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  وجلىُاث البدث مىهجُت:   لسل س ي  لثاوي

  . اإلاىهجُت :وخلة  لخعليم

 03: لزصيل

 02: اعامل

ؤن ًخمىً الباخث مً جلىُاث البدث والخٗغف ٖلى ؤزُاء الباخثين في بٖضاص :  هل ف  لخعليم

 .البدىر الٗلمُت في مسخلف مغاخلها وهُفُت جفاصيها

 .ؤن ًيىن الُالب مخمىىا مً زُىاث البدث الٗلمي:  اعارف  اسبلت  اؼلىبت

 : مدخىي  اادة

 .ألاؾالُب ؤلاخهاثُت في البدث-   

 .ٖغى وجفؿير الىخاثج-  

 .جىزُم البدث الٗلمي-  

غ البدث-    .هخابت جلٍغ

 : مز جع ٌسترشل بها -

، مىاهج البدث في  (2004)، مىاهج البذ عحاء مدمىص ابى ٖالم (1997 ) صًبىلض ب فان صالين .1

 .، صاع اليكغ للجامٗاث، مهغ4الٗلىم الىفؿُت والتربىٍت، ٍ

لم الىفـ،  .2 ت، ٍ (جغحمت)ر في التربُت ٖو ، 2مدمض هىفل وآزغون، مىخبت الاهجلى مهٍغ

 .اللاَغة

ت (2001)  مدمض قفُم،  .3 ُت، ؤلاؾىىضٍع  .، البدث الٗلمي، اإلاىخبت الجامُٗت، الاػاٍع

 .، ازُاء قاجٗت في البدىر التربىٍت، ٖالم الىخب (2007) وىحً، وىزغ خؿين، .4

باث ٖملُت، جغحمت (2006) مىعَـ ؤهجغؽ .5 ، مىهجُت البدث الٗلمي في الٗلىم ؤلاوؿاهُت، جضٍع

 .بىػٍض صخغاوي وؤزغون، الجؼاثغ

 .،  الجؼاثغ1، مىهجُت البدث الٗلمي، ٍ (2007) خؿان َكام،  .6

ت، صًىان   (2002)ٖماع ٖىابضي،   .7 مىاهج البدث الٗلمي وجُبُلاتها في الٗلىم اللاهىهُت والاصاٍع

اث الجامُٗت، ٍ  .، الجؼاثغ4اإلاُبٖى

ت) ، مدايغاث ي مىهجُت البدث وجلىُاتها، (2015)هىاٌ بىيُاف،  .8 بُضاغىحُت  مُبٖى

  (مىحهت لُلبت الؿىت ؤولى ماؾتر ٖلم الىفـ اإلاضعس ي
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 :  ألاأاليب الاخصائيت للبدث 

  spssلخدلُل ومٗالج البُاهاث بخهاثُا بغهامج             ًمىً للباخث ان ٌؿخسضم

ت اإلاخىؾُاث، الاهدغاف اإلاُٗاعي، الخباًً،  )مً ؤمثلتها خؿاب : (اإلاٗلمُت ) :الاأاليب  لبار متًر

  (، جدلُل الخباًً(ث)ازخباع 

ت ت، مغب٘ واي )مً ؤمثلتها : ألاأاليب  لالبار متًر   (.......الخىغاعاث ، اليؿب اإلائٍى

ت للياس  لفزق بين عييخين؟  متى حسخخلم الاخخبار ث  لال بار متًر

ت للىكف ٖلى صاللت الفغوق بين مخىؾُي ُٖيخين ٖىضما  : حؿخسضم الازخباعاث الالباعامتًر

 .وان جيىن مفغصاث الُٗيخين نغيرة" ث"ال جخىفغ قغوٍ اؾخسضام ازخباع  .1

 .ٖىضما ًيىن جىػَ٘ اخضي الُٗيخين غير اٖخضالي او ملخىي بضعحت هبيرة .2

ىا ًفًل اؾخسضام الغجب  .3 ٖىضما ًيىن جباًً الُٗيخين مسخلف بهىعة هبيرة ًٖ بًٗها َو

فًال ًٖ اللُم ألانلُت في خؿاب صاللت الفغوق بين مخىؾُي ُٖيخين، هما ًمىً اؾخسضام 

ً  .الغجب في خؿاب مٗامل الاعجباٍ او كىة الٗالكت بين مخغيًر

ت ما ًلي .4  : ومً اقهغ الزخباعاث الالباعامتًر

 خخبار كا
2

وا)ٌؿخٗمل َظا الازخباع الظي ًغمؼ له بالغمؼ  :  
2

في خالت جىفغ بُاهاث اؾمُت في  (

ين َما غي بٌٗ الباخثين ؤهه ازخباع قبه باعامتري ليىهه ًخُلب جدلُم قَغ : نىعة جىغاعاث، ٍو

 (163، 2009مدمل بىعالق،  ).

