةحيث أن املادة التعليمية ال قبل ة ا سـاو ـون م ـاد ت قـة ت ـا بطر دم ع اختالف

نحــد مــا لــدى جميــع  ــ اخــتالف  املتعلمــ م أو نــوع ع ســ م الدراســيةج ــة فــرق و عليميــة تر م يتعرضــون ألنظمــة  . وجمــيع

ـــــم  ــــا  التـ ســـــاو. و ل م شـــــ ـــــا املعرفيـــــة  ا نـــــت واملكتبـــــة بمحتو ــــة مـــــن خدمـــــة االن ـــــ مصـــــادر املعرفـ ــــلون ع حصـ واحـــــدة و

ـــاالتبغض النظـــر عـــن  ـــ مختلـــف ا ـــاري و ـــ وامل تمـــام املعر م الـــذى يتعرضـــون لـــنفس الدرجـــة مـــن اال مســـتوى تحصـــيل

و ما امعية؛   يحققونه، و الية ُتطالب بإعادة النظر  محتوى املقررات الدراسية املقدمة  املرحلة ا يجعل الباحثة ا

ـــو عليـــه اآلن  ـــ ممـــا  ل أك شـــ ـــ  ـــ والبحـــث العل ـــارات التفك ن وتنميـــة م ـــ تحســـ عمـــل ع ـــ مقـــررات  حيـــث إننـــا بحاجـــة إ

ليات ا امعية سواء بال ة والتعليمية ا بو د العليا.بمؤسساتنا ال   و املعا

اليـــة كشـــفت عـــن  ؛ فـــإن الدراســـة ا
ً

جمـــاال ا و ً ـــ ـــد العـــا لتكنولوجيـــا امتال وأخ ـــام الباحـــث باملع الطالـــب ا

ارات البحث العل ات ملستوى متوسط من م ت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، البصر ن كما بي أفراد ب

م مل  عينة الدراسة   س ارات البحث العلمستوى امتالك ـ، عزى لنوع ا ن أشارت النتائج إ وجـود فـروق ذات   ح

ن داللـــة إحصـــائية  ــــــ أفـــراد عينـــة الدراســـة بـــ ـــارات البحـــث العل م مل ـــ  مســـتوى امـــتالك ـــل مـــن: املســـتوى الدرا عـــزى ل

ادي لصا ذوي التحصيل املرتفع عة، والتحصيل األ   لصا الفرقة الرا

  :خاتمة

و     الية  ا الدراسة  دف  ان  ع  ملا  امتالك  التعرف  العا  مستوى  د  باملع الباحث  ام  ا الطالب 

ارات البحث العل ات مل ن    وكذا الكشف عن الفروق  ،  لتكنولوجيا البصر ن الباحث امعي مستوى امتالك الطلبة ا

بًعا  العلمي البحث  ارات  )  مل ادي األ ، ومستوى التحصيل  الدرا س، واملستوى  ل من (نوع ا نتائج  فقد  ،  ل أشارت 

امتال  إ  متوسطالدراسة  ملستوى  ات  البصر لتكنولوجيا  العا  د  باملع الباحث  ام  ا البحث    الطالب  ارات  م من 

إحصائية  ،  العل داللة  فروق ذات  النتائج عدم وجود  ت  بي ن  كما  الدراسة  ب عينة  ارات    أفراد  مل م  امتالك مستوى 

العل س  البحث  ا نوع  من  ل  ل اديو ،  عزى  األ التحصيل  ومستوى  الدرا  تاملستوى  وعليه    ة الباحث  و؛ 

ال سيمالطلبة  تقيي يةا ا من  ن  امعي ةا مبصفةدور احتياجا يةفيلتعرف  اراتالتدر م وكذا  لالبحثالعمجال   ،

رصد   من  تنطلق  ن  س ا من  ن  امعي ا الطلبة  لدى  العل  البحث  ارات  م تنمية  م   س
ُ
ية  تدر برامج  تقديم 

م الفعلية؛   امل ومنظم لفتح وحدات اإلرشااحتياجا ي  جميع  إضافة إ وضع برنامج مت امعية  د الطال املؤسسات ا

مصر خاصة  ي عامة و د عليا بوطننا العر ليات ومعا ا    من  د ن  منا البحثوتزو  علمًيا    بمتخصص
ً
معدين إعدادا

نًيا للتعامل مع  نوم ز   الطلبة الباحث ارات البحث العللتعز م.   م   لد

  املراجـــع:                            

 ) األحول  سعيد  العليا  2016أحمد  الدراسات  طالب  لدى  اري  االبت والتفك  العل  البحث  ارات  م لتنمية  تدر  برنامج   .(

ن شمس،  ة، جامعة ع بو بية  العلوم ال لية ال وف. مجلة    .222 – 147)، 1( 40مرحلة املاجست بجامعة ا

 ) ليات2011أحمد ع كنعان ية    ). البحث العل   امعات العر ره. مجلة اتحاد ا ية ووسائل تطو امعات العر بية با ال

بية، جامعة دمشق،  لية ال بية علم النفس،    . 25 – 18، 38 ال
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 ) ة  املغار سالم  شراح  و مصطفى،  خالد  وفادية  ي،  الف حسن  اصة   2018السرة  ا بية  ال قسم  طلبة  امتالك  مدى   .(

ارات معة مل بية وعلم النفس،  جامعة ا ية  ال م. دراسات عر ة نظر   .261 – 241، 100البحث العل من وج
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انة ود    ر العينات  البحوث والدراسات العلميةم

The status and role of samples in research and scientificstudies  

    د. بن حفاف ي 

    د. ع نضور 
  

ة العمومية  اضية وال شطة البدنية الر زائر / 2جامعة سطيف  /مؤسسة االنتماء: مخ علوم األ   ا

  

haffafyaya@gmail.com  

aissana1478@gmail.com  
ص   :م

ا ا الباحثون  مختلف الدراسات والبحوث العلمية، ان استعمال الباحث ا  عت العينات من احدى تقنيات البحث العل ال ي

حول   ا  ال املتوصل  النتائج  عميم  ا  للوصول  دف  والغ  العينات  الكب  بالتعداد  تتم  ال  الدراسات  تلك  خاصة  املدروسة  رة  الظا

ن   ساعد الباحث صائص واملواصفات ال  تمع األص املراد دراسته  جميع ا عد العينات نموذجا يمثل جزء من وحدات ا محدود، و

ما قيقية و د وسرعة الوصول ا نتائج العلمية ا داف الدراسة توف الوقت وا   . يحقق ا

لمات املفتاحية: العينات، البحوث والدراسات العلمية   ال

Abstract 

Samples are considered one of the scientific research techniques used by researchers in various scientific studies and 

research. The researcher's use of samples aims to generalize the findings concerning the phenomenon studied, especially 

those studies characterized by large and unlimited numbers. Samples are a model that represents part of the original 

community units to be studied in all characteristics and specifications that help researchers save time and effort, as well as 

the fast access to real scientific results in order to achieve the objectives of the study. 

Keywords: samples, scientific research and studies.  
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  مقدمة:

م   ا من  خطوة  العينة  اختيار  موضوع  عينات  عد  ا  العينات  تنقسم  حيث   ، العل البحث  امة   ال طوات  ا

ر املدروسة اما العينات الغ   ا ع الظا عميم نتائج احتمالية وعينات غ احتمالية، كما ان العينات االحتمالية يمكن 

ا تمثل تلك الفئة املدوسة فقط، ان أسلوب اختيار   ا أل عميم نتائج ون ممثلة  االحتمالية ال يمكن  العينة يتطلب ان ت

تمع ما صدق ع تلك العينة، وان اعتماد الباحث  اختيار   بت منه واال فال يصدق ع ا للمجتمع الدراسة الذي 

ا ستفاد م مكن ان  يحة وواقعية و سمح له بالوصول ا نتائج    . العينة ع أسس وقواعد علمية 

  العينة:  - 1

تمثل   جزءمن   ي  ل وفق قواعد خاصة  الباحث إلجراء دراسته عليه  ا  يختار الدراسة،  الذي تجري عليه  تمع  ا

يحا تمثيال  تمع  الشامل   .ا صر  ا قة  بطر البحوث  إ  الشمول  درجة  حيث  من  اإلحصائية  البحوث  وتنقسم 

ال ون الباحث جا صر الشامل عندما ي قة ا ستعمل طر قة العينات و تمع، أما  وأخرى بطر  تماما بطبيعة مفردات ا

اختبار   ع  ساعده  وال  تمع  ا عن  املعلومات  عض  يمتلك  الباحث  ون  حالة  تتجسد   العينات  قة  بطر البحث 

النتائج ال تقل دقة   انت  انت العينة مختارة اختيارا سليما  لما  تمع تمثيال جيدا. ف العينة املناسبة ال تمثل ذلك ا

ن اختلفت النتائج بفعل أخطاء املعاينة العشوائية ال تتوقف ع    عن تلك صول الشامل و قة ا ا طر سفر ع ال 

تمع البح (ضياف   ). 177، ص20020،وآخرونم العينة ومفردات ا

تمع، إذ تـاجـا عـن خـصـائص ا عطى اسـت ـي جـزء مـن مـجـتـمـع البـحث والدراسـة وال  ا احتاج رجل اإلدارة  العـينـة 

لك   ل مس س من الضروري مقابلة  م، فل س كر ن عن األنواع اال لك عض املعلومات عن اتجاه املس أن يتعرف ع 

الدراسـة واالسـتـقـصـاء. يجب أوال أن تبـدأ   م  إل أن تقـرر من الذي توجـه  العينة   مة الصعبة  اختيار  ع حدة. وامل

الدر  مجتمع  اختيار  بتحديد  أو  تمع  ا اختيار  طأ   ا أن  العينة حيث  منه  سنأخذ  الذي  تمع  ا و  و دقة  ل  ب اسة 

ب  ذلك: انه يجب أن يقرر   عت اختيار العينة من املسائل املعقدة والس العينة سوف يؤدي إ سلسلة من األخطاء. 

م يمكن اال  ة ا م العينة إذ من املعروف أن العينة كب ة ولكن  نفس  الباحث  ا أك من العينة الصغ عتماد عل

ونة من   ون عينة م أحيان أخرى ت لفة وضياع الوقت، و  الت ب الكث من  س ء من    75الوقت  ت  اخت ص 

ونة من   تمع. حيث إن جمع    500الدقة أحسن من عينة م ا غ دقيق.  مجموعة جزئية من ا ان اختيار ص 

،  البيانات يتم  قة العينة. والعينة يجب أن تتضمن: (الوادي، الزغ   ) 243، ص2011بإجراء امل الشامل أو بطر

مية العينة  البحوث  - 2   :والدراسات العلميةأ

ال يصل   ل القياسات والنتائج  امة  البحوث والدراسات العملية حيث تتوقف  مية  انة وا سب العينات م تك

ا بحثه  الباحث   ا  ع مجتمعات  ال ة  صغ عينة  ع  دراسة  او  البحث  اجراء  ع  العينة  سمح  كما  ا،  عل ودراسته 

عطي نتائج حقيقة وواقعية   اليف املشروع و د واملال وتخفيض ت سمح للباحث بتوف الوقت وا ن و عد باملالي ة  كب

م الباحث كيفية اختيار العينة ن ما ان اح رة املدروسة  ح س واملوضوعية عن الظا سبة التمثيل والتجا   . وشروط 

م العينة - 3   : قواعد وشروط عامة 

ساوي، فلو قلنا فرضا أن عدد الطالب  1 ل م ش م  اص بان يتم اختيار ساوي فرص جميع اال ساوي الفرص أي   .

و   لالختيار  م  م واحد  ل  فرصة  ون  ت أن  فيجب  ن  خمس الصف  ا  50/1  جميع  اخذ  يتطلب  ذا  مستوى  و عداد 

 . اسب........ ا داول العشوائية أو ا قة عشوائية بواسطة ا ب العينة بطر   الدراسة بداية ومن ثم 

نا الطالب رقم  2   3و  1. استقاللية االختيار أي أن اختيار أي فرد  العينة ال يؤثر ع اختيار الفـرد اآلخر بمع لو اخ

نا أن رقم    5و و املتوقع، فيجب أن ال  و    7فيتحدد  ع  ي والثالث فـالطالب الرا التا أو أن يختار الطالب األول والثا

.  يؤثر اخـتـيـار ص التا  ). 2006، معال(ص ع اختيار ال
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ا: ناك قواعد عامة م م العينة ولكن  ناك عدد نموذ  س    ل

  الدراسة.  مجتمعم   10/1أن تمثل  -

ل عام.  35ال تقل عن  - ش م عينة    ك

لية عن خمسة -   .وان ال يقل عدد افراد ا

نا ال بد من    - ا ف للدراسة عل اال حالة واحدة فقط  الباحث  فأحيانا ال يجد  الدراسة  ومة بظروف  الدراسة مح وعينة 

الة كعينة للدراسة ذا ا ، .التعامل مع    ) 244، ص2011(الوادي، الزغ

  :العدد املطلوب من األفراد أو الوحدات  العينةتحديد  - 4

الباحث   فـأن  ألف طالب وطالبة مثال،  عة عشر  أر للدراسة، وليكن  تمع األص  م وعدد وحدات ا عد تحدد 

) ولتكن  ا،  عل يان  االست ع  وتوز إرسال  املراد  العينة  ـم  ـم  500يحدد  إن  إ  اإلشارة  من  البد  نا  و فقط،  م  م  (

س  ال اناته العلمية واملادية، ومـدى التجـا م ـا مقـدار الوقت املتوفر لدى الباحث، و م عوامـل عـدة، أ تارة يتأثر  عينة ا

ة  البحـث ومستواه والغاية املعمول   ـا، ودرجـة الدقة املطلو تمع األص املطلـوب التعـرف عل أو التباين  خصائص ا

، ا. (قنديل   ) 182-180، ص 2008من أجل

م العينة - 5   : العوامل املؤثرة  تحديد 

باقتضاب    تقديمه  سنحاول  ما  و  و ال،  األش من  ل  ش ا  ف تتدخل  ال  العوامل  من  مجموعة  العينة  تؤثر  

  النقاط التالية: 

ا.  1 الباحث ورغبته   لما زادت حاجة  أنه  إذ  الباحث من نتائج بحثه  ا  شد ال ي التعميم  ل كب  درجة  ش لتعميم و

تارة.       م العينة ا ادة  لما توجب عليه ز  ع مجتمع الدراسة األص 

لما  .  2 سة  تمع األص متجا ا انت خصائص  لما   : الدراسة األص التباين  خصائص مجتمع  أو  س  التجا مدى 

يا.                                س م العينة املطلوب صغ       ان 

م    .3 زداد  و األصلية  الدراسة  مجتمع  دات  مشا أو  عناصر  عدد  زاد  لما  األصلية  الدراسة  مجتمع  م  زاد  لما 

يح...                                                         العينة املطلوب والعكس 

العينة  .  4 م  فإن  إناث)  ور/  (ذ من  ونة  م الطبقية  العينة  استخدام  عن  عند  يقل  أال  يجب  فئة  ل  مفردة.                                                                                         30ل

ات  .  5 متغ أضعاف  ون  ي أن  يجب  العينة  م  فإن  له  املماثلة  االختبارات  أو  املتعدد  االنحدار  استخدام  حالة   

مية عن  مت  6الدراسة فإذا احتوت الدراسة ع   م أ ا يتطلب عينة ال تقل عن  ات فإن إجراء التحليل عل مرة    60غ

دري:    ). 380، 2000(دو

طوات التالية ن: تمر عملية اختيار العينة ا   حسب دكتور بوداود عبد اليم

تمع األص للدراسة  *    :تحديد ا

تمع األص لدارسة  طوة بتحديد ا ذه ا ا ودقيقا يقوم الباحث     خطوات تحديدا وا

تمع األص للدراسة  *    :تحديد أفراد ا

 . تمع األص عد قائمة بأسماء أفراد ا تمع األص بدقة فإن ع الباحث أن    عد تحديد ا

   :اختيار عينة ممثلة  *

ي أي  البحث  بتحديد وحدة  يقوم  أن  الباحث  لزم  و الوحدات  من  ع مجموعة  البحث  عينة  عينة  شتمل  باختيار  قوم 

 .ممثلة للمجتمع األص

اف من األفراد  العينة:   *   اختيار عدد 

م املناسب للعينة من خالل العوامل التالية:     يتحدد ا
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تمع األص  -أ س أو تباين ا   :تجا

أفراد   ان  إذا  أما  األص  تمع  ا يمثل  منه  عدد  أي  فإن  ن  س متجا تمع  ا أفراد  ان  فالبد من  إذا  ن  متباين تمع  ا

   .اختيار عينة وفق شروط معينة

  : أسلوب البحث املستخدم  -ب

؟  - ستخدم الباحث األسلوب املس او التجر ل    يؤثر ذلك ع اختيار العينة ف

وجود    - تتطلب  ية  التجر التصميمات  عض  أن  كما  افية،  و ممثلة  عينة  تتطلب  ية  امل الدراسات  مجموعات  إن 

م كب للعينة اجة إ اختيار  ع ا ذا  ية وضابطة متعددة و   )) 53، ص2010،(بوداود  .تجر

  أنواع العينات:  - 6

  املعاينات االحتمالية:  -أ

سمح   ا  و ص   ا فتت يرات استخدام ا  املفضلة واألك استخداما  البحوث الكمية. اما ت باستخدام  عت تقنيا

ا كما ي  تم وصف أنواع ة االحتماالت و ا ع نظر ل ند  س   : طرق التقدير واالستدالل والتحليل واإلحصاء وال 

سيطة. 1 ائية ال   :العينة العشو

تارة ف   ون ضمن افراد العينة ا تمع، ان ي ل فرد من افراد ا افئة ل قة ع منح فرص مت ذه الطر عتمد   "

العينة   يجة لعامل االحتمال والصدفة فان  تمع ون العينة من قائمة ا ي بالقرعة لعدد افراد  تتضمن االختيار العشوا

ل (بوداود ، تمع ك   ) 54، ص2010تحتوي مفردات متماثلة ملفردات ا

ا اختيار مفردات العينة  مرحلة واحدة مباشرة وغالبا من دون إرجاع بمع أنه عندما  ي    يتم ف ب عشوا تقوم 

ا من احتمال االختيار   ونية، خطابات جمل...) فإننا ستل ف، مواقع الك ن،  لوحدة من وحدات العينة (أفراد، عناو

ا   ور نفس ل عنصر من عناصر مجتمع الدراسة األص فرصة الظ عطى ل قة  ذه الطر بات الالحقة فبموجب   ال

ون فرصة ظ تارة وت رة ومحددة مسبقا العينة ا ل عنصر ظا   .ور ل

ان عدد عناصر مجتمع الدراسة االص   ا    200فمثال إذا  مفردة فان احتمالية    20عنصر وتقرر اختيار عدد مفردا

تارة  ل عنصر  العينة ا ور   ). 182، ص20020(ضياف واخرون، = (20  200)  10%ظ

  العينة املنتظمة: . 2

ب   الة يتم  ذه ا ذه األقسام  و  ة ثم نختار افرادا من  ساو تمع ا فئات او وحدات م عد تقسيم ا العينة 

الرقم   ا فاذا قسمنا املائة ا عشرة اقسام واترنا عشوائيا  ة م ساو عاد م م األرقام    3ع ا  23.  13.    3م الذين تمثل

تمع و،  ...ا عد تحديد ا ا  م سبة العينة و الباحث  حدد  ل عليه  و س سلسلة  يله  قوائم تحمل أرقاما م

يم ، س او غموض (إبرا   ) 161، ص2000اختيار عينة البحث دون ل

سلسال ثم تقسم   ل عنصر رقما م عطى  الدراسة األص ثم  العينات يتم حصر عناصر مجتمع  النوع من  ذا   

ة، في تمع األص ع عدد أفراد العينة املطلو ا   عدد عناصر ا ل مفردة يتم اختيار ن  و الفاصل ب ن  تج رقم مع

ون أفراد   طوة السابقة و ي ضمن الرقم الذي تم حسابه  ا عد ذلك يتم اختيار رقم عشوا ا،  العينة واملفردة ال تل

لنفر  يليه  الذي  يب  تار وال ا ي  العشوا الرقم  ن  ب تفصل  ال  املسلسلة  األرقام  اب  أ م  تمع  العينة  ا أن  ض 

ون من   ي مت ا    400اإلحصا م ون  اختار عينة عشوائية منه ي الباحث  د  ر املراحل    40طالب و يجب عليه تحقيق 

  التالية:  

صول ع قائمة مرقمة للطلية -   .ا

  .40/400تقسيم  -

ن الرقم األول الذي يختاره والرقم الذي يليه  -   .10جعل املسافة ب
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 .5شوائيا وليكن الرقم يختار الرقم األول ع  -

التالية:   األرقام  ونة من العمال الذي يأخذون  العينة م ون  العملية ت -20  2012... (محمد بوعالق،5،  25،  35ذه 

21 (  

يل املثال  تمع ع س م ا ان  سبة العينة  4000فإذا    :% فإن5مفردة و

سبة العينة) / - تمع ×  م ا   .200= 100) / 5 ×4000= ( 100م العينة = (

م العينة =  - تمع /  م ا   . 20=  200/ 4000طول املسافة = 

ل   ون االختيار مفردة واحدة من  تمع فاذا وقع االختيار    20في ون اختيار املفردة األو عشوائيا من ا مفردة و

ددة و    4ع رقم   ون وفق ثبات طول املسافة ا كذا إ أن يتم  4،  44،  64،  84يار  أي يتم اخت   20فإن االختيار ي ، و

م العينة  تمع، لنصل إ  ل ا   .200استعراض أسماء وأرقام 

  :العينة الطبقية. 3

البحث   مجمع  س من  املرة ل ذه  البحث بصدفة،  من مجتمع  عينة  ب  ل ا  دل املعاينة  من  الصنف  ذا  ا  أ  ن

يتم   حيث  ا،  بناء يتم  طبقات  من  ولكن  نفس  مباشرة  ا  ل عناصر  من  ونة  مت فرعية  مجموعات  أو  طبقات  شكيل 

تمع إ ( تمع إ عدد من الطبقات، فإذا قسمنا ا ص بتقسيم ا قة ت ) طبقة  Lخصائص مجتمع البحث (ف طر

ون:  NL ...............N1  ،N2، N3فإننا نرمز ب   ل طبقة ع التتا في   م 

N =NL ....................... .........N1- N2 – N3  

قة العشوائية ورمزنا   ذه الطبقة بالطر م العينة   ل طبقة عددا محدودا من العناصر تمثل  بنا من  فإذا 

تمع (NL N N2) وم العينات بالرموز  م العينة  ا  N1+N2…NL-Nساوي:   N فإن 

يح جمع   عطي دقة أك ضمن شروط معينة كما ت ل طبقة  ف  ، فلنضرب مثاال أساتذة التعليم  38املعلومات عن 

مة تختلف حسب وقت األستاذ سواء إذا   مة األساتذة فمن املمكن أن تصر أن امل ان البحث يجري حول م الثانوي: إذا 

ي  . ان وقتا تاما أو جز

ص  ن  مجموعت لن  العينة،  ن   للمجموعت ام  ال ضور  ا نضمن  أن  الضروري  من  قبل  إنه  ن  طبقت أو  ن  ت غ

ن االعتبار  ع ل طبقة حيث نأخذ  سيطة داخل  اص ثم نقوم بمعاينة عشوائية  ب العينة عددا  اختيار األ اثناء 

خطر  لتجنب  وذلك  النتائج  ا   تأث ا  ل ون  ي ان  تحتمل  ال  املستعملة،  اللغة  التمدرس،  السن،  مثل:  ات  املتغ من 

ته الفئات من العي ش ل م  :). 305-304، 2004نة (انجرس،ال

  عينة التجمعات : . 4

لفة اقل من   س باختيار االفراد وذلك يتطلب زمنا وت قة عشوائية ول قة ع اختيار مجموعات بطر ذه الطر عتمد 

اضية، ال بية البدنية والر عة  م العينة  بحوث ال فصول  اختيار العينة العشوائية لألفراد ومن امثلة افراد الشا

اضية (بوداود ،   ) 55، 2010املدرسية، املدارس، املراكز الشباب، األندية الر

  العينات الغ احتمالية:  -ب

ستد وحدات من مجتمع البحث ال   ل الطرق، حيث النجد أي انتقاء احتما  ذه الفئة من املعاينة تتالءم مع 

املتحصل   للدراسات االستداللية  ايد وفقا  ذه  ت ن  ب دف عل ومن  او  مسار  أي  حدسنا، ع غرار  خالل  من  ا  عل

صصية، العرضية، القصدية   .التقنيات املعاينة: ا

ان أو التعرض العابر أو   ا ال يخص ألي معيار سوى االختيار امل سمية ألن اختيار مفردا ذه ال ذه املعاينة  سميت 

أو الشارع  م   وجود يتصادف  الذين  ن:    األفراد  الت ن  عامل توفر  ع  ون  مر العينة  عناصر  فاختيار  ماء  منطقة 
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ة (ممد بوعالق   ل عر ال يرتكز ع شروط مم ش ان ما و وقت ما حيث يب االختيار ع الصدفة  م  م وجود

ن من املعاينة. 22: 2012: ن أساسي ك ع توع تم ال ذا اإلطار س   )، و 

صصية. 1   : العينة ا

إن   العينة،  سب   صورة  ا   إنتاج إلعادة  ال  البحث  مجتمع  ات  مم عض  ع  صصية  ا املعاينة  عتمد 

ن   اجر ان امل تم مثال. بالس إذا كنا  البحث،  الرقمية حول مجتمع  عض املعطيات  ا يتطلب من إذن امتالك  استعمال

ب أن   م حسب فئة السن، في سب سبة  وتحصلنا ع معطيات خاصة ب ذه ال ا نفس  ش م  العينة ال سن نح

م عن  اص الذين يقل س ان األ تضمن كذلك  42سنة يمثلون  24ل فئة سن. إذا  موع، فالعينة س %   42% من ا

م عن   اص الذين تقل أعمار ب    42من األ ناك إذا حصصا ي سبة إ فئات السن األخرى.  ء بال سنة، ونفس ال

ام االحتفاظ ضمن  اح دف  ذا  و االعتبار  ن  ع ا  أخذ تم  ة  م ل  إ  سبة  بال العناصر  من  ممكن  عدد  أك  أي  ا، 

ل فئة موجودة  مجتمع البحث بأكمله س ل   . العينة بالوزن ال

الدراسة  تمع  التحديد بحيث يتم تقسيم ا العينات الطبقية من حيث املراحل األو   صصية  العينات ا   شبه 

يتالءم   ل  ش حة  شر ل  من  املطلوب  العدد  اختيار  ذلك  عد  يتم  ثم  ن  مع معيار  ضمن  شرائح  أو  فئات  إ  األص 

العينة   نما   ب د،  ير كما  األفراد  يختار  ال  العشوائية  العينة  الباحث   أن  ا   ع تختلف  ا  لك الباحث  وظروف 

يل أن  دون  بنفسه  االختيار  ذا  الباحث  يقوم  صصية  دري:  ا در وحيد  شرط(رجاء  بأي  أن  315:  2000م  كما   ،(

ون قليلة  ستعمل وال يجب أن ت ال  ات  ش إ املتغ ا عند تصميم عينة حصصية  ال يجب استعمال س  املقاي

يان.  ات االست ة بمتغ ون ذات عالقة قو لة التطبيق ع مفردات العينة كما يجب أن ت   وس

قا و  20ا لس اآلراء من املستطلع إجراء مقابلة مع  فقد يتطلب مثاال مركز  قة ومن مناطق معينة حول    20مرا مرا

ونة من   ونية املفضلة، كما قد يطلب منه مقابلة عينة مت اوح    50مفردة من اإلناث و  50التليفز ور من الذين ت من الذ

ن السن   م ب ع يختار من مفردات العينة ممن  60و  30أعمار ذا  م    سنة و م شرط السن ع أال يتجاوز س يتوفر ف

د املطلوب    .ا

 :العينة العمدية (القصدية) . 2

ذه العينة  خ من يمثل مجتمع   عتقد مسبقا ان مفردات  ل متعمد  ش تمع  و اسلوب االختيار عينة من ا و

اضة بر لالرتقاء  الكفيلة  السبل  دراسة  بصدد  كنا  لو  املثال  يل  س ع  الة    الدراسة  ا ذه  يفضل   فانه  القدم  كرة 

ذه   شؤون  عمق  ة و موعة  ذات خ ذه ا ون ان  ل عمدي  ش اضة كرة القدم و ن بر اختيار عينة من املتخصص

م اضة دون غ دف الدراسة    ،الر أ الباحث إ اختيار العينة عمدية ليصل إ  فأحيانا ومن خالل طبيعة الدراسة ي

الة يقوم باستجواب   ذه ا تا فالباحث   دة يومية و آراء وتمثيالت قراء جر وكمثال ع ذلك دراسة يد إ معرفة 

ر ذه ا م اتجاه  دة ا اليومي قصد معرفة تمثيال   .دةقراء جر

   :العينة العنقودية. 3

الدراسة   يتم تقسيم مجتمع  املرحلة األو  ففي  ا ضمن مراحل عدة،  اختيار أو  العينة  إ تحديد  الباحث  أ  ي ا  ف

يتم   االختيار  ضمن  تقبل  لم  ال  للشرائح  سبة  فبال عشوائية  كيفية  و ن  مع معيار  بحسب  فئات  أو  شرائح  إ  األص 

العينة  ا من  بعاد ا االختيار  املرحلة السابقة إ شرائح  اس ال وقع عل الثانية يتم تقسيم الشرائج  ائيا  املرحلة 

قة عشوائية أيضا.   ا بطر حة أو أك م   وفئات جزئية أخرى ثم يتم اختيار شر

ائية، فمثال إذا كنا بصدد دراسة ميول النا حة ال ستمر الباحث ح يتم الوصول إ الشر ن بوالية ما من  كذا  خب

اختيار عدد   (العناقيد) فيتم  و ال تمثل  البلديات  إ مجموعة من  خالل عينة عنقودية، فإنه يمكن تقسيم الوالية 
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ا عشوائيا (بوعالق،   ذه البلديات ال تم اختيار ن   ل الناخب قة عشوائية ثم ندرس ميول  ،  2012من البلديات بطر

  . )21ص

ط ي:نالك عدد من ا ا باآل ا  اختيار وانتقاء عينات البحث يمكن ان نو ة الواجب اتباع   وات الضرور

  تحديد مجتمع البحث األصل:* 

  
ً
وناته األساسية، تحديدا تمع األصـ وم ف ا عر ذه املرحلة  ن،   حيث يطلـب مـن الباحث، أو مجموعـة البـاحث

ل طلبة الدراسات   امعات األردنية أو العراقية مثال أو مشا ل طلبة ا ، فـأن س الباحث إ دراسة مشا
ً
 ودقيقا

ً
ا وا

مـا مثال، فـأن ة واإلعدادية ف .   الثانو
ً
عرف مجتمع البحث األص أوال ا حث العل و   عليه أن يحـدد تمع األصل ب دراس

طلبة   ـم  أم  غداد؟  أو  عمان  العاصمة  املوجودة   امعات  ا طلبة  أو  القطر،  وجامعات  ليات  طلبة  م جميع  ل  ف

أي أو  ة،  الثانو املدارس  حالة  ال   ا كذلك  ا؟  د ومعا ا  ليا ل  ب واحدة  أو  جامعة  عليمية  أو  ثقافية  مؤسسات  ة 

ا  ع
ً
ا وجمع البيانات ميدانيا   .خدمية أو إنتاجية أخرى، يطلب بح

تمع *    : يص افراد ا

ون بأسماء   أن ت تمع األصل للدراسة،  عداد قوائم بأسماء. األفراد املوجودين  ا يئة و عتمد الباحث إ  نا  و

ليات املعنية امعات وال ، والوزارات املعنية األخرى،    طلبة ا بية والتعليم العا الت وزارات ال عمد إ  بالدراسة، أو 

تمع األصل املطلوب دراسته، واختيار العينات   ا ووا وحـدات ا ل  ش عكس  ة، وال  إلعداد قوائم األسماء املطلو

ة منه   .املطلو

  اختيار وتحديد نوع العينة: * 

املرحلة   ذه  األصـل  و  تمـع  ا كـان  فـإذا  أفـراده،  ع  يان  االست سيوزع  والذي  لـبحثه  املطلـوب  النمـوذج  تقي  ي

ا، فـأن أي نـوع مـن العينات يفي   ا والتعرف ع معامل واص والسمات املطلوب دراس ـواص، مـن حـيـث ا سا  ا متجا

وان ر التباين  ا ـذا مـا يحـدث  الغالب، فـأن شـروط محددة  بالغرض، إما إذا برزت اختالفات وظ ا، و ب املراد دراس

عطي   ية، أو عينة منتظمة، أو عينة عشوائية،  ون عينة طبقية تناس أن ت ال،  ذا ا ا   العينات مطلـوب توفر  

ا ون من ضم تمع األص أن ي ل أفراد ا ليات املط ،  الفرصة ل ا، أو املراحل  فقد يؤثر ع الدراسة نوع ال لوب دراس

فية، أو   ، أو طلبة املدين وطلبة املناطق الر
ً
ناثا  و

ً
ورا س ذ ع الطلبة حسب ا ا، أو توز الدراسية، أو األقسام العلمية ف

عكس   يدة والسليمة   ذا األساس فأن العينة ا دافه. وع  مـا شـابه ذلـك مـن السمات املؤثرة  طبيعة البحث وأ

.   خصائص
ً
 ودقيقا

ً
يحا  

ً
تمع األص وتمثله تمثيال   ا

عاد معينة: *    العينة ذات ا

مية  موضوع دراسته   ات ذات أ صصية ولكن تتضمن تحديد الباحث ملتغ ر للعينة ا ذه العينة امتداد وتطو

اضية عن مدى مالئمة   بية البدنية والر ح  ومثال ذلك عند استطالع راي مدر ال ة يق اضية للمرحلة الثانو بية الر ال

درجة   ة،  ا سنوات  ا  م النتائج  ة  معا عند  للعينة  سبة  بال االعتبار  توضع   ان  يجب  ال  عاد  اال عض  الباحث 

 .العلمية للمدرس

ي للعينة *    : Sample Design التصميم االجرا

ع العينة مجموعة من اإلجراءات ال  ا  تتضمن عملية تصميم  العينة واختيار م  ا الباحث واملتعلقة بتحديد  د

ن مع مجتمع  العينة   population من  ذه  ون  ت أن  ي  اإلحصا املنطق  ق  و منه  ب 

العينة.  Representativeممثلة املـمـيـزة   وسـمـاته  ـتـمـع  ا ذلك  خصائص  تنعكس  أن  بمع  صادقا،  تمثيال  ا  تمع

ذا   يتم  عـتـبـر  ال  النتائج  عميم  يمكن  ال  فإنه  الشرط،  ذا  توفر  دون  و يدة  ا العينة  خـصـائـص  أبرز  من  البـعـد 
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ار   ة ع مدى الصدق ا ام كب ا من دراسة العينة ع مجتمع الدراسة األمر الذي يضع عالمة استف صول عل ا

ذه العينة عشوائية.  ون    للبحث كذلك يجب أن ت

أن   قيقة  و  وا و أال  لبحثه،  الناسية  العينة  اختيار  عند  تحقيقه  إ  الباحث  س  أن  يجب  سيا  رئ دفا  ناك 

 لعملية البحث. Associated Errors التقليل من األخطاء املصاحبة

ود اليف وج بع مما يرتبه اختيار العينة من ت دف ال ت ذا ال مية تحقيق  بل مما ينطوي عليه االختيار    -فحسب  -وأ

يل املثال،  ا ي الذي تقود إليه دراسة تلك العينة فع س تاج اإلحصا ة االست ة وعدم  اطئ للعينة من خسائر كب

املعاي   اختيار  ترا   ولم  ممثلة  غ  عينة  من  ا  عل صـول  ا تم  خاطئة  بيانات  ع  ن  ثمر املس احد  اعتماد  فان 

ثمر  املس عرض  أن  شأنه  من  يحة  ال أك  اإلحصائية  أخرى  بديلة  ة  ثمار االس فرص  عليه  ضيع  و ة  كب سارة 

نما  ما ينطوي ع تلك العمليات من   تاج فحسب و ذا فإن خطورة عدم التمثيل ال تكمن  عمليات االست جدوى، ول

طر ل ا ك املؤسسة  عرض  أن  ادة من   .قرارات خاطئة  ز املناسبة  العينة  اختيار  طأ   ا تقليل  الباحث  وقد يتطلب 

عملية   الن  ذلك  خاصة،  ومعارف  ارات  امل من  العملية  تلك  ستلزمه  ما  إ  بالنظر  التصميم  عملية  ع  اإلنفاق  ادة  ز

ا تلك العملية تحتاج إ املعرفة   ا من األمور ال تتطل ب منه تحديدا دقيقا وغ تمع الذي س االختيار وتحديد ا

ال التصميم  فإن  وعموما،  اختيار  املتخصصة،  طأ   ا لفة  ت ن  ب التوازن  تحقيق  الباحث  من  يقت  للبحث  يح 

يح الختيار العينة املناسبة ي ال لفة اإلجراء اإلحصا ن ت   .العينة و

يمكن   يح  يري  ت منطق  ذي  ي  إحصا إجراء  العينة  بأسلوب  الباحث  زود  قد  اإلحصاء  علم  ان  إذا  وعمومافانه 

لدر  بديل  أسلوب  شاملة استخدامه  بصورة  تمع  ا قواعد  surveyاسة  ضمن  انية  اإلم ذه  يضع  نفسه  الوقت  فإن  

اص باختيار العينة املناسبة وتحديد   ي ا ذا، وتجدر اإلشارة إ أن التصميم اإلجرا ا.  ياد ع ومعاي منطقية ال يجوز ا

ذا يتطلب منا  ا، و عيد ع نوع العينة املطلوب اختيار عد.  عتمد إ حد  ديث عن أنواع العينات فيما    ا

  :معاي الصدق والثبات  العينة*  

أن   ي  اإلحصا العينة    عكس طق  لـتـصـمـيـم  ي  ا ال االختيار  عـتـمـد  ار  ا مدق  دراسة  من  ا  ل العينة  خصائص 

ا مجتمع الدراسة وضمن سياق عملية القياس،   صائص ال يتصف  كم ع سالمته ع مدى تمثيل العينة ل وا

ون صادقة مvalidفإن العينة يجب أن ت ن  ن أساسي ذا الصدق ع معيار عتمد    : او

االختيار1 التام   /التجرد  الدقة  معيار   .Accuracy  أع يتضمن  الذي  الدقة  بمصط  املعيار  ذا  إ  البعض  ش   ،

ب العينة   .مستوى من التجرد أثناء عملية 

العينة  2 التقدير الختيار مفردات  اما يجب    précision. معيار  العينة معيارا  التقدير  اختيار مفردات  ان  عت دقة 

يدة    ) 2006:معال( يرا  اختيار العينة ا

  : إطار العينة* 

تم   س ال  املفردات  شاعة  قائمة  عبارة عن  بانه  عرف  و الدراسة،  بمجتمع  وثيق  ل  ش العينة  إطار  وم  مف يرتبط 

الدراسة فقط،   يحة إلفراد مجتمع  املة وال ال القائمة  و  العينة  عبارة أك دقة فنان إطار  ا". و  العينة م ب 

العينة من الناحية العملية عاليا تمع النظري    ومع ذلك فان إطار  ا ما يختلف عن ا لعينة الدراسة، وضمن    االف

ون اإلطار   ي أن  األردن يمكن  امعة األردنية   ا س   التدر يئة  مثاال فتقول، أن دليل أعضاء  السياق، تضرب  ذا 

ذا الدليل يصدر  الفصل ان  ؤالء األعضاء، و مع ذلك، فإذا  الدرا األول من    املنطقي ألي عملية اختيار عينة من 

طأ   ي، فان الباحث سيقع  ا تم  الفصل الدرا الثا م س ؤالء األعضاء عن عمل ل عام وأن دراسة ما حول رضا 

يحا نظرا الن   عت من الناحية العملية  ذا الدليل ال  العينة الن  ب  إطار عام ل ذا الدليل  و اعتمد ع  إن 

أسماؤ  املدرجة  س  التدر اعض  التحقوا  قد  م  غ ن  آخر وأن  امعة  ا و  تر قد  ونوا  ي ما  ر الدليل  ذا    ، م  
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افة أفراد مجتمع الدراسة وحاالت أخرى إضافية غ تلك ال يرغب الباحث   ون من  ذافان إطار العينة يجب أن يت ول

ا  . دراس

  خالصة: 

ي  وسط البحوث ودرا امة ودور إيجا انة  ذه العملية  فرز وانتقاء  تحتل العينات م سمح  سات العلمية حيث 

العلمية   تمع األص الذي يراد دراسته واجراء الدراسة عليه وذلك وفقا للمعاي والطرق  مجموعة من االفراد ممثلة 

لول  ا إيجاد  م   سا وواقعية  حقيقية  نتائج  ا  بالوصول  سمح  وال  واملصداقية  باملوضوعة  تتم  تلف  ال 

اليف املالية   د والوقت وت ذا من خالل توف ا سانية و ا اإل ات ال تواج ل والصعو   املشا

  املراجع العلمية:

1  .) ن  اليم عبد  امعية،  2010بوداود  ا املطبوعات  ديوان  ا  الر ي  البد شاط  ال وتقنيات  علوم  العل   البحث  منا   (

زائر   .ا

دي (رجاء وحيد . 2 ا2000الدو ة وممارسة العلمية دار الفكر، دمشق سور ، اساسياته النظر   .) البحث العل

3  .) واخرون  الضياف  الدين  ن  لطباعة  2020ز نواصري  ة واالجتماعية،  بو وال النفسية  البحوث  ية   املن األصول واالسس   (

زائر شر مسيلة، ا   .وال

4  .) قنديل  العل  2008عامر  البحث  شر  )  ل العلمية  اليازوري  دار  ونية،  وااللك التقليدية  املعلومات  مصادر  واستخدام 

ع، عمان األردن   . والتوز

ي وزو،  2012محمد بوعالق (.  5 ة واالجتماعية، دار االمل، ت بو ) املوجه  اإلحصاء الوصفي واالستدال  العلوم النفسية وال

زائر    . ا

ن  .  6 ع، عمان األردن، ط 2011الوادي، ع فالح الزغ ( محمود حس شر والتوز   .1) أساليب البحث العل دار املنا لل

يم (. 7 يد إبرا ع، عمان ط2000مروان عبد ا شر والتوز امعية، مؤسسة الوراق ل   .1) اسس البحث العل ألعداد الرسائل ا

ية البحث  2004مورس أنجلس ( .  8 زائر. ) من شر، ا راوي، دار القصبة لل د ال سانية، ترجمة بوز  العل  العلوم اإل

ق (مدخل امل 2006نا املعال (. 9 سو شر، عمان، األردن–) بحوث ال ) دار وائل ل   . تحلي
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ي ال القانو  املقدمة كعنصر  البحث العل  ا
Introduction as an element of scientific research in the legal field  
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ص:    امل

ن          يئة لذ عد مدخال ل ل البحوث العلمية السيما  مجال البحوث القانونية، ف  مية بالغة   تك املقدمة أ

يتم   ا  ف إذ  البحث،  بموضوع  يتعلق  شعور  القارئ فيما  ا، وكيفيه   يث ال  الية  ذا األخ واإلش الضوء ع  سليط 

ا، إذ ديث عن األمور العامة املرتبطة بموضوع البحث الباحث  ، فاألمور األقل عمومة، فاألمور املتعلقة  تبدأ املقدمة با

العناص من  مجموعة  من  املقدمة  ون  وتت باملوضوع،  ف  التعر س  ما  ذا  و املوضوع  ف  بصلب  بالتعر تبدأ  ،إذ  ر 

البحث،   حدود  السابقة،  الدراسات  الباحث،  ت  واج ال  ات  الصعو اختياره،  دوافع  دافه،  وأ ميته  أ باملوضوع، 

ل باحث   ذه عناصر املقدمة ال يتوجب ع  ل  ش طة العامة للبحث، و ح باملن املتبع وا الية البحث، فالتصر إش

عن   جيدة  مقدمة  النجاز  ا  ن  مراعا عناو ل  ش ع  األول  العنصر  ناء  باست العناصر  ذه  تدرج   وقد  بحثه،  موضوع 

ل فقرة.  ل قارئ العنصر الذي تتضمنه  م  ل فقرات حيث يف ل عنوان مضمونه، أو  ش   يندرج تحت 

لمات املفتاحية:  الية.  ال ، العلوم القانونية، املقدمة، عناصر املقدمة، اإلش   البحث العل

Abstract:  

         The introduction is of great importance in all scientific research, especially in the field of legal research. 

The subject of the research, it highlights the latter, the problematic it raises, and how the researcher feels 

about it, the introduction begins by talking about the general matters related to the topic of the research. 

the less general matters, the matters related to the core of the subject and this is called the definition of the 

topic, and the introduction consists of a group of elements, as it begins with the definition of the topic, its 

importance and objectives, the motives for choosing it, the difficulties that the researcher faced, previous 

studies, the limits of the research, the problem of research, the statement the approach followed and the 

general plan of the research, and these constitute the elements of the introduction that each researcher 

must take into account in order to complete a good introduction on the subject of his research, and these 

elements may be included with the exception of the first element in the form of headings under each title 

its content, or in the form of paragraphs where each reader understands the element it contains each 

paragraph . 

Keywords: scientific research, legal sciences, introduction, elements of the introduction, problematic . 
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 مقدمة:

فالبحث         والعلم،  البحث  من مصطل  ون  يت العل   الفعل   La recherche البحث   مصدره 
َ

عدة،    َبَحث معان  وله 

الطلب،    : مع يفيد  فالبحث  وعليه   ... بع  ت  ، تق تحرى،  شف،  اك سأل،  ش،  ف طلب،   : بمع ون  ي قد  فبحث 

... بع  الت  ، التق التحري،  شاف،  السؤال، االك ش،  منصور:    التفت آيت  العلم  )7، ص2003(  لمة  أما   .La science  :

ء علما   َعِلَم؛ علم ال لمة  يم العلم، ومرجع  فلغة  مصدر ل عددت مفا ص عالمة أي عالم جدا، وقد  عرفه، و

ا مجال   لمة العلم يقصد  ن من يرى أن  ات النظر حول موضوع العلم وطبيعته، فمن املفكر ذا التعدد اختالف وج

ليات واملوضوعية   ادة  ا الدراسات  مجال  شمل  ل مدلوله  توسيع  إ  البعض  يميل  فيما  العلوم،  العلوم   ليات 

اجه الذي يرتكز ع دعائم أساسية؛   ن يحدد مفكرون آخرون العلم من خالل م سانية واالجتماعية والفنية،  ح اإل

ة أو رفضه    اء بقبول الفرض وصياغته  نظر بداية باملالحظة وفرض الفروض مرورا بإجراء التجارب ما أمكن ذلك، وان

تاج ل ذلك استقراء واست دري:    واملنطق   ع املعرفة والدراية  )21، ص  2000( دو ومه الواسع  . وعموما فالعلم بمف

اإلملام   فتع  املعرفة  أما  لية،  ال قائق  با واإلدراك  اإلملام  ع  فالعلم  املعرفة،  من  أوسع  والعلم  قائق،  با واإلدراك 

سيطة زئية ال قائق ا   .)11، ص 1992( عناية:  واإلدراك با

ع        العلو البحث  تصون  ا والدراسات،   La recherche scientifique رف  قائق  ا ا  ل تجمع  علمية  عملية  بأنه: 

منا   وفق  ا  فحص غرض  ما؛  تخصص  مجال  دقيق   ن  مع موضوع  حول  ة  واملعنو املادية  العناصر  ا  ف ستو  و

ون   ا  للباحث  علمية مقررة؛ ي تلف مراحل البحث    (م طط، املنظم، املنفذ واملوجه  ص ا عرف الباحث بأنه ال

و العل ومنطقية  علمية  نتائج  إ  والكفاءة  صوال  والنفسية  ة  الفطر االستعدادات  فيه  توافرت  ص  و  التا  و  ،

األبحاث   من  ديد  با روج  ل الغامض  أو  ول  ا إ  يتطلع  من  و  فالباحث   ، العل البحث  مة  بم للقيام  العلمية 

باملرونة تم  و سابقوه،  توقف  حيث  من  يبدأ  الذي  و  ار،  م    واألف آرا م  وتف ن  اآلخر أعمال  تقدير  ع  تحمله  ال 

م وانتقاصا من   د نصاف، دون تح أو تحامل أو تقليل من ج ام و ل ذلك  تقدير واح م،  ن اختلف مع م و ومواقف

سلسال له مع ومدلول     ا  بحثه؛ تنظيما منطقيا م نقل د  ال ير املعلومات  م ، مع قدرة ع تنظيم  أسلوب  عمل

عيد عن التناقض والغموض ( ن  ل ذلك إ نتائج جديدة، حيث ،  ))37ص  ،2005  :بو سليمانأعل رص ليتوصل من 

والغاية البحث،  ثمرة  ة  األخ ذه  ذه    تمثل  انت  سواء  ا،  قام  ال  ة  الفكر العملية  وراء  من  الباحث  ا  شد ي ال 

ع عنه عم و ما  ية، و ة أو تجر ة   النتائج نظر ديدة املطلو   ليا باإلضافة العلمية ا

  . )25ص ،2005 :بو سليمانأ البحوث العلمية

الطبيعية          ر  الظا ع  يقتصر  ال  العل  فالبحث  ياة،  ا مجاالت  جميع  شمل  ل العل  البحث  ميادين  سع  وت

والنفسية    االجتماعية  ياة  ا مجاالت  بمختلف  املتعلقة  سانية  واإل االجتماعية  ر  الظوا دراسة  شمل  بل  فحسب، 

... ة واالقتصادية والتكنولوجية وح السياسية  بو بالبحوث  )43، ص  1984بيدات:  (عوال ايد  امل تمام  ر اال . لذا يظ

دراسة   العلمية   البحوث  مية  أ مؤخرا  أدركت  النامية  الدول  أن  كما  ا،  م املتقدمة  السيما  الدول  قبل  من  العلمية 

ا من خالل التخطيط  لتحقيق التنمية القومية  امليادين السابقة الذكر، و  لول ل يجاد ا ا و ذا  مشكال ر  من مظا

م   م، وتدر املناسبة ل ئة  الب يئة  العلمية و البحوث  نظيم وتوجيه  الذين يقومون ب ن  إعادة االعتبار  للباحث تمام  اال

م رامج دراس م و و ا جزءا ال يتجزأ من ت يحة إلعداد البحوث العلمية وجعل ية ال دري:    ع املن ، ص 2000(دو

66( .  

إعد         ية  عد  ومن إنما  أو فرع خاص،  معينة  بمادة  مختصة  ست  و ل مادة حديثة ومستقلة،  العلمية  البحوث  اد 

األسلوب   الباحث  لدى  شأ  ي أن  ا  وظيف ي،  القانو ال  ا السيما   التخصصات  ش  و  املواد  ل  كة   مش مادة 

ا ا  تطرح ال  اليات  اإلش ش  مع  التعامل  السليمة   قة  والطر يح  القانون ال علم  السيما  منصور:    لعلوم  (آيت 
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ص  2003 أو  )7،  ام  ا العلمية  املادة  جمع  من خالل  عل  بحث  إلعداد  السليمة  قة  الطر الباحث  يحتاجه  ما  م  فأ  .

س  ذه املعلومات  بنائه املعر الذي  ناسب وموضوع بحثه، ثم كيفية استخدام  ا بما ي عداد ا و األولية وتحض

و  إنتاج  لتوضيحه  مجال  عمل   ل من  يمتلكه  أن  الذي يجب  الرئ  الفن  عد  البحث  ية  فمن وعليه  به،  اإلشادة 

  .)1، ص2004(العسكري:  املعرفة

سلسلة سليمة بدءا بالتقديم          قة م ا بطر عرض يحة ينظم الباحث املعلومات محل دراسته و ية ال فبإتباع املن

احات ال بدى له   ا واالق سة وجزئية، وختاما  بالنتائج ال توصل إل شمله من تقسيمات رئ لبحثه، مرورا بمتنه وما 

ل من املقدمة،   عت  ا، و إبداؤ ا  من الضرورة  العل وال ال غ ع للبحث  لة  الثالث املش العناصر  اتمة؛  ن وا امل

من   الرأس  بمثابة  عد  وال  املقدمة،  و  و أال  العناصر  ذه  ألول  ذا  موضوعنا  نتطرق   لذا   ، األخ ذا  ل سبة  بال

يث ال  لة  باملش الباحث  شعور  وكيفية  البحث  موضوع  ع  الضوء  سليط  يتم  ا  وف سد،  ف  ا التعر يتم  ا  ف ا، 

التالية:   الية  املوضوع اإلش ذا  ث  ... و ميته  املقدمة   باملوضوع والتطرق أل ا  ال يجب أن تتضم العناصر  ما  

ي؟ ال القانو ناسب وا ل ي ش ا    البحوث العلمية وكيف يتم صياغ

الوصف      املن  اتباع  خالل  من  الية  اإلش ذه  ة  معا مقدمة  ارتأينا  ضمن  تندرج  ال  العناصر  وصف  خالل  من  ي 

ن:  ن التالي ور ا من خالل ا   البحوث وكيفية التطرق ل

ور األول: عناصر املقدمة    ا

ي:  كيفية التطرق لعناصر املقدمة  ور الثا   ا

ور األول: عناصر املقدمة   ا

عد جزءا ال يتجزأ منه،        جب أن تحرر بأسلوب    تتصدر املقدمة أول البحث العل و قيقية له، و عد البداية ا بل 

ل   ش ا  عناصر ب  وترت عنه  صورة مصغرة  عطاء  و البحث  ار  ا ألف خالل توضيح القارئ من  تمام  ا تجلب  راق  عل 

القارئ  وى  س دفعه   منطقي  البحث   و ن  أك مل مجموعة  )104، ص  2004(العسكري:    للتطرق  من  املقدمة  ون  ، وتت

الدراسات    العناصر   الباحث،  ت  واج ال  ات  اختياره،الصعو دوافع  دافه،  أ ميته،  أ باملوضوع،  ف  التعر التالية: 

الية البحث، املن املتبع ومخطط تقسيم البحث.    السابقة، حدود البحث، إش

ف باملوضوع    أوال: التعر

ون           ف موجز وواف له قبل الدخول  تفاصيله، و عر ف باملوضوع محل الدراسة، من خالل  ون بالتعر البداية ت

عمومية   األقل  باألمور  مروا  البحث،  بموضوع  بالعالقة  ا  ل ال  العامة  باألمور  الباحث  يبدأ  حيث  متدرج،  ل  ش ذلك 

ا، ليصل إ األمور األ  االت ال يث عض اإلش ي إ ذكر املوضوع محل البحث  و شد تحديدا وتخصيصا للموضوع أي يأ

ل:    مباشرة امل أو    )23، ص  2016(  ن  ف باملوضوع  فقرت التعر ون  ة له، و البحوث املشا بقية  ه عن  غية تمي ؛ 

عد ذلك بقية عناص ة أخرى، لتتوا  م البحث من ج ة وحسب  ميته من ج   ر املقدمة. أك ع حسب املوضوع وأ

مية البحث   ثانيا: أ

انت           وال  بالبحث،  إعداده  وراء  من  املتوخاة  مية  األ ن  ي ت بحثه،  بموضوع  ف  التعر عد  الباحث  ع  يتوجب 

مية   ذه األ انت  ب والدافع من وراء إنجازه والقيام به، سواء  ة:الس تؤكد ما يمكن أن تضيفه الدراسة إ    علمية نظر

ال اكم  انت  ال أو  ا.  واختصاص ا  موضوع واملعر   تطبيقية:  عل  عملية  مية  ا  أ وتطبيقا العلمية  القواعد  تؤكد 

اضرة واملستقبلية اي:  امليدانية ا ك ع األساسية  )23، ص 2014( ب ة بال ل نقاط قص مية ع ش ذه األ . وتدرج 

الباحث ع ت ساعد  البحث  مية  ا، كما أن تحديد أ ا من خالل البحث  م البحثية من أجل الس إلثبا وده  رك ج

  ونتائجه.

داف البحث    ثالثا: أ
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سانية  مجال           ئا إ املعرفة اإل قائق، بأن يضيف الباحث ش دف من البحث العل الوصول إ املعلومات وا ال

وض  موضوعات مكررة ال تفض إ معلومات وحقائ ال التطرق  بحثه، فال دا ل عن بطبيعة ا ذا ال  ق جديدة، و

ا أو   ا أو نف ا من أجل تأكيد نتائج ستطيع الباحث أن يبحث  مواضيع سبق معا ديدة فقط، بل  للموضوعات ا

سانية عبارة ع ا، فاملعرفة اإل ا أو نف إليه بمثابة حقائق جديدة بإثبا عت ما وصل  الة  ذه ا ا، و  ن  التفصيل ف

ل باحث بلبنة جديدة  مجال بحثه شارك فيه    .)70 - 69، ص 1984(عبيدات:  بناء متواصل 

داف ال           رص ع صياغة األ الباحث ا له، لذا يتوجب ع  ا ال قيمة  داف مسطر ببلوغ العل بال أ والبحث 

الدراسة   وجودة  البحث  ك   ال ع  داف  األ تحديد  فيد  و ة،  وا بصورة  البحث  خالل  من  ا  إل الوصول  يب 

ان يتفق و مقبل عليه من    وجذب القارئ إ إكمال قراءة البحث، خصوصا إذا  القارئ أو يفيده فيما  وما يصبو إليه 

و اآلخر. ة املعالم، دقيقة الصياغة، مرتبطة    بحث  ة العبارات، وا ل نقاط قص داف البحث  ش عداد أ جب  و

ل:  بالبحث وقابلة للتحقيق   . )24، ص 2016(امل

افع اختيار املوضوع عا: أسباب ودو   را

البداية           ل  ش حل،  إ  بحاجة  ما  ل  مش بوجود  شعوره  أو  بالبحث  جدير  موضوع  بوجود  الباحث  إحساس  إن 

ما يؤديان إ   اح الداخ  والرغبة الذاتية، ف ان مصدره اإل املنطقية للقيام ببحث عل أصيل، فأفضل البحوث ما 

وا للبحث  ة  الكب والقيمة  العلمية  واألصالة  الفكري  بهاإلبداع  سليمان:    لرضا  ص  2005(أبو  ع)47،  يتوجب  لذا   . 

املادية    الباحث إبراز األسباب والدوافع ه، فيو مثال األسباب  ذا املوضوع دون غ ال أدت به إ اختيار البحث  

تم بالبحث فيه دون   ،املوضوعية ذا املوضوع وجعلته  صية ال دفعته الختيار  ــــس  وكذا األسباب الذاتية ال   واه. ــ

البحث فيه؛          سبق ألحد  ـــ لم  ان كذلك  إذا  ــ  ذا املوضوع جديد  أن  يذكر أن  أو  ومن املنطقي   له)   عمومه (

ان قد تم البحث    ؛عض جوانبه ل:    جزء منه  إذا  مية وأسباب اختيار  )26، ص  2016(امل ن األ جب التفرقة ب . و

  املوضوع:  

كز  مية ت ذا املوضوع؟ فاأل   حول اإلجابة عن السؤال: ملاذا أبحث  

ذا املوضوع؟  ت    أما األسباب ف اإلجابة عن السؤال: ملاذا اخ

ت الباحث  ات ال واج   خامسا: الصعو

قة           ل أو بآخر بالس قدما بطر ش ال تؤثر عليه  ات؛  يل إعداد بحثه عديد الصعو الباحث  س غالبا ما يواجه 

ات إتباعا: كنوع من الدفاع عن نفسه، وذلك إذا ما تم  التقا  م ذه الصعو سلسلة  إعداد البحث، فيذكر الباحث 

علق  ا قلة املراجع املتخصصة إذا  ل املطلوب. ومثال ا بالش ا وتحليل أو لم يتم التعمق ف النقاط والعناصر  عض  عن 

ة الوثائق وعدم اال  ... وغ ذلك من  األمر  بموضوع جديد. أو سر علق األمر بدراسة ميدانية  ستقبال  املؤسسات إذا 

ات.    الصعو

  سادسا:  الدراسات السابقة

سواء           الدراسة،  البحث محل  بموضوع  صلة وثيقة  ا  ل ال  السابقة  الدراسات  إ  اإلشارة  البحث  أبجديات  تقت 

من خالل   منه،  أو  جزء  املوضوع  عمومه  الذي  تناولت  باملوضوع  ا  صل مدى  ن  ب و نقدية فاحصة  ا دراسة  دراس

وكذا   م،  أخطا وتجنب  السابقون  الباحثون  ا  ل عرض  ال  ات  الصعو ا، وتال  ف املوجودة  التفاصيل  مية  يبحثه وأ

س إليه، وذلك من خالل تقديم قائمة وصفية أل ا بما  ا وتقييم  التعرف ع ما وصلت إليه من نتائج ومدى تطابق م

ل   ش رات مقنعة لدراسة املوضوع  س بصدد تكرار البحوث وكذا إليجاد م ت أنه ل ا املوضو باختصار؛ ليث محتوا

  ).61 - 60، ص  2005( أبو سليمان:  جديد
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صوص مع ذكر البيانات التالية املتع         ذا ا م الدراسات  ن ع الباحث أن يركز ع أ ذا الصدد يتع ل  و  لقة ب

ان كتابا، أطروحة، مذكرة، مقاال، مداخلة   دراسة باختصار: عنوان البحث أو الدراسة، اسم الباحث، نوع البحث (إن 

ن   ن السابق الباحث الدراسة، إضافة إ ذكر خطة ومضمون الدراسة بإيجاز  مع عدم الطعن   شر  ان  خ وم ...)، تار

م  ود اي:  وعدم التقليل من ج   . )22 ، ص2014(ب

ا من           ل التطرق  يتم  اصة ببحثه لم  لة ا أن املش ؤد  لي الدراسات  لتلك  الفاحصة  الباحث نظرته  جب أن يقدم  و

كز عليه   انب الذي س ن غ ا ا  جانب مع ا أو تفصيل أو تم تناول عمق ف ا بصفة سطحية دون  قبل، أو تم تناول

ن   يتع كما  الية.  ا دراسته  ن،  الباحث   السابق ن  الباحث تجارب  من  وانتفاعه  استفادته  مدى  ز  ي أن  الباحث  ع 

أو   مفصال  أو  مكمال  عد  بحثه  وأن  بموضوعية،  ا  وتحليل للمعلومات  م  عرض وطرق  اليات  لإلش م  معا وكيفية 

شرفا للمواضيع السابقة املتعلقة به ل:  مس   . )29- 28 – 23، ص 2016( امل

عا: حدود البحث أو    مجال الدراسة سا

ذا           ا، لذا يجوز للباحث ضمن  شعبة أو تقت دراسة جوانب متعددة يصعب اإلملام  ون م عض املواضيع قد ت

دود  ن ا أن يب ن البحث،  ا م تضم العنصر  املقدمة أن يحدد نطاق بحثه بدقة  من خالل تحديد العناصر  ال س

املوضو  أو  انية   امل أو  اختار  الزمانية  لو  فمثال  ال.   ا ذا  خارج  تقد  ي وال  بحثه  مجال  ن  يب بذلك  و  و لبحثه،  عية 

موضوع واسع   و  و واملالية،  البدنية  ات  العقو املوضوع  ذا  ضمن  يدخل  فإنه  ؛  اإلسالم  ات   العقو موضوع  الباحث 

أن يتحكم    ان الباحث  بإم ون  ة للباحث، في ة زمنية أطول من ملقرر  حتاج لف ال  و يق وتحديد ا املوضوع بالتض

التا يضيق حدود وآفاق البحث من البداية ات البدنية أو املالية؛ و ( أبو سليمان:    املوضو للبحث وحصره  العقو

  . )54 - 53، ص 2005

ه أو        ال الذي حدده دون غ حصره بحثه  ا ب الذي  جعله يحدد و ر الس ن ع الباحث أن ي تع ن    و  زمن مع

الباحث   إرادة  مجرد  ع  متوقفا  ال  مقبولة  وأسس  يرات  ت ع  يا  مب التحديد  ون  ي ح  وذلك  محدد،  ان  م أو  

ي   ات زمنية (مثال بحث عن النظام القانو ل الف رة   لة أو الظا ستحيل ع الباحث أن يتطرق للمش ورغباته، إذ 

زا ة أو مقاومة ا زائر ي (مثال نتطرق للنظام الدولة ا الزما أو  التحديد املوضو  إ  أ  ) في الفر ن لالحتالل  ئر

ر) ن لالستعمار الفر خالل ثورة التحر زائر اص أو مقاومة ا ي ا   . القانو

زائري،            ا تمع  ا الزواج   أعراف  (مثال  املة  دولة  أو  املة  منطقة  بحثه  الباحث   غطي  أن  يتعذر   قد  كما 

ا،    را ا عن  ا عن وسط ا عن شرق ا و غر ا عن جنو ا؛  شمال زائر دولة قارة وتختلف أعراف الزواج ف فا

ا، في ر ا عن بر ا، و عر ضا ا عن  أن يختار منطقة معينةرا التحديد  الباحث إ  ل:    أ  ، ص 2016( امل

27( .  

الية البحث   ثامنا:  إش

ع وجود          الية  اء أن اإلش عض الفق ا؟ يرى  الية، فما املقصود  لة أو إش لمة مش ا ع مسامعنا  دد كث   ت

ش ن  ما، وح ما، وجود غموض  ة ما، وجود نقص ما، وجود خطأ  الية ما،  صعو إش أمام  ون  ما؛ فإننا ن ك  حقيقة 

ما  موضوع  حول  املعلومات  نقصا   ون   ت وقد  غامضا  موقفا  ون  ت قد  الية  ص  1984(عبيدات:    اإلش أن  )64،  إال   .

الغموض؛  ا  يكتنف ساؤالت  عدة  أو  ساؤل  عن  عبارة  ف  العلمية،  البحوث  أنواع  افة  ما   م الية تمثل جانبا  اإلش

ع عن إحساس يتولد لدى الباحث بوجود خلل  تدور  الية   عبارة أخرى اإلش ن الباحث حول موضوع البحث، و ذ

إجابات   ات وافية  بإيجاد تفس أمره وتوضيح غموضه،  س لدراسته واستجالء  ن  أو ضعف أو غموض مع أو قصور 

ل:  شافية عنه   .)32، 2016(امل
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الية  باإليجاز        ا  وتمتاز اإلش ي عملية صياغ الية املناسبة، تأ اختيار اإلش ، الدقة، الوضوح واملالئمة للموضوع، و

ة، أو تصاغ   ر تقر ة  عبارة إخبار ا  إما أن تتم صياغ ن:  قت ومة ومحددة، وتتم الصياغة وفق طر ة ومف عبارات وا

العلمية  الناحية  من  األفضل  و  و امية  استف دري:    عبارة  ص  2000(دو الية  )412  -   411،  اإلش ون  ت أن  مكن  و  ،

ئة   الب ع  افظة  ا مع  املستدامة  التنمية  تحقيق  الدولة  ستطيع  كيف   : مثال  ن:  متناقض أو  ين  متغ إ  الية  باإلش

ا ؟    وحماي

الية املناسبة مراعاة االعتبارات التالية:         را  اختيار اإلش   و

ون  نطاق تخصص الب ون يملك رصيدا معرفيا  ـــــ أن ت ة واملادية، بحيث ي احث و حدود طاقته من النوا الفكر

الية املطروحة.    مناسبا عن األمور العامة املتعلقة باملوضوع محل اإلش

ما  مجال التخصص، بما تصل إليه من نتائج وما تتضمنه   ل تمع أو ل ون ذا قيمة علمية وعملية للباحث أو ا ــــ أن ت

ل منطلقا لدراسات علمية أعمق وأشمل.  من ش   معلومات، ما 

وانب ومجاالت جديدة غ ال تم   ا سابقا مطلقا، أو تتطرق  أن لم يتطرق ل داثة واألصالة  الية با ــ أن تتم اإلش ـ

ا سابقا، وذلك تالفيا النتحال األعمال العلمية للغ وتجنبا للسرقات العلمية.   تناول

ون  ت أن  ا    ـــ  ساع ا التا  و الفرعية  ساؤالت  ال من  كث  ع  تحتوي  مطلقة  أو  عامة  ست  ل أي  ومحددة  للبحث  قابلة 

ل   بالش ا  ف التوسع  عدم  خالل  من  جدا  ضيقة  أي  جامدة  وال  عنه،  يخرج  وما  ا  حدود يدخل   التحكم   وعدم 

  املطلوب.

  تاسعا: اإلفصاح عن املن املتبع

ون وفق املنا املقررة حسب موضوع البحث، لذا           ة البحوث القانونية ي سانية، فإن معا ا  البحوث اإل كمثيال

لوصف   به  ن  ستع الذي  الوصفي  املن  موضوعه،  ة  للمعا بعه  ي سوف  الذي  املن  ن  يب أن  الباحث  ع  ن  يتع

القانونية كما   قائق  أو ا القائم  ي  القانو ؛ الذي يقوم ع تحليل  النظام  التحلي أو املن  أو نقصان،  ادة  ز  بدون 

أو املن املقارن الذي يقوم ع أساس   القوة والضعف فيه،  يان أوجه  ه و ي ما من خالل إبراز مزاياه وعيو نظام قانو

ا ا ببعض ومقارن أو دولية،  داخلية  انت  سواء  القائمة،  القانونية  األنظمة  ن  ب أو    املقارنة  الوضعية)  ع  (الشرا البعض 

عة اإلسالمية ة السيما الشر ع السماو ا مع الشرا   . )21، ص 2003(آيت منصور:  مقارن

رات ال           ن امل ، كما يتوجب عليه أن يب ن أو أك ن من مكن للباحث استعمال أك من من أو املزج ب   و

ه من ا ذا املن دون غ عتمد ع  لة   ال  جعلته  ش إ دوا وكيفية استخدامه، وعموما طبيعة املش ، و ملنا

ته ملوضوع بحثه، ذلك أن املن   ا  معا ن نوع املن أو املنا ال يتوجب ع الباحث الس من خالل   تب

ا وتح ا الباحث   جمع املعلومات وتقييم بع ا إ  و عبارة عن األساليب واإلجراءات ال ي ا للوصول من خالل   ليل

ات وشروح تتعلق بموضوع البحث ل:  نتائج وتفس   .)29، ص 2016(امل

طة العامة للبحث    عاشرا : ا

ل           سة للبحث، وما يضمنه  طة العامة للبحث أو التقسيمات الرئ اتمة أن يف الباحث عن ا آخر عنصر  ا

املة للبحث له، يحدد معامله وآفاق دراسته، وذلك من خالل إعطاء     قسيم باختصار ، فوضع خطة  ي و رسم عام ل

قة   ة املوضوع بطر ساعد ع معا و ما  سقة، و ضة بصورة م العر م عناصره وخطوطه  املة عنه، بإبراز أ صورة 

  . )56 – 55، ص 2005(أبو سليمان:  ادئة وتفك منظم 

ي:  كيفية التطرق  ور الثا   لعناصر املقدمة ا

ا السيما  العلوم القانونية أثناء          ل باحث مراعا ل عناصر املقدمة، وال يتوجب ع  ش ذه العناصر العشر؛ 

ا صورة   للبحث، وتقدم ملن يقرأ ا توطئة  باعتبار ا  ة دور ذه األخ ، ح تؤدي  العل ملقدمة بحثه  ه  إعداده وتحض
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موضوع عن  ومختصرة  رم    شاملة  ل  ش ا  إعداد املقدمة   وتتخذ  ا،  معا وكيفية  ا  يث ال  الية  واإلش البحث 

ن أو فقرات (ثانيا). طة وفق عناو ذه العناصر  ا عا    مقلوب قاعدته  األع وقمته  األسفل (أوال)، و

رم مقلوب ل    أوال: املقدمة تأخذ ش

ذكر          السابق  املقدمة  عناصر  ة  يبدأ   معا حيث  األسفل:  وقمته   األع  قاعدته   مقلوب  رم  ل  ش تتخذ  ا، 

ا األمور   عد العامة املتعلقة باملوضوع، فاألمور األقل عمومية، و ف باملوضوع باألمور  التعر عنصر  الباحث  املقدمة 

دافه، مية املوضوع، فأ ا أ عد ي  علقا باملوضوع (صلب املوضوع)، لتأ وأسباب ودوافع اختياره من    األشد تخصيصا و

باملوضوع،   املتعلقة  السابقة  الدراسات  وكذا  بحثه،  إعداد  ته   واج ال  ات  للصعو الباحث  يتطرق  ثم  الباحث.  قبل 

رم املقلوب  قمته ال   األسفل   ت ال ا الضرورة، لي انية إن اقتض وحدود البحث املوضوعية أو الزمانية أو امل

امل الية  تقسيماته  بإش وذكر  املوضوع،  ة  ملعا املتبع  املن  عن  اإلفصاح  ي  يأ رم  ال وخارج  الية  اإلش وتحت  وضوع، 

 : ل التا ى، وفق الش   الك

  

اصة بصلب املوضوع)  1 ف باملوضوع (من املعلومات العامة إ األقل عمومية فاملعلومات ا   ــ التعر

ــــــــــ ـــ  2   ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــــــــ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ــــة الـموضـــــــــ ـــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ميـــ ــأ ــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ــــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ــوع ـ ـــ ـــ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـــ     ــ

ــــــداف  3     ـــ ـــ ـــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ أ ــــــ ــ ـ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ــموضـ ـــــوع الـ ـــ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــ ـ ــ ـ       ـ

ــار املوضوع ــــ أسباب  4     ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ــ ــــــــــع اختيـ ــ ـ ـــ ـ ــ افــــــــــ       ودو

ت الباحث 5     ات ال واج       ــــ الصعو

      ــــ الدراسات السابقة  6    

      ـــ حدود البحث  7     

ـــ   8    

الية   اإلش

    

ــ الـمن الـمتبع  9   ــ

طة العامة  10   ـــ ا

  

ل  الية  الش ة عناصر املقدمة بدء باألمور العامة إ غاية اإلش ن كيفية معا رم املقلوب الذي يب س  (ال ل مقت ، الش

ل:    .)23، ص 2016عد التصرف فيه (امل

ة عناصر املقدمة    ثانيا: معا

ن  املقدمة (         ا كعناو ما ذكر ن  قت ل فقرات (1يتم التطرق لعناصر املقدمة وفق طر ا ع ش التطرق ل )  2) أو 

ما.    وللباحث أن يختار إحدا

ن  املقدمة 1   ــــ إدراج  العناصر كعناو

ف باملوضو          ناء العنصر األول (التعر ن  املقدمة باست ل عنوان ما يجب  يتم ذكر العناصر كعناو ندرج تحت  ع)، و

انه أن يتجه مباشرة إ العنصر الذي يرغب  اإلطالع   قة  أن القارئ بإم ذه الطر أن يتضمنه من معلومات، وتفيد 
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األنجلوسكسونية   الدول  الباحثون   ا  عد ال  البحوث  الغالب   قة   الطر ذه  استعمال  تم  و املقدمة،  عليه  

يطانيا و  ي.ك كية، وكذا  الباحثون  دول املشرق العر   الواليات املتحدة األمر

سلسلة 2 ل فقرات م ــ إدراج العناصر  ش   ــ

سلسلة، حيث ال يدرك القارئ العناصر ومضمون          ل فقرات م ل عناصر املقدمة  ش قة يتم التطرق ل ذه الطر  

تبد أن  ل فقرة،  عد قراءته ل إال  أنه بصدد ل عنصر  القارئ  ...."، فيدرك  البحث   مية  أ الثانية: "وتتمثل  الفقرة  أ 

داف البحث،   ون القارئ بصدد تناول أ داف البحث  ...."، في مية. وتبدأ الفقرة األخرى: " وتكمن أ قراءة عنصر األ

األسبا املوضوع  ذا  الختيار  "ودفعنا   : التا أخرى  فقرات  أو  فقرة  بداية  ون  ت أن  ....  و التالية:  املادية  املوضوعية  ب 

ذا   ا اختار الباحث  ون القارئ بصدد ذكر األسباب والدوافع ال من أجل الذاتية التالية: ...."، ي صية  واألسباب ال

  املوضوع دون سواه. 

ات ال          ش إ الصعو ذه الفقرة  ــ ...."، ف ذا البحث عديد العقبات كـ تنا أثناء إعداد  أن تبدأ فقرة أخرى: "واج و

ن    ود الباحث أن تبدأ فقرة أخرى: "وتبعا ملقتضيات أبجديات الدراسة ومن باب عدم التقليل من ج ت الباحث، و واج

ال الدراسات  إ  ش  ال،  ا الدراسات  ذا  نذكر  الصدد  ذا  و  بآخر،  أو  ل  ش املوضوع  ذا  ل تطرقت  ال  سابقة 

البحث   ث  "و أخرى:  فقرة  الباحث   يبدأ  أن  و باملوضوع.  املتعلقة  السابقة  الدراسات  يذكر  فالباحث   ،".... التالية: 

يبد أن  و ا،  يبح ال  الية  لإلش الباحث  يتطرق  نا  ف  ،".... التالية:  الية  ة  اإلش معا اولة  "و املوالية:  الفقرة  أ  

نا يتطرق الباحث إ املن املتبع.    ..."، و التحلي  الية السابقة سلكت املن الوصفي من خالل.... وكذا املن  اإلش

التالي ن  ن:..... أو الفصل التالي ن  ور يل ذلك قسمنا البحث إ ا عبارة: "و س الفقرة املوالية  ن  وتبدأ  الباب أو   .... ن: 

ضة. نا يتطرق البحث لتقسيم البحث وخطوطه العر ن: ...."، و   التالي

الدول           و  ية عموما  الالتي الدول  الباحثون   ا  يقوم  ال  البحوث  إنجاز مقدمة  املفضلة   قة  الطر ذه  عد  و

الطر ري   جو اختالف  ال  أنه  مع  زائر.  ا السيما   ية  وكذا  املغار  ، األو بالدرجة  الباحث  إ  يرجع  واألمر  ن،  قت

ن أثناء   اط قالب مع طت ذلك، وكذالك إذا ما تم اش ا الباحث إذا ما اش بع ل يئة العلمية أو البحثية ال ي املشرف وال

ة والقالب الذي تصب فيه املسا م الباحث بالشروط املطلو   مات العلمية. إعداد املقاالت واملداخالت، فيجب أن يل

ــاتمة  ـــ ـ ــ ــ ــ   خـــــ

ون           ون ذات صلة وثيقة بموضوعه، كما يجب أن ت قيقية له، لذا يجب أن ت عد املقدمة مطلع البحث والبداية ا

تمام القارئ وتجذبه ع تصفح البحث بصورة   عمل ع  جلب ا ادف، بحيث  ن و ة بأن تحرر بأسلوب عل رص قو

ع ا  و  ، شوق القارئ إ الدخول   أك ي متماسكة،  سلسلة ومعا ة وعناصر م ار وا طي انطباعا مصغرا عنه بأف

ذا البحث توصلنا إ ا  اته ومضامينه، ومن خالل  ـــــجتفاصيل البحث وكشف محتو ــ ــ ـ ــ ــــــــ   التالية:  لنتــــائ

 ا السيما   العلمية  البحوث  ة   كب مية  أ املقدمة  إ  تك  نا  يو الذي  املفتاح  ا  باعتبار ي  القانو ال 

 صلب املوضوع. 

  .ا إلعداد مقدمة شاملة ووافية عن املوضوع محل البحث  تتضمن املقدمة جملة من العناصر ال ال غ ع

   الدراسات اختياره،  ودوافع  أسباب  دافه،  أ ميته،  أ باملوضوع،  ف  التعر  : إتباعا  املقدمة  عناصر  تتمثل 

املتبع  الساب املن  الية،  اإلش البحث،  وحدود  مجال  الباحث،  ت  واج ال  ات  الصعو به،  املتعلقة  قة 

ى للبحث.   والتقسيمات الك

   رم مقلوب قاعدته  األع وقمته  األسفل حيث نبدأ باألمور العامة املتعلقة باملوضوع ل  تتخذ املقدمة ش

الية البح رم املقلوب. مرورا ببقية العناصر وصوال إ إش  ث  قمة ال
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   ،أن يتضمنه من معلومات ما يجب  ل عنوان  يندرج تحت  ن  ل عناو إما ع ش املقدمة  يتم صياغة عناصر 

قة األفضل. ا العنصر الذي تتضمنه و الطر عد قرا ل فقرات يدرك القارئ  ما ع ش  و

ــــاتوع ما سبق نتقدم      ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـــ ـــ احـ   التالية: باالق

   م ن الذين يفيدون أنفس ن الباحث و ا  ت مي ا أل ية إعداد البحوث العلمية نظر مية الالزمة ملن إعطاء األ

االت. تطبيقا للمثل الصي القائل : "بدل أن تطعم وجبة سمك علم   م  ش ا م ودول كيف  ومجتمعا

 أصطاد".

 الدراس مراحل  ش  ية   املن مادة  س  تدر من  جدوى  املاجست    ةدراسة  مرورا  س  سا بل بدءا  امعية  ا

أو  واملاس  الطالب  يتخرج  أن  دون  الدكتوراه  ن   و بالت اء  البحوث    وان إعداد  سليمة   ية  بمن الباحث 

 العلمية.

  العلمية البحوث  إعداد  ية  من توحيد  ع  مستوى    العمل  ع  املقدمة  السيما  العل  البحث  عناصر  وش 

ية.  امعات ومراكز البحث  الدول العر   ا
  

  قائمة املراجع: 

 سليمان ،  ع  أبو  يم  إبرا اب  الو ال   ، 2005بد  الطبعة  جديدة،  صياغة  العل  البحث  عكتابة  الرشد،  سا مكتبة  ة، 

اض السعودية  .الر

  ية البحث  العلوم القانونية ،2004 ، العسكري عبود عبد هللا ا.من ، دمشق سور  ، الطبعة الثانية، دار نم

   ، ل طالل بن محمد  ز،  ،  2016امل العز ،  إصدارات، جامعة األم سطام بن عبد  العل البحث  اململكة  دليل كتابة 

ية      .السعوديةالعر

 ، ،  بد2003  آيت منصور كمال ورابح طا ية إعداد بحث عل ع،  ، من شر والطباعة والتوز دي لل ون طبعة، دار ال

زائر ن مليلة ا  .ع

 ،ك عمر وآخرون اي ميلود، بن شر لية العلوم   ،LMD  دليل إعداد  الرسائل واملذكرات لطلبة ،  2014 ب  ، الطبعة األو

لفة ان عاشور ا سانية، جامعة ز  .االجتماعية واإل

  ،دري رجاء وحيد ،  ، البحث العل أ2000دو ام ، دار الفكر ا ة وممارسته العملية،الطبعة األو ساسياته النظر

ا  . دمشق سور

  ق ا ايد عبد  العل، 1984،  عبيدات ذوقان، عبد الرحمان عدس،  ومه أدواته وأساليبه   البحث  ،  مف ، الطبعة األو

ا. ،  فكر دار ال    دمشق سور

  ،الطبعة 1992عناية غازي ، وت لبنان، إعداد البحث العل ديد، ب يل ا ، دار ا   . األو
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الية نموذجية  مون كيفي: محاولة  بناء إش  مراحل البحث السوسيولو عند ر

The stages of the sociological research according to Raymond Quivy: an attempt to 

construct a typical problem 

 د. عمتوت كمال 

AMTTOUT Kamel 

ري محمد، أستاذ ائر، /  شار   -جامعة طا ز  amttout.kamel@gmail.comا

University Tahri Mohamed of Bechar / Algeria 

  

ص:    امل

ذه الورقة البحثية إ التطرق إ   مون كيفي املتمثل حد املراحل السبعة للبحث  أدف  الية ال  السوسيولو عند ر إ    اإلش

ا سلسل  خطوات بنا لة و ي واملرج للموضوع ي ا التصور النظري، واملفا ا  فوجب ع الباحث أن يُ   ،باعتبار لم بالعناصر املكملة ل

ل م ش ا  ا وصياغ   .عند محاولة ضبط

ذا التحليل، وما توصلنا ناء ع  زة  فإن  إليه من نتائج  و ست جا عطى، ول الية تب وال  اكما اإلش املبتدئون، كما ال   الباحثون  يظ

ا، واإلخالل بأي مرحلة يمكن أن  يمكن االستغناء عن املية فيما بي أي مرحلة من مراحل البحث السوسولو ف بمثابة عالقة ترابطية ت

ل  ب   ش ذ ع البحث و ز الباحث  الوصول إ نتائج نوعية وجديدة. يؤدي إ  ات مما    اتجا

لمات املفتاحية:  ية معمقة  ال الية ، من مون كيفي، بناء اإلش ، ر   مراحل، البحث  السوسيولو

Abstract: 

This research paper aims to address one of the seven phases of the sociological research of Raymond Keeve: the 

problem that needs to be structured and sequenced in the steps of its construction as the conceptual, conceptual and 

reference perception of the subject. The researcher should be aware of the complementary elements when attempting to 

systematically adjust and formulate them . 

Based on this analysis and our findings we have found that the problem is constructed, not given,  it is not as ready as 

the novice  researchers think, and no phase of the sociological research can be dispensed with, it is an integrative 

correlation, and a disruption to any stage that can disrupt the research and go in the form of trends and fail the researcher to 

reach qualitative and new results 

Key words: stages, sociological research, Raymond Quivy, problem building, in-depth methodology 
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  مقدمة:

ناسب يا، وفق أطر ت يمولوجيا ومن س لة ا ي طوات امل مع مختلف األطوار    عت البحث السوسيولو من ا

اديمية،   سمح ملمارسيه  إذ  األ له من مزايا  ة ملا  كب مية  بأ سانية واالجتماعية  قلية اال ا الدراسات  يح  مجال 

بالر   مؤسسات  أو  ن  باحث بمجتمعاتناأسواء  قصد  اديميا  بالغة  عناية  ة  األخ ذه  يو  أن  يقت  ذلك   أن  ،إال 

املوضو  من  عالية  درجة  و ووضوحا  مرونة  املطلوب  ل  بالش "ممارسته  عب  حد  ع  العلمية  فالواقعة  غاستون  عية، 

أو مالحظ  باشالر عاين (محقق  العقل)، و ق  أو املسبقة)، تب (عن طر زة  ا ا ام  عرى (ع مستوى اإلح ": "البد أن 

ب،  ث)"داخل اإلحدا   )35، صفحة 2007(غر

إليه    باه  االن ستد  من  وما  جزء  ف  اضر  ا وقتنا  م   م  الية مطلب  االش دراسة  أن  الصدد،  ذا 

املب   إ   ( (االجتما البحث  لة  مش إي  املعطى  من  االنتقال  ا  باعتبار وثيقة  عالقات  معه  رتبط  و البحث، 

دي. عرف  باملسلك التجر ق ما  ي عن طر   السوسيولو ع أساس مفا

نا  ا مرحلة  وعليه، جاءت دراس يحة  باعتبار ية  يمولوجية ومن س قة ا الية بطر ر كيفية بناء االش ذه لتظ

ام  القيمية.   طاب العام واإلح مون كيفي، مع إحداث قطيعة مع ا مة ضمن مسار البحث السوسيولو عند ر   م

ساؤل الرئ األتــي:   ذه الدراسة لإلجابة ع ال س  ذا املنطق،  الية نموذجية ضمن كيف يتومن  م بناء إش

مون كيفي مسار البحث  السوسيولو  ا ر   ؟ الذي أقر

ساؤل الرئ  ساؤالت  ولإلجابة عن ال   الفرعية التالية:  البد من اإلجابة ع ال

و املع امل - ؟ل  ما  الية  البحث  السوسيولو  إلش

سبة للبحث    - الية بال مية االش ؟ما  أ  السوسيولو

الية نموذجية؟  -  ية  بناء إش  ما  القواعد املن

مية الدراسة  أ

الذي   الدور  ، وكمحاولة إلبراز  البحث السوسيولو ا   مي ا األساسية ومدى أ ا الدراسة  متغ مية  أ تكمن 

الية   االش ا  تلعبه  وصياغ نموذجية  الية  إش بناء  من  السوسيولو  الباحث   ن  تمك يحة،    ية  من اطر  وفق 

، و  بؤرة د الفكري والعق ائز البحث السوسيولو ال تتطلب نوع  من ا ا احد الر تجمع مختلف مسار     باعتبار

  .البحث من سؤال االنطالق ح عرض  النتائج

داف الدراسة    أ

 : ذه الدراسة إ  ما ي   دف 

ذا   - إ دراسة علمية ناجعة و ال  الوصول  البحث  الية  إش ا   ذا املوضوع سنو ساؤالت حول  بطرح عدة 

ن والطلبة. ة من طرق الباحث ة الطرق املنت ا معا  تمت 

مون كيفي.  -  معرفة مراحل املسار البحث  السبعة عند ر

- . الية  البحث السوسيولو  التعرف ع  كيفية بناء اإلش

ة مجال تأط البح - ون عليه البحث  إ  االنتقال  مقار وث من إطار النقدي إ إطار تمكي من كيف يجب أن ي

 كيف يمكن أن تنجز بحث   

الية بحثية  -   أبراز تقنيات صياغة اإلش

ن أوال:   ية ب  ل اإلجرائية ــواملراح ل العقليةـــاملراحاملن

األك تقدما، يمكن   اليوم ع مستوى  التيارات  ية علم االجتماع  كما   إ من ا  أإذا عدنا  ن نقول أن تطور

ا ملراحل البحث السوسيولو ة بدور اب الثالث و مشا : فرض مراحل االق ل األول) و   (انظر الش
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اك   -1 االفت األ   ): conquerir(مرحلة   (مرحلة  س  و  تمثل  ا مع  قطيعة  إحداث  و  موضوع  اك  فافت   ، والثانية) 

ار املسبقة، بل تتعداه إ العلوم األخرى لعدم وجود فراغ نظري وفكري من حولنا، وخ دليل ع   ك أو األف املش

التا فاملواضيع ال اشت ايم الذي افتك موضوع دراسته االنتحار من حقل علم النفس، و غال  ما قام به اميل دور

ا البعد االجتما    عطا ا و ستمولوجيا لبلور يا وا ا ومن دا فكر ا  علم االجتماع غ معطاه، بل تتطلب ج عل

ا، إضافة إ إتمام الباحث باالستقاللية من معارفه السابق  ) 17، صفحة 2021(مساك،  .ةالذي يمكننا من دراس

املوضوع  -2 بناء  عة(تمثل:  )construire(  مرحلة  والرا الثالثة  والثانية،  األو  افتك  مرحلة  بمرحلة  الباحث  عد قيام   ،(

ية   املا دائرة  أخرجه من  إذا  إال  التخصص)  (إي حسب مجال  عت سوسيولوجيا  بنائه، وال  يحاول  فانه  موضوع، 

ية، من خالل  الية الباحث . ليتحول إ شبكة العالقات السب ا إ أجزاء مرتبطة ارتباطا جديدا  إطار إش  تفكيك

عة( تمثل  :)contacted( مرحلة تحقيق املوضوع -3 امسة والسادسة، والسا  )مرحلة ا

ن  من املعلومات حول   صول ع نوع مع ي بذلك مرحلة ا ) تأ عد تحديد موضوع الدراسة البحث(مرحلة األو

يجاد أف و دور االستكشا من خالل القراءات واملقابالت االستكشافية،  موضوع مدروس و ذا  ضل الطرق لدراسته و

:  ت تمحيث ا  ل التا الية املو  الش ناء اإلش اصة ب نا باملرحلة الثالثة ا   دراس

ل(  ود 01الش مون كيفي ولوك فان كمي  ) يمثل املراحل األو   البحث  العل عند ر

  

  املصدر:من إعداد الباحث 

1 -1 - :  مسار(املراحل) البحث العل

لتعميم   بمراحل  ا   غ أو  ا  بدال اس يمكن  مسار  لمة  ف  ، العل البحث  مسار  إ  كتابة  كيفي   مون  ر تطرق 

الرجوع   علينا  يتوجب  الية  اإلش بناء  مرحلة  إ  تطرقنا  قبل  لكن  جيد،  ل  ش املع  لتوضيح  أو  نطاق  الفائدة  واس

ل ( ن   الش و مو ما: سؤال االنطالق واالستكشاف كما  ل من تفصيل و ش ن  ن األوليت   .)01املرحلت

:  سؤال االنطالق -1- 1- 1  مرحلة األو

ن أو تحديد  سؤال االنطالق  عت   ن لتحديد موضوع مع ن سوسيولوج قة األك نجاعة وفاعلية عند مفكر الطر

ي من  فالبحث    ،مشروع بحث التجديد  البحث السوسيولو يأ ء جديد، وان  س إ اإلبداع و اإلتيان  العل 

ساؤل  بال أفاق    -اإلحساس  يحدد  االنطالق  وعليه،"فسؤال  جديد،  بحث  بضرورة  ع  األخ  ذا  و االنطالق،  سؤال 

ستحيل انجاز  يجة بحث  ل ن ش ات ال  ت   (Quivy, 1980, p. 21) ه"وحدود البحث، وتفادي املتا

: املرحلة االو

سؤال االنطالق

:  املرحلة الثانية
االستكشاف

:املرحلة الثالثة

الية   بناء االش

املثابالت 
االستكشافية

القراءات
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ن   الباحث من  كث  لدى  ا  فعالي ت  أثب ال  قة  الطر السوسيولو   البحث   عملية  سؤال    االنطالق  إن 

منه،   ينطلق  سؤال  بحثه   مشروع  الباحث   عرض   د  يج أن  ع  قة  الطر ذه  وتقوم  ن،  السوسيولوج ن  واملفكر

س  ان، كما  يحا قدر اإلم ا  عب ع  حاول من خالله أن  ب  و ذا البحث من أجل ذلك ي مه    إ معرفته وف

  ع الباحث املبتدئ أن يتقيد ببعض القواعد وخصائص  سؤال االنطالق.  

واملالئم والقابلية  الوضوح   فيه خصائص  تتوفر  أن  ب  ي يح  ل  ش االنطالق وظيفته  السؤال  يؤدي  ي   ة:ول

  )83صفحة  ،2004(انجرس، 

ون السؤال دقيقاالوضوح:  -   . ادقيقا وقص -مقتضبا وجيد املع  -أن ي

للتنفيذ:   -  ان الدراسة  القابلية  انيات لبحثه  امليدان، وان يتوفر ع امل ون السؤال واقعيا، وتتوفر فيه إم أن ي

 والزمان واملراجع. 

اقع:   -  ون سؤاال حقيقيااملالئمة مع الو س    -أن ي ائن وقائم ول و  م  ما  ع بدراسة ما  تو ف ون، و ب أن ي ي

ر املدروسة،   ون ذلك بمجرد  ومعناه  الظوا ، وال ي ذا الواقع االجتما يحاول الباحث إن يكشف عن موضوع ما  

ل عدم صالحية برامج التعليم يؤد . مثل:  ؟ سؤال وصفي أو أخال أو حكم قي  ي  إ الرسوب املدر

ياة االجتماعية لأل  ورونا ع ا اء  د دراسة تأث و ذه املرحلة أك حاولنا تقديم مثال: عندما نر فراد  ولتوضيح 

ماعات. رة بواسطة سؤال االنطالق مناسب؟  وا ذه الظا   كيف نحاول دراسة 

رة تبادر  ي حول الظا ي اليومية وقراءا ي:اإلجابة: حسب مالحظا    ذ السؤال األ

مون  تماما؟  اء  والبعض األخر ال يل مون  بإرشادات الوقاية  من الو عض الناس يل   ملاذا 

ا سابقا. -  ذا السؤال يتوفر ع شروط ومعاي ال تم التطرق إل

ا ما يناسب   - ن أو ح مجموعة من املواضيع نختار م نا إ موضوع مع شغالتنا.ذا السؤال قد يوج دافنا  وا  أ

 مرحلة االستكشاف  -2- 1- 1

من    ضياغة عد   ن  مع نوع  ع   صول  با ذلك  عد  األمر  بتعلق   ، أو سؤال   ل  ش مؤقتا     البحث  مشروع 

ن   قسم إ  ينقسم  الذي  االستكشاف  دور  و  ذا  و لتناوله،  الطرق  أفضل  يجاد  و املدروس  املوضوع  حول  املعلومات 

ة أخرى ا ل متواز من حيث القراءة، ومن ج ش ما  اغلب األحيان  لقيام بالقابالت أو إتباع منا أخرى  يجرى تنفيذ

مة   املسا ولتحديد  املوضوع،  حول  سابقا  املعمولة  األبحاث  الستعالم  أوال  االستكشافية  القراءات  باستخدام  مالئمة، 

فضل قراءاته   ذه األبحاث، و ا قياسا ع  ديدة ال ننوي تقديم تمكن الباحث أيضا من إبراز املنظور الذي يبدو  ا س

أك السؤال  له  مع  الصالت  ا:  م للغاية  دقيقة  معاي  مراعاة  ستد  القراءات  اختيار  إن  بحثه،  موضوع  مع  تالؤما   

لتأمل   صص  تاحة الوقت ا تلفة، و ا ات  ، املقار التحليل والتفس البحث، عناصر  نامج  ل م املعقول  ا  ، األو

ات النظر، بال أك من ذلك حيث ي ا بمساعدة شبكة للقراءة متالئمة  ال وتبادل وج ب إن تتم القراءة بحد ذا

ة من النصوص املدروسة   ر و ار ا يح استخالص األف يج ست ل  ش ية  صات املب شودة، كما امل داف امل مع األ

ا الباحث  مرحلة القراءات   عتمد عل م مصادر ال  اـ وا ا فيما بي   ومقارن

ل رقم(  ا): يو أ2الش عتمد عل    مرحلة القراءات  الباحث   م املصادر ال 

  



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
65 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 

  
  املصدر: من إعداد الباحث

  

من   جوانب  بان   للباحث  سمح  و  قة مجدية،  بطر القراءات  إتمام  االستكشافية  املقابالت  تتو  ن  ح  

ما محسوسةالقضية قد ال   اصة وحد ته وقراءته ا ذه الوظيفة إال إذا  تجر ستطيع املقابالت االستكشافية أداء  ، وال 

كز ع اختبار  دف ال ي يال الن ال ا ض ستجد    ان الوجيه ف ار املعدة من قبل الباحث، بل ع تخيل ما  صالحية األف

ن  املوضوع الذي   احث ه مع أساتذة و شاور ون االستكشاف كذلك بإجراء مقابالت أولية بصفة استطالعية و ا،و م

باملو  مباشرة  ن  املعني األفراد  عض  مع  باملوضوع أو ح  ود حول إحداث مرتبطة  أو مع ش د دراسته  ان  ير ضوع فإذا 

ن..    موضوع اإلدمان مثال نجري مقابالت مع املدمن

عد قيامه بمرحلة االستكشاف :  ذه النتائج    وعليه، يتحصل الباحث ع 

 تجنب الباحث االنطالق الغامض  البحث، ف توسع قاعدة معرفته ومعلوماته عن موضوع الذي  يبحث فيه   -

ديد الذي سيضي - و ا عرف الباحث ما   فه  بحثه مقارنة باألبحاث السابقة. أن 

ا    - ار واإلحصائيات حول موضوع بحثه كمحصلة للقراءات ال قام  ون له شبكة والسعة من املعلومات واألف تت

 . ر...ا  املراجع والتقار

ون له قائمة  واسعة من املراجع  مرتبطة باملوضوع  البحث.  -   ت

مة جدا لالنتقال إ امل ل أك وضوح.ذه النتائج م ش ا  عاد الية وتحديد أ  رحلة الثالثة و بناء اإلش

الية ثانيا:  ا امل اإلش    البحث السوسيولوومعنا

الية  - 1 وم االش   مف

الية قبل معرفة معنا  ال ر لتقديم مع االش أو قادرا ع كشف  ام ا،  الباحث  قادرا ع ممارس ذ لم يكن  ، و

ا    ر ألي مع  يقدم إليه عرفلم يكن الباحث  البحث، أي إذوجود ا، فال م   .معنا

مارس   و الية   االش تمارس   ، العل والبحث  العلم  وجود  من  عالم  إي   العلمية،  األبحاث  من  عالم  كذا،   و

ا، وأما  عالم حيث وجود العلم  و  ساؤل وال سؤال حول معنا ية ال  ون مسالة بد ا، وت األبحاث  العلمية ال يمثل  معنا

ومة ع الدوام.   ون أيضا مسالة غ مف م ع الدوام، وت الية مسالة مطروحة ع الف ون االش ة، فت   بد

الية؟  الية؟ وملاذا سميت إش   إذن، ما  االش

القـــراءات

الدراسات السابقة

كمة  املقاالت ا

املعاجم املتخصصة

الكتـــــب
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القضية   أو  فيه،  م  الف يدور  الذي   النظري  قل  ا أو  عليه،  البحث  يقوم  الذي  النظري  األساس  ة    س  النظر

م  وطبيعته  ى  ال ترسم حدود  الف الية.الك يم،  باإلش   )141، صفحة 2001(ابرا

ا   ن وت ا  إل النظر  مختلفة   مواقع  عرف   و ا،   وف ا   حول النقاش   يدور  ى   ك ة   نظر قضية  الية    االش

ن    اليت إش ن  ب يدور  نقاش  فإما  الواحدة،  الية  االش ضمن  ن  نظر ن  موقع ن  ب يدور  النقاش  فما  ا،  واستخدام

اليات   إش ن  ب الية  االش موقع  ع  أو  الواحد،  والتيارات  املوضوع  ات   االتجا عدد  ا  أنتج ةعدة  يم،    الفكر (ابرا

  )141، صفحة 2001

نا القطع والبناء، و ن  تقع ب الباحث، و مرحلة  ناه  ة أو منظور نظري يت الية  مقار ع اإلجابة ع    ااإلش

إ   الوصول  قبل  النظري   واالطالع  االستكشاف  مرحل  ا   بنا يتم  بحيث  رة؟  الظا ذه  سأتناول  كيف  السؤال 

يد  يوجه إ القراءات   اصة، فالسؤال ا الية  ا يدةاإلش   ) 129-128، الصفحات 1997(كيفي،  . ا

ن ذا السؤال     ح جب أن يتضمن  يئة سؤال، و دف من البحث من  ا "عرض ال س أنجرس ع أ ا مور عرف

ي يصل الباحث من خالل بحثه إ إجابة محددة انية التق والبحث وذلك ل   ) 41، صفحة 2004(انجرس،  ".إم

ان   ما  سمح بإخضاع جوانب من الواقع   ال يمكن ملوضوع بحث م ة  الية نظر جزئيا ومجزأ أن يب إال بداللة  إش

الذي   التحديد  ذا  تم  كما  ا،  عل الذي يطرح  السؤال  خالل  عالقة من  ون    ت ال  وانب  ا ذه  املنتظم،  ساؤل  لل

نة عالم االجتماع.   صاغه مؤلفو كتاب م

الية    صيغة أخرى يكمنا القول أن اإلش ون    مساءلةو ذا ي ا، و د الباحث دراس رة ال ير ة للواقع أو ظا نظر

ام   واإلح العام  طاب  ا مع  القطيعة  أو  الغزو  و  و أال  ستمولو  ا فعل  الية    اإلش مع  امة  حقق خطوة  الباحث 

تقف ال  اجز  وا دود  ا من  نوع  و  النظري  اإلطار  الن  اإلطار    املسبقة،  ض  ق و عة،  الشا املسبقة  ار  األف أمام 

ار   ذه األف د الذي يتجاوز    )95، صفحة 2012(سبعون،  .العاميةالنظري مستوى من التجر

ل واق إ   عب عن انتقال من ش ساؤالت، و  ا  بؤرة مولدة ل نا الية و عت اإلش ل نظري،  ومما سبق  ش

نطاق   ل سوسيولو  موجه لالس ش تج  ة ت ذه األخ ساؤالت)، و ذه النقلة (االنتقال) تتطلب مجموعة من األسئلة ( و

الذي   السوسيولو  إ  سوسيولو   الال  من  االنتقال  حركة  تجسد  ف  سوسيولوجية،  ة  نظر إ  الولوج  ثم  الواقع 

شاط  فكري  ع عن  قة معينة. يتطلب عمال متقنا     بطر

2- : الية  البحث  السوسيولو مية اإلش  أ

ام   واإلح القيمية  ام  اإلح والتيه   االنحراف  تجنبه  ف  للبحث  نة  مت أرضية  ا  باعتبار الية  اإلش مية  أ ترجع 

ع  أن البحث بدا   ي والذي  ناء مفا لة البحث ب الية تؤطر مش طاب العامي، الن اإلش يصعد إ صفة  املسبقة وا

 . ند إ بناء النظري ال غ عنه  أي بحث عل   العلمية، ألنه س

الة قد ابتعد عن   ذه ا ون   الية املطروحة، و قيقي مع االش مه ا كما أن البحث السوسيولو سيأخذ 

إل ند  س الذي  األمر  النظري،  تناول  ع  صو  ا ا  ع طا البحث  لة  مش كز  ت حيث  بحثه   الضياع،  توجيه  يه  

ا.   ر املراد دراس ن يراه مناسبا لإلحاطة بالظوا   اتجاه مع

دد لبقية أجزائه،  فبمجرد  تحكم الباحث    رك األسا للبحث وا ا ا و الية من  بع االش ة أخرى، ت من ج

مون كيفي، وم أمثال ر ن  الباحث ا  يحة ع ما أو  قة  ا بطر نا اليته و ون قد حدد ماذا  إش أنجرس، ي س  ور

املراد   داف  األ وكذا  ميدانيا،  ا  اختبار املراد  الفرضيات  وضع  عليه  تب  ي ما  ذا  عليه،  صول  ا ب  ي وما  د؟  ير

ة وامليدانية.  التا يمكنه من معرفة االتجاه بحثه ومصادر معلوماته النظر ا.و   تحقيق

الي ية   بناء اإلش   ة ثالثا: القواعد املن
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سوسيولو   بحث  أي  م   م عنصر  الية  اإلش بناء  األطروحات  عت  امعية(الرسائل،  األساس  ا تمثل  ف   ،(

ناك   أم  ان متحكما  موضوع دراسته  ما  إذا  القول  الباحث يمكن  الية  إش أي دراسة، فمن خالل  الذي تقوم عليه 

الية   اإلش صياغة  يجب   طرحه.لذا  فوات    ال من  يم  مجموعة  املفا جميع  ع  تحتوي  أن  بمع  شاملة  ون  ت أن 

س  ون محددة ومضبوطة من دون أي ل ات الدراسة)، وان ت   (متغ

تصوره   فيه  ن  يب الذي  الية  اإلش نص  بصباغة  الباحث  يقوم  حيث  الية  اإلش ضمن  مو  املطروح  ل  فاملش

مرحل خالل  من  يه  تب تم  الذي  النظري  السياق  خالل  علمية.من  قة  ع  بطر اطالع  بمع  القراءات)  (مرحلة  الثانية  ة 

مختلف   وتوضيح  يه،   ت ال   كمة  ا املقاالت   عن  يك  ونا الدراسة،  موضوع  واملتعلقة  املتخصصة  الكتب  مختلف 

ا  يتم طرح موضوع جديد. ة البحث الذي من خالل ا عالقة ألجل تجديد زاو   الدراسات السابقة ال ل

ل، لكن من خالل  إ جانب ذلك  قد نجد   ت من قبل حول نفس املوضوع أو  تحديد نفس املش ناك دراسات أجر

الذي النظري  والسياق  للباحث  اص   ا التصور  خالل  من  االختالق  الوجه  ن  ب ي الية  الن     اإلش به،  القيام  د   ير

ل   قبل  و  ا  ناء "و الباحث.  نظر  ة  ووج رأي  يختلف حسب  فردي حيث   إنتاج  الية  عند  اإلش التوقف  معرفة  ء 

دف البحث ة األك صلة أو األك نجاحا ال سوف تخدم    (Lavarde, 2008, p. 101) "النظر

ا يرتبط   ر ا وتحر الية، الن بنا زة، أو قاعدة ثابتة لكيفية بناء اإلش كما تجدر اإلشارة إ انه ال توجد وصفة جا

اسب املرحلة االستكشافية من  باالس ا الباحث، من خالل قدراته ع استغالل م ستمولوجية ال يتم  تعدادات اال

ا إليه، عموما ي الذي ي از املفا   .قراءات ومقابالت استطالعية، وأيضا ا

ا بأك من الدقة والوضو  فنا ل عر عة أسئلة تفيدنا   ناك أر الية البحث  س  ولتدقيق إش ا مور ح كما و

 :   أنجرس   كتابه و

ذا املوضوع - تم  دف أو قصد الذي    )?why do we care about this topic( ؟ملاذا  نا تحديد ال ع 

ر اآلنية خاصة   ه، أو راجع إ امليول ال للباحث أو طبيعة الظوا ذا املوضوع دون غ يجعل الباحث  يختار 

ا.   ت ستلزم منه معا  ال 

لبلوغه؟( - نطمح  الذي  الب)  ? what do we aspira  to achieveما  من  دف  ال و  السؤال  ذا  طرح  من  حث،  ع 

لة   املش أك    لتدقيق   ا  تفس ا،  م ق ر،  الظوا وصف  أساس  ع  يقوم  السوسيولو  البحث  أن  ومعلوم 

 البحث.    

عرف إ حد أالن؟  - نا  )?what do You know So fat( ماذا  النظري ال    ع.  اث  الشروع  التقييم ال

ي،   ، تفس م ع  امتالك معطيات متنوعة، ذات طا ذلك يمكننا  املدروسة)، و رة  (الظا لة  املش ا حول  جمعنا

ساعدنا  املراحل األخرى للبحث.     كيفي، وال س

تطرح؟أ - سؤال  الذي   )?Any question to ask( ي  واملعرفة  منه  دف  وال البحث  من  للقصد  توضيحنا  عد 

اصة ببحثه.   لة ا سمح أن يحصر مش ل سؤال  لة بحثه  ش ا صياغة مش ستطيع الباحث أخ ا  س  اك

أو تلك من   املرحلة  ذه  ا   الية، قد نجد بناء االش سية  مس  ا محطات رئ باعتبار األسئلة  ذه  إن مثل 

ا للباحث  مراحل البحث ا نا تكمن  مساعد ا  مي الية، لكن أ ة ع االش ست حصر ، أي  ل خاصة املبتدأ    -لعل

. ا أصعب مرحلة  البحث  السوسيولو   تخطي الذاتية واملوضوعية  مرحلة ال تزال تدرك أ

: س أنجرس التا الية  النموذج الذي قدمه مور ص نموذج بناء االش مكن أن    و

  

ل رقم(  س أنجرس3الش الية قدمه مور   ): يو نموذج بناء االش
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 املصدر: من إعداد الباحث

الية   - 1 ا  بناء اإلش   عض الشروط الواجب مراعا

: م بمجموعة من العناصر و الية جيدة ونموذجية يجب ع الباحث أن يل   ح نتمكن من بناء اإلش

الية  نص  البد أن  - اص إ األخص . بما أن االش  تخضع إ عملية االنتقال  من العام إ ا

لدراسة   - املناسبة  ا  أ يرى  ال  األساسية  السوسيولوجية  يم  املفا ناقش  و شرح  و ز  ي أن  الباحث  ع  البد 

 موضوعه. 

بي - فيما  العالقات  ط   ر يحاول  أن  الباحث  ع  باملوضوع   املرتبطة  السوسيولوجية  يم  املفا شرح  ذا  عدما  و ا  

رة)،   آو يفسر ظا وما أخر  أن يفسر مف له  ن يمكن  وم مع مف أن  (ملع  ية  العالقات  عالقات تفس النوع من 

يم املرتبطة بموضوع الذي يدرسه.  ن مفا  بمع مباشرة يحاول الباحث إبراز عالقات  ب

تما - واالبتعاد  املتخصصة  السوسيولوجية  باللغة  الصارم  ام  االل الباحث  الوصف،  ع  مثل:  األدبية  اللغة  عن  ما 

سبق   ناء أشرار، ال   لل ال ام القيمية واملسبقة مثل:  عية املعروفة، واالبتعاد عن اإلح سنات البد ع، ا ال

ذا يتعارض   بؤ بما سيحدث  املستقبل الن  ة أخرى ضرورة االبتعاد الت ن بصفة عامة، من ج كم ع اآلخر ا

م من  أسا  مبدأ  قائم  مع  ألنه  ائن  و  ما  دراسة  نما  و ون،  سي ما  دراسة  ب  ي ال  القائل  االجتماع  علم  بادئ 

 باملالحظة والقياس . 

الية.  - ة والصرفية واإلمالئية...)  كتابة نص  االش ة (تجنب األخطاء النحو ارة اللغو ام بم  ضرورة االل

ة  بطرح سؤال الرئ ثم ط الية  فقرة وج ون    3إ    2رح أسئلة فرعية (من  تختتم االش ة ت ذه األخ أسئلة) 

ذا السؤال  ال تمكن   ون  اإلجابة عن  /" من أجل توجيه عملية جمع املعطيات، ومن أن ت مرتبطة بالسؤال الرئ

ل دراست   (chevrier, 2009, p. 34) ه" الباحث من حل مش

م  الرغم   الكشف  وع  ع  قادرا  أو  الية،  االش ممارسة   ع  قادرا  الباحث  يكن  لم  إذا  التحديات،  ذه  ل  ن 

البحث   الية  االش حول  تطبيقي  مثال  تقديم  نحاول  وعليه،  ا،  يقدم ال  التحديات  م  يف فلن  البحث،  ا   وجود

   .   السوسيولو

والشباب    ل  األ سلطة  حول  اجتماعيا  بحثا  أن  التاليةلنفرض  يجة  الن إ  توصل  يم،    : األسرة  ، 2001(ابرا

  )142صفحة 

يجة؟   - ذه الن الية املقدمة     فما   االش

ا؟   - م ف قل النظري الذي دار لف لت األساس النظري الذي قام البحث عليه؟ أو رسمت  ا الية ال ش وما  االش

ى  البحث ؟ أو مثلث القضي ة الك  ة النظر

ة بناء االشكالي

أي سؤال 
تطرح؟

ماذا تعرف إلى 
حد أالن؟

ما الذي نطمح 
لبلوغه؟

  لماذا نهتم بهذا
الموضوع؟
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س    ا  ي ف تمع املد ان ا خية مجتمعية  ض الباحث مرحلة تار ذه األسئلة يمكن القول: يف  اإلجابة عن 

مش   ي ي  املد تمع  ا أخذ  ثم  يتقلص،  ا  ودور تضعف  العائلية  القرابية  األطر  انت  املرحلة  ذه  و  السيادة،  اتجاه 

تمع التقليد ا.وا ستعيد دور   ي يتغ واألطر القرابية والعائلية 

تمع وطبيعة   ة ال ترى،  تركيب ا ا القضية النظر الية  املثل، إ تمعية  االش ون الثنائية ا كذا، ت و

تكن   لم  ولو  حديث،  ي  مد ي   والثا التقليدي،  األول  وتفصيال،  جملة  ن  متعارض ن  مجتمعي ة  يو الب كيب  ال ذه  ذا 

ا،   إل ال توصل  يجة  الن إ  الباحث  ملا وصل  م داخل حدوده،  الف الذي يدور  قل  ا الباحث وترسم  الية توجه  االش

يل املثال  ان توصل، ع س ة   ول يو الية أخرى، ثم نرى مجتمعا واحدا وتركيبا مجتمعيا واحدا وطبيعة تركيب ب مع إش

ديث وا التقليدي  ا للموضوع  مجتمعية واحد، حيث  م مختلف  يجة مغايرة  تقوم ع ف إ ن التقليدي  ديث  

يم،  نفسه.   ) 145، صفحة  2001(ابرا

عة  األخطاء -2 الية   الشا  بناء اإلش

الية ية وأخطاء عملياتية  كما تطرح عملية بناء االش ات من ته    عدة صعو ا الباحث من خالل معا قد يقع ف

ا ص     النقاط اآلتية:من خالل  ملوضوع بحثه نحاول أن  ن

اص إ األخص   - الية)عدم االنتقال من العام إ ا  .(قولبة  اإلش

الية -  . عدم استعمال اللغة السوسيولوجية    صياغة اإلش

مالئية - ة و    .وجود أخطاء  لغو

ح  - اص . عدم التصر  باملوضوع محل دراسة  ا

ة - الية: تب مقار ر عدم ممارسة التنظ  اإلش الية سوسيولوجية يظ ا  اإلش ا ومؤشرا يم  .  .مفا

يم، - يم.  عدم إبراز املفا ن تلك املفا ية ب ا وغياب العالقة  التفس  وشرح

ود  من طر  - ب عدم تقديم مج س الية بحثه. قراءات غ موسعة حول املوضوع   ف الباحث  صياغة إش

  خاتمة

ون يقضا، متحكما   ،  و األخ ن، ألنه يتطلب  من الباحث أن ي س باألمر ال الية لل يمكن القول أن بناء االش

ل   ر  والكشف عن املشا و وراء الظوا باط ما  و است الية  دف األسا من بناء االش ته باعتبار أن ال قيقية  ذات ا

ار الساذجة.  ال مع األف و ا ر مباشرة مثلما  ا، وال ال تظ   والعوامل املتحكمة ف

الية  طرح   ذا  اإلش الية،  طرح االش ثم  االستكشافية،  الدراسة  االنطالق،  طرح سؤال  متتالية:  مراحل  ع  ون  ي

تح-الطر بالتا  ة  النظر ة  باملقار عرف  ما  أو  ة  نظر تب  شمل  الذي  الدراسات  ح  السوسيولوجية،  يم  املفا ديد 

دف الدراسة.  ا    السابقة، وأخ

إليه   الية نموذجية  البحث السوسيولو من خالل ما توصلنا  ستخلص بناء لإلش ومما سبق، يمكن أن 

ا: م   من نتائج أ

طاب العام واإل   - ستمولو يتمثل  إحداث القطيعة مع ا ا فعل ا الية باعتبار ام القيمية. تمثل االش   ح

عد   - واملتخصصة   العامة  للمراجع  أولية  القراءة  أثناء  البحث  سية   التأس املرحلة  ون   ت الية  اإلش تحديد  أن 

 تحديد املوضوع  البحث . 

ارته  ترك - ة، ومدى م يدة من ج ة مرتبة ومرتبطة بطرح األسئلة ا الية  عملية فكر وتفكيك  صياغة اإلش

 ة ثانية. األسئلة من ج
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قة   - الية  الطر الية  عملية مركبة تنطوي ع سؤال مركزي وأسئلة أخرى فرعية، ووظيفة اإلش صياغة اإلش

ن مسائل البحث وفرضياته األساسية   يط الرابط ب  الوحيدة للتعب عن ا

ا السؤا - ة مسالة ال يطرح عتمده الباحث  ملعا ة أو منظور الذي  الية   مقار ، أو بتعب أخر   اإلش ل األو

ر املدروسة. قة مسائلة الظوا  طر

واملقابالت  - والقراءات  للبحث)  املركزي  السؤال  العمل  امتداد  ع  يصبح  (الذي  األو  السؤال  صياغة  إن 

يأ   ا القطع وت ونات املتممة لعملية لولبية يتم ف الواقع امل ا    نا الية و ا  االستكشافية، وصياغة اإلش ضم

ي. ا العمليا ع  أسس لنموذج التحليل الذي سيكسب املنظورات طا

ود فكري ذ   - و مج س، بل  ز أو مقت ست نص جا الية  عملية بناء مؤسس.ع القراءات السابقة ول اإلش

 نظري يقوم به الباحث لنفسه. 

وتوضيح   - املمكنة،  الية  اإلش تحديد  يجرى  األو  املرحلة  ن:  مرحلت يتم   إن  يمكن  الية  اإلش عن  تصور  وضع  أن 

عض   مساعدة  و  ، العمل االستكشا نتائج   ع  االعتماد  يتم  الغاية   ذه  لوغ  و ا،  بي ا فيما  ا، ومقار خصائص

ا ال ) ال توفر ن بوضوح  املرتكزات (أنماط املعقولية والتفس ب كتب واملراجع، أما املرحلة الثانية يختار الباحث و

املطروحة   املسالة  مع  إطار نظري متناسب  االعتماد ع  ع  نة من أمره، واالختيار  ب ع  و  اصة و ا اليته  إش

ا .    مكن التحكم به بالقدر ال  و

الية:  -   ناك ثالثة أزمنة تندرج ضمن بناء اإلش

ة أو األساسية للموضوع الدراسة.   زمن مناقشة املفا -  يم املركز

ة سوسيولوجية  للموضوع  - ن بمع نب نظر ا  إطار نظري  مع دماج الية جديدة  و  زمن تصور إش

الية بمع    - صوصية  بناء اإلش ل من اإلجراءات  ا ش اتجية ت الية وال تحتوي ع اس زمن توضيح اإلش

ال ي لإلش ا ل  بلور ش ذا الزمن .ت  ية  

ا صدى لدى   ح مجموعة من التوصيات نأمل أن يجد ل ا الدراسة، نق وع ضوء  النتائج ال أسفرت ع

  : ا ما ي ل عام، وم ش ية  علم االجتماع  ن بقضايا املن ن واملعني   املسؤول

ة موضوع - ية ومقار ن إ البحث  مجال العلوم املن باه الباحث ات حديثة تتجاوز منطور  لفت االن اته بمقار

ية  البحث للر  انب الوظيفي  للمن ر ا عتمد ع منظور تطبيقي تظ ة  النظري واملنظور النقدي إ مقار

 باألبحاث العلمية.  

ن ع انجاز بحوث علمية  طوري املاس والدكتوراة.  - ية للمقبل و  القيام بدورات ت

ك ع البعد النو  - . ال ك ع ألبعد الزم امعية عوض ال   إعداد البحوث ا

امعية  إطار  - ضور إ جلسات ومناقشات الرسائل واألطروحات ا ن با ية.   إلزام الطلبة والباحث  الدروس التوج

الضبط والتدقيق    عملية  القيام  ية   املن طوات  التحكم  ا الباحث من  ية تمكن  إن أحسن وسيلة من

ا.      ل خطوة يقوم 

  قائمة املراجع: 

ية  -1  املراجع بالعر

يم، عبد هللا ( -  ي، الدار البيضاء،  1)، علم االجتماع (السوسيولوجيا)، ط2001ابرا   املغرب.، املركز الثقا العر

س ( -  راوي وآخرون، ط2004أنجرس مور د  بات عملية، ترجمة: بوز سانية تدر ية البحث العل  العلوم اال ،  2)، من

زائر.. شر، ا  دار القصبة لل
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لد2020نوال ( ،بن عمار -  ، مجلة سوسيولوجيا، ا الية  البحث السوسيولو ية بناء االش زائر. 2، العدد4)، من  ، ا

ط) 2012(  سعيد  سبعون  -  امعية  علم االجتماع،  ا والرسائل  املذكرات  إعداد  امل   الدليل  شر،  2،  لل القصبة  دار   ،

زائر.  ا

م ( -  ب، عبد الكر م  إع2007غر سانية، ط)، امل بية والعلوم اال بية، املغرب. 1الم ال شورات عالم ال  ، م

مون ( -  ، ط1997كيفي، ر با وت. 1)، دليل الباحث  العلوم االجتماعية، ترجمة: يوسف ا ة،  ب  ، املكتبة العصر

 - ) أمينة  سان 2021مساك،  اال العلوم  لية  البحث  علم االجتماع،  ية  من مقياس  محاضرات   ية واالجتماعية، قسم  )، 

زائر. 2العلوم االجتماعية، شعبة علم االجتماع، جامعة البليدة   ، ا

ية   - 2   املراجع األجن

 Chevrier J (2009), La Spécification de la problématique  Dans Recherche sociale: de la problématique à la  
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ا صياغة   الفروض العلمية وكيفية اختبار

Formulating scientific hypotheses and how to test thème 

 د ة. نص خلفة 

nacir khalfa 

 

 زائرا  /تيارت، جامعة ابن خلدون ، أستاذ محاضر أ

University iben khaldoune, tiaret / Algeria 

 

ص:    امل

ناول  ميةالدراسة    ت ك    أ ال مع  العلمية،  البحوث  ا   اختبار ا وكيفية  وشروط الفروض  ا    أكصياغة  خصائص اع  ،  وأنواع

عت  م إحدىفالفرضية العلمية  طوات األساسية واملعاي املوضوعية   أ دف للوصول إ  إعداد ا امعية، وال  الرسائل واملذكرات ا

داف املرجوة  دراسة تمعية    النتائج واأل لول البناءة  حل املشكالت ا ا الغموض، وكذا دراسة وتقديم ا ر ال يحيط القضايا والظوا

ابمختلف  ال   . أش

ذه الدراسة، فان   تاج عام ل است ابطة  مظمة و منمنا    قواعد و  دوات وضرورة وجود خطوات وأ  ستدنجاح أي بحث عل  و

البعض ا  عض ية    ، و الشك أنمع  امن نا ة أساسيةاختبار الفرضيات و طوات رك ا من تلك ا ل أيضا و كغ ش املمارسة    عكس   ، 

م   لف والتطبيقية  ا     أيالعملية  ضرور شرطا  تمثل  كما  جوانبه  ل  ب و   إعدادموضوع  البحوث  ا  تلك  شروط بمختلف  امعية  ا الرسائل 

لية واملوضوعية.    الش

لمات املفتاحية مية الفرضية صياغة : ال   الفرضية، بناء الفرضية، مصادر الفرضية، أ

Abstract: 

This study deals with the importance of formulating hypotheses and their conditions and how to test them in scientific 

research, with more emphasis on their characteristics and types. The scientific hypothesis is one of the most important basic 

steps and objective criteria in preparing university theses and notes, which aim to reach the desired results and objectives in 

studying issues and phenomena surrounded by ambiguity. As well as studying and providing constructive solutions to solve 

societal problems in its various forms. 

As a general conclusion of this study, the success of any scientific research calls for the necessity of the existence of 

steps, tools, rules and curricula that are organized and interconnected with each other, and there is no doubt that the 

methodology of testing and building hypotheses, also, like other steps, constitutes a basic pillar that reflects the practical and 

applied practice to understand any topic in all. Its aspects also represent a necessary condition in the preparation of these 

research and university theses with its various formal and objective conditions. 

Key words: Hypothesis formulation, hypothesis construction, hypothesis sources, importance of the hypothesis . 
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  مقدمة:

علأي  ستد   والقواعد    بحث  واألدوات  األساسية  طوات  وا املوضوعية،  املعاي  من  مجموعة  مراعاة 

ا البعض عض ابطة مع  ر    ،واملنا املنظمة وامل داف املرجوة  دراسة القضايا والظوا غية الوصول إ النتائج واأل

لول البناءة  حل املشكالت   ا الغموض وكذا دراسة وتقديم ا   . تمعيةا ال يحيط

ا، البحوث وتطور ذه  األو  تقدم  بالدرجة  العلمية  الفرضيات  صياغة  مية  أ ي   و   وتأ
ُ
ت الية  انت اإلش مثل  ذا 

سبة للباحث  م بال قل النظري الذي يدور فيه الف رال  ا مثل املمارسة  ن الفرضية تُ إ ، فاالجتماعية بصفة عامة  ظوا

م  موضوع محدد،  ذا الف لة فالعملية والتطبيقية ل م  صياغة املش   . و إنضاج الفرضياتالبحثية األ

امعية   ية اختبار الفرضيات،    بالضرورةيرتكز  وح إعداد الرسائل واملذكرات ا بمثابة  عت  الفرضية  فع من

تملة أو بؤ يصف العالقة ا ن أو زعم أو ت ات البحث، لذا يمكن القول أن الفرضية العلمية    تخم ن متغ املتوقعة ب

البحث   واحدة   من فرضية  أك  ناك  ون  ي ما  إحصائية، وعادة  قة  بطر اختباره  يمكن  محتمل لسؤال بحث  تفس 

موعة  للمعلومات والبيانات ا
ً
نادا ذه الفرضيات اس قوم الباحث باختبار  ، و   . العل

ذا   ،  وفقا ل ين أو أك ن متغ ا الباحث وجود عالقات ب ض ف ة يف ر ة التقر مل اإلخبار ع الفرضية عن تلك ا

ن  صياغة الفرضيات   ا الباحث عة ال يقع ف ناك العديد من األخطاء الشا ا، لكن  ا واختبار ا التحقق م عد ليتم 

الية وا ا عدم إدراك ارتباط الفرضية باإلش م   ملن املتبع واألساليب اإلحصائية املستخدمة.ولعل أ

الية:    اإلش

 
ُ
الية ت انت اإلش سبة للباحث إذا  م بال قل النظري الذي يدور فيه الف ر ال مثل ا ن الفرضية  إ، فسياسيةال ظوا

محدد،  تُ  موضوع  م   الف ذا  ل والتطبيقية  العملية  املمارسة  لة  فمثل  املش صياغة  م   إنضاج  البحثية  األ و 

الفرضيات    .الفرضيات ع  صول  ا مصادر  ما  التالية:  الية  اإلش طرح  يمكن  السابقة  املعطيات  ذه  خالل  من  إذا 

ر االجتماعية؟  ا  الظوا   البحثية وكيف يمكن بنا

مية الد   راسة: أ

العصر    ذا  ات  ضرور من  تمعات وأصبح  الدول واألمم وا لدى  ة خاصة  مية كب بأ السيا  العل  البحث  يحظى 

وثورة   اآلن  العالم  ا  ش ع ال  ديثة  ا ضارة  ا ظل  خاصة   ا  ار وازد تمعات  ا تطور  مستوى  لقياس   
ً
ومعيارا

العالم جعلت  ال  واالتصاالت  املعلومات  ة  تكنولوجيا  صغ ة  اإلجرائية  قر ه  ومعاي العل  البحث  خطوات  وتحظى   .

 . ا البحث العل مية خاصة يرتكز عل عت الفروض البحثية ذا أ مية خاصة، و   أ

داف    : الدراسةأ

  اصة يم ا ات واملفا م املصط ن أ  بفرضيات البحث.التمي ب

  مية ف بأ  . اوخصائص الفرضية العلميةالتعر

  ن أنواع  العلمية.  الفرضيات التمي ب

  .كيفية بناء الفرضيات  العلوم االجتماعية  

ا  ولتجنب تلك    ،وفقا للمعطيات السابقة ن بكيفية بناء الفرضية وشروط وجدنا من املناسب  عدم إملام بالباحث

ذه   البحثية إعداد  يدي حول م  البحوث، وال تتضمن عدة محاور    الورقة  ية البحث  بداية بمدخل تم ،ن من    العل

  :خالل التطرق إ

يم   .1  . ا وأنواع اوكذا خصائص العلمية  الفرضيةمفا

صول ع الفروض البحثية .2  . مصادر ا

   شروط الصياغة السليمة لفروض البحث  .3
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 . معاي اختيار الفرضية .4

  ة.كيفية صياغة الفرضية البحثي .5

وم :أوال ا الفرضية العلمية و  مف   خصائص

البحثية  يمكن   لة  عد أن يقوم بتحديد دقيق و وا للمش ابتداءا إن الباحث ال يمكن إن يضع الفرضيات إال  القول 

قيقة  التخمينات أو   طوة األو لالتجاه نحو ا يئة سؤال بح دقيق ومحدد أيضا، وعليه، فان ا ون ع  وال ت

ست تخمينات عش  احات العشوائية، ولكن الفروض ل وائية بل تخمينات منطقية أو ذكية ف خطوة أخرى نحو  االق

ع   افية  أدلة  وجود  بمجرد  حقائق  إ  تتحول  فالفروض  قيقة،  ا مرتبة  إ  وصلت  ا  إثبا تم  ما  فإذا  قيقة،  ا

  .)95، ص1984(عبيدات:ا

ف الفرضية -1   عر

ا من محض    ع الفرضية ا، وال يتم صوغ ساؤال لة و جابات للمش ال تمثل حلوال و الباحث  عن توقعات 

السابقة والتجارب  البحوث  ع  واالطالع  والقراءات  ات  ا ضوء  نما   و يال،  آخرون:ا و  اي  ص2013(ب  ،24(   ،

واعية   إجابات ذكية  ف  البحث،  جابات محتملة ألسئلة  و ممكنة،  ع  والفروض حلول   
ً
بناءا البحث  أسئلة  أو  لسؤال 

ست مجرد تخمينات اعتباطية تدل   النقص أو الفجوات املالحظة  املعرفة، أو  الدراسات واألبحاث السابقة، و ل

ا   ). 41، ص2016.(ماجد:ع مدى القدرة ع اختبار

ون   إثبات، وقد ت إ  ة مبدئية ومؤقتة تحتاج  عت الفروض أجو يحة، ف إجابات  إذا  أو غ  يحة 

ع   إلضفاء الطا أول عملية  عد  و بذلك  ة علمية محددة  أو خ ة  أو نظر ية ع معلومات  تاجات مب است أو  محتملة 

ل فرضية. خ التصفحامللموس ع سؤال البحث باإلجابة عنه  ش . كما تمثل الفرضية جملة  ).2021-7-20(يحياوي:تار

ا للعالقة  ية  ما  تجر رة  ظا أو  تمع  ا معالم  من  معلمة  حول  تاج  واست ادعاء  ا  أ أي   ، أك أو  ين  متغ ن  ب ملتوقعة 

جملة   صورة  أو   ا،  من  التأكد  ليتم  لالختبار  قابلة  عبارات  صورة  ا   ع ع  العينة،  إحصاءات  إ  نادا  اس

ا بلورة إجابة أولية للسؤال البح أو إعطاء تفس رة.شرطية، أي أ خ التصفح أو للظا   ). 2021-7-20(يحياوي:تار

  .خصائص الفرضية العلمية2

ين   ن متغ ح يو عالقة قائمة ب يد انه يمكن من التحقق منه ميدانيا، وما دام انه تصر من ابرز خصائص الفرض ا

الت تطابق  مدى  معرفة  ا نتمكن من  من خالل فحص عالقة  ل  ش ون   ت صياغته  أك فان  اضاأو  االف أو    ت وقعات 

: ر.(سماي   ). 23، ص2016للواقع أي الظوا

نية لتفس عالقة ما، ولكن   ما تصورات أو تخيالت ذ و ات   شابه مع النظر ا ت ومن خصائص الفرضية العلمية أ

ا،  ودا اك  إلثبا التا تتطلب ج شمل عدة فروض، و ة  ة أك سعة من الفروض، فالنظر ون    مجال النظر ذلك ت و

ر الفرض ع تفس اك قدر من الظوا ا أك قدرة من  إثبا عد  ة  سبة للقانون  )95، ص1984(عبيدات:النظر ال .و

ة والفروض، فالفروض اقل   ين أو أك تحت ظروف معينة، فالقانون أك ثقة من النظر ن متغ و يمثل عالقة ثابتة ب ف

ن، فالفرض اقل ثقة م قيقة واقل ثقة من القانون.ثقة من القوان . وح يمكن صياغة أي  ) 95، ص1984عبيدات:  ن ا

صائص التالية :فرضية علمية البد أن تتم با   : )54، ص2001(الص

ش.  - شو ام والغموض وال ا من اإل دد وا  الوضوح ا

ل يتم عن  - ذه املوافقة. يجب أن تخلو الصياغة من التناقض أي وجود جزء  ا  املوافقة وآخر يرفض 

ة أو العكس. - ون الصياغة احتمالية بمع أن تقبل إثبات ال  أن ت

ل العام للبحث. - ي ذه الصياغة  تحديد اإلطار النظري للبحث واألساليب اإلحصائية املتبعة وال م  سا  أن 
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يجب وضع مجموعة من الفرضيات    ال يجب أن تقتصر الصياغة  البحوث االجتماعية ع فرضية واحدة بل  -

لة.  تفسر مختلف جوانب املش

ذه الفرضيات قابلة لالختبار.  - ون    يجب أن ت

ا   فوائد الفرضية  البحث العل ثانيا:   ومصادر

م   أ طوة ذكر  ذه ا أك من سؤال، وتتضمن  أو  رئ  ت بصياغة سؤال  ت لة  أن صياغة املش من املتعارف عليه 

لة يتطلب اإلجابة  مشكالت   ذه الدراسة، وان حل أية مش داف املرصودة   البحث، ولكن  صيغة أسئلة مرتبطة باأل

ة مبدئية   ذه األجو ون  ذه األسئلة، وت أ الباحث إ تقدير اإلجابة عن  نا ي ا، و ق البحث ف ذه األسئلة عن طر عن 

يحة أو غ  ون    يحة، و ما يصط عليه بالفروض.ومؤقتة تحتاج إ إثبات أي قد ت

  .فوائد الفرضية العلمية:  1

مية   ا أ ا العتبارات معينة، إال أن ل التخ ع أو  العل  البحث  ن  إدراج الفرضية   الباحث الرغم من اختالف  ع 

  ): 20،ص2014تكمن  املزايا التالية(مشري:

ا  - يع تعد به عن تض ود الباحث وت ا توجه ج ا  أ ات عديدة ال طائل م  اتجا

ا البحث. - ة وامليدانية ال يحتاج  ساعده ع جمع الوسائل النظر

ندسة بحثه ووضع تصميم مناسب له. -   ساعده ع 

ة علمية محددة و  ة أو خ ية ع معلومات أو نظر تاجات مب ع عن إجابات محتملة أو است ا  من فوائد الفرضية أ

أول   عد  شبذلك  البحث باإلجابة عنه   سؤال  امللموس ع  ع  الطا إلضفاء  الفرضيات و ل فرضية،  عملية    من فوائد 

  ): 44،ص2016أيضا:(ماجد:

 .ل دقيق ش لة البحثية  عاد املش  تحديد أ

  .تنظيم البحث إذ أن الفرضيات ُتمثل القاعدة األساسية ملوضوع البحث 

  ات ن سؤال البحث والنظر ط ب  املطروحة.الر

 .يانية  توجيه الباحث  نوع املالحظات واإلجراءات واألسئلة االست

  . ل عل ش ر    توجيه الباحث  تحليل النتائج وتفس الظوا

ا:2 صول ع الفروض العلمية وطرق بنا   .مصادر ا

ن يفقد ه،  ح عض املشكالت اليومية ال تواج سان العادي الفروض  حل  ئا فانه يبحث عنه،   ستخدم اإل ش

الة   ذه ا ان كذا...انه  مثل  ان كذا أو م ء موجودا  م ذا ال ون  قول قد ي ان و ض وجوده  أك من م ف و

تخمينات   ست  ل ا  ولك تخمينات  عرفنا   كما  والفروض  املفقود،  ء  ال عن  البحث  ساعده   فروض  ناء  ب يقوم 

إنما وخطا،  محاولة  أو  يضع    عشوائية  أن  سان  إ ل  ستطيع  فال  املصادفة،  ع  عتمد  ال  ة  محسو ذكية  تخمينات 

اء دقيق ومعرفة واسعة ح يتمكن الباحث من وضع فروض،   صول ع  فروضا سليمة، فال بد من ذ ومن مصادر ا

ا ما ي نا   : الفروض العلمية و

دا عقاملعرفة الواسعة  . أ  بدأ  : إن بناء الفروض عملية عقلية تتطلب ج لة و ا، فالباحث يفكر  مش ليا وا

ا أيضا، كما يطلع ع الدراسات السابقة ال قام   لة و موضوعات متصلة  بدراسة واسعة  موضوع املش

امة تمكنه من بناء فروض معقولة،   ة  عطي الباحث م ذه القراءات  ومن الطبي إن  ا باحثون آخرون، إن 

ال تكفي   ا  ئة قادرة ع تقليب  املعرفة وحد عقلية متفتحة مرنة جر الباحث  الفروض فال بد من تمتع  لبناء 

زوايا متعددة، فالباحث من خالل تخصصه  موضوع ما، ومن خالل ثقافته واطالعه   ا من  األمور والنظر إل

لة بحثه.  ون قادرا ع بناء فروضه لتفس مش ته العملية ي  الواسع، ومن خالل خ
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ة واالطالع ال تكفيان  مساعدة الباحث ع بناء فروضه، فال بد إن يمتلك    التخيل:  .ب إن املعرفة الواسعة وا

ون عقلية الباحث متحررة ال مغلقة، قادرة ع تصور األمور وقادرة   ع إن ت ذا  قدرة واسعة ع التخيل، و

التفك  قضايا غ  أو ع  بناء عالقات غ موجودة  أخرى.ع  ا  تفس قضايا  إن   مطروحة واستخدام

تجاوز حدود الواقع دون حذر أو خشية،   التقليدية و ع أن يحرر الباحث نفسه من أنماط التفك  التخيل 

يفكر  بحثه دون   بناء فروضه  ال   أن يخصص وقتا طو للباحث من  البد  ام، ولذلك  باإلل أشبه  انه عملية 

خاء.وجود عوائق، انه يفكر    بحثه دائما  أوقات العمل و أوقات االس

د والتعب  .ت ثما ا فكر باس الدراسة و ال   أن يخصص وقتا طو د  للباحث ا البد  فكر فيه    ر:   بحثه، و

زمالئه   ومع  العمل  زمالئه   مع  للنقاش  دائما  لته  مش يطرح  انه  خائه،  اس أوقات  و  عمله  أوقات  دائما  

وم ن  بدراسات  الباحث قوم  و ا،  ل و املعلومات  جمع  و دائما  يالحظ  انه  بحثه،  موضوع  ن   تص ا ع 

ستخدم االختبارات والقياس  عملية بناء الفروض.   ومالحظات علمية وقد 

ا ثالثا:  ا أثناء صياغ مة الشروط الواجب توفر   أنواع الفرضيات وا

سميان   ن  أساسي ن  عنصر ع  الفرضية  ينشتمل  و  Variablesمتغ األول  املتغ  ، 

و  Independent Variableاملستقل ي  ع ، والثا املتغ املتأثر  Dépendent Variableاملتغ التا و  ع  التا ، واملتغ 

ع  بحث   و نفسه متغ تا ون  ن قد ي يجة عنه، واملتغ املستقل لفرضية  بحث مع ي ن باملتغ املستقل، والذي يأ

ماآخ ن،  ل   : )206، ص2010(نوفل:ر، وتصاغ الفرضيات  ش

.مثل توجد  صياغة اإلثبات - ي أو سل ل ايجا ش ن إما  ن عامل ت عالقة ب ل يث ش ، إذ يتم صياغة الفرضية 

. ن تحصيله العل ن املستوى املع للطالب و ة ب  عالقة قو

ع.  صياغة النفي، - ن املتغ املستقل واملتغ التا ل ينفي وجود أية عالقة ب ش مثل ال    إذ يتم صياغة الفرضية 

. ن املستوى املع للطالب وتحصيله العل   توجد عالقة ب

  .أنواع الفرضيات: 1

ا:  يفات لفرضية البحث العل وم   ناك العديد من التص

:  . أ  التجر عالقة    الفرض  عن  يحا  ان  إذا  ع  الفرض  من  النوع  ذا  و والتجارب،  باملالحظات  يتحقق  و 

ر الظوا من  مجموعة  يفسر  قانونا  يص  ة  التجر أيدته  ذا  و ن  رت ظا ن  ب يم:ثابتة  إبرا يد  ا ، 2000(عبد 

 . )32ص

الصوري  .ب أو  النظري  واآلرا  :الفرض  ات  ن والنظر القوان مجموعة من  تج من  ست واالستقرار  والذي  بالتأمل  ء 

يجة   س ن ية ألنه ل ة ع نحو مباشر ح إذا كنا  مجال العلوم التجر و الفرض الذي ال يتحقق بالتجر و

واستقراءا تأمالت  يجة  ن بل  وتجارب  مباشرة  ت مالحظات  الواقع  ع  تقوم  يم:ال  إبرا يد  ا ، 2000(عبد 

  . )32ص

النظر  ا نتائج  وعليه فمن املمكن إن يتحقق الفرض  بط م ست باط نتائج منه  قة غ مباشرة باست ي أو الصوري بطر

ة. بالتجر يخت  أن  يمكن  ما  إ  نصل  يم:  ح  إبرا يد  ا ص2000(عبد  الفرضيات    .) 32،  تختلف  أخرى  ناحية  ومن 

: ا(الص ا وم داف ا وأ   ): 56،ص2001حسب غاي

س للتعرف ع طبيعة العالقة - ع واملتغ املستقل .  الفرضيات ال  ن املتغ التا  ب

ع والناتج عند املتغ املستقل.  - س إ تفس التباين  املتغ التا  الفرضيات ال 

موعات البحثية.  - ن ا س لتوضيح الفروق ب  الفرضيات ال 

ن عدد من العوامل   - س للتعرف ع درجة االستقاللية ب تلفة. الفرضيات ال    ا
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ماكما   ن،  نوع الفرضيات  أن  وعبيدات  عود  وأبو  والع  ونوفل  عباس  من  ل  عواد،    يرى  أبو  و  ، 2010(نوفل 

  : )207ص

ة  -أ الصفر ينفي  Null Hypothesisالفرضية  الدراسة، فالباحث  ات  متغ ن  تنفي وجود عالقة ب ال  الفرضية  و   ،

ايد،   ا، وتجعله  وجود العالقة ليضع نفسه  موضع ا ذه العالقة  الفرضية تحرر الباحث من إثبات وجود فغياب 

ذلك: ومثال  البحث،  عة  متا أو  ما  صلة  عن  البحث  أو  العالقة  ن    يحاول فحص  ب إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال 

م الصفي. ن انخفاض مستوى أدا ا املعلمون و ات ال يواج   الصعو

ن من الفرضيات:  Alternatives Hypothesisالفرضيات البديلة-ب شتمل ع نوع   و

 :ة املتج إ    الفرضيات  تقوده  محددة   
ً
أسبابا يملك  عندما  الفرضيات  من  النوع  ذا  الباحث  م  يل

:
ً
تاج.مثال اء    است الذ ذوي  من  الطلبة  لدى  منه  أع  املرتفع  اء  الذ ذوي  الطلبة  لدى  القلق  مستوى  ون  ي

 املنخفض. 

   ة: الفرضيات غ ن يدي الباحث بيانات تجعله يتوقع وجود اختالف  مستوى    املتج  حاالت معينة تقع ب

اء املنخفض و الوقت نفسه ال يمكنه أن يتوقع اتجاه   اء املرتفع والذ ن من الطلبة من ذوي الذ ن فئت القلق ب

س الفرضية غ املتج قة  :يوجد فرق ذا االختالف. فعندئذ يمكن له صوغ الفرضية بطر ة ع النحو التا

اء املنخفض. اء املرتفع والطلبة من ذوي الذ   مستوى القلق لدى الطلبة ذوي الذ

ل رقم (    ):يو أنواع الفرضيات 01الش

  

  

  

  

  

  

  

  

ل محمد   :املصدر   . 207-206عواد، مرجع سابق، ص ص أبومحمد بكر نوفل و فر

  شروط صياغة الفرضية.2

وال   البحث،  بموضوع  املتعلقة  الفرضيات  مرحلة  إ  تقل  ي لة،  املش الباحث  يحدد  أن  عد  أن  إذا  ذا  ع 

، الذي   الية، وما الفرضيات إال إجابات مبدئية للسؤال األسا ة متأخرة عن مرحلة اإلش ي  مرحلة فكر الفرضيات تأ

اضا االف أن  تصون  وا الباحثون  وجد  وقد  البحث.  موضوع  حوله  بالصفات    تيدور  تتم  يدة  ا

  : )37-36(جيدير:صالتالية

ون الفرض موجزا مفيدا وو  - مه. أن ي ل ف س ا   ا

لة. - نية لتفس جميع جوانب املش ة والذ سية والنظر قائق ا ون الفرض منيا ع ا  أن ي

ون الفرض قابال لالختبار والتحقق.  -  أن ي

يم العلمية الثابتة.  - ات واملفا لة الواحدة أو متناقضا مع النظر ون متناقضا مع الفروض األخرى للمش  أن ال ي

ميع - لة البحث.   غطية الفرض  ا، وذلك باعتماد مبدأ الفروض املتعددة ملش لة وتوقعا   احتماالت املش

م شروط صياغة الفرضيات أيضا بية الوطنية:ومن أ   ): 60،ص2005(وزارة ال

 أنواع الفرضيات 

 فروض إحصائية  فروض بحثية

فرضيات  
 موجهة 

فرضيا غير  
 موجهة 

الفروض  
 الصفرية 

 الفرض  البديل 
فرضيات  

 االثبات(مباشرة) 
فرضيات النفي(غير  

 مباشرة 
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قائق املعروفة.  -  مع ا
ً
سقا ون الفرض م  يجب أن ي

ته أو نفيه.  - قة تمكن من اختباره واثبات   يجب أن ُيصاغ الفرض بطر

غ   - الفضفاضة  الغامضة  األلفاظ  عن  االبتعاد  أي  وموجزة  ة  ووا لة  س قة  بطر الفرض  ُيصاغ  أن  يجب 

ددة.  ا

-  . ين أو أك ن متغ  يجب أن يتوفر الفرض ع عالقة ب

التناقض: - من  خالية  الفروض  ون  ت منه.  أن  أخرى  أجزاء  مع  الفرض  أجزاء  عض  ناقض  ت أال  سم    أي  وكذا 

ناك   ون  ي وان  املتوفرة،  زئية  ا قائق  ا جميع  ع  ات  النظر أو  الفروض  اعتماد  أي  ط  والر بالشمولية 

من   عدد  اك  الفروض  تفسر  وان  ا،  إل الوصول  سبق  ال  ات  النظر ن  و الفرض  ن  ب ارتباط 

ر   ).102(بدر:صالظوا

عا: كيفية صياغة الفروض و  ا را ا)  اختبار   (بنا

صيا عملية  ستخدم  تجري  و ا،  د مشا تجري  ال  السلوك  أنواع  أو  الظروف  أو  قائق  ا لتفس  الفرضيات  غة 

من   الباحث  يمكن  الذي  بالقدر  ومحددة  دقيقة  الفرضيات  تمثل  ال  العبارات  ون  ت ال  وقد  البحث،  عملية  كدليل  

ا، ولذلك البد من صياغة الفرضيات باالستعانة باإلرشادات التالية   : )10، ص 2001:(الص اختبار

ي للبحث.  - ا ي وامل عميمات ال ترتبط باإلطار الزما ل  س ع ش ا ول  تصاغ الفرضيات بداللة البحث ا

ا.  - ا أن يخت   عتمد  البحث الفرضيات ال يمكن لتصميم البحث ا

ناك نوعان من الصياغة العلمية للفرضية و : (و  : )10، ص2001الص

ذين    االحتمالية للفرضية:الصياغة    -أ  ن  ع واملتغ املستقل وتجعل العالقة ب نا يجب إن تحدد املتغ التا و

 : ين عالقة احتمالية وذلك ع النحو التا  املتغ

ع                    املتغ املستقل.................عالقة احتمالية..............املتغ التا

ع   الصياغة الشرطية:   -ب :              و  يئة النموذج التا ن ع وقوع حدث آخر وذلك ع  توقف حدوث حدث مع

تب ع ذلك إن........  إذ حدث...فانه سي

ة، فعندما يملك الباحث أسبابا محددة. قة متج   كما توجد ثالث طرق لصياغة الفرضيات العلمية، فقد تصاغ بطر

الطل القلق عند  مستوى  ون  أن ي يتوقع  املنخفضة   مثال:  الدرجات  العالية أع منه عند ذوي  اء  الذ بة ذوي درجات 

اء، تصاغ الفرضية ع الوجه التا  : )10، ص2003(فؤاد عبيد:الذ

ون         اء عالية اع من مستوى القلق عند الطلبة الذين يمل ون درجات ذ ون مستوى القلق عند الطلبة الذين يمل "ي

اء منخفض".  درجات ذ

ن فئ الطلبة ذوي الدرجات املرتفعة من    أما عندما يملك الباحث أسبابا تجعله يتوقع وجود اختالف  مستوى القلق ب

ستطيع صياغة الفرضية   ذا االختالف فانه  ون قادرا ع اتجاه توقع اتجاه  اء وذوي الدرجات املنخفضة دون أن ي الذ

:"يوجد فرق   ة ع الوجه التا قة غ متج اء عالية والطلبة بطر ون درجات ذ ن الطلبة الذين يمل  مستوى القلق ب

اء منخفضة" ون درجات ذ  الذين يمل

داللة    ذي  فرق  وجود  "عدم  ع  تنص  و  ة  الصفر قة  بالطر الفرضية  ا  ف فتصاغ  الثالثة  قة  الطر أما 

ع ذلك   اء" و عزى إ درجات الذ ن مجموعات الطلبة  ن مستوى القلق عند الطلبة  مستوى القلق ب انه ال يوجد فرق ب

والفرق   منخفضة،  اء  ذ درجات  ون  يمل الذين  الطلبة  عند  القلق  مستوى  ن  و مرتفعة  اء  ذ درجات  ون  يمل الذين 

ة إ درجة ال يمكن   انت الفروق كب ساطة إ أخطاء  اختيار العينة، أما إذا  عزى ب ري القليل الذي قد يالحظ  الظا
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يحا  أن   ون  تج انه" قد ال ي ست ة و عزى إ التذبذب الناتج عن اختيار العينة فان الباحث يرفض الفرضية الصفر

اء عزى إ مستوى الذ ناك اثر  و مجرد فرق ناتج عن االختبار  العينة بل   ). 10، ص2003(فؤاد عبيد:أن الفرق 

ال للصياغة  البعض  ه  يوج الذي  النقد  من   الرغم  و يجعل  إذا  ي  اإلحصا التحليل  منطق  أن  إال  للفرضيات  ة  صفر

ا. ة مفضلة ع غ   الصياغة الصفر

  :خاتمة

القول بان العل    ختاما يمكن  يرتكز  البحث  الفرضيات،  بصفة عامة  اختبار  ية  بمثابة  عت  الفرضية  فع من

ن  ال ي وتخم بؤ  ال  الذ ل  يصف  الذي  ت ات البحث،  ش ن متغ تملة أو املتوقعة ب ع  العالقة ا الفرضية العلمية  كما 

ذلك ا   عن  ستد  تمل  التفس  قد  وال  املطروحة،  البحثية  لة  البحث  جود  و للمش واحدة   فرضية  من  أك 

 للمعلومات والبيانات 
ً
نادا ذه الفرضيات اس قوم الباحث باختبار  ، و   املتوفرة.  العل

  ئمة املراجع: قا

 ،اديمية.  احمد، بدر ت: املكتبة األ و ه، ال  .س). (دأصول البحث العل ومنا

    اي لية العلوم  lmd الرسائل واملذكرات لطلبة  إعدادميلود واخرون، دليل    ، ب لفة،  ان عاشور ا سانية ، جامعة ز   اإل

 .2014- 2013واالجتماعية، 

   ،ومه ذوقان، عبيدات : مف ق، البحث العل ايد عبد ا  1984، دار الفكر، وأساليبه  وأدواتهعبد الرحمان عدس، 

  ،ما، ماجد وت: ر ، ب ية البحث العل ت،  ةمؤسسمن ش اي در  .2016فر

 ).يم ، عامر إبرا  ). البحث العل واستخدام مصادر املعلومات، عمان، دار اليازوري العلمية.1999قنديل

 حفيظي.(سليمة الثانية  2015- 2014،  السنة  لطلبة  بيداغوجية  :مطبوعة  البحث  وتقنيات  ية  من محاضرات    .(

سانية واالجتماعية.  لية العلوم اإل سكرة،   مكتبات ومعلومات، جامعة محمد خيضر، 

   دليل مشري،  العل   إعداد سالف  لية  بالوادي،  ضر  حمة  جامعة   ، ماس س  سا ل التخرج  مذكرة  وم  واخراج 

سانية، قسم العلوم االجتماعية،   . 2014/2015االجتماعية واال

 ).محمد ال  فر عواد،  أبو  و  بكر  محمد  ع  2010نوفل،  والتوز شر  لل ة  املس عمان:دار   ، العل والبحث  التفك   .(

 والطباعة. 

  ، ن،ط.  الص للباحث التطبيقي  الدليل  العل  الفتاح، البحث  ع،  ، عمان:االردن،دار  1محمد عبد  والتوز شر  وائل لل

2001 

    ماثيو والدكتوراه،  ،  جيدير،  املاجست  ورسائل  البحث  موضوعات  املبتدئ   الباحث  دليل   ، العل البحث  ية  من

 ترجمة: ملكة ابيض  

   ،يم ابرا يد  ا عبد  العل    أسسمروان  ط.  إلعدادالبحث  امعية،  ا األردن1الرسائل  مؤسسة:عمان ،  الوراق،    ، 

2000 . 

   ، يةمحمود،  سماي اقتصادية  2محاضرات من سي ومحاسبة ومالية وعلوم  الثانية علوم ال ة لطلبة السنة  ، موج

فيظ بوالصوف، ميلة،  ام عبد ا ة، املركز ا  ، 2017، 2016وتجار

  ،ن، غزة ، فلسط ارات البحث العل اديميةمصطفى فؤاد عبيد، م  2003 الدراسات العاملية، أ

    .ع والطباعة شر والتوز ة لل ، عمان:دار املس ال محمد. التفك والبحث العل  .2010نوفل محمد بكر، و أبو عواد فر

   ، العل البحث  ية  من  ، م  مستوا ن  وتحس بية  ال مستخدمي  ن  و لت الوط  د  املع الوطنية،  بية  ال ،  2005وزارة 

: 60ص خ االطالع .WWW.infpe.edu.dzمتوفر ع الرابط التا  11/10/2019تار

  ية البحث العل  ، يحياوي اسبة، علوم  2احمد، من ة لطلبة السنة الثانية علوم املالية وا ، مطبوعة جامعية موج

  : التا الرابط  ع  متوفر  ة:  تجار وعلوم  اقتصادية  علوم   ، سي -http://fecg.univ-bouira.dz/wpال
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اديمية   ية األ  األسس والقواعد املن

امعية   املعتمدة  كتابة مقدمات الرسائل ا
Academic methodological foundations and rules 

 for writing university dissertations’ introductions 
فيظ ، أستاذ محاضر "أ"  د. موسم عبد ا  

ائر.   ز سانية، جامعة سعيدة، ا قسم العلوم اإل   

Dr. Moussem Abd Elhafid, lecturer professor “A” 
Department of Humanities, Dr. Moulay Taher University, Saida (Algeria). 

dr.moussem@gmail.com 
Abdelhafid.moussem@univ-saida.dz 

ص:    امل

سلط   ا  امعية، ذلك أ ية البحث العل وتقنيات إعداد املذكرات واألطروحات ا ما من جوانب من ذه الدراسة جانبا م ناول  ت

م   و معلوم أن املقدمة  املدخل  الضوء ع أ امعية، فكما  ة  كتابة مقدمات الرسائل ا اديمية املطلو ية األ األسس والقواعد املن

ا يو مع ا يفتتح الباحث ما قام بدراسته ورصده، ومن خالل الم الرئ الذي يطلع عليه املتلقي أو القارئ قبل أن ي  عمق الدراسة، 

ا   صف ة معلومات  دراسته و ار قدراته  معا الباحث إش ا  ستطيع من خالل ال  طة األو  البحث  قة شاملة، ف ا ا بطر شرح و

تتعلق   ال  ية  املن طوات  ا من  بجملة  ام  االل اديمية؛  األ العلمية  رسالته  مقدمة  كتابة  أثناء  الباحث  ع  يجب  وعليه  موضوعه. 

البح ف موضوع  بتعر ا  البحث فيه،  ثم أساس إ  ال دفعته  (العلمية)  الذاتية واملوضوعية  دافه، واألسباب  ميته وأ أ إ  ث، مع اإلشارة 

املعتمدة    طة  ا إ  ش  أن  الباحث  ع  ن  يتع كما  موجزة،  بصورة  لة  املش جوانب  عا  ال  الفرعية  ساؤالت  وال الية  اإلش طرح 

ديث بإيجاز عن   يك ملوضوع بحثه، مع اإلشارة إ املن املتبع   موضوعه من خالل ا ذا البناء ال عليل اعتماده ع  محتوى الفصول و

ا، ع أ إل ال توصل  انة وحداثة املادة العلمية  ذا فضال ع نقد قائمة املصادر واملراجع لتوضيح قيمة وم ته ملوضوع البحث،  ن  معا

ة البحث . ش ضمن آخر خطوة من املقدمة إ  ته طيلة ف ات ال واج م الصعو   أ

لمات املفتاحية:  امعية.  ال الية، الباحث، الرسالة ا ، اإلش   املقدمة، البحث العل

Abstract 

This study deals with an important aspect of scientific research methodology and techniques for the preparation of 

university memoirs and theses due to the fact that it highlights the most important foundations and rules of academic 

methodology required for writing university theses.As is well known, the introduction is the main entry point for the 

recipient or reader before they go deep into the study. The researcher opens what he has studied and tracked by the 

introduction, through which he explains the parameters of his study, describes and explains them in a comprehensive 

manner.It is the first stop in research through which a researcher can reveal his ability to process his subject information.The 

researcher must therefore,while writing the introduction of his academic scientific dissertation,to commit to a number of 

methodological steps on the basis of which the definition of the subject matter is concerned, with reference to its 

importance and goals, as well as the subjective and objective (scientific) reasons for its research, then pose the problem and 

sub-questions that briefly address the aspects of the problem.The researcher should distinguish between the problem, the 

questioning, and the question and refer to the plan adopted in his subject by briefly speaking about the content of the 

chapters and explaining why he relied on the structural structure of his topic, with reference to the approach taken in 

dealing with the subject matter.In addition, the list of sources and references should be criticized in order to clarify the value 

and status of the scientific material he has reached, indicating among the last steps of the introduction the most important 

difficulties encountered throughout the research period. 

Keywords: Introduction, scientific research, problem, researcher, university thesis. 
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  مقدمة: 

و   العلمية،  الرسالة  أو  العل  البحث  ونات  م م  أ من  املقدمة  أو  عت  بحث  من  ادي  أ عمل  أي  تتصّدر 

م من املوضوع املدروس، ف   ا املفتاح والدليل لف ي باعتبار أ سا د إ ا أي ج اد ينفك ع مذكرة أو استكتاب ، إذ ال ي

ا نحكم ع ذلك العمل بالسلب أو اإليجاب ة عن البحث، ومن خالل ة العامة الوا ذا  ال ترسم لدى القارئ الرؤ  .

عد سليط الضوء ع امليدان الذي تقع عليه الدراسة، وكيفية    و ا  م عناصر خطة الدراسة، يتم ف املقدمة أيضا من أ

ديث عن األمور العامة، فاألقل عمومية، فاألشد تحديدا وتخصيصا،   يدة با لة، وتبدأ املقدمة ا شعور الباحث باملش

لة   اية إ الشعور لوجود مش يدة عناصر  بحيث توصلنا  ال اديمية ا حقيقة جديرة بالبحث والدراسة. وللمقدمة األ

اتيجيا يولد   ل  األخ مخططا اس ش ا عنصر عن اآلخر، ل اد ينفصل م ا ، مرتبة ومتناسقة ال ي محّددة تقوم عل

ذه الورقة ال ده صاحب البحث من خالل دراسته. وسنحاول   م ما ير بحثية الوقوف بنوع من  نفسية القارئ شعورا بف

التالية:   الية  اإلش ع  اإلجابة  خالل  من  العناصر  ذه  م  أ ع  ية   التفصيل  املن واألسس  القواعد  تتمثل  فيما 

امعية؟.  اديمية لكتابة مقدمات الرسائل ا   األ

ف موجز للمقدمة:   -1  عر

البح ن  وتدو إعداد  خطوات  من  خطوة  ا  أ أساس  ع  املقدمة  ف  عر بذلك يمكن  ف   ، ادي األ العل    ث 

الباحث كبوابة ملوضوع دراسته (أبو سليمان،   سوقه  ام من البحث العل الذي  زء ال )، 34، صفحة  2005بمثابة ا

ددة للبحث؛ من خالل   االت ا و أيضا بمثابة مدخل رئ لتوجيه القارئ أو املتلقي  موضوع البحث العام إ ا

ال سّياق  قيد  تحديد  املوضوع  حول  أو  م  ف إلعطاء  حوله  األساسية  املعلومات  يص  وت عليه  العمل  يتم  الذي  بحث 

ص املنطق   ا ت لة بحثية، ال بدور ل فرضية أو سؤال أو مش الدراسة ع ش دف  الدراسة، باإلضافة إ توضيح 

ا املوقع  (ينظر  بحثه.  إجراء  ودوافع  نظره  ة  وج  ّ تو أي  بالباحث؛  اص  ي:  ا و لية  https://ajsrp.comإللك جو  ،

2021  .(  

ن   ا امل وض  تفاصيل محل ، بحيث تقّدم صورة موجزة عنه دون ا اعتبار أن املقدمة تتصّدر أي بحث عل و

يجب فإنه  النظري)،  انب  (ا للبحث  تحرّ   الداخ  راقأن  عل  بأسلوب  جلب  ر  دف  تم؛  خالل  ا من  القارئ  ام 

عنه صورة مصغرة  عطاء  و البحث  ار  ا ألف القارئ   ، توضيح وى  س ل منطقي  ش ا  عناصر ب  دفعه   وترت للتطرق    و

البحث ن  صفحة  2004  (العسكري،  أك مل البحث  104،  طبيعة  اختالف  يختلف بحسب  املقدمة  ). ولإلشارة فإن وضع 

العنوان عد  ا  نجد األحيان  عض  ففي   ، أحيان    العل و  املدارس،  أبحاث  األحيان   غالب  ذلك   ون  و مباشرة، 

ية، مثل مقدمة املقاالت   حدى اللغات األجن ية و العر ص البحث باللغة  عد م العل تقع  أخرى نجد مقدمة البحث 

مت و  مثلما  الرسالة،  داء  إ جزء  ت  أخرى  أحيان  ا   نجد نما  ب العلمية،  الت  ا شورة   التخرج  امل أبحاث  بع  

 ، ام (فراني   ).71، صفحة 1994ا

امعية:  -2 انة املقدمة ضمن الرسائل ا مية وم  أ

معلوماتية   خلفية  تقديم  ع  ا  قدر حيث  من  اديمية  األ امعية  ا الدراسات  ضمن  ا  مي أ املقدمة  تك 

اجة إ ال ا دون ا يعاب الدراسة وتقييم القارئ ع اس ن  ع شورة حول  افية،  ا من األعمال السابقة امل لغ رجوع 

را، د.ت، بار رت،  الدراسة (رو إنجاز  ا يو دوافع  عليال فكر سوق  ا  ).  كما  92  صفحة   نفس املوضوع، خصوصا وأ

ون انطباعا   الدراسة، والذي سي ا توفر فرصة ال تتكّرر إلحداث االنطباع األول عن  و مية املقدمات أيضا   تكمن أ

ة نظر الباحث،   ادي سليم، زد ع ذلك توفر املقدمة انطباعا أوليا محفزا عن وج ل أ ش ت املقدمة  ت
ُ

جيدا حاملا ك

ودة الشاملة للدراسة وجودة وصدق النتائج   ة موجزة عن ا عطي املقدمة أيضا  ذا و ه  الكتابة، ومنطقه، وأسلو
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عل ل  ش ا  صياغ ب  ي لذلك  تاجات،  (  واالست ومشوق  لية  https://ajsrp.comدقيق  جو انت  2021،  إذا  أما   .(

ن أن   امال،  ح بالتأكيد ستعطي انطباعا سلبيا عن البحث  ا  أو مليئة باألخطاء ؛ فإ املقدمة غامضة أو غ منظمة 

ن،   ة بلغة وأسلوب  قو ه  مقدمة موجزة وجذابة مكتو ارات الباحث التحليلية ، وجودة أسلو ستجعل القارئ يفكر بم

 ، ي (صي   ).29، ص 1994الكتا

امعية: -3 اديمية لكتابة مقدمات الرسائل ا ية األ  القواعد املن

قبل   من  ة  كب وعناية  خاصة  مية  بأ تحظى  أن  يجب  ال  األمور  من  العلمية  البحوث  مقدمات  كتابة  عت 

ن  مختلف تم أثناء    الباحث ط ع الباحث أن  ش ، فإنه  ا البالغة  مجال البحث العل مي التخّصصات، ونظرا أل

القارئ   يصدم  ال  بحيث  عامة،  مفتاحية  لمات  و وجمل  عبارات  من  تجه  ي فيما  ة  وكب ة  صغ ّل  ب بحثه  مقدمة  كتابة 

لمات استخدام  ع  رص  ا عليه  بل  األساسية،  البحث  ار  بأف ع    مباشرة  ساعده  بما  عامة،  مفتاحية  وعبارات 

 ، اص (فراني زء املمثل ملضمون البحث ا ّل إ ا   ). 77، صفحة  1994استدراج القارئ معه من ال

ة   اديمية املطلو ية األ م القواعد واألسس املن ري من الدراسة ع أ و ذا العنصر ا وسنحاول الوقوف  

ا  مقدمة بحثه.  كتابة مقدمات املذكرات وال ن ع الباحث أن يحرص ع توافر امعية، إذ يتع   رسائل ا

ف (تقديم) موضوع البحث:  -3-1   عر

ونة  من بضع   ف به) من خالل افتتاحية مت أول خطوة ، يقوم الباحث بتقديم موضوع بحثه (التعر  البداية و

ار واأل  األف الرسالة، خالية من  ضة عن  بنود عر عرض جمل؛ تحمل  الباحث  بحيث يقوم  اصة،  التفصيلية ا داف 

القارئ  ا  تفع  ي ة  قو وأسس  حقائق  ع  يا  مب منظما  جّيدا  عرضا  البحث  ،    فكرة  صفحة  1999(قنديل  ،96،( 

متدّرج؛ سياق  ذلك  ون  ي أن  ستحسن  مروا  ب  و البحث،  بموضوع  بالعالقة  ا  ل ال  العامة  باألمور  الباحث  يبدأ  حيث 

ا، ليصل إ األمور األشد تحديدا وتخصيصا للموضوعباألمور األ ال يث االت  عض اإلش الوصول  أي    ؛قل عمومية و

ل، ذكر املوضوع   إ و بصدد البحث فيه (امل   ).41، صفحة 2012الذي 

مية موضوع البحث وأسباب اختياره:   -3-2   أ

ملوضوع   االستعراضية  االفتتاحية  من  اء  االن موضوع  عد  البحث   مية  أ توضيح  إ  الباحث  تقل  ي املذكرة 

مية   قة غ مباشرة عن مدى أ أنه يحاول اإلجابة بطر ميته العلمية والعملية، و بحثه، من خالل محاولة الوقوف ع أ

دي،  لة (م ذه املش   ). 42، صفحة 1998دراسة 

مية العلمية ملوضوع   ذا السّياق يؤكد الباحث ع األ ا، من خالل اإلشارة  و  و بصدد البحث ف الرسالة ال 

ون   ت وقد  املستقبل،  جديدة   دراسات  من  ده 
ّ
تول ما  أو  واملعر  العل  اكم  ال إ  دراسته  تضيفه  أن  يمكن  ما  إ 

ا،   لة املدروسة ومعرفة أسبا رة أو املش م الظا ادة ف ة معينة أو ز ة؛ مثل دعم نظر كما يمكن أن  اإلضافة العلمية نظر

لة وعمل برامج وقائية وعالجية   للمش التخفيف من اآلثار السلبية  م   سا مثل تقديم حلول علمية  ون تطبيقية؛  ت

ا الدراسات السابقة (البداينة،    ).81، صفحة 1999وتقييميه بناء ع النتائج ال توصلت إل

ملو   العملية  مية  األ توضيح  أيضا  الباحث  ع  ن  تع و (البحث)   ذا  مته  مسا مدى  خالل  من  البحث  ضوع 

وتجدر   ا،  لنتائج العملية  التطبيقات  عن  الناتجة  العملية  الفوائد  أو  ا،  مجال سانية   اإل للمشكالت  حلول  تقديم 

ل   ش ن  ميت األ ن  ات عن  نما يتحدث  ل مباشر، و ش ن  العناو ذه  أن ال يذكر  الباحث  ع  أنه يتوجب  إ  اإلشارة 

  ).82، صفحة 1999ضمن مقدمة البحث (البداينة، ضم 

داف البحث  موضوعه، باعتبار أّن   اديمية يتطّرق الباحث أيضا إ أسباب وأ ية األ طوة املن ذه ا وضمن 

عمر،   (سعد  البحث  موضوع  مية  أ مدى  من  ا  غال ثق   تن اختياره  وأسباب  داف  صفحة  2009أ ن   )،48،  و

تصون ذلك  الباحثون  ذلك أال  شف ا م، فسرعان ما يك مية زائفة ع أبحا  يفتعلوا األسباب والدوافع ليضفوا أ
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ا ( ا وعن االستفادة م ذا مع العلم  أن األسباب الدافعة للبحث   64، صفحة  1986،  ، عبد هللافودة  فينصرفون ع  ،(

  موضوع ما  نوعان:

يل املثال: *أسباب ذاتية ا ع س   : نذكر م

تمام بجانب التخصص،  -   اال

تماماته    - ا ضمن  خاصة  انة  م له  ون  ي ن  مع بموضوع  الباحث  تم  ما  ا  فكث ن،  مع بموضوع  ال  تمام  اال

ذا املوضوع من معارف ومعلومات (أبو سليمان،  ّل ما يتعلق  ، صفحة  2005البحثية، بحيث نجده (الباحث) ينقب عن 

47 .(  

ا، حب املعرفة بحكم  - قائق وحب الوصول إل ن إ البحث والتنقيب عن املعارف وا   امليل الطبي لدى البعض الباحث

املاجست أو    - صول ع درجة علمية  عدون أبحاثا للتخرج أو ا ن  التحض لدرجة علمية؛ إذ نجد الكث من الباحث

  الدكتوراه ...، 

صول ع ترقية  السلم الوظيفي، فاملدر   - عد إعداد بحثه  ا امعة مثال ال ير إ رتبة أستاذ محاضر إال  س  ا

علمية   أبحاث  عدة  القيام  عد  إال  العا  التعليم  أستاذ  مصف  إ  اضر  ا األستاذ  ير  وال  الدكتوراه،  املتمثل  

اديمية.    أ

انية تحقيق    - عض األفراد بإم ار معينة، بحيث يؤمن  فكرة إذا ما تحققت شروط معينة، فيقومون  الرغبة  تحقيق أف

ؤالء بالتنقيب عن   ا،يقوم  ض طرق تحقيق ع ات ال  حاولون التغلب ع الصعو ذه الشروط و بمحاوالت لتحقيق 

ا الفكرة.  م  تحقيق الشروط ال تتحقق بفضل قائق العلمية ال تفيد   ا

ن قد    - م بدراسة ملعرفة تفاصيل ذلك الرأي من حيث مواطن ضعفه، فيقوم  باحث إ القياال  يدفععدم الرضا برأي مع

ا  علل من خالل ستطيع أن  ة ال    ).21-20، صفحة 2000عدم رضاه به (مروان،  بالتنقيب عن ا القو

بإضافة   ا  مجمل تتعلق   ال  و  موضوعية:  أسباب  شاف  املمكن  من  أنه  بحيث  العلمية،  للشؤون  فائدة*    أو  اك

ا  التوصل  يتم  لم  قواعد  أو  يةعلم  حقائق  إ  وصلالت   أن   أو  ،سابقة  علمية  حقيقة  إ  فائدة  إضافة  أو  قبل،  من  إل

ب س ديدة،  العلمية  لألبحاث  جديدة  ومسارات  طرق   فتح    البحث  ي العل   ا التقدم  أدى  عدما  خصوصا 

ا   الوفاء  إليجاد طرق  البحث  د من  بمز القّيام  ن  الباحث ع  جديدة؛ فرضت  ور حاجات ومطالب  ظ إ  والتكنولو 

بوجمعة،   صفحة  2018(العبيدي،  بما سيحدث   66،  بؤ  الت والرغبة   ر،  الظوا عض  تفس  الرغبة   أن  كما   ،(

ا أسباب علمية موضوعية للبحث  املستقبل إذا ما توفر  ل ون  ات قد ت عض النظر ت ظروف معينة، والرغبة  تطبيق 

ن    )24 – 23، صفحة 2000(مروان،  موضوع مع

الباحث اإلشارة   ن  يتع املوضوع،  ذا  البحث   وأسباب  مية  أ حديثه عن  املوضوع جديد  إو ختام  ذا  ،  أن 

سبق ألحد البحث فيه؛    طبعا ــ لم  ان كذلك ـ عض جوانبهإذا  له) أو   ان قد تم البحث    ؛ عمومه (   جزء منه   إذا 

ل،    .)22، صفحة 2012(امل

الية واألسئلة الفرعية: تحديد وصّياغة اإل  -3-3   ش

ام   ور ال ا ا العل ، بل يمكن اعتبار مية البالغة ضمن البحث  طوات ذات األ الية من ا عت صّياغة اإلش

ا الباحث   م عناصر املقدمة يحّدد ا بموضوع الدراسة. و من أ سمو ن  للبحث برّمته، لدرجة أّن الكث من الباحث

مية البحث وأسباب اختياره؛ أي قبل   عد أ ذا أمر  مباشرة  امعية، و االنتقال إ املراحل األخرى من مقدمة الرسالة ا

ال   البيانات  يفاء  واس مية  وأ جودة  تب  ت وعليه  للبحث،  قيقية  ا البداية  و  املوضوع  لة  مش تحديد  ألن  ّم  م

ذا يتطلب منه درا ا بذلك، و مي ا يتوّصل إ نتائج دراسته ال تتأثر أ ا الباحث، وم ميع  سيجمع سة واعية وافية 

عض األحيان،   ون ممكنا   ل وا ودقيق قد ال ي ش لة البحث  ا ومن مصادر مختلفة، علما أن تحديد مش جوان
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البحث   ستحق  ما  لة  مش بوجود  غامض  شعور  أو  عامة  فحرة  سوى  نه  ذ س   ول دراسته  الباحث  يبدأ  ما  ا  فكث

 21، صفحة  1981الية مع تقدم س البحث أمر مطلوب (غرايبة وآخرون،  واالستقصاء، بما يجعل إعادة صياغة اإلش

– 22 .(  

املوضوع   مع  ناسب  ت  
ً
صياغة بحثه،  الية  إش صياغة  أثناء  والوضوح  واإليجاز  بالدقة  م  يل أن  الباحث  فع 

و مجال بحث الدراسة وال ستمد من املوضوع وتصب  العنوان، علما أن املوضوع 
ُ
ناول جزء  والعنوان، أي أن  عنوان ي

امل عبد اللطيف،    ).81، صفحة 2010من املوضوع (

ساؤالت   ا بجملة من ال ن ع الباحث إرفاق ّ ل جّيد، يتع ش الية  اال ي  البحثية،ولتوضيح حدود اإلش   من   طرح

ام  أدوات  استخدام   خالل ودة،  االستف ، ...  ل  كيف،  ملاذا،  ملا، :  مثل  املع ى،  بحد  مستقل   متغ  ع  وتحتوي   إ   أد

ا   عاد وأ ا  وحدود الية  اإلش مجاالت  وتوضيح  يان  ت إ  م  وم دقيق  ل  ش ا   ع اإلجابة  تقود  ان بحيث    (أر

  ). 24.صفحة 23 ص ،1983،أونجل

: التا الية البحث ف  ة من الباحث أثناء صياغة وتحديد إش   أما بخصوص االعتبارات املطلو

الية البح  - ون إش ا من قبل،   أن ت ستحق  ث جديدة ولم يتم التطّرق إل ا حول موضوع عام ال  وأن ال تدور  مضمو

  الدراسة، 

ما  مجال التخصص، بما   ل تمع أو ل لة البحث قابلة للدراسة،ذات قيمة علمية وعملية للباحث أو ا ون مش ــــ أن ت

  تصل إليه من نتائج وما تتضمنه من معلومات،  

أك من    - املشكالت  اليف، فبعض  والت الكفاءة والوقت  من حيث  الباحث  انات  إم البحث  حدود  لة  مش ون  ت أن 

ا، (غرايبة   ن عن دراس ن آخر عيقون باحث ة، و ة فعل سلبيَّ صابون بردَّ ا و ا ا فيضيعون  متا   وآخرون، قدرات باحث

  ).22فحة ، ص1981

الية قابلة للبحث - ون اإلش انية الوسائل واألدوات،  أن ت م ية و انية املن   والقياس بالنظر إ إم

يع،  - ات (محمود ر يم واملصط ة من حيث املفا الية وا ون اإلش   ).102، صفحة 1987أن ت

  اإلشارة إ خطة البحث:  -3-4

ال سيعا من خالل طة  لة أو ا ي ن ع الباحث اإلشارة إ ال ّ الية يتع ا موضوع الرسالة، بحيث  عد اإلش

دف رسم   عة وشاملة، عميقة ومركزة  نفس الوقت عن تصميم بحثه؛  الباحث ضمن مقدمة بحثه قراءة سر يقدم 

يتعلق   ما  ا  م سواء  ة،  شر وال النوعية  ا  ومواصفا انية  وامل الزمانية  موضوعه  عاد  أ حول  املتلقي  عند  إجمالية  فكرة 

ب املوضوع وتقسيمه إ أبواب وفصول  باألحداث املباشرة أو املشكال  طة ع تبو عتمد الباحث  وضع ا ّردة. و ت ا

ير اعتماده ع التخطيط املعتمد،   ش  املقدمة باختصار إ محتوى الفصول مع محاولة ت يال للدراسة، بحيث  س

ساعد القارئ ع أخذ فكرة عامة سقة بما  طة بصورة م ون عرض ا ي،د.ت،   ع أن ي عن موضوع الرسالة (سعيدو

  ).35 -34صفحة 

  تحديد املن املعتمد  البحث: -3-5

ش  مقدمة بحثه   ن ع الباحث أن  ّ عت املن عنصرا أصيال من عناصر مقدمات البحوث العلمية، إذ يتع

ساع بما  موضوعه،  لدراسة  سب  واأل األص  ا  أ يرى  ال  املنا  أو  املن  بصورة  إ  واالستكشاف  التفك  ع  ده 

قائق العلمية   ب وافر من ا ية،  والوصول إ نص )، ونظرا 181  -180  فحة  ، ص1989،العساف  حمد  بن  (صا  من

، وقدرته   العل البحث  مجال  الن   مية  ،  ومنطقية   ومقنعة،  يحة،  لنتائج  التوصل     الباحث  مساعدة  ع   أل

ن ع   : فإنه يتع   الباحث عند كتابة املن العل أن يرا ما ي

ا من  أن    - ا ال قام عل عيد التجارب ذا يح لباحث آخر أن يقوم بنفس البحث أو   بحيث ي
ً
ما

َّ
ون من البحث منظ ي
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  البحث. 