  .05ؤال ًلل ٖضص الخىغاعاث اإلاخىكٗت ًٖ 

ت حؿاوي  (فُه فئخين فلِ )ٖىضما ًيىن الجضٌو الخام بمخغير واخض  جيىن صعحت الخٍغ

ى ًخمثل في َغح 1 مً هدُجت  (0.5 ) في َظٍ الخالت ًجب اصزاٌ حٗضًل ٖلى اللاهىن َو

 .الفغق اإلاكاَض بين الخىغاع اإلاخىك٘ والخىغاع اإلاالخٔ

 :  فهى ٌؿخٗمل لالغغاى الخالُت ٖضة مجاالث للخُبُم 2الزخباع وا

 .الزخباع خؿً اإلاُابلت

 .الزخباع اؾخلاللُت مخغير ًٖ مخغير آزغ

خين  .للملاعهت بين ؤهثر مً مجمٖى
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ا فٗىضما ٖىضما هلاعن كُمت وا  ى مً ؤهثر الازخباعاث قُٖى           َو

2
 اإلادؿىبت بلُمت وا

2
 

ت  ا  (الجضولُت)الىٍٓغ ت ملضاَع ىض وؿبت زُا1بضعحت خٍغ  فةطا واهذ وا1=  ٖو
2

 اإلادؿىبت اهبر او 

حؿاوي اإلادؿىبت فمٗنى طلً ؤن َىان اعجباٍ بين اإلاخغير ألاٌو والثاوي ومً زم ًمىً عفٌ 

ت، ؤما بطا واهذ  كُمت وا الفغيُت الهفٍغ
2

 اإلادؿىبت اكل مً الجضولُت فال وحىص لهظٍ الٗالكت 

ً مؿخللين ًٖ بًٗهما البٌٗ  .اوان َظًً اإلاخغيًر

 T:  (  T Stutdent )خخبار  

ؿخٗمل َظا الازخباع لخؿاب صاللت الفغوق بين اإلاخىؾُاث اإلاغجبُت وغير اإلاغجبُت للُٗىاث  َو

ت ت وغير اإلادؿاٍو  .اإلاؿاٍو

ت مً الىماطج الزخباع وليل همىطج مجاٌ اؾخسضامه، ومهما وان الىمىطج ال  (ث)وجىحض مجمٖى

  (145، 2009مدمل بىعالق،  ):بض مً فدو جىفغ الكغوٍ الخالُت كبل جُبُله

 .ؤن ًيىن جىػَ٘ الُٗيخين اٖخضالُا  -

 .ؤن ًيىن حجم الُٗيخين مخلاعبا -

 .فغصا30ؤال ًلل حجم الُٗيخين ًٖ  -

 .ؤن جيىن الُٗيخان مخجاوؿخان -

 :هجض (ث)ومً الىماطج اإلاٗغوفت الزخباع 

 .لُٗىت واخضة ؤو لُٗيخين مغجبُخين ؤو مدكابهخين (ث)ازخباع  -

خين في الدجم (ث)ازخباع  -  .لُٗيخين مؿخللخين وغير مدؿاٍو

خين في الدجم (ث)ازخباع  -  .لُٗيخين مؿخللخين وغير مخجاوؿخين، وغير مدؿاٍو

خين في الدجم (ث)ازخباع  -  .لُٗيخين مؿخللخين ومدؿاٍو

  ( ANOVA): جدلُل الخباًً ألاخاصي

ت  لماء الاخهاء في اليلمت الاهجليًز  ANALYSE OF)ًسخهغ َظا اإلافهىم ٖىض الباخثين ٖو