ساؤالت اأن يو    - شاطات ليجيَب عن ال  للقارئ ما قام به من إجراءات وأعمال و
ُ

لة موضوع  ل  الباحث ا املش أثار

  ).34، صفحة 1999(الواصل،  البحث

م املصادر واملراجع: -3-6   نقد أ

ال    و  اديمية،  األ العلمية  الرسائل  مقدمة  خطوات كتابة  مة من  م إ خطوة  املن  عد ذكر  الباحث  ي  يأ

م املصادر واملراجع، بحيث يقوم الباحث بنقد  مية  تتعلق بنقد أ ب أو  أك املراجع أ سبة ملوضوع بحثه سواء من قر بال

ا  ا ونطاق االستفادة م ن مجاالت توظيف ت بذلك املادة ال تتضمن مناقشات وافية ومفيدة وال    ،عيد، فيب أنه يث و

ذا طبعا  ا،  ف املطروحة  والقضايا  ببحثه  ا  عالق ز  لي ا  تقد و العون،  له  وقدمت  أوجه    ساعدته  إ  اإلشارة  مع 

ة املوضوع إن وجدت (سعد عمر،  ا  معا   )47، صفحة 2009قصور

به الباحث إ   م أن ين ام  ومن امل ود العلمية املبذولة  تلك املصادر واملراجع ضرورة اح ا، مع    ا أثناء نقده ل

ب الباحث  ن  وُ واملوضوعية،  دية  با ام  باملوضاالل املباشرة  الصلة  ذات  واملراجع  املصادر  من  اختيار  واالبتعاد  وع، 

املراجع  التعسف شد  اذب   ال االدعاء  ن  أو  ع األخذ  مع  ذا  ألجل  ،  واملراجع  املصادر  أحدث  ع  االعتماد  االعتبار 

داثة ع دراسته (بدوي،  ع ا   ).76، صفحة 1977إضفاء طا

ات البحث:  -3-7   صعو

وكيفية   بحثه،  إعداد  ته   واج ال  ات  الصعو م  أ إ  املقدمة  خطوات  من  خطوة  آخر  ضمن  الباحث  ش 

اإلشادة مع  ا،  عل غلبه  ومدى  ا،  مع القارئ    التعامل  إحاطة  أجل  من  له  ذا  و واملساعدة،  العون  يد  له  مّد  بمن 

ضنه   ال اع ات  ون صادقا وموضوعيا  اإلشارة إ الصعو انيات والظروف العامة للبحث، وع الباحث أن ي باإلم

 : ن نذكر ما ي ي منه غالبية الباحث عا ات ال  م الصعو   أثناء إعداده للبحث . ولعل من أ

  لة املصادر خاصة الوثائق وح املراجع ذات االرتباط املباشر بموضوع البحث، ق -

-   ، و ما نالحظه خاصة مع طلبة املاس ا و ساع مجال الدراسة وضيق املدة الزمنية إلعداد   ا

ارج،  - ان موضوع الدراسة يتطلب التنقل إ ا انيات املادية خاصة إذا    قلة اإلم

الك  - وقراطية لدى  التطبيقي  ال انب  ال تخص ا البحث  ن من إجراءات  الطلبة والباحث ث من املؤسسات مما يمنع 

 ،   ). 105  – 104، صفحة 1994(صي

سناد املقدمة: -3-8 خ و   تأر

ان كتابة املقدمة، ذلك   اء من كتابة مقدمته، مع اإلشارة إ م يجب ع الباحث أن يكتب اسمه ولقبه عند االن

و ا  س إال  أن محتوا يد  عبد  مروان ( كالم الباحث ل يم ا   .)97 فحة ص ،2000 ،إبرا

اديمية: -4 امعية األ رشادات عامة لكتابة مقدمات الرسائل ا ات و  توج

م، و   ن ع كتابة مقدمة بحو ن املقبل رشادات للباحث ا كنصائح و ات ال نقدم ناك مجموعة من التوج

  التا :

ا  عدم    - عض فقرا إعداد  ع من  ما ال  قيقة  ان  ا ن  امال، و البحث  اء من  االن عد  إال  سّرع  كتابة املقدمة  ال

ض   ع ا؛ وفقا ملا تقتضيه ظروف البحث وما تمليه األحداث ال  ذف م ا أو ا ا أو اإلضافة إل عديل كمسودة له يتم 

ة إعداد البح ي، الباحث إيجابا وسلبا طيلة ف ض   ). 22، صفحة 1992ث (سعودي، ا

الية الدراسة،  - صية فيما يتعلق بإش ان عن التح واآلراء ال ام باملوضوعية واالبتعاد قدر اإلم   االل

ة، - وم مع االبتعاد عن األخطاء اإلمالئية والنحو ة وأسلوب مف لة ووا   االعتماد ع لغة علمية س

ذب القارئ نحو موضوع الرسالة،   االختصار واإليجاز املفيد مع - ق  شو عنصر ال   التقيد 
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ما "نحن"،   - لم ا   االبتعاد عن ضم امللكية "أنا" واالعتماد ع ضم املت

والرسائل    - العلمية  البحوث  مقدمات  إعداد  ة   املطلو اديمية  األ ية  املن طوات  ا ل  ن  تدو مراعاة  الباحث  ع 

امعية من دون تقديم  ي:  ا و لية https://www.manaraa.comأو تأخ (املوقع اإللك   ). 2021، جو

  خاتمة:

ا   ورك امعية  ا والرسائل  العلمية  البحوث  فاتحة  بحق  املقدمة   أن  الدراسة  ذه  خاتمة  القول   يمكننا 

ان   لما  الوقت، و نفس  ان ذلك دليال ع  األساسية   لما  ا،  ا وفقرا اختيار عبارا و  ا  ا  صياغ نا الباحث 

ا القارئ العادي واملتخصص ع حد   شوق ل قائق والقيام بالتحليالت، بما  تمكنه من موضوعه ومن قدرته ع سرد ا

ا افة عناصر ل ا  يفا إال باس العلمية  ا  املقدمة من حيث قيم الدراسة،    سواء. وال تكتمل  ا  مضمون  إل ال أشرنا 

. لة العلمية محل الدراسة والبحث العل ية املوضوع أو املش امل ملا   كيف ال و البيان ال

  

  املصادر واملراجع املعتمدة  الدراسة:    **

يم،  - اب إبرا اض: مكتبة الرشد. ،  06، كتابة البحث العل صياغة جديدة، ط 2005أبو سليمان عبد الو   الر

ان أونجل،  - ن ومحمد نجيب،  ،1983أر ، ترجمة حسن ياس د اإلدارة العامة. أساليب البحث العل اض: مع   الر

امعية، ط  1999البداينة ذياب،  - ية للعلوم األمنية. 01، املرشد إ كتابة الرسائل ا اديمية نايف العر اض: أ   ، الر

، ط ، م1977بدوي عبد الرحمن،  - الة املطبوعات.02نا البحث العل ت: و و   ، ال

ية البحث التار وتقنياته، ط    - عيمة طيب، محاضرات  من ، بوجمعة  ام 01العبيدي ع شر ا ، تلمسان: ال

ديد.    ا

، ،1989، العساف صا بن حمد - اض: املدخل إ البحث العل شر.  مكتبة الر ان للطباعة وال   العبي

-  ، د، عبد هللا عبد الرحمن صا   ، جّدة: دار الشروق. 05، ط املرشُد  كتابة األبحاث، 1986فودة حل محمَّ

ية البحث  العلوم القانونية ،2004 ،عبود عبد هللا  لعسكري ا - شر. دار نم دمشق:  ،02ط ، من   لل

وت:02، كيف تن  كتابة بحثك،ط 1994فراني جان بيار،  - ع.  ، ب شر والتوز امعية للدراسات وال   املؤسسة ا

،  ط 1994صي سعيد إسماعيل،  - شر. 02، قواعد أساسية  البحث العل وت: مؤسسة الرسالة لل   ، ب

شر.  - ة اللبنانية لل رة: الدار املصر شره، القا يل، د.ت، كيف تكتب بحثا علميا وت را جاس رت .أ .داي، بار   رو

  ، عمان: دار اليازوري العلمية. 01، البحث العل واستخدام مصادر املعلومات، ط 1999 قنديل عامر، -

يع محمد، منا البحث  العلوم السياسية، ج  - شر.02، ط 01محمود ر ت: مكتبة الفالح لل و   ، ال

ل طالل بن محمد - ،  ، 2012، امل اض:01ط   دليل كتابة البحث العل ع.دار عالم   ، الر شر والتوز   الفؤاد لل

دي فضل هللا،  - شر. 02، أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق، ط 1998م وت: دار الطليعة للطباعة وال   ، ب

يم،  - يد إبرا امعية، ط 2000مروان عبد ا ان: مؤسسة الوراق. 01، أسس البحث العل إلعداد الرسائل ا   ، دون م

سانية، دمشق: دار الفكر. 2009سعد عمر سيف اإلسالم،  - بية والعلوم اإل   ، املوجز  من البحث العل  ال

أحمد،    - محسن  ي  ض ا  ، الغ عبد  محمد  والدكتوراه،  1992سعودي  املاجست  رسائل  لكتابة  العلمية  األسس   ،

ة. رة: مكتبة األنجلومصر   القا

ية   - خ، أساسيات من ي ناصر الدين، دون تار شر. سعيدو زائر: دار القصبة لل خ، ا   التار

وآخرون،  - فوزي  ة،ط  1981غرايبة  سانيَّ واإل ة  االجتماعيَّ العلوم    ِ
ّ العل البحث  أساليُب  شورات  02،  م عمان:   ،

ة. امعة األردنيَّ   ا

يد،    - ا عبد  اللطيف  عبد  التا2010امل  امعية   ا واألطروحات  الرسائل  لكتابة  العملية  قة  الطر ديث  ،  ا خ  ر
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ع.04واملعاصر، ط  شر والتوز غداد: مكتبة خالد لل  ،  

ه، أدواته ووسائله،  1999الواصل عبد الرحمن بن عبد هللا،    - : خطواته ومراحله، أساليبه ومنا أصول  ، البحث العل

شور.    كتابته، السعودية: عمل غ م

ي :  - و لية  20، املتصفح يوم https://www.manaraa.comاملوقع اإللك   . 2021جو

ي:  - و لية  20، املتصفح يوم https://ajsrp.comاملوقع اإللك   . 2021جو

  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
89 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 

ية  مراجعة    الدراسات السابقة:الضوابط املن

مية   ن الضرورة البحثية واالستخفاف باأل   ب

Methodological Regulations for literature review  

Between the research necessity and disparaging the importance  
 فالح أمينة د. 

FELLAH Amina 

يدر، -ب-أستاذ محاضر  زائر، /قسنطينة، جامعة صا بو   ا

amina.fellah@univ-constantine3.dz 

University of Salah Boubnider, Constantine / Algeria 

ص:    امل

يجب   ال  ية  املن الضوابط  م  أ ي:ما  اال البح  ساؤل  ال ع  إلىاإلجابة  البحثية  الورقة  مراجعته  دف  عند  ا  ام  االل الباحث  ع 

تؤثر  وكيف  ا  الستعراض يحة  ال ية  املن قة  والطر السابقة  الدراسات  مرحلة  مية  أ ع  الضوء  سليط  جانب إ  السابقة؟  للدراسات 

دف، تم تقسيم الدراسة إ ثال  ذا ال . تحقيقا ل ا ع با مراحل البحث العل اطئة ل ية ا ة املن ية  املعا ور االول: ما ث محاور: ا

ي: ور الثا ية لعرض الدراسات    الدراسات السابقة، ا قة املن ور الثالث: مثال توضي لكيفية استعراض الدراسات  الطر السابقة، وا

ا عند مراجعته للدراس ام  ية ال يجب ع الباحث االل م الضوابط املن ص  ثالث مراحل السابقة. وخلصت الدراسة إ أن أ ات تت

ص الدراسمرحلة عرض أساسية:   البحث.السابقة   اتالسابقة ومرحلةأوجه االستفادة من الدراساتتقييم الدراساتالسابقة،مرحلة م

لمات املفتاحية:  ية. ال ة املن ، املعا ية، البحث العل  الدراسات السابقة، املراجعة، الضوابط املن

  

Abstract: 

The research paper aims to answer the following research question: What are the most important methodological controls 

that a researcher must adhere to reviewing the previous studies? Besides highlightingthe importance of the previous studies 

stage and the correct methodological method to reviewing them and how the mistreatmentaffects the rest of scientific 

research stages. For that, the study was divided into three main chapters: first chapter: What are the previous studies? 

second chapter: methodological method for presenting of previous studies, the third chapter: an illustrative example of how 

to review the previous studies. The study concluded that the most important methodological controls to be abide by a 

researcher when reviewing the previous studies were three basic stages: presentation the summary of previous studies, the 

evaluation of previous studies and the use of previous studies in research. 

Key words:previous studies, preview, methodological regulations, scientific research, methodological treatment. 
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  مقدمة:

التحكم    ع  املساعدة  حيث  من  العلمية،  البحوث  السابقة   الدراسات  ا  تمثل ال  ة  الكب مية  األ رغم 

األدوات   إ  ودقيق  يح  ل  ش البحثية  لة  املش ضبط  من  املدروس  إ  املوضوع  وصوال  للبحث  ة  الضرور البحثية 

ا من   اطئة ل ة ا مال الكب واملعا ة اإل إال أن املالحظ  اآلونة األخ ا.  ات ال واج ا والصعو ال النتائج املتوصل 

اجراء  عة   ذا يقول عبد هللا محمود سليمان:" من األخطاء الشا و  ات.  املستو م بمختلف  ن  بحو الباحث   طرف 

ا من الطالب   ر البحث. وال يخفى أن كث البحوث اعتبار الدراسات السابقة خانة يمكن أن تمأل  أي وقت من كتابة تقر

ا كميا   و م وعا مادة بحو ونوا قد فرغوا من جمع  أن ي عد  الدراسات السابقة  يص وعرض  شرعون  قراءة وت

ذا ا ان يختفي وراء مثل  ما  م ور امال من عملية  ورصدوا نتائج عد جزءا مت لسلوك اعتقادا بأن الدراسات السابقة ال 

م البحث."(محمود ادة  سطر لز نما  صفحات    ) 20، ص1973سليمان:البحث و

ي:   الرئ اال ساؤل  البحثية اإلجابة ع ال الورقة  تحاول  ية ال يجب  انطالقا مما سبق  م الضوابط املن ما أ

ا عند مراجعته للدراسات السابقة؟  ع الباحث االل  ساؤالت الفرعية املوالية: ما  ام  لة ال ذه املش وتندرج تحت 

اطئة للدراسات السابقة ع   ية ا ة املن مية الدراسات السابقة؟ كيف تؤثر املعا الدراسات السابقة؟ فيما تكمن أ

  مراحل البحث األخرى؟  

البحث مية  الب:  أ الورقة  مية  أ بع  للدراسات  ت يح  ال امل  واالستعراض  ة  املعا لكيفية  تتطرق  ا  و من حثية 

الدراسات السابقة   العليا، ال يولون  الدراسات  ات، ح   ن  مختلف املستو الباحث السابقة، حيث املالحظ أن جّل 

ل سط أو خاطئ مما يفقد البحث قيمته و  ش ا  م، أين يتم توظيف ة  بحو مية كب حرم الباحث من االستفادة  أ

ذه الدراسات.  قيقة من    ا

ذه الورقة البحثية إ:  داف البحثأ   : دف 

م مراحل البحث العل  - ا أ مية الدراسات السابقة باعتبار ية وأ  استعراض ما

يحة ملراجعة الدراسات السابقة. - ية ال قة املن  توضيح الطر

يحة الستعراض الدراسات السابقة   - ية ال ن حول الكيفية املن ن املبتدئ وضع مثال توضي وعم للباحث

ة.  ة غياب ا م ب ذا العنصر امل مال املتعمد ل اب األخطاء  املستقبل واإل ذا تجنبا الرت  و

ية الدراسات السابقة أوال   : ما

السابقة   ل  الدراسات  واألبح  الرسائلالدراسات  رة    اث،األطروحات،  الظا تناولت  ال  امعية  محل  ا

ا  الدراسة  طة    أو جزء م ذه الدراسات أبحاثا علمية.شر ون  :      أن ت ا إسماعيل صي عرف ة  "و شر ود ال بقة  االسا

عينه، أو    هذي يدرس ال بحثت املوضوع ال ا له مالباحث  ة من  موضوعا مقار مة ن الزوازاو ون مسا شرط أنت ذات    يا...

وقد   علمية،  شرقيمة  ونال أو    ي اضرات بالطباعة  تقديمه  أو    با تم  أو  وصورة  صوتا  أو  صوتا فقط  املذاعة  األحاديث 

صول ع : ...." درجة علمية املؤسسة علمية ل   ) 155، ص 1994(صي

إلىأن: امي  يم  اإبرا تل  وعرف السابقة   الدراسات  ضمن    الدراساتك  "  تدخل  النظري ال  اث  أو    ال

ة،   كث أوجه  من  ا    البحث الدراسات   ذه  باستعراض   واملقصودأدبياتاملوضوع  ملنا صات  م تقديم  و  العل 

ن، ودو  رة الو ا الظا مية لبعض منا ا فقط، دو أية محاولة تقو ا أونتائج ط ش مناق  ن ونتائج ة لتلك النتائج أو الر

امي:  ابي  ) 106، ص 2012(

ا صلة باملوضوع املراد    عادة مات العلمية ال ل ل املسا شمل الدراسات السابقة  طةما  ون    بحثه، شر أن ي

دفونتائجللدراسة   باملوضوع  موضوع،  املباشرة  العالقات  ذات  البارزة  الدراسات  ع  االقتصار  الباحث  ع   .

ا.  تائج   وعلى
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تمام قة عرض الدراسات  محور اال س طر ل مستقل؟    وماذاو من الذي كتب؟    السابقة، ل ش ل دراسة   وقالت 

  أي كتاب؟ 

تمام:  لكن محور    ح؟  اال   وكيف ماذا قالت أو ذكرت تلك الدراسات السابقة مجتمعة حول نقطة من نقاط البحث املق

ت عن   م متفقة أم مختلفة أم متعارضة و أي درجة؟  املوضوع؟وكم عدد الذين كتبوا عن املوضوع؟ كت     ل آراؤ

مي -1   ة مراجعة الدراسات السابقةأ

امMoulyأشار   امل من  عد  األدبيات  مراجعة  مجال    أن  اوتبصرا   درا و وعيا  تتطلب  والصعبة،  الدقيقة 

ب ع الباحث   طوات ال ي ما عد من أ اث النظري واملعارف السابقة  االختصاص. وعليه فإن مرحلة استطالع ال

د فيإعداد موضوع بحثه، وخطوة  نجاح بح اد وا تماما، ف بدون شك مرحلة تم الباحث ا ا ا ثه نظرا  أن يول

م موضوع دراسته.   ا فيمساعدته ع ف اعتمد عل ال  السابقة  مية األدبيات والدراسات  ن نجاح أي بحث عل  فإأل

ه   توج ة  نظر وأطر  دراسات  ق  طر عن  للبحث  مية  إعطاءأ ع  وقدرته  الباحث  تمام  ا بمدى  ون  مر

  ) 07، ص 2017(بوترعة:.وتضبطه

مية وعموما، فإنه يمكن ايجاز      النقاط االتية: الدراسات السابقة   مراجعة أ

  ة ا من نفس الزاو و بصدد بح لة ال  ذه الدراسات لم تتطرق للمش   باملن نفسه. والالتأكد من أن 

   ن   السابقة واملنااالستفادة من نتائج الدراسات ن:املتبعة  مجال     أساسي

  وضع فروض دراسته مساعدة الباحث ع   

 ا الدراسات السابقة وانب ال وقفت عند     استكمال ا

  د الباحث بالكث من املراجع امتزو ار، األدواتبحثه إ جانب   واملصادرإلل لة.  األف ل املش   واإلجراءات 

   لة بحثه ابلورة مش غنا او ا، مجاال عاد ال توصل    والنتائجوالدراساتوالفرضياتواملسلماتباملعارف    وتحديدأ

ا االخرون (االثراء املعر  ةإل ا الباحث). وا ود    الواسعة ال ي

 ه  البحث. يتوج ا غ ات ال واج   ه الباحث إ تجنب الصعو

  ة للدراسات السابقة إ تحديد قوة أو أساس   للموضوع. النظري   اإلطارعمليا، تؤدي املراجعات النظر

    عديل ية.   اإلطارساعد ع    النظري حسب املستجدات البي

اطئة للدراسات السابقة ع بقية مراحل البحث العل   - 2 ية ا ة املن   تأث املعا
ية   الباحث للضوابط املن مال  ام أو إ الدراسات السابقة، فإن عدم ال ا عنصر مراجعة  مية ال يمثل نظرا لأل

مكن   و  ، العل البحث  مراحل  با  ع  ج  ل  ش و سلبا  ينعكس  مما  الدراسات،  لتلك  اطئ  ا التوظيف  إ  يؤدي 

ي:     توضيح ذلك ع النحو اال

صياغة  - العدم   من  حدود    االنطالق  ضبط  السابقة   الدراسات  ود  ج توظيف  وعدم  البحث  الية  إش

ا من قبل.  لة تم التطرق ال عد امل  بحثه إعادة دراسته ملش شف الباحث  لة، فيك  املش

ا إ نتائج الدراسات السابقة.  - ناد  صياغ ي وسط دون االس ل عشوا ش   وضع الفرضيات 

يح  - ية  لإلجراءاتاملوفق  واالختيارعدم التوظيف ال حثه.    املن   من منا وأدوات بحثية بما يتوافق و

السابقة،   - الدراسات  لنتائج  نادا  اس بحثه  لنتائج  الباحث  ة  التوصل  عدم معا نتائج بحثه تكرارا ملا تم  ي  فتأ

ا.   س تكملة ل   إليه  تلك الدراسات ول

ية  :ثانيا قة املن   السابقة الدراسات    الستعراضالطر

أ  ع وأ  نالباحث  السابقة،  بالدراسات  التحكم  قدرته   للقارئ  ن  بل     نيب الدراسات،  كم  س   ل ة  الع

ا، حيث أ ثمارف ا واالس ا أشالدراسة السابقة من    توى القراءة املتأنية واملنتقاة    ن كيفية توظف كن الباحث من  نتمأ
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ا،   م روجاالستفادة  لبأف  وا تفتح  :(وضوعهملحو   االفاق ار  للدراسات  817ص،  2020قاس الباحث  يف  تص عد   (

تقل   ات األساسية للدراسة أو حسب متغ الزمن. ي ، أو حسب املتغ نادا إما للمعيار املوضو ا اس السابقة ال جمع

ية لعرض  ترتكزملرحلة عرض الدراسات السابقة وال  قة املن ي :  مراحل:ثالث  عاالطر   ) 81-79، ص 2014(زروا

ص الدراسمرحلة عرض  -1   السابقة اتم

طوة ب ذه ا ل الباحث  :  ذكر س ل دراسة واملتمثلة  م العناصر األساسية ل   أ

 عنوان الدراسة    

  ة ال قامت بالدراسة ا:  اسم ا ان  أو أشرفت عل ق بحث  سواء  يئة بحثأص،فر   .و 

  خ الذي : أي ذكر الدراسةزمن ديثة.  الدراسةفيه   انجزتالتار فضل استخدام الدراسات ا   ، و

   ل  دراسة نالدراسةطبيعة ة  : بمع    م ميدانية أظر

  ان ي الذي ركزت عليه الدراسة الدراسةم ا   : أي ذكر اإلطار امل

   لة ساؤل الرئ للبحث  الدراسةمش   : أي ذكر ال

   ية ذا اإلطار اإلشارة إ  لدراسةامن ا، يتم   ية املعتمدة من طرف الباحث وكيفية استخدام : أي ذكر املن

، األدوات   . العينةمواصفات و البحثية املن

  ا.  الدراسةال سعت  دافذكر األ   لتحقيق

 نتائج م  أ ا  عرض  ل توصلت  وال   ال  العلمية  الدراسة  اإلضافة  ع  املعرفةأك  حقل  ية   املن أو    و 

ا الباحث. (سفاري:  ات ال خرج   )  44-43، ص 1995النظر

قتان ناك طر ما و ص الدراسات السابقة:  يمكن اعتماد   الستعراض م

قة األو  ل دراسة ع حدمل  الباحث   استعراض  : تتمثل الطر ل فقرات  ة  ص  م عناصر الدراسة،   ش متضمنة أ

اديميا خلوب( :دناهأو مو  املثال  كما   ) https://bit.ly/3ruvPmNأ

ية)   دراسات ال -أ ية أو أجن ات الدراسة)   01املتغ تناولت ال(عر يف الدراسة ع أساس متغ ان تص   (إذا 

 دراسة  ) اتب)،…  عنوان(  ال من…  إ  الدراسة  ذه  دفت …...  السنة)، ساؤل   خالل  …،  .  ……املوا  الرئ   ال

التالية   استخدمت ان……  البيانات  جمع دواتأ و …..  املنا ا أبرز  من و   ..… نتائج

ية) الدراسات -ب ية أو أجن   02تناولتاملتغ ال(عر

اتب)،(دراسة….   عنوان(  ال ساؤل   خالل  …، من…  إ   الدراسة  ذه  دفت…...  السنة)،   استخدمت .   ……املوا  الرئ  ال

ان……  البيانات جمع دواتأو …..  التالية املنا ا أبرز   من و   ..… نتائج

ي الثا قة  االطر تتمثل   كما    الباحث عتماد  :  األساسية  ا  وعناصر ا  عل املعتمد  الدراسات  جميع  يضم  جدول  ع 

ه     :  املثال أدناهيو
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فقيه:  املصدر الرحمن  عبد  محمد  ي  اإللك  ، ا سوق  وأثر ال ي  عصر    ع  هو الكية   االس األسرة  ات  اتجا

القر   ،ماجسترسالة  :ماتيةو لعامل أم  اململكة  ى جامعة  السعودية،  ية    2013،العر

http://repository.hess.sa/xmlui/bitstream/handle  
  السابقة ات تقييم الدراسمرحلة  -2

ر الباحث   طوة يظ ذه ا ن    واالختالفأوجه االتفاق    عمل ع  ب ار مواطن  دراسته والدراساتالسابقة، كما إظ

ياندراسة  ل    القوة   ومواطن الضعف   ا الباحث.  وت ة أو التطبيقية ال توصل إل مية   القيمة العلمية النظر   تكمن أ

    ملعرفة: بدراسته الدراسات السابقةمقارنة الباحث  

  درس؛ ماذا  

 غية أخذه بالدراسة (ما عد    )؛الدراسة السابقة  هذا أغفلتوماذا لم يدرس 

  انت رس دُ أو ذا الدراسة ناقصة  و دف من بحثه إ دراسة ما  و النقص أو سّد   ناقصا، اكمال ن افالباحث 

 الفجوة. 

ة واسعة  كيفية استعراض الدراسات السابقة، باستخدام   س لديه خ ، أي باحث مبتدئ أو ل طوة ين ذه ا  

ة املو  ا الصياغات اللغو ح اديميا خلوبالية ال اق   طرق استعراض الدراسات السابقة، مرجع سابق)  (: موقع أ

  البحث السابقة    اتتوظيف الدراس مرحلة-3

ار أوجه طوة ع الباحث إظ ذه ا ل  االستفادة من      ك  ع حدة،  دراسة  توظيفه ل ا وال عد تمحيص ذا  و

دراسته، يفيد  ما  أخذ  ار    ع  اظ بمع  ال  أي  العلمية  اجاءت  الفجوة  ا.    عا سد ل أو  يدراسته  مثال    وفيما 

ا:   (نفس املرجع)  توضي للعبارات املستحسن استخدام

اليةاستفادت  أن  فيه  الشك  مما ا  الدراسةا ا  مما  كث ا  توظف  أن  حاولت  حيث  دراسات،   من  سبق ود   من  كث   ا

لة  دقيق  يص  إ  للوصول   السابقة ا   للمش ل   ومعا   العلميةللدراسات  االستفادة  جوانب  ومن  شمو  ش

   :ماي السابقة

الية الدراسة  استفادت -   املوسوم   البح  للعنوان   دقيقة  صياغة  إ الوصول     السابقة  الدراسات  جميع من ا

  بـ... 

الية الدراسة  استفادت - ذه  املالئم للمن الوصول    الدراسات جميع  من  ا    .الدراسة ل

الية  الدراسة   وظفت - حات   توصيات  ا لة  دعم    السابقة  الدراسات  ومق ا  الدراسة   مش مي   خصوصا  وأ

 دراسة...

الية الدراسة  استفادت -   .لدراسة ا  أدوات  صياغة ….  ودراسة…..  دراسة من  ا
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الية  استفادت -  .النظري  اإلطار إثراء ….  ودراسة …..  دراسة من الدراسةا

الية الدراسة  استفادت -    .الدراسة  فرضيات صياغة ….  .. ودراسة… دراسة من  ا

  : مثال توضي لكيفية مراجعة الدراسات السابقةاثالث

من  ناك   ا  العديد  ومراجع ا  عرض قة  طر ا   م االستفادة  يمكن  ال  ة  واملتم ادة  ا العلمية  األبحاث 

لل ا  ب  السابقة،دراسات  وتوظيف ا    عوق  ال النماذج    ن ومن  عنوان: ،  االختيارعل جما  التنظيميكتاب      ة الفعالية 

ن  صنفحيث  .املؤسسة: مدخل سوسيولو  ات    الباحث ذا  و الدراسة،  الدراسات السابقة حسب متغ ن باعتماد 

يف   ا املعيار للتص ، 2013(سالطنية ::  01م  النموذج رقاملوضوع واسعا وعدد الدراسات السابقة متوفرا، أنظر    نلما 

  ) 104ص 

  
الباحث عرض  نعامل  ا  ص  مل السابقةم  أ  ،حسباملثاللدراسات  إليهشالذي  و سابقا  رنا  و ي  ،  ه  وما 

  (نفس املرجع) :2رقم النموذج
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ه   و ما يو ل دراسة، و أوجه االستفادة من  ن ع إبراز  طوة املوالية، ركز الباحث ا نفس :(  03النموذج رقم  و 

  ) 113ص  املرجع،

  
زه   ي ما  و  و االتفاق،  أوجه  أوال  بتوضيح  وذلك  السابقة  الدراسات  ومجمل  م  دراس ن  ب العالقة  ار  إظ حاولوا  كما 

  )114املرجع، ص  (نفس: 04النموذج رقم 

  
رقم  وحسب   دف    ،05النموذج  ال حيث  من  السابقة  والدراسات  م  دراس ن  ب االختالف  أوجه  بتوضيح  ن  الباحث قام 

ال: (نفس   ) 115ص  املرجع،وا
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و ما ي ل دراسة، و ل دراسة بإبراز جوانب القوة والضعف ل ن تقييم  النموذج  ه وومن ثم، حاول الباحث

  ) 116املرجع، ص  :(نفس06رقم
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  :خاتمة

مخلصت   أ ميةالدراسات السابقة،  ،  مراحل البحث   الورقة البحثية إ أن أ الباحث  تكمن  مساعدةالعل

يحة،   ال قة  بالطر البحثية  لة  املش ضبط  ة سابقة،  تجر إ  نادا  اس بحثه  الدقيق ملوضوع  والضبط  التحديد   : ع

تحديد إ  وصوال  البحثية  واألدوات  ية  املن طوات  ا ا  تلمس  إل املتوصل  إ  النتائج  ن  الباحث من  أالعديد  ي .لذا، 

السابقة   عن  الدراسات  تنم  ا  أ كما  عدمه،  من  نجاعته  ومدى  العل  البحث  جدة  ع  كم  ل لباحث  اثقافة  كمعيار 

  . تلف املواضيع وقراءته

ص   ا عند مراجعتذا وتت ام  االل الباحث  ال يجب ع  ية  املن الضوابط  م  السابقةأ للدراسات     ه 

ص الدراسمرحلة عرض  ثالث مراحل أساسية:     من   مرحلةأوجه االستفادةو   اتالسابقةتقييم الدراس اتالسابقة،مرحلة  م

أن تأث  البحثالسابقة     الدراسات البحثية  الورقة  ت  أو ل. كما  اطئة  ا ية  املن ة  الدراساتاملعا ع    عنصر 

الية البحثية، صياغة الفرضيات، اختيار اإلطار امل املناسب    با مراحل البحث العل ة ضبط اإلش ر  صعو يظ

  للدراسة إضافة إ تكرار نتائج الدراسات األخرى.

  قائمة املراجع: 

 يم، ، امي ية  العلوم االجتماعية  سأس  ): 2012(  الدراسات السابقة  البحث العلإبرا فضيل دليو،   ،املن

ي  .جمة  للبحث وال واالتصال علم اجتماع  (محرر)، مخع غر

  وآخرون سوسيولو):2013(  سالطنية،بلقاسم  مدخل  املؤسسة:  التنظيمية   شر  الفعالية  لل الفجر  دار   ،

ع  .  والتوز

 البحث  ):2017(  بالل،بوترعة السابقة   مالعلالدراسات  سانية  ،  اإل العلوم  الباحث   واالجتماعية،  جلة 

  جامعة الوادي. ،06ع

 ر البحث  العلوم السلوكية):1973( عبد هللا ،محمود سليمان ة-، مكتبة االنجلو املن وكتابة تقر  .  املصر

 ي ية البحث  العلوم ):2014(رشيد ،زروا باتمن ديثاالجتماعية: أسس علمية وتدر  . ، دار الكتاب ا

 ادي): 2020(صونيا،قاس يةفيتوظيفالدراساتالسابقةفيالبحثاأل ، جامعة  51، ع مجلةاملعيار ، الضوابطاملن

 العلوم اإلسالمية األم عبد القادر قسنطينة. 

  ميلو السابقة،    ): 1995(  دسفاري،  الدراسات  توظيف  ية   املن يةاألسس  املن دراسات   فضيل     ،

امعية  .  دليو(محرر)، ديوان املطبوعات ا

 سعي ،  . مؤسسةالرسالة،العلأساسية  البحث    قواعد): 1994( د إسماعيل صي



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
98 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
 ي سوق اإللك ):2013(  محمد عبد الرحمن فقيه ،ا ي وأثر ال الكية  عصر   ع هو ات األسرة االس اتجا

ية ى جامعة أم القر  ، ماجسترسالة :ماتيةو لعامل ) متوفر 07/2021/ 20تم تصفح املوقع (السعودية، اململكة العر

  http://repository.hess.sa/xmlui/bitstream/handle، ع

   يوم املوقع  تصفح  (تم  خلوب  اديميا  أ السابقة،  الدراسات  استعراض  ،  21/07/2021طرق  ع متوفر   ،(
https://bit.ly/3ruvPmN (  
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 تقنيات وضوابط التوثيق لبحث عل أصيل
Techniques and Rules of Documentation in Authentic Scientific Research  

 د ة. عليلوش فتيحة 

ALILOUCHEFatiha 

ائر  /البليدة ، 2بجامعة لون ع البليدة  أستاذة مؤقتة ،دكتورة ز  ا

University blida2  - lounici Ali, blida / Algerai 

  

ص:    امل

ل مرحلة من مراحله لشروط وضوابط خاصة ال يمكن  أي حال من األحوال   ، يتم إعداده وفق مراحل، وتخضع  باعتبار أن البحث العل

ا.  مال  إ

ن العناصر   صول ع بحث عل أصيل،ومن ب ا ل تمام،األمانة العلمية ال تقت  بحيث البد م ل اال ا  تمام  ة وال يجب اال الضرور

نما يخضع لضوابط وتقنيات وقواعد يجب  كذا عشوائيا،و ، دات الغ اف بمج ون االع ابه، وال ي س نتاجا للباحث أل و ل ل ما  سب 

بال ف  التعر من خالل  املداخلة  ذه  ينه   ما سن ذا  و ا،  ام  واملراجع بمختلف االل املصادر  من مختلف  االقتباس  توثيق  وكيفية  توثيق، 

امش أو  قائمة املراجع. ان ذك  ال ا، سواء    أنواع

لمات املفتاحية:  امش، التوثيق، قائمة املراجع، املصادر.  ال ش، ال م   ال

Abstract: 

Scientific research goes through a set of stages and each of them is subject to particular conditions and 

rules that cannot be neglected in any way. Indeed, it is essential to obtain an authentic scientific research, 

and among the necessary elements to which special attention should be given, is the intellectual honesty 

that requires the attribution of everything that is not a product of the researcher to its owners. Thus, 

recognizing the efforts of others is not so much random, but subject to criteria, techniques and rules that 

must be respected. Moreover, this is what we will try to explain in this intervention to make 

documentation known, and how to document a quote from all kinds of sources and references both in the 

margin and in the list of references. 

Keywords: Referencing, Margin, Documentation, References, Sources . 
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  مقدمة:

ات ال تجعل منه بحث ذو قيمة علمية   تو ل ا عت البحث علميا، إذا ما استو جميع أجزاءه األساسية، وتضمن 

ام ون ذلك إال باالل م، وال ي ن املوثوق ف ا، ترفع معده ا مصاف الباحث ف   وجودة وأصالة مع
ي وتح   السلوك تؤثر قيمةعليا عت  العلمية،وال باألمانة  سا ود اإل ن  مج   عدةنذكر  أخطار من  الباحث

االضياع،والسرقة،واالنتحال، ال تتجسد  ا من البحوث  م ار واآلراء واألساليب ال تم اقتباس من خالل توثيق األف

انت كتبا أو مذكرات، ورسائل أو مقاالت العلمّية األخرى  وامش من   سواء  ا، والتح بالدقة  وضع ال ا ا إ أ س و

ع  املصادر واملراجع من أ ا، والتنو يل الوصول إ املصادر والتعرف عل س ا. أجل   جل الوصول لنتائج علمية موثوق ف

دف من املداخلة   ال

     : ذه املداخلة يتمثل   دفنا من 

ف باالقتباس وضوابطه تقنياته. -   التعر

ف بالتوثيق  البحث العل وشروطه وطرقه. -   التعر

ن البحث، و قائمة املصادر واملراجع. -  ن التوثيق  م   التفرقة ب

دف ذا لتحقيق ال و إعداد بحث عل أصيل.   *و   العام و

  املن املتبع: 

 . ذا املوضوع املن التحلي نا ل   وقد اتبعنا  دراس

اليةاملطروحة:     اإلش

؟  ن البحث وقائمة املصادر واملراجع  البحث العل  فيما تتمثل أساليب وتقنيات التوثيق  م

الية اعتمدنا  ذه اإلش : ولإلجابة ع    التقسيم التا

امش. املبحث األول:   تقنيات التوثيق  ال

ي:   .أساليب وضوابط التوثيق  قائمة املصادر واملراجع  املبحث الثا

امش :املبحث األول    تقنيات التوثيق  ال

وء ا  ب ل امش البحث البد من التطرق لالقتباس باعتباره الس ا التوثيق   ديث عن األليات والكيفيات ال يتم  قبل ا

عد االقتباس  البحث   امش، و و من  التوثيق  ال ، واالقتباس  ا أي بحث عل سية ال يقوم عل العل أحد العناصر الرئ

املادة  مرحلة جمع  ا   عل صل  ا واملراجع  املصادر  املوجودة   السابقة  املعلومات  من  االستفادة  املستعملة   طرق  أقدم 

 العلمية،

: ذا املبحث ملا ي تعرض     وس

.االقتباس   املطلب األول:   البحث العل

ي:  امش. املطلب الثا   أساليب التوثيق  ال

  االقتباس  البحث العلاملطلب األول: 

، من حيث املقصود به وكذا شروطه وأنواعه، ثم  ذا املطلب مجاال لدراسة االقتباس  البحث العل ون  سي

امش ا عملية التوثيق  ال ون ذلك ، التطرق لألساليب ال تتم  :وسي   وفق التقسيم التا

ميته. الفرع األول: ف االقتباس وأ   عر

ي:    أنواعالقتباس شروطه. الفرع الثا

ميتهالفرع األول:  ف االقتباس وأ   عر

ف االقتباس عر  أوال: 
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تلفة       ا ا دمة موضوع البحث من مصادر ، 1992:  خضر(يقصد باالقتباس " اقتطاف املادة العلمية الالزمة 

  . )24ص

اتب  ملؤلف أوفكرة أونص  بنقل عبارات الباحث االقتباس كذلك بأنه " قيامكما يقصد ب   مصدر  جاءت كما  آخر  أو

، ا ن إ بحثه ا ون  أومرجع مع االت  االقتباس و  :التالية ا

 .الباحث  دعم رأي -

ة نظره بتقديم دليل" -  ) 14، ص2014/2015(مشري:  إثبات وج

ا الباحث لتأكيد   عتمد عل ون االقتباس كدعامة  ا الباحث إ االقتباس، بحيث ي أ ف ناك حاالت ومواقف ي بمع أن 

 رأيه أو الذي موقفه اتخذه من مسألة ما.  

ون االقتباس بمثابة دليل إثبات.  نا ي ان رأي أو موقف الباحث يحتاج إ دليل إثبات ف   أو  حالة ما إذا 

ل صورة من صور  اذن "  ار أو أق وال او  اد بما أنتجه اآلخرون من أف ش و االس فاالقتباس  األبحاث العلمية 

  االبداعات 

ون ذلك بصورة مباشرة، أو  ن، و ن آخر ن أو باحث ع اصطالحا: "نقل نصوص من مؤلف ة كما   العلمية والفكر

د نة، أو توجيه، أو نقد، أو إجراء غ مباشرة، أو بصورة جزئية، أو بإعادة صياغة؛ وال و تأكيد فكرة ُمعيَّ  ف 

  ). 2...." (قواس: (د.ت) ص ُمقارنة

مية االقتباس    ثانيا: أ

ن:  م منه أمر ة وخلو أي بحث عل منه يف مية كب   لالقتباس أ

، بحيث دفعته ا الباحث  بحثه  من نتاجه ال ثقته العلمية بنفسه إ   األمر األول: أن املادة العلمية ال استخدم

 .   تخليه عن االعتماد ع الغ

عفيه من واجب   ذا ال  ه، ف ا بأسلو ان قد قام بإعادة صياغ ، وان  ار الغ ي: يتمثل  اعتماد الباحث ع أف األمر الثا

ا. اإلشارة إ املراجع أو املؤلفات املعتمد    )24خضر: مرجع سابق، ص(عل

نا ن لنا استخدام الباحث لالقتباس مدى معرفته  عت االقتب من  اس معيارا ودليال ع قراءة الباحث الواسعة، وكذلك يب

ديدة املتعلقة ببحثه.  ا وا ة واطالعه الواسع بالبحوث القديمة م  الكب

ار الباحث وأراءه. - ن ألف جعل القارئ َيطم ل الباحث لكسب ثقة القارئ و   االقتباس يؤ

قة واسلوب نقله واقتباسه  وال تتأكد   - ذه االراء ،وانما أيضا تتأكد من طر صية الباحث من ارائه وأسلوب عرضه ل

ذه االقتباسات  موضوع بحثه اب:  ،وتتعزز بقدرة الباحث ع دمج    ). 92، ص2000( 

ي: أنواع االقتباس شروطه  الفرع الثا

  أنواع االقتباسأوال:  

  االقتباس املباشر  -أ 

ل حر أي ينقل             ش ن  كتابه أو بحثه  ار اآلخر ر املقصود به استعانة الباحث بأف س أيضا االقتباس ا و

ال جاءت   األلفاظ  أو  لمات  ال غ   أي  إحداث  ا األص دون  مصدر ار كما جاءت عليه   األف عبيدات:  (ا  تلك 

  ). 165، ص1999

ر د االقتباس ا ك  وقد يز ذا ب ن و س من امل الة يقوم الباحث بفصل النص املقت ذه ا ، عن ستة أسطر، ففي 

ن أسطر   املسافة ب ون  ن، وأن ت املزدوجت ن  الشولت ستغ عن وضع  الصفحة و س وسط  املقت مسافة، بجعل النص 

ن  عادل نصف املسافة املستعملة  م س  : ( البحث النص املقت   ). 61، ص2000ر

تم ا االت التالية: و  الستعانة باالقتباس املباشر  ا
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سة.  -  مية املادة املقت   حالة شعور الباحث بأ

ذا االقتباس.  - ز رأيه  عز  حالة رغبة الباحث  

سة.  -   حالة محاولة الباحث التعليق ع املادة املقت

سة.  -   حالة محاولة الباحث نقد املادة املقت

 املباشراالقتباس غ  -ب

و عكس النوع األول،   ذا االقتباس  تج أن  ست سمية  ، ومن ال ر يطلق عليه اسم اقتباس املضمون، واالقتباس غ ا

ن   ستع و، بحيث  ه  ، ولكن بأسلو ار الغ و االقتباس املباشر، ففي االقتباس غ املباشر يقصد به استخدام الباحث أف و

م نتاج  ار أما األسلوب واللغة ف   الباحث.  باألف

وردت             ال  ا  نفس لمات  ال اخذ  دون  الفكرة  ناول  في املباشر  غ  االقتباس  بأنه"  املباشر  غ  االقتباس  وُعرف 

ه لماته وأسلو سة بلغته و ، أي أن الباحث يصوغ الفكرة املقت   ).167"(عبيدات: مرجع سابق، صالنص األص

االقتباس، ع النوع من  ذا  الباحث  ذا  ستخدم  ه و بلغته، وأسلو ا  ع ع  املرجع، ثم  ار من  األف م مضمون  لف وؤه  ند 

ا لغة ضعيفة.  س منه غ مالئم لبحثه أو أ ما إ إن اللغة أو األسلوب املرجع املقت  راجع ر

ن  ن، و الوقت ذاته يقوم بوضع رقما  م ن املزدوجت و    ففي االقتباس غ املباشر ال يضع الباحث الشولت البحث و

امش نفس الرقم الذي بوضع     ). 62، ص1999منصور: (ال

ذا النوع من االقتباس أك شيوعا من االقتباس املباشر. عت   و

ما:  ن    كما تجدر اإلشارة ا أن االقتباس غ املباشر أسلو

يص: -   أسلوب الت

م، و  ة ا ا كب ون املادة املراد اقتباس ا  بحثه، مما  يقوم الباحث عندما ت ا، ووضع يص ا بت م د الباحث تقليص  ر

 . ه للمع األص شو ا، دون  ار املراد اقتباس يص األف ذا يتمكن من ت   ستوجب عيه قبل ذلك القراءة العميقة املتمعنة، و

  أسلوب إعادة الصياغة:  -

انت املادة ال يرغب   ذا األسلوب  حالة ما إذا  نا يتوجب ع الباحث إعادة  ستخدم  ة، ف ا، قص الباحث اقتباس

س سة بألفاظ وعبارات تختلف عن ألفاظ وعبارات النص املقت   ).167(عبيدات: مرجع سابق، ص صياغة املادة املقت

 ثانيا: شروط االقتباس 

عت االقتباس اقتباسا علميا ي ي  : تو ل موعة من الضوابط والشروط تتمثل فيما ي   جب خضوعه 

ون  -1 ا ت ا أو كمي لما زاد طول ا أو الكمية، ف وجوب االقتصاد  استخدام االقتباسات املباشرة، سواء من حيث طول

ف ون  ت حاالت  ناك  أن  إال  ا  ف تبدو  ال  االت  ا أما  التفك  الباحث   استقاللية  عدم  ع  ة  داللة  ك ا 

م االقتباساتاملباشرة مقبولة و حاالت التفس والشرح وحاالت النقد  : (والتقو   ). 616، ص2010صي

و أخر  - س منه  املقت املرجع  أن  التأكد  اقتباس املعلومات ع املراجع األصلية، وضرورة  املستطاع االعتماد   محاولة قدر 

 طبعة للمؤلف.

ام بالدقة عند االقتب  -3 ه االل شو   ).25-24خضر: مرجع سابق، ص(املع اس وعدم 

اشية ش إ تلك املصادر  ا أن يقول  .متعددة، ف ن نوع االستفادة  نا البد أن يب تاج مما قال به  " :و مكن االست و

اء : مرجع سابق، ص"...عدد من الفق   ).617" (صي

ام الضوابط القانونية املقررة. ضرورة تو املشروعية  االقتباس، بمع -  اح

لية لالقتباس.  -6 ام القواعد الش   اح
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ة    -7 و استخدام كمية كب دف  ون ال ا عالقة بموضوع البحث، وال ي سة ل ار املقت ون األف شو، بمع أن ت تجنب ا

: مرجع سبق، صمن     ). 205املراجع (ر

امش  ي: أساليب التوثيق  ال  املطلب الثا

البحث   اعداد  ا   عل االعتماد  تم  ال  واملراجع  املصادر  بيانات  توثيق  ا  يتم  ال  الكيفية  املطلب  ذا  سندرس  

 : ا، وفق التقسيم التا قة ال يتم التوثيق  امش، وصوال للطر ، بالتطرق للمقصود بال   العل

ميته وأنواعه. الفرع األول:  امش وأ ف ال   عر

امش. الفرع  ي: كيفية التوثيق  ال   الثا

ميته وأنواعه الفرع األول:  امش وأ ف ال   عر

ميته   امش وأ ف ال عر   أوال: 

امش  -أ    املقصود بال

ون بياضا أو فراغا             انوا ي ، حيث  وا عرفون نظام ا ان املؤلفون آنذاك  امش معروفا قديما، لكن  لم يكن نظام ال

الصفحة،   جوانب  ذلك  ع  يقرؤون  الذين  العلماء  إنما  املؤلفون  ا  يكت وال  التعليقات.  بكتابة  قومون  الكتاب و

  ). 65، ص2004العسكري:(

إدراجه    يتم  ن، وما  امل ملا   مساندة  معلومات  من  يرد  ما  ل  امش  بال قصد  أو  او ن  صفحاتامل فصوله  ايات  يات 

: مرجع سابق، ص(   ). 608-607صي

مية   - ب امش أ  ال

، فمن خالله   ة  إعداد أي بحث عل مية كب امش أ وامش  لل اكم ع  يمكناال ا  ؛  ات لما استخدم بحث 

يد للمادة العلمية حيث أن   م ا الف ان ذك دليال ع  يحا،  ا الباحث استخداما  امتنالبحث  عض املعلومات م

امش    العل ن  ، و البحث العل، والبعض اآلخر محله  ون موضعه م امش ال يص أن ي  ،البحث العلما يص بال

ن   م ونموضعه  ي امش. وما  بال ون  ي أن  يص  ال  العل    البحث 

دففا ن من    ل د امل امش تجر ا  الوقت  امن ال ًسا من البحث؛ ولك عد جزًءا رئ ذه  الستطرادات، ال ال  عت  نفسه 

القارئ  تمنح  ضروري،ف  أمر  البحث   االستطرادات  جوانب  ميع  املة  صورة  الطالب  سليمان:    أو  أبو   )2005 ،

  ). 135ص

عض النقاط،   ادة االطالع إلقاء الضوء ع  عميق املوضوع، وز م   سا امش  أنه  مية ال ا  وكذلك تكمن أ وتوسيع

  ).69منصور: مرجع سابق (

امش   ثانيا: أنواع ال

وامش محيلة ع البحث نفسه.   وامش شارحة ومعلقة، و وامش املراجع، و  : امش ثالثة أنواع تتمثل    لل

  جع وامش املرا  -أ 

ن:  م ن م دف و تحقيق  امش    الغرض من ذكر املراجع  ال

د   -1 ان، سواء لرغبته  املز ب  ا ألي س ل ع القارئ الرجوع إل س ذا  ف بمصدر املعلومات ال جاءت  البحث، و التعر

ذه املعلومات مع ال ساق  ذه املعلومات، أو للتأكد من ا ة  ب إليه الباحث. من املعلومات، أو التأكد من    تفس الذي ذ

األمانة    -2 تو  وكذا  ا.  ا أل ا  س ق  طر عن  بحثه،  ا   أورد ال  ار  واألف املعلومات  عن  الباحث  مسؤولية  رفع 

ذا بإرجاع الفضل  ابه العلمية، و   ص). 130، 2004مراح: (أل

تم التطرق ل ذه املراجع وفق تقنيات وتتضمن بياناتمحددة، س تم ذكر   ا الحقا. و

 وامش شارحة ومعلقة   - ب
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ا  البحث، أو لم يتعرض          ار تم عرض ذه األف ون  ار، وقد ت عض األف وامش، لتوضيح  ذا النوع من ال ستعمل 

ا الباحث، وكذلك يمكن إجراء مقارنة، أو ترجمة لعلم من    ). 136أبو سليمان، مرجع سابق، ص(األعالم ل

 البحث نفسه وامش محيلة ع  -ج

زء أخر من           د من اإليضاح، بالرجوع  وامش  حالة استحسان دعوة القارئ ملز ذا النوع من ال ن الباحث  ستع

  ).145مراح: مرجع سابق، ص( املالحق البحث نفسه، سواء بالرجوع ملوضوع سابق أو ملوضوع الحق أو باإلحالة ع  

 . 8: انظر أعاله ص1مثال

  .130انظر أدناه ص :  2مثال

امش   ي: كيفية التوثيق  ال  الفرع الثا

امش وفق تقنيات وكيفية تخلف باختالف   ا  ال ناك بيانات متعلقة باملرجع الذي تم االقتباس منه  البحث، البد من ذكر

 : ينه فيما ي ذا ما سن   املراجع و

م :أوال اصبالقرآنالكر   التوثيقا

التا امش  :يتمتوثيق اآليات القرآنية فيال

اية اآلية القرآنية ثماسمالسورةالقرآنية نضعفاصلة، ثم- عد  ن  ون نفسه الرقم املوجود  امل  نضع  نضع رقم اإلحالة الذي ي

 . نقطة نضع ثم  اآليةالقرآنية  رقم

  .05اآليةسورة الرحمن،  -1مثال:

امشثانيا:  ة  ال   توثيق األحاديث النبو

اتب  اسم ولقب  ثم نكتب  اإلحالة  رقم  نضع   ثم الباب  الكتاب  عنوان  نضع  ثم  فاصلة   ثم  الكتاب  عنوان  نكتب  ثم    فاصلة  ثم   ال

ديث، ثم شر،  رقم الطبعة ثم فاصلة، ثم بيانات  ثم  فاصلة  الذي يندرج فيه ا زء،ثم فاصلة ثم  رقم  ثم فاصلة ثم   ال   رقم   ا

  .الصفحة

امش    ثالثا: توثيق الكتب  ال

ال العديد توجد امش  لكتابة  من األش ا الكتب  ال   :م

شر، فيكتب  - شر أو سنة ال ان الكتاب قد صدر دون  شر "إذا  خ "أو "دون  ،  "دون تار ن( دش ن قوس   ). 145، 2016ب

ون  امش ي في ال س من الكتاب للمرة الثانية فتوثيق : *أما إذا اقت  التا

من  - االقتباس  كتابة    األو  للمرة  عداستعماله  الثانيةمباشرة  للمرة  الكتاب  عند  عيد  وال املؤلف،  اسم  نكتب  الة  ا ذ  

ا ب"نفساملرجع" ثم نكتب رقم الصفحة.  عوض نما    البيانات و

االقتباس من   - ذه  الكتاب   عند  متتالية،   ست  الة    ملرات متعددة، ولكن ل املؤلف، وال ا البيانات    نكتب اسم  عيد كتابة 

ا ب" املرجع السابق"، ثم نكتب رقم الصفحة.  عوض نما    و

امش:    ثالثا توثيق الرسائل واألطروحات العلمية  ال

ل  رسالة ماجست أو أطروحة دكتوراه، ثم القسم،   اتب الرسالة، عنوان الرسالة، نوع الرسالة بمع  لية، نكتب اسم  ال

ا.  س م امعية، ثم الصفحة املقت امعة، السنة ا   ا

لية    مثال: قوق،  زائري والقانون املقارن رسالة دكتوراه، قسما ع ا شر نائية للطفل  ال ماية ا م فخار، ا حمو بن برا

امعية سكرة،السنة ا قوقوالعلومالسياسية، جامعةمحمدخيضر،   . 236، ص2015-2014ا

عا: تو  امش: را  ثيق املقاالت العلمية  ال

ثم   العدد،  رقم  ثم  سطر،  ا  تح ونضع  املقال  ا  ف شور  امل دة  ر ا أو  لة  ا املقال، اسم  عنوان  املقال،  صاحب  اسم  نكتب 

ا.  س م دة، الصفحة املقت ر خ صدور ا ان وتار لد، م   ا
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ام النصوص  خامسا: توثيق  ي القانونيةواألح امش القضا   ة ال

  لقانونية:  النصوصا توثيق  -أ

وقانون،مرسوم،أمر، قرار،رقم   القانون   نوع ي  ذا النص القانو ان  خ  بحيث نذكر إن  ري    القانون، مضمونه،تار صدوره بال

دة وامليالدي، عدد ر ان الصدور،  ا خ الرسمية م ري وامليالدي،   تار دة  صفحات صدوره بال ر   تضمنته.  ال الرسمية ا

ذا  تمم ذلك القانون و عدل و عديل نذكر انه  ذا    .ان 

سم 20 املؤرخفي22-06قانونرقم    -  مثال: ة، ج  2006 د زائر ةا ور م الرسميةل دة  ر زائية،ا ،املتضمنقانوناإلجراءاتا

سم  24 مؤرخة 84 رعدد تمماألمررقم04 ،الصفحة2006 د عدلو  08 قل املواف 1386 صفرعام 18 املؤرخفي  155-66 ،

  . 1966 يونيوسنة

امالقضائية:  -ب   توثيق األح

خ قرار،رقمه،تار أو  حكم  ان  إن  نذكر  بحيث  نوعه  أصدرته،تحديد  نحدد  يئةال  ال لة   مضمونه،عدد  صدوره،اسم   ا

خ ان الصدور،تار   الصدور.  القضائية،م

امش  ونية  ال اقع االلك   سادسا: توثيق املو

خ  ا.نكتب املوقع، ثم تار ارة وساع   الز

ي: أساليب وضوابط التوثيق  قائمة املصادر واملراجع    املبحث الثا

الدالئل ع جودة            عد من  النوع والكم،  ا من حيث  البحث، كما أن ثراء م عناصر  أ املصادر املراجع من  عت 

تعرف ع قائمة املصادر وامل ذا األساس س ، وع  . وأصالة البحث العل ا  انجاز أي بحث عل   راجع وكيفية اعداد

: ذا املبحث وفق التقسيم التا ون الدراسة     وعليه ست

وم بقائمة املصادر واملراجع.   املطلب األول: مف

ي: كيفية وطرق اعداد قائمة املصادر واملراجع.    املطلب الثا

وم بقائمة املصادر واملراجع    املطلب األول: مف

ذا   ون  .سي ا  البحث العل مي   املطلب مجاال لدراسة املقصود بقائمة املصادر واملراجع، ومدى أ

:   من خالل التقسيم التا

  الفرع األول: املقصود بقائمة املصادر واملراجع.

مية قائمة املصادر واملراجع. ي: أ   الفرع الثا

 الفرع ألول: املقصود بقائمة املصادر واملراجع 

الباحث               قبل  من  ا  عل املعتمد  واملراجع  املصادر،  جميع  تتضمن  قائمة  عن  عبارة  واملراجع   املصادر  قائمة 

ا الباحث  ).،  74منصور: مرجع سابق،  (بحثه  انجاز   املة للمصادر واملراجع ال استعان  حيث من الواجب ذكر قائمة 

ا من مقتضيات   . إعداده لبحثه، بحيث أ  األمانة العلمية و عنصر أسا من عناصر البحث العل

العلمية،      الرسالة  شرف  عنوان  و  البحث  من  زء  ا ذا  سليمان:»  أبو  يم  إبرا بن  اب  الو عبد  األستاذ  ا  عرف كما 

علميا" ا  واعتماد ا،  توثيق أساس   وجزء  ا.  ع نتجت  ال  ا  أول صدق  ودليل  ا،  راء مر و سليمان:   أبو  سابق،  (  جع 

  ). 213ص

انة   م ر  تظ ا  خالل ومن  به  ان  س ال  دور  ا  فل  ، العل البحث  أجزاء  من  أسا  جزء  عت  واملراجع  املصادر  فقائمة  اذن 

 الباحث وقدرته، وكذا قيمة البحث العل املنجز من طرفه. 

استقى            ال  ل املصادر واملراجع  أنه    وتحتوي قائمة املصادر واملراجع ع  ا فائدة  اعداد بحثه، أي  الباحث م

ا   ناس  ب ا اعتبار أنه يمكن ادراج املصادر واملراجع ال تم االست ناك من يذ ار، و ا معلومات وأف س بالفعل م اقت
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ن سابقا أي مصادر ومراجع أقت ور ن املذ ذه القائمة ال يجب أن تحوي غ الصنف ذه قائمة، بمع آخر أن  س   

م  ا لف ا والرجوع ال ناس  ا  البحث، ومصادر ومراجع تم االست   ).213أبو سليمان: مرجع سابق، ص( البحث م

مية قائمة املصادر واملراجع  ي: أ  الفرع الثا

مية قائمة املصادر واملراجع    أوال: أ

يل ع القارئ االطالع ع املصادر واملراجع ال اعتمد              س و ال والغرض من وضع قائمة املصادر، واملراجع  أي بحث 

ن البحث.  امال أو االطالع ع م ا الباحث  انجاز بحثه، ورفع عنه عناء قراءة البحث    عل

ات   ذه القائمة الكتب والدور ون  ن، واألوامر والقرارات القضائية، واملوسوعات  وتت ر وقوان ف والتقار الت وال وا

ن   م ا   االستعانة  تم  ال  واملراجع  املصادر  من  ا  وغ صية،  ال واملقابالت  ونية  والتلفز اإلذاعية  واألحاديث 

  ). 74(منصور: مرجع سابق، ص البحث

ن    كما أن من وظائف قائمة املصادر واملراجع منح املة عن املصدر أو املرجع املعتمد عليه  بحث عل مع معلومات 

ع   صول  ا القارئ  ع  يل  س ال له  ذا  من  دف  وال خه.  وتار الطبع  ان  م الكتاب،  عنوان  مؤلفه،  ذكر  خالل  من 

ا د من املعلومات، أو التأكد م   ).217: مرجع سابق، ص(أبو سليمان املصدر أو املرجع،  حال رغبته االطالع ع املز

امش   واملراجع   املصادر  ن  تدو ن  ب الفرق  يان  ت عند  العل  البحث  واملراجع   املصادر  قائمة  دور  أك  ر  وستظ

ا  قائمة املصادر واملراجع.   البحث، وتدو

ا  قائمة املصادر واملراج امش البحث وتدو ن املصادر واملراجع   ن تدو   ع ثانيا: الفرق ب

و نفس الدور الذي تؤديه قائمة املصادر واملراجع  آخر   ن البحث،  لة أن دور كتابة املصادر واملراجع  م ر ألول و يظ

ينه  النقاط التالية: ذا ما سن ما و ناك فرق بي   البحث، إال أنه 

شابه   -أ    أوجه ال

العل           ن البحث  امش م ن املصادر واملراجع   شابه تدو ون  آخر البحث،  ي ال ت ، وقائمة املصادر واملراجع 

ذه املراجع.  ب معلومات ا  من حيث املادة، ومن حيث ترت

 أوجه االختالف   - ب

ا   ن البحث العل وقائمة املصادر واملراجع من عدة جوانب نذكر تختلف كتابة معلومات املصادر واملراجع  م

 :  فيما ي

امن حيث الغرض من  -1   تدو

و منح معلومات محددة للقارئ عن الصفحة، أو تحديد   - امش  الغرض من ذكر ملومات املصد أو املرجع  ال

ان بالضبط الذي تم االقتباس منه.     امل

أو    املة عن املصدر  و منح الباحث للقارئ معلومات   ، أما الغرض من ادراج قائمة املصادر واملراجع  البحث العل

  ).217أبو سليمان: مرجع سابق، ص(لذي تم االعتماد عليه  اعداد البحث العل املرجع ا

ية والفنية  -2  من الناحية املن

أو حسب   - اللقب،  أو  رة  الش البدء باسم  ن  امش ب ال املؤلف عند توثيقه   السم  يار عند كتابته  ا للباحث 

  . به الطبي  ترت

 دائما وأبدا بلقب املؤلف، ثم اسمه. أما  قائمة املراجع فيجب البدء         

ليه  إ - امش ذكر املؤلف األول و نه للمصدر أو املرجع  ال ن عن ثالثة، يقوم الباحث عند تدو ذا زاد عدد املؤلف

 لمة "آخرون". 

م. ان عدد ما  م جميعا م ن، يتم ذكر عدد املؤلف سبة لقائمة املصادر واملراجع فانه  حالة   أما بال
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امش.   - ن معلومات املصدر أو املرجع بال   عد الفاصلة العالمة االمالئية الفاصلة ب

ذه املعلومات. ن   أما  قائمة املراجع فالنقطة  العالمة االمالئية الفاصلة ب

ا.  - ما من البيانات األساسية ال ال يمكن االستغناء ع زء والصفحة  سبة لرقم ا   بال

ن يتم االستغناء  ذه البيانات  قائمة املصادر واملراجع ح   ). 218 -217(أبو سليمان: مرجع سابق، ص عن 

ي: كيفية وطرق اعداد قائمة املصادر واملراجع .  املطلب الثا

ا يمكن إعداد قائمة مصادر ومراجع  رند           ال بواسط بقائمة املصادر واملراجع، والكيفية  ع  ذا املبحث، ماذا  س  

: ذا وفق التقسيم التا ون    وفقا لضوابط علمية. وسي

  الفرع ألول: اعداد قائمة املصادر 

ي: كيفية إعداد قائمة ملراجع.   الفرع الثا

ي: كيفية إعداد قائمة املصادر واملراجع    الفرع الثا

ل مرجع. اصة ب ل البيانات ا ام الدقةوذك    بداية ال

ي  أخر البحث. -  تكتبقائمةاملصادر واملراجعفيصفحةمستقلةوتأ

طأ وضعه  - و مصدر، ومن ا م  ن املصادر واملراجع، فمثال القران الكر ناك فرق ب عد ذلك قائمة املصادر حيث أن  تكتب 

ا من املصادر.  س اللغة  مصادر إ غ    قائمة املراجع كذلك معاجم وقوام

ن. يخضع ترتبقائ  - رف األول من ألقاب املؤلف ي بحسب ا ب أالف با ون ترت ي، أي ي ا ب ال ت   مةاملراجعلل

الت العلمية.... -   تقسيم قائمة املراجع إ فئات مثال الكتب العامة، الكتب املتخصصة، ا

شار، ا - ن، مثل الدكتور، العالمة، املس .....التخ عن ذكر األلقاب والدرجات العلمية للمؤلف   لقا

امش. - ا  ال ا البيانات ال يتم ذكر ا سابقا، بحيث  نفس ا ال تم ذكر   أما عن بيانات املرجع، ف نفس

ا. - س م لمة "انظر"، وال دا لذكر رقم الصفحات املقت   كما يجب عدم ذكر 

م. - نما االكتفاء بذكر القران الكر   عدم ذكر أرقام اآليات القرآنية و

سبة للمجالت العلمية. عدم ذ- ا، وكذلك االمر بال يانا لة القضائية و ي إنما نكتفي بذر ا   كر رقم القرار القضا

خاالطالع - ونيةدونإتار   .ذكراملواقعااللك

: التا ا قائمة املصادر واملراجع ف  ون عل   *أما عن كيفية ال ت

  :قائمةاملصادرواملراجع 

 :قائمةاملصادر*

آنا - م  القر  لكر

 وعلومه  القرآن  كتب :أوال

ا السنة كتب :ثانيا  وعلوم

 اإلسالمي الفقه كتب :ثالثا

 املذ   الفقه كتب-1

نفي  كتب الفقه -أ  ا

ي   الفقه  كتب-ب  املال

 الشاف الفقه  كتب -ج

نب   الفقه كتب-د  ا

 املقارن   الفقه كتب-2



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
108 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
عا س  معاجم :را  اللغةوالقوام

 القانونية النصوص :خامسا

 الدولية   االتفاقيات-1

 الوطنية   املواثيق-2

 أالدستور -

 العضوي   القانون -ب

 األوامر -ت

 العادي  القانون -ث

 املراسيم -ج

 القرارات -ح

 املناش والتعليمات -خ

  :قائمةاملراجع 

ية   *املراجع باللغةالعر

  أوال: الكتب 

  الكتب العامة -1

  الكتب املتخصصة -2

  األطروحاتوالرسائاللعلميةثانيا: 

  أطروحات الدكتوراه -1

  رسائل املاجست -2

التالعلمية  :ثالثا   ا

ونية  اقع االلك عا: املو   را

ية    *املراجع باللغةاألجن

  خاتمة:

اء منه والوصول إ  ل ما سبق أن البحث العل لديه قواعد وأسس تضبط مراحله من البداية إ غاية االن تج من  نتائج  ست

 علمية أصيلة. 

ذا البحث: - ا   ن النتائج املتوصل إل   من ب

-. ا ألي باحث  إعداده لبحثه العل  االقتباس أحد العناصر ال ال استغناء ع

شروطه وضوابطه. - ام   لكيال يتصادم االقتباس باألمانة العلمية يجب االل

ة  إعداد أي بحث عل   - مية كب بقائمة    يك التوثيق أ علق  امش، أو  عرف بال ما  أو  العل  ن البحث  ان  م سواء 

 املصادر واملراجع. 

جوانب    - يختلفان   كما  واملراجع،  املصادر  قائمة  ا   نا ب توثيق  مع  امش  ال واملراجع   املصادر  معلومات  توثيق  شابه  ي

. ا  البحث العل ما دور ووظيفة يؤد ل م   أخرى، تجعل ل

جعله *   سر ذلك ع الباحث، و ية موحدة فيما يخص االقتباس والتوثيق، حيث ي ال إ اعتماد من ذا ا كما ندعو  

. ية إعداد البحث العل ات املتعددة ملن ن النظر لية، وال يتوه ب  تم بالناحية املوضوعية لبحثه أك من الناحية الش

  قائمة املراجع: 
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: أوال:        ال
  ،يم اب بن إبرا اض اململكة  9كتابة البحث العل صياغة جديدة، ط  :2005  أبو سليمان عبد الو ، مكتبة الرشد، الر

ية السعودية   .العر

 ، امعية  :2000 اب محمد من رة، 3األسس العلمية كتابة الرسائل ا   مصر. ، دار الفجر، القا

  ،ي، ط  :1992  خضر عبد الفتاح ية  3أزمة البحث العل  العالم العر اض، اململكة العر يالن، الر ، مكتب صالح ا

  .السعودية

  امعية :2016، دش كمال ةالكتبواملطبوعاتا ، مدير يةالبحثالعل   .من

 ة والتطبيق، ط  2000  عثمان محمد غنيم، منا وأساليب البحث العل- ر مصطفى عليان الصفاء،  ، دار  1: النظر

  . عمان أردن

  ،ط   :2010 صي سعيد إسماعيل ،   ). ، (د. ن2قواعد أساسية  البحث العل

   ن : القواعد واملراحل والتطبيقات، ط  :  1999عقلة،  عبيدات محمد وأبو نصار محمد ومبيض ية البحث العل ،  2من

  . دار وائل، عمان، األردن

  ،ية البحث العل  العلوم القانونية، ط  :2010 العسكري عبود عبد هللا ، دمشق،  2من ة.، دار النم   سور

  مراح ، ي: 2004ع ية التفك القانو ا وعمليا- من زائر- نظر امعية، بن عكنون، ا   .، ديوان املطبوعات ا

امعيةا ثانيا:  اضرات ا   ملطبوعات وا

   ية البحثمحاضرات حول أسلوب  : (د. ت)  ، قواس مصطفى ا، محاضرات  من ا وترتي   . كتابة املصادر وطرق توثيق

   ،بية، مطبوعة، قسم  :  2014/2015مشري سالف :  علم النفس ال س وماس سا خراج مذكرة تخرج ل دليل إعداد و

ضر الوادي سانية، جامعة حمة  لية العلوم االجتماعية واإل   . العلوم االجتماعية 
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م األخطاء املرتكبة أثناء إعداد مذكرة التخرج أحد أ   :السرقة العلمية 

 أنموذجا 2020لسنة  1082القرار الوزاري 

Plagiarism as one of the most important mistakes committed during the 

preparation of the graduation thesis: Ministerial Resolution 1082 of 2020 as a 

model 
 د. زعادي محمد جلول 

ZAADI Mohamed Djelloul 

اج، -أ–أستاذ محاضر قسم  رة، جامعة العقيد آك محند أو زائر /البو  ا

University Akli M’hand oulhadj, Bouira / Algeria 

ي و رة  م  ز

MAHDJOUBI Zohra 

زائر طالبة الدكتوراه،  د اآلثار جامعة ا ائر العاصمة  ،هللاأبو قاسم سعد  02مع ز زائر/ا  ا

Institute of Archeology University Algiers 2 Abu Kasem Saad Allah, Algiers/Algeria  

  

ص:    امل

من  رة  الظا ذه  عليه  تنطوي  عما   
ً
وفضال ا؛  رفع ة  زائر ا امعة  ا ع  يقع  ال  التحديات  م  أ أحد  العلمية  السرقة  تمثل 

غ   اسات  ع ام  ا امل ام   ا األستاذ  تقص  ة   ج من  الواقع  أرض  ع  يتجسد  ا  دار و اديمًيا  أ جانًبا  كذلك  تتضمن  ف  أخالقية 

قدم الباحث  اديمية معينة. و ب اإلدارة  ضبط جوانب أ س ة أخرى   مال الذي يصدر عنه، ومن ج ب التقص أو اإل س لة إليه  املو

ان مستواه ام أيا  و ما حاول املشرع   ا ا وصف السرقة العلمية، و العل أخطاء أثناء إعداد مذكرة التخرج أخطاء يمكن أن يضفي عل

ل مفصل. ش ذه املسألة  ناول بالدراسة  زائري تفاديه من خالل إصدار قرار ي   ا

لمات املفتاحية:  ، األستاذ املشرف، ال ال ام ية، الطالب ا طأ.السرقة العلمية، املن ، ا   بحث العل
Abstract: 

Plagiarism represents one of the most important challenges on the Algerian University raised; In addition this 

phenomenon involves immoral implications, they also include academically and administratively applicable aside on the 

ground on the shortening of university professor in the scientific tasks because of the default or neglect, and on the other in 

which the Department in the control of certain academic aspects. The university researcher provides any scientific level 

errors during the preparation of the graduation memorandum mistakes that can give them a description of the plagiarism, 

which the Algerian legislator tried to avoid a decision that deals with this issue. 

 

Key words: Plagiarism, methodology, university student, Professor supervisor, scientific research, error. 
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  مقدمة:

قة أو بأي   العل إعداد مذكرة التخرج بأي طر العلمية أو مستواه  انت درجته  ام أي  ستطيع الطالب ا ال 

نما يتقيد  ذلك بمجموعة من القواعد والضوابط ال تؤطر إعداد مثل   و، و ده  ل ير ذه األعمال. تمثل مذكرة  ش

زائري   ا كذلك عمل املشرع ا و امعة، ول ا البيداغو   شاط  ا ال ال تتجسد ف ال  ذه األش م  التخرج أحد أ

ا مساعدة الطالب  إعداد عمله ع أحسن وجه، و نفس   ا بجملة من الضمانات من شأ ًدا ع إحاطة إعداد جا

ا افة السلو رة السرقة العلمية ،  الوقت تحا  ا ظا م امعة ، لعل أ س إ صورة ا ا أن  ت السلبية ال من شأ

امعية. لت وشمة عار لألسرى ا رة لطاملا ش ا للتصدي لظا دة من نوع ن كخطوة فر ن وزار ا قرار شأ   وال أصدر 

مكن أن   إرادًيا، بل و
ً
ن  ال تمثل السرقة العلمية  غالب األحيان عمال و ل غ إرادي بالنظر إ نقص الت ش ترد 

التأط من قبل األساتذة، أو ح من قبل اإلدارة   أو نظًرا لغياب   ، والتوجيه الذي يحظى به الطالب  مساره الدرا

ال.   ذا ا مال   م، أو إ   إلخفاال من قبل

مية املوضوع:    أ

ذه الدراسة من خالل جملة م  مية  ستخلص أ ا: يمكن أن  م   ن النقاط، لعل أ

منه    - ستفيد  الذي  العل  التحصيل  جودة  لقياس  دولًيا  ا  عل املعتمد  املؤشرات  أحد  التخرج  مذكرة  تمثل 

ة؛ ذه األخ قة أو بأخرى مستوى  التا يكس بطر ا، و انت الدولة ال تتواجد  امعة، أي    الطالب  ا

ط  - ر ا الظوا العلمية إحدى  السرقة  الدول  تمثل  امعات  ا ا من  ة كغ زائر امعة ا ا ا  ي م عا ال  ة 

زائر؛ تمثل األخطاء املرتكبة  إطار إعداد مذكرة   ن  ا تمام املسؤول إ ا كذلك فلقد استحوذت ع  و األخرى، ول

ة،    التخرج ذات الصلة بالسرقة العلمية جزًءا كب من العوامل ال تقوض من جودة البحث العل زائر امعة ا  ا

اطار   املنجزة   البيداغوجية  األعمال  ع  والرقابة  اإلشراف  نظام  تكتنف  ال  النقائص  عن  اشف  معيار  ا  أ كما 

ة. زائر ة ا ام   ا

داف الدراسة:     أ

ا:  م داف، لعل أ نة للوصول إ مجموعة من األ   سبوا الدراسة الرا

الع  - السرقة  رة  ا ع أرض  تحديد معالم ظا ال تتجسد ف ال  األش تباين  سيما من خالل  ل وا  ش لمية 

ددة  األمر    ؛2020لسنة  1082األرض وا

التخرج    - ملذكرة  إعداده  أثناء  العلمية  السرقة  فخ  ام   ا الطالب  ووقوع  اف  إلق املؤدية  أسباب  تحديد 

  بصورة غ عمدية. 

ة    - سبة  الكشف عن املقار العلمية ب مة السرقة  ل باحث ضبط ب سبة ل زائري  بال ناة من قبل املشرع ا املت

ل عمدي أو غ عمدي.  ش ا    ملن إرتك

الية:    اإلش

  ما مدى تأث السرقة العلمية املرتكبة خطأ  إعداد مذكرة التخرج؟.

  املن املتبع: 

ذه الدراسة ع جملة من املنا ا:  تم إعتماد  إعداد  م    العلمية لعل أ

ف   التعار تلف  سرًدا  مثال  اطاره  ناول   ن والذي  للدراسة  النظري  الشرط  مع  يتالئم  الذي  الوصفي  املن 

، كما تم االعتماد ع   ف املعتمد من قبل وزارة التعليم العا والبحث العل ة للسرقة العلمية بما  ذلك التعر سو امل

ذه األخطاء أثناء إعداد مذكرة التخرج.املن التحلي فيما  ام ملثل  اب الطالب ا   يخص تحليل األسباب املؤدية إلرت

 أوال:  
ً
امعةالسرقة العلمية املرتكبة خطأ     إعداد املذكرات ا
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ف السرقة العلمية -2 عر طأ     :اغفال اإلشارة إ ا

ف الذي قدمه لسرقة   التعر زائري   املشرع ا اطار  ركز  شف   ل مس ش العلمية ع املعيار العضوي وذلك 

الوزاري   رقم    2020لسنة    1082القرار  الوزاري  القرار  )2020،  1082(القرار  املقدم   ف  التعر عن  تعد  ي لم  والذي   ،

القواعد املتعلقة بالوقاية من    2016لسنة    933الوزاري   ا الذي يحدد  افح العلمية وم ،  933(قرار وزاري رقم     السرقة 

ل عمل    32الذي تم إلغاءه بموجب املادة    )2016 ا: "  من القرار الوزاري الحق، ولقد عرفت السرقة العلمية  اطاره بأ

الدائم  الباحث   أو  ام  ا ي  شفا اإلس الباحث  األستاذ  أو  الطالب  به  ثابت  يقوم  ر  و ال فعل  شارك   من  أو    ،

شورات علمية أو بيداغوجية أخرى" ا، أو  أي م   3املادة    ، صفحة2020(  للنتائج أو غش  األعمال العلمية املطالب 

املعنوي،    .)1الفقرة   ا  رك ع  العلمية  السرقة  معالم  رسمه   يركز   زائري  ا املشرع  أن  سبق  ما  خالل  من  ر  يظ

ي يقوم   " يقوم به" والذي يفيد بدوره بأن السرقة العلمية عمل إيجا ل ما يو به مصط ش  إرادًيا 
ً
جعل  منه عمال و

بعد س التا  أحرى حالة السرقة العلمية املرتكبة عن خطأ.    الباحث أو الطالب ع نية وعن إرادة، و ال األخرى و األش

اب   ه الفر الذي يجعل من توفر النية  ارت زائري عّما توصل إليه نظ ت عليه املشرع ا تعد املوقف الذي ث وال ي

ا من عدمه  حيث يرى بأن السرقة العلمية تتجسد  : " ساخ    السرقة العلمية عامال حاسًما  قيام أي تمثيل او است

ص من ذوي حقوقه" ي  منتوج عل دون موافقة املؤلف، أو ذوي  ب   (loi N° 92-597, 1992) ك أو جز و ما ذ و

ن لسنة   املطبق  فلسط ي  يطا ال الطبع والتأليف  الفلسطي   قانون  يق في1946إليه كذلك املشرع  ه  ، والذي 

ذا القانون حق القيام به   ء حصر  فوظ  أي أثر إذا فعل  عت معتدًيا ع حق الطبع والتأليف ا ص  بأن:" ال

ق، بدون ر صاحبه..."   . )1911، 46(قانون حقوق الطبع و التأليف الفلسطي رقم   صاحب ذلك ا

طأ- 2 بعاد ا ا السرقة العلمية إس ال ال تتجسد ف     : األش

ل مفصل  اطار املادة   ش زائري  ال ال    2020لسنة    1082من القرار الوزاري    2فقرة    3عرض املشرع ا لألش

بعد  األمثلة املقدمة السرقة العلمية ال ترد خطأ من قبل  س ا السرقة العلمية ع أرض الواقع، غ أنه    تتجسد ف

ال   ا  األش و يحصر الفعل ف الطالب أو الباحث أثناء إعداده ألعماله البيداغوجية بما  ذلك إعداد مذكرة التخرج. و

  التالية: 

او    - مجاالت  أو  كتب  أو من  شور  م مقال  من  مقطع  أو  فقرة  أو  نص  أو  معلومات  أو  ار  ألف ي  جز أو  ك  اقباس 

ونية ر أو من مواقع إلك ن؛دراسات أو تقار ا األصلي ا ا وأ ا دون ذكر مصادر   ، أو إعادة صياغ

ن؛  - ا األصلي ا ا وأ ن، ودون ذكر مصدر ن شولت ا ب   اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضع

ن؛ - ا األصل ا ا وأ   استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدر

ابه   - ن دون ذكر مصدره وأ ان أو إستدالل مع ن؛استعمال بر   األصلي

ر عمل  ؛ - عتبا يئة أو مؤسسة و ر أنجز من طرف    شر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقر

ن أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات  نص أو    - استعمال انتاج ف مع

ن؛  ا األسصل ا ا وأ   مقال دون إشارة إ مصدر

جمة من إحدى    - ي  ال شفا الباحث اإلس األستاذ  أو  الباحث  األستاذ  أو  الطالب  ا  ستخدم ال  اللغة  إ  اللغات 

جم واملصدر؛  لية أو جزئية دون ذكر امل ام  أو الباحث الدائم بصفة    ا

ص أخر بإدراج اسمه   - ام أو الباحث الدائم أو أي  ي ا شفا   قيام األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث اإلس

   بحث أو اي عمل عل دون مشاركة  إعداده؛ 

غرض املساعدة ع    - شارك  انجاز العمل، بإذنه أو دون إذنه  قيام الباحث الرئ بإدراج إسم باحث أخر لم 

ناًدا إ صمعته العلمية؛    شر العمل إس
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ا  - الباحث  أو  ام  ا ي  شفا اإلس الباحث  األستاذ  أو  الباحث  األستاذ  ليف  قيام  بت أخر  ص  أي  أو  لدائم 

ا  مشروع بحث، أو انجاز كتاب عل أو مطبوعة بيداغوجية   ن الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل ت

؛  ر عل   أو تقر

م    - ص أخر، أعمال الطلبة ومذكرا الدائم أو أي  الباحث  ام أو  ي ا شفا الباحث اإلس استعمال األستاذ 

ات؛ الت والدور شر مقاالت علمية با   كمداخالت  امللتقيات الوطنية والدولية، أو ل

ات من أجل    - االت أو الدور ان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية أو  ا أعضاء  ال اء  إدراج أسماء خ

ا، أو دون م ا ي من قبل ـأ د كتا ع اكسب املصداقية دون علم وموافقة و م الفعلية  أعمال ، صفحة  2020( شارك

  .)2الفقرة  3املادة 

وكبة   زائري و  ر من خال ما سبق بأن املشرع ا ال يظ ا ع    األش صر ال مثال جعل من  ال قدم يل ا الس

ا عن   انية ورود ا إ م شر  ـأي موضع من مواضع ا  ثبوت ممارسة السرقة العلمية، ولم  عنصر اإلرادة عامال محورً

السرقة   طبيعة  لتحديد  ام  ا ال  ا العملية   ة  التجر عتمد  الذي  الفقه  من  جانب  خالف  ع  طأ،  ا ق  طر

شمل      العلمية وال 
ً
ال ا خطأ أو ج م األعمال ال يقوم الباحث بصورة عمدية إ جانب تلك ال يقع ف عض  نظر 

.   من قبله بضوابط إعداد  البحث العل

األو      بالدرجة  يتعلق  ودة  ا مستوى  و  العلمية  السرقة  ن  ب املوجودة  العالقة  بأن  الفقه  من  أخر  جانب  يرى 

ذا الصدد ح ل   ش ية البحث  بالباحث و ن فعال وجيد  مجال من و لما إفتقر الباحث العل لت لقة مفرغة؛ ف

نتاجه لبحوث ذات جودة، والقاسم   أ الطالب للسرقة العلمية قل إبداعه و لما  لما زادت السرقة العلمية، و العل 

ة، وغياب تحس زائر امعة ا ن  ا و ذه العناصر ضعف مستوى الت ن  ك ب ن بصورة عامة  املش س الطلبة والباحث

ذا النوع من املمارسات الشاذة  تم  ل  .)26-25، الصفحات 2019(السالم و خياطي، س

بالنجاح.      امل  م  ل يصبغ مسار ش ن  امعي ا األساتذة  مستوى  ر  ا  تطو رً العلمية دوًرا جو البحوث  تلعب 

ر   وء إ السرقة العلمية يضعف قدرة الباحث  تحقيق وتحليل مسألة معينة، بل وأدى إ بروز ظوا
ّ
ومع ذلك فإن ال

ي تد عا ل وا  الدول ال  ش بة تجسدت  ة ال  غر سبة للمحالت التجار ال بال و ا وًرا  نظام التعليم، كما 

دمة   ا اليف  ت الذي يقوم بدفع  األخ  ذا  ا، 
ً
إطالق للمع دخل  ا  ف ون  املة ال ي إنجاز بحوث علمية  تقدم خدمة 

  فحسب. 

امعية  غرس قيم     ذا التوجه إ فشل املؤسسات ا ال  ذا ا تصون   ة كتابة البحث العل لدى  يرجع ا

ذا األخ من   بداعه، والتضيق ع  إنتاجيته و ر  ئة قادرة ع تطو ب ا  خلق  ز إ  الباحث، والذي يرجع بدوره 

التا  اإلنتاج  التفك والتحليل، و الوسائل األساسية ال تن قدرته    ,Weli, Vol.26 N° 118) خالل حرمانه من 

2020, p. 45)   .  

د من األخطاء املوصوفة بالسرقة العلمية  إطار إعداد مذكرة التخرجالتدابر املقررة ثانيا:      ل

  : التداب الوقائية - 1

من   جملة  ع  إعتماده  العلمية  السرقة  رة  لظا لتصدي  ا  نا ت ال  ة  املقار زائري   ا املشرع  ال  يتم  التداب 

ا  تمتد من املادة   ا للوقاية من وقوع امل م نما خصص شطًرا    7إ غاية املادة    4تقتصر ع تلك الردعية فحسب، و

س والتوعية  2020لسنة    1082من القرار   ا إ ثالثة أقسام يتمثل األول  تداب التحس . تنقص التداب الوقائية بدور

م مؤسسات التعليم العا :تل ا وتتمثل أساًسا  ن    بت

ن    - الباحث و  ن  امع ا ن  شفائ اإلس ن  الباحث األستاذة  و  ن  الباحث واألساتذة  الطلبة  لفائدة  ية  تدر دورات  تنظيم 

ن حول قواعد التوثيق العل وكيفية تجنب السرقة العلمية؛   الدائم
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الباحث  - واألساتذة  الطلبة  لفائدة  دراسية  وأيام  ندوات  و  تنظيم  ن  امع ا ن  شفائ اإلس ن  الباحث األستاذة  و  ن 

ن الذين يحضرون أطروحة دكتوراه؛  ن الدائم   الباحث

؛ - ن العا و ل أطوار الت   إدراج مادة أخالقية البحث العل والتوثيق  

؛ -   إعداد أدلة إعالمية تدعيمة حول منا التوثيق وتجنب السرقة العلمية  البحث العل

بطاقة ‘إدراج    - العلمية   السرقة  ثوب  حالة  العلمية   بإجراءات  وتذك  العلمية   ة  ا بال ام  بال د  التع عبارة 

ام   .)2الفقرة   3ة املادة ، صفح2020(  الطالب وطلية مساره ا

قبل   من  خطأ  املرتكبة  العلمية  السرقة  بمسألة  زائري  ا املشرع  أواله  الذي  تمام  اال ي  الوقا الشرط  ذا  عكس 

امعية   ا املؤسسة  ا  ال تتحم باملسؤولية  الشطر  ذا  اطار  ف   انت درجته، واع أًيا  زائري  ام ا ا الباحث 

ذه  شار  و أمر مستفاد من  ان اصة به و ن وتأط الطالب  إعداد مذكرة التخرج ا رة خاصة إذا قصرة  تطو الظا

ا الطالب  كتابة مذكرته وتوثيق  القواعد ال يتقيد  ألدة إعالمية وال تتضمن  إعداد  ا   امللقى ع عاتق ام  اإلل

ا.  ستعمل   املصادر واملراجع ال 

، وألزم  أما الشطر الثا شاطات البحث العل ن  الدكتوراه و و ي من التداب الوقائية فيتمثل  تنظيم تأط الت

: ا مؤسسات التعليم العا والبحث العل بما ي   املشرع  اطار

شاطات وأعمال البحث؛  - م باإلشراف ع  ليف ل أستاذ باحث أو باحث دائم عند ت ام تخصص    اح

ان    - لألطروحات،  شكيل  سبة  بال سيما  ال  العل  ا  ميدا تصة   ا الكفأة  ن  ب من  العلمية  ة  وا املناقشة 

ع البحث، املقاالت واملطبوعات البيداغوجية؛    املذكرات، مشار

املذكرات    - ن  عناو ناًدا لقاعدة بيانات  الدكتوراه اس التخرج ومذكرات ماس وأطروحات  اختيار مواضيع مذكرات 

التا يرد واأل  نات والسرقة العلمية و ا من قبل من أجل تجنب عمليات النقل من األن ا ال تم تناول طروحات ومواضيع

س   عض األساتذة، سيما من خالل إسناد مقاي ا اإلدارة و ذا الشطر من تداب من أجل تفادي التجاوزات ال تقدم عل

ن و الت التا تفادي  م و م  أخطاء قد   ال تنطبق مع تخصص الس الذي يح به الطلبة، و تبعية تفادي وقوع

  .)5، صفحة املادة 2020( تصبغ بالسرقة العلمية

الشطر   يخص  فيما  تمارسالثالث    أما  ال  الرقابة  فيخص  الوقائية  العا  التداب  التعليم  مؤسسات  ا 

بيانات   س قاعدة  ا  تأس ال أش أبرز  تتمثل  ا وال  إل املنتمون  ن  للبحثي البيداغو  شاط  ال ع  البحث  ومؤسسات 

م   شع حسب  ن  الدائم ن  الباحث و  ن  امع ا ن  شفائي اإلس ن  الباحث األستاذة  و  ن  الباحث واألساتذة  ألسماء  رقمية 

الذاتي م  وس م  شطة  وتخصص وأ أعمال  تقييم  أجل  من  م  بخ الستعانة  والبحثية  العلمية  م  تماما ا مجاالت  ة 

:   البحث العل بإضافة إ

أو استعمال    - ية  األجن ية واللغات  العر باللغة  العلمية  اشفة لسرقات  برمجيات معلوماتية  شراء حقوق استعمال 

شبكة   املتوفرة   انية  ا مجيات  ة  ال جزائر معلوماتية  برمجيات  شاء  إ أو  املتوفرة  مجيات  ال من  ا  وغ انات  األن

  .)6، صفحة املادة 2020( اشفة لسرقة العلمية

ات املقررة)التد - 2   :اب الردعية(العقو

زائري يحيل  إطار املادة  تجدر اإلشارة    إ القرار    2020لسنة    1082من القرار الوزاري    27البداية أن املشرع ا

ا    2014نونيو    11املؤرخ     371 سي ا و شكيل حدد  ية  مؤسسات التعليم العا و املتضمن إحداث املدارس التأدي

أي   الثانية؛  الدرجة  من  مخالفة  العلمية  السرقة  عد  الوثائق  والذي  محتوى  ر  وتحو املزور  واستعمال  ر  تزو ل 

ة واالدار املادة  2014(  البيداغوجية  صفحة  املدة  )12،  تنص  كما  صلة    27،  ا  ل علمية  سرقة  ل  بأن  أعاله  ورة  املذ

العلمية   واملاجست  بأعمال  واملاس  س  سا ل التخرج   مذكرات  الطالب   طرف  من  ا  املطالب  والبيداغوجية 
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ائز عليه ب اللقب ا ا إلبطال املناقشة و عت مرتك ا  عد مناقش ، صفحة املادة  2020(  والدكتوراه سواء قبل وال 

املادة  )27 كما تحيل  الوزاري    30،  القرار  ا ألمر    2020لسنة    1082من  قوق    05/    30بدور املؤلف وا بحقوق  املتعلق 

ا  ف ن  متورط اص  األ ضد  قضائية  دعوة  ترفع  أن  العلمية  سرقة  من  متضررة  ية  ل  ل ال  ا وتف  اورة    ا

ل ما تكشف عنه الم واد    )30، صفحة املادة  2020( وال    )2003،  05-03(أمر رقم    05  -03من األمر    160أإ    143ش

املادة   إليه  ش  ما  ل  ش املدنية  الدعوة  واملتمثلة   القضائية،  اإلجراءات  من  ن  نوعي إ  وء  بال ية عنا  ل سمح 

144  " ": ا ما ي تصة إتخاذ  من ذات األمر ال جاء ف ة القضائية ا قوق املتضرر أن يطلب من ا يمكن مالك ا

الو  الوشيك  املساس  ض عن األضرار  تداب تحول دون  التعو املعاين و  ذا املساس  ل أو تضع حدا  حقوقه  قوع ع 

قته... ذا النوع من املمارسات جنحة تقليد عدد   ال  زائري  ي فلقد اعت املشرع ا زا "، أما فيما يخص الشق ا

املادة   و أو من يمثله إ  )151، صفحة املادة  2003(  151نص  وى  ق بتقديم ش ذه األعمال  ا ية  ف ل ، واع

تصة  ة القضائية ا ن    )160، صفحة املادة  2003(  ا ا وفق لنص املادت س من    152  -151وعرض مرتك   6مثال ل

إ   ر  ن    3أش ب اوح  ت مالية  غرامة  و  ا  5000سنوات  خراج أو  زائر  ا نحة   ا ارتكبت  سواء  دينار،  مليون    إ 

  .)153دة ، صفحة املا2003(

  :خاتمة

نظًرا   العلمية  املؤسسات  مختلف  وراءه  س  عاًما  ا 
ً
دف ل  ش العلمية  السرقة  ة  محار أن  ذكره  سبق  مما  ن  ب ي

ن   تحس إ  ذلك  يؤدي  امعة  ل سبة  فبال عامة؛  ل  ش امعة  ا وع  خاص  ل  ش الطالب  ع  االجابية  اساته  ع إل

ع   ودة  ا إضفاء  خالل  من  ا  اعداد  صور مة  م س  ت ا  شأ من  ون  في لطالب  سبة  بال أما  ا،  ع ثقة  املن األعمال 

. له لقواعد وضوابط البحث العل يجة ج ا ن   ملذكرة التخرج من خالل تفادي األخطاء ال يمكن أن يرتك

ا:    ومن خالل الدراسة املنجزة يمكن الوقوف ع مجموعة من النتائج تتمثل أبرز

مكن أن  تمثل السرقة    - ه العل بل و العلمية أحد عوارض مرض ال يرتبط بالضرورة بآداب وأخالق الطالب وضم

ا؛ شط تحت إشراف ام واإلدارة ال ي شاط األستاذ ا   ترتبط بقصور يكتنف 

-    ، ي، وأخر رد ة مزدوجة تنطوي ع شق وقا رة السلبية ملقار ذه الظا زائري  تصديه ل دف  تب املشرع ا

رة السلبية.  ذه الظا غطية أوسع نطاق ل ا إ    من خالل

أحد أخطأ املرتكبة أثناء     - سليط الضوء ع الفراغات ال تكتنف السرقة العلمية  ومن خالل الدراسة املنجزة تم 

 : ا فيما ي م   إنجاز مذكرات التخرج ، وال يمكن حصر أ

ية لطلبة من أجل توعي - و ا؛ تنظيم دورات ت ال ال تتجسد ف   م حول خطورة السرقة العلمية، واألش

ام ح يتفادى الوقوع    - ية اعداد البحث العل  قلب املشوار الدرا لطالب ا ضرورة وضع مقياس من

  السرقة العلمية. 

عديل القرار الوزاري    - ح إ السرقة ال  2020لسنة    1082ضرورة  ل صر ش ل  من خالل التمي  ش علمية املرتكبة 

م   لد توفرت  من  مع  املساواة  ع قدم  ي  الثا ل  الش ع  يقدمون  اللذين  الباحثون  يوضع  ال  وغ عمدي ح  عمدي 

  النية  اإلقدام ع السرقة العلمية.

  قائمة املراجع: 
(سبتمبر   السالم، و مصطفى خياطي.  الباحثين ).  2019خالد عبد  و  للطلبة  بيداغوجي عملي  دليل  العلمية؟،  السرقات  تتجنب  كيف 

  الجزائر.  الجامعيين.
 .  46قانون حقوق الطبع و التأليف الفلسطيني رقم ).  1911(

رقم   الوزاري  (1082القرار  مكافحتها).  2020ديسمبر,    27.  و  العلمية  السرقة  من  بالوقاية  المتعلقة  القواعد  الجزائر،    يحدد   .
 الجزائر، الجزائر. 
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 : ي باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل بوي العر ام الباحث النف وال مدى إل

سية   س وا   والدرجة العلمية دراسة مقارنة  ضوء نوع ا

The extent of the commitment of the Arab psychological researcher and 

educator to the behavioral and ethical standards of scientific research: a 

comparative study  

in the light of gender, nationality and academic degree 

 يم الدكتور/ أمل محمد غنا

Dr. Amal Mohamed Ghanayem  

اصة املساعد (املشارك)  بية ا بية باإلسماعيلية  –أستاذ ال س –لية ال   مصر  -جامعة قناة السو

ghanayemamal351@gmail.com  
دى ملوح الفض   الدكتورة/ 

Dr. HodaMallouh Al-Fadhli 

ت  –لية العلوم االجتماعية  –علم النفس قسم   ت  -جامعة الكو   الكو

hoda2001-@hotmail.com  
  

ص:    امل

التعرف ع   إ  الية  ا الدراسة  للبحث  درجة  دفت  ي باملعاي السلوكية واألخالقية  العر بوي  وال النف  الباحث  ام  العل إل

ة نظره ن  الكشف عن الفروق  وكذا  ،  من وج بو ب ن وال ن النفسي م باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث ن العرب  الباحث ام  درجة إل

ور   العل تبًعا س (ذ ل من: نوع ا ة  - ل سية (مصر لة (ماجست  - إناث)، وا ية)، والدرجة العلمية امل ذلك    دكتوراه)، ولتحقيق  - و

ساق   - بتطبيق أداة بحثية  تالباحثتان قام ية من صدق وثبات وا وم ا السي داف الدراسة، والتحقق من كفاء قة تفي بأ ا بطر تم تصميم

ة ببعض  200(ع    - داخ بو وال النفسية  العلوم  بمجال  لدرج املاجست والدكتوراه  ن  ل امل العليا  الدراسات  احثة بمرحلة  و ا 
ً
باحث  (

م (ل ية، م و ة وال امعات املصر بية واآلداب والعلوم االجتماعية ببعض ا ن إ (  87إناث،    113يات ال ور) مقسم   89من مصر،    111ذ

و( ت)،   و ال ،    116من  املاجست لدرجة  ن  ل م احثة  و ا 
ً
الدكتوراه)  84باحث لدرجة  ن  ل م احثة  و ا 

ً
ا  باحث وتحليل البيانات  جمع  وتم   .

درجة   باستخدا أن  النتائج  رت  وأظ "ت"،  واختبار  ة،  املعيار واالنحرافات  املتوسطات  باملعاي م  ي  العر بوي  وال النف  الباحث  ام  إل

ن  ، كما أشارت النتائج إ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ستوى متوسطالسلوكية واألخالقية للبحث العل جاءت بم أفراد عينة  ب

م باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل درجة  الدراسة  ام سإل ل من نوع ا لةعزى ل سية، والدرجة العلمية امل   . ، وا

لمات املفتاحية:  ي  - البحث العل ال بوي العر   . املعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل  - الباحث النف وال

Abstract: 

The current study aimed to identify the degree of commitment of the Arab psychological and educational researcher to 

scientific ethics, according to gender, nationality, and registered academic degree, and by applying the study tool to (200) 

researchers in Egypt and Kuwait. There are no statistically significant differences between the study sample members in the 

degree of their commitment to the ethics of scientific research due to gender, nationality, and registered academic degree. 

Key words:Scientific Research - Arab Psychological and Educational Researcher - Behavioral and Ethical Standards for 

Scientific Research. 
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  مقدمة:

ـا  نـة أو علـم مـا بصـفة خاصـة؛ فإ ـل صـاحب م سان العادي بصفة عامة، ول ة لإل انت القيم واألخالق ضرور ملا 

، ذلك ألن البحث  مة البحث العل مية ملن يقوم بم ـ تزداد أ م بـه الباحـث   ـ ـ يل قـي وقي
ُ
ل

ُ
العل إن لـم يكتنفـه إطـار خ

تمع. ًبا  عواقب وخيمة ع الفرد وا ان س ه، ل   من

ـــ  تمــع، ف ســـبة لغعــداد األجيــال، وخدمـــة ا ــا باتل مي ــا وأ ان ـــا م ــة ل و عليميــة تر امعــات مؤسســـات  عــد ا
ُ
و

ــا ــ ، كمــــا أ ــاري واجتمــــا ـــه إشــــعاع حضــ ــــ لـ ــــ عل ـــ  من ـ ــــ والتكنولــــو  ـــدم العل ي، ومســــلك للتقـ ســــا ــر اإل أســــاس للفكــ

ج  ـــ النبـــع املتجـــدد لتخـــر تمـــع، و ناســـب مـــع حاجـــةة ا شـــود الـــذي ي ـــ تحقيـــق التقـــدم امل م  ســـ تمعـــات املعاصـــرة،  ا

تمــع، فا ــداف معينــة، وإلشــباع احتياجــات ا ميــع امليــادين ووجــدت لتحقيــق أ ة الالزمــة  شــر ــوادر ال م ال ســ امعــة 

ر املنجزات العلمية والبحثية (األحمد،  ل كب  تطو   )1، 2020ش

ياة، بدات تزداد القناعة بأن  افة منا ا ع   ده عالم اليوم، ومع التغ السر ش ائل الذي  و ظل التطور ال

ات امعات من خ عتمد  الدرجة االو ع ما تقدمه ا ومعارف لالجيال املستقبلية، وتم   التقدم العل ألي دولة 

ي،  تمع (بطاح والطعا وض با ا لدخول املستقبل وال عد بواب
ُ
ا    ).  18، 2016البحث العل أل

ــ مجــال إنتــاج املعرفــة أن  ، علــم، وفــن قــائم بذاتــه، البــد للمشــتغل  ــ وال نجانــب الصــواب إن قلنــا بــأن البحــث العل

تقنـــه كفـــن، ـــان مجـــال تخصصـــه، وموضـــوع البحـــث، والغـــرض منـــه،  يتعلمـــه كعلـــم، و مـــا  انـــت درجتـــه العلميـــة، وم مـــا  م

داف املرجوة، من عملية إنجازه (لعموري،    ).129، 2021وذلك لبلوغ اال

عــــد و  تمعــــات نحــــو الرفعــــة ُ ـــا ا ــــ مسـ ا  ــً امــ ا  ل منطلقــــً شــــ ــــ حياتنــــا، حيــــث  ة  ــــ ميــــة كب ــــ ذو أ البحــــث العل

ــــدم؛ فالـــــدول  ـــــاالتوالتقـ ــــ شـــــ ا ـ ــــق التطـــــورات  ــــ تحقيـ ـ ا إ ــً ــ ــــ دائمـ سـ ــيةاملتقدمـــــة  يـــــةال، و السياســـ ، قتصـــــادية، واالبي

ا  و جتماعية،  واال  ا التغلب ع غ دف م يل ، وال سـ يـة للمجتمـع و ا؛ من أجل تحقيق الرفا ات ال قد نواج الصعو

ـذا لغـرض  لقيـة، و
ُ

ا مـن املسـئولية ا ـا نوعـً ـذه األبحـاث تحمـل بطيا ا السـباقة نحـو األفضـل،  و ا  ياة، وفرض ذا ا

 ، ــــ ـــة (ع ـــ الدقـ ـ ــــد، 23، 2015؛ والضــــامن، 8، 2012ســــامي للوصــــول إ اش وقنقــــارة، ؛ حمــــ136، 2019؛ وســــعودي ومجا

2020  ،132.(  

ـــل مـــن األســــدي ( ـ ــق  ــذا الصــــدد يتفـ ـ ــ  ـ ـــ أن للبحــــث 2021؛ 2020؛ 2019)؛ وأرنــــوط (2018)؛ وفـــواز (2008و ) ع

مايـــة كرامـــة  ــادىء األخالقيـــة  م باملبـ ـــ ـــ أن البحـــوث يجـــب أن تل يـــة تـــنص ع ــل مبـــادىء توج ـــ معـــاي أخالقيـــة تمثـ العل

خ ــــا. و ـ ن ف ـــارك يــــة املشـ عــــدو مجـــــرد مجموعــــة مــــن األســـــس وحقــــوق ورفا ــــ ال  طــــىء مــــن يتصــــور أن عمليـــــة البحــــث العل

ناك مجموعة  نما  ر البحث، ز اًء بكتابة تقر لة إن ا بداية من تحديد املش واإلجراءات ال تتصل بخطواته املتعارف عل

ون ع ل خطوة من خطوات البحث، وع الباحث أن ي  دراية بتلك املعاي والقيم، من املعاي األخالقية ال تصاحب 

ر أو محتمل.   ل ضرر ظا ا من  ا وصيان فاظ عل م، وال يجب ا م وكرام م حقوق شر ل   ذلك انه يتعامل مع 

ــ نفــس الســياق؛ يــذكر البقعــاوي ( ا لتحقيــق 198، 2014و امــً  
ً
عــد مــدخال ُ ــ  ــ بأخالقيــات البحــث العل ) أن التح

ــ عامل ــ  ــ مســئولية عظيمــة ال تقــع جــودة البحــث العل ــ العــالم أجمــع؛ وحقيقــة فــإن أخالقيــات البحــث العل ــي و نــا العر

امعـات،  ، وا ـ ـ البحـث، ومؤسسـات البحـث العل ـادي ع شـمل املشـرف األ ا تمتـد ل ع عاتق الباحث وحسب، بل إ

ل عام. ش شر  ات العلمية وأوعية ال الت والدور   وح ا

ر وأحمـد و  ش زا ي (و ـ ـم 245، 2018الع ن وآرا ام حقـوق اآلخـر ـ ـ اح ـ تقت ـ أن أخالقيـات البحـث العل ) إ

ــــة  ــــدى طلبـ ــه لـ ــــ وقيمـــ ـ ـــث العل ــــات البحــ تمـــــام بالتمســـــك بأخالقيـ ــــة، وكـــــذلك اال ـــــ عامـ م، ومبـــــادىء البحـــــث العل وكـــــرام
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تم ةالصاعدة  ا بو ماعة ال م يمثلون ا ا ذا قوة الدراسات العليا، وذلك من منطلق أ وً ع، حيث يقدمون إنتاًجا تر

ية مجتمعية.    تأث

ن بمرحلـة الدراسـات العليـا  مية التمسك باألنماط السلوكية واملبـادىء والقـيم األخالقيـة لـدى البـاحث لذا؛ تزداد أ

تمـــع؛ إذ يقـــدمون إن ـــ ا ــة البحثيـــة الصـــاعدة  ماعـ م ا ــار ن لـــدرج املاجســـت والـــدكتوراه باعتبـ ل ـــ ا ذا قـــوة وامل ــً تاجـ

يم  ــــ عــــن جملــــة التصــــورات واملفــــا ع ــــ  اديميــــة وال م األ طروحــــا
ُ
م وأ ــــ رســــائل ــــذا الغنتــــاج  ـــل  مثـ يــــة مجتمعيــــة، و تأث

ام  ـ تمـع. ومــن ثـم جـاء مبــدأ االل ر ا م حــول الواقـع أو احـد ظــوا احـات لـد باملعـاي الســلوكية واألخالقيـة للبحــث واالق

، وذلــك مــن أجــل دفــع  ــ نــا العل . ومــن  ــ م املعر نتــاج م البحثيــة، و ــل أعمــال ــ  ــذر  ن الصــاعدين نحــو تــو ا البــاحث

عـد إجـراء البحـوث  ا قبل وأثنـاء و اجة إليجاد معاي وضوابط وأنماط سلوكية اخالقية يجب ع الباحث إتباع برزت ا

ل األطراف ا املبادىء واملواثيق ال تضمن حفظ حقوق  ؛ ولذا جاءت الدراسة   العلمية يرا ف املرتبطة باملشروع البح

ـي،  بـوي العر ـ وال ـا الباحـث النف م  ـ ـ يجـب أن يل ـ ال ناول تلك املعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل الية لت ا

الية. تمام الدراسة ا و محور إ   و

لة الدراسة:   مش

ات  ة  تنفيذ طرق البحث العل وأساليبه، وذكر خطوات ومم ن  اآلونة األخ اد كث من الباحث  ظل اج

يــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة،  ا للظــروف البي ســ ــا وأ ــ أصــدق النتــائج وأدق قــة عــن األخــرى، بمــا يكفــل التوصــل إ ــل طر

م تمـــع، نجـــد ـــ ا ـــ نفـــ -واالقتصـــادية الســـائدة  ـــ إعـــداد تلـــك البحـــوث العلميـــة،  -س الوقـــتو ـــ  انـــب األخال ملـــوا ا ا

ـــا  ـــ تواج ســـط املشـــكالت ال ـــ حـــل أ لمـــات رنانـــة ال تلبـــث أن تفشـــل  ـــا  جعـــل م ـــذه البحـــوث و والـــذي يمكـــن ان يضـــيع 

ي،  ا (البح   ). 97، 1995وأضعف االدلة ال تدحض

بيــة األخالقيــة للبــاحث ــ ضــعف ال  ولعــل ذلــك يرجــع إ
ً
ــ مــيال ا، وأك ً ــم أقــل صــ ــ تجعل ــديث، ال ــ العصــر ا ن 

ــــات  ا ــــ ذلــــك مــــن ان ــــ غ س الــــرأي ذاتــــه، وعــــدم األمانــــة العلميــــة؛ إ  لنقــــد صــــاحب الــــرأي ولــــ
ً
للنقــــل وعــــدم النقــــد، أو مــــيال

ا  شــــو ا ممــــا  شــــودة، وتخليصــــ قيقــــة امل ــــ ا ــــ والتوصــــل إ ـــرتبط بإنجــــاز البحــــث العل مــــن عــــوار أخالقيــــة آلداب وقــــيم تـ

ا. ا، وتضعف من الثقة بصاح ات تقلل من دق   وش

بوي منه بصفه  ال البحث النف وال بع  ي بصفة عامة واملت بع لساحة البحث العل  العالم العر إن املت

ـذا  ـة، ف بو ـا البحـوث العلميـة النفسـية وال ي م عـا ـ  صورة جلية تلـك األزمـة األخالقيـة ال ظ و باحـث اختـار خاصة؛ ي

يم ال  ــ أحــد املفـــا ض ع ــ ع ــذا باحـــث آخــر  مــا البحــث، و جــرّي ف
ُ
تمـــع الــذي أ ئــة وا  للب

ً
لة أصــال لة ال تمثــل مشــ مشــ

ـــذا باحـــث آخـــر ينقـــل دون إشـــارة  ســـتلطفه، و ـــ عنـــه وال  ص ال ير ـــ ونـــه صـــادًرا مـــن  ـــف بـــل ل لضـــعف محتـــوى التعر

ذ توى العل املنقول، و ن أو ا ى لصاحب امل أنه أ ذا باحث آخر يتحدث بلغة العظمة  غ علم، و ا باحث آخر ُيف 

ـ  ـ ذلـك مـن مالمـح تلـك األزمـة األخالقيـة ال ـ غ ـ علـم سـيادته؛ إ ي من يرتقـي إ ي به أحًدا من قبله، أو لم ولن يأ بما لم يأ

ل ع حٍد سواء. ا ل من العالم وا ا    يأسف ل

ـــ واســـ ـــو اشـــتغال ولعــل مـــن أبـــرز أســباب تف ـــي،  بــوي العر ـــ وال ــ البحـــث النف ــذه األزمـــة األخالقيـــة  تمرار 

ــه، بـــل  نـــة لـ نـــة مـــن ال م ــ م ـ نـــة البحـــث العل ، حيـــث أصـــبحت م ــ ـ ــة البحـــث العل نـ ـــ م ـــن غ ن بم ــ مـــن البـــاحث ـ عـــدد كب

ب ليــات ال اب ألحــد ال امعــة، حيــث يمكنــه الــذ عــد التخــرج مــن ا  
ً
نــة مــن ال يجيــد عمــال ــ أصــبحت م ــل للعمــل  ــة ليؤ و

ن يفتقــد  ن جيــل مــن البــاحث ــو ــ ت ؛ األمــر الــذي أدى إ ــ بــوي والتعلي قــل ال ــ ا ــ تخصصــه أو  ــ  ميــدان البحــث العل

ســرع بإعــداد  يــل امل ــذا ا ــتم  بــوي بصــفة خاصــة، حيــث  ــ وال ــ بصــفة عامــة، والبحــث النف ألخالقيــات البحــث العل

، وأطروحات ية، إذ ال تلبث رسالة املاجسـت  بحوث (رسائل ماجست ن علمًيا  سرعة متنا دكتوراه) قبل ان ينمو و

ناقشـان وســط 
ُ
مـا ت مــا بـل ونرا سـمع  ا الثانيـة ف كمــل سـن

ُ
ا ال تلبـث أن ت ا التاسـع؛ ورســالة الـدكتوراه أيضـً ر كمـل شـ

ُ
أن ت
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س  ــ وســائل  التواصــل االجتمــا وخاصــة صــفحات الفــ نئــة ع ــد وال نئــة عــن الزغار ــد وتلــك ال ــذه الزغار بــوك، لــتعلن 

ــ والدقــة العلميــة؛ أيــة موضــوعية وأيــة  ا لبــاس املوضــوعية والــورع العل ا، أو متقمصــً ً ــون مشــو والدة مولــود نحيــل، وقــد ي

ا  ستخدم  جمع املعلومات والبيانات من خالل تطبيق األدوات (وخاصة الفردية ال يتم تطبيق  دقة علمية تلك ال 

ية،  وم ـا السـي ن وذوي اإلعاقات) ال تم التأكـد مـن كفاء ن واملتفوق و يص فئات من املو الدراسات ال تتعلق ب

ـــالة  ـ ســـــبة لرسـ ــع او أقـــــل بال ســـ ا ال ور ـــ شـــــ ـ ـ لـــــه  ــــك  ي؛ وذلـ ـــــا ــر ال ـــ ــائج وكتابـــــة التقر ــــل للنتـــ ــا، والتوصـ ــ ـ ب ـــــا، وتجر وتبو

سبة أل  ن أو اقل بال ت ، أو س   طروحة الدكتوراه؟. املاجست

نــاول  ــذه الدراســة لت نــا جــاءت  ــومــن  خــالل البحــث والــدرس مــن ب املعــاي الســلوكية واألخالقيــة للبحــث العل

ـة نظـرهدرجة ع  التعرف   ـ مـن وج ي باملعاي السـلوكية واألخالقيـة للبحـث العل بوي العر ام الباحث النف وال ـ  إل

ات الديموجرافية عض املتغ ـ محاولـة اإلجابـة عـن األسـئلة ضوء  ـ تتحـدد  اليـة وال لة الدراسـة ا ـر مشـ نا تظ . ومن 

  التالية:

ة نظرهما درجة  .5 ي باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل من وج بوي العر ام الباحث النف وال  .؟إل

ــ .6 ــــائية بـــ ن العـــــرب ن ـــــل توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـ بـــــو ن وال ــــي ن النفسـ ــــاي البـــــاحث م باملعـ ام ــــ ـ ــــة إل ــــ درجـ ـ

ور وفًقالالسلوكية واألخالقية للبحث العل  س (ذ  ؟.إناث) -نوع ا

ن  .7 ــــائية بـــــ ن العـــــرب ـــــل توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـ بـــــو ن وال ــــي ن النفسـ ــــاي البـــــاحث م باملعـ ام ــــ ـ ــــة إل ــــ درجـ ـ

ةوفًقالالسلوكية واألخالقية للبحث العل  ية) -سية (مصر  ؟.و

ن  .8 ــــائية بـــــ ن العـــــرب ـــــل توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـ بـــــو ن وال ــــي ن النفسـ ــــاي البـــــاحث م باملعـ ام ــــ ـ ــــة إل ــــ درجـ ـ

لة (ماجستوفًقالالسلوكية واألخالقية للبحث العل    ؟.دكتوراه) -لدرجة العلمية امل

داف الدراسـة:   أ

الية إ  دفت ـي؛ حيـث سـعت   الدراسة ا سليط الضوء ع أخالقيات البحث العل الداعمـة للباحـث العر

ــ  ــ الدراســة إ ــ مــن درجــة التعــرف ع ــي باملعــاي الســلوكية واألخالقيــة للبحــث العل بــوي العر ــ وال ام الباحــث النف ــ إل

ـــة نظـــره ن ، وكـــذا الكشـــف عـــن الفـــروق وج ن العـــرب بـــ بـــو ن وال ن النفســـي م باملعـــاي الســـلوكية البـــاحث ام ـــ ـــ درجـــة إل

ا ــــً ــ تبعـ ــ ــــور  واألخالقيــــة للبحــــث العل س (ذ ــــ ـ ـــوع ا ــــل مــــن: نـ ة -ل ســــية (مصـــــر ـــة)، والدرجــــة العلميـــــة  -إنــــاث)، وا يـ و

لة (ماجست   .دكتوراه) -امل

مية الدراسـة:   أ

ـــا مــن  مي اليــة أ لة ســتمد الدراســة ا ــ مقدمــة ومشـــ كـــر 
ُ
ــ مــا ذ ناولــه. فباإلضـــافة إ ميــة املوضـــوع الــذي ت أأ

ـــــوع ـــــة موضـ اليـ ـــــة ا نــــــاول الدراسـ ـــــ الدراســــــة، ت ـ ـــــة للبحــــــث العل ـــــلوكية واألخالقيـ طــــــوات  املعــــــاي السـ ـــــد ا عتمـ ــــة  قــ بطر

انـب، األساسية واألخالقية إلعداد الرسالة او األطروحة، مروًرا  ـذا ا ـ  ـا  ا املتعارف عل  وتأمـل الباحثتـانبجميع مراحل

تمـــام إدارات  ــه ا ـــ توجيـ اليـــة  ــة ا ــائج الدراسـ م نتـ ســـ
ُ
ــةأن  ــة واآلداب والعلـــوم االجتماعيـ بيـ ــ  ليـــات ال ـ ــنح درج ـــ تمـ ال

ة   املاجست والدكتوراه   بو ية إ التعرف ع الو العلوم النفسية وال امعات العر ن با ـا ملـدى حاجـة البـاحث اقع ا

اديميــــة؛  م األ ـــا م وأطروحـ ـــائل ـــق بإنجــــاز رسـ ـــ فيمــــا يتعلـ ـ ــــ واألخال ــــ الصــــعيدين البح ـــم ع ـ ر ذوا ـــ تطــــو ـ ـــ املســــاعدة  ـ إ

ــ مجــال البحــث تأمــل الباحثتــان إضــافة مــا ســبق  ــ نقــاط القــوة والضــعف  ــ إلقــاء الضــوء ع اليــة  م الدراســة ا ســ أن 

ليـ ـ ال ـ  ة لــدعم وتنميـة العل حـات الضـرور ـات املفصــودة، وطـرح املق لــدى  املعـاي السـلوكية واألخالقيــة للبحـث العل

ن.   الباحث

ات الدراسـة:   مصط

  :Scientific Researchالبحث العل .5
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ا، او  ً ـ ا وا يـاة بيانـً ام ال تتصل بجانب مـن جوانـب ا ن األح لة ع الدراسة املوضوعية ال ُتب عـا مشـ

ـــام، واملـــن العل ــ القـــيم، واألح ـ ناًدا إ ســـانية أو الطبيعيـــة اســـ ، 2020(خـــوج، ـــ تخصصـــات العلـــوم االجتماعيـــة أو اإل

243.(  

ي  .6 بوي العر  :Arab Psychological and Educational Researcherالباحث النف وال

الية "   قصد به و  ل لدرجـ الباحث/ الباحثةالدراسة ا ـ والـدكتوراه أاملاجسـت  ةبمرحلة الدراسات العليـا امل

ية". و ة وال امعات املصر بية واآلداب والعلوم االجتماعية ببعض ا ليات ال ة ببعض  بو   بمجال العلوم النفسية وال

ــ .7  Behavioral and ethical standards for scientificاملعــاي الســلوكية واألخالقيــة للبحــث العل

research:  

ــــة  صــــية املطلو ـــمات ال ـــات الســــلوكية واألخالقيــــة والسـ ـ ــــ مجموعــــة الضــــوابط والقواعــــد واملبــــادىء والتوج

ـون بمثابـة  ـ ت جراءات البحث الذي يقوم بـه، وال عاد وجوانب وعناصر و بوي، وال تنظم أ للباحث العل النف وال

ــــودة  ة لتحقيـــــق مصــــداقية وجـ ــــ ـ ــاي معت ك معــ ـــــم املشـــــ ي والف ـــا تجســــد املعـــــا ــ امعيـــــة، باعتبار ـــات ا الرســـــائل واألطروحـ

ــــ ســـــالمة  ـــــ إ ف ــ أداءه، و ــ ـــــ  ن الــــذي يت ــــو ـ ــــو الت بـــــوي، و ــــ وال ــــ النف ـ ـــث العل ــــ للباحـ ـ ــــ والقي ن األخال ــــو للت

  .اإلجراءات والنتائج البحثية

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تمعــات ممـا ال شـك فيــه أن البحثال ض ا ـ العصــور، فبـه تـ سـانية ع خ األمــم اإل ـ تـار ــة  ر علمييمثـل حلقـة جو

م املتطلبات  ات مختلفة ومثمرة  املضمار البح أ ل تقديم رؤ ش ياتية؛ ومن ثم  ا ا ة  ش مجاال شر وتتقدم ال

، وا ية تفيد  قيام صناعة البحث العل لة تقر ي ـ الوقـت ال تجدي  صياغة  ـا  م عد من أثرى الصناعات وا
ُ
ل 

 ، ن (ع     ).228، 2021الرا

؛ فيعرفـه  ـ فـات البحـث العل عر عـددت  طيـب (ولقد  ـ واملنضـبط ) بأنـه "20، 2003ا الـتفحص الناقـد والتجر

ر الطبيعية". ن الظوا   واملنظم لفرضيات تتعلق بالعالقات ب

نــــيط ( شــــ  ــــ أنــــه 20، 2017و شــــاف ) إ ــــ اك بعــــه الباحــــث  "االستفســــار واإلســــتعالم املــــنظم والــــدقيق الــــذي ي

انـــت  يح أو التحقـــق مـــن معلومـــات  ـــ ديـــدة واملعلومـــات املتطـــورة ملوضـــوع ســـابق أو ت ابطـــة وا قـــائق امل املعلومـــات وا

  موجودة سابًقا".

م وف ( رى ا ار املتعلقة1493، 2018و ن األف ـ الكتـب،  ) أنه "الس املنظم ب ـا  لة ما، ومـا دون م بمش

ــــ  تـــب 
ُ

ــد ك ًئا قـ ــ ك شـ ـــ ــه لــــم ي ــ أنـ ـ ن الباحـــث إ ـــث يطمـــ ــه حيـ اتـ ــ محتو ـ لـــه، وســــ أغـــواره، والغـــوص  ــ ذلـــك  ـ والتعـــرف ع

  موضوعه إال وقد اطلع عليه".
ّ
عرف فـــيظ (وُ ــ املـــنظم والـــدقيق128، 2019عبـــد ا ـ ش والتق ، الـــذي ) بأنـــه "وســـيلة لالســـتعالم والطلـــب والتفتـــ

ا". يح ا وت ر قائق وتطو غرض الكشف عن ا   يقوم به الباحث 

ــــذ املــــنظم حــــول مجموعـــــة مــــن املســـــائل أو 130، 2021وتــــذكر لعمــــوري ( ــــد الـ ـــــذل ا ـــال الفكــــر، و ) أنـــــه "إعمـ

ــــ ت قيقــــة ال ـــ ا ـ ـــة الوصــــول إ غيـ ــــا،  ط بي ــــ تــــر ـــادىء أو العالقــــات ال ـــ عــــن املبـ ـ ش أو التق ــــا القضـــايا، بــــالتفت ــــ عل ب

ا".    ديد ل ا أو إضافة ا عديل ا او  لول، وذلك بالتأكد من    أفضل ا

؛ وتــزداد  تمــع مطلــب شــر ميــع أفــراد ا ــا  ــ حيــاة األمــة؛ فــإن تمثل ــان  ميــة بم عــد مــن األ
ُ
انــت األخــالق  ذا  و

تمع أال و شر م شرائح ا حة من أ شر ان األمر متعلق  ن (معداوي، ذه االخمية إذا    ).172، 2021حة الباحث

ـــاف ( ــــوب وشـ ـــاي ز عــــّرف بـ ُ ــــذا الصــــدد  ــ  ـ ـــيم واملثــــل 48، 2017و ـــادىء والقـ ــــا "املبـ ــــ بأ ـــث العل ــات البحـ ) أخالقيـ

ش واالستخبار للمعلومات املثارة حول موضوع ما". لقية ال ترسم اإلطار العام لعملية التفت   ا
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ــــ ( ــــ وف م ـــ ا شـ ــلوك ) 1493، 2018و ـــ تحكــــم ســ ـ ـــة ال ــاي والقواعــــد األخالقيـ ـــة مــــن املعــ ــــا "مجموعـ ــــ أ إ

لة وح تفس النتائج". افة مراحل البحث بداية من تحديد املش   الباحث  إجراءات البحوث العلمية  

ـ البـد أن تـالزم 231،  2021وترى ع ( ـ ال عقليـة الباحـث ) أن أخالقيات البحث العل من ألـف بـاء البحـث العل

ـ  ي؛ ف ـا ا ال ل ـ شـ ـ إخـراج الدراسـة  تلفة  إعداد مشروعه البح مـن اقتنـاص الفكـرة ح ات ا وسلوكه أثناء الف

ـ  اليته البحثيـة، ح شرع الباحث  اإلمسـاك بإشـ به إليه دائًما، وتبدأ تلك األخالقيات منذ أن  مبدأ أسا  خطاه ين

ـــ نتـــائج دراســـته؛ ام  يصـــل إ ـــ لـــق االح
ُ

م الباحـــث خ ـــ ؛ البـــد أن يل ـــ ـــا بخطـــوات البحـــث العل ـــ يمـــر ف ة ال ـــ فخـــالل تلـــك الف

ـــا او  يـــد ع ـــ ال منــاط مـــن ا ن، ولـــنعلم أن تلــك األمـــور تتعلـــق بـــآداب الصــناعة البحثيـــة ال ه مــن البـــاحث ـــ واألمانــة تجـــاه غ

ـــا عنـــدما نـــروم إقامـــة دراســـة جـــادة ذات إفـــادة للســـيا ـــ التحايـــل عل ـــ حلقـــة تخصصـــه الـــدقيق، و ـــ الـــذي نجـــول  ق العل

ا. ل خطوة م ا   سم خطا يه طوال حياته العلمية ي ا أمام عي ا ألي باحث عن وضع   مقدمة ال غ ع

س ( ؛ تذكر عو مية البحث العل ة ع مستوى العالم، إضـافة 256، 2021وفيما يتعلق بأ مية كب ) إنه يمثل أ

ل  ش امه  ا سواء الصناعية أو إ إس س للتطور والتقدم  جميع مجاال كب  تطور البلدان؛ حيث إن الدول ال 

ـ  ميـة البحـث العل عـض التخصصـات العلميـة أل ـت  . ولـذا تن ـ ـ البحـث العل ا مـن االعتمـاد ع ا البد ل ة، وغ التجار

ـــه موضــــوًعا للعديــــد مــــن املناقشــــات واملــــؤتمرات والبحــــوث  ـــورة وجعلتـ تمع بصـ طــــه بــــا اتــــه ور ر نظر ـــو ــــ تطـ عمــــل ع ــــ  ال

 ، لة التنمية والتقدم (مر ا أن تدفع  ةمن شأ   ).150، 2021كب

ان العلم ونبضه املتجدد ألن العلم يحتاج  عت شر ؛ فإن البحث العل  ان العلم ال ي دون البحث العل وملا 

ــ مختلــف ال ــو جديــد  شــاف مــا  ر واك ــ تطــو ــ موثــوق والبــد مــن وجــود غ علــوم واألزمنــة لــذلك البــد مــن وجــود بحــث عل

ــا  ـ يجـب إتباع ــ ال ثبـات لنتـائج الدراســات والبحـوث، ولـن يحــدث ذلـك إال مـن خــالل أخالقيـات البحـث العل مصـداقية و

ــ يحتاج ر ال ــ حــل املشــكالت والظــوا م  ســا ــ تصــل إلينــا نتــائج دراســات حقيقيــة  ن ح ــ مــن خــالل البــاحث ســان  ــا اإل

ــــ (مقــــدود،  ــــ البحــــث العل ــود أخالقيــــات  ـــن وجـ ـــتقبلية لــــذلك البــــد مـ ـــة واملسـ ــه اليوميـ ؛ واألحمــــد، 132 – 131، 2019حياتـ

2020  ،21 .(  

ناك العديد من  ا العساف والوادي ( األخالقية للبحث العلاملعاي السلوكية و و :99، 2011يحدد   ) فيما ي

ـــ  .1 ـــ ملشـــاعره أن ينظـــر الباحـــث إ ـــا نتـــائج بحثـــه دون التح لة مجتمعيـــة يضـــع ف ـــا مشـــ ـــ ا القضـــايا األخالقيـــة ع

واءه.   وأ

اص  .2 ـ ا أو األ ة املؤسسات ال يتم الدراسة عل قة تحافظ ع أمانة وسر يجب أن تتم إجراءات البحث بطر

ن.   املبحوث

يجاد حلول ع .3 لة و مية املش ناك تفك عل وجدي  أ ون    لمية مناسبة.أن ي

ن  البحث. .4 انية حماية حقوق املشارك ان من إم   محاولة قدر اإلم

ســم  .5 ــادف و ــ  ــ املســتقبل مشـروع عل ــون  ـ ي ــ ح ــون نتـائج الدراســات بأســلوب عل ــ أن ت العمـل بجديــة ع

  باملصداقية.

ن أمثـــال: (طـــه،  ــاحث ، 2007؛ واألنصـــاري، 2002واتفـــق العديـــد مـــن البـ ـــ ــد ال ؛ وخليـــل، 2010وعطـــا،  ؛2008؛ وعبـ

لعبـاس، 2012 ـن الـدين، 2016؛ و ؛ وأبـالل، Aghdam., BaniFatemeh., &Boudaghi, 2018؛ 2017؛ وعشـاب، 2017؛ و

د،  2019 و عام وعمري،  2019؛ وسعودي ومجا م بمجموعة من 2020؛ ولعمري، 2020؛ و ) ع أن الباحث يجب أن يل

ـ مـن اقتنـاص الفكـرة  املعاي األخالقية ال البد أن تالزم تلفة  إعـداد مشـروعه البح ات ا عقليته وسلوكه أثناء الف

امعية، والصـدق، والتخطـيط والتنفيـذ،  ن ا ام األنظمة والقوان : (اح ي؛ واملتمثلة  ا ا ال ل ح إخراج الدراسة  ش
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ــار، واأل  ـــ العمــل وطلـــب العلـــم، واملســؤولية، والتجديـــد واإلبت ،  واالســـتقامة، واإلخــالص  مانـــة العلميـــة، والتعــاون، والصـــ

، واإلنصاف، والتواضع). سانية، والنقد العل ام القدرات اإل ياد، واح   والدقة واملوضوعية والتجرد وا

ــان  تمـام وملـا  ــاال بمرحلــة الدراســات  باملعــاي السـلوكية واألخالقيــة للبحـث العل ا لـدى الباحثي ـا وتحســي وتنمي

؛العلي م األخال و ت العديد من الدراسات والبحوث ال تناولتاملعاي السلوكية واألخالقية   ا له دور كب  ت فقد أجر

ــ ـا، للبحـث العل سـماعيل (2005األســتاذ ( :دراســات م ـوح (2009)؛ و ــب والشــمري (2011)؛ وأبــو  ب )؛ 2014)؛ وا

ي ( ــار نانـــدو 2015وا اشـــطح 2017)؛ وحمـــزاوي (2017؛ وجلـــول ((Vargas & Fernando, 2015))؛ وفرجـــاس وف )؛ و

ــارة (2019)؛ وأرنــــوط (2018( وانــــب اال )؛ 2020)؛ وحمــــاش وقنقــ ميــــة ا ــــ أ ــــا ع ــــ البحـــــث حيــــث أكــــدت جميع خالقيــــة 

ن ب ــــاحث ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ام البـــــــــ ـــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ــــرورة ال ــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــــت بضـ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــ ، وأوصـ ــــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــ ــ ــ ــ ـ ـ ـــــــةاملتفق العل ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــة واألخالقيــ ــ ــــــــ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــــــــــدوالقيم العلميـ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ املبادِئوالقواعـ

ـل بحـث  طوةإجرائيـة، ومـع  امعك ام  اضوابطعامة،أخالقية وعلميةيتعينعلىالباحثاالل تجمُع ا،والت اواملتعارفعل عل

ق ة وامانة وصدقالباحِثفيعملهُيجرى،وخاصةمايتعلُقبالبياناتواملعلوماتوا ا عن ع
ُ
ا   . ائق،أل

ميــة دراســة          ــ أ ــ االممــا ســبق يت ام باملعــاي الســلوكية واألخالقيــة للبحــث العل ــ بــوي لــدى ل ــ وال الباحــث النف

ــي  ،العر ــ ــ مــن أي وقــت م ــا أك ــ وقتنــا ا ــة  ــا ضــرورة م ــ بنــاء باعتبار اليــة  م الدراســة ا ســ
ُ
ومن ثــم يمكــن أن 

د من الدراسات والبحوث املستقبلية حول  حثية إلجراء املز ـ قاعدة معرفية و املعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل

ـيلـدى  بــوي العر ـ وال ـ صــعيد الباحــث النف ام بتلـك ، والســيما ع ــ لــدى قيــة املعــاي السـلوكية واألخالمعرفــة مـدى االل

ن   لالباحث ليات أاملاجست    ةلدرج  نبمرحلة الدراسات العليا امل ة ببعض  بو والدكتوراه بمجال العلوم النفسية وال

ـــة ــــ يـ و ة وال ـــــر ــ ــــات املصـ ــ ـ امعـ ـــة بــــــــبعض ا ــــ ــــوم االجتماعيـ ـــــــة واآلداب والعلــــ بيـ ات ال ــــــــ عــــــــض املتغ ــــأث  ــ ـ ـــــــدى تـ ـــة مـ ـ ــ ، ومعرفــ

اليةالديموجرافية ع تلك املعاي االخالق تمام الدراسة ا و محور ا   .ية والسلوكية؛ و

  ض الدراسـة:و فر 

ا،    مي ا وأ داف لة الدراسة وأ : ضوء مش الية ع النحو التا   يمكن صياغة فروض الدراسة ا

م .5 ي باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل  يل بوي العر  .بدرجة متوسطةالباحث النف وال

ن  ال  .6 ــــائية بــــــ ـ ــــة إحصـ ـــــروق ذات داللــ ــد فـ ن العــــــرب توجـــ ـــــو بـ ن وال ــــي ن النفســ ـــاحث ــــاي البـــ ـ م باملعـ ام ــــــ ـــــة إل ــــ درجـ ـ ـ

ور وفًقالالسلوكية واألخالقية للبحث العل  س (ذ  .إناث) -نوع ا

ن  ال  .7 ــــائية بــــــ ـ ــــة إحصـ ـــــروق ذات داللــ ــد فـ ن العــــــرب توجـــ ـــــو بـ ن وال ــــي ن النفســ ـــاحث ــــاي البـــ ـ م باملعـ ام ــــــ ـــــة إل ــــ درجـ ـ ـ

ةوفًقالالسلوكية واألخالقية للبحث العل  ية) -سية (مصر  .و

ــــ ال .8 ن توجــ ـــــائية بــــــ ــــة إحصـ ــــروق ذات داللــ ن العــــــرب د فــ ـــــو بـ ن وال ــــي ن النفســ ـــــاي البــــــاحث م باملعـ ام ــــــ ــــة إل ـــــ درجــ ـ

لة (ماجستوفًقالالسلوكية واألخالقية للبحث العل    .دكتوراه) -لدرجة العلمية امل

قة واإلجراءات:     الطر

 
ً
  : من الدراسة: أوال

داف الدراسة.تم استخدام املن الوصفي    (املقارن) ملالءمته أل

  ا: عينة الدراسة:ثانيً 

ونــت عينــة الدراســة ن لــدرج املاجســت 200األساســية مــن ( ت ل ــ احثــة بمرحلــة الدراســات العليــا امل ا و
ً
) باحثــ

امعـ بية واآلداب والعلـوم االجتماعيـة بـبعض ا ليات ال ة ببعض  بو ة والدكتوراه بمجال العلوم النفسية وال ات املصـر

م ( ية، م و ن إ ( 87إناث،    113وال ور) مقسم   111ذ
ً
احثة من مصر، باحث   89ا و

ً
ـت)،  و(باحثـ و احثـة مـن ال  116ا و

 
ً

، باحثـــ ن لدرجـــة املاجســـت ل ـــ احثـــة م ـــا  84ا و ـــ عينـــة أخـــرى قوام ن لدرجـــة الـــدكتوراه). إضـــافة إ ل ـــ احثـــة م ا و
ً

ــ باحثـ

احثــة 122( ا و
ً

ــة ) باحثــ بو ن لــدرج املاجســت والــدكتوراه بمجــال العلــوم النفســية وال ل ــ بمرحلــة الدراســات العليــا امل
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ية و ة وال ـــات املصــــر امعـ ـــبعض ا ـــة واآلداب والعلــــوم االجتماعيــــة بـ بيـ ليــــات ال ـــبعض  ـــائص بـ صـ ــــدف التحقــــق مــــن ا

ية ألداة الدراسة. وم   السي

: أداة الدراسة:
ً
  ثالثا

  الباحثتان(إعداد/  لسلوكية واألخالقية للبحث العلاملعاي امقياس:(  

ــذا املقيــــاســــدف  ــ  ــ ـ ـ ــــي باملعــــاي الســــلوكية واألخالقيــــة درجــــة تحديــــد إ بــــوي العر ــــ وال ام الباحــــث النف ــــ إل

ــ ــ تناولــتللبحــث العل ــ األدبيــات ال ناًدا إ (ســنه، مثــل: وأخالقياالســلوكية ه معــايو البحــث العلمي ، وقــد تــم بنــاؤه اســ

ــــم، 2007 ـــــو غـــــراف، 2014؛ جـــــواد وجاسـ ــــد الواحـــــد، 2017؛  و ــــدي وعبـ ــــار، 2017؛ واألسـ ؛ واملوســـــوي 2017؛ وفشـــــار وفشـ

ــان، 2019؛ ومقــدود، 2019؛ وخلــف هللا واألغــا، 2018والقــالف،  ؛ Huang., Zhou.,&Sheeran, 2020؛ 2020؛ وعيــد وز

ــــون 2021وفــــارح،  ت ــــ صــــورته  ). و ـــة مــــن (املقيــــاس  ائيـ ـــ 30ال ـ ــة ع ـــيط ) 6(ســــت ) مفــــردة موزعــ : (التخطـ ــة ســ عــــاد رئ أ

ســانية  –الدقــة واملوضــوعية  –والتنفيــذ  ام القــدرات اإل ــ ــار  –اح شــتمل التواضــع) -األمانــة العلميــة  –التجديــد واإلبت  ،

ـــ  عـــد ع ـــ يتـــدرج مـــن () مفـــردات، 5(خمـــس ـــل  ا وفـــق مقيـــاس خما ــردة يـــتم تقـــدير ـــل مفـ ) = موافـــق 5حيـــث ( )5 – 1و

ن (1شـــدة، و( ليـــة للمقيـــاس مـــا بـــ اوح الدرجـــة ال ـــ شـــدة، ومـــن ثـــم ت درجـــة ) درجـــة. وقـــد تـــم تحديـــد 150 – 30) = معـــارض 

ــ ــي باملعــاي الســلوكية واألخالقيــة للبحــث العل بــوي العر ــ وال ام الباحــث النف ــ ) ةمنخفضــ – ةمتوســط – ة(مرتفعــ إل

عاده ع أساس أن طول الفئة (لدى أفراد عينة الدراسة   عد فر من أ ل  ل و  و خارج قسمة 1.33املقياس ك ) و

ن أع تقدير ع املقياس ( ات الثالثة3) ع (1)، وأقل تقدير (5الفرق ب ع عن املسـتو اماالدرجـة ل) وال  ـ  ة: مرتفعـل

  ، ومن ثم فإن:ةمنخفض  – ةمتوسط –

  ام املنخفضــــة لذو ــــ ــة االل م مــــن (الســــلوكية واألخالقيــــة للبحــــث العلمــــلمعــــاي ي  درجــ اوح درجــــا ــــ  – 1م مــــن ت

2.33  .(  

  ام املتوســطة للمعــاي ذو ــ م مـــن (الســلوكية واألخالقيـــة للبحــث العلمــي  درجــة االل اوح درجــا ــ  – 2.34م مــن ت

3.67.(  

  ام املرتفعة للمعاي ذو م من (العلمالسلوكية واألخالقية للبحث ي درجة االل اوح درجا   ).5 – 3.68م من ت

ية للمقياس: صائص السيكوم   ا

 :صدق املقياس  

  تم التحقق من صدق املقياس من خالل الطرق التالية:  

ن:  .ه م
ّ

ك   صدق ا

ن      كمــ ــ مجموعــة مــن الســادة ا ــق عــد أن تــم صــياغة فقــرات املقيــاس، تــم عرضــه ع ــ  )1(م ن  املتخصصــ

ــاس  ــــالقيـ ـــا البحــــث العل بــــوي ومنـ ـــ وال ـ م واإلحصــــاء النف ـــو ـــد مــــدى  والتقـ يــــة، وذلــــك لتحديـ ـــات العر امعـ ـــبعض ا بـ

ـد عـن ( سـبة اتفـاق تز ـ  ـا ع ـا جميعًـ 80صالحيته ملا وضع لقياسه، حيـث حـازت جميع ، ا%)، ومـن ثـم فقـد تـم اإلبقـاء عل

ر طبًق وذلك  و سبة االتفاق Cooper ا ملعادلة  ،  (الوكيلساب  عـض التعـديالت بنـاء )226، 2012واملف ؛ وتـم إجـراء 

عت ذلك مؤشًرا لصدق املقياس
ُ
ن، وأ كم ات السادة ا   .ع توج

ك):  .و   الصدق التالزمى (ا

ن     ك حيت تم حساب معامل االرتباط ب ا من خالل صدق ا بانة أخالقيات  تم حساب صدق املقياس ا اس

الية، من    املعاي السلوكية واألخالقية للبحث العلمقياس  و )  2020(  األحمدإعداد/    البحث العل عد بالدراسة ا
ُ
امل

ما ع أفراد عينة   يةخالل تطبيق وم صائص السي ما (فقد ، ا و معامل مرتفع.0.81بلغت معامالت االرتباط بي   ) و

ي الصدق   .ز   ):املقارنات الطرفية(  التمي
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ـا (أبـو عـالم،  ي)؛ ال ذكر قة املقارنات الطرفية (الصدق التمي ا من خالل طر تم حساب صدق املقياس ا

ـــو 427، 2003 بـــوي )، حيـــث تـــم تطبيـــق محـــك خـــار و بانة أخالقيـــات البحـــث ال نإعـــداد/  اســـ وذلـــك ، )2018( أبـــا حســـ

ــ والــ27( لـــغــرض تحديــد ا ــى ٪) 27( ـ٪) األع ــك ااألد ــ ا ، ثــم تــم تطبيــق مقيــاسع ــ ــار ــارات البحــث العل عــد  م
ُ
امل

مــوع ــ ا اليــة ع ــ الدراســة ا ي واملســتخدم  ــ الطــرفي ــى 27ن (أع ــ (27٪، وأد  ) 33٪)، أي أع
ً
احثــةباحثــ ــى ا و ، وأد

)33 ( 
ً

احثـــةباحثـــ ن الطـــرفيت حســـاب)، وتـــم X122٪ 27(ا و مـــوعت ن متوســـطي ا انـــت اختبـــار "ت" لداللـــة الفـــروق بـــ ن، ف

ة ( سو  0.01) و قيمة دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى (9.179قيمة "ت" ا
ً
عـد دلـيال ُ ـ  )، ممـا  ـا ع ـ قـدرة املقيـاس ا ع

ن مرتف ومنخف األداء عليه، ومن ثم  عُتالتمي ب
ُ
  ذلك مؤشًرا لصدق املقياس. أ

 :ثبات املقياس  

قـ ــا   Cronbach Alphaألفــا لــ كرونبــاخ ةتـم التحقـق مــن ثبـات املقيــاس بطر انـت القــيم املتحصـل عل ؛ )0.83(ف

ـــــــــذ ) 0.82( ؛)0.84(؛ )0.77(؛ )0.80(؛ )0.87(؛ )0.81( ــــيط والتنفيـ ـ ــ ـ ـــ (التخطـ ـــــ ـ ــــوعية  –لـ ــ ــ ـ ــة واملوضـ ــ ـ ــ ـ ــــدرات  –الدقـ ــ ــ ام القــ ـــــ ــــ اح

ســــانية  ــــار  –اإل ـــة العلميــــة  –التجديــــد واإلبت ــا قــــيم  -األمانـ ــ ــــب؛ وجميع ت ـــ ال ـ ـــاس) ع ـــة للمقيـ ليـ ــة ال التواضــــع، والدرجــ

  .مناسبة للمقياس وتج استخدامه ملا وضع ألجله

 ساق الداخليل   لمقياس:اال

التحقق     للمقياسمن  تم  الدخ  ساق  س    اال تجا إيجاد  خالل  (خطاب،    Test Homogeneityاالختبارمن 

ل  136  –  135،  2008 ن درجة  االرتباط ب عد  )، وذلك بحساب معامل  أفراد  ُ لية للمقياس، وذلك ع  ال والدرجة 

دول التا يو ذلك.  ية، وا وم صائص السي   عينة ا

ن 1جدول (   ل  ) معامالت االرتباط ب عد درجة  لية ملقياس املعاي السلوكية واألخالقية للبحث العلُ   والدرجة ال

معامالت  رقم البعد  
 االرتباط 

معامالت  رقم البعد  
 االرتباط 

معامالت  رقم البعد  
 االرتباط 

معامالت  رقم البعد  
 االرتباط 

1  0.825 4  0.547 7  0.870 10  0.530 
2  0.647 5  0.665 8  0.521 11  0.578 
3  0.636 6  0.777 9  0.769 12  0.879 

 ) ذه القيم دالة عند مستوى   ) 0.01جميع 

عاد  ) أن جميع  1يت من جدول (   )، حيث تراوحت قيم معامالت  0.01املقياس دالة إحصائًيا عند مستوى (أ

لية   ال بالدرجة  ا  (  للمقياسارتباط ن  إحصائًيا عند مستو )  0.879  -  0.521ما ب ا قيم دالة  (  ى وجميع )، 0.01داللة 

س املقياس التا يتمتع املقياس بدرجة مناسبة من مما يدل ع تجا ية، و وم صائص السي   .ا

  نتائج الدراسـة:

ا: .5   نتائج الفرض األول وتفس

" أنه  ع  األول  الفرض  مينص  للبحث    يل واألخالقية  السلوكية  باملعاي  ي  العر بوي  وال النف  الباحث 

  ".  بدرجة متوسطةالعل 

الستجابة املعياري  واالنحراف  املتوسط  حساب  تم  فقد  الفرض  ذا  ة  من  الدراسة    وللتحقق  عينة  أفراد 

ملقياس   لية  ال الدرجة  العل  اع  للبحث  واألخالقية  السلوكية  ا  ملعاي  ومقارن ا،  م يتألف  ال  عادالفرعية  ولأل

ات ددة للمقياس،  (الدرجات) باملستو :ا دول التا ت ذلك با   و

ة لدرجات  2جدول ( لية ملقياس راسة علىعينة الدأفراد ) املتوسطات واالنحرافات املعيار ملعاي السلوكية  االدرجة ال

اواألخالقية للبحث العل  عادالفرعية ال يتألف م   . ولأل
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  الترتيب  درجة االلتزام  ع  م  للبحث العلمي اتمعايير وأخالقي 

  5 متوسطة  0.917 2.930 التخطيط والتنفيذ
  1 مرتفعة  0.935 3.838 الدقة والموضوعية 

  3 متوسطة  0.772 3.472 القدرات اإلنسانية احترام 
  2 متوسطة  0.918 3.650 التجديد واإلبتكار 
  6 متوسطة  0.898 2.875 األمانة العلمية

  4 متوسطة  0.779 3.374 التواضع 
  - متوسطة  0.528 3.356  الدرجة الكلية  

  

ن (2يت من جدول ( سابية تراوحت ب ن () 3.838 - 2.875) أن املتوسطات ا ـة بـ انحرافـات معيار  - 0.772و

ام) 0.935 ـــ درجــة إل ليـــة للمقيـــاس (ةمتوســـط و ى للدرجـــة ال ســـا ـــانحراف معيـــارى قـــدره 3.356، وقـــد بلـــغ املتوســـط ا ) و

ــ أن 0.528( شــ إ ــذه القيمــة  ــي باملعــاي الســلوكية واألخالقيــة للبحــث درجــة  )، و بــوي العر ــ وال ام الباحــث النف ــ إل

ــــ جــــ ــــ بمتوســــط (الدقــــة واملوضــــوعية"معيــــار  . حيــــث جــــاءســــتوى متوســــطاءت بمالعل ــــ املرتبــــة األو ) وانحــــراف 3.838" 

درجــة مرتفعــة) 0.935معيــارى قــدره ( ــار" معيــار، ثــم تــاله و ــ املرتبــة التجديــد واإلبت ) وانحــراف 3.650بمتوســط ( الثانيــة" 

درجة)  0.918معيارى قدره ( سـانية" معيـارباملرتبـة الثالثـة ت ، ثـم جـاءةمتوسـط  و ام القـدرات اإل ـ ) 3.472" بمتوسـط (اح

ــــراف معيـــــارى قـــــدره ( درجـــــة) 0.772وانحـ ــا احتـــــل ةمتوســـــط و ــ نمـ ــع" معيـــــار، ب ــ ــــط (التواضـ ــة بمتوسـ عـــ ــــة الرا ) 3.374" املرتبـ

درجة)  0.779وانحراف معيارى قدره ( ن احتل  ةمتوسط و امسة بمتوسط " املرتبة االتخططيط والتنفيذ"  معيار،  ح

درجة) 0.917) وانحراف معيارى قدره (2.930( ًاجاء معيارمتوسط و ةاملرتبـة  " األمانة العلمية" ة، وأخ ـ  السـادية واألخ

درجة) 0.898) وانحراف معيارى قدره (2.875بمتوسط ( ش إ تحقق الفرض األول للدراسة ة أيًضا، متوسط و و ما  و

الية.   ا

ــ ضــوء أن  يجــة  ــذه الن مكــن تفســ  ام طلبــة الدراســات العليــا مــن بــاح املاجســت والــدكتوراه باملعــاي و ــ ال

ــ  عت ــ الــذي  ــ البحــث العل يــون  ــم متم ، وأ ــ ــ رصــانة البحــث العل  ع
ً
عــد دلــيال ُ ــ  الســلوكية واألخالقيــة للبحــث العل

ــــور ألي أمـــــة ــ ؛أحـــــد مؤشـــــرات التقـــــدم والتطـ ــ ـ ـــافة إ ــــاه إضــ ــــة تجـ ــئولية األخالقيـ ــــعور بـــــاح املاجســـــت والـــــدكتوراه باملســـ  شـ

ـ جميـع مجاالتـه وجميـع  ـ  ام باملعـاي السـلوكية واألخالقيـة للبحـث العل ـ ـم لإلل ل حـافًزا ل شـ م ممـا  م وأوطـا مجتمع

ـــاًء بتفســـ النتـــائج؛  لة وان ام ومـــن ثـــم خطواتـــه بدايـــة مـــن تحديـــد املشـــ ن النفســـيفـــال ن العـــرب البـــاحث بـــو بدرجـــة ن وال

ــذا الفــرض  ةمناســب انــت نتــائج  نــا  ــان. ومــن  ميــة بم عــد أمــر مــن األ ُ ــ  مــن املعــاي الســلوكية واألخالقيــة للبحــث العل

ر   ام من  ةمتوسط درجةتظ   .أفراد عينة الدراسةباملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل لدى االل

ينتائج الفرض  .6 ا:   الثا   وتفس

يينص الفرض  ن   ال  ع أنه "   الثا ن العرب توجد فروق ذات داللة إحصائية ب بو ن وال ن النفسي   الباحث

م باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل  ام الدرجة إل
ً

س (ذكور وفق   ".  إناث)  -نوع ا

"ت"   املعياري وقيمة  املتوسط واالنحراف  تم حساب  الفرض فقد  ذا  ة  السلوكية  لوللتحقق من  لمعاي 

العل   للبحث  لية  واألخالقية  ال الدراسة  عينة  أفراد  سوفًقالدى  ا ور (  لنوع  دول  إناث  –  ذ با مو  و  كما   (

:   التا

ة وقيمة "ت" ل3جدول ( ن متوسطات درجات ) املتوسطات واالنحرافات املعيار أفراد عينة الدراسة  داللة الفروق ب

سباختالف  ور ( نوع ا ام)  إناث  – ذ   باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل االل
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 نوع  متغير الدراسة    
  الجنس 

قيمة  D.F  ع  م  ن
  "ت" 

  مستوى
  الداللة

  للبحث العلمي  اتمعايير وأخالقي
  

  غير دالة  0.273  198 15.584 100.342  87  ذكور 
 16.136 100.962  113  إناث

دولية عند مستوى (تقيمة " * ن.   1.960) = 0.05؛  وعند مستوى (2.576) = 0.01" ا   لداللة الطرف

ــ مــن جــدول ( ن) عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيً 3يت ور  أفــراد عينــة الدراســة مــن ا بــ امــ  واإلنــاثالــذ ــ  االل

ــ ي (باملعــاي الســلوكية واألخالقيــة للبحــث العل ــ دالــة عنــد مســتو انــت قيمــة "ت" غ ــ ؛ )0.05؛ 0.01، حيــث  شــ إ ممــا 

ن العرب  بو ن وال ن النفسي ور أن الباحث م باملعاي السلوكية واألخالقية  اإلناثال يختلفون عن من الذ ام  درجة إل

ش إ تحقق الفرض  و ما  ، و يللبحث العل الية. الثا   للدراسة ا

ـــــن عـــــزون ( إســـــالمه و ـــــ و ــــات: الق يجـــــة دراسـ ــــع ن ــــرض مـ ـــــذا الفـ ــــة  يجـ م 2001وتتفـــــق ن ــــر ـــــب وأبـــــو كـ ب )؛ وا

ــــد (2012)؛ والعــــواد (2012( ــــ2020)؛ واألحمـ ـ ــارت إ ــــ أشــ ـ ـــائية  ) ال ن عـــــدم وجــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـ ــــ ن بـ ســـــ ـــــ ا

ام   .باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل االل

تفس و  الكب    مكن  التقارب  إ  أشارت  يجةوال  الن ن    ذه  س ا من  الدراسة  عينة  أفراد  ام  إل درجة 

العل للبحث  واألخالقية  السلوكية  املاجست    باملعاي  رسائل  جودة  بمراقبة  ن  اديمي األ ن  املشرف تمام  ا ضوء   

بداية   أن من  فنجد  وأخالقياته،  العل  البحث  معاي  بتطبيق  م  وتقيد ور واإلناث  الذ ل من  ل الدكتوراه  وأطروحات 

ء العل ، وعذا إن دل ع  العمل  م  إنجاز  داء وشكر وتقدير ملن سا ا إ ون  ام    الرسالة ي فإنما يدل ع اح

ا درجة من   ون ف ل خطوات البحث ي ا بصمة  إعداده؛ ثم مرورا ب انت ل مت و سانية ال سا وتقدير القدرات اإل

ام معاي البحث العل وأخالقياته  سنوع غض النظر عن االل   .  ا

ا:   الثالثنتائج الفرض  .7   وتفس

ن    ال  ع أنه "   الثالثينص الفرض   ن العرب  توجد فروق ذات داللة إحصائية ب بو ن وال ن النفسي الباحث

م باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل  ام ال درجة إل
ً

ةوفق ية)  -سية (مصر   ". كو

"ت"   املعياري وقيمة  املتوسط واالنحراف  تم حساب  الفرض فقد  ذا  ة  الوللتحقق من  لسلوكية  لمعاي 

لية  ةوفًقالواألخالقية للبحث العل لدى أفراد عينة الدراسة ال : -سية (مصر دول التا و مو با ية)كما    و

ن متوسطات درجات 4جدول ( ة وقيمة "ت" لداللة الفروق ب أفراد عينة الدراسة  ) املتوسطات واالنحرافات املعيار

ةا باختالف  ية)  -سية (مصر اماالو   باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل ل

قيمة  D.F  ع  م  ن  الجنسية  متغير الدراسة    
  "ت" 

  مستوى
  الداللة

  للبحث العلمي  اتمعايير وأخالقي
  

  غير دالة  1.449  198 15.031 99.243  111  مصرية
 16.749 102.512  89  كويتية

دولية عند مستوى (تقيمة " * ن.   1.960) = 0.05؛  وعند مستوى (2.576) = 0.01" ا   لداللة الطرف

  ) جدول  من  إحصائيً عدم  )  4يت  دالة  فروق  نوجود  ب الدراسة  ا  عينة  ام    أفراد  السلوكية    االل باملعاي 

ةعزى ل  واألخالقية للبحث العل ية)  - سية (مصر انت قيمة "ت" غ،  و ي (  حيث  ؛  )0.05؛  0.01دالة عند مستو

العرب   ن  بو ن وال النفسي ن  الباحث أن  إ  ش  ن ال  مما  املصر نيختلفون عن  من  ي و ال م  م    أقرا ام إل  درجة 

ش إ تحقق الفرض  و ما  ، و الية. الثالث باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل   للدراسة ا

ـ توصـلوع الرغم من عـدم و  يجـة ال ـذه الن عـارض  ـد أو  ـا  تجـود دراسـات سـابقة تؤ واملتعلقـة  الباحثتـانإل

ن  ـــ تناولـــت الفـــروق بـــ يجـــة لنـــدرة الدراســـات الســـابقة ال ن العـــرب ـــذا الفـــرض ن بـــو ن وال ن النفســـي ــ البـــاحث امـ ـــ  االل



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
128 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
ــ ـ ا ل باملعــاي الســـلوكية واألخالقيـــة للبحــث العل ــم -ةســيوفقـــً ـــ  -ـــ حـــدود إطالع ا  يجـــة يمكــن تفســـ ـــذه الن إال أن 

ــل مـن يمــارس البحــث  ـ  ــاالت يتطلـب تــوافر مجموعــة مـن القــيم واملبـادىء األخالقيــة  ــ شـ ا ـ  ضـوء أن البحــث العل

ته، وع الباحث س غض النظر عن ج ؛  ـ حقوقـه  العل سـتطيع أن يحـافظ ع ـ  ون ملًما بتلم املعاي والقيم ح أن ي

ـــ  ســت مجـــرد مجموعــة مـــن االســس واإلجـــراءات ال ر أو محتمـــل؛ حيــث إن العمليـــة البحثيـــة ل ــل ضـــرر ظــا ا مـــن  وصــيان

ــع تلـــك البيانـــات ي مـ ــع البيانـــات والتعامـــل اإلحصـــا ـــ وتجميـ ــميم البح عـــداد التصـ لة و ــ ــل بتحديـــد املشـ ــر  تتصـ ـ وكتابـــة تقر

ـ الباحـث أن  ـل مرحلـة مـن تلـك املراحـل؛ وع ـ تصـاحب  نـاك مجموعـة مـن املعـاي السـلوكية واألخالقيـة ال البحث؛ بل 

ته س غض النظر عن ج   .  يتح بتلك األنماط السلوكية األخالقية 

عنتائج الفرض  .8 ا:  الرا   وتفس

عينص الفرض   ن    ال ع أنه "   الرا ن العرب  توجد فروق ذات داللة إحصائية ب بو ن وال ن النفسي   الباحث

م باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل  ام الدرجة إل
ً

لة (ماجستوفق   ".  دكتوراه)  -لدرجة العلمية امل

"ت"   املعياري وقيمة  املتوسط واالنحراف  تم حساب  الفرض فقد  ذا  ة  السلوكية  لمعالوللتحقق من  ي 

لية   ال الدراسة  عينة  أفراد  لدى  العل  للبحث  (ماجستوفًقالواألخالقية  لة  امل العلمية  و    -لدرجة  دكتوراه)كما 

 : دول التا   مو با

ن متوسطات درجات 5جدول ( ة وقيمة "ت" لداللة الفروق ب أفراد عينة الدراسة  ) املتوسطات واالنحرافات املعيار

لة (ماجستة الدرج باختالف ام دكتوراه)  - العلمية امل   باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل االل

الدرجة    متغير الدراسة    
  العلمية

قيمة  D.F  ع  م  ن
  "ت" 

  مستوى
  الداللة

  للبحث العلمي  اتمعايير وأخالقي
  

  غير دالة  0.492  198 15.628 100.222  116  ماجستير 
 16.250 101.352  84  دكتوراه 

دولية عند مستوى (تقيمة " * ن.   1.960) = 0.05؛  وعند مستوى (2.576) = 0.01" ا   لداللة الطرف

  

نوجـود فـروق دالـة إحصـائيً عـدم ) 5يت مـن جـدول ( ـ  أفـراد عينـة الدراسـة ا بـ امـ  ـ باملعـاي السـلوكية  االل

ــــ لة (ماجســــتعــــزى للدرجــــة  واألخالقيــــة للبحــــث العل ــــ ــــ دالــــة عنــــد دكتــــوراه) -العلميــــة امل انــــت قيمــــة "ت" غ ، حيــــث 

ي ( ش إ أن ؛ )0.05؛ 0.01مستو ن العرب مما  بو ن وال ن النفسي ن لدرجـة املاجسـت ال الباحث ل ـ يختلفـون عـن امل

م   ن لدرجة الدكتوراهأقرا ل م باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل امل ام ش إ تحقق  درجة إل و ما  ، و

عالفرض  الية. الرا   للدراسة ا

ـ توصـل يجـة ال ـذه الن عـارض  ـد أو  ـا  توع الرغم من عـدم وجـود دراسـات سـابقة تؤ واملتعلقـة  الباحثتـانإل

يجـــة لنـــد ن ـــذا الفـــرض ن ـــ تناولـــت الفـــروق بـــ ن العـــرب رة الدراســـات الســـابقة ال بـــو ن وال ن النفســـي ــ البـــاحث امـ ـــ  االل

ــ ا الدرجــة  باملعـاي الســلوكية واألخالقيـة للبحــث العل لة (ماجســتوفقـً ـ ــم -دكتــوراه) -العلميــة امل إال  -ـ حــدود إطالع

ـ عمل ا  ضوء أن البحـث العل يجة يمكن تفس ذه الن ـ أن  يـة تـؤدي إ ـ أنـه عمليـة من يـة اخالقيـة، وذلـك إضـافة إ

االت االخـرى؛ ولـذا  بية وا نا من مشكالت  مجاالت ال تلفة، وحل ما يواج ر ا د من املعرفة عن الظوا ساب مز اك

ا، جنًبا إ جنب مع املعاي وا  سلوكية وأخالقية  فع الباحث العل صفات ا  ً س ون م ملواصفات املعرفية يجب أن ي

ذه املواصفات واملعاي السلوكية واألخالقية: (التخطيط والتنفيذ  ية، ونذكر من  ام  –الدقة واملوضوعية  –واملن اح

ســانية  ــار  –القـدرات اإل ام الباحــث بتلـك  –األمانـة العلميــة  –التجديـد واإلبت ـ باملعــاي الســلوكية التواضـع)؛ حيــث إن ال

ــة ـــت أو  واألخالقيــ انــــت ماجسـ لة ســــواء  ــــ غــــض النظــــر عــــن الدرجــــة العلميــــة امل ـــم كيانــــه، وللبحــــث قوامــــه  يحفــــظ للعلـ

  .دكتوراه 
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اليـــة كشـــفت عـــن  ؛ فـــإن الدراســـة ا

ً
جمـــاال ا و ً ـــ ـــي باملعـــاي الســـلوكية وأخ بـــوي العر ـــ وال ام الباحـــث النف ـــ إل

ــ  ــ عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ةمتوســط بدرجــةواألخالقيــة للبحــث العل ن ، كمــا أشــارت النتــائج إ ن بــ البــاحث

ن العـــرب  بـــو ن وال ـــ درجـــة ـــ النفســـي م باملعـــاي الســـلوكية واألخالقيـــة للبحـــث العل ام ـــ سإل ـــ ـــل مـــن نـــوع ا ، عـــزى ل

لة. سية، والدرجة العلمية امل   وا

  :خاتمة

ـ مجـال إنتـاج املعرفـة أن ال نجانب الصواب إن قلنا بـأن  ، علـم، وفـن قـائم بذاتـه، البـد للمشـتغل  ـ البحـث العل

ـــان مجـــال تخصصـــه، وموضـــوع البحـــث، والغـــرض منـــه،  مـــا  انـــت درجتـــه العلميـــة، وم مـــا  تقنـــه كفـــن، م يتعلمـــه كعلـــم، و

ـداف املرجـوة، مـن عمليـة إنجـازه ـي  .وذلك لبلـوغ اال ام الباحـث العر ى ذلـك إال بـال للمعـاي السـلوكية واألخالقيـة ولـن يتـأ

امعية، والصدق، والتخطيط والتنفيذ،  ن ا ام األنظمة والقوان ا (اح ا، م ن  تحديد ، اختلف الباحث للبحث العل

،  واالســـتقامة،  ــار، واألمانـــة العلميـــة، والتعــاون، والصـــ ـــ العمــل وطلـــب العلـــم، واملســؤولية، والتجديـــد واإلبت واإلخــالص 

، واإلنصـاف، والتواضـع). لـذلك تناولـت والدقة   ـ سـانية، والنقـد العل ام القـدرات اإل ـ يـاد، واح واملوضوعية والتجرد وا

ــ نحــاح عمليــة  ــا مــن دور  ــ ومــا ل ــ البحــث العل انــة األخــالق  ــ بيــان م ــدف التوصــل إ ــذا املوضــوع  اليــة  الدراســة ا

ــذا مــ دافــه، وواقعيــة نتائجــه؛ و ــ إنجــازه وفاعليــة أ ــا إ نــة؛ حيــث أشــارت نتائج ســ إليــه الدراســة الرا انــت  أن درجــة  ا 

ي باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل جاءت بم بوي العر ام الباحث النف وال ، كما أشارت ستوى متوسطإل

ن النتائج إ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  امدرجة  أفراد عينة الدراسة ب م باملعـاي السـلوكية واألخالقيـة إل

سللبحث العل  ل من نوع ا لةعزى ل سية، والدرجة العلمية امل   .، وا

  املراجـــع:                            

 ) محمد  ت  ب أسماء  ن،  حس جامعة  2018أبا  بوي   ال البحث  الخالقيات  ة  بو ال العليا  الدراسات  طالبات  تطبيق  واقع   .(

بية،   وال والعلوم  لآلداب  البنات  لية  بية،  ال العل   البحث  مجلة  ميدانية".  "دراسة  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام 

ن شمس،    .51  – 1، 11، 19جامعة ع

  سانية،  2019الل، عبد الرزاق (أب ية للعلوم االجتماعية واإل لة املغر ،  6). أخالقيات البحث  العلوم االجتماعية. باحثون: ا

109 – 120 .  

 ) وح، يح محمد فة. مؤتمر  2011أبو  ة الشر م واألحاديث النبو بطة من القرآن الكر ). اخالقيات البحث العل املست

: م يمهالبحث العل ة من    - أخالقياته  - فا غزة، خالل الف امعة اإلسالمية  عمادة البحث العل  ا   10توظيفه، واملنعقد 

  . 251 – 215مايو،   11 –

 ) ى للبيانات باستخدام برنامج 2003أبو عالم، رجاء محمود امعات. SPSS). التحليل االحصا شر ل رة: دار ال   . القا

 ) شرى إسماعيل ة   )2019أرنوط،  بو ام باملعاي األخالقية للبحث العل وعالقته باإلبداع  البحوث النفسية وال . االل

شر   و للعلوم  ية  العر لة  ا والنفسية،  ة  بو ال العلوم  مجلة  استكشافية.  دراسة  الديموجرافية:  ات  املتغ عض  ضوء 

ن،    .  51 – 21)، 3(  2األبحاث، املركز القومي للبحوث، غزة، فلسط

 ) شرى إسماعيل ة حديثة (الك2020أرنوط،  رة: مكتبة   - النو - ). البحث العل رؤ اف. القا ن املمارسة واالح تلط) ب ا

 .   مدبو

 ) شرى إسماعيل م باملعاي  2021أرنوط،  ام ن وال ة الباحث امعات  مراقبة وضبط نزا ان املراجعة االخالقية با ). دور 

اج، األخالقية لل بية، جامعة سو لية ال ة،  بو لة ال . ا   . 19 – 1، 1، 86بحث العل

 ) 2009إسماعيل، محمد إسماعيل  ، ر املعر ر، مركز التنو ام. مجلة التنو ياد واالل ن ا ،  6). أخالقيات البحث العل ما ب

150 – 158.  
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 ) خليل  شعاع  العليا 2020األحمد،  الدراسات  طلبة  ام  ال درجة  ة    ).  وج من  األردنية  امعات  ا العل   البحث  باخالقيات 

لية الدراسات العليا، جامعة مؤتة، األردن.   ، س. رسالة ماجست يئة التدر   نظر أعضاء 

 ) حسن  محمود  امعات  2005األستاذ،  ا أساتذة  منظور  من  العل  البحث  لقيم  العليا  الدراسات  طلبة  امتالك  مستوى   .(

ية. مجلة ج ،  - امعة األق الفلسطي سانية، جامعة األق   . 372 – 348)، 2( 9سلسلة العلوم اإل

 ) ة واالجتماعية (ط  2008األسدي، سعيد جاسم بو سانية وال ). البصرة: مؤسسة 2). أخالقيات البحث العل  العلوم اإل

  وارث الثقافية.

 ) ه  صياغة البحث  ). م2017األسدي، ع عبد الصمد، وعبد الواحد، أمال عبد الرحمن بادىء واخالقيات الباحث وأسلو

سانية، املنتدى الوط ألبحاث الفكر والثقافة،  . حولية املنتدى الوط للدراسات اإل   .212 – 203، 12العل

 ) يئة2007األنصاري، ع محمد ة نظر أعضاء  ت من وج و ا طلبة جامعة ال   ). االنماط السلوكية األخالقية ال يمارس

ت،  و ، جامعة ال شر العل ة، مجلس ال بو لة ال س. ا   . 88 – 51)، 82(  21التدر

 ) حمود  حصة   ، العل2018الباز البحث  أخالقيات  حة   - ).  مق بجامعة    - صيغة  س  التدر يئة  أعضاء  نظر  ة  وج من 

بية بأسيوط، جامعة أسيوط،  لية ال   .197 – 147)، 10( 34القصيم. مجلة 

 ) ي، خلف محمد  وي إسالمي.  1995البح تر ة مستقبلية من منظور  االت االجتماعية: رؤ ا العل   البحث  ). أخالقيات 

ديثة،  بية ا ة، رابطة ال و   .162 – 97)، 72( 10دراسات تر

 ) بية اإلسالمي 2014البقعاوي، صا بن سليمان عض أخالقيات محك البحث العل من منظور ال لية  ).  بية،  ة. مجلة ال

ف،  ر الشر بية، جامعة األز   .  209 – 193، 2، 159ال

 ) محمد  بن  د  ف ي،  ار من  2015ا الباحة  بجامعة  العليا  الدراسات  طلبة  لدى  بوي  ال البحث  بأخالقيات  الو  مستوى   .(

ف، ر الشر بية، جامعة األز لية ال بية،  س. مجلة ال يئة التدر ة نظر أعضاء    .632 – 587، 1، 165 وج

 ) فت  أحمد  م،  كر وأبو  محمد،  الرحمن  عبد  ب،  ب سانية:  2012ا اإل ليات  ال طالب  لدى  العل  البحث  أخالقيات   .(

  ، ، مركز البحوث والدراسات  التعليم العا لة السعودية للتعليم العا د من جامعة امللك سعود. ا   . 60 – 27، 8شوا

 ) ي ع ب، عبد الرحمن محمد، والشمري، تر ب امعات السعودية  2014ا ). جودة البحث العل لطلبة الدراسات العليا با

، اليمن،  ام ودة  التعليم ا ية لضمان ا لة العر م العلمية. ا م باملعاي األخالقية  بحو ام   – 65)، 17( 7ومدى ال

91.  

 ) طيب، أحمد ع والطباعة.). 2003ا شر والتوز ة لل . عّمان: دار املس   البحث العل والتعليم العا

 ) طلعت  رانيا   ، وف سالمة،  السيد   ، م بمصر:  2018ا بية  ال ليات  العل   البحث  أخالقيات  د  تجو متطلبات   .(

بية، جامعة كفر الشيخ،  لية ال   .1504 – 1481)، 2( 18دراسة تحليلية. مجلة 

 ميد (الض ع والطباعة. 3). أساسيات البحث العل (ط 2015امن، منذر عبد ا شر والتوز ة لل   ). عّمان: دار املس

 ) محمود  والوادي،  واألدوات. عّمان:  2011العساف، محمد أحمد،  يم  املفا ة  العلوم االجتماعية واإلدار البحث   ية  ). من

ع. شر والتوز   دار صفاء لل

 ز (العواد، دالل عبد ا ز األمانة العلمية  البحث العل لدى طالبات  2012لعز عز س   يئة التدر بوي ألعضاء  ). الدور ال

بية،   ال لية   ، بن سعود اإلسالمية. رسالة ماجست بجامعة اإلمام محمد  م: دراسة ميدانية  ة نظر العليا من وج الدراسات 

اض.    جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الر

 ) سليمان فرج  عزون،  ن  الرحمن؛ و ن عبد  حس إسالمه،  فاضل؛ و ر  ، ما البحث  2001الق بأخالقيات  الو  مستوى   .(

بية وال اآلداب  لي  س   التدر يئة  العضاء  ميدانية  دراسة   : عدن،    - العل جامعة  بية،  ال لية  مجلة    –  187،  3عدن. 

216 .  
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   اشميه محمد، والقالف، بدر بية األساسية   2018جاسم (املوسوي،  لية ال ات الطلبة والطالبات   ). مدى و واتجا

شر   للعلوم و ية  العر لة  ا والنفسية،  ة  بو ال العلوم  . مجلة  العل البحث  وأخالقيات  االنتحال  وم  مف نحو  ت  و ال دولة 

ن،    .112 – 86)، 30(  2األبحاث، املركز القومي للبحوث، غزة، فلسط

 أحمد،  الوكيل ن  و ، حل  ، محمد أم ا (ط  2012(املف املنا وتنظيما بناء  ع  5). أسس  شر والتوز ة لل املس دار  ). عمان: 

  والطباعة. 

 ) سعيد  لينا  جامعة  2018باشطح،  مجلة  البحوث.  ن   املشارك األطفال  مع  ا  مراعا يجب  ال  العل  البحث  أخالقيات   .(

ة والنفسي  بو بية، جامعة الفيوم، الفيوم للعلوم ال لية ال   .45 – 28، 4، 9ة، 

 ) ن ، ياسم ، وشاف وب، عبد العا ة  2017باي ز البحث العل من وج ز أخالق  عز م   ر القرآن الكر تدبُّ ). دور توظيف 

يا. مجلة جامعة املدينة العاملية (مجم  لية العلوم اإلسالمية بجامعة املدينة العاملية مال   . 74 – 42، 22ع)، نظر محاضري 

 ) ي، حسن أحمد ة معاصرة. عّمان: دار الفكر. 2016بطاح، أحمد محمد، والطعا ة رؤ بو   ). اإلدارة ال

 ) اب  الو عبد  للعلوم  2016بلعباس،  اإلسراء  جامعة  مجلة  العلمية.  ة  ا وال العل  البحث  ألخالقيات  ة  املوج املرجعيات   .(

سانية، جامعة اإلسراء،    .258 – 237، 1اإل

 ) ك: األمانة العلمية،  2017بن الدين، بخولة اليات األمانة العلمية. كتاب أعمال امللتقى املش ش ). أخالقيات البحث العل و

زائر،  11املنعقد  يوم  ، ا   .61 – 55يوليو، مركز جيل البحث العل

 ) سامي  وعمري،  نجاة،  عام،  العلوم2020بو  للبحث   األخالقية  الضوابط  املركز    ).  سانية،  اإل العلوم  مجلة  سانية.  اإل

ا تندوف  ام ع  زائر،  –ا   . 137 – 128)، 4( 4ا

 ) حنان  غراف،  آفاق  2017بو  مجلة   . العا التعليم  مؤسسات  داف  وأ األخالقيات  ن  ب العالقة  قراءة    : العل البحث   .(

ان عاشور  لفة،  - للعلوم، جامعة ز   .345 – 331، 2، 8ا

 ) 2017نيط، حمزة. زائر: مركز جيل البحث العل . ا   ). املبادىء األساسية واألخالقية للبحث العل

 ) يدي2017جلول، أحمد ي بن م سانية، جامعة العر العلوم اإل أم    - ). أخالقيات البحث العل  العلوم االجتماعية. مجلة 

زائر،  ، ا   .167 – 152، 1، 8البوا
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ص:    امل

عــــُض  ــــا  ُ ــــ يرتك عِة ال ا
ّ

ــ ــوَل األخطــــاِء الشــ  ــــذِه الورقــــة البحثيــــة حــ
ُ
ــدة ــــ القاعــ ــــ البحــــِث العل عت  

ُ
ة، حيــــث ــّ ــــ كتابــــة البحــــوث العلميــ ن  البــــاحث

ــ كتابــة أّي  ا  ــُ َن اتباع ــ البــاحث ــ يتوجــُب ع طــواِت ال ذي يتضــّمن العديــَد مــن ا
ّ

يــة املعرفيــة للمجتمــع، والــ ر األب موضــوٍع أو األساســّية لتطــو

ح  ن مســتوى الرســائل واألطــار ــ تحســ ســاعُد  ، و ــ ــا بحــٍث عل ــ يقــع ف ُ مــن األخطــاِء ال ــ نــاك الكث ديد 
ّ

ة. ولكــن لألســِف الشــ والبحــوث العلميــّ

ة واملعلومــات واملصــادر ة، وجمــِع املــادة الّتوثيقيــّ ــّ الّية املركز  بصــياغِة اإلشــ
ً
واملراجــع…،  البــاحثون بــدًء مــن مرحلــِة اختيــار عنــوان البحــث، مــرورا

ــاِت  ميــــة، والّدراســ ــــداِف واأل ن األ لــــِط بــــ  عنــــد أبــــرِز  وا
ُ
ــــذه املداخلــــة ــــا…، وتقــــف  ِ ــائج وغ ــّية وكتابــــة الّنتــ ســ ــاور البحــــث الرئ ابقة، ومحــ ــّ ـ السـ

ا التــّ  للزلــِل، و
ً
ا تفاديــا ــُ ــ يجــُب اتباع اتيجياِت ال طــواِت واالســ  وا

َ
ليمة لــوَل الســّ عطــي ا ــا البــاحثون، و ُ ــ يرتك

ّ
ــروج بأفضــل األخطــاء ال  ا

 .الّنتائج العلمّية

 
ُ

لمات عة، البحوث العلمية, الباحث  املفتاحّية،ال ا
ّ

  .األخطاء الش

Abstract: 

This research paper is about the common mistakes that some researchers make in writing scientific research as the 

methodology of scientific research which is considered the basic rule to develop of cognitive structures of society. It includes 

many steps that researchers must follow in studying any topic or scientific research. This paper assists in improving the level 

of letters, theses, and scientific research. Unfortunately, there are many mistakes that researchers make, starting from the 

stage of choosing the title of the research, passing through the formulation of the central problem and the collection of 

documentary material, information, sources, and writing the results… This paper addresses the most prominent mistakes 

that researchers make and give the right solutions and the steps and strategies that must be followed in order not to make 

mistakes, and thus come up with the best scientific results. 

Keywords: Common mistakes, Scientific Research, Researcher. 
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  مقدمة:

ــادي للباحــث  حصــيل األ ــ والتَّ علي ظــام التَّ ــ نجــاح الّنِ م  ســ
ُ
ــ  ســس ال

ُ
ــم العوامــل واأل ــ مــن أ عــد البحــث العل ُ

 
َّ
اديمّية وال طورات األ ن إعداد البحوث العلمّية ومواكبة التَّ ناك ارتباط وثيق ب ُ , و ام ؤثر وللطالب ا

ُ
ا ت ة, حيث أ بو

ة, ئـة التعليميـَّ ـ الب ة  ة والفرديـَّ ماعيـَّ ـداف ا ؤدي إ تحقيـق األ
ُ
ة, وقد ت بو

َّ
ة ال ة ع س العمليَّ قة إيجابيَّ توقـع  بطر وُ

ــــه, ــــ ــــ ومنا ــ ـ ـ ـــــث العل ـ ــــــول البحـ ـ صـ
ُ
املــــــــة بأ ــــ درايــــــــة  ــــ ــــــوا ع ونـ ــــا أن ي ـــات الُعليــــ راســـــ ــــ الّدِ ــــ ن  ــــــاحث ـ ـــــن البـ ـ ـــــــة  مـ ــــرق الكتابـ طــــ و

ا, لكنوا بع ا و ستخدم اتيجيات واآلليات ال س تلفـة عنـد  الس
ُ

ا الباحثون خالل املراحـل ا ثّمة أخطاء عديدة يرتك

ـ  سس البحث العل
ُ
ن بأ راسات الُعليا  املاجست والدكتوراه غ ُملم الب الّدِ

ُ
إعداد البحوث العلمية, حيث أّن ُمعظم ط

ب أ س ارات البحثّية وذلك  عـداد وامل راسـة و ـ اختيـار موضـوع الّدِ  
ً
ا ـ سـاعد كث ة ال  امعيـّ راسات الُعليـا ا ن ُمقررات الّدِ

ـ بـدًء مـن اختيـار عنـوان البحـث وصــياغة  طــوات البحـث العل
ُ

ـ مـن خ ـ كث م يتخبطـون  ا، ولـذلك نجـد طـة وُمناقشـ
ُ

ا

تائج, مما ُيؤدي إ  بتصميم البحث ح ُمناقشة النَّ
ً
لة ومرورا ش

ُ
ـ امل سـتوى غ

ُ
 الوقوع  األخطاء ووجود أبحاث ُمتدنيـة امل

  ُمرضية.

؛ 
ً
ن وطـالب الدراســات العليــا عمومــا ــارات األساسـية الالزمــة للبــاحث ــ مــن امل عــداده بأسـلوب عل إن كتابـة البحــث و

ن ُيخضــعون   وفــق بــرامج دراســّية متطــورة تحــت إشــراف أســاتذة متخصصــ
ً
 جيــدا

ً
با ة حيــث يحتــاجون تــدر ســائل العلميــّ الرَّ

ــا  ــ أن ُيتق ب ــارات ُمتعــددة ي حكــيم؛ حيــث تتطلــب كتابــة األوراق البحثيــة م عــة والتَّ تا
ُ
دقيق وامل ــا لعمليــات التــَّ وُمخططا

ا يتعلـــق  عضـــ ـــة  ـــارات لغو ـــا, وم ا, وتنظيم يف نقيـــب عـــن املعلومـــات, وتصـــ ـــارات التَّ ـــ الناقـــد, وم فك ـــارات التَّ الطالـــب, كم

ل الور  ــ شــ ــيص وغ ــار والتَّ يــد لألف ا مثــل العــرض ا ا اآلخــر يتعلــق بمضــمو عضــ العنونــة واألســلوب, و قــة البحثيــة 

 
ً
ــرا ــا مؤشـ ــات العليـ راسـ ن مـــن طـــالب وطالبـــات الّدِ ــاحث ة لـــدى البـ ــّ ـــارات البحثيـ ــتوى امل ـــ فقـــدان أو انخفـــاض مسـ عت ذلـــك, وُ

اديمّية راسات العليا األ   تصميم برامج الّدِ
ً
  ).   348 ص ,2015 :(عبد الفتاح سلبيا

ية:
ّ
 الورقِة البحث

ُ
مّية  أ

ــ األخطــاِء عنــد  لبــة لتجنــِب الوقــوٍع 
ّ
ن والط اجــة املاســة مــن البــاحث ة مــن ا ــذه الورقــة البحثيــّ  

ُ
ة ميــّ ي أ  إعــدادتــأ

ة وكتابــة   البحــوث العلميــّ
ً
ــون مرشـــدا ــد لي ــذا ا ، وجــاَء  ــ ــ خطــواِت البحــِث العل ة أو األخطــاء  يــّ  األخطــاء املن

ً
ســوءا

لبـــة ملعرفـــة األ 
ّ
ـــروج بأفضـــل ســتخدُمه البـــاحثون والط ـــد ل م الوقــت وا ـــوفر علـــ م, و ــا أغلـــ ـــ يقـــع  عة ال خطــاء الشـــا

ن مستوى البحوث العلمّية ِز وتحس ن والطلبة والّقراء، لتعز ة علمّية أساسّية لدى الباحث ل رك ش   .الّنتائج، ول

 الورقِة البحثّية:
ُ

داف  أ

ــِل النّ  ــ ـ ـــــول ألفضـ ــ الوصـ ـــ ـ ة إ ــّ ــ ـ  البحثيـ
ُ
ــة ــ ـ ــــــذِه الورقـ  

ُ
ــِدف ــ تاجّية ــ ـــت ــ ة واالســ ــّ ــ ـــــدرات البحثيــ ِن القـ ــ ـــ ة وتحسـ ــّ ـــ ــائج العلميـ ــ تــ

ة بمختلــــِف  ــّ ــــِم وتحليــــل البحــــوِث العلميــ ــــ ف اِب القــــرارات ع ــــ ن والطلبــــة وأ فــــق البــــاحث
ُ
ِن وتوســــيع أ والّتحليليــــة, وتحســــ

ـ إعـداد البحـوث الع ـا البـاحثون  ـ يرتك عة ال ا
ّ

ـ األخطـاِء الشـ عـرف ع ا، وذلك من خالل التَّ ـا أنواِع ة لعـدم الوقـوع  لميـّ

ا عند كتابة البحوث العلمية.    وتجن

الّية:   االش

ان مـن   
ُ

عة  إعداد البحوث العلمّية"، حيث ا
ّ

ذِه الورقِة البحثّية حوَل "األخطاِء الش ة ل الّية املركزّ تتمحوُر االش

 حوَل خطواِت 
ً
افية  

ً
 معرفة

ُ
لبة

ّ
ض امتالك الباحثون والط ـه قبـل البـدء بكتابـة املف وأساليب البحث العل وأنـواِع منا

ـــ  افيـــِة حــوِل كتابـــة البحـــث العل الِت ال  واملـــؤ
َ
ة ـــ م ا َس لــد ن لـــ َ مـــن البـــاحث ــ  أّن الكث

ُ
 أّننـــا نالحـــظ

ّ
، إال ـــ البحــث العل

 
ً
ـم يرتكبـوَن العديـَد مـن األخطـاء، بـدءا ّ ـ أ ، وتجـدُر اإلشـارة إ …ا   باتباع خطـوات ومنـا

ً
مـن اختيـار عنـواِن البحـث مـرورا

ة وجمِع املادِة الّتوثيقّية… ح الوصول لكتابِة الّتوصيات.  املركزّ
ّ
الية   بصياغِة االش
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ة,  ـا البــاحثون أثنــاء إعـداد البحــوث العلميــّ ُ ــ يرتك عة ال ا

ّ
ــذه الورقـة البحثيــة لتوضــيِح األخطـاِء الشــ ســ  وسـوف 

ل  ا،   ال تطرُح نفَس
ُ
؟ واألسئلة ـ ـ أنـواع وخصـائص البحـث العل ؟ ومـا   العل

ُ
 ما مع البحث

ُ
علُم الباحثون والطلبة

ا وكيف ذه الورقة البحثية يةوما  األخطاء ال يرتكُبو تُم توضيُحُه من خالِل  ذا ما س ا؟    .تجن

 الّسابقة:
ُ

  الّدراسات

ــ 2006تــرى خليــل ( ــارات البحــث العل ن كســب م ــ البــاحث ــ إدراك ) أّن ع صــور 
ُ
عف وق ــ ضــُ شــ إ ُ لكــن الواقــع 

ة  ـ ليمة, ووجـود أخطـاء كث ة السـَّ ارات البحثّية وفق األصـول العلميـّ ية وامل م املعارف املن راسات الُعليا وتطبيق طالب الّدِ

ة واألخـذ ب سـائل العلميـّ ـ تلـك الُبحـوث والرَّ طـط البحـوث, ِممـا ُيقلـل االعتمـاد ع م  م عنـد إعـداد ن لد ـ تحسـ ـا  تائج

علي القائم. ظام التَّ ر الّنِ بوي وتطو
َّ
  الواقع ال

دفت دراسة عفانه ( راسات الُعليا  تصـاميم البحـوث 2011و ا طلبة الّدِ عة ال يقع ف ) إ معرفة األخطاء الشا

), حيـث تـم االسـتعانة ببطاقـة  ر, جامعة األق امعة اإلسالمّية, جامعة األز امعات الثالث بقطاع غزة (ا ة  ا بو
َّ
ال

دة املناقشــــات لتلــــك الرســــ ــــ املالحظــــة ملشــــا ـــود ثالثــــة أخطــــاء  ــــ وجـ ســــبه لرســــائل املاجســــت إ راســــة بال ائل, وتوصــــلت الّدِ

ـ جامعـة   
ً
راسـة أيضـا نـة البحـث, وتوصـلت الّدِ راسـات السـابقة, وعّيِ سـاؤالت البحـث, والّدِ امعة االسالمّية وال تتعلق ب ا

 
ُ
ــــ تتعلــــق بصــــياغة العنــــوان, وكتابــــة امل ـــة أخطــــاء, و ــــ وجــــود خمسـ غــــزة إ ــــ  راســــات األق قدمــــة, وصــــياغة الفــــروض, والّدِ

ـــوان  عنـ ــــ تتعلــــق  ـــأ, و عــــة عشــــر خطـ ــــ أر غــــزة إ ــر  ـ ــــ جامعــــة األز  
ً
ـــا ـــة أيضـ راسـ ــابقة, واألخطــــاء املطبعيــــة, وتوصــــلت الّدِ السـ

ة  يــــّ ـــات الســــابقة, ومن راسـ دافــــه, والّدِ ة البحــــث وأ ميــــّ ســــاؤالت, وصــــياغة الفــــروض, وأ لة, وال شــــ
ُ
قدمــــة, وامل

ُ
ـــالة, وامل الّرِسـ

 بحث وأدواته, خطوات البحث واألساليب اإلحصائّية, واملراجع والطباعة.   ال

ار ( ــ وشــو ــِف البحــث 2017أشــار ذبي عر ــ  ــور األّول ع ــ ا ة، وتركــز  ــ البحــوث العلميــّ عة  ا
ّ

ــ األخطــاء الشــ ) إ

ي ا
ّ
ـوُر الثـ ِ ا ا ة، أمـّ يـّ ة املن ُ أنـواَع األخطـاِء  العل وخصائِصه، وعوامـِل ضـعِف البحـوث مـن الناحيـِ ـ ـذه الدراسـة تو ل

ّية وخطواِت البحث العل ح كتابة الّنتائج العلمّية  من األخطاِء املن
ً
عة  إعداد األبحاِث العلمّية، بدءا ا

ّ
 .الش

يــة 2020وذكـر العمــر ( ــ من عت ــ كتابــة الُبحـوث العلميــة, حيـث  ن  عــض البـاحث ـا  ــ يرتك عة ال ) األخطـاء الشــا

ـــ دراســـة أي ال ــا  ن اتباع ــ البـــاحث ــ يتوجـــب ع طـــوات ال ــ تتضـــمن العديــد مـــن ا ـــ القاعــدة األساســـية, وال بحــث العل

طـــــــوات  ــــــليمة وا ـــــول السـ ـ لـ ـــــع اعطـــــــاء ا ـ ـــاحثون, مـ ــ ـــا البــ ــ ـ ـ ــ يرتك ــــ ـــاء ال ـــ ــــــرز األخطـ  أبـ
ً
ـــا ـــر أيضــــ ــ , وذكــ ـــ ــ ـ ـ ـــــوع أو بحـــــــث عل موضـ

التا  للزلل, و
ً
ا تفاديا اتيجيات ال يجب اتباع روج بأفضل النتائج العلمية.واالس    ا

ـا،  )2021وذكر التودري ( ب اتباع ـ يتوجـّ طـواُت ال ـ ا ، وما  ة البحث العل
ّ
ن كيّفية وضع خط ّ امة ٌُتب  

ٌ
دراسة

ـــ 
ّ
شـــكالِت ال

ُ
ـــ وامل ات البحـــث العل  بأخالقيـــّ

ً
د مـــرورا يـــّ ـــ وخصاِئصـــه وصـــفات الباحـــث ا ة البحـــث العل ــّ ميـ ســـتعرُض أ و

امعّيةتواجُه الب عة  إعداد الّرسائل ا ا
ّ

 إ األخطاِء الش
ً
ي واملعوقات… وصوال   .حث العل  الوطن العر

ف : البحث عر   العل

م  م ونظــر ِ ــا حســب اتجا ــادميون مــن عــّدة جوانــب و ــون واأل بو
َّ
ــ حيــث عّرفــه ال فــات البحــث العل عر

َ
دت  عــدَّ

م  ملام م له و م ل من إليه وف ات والفلسفات واملراحل, حيث عرفه  ظر فات لتنوع النَّ عر بجوانبه ومضمونه, وتنوعت التَّ

ــــاالت 66 : ص2010معـــــوض وعيـــــد ( ـ ــــ ا ـ ـــــة  بو
َّ
ـــ حلـــــول للمشـــــكالت ال ـ ـ ـــرض التوصـــــل إ غــ ـــــد مـــــنظم وموحـــــد  ) بأنـــــه "ج

تلفة", وعرفت وزارة التعليم العا ( راسـات, ) البحث العل بأنه "ع14 : ص2013ا قـائق, والّدِ ـا ا ملية علمية, ُتجمـع ل

ـون  ا وفق منا علمية معتمدة, ي خصص؛ لفحص ة  موضوع دقيق  مجال التَّ ا العناصر املادية, واملعنو ستوي ف و

مودي ( له إ نتائج جديدة, وسليمة", وعرفه ا ن؛ ليوصل من ذلك  ا موقف مع  ) بأنه "وسيلة14 : ص2019للباحث م

د  ميـــع الشـــوا ـــ الشـــامل والـــدقيق  ق ــق التَّ لة محـــددة وذلـــك عـــن طر شـــ
ُ
ـــ حــل مل ا الوصـــول إ راســة يمكـــن بواســـط للّدِ

لة محددة". ا وال تتصل بمش   واألدلة ال يمكن التحقق م
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ــا الباحــث ــ يقــوم  راســات ال ه الّدِ ــ بأنــَّ ــف البحــث العل عر يم الســابقة يمكــن  ــتم  ومــن خــالل اســتعراض املفــا و

شاف معلومات جديدة متعلقة بموضوع البحث الذي تم إجراؤه. ل م والعمل ع اك ش ا  خطيط ل   التَّ

  أنواع البحوث العلمية:

ـــودي ( مـ ـــر ا ــــ أســــس 33-27 : ص2019ذكـ ـــام بنــــاًء ع ــــ عــــدة أقسـ ا إ يف ـــ ــــ يمكــــن تصـ ــــ وال ـــث العل ) أنــــواع البحـ

  مختلفة.

ا -1 يف أنواع البحوث بحسب طبيع  تص

ي:  عّرف ع النحو اآل
ُ
حوث تطبيقّية, و ة, و ا إ بحوث أساسّية نظر يف أنواع البحوث بحسب طبيع  تم تص

ـ تجـري مـن  البحوث األساسّية:  -أ  ـ البحـوث ال ـة),  و ظر ـا (البحـوث النَّ ـ املعرفـة بحـد ذا صـول ع أجـل ا

ــة,  والبحـــوث  ـ ظر يم النَّ ــا ر املفـ قيقـــة, وتطـــو وصـــل ل ــو التَّ ـ ــا  ـ ة, ودافع ــّ ة ومعرفيـ ــّ ــ إضـــافة علميـ ـ ـــدف إ و

طبيقيــــة  م التَّ ـــا ـــ أبحـ ـــات  ـ ظر ســــتخدمون النَّ ن  ــاديمي ـ ـــن األ ـــالكث مـ ة, فـ ــّ ــــون تطبيقيـ ــة يمكــــن أن ت ـ ظر النَّ

رة موضع البحث.الختب ا  تحليل وتفس الظا ا للواقع أو الستخدام  ار مدى مطابق

طبيقية:   - ب عت البحوث التَّ
ُ
الية, و ل ا ل املشا ا  دف تطبيق نتائج ا الباحث  و البحوث ال يقوم 

لة مـن ـ حـل مشـ ـدف إ ل أدق, و ش ا محددة  داف ون أ  من البحوث األساسية, وت
ً
ل  أك شيوعا املشـا

ا.  ا واالستفادة م شاف معارف جديدة يمكن  االت, أو الك  العلمّية  أي مجال من ا

ا -2 يف أنواع البحوث بحسب منا  تص

عـرف 
ُ
يـة, و ا إ البحوث الوثائقية, والبحوث امليدانية, والبحـوث التجر يف أنواع البحوث بحسب منا تم تص

ي:  ع النحو اآل

ــوث ا  -أ  ة:الُبحــ ــّ ا ومراحــــل  لوثائقيــ ـــأ شـ رة منــــذ  ـــع الظــــا بـ ــــ ت ــــ املــــن التــــار  عتمــــد ع ــــ  ــــ البحــــوث ال و

ـــا  ــع املعلومـــات ف , وأدوات جمـ ا التـــار ـــ ســـياق رة  ـــدف تفســـ الظـــا ــا,  ـ ـــ تـــأثرت  ــا والعوامـــل ال ـ تطور

خية, وكذلك ا ر والوثائق التار شرات والتقار ات وال ة,عتمد ع الكتب والدور    ملواد السمعّية والبصرّ

ة:   - ب لة,  الُبحــوث امليدانيــّ شــ
ُ
رة أو امل ــ تفســ الوضــع القــائم للظــا عتمــد املــن الوصــفي  ــ  ــ الُبحــوث ال و

ـــ  لة باالعتمـــاد ع شـــ
ُ
رة أو امل امـــل للظـــا ـــ دقيـــق ُمت ـــا وعمـــل وصـــف عل عاد ــا وأ ـ مـــن خـــالل تحديـــد ظروف

الحظــة 
ُ
قابلـــة أو امل

ُ
يان أو امل ــق االســـت ــتم جمـــع البيانـــات عـــن طر ـــا, و قــائق املرتبطـــة  ـــم ا املباشـــرة, ومـــن أ

بـع املـن  ـ ت , والبحـوث ال بـع املـن الوصـفي باألسـلوب املسـ ـ ت ـذا النـوع الُبحـوث ال األسـاليب املتبعـة ل

الة.   الوصفي بأسلوب دراسة ا

ة:  - ت ــّ يــ ـــان  الُبحــــوث التجر ـ ــــ ثالثــــة أر ــــذا النــــوع ع عتمــــد  ة, و ات العلميــــّ ــــ ت ــــ ا ــــ تجــــري  ـــ الُبحــــوث ال ـ و

ن أساسّية  جـارب, والبـاحث ـة إلجـراء التَّ عـدات املطلو
ُ
زة, وامل جارب واألج ا التَّ : املواد األولية ال تجري عل

صــائص  ـق املالحظــة والقيــاس للمواقـف والظــروف وا ــتم جمـع البيانــات عــن طر م, و ن ومســاعد تصـ
ُ

ا

ا. غي عل   املتوافرة دون 

ا -3 ات تنفيذ يف أنواع الُبحوث بحسب ج  تص

                  : ا, و ات املسؤولة عن تنفيذ يف أنواع البحوث بحسب ا  تم تص

اديمية: -1 ـ   الُبحوث األ ا إ يف مكـن تصـ اديميـة, و ؤسسات األ
ُ
د وامل امعات واملعا و الُبحوث ال تجري  ا

: ات و  مستو

ة:  -أ  ــّ ة األوليـ امعيـــّ ـــ أحـــد املســـاقات مـــن طـــالب املرحلـــة  الُبحـــوث ا ـــا األســـتاذ  ـــ يطل ر ال ـــ البحـــوث أو التقـــار و

ـــ الطالـــب  ــا تحف ـــدف م يـــة كتابــة البحـــث للتخــرج, وال ن
ُ
وس) وخاصـــة الصــفوف امل ــالور امعيــة األوليـــة (الب ا
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ــ البحــث واإلطــالع,  فس  ــ الــنَّ ر االعتمــاد ع ــ املوضــوع, وتطــو ادة والتعمــق  ــ االســ يم الطالــب ع ر مفــا وتطــو

 وقدراته التحليلية.

راســات الُعليــا:  - ب ــا طالــب الــدبلوم العــا أو املاجســت أو الــدكتوراه ملوضــوع  بحــوث الّدِ ــ يتفــرغ ف ــ الُبحــوث ال و

ضــع  ــا و ا وتحليل قــوم بدراســ لة, و ن مشــرف لــه, حيــث يــتم اختيــار ُمشــ عيــ بحثــه ووضــع األســس الالزمــه لــه, مــع 

ــ عــالم الفرضــيات لتف ــ إضــافة جديــدة  ــذه الفرضــيات, والتوصــل إ ة  ــ ــ اختبــار مــدى  عمــل ع ا, ثــم  ســ

 املعرفة. 

ن:  - ت ســـي در
َّ
رجـــة  بحـــوث الت ـــ الدَّ صـــول ع س ل در نـــة التـــَّ زاول م ـــادي الـــذي يـــُ ـــ تطلـــب مـــن األ ـــ الُبحـــوث ال و

 
ُ
م, وت م وترقيـــا ــيم ــ  (أســـتاذ, أســـتاذ ُمشـــارك), لغـــرض تقيـ ـ ة داخليـــة أو العلميـــة األع ــّ ؤتمرات علميـ ــُ ـــ مـ ــا  شـــر إمـ

ات علمية ُمحكمة.    خارجية, أو  دور

اديمية: -2 ة  الُبحوث غ األ ا وُمعا ر أعمال غرض تطو تلفة  ؤسسات والّدوائر ا
ُ
و الُبحوث ال ُتنفذ  امل

طبيقية. ا, و أقرب إ الُبحوث التَّ ق ض طر ع حديات ال قد  ل والتَّ  املشا

 :العل البحث خصائص

ـ ( ـص ــ  البحــث خصـائص )8 : ص2015بخ ـا الطالـب  ــ يحتاج ة, وال ـ ـ جعلــت الكتابـة العلميـة مم ـ ال العل

ا  البحث والتأليف, و  :مرحلة إعداد األطروحة أو االحتياج ل

ـــ  -1 قـــة والشـــك  ـــ املصـــادر واملراجـــع وتحـــري الّدِ ـــ ع ـــ البحـــث العل ـــل مـــا عتمـــد  ـــ  ا  ـــ ـــت  ـــ تث املعلومـــة ح

 يكتب.

قيقة. -2 ا للوصول ل  عتمد  البحث العل ع األخذ بجميع اآلراء الواردة  املوضوع ومناقش

قة  اختيار األلفاظ الّدالة. -3 قائق العلمية, والّدِ  عتمد  البحث العل ع ا

ميع -4 بع   .أطراف املوضوع ال بد  البحث العل من االستقصاء والت

ط ذلك  الكتابات األخرى  -5 ش ارس وال   .ال بد  البحث العل من خطة ومقدمة وخاتمة وف

نما الكتابات األخرى غ ذلك -6 باط ب الحظة ثم االستقراء ثم االست
ُ
ة  البحث العل بامل جر  .تبدأ التَّ

عة  إعداد البحوث العلمية:   األخطاء الشا

ـــــن ذوي إّن إعــــــداد  ــــــ مـ ـــــراف عل ة ومــــــن أصــــــيل بإشـ ــّ ـــ طــــــة علميـ
ُ

ـــــق خ ــــون وفـ ــ ــــ أْن ت ــ ب ة ي ـــــّ ــــاث العلميـ ــــة األبحــ وكتابــ

ــــة  مـ
ُ
ــــوات امل طـ ــــن خـــــالل ذلـــــك العلـــــوم واملعـــــارف وا ــــب مـ ــــث أو الطالـ ســـــب الباحـ ـــــي يك ة؛  ــّ ــ اديميـ تـــــب األ ــــاص والرُّ االختصـ

 
ُ
ـ امل ـ العطـاء العل عـد ذلـك ع  

ً
ـون قـادرا ـ قـد والدقيقة  موضوع رسـالته؛ لي يح واالبتعـاد عـن األخطـاء ال ـ ؤصـل وال

طت الضـوء (
ّ
ح سـل ضعف البحث, حيث أنَّ بـن بـر

ُ
رتكبـة مـن طـرف الباحـث سـواء 51-44 : ص2017ت

ُ
ـم األخطـاء امل ـ أ ) ع

:
ً
شارا ا, وذلك من خالل خمس نقاط أك ان لول املناسبة ل عض ا   عن قصد أو عن غ قصد, مع محاولة إعطاء 

رتبطة بحسن اختيار موضوع البحث العل
ُ
ام العوامل الذاتّية واملوضوعّية امل : عدم اح

ً
  أوال

ة إّن مرحلة اختيا ص الباحـث) وأخـرى موضـوعيَّ ـ ة (ُمرتبطـة  ر موضوع البحث العل تخضـع لعـدة عوامـل ذاتيـَّ

انّية الس فيـه  س ملدى ام دد الرئ و ا عت  ُ (ُمتعلقة بطبيعة البحث), ذلك ألن ُحسن اختيار موضوع البحث العل 

, ومـن أ ـ ـ مراحـل البحـث العل و
ُ
عـد أ

ُ
ـ  ذه املرحلة ال نجازه,  ـذا و ـ إعـداد بحثـه و ات  ـ مـا ُيواجـه الباحـث مـن صـعو ك

عرقـــل ُحســـن إنجـــاز األبحـــاث العلميـــة, 
ُ
ـــ أصـــبحت ُتواجـــه و لة ال شـــ

ُ
س االختيـــار, وامل  لتعـــدد واخـــتالف عوامـــل ومقـــاي

ً
نظـــرا

ـــ ا خـــرج  ن مـــن أجـــل التَّ ن والطلبـــة البـــاحث بتـــدئ
ُ
ن امل عة وســـط البـــاحث ـــ أصـــبحت اليـــوم مـــن األخطـــاء الشـــا ســـرع بـــل وال

َّ
ل

, مما ُيؤدي  األخ إ الوقوع  سوء االختيار. ور  اختيار موضوع البحث العل َّ  ال
ً
  أحيانا
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ـل الوقـت لنفسـه  ـ الباحـث أو الطالـب إعطـاء  ع فإنـه ع طأ الشـا لة أو ا ش

ُ
ذه امل ذا وكعالج ملثل  ل   ل

ً
وتفاديا

ام  ـ عمليـة ح ُيحسن اختيار موضوع بحثه, كما عليه اح صه, واملوضوعّية ال تتحكم  رتبطة 
ُ
اتية امل

ّ
العوامل الذ

فك  ضياع الوقت. ا املناسب دون التَّ ا وق ِ عطا ذه املرحلة و الة   قة وعدم ال يث والّدِ ذا ُين بال   االختيار, ل

طة البحث العل ك واملوضو 
َّ

ام التوازن الش : عدم اح
ً
  ثانيا

ـــا عنـــد إن احتـــو  بـــاه ل ـــ الباحـــث االن ـــ ع ب ـــ ي ـــم العناصـــر ال ك مـــن أ ـــ التـــوازن الشـــَّ ـــ ع اء خطـــة البحـــث العل

ســاوى  ــأن ي  ,
ً
 وعموديــا

ً
ة أفقيــا زئيــّ ة وا قســيمات األساســّية والفرعيــّ ن التَّ وازن بــ قابــل والتــَّ ــو تحقيــق التَّ كتابــة البحــث, و

ــــ ـ ــ ـ ــــذلك عـ ـ ــ ـ ـــــزاء, وكـ ــ ـــــام واألجــ ـــــواب األقســــ ــ ـ ــــدد أبـ ـ ــ ـ ـــــوازن عـ ــ ـ تـ ـــــب و ــ ـــــدد مطالــ ــــول, وعــــ ـ ــ ـ ــــــــدد مباحـــــــــث الفصـ ــــواب, وعـ ـ ــ ـ ــــول األبـ ـ ــ ـ دد فصـ

ة  ساو ستعملة م
ُ
ل قالب من القوالب امل ون عدد الصفحات ل و أن ت سبة للتوازن املوضو  كذا, أما بال البحوث.....و

ل فصل  صصة ل ون عدد الصفحات ا ب أن ت , في
ً
ن مثال ا, فإذا قسم املوضوع إ فصل ة فيما بي ة أو متقار ساو م

ة مع الفصول األخرى.   أو متقار

س وصف بحثه بأنه  لية واملوضوعّية ح ي ن الشَّ طة من الناحيت
ُ

ام توازن ا وعليه فع الباحث ُمراعاة واح

ـة للباحـث مـن أجـل إعـداد بحثـه,  ر ,  مرحلـة حتميـة وجو لة وتقسيم موضوع البحث العل ي , وأّن عملّية  بحث عل

ا مثل   عملّية وضع تصاميم البناء والُعمران إلتمام إقامة البنايات.   مثل

ا ام مبدأ ُمرونة خطة البحث العل وتناسق العناصر املكونه ل : عدم اح
ً
  ثالثا

ــار أساســية جديــدة  ــ أف ـا االنتقــال إ ــ يــتم ف طوات ال تمــام بــا ـ الباحــث اال ــ ع ب , ي
ً
 جيــدا

ً
 علميــا

ً
ـون بحثــا لي

ــ ملموســة, فيــنعك فكــك الفكــرة الواحــدة إ
ُ
زئيــة, بحيــث ت ــ بالبحــث التقســيمات ا  أن تك

ً
س جيــدا ــ تقســيماته, ولــ س ع

ـــة والعامــــة  ليـ ـــيمات املوضــــوع األساســــية وال ـــمن تقسـ ــــ تتضـ , ال ــــ ـــب البحــــث العل ـ ـــيم وتبو ا األوليــــة. فعمليــــة تقسـ عناصــــر

سس ومعاي علمّية ودقيقة, 
ُ
اصة, ع أ زئّية وا . والفرعية وا ة إلعداد البحث العل   عملية حتمية وحيو

ناســب  الّية مضــبوطة للبحــث ت  بوضع إش
ً
تعلقة خصوصا

ُ
مكن من تقنيات إنجاز األبحاث العلمّية وامل : عدم التَّ

ً
عا را

ناسق مع موضوعه   وت

ـــا ا ــ  ـ نـــاك تقنيـــات يتم ا, حيـــث  الية وشـــمولي ة ضـــبط اإلشـــ ــ اتبـــاع تقنيـــّ ـ ب ــ ي ـ لبحـــث مـــن النجـــاز البحـــث العل

ــة عـــن تلـــك  ــل جـــزء مـــن اإلجابـ ــزء مـــن املوضـــوع يمثـ ـــل جـ ـــون  ــع املوضـــوع, بحيـــث ي ناســـب مـ الية دقيقـــة ت ــ ــع إشـ ـــا وضـ م أ

ــ  ســس ومعــاي ُتحــدد ع
ُ
ــ تخضــع لعــدة أ لة البحــث العل ــادة وال نقصــان. إن مشــ ــ املقدمــة, دون ز الّية املطروحــة  اإلشــ

ــروج عــ ــ الباحــث عــدم ا جــب أن ُيرا ا, و لة أساســ ــا تتصــل بمشــ ــ حصــل عل ــل املعلومــات ال ــون  ــا, بحيــث ت ن إطار

ا: لة البحث وم سس  تحديد مش
ُ
عض األ ذا البد من اتباع    البحث, وألجل 

ة ودقيقة. -1 لة البحث  صورة وا  أن ُتصاغ مش

ــــدود محاولــــة االجابــــة -2 ـــروج عــــن ا ـ ــــ الباحــــث عــــدم ا ـــوعّية, وأن ُيرا لة املوضـ دود للمشــــ ـــُ ـــع حـ لة  وضـ عــــن املشــــ

لة. ذه املش  املطروحة مع ايجاد حل ل

ؤثر  -3 ـون ضـعيفة ومحـدودة. ممـا قـد يـُ ـة أخـرى ال ت ـة, ومـن ج لة البحـث عامـة وال غامضـة مـن ج ون مشـ أن ال ت

 ع القيمة العلمية للبحث.

ـ كتابـة البحـث قـد ت -4 عمـق الباحـث  عـد  ا, ألنـه  يق ا أو تضـ لة بتوسـيع غي صياغة املشـ ختلـف نظرتـه قد يتم 

لة. راسة الطو عد الّدِ ا    ل

ش وعالقته بخيانة األمانه العلمية م ام قواعد ال : عدم اح
ً
  خامسا

ــ  م  أعمــال ــ و م الكب ــا بفضــل اف ملؤلف ــ ــ مصــادر متنوعــة لــذا وجــب االع عتمــد الباحــث ع عنــد إعــداد البحــث 

.   إنجاز البحث, حيث ُيفضل عدم اإلكثار من االقتباس واإلشارة   إ املصدر األص
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وجـك ( غتفــر, 159-151 : ص2007وقامـت  ـا ال  ـة نظر ـ مــن وج عة وال ــ مجموعـة مـن األخطــاء الشـا ك ع ) بـال

: ذه األخطاء  ثالثة محاور    وأوجزت 

ة : األخطاء اللغو
ً
  أوال

ات. األخطـاء  ـ املصـط  
ً
 وقصورا

ً
اكة وضعفا ة, ور ة ع األخطاء اإلمالئية, واألخطاء النحو شمل األخطاء اللغو و

ــو اســلوب  لم), مثــل: (أنــا أرى..., أنــا اعتقــد...), و ــ التحــدث بصــيغة الــذات (املــت ــأ الباحــث إ ــ األســلوب اللغــوي حيــث ي

, واألصـــوب الت ــ ـ ــة البحـــث العل ــ لغـ ـ ــة مرفـــوض  لـ ــث....). اإلطالـــة ا ــام الباحـ  : (يـــرى الباحـــث..., قـ
ً
حـــدث عـــن الغائـــب, مـــثال

ـ االقتصـار واإليجـاز, والوصـول  عتمـد ع ـ الكتابـة العلميـة  للتعب عن فكرة معينة, يؤدي إ ضعف األسلوب, فالبالغـة 

ـ لمـات والعبـارات. الضـعف الوا أقـل عـدد ممكـن مـن ال قيم, إ املطلوب من أقصر السـبل, و ـ ـ اسـتخدام عالمـات ال  

ــا جملــــة واحـــدة, واملفضــــل  ـ ل ـــرة  ــبح الفقـ ـــ تصـ ـــل ح لمـــات وصـ ــــا  ط ــلة, تر سـ ــة مس لـ ــــون مـــن جمــــل طو فنجـــد فقـــرات تت

م.  عة والف ساعد ع حسن املتا يحة, ف  ا ال قيم  مواضع ة واستخدام عالمات ال مل القص   استخدام ا

ساق سيق واال : الت
ً
  ثانيا

ـو إن   لـة  ـ تقبـل الرسـالة ألول و سـاعد ع ـ  ـم األمـور ال ـ القـارئ, حيـث أن مـن أ ـ ع االنطباع األول له تأث كب

ــــ آخــــر   مــــن صــــفحة الغــــالف إ
ً
ـــيق صــــفحات الرســــالة بــــدءا سـ تمــــام بت . قلــــة اال ــــ ــــا الف خراج ا و ل صــــفحا ــــا وشــــ ر مظ

ل الفصول, قد يحتاج الب مه   ط و   احث لالستعانة بمتخصص  إخراج املواد املطبوعة.صفحة, وتوحيد نوع ا

وم  ات للمف عدد املصط عة  توى واملضمون, فمن األخطاء الشا ل إ ا ساق من عناصر الش وتمتد فكرة اال

ــذا  بانة", و لمــة "اسـ سـتخدم  ـان آخــر  ــ م يان" مـرة, و لمـة "اســت  يكتـب الباحــث 
ً
ـ صــفحات الرسـالة, فمــثال الواحـد ع

ذا لـم يدل   سـيق الصـفحات, و ـ ت ات, أو  ع تذبذب الباحث وعدم استقراره ع نمط واحد  األسلوب, أو  املصـط

انــت  مــا   عــن الباحــث وعــن البحــث م
ً
 ســلبيا

ً
عطــي انطباعــا ــا  ــل أجــزاء الرســالة, فإ ــ  ســاق  ســيق واال ــتم الباحــث بالت

ة. بو   قيمته العلمية وال

: األمانة العلم
ً
بوي ثالثا ام بأخالقيات البحث ال   ية واالل

لــه أو عـــدم  ب ج ســ ــل مــا يفعــل, وقــد يخطــئ الباحــث  ــ  ــل مــا يقــول الباحــث و ــ  ــ الصــدق  ع األمانــة العلميــة 

مـــال  ـــ إ ــاء ترجـــع إ عـــض األخطـ ــه, لكـــن  ـــ نفسـ عرفـــه ي ــا لـــم يكـــن  ــه بمـ ــور معرفتـ ــائق واألمـــور, وفـ قـ ــه بـــبعض ا معرفتـ

ــــ  ـــدم جديتــــه  ـــاك الباحـــث وعـ وجـ ـــرت   ذكـ
ً
ـــث, وأيضــــا ـــبق للباحـ ـــ مسـ ـــتج عــــن تح ـ ـــود ومتعمــــد ي ـــأ مقصـ نـــاك خطـ ـــث, و البحـ

ــا مــن  ــ أ ــ ع ــا كمــا  ن وكتاب ــار اآلخــر ــ أف يالء ع ــ االســ ع ــ "الســرقات العلميــة" و غتفــر و ــ ال  األخطــاء العلميــة ال

ش إ مصدر الفكر  ابه أو  ق إ أ ار الباحث دون أن يرجع ا .بنات أف   ة األص

ن: 2013وذكــر خضـــر  ( ـــ قســـم ا إ ـــم البحثيـــة، فـــيمكن تقســـيم طط
ُ

ـــا البـــاحثون عنــد إعـــداد خ ـــ يقـــع ف ـــم األخطـــاء ال ) أ

ا طة ذا ي: أخطاء  محتوى ا طة للمناقشة، والقسم الثا   .القسم األول: أخطاء ما قبل عرض ا

طة للمناقشة, حيث تم ا ع النحو التا  أخطاء القسم األول: ما قبل إعداد ا ا إ سبعة أخطاء تفصيل   :تقسيم

ون مستعدا لذلك  -1 سرع الباحث  تحديد يوم العرض ع السمنار قبل أن ي  .أن ي

ـا  -2 سـمح بـاالطالع عل ـ وقـت متـأخر ال  ا  طـة قبـل العـرض، أو أن يقـدم ا مـن ا
ً
ـ

ُ
سلم الباحـث األسـاتذة  أال 

افية ا دراسة   .ودراس

ـــــتم -3 ــــة  أال  ــــد الكتابـــــة العلميــ ســـــط قواعـ قـــــات تخلـــــو مـــــن أ ـــــرد ور ــــا مجـ ـ عت ــة، و ــ ل الورقـــــة املقدمـ شـــــ ــــث  الباحـ

طة ذه ا م  م من يقدم إل ث، أو أنه ال يح نة بأن الباحث غ مك عطي انطباًعا ل يحة، مما   .ال

ن ممــن لــم  -4 ــ املســتمع ل ع ســ ــ االســتعانة بطــرق عــرض توضــيحية،  تمــام الباحــث  ة مــن عــدم ا ــ ســلموا  ي

م عة والف طة املتا  .ا
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ناقش  -5 ـــان ســــ ـ ـــا لــــو  ـــان، كمـ ـ ــــ إعــــداد امل ـــد تحديــــد يــــوم عــــرض خطتــــه البحثيــــة ع ـــرص الباحــــث بنفســــه عنـ أال يحـ

 .رسالته

غضـــب مـــن  -6 ـــ واثـــق مـــن نفســـه، وأن   غ
ً
ـــون متـــوترا ــة، في نـ طـــة أمـــام ا ــ عـــرض ا ـ ــه ع ب نفسـ ـــون قـــد درَّ أال ي

 .املالحظات أو التعليقات

ــا  أن  -7 قرؤ ا األساســية، و  عناصــر
ً
مــال ــ عرضــه م لمــة، أو يختصــر  لمــة  طــة البحــث،  رفيــة  ــأ للقــراءة ا ي

م ما يقول 
َ
عة وف ِ مخارج األلفاظ؛ مما يصعب متا

ّ  .بصوت منخفض، دون أن يو

طة عد كتابة ا ي: أخطاء    :القسم الثا

طة -1 سرُّع الباحث  كتابة ا  :خطأ 

ــون  ــة، قــد ي لته البحثيــة، فيختــار مــن مصــادر ثانو ــا مشــ ــ رأســه، وجعل الباحــث مــن النــوع الــذي اختــار أول فكــرة طــرأت 

نــة أنــه لــم  ــر ل انيــة دراســة موضــوع البحــث أم ال، فيظ ــون قــد قــام بدراســة اســتطالعية، وذلــك للكشــف عــن إم كمــا ال ي

ـ سـيقوم بب لة ال ـا الختيـار املشـ د املطلوب وال ـ كتابـة يبذل ا سـرُّع الباحـث  ـ  تبـة ع ـم املشـكالت امل ـا, ومـن أ ح

ـة  ـ إجـراءات إدار طـة، فقـد يحتـاج األمـر إ عـض جوانـب ا ـ   
ً
عـد قصـورا شـف فيمـا  ـ حالـة مـا اذا اك خطة البحث أنـه 

سرع  كت ا إذا لم ي انه أن يتجنَّ ان بإم فه الكث من الوقت واملتاعب ال  ِ
ّ
ل طةوقانونية ُت  .ابة ا

 :خطأ  اختيار العنوان -2

ون   لمة، مليًئا بالتفاصيل غ الالزمة ال يمكن أن ت د عن خمس عشرة   يز
ً
ال قد يختار الباحث عنواًنا طو

ع ته، كما ال يتضمن العنوان املتغ املستقل واملتغ التا و ُ  .حدود البحث، فتضيع معالم البحث و

داف ال -3 ن أ لط ب ميتهخطأ  ا  :بحث وأ

ائــــه مــــن  ــد ان ــــا عنــ ق ــــ ســــوف يحّقِ ــــ النتــــائج ال ــــداف  ميتــــه، فاأل ــــداف البحــــث وأ ن أ قــــد يخلــــط الباحــــث بــــ

ـ  تـب ع ـ مـا يمكـن أن ي ميـة البحـث، ف ساؤالته، أما أ شتق من فرضيات البحث أو  البحث، وال يمكن أن 

يئات أو مؤ   .سسة معينةنتائج البحث من فوائد علمية وتطبيقية لصا 

لة البحثية -4  :أخطاء  تحديد وصياغة املش

ا صـياغة  ن، أو يصـيغ و ا مبالغة، أو  ة وغ مباشرة؛ إما ف لة بحثه بصورة غ وا قد يصيغ الباحث مش

ا, وال يحدد الباحث السؤال الذي َيَود اإلجابة عنه، أو لمات ال ال لزوم ل ا ال ب ف يحة، ال يتجنَّ ة غ   لغو

  .املوقف املز الذي يحتاج إ وضع حد له

 :خطأ  كتابة املقدمة   -5

ـ  عيـدة عـن األسـلوب العل ـا لغـة فضفاضـة  سـتخدم ف لـة ذات عموميـة شـديدة  قد يكتب الباحـث مقدمـة طو

ذ عرض  لة، كما ال  عاد املش م أ
َ
ن القارئ من ف ِ

ّ
دد، أو يكتب مقدمة شديدة االختصار، ال تمك ه الدقيق وا

رات البحث ا توضيح دوافع وم ستطيع  قة منطقية  لة بطر  .املش

 :خطأ  عرض الدراسات السابقة -6

ة الزمنيــة  ـ ـ طـول الف ـا، وال يو ـ عرضـه للدراسـات السـابقة جوانــب القصـور والـنقص ف ن الباحـث  قـد ال ُيبـ

اليــة، ومـــا حـــدث مـــن  ن دراســـته ا ـــ ـــ الدراســات الســـابقة و ــ انقضـــت ع رات، اقتضـــت تجديـــد ال ات وتطـــوُّ ــُّ غ

ــــات  ـــراء دراسـ ــــرورة إجــ ميـــــة بحثـــــه وضـ ــــ أ ـ ــــا ال يو ــــة، كمـ اليـ ــــا بـــــالظروف ا ـ ــــد مـــــن ارتبـــــاط نتائج البحـــــث والتأكـ

ذا القصور  الدراسات السابقة ب  س  .مستقبلية 

يم -7  :أخطاء  تحديد املفا
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ــــ بحثــــه, وأن  ـــوب  ــــ املطلـ  عــــن املع

ً
عيــــدا  

ً
ومــــا تلفــــة، وال أن ينقــــل الباحــــث مف يم ا ـــن املفــــا ســــرد مجموعــــة مـ

ناه أو و ع املع الذي يت فات بدون داٍع  ستقر   .أن يك من التعر

ساؤالت -8  :أخطاء  ال

ـــاؤالت  سـ ــــون  ـــ قابلــــة للقيـــاس, وأن ت ة وغ ـــ ـ ــ وا ـ ســــاؤالت غ ــيات  ســــاؤالت والفرضـ ن ال ـــث بـــ أن يخلـــط الباحـ

 وغ مق
ً
سـاؤالت البحث ذات إجابات معروفة مسبقا ـون إجابـات  ساؤالت بحثيـة؛ ألنـه مـن املنطقـي أن ت بولة ك

اء الباحث من بحثه  .البحث غ معروفة قبل ان

 :أخطاء  وضع الفرضيات البحثية -9

يحة، وال  ـ ـ  ة، ومصاغة بصورة غ ح فروض غ وا امل، أو يق ل الباحث فرضيات البحث بال أن يتجا

ا, ات املــراد قياســ ــ ــ املتغ ــ أن الباحــث أو  يو شــ إ قــة  ــة بطر ــ صــورة موج وأن يقــوم بصــياغة الفرضــيات 

عـــد  ـــ ذلـــك؛ ممـــا  شـــ إ ـــ  ــد دليـــل وا ـــ الـــرغم أنـــه ال يوجـ ــة إحصـــائيا، ع الطالـــب متأكـــد مـــن وجـــود فـــروق دالـ

ن الفرضــــيات البحثيــــة والفرضــــيات اإل  ــــ النتــــائج قبــــل إجــــراء البحــــث, أو أن يخلــــط بــــ  مباشــــًرا إ
ً
حصــــائية، انتقــــاال

اضــــية يــــتم  ــــ صــــورة ر ـــاغ  ســــيطة، والثانيــــة تصـ ة و ـــ ــــ صــــورة جمــــل قصـ ــــة  ر ـــة إثباتيــــة تقر قـ ـــاغ بطر ـــاألو تصـ فـ

تلفة. ا بواسطة االختبارات اإلحصائية ا  اختبار

 :أخطاء  من البحث وأدواته - 10

ــــب  ســــتخدمه وترت ـــث الــــذي ســــوف  ــــ خطتــــه مــــن البحـ ض أن الباحــــث ســــيحدد  ــــ مراحلــــه وخطواتــــه، مــــن املف

ا،  ــتخدم ــ سـ ـــــ ســـــوف  ـــــ األدوات ال ــــا  ــــة البحـــــث، ومـ نـ ــــف ســـــيختار عّيِ ـــــة، وكيـ وكيـــــف ســـــيجمع البيانـــــات املطلو

طــــة  ا، وا ــيطبق ــ سـ ـ ــائية ال ــات اإلحصـ ـ ــ املعا ـ ــا، ومــــا  ـ ا وثبا ــدق يـــان صـ ا، و ســـتخدم ـــا، وكيـــف س وأنواع

نـــا  ـــ خطـــوات البحـــث, ولكـــن الباحـــث  حـــة للســـ  ـــ األخطـــاء اآلتيـــةالزمنيـــة املق عـــدم مناســـبة املـــن  :قـــد يقـــع 

عض مراحل البحث وتفصيل  غفال شرح  طوات البحث, و ب غ املنطقي  ت لة البحثية, وال واألدوات للمش

ال البعض اآلخر   .عض إجراءات البحث، واخ

 :أخطاء  استخدام وتوثيق املراجع  - 11

لة الب ـــ مرتبطـــة بمشـــ ســـتخدم الباحـــث مراجـــع غ ـــ أن  ميـــة إجـــراء البحـــث  ـــ أ حـــث، أو مراجـــع قديمـــة ال تو

ونية ا، أو اإللك ؛ سواء الورقية م
ً
يحا  

ً
ن, وأال يوثق املراجع توثيقا  .الوقت الرا

ر ألبواب وفصول الرسالة - 12  :خطأ  إغفال وضع تصوُّ

 لألبواب والفصول واملباحث ال تحتوي ع 
ً
ن تصورا عض الباحث ليـة ال يضع  سية والفرعيـة، وال ار الرئ األف

ا الرسالة زئية ال من املقرر أن تتضم  .وا

 :التوصيات 

ــودة األبحــــاث  ـــق جـ ــة لتحقيـ امـ ـــيات ال ــن التوصـ ــ عــــدد مـ ـ ـــن الوصـــول ا ــة يمكـ ــة البحثيــــة املقدمـ ــــذه الورقـ مـــن خـــالل 

 ما
ً
التا أبحاث خالية من األخطاء نوعا  :والرسائل واالطروحات و

ب الطل - ــ يمكــن أن تــدر ــه وأدوات القيــاس ال ســاؤالته وفروضــه ومن لة البحــث و ــ اختيــار وصــياغة مشــ بــة ع

ا  .ستخدم

ــة خاليــة مــن  - ــ القيــام ببحــوث نا ــا  ة عــن كيفيــة توظيف ــ ن صــورة وا ــو ــ وت االملــام بخطــوات البحــث العل

 .األخطاء

ــــ ال تكتفــــي بــــالتنظ فقــــط، بــــل  - ــــ ال ــــ العمــــل تــــوف مقــــررات للبحــــث العل ب الطــــالب ع ــ تــــدر ــ عمــــل ع ــ  ــ ال

ي   .امليدا
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سانية  شروط وخطوات إعداد بحث عل  حقل العلوم اإل

Conditions and steps for preparing 

scientific research in the field of humanities 
ز .د ي لقر   العر

D/larbi loukriz 

 

ان عاشور ، أستاذ محاضر   زائر ا  /لفة، ا جامعة ز

University Ziane Achour, Djelfa / Algeria 

  

ص:    امل

ودا   مج باعتباره  فاته  عر و العل  البحث  وم  مف من  متخذا    منضماانطالقا  علمية معينة  لة  حل مش يل  س الباحث   به  يقوم 

عت بحثا علميا إال إذا توفر فيه عامل األصالة   العل وسيلة لذلك، وال  اراملن  امه سلوك املن    واالبت بال البحث أصيال إال  ون  وال ي

باألمانة ما  مل املنطقي  ب  ت وال التنظيم  ع  يا  مب مراحله  جميع  الكشف    العل   إ  التوصل  فيتمثل   ار  االبت عامل  أما  العلمية.  

البحث، فالق يتم باالطالع والقراءة الواسعة ملا كتب  مجال  ذا  ا السابقون، و يجاد حلول لم يتوصل إل راءة واإلتيان بجديد  املعرفة و

واالبت فاألصالة  شاف.  االك عملية  لتكتمل  اء  الذ ي  يأ ثم  ار  االبت نصف  يصل عد  وال   ، عل بحث  أي  لقيمة  ددان  ا العامالن  ما  ار 

شودة إال  ظل شروط معينة  جميع مراحل البحث. ذه الغاية امل   الباحث إ 

لمات املفتاحية:    البحث العل ، اختيار املوضوع، خطة البحث، عناصر البحث. ال

Abstract: 

Based on the concept of scientific research and its definitions as an organized effort, the researcher does in order to 

solve a certain scientific problem using the scientific approach as a means, and is considered scientific research only if the 

factor of originality and innovation is available, and the research is authentic only by committing to the behavior of the 

scientific program at all stages based on the organization and logical arrangement engaged in the 'scientific honesty.  The 

innovation factor is to find new knowledge and solutions that previous ones have not found, and this is done with a 

thorough overview and reading of what has been written in the field of research, reading is half of the innovation and then 

intelligence completes the discovery process. Originality and innovation are the determining factors in the value of any 

scientific research, and the researcher achieves this desired objective only under certain conditions at all stages of the 

research. 

Key words: Scientific research, topic selection, research plan, search elements. 
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  مقدمة:

سمية  إ  نظرنا   ما  إذا ا   -   عل   بحث  –  ال ونة   نجد ن  من  م   والتق   التحري   ع  بحث:  األول ،  شطر

ن  موضوع  أو  ء  عن   واالستفسار  و،  مع ش   والتنقيب   االستقصاء  أيضا و و ،  والتفت   من   والبحث ،  والتحاور   التجادل  و

ء طلب  و  أخرى   ناحية اب  ال لمة  ،)114(ابن منظور: دت، ص  ال   املوثقة   املعرفة  عن  ع ال  ؛  العل:    الثانية وال

د  بذل  تتطلب  وال.  محدد  موضوع    الشاملة يل     ا ا  الوصول   س ص  و  والباحث.  إل   عملية   يقوم  الذي  ال

ية  العم الباحث عرف و، البحث   ) 17"(عليان: دت، صzeteuque, chrcheure, researcher":  باألجن

راه      ساب  إ  دف  منظم   استقصاء  أنه  البعض  و ا   العل  االختبار   عد  وموثقة   جديدة  معارف  اك ايد:    ل )

ص  1972 راه ،)10،  ادف  الدقيق   املنظم   واالستقصاء  التحري   بأنه  آخرون   و ا    األشياء  حقائق  عن  للكشف  ال   وعالق

ا ا  غية   وذلك  البعض   ببعض ر ا،   أو  تطو عرفه عديل  املنظم  واالستقصاء لالستعالم وسيلة  بأنه : ‹‹ بدر  أحمد و

شاف  غرض  الباحث،  به يقوم  الذي والدقيق، ر  إ  باإلضافة  جديدة،  عالقات  أو  معلومات  اك يح   أو  تطو   أو   ت

بع  أن  ع  فعال،  املوجودة  املعلومات  تحقيق (بدر:    ›› العل  املن  خطوات  الدقيق،  واالستعالم  الفحص  ذا    ي

   .)18،ص 1982

ان      دففإذا  قيقة  عن   التحري   و  العل  البحث  من  األسا   ال ا  ا ونتا ا  وم عاد   أو   األفراد  ومساعدة  وأ

ر  ومضمون   كنه  معرفة  ع  املؤسسات مية  تمثل  ال  الظوا م؛  أ م   ألجل   لد م  حل  ع  مساعد   االجتماعية   مشكال

قة  والسياسية   واالقتصادية  ار    متمثلة   ومنطقية   علمية   بطر قائق   عميم    يفيد   فالعلم  .والضعف  القوة   نقاط   إظ   ا

زالة ول   عن  الستار و   قواعد   وفق  والتحليل  والتق  البحث  بأسلوب  القضايا  مع  يتعامل  العل  فالبحث   نا ومن،  ا

ل  تحديد     ساعد  شاملة ا   املشا ف عر ة  عد  و ا  معا ا   أسبا   اإلجراءات   جميع  يتضمن  العل  فالبحث ،  وعمق

صول   أجل   من   املنظمة  ا  والتعامل  املصنفة  املعرفة  أنواع   ع  ا ا  مع ر دت،    وشمولية  بموضوعية   وتطو (عليان: 

 ). 18 -17ص

  العل  شروط البحث:  أوال

ودالعل    لبحث  اإن   يل    الباحث  به  يقوم  منظم،  مج لة  حل  س  وسيلة  العل  املن  متخذا  معينة  علمية  مش

ن  فيه توفرت إذا  إال   علميا بحثا سميه وال ،لذلك ن  عامل  :   ما  أساسي

  األصالة   -3

ون   أن يا   مراحله  جميع     العل  املن  سلوك  متقيدا   أصيال  البحث   ي ب   التنظيم   ع   مب ت ما   املنطقي  وال   مل

ق   ع   املن لغة يدلو   .العلمية  باألمانة مه     منظور   ابن   أورد  وكما   ،املطلوب  الغرض  إ   يؤدي  الذي   والن   الطر    م

لمة  شرحا ٌ   :<<  من   ل َ ٍ :  َمْن
ْ َن

َ
ُ .  ك َ ِق   وَمْن ه:  الطر ُ َ اُج .  و ِ :  واِمل

َ ْن
َ
ندا.   امل مة   اآلية  إ    شرحه    مس ّلٍ   :  الكر

ُ
  ِل

نا
ْ
ْم   َجَعل

ُ
   ِمْنك

ً
   ِشْرَعة

ً
اجا ْ ُ   وفالٌن ،    )48،  سورة املائدة: اآلية(    َوِم ِ ن

َ
س يَل   َ ي   فالٍن   س

َ
ُك   أ

ُ
سل ه  َ

َ
ك

َ
  ملن فا  واصطالحا  .َمسل

لمة  ترجمة ية  باللغة  method(    ل سية  )اإلنجل لمة  من  مأخوذة  و  والفر ية  و ذات أصل     )methodus (   ال الالتي

قي ي  إغر ع   ،أفالطون   عند  والنظر  البحث  ع  يونا و  .البحث أرسطو   عند   و ق  و   عن   الكشف  إ  املؤدي  الطر

قيقة ة،  عملياته  وتحدد  العقل،   س   ع  يمن   العامة،   القواعد  من  طائفة  بواسطة   العلوم     ا   إ   يصل  ح   الفكر

يجة  .معلومة  ن

يح  التنظيم  فن  و(( بأن  البعض  وعرفه     ار  من  لسلسلة  ال قيقة   عن  الكشف  أجل  من  إما  العديدة  األف   ا

ن ون   ح ن،  ا  ن ل نة  جا ا  أوال ن  عل ن  لألخر ون   ح ن  ا   ن ف  ذا   و  . ))عارف ة  إ  عود  الذي   التعر   من   مبكرة  ف

ضة عصر ية ال ن يت األورو قيقة  عن البحث و  األول  ؛ املن من نوع ا  الوصول   ومتطلبات ا   املن  ذا   وعرف إل
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ل اع  من   أو   التحليل  أو  با ي  أما   ،االخ قائق  تقديم   و  الثا ا   املتوصل   ا ف  إل و   ا  والتعر كي   املن   و   أو   ال

عد  ،التأليف شافات   و ضة  عصر     العليمة  االك روز   ،ال ن  فاصل  كحد  العلمية   التجارب   و قيقة  ب يال   ا   أصبح   وا

وم  سر   وضوحا   أك  املن   مف ما   وأ ركة  الرتباطه   السابق   من   ف ياة    الكشفية   با   القرن   سايرت  ال   العلمية  وا

ة  تلك   ومنذ  .تاله  وما  عشر   السادس ون   بدأت   الف و  حاليا  عنيه   وما  املن  فكرة  تت ق:    و   عن   الكشف   إ  املؤدي  الطر

قيقة يجة   يصل  ح  عملياته  وتحدد  العقل  س  ع  يمنال      العامة  القواعد  من  طائفة  واسطةب  ،العلوم    ا   ن

ا   العلوم  اختالف  حسب  املنا  تختلف.   و معلومة قيقة    ترد  لك ن   إ  ا ب   االستدالل   ما  من ضاف   والتجر  و

ما سانية بالعلوم خاص ثالث من  إل و اال داد من   و   .)4 ، ص1977(بدوي: التار  املن أو   االس

ار -4   االبت

ا   يتوصل  لم   املعرفة    بجديد  واإلتيان  الكشف   إ  التوصل  وقو ذا  ،السابقون   إل   والقراءة   باالطالع  يتم   و

ار  نصف  عد  فالقراءة  ،البحث  مجال    كتب  ملا  الواسعة ي  ثم   االبت اء  يأ شاف  عملية  لتكتمل  الذ ار  االك   . واالبت

ار   فاألصالة ددان   العامالن   ما   واالبت ص1992(الصاوي:    عل  بحث  أي  لقيمة   ا   ذه   إ  الباحث  يصل   وال  ،)25  ، 

شودة  الغاية ا نحدد معينة  شروط ظل    إال امل  :   ماي م

البحث:  - أ انية  للبحث  ع  إم قابل  موضوع  أختيار  قدرة    الباحث  لعدم  إما  ته  معا تتعسر  ال  وأن 

ا  كمحاولة   وض ف دنيا  فالكث من املواضيع ال اليمكن ا ا ماديا و سان للوصول إ دراسته أو استحال اإل

موعة الشمسية مثال   . معرفة مجموعة ماوراء ا

افية للبحث :    - ب ا الباحث  يتطلب أي  توفر املدة ال ستغرق بحث عل مدة مناسبة النجازه فاملدة ال 

 .  إنجاز مقال عل تختلف عن إعداد رسالة علمية

مية البحث :    - ت ر القيام بهأ ون البحث ذا قيمة علمية ت  .أن ي

تمع والفردفائدة البحث :    - ث عود نتائج البحث بالنفع ع ا دوى من البحث.أن  عرف با ذا ما   .و

ن  ديد : التج ي الباحث بجديد مبتكر يضيفه إ تجارب اآلخر و أن يأ سليط   جديدة  فكرة  بإبراز  و   ع   الضوء  و

أنواع البحوث إ   -صاحب كتاب كشف الضنون    –وقد قسم ح خليفة    .)16  ، ص1998:  (فضل هللا  جديد  موضوع

  سبعة  :  

عه - سبق إليه فيخ ء لم    .إما 

ء ناقص يتممه -  . أو

شرحه - ء مغلق   . أو

ء من معانيه - ل يختصره دون أن يخل  ء طو  . أو

ق يجمعه - ء مف  . أو

ء مختلط يرتبه -  . أو

ه - ء أخطأ فيه مصنفه فيص    .أو

ش ط  كتابه ماي :  ذا ماخاض الباحث  علم قد سبق إليه ف  و

ان معضال  - ء  باط    . است

ان مفرقا -  .أوجمعه إن 

ان غامضا -  . أوشرحه إن 
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 . أو حسن نظم  وتأليف -

ل  أو إسقاط حشو  - : دت، ص وتطو          .   )35 (ح

   اختيار موضوع البحثا: ثاني

إ    أنالباحث     ع  وجب   لة      فكرة  يتطرق  ناول      أنعليه    األدب  الباحث   فمثال  تخصصه  مجال  أومش ي

خ  املتخصص   و  تخصصه  ميدان  موضوعا   خ األحداث       يبحث  التار كذا   ميدانه،    يبحث  ري اآلث  و  ،يةالتار   و

سبة  . األخرى  للتخصصات بال

عت    اعة  تحديا  البحث  موضوع  اختيار  فكرة   و بداع  وقدرات  ل   فكرة   يقتنص  أن  له  يمكن   ولذلك  الطالب،  و

ن   من  البحث ن مصدر  :أساسي

ر  -أ     ا  اإلجابة  عناء  ستحق  ساؤالت  تطرح  وال  الباحث أمام  تتحرك  ال  الواقع    املوجودة  الظوا   واألمثلة  عل

ة، اية  الشعبية،  األمثال     الدارج  املنطوق     الفصيح   كقضية   كث ية   الشعبية،   وا سيج     الفنية   الرموز   ما   ال

   .التقليدي

شورة  العلمية   والبحوث   املقاالت   قائمة     القراءة  خالل  من  - ب     ذه .  التخصص  مجال     واملناقشة   امل   القراءة   ف

ار   من   الكث   استدعاء  ع  ساعد تمامه   وتجذب  الباحث  توجه   أن  يمكن  ال  األف ن  موضوع  إ  ا   يرسو   وعندما.  مع

ستميله املواضيع  أحد ع ان فإنه و   :  و املوضوع ع األسئلة  عض يطرح أن  باإلم

بذله   ما املوضوع   ستحق ل  - د من  س ميته مدى ما أي  ج  . أ

ون  أن  يمكن  ل  - م املوضوع   ي   .لذلك ير ال  أنه أو  رسالة  أو مذكرة   ب

ا  تكفي ال  فالرغبة. املوضوع  ذا أنجاز   أستطيع ل  - ا افية   قدرة  ناك تكن مالم  لوحد   . لتحقيق

   موضوع البحث شروط تتوفر  -5

ط    ون   أن  ش ا  و   ،محددا  البحث  موضوع  ي تابه  الا ون   وال  غموض  أي  ي   ع   يصعب  ال  ح  ؛عاما  ي

عاده  جوانبه  ع  التعرف  الباحث تلفة  وأ قع  عد  فيما  ا ال  املوضوع  له  يبدو  فقد  السطحية،    و لة  س   ثم   األو  للو

رت فيه  دقق  إذا ات له  ظ ا،   ستطيع  ال   جمة صعو شف قد   أو  تجاوز لة دراسة إ سبقه  من ناك  أن   يك ا،  املش   أو  ذا

ا  ال  املعلومات  أن تة  جمع ذا.  باملوضوع  الصلة  وضعيفة  مش يجة  له  و ن    املوضوع  وضوح  عدم  ن   الباحث   ذ

  .     عميقا تصورا وتصوره

الية املوضوع -6  تحديد إش

الية لة  الباحث  فيه  سوغ  الذي  الكب  السؤال  ذلك    اإلش نجزه  الذي  البحث  و  عنه   واإلجابة  البحث   مش   س

ل م  ومن.  وفصوله  أبوابه  ب ون   أن  امل الة   ذه    ألنه  الباحث   طرف  من  مختارا  املوضوع  ي ون   ا   عن   فضال  له،   متعة  ي

ن  علميا  واجبا  ونه ح  األحيان  عض    ان  و تمام  حسب   للبحث  مواضيع  األقسام  طلبة  ع  تق   ومسار   املؤسسة  ا

ط التخصصات، ش ا معاي املقدم  املوضوع   و  :  م

ون   أن   يجب - يه  ح   النطاق  محدد   املوضوع  ي ون   أن  -الباحث     فيه   الي   مطروق   غ   املوضوع   ي

ون   وأن   قبل  من ذا  موفقا،  االختيار  ي   اختيار   ع  نقدم  أن   قبل   األسئلة  عض  نطرح  أن  يمكن  ول

 :  مثل  موضوع أي

 الرغبة( البحث   ذا مثل   إنجاز  الرغبة  تتوفر ل .( 

 قل   البحث  ذا  جديدا سأضيف ل مية( العل ا  ). األ

 حة  بالدراسة القيام  أستطيع ل  ). القدرة(  املق
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 حة  بالدراسة القيام  أستطيع ل   ). القدرة(  املق

 ار(  آخر باحث  طرف من  البحث ذا   أنجز  وأن سبق ل  ). االبت

 لة ل ا املش ة  نفس ا للبحث صا انية( ف    )25، ص 1992(الصاوي:  )البحث إم

ذه       طوات  و ن  ا ن    املوضوع  استقرار  وح عد  الطالب  ذ ن  جميع  توفر  من  تأكده  و ا   ع  واألدلة  ال

الة  ذه  و  فيه،  للبحث  واستعداده  العلمية،  وقيمته  موضوعه   سالمة   عليه   املشرف  أستاذه  إ  يتقدم  أن  يمكنه  ا

ون  والذي ح   البحث موضوع  متخصصا ي  املق

  :   يكمن املشرف  األستاذ  ودور  بحثه عن واألخ   األول  املسؤول و  نا والطالب 

اره الطالب إفادة  -  . املوضوع   القيمة بأف

ل  - اوف  يز ته  بحكم   وذلك  مراحله،  ع   البحث  يكتنف  الذي  والغموض  ا لة  خ   املصادر  ع  واطالعه  الطو

ا  أك يجعله املوضوع،  وتخصصه واملراجع، عاد إدرا   . )74 ، ص2021(بودالية:  ومناحيه املوضوع أل

د  - ا ال األساسية باملعلومات الطالب تزو  . يحتاج

ا توجد ال والكتب املقاالت  إ  إرشاده  - مة  معلومات ف   . البحث عن م

يح  - عة واألقسام الفصول  ت   .األمر  اية   طبعه ع واملوافقة. اكتماله ح البحث  مسار ومتا

   خطة البحث : ثالثا

طة       ل    ا ي طط   للبحث   التنظي   ال ند   وا ة   عليه   ستقام الذي   ال لة  معا ا   ال املش ناول   الباحث  ي

ر مية وتظ طة   أ  :  التالية  األمور   ا

م، مشروع  البحث أن   - أ  . بناء مخطط سبقه أن  البد  عمارة فبناء تخطيط، سبقه أن البد  مشروع أي  ولنجاح  م

ساب  -  ب ا  البد  ال  األولية  املعرفة  اك   حول   متأنية  قراءة  ستلزم  التخطيط  أن  ذلك  املوضوع،    البحث  قبل  م

ميته،  ومباحثه  وأبوابه  فصوله  الستخراج  املوضوع  ة  وأ ا،  أو  مادته  وك ة  قل   بحثه،   تناسب  ال  الزمنية   والف

مر  :   مراحل بثالث للبحث التخطيط  و

طط -1  مرحلة إعداد ا

  العلمية   الرسائل  ع   واإلطالع  القراءة  عد  إال  شامال  تصورا  املوضوع  الباحث  يتصور   أن يمكن  ال  املرحلة ذه      

 :  البحث خطة توضع كيف  ملعرفة التخصص   مجال 

ارس  ع  االطالع  - ة  والكتب  الرسائل  خاصة  التخصص  مجال    العلمية  الرسائل  ف   أو   بحثه  ملوضوع  املشا

بة  . منه القر

ارس   ع  االطالع   - ات  املعارف،  ودوائر.  بموضوعه  عالقة  له   عما  للبحث  املكتبات  ف   مرحلة     يفيده  ما  والدور

طة  إعداد  .  ا

تاج      طة  والست ا  ا ب  ووضع ا   ال   املعلومات  ل  يدون   أن  الباحث   ع  ي بة  مباشرة  صلة  ذات   يرا   من   وقر

ون   ما  وعادة  ورقية  جذاذات  ع  موضوعه عرف  سم7X   10  يقارب    بمقاس   ت ش،  العملية  ذه  و   ال   يضع  و  بالتقم

زء  ورقم   املصدر  اسم  يل   مع  ملوضوعه  املالئمة  العناصر  فيه  يكتب اسوب  ستعمل  وقد  .والصفحة  ا   ذه     ا

ذا  اليوم  متاحة  التقنيات  من   فالكث   العملية ا   برامج  خصصت  وقد  الغرض،  ل ساعد   عي رد،  عملية  ع  ل ن   ا و   وت

ديثة،  الرقمية  املكتبات  مع  التعاطي  مع  تتما  باملواضيع  وقوائم  مواضيع،  ورؤوس  بطاقات   إ   الوصول   ومرونة  ا

ا  املعلومات يف  املعطيات و ترتي ساعد ع  تص   .وتتوفر برامج  عديدة  

طة األولية للبحث -2  ا
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ا  يحصر وانب   ومعرفة   املوضوع  حدود  الباحث   ف سية  ا ا   عناصر   من  دونه  ما   إ  رجوعه  عد.  فيه  الرئ قرأ   و

تأمل ا  ما و ا ف صنف ا، متفرعة   مجموعات إ  مجموعة يصنف ثم مجموعات، إ  و كذا   ع   عملية  تقتضيه ما حسب  و

ذه  التقسيم، موعات  و م  عليه،   اصط ما  بحسب   س  ا موعات  س  فبعض ى   ا ا   وما  أقساما،   الك   أبوابا   عد

ا  وما موعات  ذه  يقسم  اآلخر  والبعض.  مسائل  ثم  ومطالب،  مباحث  ثم  فصوال،  يل ى   إ  ا   األصغر   فصوال،:  الك

  . أقساما

 اختيار من الدراسة -3

،  ال  املواضيع  باختالف  واملنا  الطرق   تختلف ون   فقد  عا ا  ي   الوصف   أو  التحليل،  أو  الوصف،   قوام

ون   وقد.  معا  والتحليل  باطيا   أو   استقرائيا،   املن   ي مكن  است ن   أن   للباحث  و   من   مرحلة  ل     أك   أو  بمن  ستع

ة   .  البحث مس

طة  -4   عناصر ا

شتمل  املقدمة: –أ    :التالية العناصر  ع و

الل  -   .  للموضوع  املناسب   االستفتاح أو  االس

ف  - الية  ضوء  باملوضوع التعر   . فيه املطروحة   اإلش

  .للدراسة العام  باإلطار البحث صلة  -

  ).  واملوضوعية الذاتية( املوضوع،   اختيار  أسباب  -

مية  -   .  املوضوع أ

  .  السابقة الدراسات   -

    املعتمدة املصادر  -

  . البحث  خطة عرض   -

  .املعتمدة املنا  أو  املن  -

د  -   . الباحث  ج

ات  - ت ال الصعو   . الباحث  وج

ان   -   ( )   البحث  ساعدوك  للذين والتقدير  الشكر إبداء باإلم

و  :املوضوع  صلب  –  ب سية  املشكالت   ع   اإلجابات  و لة  عن  تتفرع  ال  الرئ   عنوان     ال  األساسية  املش

  واملطالب  مطالب،  إ   املباحث  مباحث،   إ   تقسم  والفصول   فصول   إ   تقسم   واألبواب   أبواب   إ   وتنقسم .  املوضوع

مكن فروع أو  مسائل  إ  تقسم  سبان األخذ و  :اآلتية  النقاط  با

ط ال   -                  . الفصول  ومباحث  األبواب   فصول   األعداد   التماثل  ش

س  -  . والفصول   لألبواب محدود عدد ناك  ل

ن وضع  من  بد ال  - ذه  عناو   .  والفروع واملسائل، واملباحث، والفصول،  واألبواب األقسام ل

ابط  - ن ال ن  ب ار العناو ظ  . األبواب  من  الفصول  تفرع و

ب  - ت سلسل. ال مية  الزمن،( مثل  واملنطقي العق  ال  ). األ

اتمة:  -جـ   اتمة     عرض   ا ا  املتحصل  النتائج   ا ان     عل صورة  البحث   أر ا   يد   كما  مختصرة  و   ف

 : التالية النقاط  عن  تخرج ال و  وتوصيات بمالحظاته

 . البحث خالصة -

م  -  .النتائج أ
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حات -   . املق

والوثائق:  -د قات  ست  وثائق  و  امل ن  ضمن   ل ا  امل رائط،  مناسبة  الباحث  يرا   صورة   ألعالم،  صور   أو  ا

  . مخطوط من  زء

ن ل سرد قائمة املصادر واملراجع: -ـ  ا املستفاد  واملراجع املصادر  عناو ب  وفق البحث  م ن  منطقي ترت  . مع

ارس:  -و  ا الف رس وم رس املوضوعات، ف رس األعالم،  ف   . األماكن  ف

عا    خطة البحث : را

ون  أن يجب  - م   ومتضمنا البحث  بداللة مرتبطا  البحث عنوان  ي   .  عناصره أ

ون  ال  ح العناصر  جميع ذكر يمكن وال ال العنوان ي   .وممال طو

ل  الدراسة موضوع إ  ش أن يجب  -   ٠ والغموض التعميم،  عن واالبتعاد ودقيق، محدد ش

ط  - ون   أن   العنوان  لغة    ش ست   الغموض  من   خالية   عادية  ت د   وأال   استعراضية،  فية   عامة   ول     تز

  . )72 ، ص1996: (عبد املنعم  لمة 25 عن الغالب

 صياغة الفرضيات  -1

تقل  وتحديده،  املوضوع  اختيار  عد     اصة  الفرضيات  وضع   مرحلة  إ  الباحث  ي   تلك  و  البحث،  بموضوع  ا

ل  واملسبقة  املبدئية  اإلجابات ا  مقنعة  إجابات  تبدو  وال  األسا   للمش قيقة    لك نة  نفتقد  ا ا،  ال   ألن   عل

ا   توقعات   أو  تخمينات  الفرضيات  نا لة  مؤقتة   كحلول   الباحث   يت قائق  إ  يصل  ح  بحثه  ملش ية  ا ت   ال   اليقي   تث

ا أو  الفرضيات ذه   : ي ما املسبقة اإلجابات أو  الفرضيات خصائص ومن. تنف

  . والوضوح اإليجاز  -

ون  أن  - يا  الفرض ي قائق ع مب سية ا ة  ا   . والنظر

ة جوانب  لتفس الفرض يوضع  - لة من  كث   . املش

ون  أن  -   . منه والتحقق  لالختبار قابال الفرض ي

ون  أال  - لة األخرى   الفروض  مع متناقضا ي ات مع متناقضا أو  الواحدة، للمش يم  النظر   . الثابتة العلمية واملفا

لة  احتماالت ميع  الفروض  غطية  - ا،  املش  تطرحه  ملا  املتعدة اإلجابات  أو الفروض  مبدأ  باعتماد  ونلك  وتوقعا

الية ي:(  ساؤالت من اإلش   . )31-23 ، ص2012العمرا

ن  -2  املصادر واملراجع وضع قائمة عناو

ن أن عد تقل بحثه موضوع الباحث   ع طوة   إعداد  إ ي   :التالية ا

 املتخصصة  وغ ومتخصصة وخاصة،  عامة املكتبات، مراجعة  .  

 ارس قراءة     ٠ واملتخصصة  العامة،  الكتب،  ف

 ات فحص   .واملتخصصة العامة،  العلمية  الدور

 ن األساتذة مساءلة ن  بحثه، بمثل املعني ن متخصص تم   .  وم

 ن  من   عليه  يقف  ما   جمع ا  ال  واألبحاث   الكتب  عناو نجاز   بحثه،   بموضوع   ارتباط  ل   قائمة   و

رسيه   :اآلتية  البيانات  تحتوي  ا،   ف

   الكتاب، اسم املؤلف ال تحتفظ به    ٠عنوان  خ الطبع، أواسم املكتبة  ان وتار م

ان مخطوطا مع ذكر رقمه)   وظة تتضمن مدى عالقة  رقم    ٠إن  الطبعة. مع م

  الكتاب بموضوع البحث. 

 : الت العلمية، يرا ما ي ات وا سبة للدور   بال
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اتب. الصفحات. -   عنوان البحث.   اسم ال

ة.  -    اسم الدور

خ -   .اإلصدار وعدد تار

وظة، -  . بحثه بموضوع الكتاب عالقة مدى تتضمن م

  قراءة املصادر  -3

ا ال  املصادر  بقراءة الباحث يقوم ا  دف وفاحصة،  متأنية قراءة القائمة  أدرج  :إ  م

ن  التمي   - أ سبة األسا املصدر  ب   بحثه؛ مو إ  بال

ب   واملصدر  ا   الثانوي،  واملرجع  املساعد   واملرجع  البعيد،  واملصدر  القر ب  ذا   خالل   من   سال ت يف   ال   تص

مية حسب  مراجعه   . بحثه  األ

ا     ما  معرفة  -  ب ا ل   تفصيلية  معرفة   بحثه  بموضوع   ترتبط  علمية  مادة  من  محتو ا  الرجوع  له  س   إل

ا واالستفادة   . م

يف املصادر -4   تص

ات  ع  االطالع  يتم  املرحلة  ذه   ا  جمعت  ال   املصادر  محتو يف ا  وتص انية  حسب  وترتي ا  إم   استغالل

 . مستقبال

مكن ن  إ  مصادره يقسم  أن  و   : ما قاتمت

ا: األساسية املصادر  قائمة  - أ ضم ن و سبة األساسية  املصادر  عناو  .  بحثه ملوضوع بال

ة  املرجع  قائمة  - ب ا:  الثانو ضم ن  و ة  املراجع  عناو سبة  الثانو   القائمتان   اتان  وتبقى.  بحثه  ملوضوع  بال

ن ما   ليضيف مفتوحت  .جديدة ومراجع مصادر  من  الباحث  عليه ع ما إل

ر البحث : خامسا  تحر

اء   عد ا   واملراجع  واملصادر   البيانات   وجمع  املوضوع  اختيار  من   االن ن  للعمل   خطة   وتصور   وقراء   املعلومات   وتخز

ا اسوب  أو  امللفات،  أو  البطاقات  نظام(  وفرز ي  ،)ا ائية  املرحلة   تأ خراجه  البحث  صياغة  مرحلة  و  ال   الصورة    و

ائية ان و   .ال دف ذا  قة  القارئ   إ نتائجه  إعالن   و  البحث   كتابة من  ال ية  علمية  بطر نا  دقيقة  من   النتائج   ذلك    مب

ا  املتوصل  ا  ال   والطرق   إل يل     اتخذ قة   و  فاألسلوبمعتمدا األسلوب العل  صياغة بحثه؛    .ذلك  س   التعب   طر

ار  بالكتابة نقسم   .،عن األف ي  األسلوب   أقسام  ثالثة  إ  األسلوب و طا ي  واألسلوب  ا ا  العل  واألسلوب  األد  ونم

:   بماي

ي -1 طا  األسلوب ا

طابة    ي  فن   ا م  بالناس  لالتصال  الشفوي   الكالم  ع  عتمد  أد لة  حول   رأيا  أو  فكرة   إلبالغ ع   ذات   مش   طا

ا  جما طب وأمثل ية  السياسية  ا     .والدي

  ألدب األسلوب ا -2

و  ن   القراء   عواطف      التأث   به   يقصد   الذي   البليغ   الكالم   و ديث   معناه      واألدب   . والسامع   علم   و   ا

  . ) 22  (ضيف: د ت، ص   ون   شعر   من   خطية   آثار   من   حفظ   ما   أي    الكتابة   فن   أصول   شمل 

  عل األسلوب ال -3

ل  و  العل واألسلوب  ،املنظمة  املعرفة  و  عرفنا  كما  والعلم  العلم  إ  سبة   تصاغ   ال  اللفظية  الصورة أو  الش

ا  . )43 ، ص2021:(لطرش الفكري   أواملضمون  العلمية  املادة ف
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ق  إ   العل   البحث  كتابة  س  وال شو مالية  األدبية  واملتعة  ال واطر   الروايات    كما   واألخالقية  وا   وا

دف  إنما  .والقصص قائق  القاريء  إعالم  س ا  املتوصل  العلمية  با   بداية     املطروحة  األسئلة  ع  املقنعة  واإلجابات  إل

ث  وال  ،يجب  كما.  العمل ا  يرا  ال  والفنية  األدبية  الدراسات  س ميل  األسلوب  ف ا      ا ام   عرض   سالمة  التقيدال

ار براز  واألسانيد،  با  املدعمة  واآلراء  األف املوضوعية     املوضوع    الباحث  صية  و ام    العل   البحث  ألن  .وال

سط     املعلومة  وتقديم  ض مو الغ  تفس   يتحرى  ا؛  أ ق  عن   وذلك  صور ا   الفرضيات   ووضع  واملقارنة  املالحظة  طر   ودراس

ا  والتحقيق ساؤالت ع واإلجابة ف ذا  .املطروحة ال ب  ول ر أثناء  التالية  بالنقاط  األخذ  الباحث عي  : بحثه تحر

ا  عليمة  منا  أو  من  اعتماد  : العل  املن  -أ  ق  و  فاملن  الدراسة،    وتطبيق   جميع     سلكه  الذي   الطر

اسمة املرحلة ذه إ  الوصول   ح بحثه مراحل خراجه البحث  صياغة  و ا   . العلن إ  و

عتمد  :العل   األسلوب-ب ك  واإليجاز  اللغة  سالمة  فيه  الباحث  و حرس  التكرار،  عن  واالبتعاد    وال   ع  فيه  و

ار   املعلومات  تنظيم قة  واتباع   واألف ات   أمكنه  ما  واإلطناب  الغموض  عن  االبتعاد  يحاول   كما .  ذلك    منطقية   طر   متحر

ار  بتدعيم  والوضوح  الدقة ن  الواردة  األف ا ستد  ،واألدلة  بال سلسلإجادة    البح  األسلوب  و   والتماسك   املنطقي  ال

ن ط  املوضوع وعناصر  وفروع  أجزاء  ب ن  والر ار  ب ن  االنتقال وحسن  األف ن  وأخرى   عبارة  ب   بقواعد   التقيد وأخرى   فقرة  و

ا والتوثيق  واإلسناد االقتباس ام  يجب وف  :  ي ما اح

 م ام القواعد   ف سة العلمية والفرضيات واألح  .املقت

 سليم عدم ام بأن واالعتقاد ال ن األح ا  املراد  واآلراء والقوان ا اقباس ائية مطلقة  بأ   . و

 فوات األخطاء تجنب  . االقتباس عملية  وال

 ل املبالغة عدم د االقتباس  والتطو ن  عند عليه املتفق   األق  وا   .أسطر الستة  يتجاوز  ال  الباحث

 ان  عدم ن  الباحث  صية  ذو سة،  النصوص  ثنايا  ب سة  للنصوص  تقديمات  وضع  يجب  بل  املقت   املقت

عليقات ا و ا عل ا ونقد  . وتقييم

ساطة  و  :العلمية  األمانة-ت ار  سبة  عدم  ب م  الغ  أف ودا   يجب  فكرة  أو  نص  اقتباس  فعند  نفسه  إ  ومج

ا ا  إ إرجاع يان وذلك صاح ان   ب ا م رجاع  بدقة وجود   :أيضا  العلمية  األمانة  ومن. منه  املأخوذة املصدر إ القارئ   و

 م ار  أراء  ف ن  وأف ا والتعب  اآلخر  . ع

 األصلية والوثائق واملراجع  املصادر إ  الدائم الرجوع . 

 ام وامش وتوثيق واالقتباس  اإلسناد  بقواعد االل  .  ال

ش والتوثيق  -4 م     ال

امش     وكة  املساحة  و  ال ن   أسفل  امل ن  تحمل   امل ا  الباحث  استقى  ال  واملراجع  املصادر  عناو   املعلومات   م

ار ا  املأخوذة  الصفحة   وذكر   واألف ل  م مكن.  وأمانة  صدق  ب امش    نضع  أن  و ب  ملصط  شرحا   ال ف  أو  غر   علم   عر

ان أو ون . شديد بإيجاز م قة وت  : ي كما التوثيق طر

اتب،  اسم ذكر     خ الطبعة، رقم   الطبع، ومدينة بلد الكتاب، عنوان  ال   .الصفحات أو الصفحة  رقم   الطبعة، تار

 شور   مقال  من  االقتباس  حالة    والتوثيق  اإلسناد ة  مجلة    م اتب،  اسم  يذكر:  دور   املقال   عنوان   ال

ن ن،  ب لة  عنوان   قوس يئة  اسم  خط،   وتحته  ا ا،   ال   ال شر،   الطبع   ومدينة   بلد  تصدر   السنة   وال

خ  العدد، ورقم  . )296دت، ص :(عليان الصفحات  أو الصفحة  ورقم تار

 شورة  غ   والدكتوراه  املاجست  ورسائل  أبحاث  من   والتوثيق   اإلسناد ون :  امل   الباحث،   اسم :  التا  وت

وضع  الرسالة  أو  البحث   عنوان   ماجست   رسالة  و  ل  و،  حيث  من  البحث  صورة  بيان  خط،  تحته  و
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امعة  اسم   ذكر   ثم   دكتوراه،   أو لية   أو  ا د  أو   ال ا   تم  ال   املع خ  ،البحث  مناقشة   و   إعداد   ف   تار

 .الصفحات أو  الصفحة  رقم  ،املناقشة

   ة   املطبوعة   عنوان   الكتاب   اسم :  مطبوعات   من   االقتباس   حالة ا   صدرت   ال   ا امعية   السنة   ف   ا

خ أو  .الصفحات  أو الصفحة  رقم  الطبع  تار

 يضاح   تفس ن  نجمة  عالمة  بوضع  وذلك  غامضة  معلومة   أو  عل  مصط  تفس   ذلك  مثال  و   ب

ن ين قوس  علمية  صية أو لعلم ترجمة  أو  صغ

سبة أما   ية مراجع من  التوثيق  إ  بال ون  أجن ي في  :اآل

 (Ibid)  : لمة  اختصار  املصط   ذا ية  لل ان  نفس    ومعناه  Ibidem  الالتي ا .   امل      وتقابل

ية التوثيق  .املرجع نفس أو  نفسه،: لمة بالعر

 (. Op. Cit )  : ع ذا ا  Opere Citatoو ور امل  العمل     ومعنا ا.  ذ ية    وتقابل :  عبارة  العر

  . السابق املرجع

  :خاتمة

طوة و  البحث  موضوع اختيار  أن سبق مما  ستخلص   ون   أن  شروطه  البحثية، ومن     العملية    األساس  ا   ي

واألصالة،   ميدان   بالتفرد  يتم  وأن  ي   التخصص،  ون   ول أن     مثمرا   بحثا   ي   منه   ينطلق     علميا   مشكال  عا   البد 

الية  املتعلقة    املمكنة   األسئلة   لطرح  الباحث ا      الالزمة   الفرضيات   ووضع  املطروحة   باإلش ا  أو نف ا  والعمل ع  إثبا ل

ن.  ا  باألدلة وال

ا  ذلك    متبعا  املطروحة،  األسئلة  من  انطالقا  أولية  خطة  وضع  من  بد  ال  البحث    وللس          مناسبا  علميا  من

    لذلك،  البحثية  الضرورة  دعت لما علمية  بمنا واالستعانة  الدراسة لنوع

م       ل  العل  البحث  و ي ون   يضبطه  الذي  العام  ال   الباحث  فيه  سرد  الذي  املوضوع  وصلب  املقدمة،  من  امل

ندا  والشرح  بالتفصيل  املطروحة  األسئلة  عن   اإلجابة نا  موثوقة  ومراجع  مصادر  إ  مس ا  مب امش  خانة    إيا   بصورة   ال

ا   من املعلومات  نقل  واألمانة بالصدق تتصف  . األصلية مصادر

اتمة  أما       ا   ا ف ا   املتحصل   النتائج  فتعرض  ان     عل صورة  البحث   أر ا  يد  كما  مختصرة   و   بمالحظاته  ف

  .وتوصياته

  قائمة املراجع: 

 ) الة املطبوعات. 1982أحمد بدر ت: و و ه. ال   ): أصول البحث العل ومنا

 ) اديمية. 1996أحمد حسن عبد املنعم رة: املكتبة األ ، القا   ): أصول البحث العل

  ي. 1(دت): كشف الضنون عن أسام الكتب والفنون، جخليفة ح اث العر وت، لبنان، دار إحياء ال   ،. ب

 .ار الدولية ت األف ، أسسه وأساليبه، إجراءاته. عمان، األردن، ب   ر مصطفى عليان (دت): البحث العل

 ) بودالية  صليح2021رشيدة  تأليف  علمية،  رسالة  إعداد  أو  عل  بحث  كتابة  مراحل  خطوات  ):  رر)،  (ا لطرش  ة 

ية علمية (ص   اديمية حسب من اتيجية  78- 71إعداد البحوث األ ي الديمقراطي للدراسات اإلس ن، املركز العر ). برل

ن.   والسياسية واالقتصادية أملانيا برل

  رة، دار ه ، أصوله ، مصادره ) ،القا ي ، ( طبيعته ، منا   املعارف.شو ضيف (د ت): البحث األد

 ) رر)،  2021صليحة لطرش ): طرق توثيق عناصر البحث لكتابة املراجع  األبحاث العلمية، تأليف صليحة لطرش (ا

(ص علمية  ية  من حسب  اديمية  األ البحوث  إعداد  للدراسات  50- 40خطوات  الديمقراطي  ي  العر املركز  ن،  برل  .(

اتيجية والسياسية واالقتصادية، أملانيا ن. ب   - اإلس   رل
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 ) ايد ق  ية، دمشق، مكتبة دار الفتح. 1972عبد ا   ): مبادئ  كتابة البحث العل والثقافة املكت

 ) ط 1977عبد الرحمان بدوي ، الة املطبوعات.3): منا البحث العل ت، و و   ، ال

 ) ي  العمرا محمد اسماعيل  الغ  لد  2012عبد  (ا العل  البحث  إعداد  إ  الباحث  دار  2): دليل  اليمن،  صنعاء،   ،(

 . ام   الكتاب ا

 ) اديمية.1992محمد الصاوي رة، املكتبة األ قة كتابته )، القا   ): البحث العل ، ( أسسه وطر

 وت، دار صادر. 5محمد بن مكرم ابن منظور (دت): لسان العرب، ج   ، ب

 ) دي فضل هللا وت، لبنان، 1998م   دار الطليعة.  ): أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق، ب
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 مصادر األخطاء  البحوث العلمية 

The sources of mistakes in scientific research 
Nada Salem      ندى سالم 

  : ماس  علم النفس العيادي.الصفة

امعة  ري.  - 2-: جامعة قسنطينة ا ميد م   عبد ا

زائر. :   املدينة/ الدولة     ا

  salemna1999@gmail.com 

University: Constantine 2 Abdelhamid Mehri  

 City / state : Constantine.  Algeria 

  

ص:    امل

ل  ا  عتمد عل ذه الدراسة  معرفة مصادر األخطاء  البحوث العلمية، باعتبار أن البحث العل من األساسيات ال  ص  تت

عتمد ع طرق  الدول ع   ر ما أنجزته سابقا، فإلعداد بحث عل  تلفة ولتطو ا ا س ملعرفة حلول ملشكال نطاق واسع وعام، حيث 

ا صاحب   ستخدم ا، إلتمامه بصورة سليمة، كما يتطلب قدرات عقلية ومعلومات  تباع ا و ام  وأساليب علمية ومنطقية دقيقة يجب االل

ما إحدى  البحث للوصول إ مراده،  ا  حياتنا وأن االستطالع أو املالحظة الدقيقة  ي م عا لة  ل مش ذا البحث محاولة دقيقة  باعتبار 

ديدة، ياة ا تلفة ومتطلبات ا و ضرورة قائمة     الوسائل ال تكشف لنا عن طبيعة العلوم ا قائق واملعلومات، إذن ف ن ا ط ب و الر و

و   سان  باعتبار أن اإل ذه البحوث العلمية أخطاء  عض من  ما اختلفت مشكالته، لكننا نجد   اته، وم ما اختلفت اتجا سان م ل إ ل

للبحث البناءة  تلفة  ا طوات  ا األخطاء    مصادر  تتعدد  لذلك  البحث  مادة  و  و من الباحث  ا  ُيفِقد قد  األخطاء  ذه  م 
ُ

تراك ما  ور  ،

داف بحثه.   ذه األخطاء وللوصول لنتائج تخدم الباحث وأ ل عمل لتفادي مثل  ك ع  يطة وال ا، لذلك وجب أخذ ا ا و   مصداقي

لمات املفتاحية:  .  ال ، البحث العل ، الباحث العل   العلم، املعرفة، املن

Abstract: 

This study is summarized in knowing the sources of mistakes in scientific research, given that scientific research is one 

of the basics on which all countries depend on a large and general scale, as they seek to find solutions to their various 

problems and to develop what they have previously accomplished. To prepare scientific research we rely on precise 

scientific and logical methods and methods that must be adhered to and followed in order to complete it properly.  It also 

requires mental abilities and information used by the author of the research to reach his or her goal, as this research is an 

accurate attempt to solve a problem we suffer from in our lives and that reconnaissance or careful observation is one of the 

means that reveals to us the nature of the various sciences and the requirements of new life, which is  The link between facts 

and information, then it is a necessity for every human being, no matter how different his tendencies, and no matter how 

different his problems, but we find in some of these scientific research mistakes  since the human being is the researcher and 

he is the subject of the research, so there are many sources of mistakes  in the different constructive steps of research, and 

perhaps the accumulation of these mistakes  may lose their credibility and validity, so care must be taken and focus on every 

work to avoid such mistakes  and to reach results that serve the researcher and his research goals. 

Key words: Science, Knowledge, Method, Scientific Researcher, Scientific Research . 
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  مقدمة:

الع            تحقيق    لميةللبحوث  ى   ك مية  وأ انة  الوضع م تفيد  إ    نتائج  فبالنظر  ال  العاملي،  ر  والظوا املشكالت 

مستمر غ  املتعلقة    تبقى   داف  األ تحقيق  ع  للمساعدة  والبيانات  البحوث  ضمان   م  امل ا  من  بتجاوز

نتائج ذات دق املدروسة،  والوصول إ  رة  أنه ال يضع  ة ومصداقية للظا العل تكمن   مية البحث  للتفك  حدود  فأ

ي،   سا عناإل املستمر  منه  ما  فبحثه  التغلب    ستفيد  سان   تقدمه  و اإل ض  ع ال  ل  املشا ياة    حل  ا مجاالت 

ا االجتماعية  ر ق  من مختلف ظوا ا عن طر بؤ  ر الطبيعية والت ا، و تفس الظوا اضية وغ ة والعلمية والر بو ال

لية تحكم أك   ن  ا  قدر  الوصول إ قوان ر ستطيع أن نتحكم  القوى الطبيعية و ذلك  ر و ع والظوا من الوقا

وارث فنعمل ع تالف ا من أضرار و ستعد ملا قد يحدث ع سان و ا.  دمة اإل وتتطلب البحوث  ا أو التقليل من خطر

و  بة،  رتَّ
ُ
امل اإلجراءات  من  ون  العلمية مجموعة  ت ن  ال  ب ا  عل متفق  ية  ملن منوفًقا  األبحا  عدد  اء  إجراء  خ ل  ث، ول

ب ا  فر فيه،شروط ال بد أن تتو  ر االجتماعية الغ القابلة للتجر ناك الكث من املشكالت والظوا ي  فباعتبار أن 

ون أقل   ادة ع الظروف ال ت ا ز ة  ضبط ات وال قد يواجه صعو حكم أن الباحث يتعامل مع مجموعة من املتغ و

البحثو حالة وج  دقة أجزاء  البح َس   طبعفبال  ،ود خلل  أي جزء من  ، نظًرا ألن البحث  ونقائص  لبياتِس ِ ث  شوب 

ي بنا ا  ،العل  ع  عتمد  خطوة  ل  فللمقدمة    ألخرى بمع  ميته  أ عنصر  ل  عطاء  و ا  عل الوقوف  ب  في لبنائه، 

ي نتجنب الوقوع  أخطاء تمس بمصداقية ودقة   ا ل ب العمل  ا ي ا ولألساليب واألدوات املستخدمة قواعد ي من

ذه األخطاء  البحوث العلمية؟  ، ففيما تكمن مصادر    بحثنا العل

ل      املوضوع     ت مية  املتعلقة  أ الدراسات  من  النوع  ذا  األ إثراء  العلمية،  بمصادر  البحوث  املرتكبة   خطاء 

موا املوضوع أل ذا  العلمية والعملية ل أجل   ية  ،    من  العل البحث  فة   املق ات معرفة ُجل األخطاء  الصعو ذه  ون 

مت  عدم نجاح العديد من األبحاث والدرا ا وأخذ جميع اإلجراءات لواألخطاء سا تنمية قدرات  سات. فال بد من معرف

ن ع معرفة مختلف ما قد يمس مصداقية ودقة بح ن والباحث   م. الدارس
ذه املقالة إلعطاء فكرة عن الباحث والبحث العل        للتعرف ع مختلف مصادر األخطاء  البحوث العلمية و   دف 

ا ذه األخطاء.العمل ع و  .وتحليل    كيفية تفادي مثل 

وم    :  Scientific Researcher  الباحث العلمف

ليه يرجع الفضل        ا، و عمله  تقديم املعارف ورق م  سا عمل  مجال البحث عن املعارف، و و من  الباحث العل 

عرف جيدا الغ ي يصل إ نتائج سليمة، عليه أن  ا. ول العلوم وتقدم شأة  ما    م اإلرشادات ف ف ة، و التجر رض من 

تاج البيانات. سرع  است تجنب ال   )10، ص 1992: محمد الصاوى محمد مبارك( سليما، و

وم    : Scientific Researchالبحث العل مف

اولة التوصل إ معلومات أو معارف أو عالقات جيدة والتحقق        يقصد به االستقصاء الذي يتم بالتنظيم الدقيق 

ا.   مصداقي موثوق   منا  أو  طرائق  باستخدام  ا  ر وتطو املوجودة  املعلومات واملعارف  ذه  يد  (من  ا عبد  مروان 

يم   )15، ص 2000: إبرا

إحدى         ما  الدقيقة  املالحظة  أو  االستطالع  وأن  حياتنا  ا   م ي  عا لة  مش ل  دقيقة  محاولة  و  العم  البحث 

قائق واملعلومات.   ن ا ط ب و الر ديدة، و ياة ا تلفة ومتطلبات ا   الوسائل ال تكشف لنا عن طبيعة العلوم ا

ال       من  وفق  "الدراسة  أنه:  ع  كذلك  عرفه  م  و والف اإلدراك  و  ف ي  سا اإل تمع  ا دمة  سانية  اإل املعرفة  غناء 

صول ع املعرفة.   ما يتم ا   اللذان من خالل
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ذا ما        ق الدراسة واالستقصاء واملالحظة، و ي عن طر أ سانية و و التفك واإلدراك للمعرفة اإل فالبحث العل إذا 

عتمد ع قائق بأسلوب   س باملن العل الذي  قائق، إن جمع ا ار ا اإلدراك واملالحظة والتفك واالستدالل إلظ

ال ترافقه   سان  ا بحل مشكالت اإل م لنا معلومات وعالقات جديدة والتحقق  كشف  سانية و اإل املعرفة  ين  عل 

ة وب( . بموضوعية ونزا   ) 31، ص 2005: وجيه م

   مصادر األخطاء  البحوث العلمية:

ية مصادر      ما العلماء وتنوعت   ات نظر  عة    اختلفت وج الشا ا    البحوث  املوجودة األخطاء  م ل  وال ل العلمية 

ا نجد حسب:  ا السل ع البحث العل ومن أبرز   أثر

 " العزاوي كرو  س  يو أن  "  رحيم  حدد  عامة،  الذي  بصفة  سانية  واإل االجتماعية  البحوث  األساسية   لة  املش

ة بصفة خاصة ترجع إ أن   بو سان ف والبحوث ال ون السلوك املالحظ غ ناتج عن املث  اإل و مادة معقدة فقد ي

دد من قبل الباحث.    ا

عم      و  ا ف ة، ومن الصعب ضبط ات كث متغ الباحث يتعامل مع  إذا ما  كذلك فإن  ظروف أقل دقة  ل عام   ش ل 

ل محددات له.   ش عمل الباحث  العلوم الطبيعية، فضال عن خضوعه ملعاي قانونية وأخالقية    قورنت 

  ومن األسباب كذلك نجد:  

   ب ة مثال، غ قابلة للتجر بو ر ال ناك الكث من املشكالت أو الظوا : ف ضعف القدرة ع الضبط التجر

تظر ح تحدث. ا   ي، بل ع الباحث أن ي

  يا إذا ما س عا  ا سر غ سانية  صائص اإل ر االجتماعية وا   قورنت بالعلوم الطبيعية.تتغ الظوا

 رب أو املالحظ   .تأث الوضع التجر با

 ا لم تصل إ املستوى امل طلوب  العلوم  دقة القياس: أدوات القياس  العلوم الطبيعية متطورة ودقيقة لك

ي.  ف اإلجرا ة التعر ا ع  عتمد صدق د، و ا التجر غلب عل ل عام، ألن السمات املقاسة  ش سانية،    اإل

س كرو العزاوي (   ) 32-31، ص 2008: رحيم يو

 "  س كرو العزاوي كما أرجع ما:  رحيم يو ن و ن أساسي امنة  البحوث العلمية إ مصدر   "  األخطاء ال

ا:  م عزى إ الباحث أ   أوال: أخطاء 

ة محددة.  .1 عصب لنظر ر الباحث  اإلطار النظري للبحث    التعصب إلطار نظري محدد: فقد يظ

نتائج   .2 إ  التا قد يتوصل  و نفسه،  للبحث  أك من تصميم  الباحث  عتمد  ية مختلفة  اعتماد تصاميم تجر

  . تختلف باختالف التصميم

ا ما  خ .3 غ الباحث  بدقة: قد يحدث  إتباع اإلجراءات  تفرض  عدم  الظروف قد  البحث ألن  طوة من خطوات 

ا ع الباحث مثل:     نفس

 طة دد  ا عض أفراد العينة عن التطبيق  الوقت ا   .اعتذار 

   قدرة ضعف  أو  القرطاسية،  أو  افية  ال زة  األج توافر  عدم  مثل  ية  التجر ة  املعا تطبيق  خلل   حدوث 

ة ع   ص املدرب  تطبيق املعا يةال   . العينة التجر

ا:   .4 ي من عدة نوا م لل اإلحصا ي ا   خلل  التحليالت اإلحصائية: يأ

   العينة م  أو   اإلحصائية،  الداللة  بالتحكم   معينة  يجة  ن ار  إظ نحو  للبيانات  لل  ا أو  الباحث  تح 

أو    ، أسا ملتغ  ة  الصغ للفروق  إحصائية  داللة  ر  تظ ال  ة)  ر ا داخل  (درجة  التباين  تقليل   

را منطقيا.   ا م ون إدخال ات معدلة قد ال ي موعات، أو من خالل إدخال متغ  ا

  .اضات تحليل التباين أو االنحدار اف ي املستخدم،  ا اإلحصا اضات ال يقوم عل اك االف  ان
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ر البيانات .5   . تزو

6.   : طأ  ن من ا رب  نوع   أخطاء التطبيق: قد يقع ا

 يل اإلجابات   . خطأ  

  .رب بدقة ا ا اك التعليمات ال من املفروض أن ينفذ  خطأ ناتج عن ت

ا:  م عزى إ أفراد عينة الدراسة أ   ثانيا: أخطاء 

يؤ: .1 لفقرات    ال االستجابة  عند  سلوكه  معينة   أنماط  الفرد  صية  بلور   ت محددة:  الستجابة  "امليل" 

عم، ال) فالبعض   ات مثل (موافق، حيادي، غ موافق،  ن عدة بدائل واقعة ع مستو ا اإلجابة من ب يختار ف

ي، والبعض يمي ، والبعض يميل إ التطرف اإليجا ذه التصرفات  يميل إ التطرف السل ل  ياد، و ل إ ا

ست ذات عالقة بمحتوى الفقرة.    ل

يف اإلجابة .2 ا:  تز م يف اإلجابة من عدة أسباب أ ي تز   : يأ

  .الرغبة االجتماعية 

 .اب أو العطف ر بوضع يث اإل  التظا

  .تفاعل االستجابة مع خصائص وسلوك الفاحص 

   ذه األخطاء ون ع و  ن خصائص الفرد  العينة وخصائص أداة القياس، وع الباحث أن ي التفاعل ب

ا ع نتائج البحث طوة األو واألساسية ألخذ االحتياطات الالزمة لتخفيف أثر و ا ا  امنة، ألن الو       . ال

س كرو العزاوي (  ) 34-33، ص 2008: رحيم يو

س كرو العزاول يتحدد لنا من خالل تقسيم "      ن  رحيم يو أنه قسم األخطاء ال تجرى  البحوث العلمية إ قسم  "

سبة   ه أو بال ته واتجا ب ذات س سبة للباحث باعتباره أساس قيام البحث العل سواء من خالل أخطاء  ن، بال أساسي

ا، أما القسم  ستخدم ا الدراسة    لألساليب اإلحصائية ال  ب أفراد العينة ال ستجرى عل س ان أخطاء  ي والذي  الثا

م للبيانات املقدمة.   يف ذه الدراسة أو تز م إلجراء  م لتعاو   عدم ميل

   ن ح بدر"  ل    "أحمد  املشا بحل  عالقته  اد   ا البحث  تكتنف  أن  يمكن  عديدة،  مخاطر  ناك  أن  ى  ف

اطر تتضمن  ذه ا :   العلمية،  و   ما ي

   ة ة غ نا س ن نتائج م و  . Premature Conclusionsت

  .ا الباحث ل األدلة املضادة أو غ املتفقة مع النتائج ال وصل إل  تجا

   عادة التفك داخل حدود ثابتةFixed Limits .أي االفتقار إ األصالة 

  قائق املتعلقة صول ع جميع ا لة.عدم القدرة ع ا  باملش

  .عدم الدقة  املالحظة 

    ب واألثر طأ  مطابقة أو توفيق عالقات الس  . Cause and Effect Relationshipsا

  ات الذاتية املسبقة صية والتح ام ال  (أي االفتقار إ املوضوعية).  Subjectivity or Prejudiceالتأثر باألح

تق     أن  يمكن  اطر،  ا ذه  من  واحد  ل  من  و ء  ي  فيما  ذلك  ناقش  وس للبحث،  قيقية  ا القيمة  ع 

  التفصيل:  

ة: .1 ن نتائج غ نا     تكو

أنه        ون  يدر ن  الباحث ؤالء  الرغم من أن  ة ع  مث ة  التعلق بنظر سرعة  ن إ  الباحث عض  ماس  ا ا ما يدفع  كث

الوقوع    عن  البتعدوا  قائق،  ا تق  أطول   ة  ف بالص والعمل  تذرعوا  قد  ا، ولو  لتأييد اف  دليل  ناك  س  ل

ن علن عما  ذ طأ، أن الباحث الدقيق ال  اسم.  ا عد اختبار جميع الفروض والوصول إ الدليل ا   ه إال 
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ل األدلة املضادة: .2     تجا

ذا      ون ل مكن أن ي امة، و ل األدلة املضادة ال الباحث مرة أخرى للفرض الذي يضعه، مما يجعله يتجا قد يتحمس 

املنا جولة  كسب  و  دف  ال ون  ي حيث  السياسية،  املناقشات  ره   ي ما  ل  ولكن  التجا ثمن،  بأي  وار  وا قشة 

قيقة، وع ذلك فإن الدليل املضاد   شاف ا دف إ اك نما  وار، و دف إ كسب املناظرة وا الدراسات العلمية ال 

ي.  غي الفرض املبد ان مع ذلك  د، ح ولو  عطي نفس وزن الدليل املؤ   ) 69-68(أحمد بدر: د.ت، ص  يجب أن 

    حدود ثابتة: عادة التفك داخل  .3

بدو أنه      نا داخل حدود ثابتة، و ا خالل سنوات تفك و ء يؤدي بالبحث املثمر إ املوت أك من العادات ال ن ال 

ا    ل مرة نفكر ف ا، وع ذلك ففي  عودنا عل ة والتفك ال  علقنا بنفس أساليب ا لما تقدم بنا العمر، ازداد 

فإ معينة،  لة  سيطة  مش ال األشياء  بأنه ح   القول  إ  النفس  عض علماء  ل  ذ يل، و الس نفس  إتباع  إ  ننا نميل 

ده   ل ج طأ الذي وقعنا فيه من قبل، وع الباحث إذن أن يبذل  كجمع عمود من األرقام، فإننا نميل إ تكرار نفس ا

ن ع و ع ذاته  ت امدة، وأن  التا ستجده    Originalityادات األصالة  ح يتجنب نماذج التفك ا ، و  التفك

غ املنتظر أو   اف  التا االع تج من دراسة معينة و ديدة والنتائج غ املتوقعة وال ت مستعدا للمالئمة مع املواقف ا

  املتوقع. 

لة:   .4 قائق املتعلقة باملش صول ع جميع ا   عدم استطاعة الباحث ا

، والذي يؤدي     ا ن  الدليل ال و قائق الالزمة لت صول ع ا ا الباحث  ا ات ال قد يواج عض الصعو ناك 

م ع نون نتائج ا ما يرتكب الباحثون أخطاء جسيمة عندما ي    الدليل املبتور الناقص. بدوره إ النتائج السليمة، وكث

  عدم الدقة  املالحظة:   .5

يحة      مالحظة  ا  الحظ قد  العناصر  جميع  أن  من  للتأكيد  ا  قام  ال  التجارب  إعادة  إ  الباحث  يضطر  ما  ا  كث

و أن يراه. ذه العوامل فقط ما يحب  رى من  عض العوامل و مل الباحث  ا ما    وكث

طأ  مطابقة أو توفيق .6 ب واألثر:    ا   عالقات الس

ذه العالقات.     ون حذرا  صياغته ل ذا خطر موجود دائما وع الباحث أن ي   و

  االفتقار إ املوضوعية:   .7

معتقدات     لتأييد  ن  الباحث عض  ا  يقوم  ال  والدراسات   ، العل الباحث  ضالة  كمة  وا قيقة  ا ون  ت أن  يجب 

ون الباحث م ال تح ح  وايديولوجيات معينة ي لته بمنت املوضوعية و ا من قبل، فع الباحث أن يبحث مش ما  ل

يحة ع قدر املستطاع. ون نتائجه    )  70-69( أحمد بدر: د.ت، ص   ت

ا ع كيف    أحمد بدر"نجد أن "      ل يف مصادر األخطاء  البحوث العلمية إ سبعة مجموعات، تتمحور  قام بتص

ل حت نتائج بحثه.أن الباحث قد  ش ا وال تمس    يقع عرضة ل

 " سبة اد حمدان أما بال م بالبحث  مد ز ا الباحثون خالل قيام ناك العديد من األخطاء ال يرتك ى أن  " ف

  : ا و ل حسب مجاال ا    العل وتؤثر بجانب العوامل السابقة، ع صالحية تنفيذه ونتائجه، وال قسم

  أخطاء خاصة بتخطيط البحث:   .1

   ملدى يذكر  دون تخصيص  الغ  من  له  ح  ق
ُ
ت أو  األو  لة  للو الباحث  ببال  تخطر  ال  البحث  لة  مش قبول 

ا مع قدراته وطموحاته املستقبلية.   ا أو اتفاق مي   أ

 ا التنفيذية شبعة  متطلبا ال م لة للبحث غامضة أو واسعة ا   .اختيار مش

 اح أسئلة فضفاضة للبحث أو أسئلة متع ة أحيانا أخرى اق   . ددة غ ضرور

  امل  البحث ا بال ل اح فرضيات غامضة، أو غ قابلة للقياس، أو تجا ة أخرى.اق    البحث أحيانا كث
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   السابقة واملعارف  الدراسات  مراجعة  إغفال  للبحث،  ام  جانب  أو  لعامل  مقصودة  غ  أو  مقصودة  إغفال 

افية، أو عدم تحديد وسائل وأسالي     .ب جمع وتحليل وتفس البياناتلدرجة 

   ة موج منظمة  أداة  بذلك  الباحث  يفقد  الذي  األمر  للبحث،  مدروسة  محكمة  خطة  ر  تطو ل   سا ال

صول ع ا لته. للمسؤوليات املقررة ل   لول املرجوة ملش

  أخطاء خاصة بمراجعة الدراسات واملعارف السابقة:   .2

   امة لبحثه،  سرعة مراجعة الدراسات واملعارف عض املعلومات ال يجة  السابقة، األمر الذي يتجاوز الباحث ن

لة مدروسة   .أو يؤدي به لبحث مش

 ة ة ع املصادر الثانو   .االعتماد لدرجة كب

   ا للبيانات، األمر الذي يفقد معه ا وأساليب معا س ا ومقاي ك ع نتائج الدراسات السابقة دون طرق ال

عض امل جراءات وطرق بحثه.  الباحث  ة ألدوات و ار املوج   علومات أو األف

   مال املتخصصة، م ات األخرى  الدور الت، أو  ا مراجعة نوع محدد من مصادر الدراسات واملعارف السابقة 

ا املصادر غ املطروقة   . بذلك دراسات ومعارف أخرى تحتوي عل

 ال الدراسات واملعارف  طأ  كتابة أسماء مراجع  الذي  ا األمر  أحيانا  امل  بال ا  أو عدم كتاب للبحث،  سابقة 

  يوقعه  "ورطة" إعادة عمل قام به مسبقا.  

ية البحث:  .3   أخطاء خاصة بمن

   ا من تنفيذ ل م افة خطوات مراحل البحث وما تتطلبه  ا  املة تأخذ  اعتبار ية مت اح من اون  اق ال

تح إحصائية  وعمليات  س  ومقاي تخبط  وأدوات  أو  البحث،  إنجاز  بطء  إ  يؤدي  الذي  األمر  ية،  وتفس ليلية 

مات واألغراض املقررة له.    عملياته أو انحرافه عن امل

   افية منعا للبيانات أو غ  ة  أنواع ثانو صول ع  اون  اختيار عينات أو مصادر البحث، مؤديا ذلك ل ال

ة.    املطلو

   ان مال  توصيف س ية والعملية غالبا) األمر الذي يؤدي الختيار  اإل البحث، ( البحوث الوصفية والتجر

ا لة ال يجرى بح امل املش يانات قد ال تمثل بال   . عينات و

   مات مل يال  س أو  إرضاء  البحث،  يتطلبه  مما  بكث  أقل  محدودة  أو  لة  س وأساليب  اختبارات  الختيار  امليل 

ا. تارة أو البالعينات ا   ئات ال يجري ف

 ية تتواءم مع ذلك اح من مات البحث ثم اق   . جمع البيانات وتنفيذ العديد من م

   أو تنفيذ  كيفية  ع  جزئيا  أو  ليا  الباحث،  مع  املتعاونة  العاملة  والقوى  البحث  عينات  ب  تدر اون   ال

س/ ب شتمل عليه من أساليب وأدوات ومقاي ية البحث وما  اد حمدان(  .  ئاتاستخدام من ،  1989:  محمد ز

  )30ص 

 استخدام أعداد محدودة من العينات مؤديا لبيانات غ ذات قيمة علمية أو تطبيقية عامة.    

   أو و متوفر من الوقت  ة أع مما  س وأساليب جمع البيانات ع عناصر أو أسئلة كث احتواء أدوات ومقاي

ل مطلوبقدرة العينات ع الرغبة أو التحمل     .اإلجابة ع 

 ا لعينات البحث س وأساليب غ مالئمة  لغ   . استعمال أدوات ومقاي

  أخطاء خاصة بجمع بيانات البحث:   .4

   ئات وعينات البحث، مؤثرا ذلك ع صالحية عمليات القياس والبيانات، خاصة ن الباحث و فقدان األلفة ب

ية والوصفية والعملية     . البحوث التجر
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 حدوث  عد بذلك طبيعة  ا  مشو ة،  املطلو البيانات  ع  صول  يال ل س البحث  أو عوامل  ئة  لب الباحث  يل 

ا البحث أساسا   . النتائج بالصيغ ال قصد

   س املستخدمة  جمع البيانات، لعينات البحث، مؤثرا ذلك ع مال توضيح أغراض وطبيعة األدوات واملقاي إ

اكيفيات ودقة استعمال األفراد ا  ن بإدار   .ملعني

 يا س س متدنية الصالحية، منتجة بذلك بيانات خاطئة أو ناقصة    . استخدام أدوات ومقاي

   الذي األمر  وظيفية،  علمية  كفاية  لعدم  ا  استخدام ع  نفسه  الباحث  يقوى  ال  س  ومقاي أدوات  استخدام 

  .يفقده القدرة ع تمي البيانات

   مع البياناتالتقاعس عن اختبار صالحية حة  س املق   . الوسائل واملقاي

 و مفروض سية كما  ة  جمع البيانات، دون الرئ   .االعتماد ع املصادر الثانو

   ساعده  تجنب أو تحييد فشل الباحث  تمي أفراد أو عينات البحث ومن ثم اتخاذ اإلجراءات املناسبة ال 

ذا التح ع صالحية    البيانات.  اآلثار السلبية ل

  أخطاء خاصة باستعمال الوسائل اإلحصائية:   .5

   .ليا أو جزئيا لطبيعة بيانات البحث   استعمال وسائل واختبارات إحصائية غ مناسبة 

 تاجات البحث ا  است عنيه نتائج ليا دون دمج ما    . استعمال وسائل واختبارات إحصائية ش

 ،بة نما    تجنب استعمال وسائل واختبارات تخوفا أو ر عدم كفايته العلمية التطبيقية، ب يجة شعور الباحث  ن

  يدعو البحث لذلك

 عد جمع البيانات     .اختيار الوسائل واالختبارات اإلحصائية 

 ا أك من ذلك ستد نظرا لتنوع نما  ة البيانات إحصائيا ب   . استعمال نوع أو وسيلة واختبار واحد  معا

 افية ألنواع وكميات    استعمال أساليب لتنظيم وتحليل و متوفر، أو غ  امال مع طبيعة ما  البيانات ال تتفق 

  .ذه البيانات

 ال ذا ا ان أو املرافقة  مثل  نما األمر ال يتعدى االق يجة  بحث االرتباط ب ب/ الن اض عالقة الس   . اف

   تاجات ا معا وصياغة است قائق، دون دمج ر ا   .منطقية مفيدة كما يتوقع عادةاالكتفاء بتقر

 امل أو الناقص لبيانات البحث   . التفس غ ال

 صية بالتدخل  إجراءات وتفس بيانات البحث   . السماح للميول ال

ر البحث:   .6   أخطاء خاصة بتقر

 احات واملالحظات ال تتوفر أثناء تنفيذ البحث، مما يؤد ار والبيانات واالق مال  تجميع األف ي لفقدان  اإل

ر ا خالل إعداد التقر ر عادة حاجة ماسة إل سيان غالبا، حيث تظ يجة عامل ال ا ن   . الباحث ل

   ا معلومات غ ل م سرد الباحث   تة  تقديم فقرة أو فصل الدراسات واملعارف السابقة بصيغ وفقرات مش

ا معا بأسلوب منطقي مفيد كما يجب   . امة أحيانا، دون دمج

 ة ودون مناسبة أحيانا ر بك   .استعمال االقتباس ا

   وما البحث  لة  مش عرض  يالحظ   كما  البحث،  يخص  ليا  أو  أك جزئيا  أو  عنصر  كتابة  أو  وصف  إغفال 

ا العلمية واإلحصائية ونا البحث بم ية  داف وأسئلة وفرضيات، أو  كتابة من ا عادة من خلفية وأ بع   ي

تحاملتنوعة،   أو  أو   البحث  ات  مصط ف  عر أو  املناسبة،  تاجات  االست واستخالص  البيانات  ليل وتفس 

ا   .غ
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 حصائية متعدد ة ومطبعية و ر، ومالحظة أخطاء لغو سلسل عبارات وفقرات التقر مال لغة ودقة و ة خالل  إ

اد حمدان( ذلك.    ) 32-31، ص 1989: محمد ز

 نسب " ح  تتعدد مصادر األخطاء  البحوث العلمية ون  من الباحث  حيث أكد ضرورة ،  "حمد عبد املنعم حس أن ي

 : ا فيما ي ذه األخطاء ال نوجز ي ال يقع  أي من    يقظا دائما، ل

املة، أو غ دقيقة.  .1 ون مالحظاته غ  أن ت يل املالحظات،   أخطاء  

أن   .2 ا،  يف املعامالت أو البيانات املتحصل عل امل، أو غ دقيق، أو يوجد أخطاء  تص يف غ  ون التص ي

 فيه تداخل. 

 :  Rational Errorsأخطاء عقالنية أو منطقية  .3

ذه األخطاء           :   - دائما  –ترجع  ا ما ي م ة لدى الباحث، ومن أ   إ عدم وضوح الرؤ

قائق العلمية   3-1 ا البحث   –أخطاء  وضوح مضمون أو مع إحدى ا  Errors inلدى الباحث     -ال يرتكز عل

concept  )ن   )33-32، ص 1996: أحمد عبد املنعم حس

ا البعض  3-2 ا ببعض ط دة ور :  Errors in Reasoningأخطاء منطقية  تفس األمور املشا ا ما ي   ، ومن أمثل

ا.   - ا إل رجاع ا و ا بموضوع الدراسة بالنتائج املتحصل عل ر خادعة أو أحداث عرضية، ال عالقة ل ط مظا  ر

اف لتلك األحداث العارضة. - افية أو تحليل     عدم إجراء دراسة 

ا.  - ا بالنتائج املتحصل عل ا، من حيث عالق عض ن تلك األحداث و  عدم التمي ب

ا بأحداث أو أمور مؤقتة.   - ط النتائج املتحصل عل  ر

ن.   - ن مختلف ك لعامل  وجود أساس مش

ة الفرضية    3-3 ر خادعة أو أخطاء  النظر قائق املعروفة.  Hypothesisوجود مظا ون مخالفة ل أن ت  ،  

ل باملوضوع.   3-4 عود إ ا   أخطاء 

:  Technical Errorsأخطاء تقنية   .4 ا ما ي  ، ومن أمثل

  استخدام تقنيات غ مناسبة ملوضوع الدراسة.   4-1

4-2  . ت ح للعمل  ا و املر دوء، والنظافة، وا   عدم توفر ال

يل النتائج.    4-3   أخطاء  

يص النتائج.   4-4 اضية  ت   أخطاء ر

5.   : ا ما ي  استخدامات خاطئة أو خادعة لإلحصاء، ومن أمثل

ة.  5-1   استعمال عينات غ ممثلة للعش

  عدم إعطاء بيان بمدى الثقة بالنتائج.   5-2

  االختالفات العشوائية.   5-3

  االرتباطات العشوائية.   5-4

قيقة.   5-5 ون ممثلة ل   حساب املتوسطات من أفضل التجارب فقط، فال ت

ي ذاته.  5-6 طأ  التحليل اإلحصا ال، وا داول واألش ، 1996: نأحمد عبد املنعم حس( األخطاء اإلحصائية  ا

  ) 34-33ص 

  وجود مصادر غ معروفة لالختالفات.   5-7

ية.   5-8 يد  العوامل البي   عدم التحكم ا

ة للدراسة.   5-9 شا   استخدام مجموعات غ م



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
163 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
س   .6 ، وعدم الوضوح  Ambiguityأخطاء  توصيل املعلومات إ القارئ، مثل األخطاء املطبعية، والغموض والل

Obscurityاف ، وعدم ش ل مالئم أو  ش  .  Inadequacyرح املوضوع 

 " ذكر  نكما  حس املنعم  عبد  ""  حمد  وذلك    Wilson   "1952أن  العلمية  البحوث  تقع   قد  ال  األخطاء  قسم 

 : ا إ خمسة أقسام و   حسب نوعيا

 : Systematic Errors أخطاء منتظمة  .1

املقياس         دقة  عدم  إ  ذه األخطاء  مرد  ون  وقد ي از،  ا بنفس  القياس  إجراء  عند  دائما  تتكرر  ال  و األخطاء 

از،   اص با .  املدرج ا سابات... ا   أو إ خطأ  املعادلة املستخدمة  ا

صية .2  :  Personal Errors أخطاء 

م  دقة إيقاف ساعة التوقيت، و دقة القياسات       م  القياس، فمثال توجد اختالفات بي ق يختلف األفراد  طر

أفراد   عدة  بقيام  ذلك  ة  معا مكن  و  ، ا  ... والتذوق  حساب     -منفردين    -الوصفية،  ثم  القياسات،  نفس  يل  ب

م.    متوسطا

 : Mistakes األخطاء غ املقبولة .3

قراءة        و  واملوجب،  السالب  وعالمات  ة  العشر العالمات  وضع  ون   ت ال  واألخطاء  اضية،  الر األخطاء  ا  أمثل من 

ؤدي   ، و ذه األخطاء غ مقبولة  البحث العل ، وجميع  س خاطئة...ا زة املستعملة أو استخدام مقاي س األج مقاي

ما سابات، و ا إما إ إلغاء جميع ا ا من جديد.    وجود عاد ا و ة ذا   إ إلغاء التجر

حاد      غ  أي  إ  ا  إرجاع من  الباحث  يتمكن  ولم  للنظر،  الفتة  درجة  إ  شاذة  فقط  واحدة  قراءة  وجدت  إذا  أما 

ا   ال إلغاؤ ذا ا ن   يل تلك القراءة، فيتع ا له أن خطأ ما قد حدث   دا وا يطة بالدراسة، و الظروف ا

ا بالطرق اإلحصائية.  و  ان ذلك ممكنا كما  التحاليل الكيميائية، أو حساب قيم ا إن  ا   يل قراءة جديدة م

يجة       ب الن شور (أو الرسالة)، ح لو أمكن التوصل إ س ي توضيح ذلك  البحث امل لزم عند اتخاذ اإلجراء الثا و

ا.     الشاذة ال تم حذف

ا .4 با عرف مس
ُ
 :  Assignable Causes أخطاء 

املؤثرة       العوامل  التحكم  جمع  القدرة ع  يجة لعدم  ال تحدث ن العامل    و األخطاء  املقاسة بخالف  الصفة 

ذه النوعية من األخطاء إال بإجراء الدراسة لعدة مواسم، ح يمكن تحديد تأث املعاملة   الذي ُتراد دراسته، وال عالج ل

سة.      وجود مختلف العوامل ال يمكن أن تؤثر  الصفة املق

 : Random Errorsاألخطاء العشوائية   .5

ا، وتلك  و األخطاء ال ي     ا صغ ل م ون تأث  ا، وال ي ا إ وجود عدد كب من العوامل غ املتحكم ف ون مرد

إ   عود  ال  التباينات  يتم فصل جميع  اإلحصائية، حيث  بالطرق  ا  معا تتم  ال  األخطاء  الوحيدة من  النوعية   

ا ذا  ازدادت قيمة  لما  ، و التجر طأ  (ذه األخطاء ضمن ا للمعامالت.  تأث معنوي  ور  أحمد  طأ قلت فرصة ظ

ن   ) 46-45، ص 1996: عبد املنعم حس

ع ما قدمناه        ادة  العلمية، وز البحوث  العلماء  تحديد مصادر األخطاء   ات نظر  تلف وج طرحنا  من خالل 

ل موجز مجموعة من األخطاء اإلضافي ش تلفة سنو  : وع مجموع دراساتنا ا   ة وال تتمثل 

   :أخطاء  صياغة  عنوان البحث  

العنوان         ون  ي أن  ب  في خالله،  من  تتمحور  ما  ع  لنا  تو  وال  للدراسة،  املة  ال ة  الواج و  البحث  عنوان 

...؟ ما   آثار  أم  ل  عالقة أم فروق  لنا  و  البحث و ي  أو متغ العنوان غ متضمن ملتغ  ون  وا وأن ال أن ي
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م ون م نا؟ كما قد ي توى،    الغرض املراد دراسته  و متضمن  ا ون عنوان الدراسة ُمناف ملا  ، أو أن ي وغ وا

د أن يصل إليه الباحث.   ون العنوان وا ملا ير ب أن ي   لذلك ي

   :أخطاء  بناء ووضع خطة البحث  

يجة دراسته      ة تتطلب وضع خطة توجه الباحث للوصول إ ن قة منظمة ممن س وفق طر  ذه.  البحث العل 

   :أخطاء  صياغة مقدمة البحث  

ا        ف أن نذكر  ا طرح مختصر يمكن  للبحث، أي أ ا بتقديم موجز عام  ف للبحث، وال نقوم  شو  املقدمة كنصر 

اص.   سلسلة ومتدرجة من العام إ ا ون مختصرة ذات عناصر م داف والدوافع ال دفعتنا للقيام به، بجب أن ت   األ

 الية البحث:  أخطاء  ك   تابة إش

ا الدراسة، فال بد       لة األساسية ال تدور حول ، وال تو لنا املش الية العنصر األساس  أي بحث عل عد اإلش

ت بطرح سؤال   ددة سلفا، بأسلوب عل وا ودقيق، وال ت ات الدراسة ا ا شاملة عامة ملتغ ون صياغ من أن ت

لة.     املش

  داف البحث:  أخطاء مية وأ    تحديد أ

ق       و محدد  موضوع الدراسة، أو  عدم التفر عيدة عن ما  ميته منافية تماما أو  داف البحث وأ ون أ و أن ت

داف فتع الغاية   ذا البحث، أما األ ال دفعتنا للقيام  ع ما  مختلف األسباب والدوافع  مية  ما، فاأل ن كال ب

ذا البحث.   املرجوة   من القيام 

  :   أخطاء   اختيار نوع املن العل

رة        الظا ع  والتعرف  النتائج  إ  الوصول  ساعدنا   و  ف الدراسة،  عليه  تقوم  ما  م   أ من  العل  البحث  من 

الدر  باختالف  يختلف  أنه  يح   ، العل البحث  ومصداقية  دقة  من  د  يز ما  و  ف  ، أو لكن  املدروسة بصورة  اسات 

ون   ساعد  دراسته، فبالتا النتائج ت اج ال  ن املنا أو استعمال م لط ب و ا ن  طأ الذي يرتكبه معظم الباحث ا

فقد قيمته العملية.  ة و   غ وا

   :أخطاء  اختيار نوع العينة  

عكس الصفات        تمع الذي تقوم عليه الدراسة، وال  األساسية للمجتمع، فاختيار الباحث  إن العينة  جزء من ا

تمع األص وما    ون ع دراية فيما يتمثل ا أن ي الباحث   أنواع، فع  عدة  ل عليه بحثه،  وال تتم  س للعينة 

أن ال   أو  البحث أو قد يقوم بتحديد خاطئ للعينة  عرف ذلك ال يمكنه اختيار عينة  املواصفات األساسية له فالذي ال 

ون تح .  ت دفه األسا التا ال يصل إ    مل الصفات األساسية ال تخدم بحثه و

  :أخطاء  اختيار أدوات البحث  

األداة        الباحث أن يختار  إ ذلك، فع  يان، وما  الدراسة والقياس، من شبكة مالحظة، مقابلة، است أدوات  تختلف 

ستخدم ألجله األداة. ب أن يتوافق غرض الدراسة مع الغرض الذي  دف دراسته، أي ي   ال تخدم 

  :خاتمة

م مختلف األخطاء          ز أ عنوان مصادر األخطاء  البحوث العلمية، حاولنا أن ن ذا  من خالل ما تم تناوله  مقالنا 

ون بقصد أو   فوات ال ت ذه األخطاء وال ون ع دراية بجميع  الباحث أن ي ا، فع  ا الباحثون عرضة ل ال يقع ف

شأنه   من  عامل  أي  تجنب  و قصد،  العوامل  غ  قياس  ن  و نه  ب تحول  قد  وال  بحثه  ودقة  بمصداقية  يمس  أن 

ا.   و بصدد دراس رة ال  سية للظا   الرئ

ا        العمل  تم  أو  طوات  ا إحدى  ملت 
ُ
أ إذا  وذكرنا  سبق  كما  نائية  و ابطة  م ا  ل العل  البحث  ألن خطوات  ذلك 

ا البحث  صورة  ع  ستؤثر  حتما  ا  فإ خاطئة  لة  بصورة  املش حلول  ون  ست  ، التا و خاصة  ونتائجه  عامة  لعل 
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العل  والبحث  خاطئ،  و  ما  تجنب  ستطيع  يح  و  ما  ل  فبمعرفة  ودقة،  مصداقية  دون  أو  خاطئة  املدروسة 

ل وأخطاء تنقص منه.  ا مشا س بدراسة تتخلل ا دراسة علمية، لكنه ل لة معينة تدفع الباحث إ دراس   ستلزم مش
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. الية البحث العل وس كورونا وأثره ع صياغة إش   إعداد الباحث النا  زمن ف

The preparation of the successful researcher in the time of the Corona virus 

and its impact on the formulation of the problem of scientific research  . 
  

ن العابدين بخوش   د. ز

zine el abidine bakhouche 

ف مساعدية  جامعة، أستاذ محاضر أ راس، محمد الشر ائر، ا /سوق أ ز  

Lecturer A, University of Mohamed Sharif Musadia, Souk Ahras / Algeria ,  

 z.bakhouche@univ-soukahras.dz  
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 Hichem bekhoucheد
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Lecturer A, University of Mohamed Sharif Musadia, Souk Ahras / Algeria ,  
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ص:    امل

عملية    من  بدء  له،  الالزمة  انات  اإلم الباحث  لدى  توافرت  إذا  إال  غاياته  يحقق  ال  متواصل  ي  سا إ ود  مج و  العل  البحث 

ائية، امعة ، و ظل ظروف مستقرة  إ غاية إخراج البحث  صورته ال ن ع مستوى ا ن العلمي و ورة    التحصيل والت غ أنه و س

دف   ا، وألجل ذلك  داف املسطرة أمرا عس ل، وتجعل من بلوغ األ ية عاملية تؤثر ع العملية العلمية ك ذه العملية قد تطرأ أزمات 

يان مدى تأث  ورونا و ية  يان الدور الذي تبذله الدولة من اجل إخراج باحث نا  ظل األزمة ال ذه الوضعية ع  ذا البحث إ ت

الية البحث العل    .صياغة إش

لمات املفتاحية:  ن - الباحث النا ال و الية.  - البحث العل   - الت ورونا. صياغة االش وس    ف

Abstract: 

Scientific research is a continuous human effort that does not achieve its goals unless the researcher has the necessary 

capabilities, starting with the process of scientific acquisition and training at the university level, and under stable conditions 

until the research is produced in its final form, but in the process of this process health crises may arise It is a global 

phenomenon that affects the scientific process as a whole, and makes it difficult to reach the established goals, and for that 

this research aims to show the role that the state plays in order to produce a successful researcher in light of the Corona 

health crisis and to show the extent of the impact of this situation on the formulation of the problem of scientific research. 

Key words: Successful researcher - training - scientific research - Corona virus. formulation of the problem. 
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  مقدمة:

مّن            وذلك   لقد  شر  ال ن  ب متفاوتة  والتلقي  اء  والذ التعلم  سبة  وجعل  العقل،  بنعمة  سان  اإل ع  وجل  عز  هللا 

ثلة من   إال ع  العلوم  مجاالت  أي مجال من  الباحث   ال تتحقق صفة  عض، وألجل ذلك  م ع  منه لبعض تفضيال 

أ سواء  م،  وتفك م  ص ات   مم بجملة  م  تفرد ع  بناء  اص  جراء  األ أو  وجل  عز  هللا  من  منة  تلك  انت 

  التحصيل والعملية التعليمية. 

األ           من  تو  اليوم  الدولة  انت  ذا  بو بالباحث  للعناية  ان  بما  ة  أمية  شر وال املادية  والوسائل  انات  اإلم وفرت  ن 

ز قدراته الذاتية واملوضوعية، غ أن العملية التعليمية وان عز ن الباحث و و ا   لت انت  ظل الظروف العادية تطال

ورونا وس  شار ف ات، فانه ومع ان عقيدا بالنظر إلجراءات الوقاية    19  -العوائق والصعو ة  و املستجد زاد األمر صعو

ا من تقييد السفر وغلق املؤسسات   ا من الدول، وما تمخض ع زائر أو  غ ية املتخذة من الدولة سواء  ا ال

لت عائقا حال  التعليم ا ش ل ر الص الصارم،  يك ع فرض ا ، نا ية واملكتبات العامة وأماكن التحصيل املعر

من   ده  ش وما  ا  االف الرق  إ  ضوري  ا التعليم  من  التحول  تنا  دون  ذا  املرجوة،  داف  األ تحقيق  دون 

الرقمنة   انات  إم من  يتطلبه  وما  لدى  –نقائص  تتوفر  ال  قد  الباحث   - الباحثال  ع  يقع  الظروف  ذه  ل  ظل    و 

ام و  ن ا و وض فيه. واجب العناية بالت   اختيار موضوع بحث عل وا

الية بحثه           ا ضبط إش م امات علمية أ ال الباحث من  الظروف وما يجب ع  ذه  ل  العل و ظل  البحث  إن 

م  العلمية  بالرصانة  سم  ت أن  ع  موضو  ل  للموضوع  ش يد  ا مه  وف وقراءاته  اطالعه  ة  ك من  ا  ف يدفع  نطلقا 

ساؤل عن   مممدى  لل الية    ة سا إش صياغة  ع  ذلك  اثر  وما  ورونا   وس  شار ف ان الباحث  زمن  إعداد  الدولة  

  البحث؟ 

الية   اإلش ذه  ع  اإلجابة  تحلي   إن  من خالل   ، التحلي الوصفي  املن  باعتماد  إال  ون  ي القائمة  ال  الوضعية  ل 

من   ي  اإلحصا باملن  ناس  االست ع  يك  نا ورونا،  ية  ال األزمة  ظل  زائر   ا العل   والبحث  العا  للتعليم 

الباحث   إعداد  الدولة   دور  عن  ديث  ل األول  خصص  ن،  م م ن  عنصر خالل  من  وذلك  امليدانية،  الدراسة  خالل 

العادي الظروف  ظل  وذلك    ، وفيدالعل ية  ال األزمة  وكذا  لضمان  19-ة  املتبعة  طوات  ا م  أ ن  مستعرض  ،

ن   و الت وأثر  ا  وصياغ الية  لإلش ي  الثا العنصر   خصص  ن  ح ات.   صعو من  ضه  اع وما  للباحث  العل  ن  و الت

ا  ورونا ع صياغ ام  ظل أزمة    ا

الباحث    :أوال           إعداد  الدولة   :دور  العل    العل الباحث  صناعة  األثر   بالغ  تأث  عموما  للدولة  إن 

ة  ذه األخ اس للوضع االجتما واالقتصادي الذي تخلفه  ع و ا نما  ذا األثر قد ال يبدو مباشرا و نه، غ أن  و وت

ود   انت الدولة تبذل من ا ص الباحث،  غ انه وان  تمع عامة وأثر ذلك ع  ن الباحث   ع ا و ة لت املعت

  ، ية  ال ية  األمن والرفا السنة    أن  إال ظل  ا لتال خطر  م سعيا  العاملي،  ورونا  اء  شار و ان أك  زمن  ان  ا  دور

و ما نفصله تباعا.    البيضاء وتقديم قدر معت من املعارف واملعلومات للباحث، و

وصفاته:  - 1  العل  ا   الباحث  الدولة  انت  مقدسا  إذا  حقا  العل  والبحث  التعليم  ق   ا جعلت  قد  ة  زائر

ن   املادت نص  خالل  من  ا  ودستور قانونا  لسنة    65و  55ومح  زائر  ا دستور  إ  2020من  الوصول  جعلت  كما   ،

ا أمرا مضمون ومكفول قانونا،   ون   إال املعلومات واستخدام نما البد أن ي ون من باب االعتباط و  إطار  أن ذلك ال ي

ة له. مو الباحث والصفات املم ون كذلك، ومن ثم نحدد مف ي ي له ل   عل ومن باحث يحمل من الصفات ال تؤ

العل- 1- 1 ف الباحث  عمله     :عر م  سا البحث عن املعارف و عمل  مجال  ل من  و  أنه:''  عرف األخ ع 

ا''تقدم املعارف واليه يرجع الفضل  تطور    ). 20، ص2000.(العسكري، العلوم وتقدم
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له للقيام          سبة ال تؤ ة والنفسية باإلضافة إ الكفاءة العلمية املك ص توافرت فيه  االستعدادات الفطر و'' أو 

''   ).20، ص2000(العسكري،  .ببحث عل

ن يديه وال ير       و'' من له القدرة ع تنظيم املعلومات ال ب ا إ القارئ تنظيما منطقيا له معناه ومدلوله  أو  د نقل

عيد عن الغموض واإلطالة'' ن  سلسال  أسلوب عل رص با م اره ترت   ). 20، ص2000.(العسكري، مرتبا أف

سان، وأخرى به كعالم، وثالثة  : صفات الباحث النا - 2- 1 ا ذه الصفات إ صفات تتعلق بالباحث  يمكن تقسيم 

  بالبحث.

سان صفات الباحث 1- 2- 1 : : ا ه و ا عن غ ختلف  ا الباحث و ات الذاتية ال يتم    و مجموع القدرات واملل

العقلية- 1 ات  واملل األخ  :  القدرات  ا  س ك التأمل والتفك والتحليل، و التعمق   سان قادرا ع  وتجعل اإل

من   أو  واالطالع  القراءة،  ة  ك مصادر  من  من  أو  نية  وامل العملية  ياة  ا تجارب  من  أو  املتخصصة،  الدراسة  سنوات 

تلفة   ). 14-12، ص1992.(الصاوي، الثقافة ا

القدرة  الصفات األخالقية-   2             اعة،  ال ، التحمل، املوضوعية،  دوء األعصاب وقوة املالحظة وشدة الص : ك

ب اإلبداع.  ية وموا   ع الت

جراء التجارب واقتناء الوثائق    القدرات االقتصادية:-  3             السفر و ة  ذلك أن البحث يتطلب قدرات مالية معت

ياة الباحث وعائلته.   واملصادر، فضال عن االستقرار االقتصادي 

ة:- 4 اللغو عند  القدرات  أو  املقارنة،  الدراسة  تحتاج  ال  للمواضيع  سبة  بال ا  مي أ ر  املراجع    وتظ ندرة 

ية واملتعلقة بموضوع البحث ،  املتخصصة باللغة العر   ). 44، ص1999.(قنديج

: الصفات األخالقية للباحث:- 2- 2- 1 ذه الصفات  ماي مكن إجمال  د، و   ). 09، ص2002(أبو ز

  إخالص النية الصادقة  انجاز البحث. -1

لق وما يتضمنه من صدق القول -2   والكتابة واالستقامة  التصرفات.حسن ا

ن.-3 ام آراء اآلخر ام آداب البحث باح   ال

دان، البعد عن الغرور العل -4   ). 101،ص2007.(ز

  ). 36،ص1996: (حسن، وتتمثل  :الصفات املتعلقة باملعرفة العلمية- 3- 2- 1

صية:-   1 ن أحد مستلزمات نجاح    الرغبة ال ذه الرغبة  عت امليل إ موضوع مع ى  الباحث  دراسته له، وال تتأ

ذه   الباحث  سب  قد يك كما  اطالعه،  وحب  ة  وك الباحث  تخصص  ضمن  املعرفة  مجال  ع  الواسع  االطالع  عد  إال 

التأثر   يجة  أو األيام الدراسية، أو ح ن امللتقيات  أو  املؤتمرات  رات علمية  أو حضوره لتظا الرغبة من ميدان عمله، 

،أو باحث  مجال التخصصبمفكر    ). 42،ص1999.(قنديج

ا الباحث صدفة، كما  والتحمل:  الص  قدرة الباحث ع  - 2 نما قد يجد صول ع املعلومة، و س ا س من ال ل

ا، وألجل ذلك البد   صول عل عود ودون ا ما يضطر للسفر ألجل معلومة معينة وقد  ا ور صول عل ا ل شقى كث قد 

ق بحثه أن يتجمل  ه  طر شر، صالباحث بالص والتحمل ملا يواج   . )30-28.(خفاجة،دون سنة 

ل  تواضع الباحث:  - 3 ش ن الذين سبقوه  مجال البحث، إذ عليه التعرف و فع ع الباحث يجب ع الباحث عدم ال

م عده ع م منه أو  غض النظر عن قر ه من بحوث وأعمال علمية  ام  واف ع ما كتبه غ م من اح ، أو بقدر ما يكن ل

نما يكتب كتب الباحث أو توصل الباحث ..ا يك ع التخلص من عبارة األنا، و ذا نا غض،  ، 2000.(العسكري،  أو 

  . )35-33ص
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ك وقوة املالحظة:- 4 ب    ال ا، وأن يجت ا وتفس ا  جميع معلوماته وتحليل ون يقضا ومنت يجب ع الباحث أن ي

يئة  االج ثم عليه  ومن  والبحث،  الكتابة  عند  ن  الذ وصفاء  ك  ال لقوة  يحتاج  و  ف أجل ذلك  ومن  اطئة،  ا ادات 

نظيم وقته أو توف العوامل ال تحقق له الراحة النفسية و املناسب لذلك ، إما ب دان،  ا   ). 101، ص2007.(ز

ون منظما خالل مساره  التنظيم: - 5   العل  مختلف مراحله، و ذلك من خالل:ع الباحث أن ي

ناسب مع ما يتوافر لديه من وقت. -أ ل ي ش   تنظيم الساعات واألوقات املقررة للبحث 

املعلومات: -ب وتنظيم  ب  ا    ترت ببعض ا  ط ور ا  ع ومتا ا  مراجع عليه  ل  س بحيث   ، عم منطقي  ل  ش ذلك  ون  و

ل منطقي مقبول، ذلك أن التنظيم د ش د واملالالبعض  ح الوقت وا مة لر ،عامة م   ). 45، ص1999.(قنديج

الباحث علميا- 6 ضع  حسبانه    :تجرد  العاطفة، و البحث واالبتعاد عن  املوضوعية   ام  ال الباحث  يقع لزاما ع 

صي ال اآلراء  إعطاء  عن  تعد  ي أن  أو  عبارة  و مقنع،  تحلي  عل  ل  ش ا  يجمع ال  العلمية  قائق  ة  ا

  ). 36، ص1996.(حسن، الالعلمية

العادية:  - 2 الظروف  ظل  العل   الباحث  ن  ن  تكو و الت مؤسسات  من  ا  كغ ة  زائر ا امعة  ا عمل 

زائر   ا سواء   العا  األسبو    أو والتعليم  السا  م  ا ع  توز ة   متقار معدالت  تحقيق  ع  الدول  ا من   غ

صص املقررة  ميدان ال ادة والتخصص املطلوب، أين أرست ل ن مراعية  ذلك نوع الش و قواعد مستقرة للعملية    ت

ا   تمع، أين أولت  كغ ن أخالقيات البحث والسياق االجتما العام  ا ل، وأحدثت نوعا من العالقة ب التعليمية ك

التقدم    أساس  باعتباره  العل  بالبحث  عناية  املتقدمة  الدول  مادة  من  البحث  طرق  ت  أ ح  االت،  ا جميع 

يئة   الدولة  ع  لزاما  يقع  ذلك  وألجل  االت،  ا ش  ن   املتخصص قبل  ومن  امعات  وا د  املعا تدرس   علمية 

البحث   ا  وم ياة،  ا منا  افة  نية   امل األخالقيات  مستوى  رفع  ا  شا من  ال  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف 

نه  العل و نية تتأثر بالوضع االجتما العام  الدولة، خاصة وأنه يصعب فصل الباحث وت ، ذلك أن األخالقيات امل

األخال والعل عن القيم السائدة  مجتمعه وما تلقاه من أسرته أو مدرسته أو جامعته واآلثار ال انطبعت عليه من  

ده ومجتمعه ات، ، كما يجب أيضا التخلص والقضاء م .(بر ض البحث العل عت   ). 22، ص2011ع املعوقات ال 

عملية     له  ل  س و الباحث،  ع  د  ا توفر  ح  واملعلومات  والعملية  العلمية  األدوات  توف  الدولة  ع  يجب  كما 

  البحث والدقة  الوصول إ النتائج.

ا للبحث  عامة  سياسة  بوضع  إال  يدرك  ال  األمر  ذا  أن  قيقة  والغايات  وا داف  لأل منظم  تخطيط  إطار  لعل  

ا ا تقرر البحث ف دان، املقصودة وال ألجل   ). 90، ص2007.(ز

ي يحقق الر البد له من ثالث عناصر:    إن البحث العل ل

  كفاءة اإلجراءات العملية. -1

  توافر األمانة أثناء القيام باإلجراءات العملية. -2

شيد  توظيف النتائ-3   ج العملية.ال

ن    وعملية إعداد الباحث تمر بمرحلت

العملية:- 1 شئة  الت العلم    مرحلة  مية  بأ الشعور  الباحث  ا  ف يتلقى  حيث  املراحل  اخطر  من  تصون  ا ا  عت و

ذه املرحلة ع املقومات التالية: دافه ودوره، وتقوم    وأ

ن-أ1 و ن للباحث خالل عملية الت اب، حسن اختيار املؤطر   ).  09، ص2000.(

ن بقدر عا من القواعد األخالقي-ب1 ون ن امل ن  تمتع املؤطر و م  ت سا لون قدوة للباحث  ش م  ة والعلمية، إذ أ

ته العلمية.   ص

ذه املرحلة بثالثة عناصر أساسية: مرحلة املمارسة العلمية: - 2 تحدد نجاح  ، و عد نجاح املرحلة األو ي    وتأ
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ن الباحث من تحقيق ذاته  البحث، واثبات قدراته. -أ2   تمك

ة. الرقابة العلمية ع الباحث-ب2 ذه الف   خالل 

ون معاي التقييم معلومة سلفا وعادلة-ج2 طة أن ت ان ايجابيا أو سلبيا، شر دان،  التقييم، سواء أ - 96، ص2007. (ز

98 .(  

2 -1 -  : ا  البحث العل    معوقات البحث العل بية والثقافة والعلوم) فلسف و(منظمة ال س حددت منظمة اليو

: ثالث مبادئ   أساسية تكشف قيمة البحث العل

الق لعقل  -1 البناء وا انب  ا ع غن  العلمية والتكنولوجية، وال  ود  با يتم إال  الثقافة ال  أو  ضارة  أن كمال ا

سان وروحه.    اإل

تلبية ح-2 ل خطا سياسيا وروحيا فادحا يؤثر سلبا ع  ش الشعور  ذا  ، ألن  العل د  ا للقنوط   ان  م اجات  ال 

  األفراد. 

الدول -3 جميع  ن  و ان  م أي  ة   شر ال بمستقبل  تمام  لال ن  الباحث ن  ب ك  املش التعاون  روح  ز  عز من  .  البد 

سون،    ). 08، ص1987(ديك

داف  ذه األ ون   غ أن تحقيق  ة عموما،    ال ي ذه األخ ، لذا سنعرض  ة العوائق ال تحيط بالبحث العل إال بمجا

زائر بالتحديد. ثم نتطرق إ    معوقات البحث العل  ا

2 -1 -1 - : : املعوقات العامة للبحث العل ة  ذه األخ مكن إجمال    و

البحث:- 1 موضوع  اختيار  عند  الباحث  تواجه  ات  ومجاالته  صعو البحث  موضوعات  عدد  من  الرغم  ع 

االت متجددة، إال أن الباحث قد يجد   ا، وما تطرحه من إش ساع ا   وا لة بحثه، ع أساس أ ة  تحديد مش صعو

أو   تطول  قد  زمنية  بمدة  البحث  ارتبط  إذا  خاصة  انجازه،  ومال   ووقت  د  ج من  ا  عل تب  ي وما  البحث  موضوع 

طأ وف من ا نعكس سلبا ع نفسية الباحث املقيد بقاعدة ا دان، تقصر،مما س   ). 169، ص2007. (ز

ات مرتبطة بالدول    - 2 الظروف السياسية،  النامية:  صعو يجة تردي  عدم االستقرار االجتما ن الدول  ذه  تتم 

الشؤون   ى   الك الدول  وتدخل  اب،  واإلر ام  ا عن  روج  ا أو  االنفصال  ات  حر ور  وظ ة  األخ اآلونة  خاصة  

ا، وسيطرة ال رب االقتصادية املمارسة ضد يك عن ا ذا نا ذه الدول،  سيات وتراجع  الداخلية ل ات متعددة ا شر

دان، دور الدولة   ). 170، ص  2007. (ز

العل- 3  للبحث  ة  الوا اتيجية  واالجتماعية  :  غياب اإلس االقتصادية  التنمية  ن  ب اتيجية  اإلس ذه  وترتبط 

الدو  ن  ب ة  كب فجوة  أحدث  مما   ، العل البحث  ع  اإلنفاق  معدالت  انخفاض  ع  يك  نا الدولة،  النامية  داخل  ل 

ار.  ن ال روح االبت يع لقيام التعليم ع أسلوب التلق   واملتقدمة، إضافة إ غياب أسلوب ال

ات املادية ال تواجه الباحث:  -4 ل الالزم    الصعو ، لضعف التمو ات البحث العل رجع ذلك إ عدم وجود أولو و

امعات ومراكز البحث، خاصة وأن الب اصة النجاز البحث إذا  للبحوث العلمية  ا عتمد ع موارده ا ا ما  احث كث

ن دان، لم يكن ذا  منصب وظيفي أو منظم  مخت عل مع   ).  172، ص 2007. (ز

ائر:  - 2- 1- 2 ز ا العل   البحث  ل  أن  مشا إال  زائر،  ا العل   للبحث  سياسة  ر  وتقر إتباع  من  الرغم  ع 

ياألخ  :  -إضافة إ املعوقات السابقة-عا ل ال أثرت عليه سلبا وتتمثل    العديد من املشا

زة واملراجع عموما. -1 انات االقتصادية واألج   قلة مراكز البحث وضعف اإلم

شر و-2 وافز والوسائل العلمية والثقافية ودور ال عدام التخطيط وا عقيد ضعف التوثيق وقلة االعتمادات املالية وا

اليف.    اإلجراءات والت

م خاصة مع انصراف غالبية الناس وراء األمور املادية.-3 تمع ل م وازدراء ا ش م مال رجال العلم و   إ
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وتحمل  -4 ل  واملشا ات  الصعو ة  مواج روح  وغياب  واآلباء  األجداد  حققه  وما  املا  أمجاد  ع  تمعات  ا ذه  قيام 

  األعباء. 

ن ا-5 ن. قلة عدد الباحث امعي عض األساتذة أو الطلبة ا   لذي قد ينحصر  فئة 

ر العق وضيق األفق.  -6 مود الفكري والت   ا

قائق العلمية-7 ب ا   ).  66-65، ص2010. (مراح،  التضليل اإلعالمي املؤدي إ 

ن الباحث  ظل  - 3 بية، والعل   أحصت منظمة   كورونا:  أزمةتكو و"، أن أك من  م،  و األمم املتحدة لل س مليار    1.5والثقافة، "اليو

املستجد   165طالب    ورونا  وس  ف جائحة  جراء  امعات  وا للمدارس  اب  الذ عن  لالنقطاع  اضطروا  كروجر،  دولة  ائحة  ) 2021(  ا ت  وأج  .

ا التعليم اإللك  شاف أنماط جديدة للتعلم والتعليم، وم اديمية حول العالم ع اك يئات األ عد ال ي، والتعليم عن   .و
ذه التج  عت  ا  ساتذة رة بمثابة تحدي للطالب واأل و سدية، واالقتصادية، ال فرض ات العاطفية، وا ، الذين صاروا مضطرن للتعامل مع الصعو

وس  شار الف د من ان م ل م بدور ام ائحة، مع ال  .ا
و  ميع،  ا أمام  غ وا  املستقبل  بقى  يلتحقون خاصة ملالي و الذين  الطالب  السنة   ن  ليات   ذه  وال د  لت حركته  باملعا

ُ
ش عالم  م  تظر ي فيما   ،

ائحة   إثر ا
ً
 .اقتصاديا

عد، أين وضعت   ن والتعليم عن  و زائر إ اعتماد نظام الت ل الدول سعت ا ضور ال  وألجل ذلك وك برنامج عبارة عن مزج من ا

نت، ذلك أن  جائحة  صية، بما     19- وفيد   وع اإلن م ال ن التعلم للطالب، ولكن أيًضا ع حيا لم تؤثر فقط ع روت

ايدة وعدم القدرة ع السفر والشعور بالعزلة والوحدة  . ذلك فقدان الوظائف ومس      ؤوليات األسرة امل

ي:- 1- 3  و ف التعليم االلك ي التعليم  عرف  عر و  الوسائل  ع  عتمد  الذي التعليم  من النوع ذلك أنه  ع اإللك

ونية ساب املعلومات واستقبال   االتصال   اإللك ارات، واك ن والتفاعل امل ن ب ن املعلم ل واملدرسة واملتعلم  ك

 ،   . )751، ص2009.(العاد

امج لتقديم عليمية أنه منظومة ع عرف كما  ية  أو التعليمية ال ن التدر ان، باستخدام   وأي وقت أي   للمتعلم م

زة  مثل التفاعلية واالتصاالت املعلومات  تقنيات اسوب، أج نت ا يد االن ي ال و   لتوف  ا..عد عن املؤتمرات اإللك

ئة قة املصادر متعددة تفاعلية ب امنة بطر ا أو الدرا الفصل  م ،  االف  ). 06، ص2005".(الصا

ن الباحث  زمن كورونا:- 2- 3 ح تتجنب خطر السنة البيضاء حققت وزارة التعليم     واجب الدولة  إطار تكو

:العا ع  ا ماي ل مؤسسات التعليم العا وع اختالف أنواع   مستوى 

س واعتم -1 ا     ادأعادت النظر  أساليب التدر عدة تطبيقات م ونية  ق الوسائط االلك عد عن طر التعليم عن 

google meet- zoom-asjp- moudell ة ضور صص ا عض ا  . إضافة إ برمجة 

ا.  -2 س للطلبة العلم  اضية بجدول زم مسبق ح ي صص االف  برمجة ا

ة.  -3 ضور صص ا مة  ا شرح النقاط امل  إلزام األساتذة 

اضرات وحضور   -4 للتمكن من تحميل الدروس وا امعة  عة ل يل  األرضية التا إلزام الطلبة بضرورة ال

ص  اضيا. ا مجة اف  ص امل

ا   -5 بع ي ال  لية  ال رقابة  تحت  امعة  ل عة  التا ونية  االلك األرضية  ع  ة  مكتو والدروس  اضرات  ا وضع 

 األستاذ. 

انت فعال من        الدراسة االستقصائية امليدانية، وال  ون إال باعتماد  ا ال ي املرحلة  ونجاع ذه  غ أن فكرة تقييم 

لية علم االجتماع بجامعة عنابة، بناء  طرف مجموعة با ع ل زائري التا تمع ا بية واالنحراف   ا ن  ال ع ن تا حث

ي وزع  سنة   و يان الك عليم عا بمعدل    31وغطى    2020ع است و   95مؤسسة  س   اطالب شار سا ي الل ع مستو

يان وال لواملاس مكن حصر جانب من نتائج االست   ). 95-76، ص2020(معزوز، ا عالقة بموضوع الدراسة.، و
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ن:- 1- 2- 3 والتكو الدراسة  الباحث   نفسية  ع  كورونا  وس  ف نوعا     تأث  ورونا  وس  ف ل  اب  ش الر من 

ان   أين  الباحث  لدى  ى  النف  تتأ ال  قد  التحصيل  عملية  أن  ذلك   ، والعل املعر  التحصيل  يل  س ة   كب عقبة 

اجل  باملواظبة   من  السفر  إ  أحيانا  يحتاج  بل  التعليمية،  املواد  أساتذة  قبل  من  مجة  امل اضية  االف صص  ا ع 

العدوى   انتقال  يخ  بالذات  ة  الف تلك  وأنه   خاصة  ا،  م له  البد  مراجع  أو  نه،  و ت مه   وثائق  ع  صول  ا

النقل السفر بوسائل  يك ع حضر  نا ه،  إليه من غ ائية  املك  الو العامة    تباتالعامة، وتف فكرة االستغالل وغلق 

، ارجة عن قطاع التعليم العا عة للدولة وا امعات أو تلك التا خاصة وأنه ال حديث عن البحث    سواء ع مستوى ا

تؤكد   دول  ا حسب  املرفق  يان  االست نتائج  انت  ذلك  وألجل  إنجازه.  املساعدة   واملراجع  املصادر  غياب  العل   

اء  الو ذا  حول  اإلعالمي  ل  و ال مع  خاصة  السائدة  ية  ال الظروف  سسب  ام  ا ن  و الت عن  ن  الباحث عزوف 

ل مصدره وسبل مقاوم  ا  لدى فئة  وج ن اإلناث أك م سبة العزوف لدى فئة الباحث انت ألجل ذلك  د منه، ف ته وا

سبة ور ، أي ب   . %67.45مقابل  % 73.07الذ

  

سبة   تأث  الفئة  سبة   تأث  ال   ال سبة   نوعا ما  ال   ال

  % 02.32  1  % 30.23  13  % 67.45  29  الذكور 

  % 03.85  2  % 23.07  12  % 73.07  38  االناث 

موع : سبة:                                                   طالب 95    ا   %100   ب

ن العل . -1   وس كورونا ع الرغبة النفسية  التكو سبة تأث ف   جدول يحدد 

ان اإلقامة وامتالك وسائل التكنولوجيا- 2- 2- 3 ما  عملية  :  بالنظر مل ان اإلقامة عامال م ل م البحث العل ش

نائية   ل عليه البحث العل سواء  ظل الظروف العادية أو االست ص قاطنا باملدينة س ان ال لما  ع أساس انه 

نائية، خاصة وأن املدينة تفتح أفق الباحث للبحث بحكم تنوع   الظروف االست الثانية، أي  ته   وان كنا ال ننكر صعو

يك ع ا ، نا دمات العلمية ف ناء  ا ا، و ما للباحث وال يمكن االستغناء ع ل عامال م ش ت ال  ن لة سرعة تدفق االن

ال   املرافق  قلة  بحكم  اف  األر أو  بالقرى  ن  للقاطن ق  ومر صعبا  ون  ي العل  البحث  فان  الفة  ا وم  مف و ذلك  ع 

ورونا ج ة حركة التنقل  زمن ال ا الباحث  بحثه، خاصة مع صعو راء توقف وسائل النقل واملواصالت العامة،  يحتاج

ا ضعيفا ان تدفق الباحث أو  ت  محل إقامة  ن ان ناك شبكة  ة  حال لم تكن  زداد األمر صعو ان األخ ال    و أو 

دول رقم  از إعالم آ مثال.(أنظر ا ا ج   ).02يمتلك وسائل تقنية تكنولوجية للبحث وم

  

ان اإلقامة ع   م س  التوز أ    بة ال از إعالم  يملك ج

ت  ن   وشبكة ان

إعالم   از  ج يملك  ال 

ت  ن   أ وشبكة ان

    % 71.57  68  املدينة 

  ص  45

سبة    %47.37ب

  

  ص  50

سبة  ة   %  52.63ب   % 15.78  15  القر

ف    % 12.65  12  الر
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ان إقامة الباحث ومدى امتالكه لوسائل التكنولوجيا. -2   ن م   جدول يب

ن الباحث  زمن الكورونا: - 3- 3 ات تكو ات فيما يصعو ذه الصعو يوة، يمكن حصر    ). 79، ص2021:(

التعليم  -1 تتطلب  ال  التقنية  أو  سانية  اإل العلوم  سواء   املواد  من  ناك  أن  ذلك  للباحث  املعلومة  إيصال  ة  صعو

ية البحث العل  جميع أطوار  ا مثال مادة من ضوري وم   ا.  ا

ا. -2 شت ار و ع انقطاع األف ا من أعطاب تحول دون التواصل املستمر مما  شو ت وما  ن   ضعف مستوى تدفق االن

العا  -3 التعليم  وزارة  إصدار  مع  خاصة  ن  الباحث بالمباالة  البحثية  أو  التعليمية  العملية  ع  املشرف  األستاذ  شعور 

ا ضرورة مراعاة يق عليه .  موعة قرارات تلزم ف   نفسية الباحث وعدم التض

ت عالية التدفق.  -4 ن   عدم امتالك الباحث لوسائل التكنولوجيا وشبة ان

للقرصنة والسرقة    -5 امعات  ا ا ع مستوى  االف ن  و الت شبكة  املرصودة ع مستوي  العلمية  األعمال  عرضة 

لعدة   ة  زائر ا العا  التعليم  وزارة  إصدار  رغم  ن  العلمية  القرار ا  م العلمية  السرقة  من  الوقاية  ا  دف    933قرارات 

لية  28املؤرخ   سم  27املؤرخ   1082والقرار  2016جو   والذي أل القرار السابق.  2020د

: الية البحث العل ون الباحث قد اختار موضوعه بناء   ثانيا:  صياغة إش عد أن ي الية  ي مرحلة صياغة اإلش تأ

ان املوضوع  ع مع الية  حال ما إذا  طيات ذاتية وموضوعية محددة سلفا، خاصة وأن الباحث تختلف نظرته لإلش

ادة ماست أو ماجست أو دكتوراه، ذلك أن تقدمه  مراحل البحث من حيث تدرجه يكسبه    و معد لنيل ش املطروق 

والكتابة  واطرح  التفك  عن    رزانة   السؤال  أو  املوضوع،  كتابة  من  اء  االن عد  الية  اإلش عن  البحث  مرحلة  تجاوز  و

وال   املقدمة  عناصر  من  عنصر  الية   اإلش عت  من  ن  الباحث من  أن  ذلك  موضوعه،  ا   ل يتطرق  ال  الية  اإلش

الي يوفق  صياغة اش الباحث لن  عتقد ونجزم أن  ا، وان كنا  مي ا وأ ا حق تام ودقيق  عط م  ان ع ف إذا  إال  ته 

عدد نظرته له من جميع الزوايا ح يحيط به   نما  ة واحدة و ملوضوعه ملم بجميع جوانبه، وأال ينظر للموضوع من زاو

العل الذي ال   ا، ذلك أن البحث  ال يدور حول الية  ل التخوف من طرح اإلش ز تمام اإلحاطة بالدراسة والتمحيص و

ال اليته  تضبط اش ون انطالقته من العدم ، والعدم ال يوصل ا نتائج علمية، ومنه البد ع الباحث أن يحدد اش يته ت

لة البحثية،   ا باملش الية وعالق لة البحثية، مما يحتم علينا ضبط مع اإلش ا بناء ع الشعور باملش حسن صياغ و

ل .  ا بالبحث ك ا وعالق ا وأسس   ثم شروط

لة:  الفرق ب- 1 الية واملش ل واحدة والعالقة ن اإلش لة يفرض تقديم مع  الية واملش ن اإلش ديث عن الفرق ب ا

ما.   القائمة بي

الية:- 1- 1 ف اإلش .  عر ا اللغوي واالصطال ناول معنا   ن

ول، يقالغة: -1-1-1 ال وش مع أش اف،الشبه واملثل، وا ن وال ل، بفتح الش
ّ
ئان  عند ابن منظور''الش ل الش شا ل 

لة''. ل ومشا له وشا له وش ل وأش ه، وفالن شبه من أبيه،وش ما صاحبه، أي أش ل م ل  (ابن منظور،  أو شا

  ). 158،ص2005

م. ال أمر يوجب التباسا  الف االت، واإلش ا إش ال اسم وجمع امع، لفظة إش ي ا م املعا دي،  وجاء  م ( در

  ) 195، ص2006

: وجاء   ال  ية املعاصرة،  مع إش م اللغة العر   م

ل. -1   مصدر أش

ة. -2 لة، أي قضية مطروحة تحتاج إ معا   مش

م وعكسه البيان. -3   أمر يوجب التباس  الف



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
174 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
س،  ل، صعب والت لة   ومنه أش لة، ومشا ل صياغة املش ل اسم ملا استصعب، والش ل أي صورة وكيفية، واملش وش

  مماثلة.