VARIANCE = ANOVA)  ٗض ازخباع الظي ويٗه ؾدُىصهذ  ووان  (ث) امخضاصا الزخباع  F، َو

ل بيرث   ؤٌو مً هلل جدلُل الخباًً مً الٗلىم البُىلىحُت  CYRIL BURTالباخث الاهجليزي ؾيًر

 .الى مجاٌ الٗلىم الىفؿُت والتربىٍت
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    ٌؿاٖض جدلُل الخباًً في جدلُم ٖضص مً ألاَضاف في مجاٌ الضعاؾاث الٗلمُت الىفؿُت 

 :والتربىٍت والاحخماُٖت، ومً بين َظٍ ألاَضاف هظهغ ما ًلي

ت مً الٗىامل ٖلى مخغير همي -  .صعاؾت ازغ ٖامل او مجمٖى

اث فُما بُنها - ت مً اإلاخىؾُاث او اإلاجمٖى  .ملاعهت مجمٖى

 .كُاؽ الضاللت الاخهاثُت في ؤصاء ألافغاص والجماٖاث -

 .كُاؽ الفغوق بين الجماٖاث وألافغاص في الؿماث واإلاؼاج -

 .كُاؽ الفغوق اللاثمت في الخدهُل -

ً واإلافغصاث التي جخيىن منها الازخباعاث الىفؿُت -  .كُاؽ مضي ججاوـ ُٖىاث اإلاسخبًر

اث ألازغي اإلاضعوؾت بىاؾُت جدلُل  - اث جسخلف ٖنى اإلاجمٖى ت مً اإلاجمٖى جباًً ؤي مجمٖى

 .الخباًً

ان َظٍ الاَضاف لً جخدلم الا اطا جىفغث الكغوٍ الالػمت لللُام باًت مٗالجت اخهاثُت 

 : حؿخسضم جدلُل الخباًً وهي 

 .اؾخلاللُت الُٗىاث -

 .اٖخضالُت الخىػَ٘ -

 .ججاوـ الخباًىاث -

 .مخغير جاب٘ همي -

لكىدسً للفزوق بين رجب كيم مزجبؼت :  خخبار ٍو

ى ازخباع الباعامُتري بضًل ًٖ ازخباع  لللُمت اإلاغجبُت بطا لم حؿخىفى  البُاهاث التي بين " ث"َو

ا الؾخسضام ازخباع  مىً اؾخسضام َظا " ث"ؤًضًىا الكغوٍ الىاحب جىافَغ لللُمت اإلاغجبُت ٍو

الازخباع ٖىضما جيىن البُاهاث مٗبرا ٖنها في قيل عجب الزخباع الفغى بإن ُٖىاث الضعاؾت لها 

، وفي َظا الازخباع ٌكتٍر وحىص بُاهاث همُت هفـ جىػَ٘ اإلاجخم٘ الظي جم سخب الُٗىاث مىه

 (173، 2009مدمل بىعالق،  ) ..فلِ

لكىدسً  غز ض  أخخل م  خخبار  :ٍو

ملاعهت صعحاث ازخباع كبلي بضعحاث ازخباع بٗضي، او ازخباع واخض احغي ٖلى ُٖيخين  -

 .مترابُخين في َغفين مسخلفين
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 .الىكف ًٖ اججاٍ الفغوق بين اػواج اإلاكاَضاث -

 .الىكف ًٖ كىة الٗالكت بين اإلاخغير اإلاؿخلل واإلاخغير الخاب٘ -

لكىدسً    ًلىم  خخبار   : على  اباديء  لخاليتٍو

  ،اطا وان مجمٕى الغجب طاث الاقاعة اإلاىحبت ٌٗاصٌ مجمٕى الغجب طاث الاقاعة الؿالبت

ت ملبىلت  .جيىن الفغيُت الهفٍغ

  ٌاطا وان مجمٕى عجب ؤلاقاعاث اإلاىحبت ًسخلف هثيرا ًٖ مجمٕى الغجب الؿالبت جغف

ت  .الفغيُت الهفٍغ

  ت ً (0= الفغق  )في خالت وحىص فغوق نفٍغ ما ) بين صعحاث الازخباٍع ( كبلي، بٗضي ؤو غيَر

 (.n) في ػوج مً ألاػواج، نهمل َظا الؼوج، مما ًاصي الى جللُو ٖضص ؤفغاص الُٗىت 

  خين، ٌُٗى لهما مخىؾِ الغجبخين، فمثال اطا واهذ كُمخين اطا وحضها كُمخين ؤو ؤهثر مدؿاٍو