ال و ناتج عدم املعرفة ونقص االطالع.  اإلش باه و   ). 255، ص2008(مختار، و االلتباس واالش

ناول  اصطالحا: -1-1-2 ه من البحوث ال  ت ه عن غ ل بحث  ال تم اصة ب الية ا ،''إن اإلش قال الرامي وفا

ا معا ة النظر ال تتم وفقا ل الية  ال تصف وج لة، ألن اإلش لة''.نفس املش ، ة املش   ). 89، ص.2017( خل

دري'' وحيد  ا رجاءوعرف سأل عن العالقة ا  دو ساؤلية  و  لجملة  ذا السؤال  ، وجواب  ين أو أك ن متغ قائمة ب

دري، الغرض من البحث".   ). 74،ص2006(دو

لة:- 2- 1 ف املش ود ال  عر ل موقف غ مع ية''   ا دائرة املعارف العر ات السابقة والسلوك  عرف له ا يكف 

دد والضيق مما يدفعه للبحث عن   ة وال ا با شعر الفرد إزاء دف مرغوب  يل تحقيق  لة عائق  س املألوف،واملش

لة لدى   ون مش لة قد ال ي عده الطفل مش س فما  ء  لة  دف، واملش لوغ ال ذا الضيق و حل للتخلص من 

.'' اوي،الكب   )2018(عم

لة:- 3- 1 الية واملش ن اإلش طوة األو  الدراسة وتتمثل    العالقة ب ا جبارة عطية من خالل تحديد ا حدد

ا إضافة علمية   ون دراس ي ت يرات علمية ل ون مرفقة بت ا بصورة دقيقة ع أن ت عاد لة البحث وتحديد أ مش

ا. ال لإلجابة ع لة إش ذه املش اوي، (عجديدة، ومنه تطرح    ) 2018م

الية: - 2   شروط اإلش

ا  - 1- 2 يم ومفا ا  ا ومصط ا  ألفاض ة   وا تكون  املع  :   أن  ع  الدالة  لمات  ال الباحث  يضبط  أن  أي 

إ   الوضوح  يمتد  أن  يجب  كما   ، مع من  أك  تحمل  ال  الفضفاضة  األلفاظ  ستعمل  فال  بالذات،  املقصود 

يم،   واملفا املستخدمة  ات  ات  املصط مصط من  التمكن  من  ى  يتأ واملصط  اللفظ  الوضوح   أن  والقاعدة 

ا دائما بتخصص الباحث   الية عموما  ألفاظ اته، وألجل ذلك تدور اإلش ل علم مصط التخصص املدروس ذلك أن ل

نه.  و   الذي يحصله من خالل ت

تفقد  - 2- 2 ا، وال ضيقة  ف التحكم  تكون عامة بحيث يصعب  اأال  ل  :  قيم ش الية  أن تصاغ اإلش ومع ذلك 

و   أال و األول  للشرط  الزمة  يجة  ن ون  للعلم، وت العامة  صائص  والتحكم  من ا والضبط  والدقة  دقيق مضبوط، 

يم.  ات واملفا   وضوح األلفاظ واملصط

البحث وعنوانه- 3- 2 ن  ب ط  اخ  :أن تر ال  البحثية  لة  املش ع عن  الباحث  أن  ع  القاعدة  البحث  عنوان  ا  تار

ل جملة مفيدة تحقق املع املطلوب ومب ع الوضوح، الشمولية والداللة، وألجل ذلك البد أن تر  الية   تش بط اإلش

ا. ون مناط البحث إجابة عل عنوان البحث وال تخرج عنه، وأن ي   األخرى 

ن   الية بالبحث من خالل نقطت ر عالقة اإلش ناء ع ذلك تظ ن: و مت   م

الية معناه النجاح  البحث عموما .-أ   أن النجاح  صياغة اإلش

ل''.(بلعور،  -ب املشا ل  شاط  الباحثون'' ا  ع ع  كما  ا  أ إذ   ، العل البحث  أساس وجود  الية   اإلش ، 2009أن 

  ). 37ص

ر   الية  وتظ لة ما، ودقة وضع  يحمل  طياته اإلجابة ع  من خالل أنه    العنوانبعالقة اإلش تبة عن مش الية امل اإلش

الية، ومنه فالعالقة  عالقة بيان وتوضيح لكيفية رفع  التا دقة صياغة اإلش لة، و م املش العنوان ناتج عن دقة ف

لة)  املوضوع.  لل( املش   الغموض أو ا

ن تتحدد    طة ح الية با ا   عالقة اإلش لة ومن ثم  اإلجابة ع اإل   ع اعتبار أ ا حل للمش الية ال   حد ذا ش

ا.  ا وال تخرج ع ون مرتبطة    البد أن ت



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
175 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 

الية ال تقبل الدراسة والبحث،  :أن تكون قابلة للبحث- 4- 2 عقل بحال من األحوال أن يضع الباحث إش   إذ ال 

الية:- 3 ا أصول موضوع البحث،    أسس اإلش ع  الية ذلك أن األو  لة وأسس اإلش ن مصادر املش يجب التم ب

ة   ون األخ ا موضوعه، وقد ت الباحث بناء عل ل موضوع بحث عل وكما أسلفنا ينطلق من معطيات يختار  ذلك أن 

ات العقلية، ا صية، معيار القدرات واملل ة واالقتصادية إ غ  معاي ذاتية كمعيار الرغبة ال ، أو  ذلكلقدرات اللغو

العمل. ومحيط  نية  امل ة  ا ومعيار  الباحث،  تخصص  معيار  ا  م موضوعية  معاي  ون  ت ، 2018(سعيدي،  قد 

  ). 183ص

 : ا ، وتتمثل  الية عل الية  العناصر املوضوعية ال يتوقف نجاح طرح اإلش ن أسس اإلش    ح

لة- 1- 3 م الباحث أنه   ا:  حداثة املش دة، وال ن داثة أو ا لة تتم با لقاعدة أن الباحث يختار موضوعا يطرح مش

البحث   نما  داثة، و ا م عنصر  أو مخطئ ألنه لم يح ون مقصرا  البحثية من مواضيع سابقة ي لته  حال استمد مش

ا بحكم خاصية   لقات ومن الصعب الفصل بي و سلسلة متصلة ا ل  داثة أن  العل ك نما ا ه، و اكمية ال تم ال

و موضوع   ، ف العل ورونا ع البحث  ، ومثال ذلك تأث جائحة  العل اصلة  البحث  يواكب الباحث التطورات ا

ثم ال   ومن  وسات  الف كسائر  وس  إال ف األخ  ما    ورونا  أن جائحة  القول  يمكن  أنه  بالرغم  داثة،  با يتصف 

أو   ذا  جديد  شار  ان أثار  أن  إال  املقدم  الدفع  صدق  من  الرغم  و م  م ألمر  باه  االن نا يجب  لكن  املوضوع،  حديث  

اقتصاديا، سياسيا،  ياة  ا جوانب  ل  مست  نما  و فقط  ية  ال عاد  األ ع  تتوقف  لم  وس  وثقافيا    الف اجتماعيا 

 . ا عوامل تؤثر وتتأثر بالبحث العل ل   و

العلمية- 2- 3 مية  ون    :األ ت مية علمية، ومن ثم ال تص ألن  ا ال تتضمن أ داثة ولك با لة تتصف  املش ون  قد ت

ة ذات قيمة علمية؟.  ون األخ سأل السائل عن معيار التمي الذي به ت نا قد    مجاال للبحث، و

معيار   إذ  سيطة  ا  أ ذلك  الوقت،  نفس  ومعقدة   سيطة  اإلجابة  الباحث  إن  اطالع  سعة  و  لة  املش مية  أ تحديد 

ست من   ي ل املعلوما التحصيل  صعبة ألن عملية  أيضا  و  ا،  البحثية وما يدور  فلك لة  ل ما كتب عن املش حول 

لة البحثية بتخصصه العل   ط املش حاول دائما أن ير ن و ن األمر ان، وألجل ذلك البد أن يوفق الباحث ب ولة بما  الس

لة علميا من عدمه. ألن مية املش   ه مناط إضفاء الصدق ع أ

واملراجع- 3- 3 املصادر  افر  أو    :تو عامة  ة  األخ انت  أ سواء  واملراجع  املصادر  فيه  تتوافر  لم  ما  بحث  ألي  قيمة  ال 

املش أو  املوضوع  لدن  دراسات سابقة تصب   من  ه  غ كتبه  ما  ع  الباحث  أفاق  تنفتح  ا  ة  األخ لة  متخصصة،إذ 

نا ال  ناملطروقة، و بالص مرت الباحث  أن يتصف  الص ع مرحلة جمع املصادر واملراجع وما تتطلبه من  بد  ا  ، أوال

اليته ذات انطالقة  ون اش ما جمع من مصادر ومراجع ح ت الص ع قراءة  مادية وحل وترحال، والثانية  انات  إم

ا لة وحداث مية املش عاصر أ   . سليمة تواكب و

الية:. - 4   مراحل صياغة اإلش
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—<  

  

  

                                                                             

                                                                 — <  

           

  

  

—<  

    

  

الية:- 5 قة صياغة اإلش صية الباحث،    طر ع عن  نما البد أن  الية نقال عن الغ و القاعدة أن ال تصاغ اإلش

اال واحدا غ مركب ا إش ل م ش ا ح  حصر ا و ة من األسئلة، ثم يجمع بي عد الباحث قائمة كب ، فيحدد  ومن ثم 

ح ا  طرح ال  العامة  األسئلة  ن  ب والدمج  صر  ا يبدأ   ثم  العام  ال  ائية.  ا ال الية  اإلش ضبط  إ    يصل 

6 -  : الية البحث العل ن الباحث  زمن كورونا وصياغة إش ن تكو ر أية  العالقة ب لة األو قد ال تظ ما للو ر

ورونا، لكن بالتدقيق والتمحيص يمكن   اء  شار و الية  زمن تف وان ن الباحث وصياغة اإلش و ن ت عالقة قائمة ب

قة قائمة وجدية وذات أثر بليغ ذو مع سل أثر ع نوعية البحث العل عموما وجودته وذلك بالنظر القول أن العال

ع   أثرت  ال  وسية  الف بالعدوى  محاطا  نفسه  األخ  يجد  أين  البحث،  إعداد  زمن  بالباحث   يطة  ا للظروف 

ته ابتداء وارتباطه بت ن بحكم صعو و الت يك عن ضعف  ته، نا يك  نفس ا الباحث، نا اليف وتكنولوجيات ال يمتلك

صول ع املصادر واملراجع، خاصة وأننا أكدنا أن الدراسة البحثية البد أن تنطلق من املصادر واملراجع،   ة ا عن صعو

املكتب إ  وء  ال يتمثل   يل وحيد  أمامه س ليبقى  املعلومات،  املكتبات ومصادر  أغلقت  ا وقد  ى لألخ تحصيل ات  وأ

ا.  تقانه التعامل  ونية املوقوفة ع شرط امتالكه للتكنولوجيا  و   االلك

  خاتمة:

ا، من            سعاد ة و شر اته خدمة لل وض بالبحث العل والر به إ أع مستو دة لل س جا انت الدول  إذا 

ن   و انيات العالية، وت ة، ع سنوات من التحصيل  خالل توف املوارد املالية وامل ذه األخ شري الفعال   العنصر ال

ام وع مختلف أطواره.    العل ا

  تحديد مجال البحث  التخصص 

  الشعور بالقلق العل 

لة  اصة باملش   جمع املعلومات واملعطيات ا

معة لضبط عناصر  لة تحليل البيانات واملعطيات ا   املش

لة    و التعب اللفظي عن املش

ل-1   :ةاإلحساس باملش

 من خالل 

ع: اإلحصاء و االستطال  -2  

مرحلة الصياغة: -4  

 

التحليل:  -3  
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ل           ن مقاعد املدرجات  للتحصيل العل من أساتذته املتخصصون  لوس مع زمالءه ب ان الباحث قد ألف ا ذا  و

ا و نة،  والطمأن النفسية  والراحة  األمن  سوده  جو  رى   مجاله   و للباحث  قة  مر ات  الصعو انت  ذلك  من  لرغم 

ون باحثا.  لته ألن ي ا بما له من صفات أ و محمال بالعقبات ولكن  األخ يتمكن من تجاوز   مساره الت

ا            ات جديدة لم يألف الباحث أضيفت إليه صعو أن  ورونا أصبح متعسرا، ذلك  اليوم  زمن  العل  إن البحث 

، أو عملية البحث  ظل   ن أو التحصيل العل و ، سواء من حيث الت اقه أك فأك الوضع الص العادي، مما زاد  إر

ية، وألجل ذلك يمكن عرض النتائج التالية:  يق الص املفروض  إطار إجراءات الوقاية ال ا بحكم التض    حد ذا

ات جمة سواء  دول العا -1 د البحث العل صعو زائر.ش  لم أو ح  ا

لضمان   -2 عاجلة  قواعد  إرساء  تتوان   لم  العل  والبحث  العا  التعليم  وزارة  ممثلة   ة  زائر ا الدولة  إن 

امعات، وذلك أسوة بالعديد من دول العالم. ن ع مستوى ا و ورة البحث العل والت  س

ورونا بالغ األثر ع نفسية الباحث وال   -3 وس  عكست سلبا ع التحصيل العل والبحث ع حد  ان لف ا

العاملية   ة  ال منظمة  أصوات  عا  من  حمله  وما  وس  الف ا  عرف ال  للتطورات  بالنظر  خاصة  سواء، 

ن بخطورة الوضع.   واملتخصص

الية وعدم وضوح أفاق   -4 ية ا ن ومص البحث العل جراء األزمة ال و تر صورة ضبابية عن فكرة الت

ا.ا  نفراج

5-  . دية  البحث العل ار عدم ا ظ انات التكنولوجية لدى الباحث، و عدام اإلم  نقص أو ا

احات:    االق

1- . ات البحث العل ثه ع التغلب ع صعو ث الروح النفسية العالية   يع الباحث و

ات والعراقيل ال تواجه الباحث بناء ع   -2 الدولة للتخفيف من الصعو دراسات ومخططات تقنية بناءة  س 

عة التنفيذ.    وسر

  قائمة املراجع: 
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ديث (قراءة  أساسيات الصدق   وم ا ي إ املف ومه الكالسي منطق الصدق من مف

 العام التوكيدي)

Article The logic of validity from its classical concept to the modern concept 

(reading in the basics of Factor Analysis   Confirmatory ) 
 د ة. بلعيد سارة 

Belaid sarah 
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ص:    امل

ي الذي  دف املداخلة   وم الصدق وفقا لتدرجه من قالبه الكالسي ة  مف محتوى االختبار  ركز ع قدرة  يإ طرح قراءة نظر

ة ال   اضات النظر اتمثيل جملة االف وناته،    يؤسس عل وم بم جديدة تقدر الصدق   آخر وصياغةإ متجه  اعتمادا ع قيمة ارتباط املف

ا قر وفقا   يتم  ال  قة  املستللطر الدرجات  علمية،    خرجةاءة  ع  وأدلة  قراءة شاملة قائمة  القياس  كيفية  ومن أدوات  ك ع  ال

املتوفرة البيانات  مع  ناسب  ي بما  القرارات  توظيف  ا وحسن  ل وتأو ا  التا إحداث    تحليل سه االختبارو يق ح وما  التفس املق ن  ب ، تناظر 

للواق افية عن درجة تمثيل االختبار  الباحث بمعلومات  أن يزود  ارتباط االختبار بمعيار خار ال يمكن  ا أو  ع فالدرجة ع االختبار وحد

يندرج   الذي  النوع  ذا  قدرة  إ  التوكيدي  العام  التحليل  نتائج  استخدامات  أكدت  ومنه  افيا،  باملعادالت تمثيال  النمذجة  إطار  ضمن 

ض للواقع  البن د الباحث بمعلومات أك دقة عن درجة تمثيل النموذج املف باالعتماد ع مجموعة من مؤشرات حسن املطابقة  ائية من تزو

يجب   القياس  أدوات  صدق  عن  التدليل  عند  ومنه  مؤشر،  ل  ل القطع  ات  وع ومح عنه  الكشف  املعتمد   األسلوب  ع  ك  ال

تم  اشت تاجات ال س ا،  االست ا من املعطيات املتحصل عل روج بأداة تفي البحث حقهقاق وم    ح يتمكن الباحث با ية املف ّ عن ب ع و

ات الواقع.   وناته مع محتو افيا تتطابق فيه م ا    عب

لمات املفتاحية:         الصدق، التحليل العام التوكيدي. ال

Abstract: 

The objective of  this study is to present a theoretical reading of the concept of validity according to its graduation from 

its classical template, which focuses on the ability of the test content to represent the group of theoretical assumptions on 

which it is based, depending on the value of the concept’s correlation with its components; To another direction and a new 

formulation that estimate the validity according to the method in which the scores extracted from the measurement tools 

are read comprehensively, based on scientific arguments by focusing on how to analyze and interpret them and employ 

decisions in line with the available data, thus creating a symmetry between the proposed interpretation and what the test 

measures; The score on the test alone, or if the test is correlated to an external standard, cannot provide the researcher with 

sufficient information about the degree to which the test represents reality. From it, the uses of confirmatory factor analysis 

results confirmed the ability of this type, which included within the domain of structural equations modeling, to provide the 

researcher with more accurate information about the degree of representation of the supposed model with reality based on 

a goodness of fit indicators; Therefore, when demonstrating the validity of the measurement tools, the researcher must 

focus on the method adopted in its detection and on the derivations that will be derived from the obtained data, so that he 

can come up with a tool that adequately expresses the structure of the concept .      

Key words: validity, confirmatory factor analysis.  
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  مقدمة:

ض معد االختبار    دف لقياسه، عادة  مايف س ما  ن أن اختباره يق ي يقنع اآلخر ة ل من    أنه يفتقد األدلة الوا

س خاصية أو   ت صدق اختباره (صدق اإلدعاء أنه يق املنطلق يبدأ  إعداد وجمع األدلة ال تث سمة معينة) و  ذا 

ع عن   ن حقائق أخرى مستقلة  االختبار و األداء ع  ن  بالعالقات ب الصدق  ال تحدد  ل اإلجراءات  تم  األساس 

تمام اال موضع  السلوك  :(خصائص  ات  ص2008بر ال  )،  85،  ية  وم السي املؤشرات  أحد  الصدق  عد  املع  ذا  و

ي ا، وتختلف االختبارات  درجات  تدل ع جودة االختبار،فاالختبار ا إ قياس دف  ال  س السمة  و الذي يق د 

ا من تقدير تلك السمة ا أو ابتعاد ا ا تبعا الق   ). 276، ص 2006( عثمان : صدق

ترتبط   معينة  داف  أ لتحقيق  ة  وصا فاعلة  أداة  إ  بذلك  ش  فإننا  القياس  أداة  صدق  عن  نتحدث  وعندما 

س مطلق إذ ال  بمحتوى أو سلوك مع س ول وم  بأن الصدق مف ذا يفيد  اص،و إ فئة معينة من األ ة  ن وموج

ن، من   ن واملعني دف افة املس ستخدم ع  ل األغراض و في ب داف و ل األ يجوز القول بأن اختبار ما صادق لتحقيق 

الد تفس  قة  بطر بل  ا  ذا القياس  بأداة  يرتبط  ال  الصدق  فإن  ثانية  ة  يتم  ج فقد  األداة،  تك  من  املستخرجة  رجات 

يص قدرات   االختبار   ذا  النتائج ع  ستخدم  أن  مثال  أك من مجال  العددية  القدرة  اختبار   استخدام 

ن لشغل وضيفة ما، بؤ بمستوى أداء مجموعة من املتقدم ن أو  الت اص معين واختبار القدرة العددية الصادق    أ

م العددية فعال. يزودنا بدرج يف األفراد حسب قدر ا لتص   ات يمكن استخدام

ل مرة ألنه عند   ي بناء ع الغرض الذي يب من أجله   نا يت أن صدق أداة القياس يأخذ تنوعا  املعا من 

أو أغراض ن  نحو صالحية تلك األداة  تحقيق غرض مع تمام حتما  ديث عن صدق أداة القياس يتجه اال معينة    ا

ا نفس األداة  نحو  س  مجموعة  ،  ول و  الصدق  أن  بوي  النف وال القياس  يرى عدد من أخصائ  السياق  نفس  و 

ا للتحقق من وجود مؤشر الصدق ومن درجته شد  س ان :األدلة ال    ). 272، ص2004( الن

ة أخرى   ز  من ج
ّ

ديث  دراسة الصدق  فقد رك و ص التوجه ا وم  ع نوع واحد و عتمد  دق املف ع  باعتباره 

ال ر  ةالنماذج  تقييم وتطو عتمد    نظر ال  الدراسات  التا  وم للبيانات و املف وحدة واحدة والبحث  درجة مطابقة 

ا  عد ناقصة أل لية فقط  ا والدرجة ال ن الفقرة وعامل ساق الداخ بدراسة وتحليل االرتباط ب س صدق اال ع ما

تتوفر   القيمة  ال  باملثال  أخذنا  فلو  الباحث  اض  اف ة  ت  تث عملية  علمية  ة  ذه    0.80ع  شبع  ع  للداللة 

قة   نما طر االختبار من عدمه و صدق  ع عن  ال  الدرجة   ست  عت فقرة جيدة ولكن ل ا  ر ا فظا عامل الفقرة 

يتال  بحيث  امال  ا  تفس ا  وتفس ا  وقراء الدرجة  ذه  ل  الواقع.   تأو مع  التفس  الواملطلع  ءم  ة ع  بو ال بحوث 

ا سميات املتعلقة بصدق االختبارات م ، صدق    والنفسية واالجتماعية يجد العديد من ال ري أو السط الصدق الظا

بؤي، الصدق التالزمي، الصدق   ، الصدق الت ، الصدق العام توى، الصدق التجر التمايزي، الصدق  املضمون أو ا

ي :التقار أبو عالم  كية    )،584، ص2011(سليمان،  معية األمر كة من ا نة فنية مش ولكن جرت محاوالت من قبل 

النفس   معية  APAلعلم  بوي    وا ال للبحث  كية  عام    AERAاألمر بوي  ال للقياس  ي  األمر القومي  لس   1985وا

الصدق و  ا أساليب تقدير  القياس و صدق  تحّددت من خالل سية للتحقق من صدق أدوات  ا  ثالث طرق رئ شمل

وم ن الفر أو املف و ك وصدق الت توى والصدق املرتبط با ديثة  ،  ا ولكن كما تم اإلشارة له سابقا الدراسات ا

ستقر ا التفس  ألغت مبدأ التعددية ل ك ع مع درجات االختبار و قدر ية بمع أن االختبار  تصور الصدق ع ال

ر   ية كجو ، لذلك زاد التأكيد حاليا ع صدق الب ا مع ون االستدالالت املشتقة منه مناسبة ول ون صادقا عندما ت ي

وم الصدق ساؤالت التالية: ملف و ماجعل أطرح ال   ، و

ديث- ا إ  ي  الكالسي ومه  مف من  الصدق  به  تدّرج  الذي  املنطق  و  أساسما وما  العام ؟  التحليل  يات 

    التوكيدي؟   
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مية أوال داف الدراسة:: أ   وأ

الدراسة   ته  مية  أ ص  إ  تت ي  الكالسي قالبه  لتدرجه من  وفقا  الصدق  وم  مف قراءة   إعطاء  تحاول  ا  أ  

ا منطق الصدق،   م من خالل الكيفية ال يف ا  ال تطورت  م املنطلقات  ك ع أ ديث بال ك ع الدرجة  ا بال

كم ع صدق االختبارات من عدمه   افية ل ات  ع االختبار أو ارتباط االختبار بمعيار خار للداللة ع وجود مح

الذي   األسلوب  أخرى استخدام  ة  من ج املتوفرة،  والبيانات  ناسب  ي بما  الدرجات  ذه  ل  تأو ا  يتم  ال  قة  الطر إ 

رو  ر منه  ساعد الباحث ع ا ك عليه والتطو و ما يجب ال ونات النموذج   ّون من م ل م ج بقرار  يبحث بدقة  

ا   قرارات موثوق ف تاجات و روج باست تلفة، ح يتم  األخ ا ي للطرق ا را سياق وراء االستخدام الظا بدل اال

ا،  ومنه  عميم نتائج ا و ل االختصاص من االستفادة م ن أ
ّ

:وتمك داف وفقا ملاي م األ   يمكن إيجاز أ

م مبادئ التحليل العام التوكيدي والنماذج  - ك  ع أ ديثة بال ة ا وم الصدق كما شرحته النظر التطرق ملف

ات   النموذج للواقع) باالعتماد ع مجموعة من املؤشرات وا ا (درجة تمثيل  املتوفرة فيه وكيفية التحقق من صدق

ل مؤشر.    النموذجية اصة ب ن فيماي :(بلقايد : يمكنا شر العل للباحث مية ال   ...  )129-128، ص2019تحديد أ

وم الصدق:. 1   مف

س االختبار فعليا ما وضع من أجله و أن يق فات الصدق املباشرة  عر سط  أو أن  )،194، ص2009(السيد :لعل أ

ا قياس إ  دف  الذي  واالختبار  السمة  ن  ب األساسية  العالقة  ناول  :ي ص1996(عباس  أك    )،23،  الصدق  عد  و

القرار الذي   مية  القياس وكذلك بنوع وأ ا من أداة  داف املتوقعة تحقيق مية الرتباطه باأل أ ية  وم صائص السي ا

اتخاذه تبعا لذلك، وتبدأ إجراءات صدق أي   تم  الوصول إ صدق االختبار  س يتم  إذ  أداة منذ مراحل بناء تلك األداة، 

ل خطوة من خط وم شامل  من خالل فحص  ي :وات البناء لذلك االختباركمف          ).20، ص 2014(حسا

ي   فل وم،  املف لطبيعة  ا  وا ما  ف توفر  ال  ا  أ إال  فات  التعر ذه  ة  و ساطة  و وضوح  من  الرغم  ع  ولكن 

ع ون  يبدأ  ن نا  و املستقلة  ات  ا ببعض  ارتباطه  من  بد  ال  لقياسه  أعد  ما  س  يق االختبار  أن  من  ثقة   

االرتباط    )1950Guliksenجولكسون( أن  بذلك  محددا  ات  ا ببعض  االختبار  ارتباط  و  الصدق  أن  فيذكر  فه  عر

عد مؤشرا ع الصدق،   و ما  ي  ب  بمحك خار  صورة معامل إحصا ف إ حد كب مع ما يذ التعر ذا  تفق  و

ات األداء. س أو مح عض مقاي ن االختبار و ات االرتباط ب   إليه جيلفورد من أن الصدق يوصف بتعب

ّ بالضرورة ع صدق   ع و مؤشر  ك  ا أن ا سية مفاد ا تقوم ع مسلمة رئ فات نجد ذه التعر إذا تمعنا  

تناو  ما  و  و القياس  كيورتن(أداة  باملثل  ع  )Cureton  1950له  مؤشرا  باعتباره  ار  ا ك  ا ذا  يصّور  ان  ن  و

قيقة فإننا ال   ك خار باعتباره ا ضنا أنه ح  حالة قبولنا  و أمر يتعذر قبوله إذا اف قيقة الثابتة تماما، و ا

اض ثباته التام     .)242-239، ص2007(فرج: ستطيع قبول اف

الحظ ان    و ي مختلفة وتخصص ألنواع دون أخرى من االختبارات، فإذا  فات التقليدية تتضمن معا ذه التعر أن 

س   يق الذي  االختبار  ن  ب االرتباط  قوة  بمحك  صدقه  قبول  فيمكننا  خار  بمحك  مباشرة  يرتبط  ن  مع اختبار  لدينا 

ا ا من  الكث  أّن  غ  اصية.  ا ذه  ل املفرد  ك  وا مفردة  بمحك  خاصية  يرتبط  ال  فاالختبار  ذلك،  عن  تختلف  الت 

ات   يتماشيان واملتغ ن  اختبار ن  ارتباطات ب ما نجده من  فسر ذلك  أو موقف مركب، و ض  واحد مفرد بل بمجال عر

ا ي  )، 242، ص2007(فرج: املوقفية ذا اني االستعداد املي دان دراسة نفس القدرة  ض أن باحثان ير ولتوضيح ذلك نف

ات ك املناسب    بمح يجة تختلف عن األخرى، فالباحث األول قد يرى أن ا ما ع ن ل م التا قد يحصل  مختلفة و

ستغرقه   و طول الوقت الذي  ك املناسب  ي أن ا ة، وقد يرى الباحث الثا و درجات التالميذ  مقّرر األعمال اليدو

ذه ا سيطة،   انيكية  ارة مي علم م أعطانا  األفراد   إذا  ان االختبار صادقا  س لنا أن نقرر ما إذا  الة كيف ي

ذا النوع   ). 52، ص1988(تايلر:نتائج من 
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و   و االختبارات  معاي  لفحص  كية  األمر النفس  علم  جمعية  ا  ل ش ال  نة  ال ر  تقر ش  نفسه  السياق  و 

سنة   صدر   الذي  ر  با  1954التقر اصة  ا املعلومات  أن  من  يذكر  االختبار  ا  يتمكن  ال  الدرجة  إ  ش  لصدق 

أو   الفرضية  السمات  عض  الفرد  ا  ال يملك  إ الدرجة  االختبار  اإلشارة  داف معينة، ورغبة مستخدم  أ تحقيق 

ذه ا تنعكس ع األداء ع االختبار و ض أ نات) ال يف و ة (ت ية نظر يم املشتقة من أب صائص أو املفا النقطة    ا

يم قبوال   و أك املفا وم  ذا املف ، و الفر ن  و الت أو ما يصط عليه بصدق  وم الصدق  ا مف  ال ينطبق عل

ا   ستخلص ة معينة  باطات وفق أسس نظر سه االختبار من خالل محك خار بل من خالل است عرف ما يق فنحن ال 

ون ع اختبارا ن الفر  من أداء فئات من األفراد يتم و اصية أو الت ون من ا م  مقدار ما يمل يجة اختالف تنا ن

سه االختبار     ).243،ص 2007(فرج: الذي يق

و الذي يدل ع الصدق،   ن املعيار واملقياس  ي للصدق تجاوز فكرة أن االرتباط ب في الكالسي ذا املنظور التعر

ون من عناصر م أنه يت ات  واالكتفاء بالنظر إليه ع  تو ال أوسع من ا ون ممثلة  االختبار ال يجب أن ت حتوى 

ا املقياس، إ متجه آخر وصياغة جديدة تقدر صدق املقياس وفقا للبيانات واألدلة   ة ال يقوم عل اضات النظر واالف

ا بل  صدقه،  تقدير  يتم  الذي  و  ذاته  املقياس  س  فل تاجات،  االست لتدعيم  ا  اعتماد تم  س ال  ال  تاجات  الست

ل دالئل ومؤشرات ع صدقه، أيضا كيفية   ش تكشف أوجه استعمال معينة للمقياس أو طرق معينة لتوظيفه  ال 

نتائج   لتقييم  ا  اعتماد يتم  ال  ن   مت عل  بأساس  شود  امل للغرض  ل  التأو ومالءمة  تاجات  االست وتفس  قراءة 

  ). 11، ص2008(تيغزة :الصدق

أخ ة  ج ( من  كرونباخ  نجد  مطور  )Cronbach  1971-1960رى  يجمع  ال  العملية  أنه  ع  للصدق  وصفا  يقدم 

االختبار درجات  من  ا  استخلص ال  االستدالالت  تدعم  ال  األدلة  ا  خالل من  مستخدمه  أو  ينا  االختبار  ا ور،  (كر

ص2009: املقاسة  ).291،  للسمة  االختبار  درجة  تفس  اكتمال  بقدر  أنه  ذكر  صدق    و بقدر  التفس  ذا  والثقة  

ية ا التفس ن الدرجة ع االختبار وقدر ط بذلك ب و ير   ).92، ص2000(األنصاري :االختبار، و

سيك( ة     إ)Messik  1989كما أشار م رات واألطر النظر عمل األدلة العملية وامل و الدرجة ال  أن الصدق 

ات ا بواسطة القياس  دعم مدى الدقة واملالءمة للتفس عتمد ع الدرجات ال نحصل عل (  واإلجراءات والقرارات ال 

ان :      ).273،ص 2004الن

سيك الذي يقول أنه عند   ف م عر وم الصدق والسيما  ة مف ت  وج ّ ة ال غ فات األخ فعند التدقيق  التعر

ك ع كيفية قراءة الدرجات املست مدة من أدوات القياس قراءة شاملة قائمة ع  وأدلة  تقدير الصدق يجب ال

ناسب مع البيانات املتوفرة لديه.  ا وحسن توظيف القرارات بما ي ل ا وتأو ك أيضا ع كيفية تحليل   علمية، وال

أو   مبادئ  عة  أر صه   و وم  للمف وشموال  إحاطة  أك  ان  للصدق  سيك  م ف  عر أن  تيغزة  أ.  ذكر  عاد و أ

ي: اآل   أساسية تحدد دالالت الصدق و 

ل املناسبة: أوال:   ا  عملية التأو ع قائق إ وقا ناسب    ، و إرجاع ا ل ي ت أنه ع الباحث أن يخرج بتأو ذا املبدأ يث ف

التا تقدر صدق درجات أدا اضه و ة اف ت  ة تث د و قو ة قياسه،  والبيانات املتوفرة لديه باالعتماد ع شوا

فكيف   األول  الفصل  مع  مقارنة  ي  الثا الفصل  ت   تحس قد  اضيات  الر مادة  الطالب   درجة  أن  ضنا  اف إذا  فمثال 

ذا التحسن؟ فيمكن أن نرجع تحسن أداء الطالب   ل املناسب الذي يمكن أن نحيله ل التأو و  التحسن وما ذا  نفسر 

اضيات   الر مادة  مكثف   لتعليم  إخضاعه  يجة  الفصل  ن خالل  املادة  م  ف أك   ودا  مج بذل  قد  الطالب  أن  أو 

و   ل  التأو ذا  بأن  قراره  ة  ت  تث ة  قو أدلة  تقديم  فيجب  األخرى  دون  الت  التأو أحد  اختيار  تم  ما  ي.فإذا  الثا

ض بأن ل ما ألن الباحث خّمن ذلك أو اف ا، ولكن إذا تم اختيار تأو و  املناسب للبيانات ال تحصل عل يح ف و ال ه 

له غ صادق. التا فإن تأو   بذلك يفتقر لألدلة والثوابت العلمية و
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املناسب التوظيف  أو  االستعمال  االستعماالت  ثانيا:  فما   الدرجات  ل  تأو ع  بناء  اتخاذه  تم  س الذي  القرار  و  و  :

ا يفكر  قد  السابق  املثال  إ  الت،بالرجوع  التأو ذه  ل واملناسبة  أو  املمكنة  مفردة  دعم  بدروس  الطالب  د  و ب لباحث 

عزز وتدعم صدق   مه أثناء إلقاء الدرس ولتقدير صدق التوظيف املناسب، يجب تقديم أدلة و  ك ع قدرة ف ال

ناسب معه ون    ،ذا االختيار مع االستعمال الذي ي ون استعمال وتوظيف الدرجات مناسب للبيانات يجب أن ت فح ي

الت ود   .  الالت درجات البيانات صادقة بالضرورةتأو

املالئمة: القيم  تخدم  ثالثا:  خارجية  بوادر  ا  ف يرى  ألنه  فقط  االختيار  بمجرد  ون  ت ال  بحثه  ألداة  الباحث  اختيار  إن 

ة بحثه، ولكن ا خلفية قيمية معينة تقوم ع مبادئ      مص وقيم    أعمق من ذلك فاختيار أداة القياس املناسبة تحرك

ا ومالءمة التفس للبيانات   دون  ل النتائج وتفس قة تأو ا تتالءم وموضوع دراسته،كما أن طر ا الباحث أ أخرى يرى ف

ا توصله ألحسن قرار وأحسن أداء ا الباحث أ ا قيم معينة يرى ف      ).17 -13، ص2008(تيغزة : تحرك

الكيفي    البحث  مجال  الصدق   وم  مف تطبيق  املمكن  من  ان  إذا  ما  ا حول  إل أيضا يجب اإلشارة  مة  م نقطة 

الكيفي يرون أن   املن  املعتمدين ع  ن  الباحث عض  أن  الك لدرجة  بالبحث  تقليديا  ارتبط  وم  املف ذا  خاصة وأن 

نظرا   ال  ا ذا  ما  ل عالقة  ال  والثبات  الصدق  ومي  البحث  مف ومن  الك  البحث  من  اضات  اف ن  ماب للتناقض 

وم للتدليل ع األعمال   ا ما أصبح ذات املف ذه النظرة املتطرفة بل وكث الكيفي.ولكن دقة القياس فرضت التخ ع 

ش عادة إ أن البحث يجب أن يتمتع   وم الصدق  البحث الكيفي  م، من منطلق أن مف بالواقعية  البحثية  مجال

ر استخدام معيار الصدق  البحث   اوالت الرامية إ تطو مات وا ناك العديد من املسا انت  واملنطقية والثقة،وقد 

امات   إس ا  م ل(  )Miller&Kirk(1986,الكيفي  للصدق   )  1996Maxwel,وماكسو تملة  ا ددات  امل إحدى  ولكن 

انية عدم حيادية البا د من حقائق مما قد يؤدي به للوقوع  البحث الكيفي  إم حث، خاصة وأنه يمكن أن يتوصل ملا ير

أو ذاتية تفس البيانات.وللتقليل من تأث امليول ال   ي للبيانات  ن االنتقا أو التدو  خطأ املالحظات االنتقائية 

االت السالبة و  ن ا عي اتيجية  عتمد الباحثون الكيفّيون ع إس م  االت  ع بحو  تتضمن البحث املقصود عن ا

م بذلك  تدعيم   سا م ملا يقومون بدراسته، مما يؤدي للوصول إ نتائج أفضل و ا م وتفس ال ال تتفق مع تطلعا

  صدق تلك النتائج. 

ل (  ش ماكسو م  مجال البحث الكيفي و   إ ثالثة أنواع من الصدق  ) 1992,1996Maxwel,و ا  األ   عت

ي   descriptive validityالصدق الوصفي     validityوالصدق النظري     interpretive Validityوالصدق التأو أو التفس

Theoretical .  

مجتمع  ف ع  وقا صدق  حيث  من  ن  الباحث ر  تقار ا  تتح  ال  عية  الوقا الدقة  درجة  إ  ش  الوصفي  الصدق 

ع   الوقا عرض  وصدق  كما  الدراسة  املدروسة  ر  للظوا ي  املعا تمثيل  الدقة   فيع  التأو  الصدق  أما  املالحظة، 

ل   ش ه  وتجار اره  وأف ألرائه  الدقيق  م  الف ع  الباحث  قدرة  مدى  ع  ذلك  عتمد  و م،  أنفس ن  املبحوث ا  يتصور

ي عندما  نظري  يتمتع بصدق  بأنه  الكيفي  البحث  عن  يقال  أن  مكن  و مجرد،كما  مع  موضو  النظري  التفس  ناسب 

م أنواع الصدق   ا أ ك ف ش عطي للقارئ انطباعا بأن البحث مقبول وجدير بالثقة. و نقطة  ي بحيث  الواقع امليدا

ن   وم مع ة ملف نات النظر و ن الت ن الفر الذي يناظر ب و وم أو صدق الت و صدق املف املعتمدة  البحث الك و

عتمده باملثل الصدق النظري  البحث الكيفيمع بيانات مجتمع الد و ما  ر :راسة و    ).143-142، ص2003(

  Factor Analysis Confirmatory :التوكيدي التحليل العام. 2

العام  عت   الفر  التحليل  ن  و الت أو  وم  املف صدق  تقدير  ستخدم   ال  اإلحصائية  األساليب  م  أ من 

ع   ذلك  عتمد   ثم  و ومن  االختبار)  (فقرات  ات  املتغ ن  ب لالرتباطات  تحليله  اضية   الر ات  املعا من  كب  عدد 

ات تد عوامل املتغ أقل من  ا  عدد  ال ذه االرتباطات واخ :تفس  ن  عي دف من استخدام  )،  02، ص2009( فال
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قة بطر ات  املتغ ن  ب العالقات  يص  بت عادة  يتعلق  العام  من    التحليل  قدر  أك  ومنظمة،واستخالص  دقيقة 

التباين    تفسر  ال  العوامل  من  قليل  عدد  ا   تجميع يتم  املتعددة  ات  املتغ األصلية من  موعة  ا.فا م املعلومات 

ا وتفسر ات  املتغ مجموعة  ا  تح تنطوي  فرضية  نات  و ت بمثابة  عد  العوامل  ذه  و موعة  ا :ذه  ، 2000(عالم 

 ). 286ص

التوكيدي  لب  يتط العام  استكشاف  التحليل  من  بدال  أي  املعالم،  ومحدد  وا  مسبق  نظري  نموذج  وجود 

رة   دل االكتفاء بوصف الظا ة موجودة فعال، و ستمد من نظر ا كمسلمات  رة يتم االنطالق م ونة للظا العوامل امل

ا والتأكد من مدى  ة النموذج النظري املفسر ل س :مطابقته للبياناتنا يتم التحقق من  ر   ). 160، ص2013( بوقر

ستطيع اختبار نموذجه: ا  اح مجموعة من املعلومات ال بموج ذا الصدد يقوم الباحث باق   و 

  عدد العوامل.-

ا. -   طبيعة العوامل ومسميا

ل عامل دون العوامل األخرى. - ا ع  شبعا ل عامل ودرجة    تحديد املؤشرات املقاسة ل

العوامل  - أن  تصور  عند  ا  وجود عدم  أو  ا  استقالل عدم  تصور  عند  العوامل  ن  ب ة  غاير أو  ارتباطيه  عالقات  وجود 

ضة مستقلة.   املف

ون األخطاء مرتبطة. - انت مستقلة أم غ مستقلة بحيث ت ل مؤشر مقاس) ما إذا    تباين أخطاء القياس (خطأ التباين ل

ن من التحليل ا مكن تمي نوع رمي أو التحليل  و د بالتحليل العام التوكيدي الغ  لعام التوكيدي األول و

رمي.   و التحليل العام التوكيدي من الدرجة الثانية أو ال   العام التوكيدي من الدرجة األو والنوع اآلخر 

ض و :  النموذج العام التوكيدي من الدرجة األو  1.2 ذا االسم ألنه يف ن  س  امن واحد أو عامل جود عامل 

أك   وجود عامل عام  ض  ولكن ال يف ا،  اصة  ا املقاسة  ا  بمؤشرا ترتبط  ال  امنة  ال العوامل  عدد من  أو  ن  امن

العام.  العامل  ذا  من  ا  دالل شتق  و افية  غ  العوامل  ذه  وتصبح  تحته  ا  يضع بحيث  األخرى  العوامل  من  ساعا    ا

العام بالنموذج    والنموذج  س  و املقاسة  املؤشرات  جميع  به  ترتبط  واحد  عامل  ع  يحتوي  قد  العادي  التوكيدي 

ون   unidimensional Confirmatory Factor Model العام التوكيدي أحادي البعد ية عاملية تت كما قد يحتوي ع ب

العام   طلق عليه بالنموذج  ن أو عدة عوامل و ي أو  من عامل العام التوكيدي أحادي  املالثنا سبة للنموذج  تعدد بال

يراد   الذي  وم  املف يص  ت املقاسة   ات  املتغ فيه  ك  ش واحد  عد  أو  واحد  عامل  ناك  أن  الباحث  ض  يف البعد 

الداللة   تمثل  س  مقاي أو  فقرات  انت  سواء  املقاسة  ات  املتغ أو  املؤشرات  ن  ب كة  املش العالقة  تحليله،فمساحة 

ن فر وحيد البعد أو  النظ و وم أو ت س بمف وم واحد لذلك  ات املقاسة تلتقي عند مف ما أن املتغ وم، و ة للمف ر

عاد س األ : متجا صه فيما ي مكن أن ن     و

عد أو عامل واحد.  النموذج العام أحادي البعد ، - وم ينطوي ع  اض أن املف   يقوم ع اف

الوحيد  - العامل  مؤشرات  ذا  ثالثة  عن  املؤشرات  تقل عدد  أال  ن  و من مؤشر واحد  بدال  مؤشرات  عليه عدة  تدل 

ذه املؤشرات.  قة غ مباشرة ع  التا يقاس العامل بطر   و

عطي للمتغ املقاس مع  - و الذي  املقاسة، بمع  ات  الذي يؤثر  املؤشرات أو املتغ و  امن  ال العامل أو املتغ 

وم الذي يراد تحليله ودراسته.  وداللة و املف عت  :  و ل التا و مو  الش   كما 
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العوامل متعدد  التوكيدي  العام  النموذج  يقوم  البعد  أحادي  العام  للنموذج   Multidimensional  وخالفا 

Confirmatory Factor Model   لتمثيل ( ن أو أك اض وجود أك من عامل واحد (عامل وم  ع اف ية املف يعاب ب أو اس

اضات التالية:  ذا النموذج يقوم ع االف اته املقاسة، و ل عامل مؤشراته أو متغ   موضوع الدراسة أو التحليل ول

امنة) ومع ذلك  - ذه العوامل ال ن  ط ب ات مزدوجة تر ا (اتجا امنة ترتبط فيما بي اض وجود عدد من العوامل ال اف

ناك مساحة مش وم املراد دراسته. أن  ك  تفس املف ذه العوامل تمثل القاسم املش ن    كة من الداللة ب

امن- سب إ العامل ال ات املقاسة ال ت سمية له، وتحديد املتغ اح  ل عامل باق ة  و   تحديد 

سب إليه  - امن الذي ين ستطع العامل ال س بأخطاء  وجود بوا من التباين (املعلومات) ال لم  ه و املؤشر من تفس

:159- 158، ص2012(تيغزة : القياس أو أخطاء التباين ل التا و مو  الش   )،  كما 

  
رميالنموذج العام التوكيدي    2.2 العوامل بمسارات تدل ع    :ال ن  بدل العالقات اإلرتباطية ب س ذا النموذج 

امن العام، ومسار   ذا يدل ع مقدار التأث الذي يمارسه العامل العام ع العوامل األخرى، أو  تأث العامل ال التأث 

بدال العالقة االرتباطية   ذا التغ  اس دف من  ل عامل.ال ا العامل العام   ا أو يحدد ال يفسر مقدار العالقة 

التوك  العام  النموذج  يفتقده  ما  و  يتوفر فيه تصور  بمسارات تدل ع عالقات محددة و ال  و  البعد، ف أحادي  يدي 

ما   اض أن أحد العوامل يؤثر  اآلخر أو ر ن العوامل بمع أنه ال يتوفر ع سند نظري الف ط ب وا للعالقة ال تر

العالقة  من  كة  املش املساحة  يمثل  أو  م  بي ك  املش القاسم  يفسر  أعم  عام  لعامل  عزى  العوامل  ن  ب العالقة  ألن 

 : ا فيما ي ا النموذج نوجز اضات ال يقوم عل م.وفيما يخص االف   بي

ا. - ل العوامل فرعية تندرج تحت عامل أعم يفسر   عت 

ا  مجموعة واحدة  - رمي بجمع ال النموذج  ا،يقوم  رمي تفس الغ  امن  ال العامل  ستطع  لم  ال  التباين  مصادر 

البوا بحيث أن تباين   املتغ  تحت مس  ن يؤثران فيه:  ن مستقل امن ين  ه من طرف متغ ل عامل فر يتم تفس

رمي العام ومتغ آخر متمثل  امن املتمثل  العامل ال   .  البواال

عمل ع توحيد  - رمية من الدرجة األو  ساعا من العوامل الفرعية الغ  ن أو عوامل عامة أك ا وجود عامل أو عامل

ال  العوامل املستعملة    أو جمع  ى لتحقيق خاصية االقتصاد واالخ العوامل املتباينة  عدد أقل من العوامل الك

إ   رمية  الغ  الفرعية  العوامل  إ  املقاسة  املؤشرات  من  االنطالق  يتم  العوامل  ن  ب رمي  تنظيم  ،وإلضفاء  التنظ
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ذا قد يزود النموذج   ى و رمية الك ا النموذج العام العادي، ولذلك يحتوي    النظري العوامل ال ية يفتقر ل بقوة تفس

ذه   وتفسر  الفرعية  العوامل  ا  تح تندرج  بحيث  ى  ك عوامل  ثالثة  أو  ن  عامل أو  عامل  ع  رمي  ال العام  النموذج 

ن العوامل الفرعية و  176 -159،ص 2012(تيغزة : العالقات (التغاير أو االرتباط) ب : ) ، كما  ل التا   مو  الش

  
التوكيدي:  3.2 العام  النموذج  يتم    خطوات اختبار  النموذج األخ  ح  مع  عامل فقط  طوات سأ ذه ا شرح 

رمي.    ال

رمي من الدرجة الثانية  :تحديد مواصفات النموذج 1.3.2 ن من الدرجة األو  و نموذج  رمي ن غ  ينطوي ع عامل

لك، يقاسان من طرف   تمامات املس ما جودة املنتج وا عكس و ما و ما يندرجان تحت عامل أعم يفسر بحيث أن كال

ق سو س بإدارة ال رمي العام و ي الذي يمثل العامل ال و املستوى الثا رمية و ن العوامل الغ  كة ب ،  املساحة املش

ل   ل وأن  ا مستقال،  متغ عت  الذي  العام  بالعامل  يتأثران  ن  ع تا ين  متغ ان  عت ن  رمي الغ  ن  العامل التا فإن  و

عمل ع قياسه،   ال  املؤشرات  لك) مجموعة من  تمامات املس املنتج وا رمي (جودة  إ وجود  عامل غ  باإلضافة 

ا.  غ مفسرةأخطاء قياس أو بوا تباين    لم يقوى العامل الذي تندرج تحته من تفس

ن النموذج: 2.3.2 عي ان النموذج    تحديد  طوة األساسية  التحليل العام التوكيدي  تحديد فيما إذا  إن ا

التا فإن املعلومات املتوفرة أقل من املعلومات الال  ن، و ان عدد املعلمات دون التعي دد معّينا و ما إذا  زمة  ا

سمح بالوصول إ أدق تقدير ممكن ملعلمات   ن فالبيانات فيه تتمتع بالوفرة مما  ن، أما النموذج متعدي التعي للتعي

ذه املعلومات. وملعرفة كم املعلومات املتوفرة  بيانات العينة أي معرفة عدد العناصر   النموذج إذا أحسن استغالل 

غاير للعينة نطبق املعادلة التالية:   الغ متكررة  مصفوفة التباين أو الت
𝟏 عدد  املؤشرات  عدد  املؤشرات 

𝟐
  

النموذج   إ  الرجوع  املؤشرات  أعاله  و عدد  أن  مصفوفة    09نجد  متكررة   الغ  املعلومات  عناصر  عدد  فإن  التا  و

تطبيق املعادلة  ن املؤشرات املقاسة و   .45= 2)/1+9*(09التباين والتغاير ب

ة نطبق العالقة التالية:   ر   وملعرفة عدد درجات ا

املقاسة  املؤشرات  مصفوفة  غاير  و لتباين  متكررة  الغ  القيم  عدد  ة=  ر ا درجات  رة  ع- عدد  ا ات  البارام دد 

ض.    للنموذج املف

ي ( ا    02ومنه لدينا: تباين العامل العام+با التباين الغ مفسر للعامل األول والثا ) +تباين أخطاء املؤشرات وعدد بوا

ا (09( شبعات ال قيدت بوحدة قياس وعدد ناء ال ا باست شبعات املؤشرات ع عوامل ساوي 08) +  ل    . 20) وال

الرجوع للعالقة نجد أن:  ن. + 25 =20-45و و نموذج متعدي التعي   . و
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تم  يالختبار مدى مطابقة النموذج للبيانات    Goodness of Fitة النموذج أو اختبار حسن املطابقة  اختبار   3.3.2

االقتصادية   واملؤشرات  ايدية  ال أو  املقارنة  املطابقة  ومؤشرات  املطلقة  املطابقة  ع مؤشرات  ذلك    باألخذاالعتماد  

و مو النموذجية  بمؤشرات القطع أو الداللة   :كما    فيما ي

   Absolute Fit Measuresمؤشرات املطابقة املطلقة: -

اي ع  من  :   Chi-squareمر املقيدة  عت  غ  والتغاير  التباين  مصفوفة  ن  ب املطابقة  حسن  لتقدير  س  املقاي أعرق 

ة ال   و يخت الداللة اإلحصائية للفرضية الصفر جماال  ض. و ن مصفوفة التباين والتغاير للنموذج املف للعينة، و

قيقي ن النموذج الذي نخت حسن مطابقته والنموذج ا تمع. مع العلم أنه    تقول أنه ال يوجد فرق ب املناظر له  ا

ون غ دالة ح   ض ع مطابقة رديئة مع البيانات، وقيمته يجب أن ت اي حاز النموذج املف ع  لما ارتفعت قيمة مر

وأيضا   العينة  م  ساع  با يتأثر  و  ف ة  كث عيوب  ع  ينطوي  أنه  والبيانات.كما  البحث  نموذج  ن  ب التطابق  يتحقق 

  االرتباط املرتفعة لذلك ين باستعماله مع مؤشرات أخرى.  بمعامالت

  :  Goodness-of-Fit-index (GFI)مؤشر حسن أو جودة املطابقة 

يبحث    أنه  بمع  ه،  تفس الباحث  ض  يف الذي  النموذج  ستطيع  ال  والتغاير  التباين  سبة  عن  املؤشر  ذا   ّ ع

الباحث   د  ض من تزو النموذج املف انية  و يؤدي  إم تمع، و النظ له  ا النموذج  أو وضع  بمعلومات عن عالقات 

املستقلة. ات  ا املتغ تفسر ال  ع  التا املتغ  التباين   سبة  الذي يدل ع  االرتباط املتعدد  وتدل   أيضا عمل معامل 

ساوي أو تتجاوز    ع مطابقة النموذج مع بيانات العينة   0.90القيمة ال 

ذر ال اب ا   : RootMean Square Error of Approximation (RMSEA)بي ملتوسط خطأ االق

رة ال تحتاج إ تقدير    ات ا عت من أفضل املؤشرات الدالة ع املطابقة املطلقة إال أنه حساس لعدد البارام و

ة املعقدة. وتدل القيم ال ض، أي أنه يتأثر بالنماذج النظر ع مطابقة جيدة والقيم ال    0.05 تقل عن  النموذج املف

اوح من ( اوح من(0.08إ    0.05ت تمع، والقيم ال ت ) تدل ع 0.10_  0.08) تدل ع وجود خطأ تقارب معقول  ا

ذا تجاوزت قيم املؤشر   افية و ذلك فإن مؤشر  0.10مطابقة غ  ئة و لما ارتفعت    (RMSEA)دّل ذلك ع مطابقة س

لما قلت جودة املطابقة وازدادت سوءا. قي   مته 

ة   عات البوا املعيار   : StandardizedRootMean Square Residual(SRMR)جذر متوسط مر

إ   ض  التباين والتغاير للنموذج املف ل من مصفوفة التباين والتغاير للعينة ومصفوفة  ل  ذا املؤشر ع تحو يقوم 

و مقياس متوسط البوا املطلقة ملعامالت االرتباط أي الفرق  (SRMR)مصفوف معامالت االرتباط، وعليه فإن مؤشر  

ن االرتباطات املالحظة للعينة واالرت ض وتدل القيمة ال تقل عن  العام ب ع مطابقة    0.1باطات املتوقعة للنموذج املف

  . جيدة عموما

  : Comparative Fit Indexesمؤشرات املطابقة املقارنة -

  :  The Comparative Fit Indexes (CFI)مؤشر املطابقة املقارن 

قوم ع منطق ع    عت من أفضل مؤشرات املطابقة القائمة ع املقارنة و ض بقيمة مر اي للنموذج املف ع  مقارنة مر

ض (تيغزة  0.90اي للنموذج املستقل، والقيمة ال تتعدى   -230  ص  ،2012:  تدل ع مطابقة معقولة للنموذج املف

235) ال  ا املؤشر محصورة   ذا  وقيم  تطابق1إ    0)،  أفضل  ع عن  يح  ال الواحد  وقيمة  زا )  بن   ، (لقو

  ). 451ص ،2017:

ند إ معاي     : NFI  )(Normed Fit Indexمؤشر املطابقة املعياري أو املس

الذي   النموذج  (أي  ات املستقلة  العدم أو ذي املتغ ض مع نموذج  املف النموذج  اض مقارنة  املؤشر ع اف ذا  يقوم 

ذ ن  ض لكن بدون احتوائه ع عالقات ب ات النموذج املف ذا املؤشر  ينطوي ع نفس متغ اوح قيم  ات) وت ه املتغ
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ه 0.90)بحيث أن القيمة ال تتجاوز  1إ    0من ( ض الذي يخت تدل ع مطابقة جيدة، بتفس آخر أن النموذج املف

سبة    من حيث جودة مطابقته ع نموذج العدم  %90الباحث يتفوق ب

تاكر س  -مؤشر  مؤشر  Tuker-Lewis Index(TLI)لو أحيانا  س  معياري و الغ   Non-Normal Fitاملطابقة 

Index(NNFI) :  

ال محدد   ذا املؤشر ع منطق املقارنة بنموذج قاعدي (النموذج املستقل أو نموذج العدم) كما أنه يفتقر  نطوي  و

اوح من ( عض قيمه خارج املدى الذي ي له مع  1إ    0للقيم أو املعاي بحيث تقع  شابه  تأو و غ معياري و ) لذلك ف

ض 0.90ال تفوق (TLI)فقيم مؤشر(CFI)مؤشر    .تدل ع مطابقة معقولة للنموذج املف

  :Parsimonious Fit Measuresمؤشرات املطابقة االقتصادية  

  : PNFIومؤشر املطابقة املعياري االقتصادي PCFIمؤشر املطابقة املقارن االقتصادي

م النموذج مع ذلك أن  ض،غ أنه حساس جدا  عقيد النموذج املف يح أثر  االنخفاض الذي  دفان إ ت

يا   س ات املقاسة  النموذج قليل  ون عدد املتغ ا عندما ي ون كب عقيد النموذج ي يجة  يطرأ ع قيمة املؤشر ن

  تدل ع مطابقة النموذج للبيانات. 0.06واألفضل أن تتجاوز  0.5وقيمته ال تتعدى 

  : Akaike Information Criterionمحك املعلومات أليكيك  

ة    AIC)محك (  عا ر ة درجات ا ات املقدرة  النموذج من زاو عقيد النموذج أي مدى االقتصاد  البارام لة  مش

 
ّ
ات املقدرة  النموذج بحيث إذا قل عكس عدد البارام ات(الذي  ة ارتفع عدد البارام ر ولة    ت درجات ا رة أو ا ا

عدد قلت  ة  ر ا درجات  ارتفعت  ذا  و م    القيمة،  االعتبار  ن  ع األخذ  عدم  مع  تقدير)  إ  تحتاج  ال  ات  البارام

ض أقل من قيمة املؤشر للنموذج املستقل أو الصفر ون قيمة املؤشر للنموذج املف ض أن ت ف ،  2012(تيغزة :العينة و

  ). 240-232ص

  :خاتمة

ن روج من الدائرة  يبقى ع الباحث م ا ا معظم الدراسات     عند التدليل عن صدق اختبارا بإصدار  الضيقة ال فرض

ل عام، دون   ش وم  ع عن تمثيل املؤشر لعامله أو للمف ا األسا القيمة األع  ال  تاجات، منطلق ام واست أح

لية    ية ال الت ولكن  سياق الب ا يجب أن تحّدد تأو ة املشتقة منه وال ع أساس لفية البنائية أو النظر البحث  ا

ل تفصيل دون تف ن الدرجة ع  (البحث   ط ب ديثة ضرورة  الر و ما ترّوج له الدراسات ا ئات)، و ز وم  كيك املف

ا للواقع، ومنه إصدار قرارات يأخذ   ا ودرجة مطابق ة املؤّسس عل اضات النظر ية بالرجوع لالف ا التفس االختبار وقو

الت املمكن ا اضات األساسية لنموذجه، والتأو ا الباحث االف ا بحيث تطابق البناء  ف ا من النتائج املتحصل عل شتقاق

بؤ  بصيغة النموذج (استخداماته) ع أرض الواقع.        انية الت   النظري ومنه إم
  قائمة املراجع: 

 ان .(، الن ع.   ، عمان، األردن، 01ط، أساسيات القياس  العلوم السلوكية: )2004مو شر والتوز   دار الشروق لل

  صية:  )2000بدر.(  ، األنصاري رة، قياس ال ديث.   ، القا   دار الكتاب ا

 م.( ،السيد بية:  )2009مر م ال س والتقو اتيجيات التدر ا واس نية مباد ع. ، 01ط، امل شر والتوز   دار وائل لل

 ن ناء االختبارات:  )2009نادية.( ،عي سانية لية اآلداب  ،  محاضرات  القياس النف و جاع من ،  والعلوم اال تم االس

topic-https://assps.yoo7.com/t106  

  س ر د.(  ، بوقر ات املفسرة)، : )2013فر امللتقى الوط  التحليل العام التأكيدي(بناء وسائل القياس والتحقق من النظر

الية  زائر، 01ط، القياس  علم النفس األول حول إش ع. ، ا شر والتوز   مكتبة الرشاد للطباعة وال

  س  اإلختبارات: )1988ليونا.(،  تايلر رة، 02ط،    تر:سعد عبد الرحمن  ، واملقاي   دار الشروق.، القا
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  حزمة:  )2012محمد.(، تيغزة بتوظيف  ما  ي ومن ما  يم (مفا والتوكيدي  االستكشا  العام  رل  spssالتحليل  ،  )ول

ع والطباعة. ، عمان، 01ط شر والتوز ة لل   دار املس

  اقع القياس(ندوة علم النفس والتنمية الفردية :   )2008محمد.(  ، تيغزة ة لو ر ا التطو ديثة ومتضمنا ة الصدق ا نظر

تمعية اض ، )وا   جامعة امللك سعود.، الر

  ةمعاي شروط املوضوعية والصدق : )2003.خالد ، ر مجلة جامعة أم القرى  ، )والثبات  البحث الكيفي (دراسة نظر

سانية ة واإلجتماعية واإل بو لدللعلوم ال   .154- 131)، 02(15، ا

 ي ن بوالية  :  )2014إسماعيل.( ،حسا ية ملقياس معاي جودة املعلم ع عينة من املعلم صائص السيكوم إستخراج ا

ش[ الوادي بيةرسالة ماجست غ م زائر.  البليدة، ، ]ورة تخصص القياس  علم النفس وعلوم ال   ا

 ات.( ، حسن رة، مصر،01ط، مبادئ القياس النف:  )2008بر ثمارات الثقافية. ، القا   الدارالدولية لالس

 ).ن، وأبو عالم، رجاء سانية (أسسه وأدواته :  )2011سليمان، أم م  العلوم اإل ،  01ط، وتطبيقاته)القياس والتقو

رة،  ديث.   القا   دار الكتاب ا

 ).ا:  )1996عباس، فيصل جراءا ا و وت، لبنان، 01ط،  االختبارات النفسية تقنيا شر. ، ب ي للطباعة وال   دار الفكر العر

 ).فاروق وتطبيقية):   )2006عثمان،  ة  نظر (أسس  العقلية  والقدرات  الفردية  الفروق  رة،   ، سيكولوجية  ن    القا األم دار 

ع. شر والتوز   للطبع وال

 ).اته املعاصرة:  )2000عالم، صالح الدين بوي والنف أساسياته وتطبيقاته وتوج م ال رة،  01ط، القياس والتقو ، القا

ي.    دار الفكر العر

 ).رة، 06ط، القياس النف:  )2007فرج، صفوت ة. ، القا   مكتبة األنجلو املصر

   ،ليندا ور،  ينا،جمس كر واملعاصرة:  )2009(،  وا التقليدية  القياس  ة  نظر إ  يوسف  ،مدخل  دعنا،  عمان،  01ط،  تر:   ،

ع.األردن،   شر والتوز   دار الفكر لل

  منصور ، ن زا اش و ، ال ئة التعليمية املدرسية باستخدام التحليل العام  :  )2017(  .لقو ية العاملية ملقياس الب الب

ةيدياالستكشا والتوك بو لد.مجلة العلوم النفسية وال   .459- 436)، 01( 05، ا
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ص:    امل

شقت من علم اللسانيات كعلم مستقل له مبادئه وأسسه ال تحكمه        ديثة ال ا االت العلمية ا جمة من ا اذ   .عد ال

ن  خوض غمار البحث   ن الراغب ا من الطالب والباحث ستقطب عددا كب اديمية ال  م التخصصات األ أصبحت واحد من أ

ية  للبحث العل    التوج سليط الضوء ع أسس ومبادئ  الورقة البحثية  ذه  صب والشيق. سنحاول   ال ا ا ذا   

ي  التعرف ع من جمة، من خالل  التوثيق  اعداد  ال اصة بطلبة املاس والدكتوراه، وعملية  اديمية ا البحوث األ ة اعداد 

 .البحوث

لمات املفتاحية: ية البحث  ، البحث العل  ال جمة  ، من .دراسات ال ، أساليب البحث العل   ، خطوات البحث العل

Abstract: 

    Translation studies is one of the recent autonomous scientific fields derived from the linguistic   studies. It has 

become  the most important academic areas that attracts students and researchers with a wide range of 

backgrounds. We try in this research paper to shed light on the Basic and principles of research methodology that 

guide translation MA and PhD to accomplish their scientific research. 

Keywords : scientific reasearch, research methology, translation studies, Steps of scientific research, scientific 

research methods 
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  ة:مقدم

الباحث   ستطيع  امعية، فمن خالله  ا ادي  املؤسسات  ن األ العل الوسيلة األساسية لتحس البحث  عد 

م   أ ع  للتعرف  الدراسة  بميدان  تتعلق  ما  لة  مش ة  معا خالل  من  وذلك  العلمية،  األبحاث  غمار  وض   ا

اديمي األ التخصصات  من  ا  كغ جمة  وال تخصصه.  العلمية   ة،  مستجدات  األخ اآلونة  واسعا   اقباال  د  ش ة 

العلوم  مجال  العلمية   البحوث  ميادين  م  أ من  وواحد  تحكمه  ال  وضوابطه  أسسه  له  بذاته  قائما  علما  ا  باعتبار

ستلزم تقديم   جمة. األمر الذي  ادي ع أبحاث ال ع املؤس واال ذا من  خالل اضفاء الطا سانية واللغات، و اال

ع    توجيه التعرف  خاصية  توف  عن  فضال  التخرج.  البحوث  إلعداد  العليا  والدراسات  التدرج  قبل  ما  لطالب  م 

ذه   كز   س محكمة.  علمية  مجالت  ا   شر و علمية  بحوث  اعداد  دف  ا  وتحليل البيانات،  مع  التوثيق  قة  طر

جمة، من خالل التع العل  ال اصة  الدراسة ع خصوصيات البحث  اديمية ا ية اعداد البحوث األ رف ع من

ر   ط ع الطلبة تحر ش ذا راجع ا طبيعة البحث الذي  بطلبة املاس والدكتوراه، وعملية التوثيق  اعداد البحوث و

التا فأننا سنحاول   ية. و ون معظم املراجع باللغات االجن ن ت ية  ح من خالل بحثنا  املذكرة أو األطروحة باللغة العر

جمة » املعنون   ية البحث العل  ال الية التالية    :« من م خصائص البحث العل   االجابة ع االش : ما أ

ية املتبعة ؟   جمة ؟ وكيف يتم اعداد البحوث ؟ وما املن قة  ال دف أساسا ا تقديم دليل م حول طر بحيث 

اديمية    الدراسات اال ل حاله  اعداد  سب ل اجة إ اختيار أساليب البحث األ ك اك ع ا ال نصب  جمة. و ال

ذه إ دراسة متأنية ملا   االختيار  ند عمليه  س جب ان  ستخدم  البحث بوضوح. و وتحديد املراحل واألدوات ال س

، فان التا القيام بذلك. و ء، كيفية  ل  البحث عنه، وملاذا، وقبل  ب  و املن الوصفي    ي نا  املتبع  دراس املن 

 .  التحلي

وم البحث العل -1   )  Scientific Research:( مف

العل عملية  إ    البحث  لة  ن  ي وم البحثية،   منظمة  لة  ال تقوم ع صياغة األسئلة، وجمع املعطيات املتعلقة باملش

يمكن   ال  النتائج  ا  للتوصل  ا  تحليل ثم  علنا ومن  ا  ال خالل  )  shodhganga.inflibnet(  الوصول  من  ذلك  تم  و  .

لة وخلق معرفة جديدة  حقل الدراسة. ية علمية الرامية ا حل مش فه أيضا بأنه الدراسة   استخدام من عر مكن  و

ا ا وتقييم البيانات وتفس ا من خالل جمع  تنفيذ م قبل  ل  ش ا  ل التخطيط  ال يجب  . ووفقا ألبحاث  العلمية 

Clifford Woody    ساعد الباحث  التعب عن ية ال  قة املن ند إ الطر س ادي  شاط أ فانه ينظر اليه ع أنه 

تاجات معينه   قائق والتوصل إ است قائق أو البيانات، ومن ثم تحليل ا لة الدراسة، وصياغة فرضية، وجمع ا مش

ساعد ال  حلول  ل  ش ع  الصياغة    اما  لبعض  التعميمات  عض  أو   الدراسة،  الية  إلش منطقية  ة  أجو ايجاد   

ا   والتوصل  انجازه،  املراد  البحث  ة  و موثوقية  لضمان  املناسبة  الطرق  ع  االعتماد  خالل  من  ذا  و ة.  النظر

انت تناسب صياغة الفرضية  عناية لتحديد ما إذا  تاجات ال ستخضع الختبار  البحث أم  (Kothari, 2004, p1)    االست

ا: خضوعه للمراقبة، والتقييم،   صائص معينة نذكر م شمل عددا من ا ون البحث أمينا وذا قيمة ال بد أن  ال. وح ي

ب والنقد     .(Raymond, 1943, p7)قابليته للتحقق والتجر

ة زمنية محددة و  مكن اعتبار البحث العل كمرحلة ال تجرى  ف عدة مراحل : و   تمر 

الوثائقي   )1 بالبحث  عرف  ما  ذا  ة  البحث  بموضوع  صلة  ذات  املراجع  و  املصادر   la rechercheاستكشاف 

documentaire . 

ية.  )2 ار االرشادية أو املبادئ التوج  تحديد األف
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لة البحث   )3 الية الدراسة    le problème de la rechercheصياغة املش  . la problématique d'étudeو اش

 . un modèle d'analyseبناء نموذج تحلي  )4

 .  un plan de travailوضع خطة البحث  )5

ح البحث  )6     مدعم بقائمة املصادر و املراجع.  research proposalكتابة مق

العلمية   األعمال  إلعداد  الالزمة  طوات  وا االجراءات  من  سلسلة  تمر  منظمة  عملية  العل  البحث  فإن   ، التا  و

البعض  بفع ا  عض مع  تتداخل  ال  العل  البحث  خطوات  م  ال التا  طط  ا ه  يو ما  ذا  و تامة،  ودقة  الية 

سلسل محدد بصرامة    . (www.wisdomjobs.com) باستمرار بدال من اتباع 

 : ية البحث العل   ) Research Methodoogy( من

ا دراسة   ية البحث العل بأ ف من عر تلفة، ال تتطلب معرفة واتقان لألدوات  يمكن  االساليب بالعلوم ا

ددة سابقا  داف العلمية والتعليمية ا ية املتكيفة مع األ قة   (Cabanis, 2010, p58 ) املن ،و مع ذلك فإن اختيار طر

ن من نظري مع اختيار  ع  ا   une approche théoriqueمعينة ينطوي  عرف  أن  الضروري  التيارات  ألنه من  لباحث 

الذي يرشد   عت كدليل األسا  البحث  ية  من السائدة والتخصصات ذات صلة بمجال بحثه. وعليه، فإن  ة  النظر

أيضا   ا  دور تمثل  و البحثية.  الدراسة  من  شودة  امل داف  األ لتحقيق  اية  ال إ  البداية  من  بخطوة  خطوه  الباحث 

ل ش الفرضيات   وتصور  املصادر  رسم    تحديد  مية   األ من  القدر  نفس  من  الفرضيات  به  تتمتع  ملا  ذا  و  ، تحلي

ل   اصة بأسئلة البحث، ففي  دف للعثور ع االجابات ا د الذي  ق املم ا الطر ا بأ اذ يمكن اعتبار نتائج البحوث. 

ن العديد من الطرق و االجر  شغيلية  عملية البحث ،يطلب من الطالب االختيار ب ية ال  خطوة  اءات و نماذج من

م ع أكمل وجه  داف م ع تحقيق أ ساعد   .س

اديمية  -2 جمة مجال للدراسات األ   ) Transation Studies as an Academic Interdiscipline(  :علم ال
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شقت من علم اللسانيات كعلم مستقل له مبادئه وأسسه ال      ديثة ال ا االت العلمية ا جمة من ا عد ال

ن     .تحكمه ن الراغب ا من الطالب والباحث ستقطب عددا كب اديمية ال  م التخصصات األ اذ أصبحت واحد من أ

والشيق صب  ا ال  ا ذا  البحث   غمار  ال  .خوض  و     Traslation Studiesجمة  فعلم  ية  االنجل باللغة 

Traductologie     ة، وتحليل، وتنظ يا ومجال متعدد التخصصات الذي يختص بمعا س و علم حديث  سية  بالفر

جمة اصة بفعل ال ي من القرن   (Williams, 2020, p1 ).العمليات والسياقات واألعمال ا وره ا النصف الثا عود ظ و 

دراسة   خالل  من  ن  وملزالعشر عنوان    James Holmes   جايمس  انت   The Name and Nature of«  ال 

Translation Studies    «″جمة  اسم ال دراسات  طبيعة  جمة    ″و  ال دراسات  طة  خر وضع   Map of.الذي 

Translation Studies 

األ   السنوات  د  ش ة  و ر التحر جمة  ال من  جمة  ال أنواع  مختلف  ع  ب  التدر برامج  عدد  ادة   ز ة    translation خ

ية   ر interpretation وأخرى شف ا تطو ال ترمي باألساس  ا دوليا،  ف  جمة املع د ال الدارس ومعا العديد من   

الطالب  األساسية مثل امتالك  ارات و كفاءات  البحث، م ارات  كم    م م اإلبداع، واألصالة، وممارسه ا م ما  مثل ف

حاتم   أشار  ما  ذا  و  . ادي شاء   Hatim ( Lan, 2009, p177-191)األ ا و  جمة  ال دراسات  ارا   ازد ب  س أن  ا   ،

تمام   ا ادة  وز ن،  ر والتحر ن  الشفو ن  جم امل ب  لتدر ة  والشفو ة  ر التحر جمة  بال املتعلقة  للدراسات  د  معا

ارتفاع   ا  أدى  مما   . ...ا واالقتصادية  والطبية  القانونية  االت  ا مختلف  بالبحوث األخرى من  ن  اديمي سبة  األ  

جمة   ال انة  م من  العوامل  ذه  لقد عززت  العالم.   انحاء  واملناقشة  جميع  اديمية  األ والتبادالت  شورة،  امل البحوث 

جمة   ال بحوث  ر  بتطو مباشرا  ارتباطا  ترتبط  ا  ل ا  أل مستقال،  اديميا  أ مجاال  ا   Translation Studiesباعتبار

Research  ،ددة، وغالبا  . وع غرار اي تخصص آخر ية ا جمة  اطار االعتبارات املن ن استكشاف دراسات ال يتع

  ' سمية  ال ستخدم  جمةما  ال بحوث  يه  الشواغل  Research Methodology in Translation Studies'  من ومن   .

خطابات ا   وصالحي ا  وموثوقي بحوث  ات   االتجا ة  معا جمة  ال بحوث  ية  ملن سية  اطار    الرئ و  جمة.  ال

يات البحوث   دف من ذا الصدد،  ية ذات الصلة. و  جمة، بذلت مساع لتوضيح مختلف جوانب املن دراسات ال

ال   املتنوعة  البحثية  املمارسات  إثراء  مة   واملسا التخصصات  املتعددة  يات  املن من  واسعة  مجموعة  غطية  إ 

جم ا  مجال دراسات ال شد  ل أسا ا  س ش دف  ية اعداد البحوث العلمية  طة ال    ة. فمن ر تصميم ا

  ترشد الباحث خطوة بخطوه إلجراء البحوث  مجال الذي يختاره للدراسة . 

عد التدرج (طلبة املاس   ) ملزمون بإعداد بحوث ذات صلة  PHDو الدكتوراه    MAواجماال، فان الطلبة ما قبل التدرج و 

ال  البحث  علم  عن  مكتوب  ر  تقر عن  عبارة  ا  بأ اآلداب  ليه  املاس   رسالة  أو  الدكتوراه  األطروحة  عرف  و جمة، 

مختلفة،   ات  وتوج نوايا  ذات  فروع  عدة  جمة   ال أبحاث  وتجرى  األصول.  حسب  ل  مؤ طالب  بعه  ي الذي  العل 

ون    comparative studies الدراسات املقارنةفالبعض يميل ا اختيار واحد من تلك  ن، بحيث ي ق أخذ نصي عن طر

معينة    لة  مش النظر   ثم  ومن  األم،  بلغته  جم  م واألخر   ( ...ا اسبانية  أو  ية  ،انجل سية  (فر ية  أجن بلغة  األول 

مثل:  البحث  أدوات  من  مختلفة  أنواعا  يتخذ  قد  فإنه  اآلخر،  البعض  أما  ا.  عادل وما  النقل،  أساليب  و  جمة،    ال

يانات  ال   les interviews   املقابالتو    ،les questionnaires  االست مسألة خاصة  أو مغزى  عالقة  أجل قياس  من 

م، ألنه يوجد عدد من القضايا ال يجب   ستلزم اختيار موضوع مناسب للكتابة أطروحا ، فانه  التا جمة. و تتعلق بال

يل  سبان قبل اجراء البحث، فع س دد أن يقوموا باملوضوع متناول مرارا و    أن تأخذ با ن ا ب للباحث املثال :ال ي

لة خاصة  معرفة   نحو مش ه  مع توج البحث ذا مغزى  ون  أن ي ب  ي اذ  داف،  أو بنفس األ ال  ا تكرارا  نفس 

اتم  سبة  ال جمة . و دف من اعداد ال   Hatimقضية جديدة من قضايا علم ال و  ، فانه يرى أن ال اديمية  بحوث األ

ن، من   ني ن وامل ن واملبتدئ ن واملتعلم ن املعلم ودة العامة لألداء ب ا رفع مستوى ا م تحقيق أغراض علمية مختلفة أ
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بؤ بالنتائج   تمل لإلجراءات ، والت ذا من خالل تقييم وتوحيد البيانات وسرد املسار ا ا، و لة والتحقيق ف تحديد املش

ا ، تن   .(Jutorán, p5)فيذ وتقييم العمل، وأخ

جمة:   -3-1 ية البحوث العلمية  ال   من

جمة ية  ال يا يطبق املن العل ع البحوث التجر احا من  .(Jutorán, 1999, p3)سنقدم اق

ا   ف وترسيخ نفس عر ا توسيع و اول ر  ا مظا ل جمة ، و تلفة  دراسات ال ء ع املنعطفات ا نطبق نفس ال و

اصة   البحث ا ية  املن ات   غي ل  املنعطفات قد أحدثت  ذه  ، فان  ادي محدد. وعالوة ع ذلك  أ كتخصص 

سي الرئ اديمية  األ الشواغل  ن  ب ومن  جمة.  ال لدراسة  علم  املناسبة  واملنا  األساليب  ،وتطبيق  م  بحث  اجراء  ة 

ذا العلم  ية ذات صلة  وانب املن جمة ،بذلت مساع لتوضيح مختلف ا رة معينة. و اطار دراسات ال اديمية لظا أ

يات املت غطيه مجموعه واسعه من املن جمة إ  يات البحوث  دراسات ال دف من ديد .اذ  عددة التخصصات  ا

interdisciplinary methodolofies     .جمة ا  دراسات ال شد  س مة  إثراء املمارسات البحثية املتنوعة ال  واملسا

بحث   اي  إلعداد  السابقة  البحوث  من  انطالقا  العل  البحث  أخالقيات  ع  التعرف  و  املعارف  م  ف خالل   من  وذلك 

شر.   ان رسالة ماس أو أطروحة الدكتوراه أو مقال عل لل ادي سوآءا    أ

ة  القضايا مختلفة مثلو جمة ، معا البحوث التطبيقية   ال جمة أو املطالبة   مكن لبداية مسار  تحليل عمليه ال

عد   جمة ، فضال عن وظيفة النماذج النصية والسياق. و  ع الن لل ت    holmesبالطا ال اعت أول من قام بدراسة 

بتمثيل در  جمة ،اذ قام  ة ع ال النظر اس  ع جمة   ا طة دراسات ال ق تصميم خر جمة عن طر  Map ofاسات ال

Translation Studies    :ل ش ال  الثالثة  الدراسة  لفروع  يف  تص اح  واق االنضباط  تم  ةال  و    الوصفيةو    النظر

  . التطبيقية

  :أنواع أساليب البحث العل  -3

جمة:  ادي  ال ية العلمية للبحث األ  املن

     ″translation research methodology represents the general ideas about the translation research models 

which have extensively been used in Translation.i″ ( shodhganga nflibnet.ac.in) 

ار العامة حول نماذج "    جمة األف ية اعداد البحوث  مجال ال األبحاث ال استخدمت ع نطاق واسع   تقدم من

جمة  (ترجمتنا) "ال

ال   التقنية  ا  ومعدا جمة  بال اصة  ا البحثية  املنا  مختلف  وصف  و  جمة  ال يات  من من  الرئ  دف  وال

  ، املناسبة  ة  النظر النماذج  باستخدام  ن  الباحث عناية  تم  وقد   ، جمة  ال دراسات  ن.   الباحث معظم  ا  سواء يدعم

ذان النوعان من ن البحث   ا ما استخدم  م. وكث اصة  شاء فرضيات البحوث ا ية والوصفية ، من أجل إ التوج

اللسانيات. مجال  ي   االستقرا مقابل  تا  واالست الوصفي  مقابل  ل    التوجي  ومشا البحثية  الفرضيات  ت  جر وقد 

ي  ذه املن جمة والكمية باستخدام  ذاالبحث  ال ديثة إ يومنا  ق من عصر اللسانيات ا  )ات من اللسانيات ا

shodhganga nflibnet.ac.in) . 

و   و    venutiو يات البحث". وكما  ات ومن ا مجموعة واسعة من النظر ا تحمل " طيا جمة نفس ان دراسات ال

ا   جمة بمختلف فروع ا بدال من مادة الفرعية  مالحظ ،فان النمو النظري وامل للدراسات ال ا واستقالل انا ر إم يظ

 .(shodhganga nflibnet.ac.in )ألي تخصص

التا : جمة ع عدة خطوات و ال   ية اعداد البحوث العلمية  ال   و تقوم من
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   :  الية الدراسة ناة من طرف الباحصياغة اش ة مت ة نظر ا مقار الية البحث ع أ ف اش عر ث ال  يمكن 

. اص بالبحث العل ن موضوع البحث و   دف ا تحليل السؤال الرئ ا ا صلة وثيقة ب ون ل و بالتا فيجب أن ت

ة  ستخدم فيه.  les ressources théoriquesاملراجع النظر  ال 

 : تحلي  نموذج  النظري    بناء  املن  خالل  من  الية  باالش ف  عر من  نموذج  تقل  ي أن  ب   l'approcheي

theorique   شغي فه لوضع    l'approche operationnelle،ا املن ال عر يم و الفرضيات   الذي يدمج تحليل املفا

ائية للبحث.  الصيغة ال

 عا قضاي شورات ال   ا  نفس مجال البحث .استعراض مختلف الدراسات و امل

  . داف البحث  تحديد أ

   ا، وما مدونة ناول ا الباحث(عدد الفصول ال ي شمل جميع املراحل ال يمر  تقديم مخطط البحث الذي 

الة)  جم ،أو دراسة تحليلية وصفية  ون اما دراسة تحليلية مقارنة لنص م ا الباحث للدراسة ال ت  البحث ال اختار

 ا صلة بموضوع البحث. جمع بي  انات ال ل

   ساعد الباحث  عملية تحصيل البيانات من خالل استعمال أدوات و معاي و اجراءات البحث ال  تحليل 

 النتائج املتوقعة.

  .عميم وتفس النتائج 

  .ا ر البحث و عرض النتائج املتحصل عل   اعداد تقر

، ة  نظر اضات  باف يبدأ  البحث  من  جزء  ل  أفالم  و  ترجمة  الثقا   البعد  نقل  قيود  ما  :حول  املثال  يل  س ع 

ية بحثية ال تمكنه من فحص فرضياته   الة ع من ذه ا عتمد الباحث   االطفال؟ وكيف تتم عملية النقل ؟ أين 

الية من خالل تب مجموعة من األساليب واملنا ال تناسب اش ة سؤال االش دف البحث.  البحثية و معا الية و

أمر   املبادئ  ذه  م  ف ،و  للبحث  ية  التجر األسس  ا  عل تقوم  ال  املوثوقية  و  ة  بال متعلقة  ا  نفس املسائل  ذه 

ناك العديد من األسئلة ال يجب االجابة   ية املتبعة. وقبل البدء بالبحث  غض النظر عن املن ان  ضروري ألي باحث 

  : ا  الب   -ع الية  ؟    -حث ؟  ما اش للبحث  األك مالءمة  أو األساليب  الطرق  تم    -ما  ال س البيانات  و نوع  ما 

ا ؟  ذه البيانات ؟.   -جمع تم تحليل    كيف س

ا البعض، اذ يمر الباحث بثالث خطوات   ل املو أدناه ، فان مراحل البحث العل ترتبط ببعض ن  الش و مب وكما 

التا :   أولية وال  

 ي  ا املفا من   l )the conceptual level : ملستوى  دف  ال و  البحث  الية  اش تحديد  يتم  املرحلة  ذه  ففي   (

التفس   ال تمكن من  البحث عن فرضيات  دف  ي  املن االستقرا بع  لة من خالل ت الدراسة. فبمجرد صياغة املش

ند دائما ع االطار النظ س الية املدروسة ال  ال التخصص.  املؤقت لإلش  ري 

  ): امل  اص  )  the methodological levelاملستوى  ا م  بإعداد مخطط  الباحث  يقوم  املرحلة  ذه  و  

طة   الصارمة  عة  املتا و  الغرض  ذا  ل ا  اختيار تم  لب  تقنيات  استخدام  خالل  من  البيانات  جمع  تم  أن  عد  ببحثه 

. البحث املوضوعة. باإلضافة ا     التطرق ا عينات البحث ،و أدوات القياس ،وأساليب تحليل البيانات املتوقعة ...ا
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   ): التحلي  مرحلة   the analytical levelاملستوى  ا   جمع تم  ال  بالبيانات  الباحث  يتقيد  املرحلة  ذه    (

ا للتحقق من الفرضيات و  ا و معا ة.البحث الوثائقي ،ليتم تحليل  التوصل ا النتائج املطلو

  

  

  :خاتمة

والدقيقة،         سقة  وامل املنظمة  طوات  ا من  مجموعة  يمثل  العل  البحث  أن  نقول  ذه  ملداخلتنا  ختاما  

مة.  قائق امل ن والتوصل إ ا ياة اليومية للباحث ل القائمة  ا ا الوصول إ حل املشا دف من ورا   ال

طوات ال   ما أحيانا،  وا ارتباطا وثيقا لدرجة أنه يصعب الفصل بي ا البعض  ا البحث العل ترتبط ببعض يقوم عل

اختالف   من  بالرغم  املة  واملت ابطة  وامل سلسلة  امل طوات  ا من  مجموعة  بذلك  ل  ش لل ا  بي فيما  تتداخل  ا  أ كما 

ا.  ا ف ناك اتفاقا مش م إال أن  ن وتخصصا   الباحث
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ية  إ  ولناحاوقد   جمة، ع الرغم من  إعطاء نظرة شاملة عن من ية  أعداد البحوث العلمية  مجال ال نه يوجد من

ذا من خالل   ية العلمية و ، وكذا املن ية البحث العل واحدة تطبق ع جميع امليادين العلمية. لقد تطرقنا أوال ا ما

عد من أصعب التخصصات،  م الطرق واملنا املتبعة  ذلأ االشارة ا ونه  جمة  عد ذلك تخصصنا  مجال ال ك. و

ذا راجع ا طبيعة مجال الدراسة. عقيدا و ا    وأك

 قائمة املراجع: 

 André Cabanis, Jean-Marie Crouzatier, Ruxandra Ivan, Jacques Soppelsa, (2010) :Méthodologie 

de la recherche en droit international ,géopolitiqueet  relations  internationales master et 

doctorat, Idea Design & Print Editura˘, Cluj 2010. 

 C.R.Kothari, (2004) : Research Methodology :Methods and Techniques, second revised 

college of commerce ,University of Rajasthan ,Jaipur (India),New Age International Publishers 

edition. 

 Henri Shevenell Raymond, (1943):UN ESSAI SUR LA THESE A LA FACULTE DES ARTS, these 
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امعية ـــــل كيفية إعداد وتصميم البحوث العلمية ا  مراحـــ

Stages of how to prepare and design university scientific research  

م  سات مر  أ.ع

رة سات فطيمة الز  د. ع

ة، ،طالبة دكتوراه شر ن سطيف  مخ وحدة بحث تنمية املوارد ال ن دباغ   ، 2جامعة محمد مل

 m.aissat@univ-setif2.dzزائر /، سطيف  ا

University mohamed lamine dabaghine setif2, setif / alger 

رةجامعة اك محند ، أستاذة محاضرة(ب)  اج البو رة ،aissatf@yahoo.com  ،او ائر /بو ز  ا

University Akli mohand oulhadj bouira, bouira / alger 

 

ص:    امل

إ معرفة الدراسة  ذه  التدرج،     س  عد  تلك   مراحل كيفية اعداد وتصميم أي بحث جام ملا  إتباع الباحث  وذلك من خالل 

ا تقنيات بحثية، حيث تبدأ بمرحل تتمثل  اختيار املوضوع وجمع املراجع واملصادر، ث سلسلة ومنظمة، تضم  ثنايا قة م م املراحل بطر

واستخ   مرحلة   العلمية  والوثائق  املراجع  غرض  قراءة  ا  وترتي املعلومات  املعلومات  راج  ن  تخز مراحل  عند  ووصوال  البحث،  خطة  تصميم 

وعل بحثه  إيجابا ع  عكس ذلك  ا لما  ا،  وشروط ا  بتقنيا بتلك املراحل  الباحث  م  ال لما  ف املصادر واملراجع،  قائمة  يه،  والكتابة وتوثيق 

ل ام الباحث ب قدر ال ة، و ته بصورة وا ص رزت  امل شكال   و لما توصل إ بحث مت  ، ام وتخصصه العل ا شروط البحث 

ة     .ومضمونا يرتقى إ مستوى البحوث املتم
لمات املفتاحية:  ية البحث العل ،البحث، العلم، البحث العل ال امعة . ، من   ا

Abstract: 

This study seeks to know the stages of how to prepare and design any post-graduation university research, by 

following those stages in a sequential and organized manner, incorporating research techniques, starting with two stages 

represented in selecting the topic and collecting references and sources, then the stage of reading references and scientific 

documents Extracting and arranging information for the purpose of designing a research plan, reaching the stages of storing 

information and writing and documenting a list of sources and references. Whenever he arrives at an integrated research in 

form and content, he rises to the level of distinguished research.  

Key words: research, science, scientific research, university scientific research, university. 
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  مقدمة:

نما بإتباع       ي عبثا و ذا األخ ال يأ لم عن البحث العل و أو التعليم العا فإننا نت امعة  لم عن ا عندما نت

امعات وع   ل ا ية البحث العل موجودة   ، ومن ية البحث العل يحة وسليمة، متمثلة  من طرق علمية 

ن   و التخصصات  جميع  إنما   فقط  ذا  س  ول العليمة  العالم  البحوث  البالغة   ا  مي أ ع  يدل  فإنما  ذا   دل 

ية ع  التفك السليم املنطقي.     للوصول إ دراسة علمية مب

الية:     إش

ميادين   جميع  العصر   مواكبة  التا  و االت  ا ش  الدراسات   من  الشاسع  ق  الطر و  العل  البحث 

ياة االجتماعية  عد البحث العل ركنا أساسيا  حياة  ا ية والصناعية والزراعية،  ف" واالقتصادية والسياسية وال

ا". ف س  التدر يئة  عضو  ام  وم امعة  ا وظائف  من  سيا  رئ وجزءا  والشعوب  يم  األمم  إبرا (طالب 

  ).   74،ص2011عبابنة،

الدراسة        سعت  ا للتقدم، ولذلك  األساسية  ة  الرك باعتباره  العل  للبحث  فائقة  رعاية  املتقدمة  الدول  أولت   " لقد 

ا أساس   امعات، باعتبار د وا ناك طرق البحث موادا تدرس دائما  املعا ا  مراحل الدراسات العليا، وأصبحت  كث

السليم،   اإلعداد  عداده  و الباحث،  ن  و إ  ت للوصول  الباحث  ا  ستخدم ال  به،  اصة  ا الفنية  الطرق  بحث  ل  ول

ية منظمة    ، ص ز)،  1992(محمد الصاوي محمد مبارك،  نتائج".   ق خضوعه ملن ذا إال  عن طر ون  م  وال ي سا

سمح ل دقيق، و ش لة  م  تحديد املش   الدراسة.  البحث ونتائج خطوات بف

الع بحيث تمثل  ية البحث  قة لمن ا منظمة  تفك  طر طيا ة  اإلجراءات من  سلسلة   ع تحمل    املعيار

ون مضبوطة تضبط ال ية التح والذاتية، وترتكز عن عيد موضو عل بأسلوب ت  ع البحث   العلمية املن

ا البحث  روعيت ما إذا ال اإلجرائية األسس من مجموعة ون   فإ  عن التعب  وصادقة دقيقة نتائج إ املدخل ست

لة مكن  البحث محل  املش ا  و داف  وتلبية عميم   الدراسة.  أل

الية التالية:     ومما سبق تت لنا  معالم اإلش

امعية  ما    ؟  مراحل إعداد وتصميم البحوث العلمية ا

س الية يمكن صياغة الفرضيات التالية: لول  يط اإلش

؟ما ملقصود بالبحث   -   العل

ية البحث؟  -  ما مع من

؟  -  فيما تتمثل منا البحث العل

مية الدراسة:  أ

ناوله، "     مية املوضوع الذي ت ذه الدراسة من أ مية  ى أ البحوث  تأ إعداد وتصميم  ـــل كيفية  ـ ــ مراحــ

امعية ا التعليم  العلمية  التخصصات   ميع  بأنه شامل  ميته  م وأ موضوع م الدراسة  تناولت  "، وقد 

ع عن   ال  العلمية  البحوث  تمام بنوعية  الدراسة، من منطلق اال مية  وجاءت كذلك أ رة  العا ظا

ا وميدانيا للتعليم العا .     صورة حقيقية نظر

داف الدراسة:   أ

ن والدالالت الن - . تحديد املضام ة والعلمية للبحث العل  ظر

امعية.  محاولة الكشف عن  مراحل   -  إعداد وتصميم البحوث العلمية ا
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امعية.  - ية البحث العل  البحوث ا مية من يان أ  ت

  من الدراسة:

ية البحث     ار واآلراء املطروحة فيما يتعلق ب من اج املن الوصفي، وذلك من أجل عرض األف العل تم ان

ار   ي للبحث واألف امعية، كما تم االعتماد ع ما توفر من أدبيات املوضوع لبناء اإلطار الفكري واملفا  البحوث ا

تاجات   است يمكن من  ما  واستخالص  يم  املفا تلك  ومناقشة  األدبيات  لتلك  نادا  اس اإلطار  ذه  تحكم  ال  ات  والنظر

  لبناء توصيات موضوعية عملية. 

ات الدراسة:  تحديد  مصط

  البحث:

لتلك   املوضو  والتحليل  املالحظات  ن  وتدو املوثوقة  املعلومات  جمع  منظم   أسلوب  و 

ديد  ا إضافة  أو  ا  عديل أو  ا  من  التأكد  بقصد  محددة  علمية  ومنا  أساليب  باتباع  املعلومات 

ات   ن والنظر عض القوان ا، ومن ثم التوصل إ  ال ر والتحكم  أسبا ذه الظوا بؤ بحدوث مثل  .  والت

) https://ar.wikipedia.org/wiki  .(  

  العلم:  

مصط ع  العلم  وم  مف العلمية  يرتكز  ية  ووضع   املن البيانات  بدراسة  يقوم  بدوره  الذي 

ذه العملية للوصول إ معرفة قائمة ع   ل  ا و قوم باختبار ا و ة والتأكد من  فرضيات لتفس التجر

ن   ).  https://ar.wikipedia.org/wiki(.ا بدل التخم

  :البحث العل 

" حل HILLWAY عرفه  إ  الوصول  ا  بواسط يمكن  للدراسة  وسيلة  نه 
َّ
أ ع  العل  البحث   "

املش  ا  وال تتصل  ا  التحقق م ال يمكن  األدلة  ميع  التق الشامل  ق  طر لة معينة عن  لة  مش

لة".   املش مع  عالقة  ا  ل ون  ت أن  يحتمل  ال  أو  ددة  وآخرون،ا يم،  إبرا رزاق  ن  سر )2020  ،

    ).298ص

ية البحث العل   : من

املعارف   فحص  ا   استخدام يتم  وال  اصة،  ا والتقنيات  والطرق  األدوات  من  مجموعة 

ات   النظر لبعض  استكمال  و  أو  شفة،  املك ر  عض  والظوا تجميع  ع  ذلك  عتمد  و واملعلومات، 

تاج".  واالست للقياس  قابلة  ون  ت أن  جب  و                                                                                               التأكيدات، 

) https://www.mobt3ath.com/dets.php?page  .(  

امعة :     ا

امعة أو   و آخر مرحلة من مراحل التعليم ال    :التعليم العاا ، ف رم التعلي ي  قمة ال " التعليم العا يأ

صول ع وظيفة، كما تمنحه أيضا   عد  ا ساعده فيما  ارات عالية،  الت وم ا، وال تكسبه مؤ ا الفرد و أرقا يمر 

انة اجتماعية مرموقة".   ). 9، ص2012(نوال نمور،م

ية البحث العل: أوال    من
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غية        ذا  و الباحث،  قبل  من  االعتبار  ن  ع ا  اخذ وجب  البحوث  إنجاز  أثناء  بالغة  مية  أ العل  البحث  ية  ملن

ان   ما  ، حيث م ديث عن املن العل ديث عن البحث العل ال يمر إال من خالل قناة ا الوصول لنتائج دقيقة، فا

ية السليمةموضوع البحث، فإن قيم ام واتباع املن  .ة النتائج تتوقف ع اح

ية البحث العل   -7 ف من   عر

ف   تقل لتعر عد ذلك ن ، ثم  ية البحث العل توجب أوال التعرف ع مع املن ف من البحث  قبل التطرق لتعر

:الع ث ذا ع النحو التا ، و ية البحث العل  م ن

ااملن1.1 ناك من عرفه  :    : لغو يم عديدة ومتنوعة، ف أما اصطالحا فقد عرف بمفا املسلك،  أو  ق  الطر به  نقصد 

و   العقل  س  ع  يمن  العامة  القواعد  من  طائفة  العلوم،بواسطة  قيقة   ا عن  الكشف  إ  املؤدي  ق  الطر بأنه  

لمة من  ناك من يرى أن  يجة معلومة، كما  ستعمل   تحدد عملياته ح يصل إ ن ع  عدة أدوات استقصائية 

سق  استخراج املعلومات   ابط و م ل م ش ة، تنظم  ية و الفكر ة و املادية، البي شر ة، ال ا األصلية و الثانو من مصادر

ا. علق عل شرح و تحلل و  ي تفسر و     ).  tartimes.com/f.aspx?t=34930942http://www.s( ل

ية:  2.1 سيةاملن ا باللغة الفر ية  ما يقابل ن (Méthodologie) إن املن لمت وم مركب من  ذا املف و    Méthodeو

و قة)  (الطر املن  ية    logieع  املن بأن  ا  وا لنا  يتج  ية  املن وم  ملف اللغوي  التحديد  خالل  ومن  علم،  ع 

ا   أ أي  املنا  بدراسة  تم  الذي  العلم   " ذلك  عن  عبارة  املنااصطالحا   التا علم  و  ،( العل البحث  طرق  (علم 

البحث   طرق  و  لقواعد  املنطقية  "الدراسة  بذلك  ع  ية  من لمة  سر  ف ت إجرائية  صياغة  ا  صياغ و  العل 

إعداد البحث و   ال توجه  التقنيات  " مجموع املنا و  ية  املن س فإن  أنجرس مور الباحث  ا، و حسب  استخدام

سانية اإل العلوم  املستعملة   والتقنيات  املنا  دراسة  العلمية،أي   قة  الطر .                                     ترشد 

)http://www.startimes.com/f.aspx?t=34930942  .( 

إلنجاز   الباحث  ا  عل عتمد  ال  قة  والطر الوسيلة  ا  بأ البحث  ية  من عرف  أن  ستطيع  وتحقيق  "  بحثه 

دافه،   دفه، أو أ ط ع الباحث أن يحدد  ش ا مسبقا، ففي البحث العل  دافه، ال عمد إ تحديد دفه، أو أ

ا من إجراء بحثه مسبقا".  س إ تحقيق يم قنديل ،ال    ).10، ص2008(عامر إبر

عت   الباحث  ا  يقوم  بحثية  شاطات  عن  أنه عبارة  ع  عرف  كما  البحث،  "  بإجراءات  القيام  كيفية  مد ع 

ية   ل ما يؤمن نجاح الباحث  الوصول إ النتائج، فاملن ا، و تم اعتماد س ال س ا واملقاي طوات املطلوب إتباع وا

وال   مسيطرا،  و  ون حذرا  ي أن  الباحث  ع  ولكن  النتائج،  إ  للوصول  الباحث  ا  ستخدم ال  األدوات  عبارة عن  إذن 

ند  سم س ة  ند وتوضع ع أسس قو س ب أن  ا العاطفة، لذا فإن نتائج البحث ي ا عل ح أن ينجرف وراء نتائج تمل

داف   أ تحقيق  أو  ما  عمل  القيام  لغرض  املنظمة  واإلجراءات  طوات  ا مجمل  ا  أ ع  ا  اعتبار يمكن  كما  ا،  عل

اإلجاب ية  املن عكس  و البحث  داف  أ بالعادة  ذا  محددة،   وع  الباحث،  ساؤالت  ع  واملدعومة  ة  املطلو ات 

ي ون واحدة أو أك مما يأ ية يمكن أن ت    : األساس فإن املن

ا  إطار موضوع من املوضوعات؛ - طوات والسياقات املنظمة لوسائل وطرق يتم اعتماد   مجموعة ا

ات القواعد والطرق والوصفات ال يتم   - ا؛تحليل التجا  اعتماد

-   ، تفس تحليل،  جمع،  استخدمت   منظمة  طوات  ات  تفس ع  شتمل  ع  مشار إدارة  الوثقة   اإلجراءات 

شاط وموضوع محدد؛ اصة ب  وعرض املعلومات ا

محددة".   - داف  أ أو  دف  تحقيق  غرض  بع  ت ال  املنظمة  طوات  ،ا قنديل  يم  إبر ص  2008(عامر   ،

 ). 10،11ص
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ما، البحث والعلم ، لذا يتطلب األمر    :البحث العل3.1  ن أال و وم البحث العل مصط مركب من مصط مف

 : ذا ع النحو التا ن، و  منا شرح كال املصط

ش   لغة البحث.Erreur ! Source du renvoi introuvable  البحث:1.3.1 والتفت الطلب  املتمثل   شاط  ال و 

غرض الكشف عن   ن  بع والتعمق  معرفة موضوع مع و الدراسة املؤدية للت بع، التحري والتنقيب، واصطالحا  والت

يجة مقبولة  مجال مح قيقة والوصول إ ن شاف معلومات جديد  ا غرض اك ية،  دد من العلوم وفق قواعد من

املفسرة،   ات  النظر ع  باالعتماد  املعلومات  ذه  ر  تطو ع  املستمر  والعمل  ا،  وتفس ر  الظوا سلوك  حول 

ا الكمية والكيفية والتحقق من  املعطيات  ة  ومعا أدوات جمع  باملوضوع،  املتعلقة  املعارف  يم   .مجموعة    (إبر

  ).2015بخ ،

جملةالعلم: 2.3.1 عن  عبارة  و  ف اصطالحا:  جازما،أما  ا 
ً
إدرا عليه  و  ما ع  ء  ال إدراك  و  ل،و ا نقيض   لغة 

قائق  ع ا ات والوقا ن  العلمية املؤلفات ا  تزخر ال ومنا البحث والنظر   ، بدون سنة).   .( الشيخ العثيم

ف العلم ع أنه   عر التا يمكن  صول    و عتمد  ا سة واملتناسقة ال  مجموعة ومنظومة من املعارف املتجا

ا بواسطة البحث   ا ونتوصل إل ابطة ال نبحث ع املة وامل يم املت ه، أو مجموعة املفا ا ع املن عل دون غ عل

ف  ، بدون سنة)،    طارق محمد  .( العل ذه التعار ت  ف، وتباي عار وفيما يخص البحث العل فقد أسندت له عدة 

لة م مش مكن إبراز أ باين آراء الباح والكتاب و :  قائمة  ب ف كما ي ذه التعار   أو 

شاط - ن  موضوع لفحص   حل محاولة  أو ل الباحث به  يتقدم عل  عرف البحث العل ع أنه عبارة عن   مع

سانية للمعرفة جديدة أمور  إضافة أجل من واستقصائه  دف سابقة معرفة ومقارنة بناء نقد  إلعطاء أو اإل

ا قيقة ا تق شر ول  إ املعلوم  من  تحرك  العل والبحث .و شاف  دف  منطقية  بصورة  ا  حقائق  اك

يل رزق دياب ،. جديدة    ).18، ص 2003( س

ا ال املشكالت تلف حلول  إ للتوصل  وناقدة ومنظمة دقيقة محاولةأو يقصد به  سانية تواج  قلق وتث اإل

ة أو يمثل استقصاء وح سان،  شاف إ دف دقيق اإل يل  ا.    من التأكد يمكن عامة وقواعد حقائق اك ( س

  ).19، ص 2003رزق دياب ،

ة   اج عملية فكر عرف ع أنه امل قائق  شأن  كما  س ( الباحث ) من أجل تق ا ص  ا  منظمة يقوم 

غية الوصول إ   س  ( من البحث )  قة علمية منظمة  س ( موضوع البحث ) بإتباع طر لة معينة  مسألة أو مش

البحث) نتائج   ) س  املماثلة  املشكالت  ع  للتعميم  ة  صا نتائج  إ  أو  للعالج  مالئمة  -www.madenah .(حلول 

monawara.com/vb/showthread.php?t  .(  

للبحث  ف  عر صياغة  يمكن  ف  التعار ذه  مجمل  ، ومن  ي نظام و  العل شري  اإلدراك  لنمو  دف سلو  ال

ادة و ، االستفادة  ع قدرته وز ي سلوك  ف صول  متنوعة وتنفيذية تخطيطية عمليات يحدث إجرا   النتائج  ع ل

شاط و  لة حل إ دف منظم  املقصودة، ف رة تفس أو قائمة مش رٍ  أو معينة ظا ما، ومن املالحظ من   ملمارسة تطو

ك ش ا  ف أ ذه التعار ا  ل    التالية:  النقاط   جميع

ياة ميادين مختلف العل البحث  شمل  - ل  ا س  ا؛ و   مشكال

ادة يكمن  العل البحث دف -   دائرته؛ وتوسيع املعرفة ز

بع  أي ادفة منظمة محاولة العل البحث   -   ت
ً
ا   أو أسلو

ً
ا ؛ من

ً
  معينا

ل من عمليات  - باط االستقراء يتم التحديد  البحث العل  ج واالست . املالحظة وتم    بالتفك

 ثانيا:خطوات املن العل  البحوث  
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دول           مختلف  ن  ب وتقدير  انة  م ونيل  التقدم  تحقيق  الشعوب   ا  عل عتمد  ال  ائز  الر م  أ أحد  العل  البحث 

األبحاث العلمية ال   عدد  تلفة  العلمية والدول ا العلمية املعنية بتقييم املؤسسات  املنظمات  س أغلب  العالم، وتق

العلمية  ت األبحاث  زادت  ما 
ّ
ل و تلفة،  ا العل  البحث  شطة  الدولة أل دعم  مدى  كذلك  ا،  برعاي املؤسسات  تلك  قوم 

ا،   ة الباحث واملؤسسة الراعية والدولة ذا ذا  مص ان  لما   ، ل وا ش تلفة  القيمة ال تضيف إ العلوم ا

سط ل م ش م خطوات البحث العل    : وفيما ي أ

البحث  - 1 موضوع  اختيار   : األو اد،      : املرحلة  ا الباحث  ع  ن  بأمر  س  ل للبحث  موضوع  اختيار  إن 

سبق ألحد البحث فيه،    لم 
ً
ون أصيال د الباحث العمل ع دراسته يجب أن ي حيث أن املوضوع الذي ير

ور  عد ظ ث من ذلك األبحاث العلمية ال تضيف ع أبحاث سابقة  س معارف جديدة يمكن للباحث  و

عد تحديد موضوع بحثه أن يتأكد من عدم وجود أبحاث مماثلة من   جب ع الباحث  ا، و االستفادة م

نت   . ) http://mawdoo3.com. ( قواعد البيانات ال أصبحت متاحة ع اإلن

الثانية:    - 2 ا  املرحلة  وجمع العلمية  الوثائق  عن  البحث  نجاح    :مرحلة  يتوقف  ا  وعل مرحلة  ي  ثا  

تلفة ذات   ا ع أك عدد ممكن من املراجع والوثائق  صول  العل من عدمه، و مرحلة ا البحث 

ت، مختلف  ن امعية، األن صول من املكتبات العامة، املكتبات ا   صلة بموضوع البحث، وال يمكن ا

اليوميات.    ). droit.com-https://www.cours(اإلدارات، 

ذه املرحلة يتم قراءة املراجع والوثائق العلمية واستخراج    :مرحلة القراءة والتفك  املرحلة الثالثة:  - 3  

مكن   و البحث،  صياغة  غرض  ا  وترتي أنواع: املعلومات  ثالثة  إ  القراءة   تقسيم 

العنوان،    -        الباحث ع  أثناء مرحلة جمع املراجع حيث يطلع  تتم  غالب األحيان   : عة  القراءة السر

عض الفقرات ذات الصلة الوطيدة بموضوع البحث.  سية للمرجع و ن الرئ رس، العناو      الف

ذه املرحلة بقراءة ما تم استكشافه أثناء القراءة الس  -  ن  القراءة العادية : يقوم الطالب   عة وتدو ر

للعودة   الصفحات  مع  ا  م ا  استقا ال  املراجع  ن  تدو مع  ومعلومات  ار  أف من  يحتاجه  ما 

امستقبال  .إل

عة:  - 4 الرا ع   مقدمة:   املرحلة  أيضا  وتتوفر  ا،  دراس الباحث  يود  ال  رة  للظا يد  تم تتضمن 

  العناصر التالية:  

الية  - الية  :صياغة اإلش لما،  العل البحث مراحل من كمرحلة بحيث تمثل اإلش الية انت ف  انت جيدة اإلش

طة وذلك ,جيدة علمية قيمة  ذي لبحث  جيدة انطالقة الية ذه دراسة من الباحث تمكن شر ا  واإلجابة اإلش ،  ع

ت ال فراغ من يبدأ الذي البحثف لة اختيار فإن  لذلك ، فراغ إ إال  ي ا  البحث مش  أول  عت بدقة وتحديد

، البحث مراحل  من  مرحلة وأخطر ل  أن  ذلك  العل ا املشا شابك  ما  كث ر  وتختلط وتتعقد ت  العامة،   بالظوا

التا ا فإن و قيقية أسبا ا التعرف يمكن ال  ا يص من  بنوع إال عل لة إ الدقيق، فالتوصل  ال  نوعية مش

ى ال  للبحث ه  تلفت  وواسعة عميقة  بقراءات  الباحث  بقيام  إال  يتأ با ل  وجود إ  ان ا  ستوف لم  مشا  من  عُد  حق

ل  أو  والبحث،  التفس  ا البحث  يتم  لم  مشا ذا  أصال،  ف لة  الشعور " مرحلة  س ما و  أن   مالحظة مع "باملش

ياة أن يل ال ذلك ل من العديد تتضمن العملية ا ات أو إيجاد حلول  وضع يتم لم ال  املشا ا، تفس  ولكن ل
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ل ذه ملثل التعرض ( الدقيقة واملالحظة التأمل  مقدرة الباحث امتالك يتطلب املشا ان  .  ر سل  ،بلع
  ).  16، ص2009

الفروض - ة    :وضع  ر الظا ست  ول قيقية  ا األسباب  ملعرفة  وذلك  املعلومات  ذه  ن  ب ط  الر مرحلة  و 

لة فالفروض.للمش  ،: Hypothesis:   أسباب لعالج  حة  مق حلول  عن  عبارة  و  العلمية،  ياة  ا ضرورات  أحد 

حص  ما  و  الباحث  ملالحظات  يجة  كن حة  املق لول  ا أي  الفروض،  شأ  وت الدراسة.  تحت  لة  من  مش عليه  ل 

لة  يجب توافر شروط أساسية .معلومات بخصوص تلك املش
ً
ح سليما ون الفرض العل املق ي ي  :، و ل

 
ً
ا ووا  

ً
موجزا الفرض  ون  ي باألدوات  .أن  ته  من  والتحقق  لالختبار   

ً
قابال ون  ي أن   ،

ً
سيطا ون  ي أن   ،

ا والص  طأ م ات الفرضية ا عت النظر ا  البحثية املتاحة، و  ت عدم  ات ث ة فكم من نظر واب ذات فائدة كب

بآخر.( بدل  س أو  عدل  فإنه  ح  املق الفرض  التجارب  ساند  لم  إذا  و  للعلم،   
ً
ا كب  

ً
تقدما ذلك  ب  فس  ورفضت 

http://www.al-mishkat.com .( 

 : األسئلة الفرعية -

ل من:    كما من الضروري ع الباحث تحديد 

مية الدراسة:  - مية بحثه الذي ينوي الشروع به وما يمكن أن يؤدي  ال  تحديد أ  بد أن يقوم الباحث من توضيح أ

ن، وما يمكن أن يصل له البحث من نتائج عملية ع أرض الواقع   ن الالحق ذلك من إضافات علمية تنفع الباحث

ة، ألن ذلك سيعطي قوة وقن ل املشا ا ع املشا عميم لة املعروضة و   اعة بالبحث. تفيد  حل املش

البحث: -  داف  أ دراسة    تحديد  و  ل  ف بحثه؟  بداية  دقيق   ل  ش البحث  داف  أ تحديد  من  للباحث  البد 

رة   ي لظا دف من البحث إضافة علمية، أو  ون ال استطالعية مبدئية؟ أم متعمقة  جانب ما ؟ إذ قد ي

لة ما، إن   ب واألثر ملش الس البحث  عالقة  أو  رة،  الظا تلك  للتعرف ع عوامل معينة   الباحث  ما  تحديد 

مقنعا   ون  وسي ا،  مع تعامل  س ال  والعينة  للمجتمع  الدقيق  التحديد  ساعده   س دراسته  داف  أل الدقيق 

ا   ). 14، ص 2008.( فايز جمعة النجار للقارئ  األخذ بالنتائج ال توصل إل

وامش :  ثالثا   : قواعد اإلسناد وتوثيق ال

ن خط أفقي يمتد إ  ن امل نه و فصل ب زء الذي يدون  أسفل الصفحة، و و ذلك ا امش  ال

ي:                                                         مكن التفصيل  ذلك ع النحو اآل با و       ثلث الصفحة تقر

امش ثالث أنواع:    -  امش تفس  لل في و عر امش  ستخدم لإلحالة  امش توثيقي،  امش التوثيقي. ف ي. أما ال

ل   ش سواء   معينة  فقرة  أو  معينة  فكرة  الباحث  أو  الطالب  ا  م س  أقت ال  واملصادر  املراجع  إ  ولإلشارة 

مباشر أو غ  أو منظر   .اقتباس مباشر  ن  مع مفكر  مختصرة عن  نبذة  تقديم  ستخدم  في. ف التعر امش  ال أما 

اتب   أو  ن  أو  مع معينة  فكرة  تحليل  أو  لشرح  ي  التفس امش  ال يوظف  ن  ح اإلعالم.   من  علم  أي  أو  ن  مع

شأن مسألة أو قضية معينة. عليق مختصر  ن أو  وم مع ن أو مف ،  مصط مع ، ص  2016( عبد الناصر جند

97 .(  

ن من امل   -  أو فقرة معينة أو رأي مع الباحث فكرة معينة  س الطالب أو  ان ذلك  عندما يقت راجع واملصادر سواء 

غ   أو  املباشر  االقتباس  اية  رقم   بوضع  امش  ال االقتباس   ذلك  إ  ش  أن  عليه   ، حر غ  أو  حرفيا 

س   افة املعلومات املتعلقة باملرجع أو املصدر الذي أقت امش  عطي  ال امش التوثيقي ثم  املباشر. أي  حالة ال

ا، ورقم الصفحة أو  منه مثل: اسم ولقب امل خ شر، ثم رقم الطبعة وتار ؤلف، عنوان املرجع، بلد ومدينة الطبع وال

ط العادي،  ما من ا امش بخط أقل  ال ون كتابة  أن ت سة، ع  املقت ا املعلومات  ف ال توجد  الصفحات 
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بطاقة   الباحث  أو  الطالب  خالله  من  عطي  الذي  في  التعر امش  لل سبة  بال  (*) صية  ونجمة  عن  فية  عر

أو   ن  مع وم  مف الباحث  أو  الطالب  خالله  من  شرح  الذي  ي  التفس امش  وال  . منظر...ا أو  مفكر  أو  معينة 

وامش ومن   ال أنواع  ل  الباحث ع  أو  الطالب  عتمد فيه  البحث الذي  و ذلك  يد  ا ن. والبحث  مصط مع

ته ص ز  ، . .خالله ت   ). 97، ص 2016( عبد الناصر جند

بع     تلف املراجع واملصادر، فإن الطالب أو الباحث ي سبة  وامش بال ن وتوثيق ال وقبل اإلشارة إ كيفية تدو

وامش       :إحدى الطرق اآلتية املستعملة  ال

ا أسفل الصفحة.          -أ  وامـش بمختلـف أنواعـ   ال

ل فصل من البحث  -ب اية  ا   وامش بمختلف أنواع    .ال

اية البحثال -جـ ا      .وامش بمختلف أنواع

يالت عديدة عند رجوعه إ املصدر   س ا تقدم للباحث  مية وشيوعا أل قة األو األك أ عمليا تبدو أن الطر

ن ع الباحث كتابة رقم ( قة، يتع ذه الطر ن. ففي حالة اعتماده  امش مع عد  1وكذلك إذا أراد حذف أو إضافة   (

ذه األرقام أسفل الصفحة    2لفكرة األو وأع السطر قليال، ورقم (  اية اقتباس  عد الفكرة الثانية مع ضرورة كتابة   (

ب. أي رقم ( ت ال امش متبعا  ذلك نفس  ال ل    2) للفكرة األو ورقم (  1أي   ذا اإلجراء   عاد  ) للفكرة الثانية. و

ترقي  ستقل  حيث  املوالية.  الصفحات  من  سبة  صفحة  بال أما  ا.  خاصة  بأرقام  البحث  صفحات  من  صفحة  ل  م 

  (*) عاملة  وضع  مع  امش  ال ذلك   ون  في في،  التعر امش  بال س  ما  أو  معينة  صية  أو  اتب  أو  مفكر  ف  لتعر

الباحث عاملة (** أو ذاك. و حالة وجود مفكر آخر  نفس الصفحة فيكفي أن يضع الطالب أو  ذا املفكر  )  بجانب 

ن   ب ية  باألجن ولقبه  اسمه  الباحث  يكتب  أن  فيكفي  وا   ، أجن املفكر  ان  ذا  ي,  الثا املفكر  ع  للداللة  اسمه  مقابل 

ية فقط ية ذا ورد وا اسمه مرة واحدة أما إذا تكرر، فيكفي أن يذكر الطالب لقبه بالعر ن مقابل اسمه ولقبه بالعر    .قوس

ا -  امش  ال توثيق  كيفية  عن  قيل  ما  ل  عض و شرح  املتعلق  ي  التفس امش  ال ع  تماما  ينطبق  في،  لتعر

يم الغامضة أي بوضع عاملة (*) وعاملة (**) إذا ورد مصط غامض آخر  نفس الصفحة،   ات أو املفا املصط

كذا دواليك.  ، و   ).97، ص 2016( عبد الناصر جند

تلف أنواع  .1 سبة  وامش بال   املراجع واملصادر: طرق اإلشارة إ ال

ف     البحث  إنجاز  ا   عل املعتمد  واملراجع  املصادر  وتنوع  باختالف  وامش  ال إ  اإلشارة  قة  طر تختلف   "

  . ف...إ وال الرسمية  والوثائق  لألطروحات  سبة  بال ا  ع االت  وا ات  للدور سبة  بال ا  ع للكتب  سبة  بال تختلف 

ون حاالت توثيق   كذا ت تلف أنواع املراجع واملصادر كما يو وامش     :ال

سبة للكتب  - أ وامش بال    :قواعد توثيق ال

ش بخـط أقل   م ب امل وكتابة ال ت ذا النوع من املراجع، يتطلب من الباحث ضرورة إتباع ال عند االقتباس من 

ط األص مع مراعاة املعلومات التالية     :ما من ا

اتب    أو املؤلف متبوعا بفاصلة، اسم ولقب ال

سنة    "بدون  العبارة  اختصار  ,(ب.س.ط),  يكتب  خ،  تار بدون  الطبعة  انت  (إذا  بفاصـلة،  متبوع  الطبعة  خ  تار

  ،)"الطبع

  عنوان الكتاب متبوعا بفاصلة،  

ن،    شر متبوعة بفاصلة أو بنقطت   بلد ال

شر متبوعة بفاصلة،   دار الطبع وال

ان الك    تاب يحتوي ع أك من طبعة) متبوع بفاصلة، رقم الطبعة ( إذا 



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
206 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
اية توثيق    ار، متبوع بنقطة للداللة ع  عض املعلومات أو األف ا الباحث  س م رقم الصفحة أو الصفحات ال أقت

امش" . ،  ال   ).  98، ص 2016( عبد الناصر جند

  أمثلـــة: 

أن  "    ومباشرا  حرفيا  الكتاب  من  االقتباس  ان  العالقة  إذا  د  لشوا التأصيل  ة  بدا "إن  التالية:  الفقرة  ندون 

املادية   ياة  ا ألمور  الك  التناول  اإلسالم   عة  لشر لية  ال القواعد  ن  مضام ناه  تت والعلم  اإلسالم  ن  ب االيجابية 

والدني الدين  ألمور  الشامل  التنظيم  اإلسالم   الكما  السمو  معالم  التناول  ذلك  يؤازر  والسرد  والروحية  النص،  و ا، 

يب ومن قبل االمتثال األمر باإلتباع، وللن باالجتناب.  غيب وال ال ليف والتفصيل، و ن والدعوة والت   والتلق

. : امش ع النحو التا ون توثيق ال   ي

1 )  ) عناية،  ،  1985)غازي  األو الطبعة  البعث،  دار  زائر، قسنطينة:  ا ن،  املسلم العل عند  البحث  ية  من  ,(

،  . "17ص   ). 98، ص 2016( عبد الناصر جند

ن اإلسالم والعلم  عالقة وطيدة، ألن اإلسالم يتصف   أن نكتب: إن العالقة ب ان االقتباس غ مباشر  " أّما إذا 

مباشرة  بالكمالية   غ  قة  بطر ولكن  آنفا  ورة  املذ الفقرة  من  سة  مقت الفكرة   ذه  ف للعلم  سبة  بال ال  ا وكذلك 

  : امش ع النحو التا ون توثيق ال التا ي   و

ذه الفكرة بتصرف من مرجع، غازي عناية، (  ( 2  زائر،    1985) وردت  ن، ا ية البحث العل عند املسلم ), من

، ص دار  :قسنطينة   17البعث، الطبعة األو

ون ع النحو التا . امش ي ن، فإن توثيق ال ن متتاليت    :أما  حالة االعتماد ع نفس املرجع مرت

     P, Ibid. ) املصدر نفسه، رقم الصفحة أو الصفحات فقط( 2

ون كما  امش ي : أما إذا اعتمدنا ع نفس املرجع ملرات غ متتالية، فإن توثيق ال   ي

  مثال:  P., CIT.OP. لقـب املؤلـف، مصدر سبق ذكر ه، رقـم الصـفحة أو الصفحات )( -

  . 17) عناية، مصدر سبق ذكره، ص -( 

امش كما   ون توثيق ال ن أو أك لنفس املؤلف، ففي حالة تكرار املرجع  موضع آخر، ي أما إذا اعتمدنا ع مرجع

ية البحث العل  -مثال: ) P, Cit. OP. ذكره، رقم الصفحة أو الصفحاتلقب املؤلف، مصدر سبق   )-( :ي (عناية، من

ن، مصدر سبق ذكره، ص ، ".17عند املسلم   ). 99، ص 2016( عبد الناصر جند

ة  - ب شور  مجلة أو دور سبة ملــقال مـ وامــش بــال   : قــواعد توثـيق ال

ذا النوع م  طوات التالية" إذا أعتمد الباحث أو الطالب ع    :ن املصادر، فعليه إتباع ا

ن متبوع بفاصلة،  ن مزدوجت اتب املقال متبوع بفاصلة، عنوان املقال ب   اسم ولقب 

ة وتحته خط متبوع بفاصلة،   لة أو الدور   اسم ا

ة متبوع بفاصلة،    لة أو الدور يئة ال تصدر ا   اسم ال

شر متبوع بفاصلة، مدينة ال شر متبوعة بفاصلة،  بلد الطبع وال ن، دار الطبع وال شر متبوعة بفاصلة أو نقطت طبع وال

س باألعداد    )السنة متبوعة بفاصلة، (البد أن تكتب السنة باألحرف ول

  رقم العدد متبوع بفاصلة، )البد أن يكتب رقم العدد باألحرف).  

ا امل خ العدد متبوع بفاصلة، رقم الصفحة أو الصفحات املوجودة ف سة متبوع بنقطةتار ــة: .علومات املقت     أمثلـ

*   : امش ع النحو التا ون توثيقه لل   إذا أستعمل الباحث أو الطالب املقال ألول مرة، ي

ي"،  -( ات الكمية  التحليل السيا والواقع العر ية للعلوم السياسية،) مصطفى علوي، "االتجا لة العر معية    ا ا

ي،  غداد، السنة الثالثة، العدد الثا ية للعلوم السياسية، العراق،     .37،ص  1988العر
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الية تكيف املنظور الواق  العالقات الد ، " إش رب الباردة"،  عبد الناصر جند عد ا ولية مع التحوالت الدولية ملا 

ي، العدد ، ."  20،ص  2010،جوان 376مجلة املستقبل العر   ).99، ص 2016( عبد الناصر جند

امش           كما   ون توثيق ال ، في أو أك ن  ن متتاليت " أما إذا أعتمد الباحث أو الطالب ع نفس املقال مرت

:   ي

  ص، نفسه  Ibid, P .37 .37) املصدر -( 

ذا املقال أوال ثم ع مرجع آخر ثم يرجع إ   *  عتمد ع  أن  قة غ متتالية،  إذا أعتمد الباحث ع نفس املقال بطر

ون ع النحو التا امش ي   املقال األول، فإن توثيق ال

  37علوي، مصدر سبق ذكره، صمصطفى   ) -(

 أك من مقال أو مرجع لنفس املؤلف، ففي حالة تكرار املقال أو املرجع  موضع آخر، فالبد أن نكتب  إذا اعتمدنا ع * 

ن أو عنوان املرجع متبوع بفاصلة ثم عبارة: املرجع السابق   ن مزدوجت اسم ولقب املؤلف متبوع بفاصلة ثم عنوان املقال ب

  بنقطة، وذلك ع النحو التا الذكر متبوع بفاصلة ثم رقم الصفحة أو الصفحات متبوع 

ي"، مصدر سبق ذكره، ص  -( ات الكمية  التحليل السيا والواقع العر ،  .37) علوي، " االتجا ( عبد الناصر جند

  ). 100، ص 2016

سبة لألطروحات  - جـ وامش بال االقتباس من أبحاث ورسائل أو مذكرات املاجست و  "     :قواعد توثيق ال  حالة 

م الباحث باملعلومات التوثيقية التالية    :أطروحات الدكتوراه، يل

  اسم ولقب الباحث مقدم البحث أو الرسالة متبوع بفاصلة، 

ون متبوعا بفاصلة،     عنوان البحث أو األطروحة وتحته خط، و

العليا أو بحث لنيل درجة املاج  الدراسات  و بحث لنيل دبلوم  ل  ست أو بحث لنيل  تحديد طبيعة البحث من حيث 

ون ذلك متبوعا بفاصلة،    دكتوراه الدولة، و

خ    تار بفاصلة،  متبوعا  اديمية  األ أو  د  املع أو  لية  ال اسم  بفاصلة،  متبوع  العا  التعليم  مؤسسة  أو  امعة  ا اسم 

  املناقشة متبوعا بفاصلة، 

امش   اية توثيق ال   رقم الصفحة أو الصفحات متبوعا بنقطة للداللة ع 

جند-(   :أمثلــة الناصر  عبد  الثالث:  )  العالم  وصراعات  العظ  القوى  انفراج  ادة    1979–  1969،  ش لنيل  ،بحث 

استل، قسم العلوم السياسية،  طانيا، جامعة نيو ، بر     .50،ص  1988املاجست

امش بلغة البحث ع النحو ال ية، فالبد من كتابة ال ما أن البحث قدم باللغة اإلنجل :و   تا

(-) Abdelnacer, Djendli, Superpower Détente And Third world Conflicts: 1969-79, Master of philosophy 

thesis, G.B, Newcastle Upon Tyne, University of Newcastle Upon Tyne, Department 50.P, 1988, Politics of      

  ، اسات تحو عبد الناصر جند ع ى  العالقات  ت  ال ا ة الك ات النظر رب الباردة ع االتجا عد ا النظام الدو ملا 

العلوم   الدولية، قسم  واالعالم،  السياسية  العلوم  لية  زائر،  ا جامعة  زائر،  ا الدولة،  دكتوراه  ادة  ش لنيل  بحث 

   55،ص  2005السياسية والعالقات الدولية، 

سب امش بال ل ما قيل عن توثيق ال شأن تكرار املرجع أك من مرة  و ة  ان ذلك   –ة للكتب أو للمجلة أو للدور سواء 

أو  موضع آخر ،  . يمكن أن ينطبق تماما ع توثيق األطروحات"  –بطر يقة متتالية  ، ص 2016( عبد الناصر جند

100 .( 

سبة للوثائق الرسمية - د وامش بال    :قواعد توثيق ال
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ومة ومنظمات  " تحتوي الوثائق الرسمية   ة أو رئاسة ا ور م ات الرسمية من رئاسة ا ل ما يصدر عن ا

ب ع الطالب أو الباحث التقيد بالعناصر   ذا النوع من املصادر، ي ية إقليمية ودولية  حالة واالقتباس من  جما

ا سلسل    :التالية حسب 

الرسمية من   القانونية  الوثيقة  س ونوع  بفاصلة، اسم وج متبوع  ا،  نوع ان  أيا  للوثيقة  املصدرة  ة  ا اسم 

ي أو عقد أو قرار إداري، متبوع بفاصلة، رقم املادة أو   ل  نص من امليثاق الوط أو الدستور أم  حكم قضا حيث 

  الفقرة، متبوع بفاصلة،  

   .بنقطة رقم الصفحة أو الصفحات متبوع

) دستور -مثال:  الشعبية،  الديموقراطية  ة  زائر ا ة  ور م ا .1،ص  1،املادة  1989)   "  ، جند الناصر  عبد   )

  ). 101، 100، ص ص2016

ف -ـ سبة لل وامش بال      :قواعد توثيق ال

ن   ع ن عليه األخذ  ذا النوع من املصادر، يتع سلسلية  " إذا أعتمد الباحث أو الطالب ع  قة  طر االعتبار و

   :العناصر التالية

اتب املقال متبوعا بفاصلة،    -    اسم ولقب 

ن متبوعا بفاصلة،   -  ن مزدوجت  عنوان املقال ب

فية وتحته خط متبوع بفاصلة،    -   اسم ال

 رقم العدد متبوع بفاصلة،    - 

ن متبوع بفاصلة،    -  ن قوس يفة ب خ صدور ال  تار

ف ال يتجاوز الصفحة الواحدة رقم الصفحة متبوع بنقطة )  -   وعادة ال يكتب رقم الصفحة ألن املقال  ال

 مثـال   - 

ر يحياوي، "مقاومة االستعمار لم تتوقف"، املساء، العدد) -( -  ( عبد  ". .  15،)ص  1994نوفم18/19( ،2807الطا

 ،  ).101، ص 2016الناصر جند

للمطبوعات  - و سبة  بال وامش  ال توثيق  ل  إذا  "     :قواعد  ش مطبوعة   من  الباحث  أو  الطالب  س  أقت

سبان العناصر التالية   :محاضرات، يجب عليه أن يضع  ا

امل للمحاضر متبوع بفاصلة،  -   االسم ال

ن متبوع بفاصلة،    - ن مزدوجت اضرة ب  عنوان ا

 اسم املقياس مع تحديد املستوى الدرا متبوع بفاصلة،    -

ام  - ـاضرة (ا خ إلقـاء ا لـية والقسم) متبـوع بفاصلة، تار  عة و ال

ن متبوع بفاصلة،    - ن قوس اضرة أو إصدار املطبوعة ب خ إلقاء ا  تار

امش.(رقم الصفحة يخص املطبوعة    - اية توثيق ال رقـم الصفحة أو الصفـحات متبـوع بنقطة للداللة ع 

اضرة امللقاة ع الطلبة س ا  .  )ول

  مثـال:

عبد  -( أو )  السنة  لطلبة  االجتماعية  العلوم  ية  من مقياس  محاضرة    ،" العل البحث  ية  "من  ، جند الناصر 

قوق العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ( لية ا س، جامعة باتنة،  سا   ). 2011فيفري  10ل
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تلف املراجع واملصادر اآللفة الذكر ف  سبة  امش بال ل ما قيل عن توثيق ال يما يخص تكرار املراجع أك من  و

اضرات" قة متتالية أو  موضع آخر، ينطبق ع املطبوعات وا ، . مرة بطر   ). 101، ص 2016( عبد الناصر جند

نت  - ز اقع االن سبة ملو وامش بال نت، يجب عليه   :قواعد توثيق ال س الطالب أو الباحث من موقع االن "  إذا أقت

  التوثيقية التالية:أن يرا املعلومات  

ن متبوع بفاصلة،   - ن مزدوجت اتب متبوع بفاصلة، عنوان املرجع أو املقال ب امل لل   االسم ال

ن متبوع بفاصلة،   - ن قوس خ تصفح املوقع ب   تار

اصة بموقع املرجع أو املقال وتحته خط متبوع بنقطة   - املة ا ن املعلومات ال  تدو

 : مثال

اصة بموقع    - امل املعلومات ا ن  خ تصفح املوقع، تدو ن، تار ن مزدوجت اتب، عنوان املقال ب اسم ولقب ال

أو املقال وتحته خط املراجع واملصادر،   .املرجع  أنواع  تلف  وامش  ال من خالل استعراضنا لقواعد توثيق 

ب ع الطالب أو الباحث مراعا ستخلص الشروط ال ي    :ا، ويمكن أن 

ل املعلومات املتعلقة باملرجع أو املصدر عند االعتماد عليه ألول مرة  1 - ن   .  يجب تدو

قة متتالية، يكتفي باملعلومات التالية: نفس  2  - إذا أعتمد الباحث أو الطالب ع نفس املرجع أو املصدر بطر

 P, Ibid.املرجع، رقم الصفحة أو الصفحات

الطال3  - أو  الباحث  أعتمد  لقب  إذا  التالية:  باملعلومات  يكتفي  آخر،  املصدر  موضع  أو  املرجع  نفس  ع  ب 

  .املؤلف، مصدر سبق ذكره، رقم الصفحة أو الصفحات

 P, Cit. OP, Auteur'd Nom. لقب املؤلف، مصدر سبق ذكره، رقم الصفحة 4 -

اتب أك من مصدر واحد، ففي حالة   5 - ان لل لبد ع الطالب أو الباحث  عتماد عليه  موضع آخر، ااال إذا 

اتب،   ل نوع من املراجع و املصادر: لقب ال ش  م قة  التالية وحسب طر ن االعتبار املعلومات  ع أن يأخذ 

 عنوان املصدر، مصدر سبق ذكره، رقم الصفحة 

- Nom d'Auteur, Titre    d’Ouvrage, OP. Cit, P.  

  ،  ). 102، ص 2016( عبد الناصر جند

  :خاتمة

لو األخ وما تجدر اإلشارة إليه        ذه  أن  ره  و    ماجاء  ورقتنا البحثية  تمام بالبحث العل وتطو اال

ة واملتعددة ال  من خالل   ا للدراسة ما إال محاولة جادة إليجاد حلول للمشكالت الكث طرح ا و ناول املواضيع ال ي

عد الذ نا  حياتنا اليومية خاصة  ة تواج سلسلة ووا ية م شه اليوم لزم عدة دراسات، من خالل إتباع من ع   ي 

ية السليمة   .فالبحث العل ال يحقق الفائدة املرجوة منه إال إذا استلزمنا  إنجازه باملن

ست مجرد قواعد وخطوات ومراحل عملية فقط، أو مجرد مجموعة من ا  ية البحوث العلمية ل لتقنيات  فمن

ال يجب أن ي قة للتفك السليم  واألساليب  ا متمثلة  طر نما   طيا الباحث فيما يتمثل  إنجاز بحثه، و ا  بع

سب   و استعداد ذ خاص يك ذا التفك العل  الذي  ساب  وده نحو اك واملنطقي، فاألجدر بالباحث أن يوجه ج

ة بما يوافق القواع ق املمارسة والتجر ون سندا وأساسا ينطلق منه  إنجاز أي بحث أو القيام بأي  عن طر د العلمية لي

ما معا ة أو ميدانية أو كال انت نظر   .  دراسة علمية سواء أ

  قائمة املراجع:  
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رزاق وآخرون، - ن  العراقية،  2020سر امعة  ا العليا   الدراسات  لطلبة  التطبيقي  العل  البحث  ، معوقات 

ة، لدمجلة اشراقات تنمو   . 23،  العدد5املؤسسة العراقية للثقافة والتنمية،  ا

-   ،   بدون مؤلف، بحثعل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%

8A#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%

D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%

D8%AB%20%D8%A3%D9%88,%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%

D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%

83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%

87%D8%A7 .15/02/2021 . 

البحث   - ية  من بحث  مؤلف،  عن  بدون  نقال   ، العل

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=34930942 , consulte le Mardi 02/02/2019, 20 :47 pmالرابط:

  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85 ،3/07/2021بدون مؤلف،  -

-   ، من البحث العل

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=128&title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8

5%D9%8A#:~:text=%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D

9%8A%D9%81%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D

8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A,%D8%A3%D9%

86%20%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%

A9%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%22 ،3/07/2021  . 

،  2012نوال نمور، - ادة املاجست ، مذكرة لنيل ش ا ع جودة التعليم العا س وأثر يئة أعضاء التدر ،كفاءة 

زائر.   ة، جامعة قسنطينة، ا شر  تخصص إدارة املوارد ال

-   ، ية   ،2016عبد الناصر جند عد التدرج  حقل العلوم   من امعية ملا  إعداد وتصميم البحوث العلمية ا

سانية، جامعة بابل، العدد ة واإل بو بية األساسية للعلوم ال لية ال  . 28االجتماعية، مجلة 

، نقال عن الرابط:  - ية البحث العل  بدون مؤلف، بحث من

http://www.startimes.com/f.aspx?t=34930942 consulte le Mardi 02/02/201 ,9:47 pm , 20  

-  ، يم قنديل ع، األردن. 2008عامر إبر شر والتوز ، دار ايازوري لل ية البحث العل   ، من

يم عبابنة، - ي واقع وحلول، مجلة سر من  2011طالب إبرا العر الوط  العل   البحث  ، مقومات ومعوقات 

لد سانية، جامعة سمراء، العراق، ا  .  36، العدد7رأى للدراسات اال

-  ، يم بخ زائر. 4،  الدليل امل إلعداد البحوث العلمية ، ط 2015إبر اح (ورقلة)، ا   ، جامعة قاصدي مر

ن، نقال عن الرابط - نة واإلمام ن، موسوعة فتاوى ال ن، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيم   الشيخ العثيم
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 http://madrasato-mohammed.com/fatawaa_lajna_wa_imameen_02/pg_003_0139.htm, consulte le 

lundi, , 16 :10 pm.01/02/2019  

ي، نقال - عرف العلم، موسوعة موضوع اقرأ عر   عن الرابط: طارق محمد، 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D

9%84%D9%85 , consulte le lundi 01/02/2019, 17 :08 pm.    

يل رزق دياب،  - ن.  ، 2003س شر، فلسط ، بدون دار ال   منا البحث العل

ميته،خصائصه،وظائفه،دوافعه،أنواعه، نقال عن الرابط:، بدون مؤلف - ومه،أ   البحث العل مف

www.madenah-monawara.com/vb/showthread.php?t  , , consulte le lundi 01/02/2019, 19 :47 pm.   

ي، نقال عن الرابط  - ، موضوع إفرأ عر   بدون مؤلف، خطوات  من البحث العل

http://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86%D9%87%D

8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85

%D9%8A    

الرابط:    - عن  نقال  دكتوراه)،  ورسالة  ماس  مذكرة   ، س ماج (مذكرة  عل  بحث  إعداد  مراحل  مؤلف،   بدون 

https://www.cours-droit.com/2018/06/preparation-recherche-scientifique-Memorandum-

Memsister-doctorat.html  

ع،  1992محمد الصاوي محمد مبارك،   - شر والتوز رام لل قة كتابته، مؤسسة األ العل أسسه وطر البحث   ،

 مصر.   

ميته  ضمان جودة البحث، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،  2009بلعور،   سليمان  - الية وأ ،  إعداد اإلش

زائر، العدد اح (قاملة)، ا   .4جامعة قاصدي مر

ية العلمية   - : املن   : نا املستخدمة، نقال عن الرابطامل -أسلوب البحث العل -بدون مؤلف، البحث العل

- http://www.al-mishkat.com/Articles/a10.htm, mercredi 03/02/2019, 22:04 pm  
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ن البناء التق امل والدراسة   امليدانية للبحث العل الفرضية ب

ن التفكيك واالختبار -  -الفرضية ب

The hypothesis between the methodological technical construction and the 

field study of scientific research 

-            The hypothesis between deconstruction and testing - 

مصطفى عماري د.   
MUSTAPHA  AMARI  

ي بكر بلقايد   ، باحث  زائر ،  /تلمسان ، جامعة أ  mustaphacomp@gmail.comا

University Abou BakrBelkaidTlemcen ,Algeria  /searcher 

  

ص:    امل

ن   ن البناء امل التق و ب م إحدى آليات البحث العل ب ذه  الدراسة إ محاولة ف الدراسة امليدانية،  دف 

املمثلة  اآللية  ا     الفرضية  ذه  ل ملا   ، العل للبحث  ى  الك ة   الرك الدعائم   إحدى  عت  عت  من  ال  إذ  ؛  مية  أ

شف عن الفرضية:  ذه الدراسة إ  فك ال دف  ة و الدراسة امليدانية ، كما ية النظر ن الدراسة املن طالفاصل ب   ا

ن (  ةوالتفكيك ب ة أخرى).  االختبار ضمن أطر  البناء امل التق من ج   ضمن  الدراسة امليدانية من ج

لمات املفتاحية:    .الفرضية ، البناء التق امل ، العملياتية،  التفكيك، االختبارال

Abstract: 

This study aims to try to understand one of the mechanisms of scientific research between the technical 

methodological structure and the field study, this mechanism represented in the hypothesis, which is one 

of the main pillars of scientific research, because of its importance. It is considered the dividing line 

between the theoretical methodological study and the field study, and this study aims to decode the 

hypothesis: (between decoding within the frameworks of methodological technicalconstruction on the 

one hand and testing within the field study on the other hand). 

Key words:Hypothesis, methodological technical construction, operations, deconstruction, testi 
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  مقدمة:

ذا باإلضافة إ إبراز اإلطار النظري   ا.  ة عل ا مع تحديد صيخ األجو الية معناه الطرح الدقيق ل إن توضيح اإلش

ا. و عند توضيح   ون أرضي كما يتطلب  الذي ي الية،  ا أي لإلش ل رد  ا ي  املفا اإلطار  التمكن من  الية فعلينا  اإلش

الية من خالل املقابالت االستكشافية و القراءات و االطالع ع الدراسات السابقة (مرحلة   ذا التوضيح أي البناء لإلش

تح ع  كما  الباحث؛  لدى  ال  املن  خلفية  ذلك  إ  ضف  العالقة االستكشاف)،  و  األساسية  يم  املفا ديد 

واب  ب من أجل ا ال س احات  ال ستؤسس لالق يمية  ية املفا ما، و رسم الب و    ع سؤال االنطالق.  القائمة بي

سميه   ملا  ى  الك املعالم  ا،  ل تبعا  تتحدد  و  املوالية)،  (املرحلة  التحليل  نموذج  ا  عل سيؤسس  ال  الشبكة  ون  تت نا 

  Hypothèse générale.الفرضية العامة 

وم الفرضية:  قراءة  - 1   مف

1-1   : وم االصطال  املف

الية، أي ساؤالت اإلش ا إجابة عن  عرف الفرضية ع أ سيطة  ا تتدرج ضمن حركية سؤال جواب  ظل    بصفة  أ

(سعيد   والفرضية  الية  اإلش ن  ب ابطية  ال ص2012سبعون:  العالقة  رحلة  105،  املبدئية   ركة  ا فالفرضية    ،(

ن   با؛ ف حلقة وترجمة ب تقر البحث  ثلث عمل  أغلب األحوال  ل   ش الفرضية  انية صياغة  إم إن  البحث.  ومراحل 

ا تؤثر ع نجاح البحث (فضيل دليو العمل النظري  انة  ي فاالس   ). 34-33، ص 2000 :والعمل امليدا

ية:   لمة  االنجل ، وأصل ال ن  Hypothesisالفرضية  التفس األو ونة من مقطع ء أقل من "      Hypoم ا  ومعنا

رة أو واقعة اجتماعية ما، و   Thesisأو أقل ثقة من أطروحة   ح ومؤقت، لتفس ظا ي مق ا مبد ا جواب اف أي أ

عماد الغ  (عبد  ا  وترابط ا  أسبا معرفة  دف  رة  الظا ذه  دراسة  أو  تأمل  من  مستمد  تفس  أو  ، 2007  : جواب 

  ). 33ص

دا وال  ا،  إلثبا اختبار  إ  تحتاج  ا،  ف وك  مش احتمالية،  إذن   دوث         الفرضية  ا احتمالية  كفرضية  لصياغته   

مالحظة   يجة  ن ا  إ خيالية،  ون  ت أن  يجب  ال  ا  لك تصدق.  ال  وقد  تصدق  قد  ا  أ الفرضية،  الوقوعشرط   أو 

Observation ا الباحث (عبد الغ عماد دات مر    ). 33، ص2007 :علمية ومشا

السؤال األول  تقوم مقام  ائية  ال ا  يقتصر أساسا، ع  الفرضية  صيغ إنما  البحث  بقى من عمل من  ي ، ولذلك فما 

معطيات   أن  كما  املعتمدة،  والوسائل  األدوات  من  ا  أو غ املالحظة  مع معطيات  ا  مواج ق  طر عن  الفرضية  اختبار 

تلك   ا  عل ال تأسست  ة  النظر إ خلفية  ة  ذه األخ ا ل اختبار الفرضيات تتعدى  ا  ال تجا ال  الواقع  الفرضيات 

والعمل   النظري  التفك  ن  ب ركة  ا تمفصالت  ون  ت إذ  أجزائه،  مختلف  ن  ب ام  اال وتؤمن  سعته  البحث  تمنح 

 .   التجر

 :   الفرضية باملع السوسيولو   2-       1

دي:   1-2-1      الفرضية باملع التجر

ع واملتغ املستقل، يمثل املتغ ن املتغ التا لة البحث،   عالقة ب رة موضوع الدراسة ال برزت  مش ع الظا  التا

إ   دي  التجر ي  املفا النظري  االنتقال من  و  ذه.  البحث  لة  مش ور  ظ ب   الس أنه  ض  يف املستقل  املتغ  أما 

عملية التحقق (سعيد سبعون  سمح    ). 111، ص2012:العم امللموس الذي 

ي: الفرضية باملع اإلجر  1-2-2   ا
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رة موضوع   لة البحث أو الظا ع املش م للمتغ املستقل من أجل قياس وضبط املتغ التا ن التفس والف  عالقة ب

أو   التحقق     أو  ة  للتجر يقي  اإلم والعمل  لة  املش لصياغة  النظري  التفك  ن  ب جسر  إقامة  فالفرضية   الدراسة؛ 

  االختبار. 

  كيفية الوصول إ الفرضية :   - 2

  البناء التق و امل      2-1

   العملياتية  :       2-1-1 

ل   ش ع  الواقع  ا   مالحظ يمكن  رة  ظا إ  الية  إش ل  ش ع  و  الذي  البحث  سؤال  من  االنتقال  العملياتية  

البد   ال  يم  املفا ستخرج  الفرضية  من  انطالقا  ثم  دف،  أو  امللموس.  فرضية  ع  الطا ا  منح غية  ا  تحليل من  علينا 

امللموس   انب  ا إ  رد  ا انب  ا من  تقل  ن كذا  البحث.  لة  مش تحديد  مة  م مرحلة  ومي  املف التحليل  ذا  عت 

ال تقود إ تحديد عناصر   دف جعله قابال للمالحظة،  ورة علمية تجسيد سؤال البحث  للبحث. فالعملياتية  س

  لواقع لإلجابة عنه. من ا

  مكونات الفرضية ":   2-1-2  

سبعون  (سعيد   " ات  املتغ من  مجموعة  ا  أ ع  االجتماعية  ياة  ا جوانب  مختلف  االجتماع  علم  عا  ":2012 ،

ع املتغ  الواقع. فاملتغ عبارة  110ص د  الفرضية  س با ات؛ وعليه، ما  شتغل ع متغ العلم عموما،   .(

ن،  ع سيط إن املتغ صفة تأخذ ع األقل قيمت ان، يمكن أن يأخذ قيما مختلفة، وللت ن صيغة موجودة  أي كيان 

ات إ   يف املتغ ات كميةحيث يمكن تص ات كيفية  مثل: السن، األجور ...، و    متغ نة، النوع االجتما "  متغ مثل امل

ندر".  ا

ات:   2-1-3              أنواع املتغ

نظري   بإطار  ح وا ومعقول ومرتبط  ين ع األقل  تصر ن متغ ا عالقة ب أ  غالب األحيان تقدم الفرضية ع 

ور املتغ األخر و   ب  ظ ما س ع أحد ذا  ية و ية سب ين  عالقة تفس ن املتغ وأساسا قابل لالختبار، والعالقة ب

  ). 111، ص2012:وجوده (سعيد سبعون 

وره، إنه   و املتغ الذي نبحث عن تفس أسباب ظ ات  الفرضية، فاملتغ األول  لة  ناك نوعان من املتغ يمثل مش

ع  التا املتغ  و  و  ا  دراس د  نر ال  سبعون   البحث  ص2012: (سعيد  املتغ  111،   ، اضع  ا املتغ  أيضا  س  و   (

و ذلك املتغ الذي   اتيجري عليه الفعل من أجل  الالحق أو الناتج عن ،  س    قياس املتغ ، ص 2006  :( أنجرس مور

ي  169 الثا املتغ  أما   ، األول )  املتغ  وجود  أسباب  به  نفسر  الذي  و  أو  ب  الس س  و  و  املستقل ،    أو    باملتغ 

س  شط أو التجر  ( أنجرس مور ب، السابق ، ال   ). 169، ص 2006  : املتغ الس

:  مث    2-1-4    ال توضي

ذا   ل يجة  ون ثانية،  ة  نفسه من ج الرفض  ذا  ع  واب  ل ورة  وس ة،  ج من  اجتما  رفض  عن  عب  قة   املرا

ن بناء   مش ه من امل ، فإنه يحاول مع غ قته محاوال، بذلك إ فاعل اجتما ق يحفظ رفضه و مرا الرفض فإن املرا

فا ف ون فيه مقبوال ومع   يه.عالم اجتما ي

ن:  الية بفرضت ذه اإلش   تو 

  :   الفرضية األو

تلف القيم   - عت العنف والرفض  قون شباب فاعلون اجتماعيون ضمن عالقات اجتماعية منحلة، و املرا

م.  ش م  االجتماعية رد فعل ضد 
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قة         املرا

  

  عالقات اجتماعية منحلة  

تلف   القيم رد العنف والرفض 

ش.  م   فعل لل

ع                                                                متغ مستقل    متغ تا
 الفرضية الثانية: 

فا به   - ون فيه مقبوال ومع ورة  مراحل عمر الشاب تدفعه إ بناء عالم اجتما خاص به لي قة  س املرا

.   كفاعل اجتما

  

قة         املرا

  

  بناء اجتما 

اف كفاعل   القبول واالع

  اجتما 

ع                                                                متغ مستقل         متغ تا

ال و أنواع   الفرضيات   - 3  : أش

ال   أش أنواع    ناك  و  ال  أش لبعض  ماي وصف  و   ؛  ا  ا و طبيع داف أ و  ا  ي لب تبعا  للفرضيات  أنواع  مختلفة  و 

  الفرضيات :  

ال الفرضية :    3-1                      أش

ل التا :     يمكن صياغة الفرضية بكيفيات مختلفة ع الش

                        3-1-1    :   الفرضية أحادية املتغ

رة الفقر و   ا، مثل ظا ا و مدا بؤ بتطور دف الت رة واحدة  س سوى  تركز الفرضية أحادية املتغ ع ظا البطالة؛ ل

ما.  لمة الفقر أو البطالة و تقييم   ع الباحث حصر 

ات :    3-1-2                         الفرضية ثنائية املتغ

سبة إ الفرضية   ل املتعود عليه بال بؤ   إنه الش ما الت ط بي ن ير ن أساس ات  ع عنصر عتمد الفرضية ثنائية املتغ

دف إ ية ، انطالقا من   العلمية ال  ة عالقة سب ون من ج ات  يمكن ، ان ت ر ، إن عالقة  ثنائية املتغ  تفس الظوا

ب لآلخر أنه س ن و  ستقديم أحد العنصر   .     ) 156، ص 2006 :(أنجرس مور

ات :   3-1-3                       الفرضية متعددة املتغ

ات بوجود عال ابطة  تفرض الفرضية متعددة املتغ ا م أ ات و  ر متعددة ع غرار الفرضية ثنائية املتغ ن ظوا قة ب

 . رة أخرى أو أك ب لظا رة ما أو أك  س ، أي أن ظا عد سب   أو ضمن 

  أنواع الفرضية :    3-2       

قة االحصائية :   3-2-1              الفرضية حسب الطر

  :الفرضية االحصائية  3-2-1-1             

والذي   ا.  واختبارا تلفة  ا االحصائية  األساليب  خالل  من  ا  إلثبا يمكن  فرضية  أي  االحصائية   بالفرضية  قصد  و

ا. وكما يمكن القول أن   ل إثبا س ا بيانات كمية أو نوعية وتتحول لبيانات احصائية  ذه الفرضية يجمع ل يقصد به أن 

ات ال من املكن أن تتحول لصورة ك ا احصائيا.املتغ ات فرعية يمكن اختبار ذه الفرضية كجزء  مية ومتغ ستعمل 

ي  ة و فرضية بديلة ، و االختبار االحصا ا  سياق فرضية صفر ع ع ا  احصائيا و  من عملية التحقق و يمكن اختبار

يوس  سانتاكروس : ا    ( سوت   ). 284، ص2012و الذي يقرر قبول االحصائية أو رفض

V
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ة   3-2-1-2           : الفرضية الصفر

ات   ن املتغ ات، وال ترفض أي صلة ب ن املتغ ش لعدم وجود العالقة أو األثر ب ا منفي و ون بيا  الفرضية ال ي

ا صياغة  تمع.  التالية: ومن األمثلة عل مة  ا ر سبة ا ن الفقر و   ال يوجد عالقة ب

البديلة   الفرضية  ر  لتقر ا  عدم  سعون إلثبات  اتيجية عكسية  اس الفرضية  ذه  الباحثون  ستخدم  ما  وعادة 

ات.   ن املتغ   بوجود عالقة ب

  البديلة: الفرضية 3-2-1-3      

مجموعة     األخرى   الفرضية  الفرضي  الفرضية  إن قبول   ة  الصفر للفرضية  ل معاكس  ش ، و تصاغ  ة  ة  الصفر

الفرضية    قبول  ع  ة  الصفر الفرضية   رفض  و   ، البديلة  الفرضية  رفض  ع  االحصائية  االختبارات  ة    الصفر

يوس  سانتاكروس :البديلة     ). 284، ص2012(  سوت

قة االشتقاق:    3-2-2         الفرضية حسب طر

باطية:   3-2-2-1          الفرضية االست

ل.  فرضية   زء من ال ا قياس معرفة جديدة بمعرفة سابقة، أي ا   يتم ف

ائية: 3-2-2-2   الفرضية االستقر

ة.  فرضية   زء باالعتماد ع املالحظة و التجر ل من خالل ا ا التعرف ع ال   يتم ف

  كيف يب نموذج التحليل؟:   - 4

 ) إليه من اإلشارة من قبل  اصة وفق معاي معينة حسب ما تمت  ا ا ستمد سبل دة  ة فر ل بحث تجر   سؤال يمثل 

ن:   ن مختلفت قت   االنطالق...)، وتلك معطيات تمكن من بناء نموذج ع طر

  .ك ع الفرضيات  ال

  . ذا املستوى األخ ية البيداغوجية فإننا سوف ننطلق من  يم، أو العكس. ومن باب املن تمام باملفا  اال

مة ":   4-1 يم " املف  بناء املفا

مة   املف عConceptualisationإن  ولذلك  عبارة  طبعا،  الباحث  نظر  ة  وج من  الواقع  تمثيل  إ  س  مجرد  بناء  ن 

تحديد   ع  وم  املف فبناء  تحدده،  ال  عاد  األ تحديد  ع  ينصب  ما  وم  مف فبناء  ي.  انتقا ناء  ب يتعلق  نا،  فاألمر، 

ع وأ يم  املفا فإن  االجتماعية،  العلوم  ففي  عاد.  األ قياس  يمكن  ا  بواسط ال  ا   املؤشرات  مصرحا  ون  ي ال  ا  اد

  عبارات مباشرة قابلة للمالحظة. 

ب و التجاعيد ...    وم، فمثال الش عاد املف ر موضوعية قابلة للمالحظة و قياس أ ذه املؤشرات  عبارة مظا و من تم ف

ب م غر عتمد   59، ص1997  : مؤشرات ع الشيخوخة ( عبد الكر سبة للبلدان ال  الة املدنية،  ) ، أما بال ل ا

سيطة   يم ال الة الشيخوخة ، و الشيخوخة من املفا سمح بقياس دقيق  ا ، إذ  عت مؤشرا  وا فإن سنة الوالدة 

تحليل   تتطلب  معقدة  أخرى  يم  مفا ناك  أن  كما   ، العمر  و  مؤشره  و  الكرونولو  البعد  و  و  الواحد  البعد  ذات 

ونات قبل الوصول إ ا إ م عاد ونات و املؤشرات يختلف باختالف    أ عاد و امل عملية تحديد املؤشرات، ثم أن عدد األ

يم .    املفا

دد:   4-1-1 ي ا ا وم اإلجر   املف

ق معطيات مجمعة من   ق املالحظة املباشرة، أو عن طر ي عن طر ل إجرا ش نا  وم مب دد مف ي ا وم اإلجرا عت املف

ذا   ة ل العثور ع عناصر ضرور املرحلة االستكشافية يمكن  ال تمثل  القراءات واملقابالت  ن فمن خالل  الباحث طرف 

ددة   ا االجرائية  يم  املفا ان  كما  االستقرائية  البناء.  و  التحليل  بالدقة    Quivy Rayman , Van)تتم 

Campenhoudt Luc :2006 , P 119 ) .  
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علمية   بقيمة  تحتفظ  ذلك  مع  تبقى  ا  أ إال  املسبقة،  ام  واألح ار  األف عن  ا  فصل يصعب  املنعزلة  العملية  يم  فاملفا

ا  األخرى  تقدم املعرفة العلمية  م س مؤكدة نظرا إ مسا  ) .  159، ص 2006 : (أنجرس مور

سقي:   4-1-2 وم ال   املف

وم   سق ، إن املف ن عناصر ال عتمد ع منطق العالقات ب ية ، إذ  كي باطية و ال سقية تتم بالدقة االست يم ال املفا

ش باط و ال االست رد   و مب ع االستدالل ا نما  ة ، و سقي غ مستقرء من خالل التجر و ال ابه و التضاد ... و 

رد   سبة سابقا، و غالب األحيان فإن العمل ا سلوكيات واقعية أو بمعارف مك يم تتصل  استدالل قد يرتبط بمفا

غم    اد بال سميه   الذي  العام  الفكر  إطارات  أحد  حول  األمر     paradigmeيتمفصل  و  كما  ؛  النظري  التناول  أو   ،

االج الفاعل  وم  ملف سبة  الفعل  بال غم  "سوسيولوجيا  براد إطار  يندرج ضمن  الذي  و   ، إليه سابقا  تطرقنا  الذي  تما 

 ."   االجتما

ن البناء امل التق والدراسة امليدانية:   - 5 ط الفاصل ب  الفرضية ا

ي ( تفكيك الفرضية): 5-1 وما   التحليل املف

د   جية لتجسد ما نر ورة تدر و س ومي  املف الباحث   إن التحليل  أثناء شروع  التحليل  ذا  يبدأ  الواقع،  مالحظته  

س يم من الفرضية (أنجرس مور ل  158-157، ص  2006  :استخراج املفا ذا التحليل أثناء تفكيك  ستمر  وم)  ؛  مف

وم: رةتصور ذ عام    (املف أك    ومجرد لظا املوجودةأو  ا  وللعالقات  الستخراج  بي عاد)  (البعد: أحداأل جانب من    ؛ 

ون واملؤشر، ال   وم وامل ن املف با مرحلة تتوسط ب و تقر وم.  ن من واقع املف ش إ مستوى مع وم والذي  جوانب املف

ن   عي ا  ل كث س يم)، ولكنه عمل  ات (املفا ة جدا لعملية إجرائية املتغ وم مرحلة ضرور عاد أي مف يمثل البحث عن أ

ا)، أو ا عد املؤشرات وتحديد ل  ن االعتبار، ثم يتم استخراج من  ع و جانب أك   مكون وانب ال ستأخذ  ون:  (امل

إ   له  وتحو ون  م ل  ح  شر يتم  ثم  املؤشر)،  وقبل  البعد  عد  ي  يأ للبعد،  ا  عنصر    مؤشراتتحديدا وتفس (املؤشر: 

يقية املنج  و مجموع العمليات اإلم ون ما يمكن أن يالحظ  الواقع.  و  مل ر مالحظة، ف ات أو ظوا زة للوصول إ سلو

عض   تجميع  إ  الباحث  يصل  ذلك  عد  للمالحظة،  قابلة  وم)  املف عاد  أ وقياس  للمالحظة  قابلة  ر  مظا عن  عبارة 

عرف   ما  و  و تركي  قياس  إليجاد  طبيعة  بالدليلاملؤشرات  من  املؤشرات  من  مجموعة  يجمع  ك  قياس  (الدليل:  ؛ 

 واحدة).  

وم العالقة االجتماعية، فالفاعل قد    ستخرج من مف الذكر، فالفاعل االجتما  التوضي السابق  للمثال  و بالرجوع 

وضعنا   عد  و ماعية  ا أو  الفردية  الصراعية  االجتماعية  العالقة  أقطاب  من  قطبا  عت  و  ف جماعيا  أو  فرديا  ون  ي

ن      Sociologie de L’actionلنموذج التحليل داخل تصور سوسيولوجيا الفعل   ا أالن تور  Alain Touraine كما حدد

وم الفاعل االجتما  الذي   .L’acteur Socialعتمد ع مف

5-2   :   مثال توضي

5-2-1    :   تفكيك الفرضية األو

  

وم      املكون                  البعد    املف

الت واملصادر   -  التعاون    الفاعالالجتما   املؤ

اف   -  االع

ام قواعد اللعبة   -  اإلدماج واح

مة  -  غيات م
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 املنفعة والوضوح  -

  

  

  تفكيك الفرضية الثانية:  5-2-2

  

وم      املكون         البعد    املف

انات   -  الصراع    الفاعالالجتما  ن والر  القدرة التعرف ع الفاعل

 القدرة ع إدراك قواعد اللعبة    -

ة  - ر  الو بمجال ا

  القدرة ع تدب الصراع  -

  اختبارالفرضية:  3-

  املؤشر مصادر األسئلة:    5-3-1

ومي، حيث يؤدي   مة أو التحليل املف ق تفكيك الفرضية بواسطة املف يتم إعداد األسئلة وفقا للمؤشرات الناتجة عن طر

وم أو متغ من فرضية،  ل مؤشر إ طرح سؤال أو   ل جزء من وثيقة االستمارة أو املقابلة مطابقا ملف ون  . كما ي أك

ل أسئلة مغلقة، أو متعددة االختيار،   ون ع ش دي إ أسئلة إجرائية ت ا التجر ا الباحث من مضمو فاملؤشرات يحول

  أو أسئلة مفتوحة.

ت يم  املفا بناء  من  ا  استخراج تم  ال  عند  املؤشرات  ون  ت فاملؤشرات   ، االجتما الواقع  بيانات  نحو  املوجه  دور  لعب 

ما  س عليه الفرضية ، بحيث تجنب الباحث التيه  نظام بيانات ر ق ال  ام و ملموس للطر الباحث ، بمثابة مرشد 

ي (س و موجود  الفرضية و معطيات الواقع امليدا ن ما  ا  عملية املقارنة ب  ). 131، ص2012:عيد سبعون ال طائل م

ن:   ن أساس ان  البحث عن الفعالية من عملية التحقق، التحقق الذي يراود الباحث من خالل سؤال   املؤشر يمثل الر

   ع من يتم التحقق ؟ 

 م التحقق؟  تكيف ي  

ان الباحث إ الدراسة امليدانية من خالل   ن يوج م التحقق؟ :و  تيف يو ك    مجتمع البحث ( ع من يتحقق ؟)  السؤال

ية ( املالحظة، االستمارة، املقابلة، تحليل املضمون).     ذلك بواسطة األدوات املن
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ن التفكيك   - 6  واالختبار (إعداد األستاذ الباحث): مخطط توضي للفرضية ب
  
  
  
  

  
  

 
  
  

  

  

  

  

  

الية                  اإلش

  النموذج النظري     العملياتية           

  الفرضية     

  
  

مة         املف
  

يم   عاد     املفا   املؤشر      املكون      األ

  

    مجتمع   البحث / العينة       
  

  

 

 

  املقابلة                          االستمارة                  املالحظة    

  
  
  

ع املتغ  املستقل     التا   املتغ

 التفكيك 

الدراسة  

 امليدانية  

البناء  

التق      

 وامل   

 التفكيك 

 االختبار 

 التحقق 
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  اتمة:ا

ل   ش ا  عقيم يمكن   ، رة  للظا املة  ية  تفس قدرة  تملك   ، ن  قوان و  ات  نظر إ  الوصول  العل  البحث  دف  س

ا الغموض   ان يخيم عل ر  عليالت لظوا ات   و  معقول و منطقي ، فإن نتائج أي بحث عل تقاس بمدى تقديمه تفس

التف ذه  و تكمن  ا،  ك قبل دراس املش س  الشك  و ا ا من  و  ل ة ملا  األخ ذه  الفرضية ،  م بواسطة  الف و  ات   س

امل   و  التق  اإلطار  ضمن  الفرضية  تفكيك  أي  االختبار،  و  التفكيك  ق  طر عن  السوسيولو  البحث  مية   أ

امليدا الدراسة  أطر  ضمن  ميدانيا  ا  باختبار نقوم  ال  فاملؤشرات    ، املؤشرات  إ  نصل  ح  مة  املف نية  بواسطة 

ل  أسئلة   وثيقة  ( شبكة املالحظة ،  دليل   بواسطة أدوات البحث و تقنياته ( املالحظة ، االستمارة ، املقابلة) ع ش

  االستمارة ، دليل املقابلة ).     

شارة )  قائال  : "  ( عزمي  ا، ومخطئ من يد أن لديه فرضية و كما أو ت  زة قبل  نحن ال نبدأ بالفرضية نحن ن جا

اديمية بحثية علمية،  " ،  أن يبدأ بالبحث ن البحوث بصيغة أ ا عناو من الفروض أو الفرضيات تولد البحوث وتولد مع

عكس  بط الفروض، مما  ست ية،  . ومن البحوث الوصفية واالستطالعية وامل ع املالحظة العلمية والتأمل و التفك

ل بحث جدي ا  ند إليه الستكمال  عالقة متبادلة، يصبح ف س عد اكتماله وطرحه، مما يجعل بحوثا أخرى  د متداوال 

  جوانب أخرى تتعلق به، أو تدحض جوانب منه. 

  قائمة املراجع: 

 امعية  علم اإلجتماعالدليل امل  إعداد املذكرات و ا:) 2012حفصة  جرادي (  ،سبعون  سعيد ،   لرسائل ا

شر،   زائر. دار القصبة لل  ا

  زائر.  :)2000(وآخرون،فضيل  دليو امعية، ا ية ، ديوان املطبوعات ا  دراسات  املن

 ) ية البحث  علم االجتماع  :)2007عبد  الغ عماد ات  ، دار الطليعة     –من اليات ، التقنيات ، املقار االش

شر،  لبنان.     للطباعة  و ال

  ) س أنجرس ية :) 2006مور راوي ،من د  بات عملية ، تر بوز سانية ـــ تدر ،  وآخرونالبحث العل  العلوم اإل

زائر.2ط  شر، ا  ، دار القصبة لل

 ) ب م غر ستمولوجية ، ط من و تقنيات البحث العل  :)1997عبد الكر ة ا بية  ،  1ــــ مقار شورات عالم ال م

 ،املغرب.

 ) يوس  سانتاكروس دة فارغ ، طالبحث  :)2012سوت ي  لألبحاث و  دراسة    1االجتما ، تر   ، املركز العر

 السياسات ، لبنان. 

 QuivyRayman, Van Campenhoudt Luc (2006): Manuel de Recherche en Science Sociales,3eme 

édition, Paris, Dunod . 
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" "جودة البحث العل  ادي ا ع كفاءة األداء األ  وأثر

The quality of scientific research and its impact on the efficiency of academic 

performance  

شة  الة عا    د. دو

ران  جامعة زائر  ،01و  ا

doballah31@gmail.com 

ص   : امل

إذ   عامليا،  مطلبا  ادي  األ العل  البحث  جودة  ذلكأصبحت  ضوء  و  ديث،  ا العصر  لنا   مالزمة  صفة  ت  املؤسسات سعىأ

فالبد تمع،  ا املستدامة   التنمية  ائز  ر من  أساسية  ة  رك عد  العل  البحث  ون  ول تلفة،  ا ا  مجاال ا   تتم  أن  امعات  أن وا

تلفة. لضم ا ا ا بأنواع ودة البحثية وأن تتوافر فيه معاي صالحهيتصف با وض بالتعليم العا و ادي من أجل ال  ان جودة األداء األ

ودة  إعداد البحوث العلمية.  يحة والفعالة  من خالل آليات واقعية لتحقيق معاي ضمان ا ن مخرجاته واتخاذ اإلجراءات ال   وتحس

ه من تحديات.       ودة العلمية وما تواج ء من التفصيل قضية ا ناول  نا، سن   وفيما ي من دراس

لمات املفتاحية:   ودة  ال   التحديات.  - البحث العل  - املعاي  - ا

:Abstract 

The quality of academic scientific research has become a scientific requirement, if it becomes a characteristic of our current 

era, and in light of this, institutions and universities seek to excel in their various fields. Because scientific research is 

one of the pillars of sustainable development in society, it must be characterized by scientific research quality and must 

meet its different types of standards. To ensure the quality of academic performance in order to advance, reform and 

improve higher education and take correct and effective measures through realistic mechanisms to achieve 

qualityassurance standards in the preparation of scientific research. 

In our study, we will discuss in some detail the issue of scientific quality and the challenges it faces. 

Key words :  Quality- Standards- scientific research- Challeng.          
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  مقدمة:

دف   و  ا ف ا والعمل ع تنمي شاف املعرفة والتنقيب ع و محاولة اك ادي  ر إن البحث العل األ إ تطو

يطة،   غرض إصالح األوضاع ا ر، أو  رة من الظوا م ظا لة من خالل ف وادر بحثية مؤ ن  و سانية، وت املعارف اإل

ا ا  ل ال يتخبط ف ة  من خالل تناول املشا ل فكر ذه املشا انت  ا، سواء  لول املناسبة ل ا وتقديم ا تمع، ودراس

عت   و ا.  ف املساعدة  العل  للبحث  يمكن  ال  االت  ا م  أ ا  باعتبار الدراسة،  ستحق  ا  ل ف تطبيقية،  أم  ة  نظر

ن نوعية التعليم واالرتقاء بمستوى أدائه  العصر ا م الوسائل لتحس ودة أحد أ ودة مجرد بديال ا عد ا ، فلم  ا

اضر.  ا املنظومة التعليمية  عصرنا ا ة تفرض كه املؤسسات التعليمية، بل أض ضرورة م   تأخذ به أو ت

ة دور األداء التنظي  جودة البحث العل كمطلب أسا لبناء مجتمع املعرفة؛         ذه الورقة البحثية ملعا ي  وتأ

: الية ال أثارت فضولنا العل   ومن خالل ذلك فإن اإلش

امعية ؟             ودة املتبعة  إعداد البحوث والرسائل ا   * ما  معاي ا

ما للموضوع الذي  وقبل   ل مدخال م ش ا  ا باعتبار مي يم وأ عض املفا سليط الضوء عن  الولوج إ بحثنا يجدر بنا 

ته.    نحن بصدد معا

1 - :   البحث العل

امة أو توضيح موقف   ة معلومة أو حادثة  دف إ استقصاء  ي منظم  سا عرف البحث العل ع أنه: "سلوك إ

أو معينة،  رة  ظا شاط    أو  العل  فالبحث  تمع،  وا الفرد  م  اجتماعية  أو  اديمية  أ لة  ملش نا  حل  إ  الوصول 

ذه   ن  ب االرتباط  ملعرفة  محققة  موضوعية  منا  ع  اعتمادا  قائق  ا لتق  وأسلوب  التفك  قة   وطر منظم 

ية" ن التفس قائق ثم استخالص املبادئ العامة أو القوان   . 1ا

ودة2 :  . ا    البحث العل

و عملية ترتكز          شطته، ف التعليم وأ شمل جميع وظائف  عاد  وم متعدد األ ودة  البحث العل مف وم ا إن مف

بقصد   ن  والدارس ن  العامل شاط  من  املستمدة  واملعلومات  البيانات  من  ا  ديناميكي ستمد  قيمية  منظومة  ع 

ل الطاقات وتو  ثمار األفضل ل ات العمل لصا أفضل نتاج إبدا ممكن  االس ل إبدا  مختلف مستو ش ا  ظيف

ا درجة إتقان العمل ودة ال تقاس    .  2الوصول إليه، وتحقيق وفقه معاي ا

ي:3  .سمات البحث العل األد

لقي إ سمات وخصائص تدخله    ع ا ي فضال عن صفات الباحث، ذات الطا ،  يحتاج البحث األد ح التفك العل

و بحث عل أيضا. ي    ألن البحث األد

اكمية:  - ديثة  ال ا العلوم  وتمده  مستمر  تراكم  والنقد،   الدراسة  ميدان  املعر   الرصيد  أن  السمات  ذه  من 

ي، وذلك ا ستغ عن الزاد النقدي ال ي يمكنه أن  م النص    بدفق متواصل. وال نخال أن دارسا معاصرا لألدب العر  ف

ديد   ا مع الفلسفة أو الفن تراكمية أفقية؛ بمع أن ا و حال نا كما  اكمية،  الغيا. فال ا و والتغلغل  تفاصيله لغو

ء من   ا  العلم عمودية؛ وف اكمية  مجال  ال ن أن  بقيه.  ح غنيه و القديم و القديم، بل ينضاف إ  ا ال يل  ف

اضي فالر من  االنقطاع  أوسع  ديثة  ا أن  أو  ا،  ع منقطعة  شبه  وتبدو  ة  وا غ  مثال،   القديمة  والكيمياء  ات 

  . 3القديمة وأعم

ية:  -  املن

ي.        ، خالل سعينا اليومي، وح  نومنا، ولكنه تفك مشوش متقطع شرود عفوي وعشوا نحن ال نكف عن التفك

م صفاته أنه واع تماما، منظم ومركز.   شابك،  أما التفك العل فمن أ ع بالتعقيد وال ل ما فينا  وحولنا م وذلك ألن 

ية   عنيه. ولعل املن ع ال  ذا الكم املتداخل العناصر أو الوقا ستخلص من  ي العل أن  ودور العلم أو البحث األد
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مة االنتقائية ذه امل ئنا جليا  ، ح أنه  تن و املن أو البحث امل ، ألن السالح الذي يرشدنا إ التنظيم والتخطيط 

ل معرفة علمية، أما   و العنصر الثابت   ستطيع أن نقول إن املن  ية. "و عرف العلم بأنه معرفة من  مقدورنا أن 

غ مستمر" ا ففي  ذه املعرفة والنتائج ال تصل إل   . 4املضمون 

ل        ا بأساليب مستحدثة. إن  و أيضا  تجدد، وذلك مع اطراد تقدم العلوم وأخذ ذا العنصر الثابت  العلم  ولكن 

علم يتوسل بمن مالئم له. فاملن املتبع  الدراسة األدبية، ال يمكن أن يماثل املن الذي يأخذ به العلم الطبي أو  

ن كنا أ  ياء؛ و اضيات أو الف نا مسبقا، أن املنا تتقاطعالر   . 5و

ة  أي معرفة علمية.  ية  سمة مبدئية، أساسية ورا   وعليه، إن السمة املن

 الذاتية:  -

ستخرج ما     ي  ي. ول غلغل  النص األد و  ذا البحث  ل خاص ع الذاتية املبدعة، ألن  ش عول  إن البحث العل 

إ فأنت  حاجة  إبداع  من  النص  إ مصاف    القالئل  يرتفع عند  الذي  النفاذ  اللماح  النقد  و  آخر  نوع  إبداع من   

أن   كما  ر،  الظوا جميع  ع  فيه  سري  فالشمولية  الشاملة؛  العامة  ن  القوان ناول  ي العل  البحث  الالمعة.  األعمال 

غ يبدو  العل  فالبحث  كذا  و ا.  والعمل  ن  القوان ذه  ا  تقبل واحدة   م  العقول  أ من  أن  ن  ح ؛    

فإن   العامة  القضايا  ح  اصة؛  ا منازعه  و صاحبه  صية  مغموس  فردي،  أنه  الف  أو  ي  األد البحث  خصائص 

ذا التم   ته املتفردة، ازداد  ص ان لألديب أو الفنان  لما  . و ا  قالب متم األديب أو الفنان يجنح إ التعب ع

عر  عا  طا وغدا  ة:  لديه  ش غدت  ال  قولته  بوفون)  (جورج  قال  أن  عبثا  س  ول الذائقة.  تخطئه  ال  وتوقيعا  به  ف 

سان نفسه"، توكيدا ع ما يحمل أسلوب األديب من خصوصية و اإل   .  6"األسلوب 

ا     عتمد ع  له. كذلك فإن العلم  صية  أن ال  ون و اد ي العلمية ي قائق  التعب عن ا ن أن أسلوب  ن   ح ليق

ا اإلقناع.  م ا املنطق و ر ؛ أي ع أدلة عقلية جو   املوضو

 التوضيحية:  -

        . العل ي  البحث األد عكس التعب عن سمة الوضوح والدقة   و مصدر صنا  لوب و العنوان ا ذا  قصدنا 

ول سان؛  اإل عند  القلقة  ة  املضطر األحوال  يخوض   األدب  أن  مسبقا،  قلنا  عن  فقد  ع  األدب  أن  املفارقة  من  كن 

العلم طبعا،   كذا حال  مالية. وما  الوضوح وا شوش والعشوائية، بل ينحو إ  املضطرب ع نحو يخلو تماما من ال

العلوم  فإن  كذلك  واملعادالت..  بالرموز  واستعان  اضيات،  والر الذ  د  التجر إ  مال  علميته  ارتقى   لما  و  ف

االج سانية  ؛ ح إن النقد  اإل ا الك وم الر ا من املف ن قر ق من الباحث ا، تزداد لدى فر تماع والنفس واللغة وغ

الطا امليل  ذا  من  ينج  لم  والتفكيكية  ة  يو الب ديثة،  ا مدارسه  عض  نفسه   ي  النص  7األد عا  نقد  و  ف    .

عب  لغة  واسطة  و ومعادالت،  ومخططات  جداول  ع  ي  ات  األد املصط من  دفق  غرق   و الغموض،  ا  يكتنف ية 

بة.    الغر

امعية :   - 4   أنواع البحوث العلمية ا

ا ثالثة:  ة لكن املتعارف عل ام كث قل ا   إن البحوث  ا

أو   ر  تقار ل  ش تأخذ  ة  قص بحوث  و   : األو امعية  ا املرحلة  مستوى  ع  البحث  أو  الصفي  البحث  األول:  النوع 

رشده   ، يختار األستاذ للطالب  األعمال التطبيقية، عنوان البحث و س خالل السنوات األو سا مقاالت ع مستوى الل

ذه املرحلة و   ن صفحة أو أقل،  واملطلوب   ون غالبا  خمس ساعده ع إتمام بحثه، و إ املصادر واملراجع ال 

ا التعرف ع مصادر ومراجع  عادة  ذا املستوى  ة، و ا أساسية والثانو العلمية من مصادر املادة   ملوضوع، ثم تجميع 

املرحلة   ذه  البحث   ون  و ومحكمة،  منظمة  ية  من قة  بطر ودقيقة  ة  وا ا  عرض ع  به  وتدر اره،  أف تنظيم 

املرحلة  ذه  من  املقصود  ألن  صية  ال وانطباعاته  آرائه  ن  تدو الطالب  من  فيه  يطلب  ال  ليا  الطالب  ش ب  تدر و 
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ا،   ا والتوفيق بي ا، ثم تنظيم ية العلمية  البحث، وكيفية اختيار املصادر وحسن االقتباس م ده ع إتباع املن عو و

 . عداده ملرحلة أع ب الطالب و ل ذلك لتنمية موا   و

من  لة  مش فيه  الطالب  يختار  ل،  طو بحث  و  و  : املاجست درجة  لنيل  بحث  ي:  الثا أستاذ    النوع  بإشراف  املشكالت 

ا وفق   ا ونقد نة من األساتذة، يجمع له الباحث ما أمكن من الدراسات واملعارف، يقوم بتفحص ناقش أمام  ، و جام

ا، مدعما   ار وتفس اناته العلمية، وذلك بتحليل اآلراء واألف م ائه، و ا باختبار ذ معيار النقد العل السليم، يقوم ف

ضافة     ما توصل إليه ا أثر و ون ل ا عن موقفه من موضوع البحث، ح ي عرب ف ن، وا  ا من آراء باألدلة، ال

املوضوع،   م ذلك  م الذين  الطالب  ا  قرأ امعة، و ا ل   ال  العلمية،  الكتب  ال  أش ا تأخذ  املعرفة، أل حقل 

عم أن  يدرك  فالباحث  أساسيا،  علميا  مرجعا  تصبح  التا  ومكملة  و االختصاص،  حقل  علمية   مة  مسا و  ذا  له 

ة  قسم الدراسات العليا، وذلك توطئة إلعداد بحث الدكتوراه.  ا  املرحلة النظر ة ال يدرس   للمواد النظر

عيدا عن الشمول والعموميات، يكرس فيه األصالة   النوع الثالث: األطروحة و بحث ملوضوع شديد التدقيق والتحديد، 

درجة   الباحث  فيه  ينال  تخص  بحث  أع  البحث  ذا  و علمية،  تحليلية  ة  معا ته  معا خالل  من  والتجديد، 

امل،   ا، وألنه بحث شامل مت مة الفعالة  إثرا ذه البحوث،  التعمق  املعرفة، واملسا الدكتوراه، ألن الغاية من 

سب   اك إال  السابقة  البحوث  ع  وتدرب  تدرج  باحث  لي  ومن  له  تؤ بنجاح  والتأليف  البحث  مجال  ة   وتجر ة  خ

عا املشكالت العلمية  ميدان تخصصه   .  8و

5-  : ادي ودة العلمية  البحث األ مية ا   أ

ذا األمر  نظرا         ، و ام ودة  إعداد البحث ا ع من ا ن إ التم  والوصول إ مستوى را س الكث من الباحث

رغباته  أل  إ  للوصول  املتم  العل  البحث  إعداد  ودة   ا معاي  افة  واتباع  ك  ال الباحث  من  يتطلب  ميته 

دافه، اديمية  النقاط اآلتية:وأ مية ضمان جودة البحوث العلمية األ   وعموما يمكننا أن نجمل أ

أكيدة    - وقومية  وطنية  ضرورة  العلمية  البحوث  جودة  مسألة  التكنولوجية  عد  التنمية  أنواع  ميع  األساس  ا  أل

العل  البحث  ات  أولو الرتباط  ذلك  ي،  العر الوطن  ا  يحتاج ال  والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  واالقتصادية 

ات خطط التنمية  .  9بأولو

وا   - فالعلم  م  وقت  أي  ا   م أشد  اليوم  ل  والتعلم  والبحوث  الدراسات  إ  اجة  ا محموم  إن  سباق  لعالم  

سان وتضمن له   ية لإل الراحة والرفا العلوم ال تكفل  أك قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املستمدة من  للوصول إ 

ا أدركت أن عظمة   يد فذلك يرجع إ  أ ة للبحث العل ا مية كب انت الدول املتقدمة تو أ ذا  ه. و التفوق ع غ

ة والسلوكيةاألمم تكمن  قدر  ا العلمية والفكر  .  10ات أبنا

لول ملشكالته    - مة االيجابية  تقديم ا تمع باملعرفة والعلم واملسا د ا س دائما إ تزو إن البحث العل بازدياد 

تلفة  .  11ونرى ذلك جليا  البحث العل ومراكزه ا

ودة املتبعة  إعداد البحوث والرسا - 6   ئل العلمية: معاي ا

االطالع           ة  وك الباحث  ة  وخ ة  والتجر املالحظة  دقة  ع  يتوقف  ذا  و يد،  ا الباحث  نتاج  و  يد  ا البحث  إن 

ة أخرى رغبة الباحث  دراسته ملوضوع بحثه،   ة، ومن ج ذا من ج تلفة  املشكالت  والتعرف ع محصلة النظر ا

ر واستخدام أدوات البحث وتقني ارته  تطو اته، وأيضا صدقه وقيمه األخالقية، ألن البحث العل يب أساسا ع  وم

  القيم األخالقية.