خين ولهما الغجبت الثالثت والغابٗت، وُٗيهما الغجبت   مثلما َى مٗمٌى به في مٗامل 3.5مدؿاٍو

 .ؾبيرمان

:  رمانبيمعامل  رجباغ س

ى ازخباع الباعامُتري ٌؿخسضم في الخاالث الخالُت : ؤخُاها ٌؿمى ؾُبرمان َو

 .بطا وان اإلاخغيران ًىلؿمان بلى فئاث مىفهلت هثيرة-

ض الاؾخٗاهت ًغجب َظٍ الفئاث ًٖ الفئاث هفؿها- . بطا وان اإلاخغيران ًلؿمان بلى فئاث وهٍغ

بطا وان اإلاخغيران ول منها مخغير مخهل ولىىىا هفًل اؾخسضام الغجب بضال مً اللُم الخام ليل -

. مخغير

: سيو ل- خخباردزوأكال

        في خالت ٖضم جىفغ  قغوٍ جُبُم جدلُل الخباًً، ًمىً للباخث اؾخسضام ازخباع 

ى ٌؿخٗمل في البُاهاث  ا ًٖ جدلُل الخباًً ألاخاصي، َو هغوهؿاٌ والِـ الظي ٌٗض بضًال الباعامتًر

هلح َظا الازخباع للملاعهاث بين مخغير هىعي ومخغير همي  لها بلى عجب، ٍو الغجبُت والتي جم جدٍى

، هما ؤهه ًسخبر ما اطا واهذ ُٖىاث مؿخللت مإزىطة مً هفـ (زالزت ؤو ؤهثر )لُٗىاث مؿخللت 

ت  اث اإلالاعهت مدؿاٍو اإلاجخم٘ ؤو ؤنها جيخمي الى مجخمٗاث مدكابهت، وال ًخُلب ؤن جيىن اإلاجمٖى

 .الدجم
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 :  للزجبمعامل  جفاق دىل ل

 )هالخٔ في هثير مً ألاخُان ؤن الباخثين ؤو الُلبت الظًً ًلىمىن ببىاء ؤصواث لجم٘ البُاهاث 

للخاهض ( الخبراء) ًلجاون الى ٖغى ؤصواتهم ٖلى ٖضص مً اإلادىمين  (....اؾخبُاهاث، ازخباعاث، 

لضم بٌٗ الباخثين ٖباعاث " نضق اإلادىمين" مما ًُلم ٖلُه  ؤو الهضق الٓاَغي لالصاة، ٍو

لىنهم  ال ًلجاون الى  (......... باإلائت مً اإلادىمين اجفلى ٖلى 95.......اجفم اإلادىمىن ٖلى : مثل

جدلُل حُض ًاهض َظٍ الٗباعاث، في خين ؤهه ًجب ٖليهم جدضًض صعحت الاجفاق ٖلى ٖباعاث ألاصاة 

ىا ًفًل خؿاب مٗامل وا هضاٌ بين اإلادىمين ا جدضًضا بخهاثُا، َو مدمل بىعالق،  ).اإلاغاص بىاَئ

2009 ،119) 

خُث ٌؿخٗمل َظا اإلاٗامل  إلاا ًخىفغ لضي الباخث جغجِبا جدخل ٖلُه مً زالزت مدىمين ؤو ؤهثر 

مىً ؤن ًخٗلم ألامغ َىا بمدىمين ؤو  اث ، خُث ٌُٗي ول مدىم عجبت لبىىص ألاصاة، ٍو إلاىيٖى

مالخٓين مسخلفين ؤو بىفـ اإلادىمين ولىً كامىا بالترجِب في ؤوكاث مسخلفت، ؤو بخلضًم عجب 

إلاىايُ٘ مُٗىت بمٗاًير مسخلفت، في مثل َظٍ ألاخىاٌ الثالر ًيىن الهضف َى مٗغفت ما بطا وان 

ٗض مٗامل الخىافم  َىان اجفاق بين الغجب التي ؤُٖاَا اإلادىمىن للش يء اإلاُلىب منهم جغجِبه، َو