ا معظم   يد ال يتفق عل ودة  إعداد  البحث ا م مواصفات ومعاي ا ديث عن أ ال يتوجب علينا ا ذا ا  

ي اآل ا  ن وال نجمل ن والدارس   :  12الباحث
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شتمل عنوان البحث أو الرسالة، إ صفته العلمية ووضوحه، باعتبار  أوال/ عنوان البحث أو الرس الة: من املتوجب أن 

ون   ي أن  ب  و شغف.  العمل ومطالعته  ع  باإلقبال  القارئ  غري  إيحاء جذابا  م من عنوانه،  يف ي  الكتا العمل  أن 

أنه مبتكر و  ا؛ بمع  ع ومتم علق بالذاكرة ع نحو سر سم  العنوان موجزا،  أنه غ تقليدي، وال ي غ مطروق، كما 

 . ك   بالعمومية، بل ينحو إ الدقة وال

العلمية ال   العمل والدرجة  سية، بمقدار مرتبة  غدو تأس مية املقدمة تك و ثانيا/ مقدمة البحث: من الطبي أن أ

و ت و صاحبه  صية  تن  للعمل،  األو  اإلطاللة  فاملقدمة   به.  ن  املوضوعات،  تق طرح  ارته   وم الفكري،  نه 

ا.  ا بالصياغة ال يرت أن يتفرد    وأخ

ستقطب عددا   ذه القضية  ا  قضية، و ان نوع ما  ل مذكرة أو أطروحة جامعية، م كذا ف الية البحث: و ثالثا/ إش

واملر  املصادر  ي  امليدا بالبحث  ن  ستع ونحن  األساسية.  املشكالت  أو  ار  األف الدراسات،  من  املقابالت،  الوثائق،  اجع، 

ة   ر و ا النقاط  ذه   دلية.  ا ا  وحرك ا  عاد أ و  القضية  تلك  حقيقة  إ  لنصل  االستقراء،  صنوف  ش  و

ون نجاحنا وغوصنا املعر  ثنايا املوضوع ومغالقه.  ا، ي   البحث، وع مدى توفيقنا  تلمس

مية املوضوع: ع الب عا: أ ن ع ذلك، ثم را ا يضاح األدلة أو ضرب ال ه، و مية املوضوع الذي عا ن أ احث أن يب

املتبعة   ية  املن ب،  التبو يضاح  و املوضوع  عناصر  ف  التعر مثال:  بحثه.  من  املرتجاة  العلمية  الفائدة  تقدير 

االت... ا، العقبات واإلش ا   ومصط

علل   نا أن  ذا املوضوع جوانب عدة،  خامسا: حدود املوضوع: والبد  دد، إذ قد يحتمل  الباحث اختياره ملوضوعه ا

ن أن الباحث اكتفى بجانب دون آخر، فيو بذلك حدود بحثه، وخصوصا أن العنوان قد ال   ث جملة قضايا؛  ح و

ع جوانب املوضو  ل سر ش ستعرض الباحث  دود بدقة. ومن املفيد أن  ذه ا يان  ن دائما ع ت ع العام وقضاياه ع

عميقه.  يفائه و نصرف إ اس انب الذي سيع به  عمله و تمام ع ا   املتباينة، قبل أن يركز اال

أو   أسئلة  والنتائج،  اآلراء  إ  اإلشارة  عن  فضال  ستوعب  أن  اتمة  ا سمات  فمن  اتمة):  (ا البحث  نتائج  سادسا/ 

س  البحث  ساؤالت؛ وأن تفتح نافذة من احتماالت البحث،   ما اشتملت ع وعد بمواصلة التنقيب  املوضوع. فل ور

ا.  قيقة وجال اد وأمل وطموح  اكتناه ا و س واج ائية، إنما  لمة    العل 

7: ادي املتم   التعليم العا   . األداء األ

و القيام بالعمل ع        ن  ود  إن األداء التنظي كما يتفق أغلب الباحث عتمد بالدرجة األو ع مج  أكمل وجه حيث 

داف املؤسسة.   الفرد  تحقيق أ

ان لزاما ع         دماتية  ظل احتدام املنافسة ف التنظي كفكرة وتطبيق عرفته املؤسسات االقتصادية وا واألداء 

ادة وق الر ودة ح تحقق  أحسن صورة وتضمن ا ا ع  ام املعاي املؤسسات  ل مؤسسة أن تؤدي م ذه  د جعلت 

احا وتضمن سمعة عاملية.   االقتصادية  دول مثل الواليات املتحدة وكندا واليابان تتفوق وتحقق أر

كية         األمر امعات  ا التعليم فأصبحت  ال  نقل  ودة ت التنظي املتم وضمان ا األداء  ي  ذا ما جعل من فكر

ذه املعاي ية تطبق    13 كما عرف األداء املتم بأنه "مستوى مرتفع لإلتقان"واألورو

قة       بالطر يحة  ال البنود  انجاز  من  بع  "ي بأنه  مال)  (ماكس  عرفه  و متقنة  بدرجة  ة  املطلو ام   بامل القيام  أي 

ودة الشاملة" و بذلك يتما مع مبادئ إدارة ا يحة و   . 14ال

إتقان قمة  و  املتم  التنظي  ومان    فاألداء  مف العلمية  ودة  وا فاألداء  ودة،  ا لضمان  حتما  يؤدي  والذي  العمل 

ود   "ا التم   فإدارة  ودة  ا إ  بالضرورة  تؤدي  ال  املنافسة  التنظي  األداء  يحقق  كما  ما  لبعض مكمالن 

ات التنافسية الدائمة للمنظمة" دف إ تحقيق امل ططة ال    . 15التنظيمية ا
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عليمية تطبقه خاصة مع احتدام املنافسة         امعة كمؤسسة  ودة جعل ا نجاعة معيار األداء التنظي  تحقيق ا

ا   برامج مستوى  ع  سواء  بإتقان  ا  ام م تؤدي  انت  فإذا  العصر،  متطلبات  مع  ا  تكييف وضرورة  امعات  ا ن  ب فيما 

شروط  بوضع  بالطالب  ا  تمام وا والتطبيقية  ة  محال    النظر ال  ف  العل  البحث  شروط  مع  دمجه  ثم  ومن  التحاقه 

ة. ودة العلمية املطلو   ستحقق ا

8 -  : ادي   التحديات ال تواجه تقييم األداء األ

ا إال إذا تم تحديد مؤشرات قياسه داخل التنظيم          بؤ  إن عملية تقييم األداء  عملية معقدة ال يمكن التحكم والت

ا   م ل نظام تقييم األداء، ومن أ ي الكث من التنظيمات من مشا عا امعة، و علق األمر بالتنظيم داخل ا وخاصة إذا 

  نذكر:

ا ع التعب عن األداء. عدم دقة معاي األداء وا -  ودة، وعدم قدر

افية  أسلوب التقييم.  - عليمات سليمة و  عدم وجود 

 متوسط...  - جيد -تدخل الذاتية  عملية التقييم، وعدم دقة درجات القياس؛ مثل: ممتاز  -

ب،    - التدر الفعالية،  الكفاءة،  ا:  م التنظي  األداء  مؤشرات  عض  س   التجا تحقيق  وحسن  عدم  الوقت  إدارة 

ا.  16استخدام التكنولوجيا وغ

-  . ام املتم ا إلعداد البحث ا انية املالية ال يتم تخصيص  محدودية امل

ا. - زة وأفضل امعية بأحدث األج عض مراكز البحوث ا  عدم تج 

يحة وسليمة.   - ية  ام وفق من  عدم معرفة كيفية التعامل مع البحث ا

ة تقييم األداء والذي قد يؤثر ع موضوعية   - ر خالل ف ل ال قد تظ و أحد املشا التح املقصود وغ املقصود؛ و

 تقييم األداء. 

ا  - املؤسسات  الشاملة   ودة  ا إدارة  مية  بأ ا  ال الو  ز  عز املستمر  عدم  ن  التحس عملية  السيما  امعية، 

س إ املنافسة.  ا وسيلة أساسية لتحقيق متطلبات أي مؤسسة   باعتبار

فاظ ع شفافية وفعالية عملية التقييم طوال العام.  - دار الكث من الوقت، وعدم ا  ا

يجة - امعات ن يف العاملي ألحسن ا ية  التص امعات العر يف ا . تراجع تص  لضعف اإلنتاج املعر

ن.  - فزة لإلبداع والتحس سود فيه القيم املوجبة وا  عدم القدرة ع خلق مناخ تنظي 

ية مقارنة بالدول املتقدمة.  - عض الدول العر شر العل    تباطؤ حركة ال

امعات وما يحتاجه سوق العمل. - ن مخرجات ا ساع الفجوة ب  ا

مة  عدم تقديم أمثلة مؤشر   - ان ال توثق التقدم واملسا ا جزءا من ثقافة ال س ل مقاي ش ادي ال  ات األداء األ

اديمية.  رجات املرجوة من املؤسسة األ  نحو تحقيق نتائج ا

9 - : ر البحث العل حة لتطو لول املق   ا

ات         الصعو م  أ لنا  لتعكس  جاءت  ال   ، ادي األ األداء  تقييم  تواجه  ال  التحديات  م  أ إ  سبق  فيما  عرضنا 

التحديات ولتحقيق   ذه  لتجاوز  حات  املق عض  تقديم  سنحاول  ي  وفيما   ، العل البحث  ا  م ي  عا ال  واملشكالت 

ي: اآل ة، و  ودة املطلو   ا

مش  - ط  ر مجرد  ضرورة  ون  ي ال  قيقي  ا العل  فالبحث  قيقية،  ا وقضاياه  تمع  ا داف  بأ العلمية  البحوث  ع  ار

ة.  ر و تمع ا شغاالت ا ا لقضايا وا ون معا و البحث الذي ي قية العلمية فقط، بل   بحث من أجل ال

ما الذي يبعث ع االتجاه نحو ممارسة البحث العل لتح - ن تقييم األداء.توف املناخ ا  س
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ا إ سياسة    - ن، وأال يخضع االنضمام إل ة للباحث شاء مراكز البحوث العلمية متخصصة وذات قواعد وشروط وا إ

ن.  ون وفق قدرات وكفاءات الباحث ية بل أن ي سو  ا

ات و   - املراجع والدور العل  امعية بأدوات البحث  العلمية العاملية  العمل ع تحديث املراكز واملكتبات ا الت  ا

 مختلف التخصصات.

ودة العالية  مختلف التخصصات.  - ن بإعداد البحوث العلمية ذات ا م مطالب ن بأ  العمل ع إقناع الباحث

صصة لإلنفاق ع البحوث العلمية. - انيات ا ادة من امل  ضرورة الز

ل جيد  - ش شر البحوث العلمية  ا. املساعدة   ميع االطالع ع نتائج ع، يضمن ل  وسر

ادة. - مة الر بالبحوث العلمية ا وادر لتو م يل ال ل حسب اختصاصه من أجل تأ ن   التقييم املتواصل للباحث

ودة والنوعية  مدخالت نظام التعليم العا ومخرجاته وعملياته. -  ضمان ا

ات امل  - امعات وا ن ا ، من أجل خلق االنفتاح ع املؤسسات األخرى من  توف التعاون ب ستفيدة من البحث العل

جراء البحوث امليدانية حسب التخصصات العلمية.  سيق و   أجل الت

  :خاتمة

التنظي كمتطلب   األداء  ع كفاءة  ا  وأثر العل  البحث  يان دور جودة  ت قد حاولت  البحثية  الورقة  ذه  إن 

املعرف مجتمع  لبناء  لتداول  أسا  واسعة  آفاقا  يفتح  والعوملة  العصر  مواكبة  نحو  ديد  ا التوجه  جعل  ما  ذا  و ة. 

ينذر   البحث  واقع  أن  إال   . التنظي واألداء  ودة  وا العل  البحث  مثل:  يم  املفا ذه  مع  التعاطي  االت  ش و تحديات 

غية تحقيق جودة مخرج ود املبذولة  عض ا ، إال أن ذلك مازال لم  بحالة من القلق، فع الرغم من  ات التعليم العا

 . ية السيما  ظل التحديات ال تواجه البحث العل امعات العر انات ا   ير ملستوى يتالءم مع إم

وامش   : ال
وت1999حسانة م الدين، ( -1 امعة اللبنانية، د.ط، ب  .106لبنان، ص - )، التعليم العا والبحث العل  ا

، صينظر:  -2 ، وزارة التعليم العا ن، دليل معاي جودة البحث العل  . 03مجموعة مؤلف

3- ) ، ي، ط1999أحمد عل ية  البحث األد وت1)، املن ي، ب  .39لبنان، ص  - ، دار الفارا

ا، ( -4 ت، ص1978فؤاد زكر و ، د.ط، سلسلة عالم املعرفة، ال  . 30)، التفك العل

 .41املرجع السابق، ص -5

ا، (فؤاد ز  -6 ت،ص1978كر و ، د.ط، سلسلة عالم املعرفة، ال  . 17)، التفك العل

7- ) ، ي، ط1999أحمد عل ية  البحث األد وت1)، املن ي، ب  .43- 42لبنان،ص - ، دار الفارا

، ط2002عمار بحوش، ( -8 اض6)، منا البحث العل  .33السعودية، ص - ، مكتبة راشد، الر

ي، ( -9 ن الطا س ية 2012ينظر: محمد ا العر لة  ا ي،  البحث العل بالوطن العر ودة   اتيجية فاعلة لضمان ا )، نحو اس

، ع ام  . 131، ص10لضمان جودة التعليم ا

 . 131املرجع نفسه، ص - 10

 . 131املرجع نفسه، ص - 11

12 - ) ، ي، ط1999أحمد عل ية  البحث األد وت1)، املن ي، ب  .191لبنان، ص - ، دار الفارا

رة2002، (ع السل - 13 ع، القا شر والتوز ب لل ، د.ط، دار غر  .111مصر،ص - )، إدارة األداء املتم

 . 112املرجع نفسه، ص - 14

رة2006عادل زايد، ( - 15 ق إ منظمة املستقبل، د.ط، القا  .06مصر، ص - )، األداء التنظي املتم الطر

ز تنافسية 2005ميلود تومي، ( - 16 سي املؤسسات املعرفة )، إنتاج املعرفة لتعز املؤسسات االقتصادية، امللتقى الدو الثالث حول: 

سكرة ديدة  والتحدي التناف للمؤسسات، جامعة  ة ا زائر، ص - الرك   . 03ا

  قائمة املراجع: 

 ) ، ي، ط1999أحمد عل ية  البحث األد وت1)، املن ي، ب  لبنان. - ، دار الفارا
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   ،وت1999(حسانة م الدين امعة اللبنانية، د.ط، ب  لبنان.  - )، التعليم العا والبحث العل  ا

  .د.ط ، ، وزارة التعليم العا ن،(د.ت)، دليل معاي جودة البحث العل  مجموعة مؤلف

 ) ي،  الطا ن  س ا لة2012محمد  ا ي،  العر بالوطن  العل  البحث  ودة   ا لضمان  فاعلة  اتيجية  اس نحو   ،(  

، ع ام ية لضمان جودة التعليم ا  .10العر

 ) تومي،  سي  2005ميلود  حول:  الثالث  الدو  امللتقى  االقتصادية،  املؤسسات  تنافسية  ز  لتعز املعرفة  إنتاج   ،(

سكرة ديدة  والتحدي التناف للمؤسسات، جامعة  ة ا زائر.  - املؤسسات املعرفة الرك  ا

 ) ،رة)، األداء ال 2006عادل زايد ق إ منظمة املستقبل، د.ط، القا  مصر. - تنظي املتم الطر

 ) ،ط2002عمار بحوش ، اض6)، منا البحث العل  السعودية. - ، مكتبة راشد، الر

 ) ، رة2002ع السل ع، القا شر والتوز ب لل ، د.ط، دار غر  مصر.  - )، إدارة األداء املتم

 ) ،ا ، 1978فؤاد زكر ت. )، التفك العل و   د.ط، سلسلة عالم املعرفة، ال
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الية  والبحث العلاإلش  

The problem in sciences research   
ه   ف الدين بن دو  د . شر

Dr. Charif dine bendouba 

ائر ز  أستاذ محاضر" أ " . جامعة سعيدة ا

Dr. Moulay Taher University, Saida (Algeria). 

 

ص:    امل

ل   ِ
ّ
ة الفردية  الكتابة، تمث الية عائد للتجر ون التوفيق  صياغة اإلش ، وع قاعدة  س  البحث العل الية املدخل الرئ اإلش

ن عنوان املذكرة   ظ غياب التفرقة ب الية، حيث ن ا عند الباحث املبتدئ  بناء وصياغة اإلش ع او  والتعاطي مع املسائل العلمية، نلمس 

ن الباحث من امتالك  الرسالة، و ِ
ّ

سة ال تمك ا الرئ الية، ومعامل ة متواضعة عن بناء اإلش ذه الدراسة نروم تقديم تجر الية، و  ن اإلش

لة الية أو األش   .أبجديات بناء اإلش

لمات املفتاحية:   ... ال

ية املنطقية، الدقة.  الية، البناء اللغوي، الب ، اإلش   البحث العل

Abstract: 

The problem poses the question which the essay must answer. In the context of a dissertation or a thesis, the problem is the 

research question. Included in the introduction, usually towards its end, it should determine a spatial and / or temporal 

framework ,the formulation of the problem is not done lightly. Indeed, one of the objectives of the thesis is to demonstrate 

the student's ability to reflect on relevant research questions that lead to debate. We must ensure that the problem fits with 

the chosen research theme. Read more in the rest of the article. But in this article we propose some steps to build a 

problematic of the research thesis. 

Key words: 

The problem,thesis, research 
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 مقدمة: 

مسألة   املعرفة  منظومات  داخل  قيقة  ا عن  وأرق  البحث  األزل  فمنذ  سان،  لإل اتية  و ال ية  الب ية   و ت

دث االجتما والطبي جعلت من املن ضرورة بحثية ال يمكن   سان، ونداخل العناصر  ا قيقة يداعب لب اال ا

م ، و املن و  العملية  ن عناصر  الذي يجمع ب ا، وموضوع مبحوث، والرابط  باحث ع معرفة بدون  ا، فال  أن  تجاوز ا 

لة مبدأ الزم   سان، أصبحت األش ة اال عضو زة جزء من الطبيعة ال ترتبط  ا ون ا االجابات ا سليم والر قابلية ال

ا  جميع   ضور املكثف ل لة  ا مية األش ر أ شاط البحث العل والفلسفي، أو باألحرى  مبتدأ املسار ، وتظ  

  بيداغوجية.املنا املعرفية، والتعليميات ال

قول املعرفية،   الية يبدو ناقصا  كث من ا م السليم لإلش ة املتواضعة أن الف ولكن ما الحظناه حسب التجر

الذي جعل من   ذا  ال،  إش و  ل سؤال  البعض  الية، فأصبح عند  االش مع  واملعضلة  لة  املش اختلطت داللة  حيث 

ي ال:  املبتدئ  البحث الفلسفي او التار ع س و االش ون عنوان البحث لديه  لة، في ن صور األش يه ب ل املثال ي

لة. ا غياب صور األش ر  جل زائر العثمانية... والذي يظ ن  ا خية عند املؤرخ ية الكتابة التار   من

  املذكرة واالطروحة: 

ا، وك الية وصور ذه الدراسة التعاطي مع جزئية اإلش ون محاولتنا   ا داخل مذكرة أو رسالة  ولذا ست يفية بنا

ا   الية، من خالل التفرقة بي وم االش ال العل العام. وسنمر ابتداء ع مف س  ا  سياق العلوم االجتماعية، ول

ا ع املوضوع او   الية وال تضفي السياق االش ن عناصر االش عده نمر  لصور العالئق ب ل واملعضلة.. و املش ن  و

انت او رسالة).الع   ينة البحثية.(مذكرة 

جامعة   ل  و ا،  استعمال ومجاالت  واالطروحة،  والرسالة،  املذكرة  داللة  حول  اديمية  األ املؤسسات  ن  ب اختالف  ناك 

عند   فاملذكرة  يم،  للمفا االجرائية  التوظيفات  و  التصورات،  بلبلة   يث  ما  ذا  و مناسبا،  تراه  الذي  وم  املف عتمد 

الدكتوراه(    البعض   األطروحة   أو  الرسالة  ستعمل  و  ، املاس  أو  املاجست   ادة   ش ع  صول  ا مستلزمات  من 

  ، املاجست  ادة  ش ع   صول  ل كمصط  الرسالة   ستعمل  األخرى   امعات  ا عض  و   ( ة  زائر ا امعة  ا

  واألطروحة للدكتوراه. 

ا ال صورته  البح   العمل  ع  ار   والتواضع  استذ املرحلة   تلك  العمل   طبيعة  ا  عائد  باملذكرة   ئية 

ذه   شاف قدرة الطالب ع التعب عن  ون من خالل اك ا من قبل الطالب، وتقييم  املذكرة ي للمعارف ال تم استقبال

ذه املعارف.    املعارف،  ومؤشرات االبداع عنده  كيفية التعاطي والتعامل مع 

لة و  ن املش الية  ب   : اإلش

ل سؤال أو إضافة   ية للباحث املبتدئ الذي يرى   الية ضرورة من لة واالش ن املش يان التفرقة ب نجد ان ت

لة،   اال أو مش تج إش ل سؤال بالضرورة ي س  ا ع العبارة، فل ع االش ملة معينة يضفي الطا ام  لعالمة االستف

ن: صورة حقيقية،  ون  صورت ام  اللغة ي ي    فاالستف ول، والثا ء مج س ملعرفة  ال يتطلب  وصورة بالغية، أألول 

ة،   ر وال كم  ال ر،  التقر  ، التم النفي،  ار،  اإلن ق،  شو ال مثل:  ذاتية  ة  شعور ات  حماال  ون  ي بل   ،
ً
جوابا

م م  ا من الدالالت ال تف ة وغ سو سرة، ال بعاد، األ وا ب، املدح والتعظيم،  االس   ن خالل السياق. الت

ون الفلسفة   صول املعرفة، فت و الشرط الضروري  و الطلب، و" معلوم أن فعل الطلب  والسؤال  اللغة 

ا ع السؤال، قائمة مقام الشرط الذي به تحصل املعرفة مادامت حقيقة السؤال  انه طلب السائل معرفة   نا بان

  )11، صفحة 1995(طه، املسئول عنه.. " 



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
231 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
س    ناك العديد من األسئلة، ال تتفاوت  درجة القيمة، و مستوى العمق،  فل لة بالضرورة، ف ل سؤال مش

لٍة حقيقية، و مقابل ذلك، يمكن القول بأن   ِ ناك أسئلة مبتذلة، ال تملك أية قيمة معرفية، و ال ترق إ أسئلة مش ف

، إذ ون سؤاال، عند القراءة األو لة جديرة بأن ت ل. و تتفاوت القضايا ال  املش ؤال قضية مستعصية عن ا ا أثار السُّ

ة،   الصعو سان  درجة  ا ع اإل أو تطرح نفس س حقيقة  يطرحه  ولة ول باحثا عن حقيقة مج السؤال  ون  وعليه ي

  معلومة.

لة:    املش

ن ب وتداخال  التباسا،  لة  مش لمة  ل س  والقوام املعاجم  املطروحة   الدالالت  من  ر  الية،    يظ االش ومع  ا  معنا

ا بإحدى   ، و مرادفة للمسألة ال يطلب حل ا ا حل يقي ة او العملية ال ال يوصل ف لة  املعضلة النظر فاملش

  )379، صفحة 1982(صليبا، الطرق العقلية او العلمية..."

ا انوا  ا، وال تنحل  لة ذا بدو ان علة التداخل عائدة لطبيعة املش ا،  و ا وحل انية تفكيك إم ال تتضمن  ع: املغلقة 

ا، و   صعب ايجاد حل ل اضية، أما املفتوحة ف ال تبقى معلقة، و ن العلمية واملصادرات الر من خلل توظيف القوان

سانية عموما، و الفلسفة خصوصا.  ا  الدراسات االجتماعية واال   ال نصادف

املش أن  نقول  الداللة  ب  تملك  ولتقر ن،  مع موقف  أو  وضع  أمام  ن  مع لباحث  فكري  والتباس  كغموض  لة 

  ، املوضو العل  ب  للتجر ا قابلة  ون مواضيع ال ت سانية  الدراسات اال ، والذي يتحقق   القط ل  ا انيات  ام

ون  فت دي  التجر ع  بالطا سم  ال ت املسائل  أما  ة،  بو وال النفسية  او  رة االجتماعية  الظا لطرح    مثل  مقدمة  لول  ا

ض   انية االنفتاح الذي يف سانية واالجتماعية عائد إلم الية  البحوث اال لمة اش اسئلة جديدة، ولذا نجد ان انتقاء 

 . ون  السؤال البح   أن ي

الية   اإلش

الية ( وك، و تحمل ع االرتياب، ف جملة املسائل  La Problématiqueاإلش ا الش )  املسألة ال تث نتائج

ا اإلقرار باإلثبات أو النفي ع حد سواء أو   ا العالم أو الفيلسوف طرحا مقبوال أو  القضية ال يمكن ف ال يطرح

داخل   يحتوي   ء  ل  ع  تطلق  :"صفة  ف  معا،  اإلثبات  و  النفي  تقابل   تحتمل  وع  تناقض،  ع  ذاته 

عارض عمل.."  ات، وع    )72، صفحة 2000(املنعم، االتجا

ل من يخوض   شّوش منطقي ل به من قلق نف و  س ا دوما مفتوحا بما 
ّ
ا أوسع، و حل ون مجال و املعضلة ال ي

ساعا من   ة أقل ا ذه األخ زئية،  ا املشكالت ا ا. ف تنطوي تح ري  ف و الية األّم ال تأخذ صورة السؤال ا اإلش

موعة   ا عالقة  املشكالت   و  الية  اإلش ن  ب القائمة  العالقة  إن  املشكالت  مقام  تقوم  جزئية  أسئلة  إ  ينحل  الذي 

ا   اب م عمل ع االق ّل قضية فلسفية  ن و أك   ا، فاألو  ال تحتضن الثانية ال  اثن مة  عناصر للمسا

ة أو عملية ال نصل   ة نظر ل صعو ل عام :  ش ّل،  ف  ا ع أساس ارتباط األجزاء بال عة ل ناك  تا ا ، و من 
ّ
 حل

س   تأس قاعدة  ع  يقوم  الفلسفية  شاطات  ال ممارسة  س   الرئ التقعيد  روس:"  ن  ل جا تقول   . يقي حل  إ  ا  ف

الية"  (Jacqueline, 2012, p. 31)االش

« Le fondement réellement spécifique de la méthode des exercices philosophiques est constitué par la 

règle d’établissement d’une problématique »    

ب   ي أنه  عتقد الناس  و قائم وما  ن ما ا: ضرب من التناقض املدرك ب با الية  رت اإلش تون ورو رت م ا رو أن  عرف

للعالج قابل  أنه  عتقد  تناقض  و  و االجتماعية  واألعراف  والقيم  الفعلية،  الظروف  ن  ب أي  ون  أ.،  ي يم  ، 2009(إبرا

  )225صفحة 

  السياق النظري: 
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ا،  س  بناء و املدخل الرئ ا خارج السؤال، وعليه يصبح بناء السؤال  و السؤال، فال وجود ل الية  املبدأ أألول  اإلش

و استف ة، ف شفة، وتتفاوت األسئلة حسب درجة الصعو نة ع حقيقة مك ال أو  ولة،  ام يروم  معرفة حقيقة مج

بالضرورة   ف  ن  طرح السؤال،  ست اال مستوى مع الية ل ما ان االش ؤال.و السُّ به  يتعلق  الذي  توى  ا لنوع  وتبعا 

حدو  ن  ب العالقة  ونوعية  ته،  بن خالل  من  ل  ِ
ّ
ش لغوي،  و  بناء  ساؤل،  ال من  املقصودة  دفية  وال العمق  وتصوراته  ده 

ن: نظري وتطبيقي.  الية من خالل مستو ة االش ذه املسلمة سنحاول مقار   انطالقا من 

  شكال:  

دداللغوي:   ا

رة، ومضمرة،   بطن معان ودالالت ظا س ا  لمة ف ل  الية من مجموعة ألفاظ، أو حدود منتظمة،  تتألف اإلش

ا   ي ودالل لمة، فزئبقية املعا ل  ا  ال تحمل انات الداللية املنفتحة  ة يجد الباحث االم س اللغو القوام الرجوع ا  و

ساعد ا ة حينا، واملتعارضة تارة اخرى  ة، واجتناب  املتقار الية جديدة ع األقل من الناحية اللغو لباحث ع بناء إش

الية    ادي الذي تلعبه االش عكس املستوى اللغوي للباحث األ ذا  اديمية، و التكرار الذي اعتدنا عيه  البحوث األ

ا مع  مؤشرات تقييم الباحث ، ألن القدرة والتمكن من التواصل مع الغ ال يتم إال بامتال اللغة، والقدرة ع توظيف ك 

عض املبادئ   ط  ش ية وأساتذة اللغات    ..الذات، ومع اآلخر  ا الباحث  ثقافته القاعدية مع أساتذة اللغة العر يحرز

ل   التواصل، و   ية تخ ية واألجن سة املرجوة من دراسة اللغات: العر ية  مراحله الدراسية،فالكفاءات الرئ األجن

 
ُ
مية اللغة  بناء البحث الفلسفي . ت ر أ   ظ

الية،  و   لمات  تمثل مفاتيح السؤال املتضمن  االش ل رمزي يحمل املطلوب  نص املوضوع أي  أن ال للغة كش

وانتقاء   األصعدة،  جميع  ع  الدرا  مشواره  ا   س اك ال  واأللفاظ  يم  املفا ثمار  اس الباحث  ع  يجب  وعليه 

م الباحث  األلفاظ   حدود  عند  يقف  ولن  اآلخر،  سلطة  بيد  البحث  أن  مادام    ، اآلخر  عند  الرضا  صول  دخال 

ا:  شروط م ب التقيد  صية، وعليه ي   ال

املع املقصود، وال   له عن  ب ع  الذي  املطابق أي  اللفظ  اللغة  كما يقول رجال  أو  بالغرض  تفي  ال  األلفاظ  اختيار  ـ 

. ش إ جزء فقط من    املع

لمان أخرى  نفس   ك مع  ش ناك ألفاظ تتقاطع مع معان أخرى، أي  ي أخرى، ف اجتناب األلفاظ ال تتواطأ مع معا

ده الباحث .  ة  تحديد املقصود الذي ير التا يجد  القارئ صعو  املع و

دد املنطقي:    ا

ردة ب  الية، نوع العالقات ا كيبة  نقصد بالصورة املنطقية لإلش دود، ف ا األلفاظ، أو ا ن الصور ال تو 

ن التقابل املنطقي عند ارسطو:   دود، فاإلملام بمضام ن ا الية تتحدد من خالل نوع العالقات التقابلية ب ملة االش ا

الية، و   ا  بناء وصياغة االش ثمار ال  تضاد، دخول تحت التضاد، تناقض، تداخلمن خالل حسن التوظيف واس

ا عند املتلقي،   سبة الشدة ال يحد لة، أو صورا تن باإلحراج، و ن حدود املوضوع نوعا من األش تضفي ع العالقة ب

حول   السائد  املعتقد  او  املوروث  ن  و الباحث،  عنه  يبحث  الذي  املطلوب  ن  ب والتعارض  لة  األش مدار  أيضا  عكس  و

  املسألة. 

يم   املفا عالم  ا  مررنا  ذا  اللغوي  و البناء  من  م  ا الية  االش مضمون  س  تأس يم   املفا مقام  نجد  فإننا 

الية يتطلب إرادة ووعيا   وم داخل االش صية املف الية، وتحديد  ا تتحدد قيمة االش ا، ودق و ، فبطبيعة ت ار ا

يم، فانتقاء األلفاظ املناسبة للتعب ن املفا ال،  واسعا، ع قاعدة التداخل الدال ب ة  بناء االش يم ضرور  عن املفا

ممكنا:"   س  ل الداللة  واحادي  سيط  وم  مف ووجود  الداللة،  ومرنة   زئبقية  ي  سا اال ال  ا ا   بطبيع يم  فاملفا
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ل   لم تكن  ن  عددية، ح و انه  إذا رقم.  وم  للمف ا  ون محددا  ونات، و وم يملك م مف ل  سيط.  وم  ملف الوجود 

ونات  عددي م ع  يتوفر  ما فإنه  فلسفة  به  تبدأ   الذي  األول  وم  املف ن: وح  ّوِ امل أحادي  وم  ملف وجود  ومية ال  مف ة 

ة..." ان زاد الباحث     )39، صفحة  1997(غاتاري،  كث يم متعسرا خصوصا ان  ة املفا الية من ج ون بناء االش وعليه ي

يم، وا ن املفا ، فالعالقات ب
ً
ا. من املنطق ضعيفا   الحاطة بمضامي

الية، لدرجة   لة لإلش سلسل الفقرات املش ر   الية، والذي يظ ة تندرج أيضا مسألة سياق االش ومن الناحية الصور

سق   بال ناس  االست مكن  و املة،  مت ية  ب الية  االش بوتقة  تدخل   ال  الفرعية  املسلمات  ن  ب الفصل  يصعب 

اضيات ملقا الر دود داخل  االكسيومي  علم  يم وا ن املفا العالقة ب ون  ض ان ت الية، والذي يف البناء  االش ة  ر

ب ان   الية ي سق  االش سبة للمسلمات ال تؤلف ال ال بال ست حسية، وكذلك ا ة مجردة ول سق عالقة صور ال

دود بمدل ا مجردة وخالية من ارتباط ح محدود، الن تقييد ا ون العالقة بي الية. ت عيق مرونة االش   والت محددة 

  من حيث املضمون: 

  التعارض: 

أو إثارة   او البحثية عموما تبدأ من نقطة التعارض  الية الفلسفية  خ التفلسف، لوجدنا أن االش لو عدنا ا تار

لفه الكث وأحيا انت ت ا ما  ت اليه املفكر، وال كث تمع الذي ي ب فداء  السؤال حول معتقد سائد  ا نا حياته تذ

ن   ون  صورة تصاد او تناقض ب الية ت ، فالروح االش م كث يوس وغ و قيقةـ أمثال : سقراط و علقه با لبحثه و

بصياغة   التنازع  ذا  عن  ع  ما، قضية  نازعان  ي أك  أو  ان  اتجا  ": ن  الباحث من  البعض  ا  عرف كما  أو   ن،  ت رؤ

م القضية من غ ضبط احتماالت  محكمة ومفصلة تضع القارئ   ل وال تف ون قابلة ل ال وت ا س لة ال يبدو حل  مش

  . التنازع  ذا  ل صفحة  2017(عبدالرحمن،  حل  أغلب  )35،  لوجدنا  ش  املع الواقع  مع  والتصادم  التعارض  أخذنا  ذا  و

ن من ا ل شرعية معرفية، فالقليل من الباحث ا فاقدة ل ح ال تمت معا   فتدى رسالته  بموضوع رسالته. األطار

ال النظري الطبي والتجر فقط، وال يمكن اعتماده   فاظ ع مؤشر التعارض يبقى ممكنا  ا بدو أن ا و

معرفية   قيمة  ل  ل تفتقد  ا  أل املزابل،  ا  مص ون  سي الدراسات  اغلب  ألن   ، االجتما البحث  للتقييم   كمؤشر 

ديدا  وواقعية، نظرا الرتباط الب ل عمل معارض  تمع الذي يخضع ملنظومة ثقافية وقانونية تجد   حث االجتما با

راحته،   عليه  وتنغص  صان،  ا تز  ال  ثة  ب ا الذبابة  تلك  ي  يحا ا  اإلش فالسؤال  ا،  سلط من  وتحديدا  ا  ل

عتقد الناس أنه ي و قائم وما  ن ما لة إذن تبدأ من التناقض املدرك ب ب ان  فاملش ائن وما ي و  ن ما  ون، ب ب أن ي

ن الظروف الفعلية والقيم واألعراف االجتماعية.  ون، أي ب  ي

  الشك:   

إجابة   ض  ائية، فالسؤال الذي يف زة  واب، ع قاعدة  غياب معرفة جا ا قبليا  ا الفلسفي يتضمن ش السؤال 

زة عند الباحث او القارئ يفتقد مللمح   ال الذي قدمه الباحث مجرد سؤال  جا صبح االش العمق الفلسفي  السؤال، و

دحض   أو  رفض  ستد  ال  زة  ا ا االجابة  صدقية  والشك   زة،  جا او  جاعية   اس اجابته  ون  ت ان  يمكن  سيط 

أ إ  صوص  با تتوجه  الفلسفي  السؤال  ية  الصواب،فب عن  والتحري  للبحث  مدخل  فالشك  قيقة،  ا انية  ولئك  إم

تقييد   ا  دف  الية  اإلش فروح  م.  معرف دونية  م  ل ر  ليظ مثال)،  سقراط  (سلوك  قيقة  ا امتالك  عتقدون  الذين 

عة الوثوقية (الدوغمائية).  ال

دة:    ا

أو   كفكرة  وموجودا  يبقى حاضرا  له  ان ش ما  م فاملوضوع  الطالب  به  يتقدم  الذي  الطرح  أصالة  من  الية   االش قيمة 

اض، الطالب     اف او  الباحث  الذي يطرحه  التقديم  ، ولكن  ادي الباحث األ أو  العادي  سان  شه اال عا ل  او كمش
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سبقه من   من  ا  ل يتعرض  لم  لنقاط  اثارته  من حيث  ن،  الباحث او  املتلقي  عند  ون جديدة  ت الية بصورة  الرسالة لإلش

ن.    الباحث

 االضافة: 

سقط الباحث  الدراسات اال ا ما  ية وعادية  كث ا بد نتائج عت سانية  فخ املواضيع ال قتلت بحثا أو ال 

العل  املستوى  تقدم  او  إثراء  م   سا لن  البحوث  من  النوع  ذا  و يا،  عب املبذول  د  ا يصبح  وعليه  ما،  حد  إ 

القد و  الية  االش ناء  و اختيار   فاألصل   ي  املد للمجتمع  او  اديمية  اال تقديم  للمؤسسة  أو  ل واقع،  مش
ّ
حل ع  رة 

  مشروع عم  تجاوز الزمات العامة.

  الوضوح: 

ات  الصعو ن  الباحث ب ته املعرفية واملنطقية، فبمقدار ما وافق  ن الباحث و ليةقوة  الناحية الش عكس الصياغة من 

ما   فغالبا  املسألة،  عن  ا  ع  ال  لمات  ال ن  و املوضوع،  يلف  الذي  الية  والعمق  االش تكتنف  ال  ة  الصعو ون  ت

ن من املوضوع املبحوث  
ّ

ن أن الباحث متمك ة تب ا  الصياغة أمرا مستعصيا، ولكن الصياغة الوا سيط تجعل من ت

عكس املضمون ايضا.  ل  سبة اليه، فالوضوح ع مستوى الش ا بال لة ايضا وا  فيه، ومراحل التعامل مع املش

لة للبحثقابلية   : املش

ون قابال للدراسة، من حيث جمع املعلومات حول   ون السؤال الذي يتعاطى معه الباحث بحثيا يجب أن ي ي ي ل

ا يتضمن قيما يصعب   ا،فكث م ا ع قاعدة املعلومات لوحد مصادر جمع املعلومات،فكث من االسئلة يصعب إجاب

 ، ا.(الضامن، أساسيات البحث العل  )68، صفحة 2007قياس

ال التطبيقي:    ا

نتغياه   وما  اديمية،   اال واملؤّسسات  ن،  الباحث ن  ب اختالف  ومحل  ة،  معيار مسألة  االنموذج  الية  االش تبقى 

بناء   مة   م ا  نجد ال  البدء  ظات  ع  ا  ف نركز  وال  السليمة،  الية  االش حول  نظر  ة  وج تقديم  الدراسة  ذه 

الية و التخطيط للتعاطي  ا، و :االش   مع

لة:    مرحلة اإلحساس باملش

بفعل   يبدأ   ، معر تراكم  نتاج  ون  ت وال  قيقي،  ا س  التأس بداية  لة  باملش االحساس  ظة  فقراءاته  القراءة  تمثل 

الية   إش انت  فإذا  اـ  عالج د  ير ال  الية  لالش مه  ف من  عمق  بحثه،  بموضوع  ترتبط  واملقاالت  الكتب  من  موعة 

يل املثال، فيلزم الباحث قراءة الكتب الفلسفية  املوضوع، وال يقف عند  البحث متع لقة باألخالقيات التطبيقية ع س

يقية   عرف بامليتاف او ما  ة  النظر التطبيقية، بل يجب االطالع ع االخالق  عرف فقط باألخالقيات  أو ما  ا  ديد م ا

ار او طرح ما قد  يا ال قيمة علمية تر منه.  والتقليدية ح ال يقع  اج صبح العمل عب   مه من سبقه  البحث، و

الية لدى الباحث، وما  نالحظه     اضرات والدروس املقدمة داخل الصف  بلورة االش مية ا يه ا أ ب التن كما ي

ذا التصور باملطلق، حيث غياب الطلبة عن الصف اسبح تقليدا لدى الطلبة،  حيا أن النقاش املتبادل   الواقع يخالف 

ات   ا با لة لدى الباحث، و ال يصط عل الية او تصور املش عميق االش ن االساتذة والطلبة ضروري  إثراء و ب

اديمية.   اال

 

الية:   تحديد مجال االش

االت املعرفية    قول، وا يات املعروفة  البحث العل تداخل ا ، والفلسفي ع قاعدة  من البد البحث االجتما

ن عناصر   دود الفاصلة ب سانية، ومنه يختلط االمر ع الباحث  تحديد ا رة اال ا الظا عاد املتعّددة ال تحمل اال
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ذا راجع لعدة   ات  تحديد بداية العمل البح و ماعية، فالباحث قد يواجه صعو ا الفردية وا ا الية، ومستو االش

لة البحث. ع   وامل تتعلق بقدرته ع تحديد مش

من   املعروفة،  االستدالل  أساليب  عتمد  منطقية  ية  من اج  ان الباحث  ع  ب  ي الية  اإلش مجال  ولتحديد 

يق   الباحث ع تض ساعد  ي  ا حكم جز لية  مقدمة عامة و من حكم او  ا تمثيل، فاالنتقال  ا استقراء  تاج  است

ولوجيا كمحور بح عام  دائرة بحثه، وح ئة او االي زئية، فأخالقيات الب صار العينة املدروسة أو املوضوع  حدوده ا

انت عينة الدراسة تقتصر ع العالقة   لية إذا  ون  ل عام ، و ش انت األخالقيات موضوعا للبحث  يصبح جزئية إن 

تت الية  غرافية، فاإلش ا ئة  الب أو  يوان  سان وا اال ن  نبحث  ب الذي  املعر  قل  ا الصوري من  ا  لون حسب موقع

  فيه.

الية:     مرحلة صياغة اإلش

املضمون   حيث  من  او  لة،  املش عن  اللفظي  التعب  وتتمثل   البحثية،  ظات  ال واخطر  م  أ من  املرحلة  ذه  عت 

البحثية   لة  املش ل  بح  ReaserchProblem:"تحو سؤال  بتحديد   Researchable Questionا  تمام  اال ون  ي إذ 

ماذا؟   تتضمن  ان  يجب  فالصياغة  ا:  دراس تم  س وملاذا  البحثية،  لة  وملاذا؟  Whatاملش  ،Why    أن ص  ال د  ير ماذا 

عرف." د أن   )70، صفحة 2007(الضامن، عرف، وملاذا ير

العملية ع ثالث محطات:" ذه  ون  :وت ور األساألو و ا ر العنوان فالعنوان  عكس قصد تطو و  ا للدراسة، و

دراسته،   كز   س ماذا  وع  القراءة  الثانيةالباحث،  خالل  من  للدراسة  ي  املفا االطار  او  النموذج  بناء   :

داف لوصف  لثالثةاملعمقة..ا س اال ي كما يمكن ان  املفا ثقة من االطار  داف من دف الدراسة، فاأل ف  :التعر

العالق تحليل  او  توضيح  داف  او  اال تصاغ  ان  مكن  و الدراسة  من  املتوقعة  النتائج  ا  ش  و ين،  متغ ن  ب ية  السب ة 

  )70، صفحة 2007(الضامن، "   Questionsأو أسئلة   statements بجمل  

الية، وال  تث عند املتلقي سؤاال   مية، و عالقة البالغة باإلش ث نقطة بالغة اال لية س الش ومن الناحية 

ن   ن مختلف س ن ج مع ب فاألدب بأجناسه يختلف    –حسب املوروث الذ عند الباحث املبتدئ    - ستغرب محاولة ا

لية  ال تنفصل عن   ة ش ن، فاألدب كصناعة لغو ا للطلبة والباحث ا مجرد مغالطة تم تحميل عن الفلسفة، وال نجد

علم  ي  ار، والتعب عن نوع أد ي او األف ن  االدب بالفلسفة.عالم املعا د ع العالقة الوطيدة ب ِ
ّ

ي يؤك   املعا

الية،   ع  التعب عن االش د مية امتالك االليات البالغية من بيان و يه ا أ ذا العنصر  التن نا اردنا   ومن 

الية عميقة، وترك الفالسفة   انت االش لمنا  ي،  ة  حمل املعا ة وقو انت اللغة وا ل ما  ع الرمز واالسطورة،  ف

عاد السؤال والفكرة.  عميق أ ر الف   مية التصو اف ع أ   او االمثولة دليل 

قية عندما رفض افالطون   ن الفلسفة واالدب يرجع ا الفلسفة االغر التضاد ب خ  وجود الفن والشعر والشعراء   وتار

ته الفن عموما والشعر خصوصا   مدي أن  ة  وما دونيا ألنه  يقومان ع      ب اة مف ا ا وم  اة واتخذ مف ا ا وم  مف

قيقة نما الفلسفة ترتبط بالعلم أي با قيقة، ب ام با ّ والشعر عنده إ ي العالم ا ، صفحة  1985(افالطون،  يحا

534 (  

ا الثقافة  اتجاه  التعسفي  كم  ا ذا  لفية،  و ا ذه  الفكر والثقافة يحملون  تجد حماة  أن  ة  واملؤسف  ب سانية  ال

له النح أو املكتوب   ي، سواء  ش و ذا املوروث ال ا لثقافة العقل او اللوغوس، فمن الغرابة أن نقف أمام  معارض

النظرة   ذه  ا من الالعقل.  ذا الذي تركه القدامى ضر ، موقف الشامت املنكر من خالل اعتبار  ا وشعرا أو الشف ن

تقرة ال تبخس األسطورة ا   ا ة الثقافة ال تحدث ع اب مركز ا النظرة الصادرة عن أ إ أحقر الدرجات  نفس

اوس  ي، C.L. Straussلود ليفي س   )2019(االمسا
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ن   ن الفن خصوصا، فالتعب  ال يفصل ب ن الفلسفة واالدب عموما و بعد العالقات القائمة ب س ذا التضاد ال  ولكن 

ن األلفاظ  ي، و اتب. املعا    بناء املقصود، وتركيبة األلفاظ تكشف املن االبدا عند ال

ا   ل موضوع البحث  الية يكمن  تحو ساؤل الذي تقوم عليه اإلش القول  قاعدة الصياغة أن ال و خالصة 

امية تبدأ من مستوى السؤ  ال العام الذي  جملة من األسئلة الدقيقة، وال تتجسد من الناحية العملية ا :"جمل استف

ل اسئلة فرعية فنجد انفسنا  آخر األمر وقد   ساؤل أك دقة ع ش عد ذلك ا مستوى  يطرحه البحث، ثم تندرج 

ا   عل تتوفر  ال  الوسائل  انت  إذا  فيما  النظر  ا  ستطيع  ف سيطة،  وال ة  الوا األسئلة  من  جملة  أمامنا  وضعنا  

ساؤالت ال واب عن ال سمح لنا با ا. "س نا ع ون،  ع   )22، صفحة 1981(باس

  خاتمة:

و املبدأ، ومن حيث الواقع  نوعية   ء  البداية، فأصعب  ا من طبيعة  أو السلوك نظر الفعل،  تتحدد قيمة 

ميته   أ له  ل  بل  اية،  وال البداية  ن  ب يفاضل  وال  يفّرِق  ال  التجر  العل  فالبحث  ا،  ال املتوّصل  النتائج  مية  وا

مية زمنيا انت األ ن  ، و ا،  وحضوره  املسار البح الية أو السؤال، وطبيعة بنا ون  قوة اإلش ست منطقيا ت ، ول

الية تكمن    ل، فقوة االش انية ا ا إم ا تحمل  طيا ا أ ب ف ظاته، والغر د مسار البحث  جميع  ف ال تحّدِ

ل، و   ا رسم مالمح ا اني ساؤل، أو سؤال منفرد يطرحه الباحث، بل إم ست مجرد  ا الباحث    ل عملية يقوم ف

نة تدفع الباحث بقوة   يمية مت ا ع قاعدة معرفية ومفا عمل إلقام لة املطروحة،  شكيل تصور عام حول املش ناء و ب

   .إ إجراء البحث والتوصل إ إجابات لألسئلة ال تؤرق الباحث

اليات، ومحاولة إنزا ن االش يه ا وجوب مراجعة مضام ب التن عزال ففي  و ش، بدال من اال ا ا الواقع املع ل

انت   فإذا  العالم،   ذلك  خارج  نفسه  اال  ون  ت فلن  ا  الرؤ حصلت  ن  و نافذته،  من  ئا  ش يرى  ال  ي  ضبا صوري  عالم 

البحث   تقدما   ض  تف وال  املسيح،  ميالد  قبل  الواقع،  أرض  ا  الفلسفي  البحث  أنزلت  قد  السقراطية   اولة  ا

سا ي  اال األد النص  ثمرت  الغموض، واس عالم  ا  عادت  نة  الرا الفلسفات  أن  املؤسف  ولكن  خ،  التار مسار  ع  ي  

ية،   العر امعة  ا البحث   مسائل  نوعية  الفلسفة  اب  اغ ع  ودليلنا  م،  الوا يال  ا عالم  ا  العودة  واللغة  

والش السطحية  تتجاوز   ال  ة  نظر اليات  االش فجل  ية،  خزانات  والغر ينة  ر الرسائل  ذه  بقاء  ذلك  والدليل   لية، 

ق مطلبا   قوقية  تخصص القانون، ولكن ال يزال ا ة  الدراسات ا سان، فكث املكتبة، فلم تقدم حلوال ألزمات اال

عه، ول ق، ولكن من الصعب العدل  توز ديث عن ا ل ا تمعات)فكنا قيل من الس ل ا ذا نأمل  عند املواطن ( 

وارتقاءه   نه  تحس اليات  عن  والبحث  سان  باإل منحصرا  مستقبال  واالجتماعية  الفلسفية  الدراسات  تمام  ا ون  ي ان 

  اخالقيا ومدنيا 
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ص:    م

ة ال تظل   شاطات املعقدة ا ا، إن البحوث العلمية واحدة من أوجه ال ان من يمارســو ة املعالم تماما  أذ العادة غ وا

ــ كيفيــة إجــراء  عــة  يــة جامعــة شــاملة ما ــان إعطــاء دراســات من ــ االم س  ن أنــه لــ ــ مــن العلمــاء والبــاحث ب اعتقــاد الكث ــو ســ ــذا  ولعــل 

ن ا ـــاحث ـــدة مــــن البـ ــــ جــــودة االبحــــاث املعـ ـــد ع عـ ـــة، تــــنعكس فيمــــا  اديميـ ـــة األ ة البحــــوث العلميـ ــا ــــ املنافســــة العلميــــة وصــ ـــادرة ع ن قـ ــــادمي ال

  للمناقشة والتغي والتحكيم  املؤتمرات العلمية.

ـــن  ــــق املـ ، دراســــة عــــن طر ــــادي ــــ األ ــــات البحــــث العل ــــا حســــب أولو ــــا وترتي ـــة مــــا املعــــاي وأنواع ــــذه الدراســــة نحــــاول معرفـ ـــ  ـ

ن م ا: من ب م باطي توصلنا إ عدة نتائج أ ليــة والعامليــة مــع االست معــات البحثيــة ا ن ا ط بــ ودة  البحث العل التواصــل والــر عاي ا

ا ن  داخل الدولة أو خارج ادمي ن األ ن الباحث شاور ب   .توف وسائل اتصال و

لمات املفتاحية : ودة العلمية، املعوقات.  ال ،  ا اديمية،  معاي رجات األ ، ا  البحث العل

Abstract : 

Scientific research is one of the complex and puzzling aspects of activities that usually remain completely unclear in 

the minds of those who practice them, and this is perhaps why many scientists and researchers believe that comprehensive 

and comprehensive systematic studies cannot be given in how academic scientific research is conducted, which is later 

reflected in the quality of research prepared by academic researchers capable of scientific competition and suitable for 

discussion, change and arbitration in scientific conferences. 

In this study we try to find out what the criteria are and their types and arrange them according to the priorities of 

academic scientific research, a study through the method of inference we have reached several results, the most important 

of which are: among the quality standards in scientific research communication and linking local and international research 

complexes with the provision of means of communication and consultation between academic researchers inside or 

outside the country. 

Keywords: Scientific research, academic output, standards, scientific quality, obstacles. 
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  مقدمة :

ة ال تقل  امعية ومؤسسات البحث العل  صنع مستقبل األمة مسؤولية كب امعات واملراكز ا إن مسؤولية ا

ة واألخرى، و مطالبة اليوم أك من أي عن مسؤولية السلطات  بو العمومية واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية وال

ــاياه  ــ تمـــــع وقضـ ـــة ا ــــ خدمــ ـ ــل العلـــــم  ــ ــــيم، وأن تجعـ علـ ــعاع ال مؤسســـــات  ــ ــــز إشـ ـــــون مراكـ ا لت ــــ ر نفسـ ــ بتطـــــو ــ ـ وقـــــت م

عــداد حـو  ب و ــ تــدر ــ حاجــة إ ـم  ــا  ن إل تلفـة، وتــؤمن بــأن الطــالب املــوج اديميــة مســتقبال ا ل كيفيــة إنجــاز بحــوث أ

ــ  عتمــد الطالــب واألســتاذ الباحــث أيضــا إ ــو أن  التــا فاألفضــل  لــه. و م والعلــم  م وأمــ م ووطــ م وتفيــد مجــتمع تفيــد

ن  ــــال تجــــارب اآلخــــر مــــال بطبيعــــة ا ســــاب معــــارف جديــــدة دون إ ســــ دومــــا وراء إك انياتــــه، و م عيــــد عــــن ذاتــــه و حــــد 

رشـــا ـــ الـــذي يقـــوم بـــه عمـــال بقـــول وتوجيـــه و ـــ البحـــث العل ـــة املراحـــل الفعليـــة العمليـــة  ن عنـــد معا د األســـتاذة املتمرســـ

اف  بــأن  ــ نــا تــدفعنا الوقاعيــة واألمانــة لإلع ــه. و ن واألحمــق اليــتعلم إال مــن تجار كــيم يــتعلم مــن تجــارب اآلخــر القائــل:  ا

ارعا إال أ ماعـات الباحث العل بالرغم من أنه متعلما و ه مـن أفـراد ا ـ ون حكيما رحيما ألنه كغ س بالضرورة أن ي نه ل

حدث ذلك ع  وك والتناقضات والوضوح تارة والغموض تارة أخرى، و ل نوا الضعف والقوة والش سم ب سانية ي اإل

ـــا أنـــه يحـــدث بصـــورة عشـــوائية متقطعـــة  ــرى غ ـــة، و ـــا تتصـــف بصـــفة الدور ة إحـــدى مـــدارس الفكـــر أ ــ ـــ مجتمعـــات وت

درجات متفاوتة من الشدة.   مختلفة، و

ـــ جـــودة  ــ  ـ ـــي إال أننـــا الحظنـــا نقـــص كب ـــ وطننـــا العر ـــادي  ـــ األ ــة البحـــث العم يـ ـــ من ة  ـــ رغـــم املؤلفـــات الكث

ــذا مــن  م العلميــة، و ــ بحــو م الســيما  ــ دراســ ــا الطلبــة والبــاحثون  ــ يحتاج البحــوث العمليــة فيمــا يخــص الــدروس ال

، كمـــا أن خـــال ـــ انـــب امل ـــ ا ا إ ـــ ـــ تفتقـــر كث امعـــة مـــن بحـــوث وعـــرض الطلبـــة، ال ـــ ا ا  شـــنا ـــ عا ل عـــدة ســـنوات ال

يا  أي مجال، السيما  ن من ة موضوع مع م اليتقنون كيفية معا نت جعل امل ع ال من األن اعتماد الطلبة ال

سانية. لذلك نحاو  ن  ميدان العلوم االجتماعية واال ادم ن األ افة شرائح الطلبة والباحث ة إ  ذه املوج نا  ل  دراس

اديمة. ودة العلمية  البحوث األ اولة الوصول إ املعاي  ا   امليدان 

ن،  عـض البـاحث ئة وأخرى جيدة حسـب رأي  ية س ا ال رائحة وال طعم وال لون، كما ال توجد من س ل ية ل املن

ل لكن توجد طر  س ال واملوضوع الذي يبحث فيه، وح  ادي ما يناسب ا ا الباحث األ ق متعددة ومختلفة يختار م

ــ  ـ ـــا يصـــل الباحـــث إ ــ مـــن خالل ـ ــب الوصـــول ومعرفـــة مـــا املـــاعي ال ـــ وجـ ــ العل ـ ـــ املبت ـــ الباحـــث للوصـــول إ األمـــر ع

ــا ا اننـ ــ أذ ـ ــادر إ بـ ــا ي نـ ــن  ــد، ومـ عتمـ ــادي الـــذي  ـ : البحـــث األ ــا ـــاؤل التـ سـ ــــ البحــــوث ل ــــودة العلميــــة  مــــا معــــاي ا

اديمية ا: األ م ذا السؤال إ أسئلة فرعية أ تفرع    ؟  و

اديمية؟  - ودة البحوث األ   ل توجد معاي حقيقية 

؟ - ادي ودة العلمية  البحث األ   كيف نصل إ معرفة معاي ا

ا إ - ناك معاي ملموسة نصل من خالل ودة العلمية ؟ ل يوجد    ا

؟  - ادي ام املعاي  البحث األ  ما تداعيات عدم إح

؟  - ودة العلمية  البحث األكدي  كيف نحدد ونضع املعاي ل

مية   ر أو أ ـ كيفيـة كتابـة التقـار ـه إ سـاعده وتوج ـادي  ذه الدراسة بمثابة مد يد العون للطالـب والباحـث األ

ــ العــروض أو  ــادي إ صــوص، كمــا أنــه يوجــه الباحــث األ ــ با امعيــة األو ــ املرحلــة ا ــا  لــف  ــ ي مقــاالت البحــوث ال

ــــ  ب العم اديميــــا والتــــدر ــــا أ يــــة وفــــق املعــــاي املعمــــول  ــــيح لــــه فــــرص الدراســــة املن الدراســــات العليــــا مســــتقبال، إلنــــه ي

ل ع منا البحث وأدواته، وع أساليب استخد ا الطو م األمور املتفق عل ام املكتبة واملصادر من املعلومات. ولعل أ
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ا  ــــادر ــــات مـــــن مصـ ــــ معلومـ ـ ــــ نفســـــه للوصـــــول إ ـ ــــب ع ــــاد الطالـ ـــادة اعتمـ ــ ــــرورة ز ــــو ضـ ـ ديثـــــة  عنـــــد ذوي اإلختصاصـــــات ا

ودة العلمية. ادة عن اإلملام الشامل باملن العل وفق معاي ا   املتعددة، ز

و :  دف من الدراسة  ـ حفـظ وال ـ ع ك ـروج مـن نطـاق ال امعات يتمحور حول ا إن االتجاه العاملي لرسالة ا

ــــ  ــــام املشــــاركة  ــــ ا ــــيح للبحــــث العل ــــ مجــــال أوســــع، ي اديميــــة إ س والبحــــوث األ ــــق التــــدر ا عــــن طر شــــر املعرفــــة و

ياة االجتماعية. ر لش مجاالت ا   التطو

ــذ يــة  ــ ماتوصــلت إليــه مــن مخرجــات : أطــر وتكمــن أم اديميــة و ــودة العلميــة األ ــ معرفــة معــاي ا ه الدراســة 

ادي . ن ولوائح تضبط الولوج  عالم البحث األ   وقوان

ام  ـ مامـدى إسـ و مطلـوب  ـ مـا ادي ومحاولة الوصـول إ م العراقيل ال تواجه البحث األ وكذلك  معرفة أ

امعات واملراكز . ا ادي ابر العلمية  مجال البحث األ   البحثية وا

يم : أوال :    ضبط املفا

  البحث العل :.1

يح أو  ـ ر أو ت ـدف تطـو عد البحث العل وسيلة االسـتعالم واالستقصـاء املنـتظم والـدقيق، يقـوم بـه الباحـث 

بع الباحث خطوات املن العل واختيار  قة واألدوات الالزمة للبحث وجمع البيانت تحقيق املعلومات املوجودة. و الطر

ذا األخ  ع  ام للطرق العلمية للبحث، كما  ع استخدام الطالب ا رى البعض أن البحث العل  واملعلومات، و

دراك. اء و ا عرضا مكتمال بذ ا ثم عرض ا وتحقيق ا وفحص ر ا وتطو شاف  املعرفة والتنقيب ع   محوالة اإلك

ا بأسـلوب يمك ا وعرضـ شـاف دف اك قيقة،  ف البحث بأنه التعمق  معرفة أي موضوع والبحث عن ا عر ننا 

ـــ إثـــراء معلوماتنـــا، و  م  ســـا عطـــي للموضـــوع علميتـــهمـــنظم  اديميـــة ، و ـــذا التنظـــيم  ال مـــن البحـــوث األ توجـــد ثالثـــة أشـــ

  :العلمية

  ة ع مستوى املرحلة األو للدراسة س ) :بحوث قص سا امعية ( ل ا عبارة ( ا  term   و مايطلق عل

paper (   صول ع معلومات جديدة، وأن يتدرب س ا ن، ول ا أن يتعمق الطالب  دراسة موضوع مع دف  ،

ذا   ون  ا والوصول إ نتائج، عادة ما ي ع استخدام مصادر املعلومات املطبوعة وغ املطبوعة، ثم تحليل

ن صفحة، إ مئة صفحة. البحث قص  ن أو خمس ع ن عشر صفحات وأر   ا ما ب

  نظام  ( ( املاس س ي و )  النظام الكالسي   :  (LMD )بحوث متقدمة ع مستوى رسالة (املاجست

طوة األو    مثل ا م  إضافة ش جديد  موضوع االختصاص، و سا ل نوعا ما  و عبارة عن بحث طو

دي ن مئة صفحة إ مائة وثمانون صفحة.   البحث ا ون عادة ماب   املتعمق، و

  بحوث متقدمة ع مستوى رسالة الدكتوراه( Doctorae )  :   ،امل لنيل درجة جامعية و بحث شامل ومت

ن مئ   ون ماب م  إضافة ش جديد للعلم، ونرى أن ي سا ون جديدا وأصيال وان  ط فيه أن ي ش

ن صفحة     .)91، صفحة 2004(عالم،  إ أك من ثالثة مئة صفحة وخمس

اديمية : .2 رجات األ .ا ية البحث العل    من

ــا تتاكــد أن  ــ مــن خالل ــ التعلــيم، ال ــودة  ــو عمليــة مــن عمليــات ضــمان ا ــ  ــ البحــث العل ــادي  اإلعتمــاد األ

ثـــة مســبقا ومقارنـــة بـــبعض منظومــة البحـــث  عــض املعـــاي املوضــوعية واملت يح ياســـتخدام  ــ ـــق ال ــ الطر ســـ  ــ  العل

ل فعـال لتحقيـق  شـ ن املنظومـة البحثيـة مـن العمـل  ـو تمكـ ـ  دف العـام مـن جـودت البحـث العل ة، وال األنظمة املشا

قـوم ن تمـع والـوطن، و عود بالنفع للمؤسسـة وا ا ما  ا وغاي داف ـودة أ ه مـن أنظمـة ا ـ ، كغ ـ ظـام جـودة البحـث العل

ــ مــــدخالت  ـ ـــذه الــــدورة ع ــد  عتمـ ـــة، و ــ املنظومـ ـ ن املســـتمر  ــــ تضـــمن التحســــ ــراءات ال ــم اإلجـ عــــة ثـ ــ التخطـــيط واملتا ـ ع

قة جيدة. ا بطر   وعمليات وخرجات البحث العل مما يضمن تقسيم
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اف رسـ تمن ادة رسمية واع و ش ادي  ـ أو االعتماد األ ـا تؤكـد أن الرنـامج التعلي ف  ـ يئـة رسـمية مع ـا  ح

ــا املؤسســة الوصــية  ــو مراجعــة عمليــة خارجيــة، املرفقــة الداخليــة فتقــوم  ــة.  املؤسســة التعليميــة يفيــان باملعــاي املطلو

يئة ون من خارج املؤسة تتمثل   ارجية ت ، أما املراجعة ا ا عالقة التعليم والبحث العل ا  ال ل خارجية معروفة بأ

ي،    تمنح اإلعتماد ـ )103، صفحة 2007(زروا ذه االخ ة من املؤسسـة مسـتقلة،و ا ج ارجية تقوم  ، وعليه املراجعة ا

ارجيــة تقــوم  ــ أســاس أنـــه ا ــة خارجيــة ع ا  ـــي تقــدم ســ بالدراســة الذاتيــة ل ــ ما ـــل عمــل ع بتقيــيم املؤسســة، و

ة الداخلية. ادة االعتماد ل ا لش   ستطيع منح

  معاي : .3

ـــ وتختلـــف اوقـــات اخـــرى، ة مـــع معـــاي جــودة البحـــث العل ـــ ــ حـــاالت كث شـــابه   معــاي تحكـــيم البحـــوث العلميـــة ت

عمل فيه ا ت ساعد البحث العل ومن   .حقيق اع جودة ممكنةمعاي جودة البحث العل  مجموعة من العوامل 

ودة  البحث العل ما ي ن معاي ا   : )261-256، الصفحات 2019(عمراوي،  من ب

  ـ إعـداد ـ القـائم ع ان الباحـث العل امعات واالقسام واملراكز العلمية  البلد، ان  ودة  ا تب سياسة ا

ـ نفـس الوقـت االرشـاد سـيعمل بحث او   اسـبة و ضوع للمراقبـة وا اديمية ع علم ان بحثه دائم ا دراسة ا

ا درجة ُمْرضية ودة او ينال م امل ا ل ما يجعله بحث عل مت غذية بحثه ب به، و  .ع تنمية موا

 ل االنظمة وا و” ان  ن  ن املاركسي ور جًدا ب ، قول مش انيات البحث العل اس للنظام م ع لصور ما  اال ا

ـ  املة ملا يحتاجه البحث العل و االنفاق والتغطية ال م معاي جودته  املا االقتصادي” و البحث العل ا

ن فيه  .والعامل

  يــــة ومصــــادر متعــــددة ـــة واجن يـ امعيــــة بكتــــب عر ـــة وا ـــات العامـ ــــد املكتبـ يــــة، تزو تـــوف املعامــــل البحثيــــة التجر

س  .م  انجاح وتحقيق جودة البحث العلللمعرفة 

  ــ املكتبــات، مـا الفائــدة مــن الدراسـات العلميــة ان لــم يكــن ـا  س االحتفــاظ  تحقيـق وتنفيــذ االبحــاث العلميـة ولــ

اديمية. ة او دراسة بحثية ا و انت دراسة تر ا تنفيذ ع ارض الواقع سواء   ل

 مـة بالبحـث الع تمعيـة امل ن املعرفة والتوعية ا ـ والبـاحث اصـة بالبحـث العل ـار الشـعوب ا ـ اف غ ، مـع  ـ ل

ن، و مجتم مرتفع اديمي  .األ

  ن ــــاحث ن البـ شـــــاور بـــــ ــــال و ــــائل اتصـ ــــوف وسـ ليـــــة والعامليـــــة، مـــــع تـ معـــــات البحثيـــــة ا ن ا ط بـــــ ــــل والـــــر التواصـ

ا ن  داخل الدولة او خارج اديمي  .األ

 ـــوادر العلميـــة وم ــادي تـــوف عوامـــل جـــذب لل ـــ الـــبالد وتـــوف مـــا يحتـــاجون اليـــه خاصـــة العائـــد املـ ـــا  حاولـــة ابقا

تم  .والتقدير ا

 م ا حد كب  االرتقاء بجودة البحث العل سا ة،  ا الفكر ا وتقليل حر   .عدم تقيد العقول ومنع

ودة العلمية : .4   ا

، ومـا  ـ ـف البحـث العل عر ـ موضـوعنا مناقشـة و ـ االبحـاث العلميـة، نتعـرف االن عد ان تـم  ـودة  ـ معـاي ا

ـــ جيـــد ومناســـب ومـــن  ـــون البحـــث العل ـــودة و ن معـــاي ا ــد، ليعـــرف القـــارئ الفـــارق بـــ يـ ـــ ا ــفات البحـــث العل ـــ صـ ع

ن  ـا، ومـن بـ ع ل امعة التا عد تحكيم البحث ومناقشته  ا املمكن ان يحصل بتلك الصفات ع درجات علمية جيدة، 

لية، سما مـا معـاي شـ يـد و ـ ا ان البحـث العل ـ ـان يم ـف بـه قسـمان او وج ي التعر ـ مـا يـأ ت او صفات البحث العل

ما كما ي   :)644-631، الصفحات 2019(حفاف،  وصفات علمية وتوضيح

لية للبحث العل : . 1.4   الصفات الش

  ل العام للبحث وقواعد الكتابة.للبحث العل   صفات خاصة بالش
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  امعات ية –أدلة ا ية واالجن ل. -العر   جعلت من املعرفة بطرق كتابة البحث العل امر س

  لية ــ ــه حســـب تلـــك االدلـــة، الصـــفات الشـ ـــ وكتابتـ اديميـــات تقـــدم خـــدمات تنظـــيم البحـــث العل نـــاك مراكـــز وا

 للبحث

  ــ قـة كتابـة املقدمـة  وامشـه وطر تمـام  بـه وتنظــيم فقراتـه واال ـا أسـاليب كتابـة البحـث وترت ـ املقصـود  العل

  البحث 

  ــرأي ــ ولكـــن الـ ـ لية للبحـــث العل ــ ــفات الشـ ــع العنـــوان ضـــمن الصـ ــادر العلميـــة. الـــبعض يضـ ن املراجـــع واملصـ تـــدو

ا  ـو مـن مضـمو يـد ان يضـيف للدراسـة ف ـ العنـوان ا ـ ان يخلـو بحـث الفصل  ع ـذا ال  ا، و ل س مـن شـ ولـ

.  عل من عنوان مم

    شــكيل ــ مــن عمليــة  ي ألك ــا ــ نتــاج  يئــة الرســالة العلميــة  ــ  ــا  ــ ترا ــ ال ائيــة للبحــث العل ان الصــورة ال

لية وترت ـــا صـــفات شـــ ـــل م ـــ ول ـــا البحـــث العل ـــ مـــن مـــرة طباعـــة وتنقـــيح يمـــر  ، اك ـــ ـــب وتنظـــيم للبحـــث العل

  خاص.

 الصفات العلمية للبحث : . 2.4

  ـ ضـم عـد اخفـاق الباحـث  ي اال  ـ ال يـأ ليـة البحـث العل امـل، االخـالل ب ابط ومت ـ ـل م اديمية  للدراسات اال

ي م تلك الصفات ما يأ يد، ومن ا   :وتحقيق الصفات العلمية للبحث العل ا

 غطيـة موضـ ـ  عمل ع املـة بقـدر الشمولية، الباحث العل البد ان  غطيـة  اديميـة  ـ دراسـته اال وع الدراسـة 

ساعده ع ذلك لة الدراسة  يك بالطبع ان لم تكن مش ستطيع، نا  .ما 

  صـية او واء او اطماع  ب ا س ه من اراء  املوضوعية سمة اساسية للبحث، فال رأي للباحث يفرضه ع غ

 .التقليل من الغ

  داثـة، مـا الفائــدة مـن ــان تكـرار ملــا جـاءت بــه الدراسـات العلميــة السـابقة، اكمــل مـن حيــث ا ـ ان  البحــث العل

ن  .انت االخر

   ا نا الفة لألمانة العلمية ال سبق و و االمانة العلمية  النقل، ال يتم قبول بحث ما  باملمارسات ا

 .ما سبق

 ـ االبحـ ـم مـا يم ـو ا ـ  ، املـن العل ـ ـون عرفـت االسـلوب العل ـا، ارجـو ان ت اديميـة م اث العلميـة خاصـة اال

ودة  البحث العل د عن معاي ا   .ل ما تر

ادي والتحديات ال تواجه ::  ثانيا   السياق العل للبحث األ

ا  ـــاس تطــــور البلـــــدان ومعرفــــة درجــــة تقـــــدم ســــية لقيـ ــــة والرئ مـ ــاي امل ــ مــــن املعــ ــ لقــــد أصــــبح البحــــث البحـــــث العل

ن دول العـــالم النـــامي  ـــ عصـــر العوملـــة فـــالفجوة تـــزداد بـــ افيـــة  س التقليديـــة كمؤشـــرات الـــدخل  عـــد املقـــاي ـــا ولـــم  ي ورفا

عد آخر.   واملتقدم يوما 

  البحث العل  الدول املتقدمة :.1

سارع الذي يرفع فيه شعار  ذا العصر امل مية البحث العل  الدول املتقدمة   ز أ ، ت البقاء لألقوى واألص

ميـة فـتح  ـ أ ، وال يختلـف إثنـان  ـ والتكنولـو ر التق ـ والتطـو ـو البحـث العل ديـد  إذ أصبح محرك النظام العـاملي ا

ـة  ـ أسـاس قو انيـة امـتالك أسـباب التقـدم ع ا بإم ـد تمعـات، وتزو ـذه ا مجاالت اإلبداع والتم لـدى أفـراد وشـعوب 

ــ م  ســ ــو  ــا وســليمة، ف ا وتطور ــ يحقــق ســعاد ضــارات لتحقيــق واقــع عم ا األمــم وا ــ تمارســ  العمليــة التجديديــة ال

ا. ي ا ورفا   ونماء
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ــ  ــا للوصــول إ ر التــا تطو ــا علميــا دقيقــا و ــار القديمــة وتحقيق ــ إحيــاء املوضــيع واألف عمــل ع ــ  فالبحــث العل

ـــ ـ ـــ بف ـ ـــمح البحــــث العل سـ شــــافات جديــــدة، واجتماعيــــا  ــــا إك اضــــر ورؤ يل إنطالقــــة جديــــدة ل ــــ ســــ ـــ  ـ م جديــــد للما

ــذا  ــا ل ــا م درا ن و اديميــة تمــارس مجموعــة مــن البــاحث يــة أ عــد رفا ــ لــم  كــذا فالبحــث العل شــرافية للمســتقبل و اس

تلفــة، بــل واملنافســة فيمــا بي ــ ا ــ مجــاالت البحــث العل ــا  اد ــ ر فــاظ ع ــ ا ســ الــدول املتقدمــة إ ــا حيــث الــدور 

ين  ــ ن املتم ةن واسـتقطب العلمــاء والبـاحث ــ ـام ممم ـداف وم ــديث إل ــ العصـر ا تلفـة  شـأت املؤسسـات البحثيــة ا أ

ــــل  ــــ  ــــادة العامليــــة  ــــ الر ــــا للبقــــاء  ، ســــعيا م ــــ ــــ البحــــث العل ــــ معــــدالت اإلنفــــاق ع مــــن مختلــــف بلــــدان العــــالم وزادت 

ا  التقدم االت والتمسك بمقعد   .(Anastasi.A, 1998, pp. 23-26) ا

صائص األساسية للمؤسسات البحثية العاملية  النقاط التالية: ص السمات وا مكن أن ن   و

ل كب  مجرى التطور العاملي - ش  التأث 

ة  - ست إدار يئات علمية ول ا   تدير

ل دوري - ش  موارد مالية مرتفعة وتزداد 

اص - ات مع القطاع ا نما ع الشر ومي فقط و عتمد ع الدعم ا  ال

ا مضبوطة  - ة املعالم والسنوات ف  تمتلك خطة علمية وا

ة  - ا وفق شروط صارمة للرقابة العلمية واإلدار  عمل الباحثون ضم

م ما اديميـة، معـدالت اإلنفـاق إن أ ـة أ ـ وحر ـو وجـود اإلسـتقرار السيا ـ الـدول املتقدمـة  ـ  يم البحـث العل

يل البحث العل  خدمة التنمية اإلقتصادجية واالجتماعية من خالل رسم سياسات علمية وتقنية  العا وكذلك 

تل ونــات ا ــ امل مة  ــ ثمارات ماليــة  ــا اســ ــ سياســة فعالــة وشــاملة تفرز ر، كمــا الن فــو للمنظومــة مــن بحــث وتطــو

ـ باعتمـاد تقنيـات حديثـة تجعـل اإلنتـاج متطـورا  ـ والتق ودة والرفع من اإلنتاج العل ن ا يع البحث العل  تحس

ن مراكز البحث ومختلف القطاعات االقتصادية. امل ب  كما ونوعا إضافة إ الدفع نحو الت

  ول النامية:البحث العل  الد.2

انيـــــــات  ـــــــ اإلم ــــــ  ـ ــــــد نقـــــــص كب ــــــة، يوجـ ــــــدان الناميـ ــــــو للبلـ ــــــ والتكنولـ ـ ــــــع العل ــــــ الواقـ ـ عة إ ـــا نظـــــــرة ســـــــر ــ ـ إذا نظرنـ

تمام الباحث  البلدان النـاميو  ر، فقد أصبح ا ار والتطو وافز والدوافع للبحث واإلبت عدام ا صصات املالية يا وا

ل األساليب.يبحث عن األمان وتوف  ية املالية بأسرع وأس   املستلزمات املادية لرفا

ي منــه سياســة التخطــيط  عــا لــل الــذي  ــر ا ــو الشــك مظ ر  ــ واإلبــداع والتطــو ات البحــث العل ي مســتو إن تــد

ـــل وغيـــاب ـــؤس الواقـــع االجتمـــا ك ـــة و وقراطيــة اإلدار صصـــات املاليـــة وعـــدم االســـتقرار والب  ومــن أســـبابه إنخفـــاظ ا

ا، اليمكن بأي حال من  امل ئة العلمية العلمية والتكنولوجية ب ن الب ن ومن دون تحس الدافع للبحث العل لدى الباحث

ـ يخـدم الواقـع املعـاش ـ إنتـاج بحـث عل ـل البلـدان الناميـة  لة ال تواجـه  -Bernard, 1957, pp. 43) األحوال حل املش

46).  

اديميــة مفيــدة  ــة العلميــة واأل ر تمــع، فــال تــزال ا ضــة ا ــ  مة  ــ عــن املســا ن البحــث العل ط بــ الية الــر إشــ

ــــون  ، و ــــ ــــل البحــــث العل م أوال بقضــــية تمو ـــا إلرتبــــاط ـ ن مجارا ـــود البــــاحث ـ ســــتطيع ج ــــ ال ب الــــنظم والسياســــة ال ســــ

ن لــدى الدولــة ثانيــا، لــذا نجــد ا ن مــوظف ـــم البــاحث ــ تضــمن ل ــ الــدول املتقدمــة ال ين يفــرون إ ــ ن املتم ــ مــن البــاحث لكث

ال  معظـم البلـدان املتقدمـة  و ا ل مستقل للبحث العل كما  ناك تمو ون  ، أن ي ل الس ة البحثية والتمو ر ا

ـــو  ـــذا يـــوفر وال شـــك تطـــور و ـــ البحـــث،  تـــه  ـــ اســـتقالل الباحـــث وضـــمان حر م  ـــل ســـا تمعـــات ذلـــك التمو ض تلـــك ا

  علميا وتقنيا.
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ــزال البحـــث  ، فـــال يـ ــع االجتمـــا ـــ والواقـ ن البحـــث العل ــة بـــ الية العالقـ ــ ــة اليـــوم مـــن إشـ ــدان الناميـ ي البلـ عـــا كمـــا 

ـ  سـانية واالجتماعيـةن فمـا يجـري  ـ مجـال العلـوم اال ـذا الواقـع خاصـة  ديـة ملشـكالت  العل عاجزا عن اإلسـتجابة ا

ـ مجال الدراسات اال  جتماعية يخالف منطق البحث االجتما عند " جون ديوي " الذي يرى ضرورة ارتباط البحث العل

ـــا أن  ـــد ل ــ املوضـــوعات االجتماعيـــة لــو أر ـــ  ــا البحـــث العل ـــ  ع ـــ  بمشــكالت واقعيـــة محــدودة ومعينـــة، أمـــا املشــالت ال

ا أن   :(Aillow, 1964, pp. 36-41) ستو شروط البحث العل فال بد ل

شأ عما يقع فعال من توترات اجتماعية وحاجات اجتماعية ومتاعب اجتماعية -  ت

ا بالظروف ال  الوسائل املادية املؤدية إ موقف محدد -  تتحدد ماد

عا به املوقف  - ل فع  ون بمثابة خطة وسياسة  .تتعلق بفرضية ت  االجتما

 

: ثالثا:   التحديات العاملية للبحث العل

ــل مــن البقــة  ــ تحــديات مــن نـوع جديــد، وقــد ســارعت  امعــات  تضـع موجــة العوملــة اليــوم كــال مــن عـالم العلــوم وا

ناســب  ــ بمــا ي ــ مجــال البحــث العل عــديل نظــم التعلــيم العــا خاصــة  ــ  السياســية ومؤسســات التعلــيم العــا باملبــادرة إ

ات الدولية. ذه املتغ   و

  املنافسة :.1

امعـات ومراكـز البحـث العلميــاليوم  ـ العـالم، يخضــع ا ـ  ـ التعلـيم العــا والبحـث العل ايـدة ع إن املنافسـة امل

ادات  عـــديل أنظمـــة شـــ ـــ تمـــس  ات ال ـــ ـــذه التغ تمـــع،  ـــ ا ـــ أي مجـــال آخـــر  ات  ـــ غ ـــا أيـــة  ات اليقابل ـــ غ ـــ  بـــال شـــك إ

ـ  ـ الدراســة إضـافة إ ــد  حانــاتاالمتالتخـرج وفـرض رســوم ع ا باملز و ـ ــذا م ـل  ــاص، و ــ مبـدأ التعلـيم ا القبـول وتب

امعية امعات واملؤسسات غ ا ن ا اتي ب   .)191-187، الصفحات 2007(دبور،  من التعاون اإلس

د من  امعات املز امعية يمنح ا ن الدراسة ا غ قوان انيـة إن  ـيح األسـتاذة إم اديميـة واملاليـة كمـا ي ـة األ ر ا

امـة تـدفع  ـة  ات جذر ـ غ ش مرحلـة  عـ م، عموما فإن النظام العل والبح اليوم  ين  مجال تخصص افأة للمتم امل

تلفة واملتعلقة با امعة ا يفات ا ا، كذلك تص ا وسمع ز صور امعات ومراكز البحث املعروفة لتعز قبال ا ودة و

ئـــة التقنيـــة لألبحـــاث  ـــود مـــن خـــالل الـــدعم املوجـــه للب ـــذل ا ـــد مـــن التنـــافس و ـــ الســـواء، نحـــو املز ن ع الطلبـــة والبـــاحث

تلفــــة، وكــــذلك مرا امعــــات ا ن ا امعــــة الواحــــدة أو بــــ ــــاالت والتخصــــات ســــواء داخــــل ا ن مختلــــف ا ـــون بــــ كــــز والتعـ

امعية والقطاع   صادية واالجتماعية.االقت اتاألبحاث غ ا

  تحديات التقنيات:.2

ـــل  ، فخلـــف  ـــ ـــ التطـــور اإلقتصـــادي والتقـــدم التق ـــ اإلنتـــاج وع ــا اليـــدعو للشـــك األثـــر القـــوي للتعلـــيم ع تأكـــد بمـ

ـــ  م  م ومراكـــز م وجامعـــا ا ـــ ـــ مخت ن  ـــود العلمـــاء البـــاحث ، تمثلـــت ج ـــ واألقتصـــادي واالجتمـــا ــدم التق ر التقـ مظـــا

ــــة مؤسســـــات  ــــادية واالجتماعيـ ططـــــات االقتصـ شـــــاءات وتـــــوف نجـــــاح ا ر اال ــــ تطـــــو ـ ــــا  مـ ، تلعـــــب دورا م ـــــ ــــث العل البحـ

ا. ا وتقديم يح   وت

ديــد مــن  ــ كشـف ا ـ العــالم  سـان ونظرتــه إ ــم اإل ـ طبيعــة ف شــافات علميـة تــؤثر  ـ حــدوث اك تصـل البحــوث إ

ــــ ــــ وسـ ـــول إ ــ تتحـ ــ باط املعلومــــات واالحتمــــاالت التطبيقيــــة ال ــــو اســـــت ـــ  ـ ــاج، فالبحــــث العل ائل وأدوات تكنولوجيــــة لإلنتــ

ــــاالت، يحــــول دون  ــــا مــــن ا ــــ القطــــاع الصــــنا أو االجتمــــا اوغ ــــ  ختلــــف البحــــث العل ر ملنتــــوج، و ـــو للمعرفــــة وتطـ

ـــ ر تكنولوجيــــات أو تحسـ ــــذا التخلــــف تطــــو التــــا فإنــــه اليمكــــن مــــع  ا و ل ـــ مشــــا ـ ــــذه القطاعــــات والتغلــــب ع ر  ن تطــــو

وات ا وال إنتاج ال وض  ذه القطاعات وال ال ات    .)81-74، الصفحات 2020(صونيا،  مستو
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ـــ متعلــــق  ـ ـــث العل ة، والبحـ شــــر ثمار املــــوارد ال ـــ ــــ وسياســــة اسـ ينــــة بالبحــــث العل ـــة ر إن االســــتقاللية التكنولوجيـ

ــة  ر امعــات بمــا تمتلكــه مــن مخــابر بالــدعم املــا وا ــ أن احــتالل التقنيــة وا اديميــة  وامــتالك الوســائل والتقنيــات، غ أ

ــا  ارا ا وتنميــة م ة وصــقل شــر ــم وســائل إعــداد الطاقــة ال عــد مــن أ س  ــب ومــدرجات التــدر ــ وورش التجر للبحــث العل

ب.   بالعلم واملعرفة والتدر

عا .من خالل ما سبق نفصل  كيفية ا : را ودة العلمية للبحث العل   لبحث عن ا

حـتج بـأن  . و ـ ن نوعيـة البحـث العل يحة لتحسـ ـ حـات  ساخ عدة مق ة أزمة است ود املبذولة ملعا ولدت ا

ادي يجب  مية البحث األ ة أ ة املسائل املنفصلة ذات الصلة باملوضوع واالستجابة. وملعا ناك حاجة أيضا إ معا

ن  ثمارات والسياسة العامة. ع الباحث عو القرار بالفعل إلثراء االس تجوا ما يحتاج إليه صا   أن ي

ـ  ـ عـدم انتظـام وتـأخ طـرح املسـائل املتعلقـة بجـودة البحـوث. فبـدال مـن االعتمـاد ع ش مصط االسـتجابة إ و

ـــة  ـــود دور ــ بــــذل ج ـ ن إ ن املتحمســـ ــاحث عـــض البـ ــ تـــدفع  ـ ــة املناســـبة ال ــــ الفرصـ ــة  تملـ ــور ا ــه القصـ للكشـــف عـــن أوجـ

ـودة مـن  س ا مكن تصميم مقـاي ودة للبحث العل نفسه. و شاء عملية مستمرة ملراقبة ا شورة، يمكننا إ البحوث امل

ــــودة  س مراقبــــة ا ــة اإلحصــــائية للمؤسســــة البحثيــــة. ونحــــن نجــــادل بــــأن أحــــد مقــــاي ــــذه املراقبــــة العمليــ  -خــــالل تطبيــــق 

ة فرضــية ــ ن االســتجابة  -البحــث  احتمـال  ــل لتحســ ــون أيضــا جــزءا مــن ا ــ األقـل وقــد ي ميــة ع ــة األ مطلــوب ملعا

اكم ااملعر   .)94-89، الصفحات 2019(ضيف،  وقابلية ال

ــذا  ـ ــن  ـــذه التقنيـــات كجـــزء مـ ــذ  ــاس تنفيـ ـــون أسـ ــذي يمكـــن أن ي ــادة حـــال، الـ ــذه املـ ـ ح  ـــ ــة وتق قـ ح طر ـــ ـــل، نق ا

ـــودة  ميـــة جـــزءا مــن مراقبـــة شـــاملة ل ســـاخ واأل ن القابليــة لالست ـــة لتحســـ ــون العمليـــات املطلو واحــدة. كمـــا يمكـــن أن ت

ال البحث. س مراقبة مستمرة حول األداء العل    اإلحصائية للعلم نفسه من خالل وضع مقاي

ــائج اإلحصـــائي ـــ إعـــادة إنتـــاج النتـ ن  عرفـــه بأزمـــة أدى فشـــل البـــاحث ـــ مـــا  تلفـــة إ ـــ العديـــد مـــن التخصصـــات ا ة 

يح  ـــــ ـــــ ال ــــق غ ــــاض الطاقـــــة والتطبيـ ــــ العينـــــات وانخفـ ـ ــــور  ــــمل أوجـــــه القصـ شـ ة التكـــــرار،  ــــعو ســـــاخ، أســـــباب صـ االست

م  ســـا ــا. كمـــا  ـ ـــ إعـــادة إنتاج ــة البيانـــات مـــع األســـئلة البحثيـــة اإلحصـــائية  ا وعـــدم موائمـ لالختبـــارات اإلحصـــائية وتفســـ

ساخ أيضا، حيث يصعب  كث من األحيان إعادة إ ن عن تبادل البيانات والشفرات  أزمة القابلية لالست ام الباحث

نامج الذي استخدم إلنتاج النتائج األصلية. ي الدقيق دون الوصول إ ال   إنتاج التحليل اإلحصا

لة متجددة.  وقت مبكر من عـ لة جديدة، بل  مش ست مش ـ تكـرار  1935ام ذه ل اجـة إ شـر" ا ، ذكـر" ف

ر" ( ـــــو ــــــ "بـ ـــــررت  ـــــرة تكـ ــــــ فكـ ـــــة، و ــــالحية العلميـ لنغ" (1959الصــ ـــاقش "ســــــت ـــــال" (1959). نـــ ـــــاكيت" 1979) و "روزنتـ ) و "سـ

ــــ مــــن 1979( ــــ مختلــــف التخصصــــات العلميــــة منــــذ أك ســــاخ  ــــ االست شــــر ع ــــ ال ن"  50) تــــأث تح عامــــا. أعــــاد "ديكرســــ

ـو" () النظر  1990( يـت" و "دونو ـان "باك شر  سـياق البحـوث الطبيـة. و ـوم 1995مسألة التح  ال ـ مف ) رائـدين 

امج  ـ سـاخ، باسـتخدام مجموعـة مـن ال ـة مسـألة القابليـة لالست مجيات ومجموعات البيانات املفتوحة الوصـول ملعا ال

ــــال:"  ــ ـ ــــــــا لتحليــــــــل الصـــــــور كمثـ ــــــ طورو ـ غ" (Casadevallال ـــا ـــــــة 2010" و "فـــــ ــــــوم القابلـ ـ ـــــول العلـ ـــــــدة حــ ــــة جيـ ـــ ) تقـــــــديم مناقشـ

ساخ   .(Tudor.A, 1982, pp. 23-26) لالست

ل  شـــ ــ األدبيــات الشــعبية  ا األقــران و ــ استعرضـــ ــ األدبيــات ال شـــر املقــاالت  ة  ــ ة، زادت وت ــ ــ الســنوات األخ

ـــ وقـــت  عـــد التحــذيرات  ـــ  ، وح ــ ـــ كب ري  ــ جـــو غي شــر، تمـــر عقـــود مــع تصـــاعد األدلـــة دون أي  مبكــر مـــن تحـــذيرات ف

ي.   كيفية تطبيق أساليب االستدالل اإلحصا

ساخ ( ـ مجـاالت معينـة مـن العلـوم Munafó et al. 2017يصف بيان العلوم القابلة لالست لة التكـرار  ) بدقـة مشـ

ة متعـــددة مـــن العديـــد مـــن املـــ احـــات صـــا ن اق جمـــع بـــ ع و ـــ احـــات األخـــرى،  ن االق نات، ومـــن بـــ ن إلجـــراء تحســـ ؤلف

ــــر،  شـ ــــ ال ـ ـــــ  ل مثـــــل التح ــــا ـــــد مـــــن مشـ ــــفافية البيانـــــات ل ي وشـ ب اإلحصـــــا ن التـــــدر ــــوث، وتحســـــ الت البحـ ــــ ـ ــــان  البيـ
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ـ جودتـه ولكـن أيضـا HARKINGوالقرصنة، و" س فقـط ع شـر العمـل لـ شر عنـدما تتوقـف فرصـة  ". يحدث التح  ال

ي ــ ن ا مثــل :" ع شــر ا و ــ لتقــديم ا احتمــال أك ــا نتــائج ذات داللــة إحصــائية لــد ــ ل ع ال جــة البحــث، ولــذلك فــإن املشــار

Dickersin" (Karab, 1992, pp. 119-121)1990.  

ــــا الباحــــث جميــــع الفرضــــ ــــ ف ــــ يخت الــــة ال ـــط "القرصــــنة" لوصــــف ا ســــتخدم مصـ ســــتخدم و يات املمكنــــة أو 

ــــون النتــــائج  عــــد أن ت ــــ "فرضــــية  ــــ نتــــائج ذات داللــــة إحصــــائية  لتقــــف ع صــــول ع موعــــة الفرعيــــة مــــن البيانــــات ل ا

) " ــ يــدة "ك ــرتبط بفكــرة القرصــنة. ومــن اإلحــاالت ا ح "منــافو" وآخــرون (1998معروفــة" و ــ ــ 2017). ال يق ــ كب غي ) أي 

ميــة ـ أسـاليب االسـتدالل اإلح ـ األسـاليب القائمـة مثـل القـيم واختبـار أ ضـون اسـتمرار االعتمـاد ع ف ا، و صـائية نفسـ

لة NHSTالفرضية الفارغة ( سـاخ، يـرون أن املشـ ل االست ن بمشـا تمـ ن امل ). الواقع  رأينا، يبدو أن العديـد مـن البـاحث

يح "للقـــيم" و" ـــ ـــ ال ـــ املقـــام األول واحـــدة مـــن االســـتخدام غ ا، NHSTـــ  ـــذه األســـاليب نفســـ ـــ  س االعتمـــاد ع "، ولـــ

يح أم ال. ل  ش   مستخدمة 

يح ل" ــــ ــــ ال ــــ NHSTاالســــتخدام غ ــــم األك ســــاخ. ولعــــل أحــــد حــــاالت ســــوء الف " بالتأكيــــد لــــه عالقــــة مــــع االست

الية. بدال من ذلـك، يـتم  ة الفرضية ا و أن "القيمة"  تقدير الحتمال  يل املثال،  ـف قيمـة شيوعا، ع س  pعر

ــية الفارغــــة  ـــون الفرضـ ـــا، عنـــدما ت ــ حصـــلنا عل ـ ـــن تلـــك ال ــا مـ ــ تطرفـ ـ ــة إحصـــائية ك أو أك ــال مراقبـ ــا احتمـ ـ ــ أ ـ ــا ع فعليـ

ــون القــيم  يحة. يمكــن أن ت ــ البيانــات والفرضــية pــ يح، مفيــدة كجــزء مــن قيــاس التبــاين  ــ ل  شــ ســتخدم  ــ  ، ال

افة السلبية ا يح ل"الفارغة، ع الرغم من ال ذا وقال إن االستخدام ال ة.  سـاخ NSTألخ عا است ا ال  " وحد

ميـــــة  ــــاج: األ انيـــــة إعــــادة اإلنتـ ـــــ حــــل مـــــع إم ن تحتاجـــــان إ ن أخــــر ـــألت ــــاول مســ نـ ــه ال ي ــــا أنــ ــــر، كمـ شـ ـــ ال ـ عـــــا تح ألنــــه ال 

  واالستجابة.

يح: بالنظر إ البيانات،  م ش مسألة الصلة إ اإلجابة ع السؤال ال ة الفرضية، إن أ و احتمال  ما 

ــ ظــل حالــة مــن  بــا  وميــة تتخــذ دائمـا تقر ة ســواء مــن جانـب صــا السياســات املؤسســية أو ا ــا صــعو القـرارات وأك

ـــة  ـــ مجـــاالت تحليـــل القـــرارات ونظر ن  ـــ ظـــل عـــدم اليقـــ ـــ اتخـــاذ القـــرارات  ـــ  ـــرد وصـــف رســـ لـــن م ن. و عـــدم اليقـــ

ـــ ظــل عـــدم  املنفعــة، كمــا أن ـــ التخــاذ القــرارات  نــاك شــرط أسا ـــاالت،  ــذه ا ــ  ـــذه األســاليب تطبيقــات عمليـــة. و ل

ـــة و" ـــة. القيمـ تملـ ـــائج ا ـــاالت للنتـ ن احتمـ عيــــ ــــو  ن  ــ ـــاب االحتمــــاالت NSTاليقـ سـ افيــــة  ــــون  ــ الواقــــع ال يمكــــن أن ت ـ  ،"

ة ع النتائج.   املطلو

ـــ مـــدى ســـرعة  شـــ مســـألة االســـتجابة إ ـــ و شـــور األخ ا. إن امل يح ـــ ـــ البحـــوث وت يـــة  ل املن شـــاف املشـــا اك

س" ( شره "يوانيد يا الذي  ـ البحـوث 2005س اذبـة" ينطبـق ع شـورة  عنوان استفزازي "ملاذا معظم نتائج البحوث امل  (

ــــ مــــن الدراســــات، يم ل مــــع واحــــد أو أك ــــ مشــــا ــــ عنــــدما يــــتم العثــــور ع ــــ عقــــود مضــــت. ح عــــود إ ــــ  ســــتغرق ال كــــن أن 

عـد سـبع سـنوات مـن  ـ دراسـات علـم الـنفس  ـت أبحـاث إضـافية حـول القابليـة إلعـادة اإلنتـاج  يحات سـنوات. أجر الت

شر الدراسـات األصـلية ( خ  لة إذا Open Science Collaborative 2015توار ). ومـن املـر أن تظـل القابليـة للتكـرار مشـ

يحية الال  ذا النطاق  الكشف ان الكشف واإلجراءات الت ات. ومن املؤكد أن التأخ ع  ذه التأخ ا مثل  حقة ل

ومة. ا من مجاالت األعمال وا لية وغ ون مقبوال  الصناعة التحو ا لن ي يح ل وت   عن املشا

و  تمثل أحد م لة االستجابة استمرار "التحكم  العمليات اإلحصائية" للعلم نفسه. و تطلب حل مش ـذا و نـات 

غذيـة  يل املثـال،  ـ سـ ـال الدراسـة (ع قل ما. خط األساس السـابق  الن  حساب احتمال خط األساس "املسبق" 

حـــة مختـــارة  ـــ دراســـة مق ـــا  ـــ يجـــري اختبار ـــو احتمـــال أن الفرضـــية ال ـــ ذلـــك)  ري، ومـــا إ الطفولـــة، علـــم الـــنفس الســـر

يجة املفاجئ ر الن يحة. وسوف نظ ذا قبل من معرفة فقط السلطة، ومستوى عشوائيا  ستمد مثل  ة ال يمكن أن 
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ون ذلك، إ جانب الضوابط  ن. وقد ي ساخ املا من مجموعة من الدراسات  مجال مع مية ونتائج دراسة االست األ

ن النوعية والفائدة الشاملة  ساخ) حال لتحس ا آخرون (مثل بيان العلوم القابلة لالست .ال يحدد   للبحث العل

ـــل مســـتوى، فـــإن مـــا قبـــل ذلـــك ســـيعكس  ـــ  ات مختلفـــة، وأنـــه ع ـــ مســـتو ـــ الدراســـة الســـابقة ع ـــ  يمكننـــا التفك

ســــبة للمســــتوى الســــابق وقبــــل املقبــــل).  ـــة بال لفيـ ــال ا ــ الواقــــع احتمــ ــ ــــو  ــــل مســــتوى  كميــــة مختلفــــة مــــن املعلومــــات. (

ن  ال، فإن مستخدمي الدراسة أو الباحث طبيعة ا ـ العكـس مـن و م لقبول مـا ذكـر مسـبقا. بـل ع س لد  املستقبل ل

ــ املســتقبل، مــن خــالل  ن  ــ البــاحث ــ مســتخدمي نتــائج البحــوث، وكــذلك ع ح أن نحــد مــن القيــود املفروضــة ع ــ ذلــك، نق

يارات لتحليل البيانات.   توف العديد من ا

صـول  و خيار ا يارات،  ذه ا ن  ء، من ب ل  ـ بـه  أوال وقبل  ـ النحـو املو ـ جميـع البيانـات البحثيـة ع ع

ــــ البيانــــات  ــذا الوصــــول إ ـ ـــم تــــوف  ـــو تـ ــ لـ ـ ـــن ح ـــان. ولكـ ــ البيـ ــة إذا لــــم يكــــن كــــذلك  -ـ ــــد  -وخاصـ ن تزو ـــاحث ــــ البـ يجـــب ع

ورة ســـابقا ســـوف نتفـــق ـــذه البيانـــات. كمـــا أن املصـــادر املـــذ ن بطـــرق متعـــددة لتحليـــل  ن املســـتقبلي ن والبـــاحث  املســـتخدم

لفية ألي فرضية  الدراسة. ا قبل وما نتج عن ذلك ا ن أيضا تقديم االحتماالت املو  ب للباحث  بالتأكيد، ي

ـ أولئـك مثـل "سـافاج" و "فـون نيومـان" وقبلـت  ان القارئ قد استعرض  ح اآلن، ونحن نم قدما كما لو 

سـتخدم التو  م. و السياق "بـايزي"،  اية املطاف ل ـ غالبـا   ـيص املعرفـة عـن "حالـة الطبيعـة" (ال عـات السـابقة لت ز

ل معلمة مثل املتوسط أو احتمال وقوع حدث ما) قبل جمع أي بيانات. ون ممثلة  ش   ما ت

ة أو بوسائل أخرى، يتم دمج املعلومات السابقة مع املعلومات املقدمة مـن البيانـات  بمجرد توفر البيانات من تجر

ـــاج االحتمــــاالت باســــتخدام قاعــــ ســــاوي نتـ ـــية  ــا الفرضـ ــة لصــ لفيــ ـــ أن االحتمــــاالت ا ـ ــايز" ع دة "بــــايز". تــــنص قاعــــدة "بــ

افـة املعلومـات حـول املعلمـة املتــوفرة  عكـس  ـع خلفـي  ـا توز ـتج عـن تطبيق سـبة االحتمـال. القاعـدة إلزاميـة، و السـابقة و

تملــة لل ــع القــيم ا ســاطة توز ــو ب لفــي  ــع ا ــع املســبق للمحقــق. التوز مكــن اعتبــار التوز ــ البيانــات ، و معلمــة بــالنظر إ

عد مالحظة البيانات. دث    ا

ـؤالء املؤلفـون  ا  ـ قـدم ـة ال ـاالت القو عـد ا ـ  ـي ومتماسـك، ولكـن ح ـ بـأن الـن "بـايزي" عقال يجادل أدب غ

ـــ ـــوابق  ــــ اســـتخدام السـ ـــتمر ع اض واحـــد مسـ ــــ ــاك اع نـ ـــذا املوضــــوع،  ــل حــــول  ــــذا  األوائـ ند  ســــ . و ــ ـ ـــتدالل العل االسـ

ميــة "موضــوعية" وأن اســتخدام الســوابق  ــا، وأن اختبــارات األ ــ فكــرة أن املوضــوعية أفضــل مــن عــدم وجود اض إ ــ االع

ــم اإلحصــائية  ــ دورا ن  ا للبــاحث عــادة تأكيــد ميــة و ــي". وقــد تــم تأكيــد املوضــوعية املطالــب واختبــارات األ ــو مجــرد "ذا

ن ـــ حـــ "  املبكـــرة  ــاي ــع "جـ عطـــى نفـــس التعـــرض. ونحـــن نتفـــق مـ ــا يبـــدو، ال  ــ مـ ـ ـــذا االدعـــاء، ع ــ تواجـــه  ـ أن التحـــديات ال

ة 2003( ا  نظر ا كث ساء استخدام لمات  ذه ال ) ع االرتباك  املوضوعية مقابل التمي الذاتية عندما الحظ أن "

ا"االحتمال    .أننا نحاول توضيح استخدامنا ل

 خـاتمة: 

ـــ ســــليط  ـ ــــ ومحاولــــة  ـــال البحــــث العل ــــ مجـ اديميــــة  ــــوم وواقــــع البحــــوث األ ـــتعراض مف ـــبق مــــن تحليــــل واسـ ماسـ

ــــ ســــبق أن  ــــ األســــئلة ال ســــتعرض االجابــــة ع تــــام  ــــ ا ودة العلميــــة،  ا ـــاي ــــ تقــــف أمــــام  معـ ــــ املعوقــــات ال الضــــوء ع

تاجات عامة  روج بإست ات وا لول والتفس عض ا عطاء  ا و   حول قضية املوضوع.طرحنا

ـــي بـــدءا مـــن اعتمـــاد اســـلوب جديـــد  ـــ الـــوطن العر ـــ  يـــة التحيـــة الســـليمة ملنظومـــة البحـــث العل يئـــة الب الشـــروع ب

ـ يمتلـك صـالحيات ومسـؤليات  ـ اطـار مؤس ـ البلـدان املتقدمـة  و معتمد  لضمان جودة البحوث العلمية ع غرار ما

ســـيق بـــ ــل والت ـ ــا التخطـــيط واالشـــراف والتمو مـ عـــة للـــوزرات و امعـــات أو تلـــك التا ـــ ا ــ  ـ ن مختلـــف مراكـــز البحـــث اعل

ـــ عـــودة الكفـــاءات  ع ع ـــ ـــي  ـــة ا ن واالجـــراءات االدار ن القـــوان نـــة مـــن قبـــل الدراســـة بـــ اتيجية املق يضـــمن تطبـــق االســـ

ـــواف ـــ مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن ا ـــز منظومـــة البحـــث العل عز ـــ  ــا  ـ ــل دور ـــرة وتفعيـ ــة امل يـ ــة العر ز النفســـية واجتماعيـ
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ــ  ـ ــا ع ــا االجتمـ ـ ـــة ودور ــة واملعنو ـــا املاديـ ان م وم ن ومؤسســـا ـــؤال البـــاحث ــة  انـ ــزز م عـ ــ  ـ ــية ال واالقتصـــادية والسياسـ

س فقـــط  ـــا لـــ ن وتتـــوفر ف ســـتقطب البـــاحث ئـــة جاذبـــة  ـــذه املؤسســـات ب ـــا  شـــط ف ئـــة الـــت ت النحـــو الـــذي يجعـــل مـــن الب

ا.دل أساسا فحسب، بل از شروط بناء منظومة البحث الع   ار

ــ حقيقــة أن مختلــف  عــود إ ــ تطيقــات نظــام ضــمان جــودة البحــوث العلميــة  ــ أن التفــاوت  تــم التأكيــد ســابقا ع

ــ ــداف مختلفــة، مــن وج ــا أ ــون  التــا  طــرق ــ ة تخصــيص األمــوال ينطــوي التقيــيم عاألطــراف الفاعلــة قــد ت مختلفــة و

ـــ تواجـــه محاولـــة مختلفـــة  ســـتلزم معـــاي ومؤشـــرات ســـية ال ـــودة، ومـــن ثـــم فـــإن أحـــد التحـــديات الرئ ن ا ملراقبـــة وتحســـ

ـل حقــل إجراءاتــه  ــون ل ــذا التفـاوت، أن ي تملـة ل لــول ا تلفــة ضـمن نظــام واحـد، وأحــد ا ن التطبيقـات ا التوفيـق بــ

ــ ال ــودة العلميـــة  ة لضــمان ا اصــة ومــن تـــم معــاي مختلفــة، ومـــن الوســائل الضـــرور اب ا ـــ ، إشــراك أ ـــ بحــث العل

ـ إشـراك  اجـة إ ن"، أي ا ـ األدبيـات " املشـاركة املبكـرة للمسـتخدم ـ إطـار مايصـط عليـه  ـ عمليـة التقيـيم  ة  املص

ل  ــــة املشــــا ـــام، عنــــدما يــــتم اســــتخدام البحــــوث ملعا وجــــه عـ ــــ و ــــ مرحلــــة مبكــــرة مــــن إعــــداد البحــــث العل ن  املســــتخدم

  االجتماعية.

  قائمة املصادر واملراجع :  
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ص:    امل

ية البحث العل تطرح الكث من   تماماتمن ذا    اال ن ومن اجل احداث قفزة نوعية   اللدى الدارس ع   املفكرون، دأب  ا

يةالعملية  .  املن ث ومم اص  إطار معر م مس تمامه ا ل مجال ا  بصيغة مختلفة فل

ة     فاألطروحات االتالفكر اضيات..... ،  الال  غ مجال الفلسفة، غ مجال السوسيولوجيا، غ مج  األدبمختلفة فمجال    ا ر

مجال   التا  اراملتنوعو ع    األف ألزم  االت ذه    املنتمينلمثلذا  تفك    ا رطرق  يظ ااالنتماءمن    خاصة  لطرقخالل الكتابة فمثل 

يالسوسيولو غ  فاألسلوب، االتاختالف اتفسر  األد اضيات...   األسلوبالفلسفي، غ  األسلوب، غ األسلو  الر

النقاط   فيه  ز  ن بحثيا  عمال  نقدم  ان  الفكرة  ذه  خالل  من  سنحاول  موضوع    األساسيةوعليه  مجال   املداخلة  سنحصر  حيث 

ة،  ذا  التخصصات منخالل الكتابةالعلمية املتم و عبارة عن    و ية البحث العل من    نقاط أساسيةالعمل  نا  مقياس من ا لطلب نقدم

  املتخصصة تقنية الكتابة   مجال خالل

لمات املفتاحية:  ية - البحث العل ال   تقنية الكتابة.   - مجال التفك - اسلوب الطرح - الكتابة العلمية - املن

Abstract: 

The methodology of scientific research poses a lot of interests among revercheras. In order to make a qualitative leap 

in this field, thinkers have been working on the methodological process in a different form. 

In which each field has its own area of interest in an exceptional and distinctive methodological knowledge 

framework.  

Intellectual theses are involved in different fields, hence the field of literature is not the same as the fields of 

philosophy, sociology, and mathematics… Thus, this diverse area of ideas has required those belonging to such fields to have 

special ways of thinking that show belonging, for example, the methods of writing explain the differences in fields. 

 Sociological style is not the same as literary, philosophical, and Mathematical styles. Therefore, through this notion, 

we will try to present a research work in which we will Highlight the main points in the topic of intervention.  

We will limit the area of specialties through distinctive Scientific writing, and this work is about key points that we 

provide to our students in the module of Scientific research methodology through the field of specialized writing technique 

Key words: scientific research, scientific writing, conveying methods, thinking field, writing technique 
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  مقدمة:

ر   تطو الشعوب   ات  اولو من  العل  البحث  ا عت  ياتيةالعلمية    مجاال وا إن  واالقتصاديةوالسياسية  إذ   ،

شري   تطور  ياة  جميع   ع   اإلصالحية األمور     استطاع ان يؤسس للكث من   بمختلف العلوم  ملم   الفكر ال ات ا   مستو

ة.  شر   ال

ة وعليه فإن مجال التخصص  البحث    إجماالفالغاية من اجل تحقيق البحث العل   شر ة لل تقديم خدمة تطور

شاف   اك ساعد   ن    الكثالعل  القوان نا    املعدلةمن  الوسيلة  انت  فإن  ياة،  ا التا    و البحثية  ن  القوان  

دف  ش. االسالبحث العل فإن ال يل عملية الع س سيط و عرف بت ة من اجل تحقيق ما  شر شر او ال  و ال

خ   التار مدى  ع  نوعية  قفزات  يحقق  ان  التخصصات  مختلف  العل   البحث  رابط  شر ال استطاع  ا 
ً
إذ

شر خية    املراحل    واالنتقال ال ياة وقد ساعدت عمليات التخصص  العلوم من احداث    عديالتبتالتار اك فائدة ل

ذه    . اإلصالحاتذه القفزات و

العلوم   ذه التخصصات مجال التخصص   ن  سانية من ب تم بالفرد    االجتماعيةواإل تمعوال  بحث     وا و

ية بأساليبوأدواتمن االفراد   ن  ب ي  الدينامي التفاعل  ا  تج ت رال  االت الظوا نا ب   مختلفة 

ذا    تلفةالكميةوالكيفيةوطرقالتحليال م  عملية التفك واإلصالح  والتعديل و  سا إ نتائج  من أجل الوصول 

ن    اإلطار ة ب الفكر االت  ال الكث من  ناملفتداخلت  البحث    كر القابلة لعملية  او  اضعة  ا ر  البحث  الظوا عند 

 .  العل

ذه   تقديم  البحثية وعليه حاولنا  من    الورقة  الكث  ن  ب من  شغاالتكجزء  التخصصات    اال مجال  العلمية حول 

لقة العلمية من أجل توضيح   ة  ح  املتخصصةالبحثية  طرق الكتابة العلمية    األساسياتالبحثية   ا  مقبولة برؤ

حسب   متخصصة   بلغة  ة  االت علميةوا حسب    األسلوبع    خالالالعتمادمن    ا تحليلية  وسيلة 

ية معينة.  مجاالتالنتماء ة بنظرة معرفية وأساليب من  وطرق الكتابةالعلمية املتم

الية الدراسة:    اش

فعمل البحثية،  الدراسات  مة   امل العلوم  من  السوسيولوجيا  من  عت  العديد  باتباع  الباحث  تلزم  البحث  ية 

ن والشروط العلمية، من أجل إضفاء املصداقية ع العملية البحثية.    القوان

ن شرط التجرد من الذاتية    ن املفكر دل ب ن الشروط ال استوقفتنا وال أثارت الكث من الغموض وا من ب

ين من الطلب ، فنجد الكث ساءلون عن كيفية التخلص من الذاتية  ليحقق معادلة ال  عملية البحث االجتما ة خاصة ي

  . عمله البح ع إن الباحث موضو  ان التجرد من الذاتية    يمكن ان تتحقق واذا ما 

الباحث   إن  إذ  والتعليل،  التفس  عند  العملية  الناحية  من  وصعب  دية  التجر الناحية  من  صعب  االمر  فوجدنا 

البحث أك وأك  املوضوع فإن  رد اختياره للمو  ة تصبح جزءا منه وعند  و يحقق رغبة داخلية غ وا ضوع ف

ودي والوث   ون دليل أن البحث  موضوع مرتبط بالعقيدة مثال، فإن تحليل املسلم واملسي وال مستوى الذاتية قد ي

و عبارة عن عليالته الن الرصيد املعر  ر من خالل كتاباته و ذا ع    تظ ل منطق وتفك الفرد  ش ات  قراءات وخ

صر.  يل املثال ال ا   س

له   نجد  لم  السوسيولو  (األسلوب  السوسيولو  األسلوب  متخصص،  بأسلوب  الكتابة  مستوى  ع  اما 

و   ف  ( السوسيولو التحليل  ال  السوسيولوجية  الكتابة  به  نقصد  والذي  املعرفية  األدبيات  له  استعمال   أسلوب 

ع عن خالله ع مجال االنتماء  األبحاث العلمية.  ات    خصائص ومم
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يم   املفا اقتناء  خالل  من  ذلك  ون  و األخرى  الكتابات  عن  ومتخصصة  ة  متم السوسيولوجية  الكتابة  أن  إذ 

إذ أن استع ان حسب املطلوب، وحسب الداللة  ال وامل ا  ا ناسب بتوظيف ات ال ت ات  واملصط مال املصط

مجال   من  التمكن  املتخصص   الباحث  ساعد  س بالطرح  ة  ووا مباشرة  عالقة  ا  ل ال  السوسيولوجية  األدبيات 

يل   س ع  وطبيعته  البحث  ومتطلبات  الدالالت  حسب  ات  املصط بتوظيف  باألسلوب  التحكم  انية  إم تخصصه  

ن   مع موضوع  ماعة   ا مصط  توظيف  نذكر  مصط  املثال  توظيف  يح،  والعكس  ور  م ا مصط  عوض 

عوض   االجتماعية  العمليات  مصط  توظيف  االجتماعية،  العالقات  عوض  ن  مع موضوع  االجتماعية   الرابطة 

.   مصط التفاعل االجتما

و  نه  ب الفرق  ومعرفة  فيه  والبحث  السوسيولو  االسلوب  دراسة  ع  ك  ال تم  املنطلق  ذا  خالل  ن  فمن 

ات   واملصط الطرح  واسلوب  الفكر  من  ل  ن  ب تجمع  ال  العالقة  ع  التعرف  ا  اضافة   ، السوسيولو التحليل 

نا:   ا، و السؤال املطروح  ة ال يمكن استعمال   اللغو

 كيف يمكننا التخلص من الذاتية ؟  

مية البحث:    ا

ية   ذه الدراسة املتمثلة  من مية  مة  تكمن ا ا مسألة م و   ، ن التأصيل املعر والتأط امل االسلوب ب

اص الذي سيع عن   عطي لألسلوب رونقه ا قة  ذه الطر ات، و قة الكتابة وتوظيف املصط من حيث التحكم  طر

ة  مية كب ذه الدراسة ا م  االنتماء الذي يوجد ضمنه الباحث من خالل اسلوب الطرح، اضف ا ان ل ن ا ا من ب و  

مجال   االعالمي،  ال  ا ان   سواء  ن  مع مجال  ما   ملوضوع  القاءه  او  ره  تحر اثناء  الباحث  ا  ف يقع  ال  املشكالت 

يم   مفا ا  م ل  تحمل  ال  التخصصات  من   بمجموعة  جامعا  عد  الذي  السوسيولو  ال  ا األخص   و ي،  االد

مما يؤدي   ا،  ات خاصة  ذات داللة  خاصة  ومصط يم  للمفا اقتنائه وتوظيفه  االلتباس عند  الوقوع   بالباحث 

يعاب املستمع او القارئ للموضوع.  م واس ة ف لمات تؤثر ع    علم االجتماع، باعتبار ان ال

داف البحث:     ا

ا:   داف من بي ذه الدراسة لتحقيق عدة ا   جاءت 

  ن التحليل السوسيولو . توضيح الفرق ب   واالسلوب السوسيولو

  .ه ع االخر مية اللغة خالل الطرح السوسيولو ومدى تأث   ابراز مدى ا

  . ن اللغة واالسلوب والتفك يان العالقة القائمة ب   ت

  .قة علمية ون الكتابة السوسيولوجية بطر   تحديد كيف ت

   يح ال ا  ا م يم   واملفا ات  املصط وضع  يتم  م  يان  ت نحو  مجال  الس  مع  وتتما  تناسب 

  التخصص. 

 . ال السوسيولو   التأكيد ع ضرورة عدم استخدام ذاتية الباحث اثناء الطرح والبحث  ا

  .س لنفسه يان ع ان الباحث عند كتابته للمقال السوسيولو انه يكتب لآلخر ول   ت

  :  اسباب اختيار الدراسة

ان   الباحث  من  جعلت  خاصة  اسباب  موضوع  ل  واخرى  ل ذاتية  اسباب  اما  ون  ت وال  فيه  تعنق  و يختاره 

ذه  عمق   ذا املوضوع وجعله محور دراسة و سية وراء اختيارنا  ل ذا فقد تمثلت الدوافع الرئ موضوعية، ومن خالل 

  النقاط: 

ذاتية: ياتية،    اسباب  ا ه  تجار تدخل   امكن  ان  ته ح  ص و الباحث  بذاتية  متعلقة  ون  ت سبة  وال  فبال

أستاذة  س  امعة وخالل مراحل التدر ة التعليمية التعلمية با ذا املوضوع راجع ا انه من خالل املس ب اختيارنا ل لس
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االحصاء،   مقياس  من  ل  شملت  وال  املواضيع،  لدراسة  ا  طبيع تختلف   ال  س  مقاي لعدة  االجتماع  علم  بقسم 

الن في، علم  الر االجتماع  علم  مقياس  مقياس  ا  وصوال  س  املقاي من  ا  وغ االجتما  العمل  مقياس  االجتماع،  فس 

س الالحقة خاصة من ناحية   املقياس الواحد واملقاي ن  ارتباط ب ناك عالقة  ان  التنوع  ذا  ية ادركت من خالل  املن

ن اال  م  تمك ان للغة دور م شفت  نا اك البعض، و ا  ات ببعض يم واملصط امه،  عالقة املفا ستاذ من االبداع  م

صري   ا باملع  س  ل السوسيولوجية  اللغة  مصط  استعملت  فقد  ل،  الس باألمر  س  ل السوسيولو  التحليل  وان 

"االسلوب   السوسيولوجية  اللغة  عوض  قلنا  ذا  ول ال،  با اص  ا ي  ز ا وم  املف بقدر  اللغة  وم  ملف والعام 

" بتحفظ خاص.    السوسيولو

ب أخر م ن الذين ال  وس ناك العديد من الباحث ية كتابة االطروحات والرسائل  باشر انه من خالل مالحظ ملن

ن   ب يخلطون  أخر  بمع   ، سوسيولو تحليل  انه  م  م واعتبار طرح السوسيولو   باألسلوب  ا  كب تماما  ا يولون 

ذه النقاط ذا املوضوع وتوضيح مثل  و ما دفع ا اختيار  ن و   . االثن

موضوعية:  ال    اسباب  ا خاصة   ة  اللغو يم  باملفا تتعلق  ال  ا  اسالي اختالف  مع  العلوم  عدد  خالل  من 

او   العلوم  ن  و اص  ا السوسيولو  الطرح  ن  ب الفصل  عدم  الصعب  من  أصبح  ات،  املصط متنوع  السوسيولو 

ذا من أحد ن، و ه الباحث ال يواج و اش ذا املوضوع أضف ا ذلك: العناصر املرتبطة به، و م اسباب طرح    ا

ية البحث خاصة عند تم تطبيق منا العلوم الطبيعية بمجاالت العلوم  ذه النقطة  من سليط الضوء ع 

ة.  ا بك اديمية ال لم يتعمق ف قة علمية ا ا بطر سانية، ودراس   االجتماعية واال

االت االخرى    أضف ا ذلك، ان االسلوب السوسيولو  ات ال تتداخل  ا عتمد ع عدة مصط الطرح 

يح.  انه ال وم  م ذا املف ة ح ندرك م يجب وضع  عة لعلم االجتماع او ثانو ون تا   ت

:  :أوال وم البحث العل   مف

ل   ، حيث انطلق  رة البحث العل ل ظا اب  تحليل وتأو وم  أ عدد من الكتاب ا االس م ا وضع مف واحد م

ن   لمت ون من  ا تت ) وال وجد ع ا وء ا تحليل عبارة (البحث العل ذا تم ال له حسب ميوله او قناعته العلمية، ل

.(   ما (البحث) و (العل

ون مع  البحث ذا ي شف، و بع، تحرى، سأل، حاول اك ش، ت و مصدر الفعل املا بحث، ومعناه طلب، ف  :

قائق او امر من االمور.  ش وتق حقيقة من ا و الطلب والتفت ا    البحث لغو

ع االحاطة واالملام  العل والعلم  قائق،  دراك ا املعرفة والدراية و ع  والعلم  العلم،  ا  ة  سو لمة م ف   :

ا. (بوحوش: ل ما يتصل  قائق و   ) 12،ص 2007با

ذا التحليل فان البحث ا س الباحث من اجل تق  ومن خالل  ص  ا  ة منظمة يقوم  و عملية فكر لعل 

غية   س من البحث  قة علمية منظمة  " موضوع البحث"، باتباع طر س لة معينة  قائق  شان مسالة او مش ا

امل املشكالت  او  املسائل  مستوى  للتعميم ع  ة  صا نتائج  ا  او  للعالج،  ا حلول مالئمة  تائج  الوصول  ب س  ماثلة 

ا البحث العل نذكر: م مقومات االساسية ال يقف عل ذا من ا   البحث، وع 

  .الباحث  

  .لة محل البحث   موضوع البحث او املش

 قة البحث. (عبد الفتاح   )  15سنة، صدون : من او طر

ا البا عتمد عل عد جملة من العمليات ال  حث اثناء اجراءه لدراسة موضوع  وعليه ندرك ع أن البحث العل 

إجابات أولية مبدئية   انت  ا  بداية بحثه وال  ة فرضياته ال وضع ا ع  ن  دف الوصول إ نتائج ي ن  مع
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االت باعتباره   العلوم وا عتمد عليه  جميع  العل و شمل البحث  البحث، حيث  الذي يدور حوله  الرئ  لسؤاله 

قة االس  قيقة والوصول إ حلول  أي مجال و أي علم. الطر   اسية من اجل معرفة ا

مية البحث العل  -8   أ

ان من الناحية الثقافية او   ة جمعاء سواء  شر م االسس  تقدم وتطور ال مية البحث العل  بأنه من ا تتج ا

سب جملة   زن واملورد الرئ الذي من خالله يمكنه ان يك عد للباحث ا ة او االجتماعية او اإلنتاجية، حيث  الفكر

ب  يقوم  ا  خالل من  ال  واملعلومات  املعارف  ضعفه  من  نقاط  شاف  واك اراته  وم م  قدرا ر  وتطو وذاته  ته  ص ناء 

ى  عالم انتاج املعرفة   مية ك صية ذات مواصفات وسمات معينة، كما ان للبحث العل ا جعل منه  وقوته،{...و

ا املستو  تمعات املنتجة للمعرفة مقارنة بنظ ى تنعكس باإليجاب ع ا و ذو جدوى اقتصادية ك ا، وعليه  و ردة ل

ج    او  وا  امر  و  و الشعوب،  حياة  النمو   قاطرة  عد  و ة،  شر ال حياة  اما   دورا  يلعب  العل  البحث  فان 

يبة ملا يؤديه من تقدم وتنمية وتم ومن ثم اصبح الدعاية   الدول املتقدمة ال تدرك انه احد مصادر الدخل القومي وال

  ) 32-31،ص 2014ة والتطور والتقدم}. (عبيدو: االساسية لالقتصاد واملعرف

س من خالل البحث   ا تلك املتقدمة ال  العالم خاصة م ة مع جميع  دول  و فعال ما نالحظه  اآلونة االخ و

ده  ش ذا ما  ا، و ان ن الدول األخرى وتدخل حقل املنافسة العاملية وتتصدر املقدمة لتفرض م ا ب ز قو   العل أن ت

اء   ذه الدول ا التنافس حول إيجاد عالج للو س  ا العالم حيث  ي م عا ية ال  وذلك     - 19وفيد  -مع األزمة ال

و ما يجعل من   يل املثال ، و ذا ع س ق البحث العل املتطور  مجال الكيمياء  وخوض مضمار التحدي و عن طر

ة وضرورة حتمية  مية كب ة  البحث العل ذو ا شر عمقت ال لما  ا أضف إ ذلك  االت والعلوم باختالف  جميع ا

  . شري أك فأك شاف خبايا جديدة وتطور الفكر ال لما تم اك    البحث 

ا  ذلك:  -9 ية  البحث العل ودور ن املنا واملن   الفرق ب

ن منا البحث ا ن الذين يخلطون ب ن واملفكر مكن ان  ناك الكث من الباحث ، و العل ية البحث  لعل ومن

وانب   ية  تلك ا إنه يمكن اعتبار إن املن ما من خالل الدراسات العلمية حول ذلك، إذ  القائمة بي نفسر العالقة 

ساعد   ال  عد املن جملة من القواعد  ا، حيث  ت ا الدراسة وت البحثية ال تقوم عل العلمية التطبيقية للمنا 

لة وذلك من اجل التوصل إ حقيقة علمية بحتة. ع يط باملش ام ا   كشف اإل

ته العلمية والبحثية للدراسة،   ا الباحث خالل مس عتمد عل نا تمثل تلك اإلجراءات ال  ية  ن نجد أن املن  ح

ا اعتماد الباحث ع و ما يراه الباحثون واملفكرون وحددوه  عدة نقاط من بي ا اول خطوة يقوم   و املالحظة باعتبار

املدروس،   املوضوع  يات  التعمق  حي باط،  التفك واالست ع  وقدرته  ك  ال ا  إل للموضوع، اضف  اختياره  ا عند 

ما.  يجاد العالقة ال بي ا و ات الدراسة وتفس ن متغ ط ب ة الباحث  قدرته ع الر   م

يل املثال دراسة بحثية  وكمثال لتوضيح أك للفرق ب ية البحث العل نأخذ ع س ، ومن ن من البحث العل

ون املن الوصفي، او من   عنوان: أثر العنف األسري ع التحصيل الدرا لألبناء ، فان املن املستخدم يمكن ان ي

األمر   علق  فيما  الدراسة  تخصيص  تم   إذا  الة  ا معينة    باختياردراسة  املوضوعاسر  حقيقة  سبة  تمثل  بال اما   ،

قة الختيار عينة الدراسة و تحديد الطرق   نا ف تتمثل  وضع األسئلة و فرضيات البحث، كما يتم وضع طر ية  للمن

ا الباحث من خالل استخدام االدوات املناسبة للبحث.   االحصائية  ال ستعا املعطيات ال مع

ا الباحث اثناء قيامه بالدراسة، حيث أن   س عل ية ال  و جزء من املن ذا ندرك بأن املن  بمع من خالل 

ان  اإلطار النظري او   ا الباحث اثناء دراسته سواء  بع شمل جميع خطوات البحث ال ي ون  ية البحث العل ت من

و ج ي للموضوع، اما فيما يخص املن ف ،  امليدا ون من ك او كيفي، من وصفي او تحلي ا والذي يمكن ان ي زء م

ال الذي يبحث فيه الباحث.   ذا حسب طبيعة موضوع الدراسة واالش ، و  تار
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سانية: ثانيا:   كيفية تطبيق املن العل  العلوم االجتماعية واال

عض العلماء  تختلف طبيعة املن املستخدم عند الدراسة حسب   اختالف طبيعة املوضوع املدروس، حيث اكد 

املن   طبيعة  مع  ليا  يتطابق  ال  ية  التجر الطبيعية  العلوم  التجر   املن  تطبيق  أن  ع  الساعة  د  و ما  ة  ف

مختلفة   ا  ذا حد  املدروسة   البحثية  املادة  أن  باعتبار  سانية  واإل االجتماعية  العلوم  ل  املعتمد   آلخر،"  علم  من 

ة" (بن حواس:   ب  ان يرتبط ارتباطا ال ينفصم بالنظر و الس ذا  ن املوضوعية للواقع، و منا املعرفة تمكن القوان

  ) 15،ص 2013-2014

نذكر   سانية  واإل االجتماعية  العلوم  يخص  فيما  املناسب  املن  تحليل  موا   سا الذين  العلماء  ن  ب فمن 

ا ع العلوم االجتماعية  حيث تنGiddensجيدنز سقاط انطالقة واساس  تحليله للمن العل و اول املن الوض 

  : ن املتمثل  ن أساس ال و ما حدده  ذكره    و

التا فالوضعية  ا مباشرة  العلوم االجتماعية، و {األول: ان اإلجراءات البحثية  العلوم الطبيعية يمكن تطبيق

قيقة االجتماعية.ع ان العا تأكد من ا   لم االجتما يالحظ و

ملا   ة  مواز او  ة  ساو م قة  بطر تصاغ  ان  يمكن  االجتماعية  العلوم  العالم   ا  عل يتحصل  ال  النتائج  ان  ي:  الثا

ا العالم  العلوم الطبيعية}( ابراش:   ) 72، ص2009عامل به النتائج ال يتوصل ال

نا أن اسلو  ن مثل  واملقصود  يئة قوان ضاف ع  ل و ش ب التحليل لدى العالم  العلوم االجتماعية يجب أن ي

لعالم   ا  نظر يكمن   أنه  نا  الوضعية  ومحل  ا،  ر وظوا الطبيعية  للعلوم  سبة  بال االسلوب  أو  املن  ا  يتمتع  ال 

  االجتماع ال تتمثل ع انه مفسر للموضوع الدراسة ومحلل له. 

ون  كما   بي س  س فرا اآلخر   و  اجه    Francis Baconعت  ان ا  ن  والداع التجر  للمن  األوائل  الرواد  من 

ص   ال ت ن كتاباته  ي، ومن ب سا تمع اإل ادة الرصيد املعر حول ا سانية  لز العلوم االجتماعية واإل وتطبيقه  

للعل ديد  األداة ا املوضوع كتاب"  ذا  اره حول  "حيث تحدث فيه عن ما يقوم  NovumArganumScientiarumوم  اف

  : ذا املن ا    عليه املن التجر وقام بتحديد املبادئ ال يرتكز عل

 } .ب لة وضرورة اخضاعه للمالحظة والتجر ار السابقة او امل   ضرورة تخلص العلم من األف

  وضرو املنطقية  واملقدمات  النظري  البحث  ع  االقتصار  ع  عدم  ساعد  الذي  ب  التجر ع  االعتماد  رة 

نقله من خطأ محدد ا خطأ عام. باط يضلل الباحث و نما االنطالق من االست ن ب باط القوان   است

  .ق املالحظة ع عن طر ب العل  البدء بجمع الوقا   قيام التجر

 ارجية املوضوعية تنظم املعطيات، ف ق املالحظة ا ع عن طر ع لتحديد ما  عد جمع الوقا ن الوقا تتم املوازنة ب

وضع   ثم  ا  يؤد ال  وما  ا  يؤد ما  ملعرفة  الفروض  مع  ع  الوقا ذه  تقارن  ثم   ، عر و  وما  ا  م ري  جو و 

ا  ظروف  ن والتحقق من   ) 68 ،ص2009 :(ابراش جديدة} القوان

ديدة لدراسة وتحليل املوضوع    ديثة واإلجراءات ا ذا نجده  التطبيقات ا ل  سانية من  و العلوم االجتماعية واإل

ي ع املالحظة العلمية ال   ام حول املوضوع ،اضف إ االعتماد الك واألوا ار املسبقة واالح خالل االبتعاد عن االف

اال  رة  الظا العامي  مالحظة  عن  جمع  تختلف  واالعتماد   الباحث  مه  يف خاص  بمنظار  ون  ت سانية  اإل او  جتماعية 

التفس   إحصائية  اساليب  وضع  تم  ذلك  والتحليل  املقابلة  واداة  يان  است اداة  من  الدراسة  ادوات  ع  املعلومات 

يجة علمية مقننة بحتة.    والوصول إ ن

منه    استفاد  ما  و  حول الفيلسوف و بحثه  خالل  من  ارت  يمكن    دي واحد  من  ا  الوصول  اجل  من  ا  الر املن 

ن   ا ال شاف ان  إنه تمكن من  اك إذ  قيقة،  ا ا ادفة للوصول  ال البحوث    Demonstrationاستخدامه  مختلف 

تحديد   اضيفي  الر للمن  علم  ل  تطبيق  تم  لو  ا تاج  است ا  توصل  حيث  ودقة،  وتأكدا  يقينا  األك اضية   الر
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استقرار  ال حيث  من  اضيات  الر درجة  العلوم  جل   الدراسةلبلغت  فرضيات  تأكيد  او   ات  املتغ ن  ب امنة  ال عالقة 

التحليل   املنطق   العقل الذي يقوم ع  ارت واعت إن  و ما اكده دي ، و رة  ل ظا ا   ي س ا و غ النتائج وعدم 

ا   ا الذي يقوم ع  والتفس والذي تحدث عنه الفيلسوف ارسطو مش إليه ب "العقل العقيم" حل محله العقل الر

يجة ما   اسمة لتأكيد ن عد  منظوره ا سب ال  ا ع االرقام وال عتمد  مجمل اضية  علمية  قة ر التحليالت بطر

او ال بالرغم من اختالف املادة املدروسة  اضيات  الفلسفة مع الر ء من  ط  و ما جعل منه أن ير رة،{...وليصل  و ظا

مجا   العق   شاطه  سان  اال يمارس  كيف  بع  وت ا  الر املن  دراسة  ا  عمد  شود  امل املن  صياغة  ا  ارت  دي

ق القياس} . (ابراش:  باطا عقليا عن طر باط النتائج است اضية حيث يمكن است   ) 70،ص 2009املعرفة الر

ات تطبيق املن العل  العلوم اال  -1   :  جتماعيةصعو

بما يخص   األمر  علق  إذا  الدراسة ، خاصة  ناسب وطبيعة موضوع  ي للمن  اجه  اثناء تحليله وان الباحث  يواجه 

العوائق   وتنوعت  عددت  فقد  باستمرار،  ة  ومتغ ية  س البحثية  ا  ماد عت  ال  سانية  واإل االجتماعية  العلوم 

العلمية امل الدراسة  ا  ال تواج ات  ا فيما  والصعو العلماء ا حصر ذا قرر  سانية واالجتماعية، ل رة اال ية للظا ن

 :   ي

سانية، باعتبار أن املوضوع  موضوع البحث: ل أول عائقا  تطبيق املن العل ع العلوم االجتماعية واإل ش الذي 

ا، عكس مواضيع ال   ا صفة خاصة  ا تم دة من نوع عد فر ذه العلوم  ا العلوم الطبيعية، حيث ان من    تدرس

ا   ة غ ثابتة او جامدة مثل العلوم الطبيعية اضف ا ا ية متغ س رة االجتماعية ان املادة املدروسة   ة الظا اول م

ر املتعلقة بالعلوم  ية ع الظوا ستعصيع الباحث اسقاط املنا العلمية التجر سيطة مما  لة و ست س معقدة ول

سانية. ا   الجتماعية وكذا اإل

ة   سانية واعية وتصدر عن رؤ ل االول ان االفعال اال ر، بل  ا ائل للظوا شا من التعقيد ال ات ال ت {فالصعو

غي   ع  قادرة  محركة  قوة  واآلراء  ار  لألف والتبصر  م  الف من  اساس  ع  والتبديل  للتعديل  عرضة  ف  لذا  وتدبر، 

ب الت وتكشف  تبديله الثقافات  ا  وادث  ل به  املتن  للمجرى  سان  اال معرفة  تدفع  حيث  ا،  م مناجاة  ال  حدودا  ؤات 

بؤ نفسه} . (بن سباع:  التا ا تكذيبه للت   )  557،ص 2020و

سانية  الباحث اال العلوم  املوضوعية   العلمية  الدراسة  عوائق  م  ا األيدولوجيا  والقيمة  الذاتية  عت  }  :

نما يتحدد موقفه من  االجتماعية، ف صا معينا، ب في الذاتية يقّوم موقف الباحث من موضوع دراسته بوصفه فردا و

متوحدا   بوصفه  األيدولوجيا  موقفه   ن  يتع ن  ح ع  ومجتمعية،  جماعية  بمعاي  ما  مل بوصفه  م  التقو او  القيمة 

سباع:   تمعه}(بن  متقمصا  ا557،ص2020بجماعته  رة  الظا عد  حيث  بالباحث  )،  متصلة  سانية  واإل الجتماعية 

نجده عند   و ما  و تمع،  ا افراد  ان عضوا من  باحثا  ون  ي ان  قبل  ،فالباحث  الدراسة  انه جزء من مجتمع  باعتباره 

ال  االجتماع  علماء   جزء  م  مثل    يتجزأ ف مثله  انه  ع  ذلك  ا  اضف  فيه،  املعاش  الواقع  او  ا  يدرس ال  الطبيعة  من 

رة ونظرته  االفراد يحم ال تؤثر ع تحليله الظا ة  دافل قيم ومتطلبات ومبادئ فكر ا  مما    لأل الواجب الوصول إل

ه، وال تجعله  ا الباحث  تفس عتمد عل ة ال يجب ان ال  ام مسبقة وال  من االخطاء الكب س بإح عد ما 

اليات الدراسة.  يحيد عن املوضوعية  الطرح والعلمية  الوصول إ نا ع اش   النتائج وتط الذاتية 

عض  إ  وتميل  تضم  ايضا  بل  اجتماعية  فقط  ست  ل سانية  واإل االجتماعية  العلوم  رة   الظا ان  ا  أضف 

ا   ا ع ا ناك من بحال ا، حيث  صائص النفسية واخرى بيولوجية واخرى ثقافية متعلقة بالقيم والتقاليد... وغ ا

ر   ا من املواضيع والظوا ا آخرون ع ا ن ينظر إل ة،  ح يو ر ا يجب ان تلتحق باملواضيع البيولوجية ذات الظوا

مع   ا  ناك من يصنف إن  ته، اضف  نفس املبحوث وما يدور   تتعلق بذاتية  ا  ا ا  باعتبار النفس  تدخل ح علم  ال 
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ت ال  االثنوغرافية  او  خية  التار ر  اج  الظوا ان ع  ما يصعب  ذا  م وغ ذلك، و م وتقاليد االفراد وعادا اث  ب م 

ا.  ا نظرا لتغ طبيعة املادة املدروسة واملراد البحث ف ا ف دراج   من العلوم الطبيعية و

  ذا االخ متغ ال تتحكم فيه سان و بحياة اال الطبيعية، ف مرتبطة  ر  الظوا شبه  سانية ال  رة اال   الظا

سان يملك   ون ان اال العل  ان تخضع للبحث  التا ال يمكن  ر الطبيعية، و ا الظوا ال تخضع ل تمية  ا

ة االرادة  التصرف.   حر

 رة  ال ست عامة  نا  ظا ا تتعلق بالفردخاصة ول ل    ،باعتبار و معروف إن  ووكما  خاص يصعب تحليله    ما 

ته بالداخل   او ح الوصول إليه ، اذ انه ال يمكن درا ته ونفس ارج دون معرفة ما يدور  ذات سة الفرد من ا

املادة   فطبيعة  االرقام،  ع  عتمد  الذي  الك  املن  دون  الكيفي  املن  اتباع  ع  العلوم  ذه  ادى  مما 

له   تاجاتنا  ذا املوضوع  واست ميل  دراسته ل يوارت  اليه جون س أن  املدروسة معقدة جدا وحسب ما اشار 

العل   املن  ع  اعتماد  يمكن  ال  اسباب متداخلة  مستعصية ذات  ا  ونتائج جدا  معقدة  انت  إذا  ر  الظوا

  .   والتجر

 تطبيق يمكن  ة   ال  صعو ع  يقف  ما  و  و سانية  اإل أو  االجتماعية  رة  الظا ع  التجر  املن  واستخدام 

ا أو ح   ا أو تأث رة  اسات الظا ع بؤ با ة الت يحة مما يؤدي بنا إ صعو ن  التفس والوصول إ قوان

ا.    معرفة الظروف ال تخلف

اتم  عرقل  ال  ات واملشكالت  ذه الصعو سانية واالجتماعية  ومن خالل  العلوم اال العلمية   ام وتطبيق املنا 

ح    او  السوسيولو  التحليل  ا   تدخل عدم  املستحيل  من  ال  الباحث  ذاتية  يكمن   االسا  ل  املش ان  نرى 

األدب او االعالم وغ  ة وميول الحد العلوم  ون للباحث خلفية فكر ذا  الطرح الذي  كث من االحيان ي ا مما يؤثر 

ال الفكري   ذا متعلق با ل  ال، و ذا ا نعدم الطرح السليم   ار  اإلطار السوسيولو و قة قولبة االف ع طر

و ما سوف نتطرق اليه.  للباحث و

 : ية مجال التفك  ثالثا: ما

وم   مف ع  نتعرف  ان  يمكننا  حسب بداية  ومعرف  التفك  بليوغرافية  الب عالم  الدراسات  ل  ل النظر  ات  وج ة 

تحليل   سان   اإل فكر  ا  عل عتمد  وال  الناشطة  ة  الفكر العقلية  العمليات  من  جملة  انه  ع  اعتباره  مكن  ومفكر

عد التفك عملية مستمرة  عقل الفرد ح   ان حل دائما او مؤقتا، إذ  ا سواء  لة ما والوصول إ حل ل ة مش ومعا

ان نائما ولكن ن  ة اخرى نرى    و ة، ومن ج ذا من ج ناك عقل الباط  شغيل باعتبار إن  عقله ال يزال  العمل وال

القدرات   حسب  ع  التفك  درجة  تختلف  كما  سان  اإل وميول  تمامات  ا حسب  آلخر  فرد  من  يختلف  التفك  ان 

ستطيع التحكم ف بة بقصة عنده واخرى نائمة وكم من قدرات  سان وكم من مو   ا. اإل

ا   باطه من الدراسات والقراءات ال قمنا  وم معقد يتألف من ثالثة عناصر حسب ما تم است و مف وم التفك  فمف

ا،   لة ومعا ا الفكر من اجل الوصول إ حلول للمش ذا املوضوع بداية مع عنصر العملية املعرفية ال يقوم  حول 

فيه   يحاول  الذي  م  الف عنصر  ذلك  ا  إ  اضف  واخذنا  وال  ه  و س ال  اصة  ا املواضيع  عض  معرفة  سان  اإل

س باملعرفة   و ما  ا و صية واالستعدادات ال يتمتع  سان ال ل معرفة تتعلق بميول اإل و  العنصر الثالث اال و

ن، ال تؤدي بذاتية الباحث نحو نوع من مجال التفك   ن او علم مع اصة اي  مجال مع بذ  ا شأ عليه او ا الذي 

قة   ات والعلوم ال تختلف  الطر ا من االتجا في وغ ال اإلعالمي ال ال الفلسفي، ا ي، ا ال االد له مثل ا

ا يت للقارئ ميول   و ما  يؤدي ا التأث ع نوع اللغة وأسلوب الكتابة  البحوث والدراسات ال من خالل الطرح و

ته ال تط ع الدراسة كما تم توضيحه من قبل. الباحث ان   طالقا من ذات



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
257 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
يم    املفا من  بنوع  االخرى  تتم   ال  سانية  اال وكذا  السوسيولوجية  االجتماعية  البحوث  جليا   نراه  ما  و  و

ا ع  يؤكد  مما  االخرى  العلوم  با  عن  ا  تم يمكن  معينة  لغة  ا  ل ان  كما  ا  اصة  ا ات  اللغة  واملصط ختيار 

ا  ذلك. و ما يأخذنا ا معرفة مع اللغة ودور يحة  الطرح السوسيولو و   ال

عا:    اللغة: مع  را

لمة اللغة: ف  ن    عر فات عديدة، فقال مصطفى الغالي  مشتقة من لغا، يلغو، لغوا، واما  االصطالح فعرفت بتعر

ل نطق او   ا"   م"، وقال احمد مختار عمر با ل قوم من مقاصد ا  ع   كتاب جامع الدروس: "اللغة  الفاظ 

ن قال ارسطو: م"،  ح ل قوم من مقاصد ا  ع  او اشارة  فات ما ذكره  كتابة  ر التعر اللغة  الرمز" ولكن أش  "

م" (اشعري:  ل قوم عن اغراض ا  ع  " ان اللغة اصوات    )  100،ص 2017ابن ج

صول ع معرفة معينة   ا التواصل وا تج أن اللغة  عبارة عن تلك الرموز واإلشارات ال يمكن من خالل ست وعليه 

ان دارا  و ما  ء ما  حول اي موضوع و سان اثناء تواصله مع اآلخر او توك رسائل تدل ع معرفة  البداية مع اإل  

ان   ال  ياة  ا تصف  ال  واش رموز  عن  عبارة  ا  حروف جل  القديمة  الفرعونية  وغرافية  ال الكتابة  نجده   ما  مثل 

بنوع من   تتمتع  الطاسي  االخرى  الرموز  حضارة  آنذاك ح  سان  ا اإل ش املعاش  ع الواقع  تفسر  ال  ال  االش

ن  آنذاك ا تنعدم عملية االنتقال املعر ب عدام ياة ال با م  مختلف ميادين ا اك والتفا عد وسيلة لالحت ، فاللغة 

ا   ال  القديم  سان  ا اإل ش ع ان  ال  ياة  ا كدليل ع طبيعة  ك  ت ا  ا ا  اضف  م،  بي شاط  ال نعدم  و االفراد 

ية وكذا عاداته وتقاليده.ا خية والدي ا معرفة اصوله التار سان ا   ستطاع اإل

ا عالقة   اللغة؟" حيث ترى إن اللغة ل ا املعنون ب "ما مع  اليقة  مقال اتبة غادة ا و االمر الذي توسعت فيه ال و

ما  نه ال يمكن االستغناء عن اي م ن التفك و ا و ا ارتباط جد وثيق بي ا   حيث:{قول ة يمكن صياغ شر ار ال ان االف

سان   ا باإل ا وعالق ف اللغة بحقيق عر ، حيث ان  ق قالب لغوي ح  حالة التفك الداخ او الباط دوما عن طر

ما   و  ي  سا اال التفك  ناتج  ا  ا كما  االول،  والوطن  سان  اال اللغة   ان  ا، حيث  بوظيف ا  ف عر عن  يم  تختلف 

اليقة:  اء ال يرى ع حقيقته}. (ا ر الك ك اثرا  ا ثمرة العقل، والعقل ي يوانية، حيث ا سانية عن ا  2016القدرة اال

االلك اللغة، املوقع  مع  ما  ي  ،  و  www.mawdoo3.ioو ت )  الذي  اللغة  س ب علم  ما  ا  يأخذنا  ا  و ما  شأ م ب

اللغة   م  ا  مدى تحقيق االمن من خالل منطلق ف ة وكذا دور شر سان ال ياة اال سبة  ا بال مي ا وا وكيفية توظيف

ية.  انت لغة كتابية او لغة شف  املستعملة سواء 

  سوسيولوجيا اللغة :  -1

وال ا  معرف ن   واملفكر ن  الباحث لدى  ا  كب ا  ح اللغة  سوسيولوجيا  اخذت  ة  لقد  الفكر ا  ومتطلبا طبقا  ا  تعمق 

تمام لدى   انت وال زالت مركز ا ا للنصوص والدراسات واالبحاث، فقد  ا ابجديات تحليل ا وتب  ا ال تقوم عل ائز ور

كب   تأث  ا  ل ملا  نظرا  ن  االجتماعي علماء  ا  ف يبحث  ال  املواضيع  من  اصبحت  ايضا  بل  فقط  م  س  ول اللغة  علماء 

كتابه "سوسيولوجيا    وقوي  اشار   بيار  العالم  تحدث عنه  ما  و  و الوقت،  نفس  ا   متلق اللغة وع  املستعمل  ع 

و    1996اللغة" عام   اللغة  سوسيولوجيا  ن  ناك عالقة ب إن  ع  او الكالم  قوله:    سوسيولوجياوالذي أكد  طاب  ا

دور  يقتصر  وال  شاط  ال بصفة  طاب  ا السوسيولوجيا  بع  اص  {ت ا املن  ذا  يندمج  وال  اس  ع اال ع  ه 

(أشار:   السوسيولوجيا}  منا  بل   املوضوعات  الكالم   يقتصر  28،ص  1996سوسيولوجيا  ان  يمكن  ال  وأنه    ،(

ة استعمال الكالم من خالل موقع   مجال سوسيولوجية الكالم ع سوسيولوجيا اللغة فقط، وأنه من الضروري معا

أ  كما  قمنا  االلفاظ،  ما  و  و اللفظ  موقع  خالل  من  الكالم  استعمال  مسألة  يف  بتص سوسور  العالم  اآلخر  و  ضاف 

 إليه قبل قليل.  باإلشارة
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س فقط اللغة بل   نا ل و نفس السياق اشار العالم بيار اشار  كتابه "سوسيولوجيا اللغة" إ أن ما يتم التبادل به 

و   ه و طاب مما يدل ع قوة تأث ع الكالم"  ا  ce que(  1982ما دافع عنه عالم االجتماع بيار بوردي  كتابه "ماذا 

parler veut dire  س اللغة م املع من    -وفق مصط سورسو-) بقوله {...الن ما يتم التبادل به ل ستل طاب الذي  بل ا

ب ت ة  طاب قيمة رمز ا ذا  سب  التا يك و ة،  اللغو السوق  أي من  ارج  (أشار:  ا الفردية}  التجارب  ،ص 1996ع من 

10  (  

ا ال   ا عض من نظر و ما نالحظه   ذا اإلطار و شمل  ناول السوسيولوجيا مواضيع  إذ إنه  الكث من االحيان ت

اال  ات  سلو ا  تحليال تنطلق  ال  ة  الرمز التفاعلية  ة  النظر واالشارات  واللغة  الرموز  ع  ا  كب اعتمادا  فراد  عتمد 

ؤالء ، ا  ال يتصرف  ال  الرموز وطبيعة االش سق    باإلضافةانطالقا من  ال افراد  ن  ط ب ال تر العالقات  ا معرفة 

و ما   م مثل مسألة األفعال االجتماعية املرتبطة بالكالم، و هالواحد من خالل االفعال والتعامالت ال فيما بي و    عا

ايم   دور االجتماع  عالم  ال  اآلخر  {االش مؤلفه  االعتقادات"   ملوضوع  اتخاذه  خالل  السياق من  نفس  يصب   والذي 

ا، و موضع   طاب املكتمل لغو ر ال تتج  ا ية} راصدا نماذج السلطة من خالل الظوا ياة الدي األساسية  ا

ماركس   ارل  من  ل  اضفى  األيديولوج  EngelsوانجلزMarxأخر  ع  ماديا  ال  عا  (املادية) طا شدة  عارضان  انا  و يات 

ة . (أشار:  ذا من ج  " مش دور الو   ) 23،ص 1996املبتذلة ال 

ة اخرى ومتطور آخر أصدر شارل ف غازون  ع    1959سنة    Fergusonومن ج عنوان (ازدواجية اللغة)، الذي  مقاال 

نفسه   للمتكم  سبة  بال للغة ح  وتنوع  غ  انية  إم نا  أنه  ا  به  ذا للغة  حد  الوظيفي  ع  توز تباين  خالل  من  وذلك 

الة من   ذه ا ا  صوصية ال تتمتع  لمة من مجال آلخر و ا ا تختلف مع ال ملة وكذا ا ا  ا انطالقا من محل

قالت ما  حسب  سنوات  ستة  غضون  تداوال   ات  املصط اك  ن  ب من  املصط  ذا  اصبح  حيث   ، اللغة  ه  ازدواجية 

ن    املتخصص أوساط  عا   وشا متداوال  استعماله  من  سنوات  غضون  أصبح   املصط  ذا  و  ..." الدراسة 

ا وتمت تنقيته من الشوائب"  (أشار:  ل مجال  48،ص 1996سوسيولوجيا اللغة بيد ان معناه لم يتمدد كث ) ، حيث ان ل

و ما يؤدي بازدوا لمة او املصط و وم ونظرة معينة لل قة  مف ا وطر يم حسب موقع لمة لعد مفا وم ال جية مع مف

يجب   أنه  خالل  من  عليه  وتأكد  الدراسة  ذه  تلتمسه  ما  و  و العلوم  وحسب  والدراسات،  النصوص  داخل  ا  استعمال

م با ال املطروح فيه وح ال يف ناسب وا ن ما ي يم بدقة عند الدراسة او القيام بتحليل ملوضوع مع ق  اقتناء املفا لطر

  خاطئة. 

ل  فاللغة    ، االجتما اك  االحت عن  تتولد  اجتماعية  سانية  إ ة  تجر اللغة   اجتماعية  او  اللغة  {فاسوسيولوجيا 

ي:   (مدا لغة}  دون  من  مجتمع  وال  مجتمع،  دون  من  لغة  فال  تمع،  ا التواص   دث  با مرتبطة  اجتماعية  ا  صور

تمع78،ص2017 ل من ا تمع    )، واملع ان  عدم  ا ل واحد يحتاج اآلخر، فإذا ا ما البعض و عض واللغة مكمالت 

اللغة   االخرى  شاط    ألنهتنعدم   ال يمارس  من  يوجد  او   التعارفال  بالكالم  س  ما  نعدم  اآلخرو مع  والتواص 

م  وار والتفا للتواصل وا لغة  ان نتصور مجتمع بدون  يح بحيث ال يمكننا  ديث، والعكس  ن اطراف وافراد    ا ب

ا، ف اداة ووسيلة   تعامل  ا و ستخدم اص به للغة ال  عتمد ع نوع من النظام ا ل مجتمع  تمع، حيث ان  ا

إليه   للوصول  انت  ده  تر ما  شرح  أن  وح  اآلخر  الطرف  ده  ير ما  م  ف اجل  من  سان  اإل ا  وصنع ا  اوجد ة  ضرور

ساق اجتماعية  وتحقيقه، فسوسيولوجيا اللغة  مرت ا  ا تمع وكيفية يتم استعمال ا وسط ا ماعة ومحل بطة با

ة. الرؤىمختلفة   ات الفكر   والتوج

اللغة   حول  ومه  بمف يخص  فيما  السياق  ذا  ومنظوره   خلدون  ابن  االجتما  واملفكر  العالمة  حديث  ن  ال  كما 

ي فال بد ان تص ملكة متقررة  العضو  لم عن مقصودة، وتلك العبارة فعل لسا ا " عبارة املت ا ع ا والذي عرف

مصط بحسب  امة  ل  و   سان  اال و  و ا  ل ي:  الفاعل  (مدا م"  ص2017ا ذا  79،  واملتمعن   فاملالحظ   ،(
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امة   ل  و    " خاللعبارة  من  اللغة  سوسيولوجية  أو  اللغة  اجتماعية  مل  لم  خلدون  ابن  ان  ع  يدرك  ف  التعر

للظوا تحليله  االجتما   املن  ع  عتمد  انه  نراه  خلدون  ابن  ار  اف الباحث   إن  كما  م"  اصطالحا ر بحسب 

مرتبطة   اللغة  أن  خلدون  ابن  يرى  ذلك  ا  اضف  ة،  اللغو ر  الظوا فسر  ن  ح طبقه  ما  و  و سانية  واإل االجتماعية 

ان    ...} اللغة  حول  احظ  ا دراسات  مع  تبلورت  ال  النقطة  ذه  حثوا   و اللسانيون  اليه  اشار  ما  ذا  و تمع  با

ذ تمع، وامتدت  احظ يدرس اللغة املرتبطة با ا مع علم االجتماع  ا ديثة ال أدى تالحم ه الفكرة ا اللسانيات ا

اثر   ن  ياة االجتماعية، و اللغة وا ن  العالقة ب يحاول الكشف عن  الذي  اللغوي،  علم االجتماع  عرف  ا توليد علم 

ي:  تلفة} . (مدا ة ا ر اللغو ياة االجتماعية  الظوا   ) 80،ص2017تلك ا

  :  لوجيا األسلوبسوسيو خامسا: 

نا نوع من   عقيد  بالطرح بل العكس  ا ع عدم وجود  اصة  س ا ية  وحسب القوام لمة األسلوب  اللغة العر تدل 

لمات ال   ال ا، ح   إل النتائج املتواصل  يان  املقال  وت او  النص  ن فقرات  سيق ب ار والتنظيم والت االف سلسل   ال

لمات امل د الباحث  يوجد  تلك ال بط ما ير ست ا و م ص أن يف ستطيع أي  لمات سلسة  القارئ بل  ستعصية ع 

ون   ي او سوسيولو والذي يت الوصول إليه والبحث عنه ، حيث تتمثل املادة املعروضة لدى القارئ من نص عل او اد

ما البعض يخ ما ببعض لمات اي لغة ومن اسلوب  الطرح والذي عند اندماج لق ذلك النوع من التأث ع القارئ  من 

إليه   الذي يميل  ال  ا أو  ال  للمقال وميوله  اتب  ال ون عليه  ما ي ندرك حقيقة  ا  الرسالة ومن خالل املتلقي  او 

ر الكتابة:   قة تحر عض املالحظات ال تخص طر ذا من خالل  األسلوب، والتوسعة اك فقد تم تحديد  ة و   بك

أسل شمل  و عرض البحث وفق  {حيث  اللغة، وجانب اعم واشمل و ما: التعب وسالمة  ن  الواقع جانب البحث   وب 

  : ر مضمون البحث واملتمثلة  مة واملفيدة عن الشروع  تحر عض املالحظات امل ذا اإلطار، نورد    خطة وعليه و 

 سيط باستعمال اللغة السليمة مالئمة مع التخصص املدروس ناسب وموضوع البحث.  التعب ال   وكذا ت

  .ة البحث مرتكزا ع األمانة العلمية   اعتماد املوضوعية  معا

 .ة سيطة وسلسة ودقيقة ووا   اللغة 

ساطة   ا، فال عب ا ودقة  ساط مل املستخدمة من حيث  لمات وا ن البحث ان يرا حسن اختياره لل اتب م وع 

يد} . (يحياوي:  ر ا م صفات التقر ان من ا عت   )  74،ص 2020-2019والوضوح 

يتمتع   الباحث إن  او الدراسة من خال  بأسلوبكما انه يجب ع  طوات  عل  طرحه ملوضوع البحث  ل جملة من ا

العل البحث  ية  ا "من ما ماجد  كتا اتبة ر ال ته  و ما قامت بطرحه ومعا اجابات عملية ألسئلة  -واإلجراءات ،و

ة ر سنة  -جو ملوضوع    2016"  م  ومعا م  طرح اثناء  ن  الباحث معظم  ه  يواج الذي  ل  املش ة  معا خالل  من  ذا  و

ل من الن   قاط االساسية حول ذلك:  الدراسة وال تضمنت 

 } .ا   سالمة اللغة ووضوح

  .ك الدال واملفيد، وعدم التكرار   االيجاز، ال

  .قة منطقية ا بطر ار وعرض   القدرة ع تنظيم املعلومات واألف

  .الدقة والوضوح والتحديد والبعد عن الغموض والعمومية  

 .ار بأك األدلة مناسبة   تدعيم األف

  ن أجزاء وفروع وعناصر املوضوع. التماسك سلسل ب   وال

  .لمة ا أخرى ومن فقرة ألخرى ط  عملية االنتقال من    قوة وجودة الر

   يجب بل  ائية،  و مطلقة  ومسلمات  ا    اقتباس يراد  ال  واآلراء  ام  االح بان  واالعتقاد  سليم  ال عدم 

ا مجرد فرضيات قابلة للتحليل وامل   ) 52،ص 2016. (ماجد: والنقض} ناقشة والنقد االعتبار دائما ا
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األسلوب   سوسيولوجيا  كتابه  مداوي   ا جميل  و  نموذجا- فقد  ي  الروا ن  ان    - الت ع  له  نا  دراس خالل  من 

ة،   تمعية والسياسية، االقتصادية ، القرو ر ا ت ا علم االجتماع قد ركزت ع الظوا العديد من الدراسات ال ت

الدراسات  ا ن   الرا و ما ينقصنا  الوقت  تمام بجانب دراسة األسلوب و ا لم تو اال ية...ا اال ا الدي ة،  ضار

ن   تمكن من معرفة الفرق الواقع ب ية و ة والتعب ر اللغو م الظوا والكتابات السوسيولوجية، وح يتمكن القارئ من ف

ب ة، والفرق  من ج ذا  والتحليل  مية  األسلوب  أ مدى  ومعرفة  أخرى،  ة  من ج ذا  الكتابة  الكتابة وتقنية  ن أسلوب 

تطرق اليه  النقطة املوالية. و ما س ن و   أسلوب الكالم ودوره  التأث ع املستمع

1-   : ن األسلوب السوسيولو والتحليل السوسيولو   الفرق ب

األسلوب   ن  ب يخلطون  ممن  العديد  ن  ناك  الباحث عند  قائما  ام  اال ذا  والزال السوسيولو  والتحليل  السوسيولو 

دد نرى ان: م ا   خاصة م

عت القراءة العامة  التحليل السوسيولو  التا  سيط و ر قصد التعليل والت و تفس لظوا و تحليل البيانات و  :

ر السوسيولوجية.    للظوا

ا   انه  analysisاذ يقصد بالتحليل   ل عنصر باآلخر وادراك ط  ا والعالقة ال تر عملية فصل للعناصر ومعرفة خاصي

ل   وم التحليل السوسيولو ع انه جملة من العمليات التجزئة  وتفكيك لل نفس الوقت ، حيث يمكن اإلشارة إ مف

عاد بناء االجزاء  يح و م السليم وال سيط ح يتم الف زء ال لية . املعقد إ ا ا ال    وحدا

ا كما   األسلوب السوسيولو  ا وحسب دالال ات  مراكز ة عن فكرة وتصور بتوظيف املصط و الكتابة املع : ف

الرابطة   مصط  ان  اذ  اللغوي،  التوظيف  ودالالته   االجتماعية  الرابطة  مصط  اخذنا  ذلك  ولتوضيح  تماما،  اللغة 

تمع، فاذا أردنا تحليل  يمكle lien socialاالجتماعية   ن افراد ا فه ع انه مجموعة من العالقات االجتماعية ب عر ن 

ا   ا أساس  ع  ا  سنعرف حتما  فإننا  االجتماعية،  العمليات  مجموعة  ا  ا أساس  ع  ا  سنعرف نا  ف ف  التعر ذا 

ن االفراد، و سيط املمجموعة التفاعالت ال تتم ب . نا ندرك ع اننا قمنا بت   صط

ة ال ستمدنا باألسلوب   ولكن إذا أردنا التوظيف اللغوي  التحليل السوسيولو فذلك سيحتم علينا الدالالت اللغو

ل   ا  ستعملون مصط لغة التخصص وال يجيد ن  ذا نجد العديد من املثقف يد والسليم حسب التخصص، ول ا

  واحد حسب مجال تخصصه.

ذا فاألسلوب السوسيولو  ة ضمن حلقة البحوث العلمية، نظرا ملا له من رصيد لغوي يمكن  ل و أحد األساليب املتم  

السوسيولو  والتحليل  السوسيولو  البحث  ع  ان نتحدث  ا يمكن  ال من خالل العلمية  املنافسة  املتخصص من 

  األصيل والسليم.  

2-  : ن األسلوب الكتابة، اللغة، مجال التفك   العالقة ب

ار كتابة تلك األداة او الوسيلة املرئية  تمثل ال لمات أي لغة    لألف ل حرف و سان وال تتقولب  ش ا عقل اإل ال يطرح

اع الكتابة من اجل إيصال املنطلقات   سان من اخ ة ، تمكن اإل شر بة ألنواع ال افة اللغات الغر وال تختلف حسب 

ار بصفة عامة إ اآلخر ح   ة او االف ذه  الفكر لة، إضافة ع ان الكتابة تقوم بحفظ  ان يبعد عنه ملسافات طو ولو 

ن   الكتابة من ب عد  شية له ، كما  ديد حقيقته لألصول املعرفية واملع سان ا اإل عيد ليدرك  آخر  ار ح لزمن  االف

عد اخ  رت الكتابة  و مجتمع متطور وحضاري، ازد تمع    اع آلة الطباعة.  العالمات ال تدل ع ان ذلك ا

ل لغة معينة حسب   ش شري ال تحمل مجموعة من العالمات املرئية وال  ال التواصل ال عد الكتابة شكال من اش اذ 

تمثل   الكتابة  ان  ع  اكدت  ا  أ إذ  الكتابة"  وم  "مف ا  بمقال حاليقة  غادة  اتبة  ال به  صرحت  ما  و  و والعرف،  االتفاق 

لمات  اللغة والفكر معا من خال مل وال ا املتعددة بما  ذلك ا ا ا تمثل اللغة  مستو ذا القول:{....   حقيق ل 

القيمة   ا مجموعة من الوظائف ذات  ل تمثيال مباشرا للفكر حيث ان ل ش تلفة باإلضافة للمقاطع الصوتية، كما  ا
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املر  الرموز  من  ون  يت بنظام  الكتابة  ف  عر يمكن  كما  ونقله}. االجتماعية،  املع  عن  ا  استخدام يمكن  وال  سومة 

اليقة:  ي 2018(ا و وم الكتابة، املوقع االلك   )   www.mawdoo3.com،مف

ما   و  والفكر  واللغة  الكتابة  ن  ب ط  تر ال  العالقة  حول  الرئ  املتحدث  أن  ذلك  حول  دراساتنا  خالل  من  ونجد 

ور سابقا وذلك من خالل   و اآلخر بيار اشار  كتابه سوسيولوجية اللغة املذ تضمنته فرضية سب الذي تحدث عنه 

ية التحتية للفكر} (اشار ب التا نرى ان تفك الفرد يقفاساسا ع اللغة 109،ص1996يار:  مقولة { أن اللغة  الب )، و

خاصه   فعل  و  الفرد  به  يقوم  فعل  ل  ان  ا  اضف  بالدالالت،  ترتبط  ي  املعا أن  باعتبار  ا  ت و ا  ستخدم ال 

قة التفك ونظرته لألمور.     الطر

ل بقوله: { اننا   ذا الصدد جورج اورو و االخر   ا مجردا  كما اضاف  ء ملموس فإننا نمارس تفك ن نفكر   ح

لمة املضبوطة ال   عض الوقت عن ال ما رحنا نبحث  نيا فلر ء الذي تصورناه ذ لمات، واذا ما اردنا ان نصف ال ال

لمة ابتداء،   ء مجرد فإننا نحيل ع األك ا استعمال ال وما لم نبذل  تجسد تصورنا تجسيدا تاما، اما اذا فكرنا  

املتداولة    الدارجة  املفردات  او  ات  املصط الفور  ع  ان  االذ ا  بادر  ت يلولة دون ذلك، عندئذ  ل دا مقصودا  ج

ه} (ابراش:  غي اك املع او ح    ) 281-280،ص 2009حياتنا اليومية لتقوم بالدور املطلوب، ولكن ع حساب ار

الت ل من  ن  ا جامعة ب سان   فاللغة نجد فعند تفك اال نا كيف ذلك؟  السؤال املطروح  الكالم،  ، األسلوب،  فك

ا ا االخر عن   ار ملموسة وايصال ذه األف ا احسن ادراك، فعند جعل  درك ا و االت ال يميل ال ن من ا مجال مع

يد الذي يمكن من خالله ان ي ا ون مرتبطة بنوع من األسلوب  ال ت الكتابة  ق  ي وال تنضبط  طر الثا مه الطرف  ف

طاب الذي   ل ملموس، أضف ا ذلك ح من ناحية الكالم وا الفكر وح األسلوب  ش ال تجسد  وتتقيد باللغة 

مخيلة   ع  ينطوي  تصور  ل  ف اليه،  الوصول  يجب  وما  يقال  ما  م  ف املستمع  ستطيع  ح  اللغة  سالسة  ع  عتمد 

ست اص  ي اللغوي. الباحث  مجاله ا ا للرصيد املفا ا واملناسبة له ومدر ات ال يقتن   طيع ان يبدع  املصط

ار من فرد آلخر أو من جيل آلخر البد من وجود اداة لذلك واملتمثلة  اللغة، وال ال تقتصر ع   ومن اجل انتقال  االف

أن اللغة تختلف ايضا ،   لمات فقط بل  عد    وحمعينة، واملوسيقى عبارة عن لغة  عبارة عن لغة    فاإلشارات ال الرسم 

م وال   ا فيما بي م اص ال يف عض االفراد واال ة لدى  عد م ا و ل ا أ ال وانواع اللغة ل ذه اش ل  لغة ايضا، ف

امما تمثل لغة خاصة، اما لغة   ا ا اال ا م إليه وال يف م الوصول  دون  م وما ير لمات  ع عن ما يدور  فكر ال

ل ما يجري   ذه اللغة ف عيدا عن  عتمد ع التعب {..... فالفكر ال ينال مجده  ال  ميع  ا ا م اللغة ال يف ف 

ون   ن عليه قول ميدلو ي ما  ذا  و ي،  سا اإل الواقع  ال جلبت  اللغة  ة  اختيار ا  من مغامرات مصدر العقل  ذا 

االدراك "فينومينولوجيا  (بوعقال:  كتابه  لذاته}  ح  ش  ع ال  كالم  بدون  لذاته  ش  ع الذي  الفكر  {ان   :  "2014-

ذا من ناحية. 74،ص 2015  (  

خالل   من  ي  شومس العالم  رأى  فقد  واالبحاث  السوسيولوجية  الدراسات  ع  اطالعنا  وحسب  الكالم   ناحية  من  اما 

بم   االخرى  ائنات  ال با  يتم عن  انه  ع  سان  ،  منظوره لإل يوانات  ا عند  ما نجده  ة عكس  ز غر الغ  التواصل 

ن وح بطرق مختلفة   بلغات مع إ اآلخر  اره ومعارفه  ن  نقل اف تف ا و ال يمكن أن يبدع ف اللغة  وال تمثلت  

ا، وال تقدم   عض لنا دالالت  خاصة مع التطور التكنولو الذي تتمتع به جميع مجتمعات العالم وان يكن ضعيفا عند 

العقل   ة  م ذلك  ا  اضف  لآلخر،  جديدة  ة  فكر رسائل  إنتاج  م   سا مما  محدود  غ  واسع  نطاق  وذات  مختلفة 

 والتفك بمنطق.  

  ، عق إنه لغوي  أي  اللغة والعقل  ن  ب انه يجمع  ي  شومس العالم  ما    يؤكد واملث   ع  التأث  دور   للعقل  ان  ع 

سان من كال  تجه اإل ا  ي اره ال طرح باطه من اف و ما تم است ن و ي إ جانب سا ذا قام بتقسيم الكالم اإل مه ، ل م وف

صوص:     ذا ا
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ية السطحية للكالم، أي أن اللغة   نطق به يدور حول ما اصط به بالب سان و  البداية اشار ا ان ما يتحدث به اإل

ء سط والذي يفسر  ون  بداية األمر   ه طبيعة صوت املتحدث.  ت

ا   لم وال سما زء العميق الذي يدور  اعماق املت و ذلك ا ي ف سا ي من الكالم اإل زء الثا ا  ما يخص ا عد أما 

ذه   ا   قيقي من خالل وضع ا ا ا ومعنا ية العميقة للكالم وال تدرس وتحلل بالتفس الدال للغة، أي دالل بالب

ملة وقول ذا األسلوب. ا   ا 

حلقة   املية   ت ارتباطية  عالقة  والتفك  واللغة  الكتابة  األسلوب   ن  ب تكمن  ال  العالقة  ان  نجد  ذا  خالل  فمن 

ل مجرد غ   ش ون  ان، ي امات أو حلول  أي مجال  استف ه  عدة امور معينة  سان اثناء تفك ة، حيث أن اإل دائر

اال  ذه  إيصال  وعند  ات   وا  ال تحتوي ع مصط اللغة  تتمثل   ما  و  إ وسيلة لذلك  تحتاج  اآلخر  إ  ار  ف

تم به، فمثل السوسيولوجيا   ا معرفة أسلوب الباحث الذي  يم يمكن من خالل ذه املفا ل علم من العلوم ف خاصة ب

القارئ بأن ا يدرك  ا او كتاب ات خاصة  عند ذكر عد علم  يتم بمصط الدراسة تدور  من علم االجتماع    الذي 

  .   وان للباحث أسلوب سوسيولو  الطرح والتفك

 خاتمة:

وال   به  اصة  ا ات  واملصط يم  املفا ضبط  الباحث   تمكن  ع  يقف  الطرح  السوسيولو   األسلوب  يبقى 

العملية الب ضفاء الصبغة العلمية املوضوعية ع  ساعده  عملية البحث و حثية، أضف ا ان البحث  مختلف  س

األسلوب   املتفرد  اص  ا األسلوب  خالل  من  اال  ر  يظ ال  وذلك  ار  األف خالل مجال  من  اص  ا عه  طا يفرض  العلوم 

إيصال   سيا   ورئ ما  م دورا  تلعب  ال  ا  يوظف ال  باللغة  االملام  وضرورة  نا،  دراس مجال  املعتمد   السوسيولو 

والفكرة  به    املعرفة  ترتبط  ال  اللغة  ق  طر عن  ه  تفك مجال  يتحدد  يلقيه  او  الباحث  يكتبه  ما  خالل  فمن  االخر،  ا 

م والتواصل   اك والتفا م وسائل االحت عد  احدى ا ا يمكن قولبة التفك الباط للباحث، كما  ارتباطا وثيقا من خالل

ا يت دو تمع و ن االفراد  ا ياة ب شاط املعر لألفراد.   ش ميادين ا   عذر ال

  قائمة املراجع: 

 )،ام بن حواس سانية  2014-2013ال الية املن  العلوم اإل ادة   -انز جورج غادام نموذجا- ).: إش بحث لنيل ش

ران. لية العلوم االجتماعية قسم الفلسفة، جامعة و  املاجست ب

 )،ابراش يم  ط2009إبرا  ، االجتما العلوم  وتطبيقاته   العل  املن  عمان  1):  ع،  والتوز شر  لل الشروق  دار   ،

 األردن.  

 ) ،ي احظ  2017احمد مدا ن نموذجا- ): سوسيولوجيا اللغة لدى ا ي اديمية للدراسات االجتماعية  -البيان والت ، ا

سانية، ع   جوان.  18واإل

 )،وت لبنان. 1سوسيولوجيا اللغة، ط): 1996بيار أشار دات، ب شورات عو  ، م

 ) ،ما ماجد ية البحث العل  2016ر ة- ): من ر ت،  -إجابات عملية ألسئلة جو ش اي در ، بدون طبعة، مؤسسة فر

وت.  ب

 )،عبيدو ع  يم  إبرا العل  2014ع  البحث  جودة  والبحوث - ):  الرسائل  كتابة  بإشراف  ية  املن   االخالقيات 

ة. 1العلمية، ط شر، اسكندر  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال

 ) بات،  الذن محمود  ،محمد  بوحوش  ط2007عمار  البحوث،  اعداد  وطرق  العل  البحث  منا  ديوان  4):   ،

زائر.  امعية، ا  املطبوعات ا

 ) .اليقة ي 2016غادة ا و  www.mawdoo3.io) : ما مع اللغة، املوقع االلك
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 ) ،اليقة ي 2018غادة ا و وم الكتابة، املوقع االلك  www.mawdoo3.com): مف

 ) ،دة بوعقال ي، جامعة  2014-2015فر العر اللغة واالدب  ادة املاس  تخصص  ، بحث لنيل ش اللغة والتفك  :(

يدي ي بن م  . -ام البوا - العر

 ) سباع،  بن  ع  2020محمد  التجر  املن  تطبيق  انية  إم او   الطبيعية  بالعلوم  سانية  اإل العلوم  عالقة   :(

سانية، مجلة الباحث  رة اإل سانية واالجتماعية، مجلد  الظا اح ورقلة.03(12العلوم اإل  )، جامعة قاصدي مر

 )،شأة اللغة وت2017اشم اشعري ة  س، ع):نظر ي، التدر اث العر ا  ال  .5، م 1فرع

 ) ،ية البحث العل  2019-2020يحياوي احمد س- ): من سا ، مطبوعة جامعية، جامعة اك محند  -سنة الثانية ل

اج.   او
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ا ا وضرور ي : ما   أجزاء البحث العل

Parts of scientific research: what they are and their necessity 

  سعيد   حفظاوي د. 

Dr. Hafdaoui said   

شلة  ، جامعة عباس لغرور زائر   /خ  hafdaouisaid40@gmail.com: ، اإليميل ا

Abbes Laghrour University, Khenchela / Algeria 

 

ص:    امل

البحث كما        ذا  ا. دف  العل ومدى ضرور البحث  أجزاء  ية  ما املتمحورة حول  الية  إ تحليل اإلش عت   يت من عنوانه  حيث 

ان   وسواء  الدكتوراه  أو  املاجست  أو  املاس  أو  س  سا الل ان  مستوى  سواء  عل  بحث  ألي  األساسية  ونات  امل العل  البحث  أجزاء 

شمل  التخصص  العلوم الطبيعية والتقنية سانية. و اتمة  ذه األجزاء : العنوان واملقدمة وصلب املوضوع أو  العلوم االجتماعية واإل  وا

و    واملالحق  واملراجع  املصادر  ا  وقائمة  ووظيفته  أخ وناته  وم جزء  ل  وم  مف تحديد  خالل  من  البحث  موضوع  عرض  تم  وقد  رس،  الف

 . ميته  البحث العل   وأ

التا   الضروري عد عرض وتحليل مختلف عناصر موضوع البحث أصبح من            ، و ل جزء من أجزاء البحث العل مية  التأكيد ع أ

ا أو ناء املالحق ال يتوقف ، باست إلزامياأمرا  أي بحث عل  ذه األجزاء  وجود  يمكن اعتبار اوجود     طبيعة موضوع البحث. ع غيا
لمات اتمة  - صلب املوضوع  - املقدمة  - العنوان  املفتاحية:  ال رس.  - قائمة املصادر واملراجع   - املالحق  - ا   الف

  

Abstract : 

         The aim of this research, as is evident from its title, is to analyze the problematic centered on what are the parts of 

scientific research and their necessity. Parts of scientific research are the basic components of any scientific research, 

whether it is at the bachelor's, master's, or doctoral level, and whether the specialization is in the natural and technical 

sciences or in the social and human sciences. These parts include: the title, introduction, body of the topic, conclusion, 

appendices, list of sources and references, index. The research topic was presented by defining the concept of each part, its 

components, function and importance in scientific research. 