ت ، التي جلىم ٖلى خؿاب 1938الظي ويٗه واهضاٌ ؾىت   مً بين ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الالباعامتًر

ى ًسخلف ًٖ مٗامل ؾبيرمان باللضعة ٖلى حٗمُم  الٗالكت بين مخغيراث مً مؿخىي عجبي َو

ً  .اؾخٗماالجه لخؿاب الٗالكت بين ؤهثر مً مخغيًر

ى ًتراوح بين  w ًغمؼ لهظا اإلاٗامل بالغمؼ   ٖلى وحىص اجفاق اجفاق 1+وجضٌ كُمت  (1+ و 0 ): َو

 ٖلى وحىص ازخالف جام بين آعاء اإلادىمين، وولما اكتربذ 0جام بين آعاء اإلادىمين، بِىما جضٌ كُمت 

 .  ولما اؾخُٗىا اللٌى ؤن صعحت الاعجباٍ بين عجب اإلادىمين مغجفٗت1+اللُمت مً 

ى بحغاء ًمىً اؾخسضامه ٖىضما ًيىن َىان عجبا كام بها بٌٗ الخيام اإلاؿخللين واإلاُلىب  َو

  2مٗغفت مضي اجفاكهم في جدضًض الغجب وللُاؽ صاللت اإلاٗىىٍت ًمىً اؾخسضام وا

:  لخؼى ث  لعلميت الخخبار  ي  ألىب إخصائي و لخأدل مً  لفزطياث

؟َل َىان فغوق؟ .....م َل َىان ٖالكت بين اإلاخغير ؽ واإلاخغير: اشكلت جدلًل 

ت،ؤو فغيُت ؤزغي : لفزطيت ػزح . الفغيُت الهفٍغ
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خؿاب اإلاخىؾُاث،الاهدغاف اإلاُٗاعي،الخباًً،ازخباع )باعا متري : خخيار الاخخبار  اىاأب3

ت مغب٘ واي)ؤوالباعامُتري   (.........الخىغاعاث،اليؿب اإلائٍى

بخهاء ونفي لخلضًم نىعة همُت ًٖ الٓاَغة  : لليام بالعملياث و اعالجاث إلاخصائيت

ت . اإلاضعوؾت وبخهاء اؾخضاللي للخإهض مً كبٌى ؤو عفٌ الفغيُت الهفٍغ

ت:إجخاا  للز ر                . كبٌى ؤو عفٌ الفغيُت الهفٍغ

؟ (كىٍت ؤو مخىؾُت ؤو يُٗفت )إلااطا ًىحض فغق ؟إلااطا جىحض ٖالكت : لخفسير

خماص ٖلى الخفؿيراث:ادز ألاأباب ت (ؤو صلذ)اإلاسخلفت التي جاصي  الٖا بلى كبٌى الفغيُت الهفٍغ

ؤو عفًها جلضًم جفؿيراث مً الخدلُل الاحخماعي ؤو التربىي ؤو الىفاس ي للٓاَغة اإلاضعوؾت 

با)واهُالكا ؤًًا مً الضعاؾاث  الؿابلت اإلاكابهت لضعاؾت الباخث  . (هفـ اإلاخغيراث،ؤو جلٍغ

وفُما ًلي هلضم حضوال ملخها لبٌٗ الازخباعاث ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت الزخباع الفغيُاث التي 

: جبدث في الفغوق

  ملُاؽ اإلاخغير

 هٕى الُٗىت  

     

 فئىي،)هميالؿااٌ       

 (وؿبي

عجبي             اؾمي        

 ؤلاقاعاث ازخباع لُٗىت واخضة
واي جغبُ٘ 

 طي الخضًً
 ُٖىت واخضة

 جىحض َل

 فغوق

للُٗىاث  (ث )ازخباع

 اإلاؿخللت

خني -ازخباع مان ٍو

Mann-whitney 

test  

 واي التربُ٘
ُٖيخان 

 مؿخللخان

للُٗىاث  (ث)ازخباع 

 اإلاؿخللت 

ليىؾىن  ازخباع ٍو

Wilcoxon test  
 ميلماع

ُٖيخان 

 مغجبُخان

ازخباع جدلُل الخباًً 

ANOVA 

- ازخباع هغوؾياٌ

 -Kruskal والِـ

Wallis test 

 واف جغبُ٘
زالر ُٖىاث او 

 ؤهثر مؿخللت

اللُاؾاث 

 Respeatedاإلاخىغعة

Measurements 

ضمان  ازخباع فٍغ

Friedman Cochran 

Q test 

زالر ُٖىاث ؤو 

اهثر مترابُت 
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  لخؿً  اإلاُابلت2وامثاٌ طلً هإزظ 

وا)بن الهضف مً اؾخٗماٌ 
2

لخؿً اإلاُابلت َى ملاعهت جىػَ٘ هٓغي لخانُت ما (

بخىػَ٘ مالخٔ،فالباخث في َظا الازخباع ٌؿعى بلى مٗغفت ما بطا واهذ جىغاعاث ُٖىت ما 

مدكابهت ومخُابلت وممثلت لخىغاعاث اإلاجخم٘ الظي ازظث مىه َظٍ الُٗىت، ومٗنى طلً 

بكل ٖام ان َظا الاخخباع ٌؿاٖض ٖلى مٗغفت ما اطا واهذ الُٗىت اإلاضعوؾت جيخمي 

للخُابم بين الخىػَ٘ الكاَض  (2وا)للمجخم٘، اما الفغيُاث التي ًخم صعاؾتها بىاؾُت ازخباع 

 :في زانُت ما، ومً الخهاثو التي ًخميز بها (للمجخم٘)والخىػَ٘ الىٓغي 

ت  .1  .(اإلاخىكٗت في اإلاجخم٘ )الىكف ًٖ صاللت الفغوق بين الخىغاعاث اإلاالخٓت والخىغاعاث الىٍٓغ

ت  .2  .ٌؿخٗمل هغيٍر مً ازخباعاث الفغيُاث لفدو الفغيُاث الهفٍغ

ت للهفغ (2وا)اطا واهذ  .3 صٌ طلً ٖلى ؤن الخىغاعاث اإلاكاَضة ممثلت للمجخم٘   (0)مؿاٍو

ؤهبر مً نفغ فُضٌ طلً ٖلى وحىص  (2وا)ألانلي، ؤي ٖلى جُابلها مٗه، ؤما اطا واهذ كُمت 

 .فغق بين الخىغاعاث اإلاكاَضة واإلاخىكٗت في اإلاجخم٘

لخؿً اإلاُابلت في خالت جىفغ بُاهاث اؾمُت جل٘ في جهيُفاث  (2وا)ًمىً اؾخٗماٌ ازخباع 

مثلما ًدضر في الاؾخبُاهاث والازخباعاث، ؤي ؤهه ٌؿخٗمل في ؤصواث  (بضًلين ؤو ؤهثر )مخٗضصة 

 )،  (ًىُبم  ال هُبم )،  (وٗم ؤو ال )حم٘ البُاهاث التي حُٗى للمؿخجىب ؤهثر مً بضًل، مثل 

خم خؿاب   (مىافم جماما، مىافم، غير مىافم  : مً اإلاٗاصلت الخالُت (2وا)ٍو

 

وا
2 

 مج = 

 :خُث

 .الخىغاع اإلاكاَض: ث م

 .الخىغاع اإلاخىك٘: ث و

ت بخُبُم الٗالكت2وهخٗغف ٖلى الضاللت ؤلاخهاثُت لــــــــــ وا :  مً زالٌ خؿاب صعحت الخٍغ

مضة  ) (1– ٖضص الهفىف  )   (  1– ٖضص ألٖا

 ( ت و–ت م  )
2

 

 وت 
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:  مثال جؼبيلي

 جلمُظا ًٖ الخسهو الظي ًغغبىهه بٗض 96لىفغى ؤن باخثا ؾإٌ ُٖىت مخيىهت مً   

:  خهىلهم ٖلى قهاصة الخٗلُم اإلاخىؾِ وحاءث الىخاثج والخالي

الخىغاعاث الخسهو 

 48ألاصبي 

 33الٗلمي 

 15حؿُير واكخهاص 

 . لخؿً اإلاُابلت2 وا  اخؿب:     اؼلىب

ى في َظا اإلاثاٌ ًخىػٕ ٖلى زالر فئاث وهي  :الخسهو َى اإلاخغير الىىعي َو

 .ؤصبي ، ٖلمي، حؿُيرواكخهاص 

اث الثالر ًمىً ان حٗمم ٖلى : الاشكاليت َل ًمىً اللٌى ان الفغوق اإلاكاَضة بين اإلاجمٖى