        After presenting and analyzing the various elements of the research topic, it became necessary to emphasize the 

importance of each part of the scientific research, therefore the presence of these parts in any scientific research is 

obligatory, with the exception of appendices whose presence or absence depends on the nature of the research topic. 

Key words: title - introduction - body of the topic - conclusion - appendices - list of sources and references- index. 
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  مقدمة:

إنجاز               م   اجسا ل ل  ش ن و تماما من طرف الطلبة والباحث ال تلقى إقباال وا ية  املن م القضايا  لعل من أ

ل   ات  ية أجزاء البحث العل ومحتو خراجه، وما يتصل به من ما ل البحث العل و ش م العلمية  ما يتعلق  أعمال

م  و ا  وترتي ا،  إلزامي ومدى  ا،  واألطروحات  م للمذكرات  العلمية  املناقشات  أن  ذلك  ا،  ف والتأخ  التقديم  انية 

يتعلق   ما  أو  املوضو  انب  ا إغفال  دون  طبعا  باألساس،  الشك  انب  ا ع  تركز  ما  غالبا  اديمية  األ والرسائل 

ذا املوضوع، من خ ة  البحث   نا جاءت الرغبة امل الية الل طرح اإل باملعلومات. من  ية أجزاء املتمحورة حول ش   ما

ا.    البحث العل ومدى ضرور

الية األ  ذه اإلش   سئلة الفرعية التالية:  وتندرج تحت 

؟. ا  البحث العل ا؟، وما مدى ضرور ا؟ ، وما وظيف ٍل م ونات  ا؟، وما م ؟، وما ترتي  ما  أجزاء البحث العل

ذه اإلسئلة تم  طة التالية: لإلجابة ع    اتباع ا

ور األول:  العنوان    ا

ي:  املقدمة  ور الثا   ا

ور الثالث:  جذع البحث    ا

اتمة  ع:  ا ور الرا   ا

امس:  مالحق البحث  ور ا   ا

ور السادس:  قائمة املصادر واملراجع    ا

رس  ع:  الف ور السا   ا

ور األول:  العنوان     ا

ساطة  إن عنوان البحث            و أك  ونة من فعل وفاعل ومفعول به، ف س جملة م و عادة ل سمية له، و و بمثابة 

ا م إيجازا  أك  تقدير  أقل  ع  أو  املعتادة،  ملة  ا كيب   ال ون  )  71ص  ،    2008  :داي(  من حيث  ي ما  أشبه  و  ف  ،

ا، وكما يدل أي دال ع مدلوله، يجب أن يدل العنوان ع ما   ة ال يقصد ل سائق إ ا بالفتات الس ال توجه 

شمله البحث من معلومات   . )53، ص  1998 :فضل هللا(يتضمنه أو 

م            م حقيقة  جيدا  نتذكر  أن  ب  ي  ، العل البحث  عنوان  إعداد  آالف  عند  قبل  من  سيقرأ  العنوان  أن  و  ة 

ما يفسر   ذا  العنوان، و يقرأون  أقل بكث ممن  األمر  م  واقع  ف للبحث  امل  ال النص  الذين يقرأون  أما  اص،  األ

عطي   عناية ع نحو  العنوان  ب أن يتم إعداد  لذلك ي ة،  انطباعات قو ألبورت "إن االنطباعات األو  ليفورد  قول 

و  فا  و آت"عر ما  صا يدل ع  الذي يحدد   )67ص،    2008  : اي(دم و  العنوان  ما يؤكد أن  و  ان    - غالبا    - ، و إن 

توقف عنده  ستمر  قراءة البحث أم س  . )71ص  ،1996 :حسن(القارئ س

ا:            م ن البحوث،  أ  توجد عدة  أساليب لصياغة عناو

ن اإليجاز الشد - ن موجزة، حيث تجمع ب  يد والوضوح التام. عناو

البحث إجابة شافية ع السؤال   - طة أن يقدم  دل، شر ة ل ن ع صورة أسئلة، خاصة  املوضوعات املث عناو

 املطروح. 

ن ( : )  وسط   - ت ن الرأس داف البحث أو نتائجه، وذلك باستخدام النقطت ن من أ دف إبراز جانب مع س ن  عناو

ن.   دف إبراز األمر الذي ي النقطت  العنوان 



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
266 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 

م نتائج البحث  - ز أ ن ت  ). 75 -73ص ص ،1996 :حسن( عناو

البحث - موضوع  األو  الصيغة  تحدد  حيث  مزدوجة،  صيغة  ن   أو  عناو الة  ا دراسة  الثانية  الصيغة  وتحدد   ،

ي للدراسة.  ا  نموذج الدراسة أو اإلطار الزم أو امل

  : ا ما ي ية, لعل أبرز لية ومن ام موضوعية وش   كما تخضع صياغة العنوان لعدة ضوابط وأح

عاده.  - ن منه حدود املوضوع وأ ب  أن ت

سة للموضوع بصورة ذكية  - ار الرئ  ). 53ص ، 2005: بو سليمانأ( إيحاؤه باألف

ه فيه.  - عا من دخول غ ه البحث، ما ون شامال  ملا يحتو  أن ي

ا تمام الوضوح  داللته ع محتوى البحث.  - ون وا  أن ي

وعا لفا  عباراته من حيث اللفظ أو من حيث محاولة إخراجه م ون مت يعة( أال ي  ).72، ص 2012: الر

ون دقيقا، فال  - ون مضلال له.أن ي ِعد القارئ بأك مما يحصل عليه من قراءة البحث ذاته، وال ي َ 

-  . عدد التفاس ل و ام والتأو عيدا عن العموميات واإل م  ل الف سيطا، أي س ون   أن ي

ال فضفاضا ممال  يحت عاد املوضوع، وال طو ون مختصرا جدا ال يو أ ، فال ي ون موجزا دون إخالل باملع ل  أن ي مل 

والتفصيالت ات  ص  1994  :صي(  التفس ص  عن  )138  -137،  البحث  عنوان  لمات  عدد  د  تز أن  يحسن  ال  حيث   ،

لمة   مد(خمس عشرة  يد بأنه وصف محتوى البحث  أقل عدد  )39، ص  2019  :ا عرف البعض العنوان ا ، لذلك 

اب أو اقتضاب  ). 67ص ،  2008 :داي( ممكن من املفردات  غ إس

فية االستعراضية أو العامية .  - عيدا عن العبارات ال ون  سليم اللغة،   أن ي

ع فيه.  - لف ال  أال يت

أن يتضمن سبا أو شتما أو وصفا قبيحا  - ون موحشا منفرا،   .)39ص ،2008 :العزاوي (أال ي

ة االضافات - شتمل ع ك أن  ا ،  ون ركي مد(  أال ي   ).40، ص 2019 :ا

املطلع              أجاد  من  اتب  ال  " ي  عبار تأكدت  ا  ذكر السابق  الشروط  العنوان  توفرت   لما  أنه  ن  ب ي سبق  مما 

ار   ن، مطابقا لألف العل الرص ع  ون العنوان جديدا مبتكرا، حامال الطا البحث مطلعه"، حيث ي واملقطع"، و"عنوان 

مب باختصار،  لة  املش عن  ا  ومع عده  تو الواردة  موجزة  أوليا  عبارات  انطباعا  عطي  العلمية،  ا  وماد ا  نا طبيع

دري (للقارئ بفحوى البحث    ). 406، ص 2000: دو

ي:  املقدمة  ور الثا   ا

آفاق              ع  والدال  والشامل  س  الرئ واملدخل  العام  االفتتاح  و  العنوان،  عد  القارئ  يقرأه  ما  ي  ثا املقدمة  

البحث   موضوع  م  لف القارئ  نية  ذ عداد  و تحض  األساسية   ا  وظيف وتتمثل  تلفة،  ا وجوانبه  البحث  موضوع 

ل فكرته ورأيه عن البحث بدا ش و  التا تو مدى اقتناع  وقراءته، ف ا العلمية، و ي ية من تحليل املقدمة ومدى من

تمامه،   ا وتث  القارئ  شد  ل مشوقة،  قة  بطر تكتب  أن  يجب  لذا  البحث،   قراءة  عن  التوقف  أو  باالستمرار  القارئ 

  ). 294، ص 1992 :مبارك(وتدفعه لقراءة األجزاء التالية من البحث

ان من املمكن  من األفضل أن                 ن  امل، و اء من البحث بال عد االن ا  سرع الباحث  كتابة املقدمة، بل يكت ال ي

ورة البحث ورة وص ا وفقا ملا تقتضيه ظروف س عديل ا كمسودة، يتم  عض فقرا   ). 294، ص 1992: مبارك(إعداد 

  التالية:    يجب ع الباحث عند كتابة املقدمة أن يتفادى األمور              
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أنه قد قرأ   - أو  به األوائل،  القارئ بأنه آت بما لم يأت  شعر  ُ أن يبالغ  املدح والثناء ع عمله، أو  للباحث  ب  ال ي

ود السابقة ال دارت حوله. ل ا ذا املوضوع، واستعرض    جميع ما  

ا - شعر  ر من عمله، وُ التواضع، فيحّقِ يبالغ   للباحث أن  ب  الوقوف  كما ال ي ستحق  د  بأي ج أنه لم يقم  لقارئ 

  عنده.

وامش، إال ما ال بد منه، و حاالت نادرة - ة االقتباسات وال شتمل املقدمة ع ك مد(  ال يحسن أن  ، ص  2019:  ا

98.(  

أمام   - نفسه  الباحث  ووجد  البحث،   صلب  يدخل   ما  تضمنت  أو  طالت  فإذا  لة،  طو املقدمة  ون  ت أن  يجب  ال 

ا فصال   ا من املقدمة و يخصص ل شتمل عليه املقدمة، وجب عليه أن يحذف ار تتجاوز ما يجب أن  عناصر وأف

يديا ي( تم   ).152، ص 2015: مد

ار التالية:                      يجب أن تحتوي املقدمة ع األغراض واألف

 تحديد موضوع الدراسة.  -1

مية املوضوع ، ومقدار الفائدة منه -2  .)104، ص 2004 :العسكري (أ

ي للدراسة.  -3 ا  اإلطار الزم وامل

ا الباحث من بحثه -4 داف أو الغاية ال يتوخا  . )54، ص 1998 :فضل هللا( األ

، أي األسباب ال حدت بالباحث  )104، ص  2004  :العسكري (  الباعث أو البواعث القائمة وراء اختيار املوضوع  -5

عادة   و  بحثه،  موضوع  ة  معا وأسباب  إ  البحث،  موضوع  دراسة  الرغبة   ذاتية  أسباب  إ  تنقسم 

ا...ا  انتفاء موضوعي أو  ا  أو عدم دق ا  أو قصور ا  أو ندر الدراسات حوله  فضل  (  موضوعية كعدم وجود 

 . )53، ص 1998 :هللا

ذه  اإلشارة إ الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث وما توصلت إليه من نتائج، مع   -6 ة ل مناقشة وج

الية، وما ستضيفه أو   ن الدراسة ا ا و يان نقاط االختالف بي ا، و يان نقاط الضعف والقوة ف الدراسات و

ادة  املعرفة العلمية  م به من ز  .)195ص ، 1999: عبيدات(س

ا موضوع البحث.  -7 الية ال يتمحور حول  تحديد اإلش

ث  -8 ا. تحديد األسئلة الفرعية ال تن الية وتفصل  ق عن اإلش

عت بمثابة إجابات مؤقتة ع -9 الية  تحديد الفرضيات، وال  الذي   انتظار التحليل    واألسئلة املطروحة   اإلش

ون   ). 54، ص 2016( ماجد:    صلب املوضوعي

ة موضوع البحث - 10  ). 104، ص 2004 :العسكري ( تحديد املن املعتمد  معا

 ). 209ص ، 2005 :أبو سليمان( البحث  التقسيم األساس ملوضوع - 11

ت الباحث  إنجاز بحثه.  - 12 ات ال واج  الصعو

ور الثالث:  جذع البحث   ا

املوضوع             ر  جو مثل  و وخاتمته،  البحث  مقدمة  يتوسط  ما  و  و ن،  امل أيضا  س  و جسمه  أو  البحث    جذع 

ص  1990(بوحوش:   ار  )93،  واألف األقسام  افة  يتضمن  ألنه   , العل البحث  يوي   وا م  واأل األك  زء  ا و  و  ،

ا   ون م قائق األساسية والفرعية ال يت ن وا افة عمليات املناقشة  والعناو شتمل ع  . كما  موضوع البحث العل

البحث   إنه يمثل عرضا وافيا ودقيقا ودراسة تحليلية ونقدية ملوضوع  وانب املوضوع،  كيب  :  فضل هللا(والتحليل وال
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زء خطة البحث املعلنة  املقدمة، وال تنقسم إ تق54، ص  1998 ذا ا بع   سة  )، وع الباحث أن ي سيمات رئ

ا    . )93، ص 1998 :فضل هللا( وأخرى فرعية، من أقسام وأبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع وغ

تتما              مناسبة  لة  ي بحث  ل  فل  ، العل البحث  لتقسيم  محددة  لة  ي ناك  توجد  ال  أنه  إ  اإلشارة  تجدر 

، ا  عا تفر العلمية ومدى  املادة  م  املوضوع و أبواب وفصول    وطبيعة  إ  أقسام مقسمة  فقد نجد بحثا يحتوي ع 

ا مباحث ومطالب. حثا آخر يحتوي ع أبواب وفصول ومباحث، وثالثا يحتوي فصول    ومباحث، و

ذع البحث  تقت توافر الشروط التالية:             يدة    إن الصياغة العلمية ا

سة والفرعية.  - ن الرئ  حسن اختيار العناو

سلس - ن  تقسيمات البحث املتماثلة.ال ابط العضوي ب  ل املنطقي وال

أو   - األبواب  أو  األقسام  ي  تأ أن  ع  ال  التناسب  ذا  و املتماثلة،  البحث  تقسيمات  ن  ب والتوازن  التناسب  وجوب 

أو   باب  أو  قسم  م  ون  ي أن  طأ  ا من  أنه  ع  نما  و الصفحات،  من  عدد متطابق  أو  واحد  م  ب الفصول 

م قسم أو باب أو فصل أو مبحث آخر ساوي أضعاف   ). 105، ص 2004 :العسكري (  فصل أو مبحث 

ا،   - ل التعرض  الباحث  ينوي  ال  سة  الرئ ار  األف تتضمن  فقرات  أو  بفقرة  فصل  أو  باب  ل  ل يد  تم وضع  ضرورة 

الوق نفس  و  زء،  ته  ذلك ا يث أن  أراد  ما  الباحث  ا  ف ص  ايته ي املوا من  وخالصة   زء  ا ل د  ت يم

 ). 93، ص 1990(بوحوش:  بحثه

بأن  - و  و والغرور،  التعظيم  تفيد  ال  (نحن)  مع  وا (أنا)  املفرد  لم  املت ضمائر  استخدام  اإلفراط   تجنب 

ما  َتج  ست ُ  ، القول"  يمكن   " ذلك"،  من  يت   "  ، ر مما سبق"  يظ  ، أن"  يبدو   " مثل:  أساليب  ا  م بدال    ستخدم 

"...ا   ). 71 -70، ص ص 1996 :حسن(ي

ر والصياغة.  - ر البحث من منا وطرق البحث، وأسلوب الكتابة والتحر افة مقومات صياغة وتحر  مراعاة 

ار.  - صية الباحث من خالل اإلبداع واالبت رص ع إبراز   ا

القواعد   - ام  اح ستد  و ما  ام مقتضيات األمانة العلمية، و وامش،  اح ال باالقتباس واإلسناد وتوثيق  اصة  ا

ا،   شر لد عتمده ضمن معاي ال ات أسلوب التوثيق الذي  عض الدور وال تختلف باختالف نوع املرجع، وتحدد 

ا.  ش والتوثيق لطال م ا معينا من أساليب ال عتمد أسلو امعات  عض ا   ونجد أيضا أن 

ش وتو           م طرق  أو  كما تتعدد  أقسام  إ  سبة  ية  أجن إ مدارس  ا  غال عود   املصادر واملراجع، وال  ثيق 

قة   وطر التقليدية،  قة  الطر ا  م ا،  خاصة  ية  من قواعد  وضعت  قة   MLAليات  وطر  ،APA  قة وطر  ،

اغو ِ  ارفارد  Chikagoشي قة  مه اختالف طرق توثHarvard، وطر دير بالذكر أن القارئ ال  يق البحوث بقدر  . وا

مه :   ما 

ا.  - ول قة وس  وضوح الطر

ايته.  - ا من خالل البحث من بدايته ح  ام  استعمال  االل

س منه - قة عن املصدر أو املرجع املستخدم أو املقت ا الطر ، ص 2019  :كتاب جما(    شمولية املعلومات ال تقدم

92 .( 

ور . اتمة ا ع:  ا   الرا

البحث         عملية  مسار  نقطة   آخر  عت  و  ، العل البحث  ونات  مل سبة  بال بالغة  مية  أ اتمة  ا ي(  تك    : مد

العلمية  ) 154ص ،2015 واإلضافة  األصيلة  مة  املسا و  ومناقشته،  عرضه  جرى  ما  ل  ل املنطقية  يجة  الن وتمثل   ،
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إ أو منافسة،  للباحث بال مزاحمة  سب  ديدة ال ت ا  ا ف علن  البحث ومقدماته، حيث  عد من قضايا  إ أ ب  ا تذ

ام وتقرر النتائج   ). 210ص ، 2005 :أبو سليمان( األح

  تتضمن خاتمة البحث العناصر التالية: 

اء بالفصل األخ - شمل النقاط األساسية فيه بدًءا بالفصل األول وان ،    خالصة البحث، و عرض ملوضوع البحث 

.ولكن بصورة مخ  ل طبي ش يجة أو النتائج  يد للن ا التم رات يقصد م ا مقدمات أو م أ  تصرة و

ا   - شف م القضايا ال اك ا الباحث، أو أ م النتائج ال توصل إل ط    ،)105، ص  2004  :العسكري ( أ ل أن ُترَ فضَّ وُ

البحث   من  املبتغاة  الغاية  و األسئلة،  لتلك  واب  ا ون  لت املقدمة،  املطروحة   دافه  وأ البحث  بأسئلة  النتائج 

مد(    ).99، ص 2019 : ا

لة معينة من البحث لعدم تمكنه   - عة البحث  فكرة أو مش ا، كضرورة متا ن  ا الباحث و التوصيات ال يقدم

ذلك،   المن  ا ذا  نوعه   من  األول  و  بحثه  ان  إذا  بحثه  موضوع  أك   التعمق  ع  ث  ا هللا(أو    : فضل 

أو  )،55، ص 2016( ماجد:  )، أو بطرح مواضيع بحث مستقبلية متعلقة بموضوع البحث قيد الدراسة54، ص 1998

ب مفتتحا  افية،  ة  معا ا  معا من  البحث  يتمكن  لم  ال  النقاط  تالية  تتضمن  لبحوث  جديدة  آفاقا  ذلك 

ا عالقة )105، ص  2004  :العسكري ( يئات أو مؤسسات معينة ل احات ل اق ل  التوصيات  ش مكن أن توجه  ، و

ا  ضوء النتائج أن تتصف بالتحديد الدقيق   حات ال رآ را الباحث  ذكر التوصيات واملق بموضوع البحث، و

مد(  والبعد عن التعميم   ). 99، ص 2019 :ا

اتمة               ا ن  ُتضمَّ قد  أحيانا  مقدمته، ولكن  البحث كما   االقتباسات غ محبذة  خاتمة  إن  إ  تجدر اإلشارة 

يجة البحث م له أثر  اإلقناع بن   ). 210ص ، 2005 : أبو سليمان(  اقتباسا لنص م

و غ             ا ف اتمة أو عدد صفحا م ا سبة  محدد، ولكن يجب أن يتالءم مع عدد صفحات البحث، ومن    أما بال

املناسبة    ا  أماك أن ترد    اتمة من األفضل  ا ال يمكن أن تطيل  املادة  د عن عشر صفحات.  ألن  املفضل أال تز

  . )106  -105ص ص ، 2004 :العسكري (  البحث ضمن أحد الفصول 

ك االنطباع األخ لدى القارئ، ف بذلك تحتاج             ي  نصوص الرسالة الذي ي ا زء ال اتمة  ا باعتبار أن  ا

اية   ا أنه وصل إ  مل والعبارات، يحس القارئ من خالل ار وجودة الصياغة واختيار ا ب األف إ عناية شديدة  ترت

قة طبيعية متدرجة دو  لف.البحث بطر   ن ت

ختلف تماما عما سبق            ميته و ء له قيمته وأ اية ع  ال النتائج، ليحصل   انتظار  ال   لقد مكث القارئ طو

اتمة،   ا يذكر   بما  اإلقناع  إ  التوصل  ا  م يقصد  ن  را و مقدمات  األمر  حقيقة  ة    األخ ذه  الفصول،  من 

ئا إذا لم  ع ش له ال  ة أو اإلجتماعية فالبحث  ا العلمية أو الفكر ا قيم يجة  أو نتائج ل ، 2005  : أبو سليمان(  تكن له ن

  ). 210ص 

اتمة، ألن البعض يفضل             ذات السياق ال بد من التأكيد ع أنه يجب ع الباحث أن يوجه عنايته للمقدمة وا

بقراءة مقدمته وخاتمته، والر  البحث  لة،  أخذ فكرة عامة عن  املش أو  الية  ون املقدمة طرح لإلش شأ من  ما ي ط بي

ا  ل اتمة عرض  ي( وا   . ) 156 ص ،2015 :مد

امس:  مالحق البحث ور ا   ا

ا         اتمة مسلسلة وفق أرقام ا عد  ا، ترقم وتوضع  الباحث، أو مختارات م ا  اعتمد عل دري (  املالحق  وثائق  : دو

ا   ، فغالب)474، ص  2000 ق أو مالحق تتضمن معلومات إضافية ال مجال لعرض ا ما تحتوي البحوث العلمية ع م

  ). 55، ص 2016( ماجد:  فقرات البحث األساسية
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ا عدة صفحات            ستغرق ذكر م الكب ال قد  دات أو الصور أو الوثائق من ا انت االحصائيات أو املعا إذا 

ا  مالحق   ان من األفضل للباحث وضع ن البحث،  ار وسالسة العرض إذا وضعت  م سلسل األف البحث، مما يقطع 

اية البحث  ي     ). 142، ص 1992: سعودي(خاصة تأ

ة كرسائل املاجست وأطروحات الدكتوراه فال بد             ة،أما  البحوث الكب ر الصغ عادة ال توضع املالحق  التقار

ل مالحق عض األمور بالبحث  ش اق    ).214ص  ،2008 :العزاوي ( كث من األحيان من إ

و ما          دف من وضع املالحق  البحث العل  :  إن ال   ي

 دعم البحث املقدم باألدلة.  -

عد    - شر  ي لم  أو  نادر  للوثيقة  األص  النص  ان  إذا  السيما  املستقبل،  لباحث  أو  للقارئ  العون  دري (تقديم  : دو

 ). 474، ص 2000

داول االحصائية ال   - ا الواردة  البحث قصد توضيح الفكرة، و القارئ بنماذج تطبيقية لبعض املعلومات  د  تزو

ا القارئ عند استخدامه الوسائل االحصائية  تحليل املادة العلمية عند استعمال األسلوب الكقد    : صي(يحتاج

 . ) 583، ص 1994

عة ال   - وامش اإلحالة السر وامش اإلسنادية أو املرجعية املطولة واململة، واالكتفاء  وء إ استعمال ال تفادي ال

ق  و ( للتفصيل أك  املعلومة تحيل القارئ مباشرة ع امل  ). 224، ص 2002 :إي

ن املالحق، ف ا يمكن أن أما بخصوص مضام   الوثائق أو البيانات التالية:  تدرج ف

يان   - االست من  بانة    -ة  اإلس البعض  سميه  ما  بحثه   -أو  البيانات   مع  الباحث  اعتمده  : عبيدات(  الذي 

  . ) 197ص ، 1999

رائط - دري ( ا   ). 474، ص 2000: دو

يان أو املقابلة.  - االست   املوافقات الرسمية إلجراء الدراسة أو الستخدام أدوات البحث 

خية  -   ). 45، ص 1999: البداينة  (الوثائق التار

ا - صول عل   ).241ص ، 2005 :أبو سليمان(  صور لبعض الوثائق النادرة أو ال يصعب ا

  لبحث. نموذج عن االستفتاء املستخدم  ا -

تلفة ذات الصلة باملوضوع.  -  نماذج من املراسالت ا

ة .  - ية واملدرجات  التكرار س   املنحنيات البيانية والدوائر ال

ة.   -   الوثائق الرسمية أو الدستور

 ). 55، ص 2016( ماجد:  صور تفصيلية -

ن           ب العلمية  الصلة  ألن  واملراجع،  املصادر  قائمة  وقبل  اتمة  ا عد  ون  فت البحث  املالحق   ورود  ان  م عن  أما 

ذه املالحق   ا  ست م شمل املصادر ال اقت ة جدا، كما أن قائمة املصادر واملراجع قد  :  شل(املالحق والبحث وا

  ). 141ص  ،1968

ور  السادس:  قائمة    املصادر واملراجع ا

زء من البحث ال بد من تحديد           ذا ا وض  شرح  ن املصادر واملراجع  قبل ا شمل  ، و الفرق ب و أن املصادر 

ا أحد ومن ثم  ف أصول، أما املراجع ف الوثائق ال   ا إل سبق ديدة ال لم  الوثائق ال تحتوي ع املعلومات ا
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ا   اعتمد  محتوا ون شروحا ل انت    . ع املصادر، وقد ت ما بموضوع البحث، فإذا  ما ع أساس عالق والبعض يم

و مرجع.       انت عالقة غ مباشرة ف ذا  و مصدر، و   عالقة مباشرة ف

تلفة            ا واملراجع   املصادر  إ  اإلشارة  عملية  من  إن  عت  ا  م واالقتباس  ا  إل الرجوع  تم  األساسية    ال  األمور 

ا من خالل النقاط التالية:  مي ز أ امة  كتابة البحوث العلمية، حيث ت   وال

، و بال شك من أول   - ند إليه عملية التوثيق  البحث العل س عت قائمة املصادر واملراجع السند األسا الذي 

العنوان واملقدمة والف عد  القارئ  ا  ال يطلع عل ن االنطباع األول  األجزاء  و ة  ت مية كب رس، ولذا ف ذات أ

شت(عنده حول البحث والباحث   ). 104ص  ،1990 :ا

سة إ   - ا الباحث، بإسناده املعلومة املقت عت قائمة املصادر واملراجع مؤشرا إيجابيا ع األمانة العلمية ال يتح 

ن. ود اآلخر ا، وعدم انتحال ج ا  أ

الباحث  - طرف  من  سة  املقت للمعلومة  األص  للمصدر  الرجوع  عملية  القارئ  ع  واملراجع  املصادر  قائمة  ل    س

 .)171 ص، 1999: عبيدات(

املصادر   - سعة  ع  وا  ان  بر و  وعمقه،  وجديته  البحث  قيمة  ع  ا  قو دليال  واملراجع  املصادر  قائمة  عت 

ا واعتمد   ا الباحث  بحثهواملراجع ال استخدم  . )107ص ، 2004 :العسكري ( عل

أسلوب           يتجنب  وأن  حقيقية،  استفادة  ا  م استفاد  ال  واملراجع  املصادر  يذكر  أن  ن  أم باحث  ل  ب ض  يف كما 

اما للقارئ  ا، إ ا، بل ولم يطلعوا عل ستفيدوا م ستخدمه البعض حيث يذكرون مصادر أو مراجع لم    التضليل الذي 

م واسعو االطالع شت( بأ   ). 105ص  ،1990 : ا

ال           واملراجع  املصادر  جميع  ع  بنفسه  اطلع  قد  الباحث  ون  ي أن  العل  البحث  ا   املسلم  األمور  من  كذلك 

ا  بحثه من مرجع ما، ثم اإلشارة   س من األمانة العلمية استقاء الباحث ملعلومات أورد ا  القائمة، فل إ أصول  ذكر

ن   زداد الط ون قد اطلع ع تلك األصول بنفسه، و ا املرجع الذي نقل عنه، دون أن ي أو مراجع تلك املعلومات كما أورد

 
ً
لية ل الباحث املرجع الذي نقل عنه    ). 91، ص 1996(حسن:  بلة حينما يتجا

         :   وعند إعداد قائمة املصادر واملراجع يجب مراعاة ما ي

ب - ت  حسب طبيعة الوثيقة: مصادر ثم مراجع.   ال

ية.  - ية ثم مراجع باللغة األجن ب حسب لغة املرجع: مراجع باللغة العر ت  ال

اتب ثم اسمه.  - ائيا أو أبجديا ، بداية بلقب ال ب إما  ت  ال

اتب، مثال الدكتور (د) أو   -  دكتور (أ.د).الستاذ  األ عدم ذكر الدرجة العلمية لل

ا الباحث. عدم كتابة رقم ال -  صفحة ال رجع إل

 عدم تكرار أي مرجع أك من مرة. -

اية - قة موحدة من البداية إ ال  ). 100، ص 2019 :كتاب جما(  يجب كتابة املراجع بطر

امج   - ر، ال الرسائل واألطروحات، تقار شورة  ومية، مواد غ م ب حسب نوع الوثيقة: كتب، مقاالت، وثائق ح ت ال

ونية .. ونية واالذاعية، املقابالت، املراجع االلك  ). 101 -100ص ص ، 2019 :كتاب جما.  ( التلفز

رس  ع:  الف ور السا   ا
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ر               ار ظ ابت أو كتابا،   أو أطروحة  أو رسالة  انت بحثا  سواء  العلمية،  باملادة  قة  ارس امل الف إن استخدام 

شاف   اك عد  اللغة  الغرب،  عن  ة  معر رست"  "ِف أو  رس"  "ِف لمة  و ديثة،  ا وامش  ال استخدام  وكذلك  الطباعة، 

ت" لمات أخرى مثل: "قائمة" أو "الئحة" أو "مسرد" أو "ث ية  ا بالعر قابل   . )106ص ، 2004 :العسكري ( الفارسية، و

و دليل البحث العل وكشافه، وأداة است            مية خاصة، ف رس أ ل جزء فيه  للف ،  )128، ص  1992:  سعودي(قراء 

طوط   عة با ذلك يتمكن من اإلملام بنظرة سر و إعطاء القارئ نظرة تحليلية للمواد الواردة بالبحث، و والغرض منه 

  ). 290، ص 1992 :مبارك( العامة للدراسة 

ارس،             ات أو املوضوعات الذي ال يخلو بحث عل منه، توجد عدة أنواع أخرى من الف تو رس ا باإلضافة إ ف

ا:  م   أ

رس املالحق.  -  ف

داول والرسوم البيانية.  - رس ا  ف

رائط والصور.  - رس ا  ف

رس األعالم. -  ف

رس األماكن - شت( ف  ).129ص  ،1990 : ا

رس اآليات القرآنية.  -  ف

ة. ف -  رس األحاديث النبو

رس األشعار.  -  ف

ات.  - رس املصط  ف

رس الفرق والطوائف.  -  ف

تناسبه،           ارس  ف بحث  ل  فل اجة،  ا بحسب  ون  ت نما  و الزمة  ا  ل ست  ل ارس  الف ذه  أن  إ  نا  اإلشارة  تجدر 

ا ضروري ل  عض البحث، إال أن  ذه األنواع   ستخَدم جميع 
ُ
أن  ا  س ضرور ات  لذلك ل تو رس ا ل بحث، مثل ف

رس املصادر واملراجع   . )106ص ، 2004 :العسكري ( وف

ل             رس حسب السور وحسب رقم اآلية من  ائيا، عدا اآليات فيحسن أن تف با أبجديا أو  ارس ترت ب الف يتم ترت

مد(سورة  ت)92، ص 2019 : ا به مطابقا لل ون ترت رس املوضوعات الذي ي   ب الوارد  خطة البحث.،  وف

سة للبحث، من مقدمة وأبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع            ن األقسام الرئ ل عناو رس املوضوعات  يضم ف

ن حرفيا   ا ، وتكتب جميع العناو اصة  ة بأرقام الصفحات ا َّ رس، مو ا إ غاية قائمة املصادر واملراجع والف وغ

ن البحث  رس، )67، ص 1996ن: (حس كما  م ر  الف ي:  ع بحيث يظ ل اآل   ). 129، ص 1992: سعودي(الش

  01.................................................ص مقدمة........................................................................................................................

  07.......................................................................ص ...................................... العنوان...............:.......................الباب األول 

  08....ص .........................................................الفصل األول:.................................... العنوان...........................................     

  09.................................ص املبحث األول:.................................. العنوان......................................................................          

  10...........................................ص ........................املطلب األول:........................... العنوان........................                 

األماكن،              األعالم،  والصور،  رائط  ا البيانية،  والرسوم  داول  ا شمل:  وال  ارس  الف أنواع  لبا  سبة  بال أما 

ات ة،  األشعار، واملصط ل  ، اآليات القرآنية، األحاديث النبو : فتأخذ الش  ). 132 -129، ص ص 1992: سعودي(التا
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  الصفحة   العنوان  أو االسم                                                       الرقم  

      

ايته، ففي البحوث االسبانية وااليطالية                البحث أو   البحث فيمكن وضعه  بداية  رس   أما عن موضع الف

البداية   رس   الف فنجد  واألملانية  ية  اإلنجل للبحوث  سبة  بال أما   ، آخر عنصر  اية  ال رس   الف يوضع  سية  والفر

مباشرة الداخلية  الغالف  صفحة  ص  2002  : وإي(  عقب  قة  )225،  الطر عتمد  ية  العر البحوث  عض  نجد  ن  ح   ،

قة الثانية.  عتمد الطر ، والبعض اآلخر    األو

  خاتمة:

ذا البحث من خالل التعرض              : أجزاء البحث العل  تلف  تاج ما ي   بالدراسة والتحليل يمكن است

العل            البحث  و تتمثل أجزاء  املصادر واملراجع  اتمة واملالحق وقائمة  ن وا ا  العنوان واملقدمة وامل رسأخ ،  الف

ا.  ب، حيث ال يجوز التقديم أو التأخ ف ت ذا ال ون وفق  جب أن ت   و

ا مضمون ووظي         ل م ه، فل البحث العل خصوصية تم ل جزء من أجزاء  العل تختلف عن با ل فة  البحث 

 أجزاء البحث األخرى . 

         : ا  البحث كما ي لزامية ورود ا و يف أجزاء البحث العل  حسب ضرور   يمكن تص

العل   - البحث  أجزاء  ،  أغلب  العل البحث  ان  أر الكتمال  ة  وضرور مة  م عل  حيث  جد  بحث  تخيل  يمكن  ال 

من   تعلق  منقوص  و ا،  بأحد اتمةاالعنو األمر  وا ن  وامل واملقدمة  و قائمة  و   ن  رسو املراجع  املصادر  ل    ،الف ل ألن 

ا  وناته وخصائصهجزء م  ، ال يمكن االستغناء عنه.ودوره  البحث م

ا أو    عصفة اإللزامية  تنطبق    ال - ا املالحق، ألن وجود م الوثائق  موضوع  يتوقف ع طبيعة    غيا البحث، وع 

انية  االستداللية  ا ( جداول، وصور، ووثائق، ومنحنيات، وخرائط.....) وع مدى ام يعا ن.اس    امل

  قائمة املصادر واملراجع: 

اب  ، أبو سليمان .1 يم    عبد الو : صياغة جديدة،    ):  2005(ابرا اض،  9  الطبعةكتابة البحث العل ،مكتبة الرشد، الر

ية السعودية   .اململكة العر

تو   .2 أوم و،  ع   ):2002(إي ترجمة:  والكتابة،  والدراسة  البحث  وطرائق  تقنيات  دكتوراه:  رسالة  عد  كيف 

، رة، مصر(د.ط)، منو لس األع للثقافة، القا   . ا

امعية،   ):1999(  ذياب  ، البداينة .3 ا الرسائل  كتابة  األمنية،    ، 1  عة الطب  املرشد   للعلوم  ية  العر نايف  اديمية  أ

ية السعودية اض، اململكة العر   . الر

امعية،    ):1990(عمار    ،بوحوش .4 ية وكتابة الرسائل ا املؤسسة الوطنية للكتاب،  ،    2  الطبعةدليل الباحث  املن

زائر  . ا

شأصول البحث العل  ):  1996(أحمد عبد املنعم    حسن، .5 العلمية: إعداد وكتابة و زء ،  ر البحوث والرسائل    ،2  ا

رة، مصر،   1 الطبعة اديمية، القا   .املكتبة األ

العل  ):  1996(أحمد عبد املنعم    حسن، .6 البحث  العلميةأصول  البحوث والرسائل  العل وأساليب كتابة  املن   :   ،

زء رة، مصر،  1 الطبعة،  1 ا اديمية، القا  . املكتبة األ

مد، .7 يم محمد بن    ا طوطات،  ):  2019(  ابرا الصة  البحث العل وتحقيق ا شر  ،    1  الطبعةا ضارة لل دار ا

ية السعودية اض، اململكة العر ع، الر   .والتوز

عثمان   .8 محمد  شت،  امعية،    ):1990(ا ا الرسائل  عداد  و العلمية  البحوث  كتابة  نا،  (د.ط)،  فن  س ابن  مكتبة 

رة، مصر   . القا
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يل ،داي .9 رت. أ و جاس را   ،رو يم حسن و أمجد عبد    ): 2008(بار شره،  ترجمة: محمد إبرا كيف تكتب بحثا علميا وت

ن،   ري وآخر و ادي ا رة1 الطبعةال ة اللبنانية، القا   . مصر ،، الدار املصر

دري، رجاء وحيد   .10 ة وممارسته العملية،    ):  2000(دو : أساسياته النظر ، دار الفكر املعاصر،  1  الطبعةالبحث العل

وت، لبنان   . ب

ع   .11 بن  الرحمان  عبد  بن  ز  العز عبد  يعة،  ه    ):2012(الر ومنا : حقيقته ومصادره ومادته  العل   وكتابته البحث 

زء وطباعته ومناقشته،  ية السعودية، 6الطبعة ، 1 ا اض، اململكة العر ان، الر   .مكتبة العبي

ي و محمد عبد الغ    ،سعودي .12 ض األسس العلمية لكتابة رسائل املاجست والدكتوراه،    ):1992(  محسن أحمد  ،ا

رة، مصر(د.ط)،  ة، القا   . مكتبة األنجلو املصر

13. ، املاجست    ):1968(أحمد    شل رسائل  عداد  و األبحاث  لكتابة  ية  من دراسة  رسالة:  أو  بحثا  تكتب  كيف 

رة، مصر، 6 الطبعةوالدكتوراه،   ة، القا ضة املصر   . مكتبة ال

14.  ، ،  ): 1994( إسماعيل سعيد   صي وت، لبنان.  مؤسسة الرسالة،،  1 الطبعة قواعد أساسية  البحث العل   ب

نو محمد  ، أبو نصارو محمد    ، عبيدات .15 : القواعد واملراحل والتطبيقات،    ):1999(  عقلة،مبيض العل ية البحث  من

شر، عمان ، األردن،  2 الطبعة   . دار وائل لل

س كرو   العزاوي، .16 ، ):  2008(رحيم يو   . دار دجلة، عمان، األردن،  1 الطبعةمقدمة  من البحث العل

هللا   .17 عبد  عبود  البح  ):2004(العسكري،  ية  سانية،  من اال العلوم  العل   دمشق،  ،    2  الطبعة  ث   ، النم دار 

ا   .سور

دي  فضل هللا، .18 وت، لبنان2 الطبعةأصول كتابة البحث وقواعد التحقيق،  ): 1998(م   . ، دار الطليعة، ب

ية البحث العل وتقنياته  العلوم االجتماعية، الطبعة    :)2019كتاب جما ( .19 ي،  1من ، املركز الديمقراطي العر

ن، أملانيا   . برل

ما  ،ماجد .20 ة،    ):2016(  ر ر جو ألسئلة  عملية  إجابات   : العل البحث  ية  ت،  (د.ط)،  من إي ش  در فر مؤسسة 

ن األول،  شر وت، لبنان،    . 2016ب

محمد .21 الصاوي  محمد  كتابنه،  ):1992(  مبارك،  قة  وطر أسسه   : العل اديمية،    ،   1  الطبعة  البحث  األ املكتبة 

رة، مصر   . القا

22. ) أحميدوش  ي،  الطبعة  2015مد ي،  القانو البحث  ية  من الوج   فاس،اململكة  3):  جامعة  قوق،  ا لية   ،

ية.  املغر
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ي   خطوات إعداد اإلطار امل للبحث القانو

Steps to prepare the systematic framework for legal research 
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ائر،  /املدية، جامعة ي فارس، دكتورة ز   nadia.hidaya@yahoo.frا

Yahya farés, Médéa / Algeria 

  د. رمضان قنفود 
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زائر،  /املدية، جامعة ي فارس، دكتور   g.ramadane11@gmail.comا

Yahya farés, Médéa / Algeria 

  

ص:    امل

العملية  طوات  ادي عموما، حيث تركز ع توضيح ا ي واأل القانو ال  ا مة   احد املواضيع امل إ دراسة  الورقة  ذه  دف 

امل   املت العل  البحث  إعداد  املستخدمة   اإلطارات  احد  بالنجاز  وذلك  القانونية،  البحوث  امل   باإلطار  األمر  تعلق  و  ، تباع  ااملم

منظمة   موضوعية،  بطرق  صائبة  علمية  وحقائق  وحلول  نتائج  إ  ا  خالل من  يتوصل  مرتبة  ية  من علمية  ات  وتوج إلجراءات  الباحث 

  ومضبوطة. 

ي  وح يتصف اإلطار امل للبحث بالكمال دون النقصان وجب أن يتضم  ن: تتمثل األو  خطوات بناء البحث القانو ن مرحلت

كتابة   بخطوات  فتتعلق  الثانية  املرحلة  أما  البحث،  خطة  وتصميم  العلمية،  املادة  جمع  له،  عنوان  وصياغة  البحث  موضوع   اختيار   : و

الية، املن العل املع دافه، اإلش مية املوضوع وأ : أ ي و ل املقدمة  البحث القانو ة  تمد والدراسات السابقة،ثم يتم توضيح ومعا

ل األسا له ي ي بمثابة ال عت اإلطار امل للبحث القانو التا  وجب ع الباحث  ثم  ومن    ،تلك العناصر  اإلطار النظري بالتفصيل، و

ية.  ل خطواته املن د  إعداده مراعيا    أن يج

لمات املفتاحية:  ، خطوات البناء، املقدمة. البحث  ال ي، اإلطار امل ، البحث القانو   العل

Abstract: 

          This paper aims at one of the important topics in the legal and academic field in general, where it focuses on clarifiying 

the practical steps to accomplish one of the frameworks used in the preparation of integrated and distinctive scientific 

research which is about the systematic framework of legal research. And that is by following the researcher's systematic 

scientific procedures and guidance through which the researcher reaches the right scientific findings, solutions, and facts in 

objective, structured and controlled ways. 

         In order for the systematic framework of research to be perfect without decrease, it must include two  phases: the first of 

which is the steps of building legal research: the selection of the subject of research and formulating a title for it, the 

collection of scientific material ,the design of the research plan and the second  phase relates to the steps of writing the 

introduction in legal research: the importance of the subject and its objectives, the problem, the adopted scientific approach 

and previous studies. then all these elements are clarified in the theoritical framework in detail and therefore the systematic 

framework of legal research is considered as the  basic structure of it. Then the researcher must strive to prepare it taking 

into accout all its methodological steps. 

 Key words: Scientific research, legal research, systematic framework, steps of building, introduction. 
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  مقدمة:

ن الباحث                و وسيلة االتصال الفكري ب عت البحث العل دراسة متخصصة  موضوع ما وفق منا معينة، و

ا واملن الذي اتبعه   ا والفرضيات ال اخت لة ال تناول ستخدمه الباحث  لإلعالم عن بحثه من حيث املش والقراء 

ا والتوصيات ا إل ال توصل  ا، وعليه أن يتم ذلك بوضوح ودقة وصياغة جيدة وموضوعية  والنتائج  د أن يقدم ل ير

  وأمانة علمية.  

ل ما يُ                س  نما  جمع من معلومات  متنوعة  وُ ول س بحثا علميا، و ية معينة  كدس  كتاب دون اعتماد من

ا وفق إجراءات من ا وترتي ل ا وغر و ما يؤدي  مرورا  ية  معينة  توظيف تلك املعلومات بفحص ا أحيانا  ا ونقد بتحليل

  إ إبداع عل حقيقي. 

لة، فإن األساليب واألدوات والتقنيات الفنية                ا العقل  دراسة أية مش بع قة علمية ي ية كطر ورغم وحدة املن

سبة لعلم   سانية واالجتماعية، واألمر كذلك بال سب للعلوم اإل ل تخصص ين ل مجال عل و تختلف بحسب طبيعة 

ات العصر، حيث يقوم البحث العل القانون الذي يحتاج إ البحث العل امل تخصص لتقدمه وتطوره  ومواكبته ملتغ

ي ع   ما : اإلطار امل والذي ال يمكن إعداده دون   االقانو ا إطاران  عداده يتضم ية ألجل بناءه و تباع خطوات من

ي   البحث القانو لمقدمة  ستقل املقدمة عن اإلطار امل  ا خطوا  ب ن    تخصصات أخرى كعلوم  األساسية،  ح

  اإلعالم واالتصال وعلم النفس، وكذا اإلطار النظري له .  

النجاز                ب  ت بال ا  إتباع الواجب  ية  املن اإلجرائية  طوات  با الباحث  ف  عر املوضوع   ذا  مية  أ وتكمن 

االنطال  مرحلة  ا  باعتبار البحث  بناء  خطوات  سيما  ال  ي،  القانو انجاز  البحث  وكيفية  ا،  ع االستغناء  يمكن  ال  ال  ق 

ي.  عت مفتاح نجاح البحث القانو   العناصر األساسية للمقدمة ال 

القانون                 و إرشاد الباحث خصوصا الطالب الباحث  تخصص  ذا العمل لتحقيقه  س  دف الذي  ولعل ال

ا بناء اإلش ية وع رأس ام قواعد املن نا املتواضعة   الح الية وتطبيق خطوات املن العل املتبع، فمن خالل تجر

امل   اإلطار  مية  بأ االستخفاف  مدى  الحظنا  قوق  ا لية  مستوى  ع  العلمية  األعمال  ومناقشة مختلف  اإلشراف 

ام بالقواعد ا ستعيض عنه بمقدمة عامة عن املوضوع  دون االل غفله الطالب و يحة ال  للبحث، حيث  ية ال ملن

ه .   تم البحث  العل عن غ

الية التالية:               ة اإلش ي من خالل معا ذا املنطلق سنحاول إبراز خصوصية اإلطار امل للبحث القانو   ومن 

ي؟               فيما تتمثل خطوات إعداد اإلطار امل للبحث القانو

م               خالل  من  املوضوع  ذا  ة  معا ارتأينا  ذلك  تحقيق  يل  س ن و  ا  حور  : التا النحو  ناول  األول:    ور ع  ي

لة محل البحث أي موضوع البحث  :خطوات بناء البحث العل املتمثلة  ثم جمع املادة العلمية املتعلقة    ،اختيار املش

طة املناسبة  ك  ور  للبحث، أما ا  باملوضوع وكذا إعداد ا ي فيتعلق بخطوات إعداد مقدمة البحث من خالل ال الثا

تناولت   ال  السابقة  والدراسات  املعتمد،  العل  املن  الية،  اإلش دافه،  وأ املوضوع  مية  أ  : و ا  عناصر م  أ ع 

ي لة محل البحث القانو   . املش

ي : أوال   خطوات بناء البحث القانو

ي  لبحث  اإلطار امل لإن انجاز                 عرف  نجاح البحث     عت  أساس    مرحلة أولية  قاعدية إعداد  يحتاج إ  القانو

ا  ع التوا  ناول ناء البحث العل من خالل إتباع ثالث خطوات ن : ب   فيما ي

  اختيار موضوع البحث وصياغة العنوان - 10
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موضوع    إن              و  اختيار  خطوة   أو   أول البحث  لتحديد  إعداده،  م  سابقة  خطوة  و  الية و حيث  البحث  إش  ،

ال املعر الذي يختاره الباحث النتقاء    يقصد بموضوع البحث: اليةا بحث    إش ون املوضوع الذي س محددة منه لت

ستوجب صياغة عنوان مناسب لهفيه   . ، والذي 

علمية  و   وأخرى  ذاتية  بمعاي  ام  االل الباحث  ع  انه  إال  لبحثه  الباحث  اختيار  أسباب  تختلف  موضوع  قد  الختيار 

  : املعاي الذاتيةتتمثل ، حيث بحثال

ومراعاة    - اص،  ا القانون  أو  العام  القانون  الواسع  سواء  التخصص،  مجال  تأن   و ذاتيا  البحث  اختيار  يتم  أن 

  . ي أو قانون األعمال...ا نا القانون العقاري، أو القانون ا   التخصص الدقيق 

جوان  - مختلف  كشف  الصادقة   الرغبة  أي  الباحث؛  من  تماما  وا علقا  البحث  يلقى  الغامضة  أن  البحث  ب 

  بموضوعية. 

من              املة  ة  بحر يتم  مثال  الدكتوراه   أطروحة  موضوع  اختيار  فان  زائر  ا العليا   الدراسات  لنظام  سبة  ال و

اته وأرائه.  ساعده بتوج سيق مع األستاذ املشرف الذي  ر حول مشروع بحثه بالت   الطالب  من خالل تحض تقر

ا:ف يةأما املعاي العلم م     أ

ة    - الفكر والنظر بناء  ا   مي أ العلمية  للبحوث  داثة:   دية وا با سم  البحث ذو قيمة علمية و ون موضوع  أن ي

النتائج ال   ات أخرى لغايات علمية تطبيقية، فالقيمة العلمية للموضوع ترتبط بالتخصص و ا تفيد ج ذه بحد ذا و

العلم قائق  ا البحث وكذا ا ون املوضوع جديدا لم يتعرض له  سيحقق داثة فتقت أن ي ا، أما ا ال سيكشف ية 

ديدة   ا املقدمة   لول  وا ة  املعا ة  زاو بل  جديدة  املثارة  لة  املش ون  ت أن  ط  ش ال  ولكن  قبل،  من  آخر  باحث 

  .)17، صفحة 1993(ضوي، 

ذ  - س  ل العل  البحث  والكم   م  ا أن  حيث  محددا:  البحث  موضوع  ون  ي علمية  وأن  يتعرض  ف   ، قيمة  ما  ا  كث

الة عليه أن يختار جانبا يفتقر إ دراسة مستقلة   ذه ا وانب تحف به سعة املوضوع، و  الباحث لبحث متعدد ا

و حري باإلضافة إ البحوث الع ا ما  بط م ست ون البحث ضيقا جدا  ال يتحمل   متعمقة و ع ذلك أن ي لمية، وال 

ا  تجعلحدوده تأليف رسالة علمية  ا  معا ي كث عا دري، الباحث    . )404، صفحة 2008(وحيد دو

شموال            أك  موضوع  ضمن  أصال  تدخل  معينة  جزئية  املوضوع   حصر  جب  بدوره     ،و يدخل  املوضوع  ذا  و

ة لبداية    ،موضوع اعم واشمل ا، فحدود البحث  املعالم الوا زئية ال تم تحديد عميق البحث تماما حول ا ثم 

ايته وما يحتوي عليه من مصادر علمية وميدان إلجراء البحث ة امتداده و   .  البحث وف

عة،   الشا ة  العقار امللكية  ة،  العقار امللكية  امللكية،  عة  إمثال:  الشا للملكية  املعتادة  اإلدارة  عة،  الشا امللكية  دارة 

زائري.   القانون ا

غطيته باملصادر واملراجع،  و مس  - ون موضوع البحث ممكنا:  أي يمكن  ا  أأن ي مة حيث أن افتقار املراجع أو قل لة م

البا العلمية ذات  تمنع  الوثائق  ل  أو للمصادر واملراجع و يقوم برصد  أن  ن عليه  يتع ذلك  حث من استكمال بحثه، و

ا.  ا وكفاي   العالقة باملوضوع وان يتأكد من تنوع

البحث             عنوان  لصياغة  سبة  ال دري،      :فانه  و دو صفحة  2008(وحيد  املطلع     )406،  أجاد  من  اتب  "ال  : يقال 

ية الوصول إ عنوان وا دقيق، يو للقارئ   واملقطع"، وعنوان البحث مطلعه، حيث تقت الدراسة العلمية املن

م   رأ إلبداء  االختصاص  ل  أ األساتذة  شارة  اس الضروري  من  ذا  ل منه،  استفادته  ومدى  البحث  مضمون  بفحوى 

م حول عنوان ا حا عادهومق ست مس  ، إذ أنلبحث ومناقشة مدلوله والتعرف ع أ لة  أصياغة عنوان البحث ل لة س

ا ومصدر حثية الب    العملية أساس    بل  األثرقليلة    أو ا،   أو  قو ون الصياغة سليمة لعنوان البحث ال بد  ضعف ي ت و ل

 :   من مراعاة ما ي
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ال يتضمن تكرار   يجب - ون العنوان طو طنابا اأن ال ي ا يخل   و     . بمحتوى البحث   وال قص

لة البحثية  ضرورة تطابق وتما عنوان البحث مع موضوع البحث  - ا عن املش عده ومع ار الواردة  ؛ أي مطابقا لألف

  .  باختصار

ات دقيقة ومتخصصة  أن  يجب   - ون    داللة ومع عل وا   ذات   يتضمن العنوان مصط أن ت ترا طبيعة البحث، 

ي   ا ون دراسة مقارنة، باإلضافة إ تحديد اإلطار امل أن ت الدراسة موضوعية أو إجرائية،  وتحدد نوع املن املعتمد، 

زائري.  : للقانون مثل   القانون ا

ون العنوان جدي  - ن. أن ي ادئ الرص ع العل ال   دا مبتكرا حامال الطا

أو    ع  - ين  متغ ن  ب ط  ير أن  ل    : أكالعنوان  ش ) ع  تا متغ  ي  والثا ب)  الس ل  ش ) مستقل  متغ  ون  ي واحد 

ل ش ن وجد متغ ثالث ف يجة ) و .متغ وسيط أو متغ    الن   توضي

با سل ضرورة - ات عنوان البحث ترت ب متغ يحا. ترت   يما و

  يو عنوان البحث بان موضوع الدراسة صعب ومعقد. اليجب أن   -

  جمع املادة العلمية  - 2

البحث               نجاح وكفاءة  ؛ ألن  العل البحث  بناء  مة  عملية  طوات امل من ا املصادر واملراجع  عت خطوة جمع 

دف إثراء موضوع البحث،  العل   
ً
 عمليا

ً
ا توظيفا عزف الباحث   عتمد ع قوة املراجع املستخدمة، وتوظيف ا ما  إذ كث

أولي ائز مرجعية  ر باملصادر    لذلك عليه    عينه ع االنجاز، و   ة عن موضوع بحثه   حال عدم توفر  اإلحاطة واإلملام 

عنه البحث  املراد  للموضوع  املالئمة  ة  املوضوع   الضرور كتب حول  ملا  الواسعة  والقراءة  االطالع  من خالل  ذلك  تم  و   ،

اديمية ال سيما الرسائل   ارس املكتبات، البحوث العلمية األ بالرجوع إ املوسوعات العلمية القانونية، دوائر املعارف، ف

كم ات العلمية ا ونية املعتمدة واملوثوقة، الدور ا،  واألطروحات، املكتبات االلك ة، النصوص القانونية بمختلف أنواع

 . الت القضائية... ا   ا

صلة              د الفكري للباحث وذلك بفحص املعلومات والبيانات ا عتمد ع ا ذه املرحلة  حيث يقوم الباحث    ،و

ب ما تم استخالصه ليوظف وفق التقسيم املعتمد للموضوع.  يف وترت ا تم تص ل ا وغر   بتصفي

  وضع خطة البحث   - 3

ل                س ا بالبحث ف ناول ليا يحدد فيه العناصر ال سي ستطيع الباحث القيام ببحثه يجب أن يضع إطارا ش ح 

صلة يف املعلومات والبيانات ا ب وتص   . عليه ترت

ا: "    عرف               ل البناء الذي يقوم عليه العمل  خطة البحث بأ ة البناء الفكري للموضوع  العلي عت واج ، ف 

ز   ا ت ميتهحيث من خالل ا  أ ل بلوغ س يجة  ع خطوطه العامة    اإلطارو  ،  وتجعل الن مل للبحث الذي  العام ا

  .)74، صفحة 2004(مراح، "  بيان خاتمته أو نتائجه إاألصلية والفرعية بما يؤدي بالضرورة 

طة تتو             ة ال تخدم املوضوع شكال ومضمونا م ا اوي، : خصائصعدة النا   :) 36ـ  33، صفحة 2003(مل

    أنيجب ع الباحث  : الذاتية - 
ً
ن إعداد  أنيدرك تماما س بال طة  مجرد    أنعتقد  أالوعليه  ،خطة البحث أمر ل ا

ا من    أو رابط    أيعناصر تكتب دون   طة يجب    ،مرجع  أييمكن نقل م    أن فا لة موضوع البحث  اع عن ف مل للمش

ساؤالته ة    أن ومن ثم يجب    ،وعن  مه للموضوع ومدى جديته ورغبته  املعا صية الباحث وعن مدى ف ع عن 

ة    أنيجب  له، كما    الدقيقة ه ع عن وجود رؤ عا ستوجب  خاصة للباحث تجاه املوضوع الذي    أن عليه  ، األمر الذي 

 وال يمكن  
ً
زة املعدة سلفا ا طط ا  عن نقل ا

ً
تعد تماما ا  املراجع ال يرجع    أني ا،يجد يحاول    أنبل عليه    إل

ته ص ته و ع عن ذات   . خلق خطة جديدة 
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افة العناصر    أن لك  ذواملقصود ب   :املنطقية  -  ون  طة أو ت ا  تلك املتفرعة    األساسية ل متصلة بموضوع البحث وال  ع

ا  ناقض فيما بي   .تخرج عنه وال ت

سلسل  -   سلسل   : ال طة مقسمة بال ون عناصر ا أي أنبمع أن ت  بحيث يقود    ؛ 
ً
ابط منطقيا عنصر إ آخر    لت

الع إليضاح  ي ضرورة  الثا العنصر  صبح استعراض  و  األول نصر  و ي  الثا للعنصر  إيضاح  الثالث  العنصر  ة  ا  ذ ومعا

اية  سلسل يقود  ال ائية للبحث  إال يجة ال     .الن

طة    أن يجب     :الشمول   - ا املوضوع غطي  يجب  ذر  ظو  ، ل جوانب  ال  املوضوع  املة    أن لك من عناصر  مت ون  ت

ل   ل واالطالع    إحاطةوتلعب    ،للموضوع  الالزمة   األساسيات شاملة  البحث  لة  بمش العميقة  مراجع    األو الباحث  ع 

ا  طة وشمول ساع رقعة ا  ال ينكر  ا
ً
سبة ملدى    أن وال شك     ،البحث دورا ايجابية بال عطي مؤثرات  طة  شمول ا

ان ة املوضوع   إم   . النجاح  معا

تحقق أن أي   :الوضوح - ة غ غامضة و طة وا ون ا ا،ذلك بالصياغة الدقيقة  ت عدم غموض   توا ارو ذا   أف

توى.    ا

ل مباشرت  أاليجب   :عدم التكرار  - ش ر  ذا التكرار قد ال يظ طة و   و   ،تكرر عناصر ا
ً
ر عرضيا ة    أثناءنما يظ معا

 من عناصر املوضوع   أي يك  ؛ احد العناصر
ً
 معينا

ً
ا  أ ناك نقطة سبق و   أن شف الباحث أثناء تناوله عنصرا ن عا

ا    أو  بحثهموضوع سابق من   عا ابسوف  البحث    الحق موضوع    بإس ذا  ذا    ،من  نا يجب ع الباحث تال  و

ذ ، التكرار ون  ي قد  مثل  كولكن  البا  ذه ر  فيقوم  الزما  الثانية  للمرة  بذالنقطة  يكحث  ثم  بإيجاز  ا  املوضوع  حر إ  يل 

عد فيه ا ر كالذي سيذ   أوفيه بالتفصيل  ار كالذي ذ سبة ملا سيتفاإلحالة قد  ،فيما    . تم ملا سلف وقد تتم بال

س:التواز   - طة  إيجاد  هخطة بحث  إعداديرا الباحث عند    أن  و  و ن والتجا ن عناصر ا  نوع من التوازن والتناسق ب

يتعلق   التناسق  ذا  ال يجب    أساسا و البحث  ساوى وتتماثل    أن بتقسيمات  ذا    كما وكيفا،ت ستلزم  عمل    أن   األمر و

ة  ع  الباحث   ة جزء  و   ،البحث بقدر متناسب  أجزاءل   معا ة جزء  فال يفرط  معا ما ال يجوز  آخر، كب معا

ة   ذ  إطار البحث ال تدخل   أجزاءمعا و  موضوعه و س و   . ملنطقية البحث  األول  األساس لك يتحقق للبحث التجا

ا    إعداد  أن كما                تقسيم ستلزم  طة  علمياا البحث؛ أل تقسيما  تقسيمات  تحكم  قاعدة عامة  توجد  مرد  ، وال  ن 

ما تضمن التقسيم صورتان  مه ومحتواه، و   :  ذلك تتحكم فيه طبيعة املوضوع و

ل   - التقسيم الذي يحاول صياغة  و  :  طةالتقسيم الشك  ارو ذلك  ن   ،البحث  أف اربحيث يفصل ب تلفة    األف ا

عا   ة مستقلة الكللبحث و ا معا عا  ك و  ، م ل فكرة ع حدة و ن الفروع املرتبطة ب   أيضاالفروع   ذه ذلك يفصل ب

  التالية:، وعند التقسيم الشك يجب أن يرا الباحث النقاط  مستقلة

   ون يت أن  ثنائية فال يمكن  أو مباحث، وأيضا  أبواب أو فصول  وثنائية: موحدة بمع  التقسيمات موحدة  ون  أن ت

كذا.  ن أو أك و ن أو أك والفصل إ مبحث نما يقسم الباب إ فصل  البحث من باب واحد أو فصل واحد، و

 م أي تحقيق التوازن من  حيث األقسام فال يتجاوز تقسيم فصل مثال    ؛تناسب التقسيمات: من حيث األقسام وا

ي إ خمسة مباحث، وكذاأخر  آضعف فصل   ن والفصل الثا التوازن الك    ن يقسم الباحث الفصل األول إ مبحث

ن   البحث  أجزاءب متقار   أن   أي ؛تقسيمات  ون  ات م حيث  من  الصفحات،  ة  ذ  وعدد  الك  ان    ا و التوازن    ذا 

ة البحث     عند وضع كبحد    إ مطلوب   طة ومعا س مطلق  نه إفا ساوي العددي     أي ا؛  ل ط ال ش الصفحات  ال 

نما  بالضبط ن    و صلةيكفي التقارب ب ا املعلومات واملعطيات ا ية تمل س لكن  جميع     ،األجزاء،حيث تبقى املسألة 

ند   س ون التقسيمات مؤسسة و االت يجب أن ت ا موضوعيا. ا ر  إ ما ي

طة من حيث مراحل     - طة من حيث مراحل  تقسم   : البحث  إعدادتقسيم ا خطة مبدئية وخطة  البحث إ    إعدادا

ائية ائية وخطة   : الثالثة األنواعوفيما ي بيان  ،شبه 



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
280 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 

 طة املبدئية ددة املتاحة   :ا ا الباحث  ضوء املراجع ا طة ال يضع ة البحثله     تلك ا وتتم    ،قبل معا

ا تر   ذه طة بأ امة  األساسية    عناصره   ز ع أسس املوضوع وكا عض فروعه ال وذلك أمر طبي فاملسائل غ    ،و

ي  املرتبة الثانية    األساسية  مية لثالثة   ا  أووالتفصيالت والفروع ال تأ ر    األ ة املتعمقة للبحث    إالال تظ عد املعا

س   املبدئية    ذهو طة  با طة  اا للموضوع  بس  أل العميقة  ة  املعا ضوء    
ً
النادر    إذدل حتما   يحتفظ   أنمن 

عد  بخطتهالباحث  ة اإلقداماملبدئية   . ع املعا

 ائية طة شبه ال ن    أن ال يجب     :ا ا    أنير  الذ ا  صور طة عند وضع بل ع  ،  ال تتغ  ثابتةعت    األوا

غي   أنالعكس يجب    ير مبدأ 
ً
جيا ة ال تتعمق تدر  للمعا

ً
طة وفقا ذه ، ا    و

ُ
ة  ال ت ر قدر التغي  املعا ظ

طة سبة للمسائل  ،   ا  بال
ً
 للمسا  األساسية فقد تجعله محدودا

ً
ل من املسائل    ،ئل الفرعيةشامال  ل

ً
وقد تجعله شامال

يصل    األساسية  قد  مما  عقب  إوالفرعية  ع   
ً
رأسا املبدئية  طة  ا قلب  ون  ذلك  و   ،حد  ي ال  ا الباحث  طة    أس ل

 . املبدئية 

  ائية طة ال ائية   : ا طة شبه ال ئات املوضوع  أن ال يمكن ل ل جز ل دقيق ب ش  و
ً
ا ما  ك   ،تحيط تماما ال يمكن    أ

ن    أن  عناو دقيق  األبواب تحوي  ل  ش والفروع  واملطالب  واملباحث  ز    األمور   ذهفمثل    ، والفصول  ت تابة  ك  أثناء  إالال 

ره،  البحث   عا فكرة معيوتحر ي    ال   نةفحينما  ا ا ال ل بلور  ش ا  إال  ت ا  واإلملامعد صياغ ل تفصيال ثم    ،ب ومن 

ة   ذهن إف ذه املعا ز عنوان الفرع  و   .الباب   أوالفصل   أواملبحث   أواملطلب   أوالصياغة  ال ت

ؤثر   أنوالواقع               ن تتفاعل و ا    ذه العناو ن      يتغ عنوان فصل ما  أنحيث يمكن  اآلخر،  ل م يجة التوفيق ب ن

ذا الفصل    . مع عنوان بقية املباحث وعنوان الفصل ذاته ءميتالح والعكس قد يتغ عنوان مبحث   ،مباحث 

طة وفق املراحل السالف  ان  إذا انه    إ  وتجدر اإلشارة             غي عناصر ا ائز      الذكر فإن    ةمن ا
ً
ذا التغي غالبا

للبحث  ما سية  الرئ اور  ا  وال يمس 
ً
ا ر ون جو دافه  ال ي البحث وأ ساؤالت  الية و ذه    ؛وال ترتبط أساسا باإلش ف

ة   ا الباحث منذ البدايةاألخ س الفكرة    أويمس الفروع     أن ولكنه يمكن   ،استقر عل ن ول   األساسيةيمس صياغة العناو

ال فقد  ،للبحث ون  و ا الرئمختلفة خطة جديدة  إموضوع جديد يحتاج  أمامن   عناصر
ً
ا تماما  . سية وتفصيال

ي         ثانيا: خطوات إعداد مقدمة البحث القانو

من              أسا  جزء  البحث  مقدمة  تمهعت  بحيث  ل  ،  وتلد  مركزة    صهموضوع  فكرة  ل بإعطاء  جوانب    عن 

يات البحث، كما أ العامة    نوحي عكس الصورة  البحثتلف  املقدمة  ار  أن  أف عد    ، ورغم    ما يصادف   أول املقدمة 

عد  ا ا  لقارئ  أ إال  و   العنوان  ت ما  أو يكتب  ن غالبا  ما ينجزه  ا  الباحث  هآخر  ناول ن شتمل ع عدة عناصر  ، حيث 

ي:   اآل

دافه      - 1 مية املوضوع وأ   أ

أول                 يح  ل  ش ا  س للباحث صياغ دافه ح ي مية املوضوع واملقصود بأ تطرق إ توضيح املقصود بأ س

يد القص للموضوع عد التم   : خطوة  كتابة املقدمة 

مية  - العل      :املوضوع  أ البحث  مقدمة  عناصر  ن  ب العل من  البحث  مية  أ ي  عد  أنواع  ال  القانو ُتدرج  جميع 

عو البح
ُ
منطقية  رات  م عن  عبارة  و  والرسائل،  معينة  ث  لة  مش يه  وتب الباحث  اختيار  ب  س يرمي  ،  عن  ما  و 

يقدم سوف  ال  امات  اإلس أو  تحقيقه  إ  سانية  ا البحث  اإل املضافة،  للمعرفة  العلمية  القيمة  أي  عند  ؛  ط  ش و

ا   :كتاب

ل أن تتطرق إ مدى أ -   ش   .دقيقمية الدراسة العلمية 

ل -   ش داف البحث    .واأن ترتبط بأ

ل  -   ش ساؤالت البحث    .واأن ترتبط ب
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ل نقاط -      .محددةأن تصاغ ع ش

مكن   ما   أنو ل الناحية التطبيقية العملية أو من  ة أو من  ون البحث مفيدا إما من الناحية العلمية النظر    ي

العلمية  ف مية  باأل املعرفةتتعلق  وتقدم  العلم  البحث   مة  مسا تكر    ؛مدى  ي أو  ئا  ش يضيف  قد  البحث  أن  بمع 

العلم،   تطور  م   سا و مجاله  علمية  أن جديدا   ة  نظر يطور  أو  قانونا  شف  ع   ، يك األو  بالدرجة  ينطبق  ذا  و

ا ع نطاق واسع عميم ا و عمل ع توسيع ة معينة أو    .األبحاث ال تخت نظر

التطبيقية  أما   مية  ب األ ئة من حولنافتتعلق  الب ن  املشكالت وتحس عالج  للبحث   العملية  مة  حيث   ، املسا

البحث  فائدة  ون  مثلت واقعة  عملية  لة  مش حل  تحاول    :  ال  الطبية  بحث    إيجادالبحوث  أو  شر،  من ملرض  عالج 

ي أسباب    قانو ونيةيدرس  االلك مة  ر ا شار  ا،وطرق    ان افح ر    م تطو ح  يق شر  أو  فوائد  نظام  أية  تقديم  أو 

شه ع   . ملموسة ومباشرة  الواقع الذي 

داف البحث:  -   أ

م  يُ  داف البحث  ف شمل أ مكن أن  ب الذي من اجله قام الباحث ببحثه، و دف من البحث عادة ع انه الس ال

ذا البحث، وعموما يمكن أن    ابيان لته تباالستخدامات املمكنة لنتائجه وشرح قيمة  داف البحث ع تحديد مش   دل أ

ا بصياغ تقل إ ترجم عد أن يحدد أسئلة بحثه ي ا تحت عنوان بارز فالباحث عادة و داف يو ل أ   .ا ع ش

تم وضع   العل  بنود مرتبة،  و داف البحث  الباحث أن يبلغه، و صورة أخرى من  ف  أ تتمثل  ما يتم 

أو   البحث  ساؤالت  ب االكتفاء  ن  الباحث من  تطلب  الدراسية  ات  ا عض  نجد  لذا  الفرضيات،  أو  البحث  أسئلة 

تخصيص   دون  البحث  الفرضيات،  داف  أل منفصل  جزء  صياغة  و  ع  الشا أن  غ  البحث،  داف  أل مستقل  جزء 

العل   البحث  داف  أ عد 
ُ
و الدراسة،  متطلبات  حسب  الفرضيات  أو  البحثية  لألسئلة  مقدمة  من  وأخرى  عناصر  ن  ب

ي  األساسية   .البحث العل القانو

دافانجاز   أن   إ اإلشارةوتجدر   مة البحثية ال تفتح    األ ر  أمامجديدة    أفاق يدل ع انجاز امل ن للتطو الباحث

ديد واستكشافه ببحوث   دافهنجاز إب يتم  نجاز البحثإف ،أخرى والتعرف ع ا   . أ

الية       - 2   اإلش

ل تخصص عل مواضيع ومشكالت بحث ودراسة سواء طرحت من قبل ودرست أو مطروحة وتحتاج للبحث        أو  ل

م تص يمكنه أن ينجز جردا باملوضوعات واملشكالت العلمية املطروحة    ،التفس أو التوضيح والف حيث أن الباحث ا

   تخصصه وال تتطلب الدراسة والبحث. 

ل أو موضوع للبحث ي            الطلب صياغة وقولبة علمية تحدد  تولكن طرح مش العل املطروح وحدود تداخله    اإلش

االت وموضوعات أخرى  ساؤالتهورسم تصو   ، مع إش ته أو اإلجابة عن  قة معا و ما    ، ر لطر الية  عرف بو صياغة إش

  . الدراسة أو البحث 

البحث             لة  م   وتحديد مش أمر م ذا  إ مراحل البحث األخرى، و ل وا ودقيق يجب أن يتم قبل االنتقال  ش

قيقية  و البداية البحثية ا البحث  لة  تب    ال    الن تحديد مش ا  ت ا  ع أساس مية البيانات ال سيجمع جودة وأ

ا الباحث حلل ا: إ نتائج   ألجل الوصول  و ا ثم كيفية بنا مي الية وأ ف اإلش عر   علمية،  ولتوضيح ذلك نتطرق إ 

ا:    -   مي الية وأ ف اإلش          عر

              
ُ

ا:   "   الية بأ ا الغمعرف اإلش امن وعلل   ال يحف ستوجب ع الباحث ان يبحث عن م وض والتعس مما 

ا والتمكن من  وأسباب  ا إيجادذلك الغموض والتعس ملعرف ات ل لول واملعا   . )15، صفحة 2010(عقيل،  "ا

دف               والبحث  التق  انية  إم يتضمن  سؤال  ل  ش البحث   دف  عرض   " ا:  بأ عرف    " إجابة  إيجادكما 

  .)141، صفحة 2013(انجرس، 
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البحث    و             ستد  ه موضوع البحث من مسائل وقضايا  الية  ما يطرحه وما يث والتق إليجاد  بذلك فاإلش

ا مي، حل ل ز أ ا:  ا وت و    

الية البحث العل  تحديد إطار البحث  - م إش يح. سا ل    ش

سية، لذلك يجب الباحث أن يجعل    - ، وقاعدته الرئ الية البحث العل األساس الذي يب عليه البحث العل عد إش

نة  . ح  القاعدة مت   ال يفشل بحثه العل

الية البحث العل تقو  - س لإلجابة عليه. باإلملامم إش ساؤل يطرحه الباحث و يئة سؤال أو    باملوضوع ع 

ة               ا، ف تقدم إضافة كب الية البحث العل ركن أسا منه وال يمكن للباحث االستغناء ع كذا نرى أن إش و

ل، ك ساعد الباحث ع الوصول ل ، و ل ما تقدم العون للبحث العل س م   للقارئ و   . البحثموضوع عليه مسألة ف

اليةبناء  - يالبحث   إش   : القانو

الية  أوصياغة    أوبناء     إن            ف   طرح اإلش مقبول،  ل عمل بح عل  ساؤل يطرحه     و أساس  ست مجرد  ل

معلومات     الباحث ع  يقوم  املطروحة  لة  للمش عام  لتصور  شكيل  و بناء   : نما   و فقط  بحثه  خالل  عنه  ليجيب 

ات ومصط يم،  مفا مة   علمية،  وم منظمة  ابطة بصفة  حو    م ساؤالت  عدة  أو  ساؤال  الدراسة  تث  موضوع  ل 

  لألسئلة املطروحة .  علمية  تدفع الباحث بقوة إ إجراء البحث والتوصل إ إجابات

اليةصياغ وح تتم              قة علمية وسليمة، يجب توفر الشروط التالية  ة اإلش   : بطر

تجاه   - الباحث  ة  ح ن  يب حقيقي  عل  ل  مش الية عن  اإلش عب  والغموض   ضرورة  ام  واإل ة  يكتنف   الصعو الذي 

لة البحثية ه.ع الباحث أن يكشف عنه    الذي يوجب   ذه املش و   و

ال املعر للباحث ومن تخصصه - الية مستمدة من ا ون اإلش   .ضرورة أن ت

ون مضبوطة و  -   تناقضا.وال تتضمن إطنابا وال حشوا لفظيا وال   دقةضرورة أن ت

ا العلمية .  - ا ومفردا ا ة  مصط ون وا   ضرورة أن ت

لة املدروسة   - الية تنطلق من تصور بناء   ضرورة أن تطرح املش ار والتوضيح العام والك      صيغة إش يتدرج من األف

ي إ ما زء)ينطلق من نظرة   بمع ،و خاص وجز ل إ ا   .لية إ نظرة جزئية (من ال

ات أنيجب   - ين أو عدة متغ الية متغ ا جميعا.   تتضمن اإلش ما أو بي ط بي   يتم الر

ا بال أو      ع الباحث تجنب  - الية وال تتم اإلجابة ع ساؤالت املغلقة  اإلش ساؤالت تث    بل   ،عمطرح ال عليه طرح 

ا حول مش   لة معينة .نقاشا وتفك

الية -     :مراحل صياغة اإلش

الذي                ما  املوضوع؟  ذا  تم  ملاذا   : و ا  ل فنا  عر تفيدنا   سية  عة أسئلة رئ أر ناك  البحث  الية  لتدقيق إش

ع مراحل تتمثل فيما ي ذه األسئلة تمثل أر عرف إ حد اآلن؟ أي سؤال بحث سنطرح؟ و (انجرس،    نطمح بلوغه؟ ماذا 

  : )143ـ142، صفحة 2013

 الباحث تحديد  خالل  من  ذا  و لة:  باملش اإلحساس  وّ    مرحلة  ت الذي  للتخصص  املعر  وقيامه  للمجال  فيه  ن 

ذا اإلحساس باملوضوع إ قلق عل يحاول الباحث أن     بصياغة ه  عنوان البحث محل الدراسة والذي سيحول  عا

  جيب عليه. و 

 :واالستطالع اإلحصاء  ومحاولة      مرحلة  البحث  لة  بمش اصة  ا والبيانات  واملعلومات  املعطيات  بجمع  األمر  يتعلق 

لة  الواق ذه املش   ع و امليدان. استطالع 

 الباحث التحليل: يقوم فيه  ونة     مرحلة  امل العناصر  غرض ضبط  املستطلعة  البيانات واملعلومات  بتفكيك وتحليل 

لة البحث.    ملش
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 لة للمش والكتابة  اللفظي  التعب  مرحلة  الية: و  صياغة اإلش ا     مرحلة  م ون  ال تت العناصر  بناء ع مختلف 

ساؤالت    واملستقاة من املراحل السابقة ل  طرح  ش
ُ
لة  وأسئلةوال ت   . علمية حول املش

  : املن العل     - 3

ا ودر                البحوث باختالف مواضيع ن  تختلف  الباحث تمام  ا لذا ف تتطلب منا علمية مرنة    أوجة  ا،  تمع  ا

الوصول   من  ن  الباحث م   إتمكن  داف اليف  بأقصرالعلمية    أ الت واقل  يمكن    ،الطرق  بخطوات  املوضوع  وتقدم 

ا، وال يمكن علميا انجاز البحث العل دون االعتماد ع من عل مناسب. ا والتأكد م   مراجع

ا للتحقق   و            ف  ساب املعارف القائمة ع االستدالل وع إجراءات مع قة الك قصد باملن العل انه : " طر

  . )102، صفحة 2013(انجرس، الواقع" 

امل            ن  ب العالقات  كشف  من  الباحث  يمكن  الذي  و   " بأنه:  عرف  ألجل  كما  املقارنة  مع  واألسباب  والعلل  ات  تغ

زء و املتجزئ  ل وا ال ن  ل     ،التفصيل والتدقيق والتق الوا بموضوعية ، مما يؤدي ا معرفة العالقات ب واثر 

ات البحث"  ا ع اآلخر وفقا ملتغ   . )66، صفحة 2010(عقيل، م

:ب يقصدومن ثم              قة الباحث يحدد أن املن العل ا سوف ال الطر ة   سلك  حلوٍل  إليجاد بحثه موضوع معا

لة انب   اإلشارة ن م بد  وال   البحث،  ملش ي ا    يرى  ال  املنا  أو  املن  إ الدراسة  من  اإلجرا
ُ

 األص  ا أ الباحث

ا أن يكفي فال لدراسته،  س يختار ا دراسته  و ا ش  أن دون  وفق   . إل

يحة املنا واختيار             الدراسة  طبيعة ع  عتمد  ال لة  ا؛ مش تلفة  املشكالت أن  ذلك  نفس ا  يتم  ال ا  حل

قة،  الطر ة البيانات أن  كما بنفس  سبة ل ا  ساعدة للم املطلو بال ذه تختلف  يجة   أيضا، املشكالت ل  لذلك ون

ب اختيار في يح  البح املن قبل  لة يدرس أن ال مش ا ضوء  دراسته الباحث  والبياناتماملم خواّصِ  ة 

رة؛ أي   واملعلومات ِ
ّ
  .  املن العل يرتبط باملوضوع وال يحيد عنه   أناملتوف

ما أن طبيعة                ون املن  أنال يمكن  فدراسته،  أول  حدد املن املناسب للبحث   ت  ال  املوضوع و  سابقا ع  ي

القانونية  ،  املوضوع للبحوث  سبة  ال ا و البحوث    اكغ   فإ املناسب    أساساعتمد    األخرى من  العل  املن  ع 

ا، حيث يجب ع الباحث  إل  ل خطواته ح يصل الئميختار املن امل  أن نجاز ولعل    ،لنتائج حقيقية وصائبة  وان يطبق 

م  :  أ   املنا العلمية املستخدمة  البحوث القانونية 

ي ( املن  -  :)التأصي االستقرا

تلك                و  أو  العام،  إ  اص  ا من  تبدأ  ال  نية  الذ اإلجراءات  من  مجموعة   " بأنه:  ي  االستقرا باملن  يقصد 

"جزء تحليل  قاعدة  ع  عتمد  ال  التصاعدية  االستداللية  ية  املن قة  اجل    -الطر من  الباحث  ا  يقوم  وال   " ل 

شأن الظا ية  ، رة محل الدراسة والتحليل" الوصول إ املعرفة اليقي   .         )143، صفحة 2005(جند

قوم               ي  املنو زئيات  دراسة ع االستقرا ا ا م ا وف  ذا تحكم  عامة  قاعدة استخالص  بقصد،  وتحليل

زئيات، ولقد ر ا ؛ باملن– القانون  مجال  – املن ذا  اش زئيات قعديُ  أو  يؤصل ألنه  التأصي ا ا رد  قاعدة إ و

و  عامة، زئيات يدرس من  ف ا عامة  قاعدة إ  الوصول  غية ا  . تحكم

عت              ي؛ البحث املستخدمة   املنا  أشق من املن ذا و ا ينطلقة  عام قاعدة  توجد ال ألنه  القانو  الباحث م

نما ون  العكس، و زئيات  من القاعدة ذه ستخلص من  و الباحث و ا ال املتناثرة ا م ولعل،  يدرس  ما مجاالته أ

ات   اءباستقر  يتعلق ام  اتجا ن موضوع   القضاء أح   .املوضوع تحكم  ال  القاعدة لبيان مع

وم  أو  ي  االستقرا  املن عند استخدام   الباحث  مر ي  و                تق  مرحلة  :مراحل  عدة التأصي املن  القانون  مف

رة وفحص رة  تلك وصف مرحلةثم   ،معينة  ظا ا و الظا ر  من  االنتقال و  تفس ارجية املظا رة ا  الدراسة محل للظا

ا إ ر ن العالقة ٕايجاد  و ،الداخلية مظا ب ب ب الس ت ،واملس ر إ لي قيقة تقر رة تلك تحكم ال العامة ا    .الظا
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باطياملن  - ): االست     (التحلي

ية                املن قة  الطر تلك  و  أو  اص،  ا إ  العام  من  تبدأ  ال  نية  الذ اإلجراءات  من  مجموعة   " بأنه:  عرف 

ل عتمد ع قاعدة تحليل"  رة محل    -االستداللية التنازلية ال  شأن الظا ية  جزء" من اجل الوصول إ معرفة يقي

، الدراسة"    . )134، صفحة 2005(جند

عتمد  و               و القانونية،  العلوم  ستخدم   ُ ما  طليعة  التحلي   املن  عت  عملية  ذا  ُ الباحث  قيام  ع  املن 

يقوم  ذلك  عد  و متعمق،  بأسلوب  اآلخر  عن  بمعزل  عنصر  ل  ودراسة  أساسية،  عناصر  صورة  لة   للمش تفكيك 

بع الباحث   حل    بت ثم  ومن  للنتائج  تركيب  عملية  يقوم  اية  ال و  ونقد،  م  تقو عملية  القيام  مع  القانونية،  املصادر 

الية.   اإلش

باطي (التحلي املن  قومو              ا  القانونية النصوص تحليل أساس ع) االست م ا لف  إ الوصول  بقصد وتفس

ع ع  ا تطبيق تلفة  الوقا ذا ص،  النصو   هذ تطبيق  مجال     تدخل ال  ا – التأصي املن  خالف ع – املن  ف

ع إ العامة القواعد من  ينطلق اصة الوقا زئيات أو ا تلفة ا  النصوص وعيوب  مزايا عن الكشف  شأنه ، ومنا

ا خالل من  القانونية ا  تحليل ع  ع وتطبيق تلفة الوقا   عليه يجب  الباحث  ألن  ؛ا
ً
ة  عرض دائما  النص   نظره وج

ذا  ثم ومن،  البحث  محل  ر ع عمل املن ف  أو  ز  أو غموض  من  الباحث  يكشفه   قد ما  خالل  من  القانون  تطو

ون  أن  يجب ولذلك،  النصوص  قصور    الباحث   ي
ً
ة ولو حكمة أي  در  ال  دقيقا ،    النص  صغ ، 1999(الشيخ

  .)16صفحة 

م املن ذا و               ل متعمقة تحليلية سةبإجراء درا  الباحث يل  ما عرض يكتفي فال البحث  جزئيات من جزئية ل

ناول  أن ه علي يتوجب بل ، ائن و ذا  بالتحليل  جزئية  ل ي ة  الباحث  يطرح  أن ستلزم و ن  الذاتية نظره وج  قيامه  ح

ط  ،الالزم التحليل بإجراء  ش ن الباحث  و  :التالية الصفات فيه تتوافر  أن التحلي للمن  إتباعه ح

ون  أن  -   ي
ً
ة  لمة  در أال  بمع،  مدققا ة أو صغ ذا  ،التحليلية للدراسة  يخضعه  الذي  النص  أو  الفكرة  كب  و

ار اآلراء   وتمحيص  عنايةالقراءة   الباحث من ستلزم  .موضوعية و بتجرد واألف

ون  أن  - ن الباحث أن بمع ،مبدعا ي ض بالتحليل، ما لقضية تناوله ح ون   أال فيه يف   ي
ً
ي عند يقف تقليديا  املعا

رة ي إ يصل أن  يه عل يجب بل ،الظا رة  غ املعا ن ما " يقر أ أن فيحاول  الظا ون  ي  "السطور  ب  .  إبداعيا  بحثه ي

  : املن الوصفي     -

الوصفي            باملن  محددة    "   :يقصد  لة  مش أو  رة  ظا لوصف  املنظم؛  العل  والتفس  التحليل  ال  أش أحد  و 

ا للدراسة   خضاع ا و ا وتحليل يف لة وتص رة أو املش ق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظا  عن طر
ً
ا كميا ر وتصو

م، الدقيقة"    . )324، صفحة 2000(م

عرف املن الوصفي           ع    :كما 
ً
رة أو املوضوع اعتمادا امل لوصف الظا "بأنه مجموعة اإلجراءات البحثية ال تت

أو   نتائج  إ  والوصول  ا  دالل الستخالص  ؛ 
ً
ودقيقا  

ً
افيا  

ً
تحليال ا  وتحليل ا  ومعا ا  يف وتص والبيانات  قائق  ا جمع 

رة أو املوضوع م    .)59، صفحة 2000(الرشيدي،  حل البحث"عميمات عن الظا

             : ي يجب ع الباحث إتباع عدة مراحل    والستخدام املن الوصفي  البحث القانو

   ا أم ال، و ون املن الوصفي مناسًبا ل ناًء ع ذلك يتم تحديد  لة الدراسة، و انت  التعرف ع مش حالة ما إذا 

ن... التدخ أو  الطالق  أو  مة  ر ا مثل  اجتماعية،  أو  سلوكية  رة  بظا تتعلق  لة  قة  ااملش طر الوصفي  املن  يصبح   ،

صول ع النتائج الدقيقة.  فعالة  ا

   ل الدراسة  ش عد ذلك صياغة موضوع  أثناء البحث يتم  ا  ق ما يقدمه من قرائن    ساؤالت  يجيب ع   عن طر

  البحث. 
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   أو أو االختبار،  يان، أو املقابلة،   مرحلة تالية يختار الباحث أداة الدراسة ال تناسب املن الوصفي، مثل االست

ب واختبار األداة الدراسية املستخدمة؛ من أجل التأكد   مع املعلومات، وتحتاج تلك املرحلة إ تنظيم وترت املالحظة، 

للنت الوصول  ا   امن جدوا عل صول  ا الباحث  يود  ال  النصوص  ائج  الباحث  يحضر  القانونية  البحوث  لكن    ،

خاصة   ا  إل توصل  ال  تلفة  ا املراجع  وكذلك  البحث،  بموضوع  العالقة  ذات  القضائية  ادات  واالج القانونية 

ا ما يناسب بحثه .  س م ا، ثم يقت  املتخصصة م

  ا عد جمع املعلومات والبيانات يقوم يف ا وتص بو ا حسب خطة البحث املعتمدة . الباحث ب   وتوظيف

   ن تم ل منظم ودقيق، وفًقا ملا ساقه من برا ش عد ذلك يتم تحليل البيانات، ثم يقوم الباحث بوضع نتائج البحث 

ا ع مراحل استخدام املن الوصفي.    التوصل إل

اية يقوم الباحث بوضع االست و             لة الدراسة. ال م  حل مش سا حات ال    تاجات واملق

  :املن التار -

               " : ، وفق إجراء البحث والفحص   ويقصد باملن التار ل حادثة وقعت  املا قة لتناول وتأو اص  ا  طر

  .)105، صفحة 2013(انجرس،  بالوثائق" 

عرف بأنه:             خية،    كما  قيقة التار ا الباحث التار واملؤرخ للوصول إ ا بع " مجموعة الطرائق والتقنيات ال ي

ياة فيه"   ا جميع تفاعالت  انه، و زمانه وم ان عليه   عه وزواياه، وكما  ل وقا املا ب عادة بناء  دري، (وحيد دو و

 .)151، صفحة 2008

ستمد             ميته املن ذا و مية من أ خ علم أ خ نفسه،  التار لقات، متصلة سلسة فالتار خ أن كما ا سانية تار  اإل

ا  يصل ا ماض ا بحاضر   ،ومستقبل
ً
م  ع ساعد املا معرفة أن  عن فضال اضر  ف بؤ ا   . املستقبل آفاقب والت

أصول  وُ               وجود  و  ذلك  ب   والس القانونية،  اليات  اإلش تحري  األصيلة   املنا  ن  ب من  التار  املن  عد 

إ  املراسيم...  أو  اللوائح  أو  ن  القوان أو  عات  شر ال عض  ملراجعة  البحث  يحتاج  ثم  ومن  ن،  القوان ميع  خية    تار

ي عند استخدام املنف ون  قد التار  البحث القانو ي لنظام وصفية دراسة  ي ن، قانو زائر    كدراسة األوقاف مع ا

االستقالل   قبل 
ً
ي بالنظام  اإلحاطة عن الدراسة تخرج  ال  النطاق ذا و ،مثال ة  القانو ومحددة   ف معينة  خية  تار

ون  وقدبدقة،   باستخدام   ي ،  التار ملن االبحث 
ً
ر وصف ع  فيه الباحث  يقتصر ال  تحليليا   والنظم  الظوا

عداد ،القانونية ا، و ا،  املؤثرة والعوامل  خصائص ر الدقيق والتعليل  والتحقيق النظر إ يمتد  بل ف   والنظم  للظوا

يد  ،القانونية لدراسة تم م  ، املعاصرة والنظم  األوضاع  ا  امل   فالف ذه ال    وظائف من تؤديه وما والنظم  األوضاع  ل

اضر الوقت ا معرفة عد  إال  يتحقق ال ا ا شأ ن نظام إ النظر، حيث أن  وتطور خه، عن بمعزل  مع   يماثل تار
ً
 تماما

ا يرتبط ال  األخرى عن النظم  النظام ذا عزل   . )40، صفحة 1999(سالمة،  مع

يدية  بمباحث القانونية البحوث وتزخر            خية  األصول  عن  تم  " موضوع   فالباحث  ،  البحث  محل  للموضوع التار

الة ي القانون  عقود أحد " الو شأة  بحثه يصدر ،مثال  املد الة فكرة ب ق عند القديمة القانونية النظم  الو  اإلغر

ع   والرومان، ت القديمة،والشرا ر إ لي ا التنظيم حالة تقر الة، ا ا استمدت وكيف للو  النظم تلك  من أصول

ا إ صارت ح  تطورت  وكيف القديمة، ا وضع  .ا

ن أنه البعض رى و            ي    البحث  التار املن تب  ح ا  أمور  عدة مراعاة يجبالقانو م ، صفحة  2000(فوزي،    :أ

140( :  

ون  أن  - رة ت ، ممتدة البحث محل  الظا
ً
ا أي زمنيا اضر املا  نجد رة  واملستقبل، وا  .مثال األحداث إجرام  كظا

ون  أن  يجب   - مية  ناك  ت خية  األصول  دراسة  ألن   ؛التار املن ذات جراء الدراسة  من  عملية أ ن  ملوضوع التار  مع

مه ع ساعد ل ف التا يح،  عل  ش لول  وضع و ل املالئمة ا  .عنه املتمخضة  للمشا
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الدراسة الالزمة املصادر تتوافر أن يجب  - ، ذا خالل من إلجراء  ا  املن م  ما  ة من التأكد يجب ال الوثائق وأ

ه يانات معلومات من تحو  .و

كذا              الوصفي  التحلي أو التأصي املن  جانب  إ التار املن  ساعد  و م ع أو  لة  ف  القانون  غ  مش

ا أن ع والتدليل وثباته، ر القانونية القواعد من كث ا فيه تفقد  الذي الوقت  تظ  القائمة القانونية القواعد من غ

ا ا تأث   .وفعالي

  : املقارن  املن  -

ا    عرف املن املقارن بأنه:               ر معينة وتطور ور ظوا ية  ظ يف العوامل السب دف إ توضيح وتص " إجراءات 

ات   شا ال توضيح  بواسطة  وذلك  البعض،  ا  عض ن  و ا  بي ر  الظوا ذه  داخل  املتبادلة   العالقة  أنماط  وكذلك 

عد من نوا  ر ال  ا الظوا ي ، ح مختلفة قابلة للمقارنة" واالختالفات ال ت   . )132، صفحة  2006(عل

مية ب القانونية الدراسات   املقارن  املن  حض و                 ة، أ قه عن  إذ كب  القانونية التجارب  ع  الباحث يطلع طر

ا ،األخرى  للدول  يان الوطنية  القانونية بالنظم  ومقارن ما  ما و ن  واملوازنة،  اختالف أو اتفاق أوجه من بي  وذاك  ذا ب

ون  محددة  نتائج  إ للتوصل الباحث  وضع نصوص قانونية حديثة أسوة بدول  ، باإلضافة إ  للتحقيق قابلة ت رغبة 

ة خلل  النظم القانونية املطبقة.    أخرى أك تطوًرا، أو معا

ون  قد املقارن  املن ستخداموا             صفحة  1999(سالمة،    الرأ املستوى  ع أو األفقي  املستوى  ع ي  ،43(:              

ن املقارنة إجراء يمكن:  األفقي املستوى  فع ن ب ن نظام  الناحية ومن  معينة، مسألة تنظيم  بصدد أك  أو قانوني

ية ناول  الباحث قيام  األفقية املقارنة تتمثل املن ا ال املسألة ب ا منه، انت فإذا حدة،  ع نظام ل  يبح    تناول

ي، املقارن  النظام يل فع،  ...الثالث  أو الثا س  اختيار أساليب  مقارن  لبحث بالتصدي الباحث قام إذا املثال، س   رئ

زائري  الدستوري النظام  الدولة عة و ا ر املثال ذا ففي ،اإلسالمية الشر  الباحث يذكر عندما األفقية املقارنة  تظ

س اختيار أساليب األول  القسم  ي القسم  و ،زائري ا  الدستوري النظام   الدولة  رئ   األساليب  ذه يبحث  الثا

عة را حدة، ع نظام ل  املوقف فيو اإلسالمية، الشر ما االختالف   أو االتفاق أوجه مظ  .بي

:  املستوى  ع أما            م حيث  يختلف، األمر  فإن الرأ  جزئيات من جزئية  ل   املقارن   املن  بإجراء  الباحث يل

ا عرض ال املسألة  السابق املثال أخذنا فإذا،  حدة ع قانون  ل ملوقف عرض وال واحد، آن   األنظمة مختلف  ل

ع دراسة املستوى  ع املقارن  املن  فإن ن   البحث بخطة تتعلق جزئية  ل  الرأ   النظام املقارنة، محل  النظام

زائري   الدستوري  عةا  .اإلسالمية والشر

 إ تؤدي األفقية املقارنة أن؛ ذلك   األفقي املستوى  ع مثيله  من الرأسية أدق املقارنة من أنتجدر اإلشارة إ  و             

ار تكرار ا،  األف شت   ناك،  عاد نا  يقال فما و
ً
ن  ونه عن يخرج ال ايته  األمر أن عن  فضال ن دراست  منفصلت

ن    واحد  عو ملوض ن، نظام أن  مختلف س  اختيار  السابق، املثال   درس   الباحث  ف  الدستوري  النظام   مرة الدولة  رئ

عة  أخرى   ومرة زائري ا   واالختالف االتفاق أوجه إدراك حسن إ تؤدي ف الرأسية املقارنة أما،  اإلسالمية الشر

  املقارنة،   األنظمة 
ً
ار،  تكرار   منع عن  فضال و األف ون  أن  األمر  اية  يؤدي ما  و  للقارئ  الفائدة عظيم البحث   ي

 .والباحث

  املقارن  املن س  و             
ً
املساعدة   القانونية، الدراسات مجال   عموما احات تصور  ع إ   إصالح حول  االق

عديل عات و شر ن  القانون  توحيد  حول  أو القائمة،  ال العمل،  دول  عدة  ب عات  شر ل سبة  بال الشأن  و  كما   كما ، 

ادة ع ساعد لول  إيضاح ز ، القانون   الواردة ا   يقدم  مما الوض
ً
ام ع التعرف مه ملن عونا ن أح  البالد قوان

تلفة  . )139، صفحة 2000(فوزي،  ا

ي وح                ال  ثماره املقارن  املن يؤ ي، ا :   الباحث ميل القانو   بما ي



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
287 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
ن  املقارنة، ملوضوع  الدقيق  التحديد - تم  ال  والقوان ا املقارنة س   . بي

ن تلك بلغة افيةال عرفةاملو   علمال  -  .القوان

  يختار أن يجب -
ً
  عددا

ً
ن  من محددا ي ح القوان ون  وأن وفعالة، دقيقة املقارنة تأ  رنةا املق بموضوع املتعلقة املراجع  ت

ل الباحث، لدى متوافرة ستحسن املقارنة، الدراسةإجراء   من يمكنه ش ون  أن و تار املقارن  النموذج ي   أك ا
ً
 تقدما

  .)41، صفحة 1993(ضوي،  املقارنة الدراسة  من الفائدة لتعظيم  وذلك األص النظام من

ب             ن استخدام دراسة  أي  فيه املرغوب  من أنه إ اإلشارة  وت لةم ل البحث  منا  من أك أو من  ش

سيا و  ح الدراسة،  ا رئ عتمد الباحث من .آخر مساعدايث  امل امل عرف بالت   ، تطبيقا ملا 

  الدراسات السابقة:    - 4

ن   الدراسات السابقة  عت             ا الكث من الباحث مل ، وال  البحث العل ية األساسية   طوات املن من ا

ا و أن األصل  حقل القانون، مع  و توظيف ا  اعرض   . ألجل عدم تكرار املواضيع البحثية االستفادة م

ا- مي ف الدراسات السابقة وأ   : عر

ود ا: "  ا ة السابقة ال بح  عرف بأ شر ا له  ال عينه، أو موضوعا مقار ثت املوضوع الذي يدرسه الباحث 

مة   ون مسا شرط أن ت ال،  ل من األش شر بأي ش ية املتعددة، مما  ة من الزوايا، و ظرف من الظروف البي من زاو

صوتا وصو  او  صوتا فقط  املذاعة  باألحاديث  أو  اضرات  با او  بالطباعة  شر  ال ون  ي وقد  علمية،  قيمة  تم  ذات  أو  رة 

مة العلمية، وال يندرج   غرض الرغبة  املسا صول ع درجة علمية او ع مقابل مادي او  تقديمه ملؤسسة علمية ل

عد كتبا دراسية او مداخالت"  ذه الدراسات ما    .)154، صفحة 2013(خضر، تحت 

ا وتتمثل             مي ،   أ ادي ية لتوظيف الدراسات السابقة  البحث اال ،  2020(صونيا، الضوابط املن

  : )809-808الصفحات 

ون أك ثراءً  - ن إطار وخلفية حول املوضوع ت و يم   ،من ناحية املعلومات ت ات واملفا ساعده  تحديد املصط بحيث 

ال لم   ار  أو األف اليات،  ساؤالت واإلش ال مجموعة  عد حصر  لة، وذلك  للمش الدقيق  التحديد  مع  اإلجرائية لبحثه، 

عد   .تحل 

وانب بحثه وتحديد أسلوب إجرائه - م أفضل    . ساعد الباحث ع ف

ا  -  بمثابة  السابقة  البحوث  نتائج  ذات  عت  البحث   مواصلة  أو  ا  م التأكد  قصد  الباحث  ا  م ينطلق  ال  لفروض 

ال   . ا

م    - شاف الفجوة املعرفية  الدراسات السابقة   سا د  اك وانب ال نالت    من خالل تزو ن الباحث با تمام الباحث   ا

تمام  ك ع جوانب أخرى لم تحض باال سر له ال التا ت ن، و االسابق   .ال

الباحث ع    - السابقة  الدراسات  نساعد  ة اآلخر اتالتعلم من خ ت   ، وذلك من خالل الصعو ال واج   واملعوقات 

ن   مالباحث دراسا إجراء  ا    ، أثناء  لتجن ن  اآلخر أخطاء  من  الباحث  لتعلم  مجال واسع  بحد ذاته  ذا  من    ولالستفادةو

م البحثية  .تجار

السابقة    - الدراسةالدراسات  مية  أ مدى  لتحديد  أننافذة  إذ  الدراسات    ،  ا  مت  سا ال  العلمية  اإلضافات  تحديد 

مي االسابقة تجعل من الباحث أك قدرة ع إدراك وتقييم مدى أ  .ة دراسته ذا

الدراسةعت    - أسئلة  ر  تطو سا   رئ أن عامال  حيث  للباحث    ،  د  تم السابقة  للدراسات  والواعية  الشاملة  املراجعة 

ن  كيفية بناء البحوث ل  ،  إدراك تجارب اآلخر ش عّمق لديه القدرة ع إعادة النظر  محاور دراسته و ذا بدوره  و

ا ومن  اأدق  تقييم أسئل ر ا وتطو  .ثم إعادة صياغ
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ما لتفس النتائجعد م  - يجة أو نتائج معينة، حيث أن الباحث يحتاج  صدرا م ه من غموض  ن نا    ، لتفس ما يواج

العالقات  وحل  الغموض  لفك  ومصدرا  مة  م ة دعامة  املشا املواقف  ة  م ملعا عليقا و ن  السابق ن  الباحث آراء  تبدو 

شابكة    .امل

ذلك توفر عليه مشقة البحث. تز  - تلفة حول موضوع بحثه، و   ود الباحث باملصادر واملراجع ا

لك ح يتفادى تكرار ما تم انجازه.  -  تجنب الباحث تناول موضوع مس

  :كيفية توظيف الدراسات السابقة-

ن الدراسة عرضا للدراسات السابقة سواء  فصل مستقل                م حول جدوى تضم ضمن  اختلف الباحثون فيما بي

امل   الفصول اإلطار  ضمن  ا  إدراج ن    األخرى،  أو  الت ا لتا  بحثه   ا   يوظف أن  يمكن  الباحث  أن  املؤكد  ولكن 

ا وذلك من خالل    : )43، صفحة 2000(سفاري،   العناصر التاليةعرض  وغ

شرف  - ذا البحث ومن  سب  ة ي   .عليهاسم الباحث: فألي ج

خ الذي أجري فيه -  و التار   .البحثزمن البحث: ما 

غرا للدراسة-  و املوقع ا ان البحث: ما     . م

البحث الذي يدوم  - س  ورامدة البحث: فالبحث الذي يدوم سنوات ل   .ش

ية، ميدانية -  ية، م و دراسة تجر ل    .طبيعة البحث: 

ى للدراسة - ساؤالت الك الية البحث: أي ال  .إش

يم  - ائية، األدوات، مواصفات العينة، املفا ية البحث: أي املن املتبع، الفروض ال داف ال،من سية للبحث  األ  -  رئ

ا  طوات ال سار عل م ا سية للبحث: أي أ طوات الرئ   .البحثا

ية  -  نا ع اإلضافة العلمية أو املن ك  م النتائج: مع ال   .للبحثعرض أ

ت الباحث عمال ع  -  ات: و العقبات ال واج م الصعو اأ   .تجن

  .نقد موجز للبحث: وذلك من حيث مواطن القوة والضعف - 

ا بدقة               ذه النقاط والعناصر يمكن أن تفيد الباحث إذا أمكن تحديد ا بدراسة الباحث  وجميع  ا ومقارن ، ونقد

ستطيع توضيح جديد دراسته وا اح  الباحث  عند  ع  ا، ولذلك يجب  ال سيقدم العلمية  حثه  إلضافة  ستعانته و

  تو حذر الوقوع  األخطاء التالية:  عن الدراسات السابقة 

اتب أو باحث سبق و أن كتب  املوضوع، أو ال يوجد سوى   -  القول  بداية عرض الدراسات السابقة " لم أع ع 

  ".ذا املوضوع فقط

اتب إ    ثم زء من مجلد كب ذي صلة بموضوع بحثه  الباحث   نقل  - عرض ال قول: لقد  يتطاول ع صاحب املرجع و

ل  ش عطه حقه، أو أنه لم يتعرض للموضوع إال    .متناثرذات املوضوع ولكنه لألسف لم 

القار  -  يتمكن  ال  بحيث  العلمية  الرسالة  أجزاء  با  عن  منفصلة  السابقة  الدراسات  ا    إدراكئ من  عرض  ارتباط مدى 

الية لة ا اية البحثباملش عرض   أن   ،.  

ه من  -  ة املن وغ   .البحث إجراءاتتركز عملية مراجعة الدراسات السابقة ع النتائج دون اعتبار ل

بالباحث             يجدر  ذلك  املة  و و متأنية  قراءة  األعمال  ع  ،قراءة  لالطالع  البعض  ب  يذ أو    حيث  الفصول  عض 

ات تو ا بقائمة  واالكتفاء  فقط  علينا    ،األجزاء  لذا  افية،  ال األدلة  تقديم  دون  بالنقص  ام  األح إصدار  يتجنب  كما 

ا كما  لتعطي للقارئ فرصة   ص للدراسة أو عرض و تقديم م ن الفرعية اطالعا وافيا، واأل  باالطالع ع العناو

ن   ود السابق ن ج لة املدروسة حاليا للمقارنة ب ا   واملش ا و تأمل ا ملراجع امي،    وأخذ الوقت ال ، الصفحات  1999(ال

109-110( .  
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األصلية             ا  ا بمراجع ي وتث من مرجع واحد  السابقة  الدراسات  عض  نقل  و  أيضا  عة  الشا األخطاء  نما    ،ومن  ب

اص تفاديا لتح صاحب املرجع الذي أخذ   نا ا ا بأسلو يص و الرجوع للمراجع األصلية إن أمكن ومحاولة ت األ 

ص أو وجود أخطاء  التحليل وعدم الدقة التامة  النقل ،  منه امل  . )203، صفحة 2002(با

  :خاتمة

ا باالستعالم               ي من خالل و العملية ال يقوم الباحث القانو ي  ذه الورقة إ أن البحث القانو اية  نخلص  

، وله  
ً
 أو سلبيا

ً
ا إيجابيا ا ومناقش صول ع املعلومات والبيانات القانونية وتفس دف ا والتق املنظم والدقيق 

م  تقديم   سا ونه  ة  مية كب و أ  ، ل وا ش اص  قائق لأل القانونية، وتوصيل ا س لتحقيق  و  املعارف 

ا:   م أ داف  أ ا  املستقبل   إ الوصول  عدة  عديل أو تطور املعلومات  ،  حقائق أو معلومات أو عالقات جديدة والتأكد من 

غية الوصول  لية  إ القانونية القائمة  قائق   للكشف عن  القانونية  املعارف   التعمق  ، العمومية أو ال ال العل   املرتبطة    ا ذا ا

ام  رة    حل ، ال لة أو ظا ل املستقبل  االستعال ، باإلضافة إ معينة   قانونية  مش ن  م عن ش   إ الس   ، وكذا املرافقة له     اصة ا    والقوان

شرعات القانونية   ر  ال     غطية الثغرات ال قد تظ
ً
شرعات الالزمة   وخصوصا ساعد ع إصدار ال ذا ما  ا، و ديثة م ذه      لسد     ا

 .القانونية   الثغرات  

من                يتطلب  يح  م  عل  ل  ش ي  القانو البحث  إعداد  م  إن  يل أن  والتنظيم  بالباحث  واملثابرة    الدقة 

اإلطار   أن  ، حيث  ي املفا اإلطار  بدوره  يتضمن  الذي  النظري  واإلطار  امل  اإلطار   : تلفة واملتمثلة  ا أطره  إعداد 

ل األسا للب ي عت ال تم إعداده بإتباع خطوات مرتبة ومنظمة وفق  امل  ي و ن: تتمثل األو  حث القانو مرحلت

خطة   وتصميم  العلمية،  املادة  جمع  له،  عنوان  وصياغة  البحث  موضوع  اختيار   : و ي  القانو البحث  بناء  خطوات 

: أ ي و الية،  البحث، أما املرحلة الثانية فتتعلق بخطوات كتابة املقدمة  البحث القانو دافه، اإلش مية املوضوع وأ

  . الدراسات السابقةو  املن العل املعتمد 

ش  األخ إ ضرورة              تمع و العالم، ال سيما   و ن  حقل القانون  للتطورات ال تحدث  ا مواكبة الباحث

ة أو   ة أو العقار نائية أو املدنية أو التجار االت سواء ا عات املتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  مختلف ا شر ال

ل ، والتخ عن إعادة دراسة املواضيع املس   كة.اإلعالمية...ا

  قائمة املراجع: 

 امي يم (  ،ال زائر  ، سلسلة العلوم االجتماعية،الدراسات السابقة  البحث العل  :)1999ابرا شورات جامعة منتوري    ،ا م

 قسنطينة.

 يم ( ،خضر اتمة :)2013احمد ابرا رة ،اعداد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة ح ا بية.،القا   لية ال

 م ( ، سالمة ية العداد البحوث العلمية : )1999احمد عبد الكر رة ،االصول املن ية. ،القا ضة العر   دار ال

  فيظ ا (  ، با  ، اخالص    ، عبد  ا  :)2002مصطفى  ي   االحصا والتحليل  العل  البحث  والنفسية  طرق  ة  بو ال االت 

اضية رة مصر ،والر شر. ، القا   مركز الكتاب لل

  اوي ي : )2003شار عدنان (  ، مل ية العلمية العداد البحث القانو امعة االردنية.  ، عمان، االردن   ، املن   ا

 اظم ( ،الرشيدي بوي  :)2000جابر  رة  ، منا البحث ال ديث.، القا      دار الكتاب ا

 ن عقيل ( ، عقيل يجة: )2010حس لة ا تفس الن وت ،خطوات البحث العل من تحديد املش .   ، ب   دار ابن كث

  دري ة وممارسته العملية :)2008رجاء وحيد ( ،دو ، اساسياته النظر ا  ،البحث العل   دار الفكر. ،  دمشق، سور

 م بية وعلم النفس :)2000سامي محمد ( ، م سرة. ،نعما ،منا البحث  ال   دار امل

 ية  اعداد الرسائل واالبحاث القانونية  :)2000صالح الدين ( ،فوزي رة، املن ية. ،القا ضة العر   دار ال
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  وت، لبنان  ،املن املقارن مع دراسات تطبيقية: )2006عاطف (  ، عل ع.  ، ب شر والتوز امعية لل   مجد املؤسسة ا

 ي قواعد ال  : )1999عبد القادر ( ،الشيخ   دار الثقافة.  ، عمان، االردن ، بحث القانو

  زائر ، تقنيات ومنا البحث  العلوم السياسية واالجتماعية:  )2005عبد الناصر ( ، جند امعية. ، ا   ديوان املطبوعات ا
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 خطوات البحث العل 

Steps of scientific research  

ن    أمينة ايت حس
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لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أستاذة التعليم العا   املغرب،   /مراكش، جامعة القا عياض، 

aminaalifz@yahoo.fr 

University Cadi Ayad, Faculty of Law Economic and Social sciences, MARRAKECH / MOROCCO 

  

ص:    امل

و  ا، ف ال تؤثر ف ات  ل متغ من املتغ يقت التوقف عند  ا، وذلك  ام بع دقيق مل تق املعلومة وت و  العل  إن البحث 

ون املعلومة متجسدة. ون املعلومة مجردة، وتنقيب عن امليادين عندما ت   تنقيب عن الفكرة عندما ت

ي يتمكن  فالبحث ال ستوجب التحليل  ة، بل إن املعلومات  عل يتطلب التحليل، فال يتوقف الباحث عند تجميع املعلومات املبع

تحليل املعلومات يتمكن الباحث من بلوغ نتائج موضوعية.  ل متغ ع متغ آخر، و ات، وأثر    الباحث من معرفة املتغ

ون منظما تنظيما من يد، وكيفية وضع  والباحث ال يمكن أن ي سية  البحث، وشروط التوثيق ا طوات الرئ يا إذا غابت عنه ا

والوحدة،  والتناسب،  املنطقي،  ب  ت وال املوضوعية  فيه  توافرت  إذا  إال  وجيدا  سليما  ون  ي أن  يمكن  ال  العل  البحث  أن  كما  التصميم. 

ل واللغة واألسلوب والقواعد.    واألمانة العلمية، والش

لمات املفتاحية طة البحثية   : ال ية البحث  –وسائل البحث العل  –ا لة البحثية –من   أخالقيات البحث. -   املش

Abstract: 

Scientific research is a seeking information process and a meticulous research to fully fathom the deepest recess of it’s 

meaning. 

Given the fact that a research has to explore every aspect related to the information, he also has to take into account 

the slightest detail that might affect it or change the course of the research itself. 

The aforementioned process is applicable when the information is still a theory as well as when it is developed and 

becomes a fact. 

To achieve a rational outcome, a research has to follow a structural process, to cite but few, observation and analysis. 

Above all, a research cannot reach a certain level of structure organization without methodological knowledge of 

research ans its ethics. For instance, work-citation, research outline and design. Besides, Objectivity, logical and 

chronological order, originality, credibility and language correctness are corner stones of a sound academic research. 

Key words: research design - scientific research method’s- research methodology - research problem – research ethics. 

  

  

  

  

  

   



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
292 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 

  

  مقدمة:

سان تقدما بارزا    ن حقق اإل ود الباحث فضل ج يمثل البحث العل أحد املتطلبات األساسية لتقدم األمم، و

مية  حل   أ من  ا  ل ملا  العل  البحث  منا  س  بتدر العالم  بلدان  ل  امعات   ا تمام  ا من  الرغم  و عدة  ميادين 

ط من  الكث  أن  إال  ة،  بو وال اديمية  األ العليا  املشكالت  الدراسات  للبحوث    ن يتقنو ال  الب  الالزمة  البحثية  ارات  امل

. مة  توضيح خطوات البحث العل سيطة للمسا ذه الورقة كمشاركة    العلمية، فجاءت 

فه بأنه إعمال   عر ب البعض إ  ، لذلك ذ ف البحث العل عر لم البحث والعل يقود إ  ن  إن التفاعل ب

ا ذل  العالقات الفكر و أو  املبادئ  ش والتق عن  أو القضايا، بالتفت الذ املنظم حول مجموعة من املسائل  د 

ا  لول ل ا أفضل ا قيقة ال تب عل ا، وصوال إ ا ط بي   .1ال تر

ب إليه البعض من أنه   ، ومن ذلك مثال ما ذ فات أخرى للبحث العل عر ناك  انت  ب من ذلك  التق  وقر

ديد   ا ضافة  و ا  عديل أو  ا  من  التأكد  بقصد  العلمية  قائق  ل محددة  علمية  ومنا  أساليب  باتباع  املنظم، 

ا  أو استكمال حقائق  2إل قيقة بمحاولة معرفة حقائق لم تكن معروفة من قبل  البحث عن ا إ  دف  و الذي  أو   .

ا عض   .3عرض 

للوص الوسيلة  و  العل  تواجه  والبحث  ال  االت  اإلش حل  إ  وصوال  املعلومات  شاف  واك املعرفة  إ  ول 

ع   يجب  سلسلة  م ية  من علمية  خطوات  تتطلب  قائق  ا ذه  إ  الوصول  وعملية   ، العل املن   باتباع  سان  اإل

عملية البحث. ا قبل الشروع    الباحث معرف

طة وال ا  ما يحتاجه الباحث  املراحل الدراسية، ا ا جمع مادته األولية وتحض ستطيع من خالل قة ال  طر

ان املشروع بحثا جامعيا، أم   يده سواء أ ش س إ  ذه املعلومات  بنائه املعر الذي  ا، ثم كيفية توظيف  عداد و

  رسالة دراسات عليا، أم أطروحة.

املعلو  جمع  عند  الباحث  يتوقف  فال  التحليل،  يتطلب  العل  ستوجب  فالبحث  املعلومات  بل  ة،  املبع مات 

ل متغ ع متغ آخر  ات وأثر  ي يتمكن الباحث من معرفة املتغ تحليل املعلومات يتمكن الباحث من  4التحليل  ، و

  بلوغ نتائج موضوعية. 

 
م  -  1 ية إلعداد البحوث ) : 1999، (سالمةأحمد عبد الكر رة1ط العلمية،األصول املن ية القا ضة العر   .14، ص، دار ال

، د.ت) ، (  غازي عناية -  2 شر، ص إعداد البحث العل خ  ة، بدون تار امعة االسكندر   .12مؤسسة شباب ا

ميد رشوان   - 3 ن عبد ا ديث) 1992(حس ام ا ، املكتب ا ة. ص ،: ميادين علم االجتماع، ومنا البحث العل   .911االسكندر

ــ  - 4 ــذا التــأث ومــدى ســيطرة الباحــث ع ــ آخــر أو عــدم وجــود  ــ متغ ــ  ــ بحســب وجــود تــأث املتغ ــ البحــث العل ات  ــ يف املتغ يمكــن تصــ

ــ ا ــ املعــدل، املتغ ــ ثالثــة أنــواع، املتغ ا إ يف ــ النتــائج، وذلــك مــن خــالل تصــ ه ع بعاده مــن البحــث ومنــع تــأث ــ اســ ط، ملضــبو املتغ وقدرته ع

ــ ال ل أك نظــرا لالخــتالف والتنــوع  ش ات  ية البحث العل يتم استخدام املتغ انت من ما  ــ املتغ الدخيل، ففي البحوث العلمية وم كث

ــذا االخــتالف  ب  ســ ــا  ــ أن معظــم البحــوث يــتم إجراؤ يطــة باملســألة محــل البحــث ح ن األفــراد وكــذلك اخــتالف الظــروف ا مــن الصــفات بــ

ــ والتنــ  ــا. فالقــدرة ع غ ــم كيفيــة  ــ الظــروف وف ــ  ر الناتجــة عــن التغ ــدف تفســ الظــوا ــذا االخــتالف أو  ــدف استكشــاف أســباب  وع. و

ــ البحــوث العلميــة،  ات  ــ ــوم املتغ ــ بمف ــ متغ عت ــا  ــا تختلــف بــاختالف األفــراد فإ ــ ســمة مــن ســمات األفــراد، وحيــث أ ــ  التحصــيل العل

ذا ما تم اس ــق تحديــد قيمــة عدديــة لــه تختلــف بــاختالف و ــ أحــد البحــوث فإنــه يــتم قياســه كميــا عــن طر ــ ســياق الفرضــية  ذا املتغ  تخدام 

ا أحد االختبارات. م ع التحصل العل ال تحدد   األفراد بحسب قدر
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البحث وشر  سية   طوات الرئ إذا غابت عنه ا يا،  ون منظما تنظيما من العل ال يمكن أن ي وط  والباحث 

فيه   توافرت  إذا  إال  وجيدا  سليما  ون  ي أن  يمكن  ال  العل  البحث  أن  كما  التصميم،  وضع  وكيفية  يد،  ا التوثيق 

  . ضوابط التوثيقاملوضوعية واألمانة العلمية و 

ام  ال ناء ع ذلك فاألمر ال ية    بحوث العلميةو ا وفق من و استعراض املعلومات، ولكن كيفية صياغ س  ل

  وأسلوب سليم. 

  خطة البحث :

قة العلمية  التعامل مع مختلف املواضيع   ساب الطر ية ستمكن الباحث من اك طوات املن الشك أن اتباع ا

اضر. وتأ ا األستاذ ا اضرات ال يلق ذه الورقة  محل البحث، و حقيقة ال تتجسد  ا سا ع ذلك سنقسم  س

ن :     إ مبحث

 - . ية للبحث العل طوات املن   املبحث األول : ا

 -  . ي : مقومات وأساسيات البحث العل   املبحث الثا

امل سنعا   األول   األول   طلبوعليه  املبحث  وصياغة  من  طة  وا البحثية،  لة  واملش البحث  موضوع  اختيار   ،

ناول  مطلب   التصميم  ا  لن تقل إ تناول  ل ،  ثان  وسائل البحث العل املتمثلة  جمع املادة العلمية وتدو مقومات  ن

ن، واملتأتية  أخالقيات البحث العل وضوابط توثيقه. مبحث ثان  البحث العل  وأساسيات    مطلب

ية للبحث العل طوات املن   املبحث األول : ا

ق، والباحث يحتاج  إن اعتماد قواعد ومبادئ امل و الطر ة  األبحاث العلمية واملن  ن العل مسألة ضرور

إ   ة أو عملية  الية نظر اكمية للمعرفة وال تبدأ من بروز إش ال العملية  دفه من خالل تلك  املن للوصول إ  إ 

ية خطوات البحث،  اآللية لضبط عملية الوصل ب ا. ومن ن نقطة االنطالق ونقطة الوصول، ف  غاية إيجاد حل ل

ا  ق ال يصل إ غايته. البد  1مجموع الضوابط ال تمكن الباحث من تحديد مادة البحث أوال ومعا ل الطر ، ومن يج

عود   لة القانونية ثم  ا املش دف إ تفكيك جميع العناصر ال تتألف م نة وصلبة  لرجل القانون من اعتماد خطة مت

نة من  طة مت ون ذلك أيضا وفقا  ا، و حة ل لول املق تلفة مع ا ذه العناصر ا   .2جديد إ إعادة بناء 

لة البحثية وصياغة التصميم   املطلب األول : اختيار املوضوع واملش

ون نقطة البداية  كت يم، فمن الطبي أن ت انت أول خطوة  اختيار موضوع البحث وتحديد املفا ابة  إذا 

البحث  اختيار موضوع  العلمية   العلمية  3األبحاث  املوضوعات  تحديده، خاصة   تلقائيا  ع  ال  املوضوع  ، واختيار 

تحديد   إ  بحاجة  ا  فإ معينة،  علوم  تصة  ا املوضوعات  وح   فن،  أو  علم  من  بأك  العالقة  ذات  والثقافية 

 
ع منصور  - 1 اشة محمد عبد العال وسامي بد ية القانونية) 2008(ع شورات ا: املن قوقية، م وت، ل ا   .7ص ،ب

ــ يمكــن أن تضــيع منــا لــو   - 2 ا توفر علينا أضعافا مضاعفة مــن األوقــات األخــرى، ال ا، فإ ل للبحث ع طة من وقت طو ذه ا لكت  ما اس م

ســقة، تحــدد  يــة منظمــة وم بــات علميــة ومن ــ ترت ــ  ا عشوائيا غ منظم. إن خطوات البحــث العل ــات، وتحــدد كيفيــة اعتمدنا أسلو األولو

ات البحثية. ل متغ من املتغ ا من خالل التداعيات املوضوعية ل ن كيفية تحليل ا ثم تب ا أثناء تق املعلومة من مصادر بع   ت

بحث عنــه ومــن - 3 ــون املوضــوع الــذي ســ الية محــددة لت ــ الــذي يختــاره الباحــث النتقــاء إشــ ــال املعر الشــروط  املقصــود بموضــوع البحــث، ا

غطيتــه بــاملراج ــون ممــا يمكــن  مية، وأن ي ون متصفا باأل داثة، وأن ي دية وا سم با ذا املوضوع، يجب أن ي ا  اختيار  ع الواجب توافر

  والوثائق العلمية وال يمكن أن يتم ذلك إال وفق معاي موضوعية.

ــة الع ــــ الدرجـ ــة العلميـــة للموضـــوع ـ ــة، القيمـ ــ املـــدة الزمنيـ ـ ــات التعلـــيم تتمثـــل  ـــ مؤسسـ ــا  ـ ــن املعـــاي املعمـــول  ـــا بالبحـــث. ومـ صـــل عل لميـــة ا

ذا التخصص  اختياره ملوضوع الدراسة و مراعاة التخصص فالباحث عليه أن يرا  ا الباحث أثناء اختياره ملوضوع ما،  عمل  ، و   .العا
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ا، فالبد أوال من صيا االت حوله،  العناصر املطلوب دراس عاده، طبيعته، عناصره اإلش ا أ ن م ب غة املوضوع صياغة ت

ذه األمور يتوصل الباحث إ تحديد املوضوع بصورة دقيقة. ل    ومن 

ذا   و شموال،  أك  موضوع  ضمن  أصال  تدخل  معينة  جزئية  حصره   و  البحث  موضوع  بتحديد  واملقصود 

ا. املوضوع يدخل بدوره  موضوع أعم وأشمل،  زئية ال تم تحديد عميق البحث تماما حول ا   ثم 

ن.   رص عل  ببحث  للقيام  املنطقية  البداية  و  والدراسة  بالبحث  جدير  موضوع  بوجود  الدارس  حساس  و

أن   ستحسن  موضوع،  لدراسة  موفق  اختيار  يل  س و  النا  العمل  محور  و  لة  املش أو  املوضوع  اختيار  فحسن 

الف، املوضوعات العلمية املعقدة، املوضوعات ال يصعب العثور ع  يتفادى الباحث  ا ا شتد حول املوضوعات ال 

ا العلمية    .1ماد

م   ء فامل ل  عد  لة البحثية ال  سية للباحث إال أن تحديد املش طوة الرئ عد ل لة البحث  ومع أن تحديد مش

ونت املش ات البحث ال  ا. أن يلم الباحث بمتغ ا وآثار ا وعلل ه ملعرفة أسبا با   لة وأثارت ان

ا   م ستمد  ال  ف  العلمية،  طوات  ا لبقية  املكمن  ا  و  ، األو طوة  ا البحث   لة  مش جعل  والذي 

سب.  ستمد املن املناسب والوسيلة األ ا  ساؤالت العلمية، وم   الفروض وال

م  تحديد  عند  تقف  ال  العل  البحث  خطة  إن خطوات  إعداد  إ  تمتد  م،  أ و  ما  إ  تمتد  بل  البحث،  لة  ش

ون   ب عليه البحث، بل  دليل الباحث للعمل املنطقي واملنظم. يجب أن ي ل الذي ي ي طة  ال البحث لتنفيذه، فا

س فيه الباحث أثن ل اإلطار الذي س ش ا س البحثية بنحو دقيق ومدروس أل طة  تمام  وضع ا اء الكتابة  ناك ا

  والقراءة. 

مية خطة  الية    2ونظرا أل ا عن اإلش ثاق ة، وان ية من ج املن ا مع خطوات وعناصر  ا وتداخل البحث وارتباط

اعتبار   وع  البحث،  محل  املوضوع  ات  تو مصغرة  صورة  ا  اعتبار و أخرى،  ة  ج من  البحث  موضوع  ا  يطرح ال 

ه املوضوع محل ال ل ما يث الية  ن أجزاء  اإلش ار ال تب ستخرج األف ا  ساؤالت مرتبطة وتحتاج إ إجابة، وم بحث من 

ام وأن ترسم بإتقان وفقا لطبيعة املوضوع   طة بإح ا، لذلك يجب أن توضع ا عا سية ثم تقسم حسب تفر طة الرئ ا

انيات الباح ا الدالة ع إم عكس تفك الباحث وعقليته وأل ا  ة املوضوع.  محل البحث، أل ا الته العلمية  ث ومؤ

ا والس    3وح يصمم الباحث خطة جيدة وأصيلة  البد من الرجوع إ خطط البحوث والكتابات األخرى لالستفادة م

طط فالبد أن تحتوي ع ما ي :  ما اختلف ا ا. وم   ع ن

 
مة وأساســية، وعليــه فــإن املوضــوع الــذي تنعــدم فيــه املراجــع  إن مسألة توافر املراجع والوثائق واملصادر العلمية املرتبطة  - 1 بموضوع البحث م

ــ  ن ع التــا يتعــ ــون مســتحيلة، و انيــة اســتكماله ضــعيفة جــدا وقــد ت ــ ألن إم ــ نظــر الــبعض موضــوعا ال يصــ للبحــث العل ــ  عت أو تقــل 

ــ للمراجــع املرتبطــة بموضــوع البحــث، وأن يتأكــد ــ االطــالع  الباحــث أن يقــوم برصــد أو ــ  طــوة األو افيــة، ومــن ثــم فــإن ا مــن تــوافر املراجــع ال

ا. ا من أجل استعمال ا من طرف الباحث ثم يضع الئحة مخصصة ل شاف ق اك   وتجميع املعلومات واملصادر تتم عن طر

ــ عبــارة عــن الع -  2 بــه أو تقســيمه. فخطــة البحــث  ن تبو ــ ن خطــة البحــث و ن بــ ــ مــن البــاحث ــا يخلــط الكث ــ ســيدور حول ناصــر األساســية ال

لة  ـــ دراســة املشـــ بع  ــ الـــذي ســي ــداف البحـــث وخطواتــه واملـــن العل ميــة الدراســـة، وأ لة البحـــث، وأ شــمل تحديـــد مشــ موضــوع البحـــث و

ــ البحــث ثــم أبــواب وفصــول ال يم الــواردة  ــا الباحــث، واملفــا ــا واملراجــع الــذي اطلــع عل ــب البحــث البحثيــة والنتــائج املتوصــل إل بحــث. أمــا تبو

ــا منطقيـــا وفقـــ  بـ ـــون مرتبـــة ترت ـــ يجـــب أن ت ــة وال اتمـ تـــوى، ا ــام، املقدمـــة، ا ــة أقسـ ن ثالثـ ــة للبحـــث بـــ ــادة العلميـ ــع املـ ـ ــ توز ـ ا وتقســـيمه فيع

  لقواعد وأسس علمية معينة

ية إعداد البحوث والرسائل  ) 2008(  غازي عناية - 3 امعية، دار املن: البحث العل من عا شر والتوز   ، عمان، .ا لل

ــــدري  -  ن ( رجــــاء وحيــــد دو ــــ )2000شــــ ــة، الطبعــــة األو ــــة وممارســــته العمليــ ــياته النظر ــــ أساســ دمشــــق املعاصــــر،   دار الفكــــر ،: البحــــث العل

ا   .408، ص سور
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املدلول وأن يرد  صيغة    عنوان البحث -  ون وا  أن ي ن  يتع امية وأن  حيث  صيغة استف س   ة ول ر تقر

ا  عنوانه.  ون متم ا  صياغته. فالبحث املتم  موضوعه ي ون متم   ي

العلمية -  ا  لة، طبيع املش ر  تقر شمل  و البحث  سوى  مقدمة  تمثل  ال  ا  أ للبحث رغم  تمثل مدخال  ،فاملقدمة 

  صفحات قليلة من البحث. 

البحث   -  ن  محتوى م ا  البحث   أو  و  اآلراء  و وعرض  ار  األف ع  يحتوي  حيث  البحث،  ري   و ا زء 

ون محكما ومتفقا مع ما يرمي إليه املوضوع و ما يقدمه من نتائج منطقية.  ات بحيث يجب أن ي   والنظر

ة ،اذ تقت من الباحث ان يطلع ع    املصادر واملراجع األساسية للبحث -  سم بالدقة و الصعو طوة ت ذه ا ف

ة، وعليه أن يبحث عن املراجع مراجع ش ة إ توف جميع البيانات    1 و أماكن كث ذه األخ دف   موضوع بحثه. و

ا بقدر ما   ذه املصادر واملعلومات املستخلصة م ساعده  بحثه. فبقدر حرصه الشديد ع  ل املادة األولية و ش ال 

ي البحث منضبطا  أساسه العل وفيما يرتبه من نتائج.   يأ

ا خطة   ذه العناصر بحد ذا ل  ش افية وافية منذ  و طة  ون ا املة له. وقد ال ت طة  أولية للبحث ومنطلقا 

ائية.  طة ال طة األولية وا ن ا ذا نم ب ميته، ل ضاعف أ د من قيمة البحث، و ا ما تتعرض لتغي يز   البدء، وكث

عض الوضوح عن موضوعه،   ة  ون فكرة وا ون قد  عد أن ي طة األولية  ائية  عد الباحث ا طة ال أما ا

قصد   ا  ومعا ا  دراس ع  والعمل  البحث  عناصر  وض   ا ع  الباحث  ساعد  مما  البحث،  ملوضوع  ع  تفر ف 

ائية. تلفة والوصول به إ صيغته ال   استكمال جوانب البحث ا

ون الباحث قد قام بقراءة واسعة للم عد أن ي ما، إال  طتان ال يمكن إعداد نة  اتان ا الرص صادر واملراجع 

ببحثه   وثيقة  صلة  ا  ل انت  إذا  باملعلومات  وتمده  قه  طر تن  واملالحظة  القراءة  أن  بحيث  ا،  ومناقش الصلة  ذات 

املوضوع ودراسته   ة  الباحث من معا سقة تمكن  ا  خطوط م ز عناصر ت بالتا ع وضع خطة بحثية  ساعده  و

طة ا ل اعتباطي، بحيث يجب  دراسة منظمة. وعملية وضع ا ش س  رة ومنطقية ول لبحثية يجب أن تتم ع أسس م

عن   التصميم  ع  أن  يجب  بحيث  التوازن.  و  م  فاأل واملطالب  واملباحث  بالفصول  يتعلق  فيما  سلسل  ال اعتماد 

عكس   ة الدقيقة للموضوع، ألن التصميم  مه ورغبته بل وجديته  املعا ا  صية الباحث وعن مدى ف موقفا فكر

ه.  ة معينة رغم استعانته بتصاميم غ عا املوضوع من زاو   للباحث يجعل الباحث 

ة، والناس  التصميم لألمور درجات. ة ضرور طة البحثية  عملية فكر   وا

ج  كيفية التخر قة تجزئة صلب املوضوع، و طر ية املقدمة، و ستد اإلملام بمن طة البحثية    كما أن وضع ا

ا.  واب ع الية وا ن اإلش ناك قطيعة ب ون  اتمة بمع أال ت ن املقدمة وا ناك تناسب ب ون  اتمة، أي أن ي    ا

سية موحدة وأيضا   ون التقسيمات الرئ طة أن ت ع عنه شر طة البحثية يجب أن تخدم موضوع البحث و فا

ون ثنائية، وأن تر التقسيما صل    ،ت ع قاعدة موضوعيةالتقسيمات الفرعية وأن ت طبيعة املوضوع، املعلومات ا

ا الذي    ،عل العنوان  ومع  ا  عض مع  سية والفرعية  الرئ ن  العناو ترابط  ناك  ون  ي وأن  الواقعية.  املسائل  من  ا  وغ

ابط وتواصل التقسيمات  س ب ذا ما  ك و ذع املش ثق عنه، باعتباره ا طة.  2تن تلفة ل   ا

 
شر فيه املوضوع أو   - 1 ع الوعاء الذي  ن املصدر واملرجع، فاألول  شــر فيــه تجرى أحيانا التفرقة ب و الوعاء الذي  ي ف املادة العلمية أما الثا

.   املوضوع أو املادة العلمية  وقت الحق عن زمن املصدر كما أن تلك املادة مأخوذة من املصدر األص

ــذا النــ   - 2 متــاز  ن حســب األحــوال، و ن أو فصــل ن أو قســم ــ بــاب ون تقسيما ثنائيا، أي يقســم البحــث إ وع مــن التقســيم تقسيم البحث إما أن ي

ــ  ــوده  ت ج شــت انيــة اإلملــام بجميــع مراحــل بحثــه دون خــوف مــن  ه ع جوانب البحث املتعــددة ممــا يخــول الباحــث إم بدقته ووضوحه وترك

ــذه الكيفيــة يصــ لتــأليف  ن، ألن تقســيم البحــث  و تقسيم منتقد لــدى جــل البــاحث بحث موضوعاته متفرعة. أما التقسيم املتعدد للبحث ف
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بلور    وطاملا ت البحث  خطة  إن  وحيث  البحث،  موضوع  ومشتمالت  عناصر  م  أ من  وخاتمته  البحث  مقدمة  أن 

تاج   است اتمة   ا وأن  البحث،  محل  املوضوع  ة  ملعا وكمدخل  ا،  ل تتو  كعنصر  املقدمة  اية  وتتجسد  

ما بإيجاز.  ن بيا   واستخالص ملا توصل إليه الباحث من نتائج، فإنه يتع

ي : وسائل البحث العل املطلب   الثا

ا  البحوث العلمية، حيث يقوم الباحث   ، أدوات الباحث األساسية وال ال غ ع عت  وسائل البحث العل

الالزمة من   والوثائق  قائق  ا بياناته ومعلوماته حول بحثه، وكذلك تجميع  األدوات ع جمع  من خالل استخدام تلك 

مية  تنمية  املصادر املوثوقة. من   ى  إتمام البحوث العلمية وكذلك األ مية الك انت لوسائل البحث العل األ نا 

ا،   نوع من حيث الغرض م ا، وت ارات الباحث من الناحية العلمية والعملية. وتتعدد وسائل العل وكيفية استخدام م

ل عام ش ا  ذه الوسائل وكيفية استخدام  .لذا يمكننا التحدث عن 

  أوال : جمع املادة العلمية 

  القراءة - 

ا غاية معينة  جمع املادة العلمية.  ادفة ل ون القراءة من أجل إعداد البحث العل قراءة واعية و   يجب أن ت

تقل إ   ، فإنه ي ذا املوضوع بتصميم وا ون قد وقع اختياره ع موضوع البحث، وأطر  عد أن ي إن الباحث 

بالغة   باملوضوع،  عملية  املرتبطة  ار  واألف املعلومات  جمع  و   ، العل البحث  ووسائل  بأدوات  االستعانة  و  مية  األ

ش  ذه املرحلة التقم عض علماء البحث العل ع  طلق  ذا املصط  1و و أول من استخدم  . ولعل أبا حاتم الرازي 

ذا   ت فقمش و ن : ''إذا كت ع ية  قوله  كتاب طبقات التا مع وفق خطة من ون عملية ا ش'' وت ت فف عتمد    2رو

العلمية   البحوث  مية   األ بالغة  عملية  يعاب   م واالس القراءة والف وعملية  ملصادر متخصصة،  متأنية  قراءة  ع 

ة  املطلو القراءة  أن  غ  علمية.  حقائق  إ  للوصول  الباحث  ساعد  و  صوص  ا وجه  ع  ا  3والقانونية  لقراءة   

املصادر   عن  واالبتعاد  نة،  الرص املصادر  ع  االعتماد  الباحث  فع  للمعلومات.  منظم  ن  تدو إ  الرامية  ية  املن

 
عــــد مــــدى، لــــذلك يجــــب تقســــيم بحثــــه  ــــ أ ــه إ عميقــ ــــا موضــــوعا واحــــدا محــــاوال  نــــاول ف امعيــــة ألن الباحــــث ي املراجــــع العامــــة دون الرســــائل ا

. س بالتقسيم الالتي و ما  ن األقسام و امل وترابط ب ناك ت ون    تقسيما ثنائيا لي

د شو  -  1 عنوان مراحل كتابة (د.ت) احمد فر شر البحوث،  : ورقة عمل  لة الدولية ل ، ا   .6 صالبحث العل

غــرض  ــم  ــ عمــن ال قــدر ل مــع والروايــة ح ــو ا ن و ــدث ش ا ــو مــأخوذ مــن تقمــ ــل مــا يتعلــق بالبحــث مــن نصــوص و ش معناه جمــع  والتقم

  حصر طرق البحث.

ــ تمكــن الباحــث مــن تحديــد مــادة البحــث ومعا - 2 ــات ال ــ مجمــوع الضــوابط والتوج ش، ف ــ تمكنــه مــن معرفــة كيــف يفــ ــات ال ــا، واملوج

عرض وكيف يناقش.   كيف يحلل كيف 

ع منصور،  اشة محمد عبد العال وسامي بد   .7، صم.سع

ــ الكتــب والبحــوث الســابقة   - 3 ة موضوع البحث، القراءة تنصب بالدرجة األو ع مع املادة العلمية ال ستوظف  معا ناك عدة طرق 

  نواع :  والقراءة أ

ا املرجع. ار ال يتضم م األف ن انطباع أو واستطالع عام أل و يدية خاطفة من أجل ت عة تم ون سر   القراءة االستطالعية، وت

عد. ا  كتابة البحث فيما  ون من أجل استخالص وتحصيل معلومات حول املوضوع لتوظيف   القراءة العادية، فت

ــ تحليليــة ت ــذا مــن أجــل القــراءة املركــزة، و ــار و عــاد األف لمــات وأ يــد والتمنــع الفــاحص لســ خفايــا ال ــم ا ــون بتــأن للف ية عميقــة، وت فســ

كــذ ــار جديــدة مركبــة. و باط وتوليــد أف ــ عمليــة اســت ــ تــؤدي إ ــ تــراكم معرفتــه العلميــة ال م  ســا ار لدى الــدارس ممــا  ن واختمار األف ا تخز

لق واإلبداع  ة موضوع بحثه.يتمكن الباحث من ا   الفكري  معا

امعية )2004ح (ع مرا ي. ديوان املطبوعات ا ية التفك القانو زائر : من ة ا ا. 97، ص، الساحة املركز   وما يل
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ون موضوعيا  جمع املصادر بمع عدم انتقاء املصادر ال تخدم فكرته وآراءه الذاتية بل   ة والضعيفة، وأن ي الثانو

  ميع املصادر. ع الباحث البحث عن املعلومة  ج

من   املركزة  القراءة  وأثناء  املركزة  القراءة  ا  تل ثم   ، أو كخطوة  وأو  ع  سر بنحو  املصادر  قراءة  الباحث  وع 

أثناء   ا  إل الرجوع  ولة  لس ا  ومطال ا  ومباح الدراسة،  فصول  حسب  املصادر  املتوافرة   املعلومات  ب  تبو الضروري 

ذه املر  ا  أي وقت  الكتابة. ع الباحث   ستطيع االستفادة م ي  ا  يف الكتب ال رجع إل حلة أن يحتفظ برقم تص

د والوقت ختصر ا ا  شاء و س، فف ذه املرحلة دوائر املعارف العاملية، مراجعة املعاجم والقوام ساعد الباحث   . و

ت ثم ا ن عة مواقع االن ارس املكتبات، متا يم، مراجعة ف ف املفا القيمة والتباحث مع  عر ديثة  الستعانة بالكتب ا

ة  موضوع الدراسة. ن القائمة   ل من له خ اء من تدو عد االن ذه املرحلة تلقائيا  ي  ن املعلومات، تأ ا مرحلة تدو وتل

ا أوال، ومعرفة الطرق ا ستحسن اإلعداد ل ن املادة العلمية  ون  األولية ملصادر البحث، وقبل البدء  تدو لسليمة ح ي

ا.    الباحث ع علم بمتطلبا

  االقتباس - 

الباحث  جزئية معينة من   اد  ش ع اس و  للقراءة و املكملة  العلمية  املادة  االقتباس من وسائل جمع  عت 

ة نظره أو ملقارنة أو معارضة ا عالقة وطيدة بموضوعه إما لتدعيم وج ن ال ل ار اآلخر   رأي.  موضوع بحثه بآراء وأف

ع ذلك أن الباحث ال يبدأ من   ادة املعرفة، و عديل أو ز و عمل موجه لتحديث أو  لصفر، بل  االبحث العل 

ذا   طلق ع  و بحثه  ونتائج  اره  أف ا  ليدعم  السابقة  باألعمال  الباحث  ي  فيأ آخرون  انت  ينطلق من حيث  ما  عادة 

عطي البحث ثراء معرفي   ،العمل باالقتباس ة  والذي  ا ا ومصداقية غ أن األخالق العلمية تلزم من يقوم باالقتباس بال

ا.  ا سة إال أ   العلمية من خالل إحالة األعمال املقت

اكمية العلمية من خصائص املعرفة العلمية ديد فتل القديم أو    ،عت ال ي با ا تأ اكمية العلمية إما أ وال

ا  عديله، أو أ يحه أو  ون  إطار عمل فضيل    تقوم بت ذا ي ل  ر و تتخذ النتائج السابقة سندا لالستمرار والتطو

ا بحاجة إ مصادر وكتب   ل خطوة يخطو ون الباحث   . و إطار البحث العل ي عرف منذ القديم بالبحث العل

املقابل ي عرف باالقتباس و ذا ما  و مقبل عليه  مسار بحثه، و ة  ودراسات سبقت ما  ا م الباحث مراعاة قواعد ال ل

عرف باإلحالة أو اإلسناد.  ق ممارسة ما  ن عن طر ادة ملن سبقه  املوضوع من باحث   العلمية، بالتطرق إ األعمال ا

و أن يق ون االقتباس متبوعا  واالقتباس  ل إعادة صياغة ملضمونه، و له األص أو  ش اتب نصا  ش ض 

  إ مصدرة. دائما باإلحالة 

املستعمل    و ذلك  منا  أن االصطالح الذي  اصة غ  ا ا ف عار ا  ع  عدة ميادين ول وم شا مف واإلحالة 

ة البحوث صوص  ميدان نزا عرف    .البحث العل وع وجه ا س إ    Pochet  1و ا إرجاع العمل املقت اإلحالة ع أ

ون مالزمة لالقتباس  2صاحبه  اديميا وقانونيا    3األص وت و محضور أ ب الباحث عن الوقوع فيما  ان، ف ت أينما 

و ما يضفي قيمة   ار البحث وتفس نتائجه و مية االقتباس  إثراء أف ر أ ضفيه مصداقية،  لوتظ لعمل الذي ينجزه و

 
ذا اإلطار : -  1   انظر  

Pochet Bernard.B (2015) : Comprendre et maîtriser la littérature scientifique Gembloux les presses agronomique de 

Gembloux. 

ي  -  2 ع، عمان ، ص) 2002(امل املغر شر والتوز ، دار الثقافة لل ، الطبعة األو  .15: أساليب البحث العل

ــ عالمــات التنصــيص   - 3 ــ االقتبــاس و ســتعمل  عة  س، وتوجــد ســت عالمــات شــا ا املقتــ ستعمل ــ عالمات االقتباس  عالمات  املســتعملة 

م إحــدى العالمــات  ن ال تتــوفر لــد ا الكتــاب حــ ســتعمل ــ  ــ العالمــات ال اتبــة و سية وعالمات التنصيص املوروثة عن اآللــة ال النصوص الفر

سبة للنص املستضيف مه بال سارا وتقليص  ق ترك مساحات فارغة يمينا و س عن طر ع السابقة باإلضافة إ إزاحة النص املقت   .األر
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ت دقته العلمية. ل ث ال االقتباس فيما  لك فإن نوع وحدانية املراجع  ذو مية وتتمثل أش عطي العمل قيمة وأ املستعملة 

  ي : 

 ر .  ،حالة النقل ا ر أنه نقل حر ن عالمات التنصيص ح يظ   يقوم الباحث بوضع النص املنقول ب

  املضمون نقل  ع    ،حالة  يحتوي  الذي  املؤلف  لنص  تام  يعاب  الباحث باس يقوم  االقتباس  من  النوع  ذا   

مفرداته بإعادة صياغتة بالتوسع أو باإليجار.  اص و ه ا   فكرة، ثم يقوم بأسلو

   العبارات أو  مل  الباحث ببعض ا إعادة الصياغة قد يحتفظ  ق  طر تلط عند االقتباس عن  النقل ا حالة 

ا. خصوصا تلك ال ا كما جاءت عن صاح نقل ، و اص باملؤلف األص يم أو األسلوب ا    تخص املفا

   ذا النوع من االقتباس عند أ الباحث إ  ق طرف ثالث و و اقتباس عن طر حالة االقتباس ع املباشر، و

ذه ا ون النص غ متاح، و  ان، فقد ي ب  انية حصوله ع النص األص ألي س الة يقوم الباحث باتباع  عدم إم

 االقتباس باإلشارة املرجعية للمرجع األص الذي تحصل عليه. 

ن املادة العلمية    ثانيا : تدو

له   ء  أي  ن  تدو مل  أال  الباحث  ع  يجب  لذلك   ، البح املشوار  أساسية   حلقة  ن  التدو مرحلة  تمثل 

نقل   و  حقيقته  ن   والتدو بموضوعه.  متصلة  مساس  مقابلة  أو  يان  است أو  مرجع  الواردة   والبيانات  املعلومات 

ا عند الضرورة. ي يتمكن الباحث من الرجوع إل   بموضوع البحث 

ن،   قة التدو انت طر نا آليا. وأيا  نا تقليديا أي ع أوراق أو بطاقات، أو تدو ون تدو ن املعلومات إما أن ي وتدو

ا. فإن له نظم وقواعد يجب ع  م   الباحث أن يح

ل بحث   ل العلمية  للمادة  ونة  امل املراجع  مختلف  مع  التعامل  مية قصوى   أ املعلومات  ن  تدو تك عملية 

ذه العملية من خالل األساليب وال مكن النظر إ  ، و ا إ    نظمعل مكن إرجاع ن و عدة نظم  املتبعة من قبل الباحث

ا    . من بي

  ن املعلوماتنظام البطاقات  تدو  - 

املدى   ع  املناسب  ان  وامل السليم  ق  الطر و  للبحوث و صصة  ا البطاقات  ع  للبحث  العلمية  املادة  تدون 

عد أخرى، ومن   ا مرة  عادة النظر عل ا أك تحمال للتداول، و ل لعملية البحث، إذ سماكة البطاقة تجعل القص والطو

ا من التلف. فالكتابة ع ا ا  ثم سالم ب مرونة ترتي س ا  ار تقديما أو تأخ ا وتنظيم األف لبطاقات أحفظ، والرجوع إل

سر من الناحية العملية.   أ

البيانات   يل  البحث،  بموضوع  الصلة  ذات  الفقرات  يل  البطاقات،  قة  طر استعمال  ستحسن   و

ا   يانا و الفقرات  ذه  الفقرات. وضبط  ذه  املتعلقة بمصدر  بطاقة  املرجعية  ع تخصيص  قة،  الطر ذه  املرجعية 

التا فإن البطاقة ل مرجع و ب أال تتضمن اقتباسات من مصادر    1واحدة أو عدة بطاقات عند االقتضاء ل الواحدة ي

ا  عض ة عن    .2أو مراجع مختلفة، أو تتضمن اقتباسات تتعلق بمسائل متم

يان  -    املناقشة واالست

 
ـــا يومـــا،  - 1 ــه قـــد يحتـــاج إل ــاال ضـــعيفا، ألنـ ــا مـــا يتصـــل ببحثـــه اتصـ ـ عـــض البطاقـــات تحـــت عنـــوان متفرقـــات يكتـــب ف ـــ الباحـــث أن يخصـــص  ع

ا ع بطاقــات  لما ع الباحث ع مصدر أو مرجع جديد فيه معلومات مفيدة لبحثه أو متعلقة به، كت مع مفتوحة ف وعليه إبقاء عملية ا

ا  م ا املناسب  امللف.ووضع   ا

ية البحث العل  العلوم القانونية، الطبعة )2004( عبود عبد هللا العسكري    .39، صدمشق ،  ، دار النم  الثانية : من

ي - 2 ية )2015( احميدوش مد ي، الطبعة الثالثة : الوج  من ا. 66، صالبحث القانو   وما يل
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الباحث   ع  يتصل  صول  وا بحثه  مسائل  عض  استجالء  غية  م  ليحاور بحثه  موضوع  الشأن   اب  بأ

واالستفسارات   األسئلة  ن  تدو ق  طر عن  تم  و ي  الكتا يان  باالست س  ما  ذا  و م  ا توج من  واالستفادة  معلومات 

ا لل سليم ا و صول ع معلومات حول ا إليه. ماملرغوب ا رسال   ع و

أنواع يان   وتتعدد  ة اإلجابة ع االستفسارات  1االست م حر إل للموجه  ك  و الذي ي ر و يان ا ناك االست ، ف

ون مدعما بإجابات محددة أمام األسئلة   و الذي ي يان املقيد و م. واالست م وأسانيد م ووفقا لقناع ق املطروحة بطر

ف ون  ت والذي  االستقصاء  أو  تلط  ا يان  االست أما  ة،  يمكن  املوج محددة  وأسئلة  ة  أجو ع  ة  محتو االستمارة  يه 

سم بخصوصية معينة   صول ع املعلومات ال ت و أداة ل ميته ف للموجه إليه اختيار إحدى تلك اإلجابات، أما عن أ

قة أخرى. ا بأي طر صول عل ال ا ون س   وال قد ال ي

يانا و املعلومات  مع  أداة  يان  ستخدم وسيلة االست واالتصال،  و العام  الرأي  دراسات  واسع   نطاق  ع  ت 

ات السياسية لقطاعات معينة.    ودراسة االتجا

قة امللفات   -    طر

ل   ا  تحمل أن  ال يجب  البيانات  من حيث  للبطاقات  سبة  بال إليه  ما سبق اإلشارة  قة  الطر ذه  نطبق ع  و

ل ورقة بموضوع ومرجع واحد.    ورقة، واستقالل 

إ  اإلضافة  ا أعالهو إل ناك طرق  ذه النظم املشار  ر ونظام أخرى  ،  تتمحور أساسا  عملية ال والتصو

ا،    .املعلوميات ووفر ا  سر ل نظرا  ن،  الباحث لدن  من  ا  كب إقباال  عرف  ع  السر بال  املراجع  ر  تصو أن  واملالحظ 

ر ص ن ع الباحث تصو تع د و ا للوقت وا ل بيانات املرجع. وتوف   فحة الغالف إلثبات 

س سر، عكس  مو ولة و س ا أو حذف البعض اآلخر  عض ح نظام املعلوميات للباحث بتغي املعلومات أو إضافة 

غي املادة العلمية. عديل و ة ال قد يجد الباحث عناء     الكتابة اليدو

الو  ذه  استعمال  ا  عل ينطوي  ال  سنات  ا من  الرغم  يطة  و ا أخذ  يجب  فإنه  ديثة،  ا املعلوماتية  سيلة 

ا العالم. د ش وسية ال  ا باستحضار الثورة الف شأ ذر    وا

ن    الباحث العلإن  البحث  لميدان  دعما  العلمية،  البحوث  إجراء  ية  من إ  ماسة  حاجة  عميقا  ا  ،   و

ية املن ال  ،للعقلية  ميدان  الق   ا للفكر  يقادا  من  ثبحو بمجموعة  ملما  الباحث  يكن  لم  إذا  ى  يتأ لن  وذلك   ،

ية  طوات    2الضوابط والقواعد املتعلقة باملن ، إضافة إ ا سية السابقة لكتابة البحث العل طوات التأس ا ا وم

ية.  كي   ال

ي : مقومات وأساسيات البحث العل  بحثامل   الثا

ن  إن كتابة البحث العل تتطلب من   ع ا  ية األسس ال البد عليه األخذ  تمام الكب بمعرفة ما الباحث اال

ا الباحث العل  كتابة    ،االعتبار ائز واملنطلقات ال يقوم عل ل سليم. فاألسس بمثابة الر ش من أجل كتابة البحث 

تلك األسس من أجل تطبيقه ع طول صف  .البحث ل أساس من  العل  فالباحث يقوم بدراسة  حات بحثه. والبحث 

ون سليما إذا توافرت في   ه األخالقيات ال تحفظ للعلم كيانه و قوامه. ي

  املطلب األول : أخالقيات البحث العل

 
د من التفاصيل حول  - 1 هملز يان، انظر أحمد بدر: أصول البحث العل ومنا الة املطبوعات ) :1982( االست ت ،و و   .347، صال

ية القانونية ينظر : -  2 د من التفصيل بخصوص املن   للمز

س الفاخوري سور وجدة ،: مدخل لدراسة منا العلوم القانونية، الطبعة األو )2003( إدر   .مطبعة ا

ية القانونية، الطبعة األو )2009(   و محمد العر  تصر  املن طاب مكناس ،: ا  .مطبعة ا
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عرف باسم أخالقيات البحث   ا، و م ياة فإن البعد العل من أ افة مرافق ا انت القيم األخالقية تمتد إ  إذا 

. وع ذلك فإن أ ن وطالب العلم ال تحفظ للعلم  العل ا إحياء املثل األخالقية لدى الباحث خالقيات البحث يقصد 

  كيانه.

  املوضوعية :  - 

العل عنوان  ،فالبحث  ون  ي أن  موضوعيا،  ون  ي أن  دف  ه البد  ون  ي وأن  ا  النتائج  و محددا،    همع ون  ت أن 

ع   ن  يتع قدمت.  ال  بالدالئل  االرتباط  تمام  يتطابق  مرتبطة  وأن  املوضوع،  يختار  عندما  الدقة  يرا  أن  الباحث 

ساؤالته و البحث  فروض  مع  أالعنوان  ال  ،  بالدالئل  االرتباط  تمام  مرتبطة  الباحث  ا  إل توصل  ال  النتائج  ون  ت ن 

 .   قدمت دون تح

قائق   ا بإدراج  قوم  و الدقيقة،  العلمية  س  املقاي الباحث  م  يل أن  تقت  تدعم  فاملوضوعية  ال  ع  والوقا

مع   مة  وم منطقية  ون  ت أن  يجب  يجة  فالن وتصوراته،  منطلقاته  مع  تتضارب  ال  قائق  ا وكذلك  نظره،  ة  وج

  الواقع وال تناقضه.

فة   ستخدم طر قصد بذلك أن الباحث عندما يقوم بدراسة موضوع ما يجب أن  ادفة، و قة ال استخدام الطر

غية التوصل إ  ادفة  ا. علية  ال فقدت الدراسة العلمية قيم   النتائج املرجوة و

ام بالقواعد العلمية، فإغفال أي   ب األسلوب العل من خالل االل ام ب ال االل ذا ا ن ع الباحث   يتع

حصول   دون  يحول  ا  عل املتفق  الشروط  استكمال  وعدم  للواقع،  مخالفة  نتائج  إ  يقود  البحث  عناصر  من  عنصر 

  احث ع النتائج العلمية املرجوة.الب

اف   واالع ا  عل صل  ا النتائج  غي   ل  ع  منفتحا  الباحث  ن  ذ ون  ي أن  به  قصد  و الفكري،  االنفتاح 

األحادية  ة  بالرؤ ث  ش ال ان عن  اإلم واالبتعاد قدر  العلمية  بالروح  التمسك  ع  أن يحرص  يجب  فالباحث  قيقة.  با

ياد، لذا يجب أن يتحرى  املتعلقة بالنتائج ا م خصائص األسلوب العل ا ا  بحثه. كما ال يخفى أن من أ ل توصل إل

ياد واملوضوعية.    الباحث ا

الباحث أن   ع  ا يجب  أق م ضمان حد  ، فمن أجل  العل البحث  م مقومات  أ انت املوضوعية من  فإذا 

موعة العل س با ا تمثل الضمان  يتقبل النقد الوجه من طرف ما  انت أل ما  م م مية، وأن ال يتخوف من انتقادا

و ما يمثل الروح العلمية.    األك يقينا الستمرار موضوعية بحث ما، و

ا   ستغرق ال  الزمنية  املدة  وخالل  ة  التجر ق  طر عن  سب  يك استعداد  العلمية   الروح  أن  القول  يمكن 

ا  تنمية القدرات م ون م مية املالحظة، املساءلة   البحث، وت ستة استعدادات ذات أ اصة. فالروح العلمية تتم  ا

ظة أو تلك من   ذه ال ذه االستعدادات دور   ل واحدة من  ا املوضوعية ول ، التفتح الذ وأخ االستدالل، املن

الفرضي من  والتحقق  بالتق  سمح  املالحظة  انت  فإذا  البحث،  موضوع  إنجاز  م  ظات  سا املساءلة  فإن  ات، 

دف إ تنظيم   ال البحث، فإن املن املتبع  و األساس  بناء وصياغة إش ان االستدالل  ن  تحديد موضوع البحث، و

 . دف األس ار املسبقة، فإن املوضوعية ستظل ال سمح باالبتعاد ع األف ان التفتح الذ  ذا    البحث. و

  األمانة العلمية :  - 

ظن البعض أن البحث العل ال    يتطلب البحث العل توافر مجموعة من القيم واملبادئ األخالقية ملمارسيه. و

بحثية   خطة  عداد  و البحثية  لة  املش بتحديد  تتصل  ال  واإلجراءات  األسس  من  بمجموعة  م  ف مجرد  ون  ي أن  عدو 

ف ذلك،  خالف  األمر  نما  و البحث،  ر  تقار وكتابة  البيانات  تصاحب  وتجميع  ال  األخالقية  املعاي  من  مجموعة  ناك 

أخالقية   عملية  و  العل  البحث  إن  ا.  عل يحافظ  وأن  القيم  بتلك  ملما  ون  ي أن  وعليه  بحثه  مراحل  الباحث  

تلفة.   ر ا د من املعرفة عن الظوا ساب املز ية تؤدي إ اك   باألساس، باإلضافة إ أنه عملية من
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ي  أن  يجب  ذه  فالباحث  ومن  ية  واملن املعرفية  املواصفات  جانب  إ  األخالقية  باملواصفات  ا  س م ون 

  .1املواصفات األمانة العلمية 

البح   للمجال  املضافة  القيمة  ة   األخ ذه  عتمد ع جودته، وتتمثل  العل  للبحث  اديمية  األ القيمة  إن 

بدال  ساخ أو  أو اس س  است وض  غمار األبحاث العلمية يقت منالبحوث السا 2ول ام بأسس    ابقة، فا االل

ا  ، ومبادئ معينة عطي لبحوثنا صفة العلمية وتتحقق الفائدة املرجوة م ا     . ح  ام  م املبادئ ال وجب االل ومن أ

ام ة  األوساط ا ميته  أعية مما  البعد األخال  األبحاث أو البحوث العلمية والذي عرف خروقات كب فقد البحث أ

العلم العلمية   ،وجودته. فخدمة  األمانة  و تحري  م مقومات تحقيق ذلك  صا وعلما مفيدا، وأ ال    3تقت عاملا حر

ن.    عد األساس  بناء بحث أصيل ورص

قائق املعروفة س معناه عرض ا اية املطاف ل ل    ، إن البحث   ولة، بمع أنه  قائق ا شاف ا نما اك و

ون    .إضافة للعلم واملعرفة ، كما ت ال العل ارا جديدة  ا ون أف . فقد ت ذه اإلضافة  البحوث صورا ش وتتخذ 

لمة البحث العل ة مما يتفق ومدلول  يان غموض عل إ غ ذلك من األغراض املطلو لة علمية و ينما  فح   .حال ملش

ذه األغراض تتحقق أساسياته  قيقي بأو صورة يصدق عليه    ،يحقق العمل العل واحدا من  تج فيه معناه ا و

ئذ أنه إضافة جديدة ة العلمية ال تمثل إحدى مقومات البحث  .  حي ا ام الباحث بال وال يمكن أن يتحقق ذلك إال بال

امل القيم  ام  اح ع  أساسا  تقوم  و  األمانةالعل  ياد  و الصرامة  و الدقة  و املصداقية،  و واإلخالص،    4تمثلة   ا

العلمية منذ   ة  ا ال ن. وقد خصت  الباحث القادمة من  ــ    2010واالستقاللية واملوضوعية واملسؤولية تجاه األجيال  و ـــ و

العلمية ة  ا ي لل الثا الدو  املؤتمر  عقاد  خ ا لل  تار العلمية    بإعالن سنغفورة حول   الذي  ة  ا ـــ  ال   بكث من األبحاث ــ

 
يلة  - 1 اضـــية ) 2019(بــن جديـــدي ســـعاد ســـ ، مجلـــة الباحـــث للعلـــوم الر ـــ شـــر العل ـــ ال الفـــة  ن الضـــوابط واملمارســات ا : األمانـــة العلميـــة بـــ

ــات بأعمــال امللتقــى الــوط األو  340- 328واالجتماعيــة. عــدد خــاص  كمــة التطــورات واالتجا ــالت العلميــة ا ــ ا شــر  ل حــول أساســيات ال

ديثة خ ا   .7، ص2019نون  14- 13 بتار

امله ع أنه عمل الفرد.  - 2 ن ب ساخ : يتم فيه تقديم عمل اآلخر   االست

ة من مصدر محدد دون ذكر املصدر.   ال : يتم فيه  أجزاء كب

بدال : يتم فيه  فاظ ع املعلومات األساسية للمصدر وعدم اإلشارة إليه.  االس سية مع ا لمات الرئ عض ال غي  عد    قطعة نصية 

ــ   - 3 ا، الرجوع إ املصــادر الوحيــدة ال ن وكذلك من مقتضيا ر األمانة العلمية، عودة الباحث إ البحث األص دون النقل من اآلخر  من ظا

ا  ذلك مصادر أ شارك شــورات اإلعــالم ال  رائــد الرســمية، أو م ــ ا ا املتمثلــة  ن، إذ يجــب العــودة ملصــادر خرى ومثال ذلك الدسات والقــوان

ــف أو التغي ــ أو التحر ــا الب ا ــون قــد اع يــة أو العاديــة خشــية أن ي ــ الكتــب الفق ــا  عتــد بورود ــذه املصــادر ال  ي املتخصصــة. ف ــ أو القــانو

  التبديل.

ــان مــاال أو  األمانــة -  4 ء وعــدم التصــرف فيــه ســواء  ــ ــ حفــظ ال ع ــوف واصــطالحات  نــة الــنفس وزوال ا ــ كــذلك طمأن ع ــ الوفــاء و لغــة 

ــا ســواء فيمــا يتعلــق بتلقــي  ــ الباحــث أن يأخــذ  ــ يجــب ع ســبة للضــوابط ال ه، أمــا بال ــ ص أو لغ ــ ــا لل ء مملو ــ ــان ذلــك ال ه، وســواء  ــ غ

ــ العلم وتحمله أو ما يتعل ــ تحصــيل العلــم التقيــد بــآداب التلقــي، األمانــة  يــة  ل الفضل، واملن رص ع األخذ عن أ ق بنقله وآدائه، ف ا

سبة العلم إ مصدره الرجوع إ املصادر األصلية والصدق  النقل. لية العلمية، األمانة   م العلم، توفر األ   ف

ذا اإلطار :   يراجع  

ي، جامعة الس )2014(  محمود مصري  ا ن الضوابط األخالقية وورع العالم الر   .55، صلطان محمد الفاتح الوقفية، تركيا: األمانة العلمية ب

ن احمــد لــد  - : األمانــة  )2014( مجدي عبد املعروف حســ ســانية، ا م، دراســة وصــفية جماليــة، مجلــة العلــوم اإل ــ القــرآن الكــر ا   15مشــتقا

  .18، صالعدد األول ، السودان 
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ة واألخالقيات  ا عن األخالقيات من ج ا وتمي ا وطبيع ف عر ا تحديد  واملؤتمرات واملدونات واملواثيق تناولت  مجمل

ة أخرى  نة من ج نة وآداب امل نية  أو أخالقيات امل   . 1امل

العل داف من وراء البحث  الدوافع واأل انت  ما  املعارف السابقة  وم إ  ون  حاجة ماسة   فالباحث غالبا ي

ا معروفة ون نتائج عادة تجارب ت ساعده ع تحا التكرار و ا باحثون سابقون،  وعليه يتوجب ع    .ال توصل إل

راجع من معلومات  الباحث القيام بم ملا جاء  األدبيات العلمية ونتائج البحوث السابقة وما توفرت عليه املصادر وامل

العمل االنطالق   ساعده   سوف  ذلك  ألن  بحثه  مجال  حثه    .تخص  و إنجازه  عطي  به  يقوم  الذي  التوثيق  أن  كما 

البحث   كتابة  مرحلة  ا  عل تقوم  ال  املقومات  أحد  و  ل  الش ذا  والتوثيق  اإلسناد  قواعد  ام  واح علمية  مصداقية 

و ما يخرج عن الن  .العل امش  م  وال امش بما يتضمنه من أ عت ال عاليق وشروح، و البحث    أجزاءص من إحاالت و

ره.  و جو   بل 

املراجع وامش  ناك  ف  ، األخ ذا  نوع  بحسب  امش  ال مية  أ وامش    ،وتختلف  ال من  النوع  ذا  ستعمل  و

الفك  أو  للنص  رقما  الباحث  عطي  حيث  البحث،  ن  م به   االستعانة  تمت  مرجع  إ  نلإلحالة  امل سة   املقت و   . رة 

س منه، ليتمكن القارئ من   امش يذكر الباحث نفس الرقم مع اإلشارة إ املصدر أو املرجع املقت أسفل الصفحة أي ال

ذا املرجع إما طلبا لل ب إليه  مز العودة إ  ا مع التفس الذي ذ ساق ا أو من مدى ا د من املعلومات أو التأكد من 

ذه املقومات الباحث، واح  ادة اطالعه ودعم توثيق بحثه،    ،ام  الباحث وز ساع أفق  ء فإنما يدل ع ا إن دل ع 

له    .2وتجسيد أمانته العلمية ورد الفضل أل

انت   وامش  حالة ما إذا  ال النوع من  ذا  إ االستعانة  الباحث  أ  ن، فقد ي املفسرة للم وامش  ال ناك  ثم 

غامض  النص  بالسياق  أمور   اإلخالل  من  ن خوفا  امل التفس   وضع  يمكن  وال  تفس  إ  وتحتاج  ن غامضة  امل أو  ة 

ذا النوع اإليجاز واالختصار.  ط   ش امش و   العام للنص، فيقوم الباحث بوضع التفس  ال

ن  نفس البحث و  ن مختلف ن  موضوع ناول الباحث فكرة محددة مرت من ثم يضطر إ  وامش اإلحالة قد ي

ة واحدة ثم يح ة املوضوع بتفصيل  ج التكراري االكتفاء بمعا ة تجنبا لعملية  ذه املعا إ  الباحث    . ل  ستخدم  و

امش لإلحالة    ع الفكرة السابقة أو الالحقة ال تتضمن التفاصيل والتوضيحات.  3ال

مه للمادة العلمية ال   وا أحد عالمات قوة بحثه، ودليل ع ف وامش وا ام الباحث بقواعد كتابة ال إن ال

ادة له باأل  و  نفس الوقت ش ون فيه، و ب أن ت ا  املوضع الذي ي ا وحرصه ع وضع مانة العلمية ال  يبحث ف

له. نتفرض عليه أ  سب القول إ أ ل رأي إ صاحبه ألن من بركة العلم أن ي سب    ي

 
ة العلمية   - 1 ا و2013 سنة يـالن، ومو 2010 سنة ، سنغفورة2007 سنة لشبونةبأقيمت إ اليوم خمسة مؤتمرات حول ال  5201 سنة ، ور

دام  ثم ا غ وملبورت. سنة 2017مس و ون  ن  ك ب نظيم مش غ ب و ون  سمية    وتمت برمجة املؤتمر الدو السادس تحت 

داد  -  2 يا ، ص) 2008(فيصل مفتاح ا ، بنغازي لي ية، الطبعة األو ية البحوث والرسائل العلمية، دراسة من   .88: من

ل املعلومات ال ال يمكن وضع -  3 يــاض يطلق مصط اإلحالة ع  ن إمــا ب ــ إطــار مفصــول عــن املــ ــ أســفل الصــفحة  ن وال تكتب  ا  امل

ل فصل أو  آخر البحث واإلحالة نوعان. قة انجلوسلكسونية أو بخط أفقي، أو تكتب  آخر    وا و طر

اد أو املعلوم ش   ة  البحث.إحالة توثيقية : قصد ضبط العناصر التوثيقية للمصدر واملرجع املنقول منه االس

ـــراءة البحــــث  ــــ التوســــع أو التحقــــق مــــن قـ ــــ ال تتفكــــك وحدتــــه، متيحــــة فرصــــة ملــــن يرغــــب  ن ح ــــ املــــ شــــو  ا تجنــــب ا ــــدف إحالــــة توضــــيحية : 

ا.   بالعودة إل

ـــون نجمـــة وتخـــ  كة، قـــد ت عالمـــة مشـــ ـــا  ط ن وذلـــك بر ـــ املـــ ــل  ــة مقابـ ـــل إحالـ ــوائيا بـــل ل ـــوامش عشـ ا، فـــال توضـــع ال ــذه أمـــا عـــن ضـــوابط ـ ص 

قة اإلحالة التوثيقية. ذه الطر قة اإلحالة التوضيحية أو رقما وتخص    الطر
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ذا الرسالة، والضابط   امش  محله  اآلخر  والبعض  ن،  امل ا   ا م املعلومات  متصلة    ، فبعض  أي فكرة  أن 

ت أو  ان استطرادا  وما  ن،  امل ا  ا م ون  ي البحث  بموضوع  مباشر  ل  عليقش أو  تحليال  أو  البحث    اوضيحا  ار  أف ع 

ي ال  امش ل ا ال ا . تفم سلسل الفكري للموضوع األسا ب  انقطاع ال   س

  ، وا ن ا عض الباحث ا  سم ا جزء ال يتجزأ منه  نفس الوقت  ن ولك وامش  مدونات خارجة عن امل وال

ا   ستعمل اكو عرف ادفا و اللغة استعماال م الباحث  بحثه  تب  ا  ستخدم املصادر واملراجع ال  ا  أ   ،البعض بأ ا  و

ا للقارئ  و يقدم نداته  الدراسة ف قائق  ،مس ار وما يقدم من ا سوق من األف ينه ع ما  را أنما يقدم أدلته و   . و

ا الباحث. و  و التوضيح ال إضافة معلومات جديدة أو استطرادات ال يحتاج ا  وا  والغرض م أ الباحث إ ا ال ي

و   ا  م فالغرض  آخر،  إ  ن  ح من  تضاف  أساسية  معلومات  ع  ا  اشتمال عدم  يرا  أن  وعليه  الضرورة،  عند  إال 

سيا    تالتوضيح والتوثيق ال إضافة معلوما عد جزءا رئ ن من تلك االستطرادات ال ال  د امل و تجر جديدة فالغرض 

ا  الوقت ميع جوانب البحث.  من البحث ولك املة  ة إلعطاء القارئ أو الطالب صورة    ذاته ضرور

ي : ضوابط توثيق البحث العل    املطلب الثا

ر أو كتابة البحث،   م مرحلة  إعداد البحث العل و مرحلة التحر ي أ طات السابقة تأ ل ا عد الوقوف ب

مية. فع عت من أك خطوات البحث دقة وأ عملية تراكمية بل  ر ملية التح وال  س  و ل د الباحث، ف ر  خالصة ج

ة تنظيمية.    و عملية فكر

ا مي أ وتتجسد  خطوة،  وآخر  مرحلة  م  أ البحث  كتابة  عت  ائية،    ،و ال صورته  للبحث   وجدانية  بلورة   

ان وا   م  تفك  ع  ند  س فنيا  بناء  بحثه  بناء  ز   ت الباحث  اعة  ار،  ف واألف املعلومات  من  يفيد  ما  تقاء 

ل جيد يخدم املس والغرض املقصود من البحث.  ش ا    وكيفية توظيف

تفاعل   من  التفك  ذا  يكتنف  عما  بدقة  ع  أن  فالبد  للتفك  ار  ا ر  املظ واللغة   األسلوب  أن  ما  و

النا من  سليمة  الكتابة  ون  ت أن  اللغة  دقة  وتقت  مقصودة.  شطة  فال  أ ة  والنحو ة  اللغو عدم    عذرحية  الباحث 

  اإلملام بقواعد اللغة.

ار.   ام  األف ع اال املناسب، كما  ان  امل ا   ات املناسبة ووصف ع اختيار املصط اللغة  كما أن دقة 

بأقل   قائق  ا ق   األوعرض  شو ال ان  ذا  و أو تكرار.  مبالغة  دون  ا  أو أال  لفاظ و شرط  ما، لكن ع  م الكتابة 

ة. سنات اللغو نا مع ا ون ع حساب الوضوح واألسلوب العل الذي ي   ي

من   خال  ي  خ عل  أسلوب  ع  باالعتماد  وذلك  الكتابة  موضوعية   لغة  الباحث  ستخدم  أن  أيضا  يجب 

يبالغ  حلتا ال  كما  كم  ال ألفاظ  استخدام  وتجنب  املسبقة،  ام  واألح إال   األنا  ضمائر  واستعمال  بالذات     باالعتداد 

ته، ألن ذلك تجسده قدرته ع الكتابة بلغة موضوعية  1حالة الضرورة  ص ن.  2من أجل إبراز    وأسلوب عل رص

 
ول. -  1 ناء الفعل ا لم جمعا ومفردا واالستعانة ب   يفضل عدم استعمال الضمائر بصفة عامة وأيضا التقليل من ضم املت

ـــ القيــام بـــإجراءات البحـــث مــن حصـــر  - 2 ن  ـــ مــن البـــاحث م مـــن قــد يـــن الكث ر القليــل مـــ ـــ املصـــادر واملراجــع وجمـــع املـــادة العلميــة، ولكـــن ال

ســـت بتجميـــع املعلومـــات  ة ل ــ انـــت الع . وملـــا  ــ ــ القـــارئ حيـــث يفتقــدون فـــن اســـتخدام التعب م إ ـــ لبحـــو تــوى العل ســتطيع تقـــديم ونقـــل ا

تمام باألسلوب يبدو ع درجة كب ا، فإن اال ا وتقديم .فقط بل بكيفية عرض مية ومن أعمدة األسلوب  البحث العل   ة من األ

ــ  لمــات غ ــ بالغــة. البعــد عــن ال انــت أك ة  ة وقصــ مــل صــغ انــت ا لمــا  ــ األســلوب ف ســاطة  ــ الباحــث أن يتــو ال ن ع ســاطة : فيتعــ ال

ة وا لمات املتداولة واملعروفة. السالمة النحو ــ املألوفة  محيط عمل الباحث واختيار ال ــان البحــث، لــذلك يجــب ع ــم مــن أر إلمالئيــة ركــن م

ـــــ  ع ـــة إال أن ذلـــــك ال  ــــد اللغــ ـــــ قواعـ ن  ــ ـــــ متخصصــ ن يرجـــــع إ ــــاحث عـــــض البـ ـــان  ــ ذا  ـــا دائمــــا. و ــ طبق ـــة و ــــا بقواعـــــد اللغــ ــــون ملمـ ـ الباحــــث أن ي

ا عنـــد الكت ســـتخدم ـــ  ـــ قواعـــد اللغـــة ال ـــ الباحـــث أن يطلـــع ع ـــذا األمـــر، بـــل يجـــب ع ـــ  انة إ ـــون بحثـــه دقيقـــا وســـليما مـــن االســـت ــ ي ـ ابـــة ح

ة واإلمالئية.   الناحية اللغو
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ون   م أن ي ا من فروع علم اللغة، فمن امل ي وغ ة  علم املعا إن الكتابة  البحوث العلمية تتطلب معرفة لغو

ا     حثالبا لمات واملفردات ال تضمن قيام الكتابة بأداء وظيف ع دراية بقواعد اللغة فضال عن قدرته  اختيار ال

ا  ل دقيق ليتحقق الغرض م ش اره    .1نقل أف

ون من ألفاظ،   ائية فاملوضوع يت اره  حلته ال ، ووسيلة إلظ ة  أساس بناء البحث العل إن الطالقة اللغو

ا :  وجم م ونات شروط وخصائص البد من الوقوف عند أ ذه امل   ل وفقرات وفصول ول

الضوابط  :  فاأللفاظ   من  مجموعة  ا  ف روعيت  إذا  إال  فيه  ا  قيم تكتمل  ال  العمل  الصغرى،   الوحدات   

يد    .2وشروط االختيار ا

فاأللفاظ   غموض.  وال  ا  ف س  ل ال  ة  وا األلفاظ  ون  ت أن  يجب   : املراد  الوضوح  املع  ع  تؤثر  الغامضة 

  إيصاله وذلك يقت مجانية األلفاظ الغامضة واملعقدة. 

بة املع   لمات القر ستحسن تجنب ال ا لذلك  ون مع ون اللفظ إضافة لوضوح معناه أن ي الدقة : يجب أن ي

  مع وجود فوارق طفيفة. 

ملوضوع يختار  من  و  يد  ا الباحث   : ة  يو وا لفت  ما    هالتأث  أجل  من  وذلك  الرتابة  جنبه  و التأث  يمنحه 

تمام بالنص املكتوب.  جباره ع اال باه القارئ و   ان

، فإنه   العل البحث  ناء  و س  تأس األو   عن  مية  أ تقل  وال ال  مل  ل سبة  بال أما  األلفاظ  ذا بخصوص 

ة وا ة والنحو ا حسن الصياغة والسالمة من األخطاء اللغو لل  يتطلب ف ا، وتجنب ا ن مفردا إلمالئية وتو التآلف ب

مل األخرى  وت حسنا ومتوازن مع ا ا مقبوال والس اي مل بما يجعل الوقوف عند  ملة إتمام ا ب أجزاء ا   ، ترت

والقوة   الضعف  بمواطن  اإلحساس  يولد  الذي  والذوق  السليقة  القارئ  تكسب  ال  باملطالعة  إال  ى  يتأ لن  وذلك 

  األسلوب.

املتلقي   إ  اره  أف نقل  للباحث  يمكن  ال  املتطلبات  ذه  ة ودون  لغو معرفة  تتطلب  ومن  قة  الكتابة  طر إن 

  بنجاح. 

ا  صورة موحدة ومتناسقة ولغة   ي يجعل سيج أسلو ا تحتاج إ تخطيط وتنظيم فكري و ان نوع فالكتابة أيا 

ل الع ي ان تخطيط ال سية للموضوع ثم  م للبحث  اسليمة، لذا  دود الرئ مية، باعتباره يضع ا ة من األ ع درجة كب

مة واحدة له قيم ل  ش سيج ل ون ال   العلمية.  ته ي

  خاتمة :

املتعارف   سلسل  بال الباحثون  ا  عا طوات  ذه ا ة وأساسية، و ر النا بخطوات جو العل  البحث  يمر 

د   الزمن وا ختلف  و إ  عليه،  الواحدة من بحث  طوة  ا يختلفان   كما  طوات،  ا تلك  من  ل خطوة  ل املبذوالن 

إ مراحل   امل بحيث ال يمكن تقسيمه  ال العل  البحث  . وتتداخل خطوات  العل البحث  من  آخر، بحسب طبيعة 

ومر  خطوات  توجد  ما  بي وما  آخر،  وله  أول  له  عمل  العلمية  البحوث  فإجراء  منفصلة،  ا  زمنية  يقطع أن  ب  ي احل 

ارة.    الباحث بدقة وم

 
ــ الباحــ  ن ع ــا كمــا يتعــ ــزم ف ة ال يجوز ا ذه األخ زم خصوصا  الدراسة القانونية، ألن  تعد الباحث عن أساليب ا ث ومن األحسن أن ي

ن محــاور  ام بـــ ـــ ســـياب املنطقـــي والتماســك واال سلســل واال ـــ ال ـــار البحــث امتـــدادا ملـــا  أن يحــافظ ع ـــل فكــرة مـــن أف ـــون  البحـــث بحيــث ت

ا. عد يدا ملا  ا وتم   قبل

رة ، ص ) 2008( أحمد شرف الدين -  1 ع، القا شر والتوز ية لل ضة العر   .65: أصول الصياغة القانونية للعقود، تصميم العقد، دار ال

رامــة  -  2 ميــد ال ــ البحــث والكتابــة) 2002( عبــد ا ليــة الــدعوة اإلســالمية، : ورقــات  شــورات  يــابعــة الثالثــة طال، م ومــا  140، ص، بنغــازي لي

ا.   عد
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  قائمة املراجع: 

 ــــالمة م سـ ــــر ــة،  )1999( أحمـــــد عبـــــد الكـ ــ ـــوث العلميـ يـــــة إلعـــــداد البحــ ــ طال : األصـــــول املن ـــ ـــة بعـــــة األو يــ ــــة العر ضـ ، دار ال

رة.   القا

 ـــد شـــوأ شـــر ال  (د.ت) حمـــد فر لـــة الدوليـــة ل ، ا ـــ عنـــوان مراحـــل كتابـــة البحـــث العل بحـــوث، مجلـــة علميـــة : ورقـــة عمـــل 

 محكمة.

 ــــع،  )2008( أحمــــد شــــرف الــــدين شــــر والتوز يــــة لل ضــــة العر : أصــــول الصــــياغة القانونيــــة للعقــــود، تصــــميم العقــــد، دار ال

رة.   القا

 ت) 1982(  أحمد بدر و الة املطبوعات ال ه، و  .: أصول البحث العل ومنا

 ي ي، الطبعة الثالثة. )2015(  احميدوش مد ية البحث القانو   : الوج  من

   س الفاخوري سور وجدة.  ، : مدخل لدراسة منا العلوم القانونية، الطبعة األو)2003(إدر   مطبعة ا

   يم براش اط.) 1999(ابرا شر الر   : املن العل وتطبيقاته  العلوم االجتماعية، بابل للطباعة وال

  مجلـــة الباحـــث  )2019( يلةبــن جديـــدي ســعاد ســـ ، ــ شـــر العل ــ ال الفـــة  ن الضــوابط واملمارســـات ا : األمانـــة العلميــة بـــ

اضــــية واالجتماعيــــة. عــــدد خــــاص  ــــالت  340- 328للعلــــوم الر ــ ا ــ شــــر  بأعمــــال امللتقــــى الــــوط األول حــــول أساســــيات ال

ديثة ات ا كمة التطورات واالتجا خ  العلمية ا عقد بتار   .2019نون   14- 13  الذي ا

 ـــــوان ـ ـــد رشـ ــ ميــ ن عبـــــــد ا ــــ ــ ــــديث  )1992( حسـ ــ ـ ـــام ا ــ ــ ـــــب ا ، املكتــ ـــ ــ ـ ـ ــــث العل ــ ــا البحـ ــ ــ ــاع، ومنـ ــ ــــم االجتمـــ ــ ـــادين علـ ــ : ميــ

ة.   االسكندر

   ع منصور اشة محمد عبد العال وسامي بد قوقية)  2008( ع ل ا شورات ا ية القانونية، م وت،  : املن  .ب

  ية البحث العل  العلوم القانونية، الطبعة  : م )2004(  عبود عبد هللا العسكري   دمشق .،  ، دار النمالثانيةن

 رامــــة ميــــد ال ليــــة الــــدعوة اإلســــالمية،  )2002( عبــــد ا شــــورات  ــــ البحــــث والكتابــــة، م ، بنغــــازي بعــــة الثالثــــةطال : ورقــــات 

يا.  لي

 امعية )2004ح (ع مرا ي. ديوان املطبوعات ا ية التفك القانو زائر  : من  .، ا

 ع )2008(  غازي عناية شر والتوز امعية، دار املنا لل ية إعداد البحوث والرسائل ا   .، عمان: البحث العل من

  ــــدري ن رجــــاء وحيــــد دو ــ ـــ)2000(شــ ـ ــــة وممارســــته العمليــــة، الطبعــــة األو ــياته النظر ــــ أساســ دار الفكــــر ، : البحــــث العل

  املعاصر. دمشق.

  ي : أسال ع، عمان.امل املغر شر والتوز ، دار الثقافة لل ، الطبعة األو   يب البحث العل

  طاب مكناس.) 2009(  و محمد العر ، مطبعة ا ية القانونية، الطبعة األو تصر  املن   : ا

   تصر  أسس ومنا البحث  العلوم االجتماعية، الطبعة األو)2005(محمد الغا   .املعرفة مراكشمكتبة  ،  : ا

  ــاتح ) 2014(محمـــود مصـــري ــة الســـلطان محمـــد الفـ ي، جامعـ ــا ـ ــالم الر ــة وورع العـ ن الضـــوابط األخالقيـ : األمانـــة العلميـــة بـــ

  الوقفية، تركيا .

  ن احمـــد م، دراســـة وصـــفية جماليـــة، مجلـــة العلـــوم ) 2014(مجـــدي عبـــد املعـــروف حســـ ـــ القـــرآن الكـــر ا  : األمانـــة مشـــتقا

ل  سانية، ا  .العدد األول ، السودان 15د  اإل

   داد يا.) 2008(  فيصل مفتاح ا ، بنغازي لي ية، الطبعة األو ية البحوث والرسائل العلمية، دراسة من   : من

 Pochet Bernard.B (2015) : Comprendre et maîtriser la littérature scientifique, Gembloux les presses 

agronomique de Gembloux. 
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داف و تحقيق النتائج  ال ن بناء األ ا النظري ب   فرضية العلمية و إطار

The scientific hypothesis and its theiretical framework between building 

goals and achieving results  
دى    رحال نور ال

Rahal Nour El Houda  

ران، جامعة محمد بن أحمد، طالبة دكتوراه ائر   /و ز  ا

Mohammed bin Ahmed University, Oran / Algeria 

  

ص:    امل

الطبيعية،                   أو  ا  م العلمية سواء االجتماعية  الدراسات  و  البحوث  امة  مجال  ال ية  املن املراحل  الفروض من  مرحلة وضع  عد 

اصة   داف ا ل بحث عل ع العديد من الفرضيات و األ لته. يقوم بتحديد  الفروض  دراسته ، و  يحتوي  فبعد أن يصوغ الباحث مش

ا ، و تلعب  به ،   ا  البحث العل ، و ال من الضروري ع الباحث القيام  م  أساسيات ال يرتكز عل عد اختبار  الفرض البحث من أ و 

ساعده ع الوصول  ق البحثه و  ء للباحث طر ما الشمعة ال ت ا  البحث العل ف ا دورا كب داف قيقة   الفرضية الدراسة و األ إ ا

صياغة  العل كيفية  و  العلمية  للفرضيات  النظري  االطار  عن  بتوضيح  نقوم  سوف  البحثية  الورقة  ذه  و    ، ا  ع بالبحث  يقوم  ال  مية 

ا  تحقيق النتائج  م ا للباحث و البحث العل و مدى مسا ا ، و الكشف عن الفوائد ال تقدم داف   . أ

لمات املفتاحية داف ، البحث العل ، النتائج  الفرضيات ، االطار الن:   ال   ظري ، األ

Abstract: 

     The stage of developing hypotheses is one of the important methodological stages in the field of scientific research and 

studies, whether social or natural. After the researcher formulates his problem, he determines the hypotheses for his study, 

and each research contains many hypotheses and objectives of its own, and after testing the hypothesis, the research from 

The most important basics on which the higher research is based, and which it is necessary for the researcher to carry out, 

and the study hypothesis and its objectives play a major role in the higher research, as they are the candle that lights the 

researcher’s path of research and helps him to reach the scientific truth that he is searching for, and in this paper Research 

We will clarify the theoretical framework of scientific hypotheses and how to formulate their objectives, and reveal the 

benefits they provide to the researcher and scientific research and the extent of their contribution to achieving results 

. Keywords: hypotheses, theoretical framework, objectives, higher research, results 
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  مقدمة:

أساسيات      من  ا  داف وأ الفرضية  عد  و  ، به  اصة  ا داف  األ و  الفرضيات  من  العديد  ع  عل  بحث  ل  يحتوي 

ا    ا دورا كب داف ا ، و تلعب الفرضية الدراسة و أ البحث العل بل و أك من ذلك من الضروري ع الباحث القيام 

الباح د فكري يحال   ع عن ج ا  العل  أل الباحث  من  البحث  ي يتمكن  .ل رة املدروسة  الظا ث من خالله تفس 

تمام بمعاي و شروط صياغة الفرضية    ب عليه اال لة بحثه ، ي ات ذكية ملش يئة تفس صياغة فرضيات مالئمة ع 

ا  تحقيق النتائج .  م ا للباحث و البحث العل و مدى مسا  ، و الكشف عن الفوائد ال تقدم

 لة الدراسة :  مش- 1

ا و الوصول إ نتائج            غية اختبار ا البحث العلم و ذلك  عت صياغة الفرضيات من األساسيات ال يرتكز عل

شأن   إ قرار  الوصول  و   ، ا  لة املراد دراس للمش قيقة  ا لتأكد من تجسد  و  العل  الفكر  عاد  أ ت  تث ان  ا  من شا

تمع الدرا عميمات معلمات ا تاجات أو ح  ل عالقات ، است ش   ) 56، ص 2013(بولقواس : سة سواء 

ا الباحث  أثناء قيام ببحثه ، و للفرضية بناء م وا يجب ع   طوة االساسية ال يقوم  فتبقى الفرضية  ا

الورقة   ذه  جاءت  و   ، املعرفية  قيقة  ا إ  الوصول  و  النتائج  تفس  عديدة   امات  اس ا  ل كما   ، امه  اح الباحث 

ساؤل التا :      البحثية لإلجابة ال

ا ؟  ماما ذا ن -  ا ؟  وكيف يتم صياغ ا ؟   قصد بالفرضية ؟  و ما  أنواع   شروط صياغ

مية الدراسة :- 2  أ

ا البحث             ة االساسية ال يقوم عل ون الفرضية  بمثابة رك ذه الورقة البحثية    مية  تتمثل أ

ا أ مي ص ا ،  و كذلك تت اد ال تخلوا من أي بحث  الوا  العل فت السليم و اإلدراك  م  الف يضا   

داف  ا و وأ ا و آلليات صياغ ا عند قراءته لنتائج بحثه    األسس الفرضية و شروط س الباحث  ستأ ح 

ا .   ا أو نف  و ذلك بتأكيد

داف الدراسة : - 3  أ

ا كتا :   م داف و أ   ذه الورقة البحثية ‘ تحقيق جملة من األ

 ظري للفرضية  إبراز اإلطار الن 

   . ا ال  التعرف ع أنواع الفرضية و اش

   التعرف ع مصادر صياغة الفرضية 

   الكشف عن البناء امل للفرضية 

   ا اثناء صياغة الفرض  توضيح شروط الواجب مراعا

   ا داف يان فوائد الفرضية و ا  ت

   مية الفرضية  البحث العل  تحليل ا

   امات الفرضية  تحقيق النتائج  التعرف ع إس

    . داف و تحقيق نتائج البحث ن صياغة الفرضيات و اال  إبراز العالقة املوجودة ب

  من الدراسة : - 4

ساعد الباحث للوصول           قة او الوسيلة ال  و الطر ان املن معناه العام  و    ملا  اص  دفه ، و  معناه ا إ 

اعتمدنا ع   البحثية  الورقة  ذه  ، و  املعرفة  إ  الوصول  اجل  الباحث من  الذي يتخذه  املنظم   العل  اإلجراء  ذلك 
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النتائج    تحقيق  مته   مسا مدى  و  ا  ل امل  بناء  و  للفرضية  النظري  اإلطار  عرض  ذلك   رز  و  ، الوصفي  املن 

 ل .  البحث الع

ة لبناء الفرضيات    : األسس النظر
ً
 أوال

وم الفرضية  1   . مف

ع ، و يمكن أن يقال    - ما متغ املستقل و اآلخر املتغ التا ين ، أحد ن متغ حة للعالقة ب ات مق  عبارة عن تفس

ساؤالت مطروحة  ا إجابات مؤقتة ل بات . ع   )   46، ص 2007  :(بوحوش و الذن

حه الباحث  بداية بحثه حيث يح   - ل حل مؤقت يق ي ع ش ن ذا اول التحقق منه باستخدام املادة  الفرضية  تخم

  املتوفرة لديه .  

د : - نادا ع األطر األدبية( ز لة اس ي للباحث  حل املش   )    2012 كما أن الفرضية  تصور املبد

عقده الباحث مع نفسه للوصول   اذبة ، و  بمثابة العقد الذي  ونه جملة ال  صادقة و ال   د عن  _ الفرض ال يز

ر :   ين أو أك . (ظا ن متغ يجة مؤكدة لقبول الفرض أو رفضه ، و ال بد للفرض أن يحتوي ع عالقة ب ،   1983إ ن

  ) 66ص 

  . ا  عل إجابة  أية  الباحث  ن  ذ س   ل و   ، البحث  لة  مش تدور حول  دقيقة  أسئلة  عن  عبارة  و  و  الفرض  (بوحوش 

بات    )   47 ، ص 2007 :  الذن

ا املراجع  . أنواع 2   الفرضيات ال  

سة و  الفرضية البحثية و الفرضية اإلحصائية     ناك نوعان من الفرضيات الرئ
 ات تصف     الفرضية البحثية ق املالحظة ، أو من خالل نظر شأ عن طر لة املراد  و  الفرضيات ال ت املش

شمل   ا و   دراس

ة   - ات ، أو تأثر متغ بمتغ آخر ، أو للداللة ع  الفرضية املوج ن املتغ و  الفرضية ال تصف العالقة املباشرة ب

ع   اآلباء  رقابة  زادت  لما  أو   ، الدرا  تحصيله  قل  للتلفاز  دة  مشا زادت  لما  مثال   ، ات  املتغ ن  ب وجود فروقات 

م الدرا .     األبناء زاد تحصيل

املوج  - غ  لكن دون  ة  الفرضية  و   ، ا  بي وجود فروقات  إ  باإلضافة   ، ات  متغ ن  ب ناك عالقة  أن  تؤكد  ال  و  

ا ، و لكن دون معرفة ات ، باإلضافة إ وجود فروقات بي ن املتغ ذه العالقة ، مثال : توجد عالقة ب اتجاه   معرفة اتجاه 

ن التحصيل الدرا وذه العالقة . مثال : توج ية   د عالقة ب ذا املثال لم يتم معرفة ما انتظام الطلبة  الدوام ، ففي 

انت إيجابية أو سلبية .    ن التحصيل الدرا و انتظام الطلبة إن   العالقة ب

  شمل عو   الفرضية اإلحصائية  

ة   الصفر (  الفرضية  ب  ترمز  إحصائيا    H0و  أك  أو  ين  متغ ن  ب عالقة  أي  لنفي  االسم  ذا  سميت  تم  )  بحيث   ،

: ال وجود  مثال   . ن  ي مع بأك من مجتمع إحصا متعلقة  الفرضية  ذه  ون  و ت ات ،  ن املتغ السلبية فيما ب بالعالقة 

اء إحصائيا ، أو وجود لعالقة  الذ الطول و  ن  الدرا  ، أو ال وجود لعالقة دالة ب سبوك و التحصيل  الف ن  لعالقة ب

س .   ن التحصيل و ا   فيما ب

-) ب  ترمز  و   : البديلة  الفرضية  H0الفرضية  ذه  تحدد  و   ، ة  الصفر ة  النظر عن  بديلة  ون  لت االسم  ذا  سميت   (

ن   ة ب ناك عالقة وا ذا النوع  من الفرضيات :  ات ، و من األمثلة ع  ن املتغ العالقات اإلحصائية أو الفروقات ب

تج عنه من أمراض القلب  ن و ما ي زر و آخرون . (دروم التدخ    )387 ، ص 2019 : ، 

  مصادر صياغة الفرضية   - 3

ستقي فرضياته من عدة مصادر ، و يم ا  العناصر التالية  يمكن للباحث أن    كن توضيح
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   ا  املوضوع ا و اطالع م لصياغة فرضية ، و قراء ا الباحث مصدر م سبات املعرفية و العلمية ال يملك عد املك

عد مصدر   السابقة  الدراسات  ع  أن اإلطالع  ، كما  ل قاعدة أساسية أيضا لطرح فرضية موضوعه  ش املدروس 

 آخرا لصياغة فرضية سليمة .  

   ناه يت الذي  النظري  أن  املدخل  بمع   ، الفرضية  لصياغة  خام  مادة  عد   ، موضوعه  تفس  و  تحليل  الباحث  

لصياغة   مصدر  ة  النظر عد  الة  ا ذه    ، النتائج  خالله  من  يفسر  ن  مع نظري  مدخل  تقي  ي عندما  الباحث 

 فرضيات البحث  

 ساعده  ا ي الذي يقوم به الباحث حول موضوعه ، من شأنه أن  ته العلمية .  االستطالع امليدا  نتقاء فرض

   صياغة  ، ة  ج من  بحثه  لة  مش ا   توظيف يحاول  و   ، الفرضية  لصياغة  مصدر  السابقة  الدراسات  نتائج  عد 

ة أخرى     ) 79 ، ص 2020 : . ( صونيا فرضياته من ج

  نقد الفرضية  - 4

عا  القرن   ا  عمل    19احتقار الفرضيات ، و لكن  القرن    18و    17ان شا ان ستعيد الفرضيات م الباحثون ع أن 

  قرار ع أنه  و و تم إاال 

ض ما شاء  -  سان أن يف ل إ  يحق ل

اض ضروري ال غ عنه لتحصيل العلم   -   االف

يال املبدع من قيمة ، و أنكرنا بالتا إيجاد عوامل جدية   -  ار ما للفرضيات من قيمة و إال انكرنا ما ل ستطيع إن ال 

سان إبان البحث .   ار جدية اإل  ، و إن

ون أحيانا   -  ذه الفرضيات ت نا من أن  ي  طأ يأ شاء ، بل له وجود عالم خيا ، و إنما ا ض ما  سان أن يف إن لإل

انت خصبة أنتجت  عق ا ، ف و خص ا  انت ضال دد لقيمة الفرضيات أيا  يمة فال يمكن أن تتحقق ، فالعامل ا

ذا يقول  س  نتائج حقيقة ، و   ذا فقد    ب ا "  و ع  ة تقوم ع اآلثار و النتائج ال تقدم أن حقيقة أي نظر

ائل مية  ان بالفعل لكث من الفرضيات أ ون ، أو قد  ات جديدة .  ي  ة  إيجاد نظر

تج قضايا  -  اذبة قد ت تج غال قضايا صادقة ، فإن القضايا ال انت القضايا الصادقة ال ت و يجب أن نالحظ انه إذا 

ا نتائج يمكن فيما   ستخلص م ا أو  انت ثم نحاول أن نحقق ذا فعلينا ان نطرح الفرضيات أيا  صادقة ، و ع 

زر و اخرون ( در عد أن تطبق علميا .   ) 389 ، ص  2019 : وم و 

 : الفرضية و البحث العل 
ً
  ثانيا

  الفرضية  البحث العل - 1

ات ،   ن املتغ ط العالقات ب البحث العل ، ألن البحوث ال تحاول التحليل و ر ة   ست دائما مطلو إن الفرضيات ل

و   ل   . البحث  بطبيعة  مرتبط  عدمه  من  الفرضية  استخدام  أن  بمع   ، ضروري  مطلب  تصبح  الفرضيات  نا  ف

أ ل نوع من  ارتباطي ؟ حيث أن   ساؤالت  استكشا ؟ أم تجر ؟ أم  أم  الباحث الفرضيات  البحوث يفرض ع  نواع 

  فقط  .  

البحث   دائرة  ل  ش  ، مؤقت  حل  اض  اف ق  طر عن  العلمية  الناحية  من  يتم  الية  اإلش بحث  تحديد  ان  إذا  لكن  و 

دف األسا من تحقيق البحث يكم اص غ فرضية ؟ خاصة و أن ال ا ا ساؤل اإلش ن  للموضوع املطروح ، فيبقى ال

اص املطروح . ا ا واب ع السؤال اإلش   )  139 ،ص 2010  :(جبور   إيجاد ا

ته ،   العل الذي اخ د  الباحث أوكد  لكم بان التجر : أنا  رد أن يقوم الباحث بالبحث العل فيع ذلك أنه يقول 

افة ال تدخل  ة  سو إ    وأخذت ع عاتقي البحث فيه ، ال يحبط بالتفصيالت ا و  حاجة ماسة   نطاقه ، و 
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إليه                  أدعو  الذي  النظري  مضمون  و  ذا  و  ن  البحث   مسأل   ذه   ف  ، عندي  ل    ، فيه  عديل  إجراء 

يم (   )  173 ، ص 2011 :  إبرا

من   و   ، سوس  ا إ  رد  ا من  تقل  سي انه  معناه  ذا   ، العل  البحث  عملية  الباحث  يقوم  أن   بمجرد  أنه  بمع 

اض ، لتأكد من   ون من خالل عملية االف ل ذلك سي فات اإلجرائية  ، و  يم إ التعر يقي ، ومن املفا النظري إ اإلم

  ة ما سيصل إليه من نتائج .  

تاج يتوصل إليه الباحث    و الفرضية   ن أو است ا عبارة عن تخم ن أو أك ، أو أ ن متحول  صيغة حدسية للعالقة ب

و إجابة محتملة   لة البحث  ، ف ل مش لة ، أو أن نقول : الفرض حل مؤقت أو تفس مؤقت يضعه الباحث  حل املش

  ألسئلة البحث  

ع  " عبارة عن صياغة   : الفرضية   ذه  كما أن  ون مثل  ، و أن ت ن  سق مع عض عناصر  ن   عن عالقة ممكنة ب

يقي  ذه العالقة من خالل البحث االم سمح باختبار  ري . الصياغة مما  و   )   74، ص 2009 :  (ا

  ت  البحث العل  دور الفرضيا - 2

د فكري يحال  الباحث من ع عن ج ا  شأ من فراغ " أل ي    الفرضيات البحثية ال ت رة املدروسة .ل خالله تفس الظا

تمام بمرحلة القراءة   ب عليه اال لة بحثه ، ي ات ذكية ملش يئة تفس يتمكن الباحث  من صياغة فرضيات مالئمة ع 

يدية أساسية .     و االستكشاف ، و  مرحلة تم

ا العوامل  تبدأ   ، الفرضيات  عض  أساسيا  صياغة  دورا  الواقع  مالحظة  ر  تلعب  الظوا رة من  ظا بمالحظة  ارجية 

ر   الظوا ذه  له  تخضع  الذي  القانون  ض  يف أن  يحاول  و  الباحث  ا  ف (عنصر  يفكر  ص  2012  :  .    ،  124                                                                                   (

النحو             ع  ا  م عض  تحديد  يكن   ، إيجابية  فوائد  عدة  ا  ل و  املدروس  املوضوع   اتجاه  أدوار  عدة  الفرضية  تقوم 

ي :    اآل

    لة البحث أمام عاد املش ا بالعمق  ساعد الفرضية  تحديد أ ا و تناول الباحث تحديدا دقيقا، بحيث يمكن دراس

 املطلوب 

    ل املعلومات ال ط أو عزل  ا ، و ر ا ببعض لة و تحديد عالق ة للمش ساعد الفرضية  تحليل العناصر املطلو

لته .   ا عالقة بموضع البحث ومش  ل

   ت ال  القاعدة األساسية ملوضوع البحث و  ل  تمثل الفرضية  مة و الالزمة  قائق امل اختيار ا ل  الس جعل من 

دف .   اجة دون  ة ، و جمع كمية من املعلومات الفائضة عن ا لة و عدم التخبط و املتا  املش

    و  ، ا  عل يركز  و  ا  يقوم  ان  يجب  ال  املالحظات  نوع  له  تحدد  و  خطاه  تقود  للباحث  دليال  الفرضية  عت 

ب  ا.  املعلومات ال ي ا ، و التجارب ال يمر   جمع

  معة ، ع أساس أن العالقات تقود الفرضيات الباحث إ توجيه عملية التحليل و التفس الالحق للبيانات ا

عمله   عة ، تدل الباحث إ ما يجب أن يقوم به و  ا و التا تلفة املستقلة م ات ا ن املتغ ضة ب . (قندج و املف

ي     ) 105 ، ص 2009  : السمرا

 
ً
    البناء امل للفرضيات:  ثالثا

  كيفية صياغة الفرضيات - 1

ي:  اآل   تتم صياغة الفرضيات العلمية بالعديد من الطرق باالعتماد ع نوع الفرضية 

o  (املقارنة  ) التفاضلية  د    الصيغة  يز مثل   ، ن  الت ا ن  ب املقارنة  ا  يتم من خالل ال  الصيغة  و  

 التحصيل الدرا لطالب الذي يدرس عن التحصيل الدرا للطالب الذي ال يدرس  

ية ( الشرطية )  داد .   الصيغة التضمي  مثل  إذا ازداد معدل الدراسة اليومي للطالب فإن حصوله ع درجات س
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ة (  ر حية )    الصيغة التقر ادة كمية السماد الطبي  العبارة التصر صول املوز مع ز مثل تزداد كمية اإلنتاج الزرا 

 عليه .  

الدعوة   ة     صيغة  بك الصيغة  ذه  ستخدم  و  الفرضيات  حول  البحث  و  التق  من  د  للمز الباحث  يدعو  بأن 

زر و اخرونالبحوث النوعية    ) 388 ، ص 2019 :  . ( دروم و 

  أسس صياغة الفرضية   - 2

ي   يتمكن الباحث من اختبار الفرضيات بأسلوب عل و دقيق ، فإنه ال بد من صياغة فرضيات الدراسة وفق أسس و  ل

ذه األسس ما ي :   م    قواعد ع ذلك  ، ومن أ

   سيط ما أمكن ذلك ا بأسلوب لغوي   تو الدقة و الوضوح عند صياغة الفرضيات و اختصار

   . ا قابلة للقياس و االختبار ل يجعل ش ات و  ن متغ ل عالقات ب  يفضل صياغة الفرضيات ع ش

   عمل ل  ش الدراسة و  رة قيد  الظا أو  لة  توى املش بما يتالءم مع طبيعة  وا ضرورة ان تصاغ الفرضيات 

ذه األسس  ا بناء ع   )  72 ، ص 2000  :( عليان و غنيم .  ع تفس

  روط الفرض العل ش - 3

ل  جب ي ا تماما يؤدي إ مع محدد ال يحتمل التأو ون الفرض العل وا  أن ي

نات البدنية باألثقال إ تنمية القوة العضلية   اض أن تؤدي التمر اف يا ال مجال للشك فيه  ون الفرض بد  يجب أال ي

وائية   نات ال ات معينة و من أمثلة ذلك الفرض القائل "يؤدي استخدام التمر ن متغ ب أن تحدد الفروض عالقة ب ي

ن  ي بالدرس إ تحس  الكفاءة الفسيولوجية للتالميذ .   جزء اإلعداد البد

رة البحث املدروسة .  غطي الفروض جميع جوانب ظا  يجب أن 

دف البحث و محققا للغرض منه   ون الفرض متماشيا مع   يجب أن ي

ناد ع الفرض الواحد.   تملة أك من االس ناد ع الفروض املتعددة ا  يجب االس

ون الفروض قابلة لالختبار   ا علميا  يجب أن ت  أي يمكن اختبار

ة و خاصة  البحث التجر لضمان عدم التح .     ، ص    2002  :  (صابر و خفاجة  بفضل االستعانة بالفروض الصفر

26  ( 

امة - 4   حول صياغة الفرضيات مالحظات 

ا  ي -  عن ال  وانب  ا ل  غطي  أن  ا  ف ط  ش و  فرضيات  عدة  أو  سية  رئ واحدة  فرضية  للبحث  ون  ي ان  مكن 

 البحث  

ون لنفس املوضوع بالنفي و االثبات .   -  ة باإلثبات او النفي و ال ت  يمكن أن تصاغ النظر

ي الف -  لة أو معقدة بحيث يصعب التعرف ع متغ ون الفرضية طو ستحسن أن ت ع "  ال   رضية " املستقل و التا

صو خارج املدرسة    ةمثال : التحصيل الدرا  الدارس -  س ا ل كب بالتدر ش ة يتأثر   الثانو

ي و   -  يدة  صياغة الفرضية " ال مجال لتفس العشوا ة ا ا املعرفة و ا م ناك متطلبات لصياغة الفرضية أ

 االعتباطي " .  

ة الفرض -  ة. عد تأكد من  عد إ حقيقة و نظر زر و اخرون  ية قد تتحول فيما   ) 89 ، ص 2019 :( دروم و 

يدة - 5   معاي الفرضية ا

   ( ة ون قائمة ع أسس معرفية و علمية (نظر  أن ت

   موعات ن ا ات أو الفروق ب ن متغ ز بجالء عالقة ب  أن ت
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   ب ون قابلة لالختبار أو التجر  أن ت

   ان ة املع ومختصرة قدر اإلم ون وا  أن ت

   (مجرد االحتمال) تعد عن االرتجال  أن ت

  اح حل مؤقت لة باق ون ذات عالقة باملش  أن ت

 عيدة عن احتماالت التح ال ل ون  ن أن ت  )   77، ص  دت  :لباحث . (حس

داف ونتائج   ن تحقيق األ  :الفرضية ب
ً
عا  را

مية الفرضية                                                                                                                 - 1                                                          أ

لة البحثية ،  ات املتضمنة  املش ا النتائج املتوقعة من املتغ   عندما يصاغ الباحث فرضيات بحثه فإ

ال البح ، و نظرا الحتمال    صية  ا ة الباحث ال ا دراسات السابقة أو خ د ذه التوقعات يمكن أن تؤ و مثل 

ين  البحث فغننا عادة يجة معينة ، و إذا    وجود أك من متغ ل فرضية تتوقع ن نجد  البحث الواحد عدة فرضيات 

الف من  فرضية  الفعلية  النتائج  تدعم  ا  رضيات  لم  يرفض الباحث  مية    فإن  أل الباحث  و  مية  أ برزت  نا  من   ،

مية  ذه األ   : الفرضيات و فيما ي تفصيال ل

 ر .  تزود ال يحة عن تلك الظوا دف الوصول إ املعرفة ال ر   فرضية الباحث بتفس مؤقت للظوا

   . ات ن املتغ ا يت مستوى العالقة ب ين أو أك ، و من خالل اختبار ن متغ  تتضمن الفرضية عالقة ب

 ا ، إضافة إ تحديد طبيعة شت أدوات جمع البيانات ال   الفرضية توجه الباحث من حيث حدود الدراسة و عدم 

ي الالزم الختبار الفرضية .   ا ، و نوع التحليل اإلحصا  يحتاج

   ل الس الباحث الفرضية يصبح من  أن يخت  عد   ، البحث و خالصته  نتائج  بإطار لعرض  الباحث  الفرضية  تزود 

ست ا ، بمع آخر  الصة  ال تتعلق  ل فرضية ع حده و يحدد ا زء  عليه أن يأخذ  طيع الباحث أن ينظم ا

اص بالنتائج وفقا لنتائج اختبار الفرضيات     ) 59 ، ص 2014 : . ( عباس ونوفل و آخرون ا

داف ال- 2 مية أ ا بتحقيق النتائج أ   بحث  و عالق

   ا من خالل قيامه ببحثه ا  تحديد النتائج ال من املتوقع أن يصل الباحث إل داف البحث دورا كب تلعب أ

 العل 

   س لتحقيقه من خالل بحثه العل دف الذي  ة  إيضاح فكرة الباحث و ال مية كب داف البحث أ  أل

 ساعد الباحث ع قراءة داف    النتائج .   حسب الباحثة ترى أن صياغة أ

  م يمكن قبول الفرضيات - 3

التحقق   دف إ  ا  إذا استطاع    إن فحص الفرضيات واختبار عت مقبولة  ، فالفروض  ا  ا أو رفض انية قبول إم من 

ا حقائق و لكن وجود   أ ت ع  ا ، فالفرضيات ال تث الباحث ان يجد دليال واقعيا ملموسا يتفق مع جميع نا ترتب عل

ن مط إ  يق . إن التوصل  الفرضية  د  ال تؤ الباحث من إيجاد عدد من األدلة  لق ، و تزداد درجة االحتمال ، إذا تمكن 

لة البحث .   ع أن الباحث استطاع ان يحضر األدلة ال تمكنه من قبول الفرضية و بذلك يقدم الباحث حال ملش   ذه 

ته م يتخ البا -4   حث عن فرض

ا  يجب أن تل  ، و أن   يحة و أ ا غ  ع أ ة الفرضية ال  د  إن عدم القدرة الباحث ع إيجاد األدلة ال تؤ

ان   الة تبقى الفرضية قائمة و يبقى إم ذه ا ع ع االدلة ، و   ا ، فالباحث قد ال  يبحث عن فرضية أخرى غ

ا متوافرة .     البحث ع

علن ذلك و بالتا يجب أما إذا استطاع ا ا فإنه مضطر ألن  ت عدم  ذه الفرضية و تث عارض  لباحث أن يجد أدلة 

ل الفرضيات ال   ة ، ف انت مغر ستطيع الباحث ان يتمسك بفرضيات خاطئة ح و لو  أن يتخ عن الفرضية ، و ال 
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عض التعديل  أثناء البحث   ا  ا الباحثون يمكن  أن يدخل عل ، و قبل أن يصل الباحث إ إثبات فرضية ما فإنه  يضع

ا .  اطئة و ال يتخ ع عشرات الفرضيات ا زر و اخرون قد يمر   ) 389 ، ص 2019 :( دروم و 

  :  اتمةا

أ  إجراء عل البدو ختاما ملا سبق  نقول  ،    ن الفرضية  ا من فوائد عدة  به ملا ل القيام  الباحث   و     ع 

م    سا الفرضية  ان  كما  األدبية،  األطر  ع  نادا  اس املشكالت  حل  للباحث   ي  املبد التصور  ذلك   الفرضية  

م   سا و  ، عنه  التخ  او  البحث  الفرض  التحقق  إما  ق  طر عن  ذلك  ون  ي و  النتائج  تفس  كذلك  و  داف  أ تحقيق 

  ا  .  الفرضية  مساعدة الباحث ع القراءة النتائج و تفس

  قائمة املراجع: 

 ) ر شر . عمان .  1983أحمد جمال ، ظا  ): البحث العل ، دار محالوي لل

 ) سعيدي  رة  ش بن   ، زر  ،طارق  دروم   ، .    ):2019أحمد  البحثية  بالنتائج  ا  عالق و  داف  األ بناء  و  العلمية  الفرضيات   .

ل  اضية و االجتماعية ، ع خاص ، ا زائر  مجلة الباحث للعلوم الر   فة ، ا

 ) د  ،الز محمد  ر  ر  2012جوا تطو البح   التم  مركز     ، سعود  امللك  بجامعة  ا  اختبار و  العل  البحث  فرضيات    :  (

اضيات .                                                                                                             العلوم و الر

     )  يم ي ، ط  2011عبد هللا ،  إبرا     2) : البحث العل  العلوم االجتماعية بجامعة املغرب  دار البيضاء ، املركز الثقا العر

     ) بات   الذن محمود،  محمد   ، بوحوش   ، املطبوعات  2007عمار   ديوان   . البحوث   إعداد  طرق  و  العل  البحث  اج  م  :(

امعية .   ا

       ،ي  ( عامر   ): البحث العل الك و النو ، دار اليازوري العلمية  ، عمان . االردن  2009قندج ،إيمان السمرا

 ) ة و التطبيق . ط  2000ر مصطفى ،عليان ،عثمان محمد غنيم اج و أساليب البحث العل النظر ، دار الصفاء ،    1) : م

  عمان . األردن   

 ) ، بولقواس   د  2013زرقة   : بجامعة)  العلوم االجتماعية نماذج تطبيقية   الفرضيات  دراسات  اختبار  ،    مجلة    ور  سكرة 

سانية ، ع      30- 31العلوم اإل

   قائق انية التخ ، مجلة     ا ن إلزامية الطرح و إم ن  ( د ت ) : آليات طرح الفرضيات  الدراسات النفسية  ب ب ،  حس غر

  . 2اعية ، عللدراسات النفسية و االجتم

 )  قت ع ،خفاجة . مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية ،     1): أسس و مبادئ البحث العل . ط  2002فاطمة عوض ، صابر ، م

ة . مصر .     اإلسكندر

   ) صونيا    ، و    2020قاس  اضية  الر للدراسات  امليدان  مجلة   ، ادي  األ البحث  ساؤالت   ال و  الفرضية  :استخدام   (

لد الثالث ، ع االجتما سانية ، ا     10عية و اال

 )  د ، جبور سانية ، ط    2010فر الية  البحث  العلوم اإل ديثة اإلش ا العلمية ا ية األبحاث و أسس ، مؤسسة    1) : من

ديثة للكتاب ، لبنان     ا

 ) ري و ة ، عمان . ا  1)  : أسس البحث العل ، ط 2009محمد محمود ،ا     74الردن  ص ، دار املس

 ) بكر، نوفل و آخرون  ، عباس ، محمد  النفس  2014محمد خليل  بية و علم  ال البحث   إ منا  : مدخل  ، دار    5، ط    ) 

ة ،عمان . األردن    املس

 ) ا ببعض اإلجراءات2012يوسف ، عنصر ية جامعة منتوري قسنطينة  ) : الفرضيات البحث العل و عالق شورات  املن ، م

جمة     مخ علم االجتماع االتصال للبحث و ال
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اا ا وتوظيف ا وكيفية عرض ف عر   لدراسات السابقة: 
The previous studies: Their definition and way to exposing and using them 

ي ط د.   شرى جعو

Bouchra Jeouni 

سانية، جامعة موالي إسماعيل، مكناس/ املغرب، اإليميل:   لية اآلداب والعلوم اإل طالبة باحثة  سلك الدكتوراه، 

bouchra.jeouni@hotmail.com  

Faculty of Letters and Human Sciences, Moulay Ismail University, Meknes / Morocco 

    

ص:    امل

ة    عد الدراسات السابقة ا عملية استكشافية منظمة وموج عت أيضا بوصف . كما  ة إلنجاز أي بحث عل ر ية جو مرحلة من

القراءة   عكس  و منطق  النقدي؛ و البناء  منطق  األول   يتج  ن.  امل مت ن  تتأسس ع منطق ا  و ل يمولوجيا وميتودولوجيا؛ نظرا  س إ

لألعم إ النقدية  الباحث  و منطق يقود  ؛ و ا البناء اإلش ي  منطق  الثا نما يتمثل  ب العلمية.  ماعة  ا مسبقا داخل ا إنجاز ال تم  ال 

ون   يواج ن  الباحث الشباب  من  العديد  أن  غ   . العل قل  ا داخل  مضافة  قيمة  تقدم  الية  إش بحثه،  ملوضوع  جديدة  الية  إش إنتاج 

ذه املرح ات لتنفيذ  ة أخرى  صعو س من ج ة، و ذه املداخلة اإلحاطة بخصوصية الدراسات السابقة من ج ية. لذلك، تتو  لة املن

ا  إعداد أبحاث علمية. ولتحقيق  ذه الدراسات وتوظيف ن إ إبراز كيفية عرض  ن الغاي  ات امة. يقدم  ت عة محاور  ، تتضمن املداخلة أر

فا للدراسات السابقة، مب  األول  عرض الثالث  عر عد ذلك  ذه الدراسات. و ي شروط اختيار  عا الثا ا العلمية. ثم  ا وظائف داف م أ نا أ

عرض جودة  ع  تؤثر  ال  عة  الشا ل  املشا عض  ع  الرا ور  ا يث  ا  وأخ السابقة.  الدراسات  ثمار  واس لقراءة  ية  املن العمليات   أبرز 

ا الدراسات  األبحاث  ذه  امل وتوظيف  الت ا إ  ناد ذه املداخلة  اس مية  ، تكمن أ التا ا. و ح  املقابل سبال لتجن ق امعية، و

الشرو  إدراك  العا ع  ساعد طلبة التعليم  أن  ا  يمك عاد  و أ ي؛  عد إجرا م و عد   ، يمولو س عد إ عاد أساسية:  أ ن ثالثة  ط  ب

ثمار الدر  ة الس نة.  واملعاي الضرور   اسات السابقة  إعداد أبحاث علمية رص

لمات املفتاحية:  الية، البحث.  ال   الدراسات السابقة، عرض وتوظيف، القراءة، اإلش

Abstract: 

The previous studies are an essential methodical step for any scientific research. They are exploratory operation 

organised. And they are also directed epistemological and methodological, because they are based on two complementary 

logics: the critical construction and the problematic construction. The first logic reflects critical reading of previous works in 

scientific group. The second logic renders the researcher produce a new problematic for his research subject, and this 

possibility gives an added value in the scientific field.  But a lot of young researchers suffer from many problems that hinder 

the using previous studies. So, this intervention aims to realisetwo basic objectives: firstly, to surrounding the specificity of 

previous studies; secondly, to reveal the way of exposing and using this methodical step in the construction of scientific 

research. This intervention contains four important axes. The first defines the previous studies, and shows their objectives 

and their scientific functions. The second presents conditions for choosing these studies. The third summarizes methodical 

operations for reading the previous studies. Finally, the fourth axe indicates some common errors related to exposing and 

using these studies and it gives solutions for investing them. This intervention is important, because it bases on the 

complementarity between three levels: epistemological, methodical and procedural. It can help students at university to 

understand the conditions and norms to use the previous studies, because they are very necessary to realise the quality of 

scientific research. 

Key words: Previous studies, Exposing and using, Reading, Problematic, Research 
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  ة:دممق

ع   ة  األخ ذه  تتحدد  أن  يمكن  حيث  أصالته،  تحقيق  عل   بحث  أي  إجراء  من  األساسية  الغاية  تتج 

ات و  ة جديدة، مستوى تقاطع املقار ي، مستوى إنتاج رؤ ات عديدة: "مستوى العمل امليدا التخصصات العلمية،  مستو

) " ). غ أن مبدأ األصالة ال يمكنه أن يتحقق دون معرفة ما يروج  Dumez:07/2011, p. 18ومستوى االختيار امليتودولو

السابقة، ألن عن   الدراسات  قراءة  مية  أ تكمن  نا  و البحث؛  موضوع  أنجزت حول  أعمال  من  العلمية  ماعة  ا داخل 

الباحث من تحديد يتمكن  ا  ق عت قراءة    طر لذلك،   . العل قل  ا ل قيمة مضافة داخل  ش أن  األفق الذي يمكنه 

نما   ست عملية عشوائية و ا ل و يمولوجيا وميتودولوجيا، نظرا ل س ا إ نيا منظما وموج نا ذ السابقة تمر الدراسات 

عرض نقول  وحينما  محددة.  ية  من وقواعد  لشروط  وتخضع  وغايات،  وظائف  ا  ل علمية  الدراسات      وتوظيف 

ذه الدراسات، فعل القراءة النقدية، وفعل الكتابة. غ   السابقة فنحن أمام ثالثة أفعال: فعل االختيار املنظم وامل ل

ذا يؤثر بدون   ل عديدة؛ و ات ومشا ضه  كث من األحيان صعو ع ن  ذه األفعال من قبل الطلبة الباحث أن تملك 

وت م  عرض جودة  ع  ساؤل  شك  عن  اإلجابة  املداخلة  ذه  تحاول  لذا،  البحثية.  م  أعمال الدراسات   ذه  ل م  وظيف

ذه الدراسات   وا قواعد قراءة الدراسات السابقة، وأن يوظفوا  ن أن يتمل و: كيف يمكن للطلبة الباحث مركزي أال و

عن  اإلجابة  اولة  و ة؟  املطلو العلمية  واملعاي  الشروط  وفق  م  ن    أبحا دف تحقيق  املداخلة  تتو  ساؤل،  ال ذا 

ع   م  مساعد وكذلك  ة،  ج من  السابقة  الدراسات  خصوصية  إدراك  من  ن  الباحث الطلبة  ن  تمك ما:  و ن  أساسي

ذه   مية  أ تكمن  نا  و أخرى.  ة  ج من  الدراسات  ذه  ثمار  واس وقراءة  الختيار  ية  املن واملعاي  القواعد  تطبيق 

تج حيث  السابقة.  املداخلة،  الدراسات  وتوظيف  لعرض  ي  اإلجرا والبعد  امل  والبعد  يمولو  س اإل البعد  ن  ب مع 

: التا سة، و  عة محاور رئ   لذلك، تتضمن املداخلة أر

ا؛أوال:  ا، وظائف ا، غايا ف عر   الدراسات السابقة: 

ة الختيار وقراءة الدراسات السابقة؛  ثانيا:   الشروط الضرور

ية لقراءة الدراسات السابقة؛ ثالثا:   العمليات املن

عا: ا. را له وسبل تجن ثمار الدراسات السابقة: مشا   اس

ا  ا، وظائف ا، غايا ف عر   أوال:الدراسات السابقة: 

ا الباحث ع ما تم تداوله مسبقا من  عت الدراسات السابقة مجموعة من األعمال العلمية ال   يتعرف من خالل

أو أطروحات،   أو مقاالت،  (كتب،  متنوعة  بليوغرافية  ون عبارة عن موارد ب ت أن  ا  مك بحثه، و دراسات حول موضوع 

ن).   ناك كتب وأطروحات ُتصدر  كال الصيغت ما معا (مثال  ونيا أو  ا إما ورقيا أو إلك )، كما يتم إصدار وما يم  إ

وم "الدراسات السابقة" ( وم "قراءة األدبيات" (Previous studiesمف سيط  Literature reviews) عن مف و اختالف   ،(

داف   األ حيث  فمن  ا.  ثمار اس بكيفية  أو  ا  ووظائف ا  داف بأ س  ول بليوغرافية  الب املوارد  بطبيعة  نظري،  يرتبط،  

امل والقواعد  الشروط  وكذلك  حينما  والوظائف  ا  نفس تبقى   السابقة  الدراسات  وتوظيف  الختيار  ة  الضرور ية  ن

نتجت ع  
ُ
وم األول إ األعمال ال أ بليوغرافية، يحيل املف نتحدث عن قراءة األدبيات.؛ أما من حيث طبيعة املوارد الب

بليوغرافية م  ال ب ا  أش ل دراسات علمية حول موضوع البحث، وال يتم إصدار تنوعة مثل ما سبق اإلشارة إليه  ش

س   القوام العلمية،  الدراسات  (مثل،  البحث  بموضوع  الصلة  ذات  املراجع  ل  ع  ي  الثا وم  املف يدل  نما  ب قبل،  من 

  ،( ة، صور، إ ة أو مكتو ر علمية أو مؤسساتية، وثائق سمعية أو بصر ع نظري، تقار واملعاجم، مقاالت وكتب ذات طا

وم ال وم األول،  أي أن املف و أعم ألنه يندرج ضمنه املف ي  مية إلنجاز البحث،  ثا ذا األخ أك أ عت  لكن مع ذلك 

ستطيع الباحث   عة  عاد األر ذه األ يقيا، ومن خالل  م يا و يميا ومن ا ومفا ون مؤطرة نظر ألن الدراسات السابقة ت

لب ا  محدودي من  نطلق  و الدراسات  تلك  فوائد  شف  يك الدراسات  أن  ل  ش املنطلق،  ذا  ومن  بحثه.  الية  إش ناء 
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نا نقديا" ( ذا توجد عالقة Berland, Piot et Stolowy: 03/2013, p. 03السابقة "تمر الية البحث؛ ول دف إ بناء إش  (

ر   ارل بو نادا إ تصور  الية. فاس ا وصياغة اإلش ن قراء ذه العالقة   Karl Popperوطيدة ب للمعرفة العلمية، تتج 

عرفه حوله" ( عرفه حول موضوع البحث وما ال  عرفه).  Dumez: 2010, p. 09 "إنتاج معرفة تقوم ع ما  حول    فما 

عرفهاملوضوع يمثل قراءة الدراسات السابقة، و نا    ما ال  ء الذي يدل  الية البحث؛ال حول املوضوع يمثل كتابة إش

و نتاج للقراءة النقديةع أن بن نما  الية ال يتحقق من فراغ و نتج مسبقا من أعمال    اء اإلش
ُ
ا الباحث ملا أ ال يقوم 

ارت  مجموعة من العناصر من   ست  ا شر مة، حدد داف م علمية. لذلك، تروم الدراسات السابقة تحقيق عدة أ

ا ما ي (   ): Hart: 2009, p. 27أبرز

  ن دود ب ب دراسته؛ تحديد ا   ما أنتج سابقا حول موضوع البحث وما ي

  مة املرتبطة بموضوع البحث؛ ات امل   كشف املتغ

  فق جديد ملوضوع البحث؛
ُ
ء أ كيب ملا تم إنتاجه من أعمال علمية وت   القيام ب

  لة؛   التعرف ع السياق الذي أنتجت فيه املش

  لة؛   التعرف ع داللة املش

  ساب الرصيد لة؛ اك ي املرتبط باملش   اللغوي واملفا

   ا إجرائيا من ار وتطبيق ن تلك األف ة، والعالقة ب ار واإلطار النظري لألعمال السابقة من ج ن األف معرفة العالقة ب

ة أخرى؛   ج

 لة؛ ة املش يات وتقنيات البحث ال استعملت ملعا   تحديد من

 قة تث نة. تأط املوضوع  سياقه التار بطر ا الرا لة ووضعي خ املش ن تار   ت املقارنة ب

ست عالقة خطية، بل  عالقة   الية ل إضافة إ ذلك، وجب اإلشارة إ أن عالقة قراءة الدراسات السابقة باإلش

البحث، سواء   الية  إش التعامل مع  ا  ال يمر ع طات  القراءة ومختلف ا ن  اب واإلياب ب الذ من  تقوم ع عملية 

يص وظائف الدراسات السابقة  ستة عناصر   ذا املنطلق، يمكن ت يقيا. ومن  ا إم ا أومن حيث التحقق م حيث بنا

 : ا فيما ي ة أجمل ر   جو

  _ معرفة ما تم إنتاجه من أعمال علمية حول موضوع البحث؛ 1

ا مسبقا حول املوضوع2   ؛_ الكشف عن محدودية األعمال العلمية ال تم إنتاج

ة؛3 ا العلمية املطلو الية البحث بمعاي   _ بناء إش

  _ اختيار املنا واآلليات املناسبة واألك فعالية  البحث؛4

؛5 ا الباحث  عمله البح ستخلص   _ تحليل نتائج البحث ال س

توصل إليه الباحث  نتائج بح6 ن ما س ن ما أنتج مسبقا حول موضوع البحث و   ثه. _ املقارنة ب

انية التحقق   امسة والسادسة إم عة وا يح الوظيفة الرا الية، ثم ت ون الوظيفتان األو والثانية  خدمة بناء اإلش ت

نما يتم أيضا توظيف   الية البحث فحسب، و ثمار الدراسات السابقة ع بناء إش ذا، ال يقتصر اس الية؛ ول من اإلش

ر نتائج ا ا.  ذه الدراسات  عملية تحر   لبحث وتحليل

دف من خالله الباحث إ اإلملام بما   عت قراءة الدراسات السابقة،  نظري، بمثابة، مشروع  و مجمل القول، 

يص مراحل مشروع القراءة النقدية    مكن ت ن ثم بناء تصور نقدي حوله. و أنتج من أعمال علمية حول موضوع مع

نا ا اس سة، تم تحديد يست مراحل رئ باش  دا إ ما قدمه الباحث األمر شي كتابه "مدخل إ التفك      بروس ر. ر

ذه املراحل فيما يالنقدي"   :)Reichenbach: 2001, p. 18-26( شأن مراحل بناء املوقف النقدي. وتتج 

 مرحلة املعرفة: 
ً
سب القارئ معرفة    نقدي.  حول ما يقرأه؛ و مرحلة أساسية  أي تفك  ع أن يك
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م: م املادة املقروءة. مرحلة الف ف   تدل ع أن القارئ عليه أن يدرك و

ذه القراءة.   مرحلة التطبيق: تحيل إ أن القارئ يطبق ما يدركه من قواعد القراءة النقدية  وضعيات معينة ل

مه وأدركه حول املادة املقروءة.  مرحلة التحليل:  ذه املرحلة بتحليل ما ف   يقوم القارئ  

حلله القارئ.   كيب واالستخدام اإلبدا ملا يدركه و نا بال كيب: يتعلق األمر    مرحلة ال

ذه املرحلة إعداد تقييم نقدي ملا أدركه القارئ وملا قام بتحليله.   ل  ش   مرحلة التقييم: 

ا ممارسة  ة  وقبل  الضرور الشروط  مجموعة من  تحقق  البد من  املراحل،  ذه  وفق  السابقة  للدراسات  النقدية  لقراءة 

ذه الدراسات.    الختيار وقراءة 

ة الختيار وقراءة الدراسات السابقة   ثانيا: الشروط الضرور

ة الضرور الشروط  ملسألة  الباحث  استحضار  السابقة   الدراسات  وتوظيف  لعرض  محطة  أول  الختيار    تتج 

ساؤالت  لو  ثالثة  عن  اإلجابة  إ  الباحث  تقود  ا  أل البحث،  إلعداد  أساسية  مسألة  و  بليوغرافية؛  الب موارده  قراءة 

ال   ؟ وما  الشروط املمكنة  ا  بح : ماذا سأقرأ؟ وكيف سأختار املراجع ال سأوظف مة و ذه    تؤطر م ي ل قراء

سلك البا ة الختيار ولقراءة  املراجع؟ وإلبراز كيف  م الشروط الضرور ور إ تقديم أ ذا ا دف  طة،  ذه ا حث 

الدراسات السابقة، نظرا ألن فعل االختيار وفعل القراءة يتطلبان توفر مجموعة من الشروط األساسية قبل الشروع   

سة.   ا  سبعة شروط رئ   تنفيذ عمليات القراءة؛ وال أجمل

  د تيمة االنطالق لقراءة الدراسات السابقة الشرط األول: تحدي 

ن،   ا موضوعا للتفك داخل ميدان عل مع ال سيجعل التيمة  الباحث يصعب عليه اختيار  الطالب  يح أن 

ع اختيار   ساعده  أن  ا  ال يمك لول  ا ناك مجموعة من  مع ذلك،  ميدان. لكن  ل  مواضيع   نظرا لوجود عدة 

ا: تيمة  م يمة البحث، من أ عرف ب   االنطالق، أو ما 

تيمِة  اختيار  نحو  يتوجه  أن   _  ) ا  حول تامة  معرفة  لديه  ون  ت ال  تيمة  أو  العلمية،  تماماته  ا ضمن   :Letermeتندرج 

27/03/2021, p. 03.(  

ن.  ن آخر ا ع إعادة إنتاج نفس ما سبق إنتاجه من ِقبل باحث عمل من خالل   _ أال يختار تيمة 

ا، سواء من حيث املدة الزمني ون قادرا ع االشتغال حول لفة املادية، أو من حيث  ة_ أن يختار تيمة ي ، أو من حيث الت

يقية. ة، أو من حيث األجرأة اإلم   كفاياته املعرفية والنظر

شارة أستاذه املؤطر بخصوص اختياره لتيمة االنطالق،   ب للطالب الباحث أن يقوم باس ستقبل    ألن_  ي األستاذ الذي 

ن الطالب الباحث والعناصر التالية:   ون لديه غالبا دراية حول العالقة الوثيقة ب ظة تحديد مشروع بحثه ت الطالب  

ال   ات  الصعو فيه،  ن  الذي  االجتما  الوسط  املوضوع،  حول  قيقية  ا ته  تجر باختياره،  قام  الذي  "املوضوع 

ل  ا، املشا ا" (  ستطيع مواج ا والالعداالت ال يدي ون األستاذ  Paugam: 2008, p. 62ال يتمرد عل مع آخر، ي ).و

  . تيمة معينةدى قدرة الطالب الباحث ع إنجاز بحث حول معرفةملاملشرف أك 

ة املراجع  بليوغرا بك ي: تجنب إثقال برنامج االختيار الب   الشرط الثا

ستحيل  أنه  كما  ا،  ضرور س  أن  ل ب  ي لذلك  البحث،  أعمال علمية حول موضوع  من  إنتاجه  تم  ما  ل  قراءة   ،

م   عض النصوص ال  ام  ب للباحث أن يختار بإح ذا "ي . ول ل منظم وممن ش بليوغرافية  ون اختيار املوارد الب ي

قة سطحية يقرأ آالف الصفحات بطر أن  ا بأسلوب معمق ونقدي بدل من  قرأ بحثه و  Campenhoudt et" (موضوع 

Quivy: 2011, p. 44  ا وفق برنامج زم ذا االختيار نحو عدد معقول من املراجع ثم تنظيم تعب آخر، يجب توجيه  ). و

تنظيم   ع  ساعد  ال  الرقمية  امج  ال عض  اليوم  توجد  أنه  إ  اإلشارة  وتجدر  ا.  لقراء والكيفي  الك  البعد  يرا 

ولع ت.  ن األن شبكة  ع  ا  تجميع يتم  ال  بليوغرافية  برنامج  الب املثال  يل  س ع  نجد  امج،  ال ذه  ن  ب من  ل 
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Mendeleyرنامج يحان  Zoteroو ا و ال يتم تحميل ل منظم، عدد وف من املراجع  ش ن، و ما يمكنان من تخز . كال

ن املكتوب ع صفحات الوورد ( ا  امل انية اإلحالة إل ولة. Wordإم س  (  

نة وكذلك الدراسات القديمة  الشرط الثالث: توجيه االختيار نحو    الدراسات الرا

) القديمة  الدراسات  مال  إ دون  لكن  نة،  الرا الدراسات  باختيار  تمام  اال ب  ال  Pautasso: 2014, p. 33ي  (

الدراسات من  األو  للفئة  سبة  فبال البحث.  موضوع  حول  املوضوع    أنجزت  ت  عا ال  األعمال  يدرك  الباحث  تجعل 

ش فيه؛ كما يتمكن أيضامن معرفة آخر ما توصل إليه البحث العل حول املوضوع. أما  خالل السياق ا ع لزم الذي 

رة   ا الظا م التأصيل التار للموضوع ومعرفة التحوالت ال خضعت ل انية ف يح له إم سبة للفئة الثانية، ف ت بال

س  اضر دون أن  و قائم  ا م ما  خ. املدروسة؛ فال يمكننا ف مية العودة إ التار   تحضر أ

لية  ن تحليلية وتأو ع: اختيار مراجع ذات مضام ا   الشرط الر

ان عن  البحث  يجب   عرض املعطيات،  ال  راجع  امل قدر اإلم شتمل ع عناصر للتحليل    حيث ال تكتفي  ب أن  ي

م موضوع البحث ألن من خالل ما   ات الكتب ال  ن بضرورة اعتماد أم ذا السياق ين الطلبة الباحث ل. و  والتأو

. وح  حالة إذا أرادوا البحث   بليوغرا تتضمنه الئحة املراجع ألي أطروحة أو عمل بح يتم تقييم جودة االختيار الب

أن   من  أفضل  تحليلية  نصوص  عن  يبحثوا  أن  م  ل ب  ي فإنه  إحصائية،  معطيات  من  االنطالق  ستد  موضوع   

تقدم كما  ومعطيات كمية  ألرقام  لوائح  آخر،    .يبحثوا عن  تعب  املعطيات    يجب و نطق  س ال  املراجع  البحث عن 

اختيار   إن   ، التا و ل.  والتأو للتحليل  ا  وتخضع لية  ماإلحصائية  وتأو تحليلية  ن  مضام ذات  ع  يراجع  الباحث  حث 

ساعده ع تصور أفق جديد ملوضوع بحثه. و ما  تفك نقدي؛ و اء و ا بذ   قراءة معطيا

ات متنوعة   امس: اختيار مراجع ذات مقار   الشرط ا

حول   متنوعة  ات  مقار تقدم  ال  املراجع  اختيار  ضرورة  الشرط   ذا  يح  يتمثل  ي ذلك  ألن  املدروس،  املوضوع 

د االشتغال حول موضوع   ن ير ان أحد الطلبة الباحث ل وا ومن زوايا متعددة. فمثال إذا  ش م املوضوع  انية ف إم

ال   نار  لب األطفال"  صفوف  الالمساواة   الطبقة: حول  "طفولة  كتاب  يقرأ  أن  م  امل فإنه من  والالمساواة،  الطفولة 

ق من  ) ، نظ2019( ي أنجزه فر و عبارة عن بحث ميدا ل الشروط ال تدفع الباحث إ قراءته: ف ونه تتوفر فيه  را ل

و أيضا عمل انفتح ع عدة حقول   ن  مجال سوسيولوجيا الطفولة والالمساواة؛ و ن املرموق ن السوسيولوجي الباحث

كم ؛  إ االقتصاد،  الفلسفة،  النفس،  علم  خ،  التار أنه معرفية،  عن   ا  والتصورات    عبارة  اديكمات  ال استحضر  عمل 

ذا املرجع أو ذاك،   ما النتقاء  ات  مرجع ما معيارا م التا يبقى تنوع املقار ا حول املوضوع.  و املتعارضة ال تم إنتاج

انية إدراك املوضوع من عدة زوايا مختلفة. يح لنا إم ونه ي  نظرا ل

ا س مدة    فية للقراءة ولتبادل الرؤى خالل عملية القراءةالشرط السادس: تكر

البحث، لكن يجب أن   ا حول موضوع  بليوغرافية ال يتم تجميع الب افية لقراءة املوارد  إعطاء مدة زمنية  ب  ي

س القراءة فقط. أضف   س عشوائيا ألن البحث فيه محطات أخرى ول نامج زم محدد ومنظم ول ون قراءة مؤطرة ب ت

ن، وذلك من خالل تبادل  إ ذلك ن اآلخر نه و ون عملية القراءة مرفوقة بدخول الباحث  عالقة تفاعل ب ، يجب أن ت

ة  مجال اشتغاله.   م خ اص ل ن زمالئه أو أ نه و   التصورات والرؤى ب

ع: مراعاة التفك ال والدخول  عالقة التفاعل مع الذات    الشرط السا

الشرط   إ  مع  إضافة  تفاعل  عالقة  الباحث   دخول  ع  السابقة  للدراسات  النقدية  القراءة  ترتكز  السابق، 

نما يقوم  الذات؛ و عالقة  ل عام بالتفك  موضوع ما، و ش ا الطالب أو الباحث  تحيل إ الوضعية ال ال يكتفي ف

ذا السياق، يوجد م ذا املوضوع. و  ه   ذه العالقة التفاعلية  بالتفك  كيفية تفك ان يحكمان   ,Marquis(ستو

Lenel et Campenhoudt: 2018, p. 49ولوجيون بمستوى امليتامعرفة، أي مجموعة سي سميه ال ما فيما    ): يتمثل أول
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الصدد   ذا  األمر   يتعلق  ه.  تفك ا شروط  ف تتحقق  ال  الشروط  التفك   إ  ص  ال تقود  ال  ورات  الس من 

ن مختلف الوضعيات   باملعارف ل نحن قادرون ع التمي ب ؟  ام عرف شفرات العمل ا ل  ا ( ال نحن بصدد بنا

واالس  ،( ...إ الشفرات؟  ذه  ا  ف ستعمل 
ُ
(كيف  ال  الية  إش وضعيات  من  روج  ا اولة  ا  نطور ال  اتيجيات 

لمات غ معروفة؟)، وكذلك   ا  عرقل أال  للنص  الناظم؟ كيف يمكن لقراءتنا  يط  ا ا  ف قراءة نص قد نفقد  يمكننا 

سية؟  رئ فكرة  حفظ  يمكننا  (كيف  املعلومة  ة  ملعا ضة  ا قدراتنا  معرفة  حول  املأخوذة  معرفة  يمكننا    امليتا  كيف 

املوقف   تب  إ  أساسا  عود  و  ف ي،  الثا للمستوى  سبة  بال أما  آخر؟).  ص  ل ما  فكرة  توضيح  أو  نص  يص  ت

لتحليل   الباحث  عتمده  الذي  ي  الذا التحليل  قة  بطر الو  ع  القدرة  ا  بوصف اسية  ع اال عت  بحيث  ؛  ا ع اال

ر امل با مظا ا مثل  ل أفضل. فمثل ش للعمل  العالم  نتاج  ا، ولكن   اسية معطى فور ع اال ون  النقدي، ال ت وقف 

بحيث   ا؛  عي الذات  التفك  ع  الالئق  النحو  ع  نوظف  ذلك  مع  فإننا  ن،  اآلخر ار  أف نفكر   منتقدين  وننا  رغم 

ي ن أنفسنا ل ستفيد من  م بقدر ما  للوقوف عند محدودية تصورا ن أو  س لتحدي اآلخر اس  النقدي ل ع تحول إ ا

ي ( أسئلة عديدة). ونظراSelf-reflectiveذا ون  البداية محاطا بالغموض و ، فإن القراءة النقدية  ألن موضوع البحث ي

ة أخرى.   للدراسات السابقة تحتاج لزاما إ  ن من ج ة و تفاعله مع اآلخر ا للباحث من ج ع   التفك اال

عت الشرو  مة  خالصة القول،  ا توجه الطلبة  ولقراءة ختيار  ال ط السالفة الذكر م و الدراسات السابقة، نظرا ل

م. لكن السؤال الذي يمكن طرحه    م مواضيع بحو بليوغرافية ال  ن نحو اختيار م ومنظم للموارد الب الباحث

ذه املوارد؟  و: كيف يمكن قراءة    ذا السياق 

ية لقراءة الدراسات السابقةثالثا: العمليات     املن

ا مرحلة   و مية، نظرا ل طة مرحلة  غاية األ ذه ا ل  ام أال    تقودش ساؤل  الباحث إ محاولة اإلجابة عن 

عا نقديا له قواعد ومعاي محددة؛   ذا الصدد بقراءة تتخذ طا بليوغرافية؟ يتعلق األمر   و: كيف سأقرأ مواردي الب و

ما   و  يا  و من القراءة  ذه  خصوصية  إدراك  ن  الباحث للطلبة  س  ي ي  ل ودقيق  مركز  ل  ش ور  ا ذا  سيقدمه 

و   النقدية؛  القراءة  ا  ال ترتكز عل العمليات  تم تقديم مجموعة من  س جرائيا. وإلبراز كيف يتج ذلك،  عمليات  و

ا ل لونيل وليكص مانو والس ماركيوز و يمولوجيون ني س ودت  اإل و (  فان  ن  امت ن   Marquis, Lenel et مرحلت

Campenhoudt,op. cit, p. 87-194  املرحلة تتضمن  أخرى.  بنصوص  نص  مقارنة  عمليات  ثم  واحد؛  نص  قراءة  عمليات   :(

النقدية والعمليات  الداخلية،  العمليات  ارجية،  ا العمليات   : و النص  قراءة  لعمليات  أساسية  مراحل  ثالث  ؛  األو 

عد ذلك، يتم تو  : عمليات إعداد نصوص  و مة و ا ع ثالث مراحل م شتمل بدور ظيف عمليات املرحلة الثانية، وال 

ؤالء   نادا إ ما قدمه  ذه العمليات اس يص  تم ت للمقارنة، عمليات بناء شبكة املقارنة، وعمليات كتابة املقارنة. وس

ل صدر  جما  كتاب  الثالثة   سنة  املفكرون  ملمارسة  2018م   ة  ر جو عاد  أ ثالث  أثار  ونه  ب يتم  كتاب  و  و ؛ 

ن:  . القراءة النقدية من قبل الطلبة الباحث عد بيداغو ، و عد م  ، يمولو س   عد إ

  عمليات قراءة نص واحد - 1

ارجية لقراءة النص -1 -1   العمليات ا

ارجية لقراءة النص إ العمليات ال تقوم ع   عناصر خارجية عنه؛ و  تحيل العمليات ا ط مقصد النص  ر

م مع النص لف قبلية  شروطا  ل  ش ا  النص أل انية تملك  إم يح  ت القراءة  )Ibid., p. 87(  عمليات  ذه  ص  . وتت

  ثالث عمليات أساسية. 

انة النص: 1   . تحديد م

ك ع إدراك ما يجب القيام به بخصوص النص من  تتعلق   ة، لكن مع ال م مقصد املؤلف من ج ذه العملية بف

ة أخرى ( ة معينة أو  Ibid., p. 87-92ج ون النص مصدرا للتحليل وللتفك  واقع ما أو  تجر ة املؤلف، ي ). فمن زاو
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ن  نقاش القارئ، ي  التخاذ موقع مع ة  . ومن زاو م وللنقد ولبناء تصورات علمية  مجتم ذا النص مصدرا للف صبح 

ساؤالت   ب للقارئ أن يجيب عن ال ذه العملية، ي ون مفندة له. وألجرأة  دة ملا يتضمنه النص وقد ت ون مؤ أخرى قد ت

ذه ي  ار؟ و ماذا ستفيد ذه األف د عرضه للقراء  د املؤلف إرسال نصه؟ ما الذي ير ار؟   التالية: ملن ير   األف

الت) املعتمد (ة) من قبل املؤلف:. 2 ل (أو ال   الكشف عن ال

ة العامة" ( س ب"الن سقي ع ما  ع ال قة إلضفاء الطا الت النص أحسن طر ل أو   Leعد الكشف عن 

ton généralفال يتم اال .( ن  األخ حلل  الوسط، ي عرف  البداية، يفسر و نا بما يقوله  ) للنص (مثال  تمام 

قة تقديمه   ا املؤلف  نصه (أي طر قة ال يتحدث  تمام بالطر تمام بموضوع النص) بقدر ما يتم اال املؤلف (أي اال

ل  للموضوع).   ال النص:  ا  م  ُيقدَّ أساسية  الت  عة  أر ن  ب االجتماعية  العلوم  التمي   يمكن  السياق،  ذا  و 

ل التحلي ل واحد  الوصفي، ال . وقد يحضر  النص  ل السيا ل النقدي، وال ي)، ال / التفس  (الف

  ).Ibid., p. 93-96أو أك (

ل   ش التفك  ع  وقدرته  القارئ  عقالنية  دف  س ال  نة  ال ل  ش عبئة  ي   والثا األول  الن  ال ك  ش

للدراسة   الواقع كموضوع  اتخاذ  ة، وكذلك   ن  منطقي من ج نة وتحس ما  ال ما تكمن غاي ة أخرى؛ وكال من ج

ا.  تعب آخر، تحقيق املعرفة من أجل املعرفة  حد ذا   املعرفة، و

وتقديم   ة،  ج من  العاطفي  ل  ال دف  س ال  نة  ال ل  ش عبئة  ع   والرا الثالث  الن  ال ك  ش نما  ب

موضوع   حوله  يتمحور  الذي  للواقع  معياري  قة  مقياس  بطر غالبا  الن  ال ذان  مؤلفو  تم  أخرى.  ة  ج من  النص 

 .( ة، الالمساواة، إ ور يمنة الذ تمع (مثل ال قة خلق ا ش، دراسة أوضاع معينة، طر   الع

   ال ه ع ما يبدو ال يوجد  العالم مثل: الالمساواة، الالعداالت، أش با ل النقدي، يركز املؤلف ان سبة لل بال

الة مع السوسيولوجيا النقدية.  ذه ا وم النقد   تخذ مف . و يمنة، ...إ   العنف وال

   عت  ٍ غ اما ألجرأة  ل أح ش أنه  أي  ل موجودة،  املؤلف حلوال ملشا عرض فيه   ، ل السيا لل سبة  بال أما 

ن من النصوص ال تندر  ن مجموعت نا ب مكن التمي  سبة إليه. و ا بال ذا ضرور ل (ج ضمن    ).Ibid., p. 95ال

   لول احات  تظر من الباحث اق ه إ مشرف ما أو متخذ قرار ي ة توجَّ موعة األو دراسات مكتو تتضمن ا

ن   دف إ تحس ر  ن من الباحث أن يمده بتقر س تنظيم مع ل أو خلل ما (مثل أن يطلب رئ م مش معينة 

  نمط اشتغال ذلك التنظيم). 

   نما غ منتظر، وذلك من خالل البحث عن حلول وقرارات  ب موعة الثانية نصوصا تدعو إ تحقيق  شمل ا

حة أو ضمنية.  ون صر  قد ت

ساؤل حول سياق النص: . 3   ال

عن   بتاتا  منفصال  ذا  اختياره  ون  ي لكن ال  ا،  بنا قة  وطر ا  إل التطرق  يود  ال  األسئلة  ة  بحر ل مؤلف  يختار 

عصره؟  سياق   سياق  خالل  ما  موضوعا  املؤلف  عا  ملاذا  ن:  ام ن  ساؤل ستحضر  أن  للقارئ  يمكن  لذلك،  عصره. 

وع   النص  انة  م ع  الضوء  سليط  العملية   ذه  مية  أ تتج  أخرى؟  أسئلة  بدل  محدد  سؤال  ه  عا وملاذا 

) الت معينة  أو  ال  سلك  املؤلف  ال جعلت  التعرف ع  ).  Ibid., p. 97الدوافع  انية  إم يح  ت ا  إ تعب آخر،  و

تمام املؤلف بإنتاجه.   ظروف إنتاج ذلك النص وظروف ا

  العمليات الداخلية لقراءة النص -2 -1

ذه املرحلة قراءة النص   عمق ومعرفة دوا إنتاج ذلك النص. وتتطلب  ذه العمليات معرفة موضوع النص  يح  ت

التع تم  ما  بقوة  تو  ي،  السابقة  بتأ املرحلة  إنجاز عمليات  تم  لما  بحيث  ارجية؛  ا القراءة  مرحلة  خالل  عليه  رف 
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لما   ام  األسا  بإح انب  ا تملك  إ  املرحلة  ذه  دف  و أفضل.  ل  ش الداخلية  القراءة  مرحلة  عمليات  تحققت 

قاس التملك النا للنص بمدى قدرة القارئ ع   ).Ibid., p. 107لتفك املؤلف ( اره لقارئ آخر ال    و توضيح وشرح أف

ل ما يوجد  النص. بل إن ما   ذه املرحلة باتخاذ القارئ ل ا. وتجذر اإلشارة إ أنه ال يتعلق األمر   ة ع علم أشياء كث

م  النص   و م مال ما  اصية عدم إ ذه ا ة). تمثل  يو الب سقية (أي  تيه ال و خاص يم التملك الداخ للنص 

إذن  م ية. يقاس  س عن قراءة جزئية تجز للنص ول شاملة  تج عن قراءة  ي ال  تأو النص  ل  تأو أخرى  ة  ة، ومن ج ن ج

و ثانوي    و أسا وما  ن ما  عكسه عمق النص) والتمي ب ل ما  ر النص (أي تأو ار جو سقي للنص بإظ التملك ال

ذا اإلطار، تتم القراءة الداخلية للنص عةباإلجابة عن  النص. و  : أر التا   أسئلة أساسية و 

و موضوع النص؟    _ ما 

ار األساسية للنص؟   _ ما  األف

نا البد من   ية النص؟  ونة لب ا املؤلف لتدعيم ما ورد  نصه؟ وما  العناصر األساسية امل _ ما  ا ال وظف

البحث  جزئيات   خالل  املؤلف، وذلك من  ا  تناول ال  ار وا  األف ية  ترات القارئ  ستحضر  (أن   .Ibid., pالنص 

110-111 .(  

  النص   العمليات النقدية لقراءة -3 -1

السابقتان.   املرحلتان  ا  وفق ُتب  ال  العمليات  بفضل  وذلك  وضوحا  أك  املرحلة  ذه  حدود  إ  النص  يصبح 

ما القارئ مقيدا بالنص، نجد أن   ون ف ن التان ي ن املرحلت ات تدعوه إ تب وضعية املسافة إزاء    ذه املرحلةوخالفا ل

ثم   النص؛  فوائد  : تقييم  و أساسية  ع ثالث عمليات  للنص  النقدية  القراءة  السياق، ترتكز مرحلة  ذا  و  النص. 

ا.  ب للقارئ اعتماد عد ذلك تحديد االنفتاحات ال ي   تحديد محدودية النص؛ و

ائد النص: 1   . تقييم فو

أو  ذه العملية أول    عت مه  ته، أو لف يحه النص لرؤ : ما الذي ي ساؤل التا ا  ال يص عملية نقدية، يمكن ت

ا ترتكز   مية النص. كما أ ذه العملية انطالقا من تحديد أ مه أو قوله؟ وتتحدد  ته أو ف ان مستحيال رؤ لقوله، والذي 

تح ا  م تظر  ُي بحيث  القارئ؛  لدى  ة  الفكر القيمة  فائض  إبراز  ة،  ع  النظر املوارد  من  موعة  مه  لف القارئ  ن  س

رة معينة ا. لذلك، تصبح قراءة النص متيحة    - وكذلك إدراكه ألساليب جديدة للتفك  ظا ن لم يكن متفقا مع ح و

شعب ( انية  ن، وذلك ع مساعدته ع إدراك  complexifierله إم ه حول موضوع مع عناصر جديدة. وترتبط  ) تفك

الغاية (  درجة ذه  ان النص ذو جودة عالية، إال وتحققت  لما  شعب بجودة النص؛ بحيث  ومن  ).Ibid., p. 122ذا ال

ة ملا   أنه يبحث عن استمرار ل، أم  ان النص يقدم أساليب جديدة لطرح املش إبراز ما إذا  ب للقارئ  ذا املنطلق، ي

للقارئ   ب  ي ا،  أخ سابقة.  كتابات  تناوله   باملسألة  سبق  ي  سا اإل تأثره  أو  ال  تصوره  مستوى  إ  االنتقال 

  املدروسة. 

  . تحديد محدودية النص: 2

دودية: تقييم   قتان لطرح سؤال ا إبرازه. وتوجد طر عمل النص ع  ما لم  تقوم فكرة "حدود النص" ع إبراز 

سبة ل انته بال سبة للمؤلف وتقييم النص حسب م انته بال   لقارئ. النص حسب م

سبة للمؤلف  انته بال   أ. تقييم النص حسب م

من  قومت النص  تقييم  ع  قة  الطر اتب    ذه  ل سبة  بال النص  انة  م (أي  املؤلف  ا  سطر ال  داف  األ خالل 

اتبه، سواء ع مستوى الوسائل،   ا إياه  ام ال سطر ان النص حقق امل نا بتحديد ما إذا  النص)؛ بحيث يتعلق األمر 

ب للباحث ساؤالت ال ي ناك ثالثة معاي أساسية لل انة    أو ع مستوى الطموح واالنتظارات. و ا حول م أن يطرح

 . دول املوا ا  ا يص سبة للمؤلف، وال يمكن ت  النص بال
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ل  سبة للمؤلف 1الش انة النص بال ساؤل حول م   : معاي ال

ا من قبل القارئ   املعيار  ب طرح   األسئلة ال ي

ساؤل حول   ال

مستوى صفاء  

داف   األ

  املسطرة للنص 

انة  ل م ة للقارئ؟ _ سؤال الوضوح:    النص وا

أم   ونه خطابا واقعيا،  الوارد  النص نظرا ل طاب  ل تم تقديم ا _ سؤال األمانة أو الشفافية: 

يح   ل ي مع آخر،  عناصر أخالقية مغلفة بموضوعية علمية؟ و أنه يكشف عن محاولة إلباسه 

؟  اف ووا انية تحقيق نقاش عل  طاب إم   ذا ا

  

ساؤل حول   ال

مستوى بناء 

ه    النص وأسلو

ة؟  ا النص وا ار ال يدافع ع   ل تبدو األف

ة و ام مقصد النص، أم توجد عناصر تناسق وال تحقق  ا؟ متضار   متناقضة فيما بي

ساؤل حول   ال

مستوى  

صالحية  

 )Validité  (

ووثوقية 

 )Fiabilité  (

  النص 

ساؤل حول صالحية النص (  ن اال افق ب ساؤل حول التو   ):  لوسائل والغايات املرجوةال

ذا النص ما يطمح املؤلف إثباته؟  ت فعال  ل يث  _  

ة ما يبحث املؤلف قياسه؟  ذه التجر س  ل تق  _  

ا؟  ض عرض انت من املف الصات العناصر ال  ل توافق ا  _  

ساؤل حول وثوقية النص نة. ففي حالة  ال ساؤل حول خاصية الرد ع ال تجارب : يدل ع ال

ان نفس البحث أعيد إنتاجه  نفس الشروط من   ساؤل حول ما إذا  ت مثال، يتج ذلك  ال ا

ساؤل حول   ن، سيعيد أيضا إنتاج نفس النتائج. و حالة قراءة النص، يمكن ال ن آخر قبل باحث

ل يمكن لالستدالل (  : ون أيضا  raisonnementما ي متبعا من قبل  ) املتبع من قبل املؤلف أن ي

ن يتواجدون أمام نفس العناصر؟  ن آخر   مؤلف

والس ماركيوز وآخرون، ص. املصدر: من  ما لني نادا إ ما ورد  املؤلف ا  .124- 126إعداد الباحثة اس

سبة للقارئ  انته بال   ب. تقييم النص حسب م

ما حول  ساؤل  ال ع  قة  الطر ذه  لُق   تقوم  دافا  أ حقق  قد  النص  ان  حدود  إذا  لتقييم  األسلوب  ذا  إن  رائه. 

ذا   د له لعبه. و  نما يتعلق بتقييم الدور الذي أر داف املسطرة للنص  حد ذاته و انب املتعلق باأل م ا النص ال 

املو السياق،   مة  امل شغل  قد  النص  ان  إذا  ما  ملعرفة  أساسية  معاي  ثالثة  إبراز  أساسا  يمكن  دف  س له وال  ولة 

  ).Ibid., p. 126القارئ (

ل  سبة للقارئ 2الش انة النص بال ساؤل حول م   : معاي ال

ته  املعيار    خاص

ساؤل حول مدى مالءمة   ال

 )L’adéquation داف القارئ   ) النص وأ

النص   املعا   املوضوع  ان  إذا  ما  ساؤل عن  ال إ  املعيار  ذا  دف 

تمام القارئ.     يتوافق وا

ساؤل حول مقبولية (   Laال

recevabilité ا ) النص  عالق

داف املسطرة   باأل

ونوع  له  و النص  انة  م ن  ب التناسب  ساؤل عن  ال املعيار  ذا  يتو 

ُسطر  ال  مة  وامل ة،  ج من  ذا  ه  ون  ي أخرى.  ة  ج من  إليه  ت 

يتم   خالله  من  ألن  االجتماعية  العلوم  للطلبة   سبة  بال ما  م ساؤل  ال

رة معينة.   ي لإلمساك بظا   بناء اإلطار املفا

ة   اصية الضرور ساؤل حول ا ال

داف املسطرة   للنص  إطار األ

ة للنص   اصية الضرور س أيضا بخاصية الكفاف  -يتم تقييم ا   -أو 

  : التا ما  ن، و ساؤل   انطالقا من طرح القارئ ل
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الذي   العل  عم  لبناء  ا  ضرور عنصرا  ي  الفال النص  عت  ل   _

ا   يد  ال  العناصر  ما   عم"،  ب" واب  ا حالة  حوله؟   أشتغل 

آ موضع  ا   أجد لم  لم  وال  الذي  ما  "ال"،  ب  واب  ا حالة  و  خر؟ 

  يقدمه مقارنة مع مراجع أخرى؟  

يتطلب   أنه  أم  و جيد،  ما  إ  ليقود عم  اف  النص  ذا  عت  ل   _

  تكملته بمراجع أخرى؟  

والس ماركيوز وآخرون، ص. من املصدر:  ما لني نادا إ ما ورد  املؤلف ا  .128- 126إعداد الباحثة اس

  تحديد انفتاحات النص:. 3

مة أوسع من   ذه القراءة م ون ل إذا لم ُيقرأ النص من أجل النص  حد ذاته، بل ت ذه العملية  حالة  تتحقق 

نا مخارج   ن. لذلك، تفتح قراءة النص  عمل بح حول موضوع مع يح توقع أفقا  ذلك، مثل القيام  ، وت جديدة للتفك

ن ذا السياق، نجد ما ي ( جديدة لالستكشاف. ولعل من ب ا   ب للقارئ طرح   ): Ibid., p. 140األسئلة ال ي

  _ ما الذي تبقى للقيام به؟ 

ا؟  عميق ب  ارج ال ي ارج املفتوحة من قبل النص وما  ا   _ ما  ا

قراءة نص   املتمحورة حول  امليتودولوجية  العمليات  ذكره بخصوص  ما سبق  ع  ذه  فبناء  استكمال  يتم  واحد، 

  : التا و  سة  رئ عمليات  املرحلة ع ثالث  ذه  شتمل  و أخرى.  بنصوص  مقارنة نص   : و أال  ثانية  بمرحلة  املرحلة 

ذه العمليات الثالث؟    إعداد نصوص للمقارنة، بناء شبكة املقارنة، ثم كتابة املقارنة. فما  إذن خصوصية 

  بنصوص أخرى عمليات مقارنة نص  - 2

  إعداد نصوص للمقارنة  -1 -2

شتغل حوله القارئ؛ ثم إعداد   ناول املوضوع الذي  ء اختيار النصوص ال ت ل  ذه العملية أوال وقبل  تتطلب 

ارجية   ا العمليات  النص:  قراءة  لعمليات  البطاقة ثالث مراحل  ذه  تتضمن  ل نص ع حدة؛ حيث  بطاقة عملية ل

صة ملا سبق ذكره بخصوص كيفية أجرأة  لقراءة النص؛  العم ذه البطاقة م ون  ليات الداخلية؛ والعمليات النقدية. ت

ق رقم   سبة للنص الواحد (ُينظر نموذج البطاقة العملية  امل تقل القارئ إ عملية  1ذه املراحل بال عد ذلك، ي ). و

ا. ن النصوص ال قرأ : بناء شبكة املقارنة ب     ثانية أال و

  بناء شبكة املقارنة  -2 -2

ة املقارنة مية، أال و املقار ة علمية  غاية األ قة للنظر أك مما  ترتكز القراءة النقدية ع مقار ا طر ، باعتبار

ا علما للمقارنة بامتياز؛   ايم السوسيولوجيا بوصف "، يقدم إميل دورك . ففي كتابه: "قواعد املن السوسيولو  من

ا" (حيث ي نما  السوسيولوجيا ذا ست ميدانا سوسيولوجيا و  .Durkheim: 1986, pرى أن "السوسيولوجيا املقارنة ل

وغ  كتابه "املقارنة   169 في
ْ
ِسل ذا املع أساس العلوم االجتماعية؛ ولذلك يم س عت املقارنة  ذا السياق،  ). و 

" ب (العلوم االجتماعية: ممارسات ومنا عة أنواع من املقارنات،و  الزمن؛    ): املقارناتVigour: 2005, p. 11-14ن أر

ع االجتماعية؛ واملقارنات املتعددة التنوع وال تتضمن أنواعا متعددة  ان؛ مقارنات الوقا من املقارنات. ثم  املقارنات  امل

و مقارنة نص بنصوص أخرى ( ما نوعا آخرا للمقارنة أال و م ا والس ماركيوز وآخرون  مؤلف  ,Marquisأضاف ني

Lenel et Campenhoudt,op. cit, p. 168  بإعداد الصدد  ذا  األمر   تارة  ).يتعلق  ا النصوص  ن  ب املقارنة  شبكة 

ل  لقراءة الدراسات السابقة ما بواسطة آلية محددة (ُينظر الش ل م ن، يتم بناء  ت ن أساس ؛ و شبكة تتم ع مرحلت

  أسفله).
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ل  ا3الش ا وآليات بنا   : تقسيم شبكة املقارنة بحسب مراحل

  
  

    

  

والس ماركيوز وآخرون، ص. املصدر: من  ما لني نادا إ ما ورد  املؤلف ا   .172- 168إعداد الباحثة اس

سقية: 1   . مرحلة املقارنة ال

املرحلة   ذه  حول  تمكن  أنجزت  ال  الدراسات  وتركيب  يص  وت وتقييم  وانتقاء  تحديد  ن  من  مع موضوع 

)Hemingway et Brereton: April 2009ن أرقام النصوص   ). وتتم شمل التقاطعات ب ناء جدول إجما  ذه املرحلة ب

النقدية)؛   والعمليات  الداخلية  العمليات  ارجية،  ا (العمليات  نص  ل  قراءة  لعمليات  مراحل  وثالث  ا  قراء تم  ال 

دول بناء ع ما ت ق رقم بحيث يتم مأل ا ل نص ع حدة (ُينظر امل ا ل   ).  2تضمنه البطاقة العملية ال سبق إعداد

ة: 2   . مرحلة املقارنة املوج

سقية،   ال املقارنة  ع  فبناء  املقارنة.  إجراء  من  املرجوة  للغاية  ة  موج ون  ت نما  و سقية،  املقارنة  ذه  ون  ت ال 

ون لدى القارئ فكرة محددة حول نقط دف املتو من  ة وصول تت مة مع ال ون م ذه النقطة يجب أن ت مقارنته. و

الية الفالنية؟".   ما أحسنا لإلش ذه النصوص ف يح  : "كيف و أي مستوى ت التا ساؤل  املقارنة؛ وذلك ع طرحه لل

ن نقطة االنطالق ونقطة الوصول"( يط الناظم ب  .Marquis, Lenel et Campenhoudt,opلذا، "يجب عليه أن يجد ا

cit, p.170ة ذا ال يتحدد إال من خالل بناء تصميم للمقارنة املوج ) )؛و ل املوا   .  (ُينظر الش

  

ل  ة4الش ية تصميم املقارنة املوج   : ب

ن فما فوق)  ة ل (عدد محدد من النصوص: نص   العنوان: تصميم املقارنة املوج

: م ي،                 ال ) ×_ مؤلف النص األول،       + مؤلف النص الثا   مؤلف النص الثالث، (...إ

  نقطة االنطالق: 

ن.  عت ن متتا ونات التصميم بمرحلت ون من م ذا امل   يتم 

  :ن ن املؤلف ك ب انب املش : إبراز ا  املرحلة األو

عد ذلك   ثم يقوم  ا؛  بمقارن ال قام  النصوص  ك فيه مؤلفو  ش الذي  العام  التصور  املرحلة  ذه  القارئ   يقدم 

ل مؤلف.   م الذي خصصه ل ل مؤلف ع حدة، موظفا ال ن أو ثالثة أسطر، تصور    بتحديد،  سطر

  :ن ن املؤلف  املرحلة الثانية: إبراز جوانب االختالف ب

اتبا للمقارنة -رئ  ستحضر القا نا  ا،    - الذي يصبح  ن واملقارنة فيما بي ن املؤلف تلفة ب ات ا ذه املرحلة االتجا  

  وذلك ع إجابته عن مجموعة من األسئلة من قبيل: 

يم؟  ذه املفا فوا  يم الفالنية؟ وكيف عرَّ م إ املفا ل م   _ عن ماذا يتحدث املؤلفون ملا أو 

  ؤلفون عن املوضوع املدروس؟ _ كيف يتحدث امل

شبكة املقارنة

ة. 2 مرحلة املقارنة املوج سقية. 1 مرحلة املقارنة ال

 بناء تصميم املقارنة  بناء جدول إجما 
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ل مؤلف حول املوضوع؟  ا    _ ما  النتائج ال توصل إل

م؟ م للموضوع املدروس  تفك ا تناول   _ ما  األدوار ال أحد

الية املطروحة؟  م حول اإلش ا مقارنة نصوص مة ال أثار وانب امل  _ ما  ا

  نقطة الوصول: 

ون ع عناص ذا امل ار تقدم خالصات للموضوع املعا من قبل شتمل  ع أف ا  ثالث أو أر تم، يتم توضيح   ر ل

الصات بناء ع ما تضمنته نقطة االنطالق.   ذه ا ن. تتحدد    املؤلف

والس ماركيوز وآخرون، ص. املصدر: من  ما لني نادا إ ما ورد  املؤلف ا   .178إعداد الباحثة اس

  املقارنة كتابة -3 -2

ية محددة   ن ما تم التوصل إليه  العملية السابقة. وتتخذ كتابة املقارنة ب ذه العملية تركيبا مركزا يجمع ب عت 

ل أسفله). ة (ُينظر الش   ووا

ل  ية كتابة املقارنة 5الش   : ب

ة) العنوان:
َ
  (تنصب فيه النصوص املقارن

  مقدمة: 

اتب (الذي   ا     وستحضر ال ا إ النصوص ال اعتمد الفقرة موضوع املقارنة، مش ذه  القارئ  األصل)  

ونات الالحقة.   ن امل ا مضام يا بأسئلة تجيب ع   املقارنة، ومن

  تقديم النصوص: 

األو لشبك املرحلة  إ ما تم تجميعه من معطيات   نا  النصوص  تقديم  ند عملية  و  س املقارنة، أال  مرحلة  ة 

سقية.    املقارنة ال

  مقارنة النصوص: 

ذه الفقرة ما توصل إليه القارئ    ص  ةت ذه نقطة االنطالق الواردة  تصميم املقارنة املوج فضل تقديم  . و

ار مرتبة ومتتالية.  ل أف   املقارنة ع ش

  خاتمة:

اتب املقارنة بما توصل إليه   نا  ةنقطة اليذكر    . وصول الواردة  تصميم املقارنة املوج

والس ماركيوز وآخرون، ص. املصدر: من  ما لني نادا إ ما ورد  املؤلف ا   .193- 188إعداد الباحثة اس

القول  ة    وخالصة  الرك ل  ش الذكر،  السالفة  ية  الب الواردة   اتمة،  ا فقرة  الباحث   ستخلصه  ما  أن   ،

ذه الفقرة تت له حدود الدراسات السابقة، وتلك   الية بحثه؛ نظرا ألنه من خالل  ا إش األساسية ال يب ع إثر

و  جديدة.  بحثية  الية  إش ل  ش ع  ا  صياغ يحاول  ال  دود   حول  ا إضاءات  يمثل  ذكره  سبق  ما  ل  ان  ذا 

عدة   به  تحيط  امعية  ا األطروحات  الدراسات   ذه  ثمار   اس فإن  السابقة،  الدراسات  لقراءة  ية  املن العمليات 

ا؟    ثمار؟ وما  سبل تجن ذا االس ل  عض مشا   عوائق. فكيف تتج 

له وسبل تجن ثمار الدراسات السابقة: مشا عا: اس   ا را

ية   عة لعرض وتوظيف الدراسات السابقة  األعمال البحثية، غ أنه توجد معاي من ال توجد وصفة شاملة ما

البحوث   من  العديد  أن  املالحظ  فمن  ما.  تحيط  ال  العوائق  وإلثارة  ما  لتقييم علميا  اتفاقا  ل  ش و ما  تؤطر

للدر  أمثال  وتوظيفا  عرضا  تتضمن  ال  امعية  ا يتم  واألطروحات  ال  بليوغرافية  الب املوارد  تلف  و السابقة  اسات 

التعامل   الدراسات وطرق  ذه  ثمار  اس املعاي املرتبطة بكيفية  عض  ن من  الباحث ب الطلبة  ا. ولتقر ا وقراء تجميع

ل   املشا عض  ما  أول يتضمن  ن.  امل مت ن  مستو ور  ا ذا  أقدم   أن  ارتأيت  البحث،  امتداد  ع  ا  عة  مع الشا
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ذه   امعية، سواء فيما يتعلق بكيفية اختيار وتوظيف  ثمار الدراسات السابقة  األبحاث واألطروحات ا بخصوص اس

وطرق   ل  مش ل  تجنب  سبل  ي  الثا املستوى  ح  ق و ا؛  وعرض ا  لتقديم لية  الش وانب  با يتعلق  فيما  أو  الدراسات 

ذه الدراسات.  ثمار    اس

ل  ثمار الدر 6الش ا: اس له، وسبل تجن عض مشا امعية:    اسات السابقة  البحوث ا

عة  ل الشا ثمار الدراسات السابقة  عض املشا ا وطرق اس   سبل تجن

  ع مستوى كيفية االختيار  والتوظيف 

ل التيه أمام وفرة املوارد   مش

بليوغرافية    الب

للموارد   املنظم  والفرز  افية: االنتقاء  بليوغر الباحث    الب الطالب  ون  ي حينما 

ب له أن يقوم بفرز املراجع   ا، ي بليوغرافية ال قام بانتقا ة املوارد الب مغمورا بك

ب له أال يتعامل   ا. كما ي عاد ا وأن يضع جانبا املراجع ال يجب إ ال يجب قراء

شتغل  أن  املراجع  آن واحد، بل يجب عليه  ة  ك بمنطق    مع  س  بمنطق كيفي ول

أن يقوم مثال باختيار خمسة مراجع حول   بليوغرافية،  ك خالل عملية القراءة الب

ضرورة   و  م  فامل كذا.  و أخرى  مراجع  خمسة  إ  تقل  ي ثم  ا  يقرأ ثم  املوضوع 

ي مع عدد وف من املراجع ألن   بليوغرافية وتجنب التعامل العشوا تنظيم املوارد الب

يبطئ الورقية    ذلك  املراجع  ع  العملية  ذه  سري  ا.  جود ضعف  وُ القراءة  زمن 

ونية.     وكذلك املراجع اإللك

در زمن القراءة   ل  مش

بليوغرافية     الب

افية:  بليوغر الب للقراءة  الزم  قراءته    التأط  يؤطر  أن  الباحث  للطالب  ب  ي

ألن   به  ام  االل ع  عمل  وأن  ودقيق  محدد  زم  نامج  ب بليوغرافية  الب ملوارده 

ن   يح أنه ال توجد عالقة خطية ب س القراءة فقط.  البحث فيه محطات أخرى ول

املعطيات  غ  تفر ومرحلة  يقي  اإلم العمل  ومرحلة  بليوغرافية  الب القراءة   مرحلة 

أن يرا   ا، لكن مع ذلك ع الطالب الباحث  ا واستخالص نتائج امليدانية وتحليل

الية بحثه.   ا لبناء إش   زمن القراءة، وال سيما القراءة البدئية ال ينطلق م

رفية   جمة ا ل ال مش

ية    لالقتباسات األجن

رفية: ا جمة  ال بدل  والسياق  املع  ع    ترجمة  الباحث  الطالب  عتمد  حينما 

مثل   لالقتباسات،  رفية  ا جمة  ال يتفادى  أن  عليه  يجب  بحثه  ية   أجن مراجع 

م   ب له أن يف س الورقية. بل ي ت أو ع القوام ن رفية اآللية ع األن جمة ا ال

ن األص ثم يحاول نقل ذلك إ اللغة ال ي ا  املع والسياق الوارد  امل ود توظيف

ر بحثه.     تحر
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ل االنتحال والسرقة   مش

  العلمية

العلمية: األمانة  عملية    اعتماد  أي  لزاميا   و ا  ضرور شرطا  املعيار  ذا  عت 

أال   الباحث  الطالب  وع  السابقة.  العلمية  واألعمال  الدراسات  وتوظيف  الختيار 

له ب  ي بل  ه،  غ باحثون  ا  أنتج اقتباسات  لنفسه  سب  القيمة    ي أن  يدرك  أن 

ذا الشرط ا  علو ملا يتحقق ف يح، و    . العلمية لعمله ومنتوجه البح  والعكس 

انية   إم يح  البحث العل أصبح اليوم ي التكنولو   ثمار التقدم  أن اس ال سيما 

ولة وذلك ع برامج وتطبيقات معلوماتية   س ل االنتحال العل  الكشف عن مش

ذا الغرض.      مخصصة ل

ن   ل غياب التوازن ب مش

استحضار الدراسات السابقة  

ن النظري   يقي   اإلطار واإلم

  للبحث

ذا    اعتماد مبدأ التوازن ع مستوى عرض وتوظيف الدراسات السابقة: ون  ي

ي   الفرنكفو نون األسلوب  يت الذين  ن  الباحث الطلبة  لدى  بحدة  مطروحا  ل  املش

املوضوع   يؤطر  نظري  جزء  إ  البحث  كتابة  تقسيم  يتم  بحيث  البحوث؛  ر  تحر

يمولوجيا وجزء آخر يقدم نتا س ب للطالب  إ يقي. وع العموم، ي ئج العمل اإلم

ا  فصل آخر، بل يجب   غي ة  فصل ما و ل ما لديه من معارف نظر ستفذ  أال 

للموضوع   النظري  التأط  مستوى  ع  يمولوجية  س إ حنكة  لديه  ون  ت أن  عليه 

يقي.     وع مستوى القراءة العلمية لنتائج عمله اإلم

وان لية للعرض والتقديم ع مستوى ا   ب الش

ل إغراق الصفحة   مش

فات متداولة    بتعر

التوضيحية ف  والتعار يم  املفا مع  يمولو  س امل واإل ع  التعامل  يجب   :

يتجنب   أن  بحثه،  ف   والتعار يم  املفا يوظف  كيف  عرف  أن  الباحث  الطالب 

مع   يتعامل  وأن  واملتداولة  املعروفة  ف  التعار ذكر  ال  مثال  يم  واملفا ف  التعار

املباشر   النقل  بدل  بحثه  ع  التحلي  ع  الطا يضفي  م  ل  ش ا  ستعمل

م   م العلمية السابقة. ومن حيث  ن الذين يقرأ أعمال والسط لتصورات الباحث

ل اقتباس   40االقتباسات الذي يجب عرضه  البحث، ُيفضل أال يتجاوز    لمة  

ل ام أمش سلوب  غياب ا

  الكتابة

ام أسلوب الكتابة:   ر الدراسات السابقة  تحقيق ا يجب أن يتوافق أسلوب تحر

ومة، وأال   ومف ة  وا سيطة،  الكتابة  ون  ت أن  يجب  حيث   ، العل األسلوب  مع 

في.   ال طاب  وا اإلعالمي  األسلوب  وكذلك  والتفخيم،  املبالغة  أسلوب  تتضمن 

باه أيضا إ تحقيق ا ب االن ل استعمال األفعال (أفعال املا  و ام  ش ال

 .( ول، إ ية للمج ية للمعلوم واألفعال املب اضر، األفعال املب   وأفعال ا
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ل  غياب التعامل امل  مش

يت اإلحاالت   مع كيفية تث

  قائمةاملرجعية وصياغة 

  املراجع 

الئحة   وصياغة  املرجعية  اإلحاالت  يت  لتث محدد  من  ب    املراجع: اختيار  ي

واإلحاالت   الصفحات  وامش  يت  لتث محددة  صيغة  يختار  أن  الباحث  للطالب 

امل. أما فيما يخص الئحة املراجع فيجب أن   ن بحثه بال ا  م عتمد املرجعية وأن 

تباعا   املراجع  ب  ترت حسب  و املراجع  ا  ت  كت ال  اللغات  بحسب  منظمة  ون  ت

وتو  لغة.  ل  ل األبجدية  روف  و ل ن  امل املراجع   يت  لتث طرق  عدة  جد 

وفونية   الفرن قة  الطر ن:  قت الطر إحدى  ن  ب الباحث  يختار  وعادة  بليوغرافيا،  الب

عتمد ع   لوساكسونية  قة األن وامش الصفحات والطر ت اإلحاالت   ب تتم بت

  ذكر اإلحاالت املرجعية  النص املكتوب  الصفحة.  

عة  أعمال املصدر: من  نادا إ ما تم مالحظته من أخطاء شا ن لطلبة  علميةإعداد الباحثة اس   . جامعي

ثمارا   ينا، بل يتطلب توفر مجموعة من املعاي ال تجعله اس س أمرا  ثمار الدراسات السابقة ل عد اس  ، التا و

صوص.  امعية ع وجه ا ل عام واألبحاث ا ش د األبحاث العلمية  م  تجو سا يا ومنظما    من

  خاتمة:

ل ما سبق ذكره، يمكن القول بأن   تام، وع ضوء  م قراءة وعرض وتوظيف ن ا اك ثالث مالحظات أساسية 

  الدراسات السابقة. 

تج   ُت ا  ق العلمية. فعن طر املعرفة  ية أساسية لبناء  السابقة محطة من للدراسات  النقدية  القراءة  ع ممارسة  أوال، 

ار جديدة.   ال إلنتاج أف ي تف ا ار العلمية وتتقعد ثم تصبح  موقع للمساءلة    األف

الدراسات السابقة إ مجموعة من العمليات امل عمل  ثانيا، تحتكم قراءة  العل الذي  املنتوج  د  ية الرامية إ تجو ن

ذه   ينا بمدى توفر شروط محددة الختيار وقراءة  ذه العمليات ر الباحث ع بنائه. لكن مع ذلك، يبقى نجاح تنفيذ 

ك إ نقد مب ع أسس ومعاي علمية.  س املش تقل من النقد لدى ا   الدراسات، و شروط تجعل الباحث ي

لالرتقاء  ثال ا  م مطلبا  ن  الباحث الطلبة  قبل  من  السابقة  الدراسات  ثمار  واس وقراءة  اختيار  ع  التمرن  ل  ش ثا، 

و فعل   ساب  ذا االك ذه املمارسات. غ أن  م ملعاي  سا ال اك ستد بطبيعة ا ذا  ؛ و ام بالبحث العل ا

ب، مداومة، تدرج وتراكم معر ؛ كما أن درجة وكيفية تملكه تتأثران بالسياق الذي يتموقع  عل يحتاج إ تدر  وم

  فيه الطالب الباحث. 
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  مالحق 

ق رقم    : مكونات البطاقة العملية لقراءة النص 1امل

  العنوان: بطاقة عملية للنص 

  ................................................................   مؤلف النص:      .................... ترم النص:       ..........رقم النص: 

ا إجرائيا ع النص   العمليات  نوع العمليات   تطبيق

ارجية   العمليات ا

  لقراءة النص

انة النص   .......................................................   م

  .......................................................   ل النص 

ي؛ البلد)  /كالسي   .......................................................   سياق النص (مقال/ كتاب؛ را

العمليات الداخلية  

  لقراءة النص

  .......................................................   موضوع النص 

سية للنص ار الرئ   .......................................................   األف

  .......................................................    النص ومنطقه

العمليات النقدية  

  لقراءة النص

  .......................................................   فوائد النص ع مستوى التحليل 

ات أخرى إن وجدت    .......................................................   حدود النص ع مستوى التحليل وع مستو

  .......................................................   انفتاحات النص (أي مدى تقاطع النص مع نص مفكر آخر) 

ور الفر (من املصدر:  نادا إ ما ورد  ا  ). 1.3إعداد الباحثة اس

ق رقم  سقية 2امل دول اإلجما للمقارنة ال ية ا   : ب

النص   

  1رقم 

النص 

  2رقم 

النص رقم 

3  ...  

عمليات  

القراءة  

ارجية   ا

انة النص  ..............  ..............   ...............   م

 ..............  ..............  ..............   ل النص 

ي؛ البلد)  /كالسي  ..............  ..............  ..............   سياق النص (مقال/ كتاب؛ را

عمليات  

القراءة  

  الداخلية

 ..............  ..............  ..............   موضوع النص 

سية للنص ار الرئ  ..............  ..............  ..............   األف

 ..............  ..............  ..............    النص ومنطقه

عمليات  

القراءة  

  النقدية

 ..............  ..............  ..............   فوائد النص ع مستوى التحليل 

ات أخرى إن وجدت   ..............  ..............  ..............   حدود النص ع مستوى التحليل وع مستو

 ..............  ..............  ..............   انفتاحات النص (أي مدى تقاطع النص مع نص مفكر آخر) 

والس ماركيوز وآخرون، ص. املصدر: من  ما لني نادا إ ما ورد  املؤلف ا   .170- 169إعداد الباحثة اس

  قائمةاملراجع: 

سية:  باللغة الفر

 Berland, Nicolas, Charles Piot et Hervé Stolowy (03/2013): La revue de littérature: état de l’état de 

l’art, Cairn.info, Comptabilité Contrôle Audit, Tome 19, (sign in 20/06/2021), Available 

on,https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2013-3-page-3.htm 

 Campenhoudt, Luc Van et Raymond Quivy (2011):Manuel de recherche en sciences sociales, 

Quatrième édition, DUNOD, Paris.    

 Dumez, Hervé (07/2011): Faire une revue de littérature: pourquoi et comment? , Le Libellio d’AEGIS, 

(2 - Eté), (sign in 02/07/2021), Available on, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00657381 
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 Dumez, Hervé (2010): Éléments pour une épistémologie de la recherche qualitative en gestion, Le 

Libellio d’Aegis, vol. 6, n° 4, (sign in 20/06/2021), Available on, https://www.lelibellio.com 

 Durkheim, Emile (1986):Les règles de la méthode sociologique, Deuxième édition, PUF, Paris. 

 Lahire, Bernard (2019):Enfances de classe: De l’inégalité parmi les enfants,Seuil, Paris. 

 Leterme, Chloé (27/03/2021): La revue de littérature scientifique: méthode, organisation et exemples, 

Scribber.fr, (sign in 03/07/2021), Available on,https://www.scribbr.fr/article-scientifique/revue-de-

litterature-scientifique/ 

 Marquis, Nicolas, Emmanuelle Lenel et Luc Van Campenhoudt (2018):Pratique de la lecture 

critique en sciences humaines et sociales, Dunod, Paris.   

 Paugam, Serge (2008):La pratique de la sociologie, PUF, Paris. 

 Pautasso, Marco (2014): Dix règles simples pour rédiger une revue de littérature, Zurich, Suisse: 
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ي د البحث القانو   دور املن املقارن  تجو

The Role of the comparative method in improving legal research 
يفاطمة  راء الود   الز

FATIMA EZZAHRA EL OUADNI 

سلك الدكتوراه  املغرب،   / جامعة القا عياض، مراكش،  باحثة 

fati-ezzahra.elouadni@hotmail.com  

University Cadi Ayad, Faculty of Law Economic and Social sciences, MARRAKECH / MOROCCO 

  

ص:    امل

عت   و ا من وراء بحثه.  إل الوصول  يرمي  ال  يجة  الن تختلف بحسب  متعددة  ع منا  القانونية   الدراسات  الباحث   عتمد 

ذه املنا ال تكشف له عن  ية. أو املن املقارن أحد  ن األخرى األجن ن القانون الوط والقوان   جه االتصال واالنفصال ب

توظيف املن  ودة املرجوة منه، بل قد و ادي ا ا يضفي ع البحث األ ذا األخ تم سب  املقارن  املوضوع محل الدراسة، يك

ن الدول الرائدة. ا مع قوان ر النظم القانونية، ومالءم ذا البحث  تطو م    سا

من مجموعة  إ  ام  االحت يوجب  القانونية  الدراسة  املقارن   املن  اعتماد  قد    إن  ال  االت  لإلش تفاديا  واألساليب،  الضوابط 

ض تطبيق  ه. ع

لمات املفتاحية ات التطبيق  –الضوابط  –الدراسات القانونية  –املن املقارن  : ال ع  –اكرا شر   الفقه. –ال

Abstract: 

A comparative method is considered as one of the different approaches that a researcher adopts in the legal studies 

to help him/her distinguishes between the differences and the common points of the national and international laws. 

In this context, the use of the comparative method in this study provides an extra value to the academic research 

and contributes also to the development of the legal studies in accordance with the laws of the developed countries. 

Thus, adopting the comparative method in the legal studies requires several measures and methods so as to avoid 

the obstacles that may hinder its implementation. 

Key words: Comparative method – legal studies – measures – application’s obstacles -Legislation- Jurisprudence. 
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  مقدمة:

بحثه   ضمن  ا  نا يت محددة  حقيقة  إ  للوصول  ن  مع موضوع  أو  رة  ظا الباحث   ص  ال املوصوف  يطمح 

وأن يخضع   بد  ال  بل  البحث،  قة  ة طر وعفو عشوائية  ا  عل صول  يمكن ا ال  املتوخاة  النتائج  دقة  أن  غ  بالعلمية، 

مع   تدور وجودا وعدما  ادفة  و دقيقة  منا  عدة  أو  من  وفق  يتم  املقومات واألسس، وأن  من  ملة  العل  البحث 

اديميا.  ان أ   البحث خاصة إن 

ي يتخذ   اتب ل ا الباحث أو ال بع طة ال ي و ا سمح بالسيطرة ع البحث والتحكم به، إذ  و الذي  فاملن 

محدد  أو  ن  مع دف  إ  للوصول  قا  وطر يال  س ا  وتنظيم  1م سق  م "تحليل  بأنه  املن  ف  عر ع  ينطبق  ما  و  و  ،

ية ال توجه بالض  ،للمبادئ والعمليات العقلية والتجر اصة رورة البحث العل ية العلوم ا   .  2" أو ما تؤلفه ب

ذا األخ    البحث الواحد، حيث أن طبيعة  ا   أقسام أن تحضر املنا ع اختالف  س من الضروري  ول

ن   ية،  ح عتمد ع املنا التجر ستقل  ال تحدد املنا املعتمدة، لكن يمكن القول عموما أن العلوم الطبيعية 

  العلوم االجتماعية باملنا العقلية.

العقلية   املنا  اعتماد  سانية   االجتماعية واإل العلوم  دائرة  ال تخرج عن  القانونية  العلوم  أن  باإلشارة  جدير 

املقارن   املن  عت   ، املنا من  بجملة  ن  ستع القانونية  الدراسات  الباحث   أن  حيث  العلمية،  للمعرفة  املؤدية 

ذا املن الذي ال يقف عند تحليل القانون املعتمد  الدراسة بل يتعداه إ تحليل القانون املقارن أو أي نظام أ ا،  حد

عة اإلسالمية.  الشر ي آخر    قانو

ه   ن القانون الوط ونظ ، إذ أن املقارنة ب ار دور املن املقارن  إغناء البحث العل ال ال يمكن إن طبيعة ا و

اد  ا باست سمح  بما  لل،  ا ومواطن  القوة  امن  م عن  فضال  ما،  بي واالختالف  االئتالف  أوجه  بتحديد  سمح  ألجن 

تمع.  دد كيان ا رة  ة ظا ة  تأط سلوك الفرد  مواج ة النا ن الدول ذات التجر   قوان

مية املوضوع :    أ

ا    اديمية م اد البحوث القانونية خاصة األ ح الدكتوراه تخلو من  ال ت أو أطار إطار تحض رسائل املاجست 

ذا النوع من العلوم، مع اإلحاطة   مية املن املقارن ضمن  سليط الضوء ع أ ستوجب  الدراسة املقارنة، األمر الذي 

اديمية.  د الدراسة القانونية األ ض تطبيقه من أجل تجو ع االت ال    شروط إعماله، وحلول اإلش

الية املوضوع : إ   ش

ا : ة مفاد ر الية جو ي إش د البحث القانو   يطرح موضوع دور املن املقارن  تجو

   ابطه ضو ام  اح خالل  من  املقارن  املن  يوظف  أن  القانونية  العلوم  للباحث    يمكن  كيف 

ي ؟ ودة املرجوة من البحث القانو ات تطبيقه للوصول إ ا   والتغلب ع صعو

تفرع  ساؤالت الفرعية،  : و الية مجموعة من ال ذه اإلش   عن 

 ؟ ةماذا يقصد باملن املقارن  الدراسات القانوني -

 كيف تطورت املقارنة  البحوث القانونية من من إ علم قائم بذاته؟  -

اديمية؟  -  ما  ضوابط استعمال املن املقارن  الدراسات األ

ي؟  أي أثر للمن املقارن ع جودة -  البحث القانو

 
ي  1 ي"،   ،)2015( أحميدوش مد ية البحث القانو   .13 ، صن . د  ،الطبعة الثالثة"الوج  من
  .1، ص دار النمر، دمشق ، الثانيةالطبعة ونية"، نية البحث العل  العلوم القا، "من)2004( عبود عيد هللا العسكري   2
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ن الوطنية؟ - ة املقارنة لتعديل القوان  كيف يمكن االنتفاع من التجر

ا؟  - لول املرصودة لتجاوز ات ال تواجه الدراسة املقارنة، وا   ما  الصعو

  خطة البحث : 

ا سنعتمد خطة البحث التالية :  سية واألسئلة املتفرعة ع الية املوضوع الرئ   لإلجابة عن إش

  املبحث األول : إسقاط املن املقارن ع العلوم القانونية

وم املن املقارن    املطلب األول : مف

ا  ي : أساليب  املقارنة وضوابط   املطلب الثا

االت التطبيق  ش ن غايات التوظيف و ي : املن املقارن ب   املبحث الثا

  ي املطلب األول : أثر إعمال املن املقارن  البحث القانو 

االت تطبيق املن املقارن  ي : إش   املطلب الثا

ية البحث :    من

عرض   خالل  من  التحلي  الوصفي  املن  إ  سنحتكم  سلفا،  ا  ع املعلن  البحث  خطة  وفق  املوضوع  لدراسة 

غاية التعرف ع مدى صالحية توظيف املقارنة  الدراسات القانونية، كم ا  ام املن املقارن واستقرا ا سنعتمد  أح

ي ومثيله املقارن.    ع املن املقارن لبيان أمثلة لبعض املؤسسات القانونية  القانون املغر

  املبحث األول : إسقاط املن املقارن ع العلوم القانونية  

أو   ة  ج من  ومه  مف تحديد  من  بد  ال  القانونية،  البحوث  تطبيقه   صالحية  ومدى  املقارن  املن  لدراسة 

ال  (امل تطبيقه  أساليب وكيفيات املقارنة، فضال عن شروط  تقيعده ع تحديد  ي مرحلة  تأ عد ذلك  األول)، ثم  طلب 

ي). ا (املطلب الثا ة املعلومات املتوصل إل   تضمن 

وم املن املقارن    املطلب األول : مف

وم املن املقارن تطورات متالحقة ع الزمن، إذ انتقل من   العل إ  عرف مف مجرد وسيلة من وسائل البحث 

س  كما  القانونية  العلوم  عن  يتفرع  بذاته  قائم  املن    ى علم  وم  مف ضبط  وجب  ذلك  قبل  لكن  الثانية)،  (الفقرة   

.( ف له  (الفقرة األو عر   املقارن ع إعطاء 

ف املن املقارن  عر   الفقرة األو : 

ف املن املقا عر إبراز  غالبا ما يتم  ء آخر، أي  ن  ء مع اللغوي الذي يفيد مقابلة  نادا إ مدلوله  رن اس

ن أو أك  رت ن ظا ف االصطال الذي أعطاه الفيلسوف  1أوجه الشبه واالختالف فيما ب ب من التعر ف يق عر و  .  و

ة أو متناظرة  شا ر م ه دراسة ظوا يوارت ميل"  للمن املقارن عندما اعت   . 2 مجتمعات مختلفة"س

عتمده   نادا الرتباطه بالعلوم القانونية، فيمكن القول ع أنه "املن الذي  ف املن املقارن اس عر ذا ما أردنا  و

عة اإلسالمية،   الشر ي آخر،  ية أو أي نظام قانو ن أجن ن قانونه الوط وقانون أو عدة قوان الباحث للقيام باملقارنة ب

لبيان   حل  وذلك  أفضل  إ  التوصل  دف  البحث  محل  القانونية  باملسائل  يتعلق  فيما  ما  بي واالتفاق  االختالف  أوجه 

ذه املسألة"    .3ل

 
مودي محمد سرحان ع  1 ")2015( ا   .76ص ، الطبعة الثالثة، دار الكتب، ، "منا البحث العل
ليم بن مشري    2 ن    عبد ا ي ع حركة ، ")2018(ش اد القضا توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، مطبوعات مخت أثر االج

ع، جامعة محمد خيضر شر زائر، - ال   .41ص سكرة، ا
ي"   3 و وااللك التقليدي   : ي  القانو البحث   "أصول  مؤلفه  أورده   اللطيف،  عبد  منذر  اء  ل ف  مشعر بن  ليم  ا عبد  إليه  أشار  ،  ري ، 

  .42، م.س، ص توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية""
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، غ أن   ن أو أك ت ن قانون ن مسألت ر االتصال واالنفصال ب ر وظيفة املن املقارن  إبراز مظا كذا إذا تظ

الشبه واالختالف، فاملن املقارن  مجال الدراسات املقارنة ال يمكن أن    املقارنة ال يجب أن تقف عند استعراض أوجه 

والتحليل  خ  والتأر الوصف  بدون  قائما  ا  من ون  ن    1ي ب التباين  املتحكمة   العناصر  عن  البحث  أجل  من  وذلك    ،

أو   ا  نجاح أسباب  و  القانونية،  رة  الظا شوء  مصدر  دراسة  ع  ن  مختلف ن  قانوني ن  السياق  نظام حسب  ا  إخفاق

 . ا السيا   االقتصادي واالجتما للدولة فضال عن نظام

املن   من  يجعل  قانونا،  املنظم  االجتما  السلوك  املتحكمة   ات  املتغ عن  البحث  أن  إليه  يه  التن يجدر  ما 

االجتما  الباحث  أن  حيث  مباشر"،  غ  "اختبارا  ايم  دور االجتماع  عب  عالم  حسب  تصميم  املقارن  ع  قادر  غ   

أداة   املقارن  التحليل  الدقيقة، لذلك يصبح  العلوم  النتائج كما يحدث   راقب  رة، و ا الظا تجارب يتفحص من خالل

ات حول السلوك االجتما  ر التفس   .2لتطو

ر   الدراسات املقارنة مكن املن املقارن من تطو رة القانونية ع ضوء  ومه من مجرد من  إن تحليل الظا مف

ى  الفقرة املوالية. ي إ علم قائم بذاته أطلق عليه القانون املقارن كما س   معتمد  البحث القانو

وم  الفقرة الثانية :    املقارنة من املن إ العلم تطور مف

إ   ا،  غاية بيان مواضع االلتقاء واالنتفاء بي املن املقارن من أسلوب للبحث  مسائل مختلفة  وم  تطور مف

تلف   ع وفقه وقضاء وعرف  شر دفه دراسة مصادر القاعدة القانونية من  اعتباره فرعا من فروع املعرفة القانونية 

  الدول.  

اف باملقارنة كعلم سكيو"  مؤلفه روح    وقد بدأت بوادر االع قائم بذاته من خالل ما أشار إليه الفيلسوف "مون

ن، عندما اعت  القانون املقارن علما قانونيا منفردا  اف الرس بميالد القانون املقارن لم يكن إال  3القوان ؛ غ أن االع

عقاد أول مؤتمر دو حول القانون املقارن 1900سنة  ب  4م عند ا ا.  غايته التقر ن املؤسسات القانونية وتوحيد أسس   ب

ثق   اف باملقارنة كعلم ين "  للقول بضرورة االع " و"المب ن "سا ن الدول دفعت بالفق إن الرغبة  توحيد قوان

تلفة  ا والنظم  ع  الشرا ن  ب كة  مش عن قواعد  البحث  يل  س القانونية   املعرفة  ما  5عن  بي قام  االختالف  أن  غ   .

و  ب األنظمة  ميع  شاملة  املقارنة  ون  ت أن  ع   " موند سا شدد  "ر املقارنة، حيث  الدراسة  تحديد نطاق  خصوص 

ميع   الساحة  بإطالق  االعتقاد  العبث   من  أنه   " المب "ادوارد  رأى  ن  ح املتحضرة،   الشعوب  لدى  األزمنة  جميع 

ا وقصر املقارنة  الق يق ن، بل ال بد من تض ذا ال يمكن  القوان كة، و كة أو مبادئ مش ا ساحة مش ن ال تجمع وان

ة  ن متقار   .6أن يتوفر إال  قوان

ذا   سمية  ان ع أشده فيما يتعلق ب القائم حول نطاق املقارنة، فإن االختالف  النظر  عن االختالف  غض  و

 
ُ
أ إذ  وملضمونه،  له  م  تصور حسب  أخرى  سميات  اء  الفق ابتكر  إذ  "مقارنة  العلم،  املوازن"،  "القانون  عليه  ِطلق 

 
واد بكر  1 ة، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والالطبعة األوبحوث ودراسات"، "، "من البحث املقارن : )2003( عبد ا   . 14ص شر، االسكندر
ش  2 ة مغ اتيجيات التحليل املقارن )2020يونيو ( ك رة السياسية"، مجلة البا، "إس اديمية، عدد للظا   . 1675، ص 02حث للدراسات األ
باباه     3 باباه  الفتاح  األمنية)2016(عبد  للدراسات  ية  العر لة  ا العلمية"،  واألطروحات  الرسائل  د  تجو ا   ودور القانونية  "املقارنة   ،  

لد  ب، ا   . 225، ص 64، العدد 31والتدر
وشأحمد     4 املقارن"،  )2017(  ادر "القانون  القانونية  ،  العلوم  لية  ب القانونية  العلوم  املاس   طلبة  ع  ألقي  الذي  االفتتا  الدرس 

امس،   ا الثانيةواالقتصاية واالجتماعية أكدال، جامعة محمد  دار  ،الطبعة  القانونية، مكتبة  شورات سلسلة املعرفة  اط  م الر ،  السالم، 

  . 11ص 

ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س، ص  عبد  5   .36ا
وش، "القانون املقارن"، م.س، ص   6   .14- 13أحمد ادر
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  يمالعل

 
املقارن" ع  شر "ال ن"،  اء1القوان الفق كتابات  ع  يمن  امل املقارن  القانون  اصطالح  بقي  لكن  للمصط     2،  جمة  ك

  . Droit comparéالفر  

مستقل   كعلم  باملقارنة  اف  لالع ن  سباق انوا  اإلسالمية  عة  الشر علماء  أن  إ  اإلشارة  علم  تجدر  خالل  من 

بدارسة   تم  علم  و  و ري،  ال األول  القرن  اية  والرأي   ديث  ا مدرس  ن  ب الف  ا إثر  ع  ر  ظ الذي  الف  ا

ن القطعية ودفع الشبه   ا ا الشرعية وال ا بإيراد  بي م واملوازنة  ادا األئمة  اج ا  عتمد ال  األدلة واألصول 

ا صومة ، إال أن ما  3ع ادلة وا ال االنتصار  مقام ا م ا تم بالواقع بقدر ما  ونه ال  ذا العلم  ِخذ ع 
ُ
، ع  4أ

الف ا ب  ا  املذ يقاع ب و ذا املذ ال تطال  وك والشبه  ناه، ورد الش ب الذي يت انحياز  5تأييد املذ ع  ، مما 

ه. ب اإلمام الذي ين ن ال دائما ملذ   ا

القانونية، فإن العلوم الشرعية عرفت  األخرى تطورا   وم املقارنة  العلوم  سبة لتطور مف و األمر بال وكما 

ضه باملوضوعية    عو ب محدد، و الفقه املقارن من خالل تجاوز االنحياز العاطفي نحو مذ الف نحو  وم علم ا ملف

اخ ال  املسائل  جيح   ال خالل  من  كم  وا بأنه  النقد  املقارن  الفقه  ف  عر تم  لذلك  عة،  الشر علماء  ا  حول تلف 

ا، ومناقشة تلك األدلة،   ة بأدل و ا م اع ف ر محل ال ية معينة، وتحر شأن مسألة فق ية  ب الفق "عرض آراء املذا

ا" ا، ومن تم ترجيح الرأي األقوى دليال م الف ف   .6والوقوف ع أسباب ا

امل اعتمدنا  فإن  وسواء  الشرعية،  الدراسات  املقارن   الفقه  أو  القانونية،  البحوث  علم   أو  كمن  قارنة 

ملة من الشروط وأن يتحدد وفق كيفيات معينة. ام إ أسلوب املقارنة ال بد وأن  يخضع    االحت

ا  ابط ي : أساليب املقارنة وضو   املطلب الثا

ن ع الباحث  الدراسات القانونية عند ا يع ستخدام املن املقارن   البحث العل أن يتخذ أحد أساليب  ي

ذا املن (الفقرة الثانية) ضمانا لبحث يتصف بالدقة  )، كما يجب أن يتقيد بضوابط استعمال  املقارنة (الفقرة األو

ا.    من حيث النتائج املتوصل إل

  الفقرة األو : أساليب املن املقارن 

رة معينة   تتفق العلوم االجتماع  ع دراسة ظا ال املقارنة املتمثلة  املقارنة الداخلية ال  ية من حيث أش

ن أو عدة مجاالت جغرافية،   ن  مجال ت ن متقار رت ارجية ال تفيد دراسة ظا ، وكذا املقارنة ا أك من مجال جغرا

املقابلة   األفقية  املقارنة  و  املقارنة  من  ثان  نوع  ع  جزئيات  عالوة  مقارنة  ع  األو  أن  حيث  العمودية،  للمقارنة 

رة األو  مقام أول بمعزل   ا دراسة الظا عض  األصول والفروع، أما املقارنة العمودية فيقصد  ا مع  عض رة  الظا

تام متضمنا ألوجه الشبه واالخت ون ا ا  مقام ثان، ع أن ي رة الثانية ال تتم دراس ما. عن الظا   الف بي

القانون   و  بذاته  قائم  كعلم  به  ض  ت ال  القانونية  العلوم  مستوى  ع  خصوصية  املقارن  للمن  ان  وملا 

ية،   املوازنة املن اة، ثم  املضا ة،  املقابلة، املقار به، تتمثل أساسا   للمقارنة خاصة  املقارن، فإنه تم تحديد أساليب 

ا : ل واحدة م عرض ل   ع أن 

    : املقابلة 

 
وش، "القانون املقارن"، م.س، ص   1   .7أحمد ادر
ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س،   2   .36ص عبد ا
شصا   3 ش قته"، مجلة اإلحياء، العدد ، "البحث الفق املقارن : حقيقته، مصادره، )2000(دجن   بو   . 300، ص 2وطر
وش، "القانون املقارن"، م.س، ص   4   .24أحمد ادر
قته"، م.س، ص   5 ش، "البحث الفق املقارن : حقيقته، مصادره، وطر ش   . 301صا بو
ي، "املن املقارن  بحث الدراسات القانونية"، م.س، ص   6   . 2فيصل تليال



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
336 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
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ن   ن  قانونه الوط وقوان ام املتعلقة بموضوع مع قة يضع الباحث  العلوم القانونية األح ذه الطر بموجب 

ن قانونه ا و ا ببعض ليتعرف ع مواضع الشبه واالختالف بي عض أن  1الدول األخرى جنبا إ جنب، بحيث يقابل   ،

الباحث بدراسة موضوع تطور   ، غايته  ذلك تطور منظومة حقوق  يقوم  سان ع املستوى الوط والدو حقوق اإل

ا   عت قة من املقارنة، و ذه الطر تقد البعض  ة جديدة، لذلك ي شاف نظر سان داخل الدول، دونما حاجة إ اك اإل

ا النصوص القانونية  مختلف األن2مجرد تجميع ملواد قانونية مختلفة   ظمة املقارنة. ، يصف من خالل

  : ة   املقار

قة   الطر ذه  ن، حيث تص  شا م ن  نظام ن  ب التقارب  أوجه  البحث عن  ا  اصطالح ة بحسب  باملقار يقصد 

ة، وفروق قليلة كث شابه  أوجه  ما  بي ن  ن قانوني املقارنة ب ما، عالوة ع املصادر  3عند  ما وخصائص ي ب ، من حيث 

ما  بي كة  املش والقانون    ،4القانونية  ي  املغر القانون  ن  ب العقود  ف  موضوع  بدراسة  ي  القانو الباحث  يقوم  أن 

ية.  تميان لنفس العائلة القانونية الالتي ن ي ذين القانوني ، إذ أن    الفر

  : اة   املضا

ما الكث من ال ون بي ما وت ن من حيث من ن مختلف ن قانوني قة عند املقارنة ب ذه الطر ،  5فروقاتستعمل 

اة تركز   قة املضا ي، فطر ت لنفس النظام القانو ة ال تركز ع دراسة مؤسسة قانونية ت قة املقار إذ ع عكس  طر

عة   الشر نظام  اءة   ال دراسة  تمت  فلو  ن،  ن مختلف قانوني ن  لنظام ت  ت مسألة  شابه   ال ال  االختالف  أوجه  ع 

ال القانون  وكذا   ذمة اإلسالمية  خلو  ع  عة  الشر نظام  اءة   ال أن  حيث  ما،  بي اختالفا  الباحث  لوجد   ، وض

القانون الوض  أما   من عبادات ومعامالت وجنايات،  ية  الفق األبواب  الشرعية  جميع  اليف  الت ل  سان من  اإل

ت إ ئا ح تث ص الذي تقام  حقه دعوى جنائية بر اءة اعتبار ال ي باتفيقصد بال ا ع أن  6دانته بحكم  ، ما 

انب الزجري فقط.  اءة  ا وم ال   القانون الوض حصر مف

  : ية   املوازنة املن

االتصال   أوجه  استعراض  عند  يقف  ا ال  بمقتضا الباحث  ية، ألن  املن املقارنة  أيضا  ذا األسلوب  ع  يطلق 

شابه، ع ضوء  واالنفصال، بل يقوم باستخالص النتائج ليتعرف ع ال قانون األفضل عد دراسة أسباب االختالف وال

ا  ف واملؤثرة  القانونية  القاعدة  املؤثرة   جديدة7الظروف  ة  نظر أو  لقاعدة  س  التأس يل  س من  8،   يجعل  ما  و  و  ،

ي، ع اعتبار أنه يمكنه ال القانو عتمد عليه الباحث  ا م أسلوب  ية أ قة املوازنة املن من إبداء طرح جديد    طر

ام لضوابط معينة.  ي لبلده، غ أن ذلك مشروط باالحت ر النظام القانو م  تطو   سا

ابط استعمال املن املقارن     الفقرة الثانية : ضو

ي أن يتقيد بمجموعة من الشروط   ب ع الباحث عند إقدامه ع استعمال املن املقارن  البحث القانو ي

ا  : م ام، يمكن إجمال أ   واألح

 
قوق وال)2018-2017(  حميد شاوش   1 لية ا ب علوم السياسية،  ، "األنظمة القانونية املقارنة"، محاضرات ألقيت ع طلبة السنة الثالثة 

زائر،د.ن، قاملة،  1945ماي  08جامعة    . 9ص  ا

ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س، ص   2   .43عبد ا
ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س، ص   3   .45عبد ا
  . 10القانونية املقارنة"، م.س، ص حميد شاوش، "األنظمة   4
ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س، ص   5   .46عبد ا

ن ما  6  عة و )2021يناير ( أم يعاب، عدد ، "ضوابط املن املقارن  دراسة موضوعات الشر   . 244- 243، ص 7القانون"، مجلة االس
  . 10"األنظمة القانونية املقارنة"، م.س، ص حميد شاوش،   7
ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س، ص   8   .46عبد ا
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   التأكد من قابلية املقارنة  

األنظمة   يتأكد بداية من صالحية  أن  الباحث  ع  ن  يتع املقارنة،  الدراسة  ع  للبحث فيه  موضوع  اختيار  عند 

كذا ال يمكن للباحث أن يدرس موضوعا كمثل مشروعية    القانونية املعتمدة للمقارنة، حيث ال يمكن مقارنة الالمقارن، 

م، ألن اإلثبات بالبصمة الوراثية موضوع تق   ابة رضوان هللا عل ن القانون ورأي ال سب بالبصمة الوراثية ب إثبات ال

ن   ذا املوضوع ب ذا ال يمنع من مقارنة  ابة رسول هللا ص هللا عليه وسلم، لكن  جديد لم يكن له وجود  حقبة 

ن  س باملصا املرسلة    القانون الوض ورأي املتقدم ئذ  ما  عة اإلسالمية، حيث تدخل املقارنة حي اء الشر من فق

د اعتبار وال إلغاء  نصوص الشرع ا شا س ل   .1املستحدثة ال ل

  : جدوى املقارنة  

ال   ال  الوصفية  للمقارنة  كطرق  اة  واملضا ة  واملقار املقابلة  ع  القائمة  املقارنة  أساليب  بعاد  إ  باس تخلص 

ليا  ة بالتمام أو مختلفة  شا ر م ن ظوا ب معه ع الباحث أن يرمي إ  2نتائج معينة، إذ ال فائدة من مقارنة ب ، مما ي

والعوامل   ن  القوان تحليل  ع  الوقوف  يح  ت ال  ية  املن املوازنة  قة  طر خالل  من  املقارنة  الدراسة  وراء  من  منفعة 

ا من أج سب للتطبيق. املتحكمة  وضع اح قانون أ   ل اق

كذا إذن ال تج أي ثمرة، وال تر أي فائدة من دراسة موضوع موسوم بنظام اإلرث ع ضوء مدونة األسرة  

ي، بل   ا مستوحاة من الفقه املال ل صية جل قواعده إن لم نقل  ي، مادام أن نظام األحوال ال ب املال ية واملذ املغر

ب  من مد  400إن املادة   ل ما يرد به نص  املدونة يرجع بخصوصه إ املذ ية نصت صراحة ع أن  ونة األسرة املغر

ي.     املال

  : ياد واملوضوعية   ا

نقده   محايدا   متجردا  ون  ي أن  الباحث  ع  إذ  واملوضوعية،  ياد  ا العلمية  خاصية  البحوث  ل  ك  ش

ا ع ا،  وحكمه ع املسائل املدروسة من قبله، م شاف قيقة واك ون غايته األو الدخول إ ا ي، وأن ت وى الذا ن ال

ن  ، غ أن  3سواء اتفقت مع ميوله أم لم تتفق  لة املوضوعية  العلوم االجتماعية لطاملا أثارت نقاشا مستفيضا ب مش

العلم اد  ما  م باحث  أي  ألن  املنال،  صعب  املستحب  ا   أ ع  يؤكدون  الذين  ن  م الباحث ال ما  وم واملوضوعية  ية 

ده أو يرفضه ع  عن واقع ما يؤ غ و يجد نفسه    .4بالقواعد الصارمة للمن العل فإنه بو أو 

أن   إذ  سية،  ا العالقات  رضائية  ملوضوع  القانونية،  الدراسة  باملوضوعية   الذاتية  اج  الم مثال  ونضرب 

املرحعية   ذا  العالقات الباحث  يجرم  الذي  قانونه  د  وسيؤ صية،  ال ميوالته  من  التجرد  من  يتمكن  لن  اإلسالمية 

ذه العالقات مكتفيا   سمح بإقامة مثل  يطة بالقانون الذي  لف نفسه البحث عن العوامل ا ن لن ي سية،  ح ا

. ي األجن ذا النظام القانو   بنقد 

  : ات   دراسة املتغ

 
يم   1 ابرا مجلة  )2021يناير  (  ش   ، املعاي وضرورة  ات  الصعو تحدي  ن  ب والقانونية  ية  الفق املقارنة  الدراسات  البحث   "واقع   ،

  . 301، ص 7 االستعاب، عدد

رة السياسية"، م.س، ص   2  اتيجيات التحليل املقارن للظا ش، "إس ة مغ   .1673ك

دري   3 ن ( رجاء وحيد دو ة وممارسته العملية"،  - البحث العل " ، )2000ش   .69، ص فكر، دمشقدار ال ،الطبعة األوأساسياته النظر
ية البحث   4 ي، "الوج  من ي"، م.س، ص أحميدوش مد   .38القانو
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ا أن  البعض ع  نما تبحث  يرى  الشبه واالختالف، و سط ألوجه  يف امل العلمية ال تتوقف عند التص ملقارنة 

شابه واالختالف  ذا ال دافه، فضال عن  1دالالت  ن وعن أ ، فمن واجب الباحث االستقصاء عن أسباب نزول قانون مع

. أسباب نجاحه  دولة وفشله  دولة أخرى، دون عزله عن سياقه االقتصادي واال    جتما والثقا والسيا

ي  رة املدروسة  القانو زئية للظا عند البحث عن أسباب التباين أو التناغم، يقوم الباحث بكشف العناصر ا

وتوصيات   تائج  ب روج  ا من  تمكنه  ال  لية  ال للمقارنة  انتقل  زئية  ا املقارنة  اكتملت  ما  ، فإذا  األجن وأيضا  الوط 

ل اللثام عن حق  ي. تز ل نظام قانو   يقة 

االت التطبيق  ش ن غايات التوظيف و ي : املن املقارن ب   املبحث الثا

الدراسة   انت  دفه إذا  كتمل  ي، و ال القانو الباحث  ا ا  م غاية يقصد ادي أ البحث األ د  ل تجو ش

الثغرات   ع  الوقوف  أجل  من  املقارن  القانون  اعتماد  إ  ب ما  ترمي  ب ا  ، ومحاولة إصالح الوط للقانون  عية  شر ال

ن   ا املشرع لتعديل ما شاب القوان ة، فيغدو بذلك البحث أرضية صلبة ينطلق م الدول النا ا من تجارب  توصل إل

ات تطبيق املن املقا ي الذي قد تجاوز إكرا رن   من نواقص (املطلب األول)، لكن ذلك مشروط بأصالة البحث القانو

ي).   الدراسة (املطلب الثا

ي   املطلب األول : أثر إعمال املن املقارن  البحث القانو

عن   ا  يمتاز  مضافة  قيمة  فتعطيه  ا  نا ت الذي  ي  القانو البحث  مضمون  ع  إيجابا  املقارنة  الدراسة  تنعكس 

ب ا  عية أن ت شر )، كما يمكن للسلطة ال ه من البحوث (الفقرة األو ا بموجب   غ الصات والنتائج ال تم التوصل إل

ية (الفقرة الثانية).  ن األجن ا القوان ن القانون الوط و   ذه الدراسة ب

ادي ع املن املقارن  د البحث األ   الفقرة األو : تجو

اد يخلو من املن التحلي الذي يبحث  ثنايا ي ال ي ل بحث قانو زم ع أن  القواعد القانونية، غ    يمكن ا

أ إ الدراسات خاصة املقارنة ال سبقته  تحليل   عض املسائل، في م  ستع ع الباحث ف عض األحيان  أنه  

تلك  مشرع  ا  أراد ال  التصورات  حسب  يم  املفا عض  إدراك  ع  ساعده  قد  املقارن  القانون  أن  إذ  املسألة،  تلك 

ع.  الدولة، خاصة إذا تم منه  شر   اقتباس ذلك ال

للفصل   ي  العر النص  إ  عدنا  عت    19فلو  ال  الثانية  فقرته  لوجدناه   ي  املغر امات والعقود  االل قانون  من 

القانون مأخوذ عن   ذا  اتفاقا جديدا، علما أن  العقد، بل  التعديل الذي  يجرى ع االتفاق فور إبرامه جزء من  ذاك 

ي الفر ال س باتفاق جديد؛ إذ  القانون املد رى عقب إبرام االتفاق جزء من العقد ول ذي يق باعتبار التعديل ا

سية من الفصل   به للصيغة الفر عر ي عند  طأ الذي وقع فيه املشرع املغر ن ملا تم الكشف عن ا ن النص لوال املقارنة ب

ور.    املذ

عض املؤسسات القانونية، فإن املن امل م  امنة،  وعالوة ع ف ار املشرع ال ساعد الباحث ع إدراك أف قارن 

غرات ي القانون الوط من عيوب و ع شاف ما قد  ا بمواطن القوة   2واك ، فبالوقوف ع مواضع القصور، ومقارن

ون أشمل وأك صو  ا بأخرى لت بدال عديالت لنصوص قانونية أو اس اح  ، يتمكن الباحث من اق   .3ابا القانون األجن

انت   ا ثم تتعمق فيه وملا  ون ع علم ومعرفة  ،  1الدراسة املقارنة تحدد موضوعا ل ن ع الباحث أن ي فإنه يتع

لتعميم   وذلك  األص  النظام  من  تقدما  األك   املقارن  النموذج  يختار  وأن  ا،  مقارن املراد  ن  القوان تلك  بلغة  افية 

رة اجتماعية معينة.  2الفائدة ي لظا تم االنتفاع من أنظمة الدول ال عرفت نجاحا ع مستوى التأط  القانو   ، و

 
رة السياسية"، م.س، ص   1 اتيجيات التحليل املقارن للظا ش، "إس ة مغ   .1673ك

  . 8حميد شاوش، "األنظمة القانونية املقارنة"، م.س، ص   2
3    ،" ات وضرورة املعاي ن تحدي الصعو ية والقانونية ب يم، "واقع البحث  الدراسات املقارنة الفق   . 294م.س، ص ش ابرا
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ر األنظمة القانونية   الفقرة الثانية : دور الدراسة القانونية  تطو

و  بالبحث  املوضوع  تناولت  ال  الدراسات  إ  أ  ت ن،  مع قانون  عديل  الرسمية   ات  ا رغبة  التحليل  عند 

للتطبيق،  قابلته  ومدى   ، األجن القانون  قوة  امن  م الوط  املشرع  شف  يك الدراسات  ذه  ضوء  ع  إذ  واملقارنة، 

ته ومنظومته األخالقية واالقتصادية واالجتماعية.  سب لبي و أص وأ س منه ما    فيقت

ا   خ القانون  رة قديمة، إذ كشف تار عت ظا ن  شار نظم قانونية  غ املناطق ال  وعملية اقتباس القوان ن

نظام   عم  فيما  الشمالية،  ا  أمر إ  ي  االنجل القانون  ووصل  ا،  أورو ي   الروما القانون  شر  ان حيث  ا،  ف شأت 

ل البلدان اإلسالمية  عة اإلسالمية  ا إال عند استعمار البلدان النامية،  3الشر و عرف  رة االقتباس لن  ، غ أن ظا

ا   أنظم ر  لتطو ا  ضال املستعمرات  وجدت  فيما  ه،  مصا تخدم  ال  ن  القوان إدخال  ع  املستعمر  عمل  حيث 

  القانونية.

األمر   ظل  بل   ، الفر القانون  االقتباس عن  من  ب  ية نص العر الدول  عض  و ي  العر املغرب  لبلدان  ان  لقد 

سبة   ال بال و ا ا، كما  عد استقالل امات  إرث معنوي ح  عد أن أخذ عن القانون الفر قانون االل للمغرب، إذ 

القانون التجاري لسنة  2013والعقود لسنة   ة لعام  2013،  مة سنة  1919، مدونة التجارة البحر ، وقانون شركة املسا

ة ونذكر من ذلك مدونة التجارة املغر 1922 ات األخ س منه ح  العشر ن، ظل يقت ه من القوان ية الصادرة  سنة  وغ

لسنة  1996 الشغل  مدونة  عض  2004،  بقيت  فيما  واملنافسة...،  األسعار  ة  حر قانون  ة،  التجار ات  الشر ن  قوان  ،

قوق   ام الفقه اإلسالمي من قبيل مدونة األسرة وكذا مدونة ا ضوع ألح ا الدي من خالل ا ع ن محتفظة بطا القوان

ية.    العي

ناد ع مجموعة م  االس ة  و ن رؤ القانون الوط من خالل إبداء الباحث ر  ن البحوث القانونية تم إصالح وتطو

الدول االخرى من حلول ممكنة  ن  ية   4واسعة وجامعة ملا توفره قوان القانونية املغر الدراسات  عض  مت  ، حيث سا

قانون   صدور  لك   املس حماية  إ  31.08مجال  لك،  املس حماية  بتداب  الفراغ  املتعلق  تقدون  ي الباحثون  ظل  ذ 

سية الصادرة   الك الفر ن ع ضوء مدونة االس لك مائية لفئة املس ستحسنون اآلليات ا ال، و ذا ا شر   ال

  .1993سنة 

إن   بل  ا،  ر ة لتعديل األنظمة القانونية وتطو القانونية املقارنة رك الدراسات  عد  القانون فرضت أن  لم  عوملة 

ة أو  يتم ت سبة لألوراق التجار و األمر بال ا، كما  ا وشيوع استعمال ل عض املؤسسات القانونية نظرا لتدو ام  وحيد أح

ا   ومقارن الدول  مختلف  ن  قوان بدراسة  إال  ى  تتأ التوحيد  عملية  تكن  ولم  التحكيم،  نظام  أو  الدولية  العقود  لبعض 

للتطبيق   ا  م سب  األ استخالص  ثم  البعض،  ا  من  ببعض ن  القوان بذلك  ف   ، االقلي أو  العاملي  املستوى  ع 

دف إ بناء  عات داخلية إ اتفاقيات دولية،  ن الدول. شر ي ب امل معر قانو   ت

االت تطبيق املن املقارن  ي : إش   املطلب الثا

الية عدم   إش القانونية  الدراسات واألبحاث  املقارن   املن  ض تطبيق  القانون  ع ات  الباحث بمصط إملام 

املقارنة،   ات  مستو م  ال يح قد  كما   ،( األو (الفقرة  منه  صد 
ُ
ق الذي  املع  غ  مصط   ترجمة  تتم  قد  إذ  املقارن، 

ا البعض (الفقرة الثانية). عض   فيقارن جزئيات ال تقبل املقارنة مع 

ات   الفقرة األو :  عدم ضبط املصط

 
ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س، ص   1   38عبد ا
اوي   2 ام - عمار تر ا، ص )2018( محمد خ الع ة، سور اضية السور امعة االف شورات ا ية القانونية"، م   . 26، "املن
وش، "القانون املقارن"، م.س، ص   3   .47أحمد ادر

د الرسائل واألطروحات العلمية"، م.س ، ص عبد   4  ا  تجو   . 241الفتاح باباه باباه "املقارنة القانونية ودور
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سقط الباحث  جمة املعيبة، خاصة إذا لم يكن مطلعا وملما بلغة القانون   قد  الية ال الدراسات املقارنة  إش

رفية ال    جمات ا نأى عن ال ، و جمة واملصط األ الذي سيعتمده للمقارنة، لذلك وجب عليه التحري عن ال

التنظي  أو  شر  ال ا  سياق عن  النصوص  تخرج  األحيان  من  إ1كث  مع  ،  ا  ا مصط تختلف   القانون  لغة  أن  ذ 

. ه البحث العل شو ا  ل ترجمة أدبية حرفية من شأ ة، و   املفردات اللغو

، فضال عن الصياغة والتجديد  ام  عملية املقارنة، وجب العناية به من حيث اللفظ واملع ،  2فاملصط جزء 

الباحث ترجمته وجبت االستعا استع ع  لما  مولة  لذلك  املصط أوال، ثم ضبط ا م  لف القانونية  باملعاجم  نة 

ا ثانيا.   القانونية للمصط والتصورات ال يقوم عل

ا، إذ   عا شر جمة  ا الرسمية تقوم ب عض الدول من خالل مؤسسا ون  ذا املقام،  ب اإلشارة إليه   وما ت

ت ع  ر  س ية  املغر ومة  ل العامة  األمانة  ا  نجد  شر ثم  سية  الفر اللغة  إ  ية  العر باللغة  الصادرة  ن  القوان رجمة 

ن معا،   باللغت متاحة  ا  ن وجعل القوان ذه  ب  بو سبة لوزارة العدل عندما تقوم ب بال نفسه  الرسمية، واألمر  دة  ر با

ترجمة   شر   ال ودور  البحوث  مراكز  املتمثلة   ومية  ا غ  ات  ا عض  دور  عن  يك  واالتفاقيات  نا ر  التقار

عض املؤلفات القانونية.   الدولية و

ن يتحدان ع   ات ال تقتصر ع االختالف  اللغة فقط، بل قد تمتد إ نظام الية عدم ضبط املصط إن إش

ونظام ية  العر عات  شر ال ن  ب نجده  الذي  األمر  و  و االصطالحية،  التعاب  حيث  من  يتمايزان  ما  لك اللغة،   مستوى 

من   إال  ا  ومدلول ا  معنا يدرك  ال  لدرجة  األصولية،  اته  مصط غ  اإلسالمي  الفقه  يتم  حيث  اإلسالمية،  عة  الشر

ية  الفق النصوص  مصنفات  دراسة  بمعاجم  3تمرس   االستعانة  إال  الوضعية  عات  شر ال للباحث   يبقى  فال   ،

ية والرجوع إ مصادر أخرى تناولت املصط ات الفق    بالتفصيل والبيان. املصط

ات املقارنة  ام مستو   الفقرة الثانية : عدم اح

عض ا عن  عض مستقلة  ا  لك متعاصرة  االت  عقلية  املقارنة موازنة  انت  أن  4إذا  املوازنة يجب  ذه  فإن    ،

ن  بلده األص ثم   ع مع شر ل مصادر القاعدة القانونية، إذ ال يكتفي الباحث بدراسة  ، بل إن  غطي   البلد األجن

ي عالوة ع األعراف، ومن تم فإنه مطالب بالبحث ومقابلة  اد القضا ع والفقه واالج شر ل من ال لفظ القانون يجمع 

انب النظري   ا  القانون املقارن. فاملعرفة ال تقتصر ع ا ل مصدر من مصادر القاعدة القانونية الوطنية مع مثيل

ادات القضاة، مادام أن املمارسة  للقانون األجن  اء واج آراء الفق ، من خالل تحديد  ، بل يجب أن تمتد لإلطار العم

عية ألي قانون  شر شرح املقاصد ال   .5 ال 

ومصادره  له،  ي و ته،  بن من حيث  األجن  للقانون  العام  املن  مع  تناسق  املقارنة   يمكن مقارنة  6تتم  ال  إذ   ،

ع الو  شر ا من  ال ال عد ذلك ضر ي ا مع العرف السائد خارج الوطن، و اد القضا ، وال االج ط مع رأي الفقه األجن

ع   شر ال مع  الوط  ع  شر فال مستواه،  مصدر   ل  مقارنة  وجب  لذلك  واقعيته،  عن  ي  القانو البحث  يبعد  يال  ا

ي األص مع الفقه املقارن  النظام القانو ، وفقه  ارج؛ وذلك ح ولو  األجن ا ا   ادات القضائية مع نظ ، ثم االج

 
ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س،   1   .50ص عبد ا
ن تحدي    2 ية والقانونية ب يم، "واقع البحث  الدراسات املقارنة الفق "، م.س، ص ش ابرا ات وضرورة املعاي   . 297الصعو
قته"، م.س، ص   3 ش، "البحث الفق املقارن : حقيقته، مصادره، وطر ش   . 314صا بو
واد بكر، "من البحث املقارن : بحوث ودراسات"، م.س، ص   4   .133عبد ا
ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س،  ص   5   .48عبد ا
ليم بن مشري، "توظيف املن املقارن  الدراسات القانونية"، م.س،  ص   6   .38عبد ا
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ع   شر ة لل عطي األولو رمانية  ن العائالت القانونية، كما لو أن األنظمة ا ية مصادر القاعدة القانونية ب اختلفت ترات

ة عند عائلة  انة املتم ي والعرف امل اد القضا ومون  مقابل احتالل االج   .COMMON LAWلو   ال

سب   األ القانونية  القواعد  ترجيح  و  الوضعية  القانونية  األنظمة  مختلف  ن  ب املقارنة  من  الغاية  انت  إذا 

وض  ع  شر ن  ب مقارنة  ل  أن  إذ  اإلسالمية،  عة  الشر لنظام  سبة  بال كذلك  س  ل األمر  فإن  واالقتباس،  للتطبيق 

ان الغرض منه   ي أمر باطل، إذا  ا ع ر شر نا محمد ص هللا  و نا عز وجل ونب شر ع كالم ر ار ال ترجيح وتفضيل أف

ا ع   ا وعلو قدر عة وكمال الشر ار فضل  ا إظ دف م ان ال ذه املقارنة إذا  سمح  عليه وسلم، لكن  مقابل ذلك 

ن الوضعية  ان.  1القوان ل زمان وم ا للتطبيق     وصالحي

شر ال مقارنة  ع  يالحظ  أن  وما  إذ  املوضوعية،  ة  مل البحث  فقدان  و  اإلسالمي  الفقه  ام  أح مع  الوض  ع 

من   ا  عصم عن  فضال  ا  وكمال ا  شمولي ليقينه  اإلسالمية  عة  الشر لنظام  منحازا  ون  ي املسلم  االجتما  الباحث 

ية فإن الباحث  يقدم ع املقارنة بحياد وع قدم املساو  امعات الغر طأ، أما  ا شفاف ما  ا ن  الس النظام ن  اة ب

علمانية   و  ن،  املسلم غ  ن  الباحث عند  الدي  الوازع  غياب  إ  ذلك  ب   الس عود  و واختالف،  ائتالف  من  ما  بي

  .2املؤسسات املشرفة ع الدراسات املقارنة 

  :خاتمة 

مية دور املن املقارن  الدراسات   ن لنا مدى أ ة  ختاما، تب انت وراء اعتماده بك قيقة ال  القانونية، وا

كبار   بدراسات  ع  بذاته  قائم  علم  إ  من  من  القانونية  العلوم  كنف  ومه   مف وتطور  بل  البحوث،  النوع من  ذا 

اتباع أسالي ن بتوفر شروط معينة و ، مع اإلشارة إ أن تطبيقه ر ن أمثال سا والمب اء القانوني ب محددة تمكن  الفق

من   يأمل  شرافية  اس ملرحلة  تؤسس  أن  ا  شأ وتوصيات من  بخالصات  يخرج  الذي  ادي  األ بحثه  د  تجو من  الباحث 

ع   نجاحا  عرفت  ال  ن  القوان ومواكبة  الوط  القانون  إلصالح  صلبة  أرضية  العلمية  النتائج  تلك  ون  ت أن  ا  خالل

.   املستوى الدو

طوط ا ع  االطالع  عد  روج    و ا أمكننا  ي  القانو البحث  د  تجو املقارن   املن  دور  ملوضوع  ضة  العر

  بالتوصيات التالية : 

التجارب   - ذات  البلدان  ا  عرف ال  التطورات  من  االستفادة  أجل  من  متقدم  مقارن  قانون  اعتماد  ضرورة 

ة  تأط املؤسسات القانونية.   النا

و  - الشبه  أوجه  االكتفاء باستعراض  ذا  عدم  بات  البحث  مس ن  يتع نما  القانونية، و ن األنظمة  ب االختالف 

رة   للظا والسياسية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  قائق  ا ع  بناء  ات  املتغ املتحكمة   والعوامل  التباين، 

 .   القانونية، الستخالص مدى قابلية تطبيق القانون األجن

امل - املراد  اللغة  من  الباحث  املقارن   تمكن  املن  تطبيق  سيعيق  ية  األجن باللغة  إملامه  عدم  أن  إذ  ا،  قارنة 

جودة  ع  سلبا  ينعكس  مما  عليه،  ت  بن الذي  وم  املف عن  ية  األجن ن  بالقوان وسيخرج  األمثل،  الوجه  ع  الدراسة 

.   البحث العل

ادر القاعدة القانونية من شأنه عدم  غطية املقارنة بجميع عناصر القانون املقارن، فإقصاء أي مصدر من مص  -

ن الوطنية.  م  إصالح القوان س   السماح بالوصول إ نتائج علمية دقيقة بما ال 

  الئحة املراجع :  

 
ات وضرورة امل  1 ن تحدي الصعو ية والقانونية ب يم، "واقع البحث  الدراسات املقارنة الفق "، م.س، ص ش ابرا   . 296عاي
د الرسائل واألطروحات العلمية"، م.س ، ص   2 ا  تجو   . 248عبد الفتاح باباه باباه "املقارنة القانونية ودور
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 وش ادر لية  )2017(  أحمد  ب القانونية  العلوم  املاس   طلبة  ع  ألقي  الذي  االفتتا  الدرس  املقارن"،  "القانون   ،

الثانية العلوم   الطبعة  امس،  ا محمد  جامعة  أكدال،  واالجتماعية  واالقتصاية  املعرفة    ، القانونية  سلسلة  شورات  م

اط.   القانونية، مكتبة دار السالم، الر

 ي ي"، الطبعة الثالثة ، "الوج  )2015( أحميدوش مد ية البحث القانو   املغرب. ، ن د. ، من

  ن ما يعاب، عدد ، "ضوابط املن )2021يناير ( أم عة والقانون"، مجلة االس   . 7 املقارن  دراسة موضوعات الشر

 يم ابرا وضرورة  ) 2021يناير  (  ش  ات  الصعو تحدي  ن  ب والقانونية  ية  الفق املقارنة  الدراسات  البحث   "واقع   ،

، مجلة االستعاب، عدد    . 7املعاي

  شاوش املقارنة")2018- 2017(  حميد  القانونية  "األنظمة  قوق  ،  ا لية  ب الثالثة  السنة  طلبة  ع  ألقيت  محاضرات   ،

زائر. د.ن، قاملة،   1945ماي  08والعلوم السياسية، جامعة    ا

  دري ن  (  رجاء وحيد دو ة وممارسته العملية"، الطبعة األو   - البحث العل  "،  ) 2000ش دار الفكر،    ، أساسياته النظر

  دمشق.

  ش ش قته"، مجلة اإلحياء، العدد )2000(دجن   صا بو   .2، "البحث الفق املقارن : حقيقته، مصادره، وطر

  مشري بن  ليم  ا ن    عبد  ")2018(ش اد  ،  االج أثر  مخت  القانونية"، مطبوعات  الدراسات  املقارن   املن  توظيف 

ع، جامعة محمد خيضر شر ي ع حركة ال زائر- القضا   . سكرة، ا

 بكر  عبد واد  األو ) 2003(  ا : بحوث ودراسات"، الطبعة  املقارن  البحث  "من  شر،    ، ،  لدنيا الطباعة وال الوفاء  دار 

ة.   االسكندر

 باباه باباه  الفتاح  ية    )، 2016(  عبد  العر لة  ا العلمية"،  واألطروحات  الرسائل  د  تجو ا   ودور القانونية  "املقارنة 

لد  ب، ا   .64، العدد 31للدراسات األمنية والتدر

  ية البحث العل  العلوم القا)2004( د هللا العسكري ب عبود ع   دار النمر، دمشق. ، ونية"، الطبعة الثانيةن ، "من

 ش مغ ة  اديمية،  ) 2020(يونيو    ك األ للدراسات  الباحث  مجلة  السياسية"،  رة  للظا املقارن  التحليل  اتيجيات  "إس  ،

  . 02عدد 

  مودي " )2015( محمد سرحان ع ا  . ، الطبعة الثالثة، دار الكتب، صنعاء، "منا البحث العل
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ية املعاصرة  العلوم االجتماعية إلعداد املقال   العلالكسوب املن

Contemporary methodological studies in the social sciences for preparing a 

scientific article 
مان   درواز نار

Derouaz Narimane 

زائر، /عنابة، با مختارجامعة ، طالبة دكتوراه  derouaznariman23@gmail.comا

Badji Mokhtar University,ANNABA  / ALGERIA 

  

ص:    امل

ية  البحث العل بصفة عامة واما   له باألسس املن ر مقاله العل اما  االت  تحر يواجه الطالب الباحث  العديد من اإلش

القضايا   لبعض  والتطرق  اد  االج علينا  استوجب  الدراسات  من  النوع  ذا  مية  أل ،ونظرا  خاصة  بصفة  العل  املقال  ر  تحر ألسباب 

ومع ة  ر و قبل  ا العلوم االجتماعية   العل   املقال  انجاز  ستخدم   ال  املعاصرة  ية  املن واألسس  العل  البحث  ميدان  ا   ا

لكتابته   ية  املن طوات  األساسيات وا علم  لذا البد من   ; كمة  ا لة  ا املتبعة من طرف  ن  السياسات والقوان شر ضمن  ال التفك  

، ادفة  قة  االجتماعية  بطر العلوم  مجال  العل   املقال  مية  أ توضيح  سأحاول  ذا  من  وانطالقا   ; ن  للباحث سبة  بال ودقيقة  يحة 

ية إلعداد املقال العل  األصيل وا طوات املن دافه وما املقصود باملقال العل وما خصائصه وما الفائدة من املقال العل ، ا لنصائح  وأ

ية املعاصرة واألخطاء العلمية لكتابة املق عة  كتابة املقال العل ال العل ،األدوات املن   .الشا

لمات املفتاحية:  ية (ال يةضرور الكسوب املن اسب املن   .)، املعاصرة، العلوم االجتماعية، اإلعداد، مقال عل ة االنفتاح ع امل

Abstract: 

The student researcher faces many problems in editing his scientific article, either because of his ignorance of the 

methodological foundations in scientific research in general, or for the reasons for editing the scientific article in particular. 

Given the importance of this type of studies, it is necessary for us to strive and address some of the fundamental issues and 

address them in the field of scientific research and the methodological foundations that are used in completing the scientific 

article in the social sciences. Before considering publication within the policies and laws followed by the refereed journal; 

Therefore, it is necessary to learn the basics and methodological steps to write it in a meaningful, correct and accurate 

manner for researchers; Based on this, I will try to clarify the importance of the scientific article in the field of social sciences, 

its objectives, what is meant by the scientific article?, its characteristics, and what is the benefit of the scientific article? 

Contemporary Methodological steps for preparing an authentic scientific article and scientific advice for writing a scientific 

article Methodological tools and common mistakes in writing a scientific article. 

Key words:methodological gain, contemporain, social sciences, preparation, article scientific. 
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  مقدمة:

وض بواقع عمل املؤسسات   ن واملؤسسات لل ة من قبل الباحث مية كب البحث العل من املوضوعات ال تحتل أ

العاملي وما   ا ع املستوى  يف امعات وتص م معاي تقييم ا العل أحد أ البحث  ن ،إذ أصبح  وفاعلية قدرات الباحث

امعات من   ا ار  سوقه  وازد الدول  لتقدم  ن  قيقي ا ن  املؤشر عت  إذ  ؛  والنامية  املتقدمة  الدول  افة  ارات   ابت

الصدد  ذا  اتخذت   زائر  ا أن  ؛ونجد  العل  البحث  ودة   وا التم  و  املستدامة  التنمية  لتحقيق  ا  مجتمعا

تم واال العل  البحث  ترقية  ا  دف  ال  اإلجراءات  من  تنظيمية  العديد  مؤسسات  شأت  وأ ن  قوان ،فأقرت  به  ام 

ادة   وظ  ز عد التطور امل ره من خالل إرساء سياسة بحثية وخاصة  ة لتطو شر وسعت ا توف القاعدة املادية وال

ام الذي بدوره عرف تحول ا ايد ع التعليم ا امعية ع الوطن واستجابة للطلب امل امعات واملراكز ا   عدد ا

شر مقاالت   م مطالبون ب ن وطلبة الدراسات العليا الذين  اضر نظام جديد نظام (ل. م .د) وازدياد عدد األساتذة ا

الطالب   ض  اع ما  ذا  و   . وامل  العل  امليدان  قية   وال م  اطروحا ملناقشة  معت  تأث  عامل  ذات  علمية  مجالت 

ر مقال االت  تحر طوات العلمية   البحث العل عموما أو  الباحث من اإلش ية وا له لألسس املن ه العل إما 

ية   من وكسوب  أساسية  خطوات  مراعاة  يتطلب   والذي  خاصة  االجتماعية  العلوم  العل   املقال  ر  تحر ألليات  

ة نقائص الورقة البحثية قبل اتخاذ   سلسل املنطقي  ومعا ابط وال الت  معاصرة تتم بال شر  ا ا لل القرار بإرسال

شاف قضايا معرفية محددة بطرق   أ اليه الباحث قصد الدخول ا عالم البحث واك ا الفضاء الذي ي العلمية باعتبار

ل الباحث للبحث السليم املب ع األسس لتحقيق جودة خاصة باإلنتاج العل للولوج ا عالم   ية اذ تؤ علمية ومن

العا شر  يفات  ال التص ا   ارتقاء فرص  من  د  تز ال  العاملية  البيانات  قواعد  ا  واالنضمام  العلمية  الت  ا ملي  

امعات عامليا   ا يف  البيانات كمعيار لتص شورة  مجالت مدرجة  قاعدة  امل األبحاث  عتمد ع عدد  ال  العاملية 

ذه املداخلة  أن ن ية  ومن خالل ما سبق نحاول من خالل  املن اديمية والطرق  العلمية واألسس األ الدعائم  توغل  

العل واألفاق   الواقع  ة  البحثية ا مقار ذه الورقة  س   العلمية ،كما  الت  شر  ا العل وأساسيات ال للمقال 

شر وذلك من خالل اإلجابة ع األسئلة :   لل

 ما ملقصود باملقال العل وانواعه؟ -

د  - ؟ما ا مية املقال العل  اف وأ

؟  - صائص والفائدة من املقال العل  ما 

؟ - ية  كتابة املقال العل طوات املن  ما 

شر العل وقواعده؟ -  ما ملقصود بال

ا؟  - شر مقال عل أليات تجاوز  ما عراقيل 

؟ - عة  كتابة املقال العل م األخطاء الشا   ما أ

ف البحث ال :أوال  علعر

  : التا العل  البحث  عرف  بوعافيةرشيد(  و منور،  ر  املعرفة     )  36ص،  2011:أوسر ا  املوصلة  الطرق  مجموع  عد 

ثم   ا بتقص دقيق ونقد عميق  ا وتحقيق ا وتنمي ا وفحص والتنقيب ع املعرفة  شاف  اك كذلك محاولة  و  قيقية و ا

مجمل،   تفصيل  ناقص،  تكميل  متفرق،  جمع  معدوم،  اع  اخ العل  البحث  من  والغاية  ي.  وذ امل  مت ل  ش ا  عرض

ب م ن ذيب مطول، ترت ي م أو ت ن م عي  خطأ. ختلط، 

:  ثانيا: املقصود باملقال العل



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
345 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
داف   العل عبارة عن ورقة بحثية ممناملقال   ا األ العلمية والوصول  قائق  اجل تقديم ا الباحث من  ا  ة يقوم 

والوضوح والدقة  الصدق  عن  يك  املوضوعية  ع  ذلك  معتمدا   ولكن  السرق  املسطرة  (  العلمية   ات  واالبتعاد عن 

وق  ص  2019ليليا:  رز او    ،)    495،  أدبية  او  علمية  مسالة  عا  الطول  محدودة  ية  ن قطعة  ا:  ا ع  أيضا  عرف  و

ي والتأث العاطفي   االنفعال الوجدا ن وا واالسانيد حينا و ا ا بال د ؤ اتب و ا ال شرح اجتماعية او سياسية 

ر الف حينا اخر.    والتصو

 ثالثا: أنوع املقاالت 

 لطلبةمقاالت ا - 1

م ع طرق  مقاالت   عرف م   سا ن،  امع ون غالبا  الفصل الدرا للطلبة ا ة ت الطلبة  عبارة عن بحوث قص

م   النقل عن املراجع واملصادر دون ان تتطلب م العلمية والدقة   م ع األمانة  عود ا و جمع املعلومات وكيفية ترتي

ن: ب شافا جديدا وذلك راجع ا س  اك

 . قصر الوقت املمنوح للطالب إلنجاز بحثه:  1-1

م لذلك 1-2 م واعداد امال وعميقا وعدم استعداد  .: عدم املام الطالب باملوضوع املاما 

ن -  2 ن والباحث تص  مقاالت ا

ا  مجالت              شر ا الباحث  ملتقيات او ي م  سا ة او ميدانية ملوضوع محدد  ة نظر و عبارة عن دراسات قص

، تتصف ام ا ا اثراء البحث العل ا دف من خالل سمينةخدنه:  بالدقة  الطرح واالجادة فيه.    محكمة  )2017 ،

 )  158ص 

ا           أيضا  ة:املوتصنف  اللغو استعمال    قالة  و طط  ا توضيح  و ار  األف وترابط  املنطقية  بالدقة  تمتاز  ال 

  . عتمد غالبا ع املن الوصفي التحلي اصة بنوعية البحث وطبيعته، و  املفردات والتعاب ا

ع   اما  ة  اللغو املقالة  عتمد  األفقي:و او    املقال  املسالة  او  رة  الظا بدراسة  ع  االدب  الذي  قضايا  من  القضية 

ا    ا ونتائج رة متعقبا أسبا ية الظا سلط الضوء ع ما الية معينة حيث  ك ع إش ون فيه ال بية و واللغة وال

عرض   ا و ا، و مراحل تطور ن  تفاصيل جمة االعالم والتحصيل    املقال العمودي:ما عن  ا ألبرز الباحث تم ب الذي 

ا العل والقراءات  كز عل رة واحدة  حياة العالم ف ك ع ظا عمد الباحث ال  ).27ص ،  2005:صا بالعيد(وقد 

عا: خصائص املقالة العلمية  را

ام الفردية دون دراسة علمية مسبقة.  - قصد عدم إصدار االح  االبتعاد عن الذاتية و

 االعتماد ع النقد البناء.  -

عية. االبتعاد عن اللغة  - سنات البد ية املعمقة أي وجوب املقال ان يخلو من ا  العر

اطئة.  - ة واستخدامات األلفاظ ا  االبتعاد عن األخطاء اللغو

ة مقدمة، صلب املوضوع، خاتمة او توصيات.  - قة ممن  اعتماد ع الكتابة طر

ل مجلة علمية.  - شر ل ام سياسات ال  اح

 عل سا: الفائدة من كتابة مقالخام

ات            انت محكمة أ غ محكمة، دور الت العلمية سواء  شر بواسطة ا دف من املقاالت العلمية و ال كتاب    ،ال

، امل  يةجما و .  شاركة  ملتقيات وطنية أو دولية، دورات ت  ، يوم درا

ة العلمية.  - ساب ا دف كذلك اك  ال

الت العلمية.   - شر  ا  التعرف ع سياسات ال
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انب الشك للمقال - وق (.التمرن ع ا  ) 495، ص، 2019ليليا:رز

شر ولم           ف بأبحاث جديدة لم ت و تقديم منظور جديد والتعر دف من املقال العل  من خالل ما سبق نجد ان ال

  . عد والعمل ع االقناع واالثبات بان العمل مبتكرتوظف 

 

ية  كتابة املقالة العلمية طوات املن  سادسا: ا

:  - أوال انب الشك   ا

ما أو امللتقيات وطنية أو   شر للمجلة العلمية أو الكتاب ا وال ترتكز ع جانب أسا والذي يتمثل  سياسة ال

وق ( : التالية وذلك من خالل شروط الكتابة املية دولية، مؤتمرات ع  ) 498، ص، 2019ليليا:رز

امل للمراجع واملصادر. - ية وتوثيق مت ون موضوع املقال او املداخلة باألصالة العلمية  ضل من  اال ي

شره أو قدم  ملتقيات سابقة مأخوذة من أطروحة او بحث  - ون موضوع املقال أو املداخلة سبق  . اال ي  عل

د عدد الصفحات املقال او املداخلة عن  - ل مجلة.  15صفحة وال يقل عن  20اال يز  حسب 

ية. - ية واالنجل ص باللغة العر شمل املقال أو املداخلة ع امل  ان 

 ادراج املراجع واملصادر املستعملة  اخر البحث.  -

شر.  - م حسب سياسة ال ط وا ن ا  عي

شر   .   - ا قالب لل ل مجلة ل لة، و ون حدود الصفحة حسب سياسة ا  ان ت

انب املضمون:  - ثانيا   ا

:(اختيار العنوان:  - 1 تمثل اختيار العنوان  ما ي   ) 13ص، 2012:حفصة جرادي سبعون،سعيد  و

تمامنا فعال،  ناك ع االطالق مواضيع جيدة وأخرى غ جيدة، ال تار يجلب ا يقن أن املوضوع ا و ان ن م   امل

ش  ذااننا سنع لة  مع  ة طو ل يوم خالل ف  . املوضوع 

 معاي جودة عنوان البحث:  1 - 1

ا عن غاية البحث.                                                                         - ون محددا مف  ان ي

لة تحديدا دقيقا.                                                                              يحدد م -  يدان املش

عاده.                                                                                  -  يت منه حدود املوضوع وأ

لمات املفتاحية األسا - راء (.   سيةيتضمن ال ان عاشور  فشار، فاطمة الز  )277، ص 2018: ز

اذ               الدراسة  محل  األساسية  العناصر  ع  يحتوي  ألنه  للمقال   سية  الرئ الرسالة  عرض  الذي  و  العنوان  عد 

ذب القارئ وحسب قراءاتنا  نرى ان االتجاه السائد يميل   ل سؤال  ية ع ش قة تحف يمكن صياغته كذلك بطر

طول  ح   ا  العنوان   الكسوب    25كتابة  ذه حول  مداخلتنا  ان عنوان  ؛ وقد  الالزمة   املعلومات  ل  شمل  لمة ل

ا   ية املعاصرة وضرورة االنفتاح ع اسب املن ل امل ية املعاصرة  العلوم االجتماعية إلعداد املقال العل بمع  املن

عيدا عن النمط التقليدي وخ ا  ق  ومواكب ي الذي ت و ا حاليا من النمط الور ا االلك اصة انه بات االنتقال وا

ة  انجاز املقال العل وفق معاي معاصرة .   عات تكنولوجية عصر  به تا

ص:  - 2  امل

العر           باللغة  ما  ن لرسالة أحد ص الباحث من اعداد بحثه فان عليه ان يقوم بإعداد م ت  ي ية واألخر  عد أن 

، يتضمن النقاط   ن ع األك ة أو صفحت ستغرق ص ر مختصر عن الدراسة  و تقر ص  ذا امل ية و باللغة اإلنجل

 التالية: 
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لة موضوع البحث.                                                                   -1 ار املش دف من الدراسة مع إظ  تحديد ال

قة تصميم-2 قة جمع البيانات ال استخدمت.                                                             طر  عينة البحث وطر

ديد.  - 3 ا البحث ا ا الدراسات السابقة املتصلة بموضوع البحث والنقطة ال بدأ م  بيان عن النتائج ال توصلت ال

ا الباحث والتوصيات الاملاما مختصرا بالنتائج -4   ) 58،ص2005:محمد عبد الفتاح الص(. حصل عل

ية والنتائج واملناقشة               ص مرآة املقال اذ نجد فيه أجزاء املقال من مقدمة، األدوات املستعملة، واملن عت امل

ص   حسب اطالعنا نجد ان امل وما  صورته دون املقال و ون مف دون ان يتضمن ذلك جداول أو صورا او اقتباس لي

ل مجلة ال يتعدى    لمة. 250و100أي  حدود  لمة عادة 300وحسب 

لمات املفتاحية:    1- 2  ال

البيانات               قواعد  ص   وامل العنوان  مثل  ا  مثل شر  ما ت غالبا  عناية  مختارة  املفتاحية  لمات  ال ون  ت ان  يجب 

ات املقال    محر ادة وضوح  لمات دالة تصف رسالة ومضمون املقالبحث وذلك لز لمات املفتاحية   ال، عادة ما  وال

لمات مفتاحية للمقال.   ن ثالثة وعشر  ان( ستخدم ما ب  )58(د، ت ) ، ص  :أمال د

 ؟ كيف نبدأ الكتابة (صلب املوضوع) -

الية:- 1      اإلش

املام          عدم  الية   اإلش طرح  األساسية   ات  الصعو تكمن  اذ  الفقري،  وعموده  املوضوع  صلب  الية  اإلش عت 

القراءة والبحث عن املراجع ال   البدء   و  اختيار املوضوع  عد  الطلبة  باملوضوع الذي يختاره فاملطلوب من  الطالب 

ا يحدد الباحث اإلش  ذا املوضوع وم د حله فيكتب  فقرة  تطرقت ل ل الذي ير ا، أو باألحرى املش د دراس الية ال ير

ل موضوع بحثه .  10(   حدود  ش ل الذي   اسطر)املش

ساؤالت:   1- 1   ال

ذا السؤال يطرح الباحث او الطالب             الية وحول  ري يمثل صلب اإلش الية  سؤال جو ا تجسيد اإلش عد يمكن 

.   مجموعة أسئل الباحث  ساعد  عدم ضياع  البحث و األخ يقود  ذا  ري و و اإلجابة ع السؤال ا ل  س ة فرعية 

دأ  البحث او بدأ   و مفتاح البحث واذا لم يتمكن الباحث من وضعه و ري  و شال بو: بأن السؤال ا كما يؤكد م

ذا ا وض   ة  ا ل عميق أو صعو ل مرة فان مش ستلزم التفك مرة أخرى وانتظار ن  غ سؤاله  لبحث مما 

ي(الفكرة بالقراءة   ) 27(ب، ت) ،ص: إسماعيل شعبا

لة البحث:  2- 1    : (معاي جودة مش لة  التا راء فشاروتتمثل معاي جودة املش    279،ص 2018:فاطمة الز

لة باألصالة.     -  تمتاز املش

لة قابلة للبحث.   - ون املش  ت

ا.   - ام ف ة ومحدودة ال إ عبارات وا  تصاغ 

ا.   - ب انقساما فكر س  تصاغ بأسلوب ال 

ة املعالم.    - لة أسئلة بحثية او فرضيات وا  عكس املش

 الفرضيات:  - 2   

ذه  ل  ات مسبقة  ح تفس اليته يق ال بحثه وصياغته إلش ات  عد تحديد الباحث  : تفس الية فالفرضية  اإلش

يجة.  و الن ع و ب واألخر املتغ التا و الس ما املتغ املستقل و ين احدا ن متغ حة للعالقة ب  مق

جمع           غرض  املوضوع  ذا  ل العلمية  واألبحاث  الدراسات  لبعض  استقرائية  وصفية استكشافية  دراسة  نا   دراس

ا  ية وتحليل ا إلنجاز مقال  العلوم االجتماعية.   الكسوب املن ا وترتي  ومناقش
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 معاي جودة الفرض العل :  1 - 2

ون متخصصة.    - عة من صلب الواقع املدروس، ان ت ون نا  ت

ا.    - ا واختبار ون واقعية بحيث يمكن امتحا  ت

ا وتصاغ بأسلوب وا ومحدد.    -  ال تحتوي ع تناقض منطقي  صياغ

ا   - ات والفروق بي ن املتغ  )87ص ،2006عياد:  احمد ( تو العالقة ب

مية املوضوع:  - 3  أ

مية بالغة  مجال البحث            شره، فان موضوع ورقتنا العلمية له أ حسب طبيعة املوضوع او املقال املراد دراسته او 

امعية وفق تخصصات مختلفة، من خالل ز رز ذلك اك من  العل  املراكز ا الفكري املمن و ادة الطلب لإلنتاج 

العليا   الدراسات  ن وطلبة  اضر ) وازدياد عدد األساتذة ا ,د  ( ل, م  ام  ا للتعليم  ديد  النظام ا التحول ا  خالل 

ملناقشة اطروحا معت  وذلك  تأث  شر  مقاالت علمية  مجالت محكمة ذات  بإنجاز  و م مطالبون  م  وكذا  الذين 

 . قية  امليدان العل وامل  ال

داف املوضوع: -  4  أ

ب الذي           و الس افة املوارد املتاحة لدينا افضل استغالل ممكن أي  ن  س للوصول اليه مستغل و ما  دف  ان ال

ون ممكن التحقيق،   دف بدقة، ان ي ام  من أجله تمت صياغة البحث وكتابته إذ البد من تحديد ال ضرورة وجود ا

داف فرعية منه.    دف رئ واشتقاق أ تحديد  ية،  ان ا داف  البحث، االبتعاد عن األ داف ومحتوى  األ ن  (بن  ب

ن سن محمد األم  )  346،ص  2019:يوسف دحو،  زما  محمد، بن 

العلمية            الت  ا شر   لل وقواعده  وخصائصه  عل  مقال  إلنجاز  ية  املن طوات  ا معرفة  ا  نا  دراس دفت 

اصلة  البحث العل بصفة   ن ا ية املعاصرة نظرا للتطورات والقوان واالنفتاح ع املعارف العلمية والكسوب املن

ا العلوم  العل   املقال  انجاز  و  للموروث  عامة  واستطالعنا  استقراءنا  خالل  من  وذلك  خاصة.  بصفة  الجتماعية 

باملعاير  ا  ام ال شرط  املقاالت  شر  ل الباب  تفتح  ال  والبوابات  البيانات  قواعد  ن  وقوان السابقة  والدراسات  النظري 

م  واالستفادة  املعارف  لنقل  ا  وتحليل ا  ومناقش املوضوع  ذا  حول  ا  عل املنصوص  ا  واالسس  وقع  أخطاء  وتفادي  ا 

شر. ات ال تواجه الباحث اثناء ال م الصعو ن  السابق وأ  باحث

ا: - 5 ة ومعاي جود لفية النظر  ا

لية والعاملية ذات العالقة بالبحث   -  االستفادة من االدبيات العلمية ا

داثة  موضوعاته. - ه با  تم

 االنتماء ملوضوع البحث.   -

 قتباسات.توثيق اال -

ا: - 6  الدراسات السابقة ومعاي جود

ون الدراسات حديثة.   -  ت

ون الدراسات منتمية ملوضوع البحث.   -  ت

ار نوا النقص والقصور  الدراسات السابقة.  -  إظ

يادية  عرض الدراسات السابقة   - راء فشار(تو املوضوعية وا  )278، ص 2018 :فاطمة الز

عد املرجع األسا ح ال ننطلق من                 السابقة  النظري والدراسات  للموروث  ي  االد ان االستطالع واالستعراض 

عارض   ال ما يدعم و ية واالطالع ع  نتائج واحصائيات سابقة  نفس التخصص وا عاد معرفية ومن فراغ وانما أل

ذا ما يجع نا و شدنا بالدراسات السابقة  ة ما توصلت  اليه دراس ذا اس ل الدراسات مستمرة ،فمن خالل بحثنا 
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وض  عملية انجاز مقال عل اصيل   ق بحيث تناقلنا مجموعة من التجارب العلمية  ا انت لنا خارطة الطر ال 

زائر  شر العل با ا واحصائيات ال ل بحث والنتائج املتوصل ل طوات املتبعة ل  .  من خال ل ا

لفية التطبيقية - 7  ا

 املعاينة:  - 1

ن عينة اذن، العينة  تلك          و دف ت سمح بانتقاء مجموعة فرعية من مجتمع البحث   مجموعة من العمليات 

ا االختبار أو التحقق.   جري عل ا من مجتمع البحث و موعة من العناصر أو الوحدات ال يتم استخراج  ا

ع         ن  م    يتع شمل م والذين ال  شمل الذين  تحديد االفراد  دراسته  دفه ونوع  عد تحديد  البداية  منذ  ل باحث 

تمع   س لنا التعميم ع با افراد ا ي ي األص الذي به نفس خصائص الدراسة ح تت نتائج الدراسة بدقة ل

انت قراءة تحليلالعينة نا ال  عتمد ع عينة  دراس ية للموروث النظري النجاز مقال عل اصيل واالستفادة من  . لم 

ومعاي   واساسيات  للشروط  ومواكبته  االجتماعية  العلوم  عل   مقال  كتابة  املعاصرة   ية  املن واالسس  املعاي 

يفات العاملية. شر العاملي  مجالت علمية والتص  ) 135،ص 2012:سعيد سبعون (ال

 أدوات جمع البيانات:  -  2

ر منور : ( وتتمثل  املالحظة و املقابلة فيما ياملالحظة:- ا  ) 81ص ،2011واخرون:  أوسر

ا           س عة  ومتا ية  والبي املادية  ا  ونا وم واالحداث  واملشكالت  ر  الظوا لسلوك  دة  مشا أو  مراقبة  عملية   

ا بأسلوب عل منظم ومخطط و  ا وعالق ا سلوك  واتجا بؤ  ات والت ن املتغ ادف بقصد التفس وتحديد العالقة ب

سان وتلبية احتياجاته.      دمة أغراض اال ا   وتوج

 املقابلة: - ب

صول ع إجابات تتعلق بموضوع البحث     غية ا ا لوجه  ا الباحث للمبحوث وج  .  مجموعة من األسئلة يوج

يان:- ج يم(مروان عبد  االست يد إبرا  ). 195، ص 2000 :ا

ا         ا الباحث  تجميع البيانات واملعلومات من مصدر عتمد عل  عد أحد الوسائل ال 

توى:-د توى تحليل ا  )134، ص 2006 :(احمد عياد:تاال  عد تحليل ا

ا      والبيانات  واملعطيات  املعلومات  جمع  من  تمكن  ميدانية  وسيلة  أو  أداة  البحث  و  قيد  رة  بالظا املتعلقة  مليدانية 

االستمارة واملقابلة واملالحظة .    والدراسة ف بذلك 

داف املرجوة من خالل أدوات           ا وصوال ا تحقيق األ اضاته او نف ة اف س أي باحث ا للتأكد من اثبات 

بحث،   ل  وعينة  طبيعة  حسب  ا  بأنواع تتعدد  ال  البيانات  مع  جمع  ا  م واحدة  او  ا  ل ا  عل االعتماد  ستطيع  اذ 

ة النتائج.  ية بدقة لضمان  ا املن طوا  التحكم العل 

3 -  :  املن

املنا   دون  املنا  من  نوع  يتطلب  ما  البحوث  فمن  والتخصصات،  املواضيع  باختالف  املتبعة  البحث  منا  تختلف 

ال   قة  الطر تلك  و  و ااألخرى،  ف املرغوب  يجة  الن ا  الوصول  أجل  من  الباحث  ا  ي(ستخدم شعبا  :إسماعيل 

 ). 39)، ص(ب،ت

من         جملة  لرصد  السابقة  والدراسات  النظري  املوروث  ع  واالستطالع  البحث  بصدد  الدراسة  ذه  اننا   ما  و

ية للمقال العل اتبع طوات املن ا أن تصف لنا ا  نا  ذلك املن الوصفي  القراءات ال من شا

الوصفي:      1- 3 ا  املن  خصائص تحديد  خالل  من  رة  الظا وتفس  وتحليل  دراسة  و  الوصفي:  املن  عرف  و

امل ا للوصول ا وصف عل مت عاد  )31 ، ص2003: خالد حامد(.وا
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ا:  -   4 البيانات وتحليل ا  عرض  ل املتوصل  املعلومات  ييتمثل عرض وتحليل  راء فشار  :(فيما  الز واخرون:  فاطمة 

 ) 279 ، ص2018
ل وا و جدول او رسومات توضيحية   - ش ا   عرض

ط النتائج بأسئلة البحث والفرضيات وتوضيح التوافق واالختالف مع الفرضيات    -  ر

 استخدام لغة البحث  التحليل العل   -

ام   - لة بدقة واح ن النتائج واملش ط ب  الر

 التفس املقنع للنتائج  ضوء املنطق واألدب العل   -

 ا نتائج الدراسة   استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة للتوصل   -

اتمة: - 5  ا

الدراسة ، توضيح العالقة  السؤال مع تقديم اإلجابة وتأكيد حدود  ة دقيقة ومختصرة، إعادة ذكر  اتمة قص ا ون  ت

ا بالدراسات السابقة.  ط النتائج املتحصل عل ن النتائج والفرضيات ، ر  ب

وق (  تتمثل قائمة املراجع فيما ي :  قائمة املراجع:  - 6  ) 498، ص، 2019ليليا:رز

يج عا  عل  مستوى  وذات  حديثة  ون  ت وأن  أخطاء،  دون  املة  ون  ت ان  جب  و جدا  لة  طو املراجع  قائمة  ون  ب  ت

لة  العلمية  ام توصيات ا ائيا  قائمة  30، وتحدد العدد (اح العلمية) ؛كما ترتب قائمة املراجع  الت  عص ا  

ية   ية أوال ثم األجن ون املراجع باللغة العر  واحدة حسب االسم األخ للمؤلف وت

عا   إجراءات كتابة املقال:  - سا

العلمية من ج الكتابة  يخص  فيما  واملمارسة  التعلم  ع  املواظبة  من  فنيات  البد  وا  ا  ملعا األخطاء  ا  باه  واالن ة 

ا   ا واملفروض اتباع ة أخرى، وذلك من خالل مختلف القواعد واإلجراءات املتفق عل ا من ج ن لألخذ م ن املمارس املؤلف

د كتابة ورقة علمية من خالل اتخاذ القرارات التالية:   عندما نر

شر مشروع امل- 1 لة املناسبة ل  قال:اختيار ا

ون مرتبة حسب األفضلية   -      شر املقال املراد كتابته وت  يجب التفك من البداية  اك من مجلة واحدة لل

نات انطالقا من    -     شر من طرف مجلة االختيار األول يجب مواصلة التحس ذا انه  حالة رفض املقال لل دف من  ال

ي.  املالحظات وارساله للطرف الثا

ن:  قراءة  - 2 ة للمؤلف شر والتعليمات املوج شر  قواعد ال وذلك من خالل أخذ صورة مناسبة حول سياسة ال

ذه القواعد عند الشروع  الكتابة الفعلية للمقال . ام  تارة وعليه يجب العمل ع اح لة ا  العل املتبعة  ا

3 -  : سب امليل من البداية نحو التأتأليف فردي أم جما ، مع العلم انه أغلبية  من األ ما شر ا ما وال ليف ا

ذا امليدان ومتطلباته. عكس حقيقة العمل   ا  و ذا ل الت العاملية ذات تأليف جما و شورة  ا  األوراق امل

عض القضايا األخالقية:  - 4 ام   اح

نة قبل الشروع  انجاز ال - صول ع موافقة مجلس اخالقيات امل  بحث  يجب ا

ا بضرورة    - ، وذلك للتعب عن قناع شر العل خيص فيما يخص ال ا ال عتمد  سياس الت العاملية  الكث من ا

ماعية.  سانية الفردية وا قوق اإل ل ما يتصل با  تطبيق 

ا بمعامل  كمة لتمتع الت العاملية ا ن يميلون ا اختيار ا عض املؤلف دير بالذكر أن  م وحضور  وا التأث  م

كمة الوطنية. الت العلمية ا شر  ا   ) 241، ص2019 :(بوسنة محمودواسع ، لكن من األجدر كذلك ال
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مازال ذو البيانات   املتواجد ضمن قاعدة  زائري  ا العل  لإلنتاج  بعيه  ت دراسة  انه  SCOUPUSكما توصلت  تمثيل  ا 

قيا وان عرف تطورا   عد سنة  ضعيف عامليا وافر ا خاصة   ن ووجود    2004كب رغم توفر عدد كب من األساتذة الباحث

ة ذات قيمة دولية   شاء مجالت معت ة لم تتمكن ح االن من ا زائر امعات ا عود ذلك ا أن ا ة  مخابر بحث معت

زائري ن سية ع اإلنتاج العل ا ا معامل تأث مرتفع كما ان سيطرة اللغة الفر ال اد  ش شاشة  (تج عنه ضعف االس

ز فارس،  )  227،ص 2016:أسماء قرز

ة عدد    Scopusرغم ازدياد   ا وك عدد البيانا ة املتواجدة  قاعدة  زائر ا البحوث  ان  له  املتوصل  التحليل  من خالل 

بلغ   حيث  ن  لسنة    0.23الباحث زائري  ا الفكري  اإلنتاج  من  سنة    %2016  احتل  ان    0,04سبة    2000عدما  اال   %

رس    مف مرتفع  تأث  معامل  ذات  ة  جزائر ات  دور وجود  عدم  ا:  م عديدة  العتبارات  ناقصة  الزالت  العاملية  ا  جود

سبة   لت تراجع ب ا   البحوث   انخفاض حيث  د  ش ،  كما ان الوثائق املس  96,06القاعدة ونقص التعاون الدو

سبة  2016% لسنة  انت ب  . 2000% سنة  99.44عدما 

:  - ثامنا   اء من كتابة املقال العل عد االن   أساسيات 

ن االعتبار عملية التقييم   ع ذا اذا أخذنا  ور بل أحيانا عدة سنوات و اء من كتابة ورقة علمية قد يأخذ عدة ش ان االن

اتيجيات   ذا من املفيد تب عدة اس شر ول ا الورقة من أجل ال كمة ال أرسلت ال لة ا ا ا واملراجعات ال قد تطل

عقيدات ا :  لتجاوز بنجاح محطات و ا فيما ي مكن ذكر  لكتابة العلمية  مجالت محكمة و

1 - : ا  ملتقى وط أو دو اء من كتاب  تقديم مشروع الورقة قبل االن

ن   ع ا  ا نقاط لم نأخذ باه  ا نقاش يفيد  لفت االن ن  ن أخر أمام باحث البطاقات  ذه  الن عملية عرض محتوى 

تنا للموضوع،  ات النقاش حول مداخلتنا     االعتبار  معا ا أثناء مجر يل تم  ساعدنا املالحظة ال س التا س و

 إثراء الورقة. 

 القيام بالعديد من املراجعات: - 2 

ة        ون صا ائية وال قد ت ا شبه ال ود الكب املبذول من أجل اعداد الورقة  صور باه ا انه رغم ا يجب االن

لقا ة للعرض   شر  دور عل لل مقال  بان كتابة  القول  عد، وعمليا يمكن  ته  ي لم  قيقة  ا العمل   ، فان  ء عل

ا أك من مؤلف   شارك  اعداد انت الورقة  ته األو ،خاصة اذا  عديالت متواصلة ل ون  حاجة ا  محكمة ي

 ،قد يصل ا عشر  أو أك .

ي بصو - 3 ا  رة نقدية:مراجعة العمل ال

تم باملوضوع           ائية من االحسن أن نطلب من زميل أو أك  ة ال ة نظرنا لل عندما ننجز ما يمكن اعتباره من وج

والتحليل).   العرض  بنوعية  متصلة  أو  (أخطاء مطبعية  سيطة  انت  سواء  املالحظات  مختلف  يل  و ة  ال قراءة 

 ) 255، ص2019:بوسنة محمود(

ا           العلمية ل اتيجيات لرفع القيمة  ذه االس الورقة واستخدام ملثل  تلف أجزاء  الدقيق  انه والبد لنا من الضبط 

ة  مختلف   وظ  اآلونة األخ تارة  ،ال عرفت ارتفاع م لة العلمية ا ا ا ا ون بذلك اك استعدادا إلرسال ون

ب ا ي حسب احصائيات البنك الدو   سنة  ميادين املعرفة حيث بلغ نص العالم العر شورات العلمية   زائر من امل

الت    2016 ية    4447حيث بلغ عدد ا الت العلمية العر م ا ي   ب العر ت عة  ال زائر املرتبة الرا وتصدرت ا

لت سبة  بال ي  العر العالم  العلمية   للمجالت  املوضو  ع  التوز ان  سبة  ,كما  ب االجتماعية  العلوم  % 20,75خصص 

سانية والعلوم الطبيعية ع التوا . عد العلوم التقنية واإل عة   حيث احتلت املرتبة الرا

يدة:-تاسعا  ات الكتابة العلمية ا م مم  أ

ل القمع. - اص أي تتخذ ش نقل من العام ا ا  اعتماد مقدمة ت
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عكس موضوع املقال   - لة البحث.من االجدر ان  ار املطروحة ومش ن األف  العل الصلة القائمة ب

ص ما سبق ذكره.  - ة انتقالية ت عد جزء كب من األفضل كتابة فقرات قص يل عملية القراءة والكتابة  س  ل

جديدة    - طرق  ا  ال  ا بفتح  ت  ت ص حيث  م ل  ش اختيار خاتمة ع  ي  الكالسي ء صعب من  اتمة  ا عت 

 لبحث او التحليل. ل

ن مرجعا ع األقل .  - بع املقال بكتابة قائمة املراجع وال تتضمن عموما نحو عشر ان( البد ان ي (د، ت ) ص    :أمال د

53. ( 

ا.   - شوه قيمة األوراق العلمية وقد تؤدي ا رفض ة أو مطبعية ال   يجب الكتابة بدون أخطاء لغو

اللغة    - أنه   مع العلم  ة  مل القص العلمية  ا الكتابة  مل   يجب استخدام أسلوب لغوي وا ، ان احسن ا

مل االسمية لكن من االحسن اال  ستحسن تفضيل استخدام ا ية  رفية اال  حالة الضرورة  العر مل ا بتعاد عن ا

عت ركيكة .  ا  ذا أل  و

عملية    - يل  س التا ل و الفقرات  لتجزئة  ة  ضرور ا  ا مناسبة حيث  ا بصورة  التنقيط واستخدام ام قواعد  اح يحب 

م.  القراءة والف

ا ألول مرة ومن االحسن عدم اال - ستعمل تصرات عندما  ا.  يجب شرح مختلف ا  كثار م

شود منه والتناول املعتمد عليه  مقدمة الورقة    - دف امل ة عن موضوع بحثك وعن ال م جدا التعب بلغة وا من امل

التا من املفيد   عت ورقتك اصلية و ا ملاذا  ز ف توى وان ت ة من حيث اللغة وا ون مقدمة الورقة قو م ان ت ومن امل

ا.    شر

ا مع واحد لتفادي الغموض وضياع املقصود من النص.يجب االعتم  - مل ال لد  اد فقط ع ا

النوع من    - ذا  ن   الالزمت الدقة واملوضوعية  ا خاصي  العلمية حيث يفقد الكتابة  عدو  و  االبتعاد ع االطناب ف

 الكتابة.

ائية ان نبحث عن الت - ة ال اء من اعداد ال ن باملوضوع وح من  من املفيد عند االن تم ن امل غذية رجعية من الباحث

ن  اللغة ن مختص  ) 260ص ،2019:بوسنة محمود(. أساتذة باحث

علمية              نتائج  من  له  توصل  ما  شر  الباحث  ع  ية  املن طوات  ا باتباع  العلمية  الورقة  كتابة  من  اء  االن عد 

وا العلمية  الفئات  ل  إنجازه  من  ستفيد  العلمية  ل البحوث  شر  ود   ا تتظافر  ذا  وع   ، والتطبيقية  اديمية  أل

وظ    م ارتفاع  ة  األخ اآلونة  ة   زائر امعات  ا ا ، حيث عرفت   التعليمية األخرى  امعات واملؤسسات  ا ضمن 

ا وسع ن مستوا اتيجيات عديدة لتحس ب اس ايد ب الت العلمية استجابة للطلب امل ضور الدو حيث  ا ا ا ا

و   ا فما  مية منتوجا ن كدليل ع أ ا  مقاالت االخر نت واعتماد ا  فضاء االن ا واتاح اد بأعمال ش عت االس

ميته  البحوث العلمية ؟  شر وا  ال

: - أوال  شر العل وم ال  مف

صلة        العل ا شر  عد ال ات االتصال، و الفكري من مرسل ا مستقبل وفق نظر النتاج  شر  إيصال  عملية ال

ية   الب عد  كما  سانية  اإل ضارة  ل أساسيا  ومصدرا  واملعرفة  العلم  شر  ل الرئ  والباب  العلمية  للبحوث  ائية  ال

ر التعليم بجميع مراحله.  س وتطو  األساسية لتأس

شر:  - ثانيا   مية العلمية لل  األ

و جديد.  - ل ما  ر طرق وأساليب العمل لدى األفراد واملؤسسات من خالل االطالع ع  مة الفاعلة  تطو  املسا

- . شيط حركة البحث العل  ت

شورة  الدراسات األخرى. -  معرفة رصانة البحث العل من خالل معرفة عدد اإلشارات ا البحوث امل
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تمع ع أوسع نطاق.   - ن افراد ا  تنمية الو العل بضرورة البحث العل ب

شورة ألنه عملية توثيق لذلك.  - م امل ن  بحو  ضمان حقوق املؤلف

نية املتوخاة  الوسط    - انة البحثية وامل افئات التعضيد العل وامل ة من خالل م وسيلة لتحقيق منافع مادية ومعنو

ن. العل  ن العلماء واألساتذة االخر  والبح ب

ا . - يلة (املساعدة  تجنب تكرار البحوث نفس ساوة،ن يبةع ساوة، و اس ع م   ) 428، ص2019:مر

شاطات العلمية األساسية  تصنف            شر من ال عد ال شر، اذ  شر فال يمكن ان نكتب وال ن مية البالغة لل نظرا لأل

عامليا امعات  احد    ا ،وأقرت  ن  للباحث الدولية  األبحاث  عدد  ع  عتمد  البحثية  املشروعات  ل  تمو اصبح  ،كما 

ن سنة   ي ن االجن ا الباحث شر انت املقاالت ال ي ناقص بمرور الوقت حيث  تقدر    2000الدراسات ان التعاون الدو ي

سبة ا    2016% لكن   52.77ب   ل  % رغم ازدياد الوثائ46.9انخفضت ال ش عمل  زائري  شورة اصبح الباحث ا ق امل

شاط   و أسا وضروري لل ماعية العاملية  انفرادي ما يؤثر عمله العل الن االنفتاح عن الكسوب املعرفية العلمية ا

  .  العل والتكنولو

؟ - شر مقالنا العل  أين ن

ف والبحث عن                    مية للمؤتمرات وال انطالقا من املراجعة األدبية من الضروري وضع قائمة مرتبة حسب األ

ة ومعدل قبول   انة كب شر بصورة مثالية  مجلة معروفة "ذات سمعة وم العل لل قدم املقال  اديمية، و اال املراجع 

ب  ي السياق  نفس  ام،   عام  اثر  العلوم  وع  ميدان  العلمية   الت  ا ب  وتبو يف  تص ة  صعو ا  اإلشارة   

يف   بتص سمح  ة  معاي وا من  ستفيد  ال  ال  االجتماعية  و  سانية  رميا   اإل يفا  املتخصصة تص الت  أمال  (ا

ان  ).51، ص :(د، ت)د

لة: - ثالثا  شر  ا  قواعد ال

شر: - 1  الشروط العامة لل

ل البحث م  - ل إضافة جديدة  تخصص ما. ش ش  حورا أساسيا من محاور البحث العل و

ونية او الورقية   - شر االلك شره  أي مجلة من مجالت ال سبق  ذا البحث لم  ون   ي

ون البحث يحمل معاي علمية تتعلق باملوضوعية والصدق والتحري.   -  ي

ل البحث إضافة جديدة  حقل العلوم واملعارف.  -  ش

اة  سرد وتفس عناصره.  - ا ل اليات التقليد وا  يتجاوز البحث 

ا  سياق ذا - غلق املعرفة وتجعل ال الصور النمطية ال قد  .يتحرر الباحث من اش عمي  ي او 

ية    - األجن والكتب  واملراجع  املصادر  غرار  ع  العل  البحث  بمحطات  تتعلق  ال  القضايا  من  جملة  البحث  يحمل 

االت.   ار واالش  واألف

ي. - بليوغرا وامليدا ون البحث يحمل مقومات البحث الب  ي

ا التخص   - ل اصالة  مجال ش ا  الية من شأ ، ص    2019  :عبد الرحمان خذير(والعل .  يحتوي البحث ع إش

91 .( 

 شروط تصميم املقال وارساله:- 2

يل  البوابة         ة للمجالت العلمية مثال من خالل ال زائر ق موقع البوابة ا ونيا عن طر يجب ان يرسل املقال الك

لة  البوابة، باملوازاة مع   صول ع حساب  والدخول ا صفحة ا ارسال املقال ع البوابة يرسل املؤلف  ل

عملية   ا مجلة أخرى طيلة  للمؤلف ارسال مقال  يحق  ال  كما   ، املس ي  و االلك يد  ال ا  لة  ا إقرار حسب نموذج 

 التقييم  أي حال من األحوال. 
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 عملية التحكيم: - 3

عد ان يرسل املؤلف مقاله ع البوابة، يتلقى رسالة الية لتأكيد ارساله للمقال، تخضع املقاالت املرسلة ا فحص       

قبول   عدم  ر  التحر يئة  ل حق  و للتحكم  ليته  شر وا ال شروط  املقال  ام  ال مدى  لتحديد  ر  التحر يئة  قبل  من  او 

ة   ستوف الشروط املطلو اص  شر املقال اذ لم  شر ا ام نموذج ال البحث او عدم اح كعدم توافق مع أحد ميادين 

لة    با

يئة    -      حق ل اصة باملؤلف، و عد حذف جميع املعلومات ا ل سري بحيث يتم ارسال املقال  ش تتم عملية التحكيم 

ع ر  التحر يئة  حصول  عند  املقال  شر  قرار  للفصل   ثالث  محكم  ا  ا  ارسال ر  ن،  التحر متناقض ة  خ ري  تقر  

شأن املقال   ر  يئة التحر ة ا املؤلف مع قرار  ر ا  ترسل جميع تقار

ن، تمنح مدة زمنية تقدر ب    -    كم للمؤلف لتعديل    45 حال قبول املقال شرط التعديل املفروض من قبل ا يوما 

ة، للتأكد من ذلك يرسل املقال مرة ث ة امل ي حول املقال  مقاله وارسال  ا ن التخاذ القرار ال  انية للمحكم

ة    -     أي ج شره   يجوز  وال  للمجلة  شره  و طبعه  حقوق  ل  عود  بذلك  شر واخطار صاحبه  لل املقال  قبول   حال 

ونيا وت،(.أخرى ورقيا والك با  )  200، ص2019جميل: رشيد  موس

عا  الت العلمية:- را شر  ا  خطوات ال

 اكتمال البحث:  - 1

ا    حيث  من  مكتمال  ون  ي أن  مرورايجب  العنوان  من  انطالقا  غاية    لعناصر  ا  ية  املن واإلجراءات  باالطارالنظري 

تاجات والتوصيات    االست

لة: -  2  اختيار ا

-     . و الشرط األسا ذا   اختيار مجلة  نفس تخصص وامليدان، و

لة  البوابة ( أ   - يف ا  او ب او ج). تص

سرعة سواء داخل الوطن أو خارجه.  - شر  ا ال لة ال ف  اختيار ا

- . سلس الدو ا ال  التأكد من رقم

شر:- 3 لة يجب معرفة العناصر و  شروط وقواعد ال ، 2019واخرون:  بن يوسف دحو،(املتطلبات ال تنطبق مع ا

 . )350ص

ي والنحوي:  -  4  التعديل والتدقيق االمال

اما التعديالت      لة ح يتم اشعار الباحث بذلك،  ا ا  م حول البحث يرجع  ت مالحظ ب بت عد ان يقوم املقومون 

: حة ف وع النحو التا  املق

عديالت   - دون  الية و  قبول البحث بصيغته ا

عديالت طفيفة   -  قبول البحث مع 

ة ق - عديالت كب  بول البحث مع 

ة مع شرط املقوم بإرجاع البحث اليه  حالة اكمال التعديالت  عديالت كب  _ قبول البحث مع 

ائيا . -  لرفض البحث 

شر:  - 5 تقوم  مرحلة قبول ال ال  للمجلة  ونيا  الك البحث  بتقديم  ة يقوم  املطلو بالتعديالت  الباحث  ان يقوم  عد 

ق بدراسة  ا  خ  بدور والتار والعدد  لد  ا وتحديد  شر  ال قبول  منحه  لغرض  السابقة  التعديالت  ضوء  ع  البحث  بول 

 لذلك.
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شر - 6  : مرحلة ال

ي .             ا ا ال ل ا وش لة بصيغ خراج ا ا و شر خ  دد تار شر مسبقا وا شر البحوث املقبولة لل ذه املرحلة يتم    

ج  - 7 و ز،أمال  ( .املشاركة وال ز كز ن كز  ) 254ص ،2019:سر

ا:- خامسا  شر البحوث العلمية واليات تجاوز  معوقات 

شر البحوث العلمية:- 1 ات  ر ع مستوى    صعو ل وال تظ البحث العل مجموعة من املعوقات واملشا ي  عا

ات فيما ذه الصعو ص  تارة وتت الت العلمية ا ن عن إدارة ا :  الباحث واملسؤول  ي

ات ناتجة عن التطبيقات التكنولوجية1- 1   : صعو

عكس سلبا ع   مة ذات عالقة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وال  ات م ن صعو ي العديد من الباحث عا

  : التا ا  م ا من أ شر م العلمية و م لبحو  انجاز

التكنولوجية:  -  ع    األمية  م  قدر وعدم  التكنولوجية  األمية  مسالة  العرب  ن  الباحث من  العديد  ي  عا حيث 

ال.  ذا ا ارات الالزمة   م لبعض امل نت بفاعلية لعدم امتالك اسوب واالن  استخدام ا

 -  : ن العرب يفضلون الطرق التقليدية  البحث عن املعلومات املط  مقاومة التغي عض الباحث ن  إذ يزال  ر ة م لو

مة   م من املعلومات حديثة م ونية لتوافر املعلومات  املصادر املطبوعة مما يحرم م للمصادر اإللك عدم حاج ذلك 

ال.    ا

ن بقواعد البيانات املتاحة:  -  م    ضعف معرفة الباحث يحتاج الباحثون ا قواعد بيانات أساسية وحديثة تمك

ستجد من معلو  ما  عة  العالم  من متا البيانات   ناك أالف من قواعد  أن  بالذكر  دير  مات ومعارف متخصصة، وا

ا،   ا ا أو بمحتو اتيجيات البحث ف ا واس ا وال طرق اختيار عرفون ع ن العرب ال  ية إال ان غالبية الباحث والدول العر

وك فيه م باملستوى املطلوب امر مش يلة .   مما يجعل مستوى بحو سا(ن  ) 433ص ، 2019وة، وأخرون:ع

ستخلص ان التطور التكنولو  مجال البحث العل  تطور مستمر يبقى طرق االستعمال    -        من خالل ما سبق 

يف   امعات والبحث العل من مثال التص عت معيار تقدم ا ن الشعوب املتقدمة والنامية و ا ب ال القت اختالفا كب

امج  وال برنامج   العاملي،  استعمال  من  فبدال  مثال  لة  واملس املتطورة  للبيانات  برامج   word   والقواعد  ستعمل 

التكنولوجيةmandeley – endnote – zoteero:مثل بالطرق  عل  مقال  لكتابة  سب  األ متطلبات  ف  مع  ناسب  ت

ية امل  امج عالقواعد واإلجراءات املن ذه ال عتمد  قيم  املراجع وعندما مثال ترسل مقالة ا مجلة     عاصرة حيث  ال

الة برنامج اته ا رسل ا مجلة أخرى   رفض املقال و قة كتابة املراجع     endnoteو د،    غ طر وحده دون أي ج

عيد نامج  ال ذا  فان  الة  ا اته  تغ   س املراجع  ب  ترت أن  ع  ذا  نص  إضافة  او  حذف  د  نر ب    وعندما  ت ال

ا لضمان جودة البحث العل وانجازه. امج املعاصرة ومواكب  وحده، لذلك البد من التطلع ع ال

ساوة وآخرونالرقابة ع اإلنتاج الفكري:  2- 1 يلة ع عض  )433، ص  2019  : (ن ن املطبوعات   يالحظ ع قوان

ناسب مع العص  شر ال ت ا تفرض قيودا ع التداول وال شه االن  ضل العوملة وتكنولوجيا االعالم  الدول أ ع ر الذي 

 . واالتصال

1 -3  : شر البحث العل ود الفردية   صية وا   االعتماد ع العالقات ال

سبة  صية واالعتماد  66,66توصلت دراسة ا  أ ا العالقات ال ة ت زائر امعات ا % من طلبة الدكتوراه بإحدى ا

عود باملنفعة ع عينة   ة اذ  سبة معت حية،  ل ار شر للطالب ب يل عملية ال س ع الوسائط من األساتذة  عملية 

م من ال وسائط له.   )216ص  ،2019:ن شتوح، عز الدين شتوحمروا(من الطلبة دون سوا
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ة:  4- 1 ات لغو و    صعو ا  خاصة العلمية م قول املوضوعية املتخصصة و اضر  ا شر  الوقت ا ا مما ي كث

ية    ن العرب الذين يتقنون سوى اللغة العر ا ع الباحث ية أخرى، لذا تقتصر الفائدة م لغات أجن ية و بالغة اإلنجل

م. انجاز ب  حو

ا لكتابة البحوث العلمية:    5- 1 ف  افر معاي ثابتة ومع د  عدم تو ية  البلدان العر إذ لم يتم االتفاق  

ا. اد املرج وكيفية اقتباس املعلومات وطرق توثيق ش يلة ( االن ع أنماط االس ساوةن  ) 434ص  ،2019:ع

عض  ن ع  ة القائم ات كذلك ضعف خ الت العلميةمن بن الصعو  . ا

ا- ا سادس  شر واليات تجاوز اقيل ال  : عر

شر ومن ذلك االرتقاء           ود ح نتجاوز عراقيل ال شر العل يتطلب تظافر مجموعة من ا وض بمستوى ال ان ال

ح جملة من اال نق العل وعليه  البحث  التاللمستوى املطلوب   الغاية  ذه  يلة ع:(ليات لتحقيق  واخرون:  ساوة  ن

 ) 434، ص2019

الت العلمية بأك من لغة عاملية.   -  العمل ع اصدار ا

املعر    - والتواصل  العل  البحث  حركة  م   سا مما  األخرى  امعات  ا مجالت  ن  ب العل  التفاعل  مبدأ  تفعيل 

الت العلمية مستقبال.   ق ا سو  والثقا واساسا ل

الت العل - ض تطور ا ع ل واملعوقات ال  امعة للوقوف ع املشا ات العليا  ا عة املستمرة من ا  مية.  املتا

ميع   - ساوي ع ا ع العمل بال الت العلمية بصورة جادة بحيث يتم توز ر  ا يئة التحر ة و شار يئة االس  تفعيل ال

ودة الشاملة.   - الت العلمية ا معاي ا  إخضاع ا

ذه املؤسسات للعمل واإلنتاج  - ة ل وقراطية إلعطاء دفعة قو  أفضل ضرورة التحرر من اإلجراءات الب

شر    - ا بأحدث املستجدات والتقنيات  مجال ال ن  ط العامل ية لر  القيام بدورات تدر

عا  عة  كتابة األوراق العلمية:- سا م األخطاء الشا  أ

قيمة           ومن  ا  قيم من  تنقص  وال  العلمية  املنتوجات  عض  ا   مالحظ املمكن  عة  الشا األخطاء  تفادي  اجل  من 

ال  :ا ا ما ي م ذا النوع من املنتوجات غ الدقيقة أ شرت مثل   ) 260، ص 2019 :(بوسنة محمودت ال 

ورة  النص وغ موجودة  قائمة املراجع   -  مراجع مذ

ا   - ا  سب فكرة لغ أ

دون تنقيط  - لة و  كتابة فقرات طو

ف وغ منظمة   - عر ال بدون   تقديم أش

ف وغ منظمة .  - عر  تقديم جداول بدون 

غ قصد ا  بة عنوان املقال بصورة غ دقيقةكتا  - ن بقصد او  عض املؤلف ة من حيث  ، بحيث يميل  ن كب تب عناو

املؤلفاملع ذه املالحظة تضر بالورقة و قيمة مدى جدية ودقة وتنقص من    ، حيث تتجاوز محتوى املقال ان محتوى 

 .العمل البح

ة و  - يح األخطاء اللغو  .   املطبعيةارسال الورقة بدون ت

 : خاتمة

ابط    ية األساسية وال تتم بال طوات املن ود فردي يقوم به املتخصص  ميدانه بمراعاته ل ادي مج البحث اال

شر ، فع الباحث   ل الباحث للبحث واالعداد وال ان ع املستوى الشك او املضمون ما يؤ سلسل املنطقي سواء  وال

اال  عطي  ال  ا   أل ة  بالواج تمام  البحث  اال بمضمون  أيضا  تمام  اال يجب  أخرى  ة  ج ومن  للبحث  االو  نطباع 

ا  وصوال  املطروحة  الية  اإلش عن  واالجابة  يات  ز ا بع  ي الذي  ن  امل ا  فيه  جزء  م  أ ال   املقدمة  من  ابتداء  
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ذا امل ن ع مثل  ن والقائم تم ا الباحث للمستفيدين وامل عرض ت مشروع كتابة  النتائج والتوصيات ال  وضوع ؛ وال ي

العلمية   الفئات  ل  إنجازه  من  ستفيد  ان  غية  علمية  مجاالت  شر   ي مالم  امال  ن  و  ي وال  وفقط  نا  عل  مقال 

املعاصرة   ية  املن الكسوب  الة  التطرق  خالل  من  البحثية  ورقتنا  موضوع  انت  نا  حيث  ؛  والتطبيقية  اديمية  واأل

عات سابقة  إلعداد مقال عل و  متا ناءا عن قراءاتنا من خالل  اننا و اال  شر ،  ات ال شر وصعو ا ال خطواته وصوال 

شر ، حيث يتعلق االمر   عد ال ذه الضرورة وتتمثل فيما يجب رعايته  اما من  عت جزءا  ضنا موضوع  للموضوع اع

ي ال  ادات  ش متوسط عدد  االس القواعد بحساب  قبل  من  ضور  ا لنفس  عنصر  الالحقة  املقاالت  املقال   ا  تلقا

ا   الت األخرى لذا عملت قواعد البيانات الدولية ع خلق معاي جودة خاصة باإلنتاج العل الذي تدرج ف لة او ا ا

نن موضوع  ذا فإننا  ذه املعاي ومن خالل  ستجيب بصفة مستمرة ل العلمية ال  الت  ا ال تقبل سوى ا ا   حيث 

معاي   ل  ل  و:  و اخر  عل  مقال  عليه   اإلجابة  ومحاولة  التا  ساؤل  ال بطرح  اخر  شغال  با ذه  البحثية  ورقتنا 

شر العاملي املطبقة بقواعد البيانات ؟ الت العلمية تتوافق مع معاي ال شر ملقال عل املطبقة با   ال

  قائمة املراجع: 

 ية البحث : )2006عياد(احمد زائر.  مدخل ملن امعية،ا ،ديوان املطبوعات ا  العل

 ان امال ية (د،ت): د داف واملن انات ، األ شر، الر ية كتابة مقال عل مقدم لل   .من

  ز كز (امال  ز  كز ن  سر اضية    :)2019،  الر للعلوم  الباحث  مجلة  كمة،  ا الت  ا العل   شر  ال ومعاي  أخالقيات 

،جامعة   كمة  ا العلمية  الت  ا شر   ال : اساسيات  حول  األول  العل  الوط  امللتقى  بأعمال  واالجتماعية، عدد خاص 

لفة  . ا

   ر (اوسر رشيد  بوعافية  ا:  )2011منور،  العل   البحث  ية  املكتبة  من  ، األو االعمال،الطبعة  دارة  و االقتصادية  لعلوم 

زائر ة  بوداود، ا زائر  .ا

  ي (ب، ت)أسماعيل زائر: شعبا ية البحث  العلوم االجتماعية،ا  . من

 )،ع،عمان : )2003خالد حامد شر والتوز حانة لل ، دار الر ، الطبعة األو  . من البحث العل

    ، يوسف  بن  (دحو  ن  األم محمد  سن  بن  محمد،  علمية    :)2019زما   مجلة  علمية   ورقة  شر  و اعداد  اساسيات  

لفة اضية واالجتماعية، عدد خاص، جامعة ا  .محكمة، مجلة الباحث للعلوم الر

 ) امعية  علم االجتما  :)2012سعيد سبعون ، حفصة جرادي ع ،دار القصبة  الدليل امل  اعداد املذكرات والرسائل ا

زائر شر ، ا  . لل

 زائر: )2005بالعيد (  صا ومة ،ا ة واعداد األبحاث ، بدون طبعة، دار    . املنا اللغو

   ز (فارس ن (  :)2016شاشة ، أسماء قرز ) من خالل تواجده  قواعد البيانات العاملية ،  2000،2016تطور النتاج العل ما ب

Scopus  زائر ،سطيفقاعدة البيانات  ن ل التعليم العا والبحث العل  ا  .موذجا ، عدد خاص حول تمو

 كمة    :)2019الرحمان خذير (  عبد الت ا شر العل لدى ا اديمية  ال ن متطلبات البيداغوجيا    –الدعائم العلمية واأل ب

واالجتماعية اضية  الر للعلوم  الباحث  مجلة   ، والعلمية  الثقافية  اجات  امللتقى    وا بأعمال  خاص  عدد   ، لفة  ا ،جامعة 

كمة الت العلمية ا شر  ا   . الوط العل األول حول اساسيات ال

   ان عاشور (فاطمة ، ز راء فشار  ،   :)2018الز امعية  ودة املتبعة  اعداد البحوث والرسائل ا مجلة    ،   10العدد  معاي ا

ية  ال ، دراسات وأبحاث  لة العر سانية واالجتماعية ا  . علوم اإل

  وق  ( ليليا لفة، عدد خاص :)2019رز اضية واالجتماعية ، ا ية اعداد مقال عل ، مجلة الباحث للعلوم الر   .من

  شر ،األردن: )2005عبد الفتاح الص (محمد ن ، الطبعة األو ،دار وائل لل  . البحث العل الدليل التطبيقي للباحث

   لد   :)2019ة (بوسن محمود شر  مجلة علمية محكمة مجلة مصادر، ا ت من كتابة ورقة علمية لل ،  17كيف نبدأ وكيف ن

زائر ،  1العدد   . ا
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   لفة   :)2019شتوح، عز الدين شتوح (مروان كمة واملصنفة لطلبة الدكتوراه جامعة ا الت العلمية ا شر  ا معوقات ال

الدكتورا طلبة  نظر  ة  وج امللتقى  من  بأعمال  خاص  عدد   ، لفة  ا واالجتماعية،جامعة  اضية  الر للعلوم  الباحث  مجلة  ه، 

كمة الت العلمية ا شر  ا  . الوط العل األول حول اساسيات ال

   مروان) يم  إبرا يد  ا ش:  )2000عبد  لل الوراق  مؤسسة   ، األو الطبعة   ، امعية  ا الرسائل  العل ألعداد  البحث  ر  أسس 

ع ، عمان  . والتوز

   مو) ، رشيد جميل  وت  اللسانيات    :)2019با مجلة  العلمية املصنفة  الت  ا شر   ال الصادرة عن مركز    –اساسيات 

لفة اضية واالجتماعية ،ا ية نموذجا ، مجلة الباحث للعلوم الر ر اللغة العر  . البحث العل والتق لتطو

   يلة (ن اس  م  ساوة، مر يبة ع ساوة،و كم  :)2019ع العلمية ا الت  شر  ا ال اضية  واقع  الر الباحث للعلوم  ،مجلة  ة  

لفة زائر.واالجتماعية ، جامعة ا  ،  ا

  ة، أطروحة دكتوراه علوم تخصص عل : )2017خدنة (سمينة زائر امعة ا   االجتماع إدارة   مالبحث العل  ا
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ص:    امل

العل          البحث  أساليب  أعد  إتباع  خالل  من  وذلك   ، املوضو والتحليل  املالحظات  ن  وتدو املعلومات  جمع  املنتظمة   املداخل  حد 

ا من املعلومات وجب توفر  تمعية، ولتحصيل قدر  ر ا بؤ بالظوا ات والت ن والنظر ومنا علمية محددة من اجل الوصول إ القوان

الدرا موضوع  حول  املعطيات  جمع  ولوج  أدوات  و األن ال  ا ا   كث ا  عل عتمد  ال  املقابلة  ا  م املشاركة  ،سة  يتطلب  علم  باعتباره 

م غماس فيما بي ن أفراد مجتمع البحث واال ساب قدر أوفر من املعارف ال تضاف  الرصيد املعر   ، الفاعلة ب ن الك والتحاور مع املبحوث

ا أفراد والبحث العل للدراسة، خاصة  ا  ساسة املتعلقة بالعادات والتقاليد واالعتقادات واألعراف  ال تمثل صبغة يتم    ملواضيع ا

تّم  ذا األساس  ، وع  تمعات  ا ه من  تمع عن غ انة األضرحة    ا زائري وم ا تمع  با يتعلق  ذلك فيما  صوص  تطبيق  ا و م  عند

ساء   ا والطقوس ال تماتردد فئة ال ا  ذلك الفضاء  االجتمار عل مية    ، حيث بتّم التطرق س ذه الورقة البحثية، كنموذج ملعرفة أ  

ا من  عينة  مع  تمت  ال  واملقابلة  املالحظة  أداة  ع  ذلك  معتمدا    ، واإلثنوغرا ولو  و األن ال  با وخاصة  امليدان  ساء املقابلة   ل

قة   املنقصديةبطر ع  االعتماد  و وري    الكيفي   ،  ا ساؤل  ال ع  اإلجابة  اجل  من  ذا  ل  و واملعطيات،  الدراسة  وتحليل  ة  معا

مية املقابل ا ع  الواقع من خالل ةاملتمثل  مدى أ سقاط ولو و و ح.  البحث األن ا للضر ار   نموذج دراسة املرأة وز

لمات املفتاحية:  ولو ،املن ،البحث العل  ال و ارة االعتقاد، املمارسة ،الطقوس، املقابلة ،املن األن ح، ز   الضر

Abstract: 

      Scientific research is one of the regular inputs in information collection, note-taking and objective analysis. This is done 

through following specific scientific methods and approaches in order to reach laws and theories, and predict    community  

phenomena.In order to obtain sufficient information, data collection tools must be provided on the subject of the study, 

including the interview, which is highly relied upon in the anthropological field as a science that requires active participation 

and indulgence among members of the research community, as well as dialogue with the participants. The purpose is to 

acquire more knowledge that is added in the cumulative knowledge and scientific research of the study, especially in 

sensitive topics related to customs, traditions, beliefs and norms that characterize members of society from other societies 

.On this basis, this has been done with regard to Algerian society concerning the status of shrines and, in particular, the 

frequency of women to them and their rituals in that social space. This research paper is a model for knowing the 

importance of interview in the field, especially in the anthropological and ethnographic fields. We adopted the observation 



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
360 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 
and interview tools conducted on a sample of women in a purposeful manner, relying on the qualitative approach in the 

treatment and analysis of the study and data. All this is in order to answer the central question:  how important the interview 

is in anthropological research and its projection on reality through the model of studying the woman and her visit to shrines. 

 Key words :  Scientific research, approach, qualitative approach,  anthropological approach, interview, rituals,  practice, 

belief, visiting shrines. 

  

  مقدمة:

ة  البحوث العلمية بحيث    ى حدإاملقابلة    عّد              ا من خالل الدراسات التطبيقية   أالتقنيات املنت ت نجاع ثب

،  ان  ميدان السوسيو انب    إذ أّن بولو ذه التقنية ال يقتصر ع ا ي النظري  التعرف ع    بل يتطلب جانبا  ممارسا

ا ولوجية  و أن و  املقابلة  تقنية  ن  ب دمج  خالل  ون من  و  ، ية  املن املواضيع  للتطبيقات    جديد   كنموذج    نوسة 

الثقافية  و ـناأل ممارسة  تم  ولوجيا  خالل  من  ه  غ عن  ه  تم بثقافة  يحظى  تمع  ا كعضو   سان  اإل بدراسة 

ات وفق سياق   ل،محدد    اجتمامجموعة من السلو ش و يحدد ثوابت  بدوره قيما وعادات و لغة و رموز   و الذي  ، ف

اليالذي    االجتماعية النظم   ذا  ا  ف ل  اإلملام بدراسة    ، االجتماسيج  ش أّن   ياة  سالأكما  ا يفرض    االجتماعية يب 

سانية   شتمل   امتداديةبدوره دراسة الثقافة اإل ذا  فإّن املقابلة  ،ع تركيب العالم املادي وفق مبدأ الثقافةتراكمية و

ل ا    ش الدراساتخرا   أمن من  النوع  رة  ب  سمحال     ذا  الظا املعلومات  و   االجتماعية التعمق    إ  الوصول 

الثقافية،الدقيقة   رة  الظا عتمد ع وصف  ال  املونوغرافية  الدراسة  من  املقابلة و فق     ، من خالل مضمون دليل 

ا    ؟  وما طرق استخدام ولو و مية املقابلة  البحث االن ساؤل ما مدى أ ذا األساس يطرح ال وفق نموذج  وع 

األ أاملر  ارة  ز و  املضرحةة  مية  أ تكمن  مؤقتة  إجابات  له  حت  اق الذي  امليدانية؟  املعطيات  جمع  أسئلة    قابلة   وفق 

ا ع أفراد العين عميم ا ميدانيا و  ا مع اختبار ذه الدراسةمحددة  كدليل ل مية تقنية    ة،حيث إّن الغاية من  إثبات أ

براز مزايا ا و ا  امليدان، باإلضافة إ محاولة صياغة   املقابلة  املنا الكيفية مع تحديد أنواع ا  أثناء تطبيق ا وعيو

املد  املوضوع  وطبيعة  تتالءم  أسئلة  ناء  حاتو تصر ع   صول  ا خالل  من  وتحليل    روس  ا  توظيف يتم  ال  ن  املبحوث

بامل للباحث  سمح  ا  و التقنيات  ببا  مقارنة  ة  كب مية  أ ذات  املقابلة  يجعل  وما   ، ا  رة  مضمو للظا املباشرة  عاينة 

املتمثل   البحث  بمجتمع  املرتبطة  تلفة  ا واملعلومات  النوعية  البيانات  من  قدر  اك  ع  صول  ا و  املدروسة 

ح سيدي ع  الأضرحة بوالية معسكر و  06 غنيف و تا : ضر ن بلدية  سيدي دحو    –  األبطالواد  بن سعد  يقع ماب

املامونية   املامونية    –ببلدية  ببلدية  بن عثمان   قادة  –سيدي ع  سيدي عبد    –ببلدية سيدي قادة    بن مختار   سيدي 

ق عوف   ق عوف أيضا    –القادر بن امحمد طر تّم  سيدي ع بن عومر طر بالتحديد  ،  ذه األماكن  الدراسة   ترك 

غرار   ع  ة  كب شعبية  تحظى  ا  ين    ، األخرى   حة األضر و ا حات  تصر حسب  الزوار  من  ائل  ال الكم  توافد  و 

ظل   معسكر   والية  به  الذي تحظى  الثقا  ع  الطا اوخصوصية  ارة    ارتباط ن  األضرحةبز ماب الدراسة  ة  ف ، وامتدت 

خ   لية    08تار غاية     2021جو لية    22إ  مقابالت   2021جو ب  ،بإجراء  تراوحت  مختلفة  ات  ف الصباحية    ن   ة  الف

ار، ال املساء  ،منتصف  غاية  إ  ة  الظ وقت    عد  مقصودة  ،الغروبو  عينة  الغ      بإختيار  املعاينة  ضمن  تندرج 

ن ذكر 23 ،وال ضمت احتمالية س ذا راج  ،أنو  مبحوث من كال ا طبيعة املن املرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة  إ  عو

ن ووا ،  اد  نجاء  لسان العرب عوع حسب ما    لغة  املوضوع املدروس ، فاملن ق ن ،ب بن منظور قوله نا : طر

ق: و و   ، و أن الطر الن و  بان و نا   اس ا ب ا وا الق: دت، ص    ، وصار ن ا ي  ،أما   )1(عبد  :" بأنه  عرفه    رابح تر

لمة   وم ع ال ذا املف ذلك يجيب  لة موضوع البحث، و ا الباحث لدراسة املش بع قة ال ي اميةالطر كيف؟    االستف

أمامه"  الذي  املوضوع  الباحث  يدرس  كيف  ص  2006(جعفري:    أي  مجموعة    ا وكذ  ،)85-86،  و  أنجرس:" س  مور عرفه 

دف" لبلوغ  س  العمليات  من  ص  2004(أنجلس:    منظمة  ا.  )98،  استخدام  تّم  األساس  ذا  نوعه  وع  الكيفي  ملن 
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بالدرجة   عتمد  وال  اإلثنوغرافية  الدراسات  مع  يتما  الذي  تحلي  رة    األووصفي  للظا دقيق  وصف  ع 

ة  ،بواسطة  االجتماعية موج الغ  األضرحة  للاملقابلة  ارة  بز املتعلقة  املعلومات  جمع  غرض  ن  املبحوث مع  و  ،تواصل 

ات قبل و أثناء   م التحض ذا الطقس العقائدي  معرفة أ ل النقاط  لاملالحظة املباشرة  ، باإلضافة  إ  الشروع  ن  تدو

املمارسات   و  بالطقوس  ن    االجتماعية املرتبطة  و للمبحوث انت  ديثة  ،و ا التكنولوجية  ي    سائل  الذ اتف  ن    ال ب من 

اصور لألضرحة  مع البيانات املادية من  الوسائل املساعدة عض الطقوس ال تمارس ف م و س   .  و 

ح  أوال : ارة الضر   : تطبيق تقنية املقابلة ع نموذج املرأة و ز

  :اإلطار النظري للمقابلة  - 1

ول إ امليدان           ولو اإلطالع ع املراجع و املصادر و الدراسات  قبل ال و وجب ع الباحث السوسيولو و االن

ا الواسع  ، وال وم ا النظري واملتعلقة  باملقابلة  مف ة  يقال قابله: لق  :تمثل لغة    السابقة  شق ه، و  ياملواج ه بوج

ء عارضه، ء بال ي:(  الكتاب بالكتابوقابل    ال ا الباحث للعميل  "  ) أما إصطالحا ف  2013  أيو صية يقوم  ة  مواج

اته اتجا بل  ،املراد دراسة  ا  ستخدم ال  استمارة وقد  ستخدم  كه    حيث  و ن  مع موضوع  العميل   بمناقشة  يكتفي 

ديث سل  ا امة من املوضوع."  ،س عبارة عن      أما من الناحية اإلجرائية،  )115، ص  1997(العسل:    أو حول نقاط 

ارة   وز املرأة  املتمثلة   نا  دراس عا  ال  البيانات  مع  العينة  أفراد  مع  وتفاعل  تواصل  تتعدد  األضرحةعملية  إذ   ،

ة املتاحة ر و محل الدراسة و ع  حسب أفراد  العينة  وا   أصناف املقابلة و ترتبط ع حسب طبيعة  املوضوع الذي 

وال   ن  للمبحوث محددة   غ  أسئلة  توجيه  ع  عتمد  و ن  مع موضوع  يختار  من  ن  الباحث ، فمن  الباحث  قبل  من  م   ل

ذا ما  ا و مة  لتوضيح رة  أو الغ قياسية ،    يتدخل إال  حالة األسئلة امل ة  أو ا يطلق عليه باملقابلة الغ موج

تحديد مجموعة   اآلخر يفضل  البعض  أن  ن  املقابلة ح النوع من  ذا  س  و املوضوع  نطاق  ال تخرج عن  األسئلة   من 

عتمد ع  استمارة مغلقة   ناك مقابلة قياسية   ة ، كما أّن  با  ،بالنصف موج ا  أسئلة محددة ومصاغة  ومرتبة ترت

عض األحيان ن  منطقيا ، و  ابلة  ذات استمارة مفتوحة  والنوع األخر املتمثل   مق  ، يمكن طرح أسئلة بديلة للمبحوث

ن من   نالك من الباحث ة أك   التوسع  اإلجابة  ،و املقابل  عطي حر ا  بة من مقابلة االستمارة املغلقة لك و قر

عطيه القدرة ع طرح أسئلة    عتمد ع معرفة مسبقة عن موضوعه وتمكنه منه، ما  ال يتقيد باستمارة أسئلة بل 

امل ذا  النوع  صلب  ذا  س  و جديدة  و  أخرى  أسئلة  ستخلص  ن  املبحوث ة  أجو خالل  ومن  عميقة،  ون  وت وضوع  

املركزة ص  1983(معن:      باملقابلة   املقابلة    التنوع ،  )102،  نوع  اختيار  يمكنه  ال  الباحث  اّن  لنا  يؤكد  املقابالت  أصناف   

ن مع دليل املقابلة.    عشوائيا بل يرا طبيعة املوضوع واملن املستخدم وقابلية تجاوب املبحوث

العل            البحث  مية املقابلة   ار أ إن تق منظمة بإتباع أساليب و منا    عنعبارة  " و    لذياال يمكن  عملية 

قائق العلمية   ةعلمية محدد ا  ألغرض الت  ،ل عديل ا و  ا  أوكد من  ديد ل راوي:    إضافة ا ،  )1، ص  2020/2021(

م  جمع املادة العلمية،  وخاصة عند   عت تقنية أك فعالية ومصدر م ولو  ف  و مع  إعتماد املن الكيفي و االن

ي   ن وخلق تفاعل دينامي قة علمية مراعيا  ذلك املستوى التعلي للمبحوث و ودراسته بطر إبراز الواقع اإلجتما كما

ولو . انب السي بية ، ا ة ، ال شمل عدة مجاالت مثل : ال ا  ن، كما ا ن كال الطرف ي: ب   . )2013(أيو

ا      يد لتصميم ساعده  اإلعداد ا م بمجموعة من الشروط ال   ولضمان نجاعة تقنية املقابلة ع الباحث أن يل

: التا   و 

ون  - ة و دقيقة و  يجب أن ت  . محددة  أسئلة املقابلة وا

صية  - ة املعلومات ال   .إنفراد الباحث باملقابلة  للمحافظة ع سر

مة - ن توضيح األسئلة امل  .للمبحوث

 . تجنب الباحث تأث املستجوب  -
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ي للدراسة .  - دف ،اإلطار النظري ،و امليدا  ضبط املوضوع بدقة من حيث الفرضية ،ال

دف املقابلة للباحث و املبحوث -  .وضوح 

ان املقابلة  -  . توافق زمان وم

ا .  -  مرونة األسئلة و تنوع

ه لإلجابة عن األسئلة  -  . يع املبحوث و تحف

زاءعدم  - ن بإجابات االس ي:  املبحوث  . )44  - 43، ص 2017(خمقا

ن   ،عد التطرق إ شروط املقابلة    استخالصهإّن ما يمكن          و أّن نجاعة البحث العل  إطار  دراسة موضوع مع

املقابلة  استخدامحدود   محدد    ، تقنية  دف  إ  للوصول  ا  شروط مراعاة  بدوره  الباحث  إ    باإلضافة  ،يتطلب  تمتع 

العل  وتواصله السلس مع   البحثارة   املكفاءة و بال و تحقيق    م بكسب ثق،  العينة    أفراد  و إملامه بمعطيات البحث 

م.    األلفة مع

الدراسةأعد  و      قيد  و  الذي  املوضوع  طبيعة  حسب  لبحثه  كتقنية  املقابلة  الباحث  يختار  يقوم  ف  ،ن  بإتباع  إنه 

طوات إلعداد دف  مجموعة من ا من أسئلة البحث ح يتمكن    انطالقا  كخطوة أولية    من املقابلةا، وذلك بتحديد ال

املراجع   و  املصادر   ، السابقة  الدراسات  من  ل  إ  الرجوع  يفرض  داف  األ حصر  أّن  كما  ا،  تحقق مدى  قياس  من 

ات العلمية وكذ  ،املرتبطة باملوضوع اب    اا وء إ أ ي  خطوة   مجال البحث  االختصاصال ا تأ عد تصميم    ، و

ابط و عدم  دليل املقابلة من خالل مجم سلسل املنطقي و التدرج و ال ا مراعيا ال وعة من األسئلة يقوم الباحث بكتاب

نجاح   مدى  ملعرفة  ،و  البحث  داف  بأ املرتبط  املقابلة  بنوع  والتقيد  البحث  داف  أ إ  اإلشارة  مع  األسئلة  التداخل  

ن من اجل النظر في م
ّ

ك ه أوال ، ثم يتم تطبيقه ع مجموعة من األفراد للتأكد  دليل املقابلة يتم اختباره ميدانيا ع ا

ي للدليل باتصاله   ا التطبيق ال ي  ا من جديد، و األخ يأ ا ليتّم إعادة صياغ ا وعدم تناقض م ل سبة إستعا من  

يأ نفسيا قبل  نزوله إ امليدان  ون الباحث م نا ب   . )102، ص 2003(العساف:  مباشرة مع عينة الدراسة ،و

املقابلة         أن إعداد دليل  تج  س  ست ن  باألمرل املنطقي و    أوال الباحث  إذ ينطلق    ،ال سلسل  ال إ  دف وصوال  ال من 

ائيا  امليدان  .  اختبارالتدرج  كتابة األسئلة ومن ثّم     الدليل من أجل تطبيقه 

يو          ا ال التطبيق  املقابلة     عد  بحثهلدليل  بموضوع  املرتبطة  املعلومات  الباحث  جمع  شرع  يقوم    ، امليدان  و 

ا ولعّل   يل م ب املقابلة    أ يل  الفراغ املوجود ع  ، حيث  الكتابةطرق  ن   إجابات املبحوث يقوم الباحث بكتابة 

ددة فعليا  دليل املقابلة ، أما  يا مع كت  ،حالة األسئلة ا ا جان و يقوم بكتاب ذه اإلجابة  اف اص  ح ال  بة السؤال ا

ات املبحوث  جب ع الباحث  يقع  خطـأ، كما يتو  ا مثل:    أثناء مالحظة سلو يل قوم ب ات اإليماءات  اإلجابة و ر ا

.... الداخلية  اإلشارات  املشاعر  عن  ع  م،ف  به    ل ع خاصة  وقا أو  ظروف  أو  مواقف  تو عن  ا  املوضوع    اتجاهلك

ت، وعندما  املدروس الت  ي ا حرفيا،    الباحث من املقابلة فإنه يقوم بضبط و تفصيل و تنظيم املقابلة دون تأو يل و

يل  بال ن  ستع أن  للباحث  يمكن  املقابل  بالصورة    و  أو  التكنول  استخدام  أي العادي  ديثةالوسائل  ا   مع   ، وجية 

ذا البحث العلاعه  إقنب  مراعاة موافقة املبحوث بالدرجة األو ذا العمل ضروري   م    أّن  ة املعلومات واّنه يل سر

اية املقابلة ،   يل دون  الباحث    يقوم    و  غ ال ل  تبتفر ذا ما   أوأو ف و ، 2012(حميدشة:    س باألمانة العلمية   تحر

  .)106 - 105ص 

يان و    استمارةتقنيات البحث العل من مالحظة و  جميع    إّن         ا من سلبيات    ،است ا من  إيجابيات و ما عل ا ما ل ،  ل

ن أو ذوي املستوى   اص األمي سمح بجمع املعلومات   حالة األ ا  ا أ ذا ينطبق بالتا ع املقابلة ، فمن إيجابيا و

واالستمارة   يان  االست مع  مقارنة  أع  ا  مردود و  الكتابة  من  أك  ون  ت بالكالم  التجاوب  قابلية  كما  ي،  املتد التعلي 

ة يص ومعا تقنية ل أيضا  ا    ،و  صية  لألفراد، فمرون العاطفية وال وانب  املشكالت  ا بالكشف عن  سمح 
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ن للمبحوث ي:    الوجدانية  ص  2017(خمقا ديث ،  )44،  ا لفة  أما  م ف  ا  وعيو ا  سلبيا ال  ماديا    عن  طو زمنا  ستد  و

و  والتحليل،  مع  عدد ل اص  من    اكب ا  تتطلب  من  األ وذلك  البيانات  جمع  أجل  و  من  دقيقا  با  تدر م  تدر خالل 

ارة  .شامال م عنه  غيب  ،أو  معينة  إجابة  أو  ما  مستجوب  نحو  الباحث  بانحياز  التقنية  ذه  املوضوعية   غيب  قد   ،

لإلدالء   الباحث  مع  التعاون  املبحوث  يرفض  األحيان  عض  أّن   كما  ن،  املناسب ان  امل و  ص  ال اختيار  و  التواصل 

حات  دافه، بمعلومات و تصر  .)83، ص 2017(مجذوب و مجذوب:  تخدم البحث وأ

العل         البحث  املقابلة   ا  تتمتع  ال  انة  امل املعلومات    ،رغم  مصداقية  من  عزز  أن  ا  شأ من  مزايا  ا  ل أّن  إال 

ر   الظوا ات  ،  االجتماعيةامليدانية حول  صعو ل   ش ا  للمقابلة عيو أّن  نجد  املقابل  أمام  لكن   تقف عائقا  ية  من

ادي اطئة .    ،الباحث  إنجاز بحثه العل األ اذبة و املعلومات ا حات ال يل املثال التصر ا ع س   وال نذكر م

ي -2 انب امليدا   :للمقابلة ا

ل امليدان  حقال خصبا  جمع املعطيات السوسيو          
ّ
ارة    لقد  ش ولوجية حول ز و تمع    ةاألضرحأن لدى املرأة  ا

نموذجا املعسكري   ) زائري  ت    ،)   ا بي امليدانية  حيث  ة     استخداممن    انطالقاالدراسة  املوج النصف  املقابلة  تقني 

قادة   سيدي   ، عثمان  بن  ع  سيدي   ، دحو  سيدي   ، سعد  بن  ع  سيدي   : من  ل  ل الولية  املباشرة    بن  واملالحظة 

د كب من طرف  نالك تواف   إّن فما تجدر اإلشارة  إليه      ،، سيدي عبد القادر بن إمحمد ،  سيدي ع بن عومرمختار

تمع  نأأضرحة    إ  جميع فئات ا الفئات بزوار  ، ولياء هللا الصا ذه  ذه الفئة     ،الوا  فيطلق ع  فالوا يمثل ل

املصا  الشع املعتقد   قضاء  ع  القدرة  م  ل و  ن  الصا هللا  رجال  والقرى    ، م  املدن  حماية  و  املر  ا  مل شفاء 

انب العقائدي "متازون به من فالح و تقوى عن بقية الناس  ي عيدا  ف  ، أما من ا و الذي يخلص  عبادة هللا وطاعته 

العصيا الكرامة  نعن  و  بالرعاية  املقابل يتواله هللا  :"  و   .ن  ي  ، رحما ن  شوش.  سب  ،  )1(ق عود  إ أل    أولياءحيث  هللا 

ذ  ،الرسول عليه الصالة و السالم ته الصور املوجودة  ما او حو   . بن مختار سيدي دحو  و سيدي قادة بضر

ح سيدي قادة بن مختار 01الصورة رقم  سب  ضر   :  تمثل  

  
ح سيدي دحو   :02الصورة رقم  سب  ضر   تمثل  
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دفا يرغب الزائر  تحقيقه لقضاء حاجة  نفسه  ست عملية عشوائية  بل  عملية منتظمة تتضمن  ارة الوا ل   ، فز

دف ال ا  لكن  الواو   م داخل  الزائر  ا  يقوم  ال  املمارسات  و  الطقوس  من  مجموعة  ع  يقف  ا  نجاح    ، مدى 

لمة طقس  لغة  فالطقوس   يمشتقة من اللغة     riteجمع  نتع عادات و ،  ritus   ة الالتي ل    ،قاليد مجتمع مع ع  كما 

ن امل  االحتفاالت أنواع   :    ابطة بمعتقد مع ص  1988(طوال ولوجيا   "  اصطالحاأما    ،)37،  و ا علماء االن   االجتماعية عرف

ات السلوكية املتكررة ليتفق عل ر ا مجموعة من ا تمعع أ ناسب و   ،ا أبناء ا ال مختلفة ت ون ع أنواع و أش وت

الفاعل   دفعت  ال  ا  االجتماالغاية  عرف  ،  )2017: (حامد "للقيام  بالغة   :أيضاكما  ثقافية  إبداعات  عن  عبارة   "

شر ع امتداد أجيال عديدة "اإلتقان تقت ترابط أفعال و  ة من ال إجرائيا   ،أما دت):(مطرفأقوال وتصورات أعداد كب

أث: الوا   وخارج  داخل  الزائر  ا  يقوم  ية   بات تحض ترت عبارة  عن  ا  ن  م ي  عا لة معينة  مش ل  تيمنا  ارة  الز اء 

وحدته، ل  املش نوع  حسب  الطقوس  ذه  تختلف  إّم   تالحظو ،  حيث  ون  وت ح   الضر حول  يتضمن  بالتحديد  قوال  ا 

تيالت و   ال ح  و الطواف حوله حاف    ،تالتمتمامجموعة من  يتمثل  "تقبيل زوايا الضر ون فعال ماديا ملموسا  أو ت

" ح  الضر فوق  يوجد  الذي  بالرداء  التم  و  ن  ص    القدم دت،  :  ،1(مناد:  لغة  ح  معروفة  و    فالضر مواضع  املضارح 

ت  السماء مقابل الكعبة    ت املعمور ، عن    األرضوالضارع بالضم ّ ب و الب ديث بالضارح  عباس ،ف  ابن ، قيل  في ا

السماء ت   روي  ب و الكعبة  املعمور   حيال  ت  الب و  و ح  واملصارعة  الضر املقابلة  و  املضارحة  (إبن    من 

و  )2300،ص2005منظور: انب قال  ، أما من الناحية االصطالحية: ف د  ا اري الشق  وسط الق و ال  ترجمة    أألز

د دال بال  ق  و  وقيل  له  الق  ح  الضر وقيل   ، الق  ع  وسطه  ان   ما  حة  الضر و  ح  والضر (فراح:   : 

ص  2011/ 2010 املمارسة    ، )30،  ذه  أّن  ع   االجتماعية كما  تقف   بالضرورة  ح  د نال  يفرض  الزائر  طلب  أّن  بل  ذلك  دود 

ا   ذا ال  حد  و  دية  ـ،    الطلب  باختالفلف  تتختقديم  ارة  الز ذه  من  الغاية  لغة:و  املمارسة  ء    فتع  ال مارس 

تدرب عليه   ،مراسا   و  به  أحتك  ء:  بال تمرس   ، األعمال  و  األمور  يقال مارس   ، زاوله  و  ه  عا  : من  و ممارسة  (جماعة 

ن:دت، ص   و  "  ،أما اصطالحا    )470الباحث مجموعة من املعتقدات و التصورات و التعليمات و القيم ال تتضمن تصورا  ف

ن   العالقات ب و  املعرفة  "  األفرادحول  تمع  ا دومو:   و  ي  ،)2014(ايت  وم اإلجرا املف اروع حسب  أف و    : عبارة عن 

ارة ت تمع ال تمس معتقد ز ن أفراد ا ل   األضرحةمثالت متداولة ب ة مختلف املشا   والنفسية .   االجتماعيةملعا

ترتبط   ة عميقة  رمز دالالت   تحمل  ا  لك العطايا  من  سيطة  ال  أش دية   مخفال الزائر   يحمله  ن   مع يمن  اله  يب

املعتقدات  ،  االجتما تختلف عن  ا  أ تمثل  كما  ع وزن    االعتقاد  لغة:ال  و    اشتدبمع    أعتقدمصدر    افتعالو 

به    اعتقدتو  ،صلب سان  اإل يدين  ما  و   : العقيدة  ومنه  والضم  القلب،  عليه  عقدت  للرصد  (كذا  العلمية  نة  ال
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اصطالحا .،)  2018:العقائدي ات و املعارف حول جانو ت"ف:أما  الثبات للمدر ع االستقرار و  ن من علم  نظيم له طا ب مع

ء محدد ي ملعرفة الفرد حول  سع امل  ،الفرد أو نمط املعا ل من الرأي و املعرفة و اإل و ي شمل    يمان أو املواقفعتقد ل

ة معينة داخل الوا أو تقدم له قطع    ،)260، ص  2000(صا و اخرون:   يل املثال يقوم الزائر بإشعال شموع  زاو فع س

ة ، 
ّ
ي من عل عا ص الذي  ي لل دايا  عالج ذا ذه الطقوس و ال ية، قيام وليمة ، ف نقدية أو غطاء أخضر ، ذبح أ

عل مجرد  ا   ل املصاحبة  الطقوس  و  ارة  الز ذه  القيام  كيفية  أن  للوا  كما  املقدمة  أو  املقدم  ا  يصدر ما    أويمات 

د ن  ف     ،ميعرف با صية و توارث ب ات و تجارب  أو باللسان  ال    األجيالنتاج  كمة باليد  س با أو ما 

العاجل   ا الشفاء  انية تصّب ،يصاح زة ر ذا الصدد املبحوثة رقم    و م ش   ا  " أ   03 إطار الكرامات  حيث 

ن السالفات"ي بالتوارث ب التوارث ع منصب املقدمة  ن    تم  التوارث عليه ب يتم  الوا  أّن خديم  الكالم  ذا  واملقصود 

، اإلخوة  قالتزوجات  كما  الشفاء  غرض  اب  ال املتواجدة   كمة  ا ع  أكدت  بة    :"كما  وا اللزم  و  القيم  ل مليح 

ة   ح أّن تر والع ذا التصر ن و الغدة الدرقية...  " واملقصود  ذه  ، حيث يتّ اب الوا فيه حكمة ومفيد لعالج اللوزت م عالج 

قة واحدة و ذلك بوضع مرااأل  ط تقديم صدقة   و األلممن تراب الوا  املاء أو العطر ليال   موضع  القليلض بطر ش

ذا  5 مبلغ رمزي قيمته تتمثلمدة ثالث أيام  ة .دج  مع تطبيق  ذه الف   العالج طول 

األ        ذا  األوع  من  مجموعة  إبراز  ج   ل  ش امليدان  م  سا فقد  املر ساس  موضوع  ا  يتضم ال  ارة  أعاد  ز و  ة 

زائري  األضرحة تمع ا   و ال تتمثل  :  االجتماعية ثيقا بالبناءات  و  ارتباطاو ال ترتبط  ، )والية معسكر  نموذجا ( ا

ل     االجتما   البعد تمع ك ياة    االجتماعيةع فعالية مؤسساته    استمرارهو    استقراره: بقف ا  جميع مجاالت ا

ا لتفادي حدوث   ا و قرارا سي ع الرسمية   ا طا ال تضفي عل الفرعية ،    اختالل، و  ساق  ن األ القائم ب التوازن 

عمل  خاصة ذات طا  اجتماعيةه إ خلق مؤسسة  بتدفع    ااالجتملكن  املقابل  نجد أن حاجة الفاعل   ع غ رسمية 

له   ا ع حل مشا ي م عا انت    ، ال  علة ،    اقتصاديةسواء  ة مرتبطة  يجة    اضطراب مرتبطة بالعمل أو عضو نف ن

ال  الفرد  حياته اليوم  الضغوطات  ا  ش ف انت  ضمن    ،ةي ع ن وال  ومن خالل األسئلة ال طرحت ع املبحوث

ل ؟ ما  الطقوس ال تمارس   ذه املشا ح ؟ وما   ارة الضر لك من خالل ز دليل املقابلة و  : كيف يمكن حل مشا

انت متنوعة و ن و ال   ساعدك ذلك ؟ من خالل إجابات املبحوث ل ؟ وفيما  ا   من أجل تفادي املش ا  أغل ّ أ ت 

عة   ن و التا ر و عالج الع رة تأخر الزواج و عدم اإلنجاب و فك ال ش املبحوث رقم  ،ترتبط بظا ح  15كما  " أن ضر

عة ع ا اط  سيدي قادة يص لعالج التا ن و فك الر سباب  وكذا الع رة وقول  وذلك بالطواف سبع مرات  ل حول ال

اط ، من أجل التخليا  عإفتح    يارب   سر من القران أو كتابته ع موضع    لص من الر و قراءة  ما ت سباب  واملقصود بال

ض أو حمله معه،    حاته  ألم املر عة ال  شعوذة    أيضاوع حسب تصر عة فقد أشار إ مسألة التا فيما يخص التا

ساء  لغرض التخلص من األذى و إلصاقه   ا ال شمل    ، باألخرتقوم  عة   ة و  أوالتا ب و الذر يضا املال و اللباس و الذ

ة و كما قال   ة "":ال عة ال  نوع من  ما يبقالك ال مال ال  سان بالتا ذا القول  حالة إصابة اإل ،واملقصود 

ته.  ب ماله و تتال  ر يذ   ال

ش املبحوث رقم    أما  حالة تأخر     20اإلنجاب ف
ّ
ذه العل ذا الصدد "أن عالج    ة أ ة يتم وضع حزام حول  خاصرة املر  

عا ا    ،اإلنجابي من تأخر ال  زام ملك ذا ا ون  ط    حيث ي ش ون جديدا أو يمنح من طرف املقدم املأو خصص  ت ن ي

تم    ، ذلك   زام ،  ارتداءهو مل يتم التخ عن ا ع ليال  و حالة حدوث ا ار فقط و ي  املقابل عند إنجاب    و ال

سمية املولود    أنو  أذكر   ب  ة    –م  األ   –محمد    –م الدين    –أحمد    –قادة    –التالية : مختار    باألسماءي تار –ا

ة  م ." –ملوكة  –العونية   –عينونة  –قداو عّد  مر م . حيث  ح  سيدي قادة بن مختار ع حسب زعم   نذر لضر

زائري عبارة عن تنظيم       تمع ا تمع  اجتمافالولية  ا ذا ا انة قدسية داخل  ملا له من    ،قائم بذاته يحظى بم

فعال  ر    دور  الظوا ة  ؤالء    االجتماعيةمجا أمام  عائقا  تقف  اصلة     األفراد ال  ا ات  التغ مواكبة  و  ملسايرة 
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م   مؤسسات    االجتماوسط من  العديد  عن  بديال وظيفيا  ون  ي أن  مكنته  الوا  ا  ال يحظى  فالقوة   ، م  اص  ا

ية   كب الوا  ديث عن  أّن ا ، كما  تمع  التعقيد  اجتماعيةا و  ساطة  ال ن  ة تمتد ب إ قدسية    ،رمز يتضمن اإلشارة 

ح   ما   ، ع مستوى املعتقد الشعالضر د كنتاج    و  إ درجة عالية من التصوف و الز ا وصلت  أ القدسية  ذه  يم 

ا  و ماو ،  لطاعة و ثبات و محبة من و هللا الصا إ خالقه زة ر ذه    ،يةنجعله يحظى بقوة و م ةف جديرة أن    األخ

ق حوله  وح  بداخله  يحوي  ملموس  مادي  كيان  إ  جم  السلطةت و  القوة  عن  ع  ال    ،داسة  أش من  ل  ش ف 

تمع ا .  الرأسمال   الرمزي  ا

الثقا  إال  :  البعد  ما   األضرحة  ارة  ز رة  ظا أّن  ن  املبحوث مع  املقابلة  تقنية  أبرزت  ن  سلقد  ب ممتدة  خية  تار ورة 

اس األّن الثقافة   ،  األجيال  ة ضمان  لللمجتمع    ع ذا   ،   ذا العنصر الثقا و عدم زواله ع األجيال  استمرار ر   و    ظ

ارة الوا  تتر   مختلفة  من خالل االستعانة بأسئلة   ا بط بالبعد الثقا بز ددين إ الوا    :    ومن بي ل     ؟  باستمرارل  ت

ن إليه ؟  ب ذا الوا بالتحديد ؟   ما يوجد وا محدد تذ ارة  ب ز ؟  س ن   ،ماذا يمثل لك الوا ات ال تقوم ما  التحض

انطالقا من تحليل   الوا محصورة  عناصر محددة  ارة  أّن ز ن  املبحوث إجابات  ت  ح ؟بي الضر ارة  ا عند مجيئك لز

التا : ن و     مضمون إجابات املبحوث

تر   استجابة  النية: بناء  تبطلدعوة  تق  اجات  فا الصافية  ا  بالنية  عل قيمة    و  ،ا  متنوع حسب  ل  ش ع  ر  تظ

ات م القر دية و حضإ   ،ال ش إ   ،افة إ إقرار الزائر  ذاته بتقدير الوا و الضر و ما  جاعة  نالسائد ب  االعتقادو 

ذا ما صرحت به املبحوثة رقم   غرض تحقيق الشفاء ّ و اب ع    02ذا الطقس  ا و تقوم بط ال ا  عند مالحظ بط

تك "  "فأجابت ميع األمراض شرط النية و ع حساب ن ح أّن تراب الوا مفيد بجميع  أنه مفيد  ذا التصر واملقصود 

ذا الوا سيدي ع بن عومر   "  21وكما صرحت املبحوثة رقم    األمراض شرط استحضار النية ع الشفاء، ن جيت ل م

ن وع حسب مانو  م مقضي ك را ل  "صوا س ح سيدي ع بن عومر أمورك سوف  ذا الضر بمع عند مجيئك ل

ت،   ل ع حساب النية "03و املبحوثة رقمو ع حسب ما نو ذا القول    " عندما قالت :  ء مرتبط  املع من  ل 

ح .  ارة الضر   بالنية عتد ز

ندري   ن تخص الرجال  أولياءو مالحظ أّن أضرحة    ما  ):   أن( الو ذكر الولية  لألضرحةالتقسيم ا لكن    ،الصا

عود ل أّن  ،ساء  ل املقابل نجد أضرحة  ون  ما  نما   ، اختصاصاتله عدة    األول و يكمن الفرق بي ي يقتصر ع    ب الثا

ة و اإل  صو   جاب. نا

كة  االعتقاد عّد   و اإليمان بال ن أحد    :  ا الزوار من أجل نيل  أضرحة أولياء الصا مة ال يتوافد إل ية امل املعالم الدي

كة و الشفاء و السعادة و الرزق و النجاح، كما   ّ ال
ّ
ال أ ل من أش ن الو و طالب  االتصالا ش كةالرو ب ، كما أّن  ال

ساب ح  ،  اك الدعاء، ملس الضر سان  ا اإل عتمد ع وسائل مادية يتوسل  كة  الكال أشياء أخرى  تتدخل ضمن   اس

ذا ما أشار إليه املبحوث رقم  ي يفتح عليك و يفرج  عليك " 04املقدس  و اب باش ر و ال ذا القول يلزم  : " واملع من 

الغم ، م و  ج ال ل تراب الوا لغرض فتح و تفر ان يقصد  أ نا  الوا تاك ترابه و تطليه باش تر  و ذا  تراب  أن  "

ان األلم من أجل الشفاء    بن سعد  سيدي ع ل ترابه و يط  م نا   فصرحت وقالت  10ا املبحوثة رقم  ّم أ،    "يأ : "ن 

اكة تاع جدي و  وج "  ريلسيدي دحو الخطرش باش ندي ال ح  عليا باش ن ب لضر ح املبحوثة يقصد به أنا تذ تصر

ا ،و تز  س عّد من  ونه  ا ، سيدي دحو من أجل التبارك  فقالت:" ن  13ما املبحوثة رقم أ وره من أجل طلب الرضا ع

بأولياء   للتبارك  يبعد عليهللا  لسيدي دحو  ي  ن ور " الصا نا  م غابن را رام   ا أّن    ا والد  القول  ذا  املقصود  ان  ف

ن يقبل دعاءه ،و الت ونه و من أولياء الصا عد وسيط  املبحوثة تزور سيدي دحو من أجل التبارك  ونه  وسل إليه 

ن هللا عز وجل مع طلب الدعاء.  ا و   بي
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ارة ون إ هللا أوال و  ر،ـض خالقدم اليم ، تقبيل الغطاء األ : تبدأ بالنية ثم تقديم    الز إ الوا ثانيا    االلتجاءو الدعاء ي

  .وسيط 

ذكره    سبق  مما  د  ستخلص  الع حديثة  ست  ل زائري  ا تمع  ا األضرحة   ارة  ز رة  ظا قديمة    ،أن  رة  ظا بل  

عّد  ن األجيال ،" إذ  ا ب ي األك إحتواءا و    عرفت من خالل توار لدرجة    ، لألضرحة و املزارات  احتضانا دول املغرب العر

مودي("ا لقبت بمائة ألف وأ ذا بدوره مرتبط  )،    2018،ال انت    باالعتقادو تمع سواء  السائد الذي يحمله أفراد ا

الفاعل   أّن  بما   ، علي  مستوى  دون  أو  مثقفة  الفئة  قوة    االجتماذه  للوا  أن  لرد  يتصور  ا  إل وء  ال يتّم  ية  غي

ذه  ،مراض معينة  أالم أو لطلب الشفاء من  ظامل انت  ر   أومعقدة  أو  سيطة    األمراضسواء  و الشعوذة ،    متعلقة بال

ذا   ن     االعتقادف يال  أن يرسم صورة ع     استطاع مرتبط بإيمان مع و  مستوى ا ل ، ف ماعة ك الفردي ليعمم إ ا

تمع ف بذلك   ذا الفرد  حياته اليومية ، فالفكرة عندما ت بقوة   عمق ا ا  ات و التجارب ال عاش نتاج ل

انة   ا م اجةيال    ةاجتماعيتضع لنفس ا حسب الدافع و ا ل ذا البعد تّم التوصل إليه من خالل إجابات    مكن  تجا ،و

ما و أساسيا  من خالل أسئلة متنوعة ومحددة  للتوصل إ إجابات  متفردة و   ا دورا م ان  للمقابلة ودليل ن ،إذ  املبحوث

ا . ا و تحليل   مختلفة يمكن توظيف

في أ العديد    البعد ال فيه و قضاء وقت ممتع مع األقارب و العائلة : ي غرض ال تمع إ أماكن عديدة  من أفراد ا

األصدقاء   أضرحة  ،و  شمل  ل نوع  وت األماكن  ذه  تتعدد  نهللا      أولياء بحيث  بالتحديد    اختيار و   ، الصا الفضاء  ذا 

ة   يع من ج املناظر الطبيعية خاصة  فصل الر شعر به الفرد أث،راجع إ جمالية  اء  تواجده بالقرب نو األمان الذي 

ا  ان  م ذا امل ة أخرى ، ف ش  املبحوثة:"  وقت  حسب املعتقد السائد يتمتع  ذا من ج ذا الصدد  لية و  بحصانة 

اب دارو قنب غاإلر بلة و طرطقت برا و  ناو باش يطرطقوه ب خرجت منه القلة   وا سيدي عبد القادر بن أمحمد 

ه لكن  ،عيد عليه "   ح من أجل تفج ذا الضر اب قنبلة  ة السوداء و ضع اإلر ديث أّن  العشر ذا ا والقصد من 

القنبلة اال   و   خرجت  ،و عنه  عيدا  املقابلةإنفجرت  دليل  ع  ناد  :    أسئلة   انت   س التا  في  ال البعد  غ  ذا  من 

و مع العائلة ؟ ان مناسب لتغي ا ل امل ارة للوا  ة قرب    الز و شعورك و أنت  نز ان ؟ وما  ذا امل كيف يبدو لك  

 الوا ؟ 

ان امل ذا  أّن  إ  التوصل  تّم  ن  املبحوث إجابات  خالل  م  استقطاببؤرة    من  عيدة  ن  للعديد  أماكن   من  وح  الزوار 

وو  غي ا فيه أو  غرض العالج أو ال عّد  تّ   اذا مو   ،واليات أخرى  ح سيدي ع بن عثمان الذي  أب   م مالحظته  ضر

دحو،    سيدي 
ّ
مش تجمعات  العائالت  و  ماية  ل ان  م م  ل ل  ش ونه  ح  الضر بجوار  مجموعات  شاق لة  واء    الست لل

ش   ، النقي  الطبيعة   سيدي دحو    14املبحوثة رقم    ف نا  اكة و نقعد  واء النقي و قالت : "ن نزور لل الطبيعة "   ال

م دحو  سيدي  وا  ارة  لز ب  تذ املبحوثة  اّن  ح  التصر ذا  من  الطبيعةواملع  واء   ال شاق  است اجل  تصرح  ،ن  كما 

نا أنا و راج "11املبحوثة رقم  ن نضايق ن  ذا القول : عند   عمروا املاء من منبع سيدي دحو "زوروا و ن م واملع من 

أ إ الوا من اجل التبارك و م املاء من املنبع..   ا بالضيقة والذجر   ت   إحساس املبحوثة مع زوج

ارة الوا من أولياء  : إّن   االقتصاديالبعد   ح أثناء ز دية املتمثلة  منح قطع نقدية للضر ست مجرد    هللا  ال ن ل الصا

ن ب  ا الزائر ارةكما يطلق عل   االقتصادي ذا الدخل  كما أّن   ، بل  بمثابة دخل مادي للمقدم  حد ذاته،  حطيت الز

ن ت باملنفعة ع ج ما عود  ذا  املقابلة  : و ته أسئلة  :  املت  بي ن  مثلة   ل تقوم للوا  املبلغ    بحطأثناء توافدك  ارة  الز

ا  الرمزي ؟  ديم أخذ ل يجوز ل اجة معينة ؟  ل تخصص  ارة ؟  ستفيد من املبلغ الرمزي الذي يوضع كز وملاذا؟ من 

(مق ن  املبحوث إجابات  ت  بي إذ   ،  ( للوا خديم  عّد  الذي  للمقدم  ة  موج األسئلة  ذه  انت   ) املبلغ  ؟  أّن     ،( الوا دم 

يخصص   ارة  كز يوضع  الذي  حالة  أالرمزي  ثانوي   كدخل  أو  عمله  عدم  حالة  أسا   كدخل  الوا  مقدم  إ  وال 

الوا  حد ذاته    العمل إ  ثانيا  العائلة  ،  املقدم   أّن توارث منصب  و توف مستلزماته، كما  الفضاء  يئة  اجل  من 
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ور و اإلناث ما   األجيال املمتدة ع   ة و إال ضمان    من طرف الذ ذا العائد املادي ع حساب توافد الزوار إ    استمرار

نهللا  أضرحة أولياء   فيه أو السياحة   ، الصا   من املالحظة املباشرة  امليدان أّن  انطالقا، و    سواء من اجل العالج أو ال

إّم  الزوار قدموا قطع نقدية  للمقدم مباشرة  جميع  الوا  أو ا  ملتصقة بجدران   حالة عدم    توضع  حصالة حديدية 

إذ حاجته،  لقضاء  الزائر  نية  حسب  وع  بالتصدق  مرتبطة  ا  أ ع  ن  تب ،وال  رقم    وجوده  املبحوث    أنه  ":  08صرح 

ح سيدي دحو   و متقاعد حاليا  مقدم لضر عد ذلك،    "  و ح سيدي قادة    15املبحوث رقم  صرح      و و مقدم بضر الذي 

نة املقدم  عملية متوارثة أبا عن جد،   أ ل كم من مقدم قد  مضيفاّن م نة و    زاول :" يج انوا  خدمة اذي امل الذين 

ح   . "بن مختار لصا سيدي قادة حفاد الو اأ، كما صرح أيضا أنه من  الضر

 : النفس البعد    البعد  من  ل  املتمثلة   األضرحة  ارة  ز رة  ظا ا  تتضم ال  األخرى  عاد  األ جانب  ،    إ  االجتما

  ، في  االثقا ولوجية الزائر  بحد  ذاته،السيا  ،اإلقتصادي ال سي حيث  ،  نجد كذلك  البعد النف والذي يرتبط 

البعد  انت   ذا  :   الأسئلة  لك  تا  مشا ع  القضاء  الوا   م  سا إتمام    االجتماعيةكيف  عد  شعورك  و  ما ؟ 

ارة  ؟ الز

ن إال أّن البعد النف   ا الفرد أثناء تواجده  حيث انحصرت اإلجابات للمبحوث راجع إ املمارسات الطقوسية ال يقوم 

ن الصا هللا  أولياء  من  داخل    وال   ،بو  النوم  إ  وصوال  ح  الضر حول  مرات  سبع  طواف  إ  ذاء   ا نزع  من  تبدأ 

نا صرحت املبحوثة رقم    ،الوا  باش تتم  اعكس عقارب الساعة و تخر مباشرة من الو يه  :"الزم أدوري عل  21و

ر(عكس ال فيك و مش  )تقصد ال شوفو شوفونا وحنا ما وما  خرج منك ،  ن (و   .")قاصدة ا

نف        و مرض  الفرد ف ترتبط بالوسواس  و صية  النف من  انب  ا با ذه الطقوس  ظل ارتباط كما أن 

ا منه  ي  الظروف  عا من  جملة  ب   س علماءعل  تؤثرال    ،املتعددةألفراد  ا  عل صط  و الزمن   مرور  مع  النفس    م 

التوترات   غ  تفر نحو  انفعا  شعور  عن  ع  بكالم  ة  و م جسمية  ات  حر عن  عبارة  "ف  اسية  ال بالطقوس 

د'' عب فرو روج من الشعور الضيق ع حد  مودي:  النفسية الوجدانية وا   . )2، ص 2018(ال

امليدانية    ما         نا  دراس من  مالحظ  ن  و  املبحوث حات  تصر حسب  النفسية  أن    وع  الراحة  من  بنوع  شعر  الزائر 

عد   نة املطلقة  ارةإوالطمأن اء طقس الز ية  ال يح  ، ن ذا راجع ملا يحمله  مخياله الشع من حيث القوة الغي ى  ظو

 
ّ
ل عل لة ا و هللا الصا  وقدرته  العاجلة    منح الشفاء ل انت س ب     ، مستعصية اوه  ذا ما   األفراديمكن أن تص   و

م راح "  22صرحت به املبحوثة رقم   ب ف شعر    " نب الولية نص ا  ارة الوا أل بمع أّن املبحوثة تحب و ترغب  ز

  بالراحة فيه . 

 :  البعد العال

وء إ        ذه الفئات    إن ال ة ل ن وع مستوى مختلف املراحل العمر س ارة األضرحة لكال ا رة ز ال    ،عيةاالجتماظا

ماعة    االجتما عند حدود عملية التواصل    يقف عد    ، معينة  اجتماعية كجزء من اإلرث السوسيوثقا  ب إ أ بل تذ

كفضاء   الوا  إ  الفاعل أصبح ينظر  ون أن  العالج وفق    اجتمامن ذلك بكث  اتيجيةيوفر  ذا من  معينة   إس ، و

ا ؟ل  األسئلة  التالية :   خالل طرح   ن إ الوا من اجل حل ئ لة ما و ت ن من مش ة     عان انت لك تجر  صيةل 

اجة ؟ كيف   ارة الوا ؟  تستطعا مع أحد الولية  للتخلص من املرض أو لقضاء ا من    التخلص من املرض من خالل ز

ن تّم التوصل إ أّن   حات املبحوث ان متدنيا  خالل تصر ل  فإنه    ،أو معدوما (البطالة)املستوى االقتصادي  سواء  ش

الشفاء   فرص  أمام  ا  قو اص  بفعاليةاجسا  ا القطاع  إ  التوجه   تتطلب  يبحث     ، ال  ض  فاملر األساس  ذا  وع 

لفة ممكنة أقل ت ن     ،دائما عن البدائل و ارة أضرحة أولياء هللا الصا التا يتم  ز شفاء ملرض  و ح  يختص  ل ضر و

ن   رمزي  مع مبلغ  تقديم   أ مقابل 
ّ
العل حسب  ذلك  إ  وما  شموع  إشعال  طقوس  و  ا من  يقابل وما  كذلكة  نجد  أن    ،كما 

أفرااأل  مرتفع  اقتصادي  دخل  م  ل الذين  محدود  د  أو  معتدل  ئون و  و   ي من  الشفاء  طلب  الصا إ  هللا  وعليه    ، 
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مسأل عن  ديث  والشفاءة  فا للفرد    املرض  االقتصادي  الدخل  ان  ما  يتم  و م ن  الصا هللا  أولياء  ارة  ز خالل   من 

  مجموعة من األسباب  و كتا :   احصر

الشع   االعتقاد - التدين  مبدأ  وفق  العالج  بفعالية  رقم     املطلق  املبحوثة  تصرح  نا  الو "   23و خارقة  اذا  قوة  فيه   

ح سيدي   قولو عليه :"يقول ألبيه ضر عسر األمر    أمحمدو ا ليا أنايا  " بمع إذا  ا ارسل بن ي  وعصت عليك يابو

ح سيدي عبد القادر بن امحمد   ا اإلبن ضر اجة يقوم  سي األمور . "للشفاء أو لقضاء ا ا  و          بحل

صول ع مجانية  -  ةالعالج  م ا سيطة ذات داللة رمز   . قابل طقوس 

اصة. - لفة املرتفعة للعيادات ا   الت

نا تصرح لنا املبحوثة رقم   ساء و  "  07و ز  عيادة خاصة  ألمراض ال ا  ا مع املرض املفا الذي أستد م تجر

ا ع  ئري خمسون ألف دينار جزادج  50000،00التوليد من أجل قيام عملية جراحية بقيمة  عد تدخل إحدى زميال ، و

ا لوا سيدي ع بن سعد مدة   ار يث و ز ا زارت    3ال أيام مع التصدق ع حسب مدة العالج، فصرحت املبحوثة بأ

ا ي م عا انت   اب ع املنطقة ال  ل  ، "ع أنه لم يبقى أثر للمرض ومؤكدة  ،الو وطلت ال ش أيضا كيف أصبحت ت

ا و ع حسب ما بجوار   أو بداخل ح    تّم   ذه الفضاءات  انا للرقاة ألبناء املنطقة مثل ضر مالحظته من خالل امليدان م

تمع و ح  تمحمد الذي  ا سيدي عبد القادر بن   والية للشفاء خاصة  وخارج ال  اإلطارات داخل توافد إليه جميع فئات ا

ر والشعوذة ال رة ال ستحوذ ظا ةااإلدار    بدأت  زائر        .ت العمومية واملؤسسات ا

 نتائج الدراسة : 

ن تقنية املقابلةتوصلت الدراسة  لقد        ا الدمج ب ية  و  ال تّم ف ح  كمن ارة الضر مسطرا    كموضوع    نموذج املرأة و ز

مي  املقابلة  الدليللتطبيق  بناء  و  األسئلة  تحديد  مع  انت    ،دانيا  ف ا  تحليل و  ا  توظيف و  املعطيات  من  قدر  أك  مع 

:  ال التا   نتائج 

   ن يح تقنية املقابلة عملية تواصل مباشرة مع املبحوث م الزوار من ت دف املقابلة   حد ذاته.  أال و   أجل الوصول ل

   امليدانية بل ترصد العيون     إيماءات  انفعاالت وال تقف تقنية املقابلة عند حدود جمع املعطيات  شارات ونظرات    و

ن أثناء   انت محل الدراسة . إجراء املقابلةاملبحوث ذا ما إلتمسناه  املبحوثات املتوافدات ع األضرحة ال   ،و

    دا تنوعا فر و  ا  مم عا  العل طا البحث  ال تضفي ع  النوعية   و  الكيفية  البيانات  أك قدر من  ،  اآلراءجمع 

عالجية   ،نفسية  ،اقتصادية  ثقافية  اجتماعية،  من:  عاد  األ نصنف  جعلنا  ما  ذا  و متفردة  اإلجابات  انت  حيث 

ية.   ترف

  عزز املقابلة ع غرار تقنيا إجراءتتعدد وسائل     ، نجاعة وفعالية  الدراسة امليدانية  من ت البحث العل األخرى وال 

ي  و إلتقاط صور من األضرحة مباشرة .  يل الصو ن الكتابة و ال  حيث  تراوحت ب

 ت املقابلة    أثب معينة  أّن تقنية  ة  رمز ودالالت  عاد  أ تحمل  األضرحة  ارة  ز رة  ّ   ،ظا أ الكما  ع    ا  تمع  اتقتصر 

وريال تمع الذ م  و فئة األطفال من أجل    ،سوي بل ح ا شئ ا  ت تمون إل ئة االجتماعية ال ي و    ع حسب الب

.  األصل اإلجتما

  ول إ امليدان و  استحضاروالواقع املعاش مع ال ن إ أخر .ومرتبط باملقابلة نظري ل ما   من ح

 ارة األضرحة مرتبط ب دد إ ز ي املستوى التعلي و الفئة األمية فحسب بل شملت  ح الفئة املثقفة  لم يبقى  ال د

ر ذلك   تمع ، حيث ظ ة و الذين يحتلون مراكز مرموقة  ا ضر و املتعلمة و األفراد الذين يقطنون  املناطق ا

ن .  نية للمبحوث صية و السوسيوم  من خالل املعلومات ال
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   الدراسة  أن ت نتائج  عاد مختلفة ع حسب حاجة و  ثب ا أ ل إنّما  التبارك فقط، و  أجل  ست من  ارة األضرحة ل ز

ا .    توجه الفرد  إل

  :ةخاتم

ذه            ا  البحث العل (  مي ة بتقنيات جمع املعلومات و أ
ّ
ولوجية ا  الدراسة املعنون و   ملقابلة و التطبيقات االن

ا ع موضوع  سقاط ارة  أر امل  نموذجا)،و  ،    األضرحةة و ز
ّ
ك ع  ت كتقنية اساسية  البحوث العلمية و   املقابلة   م ال

ا    و املعطيات النوعية امليدانية    مع  لنموذج  ع ا  إسقاطه تّم      امن خاللاملنا الكيفية، وال   ا و توظيف التعامل مع

ا   و   يحة يتطلب من الباحث  تطبيق املقابلة    أّن حيث   ، تحليل قة  اكبطر رة اجتماعية    االحت بامليدان ع دراسة ظا

ذه    معينة تطبيق  بآليات   إملامه  ذلك   من  م  األ ،و  م   مع االلفة  وخلق  م  ثق وكسب  ن  املبحوث مع  بالص  تحليه  و 

ا... ،  له  التقنية وشروط ا قابلة  مبناء دليل  ل  ذا ما يؤ نه من  ممن
ّ

عميمه ع  أل   ،   يدانيا م اختباره    يمك   ة العين  أفرادجل 

يحاوسائل  إ  إضافة ا توظيفا      .يل املقابلة وجمع املعطيات حول املوضوع املدروس وتوظيف

  قائمة املراجع : 

ية: باللغةاملراجع   العر

  منظور(ا زء(2005بن  ا العرف،  لسان  ع،  1)،ط3):  التوز و  شر  لل املتوسطية  الدار  سية  ،  التو ة  ور م ا

س. ،   تو

 ) اخرون  و  صا  حسن  محمد  ية     :)2000أحمد  ال بية  ال و  اإلجتما  النفس  علم  و  النفسية  ة  ال

زء االول  ة ،  ا ضة املصر ة . مصر   ،دار ال  مركز اإلسكندر

 س مور عملية:)2004(أنجلس  بات  تدر سانية  اإل العلوم  العل   البحث  ية  سبعون  ،من سعيد  ترجمة 

شر، 2ط،واخرون  زائر.  ،دار القصبة لل   ا

 ي   (د.ت)، عبد الرحيم ايت دومو ي فر انجل بية عر ات علوم ال  مصط

  ي ا:)2013هللا (  تنصر أيو ا تقييم ا أنواع مي ا أ وم ونية .   ،  املقابلة مف  مدونة إلك

Aeuwbi.blogspot.com/2013/06/blog-post_2.html  

 ) يعة سيمة ر ل  - الرسالة  –البحث العل املذكرة  لدليل امل للطالب  إعادة  ا:)2006جعفري    األطروحة 

امعية)،ب ط( ،التخصصات زائر،ديوان املطبوعات ا  . بن عكنون. ا

 ن ي.جماعة من الباحث زء األول و الثا م الوسيط ا  (د .ت): امل

  ا . 2017(أمال النور حامد  ): طقوس الزار و طبيع

2017/03blog –post_47.hotm/https : //www.kosharkamani.blogspot.com.  

 يل دشةيحم سانية و اإلجتماعية  ،املقابلة  البحث اإلجتما :)2012(جوان  ن   ،08 ع،مجلة العلوم اإل

زائر .  ، جامعة سكيكدة   ا

 ي ي    ،  أساليب و ألدوات تجميع البيانات  :)2017( جوان  مليكة    خمقا اث اللغوي و األد مجلة الذاكرة مخ ال

زائري  نوب الشر ا اح ،09  ع  ، ا زائر،ورقلة ، جامعة قاصدي مر  .ا

   مودي داد من 2018(أمال ال رافة والواقع. تم االس ن ا ارة أضرحة االولياء ...ب رة ز   ): ظا

https : //www.anfasse.org                           

   س . 01): تقتيات البحث رقم 2020/2021(راضية  راوي سا   . محاضرات سنة أو ل
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   ات  :)1988(نورالدينطوال التغ و  الطقوس  و  دات  ،1ط  ، الدبن  شورات عو امعية  ،م ا ديوان املطبوعات 

زائر،   .  ا

   الق ران أحمد بن بلة ،مقياس منا التحليل اللغوي (د.ت):رشيد عبد ا زائر  ،جامعة و  .ا

   العساف) حمد  بن  السلوكية  :)2003صا  العلوم  البحث   إ  ان  ،   03ط  ، مدخل  العبي اض    ، مكتبة  الر

 .السعودية ،

   يمالعسل اإلجتماع،1997(  إبرا علم  التطبيقية   واألساليب  ة  النظر األسس  امعية    ، 1ط):  ا املؤسسة 

ع شر و التوز وت.للدراسات وال   ،ب

 )ب بن مختار والية    :)2010/2011فراح ز ح سيدي قادة  ولوجية بضر و أن ة  ة لألضرحة مقار سو ال ارة  الز

يةمعسكر الدي املمارسات  و  األديان  إجتماع  علم  تخصص  ماجست  ادة  ش لنيل  مذكرة  العلوم ،،  لية 

زائر.  ، االجتماعية ران. ا  قسم علم اإلجتماع ،جامعة و

  نة العلمية للرصد العقائدي   العقيدة –): مصط االعتقاد 2018(ال
//www.alrasd.net/arabic/terminologie/261       https : 

     وم الطقوس وطقوس العبور مطرف عمر  (دت):مف

https :sociologie.fordu.com/2016/06 blog- post.html    

 

  ديدة.، ): املوضوعية و التحليل  البحث اإلجتما1983خليل عمر (معن وت، لبنان ،دار االفاق ا   . ، ب

   ة  مناد ولوجية  (د.ت):سم و أن ة  ارة األضرحة  مستغاتم مقار ز لد  طقوس  ا العلوم اإلجتماعية،  ،مجلة 

زائر   6،ع4  ،ا

 ة ،  مجذوب ا و:)2017( مارس    نوالمجذوب  خ تلفة و عيو ل  ت م ي  مزايا طرق جمع البيانات ا م إستخدام 

ا تمع، م بية و قضايا ا زائر، جامعة تيارت و تلمسان.، 01 ع  ،مجلة السراج  ال   . ا
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  املالحق: 

ق رقم   ن  01امل دول يب نية: ا ن :  املعلومات السوسيوم  للمبحوث
رقم  

الة    ا
س الة العائلية   املستوى النعلي  السن  ا ان اإلقامة  ا   م

  15  ذكر   01
  سنة ثانية متوسط 

  
وج   غ م

ف    دوار سيدي ع بن سعد.ر

  مقدمةمالحظة: إبن 

وجة   جامعية  26  أن   02 ة  م ج شبه حضر   ال

03  

 
  57  أن 

دون مستوى  

  علي 
وجة    م

ف   دوار سيدي ع بن سعد .ر

ح   مالحظة: مقدمة الضر

وج  متقاعد   70  ذكر   04 ران   م ن  –و   - مسرغ

وجة     56  أن   05 ف   م   دوار سيدي ع بن سعد.ر

  76  أن   06
دون مستوى  

  علي 
وجة  ة   م   - معسكر –منطقة حضر

ة   مطلقة  موظفة –جامعية   35  أن   07   - معسكر –منطقة حضر

08  

 

 

  73  ذكر 
دون مستوى  

  متقاعد  –علي 
وج   م

فية  ح سيدي   –منطقة ر مقدم ضر

  دحو

وجة     34  أن   09   م
ن فارس  ة ع منطقة شبه حضر

  بمعسكر

  45  أن   10
مستوى ثانية ثانوي 

  عاملة غ  –
وجة ة  مدبر معسكر  غ م   منطقة حضر

وجة   غ عاملة   43  أن   11 ن فارس بمعسكر  م ع فية    منطقة ر

دة   70  أن   12 وجة   مجا ة  مدبر معسكر  م   منطقة حضر

وجة   موظفة –جامعية   38  أن   13 ة  م   منطقة حضر

وجة   مستوى متوسط   43  ان   14 ة  م   منطقة حضر

وج  حافظ لكتاب هللا  45  ذكر   15   م
سيدي قادة فية    منطقة ر

ح سيدي قادة   مقدم لضر

وجة  معلمة  42  أن   16 ة  غ م   مشر

وجة   جامعية  موظفة   29  أن   17   تاخمارت   م

وج  مقاول   36  ذكر   18 ران  م   و

وجة     36  أن   19   تاخمارت   م

وج    60  ذكر   20   م
ح سيدي قادة ي لضر   مقدم ثا

فيةمنطقة    ر

وجة   موظفة –جامعية   36  ان   21 ة  م   منطقة حضر

وجة  موظفة  30  أن   22 ة  غ م   منطقة حضر

وجة   متقاعدة   60  أن   23 ة  م   منطقة حضر
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ق رقم   ا . 02امل خ قيام الدراسة ف ا و تار ن أسماء األضرحة و موقع  : جدول يب

ان التواجد   إسم الوا  الرقم    م
/ بلدية  املسافة

  معسكر
ارة مع التوقيت  خ الز   تار

  سيدي ع بن سعد  01
ن بلدية تيغنيف و  يقع ب

  بلدية واد االبطال
  لم  26

 : ارة األو لية   08الز ع الساعة   2021جو

17:53  

ارة الثانية  لية  23الز ع الساعة  2021جو

  صباحا 10:00

  

  

  لم  06  بلدية املامونية  سيدي دحو  02

ارة األو لية 09: الز ع الساعة  2021جو

17:53  

ارة الثانية لية  18 :الز ع الساعة  2021جو

  صباحا 9:15

  لم  10  بلدية املامونية  سيدي ع بن عثمان  03
: ارة األو   الز

لية 09   19:34ع الساعة 2021جو

  لم  28  بلدية يبدي قادة   بن مختار  سيدي قادة  04

ارة  :الز لية 10 األو ع   2021جو

  15:00الساعة

ارة الثانية لية  16 :الز ع الساعة  2021جو

12:30  

05  

 

سيدي عبد القادر بن 

  إمحمد
  لم  40  بلدية عوف

ارة األو  لية   11:الز ع   2021جو

  10:00الساعة

ارة الثانية  لية  14الز ع الساعة  2021جو

18:30  

يان  سيدي ع بن عومر  06 ق الب   لم  36  طر

ارة األو لية 11: الز ع   2021جو

  12:30الساعة

ارة الثانية  لية  15الز ع الساعة  2021جو

19:15  

  

ق رقم    03امل

  دليل املقابلة : 

نية :    املعلومات السوسيوم

س :   ا

    السن : 

  املستوى التعلي :

الة العائلية :   ا

ان اإلقامة :    م

ح  ارة الضر ور االول :  املرأة و ز   ا

ددين إ الوا بإستمرار ؟ -  ل  ت
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ن إليه ؟  - ب  ل يوجد وا محدد تذ

ذا الوا بالتحديد ؟  ما - ارة  ب ز  س

ا ؟  - ن إ الوا من اجل حل ئ لة ما و ت ن من مش عان  ل 

ا ؟  - ساعدك الوا  حل  كيف 

 ل عالج الوا فعال ومضمون ؟ -

؟  -   ماذا يمثل لك الوا

ي : ال  ور الثا ارة ـأا ا ز   .  األضرحة عاد ال تتضم

لك   - م الوا  القضاء ع مشا سا  ؟  االجتماعيةكيف 

ح؟ - ارة الضر لك االجتماعية من خالل ز  كيف يتم حل مشا

ساعدك ذلك ؟  - ل؟ وفيما   ما  الطقوس ال تمارس من اجل تفادي املش

ا ؟ ما    - ن م عان ل ال   املشا

ارة ؟ ما - عد إتمام الز  و شعورك 

ح ؟  - ارة الضر ا عند مجيئك لز ن  ات ال تقوم  ما  التحض

ان ؟  - ذا امل  كيف يبدو لك 

ة قرب الوا ؟  - و شعورك و انت  نز  ما

ة  - انت لك تجر اجة ؟    ل   مع أحد الولية  للتخلص من املرض أو لقضاء ا

ارة الوا ؟  -  كيف أستطعت التخلص من املرض من خالل ز

و مع العائلة ؟ - ان مناسب لتغي ا ل امل ارة للوا   من غ الز

ارة املبلغ الرمزي   - ن بوضع الز ل تقوم  ؟ أثناء توافدك للوا 

ستفيد من املبلغ الرمزي الذي يو  - ارة ؟ من   ضع كز

ارة من اجل حاجة معينة ؟  -  ل تخصص الز

ارة ؟  - ديم أخذ الز   ل يجوز ل

ق رقم    :  04امل

انت محل الدراسة  :    صور لألضرحة ال 

  
ح سيدي ع بن سعد  :01الصورة رقم   تمثل  ضر
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ح سيدي دحو  02الصورة رقم  : تمثل ضر

 

  
ح سيدي ع بن  03الصورة رقم     عثمان : تمثل ضر  

 
ح سيدي قادة بن مختا 04الصورة رقم  ر : تمثل ضر  
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ح 05الصورة  رقم  ية : تمثل ضر محمد اسيدي عبد القادر بن   وق  

 
محمد اسيدي عبد القادر بن  مدخل الوا الصا  : تمثل   60الصورة  رقم   

  
ح سيدي ع بن عومر ت: 07الصورة رقم    من الداخل  مثل ضر
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ن مدخل:08الصورة رقم  ح سيدي ع بن عومر  تب     ضر

 

 
                                : تمثل تراب سيدي ع بن سعد09الصورة رقم 

 

 
ح تمثل  :10الصورة رقم      طقس الشموع بالضر
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رة سيدي قادة لفك  11الصورة رقم  اط : تمثل                                                                        الر

 
ح  ع عن  :12الصورة رقم  ا بالضر س الداخلية  أو اثر م عة (ترك املال ح لفك التا عض الطقوس بالضر ممارسة 

عة )  م  التخلص من التا سا ه 
ّ
 اعتقادا أن



المذكرات واالطروحات منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد 
  (الجزء األول) الجامعية

 
379 

  برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

  المؤتمر الدولي 
  يمالعل

 

 
ح   13الصورة رقم  سوة  إ ضر   : تمثل تردد ال

 سيدي ع   بن سعد  من اجل أخذ تراب الوا 

 
ح  14الصورة رقم  سوة  إ ضر   سيدي قادة بن مختار : تمثل تردد ال
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اديمية  الية تطبيق املن الفلسفي  إعداد األطروحات األ   إش

يوي أنموذجا املن األركيولو  -  –الب

The problem of applying the philosophical method in preparing academic theses 

-The structural archaeological method as a model - 

 

 د. جفال عبد اإلله

Dr. Djeffal abdelillah 

Abdelillah.djeffal@univ-mascara.dz 

ائر ز  أستاذ محاضر، جامعة مصطفى اسطمبو ، معسكر/ ا

University of Mustapha stambouli , mascara / algeria 

  

ص:   امل

و    و شاق و جا ملسار ت التخرج تتو ن ع  للطلبة املقبل سبة  اديمية بال أ مة إعداد األطروحة ا  األمر الذي  عت م

ن   ذا األساس يحاول الطلبة الباحث امال من جميع جوانبه، ع  ون العمل املقدم من خالل األطروحة جيدا ومت ستوجب أن ي

ن يطرحون العديد   ل ذلك يجعل الطلبة الباحث ؛  و م الت عكس مستوا م و و ص ت ادي ي تمام باألطروحة كعمل أ اال

لة املن  من  من األسئلة كعنوان األط سبة إلينا فإن مش ال ا، لكن و م طرح ا وفرضيات البحث ال يجب عل الي ش روحة و

ا املوضوع؛   ال سيعا  قة  الطر و  املن  باعتبار  ن  الطلبة كباحث ن وكذلك  مشرف أساتذة  ا  نواج ال  م املشكالت  أ ن  ب

ا الذي وضعه  يوي  الب األركيولو  املن  عت  طلبة  و يواجه  ال  املنا  م وأصعب  أ ن  ب و من  شال فو م الفر  لفيلسوف 

الفلسفية   األطروحات  إعداد  ة   يو الب األركيولوجيا  تطبيق  لة  مش طرح  إ  دفعنا  ذلك  ل  ا،  مع التعامل  لة   مش الفلسفة 

ذا املن الفلسفي.   ملساعدة الطلبة  التعامل مع 

لمات املفتاحية: و؛ الفلسفة؛ األطروحةاملن ال شال فو ة؛ م يو   ؛ األركيولوجيا؛ الب

Abstract:  

The task of preparing an academic thesis for students who are about to graduate is the culmination of a 

strenuous training path, which requires that the work submitted through the thesis be well-rounded and 

integrated in all its aspects. ; All this makes the research students ask many questions such as the title of the thesis, 

its problem and the research hypotheses that they must put forward. The structural archaeological approach 

developed by the French philosopher Michel Foucault is among the most important and difficult approaches that 

philosophy students face a problem in dealing with. 

Key words: method; archeology; structuralism; Michel Foucault; Philosophy; Thesis 
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  مقدمة: 

اديمية،  يواجه    األ م  أطروحا بإعداد  تتعلق  ال  تلك  خاصة  املشكالت  من  العديد  م  و ت اية  الطلبة  

يمكن   ي: كيف  اآل و  ادي  األ نه  و ت تتوج  فلسفية  أطروحة  أو  مذكرة  إعداد  ع  مقبل  ل  الذي يطرحه  والسؤال 

ل واملضمون؟ مثل ستو الشروط الالزمة من حيث الش ه من األسئلة العامة قد يجد    إعداد أطروحة  ذا السؤال وغ

عنوان   تحديد  األو   ن،  ت أساس ن  خطوت ق  طر عن  املشرف  األستاذ  بمساعدة  األطروحة  إعداد  ع  املقبل  له 

م ف وضع خطة محكمة يتم من   األطروحة وضبطه ع املستوى اللغوي وع املستوى التصوري، أما الثانية و األ

ا ضبط   سؤال من  خالل الفلسفة  الباحث وخاصة طالب  الطالب  ا؛ لكن سرعان ما يصطدم  فصول األطروحة ومباح

إعداد   النجاح   مفاتيح  من  مفتاح  الفلسفي  املن  عت  وتطبيقه؛  اختياره  وكيفية  املن  سؤال  و  و آخر  مستوى 

طأ  تطبيقات املن   األطروحة الفلسفية فالفشل  اختيار املن املناسب قد يف بالبحث إ ق مسدود، أما ا طر

الية تطبيق   ان البد من طرح إش ذا األساس  ا املعرفية، ع  فغالبا ما ينعكس بالسلب ع األطروحة من حيث قيم

من   به  ان  س ال  ما  م  و ت خالل  يتلقون  الفلسفة  طلبة  أن  علمنا  لو  خاصة  ادي  األ الفلسفي  البحث  املن  

ح   املعا أو   ( (املاس ي  الثا املستوى  أو  س)  سا (الل األول  املستوى  سواء   و  الت م  مسار خالل  ية  املن رف 

علق األمر   عامله مع املن  أطروحته سواء  ك للطالب عذرا  كيفية  و األمر الذي ال ي املستوى الثالث (الدكتوراه) و

  باالختيار أو التطبيق. 

لة     الباحث  تزداد املش الطالب  و األمر الذي يضع  نوع و تتعدد وت الفلسفة  املنا   علم أن  عقيدا عندما 

املناسب   املن  مع  املعرفية  الغاية  تحديد  ق  طر وعن  بحثه  مطالب  مطلب من  ل  تكييف  ساعده   م  ثراء  أمام 

لة   مش اء  ال ذا  أمام  الباحث  الطالب  يواجه  نفسه  الوقت  و  لكن  بكيفية  لذلك،  ثم  املناسب  املن  باختيار  تتعلق 

عدد املنا الفلسفية كما سبقت اإلشارة لذلك فال يمكننا   ل مطلب، و ظل  دف املسطر ل تطبيقه من أجل بلوغ ال

الطالب   الذي يواجه  النموذج  األمر الذي يحتم علينا تحديد  و  ا و املنا وتطبيقا ل  اإلملام  ب بحثية واحد  و ورقة 

ما  عديد  مش ا م ذه الورقة البحثية باعتباره من يوي أنموذجا ل لة  التعامل معه وقد حددنا املن األركيولو الب

غالبية   م والتطبيق عند  الف مستوى  ة ع  صعو األك  املن  باعتباره  ة أخرى  ومن ج ة  من ج الفلسفية  الدراسات 

صيا يمكننا  األساس  ذا  ع  ن؛  الباحث توظيف  الطلبة  يمكننا  م  ي:  اآل النحو  ع  البحثية  الورقة  ذه  الية  إش غة 

يح   ال ل  بالش تطبيقه  من  تمكننا  ال  اآلليات  وما   الفلسفية؟  األطروحات  إعداد  يوي   الب األركيولو  املن 

  لتحقيق الغاية الفلسفية املرجوة منه؟ 

وم إ التصور: -1  األركيولوجيا من املف

سان، وقد حدد علماء اآلثار نقطة   املادية لإل البقايا  تم بدراسة  ال  سانية  العلوم اإل عت علم اآلثار أحد 

ون موضوع   أن ي مادية يمكن  آثارا  شري يخلف  ل وجود  سان ف األدوات من قبل اإل م بزمن صناعة  لدراسا البداية 

ت دراسة  أجل  من  اآلثار  علماء  ستخدم  و ة،  أثر قة  دراسة  طر و  و األركيولو  باملن  س  ا  من املادية  البقايا  لك 

املن   ع  يطلق  ب  الس ذا  مدفونة ول ون  ت الغالب  ا   أ باعتبار  فر  ا ق  طر البقايا عن  تلك  استخراج  تمكننا من 

ا أن لألف ة مفاد ات؛ يلزمنا ذلك بأن نتفق ع مواضعة ضرور فر خ  األركيولو أيضا اسم من ا ذا التار خ و ار تار

نظرته   م  ف ذلك  خالل  ومن  سان  اإل تفك  طرق  م  ف حتما  ون  فست ذلك  من  الغاية  أما  عنه،  نكشف  أن  يجب 

س فقط ما يتعلق   ي ل سا م الوجود اإل ال يمكن اعتبار ذلك محاولة لف لغة االخ م سلوكياته ونظمه و للموضوعات، ف

ف ألن  ومستقبله،  حاضره  ح  بل  شراف  بماضيه  اس و  سان  اإل حاضر  م  ف ع  حتما  ساعدنا  س اره  أف خ  تار م 

عاملنا مع املعرفة؟ مستقبله.  ضة ال تحدد كيفية  و وما  خطوطه العر   فما املقصود باملن األركيولو عند فو
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: و من خالل ثالث خطوات أساسية    تتحدد خطوات املن األركيولو عند فو

    :طاب طاب وقفة نقدية،    شالم  يرى نقد ا ذا ا الوقوف ع لغة  شري يقت  الفكر ال م  و أن ف فو

ي   مثل ثوب الفكر أو طرفه املادي، أما الثا ل مؤلف و و لغة  ون من (كتاب) و(أثر)، األول  طاب م رى أيضا أن ا و

صاحبه   من قبل  طاب  با املقصودة  ية  التعب الوظيفة  و  م،  ف مع) 24.  1987(فوكو.  األركيولو  ،  املن  أن  ذلك   

شه ومن   انط وني م  و يتأسس بداية ع املن النقدي الذي قام بحياكته ثلة من الفالسفة وع رأس الذي صممه فو

مكننا التماس ذلك   طاب نقديا فإن ذلك ال يمنع من نقد النقد و ان ا ما فالسفة مدرسة فرانكفورت، وح لو  عد

ل يمكن تصور نقد للنقد؟(من خالل سؤال طرحه ف ي:  و  آخر مؤلفاته والذي متنه اآل  )Foucault. M, 2008. 78و

ية، ومع ذلك أن   و بضرورة وضع الكتاب  الب ما الكتاب واألثر يؤمن فو ن و طاب األساسي العودة إ عنصري ا و

ة لصاحبه   لفيات الفكر ل، فالكتاب يرتبط با ت إ  ل مبع  خطابات أخرى  ل كتاب جزء ي ش و تتواجد و

أن   " ومع  ي:  و اآل شال فو يقول م له،  شر  لم ت أو ح بمسودات  املؤلف  بكتب أخرى لنفس  كما يرتبط  تقع خارجه، 

ية؛ ما أن   س ة و ند متوازي مستطيالت، فإن وحدته متغ ل  ن دف ش ضم ب اليد،  ء  قبضة  يئة  للكتاب 

نقدي فحصا  ا  شابك"  نفحص م خطابات  حقل  داخل  إال  شأ  ت وال  ا  ذا تطابق  ال  وحدة  ف  ا،  بدا تفقد  ح  ا 

)Foucault. M, 2008. 23  عملية إ  يحتاج  الكتاب، فاألثر  ه  يث مما  أك  دل  ا يث  و  نظر فو و   ف األثر  )؛ وأما 

نقد و  و  فو عند  ل  التأو وم  مف أن  علما  مراميه  حقيقة  عن  تكشف  لية  عن    تأو البحث  خالل  من  النص  ة  لبدا

ي عديدة  طاب والذي تتخفى وراءه معا ع سوى املع األول ل ة النص ال  ذا ألن بدا ة  الالمنطوق  تراكيبه اللغو

س ذلك   ا مثال بالكشف عن الالشعور الذي م نفسية مؤلفه والذي فرض سلطته خارج إرادته، ل قد نكشف عن إحدا

يرت األثر  بل  األثرفقط  األحوال  ل  و  اتب،  ال حالة  وح  وزمنه  طاب  ا ان  بم س   بط  أو    ل ثابتة  وال  مباشرة  وحدة 

سة.   متجا

    :طابية ا شكيالت  ال عند  تحديد  األخ  ذا  يقف  وال  و  فو فلسفة  اما   محورا  طاب  ا وم  مف يمثل 

سقه الفلسفي العام الذي   م مع   ي  له ي د  نحت مع إجرا معناه اللغوي واالصطال املألوف بل نجده قد اج

إ   طاب  ا وم  مف يحيلنا  يوي،  والب النقدي  ع  الطا ما  تان  أساس تان  خاص اآلن  د  ه  للغة  تم فضفاض  تصور 

و   ون املع مقصودا كما ال يقصد فو س بالضرورة أن ي عب يحمل فكرا للداللة عليه ول ل  و  و  طاب عند فو فا

طاب   تفرع ا املسودات ورؤوس األقالم، و ي  ا له ال ان مشروعا ولم ينجز  ش طاب ما كتب أو نطق بل ح ما  با

ال موضوعاته  حسب  شكيالت  األنواع  إ  أو  شكيالت  ال تتم  كذلك  واألدب؛  واالقتصاد  والسياسة  والطب  فلسفة 

شكيل   ال تجتمعان   ال  ما  أ ذلك  مع  ن،  مع ي  خطا شكيل  لوجود  شرطا  ان  عت ن  متناقضت ن  ت بم طابية  ا

و التبع واالنتظام   و  شال فو ة نظر م ي الواحد واملقصود بالذكر من وج طا نا  ) 37.  1987  (فوكو. م، ا لما أثب ؛ ف

غ   طاب  ا وحدات  ا  ف نجد  ال  الة  ا و  التبع  ن،  مع ي  شكيل خطا أمام  أننا  قلنا  طاب  ل انتظاما  أو  ا  تبع

وم  سياقات عديدة و  ا املف الة ال يوظف ف و أيضا ا لية أو  مة ال تخدم سياقا معينا وال تندرج  وحدة  م

ال  ش  وم  منظومات  مف مع  ال  ا و  كما  مثال  والفن  اضيات  والر الفلسفة  الواحد   وم  املف كتواجد  ا  بي عالقة   

ا   الة ال يرتبط ف و ا سا، أو  ات كال واحدا متجا يم والتعب ا املفا ل ف ش الة ال  و ا "القيمة"؛ أما االنتظام ف

ن يخصه.  وم بمجال مع  املف

 :فري ش الوصف ا تقل م طابية إ لب مشروعه  ي شكيالت ا و ال عد تحديد حقله األركيولو و و  ال فو

النوع   ذا  ا  يحمل ال  املعرفة  م  ف من  تمكنه  اآلثار  شبه  معالم  عن  طاب  ا شكيل  ال البحث   محاولة  و  و أال 

ي: يمكننا اعتبار الكتاب مثال ح سيط الصورة يمكننا استخدام التمثيل اآل ي، ولت طا قال أركيولوجيا كمدينة مدفونة  ا

ا الذي   ان املدينة وزما ذه املدينة، م يد  ش الة األقوام اللذين قاموا ب ذه ا اتب أو املؤلف يمثل   ا، ال شاف تم اك
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واألمر   ومنتظم،  متناسق  ل  ن  و ت تدخل   خطابية  شكيالت  ا   أجزاؤ كذلك  ي  طا ا ا  شكيل و  فيه  وجدت 

وجدنا لو  عن    نفسه  املنقب  و  ف القارئ  أما  عليه؛  دخيلة  ا  أ و ل  بال ا  ل عالقة  ال  مثال  ة  معمار طفرة  املدينة  ذه   

ش أوالئك األقوام   أنه عا ا و شا ا يحاول العودة إ زمن إ ل تبع ف ل انتظام و تفاصيل املدينة والذي يحاول كشف 

ا.  نا   اللذين قاموا ب

اديمية:  آليات تطبيق األركيولوجيا  -2   الدراسات األ

ب   ل  بحث فلسفي ي طوات السالفة الذكر ع  و مجموعة من اآلليات ال تمكننا من تطبيق ا شال فو يضع م

صياغة   من  تمكن  بل  األركيولو  املن  بتحديد خطوات  يكتفي  لم  و  شال فو أن م أي  للدراسة،  كمن  األركيولوجيا 

ال قراءة  من  تمكننا  ال  الفلسفي  السبل  م،  اث  الفلسفية    –        ) 92.  2008(فوكو.  النصوص  قة    –أي  بطر

مكننا تحديد   ذه اآلليات   الوقت نفسه عبارة عن تقنيات للقراءة الفلسفية بأسلوب األركيولوجيا، و أركيولوجية؛ 

 :   ذه اآلليات  ما ي

   :ار خ األف ه  تار ذه املرحلة من من و   شال فو ار"  يؤسس م خ األف ا "تار سم طوة عملية  األركيولو 

ع   دأبنا  كما  أو  استخدامه  تم  كما  ار  األف خ  وتار و  ده  ير كما  ار  األف خ  تار ن  ب التمي  ع  ا  مج نفسه  جد  و

أما تار  بلور وتتطور ع مراحل زمنية معينة،  بع الفكرة و ت ار ع ت خ األف تار عودنا   ار  استخدامه، فقد  خ األف

خ يرصد نقطة التحول من الالفلسفة إ الفلسفة من الالعلم   و البحث عن الوالدة أو البداية أي تار و ف كما يحدده فو

إ األدب   الالأدب  العلم من  م،  إ  للمن  ) 128.  1987(فوكو.  ا  ما سلف ذكره نجد حضورا قو النظر   ، ولو دققنا 

شه   زئية. الكرونولو كما رسمه ني  ذه ا

  :ا "األصيل" و"املقلد" واملقصود بذلك   األصيل واملتكرر طابية ببعد شكيالت ا ار يدرس ال خ األف بما أن تار

ن   ار األصيلة و ا األف سم ا و قليلة و إبداع ار ال تم  ن تلك األف طاب ب يم  ا أن  ار يجب  خ األف تار أن  و 

ا  ار ار ال يتم اج ا.األف سابق ا كث مقارنة  ار مكررة وعدد ا و أف  وتقليد

 :و    التناقضات نا  م وحداته، واملقصود بالوحدات  طاب يجب أن ت ار أن ا خ األف تار املتفق عليه  

ون   سي م  الف فإن  ام  اال ذلك  نا  واج لما  ف ا،  ودالال واأللفاظ  ا    ومعان التعاب  طاب  ا ذا  ل ونة  امل األجزاء 

ا تناقضا  ناك حاالت نواجه ف طاب يؤدي بالضرورة إ شرخ أو صدع  البناء    سلسا أي ممكنا دون عناء؛ لكن  ا

طاب   ن الو والالو عند منتج ا و حالة عدم التوازن ب س  ب رئ و التناقضات إ س شال فو رجع م ي، و طا ا

ا عند املؤلف   عمل التحليل ع إزالة تلك التناقضات بكشف علل جب عندئذ أن    )139.  1987(فوكو. م،  أي املؤلف؛ و

طاب ع عنصر اللوغوس. ل يحافظ  ا  ش

  :ع املقارنة ما أن الوحدة    الوقا طابية و شكيلة ا ون قد أعدنا بناء ال ا ن عد كشف التناقضات ومن ثم إزال

غرض االنتقال من البحث عن   ا  ان البد من مقارن لية  ية العامة أو ال ا الب ل ون  ا وحدات أخرى ت طابية تجاور ا

حيث  اال من  ة  األثر املدينة  مقارنة  شبه  األمر  طابية،  ا للوحدة  ار  ا ام  اال عن  البحث  إ  الداخ  ام 

طابية. طاب ضمن املنظومة ا دف املقارنة إ وضع ا ا املعماري مثال مع مدن أخرى، كذلك   أسلو

   :امن والقطيعة    التغ والتحوالت ال ن  و ب ات عند فو فر ق تحديد  تفصل ا طاب عن طر غ ا وترصد 

ا   طاب اتجا ا ا ق تحديد أماكن القطيعة ال يتخذ ف طاب  الوحدات، كما ترصد التحول عن طر غ ا أماكن 

 جديدا.

   :ا الكيمياء    العلم واملعرفة بالدقة واملوضوعية كما تتم  تتم  طابية علوما  شكيالت ا ال يمكن اعتبار ال

طابية وكيفية   ا شكيالت  ال ما يمكن قوله عن  ل  ا نوعا من املعارف؛ بل  اعتبار والبيولوجيا، كما ال يمكن  ياء  والف
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ي   س اإل الطرح  إ  أقرب  ا  أ و  ا  و مع م،  عامل فو ون   ) 180.  1987(فوكو.  أن ت املستقبل     أي فلسفة يمكن   

  مشروعا علميا. 

  خاتمة:

ل ما سبق أن مسألة اختيار املن األركيولو تتعلق أساسا بتلك املطالب املعرفية البحتة ال   تج من  ست

ل علينا إدرا س يات  ة تمكننا من وضع النصوص  ب يو قة ب طاب  ترتبط بقراءة املتون الفلسفية بطر ك جزئيات ا

و   مية و ستخلص أمرا بالغ األ ليات، كما ال يفوتنا أن  ا بال ا  الب ال يمكننا أن نصط عل الفلسفي ومن ثم وضع

عن   ا  عض ينفصل  ال  ة  فكر ب  ا  باعتبار الفالسفة  ار  أف ن  ب ط  الر ع  قدرته  حيث  من  األركيولو  املن  فعالية 

غدوا تلفة      البعض اآلخر ح  ذا املن ع وضع خطابات الفالسفة ا و قدرة  امال، وخ مثال ع ذلك  كال مت

ل ذلك من شأنه أن يمكن   قب الفلسفية؛  ب مثال وا املذا سياق واحد يمكن الطالب الباحث من أدراك عديد الب 

ل يؤ يحا  ما  ف يوي  الب األركيولو  املن  م  ف من  ن  الباحث م  الطلبة  أطروحا السليم   التطبيق  لتطبيقه  م 

يك عن   نا ا  بي التداخل  براز عالقات  و السليمة  قة  بالطر الفلسفية  املتون  مع  التعامل  ع  م  ساعد الذي  ل  بالش

ا.  ا وتفكيك تناقضا ستوجب كشف الالمنطوق ف ة  ا كب فكر نطاق   اس

  قائمة املراجع: 

شال فوكو - ات املعرفة، تر: م وت، ط، حفر شر، ب ي الثقا لل  .1987، 2سالم يفوت، املركز العر

شال فوكو، - شر،  م قال لل ، دار تو ي وعبد السالم بن عبد العا يالوجيا املعرفة، تر: أحمد السطا جي

 .2008، 2الدار البيضاء، ط 

Michel Foucault, introduction a anthropologie de Kant, édition Vien,  Paris, 1 édition, 2008.-   
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. ن   طأب ر الو  ا العل و : " لدى طلبة الدكتوراهحلمتالزمة املنت " 

The "impostor syndrome" at doctoral students: scientific errors and frauds 

 سلي يمة مأ

Oumayma Slimi  

اضة امل طالبة دكتوراه، د العا للر بية بصفاقس ع س، وال  تو

Higher Institute of Sport and Education of Sfax, Tunisia/ PhD Student 

E-mail : oumayma.slimii@gmail.com 
ص:    امل

ة  عالم    أمام ا    البحث،املنافسة الكب التغلب عل ل األطروحة محنة ال يمكن  سبة لعددش الذين   الدكتوراه  كب من طالب  بال

سلمون   بون منس ن(م العلمية  االخمس  و ز,سيلفي فونت ن ب ة  .)2012ومارت ا أن ال عتقد طالب الدكتوراه اعتقادا را

ون خالية األ  ي،(ءاألخطامن تماما و يجب أن ت فسر) 2007 ب ،تامة.عدم الكفاءة الأخطائه  و التا عقبة املطلقعت البحث عن الكمال و

كتابة   أمام  سية  نز(الدكتوراه أطروحةرئ يفسر  ).2008  ,ك ما  ذا  ور و الدكتوراه.حلاملنت"متالزمة    ظ طالب  من  العديد  لدى  ذه    انظر "  إ 

الية ن    مسأ  ،االش ب  
ً
العل و العلمي  طأ اأوال ر  و ن وأ  ال ما    ب م ل  العلميمستوى  ع  تأث  شدة    عدوسأقوم  البحث  بدراسة  ذلك 

س".  620لدى    املنتحلمتالزمة   رت املقارنة أن األخطاء طالب دكتوراه باستخدام "مقياس كال ار "من لم يخطئ أبًدا ل  عزز أظ حاول  ي  ناالبت

ار شتاين  "أبًدا االبت نما  (أي رذا    عت). ب و يانات  باإلجابةاللذين قاموا  معظم طالب الدكتوراه  لشرعية العلم.  اديد  ال يعانون ع االست

ر (د  بانتظام من "متالزمة املنتحل".   ان لذلك يجب أن ننظر إ كتابة األطروحة كفرصة للتطو انية )2008  ،ور من خالل تقبل فكرة إم

طأ: با و   القيام  يوم"  عد  يوًما  ره  ع تطو والعمل  النقص  قبول  و  بال"الكمال  القيام  فكرة  ر نبذ  لو انواع ش  متالزمالعل    ةتجنب 

كذا يضمن الطالب نجاح أطروحتهامل   . نتحلو

لمات  ر،طالب  "،حل متالزمة املنت« املفتاحية: ال . دكتوراه،أخطاء،تزو   بحث عل

Abstract: 

Faced with great competition from the research world, the thesis constitutes an insurmountable test for many students who 

drop out along the way (Fontaine, S and Peters, M. 2012).The doctoral student firmly believes that the first version must be 

impeccable (Pyryt, 2007) and generalizes his errors to total incompetence.Thus perfectionism is recognized as a major 

obstacle to writing a thesis (Kearns et al., 2008)which explains the presence of "impostor syndrome" in several doctoral 

students.In view of this problem, I will first distinguish scientific errors and fraud and show the impact of each on scientific 

research.I will then study the intensity of impostor syndrome in 620 doctoral students using the "Clance scale".The 

comparison showed that mistakes promote innovation; “A person who has never been wrong has never tried to innovate " 

(Einstein) and that fraud is seen as a threat to the legitimacy of science.Most doctoral students invited to regularly answer 

questionnaires feel they are impostors  .We must therefore perceive the writing of the thesis as an opportunity to develop 

(Deci and Ryan, 2008) by accepting the imperfection:"Perfection is accepting imperfection and working to make it evolve, 

day after day"and by refusing fraud in order to avoid the syndromes of the impostor to pass a thesis. 

Key words:"Impostor syndrome", doctoral student, errors, fraud, scientific research. 
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Introduction :  

Tout au long de leur parcours doctoral, les doctorants rencontrent de nombreuses difficultés et obstacles, 

que ce soit d’ordre académique, financier ou personnel (Denicolo & Pope, 1994 ; Erlich, 2000 ; Garcia 

&Stéfanon, 2009 ; Gérard, 2014 ; Lovitts, 2001 ; Nyquist et al., 1999). Les étudiants de troisième cycle le 

savent bien : écrire la thèse qui permettra de devenir docteur de l'université est un travail souvent solitaire 

et qui demande une certaine opiniâtreté. Ajoutons à cela, l’évolution du paysage universitaire. Ces 

dernières années, le métier de doctorant s’est intensifié et les exigences attendues augmentent. En fait, les 

docteurs sont plus nombreux, et face à la concurrence, les curriculum vitae doivent être toujours plus 

fournis pour ceux qui souhaitent poursuivre une carrière académique, une alternative est à prévoir, ce qui 

nécessite le développement d’autres compétences en parallèle des compétences académiques. Ainsi, bon 

nombre de doctorants en fin de doctorat doivent désormais concilier leur thèse, leurs activités 

scientifiques (articles, conférences, etc.). Ces évolutions dans le paysage doctoral ajoutent des difficultés et 

des obstacles (Bégin & Gérard, 2013 ; Nyquist, et al., 1999). Devant cettegrande compétition dans le monde de la 

recherche,la thèse constitue une épreuve insurmontable pour un bon nombre d’étudiants qui abandonnent 

en cours de route (Fontaine, S et Peters, M. 2012) dont tout doctorant a exprimé l’envie de tout laisser 

tomber, à un moment ou à un autre de sa thèse et une partie d'entre eux, d'ailleurs, passe à l'acte (Philippe 

Moguérou et al., 2003). Laetitia Gerard et Marc Nagels en 2017, dans leur recherche exploratoire, 

montrent que la moitié des doctorants évalue son niveau de stress de manière élevée ou très élevée. En 

fait, la majorité des thésards semble particulièrement sujette au stresse par peur d’échec parce que  « le 

doctorant  croit fermement que la première version doit être impeccable » (Pyryt, 2007) et généralise ses 

erreurs en une totale incompétence. Ainsi « le perfectionnisme est reconnu comme une entrave 

importante à la rédaction de la thèse »  (Kearns et al., 2008). Adderholt-Elliot (1989) décrit cinq 

caractéristiques des étudiants et des enseignants perfectionnistes qui contribuent à un mauvais 

rendement : la procrastination, la peur de l'échec, la philosophie du « tout ou rien », la paralysie du 

perfectionniste et la dépendance au travail. En outre, la peur de faire des erreurs, permet de faire face à la 

déontologie de certains thésards qui cherchent àperfectionner leurs thèses à quel prix. Ce qui explique la 

prévalence des fraudes dans les recherches scientifiques. En ce sens, bien que le perfectionnisme 

représente une caractéristique valorisée par plusieurs professeurs et institutions (Schrag, 2004), il 

demeure important de ne pas négliger son impact sur le bien-être psychologique des doctorants. Malgré des 

signes externes de succès évidents, de bonnes performances ou évaluations professionnelles,certains thésards ont l’impression de 

manquer de capacité, de tromper leur entourage (professionnel, social et familial) et de ne pas être responsables de leur réussite car ils 

ont , l’impression que plus ils réussissent de choses, plus le stress augmente car ils se disent que les gens 

vont leurs demander de faire des choses encore plus grandes et, alors, ils vont se rendre compte de leurs 

incompétences. Et bien ceci est dû à ce que l’on appelle le « syndrome de l’imposteur » qui est, à son tour, 

un facteur de la fraude, dans le domaine de recherches scientifiques, et parfois d’arrêt prématuré du 
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doctorat.  En effet s’il aisé de trouver des enquêtes intéressées à la qualité de vie et à la santé mentale 

d’étudiants de premier cycle universitaire, il est compliqué de trouver des publications afférentes aux 

étudiants plus avancées, inscrits en doctorat, sans parler des post-doctorants qui demeurent largement 

ignorés.  En outre, mon statut en tant que doctorante en didactique des activités physiques et sportives me 

permet de côtoyer régulièrement les jeunes chercheurs qui évoquent volontiers leurs expériences, et c’est 

notamment en écoutant mes collègues que l’idée de cette étude m’est venue.  

Dans cette perspective, j’ai proposé de traiter le sujet intitulé : « Le « syndrome de l'imposteur » chez les 

doctorants : erreurs et fraudes scientifiques ». 

Ainsi, les objectifs de la présente étude sont :  

- Etudier les conséquences d’erreur et fraude au domaine des recherches scientifiques. 

-  Etudier l’intensité de syndrome d’imposteur chez les doctorants. 

Les hypothèses à l’origine de cette étude sont : 

 L’erreur est en faveur d’innovation alors que les fraudes sont considérées comme une menace 

pour la légitimité des sciences. 

  La plupart des doctorants avaient l’impression d’être des imposteurs. 

Premièrement : Revue de la littérature  

1- L’erreur scientifique :  

1-1- Définition :  

L'erreur scientifique consiste en un raisonnement ou une procédure ne respectant pas un ensemble de 

règles reconnues par la communauté scientifique. À la différence de la fraude scientifique, elle est 

involontaire. Elle se retrouve dans tous les domaines des sciences sous de multiples formes.  

1-2- Chercheurs faillibles :  

Comme tout le monde, les chercheurs commettent des erreurs de bonne foi mais peu d’entre eux osent l’admettre. Selon 

Albert Einstein : « La seule façon d'éviter de faire des erreurs, c'est la mort. ». La chose que tous les 

scientifiques craignent le plus est de découvrir qu’un résultat important qu’ils ont publié était fondé sur 

des données erronées. Il n’est pas question ici d’actes malveillants, tel que la fraude, mais d’erreurs 

commises de bonne foi. Les erreurs sont routinières en science − comme dans toute autre activité 

accomplie par des humains qui, faut-il le rappeler, sont faillibles. Malgré tout, beaucoup de chercheurs 

craignent que leur faute avouée ne soit pas à demi pardonnée. Ils imaginent plutôt une tache indélébile 

pouvant ralentir leur carrière, voire y mettre fin. 

1-3- Conséquences pour la science :  

Et Jean-François Bach a précisé : « Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté 

d'innover. » faisant échos à la pensée de James Joyce pour qui « les erreurs sont les portes de la 

découverte ». De même, selon Gaston Bachelard, « l'esprit scientifique se constitue comme un ensemble 

d'erreurs rectifiées ». Thomas Henry Huxley abondait dans le même sens selon qui « L'esprit scientifique a 
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plus de valeur que ses produits; et des vérités défendues de façon irrationnelle peuvent être plus nuisibles 

que des erreurs raisonnées. Or l'essence de la pensée scientifique, c'est l'exercice de la pensée critique ». Et 

dans le même ordre d'idées, selon Geoffrey E. R. Lloyd : « Il fallait d'abord aux Grecs de l'Antiquité avoir 

des idées, fussent-elles inexactes, pour orienter les observations. Ensuite ces observations ont elles-mêmes 

conduit à remettre en question certains présupposés et à formuler de nouveaux problèmes. ». Pierre Joliot-

Curie a clarifié que  « Le chercheur doit être libre de tenter des expériences audacieuses, de soutenir des 

théories révolutionnaires, voire paradoxales. Il doit disposer du droit à l’erreur. »  Car « La vérité sort plus 

facilement de l’erreur que de la confusion. » (Francis Bacon). 

2- La fraude scientifique :  

La fraude scientifique est un sujet discuté depuis longtemps dans la littérature scientifique. Un des 

premiers écrits sur le sujet est celui de Charles Babbage (1830) qui en décrit quatre types : trimming, 

cooking, hoaxing et forging. Ce n’est cependant que plus d’un siècle plus tard que le sujet connût un regain 

de popularité, avec Robert K. Merton qui écrit sur la fraude scientifique en 1942 et en 1957. Ensuite, des 

cas de fraude majeurs (notamment celui de John Darsee à Harvard, qui s’est fait prendre en train de 

fabriquer des données et dont 52 articles ont subséquemment été rétractés) déclenchèrent de 

nombreuses discussions dans les revues savantes et les médias. Plusieurs ouvrages ont également été 

écrits sur le sujet.  

2-1- Définition : 

La définition même de ce qu’est la fraude scientifique a suscité maintes discussions et de nombreux débats 

au sein de la communauté scientifique depuis le début des années 80. Il s’en dégage un consensus et un 

cadre de référence séparant les pratiques des chercheurs en trois catégories réparties le long d’un 

continuum (fig. 1) : les pratiques responsables, les pratiques douteuses, et l’inconduite délibérée (Steneck.,  

2006). 

Fig1   : Cadre de référence pour définir la fraude scientifique (Steneck 2006, 54). 

 
Un acte de fraude scientifique est une action destinée à tromper dans le champ de la recherche 

scientifique et, de ce fait, doit être distingué de l'erreur scientifique. Elle constitue une violation de 

la déontologie de la recherche et de l'éthique professionnelle en vigueur à l'intérieur de la communauté 

scientifique (Blanc, M., Chapouthier, G., & DANCHIN, A., 1980). 

2-2- Les types de fraude : 

2-2-1. La fabrication des données : 
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La fabrication de données est probablement le plus grave des types de fraudes scientifiques (Inciardi 1981 

dans Larivée et Baruffaldi 1993; Babbage 1830; Merton 1973). Il s’agit de cas où le fraudeur invente des 

données de toutes pièces sans avoir réalisé les expérimentations prétendues. Il peut s’agir de l’ensemble 

des données rapportées par le chercheur ou seulement une partie. La fabrication de données peut aussi 

prendre d’autres formes.  

2-2-2. La falsification de données : 

La falsification se distingue de la fabrication en ce que le chercheur qui en est coupable manipule des 

données valides issues de réelles observations ou expérimentations (et non issues de son imagination). 

Babbage (1830) présente deux types de falsification. Le premier est le « cooking », qui consiste à 

sélectionner parmi les données disponibles seulement celles qui permettront d’arriver à la conclusion 

voulue. Le deuxième est le « trimming », qui consiste à éliminer de l’ensemble des données celles qui 

s’éloignent le plus de la moyenne afin de réduire l’écart-type, donnant ainsi une fausse impression de 

précision des observations ou d’homogénéité des données. Larivée et Baruffaldi (1993) ajoutent à ces 

deux exemples la manipulation des statistiques et l’utilisation abusive ou non appropriée des tests 

statistiques, l’arrondissement des résultats et l’altération du matériel ou des procédés d’expérimentation. 

2-2-3. Le plagiat : 

Le plagiat est le type de fraude scientifique le plus fréquent (Merton 1957). Il consiste à utiliser en tout ou 

en partie les écrits ou les idées de quelqu’un d’autres sans reconnaître explicitement leur provenance. 

Larivée et Baruffaldi (1993) décrivent plusieurs types de plagiat qui font partie de ce qu’ils appellent le 

détournement de données : le plagiat intentionnel, la paraphrase abusive, le plagiat inconscient et 

l’autoplagiat. Le plagiat intentionnel est le plagiat « traditionnel », c’est-à-dire l’utilisation du texte d’autrui 

sans en citer la source; il peut s’agir d’une partie de texte ou encore d’un texte entier (Larivée et Baruffaldi 

1993). La paraphrase est une pratique tout à fait acceptable, mais elle devient abusive et s’apparente au 

plagiat intentionnel lorsque les mots ont été changés afin de donner l’illusion qu’il s’agit d’un nouveau 

texte (Larivée et Baruffaldi 1993). Les mauvaises intentions de l’auteur sont d’autant plus claires lorsqu’il 

ne cite pas les sources dans le texte et dans la bibliographie (Kochen 1987). L’autoplagiat consiste à la 

réutilisation d’un texte que l’on a soi-même écrit. 

2-3- Causes de la fraude scientifique : 

Plusieurs facteurs sont évoqués dans la littérature scientifique, et on peut les regrouper en deux catégories 

: ceux liés à l’individu, et ceux liés à la structure de la science (Bechtel 1985). 

2-3-1  Des chercheurs malhonnêtes : 

Lorsqu’un fraudeur se fait prendre, la communauté s’empresse de jeter le blâme sur l’individu lui-même 

(Broad et Wade 1982; Bechtel 1985). Bref, il s’agit d’une faille au niveau de l’individu et non pas au niveau 

de la structure et des mécanismes de la science elle-même (Broad et Wade 1982). Le fraudeur est 

certainement responsable de son geste, et cette responsabilité ne saurait lui être enlevée. 
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2-3-2 La fraude causée par le contexte actuel de la science : 

Bon nombre de chercheurs sont donc d’avis que la fraude est un phénomène endémique en science et que 

c’est la structure et le fonctionnement de la science qui est en cause (Weinstein 1979). Le climat de forte 

compétitivité entre les chercheurs, les grandes attentes de la communauté scientifique, les employeurs et 

la société en général exercent sur les chercheurs une pression additionnelle importante quant aux 

résultats des recherches (Tharyan 2012) d’où, dans ce contexte, les gains pouvant être obtenus par la 

tricherie sont vraisemblablement plus grands que la probabilité de se faire prendre et d’en subir les 

conséquences (Broad et Wade 1982; Fenning 2004). Dans les cas de fraudes commises par des étudiants, 

un facteur lié au contexte scientifique est l’absence de supervision ou la mauvaise supervision (Majerus 

1982). 

2-4- Conséquences pour la science et la communauté scientifique 

La science est, en général, cumulative, les chercheurs se basant sur les recherches de leurs collègues et 

prédécesseurs pour mener leurs propres recherches. Dans ce contexte, la publication de faux résultats 

peut mener à des pertes considérables de temps, d’argent et d’efforts pour un grand nombre de 

chercheurs, sans compter le gaspillage issu de la recherche frauduleuse elle-même, puisque même les 

recherches frauduleuses mobilisent les ressources de plusieurs chercheurs (Broad 1981). Puisque les 

chercheurs s’appuient sur les résultats de travaux antérieurs, l’efficacité de l’aspect cumulatif de la science 

peut également être affectée par la fraude scientifique. En effet, selon Chubin (1985) et Weinstein 

(1981b), la fraude peut réduire la confiance mutuelle entre les chercheurs, freinant potentiellement 

l’avancement des connaissances en réduisant le partage et l’utilisation de l’information, ou en poussant les 

chercheurs à reproduire systématiquement les expérimentations. Ces effets de la fraude peuvent être 

particulièrement importants pour l’ensemble des chercheurs d’une discipline particulière (Majerus 1982; 

Larivée et Baruffaldi 1993; Weinstein 1979; Woolf 1981). En effet, selon Azoulay et al. (2012) il y aurait 

une diminution à la fois des fonds de recherches octroyés aux chercheurs d’une discipline où une fraude a 

été découverte, des nouveaux chercheurs y faisant leur entrée et des citations reçues par les articles 

traitant de sujets semblables à ceux des articles frauduleux. Le financement de la recherche provient en 

grande partie des fonds publics. Il est donc important que la science soit perçue comme un « bon 

investissement » par les gouvernements, les organismes de financement et le public (Kilbourne et 

Kilbourne 1983). Or, les cas de fraudes scientifiques les plus spectaculaires ont généralement une 

couverture médiatique considérable ce qui peut nuire à la crédibilité et à la légitimité de la science et des 

scientifiques aux yeux de ceux dont ils dépendent (Larivée et Baruffaldi 1993; Weinstein 1979; Braunwald 

1987; Ben-Yehuda 1986; Majerus 1982). 

3- Les rétractations :  

3-1- Le système de rétraction  
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Le système de rétractation, instauré au XVIe siècle (Biagioli 2000), est un mécanisme de « purification» de 

la littérature scientifique. Le mécanisme s’est évidemment transformé avec le temps et avec l’évolution des 

modes de diffusion de la littérature scientifique. Il s’agit d’un processus formel faisant en sorte que l’article 

en question sera identifié dans les diverses bases de données comme étant rétracté et que par conséquent, 

il devrait être ignoré. Un avis de rétractation est également publié dans la revue. 

3-2- les causes de rétractions  

Plusieurs sont d’avis que le terme rétractation devrait être réservé uniquement au cas de fraude (Sox et 

Rennie 2006; Smith 2003), mais cette idée n’est pas partagée par tous les éditeurs et, dans les faits, les 

revues rétractent des articles pour plusieurs raisons (Nath, Marcus et Druss 2006; Azoulay et al. 2012; 

Steen 2011c; Grieneisen et Zhang 2012). En consultant 742 articles rétractés entre 2000 et 2010, Steen 

(2011) a identifié sept raisons pour lesquelles il arrive qu’un article soit rétracté. De leur côté, Azoulay et 

al. (2012) et Grieneisen et Zhang (2012), classent les rétractations selon neuf catégories. Qui étaient 

classés par Philippe Mongeon (2013) en trois catégories : les fraudes, les erreurs et les autres raisons. 

3-3- Distinctions entre rétraction fraudes et rétractions erreurs : 

La fraude est toujours intentionnelle, et se distingue de l’erreur (La Follette 1992). En théorie, un tel 

mécanisme garantit que seules les recherches pertinentes, fiables et rigoureuses alimenteront la vaste 

littérature scientifique, et que les fraudes et les erreurs seront détectées avant d’être publiées. Il est 

important de distinguer les rétractations qui sont dues à des fraudes, de celles qui sont dues à des erreurs. 

Les effets de la rétractation sont plus importants lorsqu’il s’agit de cas de fraude, et moins importants dans 

les cas d’erreurs (Philippe Mongeon  (2013). Cela est cohérent avec le fait que la fraude, un acte clairement 

non souhaitable et délibéré (Steneck 2006), doive impérativement mener à des conséquences pour les 

chercheurs (Wells et Farthing 2008). À l’inverse, l’erreur est non délibérée et ne devrait généralement pas 

mener à des conséquences au même niveau que la fraude. L’erreur et la fraude sont les deux extrêmes 

d’un continuum de causes possibles de rétractation. Selon Nath, Marcus et Druss (2006), 27,1 % des 395 

articles rétractés indexés dans MEDLINE entre 1982 et 2002 étaient des cas de fraude, alors que 61,8 % 

étaient des cas d’erreurs non intentionnelles. Steen (2011b) a obtenu des résultats similaires en analysant 

734 articles rétractés dans Pub Med entre 2000 et 2010. À l’inverse, des recherches plus récentes ont 

démontré que la majorité des rétractations serait due à des fraudes scientifiques et non à des erreurs 

(Fang, Steen et Casadevall 2012). Selon Fang, Steen, et Casadevall (2012), cette divergence par rapport 

aux recherches antérieures serait due au fait que « les avis de rétractation incomplets, non informatifs ou 

trompeurs ont mené à une sous-estimation du rôle de la fraude dans l’épidémie actuelle de rétractations ». 
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Tableau 1. Classification des raisons de rétractation des articles 

Raisons de rétractation (Azoulay et al. 2012) Raisons de rétractation (P. Mongeon, 2013) 

Falsification/fabrication de données  

Plagiat  

Fabrication/falsification + plagiat 

 

Fraude 

Erreur Erreur 

Dispute entre les auteurs  

Pas de registres adéquats  

Impossible de reproduire  

Duplication  

Pas d’autorisation du CPP  

Divers  

Erreur de l’éditeur  

Validité questionnée  

Information insuffisante pour classer  

Raison inconnue 

 

 

 

 

 

 

Autres raisons 

 

3-4- Conséquences des rétractions pour le chercheur  

En effet, on peut s’imaginer que la rétractation d’un article puisse causer une forte réaction chez un 

chercheur ayant mené le projet et travaillé sur ce dernier à temps plein pendant plusieurs mois. Il est fort 

probable qu’elle puisse causer un « traumatisme » pour ces jeunes chercheurs surtout lorsqu’ils sont en 

début de carrière. Est surtout dans le cas de fraude le fraudeur subit essentiellement deux types de 

conséquences : informelles et formelles. Les conséquences informelles sont la perte de réputation du 

chercheur (Larivée et Baruffaldi 1993) et la remise en doute de l’ensemble de ses travaux par la 

communauté scientifique (Culliton 1974). Selon Karcz et Papadakos (2011) et Couzin (2006), les 

méthodes utilisées pour traiter les cas de fraude, bien qu’imparfaites, sont adéquatement sévères, et les 

coupables sont généralement exclus de la communauté scientifique. 

4- Le « syndrome de l’imposteur » : 

4-1- Définition  

Le terme "syndrome de l'imposteur" (aussi appelé "syndrome de l'autodidacte" ou "complexe d'imposture") a 

été inventé par deux psychologues américaines en 1978 : Pauline Rose Clance et Suzanne A. Imes. "Ce 

syndrome exprime un sentiment désagréablede doute permanent qui consiste à ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et à 

avoir des difficultés à s'approprier ses propres succès, définit Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne à Paris. Ce 

syndromeest un mécanisme psychique qui crée chez lespersonnes concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leur 

propre valeur et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes, comme la chance ou le hasard. En somme, si la personne 
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réussit, ce n'est jamais grâce à ses qualités. Concrètement, les personnes qui en souffrent pensent ne pas mériter 

leur place et essayent de tromper leur entourage sur leurs vraies compétences. Elles s'attendent en permanence 

à être "démasquées", comme si elles étaient "des impostures".Le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie ni une 

pathologie psychique. "On parle plutôtd'un état psychologique que chacun peut être amené à traverser au cours de sa vie ou de sa 

carrière professionnelle. En réalité, il s'agit d'un problème courant puisque, selon une étude publiée dans la revue scientifique Journal of 

Behavioral Science et relayée par Forbes, 70% de la population mondiale douterait au moins une fois dans sa vie de la légitimité de 

leurs succès". 
4-2- Le syndrome de l’imposteur chez les doctorants : 

En effet, les doctorants sont des personnes ayant choisi de poursuivre leurs études après l’obtention de deux diplômes au minimum (la 

licence ou équivalent, master ou équivalent). Cette situation d’être ni étudiant ni employé, et le fait que la recherche n’est pas un travail 

rémunéré, met les chercheurs dans la catégorie des diplômés chômeurs.Ils sont même considérés comme des personnes qui ne veulent 

plus quitter l’école afin de préserver leur zone de confort, choisissant ainsi une vie estudiantine interminable et plus confortable. 

Pourtant, les chercheurs sont appelés à mener un travail assidu de recherche, qui ne s’arrête qu’une fois la thèse sera déposée au 

jury. Entre-temps, les étudiants souffrent de l’isolement social, puisqu’ils mènent un travail de solitaire, sans assister à des cours, et 

peuvent passer des années sans avoir un réel rapport professionnel avec des collègues. Certains passent des semaines renfermés dans 

des laboratoires ou chez eux pour réaliser des essais, expériences scientifiques, lire ou rédiger leurs thèses, et cela sans la moindre aide 

d’un encadrant.  Cet isolement pèse sur la santé mentale des doctorants, et provoque dans la plupart des cas, une grave dépression 

(Cyrine Bouabid, 2020). Tous ces préjugés provoquent chez les étudiants en thèse le syndrome de l’imposteur. Ajoutons à cela, la 

grande compétition est la prévalence des rétractions dans le monde de la recherche permettent aux doctorants d’être soumis à la peur 

d’échec. Toutes ces pressions peuvent provoquer chez les étudiants en thèses le syndrome d’imposteur qui gâche, malheureusement, le 

cursus doctoral de nombreux doctorants. 

Deuxièmement : Matériel et méthodes :  

1- Population : 

L’échantillon (N = 620) était composé de 376 femmes et 244 d’hommes, âgé de 26 ans à 46 ans. Parmi les 

répondants, 253 sujets appartenaient à la catégorie, le reste de l’échantillon sont des étudiants qui 

cherchent d’emploi. Ces doctorants ont participé  volontairement à cette étude quantitative. 

2- Matériel : Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS) : 

La CIPS (Clance, 1985) est l’échelle la plus utilisée à ce jour, mesurant le syndrome de l’imposteur en tant 

que trait. Elle est composée de 20 items et mesure divers manifestations en lien avec l’expression de ce 

syndrome : le sentiment de donner aux autres une fausse image de soi ; le sentiment d’être moins capable 

que ses pairs ; la peur de ne pas pouvoir répéter son succès ; l’attribution du succès à la chance, une erreur 

ou le charme ; la peur de l’échec ou de l’évaluation ; ainsi que le rejet de la reconnaissance d’autrui. Elle est 

présentée sous la forme d’une échelle de Likert en 5 points (de « 1, pas du tout » à « 5, tout le temps »). Au 

score final (entre 20 et 100), plus l’individu obtient un score élevé, plus il présente un syndrome  de 

l’imposteur. Un score égal ou inférieur à 40 correspond à peu de caractéristiques d’un syndrome de 

l’imposteur ». Un score entre 41 et 60 rend compte d’expériences modérées d’un syndrome de I 

‘imposteur. Entre 61 et 80, nous pouvons considérer une forte fréquence d’un syndrome de l’imposteur. 

Un score au-dessus de 80 indique d'intenses expériences de ce syndrome (Clance, 1985). 
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3- Procédure :  

La CIPS a été extraite de la version française de l’ouvrage de Clance (1992). Elle a été soumise sous forme 

de test afin de récolter les ressentis des doctorants. Certains des participants ont pu compléter les 

questionnaires au moyen d’une passation via leurs Emails. La passation de questionnaires par internet se 

révélant une méthode de recueil de données valide (Gosling, Vazire, Srivastava, & John, 2004). Les 

doctorants ont rependu à tous les questions des tests raisonnablement.   

Troisièmement : Résultat  
Intensité du syndrome d’imposteur chez les doctorants 

 
 

L’analyse statistique a montré que 55 % de 620 doctorants obtiennent une forte fréquence d’un syndrome 

de l’imposteur. 23 % ont vécu  des expériences modérées d’un syndrome d’imposteur. 11 % ont peu de 

caractéristiques de l’imposteur et le reste des doctorants (11%) ont souvent d’intenses expériences du 

phénomène de l’imposteur. 

Discussion  générale  

L’objectif de cette étude était de répondre à deux questions : tout d’abord quels sont les conséquences 

d’erreur et fraude au domaine des recherches scientifiques? Ensuite, les doctorants souffrent-ils d’un 

« syndrome d’imposteur » ? 

Conformément à l’Hypothèse 1, un effet négatif des fraudes, selon plusieurs chercheurs, a été mis en 

évidence. La fraudes scientifique tel que la fabrication des données, la falsification des données et le plagiat 

peut nuire à la crédibilité et à la légitimité de la science et des scientifiques aux yeux de ceux dont ils 

dépendent (Larivée et Baruffaldi 1993; Weinstein 1979; Braunwald 1987; Ben-Yehuda 1986; Majerus 

1982). L’erreur scientifique, en comparaison avec la séance classique, a un effet positif au domaine des 

55%

11%

23%

11%

intensité SI

fréquente

extême

modérée

faible
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recherches scientifiques. « Une personne qui n’a jamais commis d’erreur n’a jamais tenté d’innover. » 

(Einstein). En outre, les résultats de cette étude confirment notre Hypothèse 2, La plupart des doctorants 

avaient l’impression d’être des imposteurs. Plus que la moitié (55%) de la population (620 doctorants) 

étudiée  obtiennent une forte fréquence d’un syndrome de l’imposteur. En revanche, le syndrome 

d’imposteur peut être considéré comme une contrainte dans le parcours scientifique de chaque doctorant 

surtout les perfectionnistes qui généralisent leurs erreurs en une totale incompétence. Donc il faut 

percevoir la rédaction de la thèse comme une occasion de se développer (Deci et Ryan, 2008) par 

l’acceptation de l’imperfection : « La perfection, c’est accepter l’imperfection et travailler à la faire évoluer, 

jour après jour » et l’inacceptation des fraudes afin d’éviter les syndromes d’imposteurs pour réussir une 

thèse. Philippe Mongeon  (2013) a montré que les conséquences subies par l’ensemble des coauteurs sont 

généralement plus importantes lorsqu’il s’agit de cas de fraude scientifique, tandis qu’elles sont moindres 

dans les cas d’erreurs. Le plagiat inconscient ne l’est pas puisqu’il n’est pas intentionnel (Larivée et 25 

Baruffaldi 1993). Loui (2002) importe de prendre en considération que les normes diffèrent d’une 

discipline à l’autre en ce qui concerne le plagiat; ce qui est considéré comme du plagiat dans une discipline 

pourrait être tout à fait acceptable dans une autre. De plus, omettre de citer la source d’un fait ou d’une 

théorie qui est de notoriété publique n’est pas un acte de plagiat (Loui 2002).L’idée n’est pas farfelue : en 

physique, les journaux de la série Living Reviews offrent à leurs auteurs de rafraîchir leurs articles pour y 

ajouter de nouveaux éléments. Ainsi, l’admission d’une erreur ne serait plus perçue comme une marque au 

fer rouge, mais comme une contribution essentielle aux connaissances, de même qu’un gage de confiance 

envers la méthode scientifique. Après tout, comme la définit le philosophe français André Comte-Sponville, 

« la science est un ensemble ordonné de paradoxes testables et d’erreurs rectifiées ». 

Pourquoi ne pas simplifier les choses ? Pourquoi les revues savantes ne pourraient pas permettre aux 

scientifiques de mettre à jour leur article, en y expliquant leur erreur et comment ils proposent de la 

corriger? 
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 املداخالت  الصفحة 

09 – 29 اديمية واالجتماعية    ات التعلم النمائية واأل امعية  مجال صعو الرسائل واألطروحات ا

ية واإلحصائية  اليات املن عض اإلش ية: قراءة   ئة العر   واالنفعالية  الب

س د.    (مصر) ُسليمان عبد الواحد يوُسف، جامعة قناة السو

30 – 43 د العا    ام الباحث باملع ارات البحث العل لدى الطالب ا تباين مستوى م

ات   عض املتغ باين  ات ب   لتكنولوجيا البصر

الة محمد كمال شمبولية،   رة د ة.   ات بالقا د العا لتكنولوجيا البصر رة)  املع  (القا

44 – 52 انة ودور العينات  البحوث والدراسات      العلمية م

 ، زائر) 02سطيف   جامعةنضور، د. ع د. بن حفاف ي    (ا

53 – 61 ي  ال القانو  املقدمة كعنصر  البحث العل  ا

زائراألغواط (جامعة   د. سعيد سعودي،    ) ا

62 – 72 الية نموذجية  مون كيفي: محاولة  بناء إش    مراحل البحث السوسيولو عند ر

زائرشار (ت كمال، جامعة د. عمتو   )ا

73 – 81 ا   صياغة الفروض العلمية وكيفية اختبار

ائر)( د ة. نص خلفة، جامعة تيارت  ز  ا

82 – 89 اديمية   ية األ  األسس والقواعد املن

امعية   املعتمدة  كتابة مقدمات الرسائل ا

فيظد. موسم عبد  زائر).  ، ا جامعة سعيدة (ا  

90 – 99 ية  مراجعة الدراسات     السابقة: الضوابط املن

مية   ن الضرورة البحثية واالستخفاف باأل   ب

يدر، قسنطينةد.  ائر) فالح أمينة، جامعة صا بو ز  (ا

100 – 110 ابط التوثيق لبحث عل أصيل    تقنيات وضو

زائر)  2لون ع البليدة د ة. عليلوش فتيحة، جامعة   (ا

111 – 117 م األخطاء املرتكبة أثناء إعداد مذكرة التخرج:   أحد أ   السرقة العلمية 

 أنموذجا 2020لسنة  1082القرار الوزاري 

رة جامعة د. زعادي محمد جلول، زائر( البو  ) ا

يط د.  و رة م زائر ز زائر( 02، جامعة ا ) ا  

118 – 134 ام مدى   :   ال ي باملعاي السلوكية واألخالقية للبحث العل بوي العر الباحث النف وال

سية والدرجة العلمية  س وا   دراسة مقارنة  ضوء نوع ا

سد. أمل محمد غنايم،    (مصر)  جامعة قناة السو

 ، دى ملوح الفض ت جامعة د ة.  ت) (الكو  الكو

135 – 145 عة    إعداد البحوث العلمية األخطاء الشا   

ن ، د.أث حس الكوري   ي سور تلطة / مسا ية األساسية ا د ، مدرسة البحر ) األردن( إر  
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146 – 156 سانية   شروط وخطوات إعداد بحث عل  حقل العلوم اإل

لفة ز، جامعة ا ي لقر زائر) د. العر   (ا

157 – 167  العلميةمصادر األخطاء  البحوث  

زائر( 02جامعة قسنطينة ندى سالم،  )ا  

168 – 180   . الية البحث العل وس كورونا وأثره ع صياغة إش   إعداد الباحث النا  زمن ف

راس  شام بخوش، جامعة سوق أ ن العابدين بخوش، د.  زائر) د. ز (ا  

181 – 191 وم    ي إ املف ومه الكالسي ديث (قراءة  أساسيات الصدق  منطق الصدق من مف ا

 العام التوكيدي) 

زائر)  ، جامعة تلمساند ة. بلعيد سارة    (ا

192 – 199 جمة  ية إعداد البحوث العلمية  ال  من

م، جامعة تلمسان زائر) د. بن زايد ر  (ا

ة، جامعة  ران ط.د بن زايد خ زائر)  01و   (ا

200 - 213 امعيةمراحل كيفية إعداد       وتصميم البحوث العلمية ا

م، جامعة   سات مر زائر) 02سطيف أ.ع  (ا

رة، جامعة  سات فطيمة الز زائر) د. ع رة (ا البو  

214 – 222 ن البناء التق امل والدراسة امليدانية للبحث العل    الفرضية ب

ن التفكيك واالختبار -  -الفرضية ب

زائر) جامعة مصطفى عماري،  د.  تلمسان (ا  

223 – 229 ادي  ا ع كفاءة األداء األ  جودة البحث العل وأثر

شة ةد الة عا ران   ،دو زائر) 01جامعة و   (ا

230 – 238 الية   والبحث العل اإلش  

ف الدين بن  د. ه،شر زائر) جامعة   دو سعيدة (ا  

239 – 249 رجات   اديميةجودة البحث العل وفق ا  األ

ية، ط د. ة د اج حس ران جامعة   بن راشد رشيد، . ب زائر) 02و (ا  

250 - 264 ية   ن التأصيل املعر والتأط امل   األسلوبمن  ب

ة غزالن،  ران د ة. معطى سوالف، ط د. بلقاسم مختار زائر) 02جامعة و (ا  

265 - 275 ا   ي : ما ا أجزاء البحث العل وضرور  

زائر) شلة (ا   د. حفظاوي سعيد، جامعة خ

276 -  291 ي   خطوات إعداد اإلطار امل للبحث القانو

زائر) د ة. نادية بوخرص،    د. رمضان قنفود، جامعة املدية (ا

292 - 308  خطوات البحث العل  

ن، أ د.     جامعة القا عياض، مراكش (املغرب) أمينة ايت حس

309 – 317 االفرضية العلمية    طار داف  و ن بناء األ   النتائج  وتحقيق النظري ب

دى، رحال نور ط د.  ران  جامعة محمد بن أحمد،   ال زائر) ( و   ا

318 -  334 ا  ا وتوظيف ا وكيفية عرض ف عر   الدراسات السابقة: 

ي شرى جعو   (املغرب)  جامعة موالي إسماعيل، مكناس ، ط د. 
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335 – 346 ي دور   د البحث القانو   املن املقارن  تجو

ي،  ط د.  راء الود     (املغرب) جامعة القا عياض، مراكشفاطمة الز

347 -  362 ية املعاصرة  العلوم االجتماعية إلعداد املقال العل    الكسوب املن

مان، جامعة با مختار،  ائر) ط د. درواز نار ز   (ا

363 -  383 . تقنيات جمع   ا  البحث العل مي املعلومات وأ  

ولوجية نموذجا)  والتطبيقات(املقابلة   و االت      

ور  ان، ط د. معزوز ز ران أ د. بوشيخاوي اسم زائر) 02، جامعة و (ا  

384 - 388 اديمية  الية تطبيق املن الفلسفي  إعداد األطروحات األ   إش

يوي   -  –أنموذجا املن األركيولو الب

زائر)  د. جفال عبد اإلله، جامعة معسكر    (ا

389 -  400  The "impostor syndrome" at doctoral students: scientific errors and frauds 

بية بصفاقسيمة ط د. أم اضة وال د العا للر ، املع س) سلي   (تو

 

 

 

 