 .اإلاجخم٘

 :  لفزطيت

 .فُما ًسو ازخُاع الخسهو (اإلاجخم٘ )ال ًىحض جُابم بين الخىػَ٘ اإلاكاَض والخىػَ٘ الىٓغي 

َى ازخباع وا : الاخخيار  اىاأب
 .لخؿً اإلاُابلت 2

ت إا  كاهت كيمت : ديفيت  جخاا  للز ر اإلادؿىبت ؤهبر ؤو  (2وا )هزفع  لفزطيت  لصفٍز

 .حؿاوي اللُمت اإلاجضولت

 15/3+33+48 = 32=الخىغاع اإلاخىك٘ ليل الخسههاث 

 الخىغاعاث اإلاخىكٗت الخىغاعاث اإلاكاَضة الخسهو

 32 48 اصبي

 32 33 ٖلمي

 32 15 حؿُير واكخهاص

 96 96 اإلاجمٕى
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  32=96/3: الًجاص الخىغاعاث اإلاخىكٗت هلؿم مجمٕى الخىغاعاث اإلاكاَضة ٖلى ٖضص الازخباعاث  ؤي

 .ومً زم هُبم اإلاٗاصلت

 17.06 =2 لخؿً اإلاُابلت، وبٗض الخُبُم الٗضصي هجض كُمت  وا  2وا خساب كيمت 

وهي  (0.05 )اإلادؿىبت اهبر مً اللُمت الالػمت للضاللت الاخهاثُت هض مؿخىي  2وا الخظ  ن كيمت 

ت ، ووؿخيخج وحىص ازخالف ؤو ٖضم الخُابم بين 5.99=   وبالخالي هغفٌ الفغيُت الهفٍغ

 .الخىغاعاث اإلاكاَضة في الُٗىت، وجىغاعاث الخىػَ٘ الىٓغي اإلاخىكٗت في اإلاجخم٘
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ز  لبدث/ ثاهيا  : دخابت جلٍز

ا وخهغ الىخاثج التي  غيها وجدلُلها وجفؿيَر        بٗض ؤن ًيخهي الباخث مً حم٘ اإلاٗلىماث ٖو

ت، فاهه ًبضؤ بالخفىير في هخابت حهضٍ الٗلمي َظا  جىنل اليها ووي٘ الخىنُاث التي ًغاَا يغوٍع

مً اٌو زُىة كام بها وختى آزغ زُىة، وطلً بهضف هلل َظا الجهض وهخاثجه الٗلمُت لللغاء 

 والباخثين واإلاهخمين بمىيٕى بدثه لالؾخفاصة منها، 

غ ٖلمي زام  ان كُام الباخث بىخابت حهضٍ الٗلمي اإلابظٌو بيافت جفانُله ًخم مً زالٌ جلٍغ

غ البدث  ( 168، 2007خسان هشام،  ).ٌؿمى جلٍغ

ز  لبدث  َى سجل مىخىب إلاا كام به الباخث مً اؾخلهاء للمكيلت ولٗملُاث حعٍزف جلٍز

غ ٖىانغ الخُت بضعحت مً الخفهُل وبلغت الفٗل  ًم الخلٍغ البدث والىخاثج التي جىنل اليها، ٍو

ج لٗمل البدذ خُث ًخم فُه "اإلااض ي ليىن البدث كض جم اهجاٍػ ٗخبر َظا ألازير بمثابت جخٍى ، َو

ل الىخاثج  لت اإلاخبٗت، وهظلً جدلُل اإلاُُٗاث وجإٍو ، 2002عمار عى بلي،  )ٖغى خىنلت الٍُغ

422  )  

ز  لبدث غ البدث الٗلمي بٗضص مً الخهاثو اَمها :خصائص جلٍز  :ًمخاػ جلٍغ

اهه وؾُلى الاًهاٌ حهض الباخث بيافت جفانُله اليى اللغاء والباخثين واإلاٗىُين بمىيٕى  . ؤ

 .البدث ٖمىما 

غ اإلاٗغفت الاوؿاًىت ٖامت والٗلمُت زانت مً زالٌ جباصٌ الافياع  . ب وؾُلت فٗالت في وكغ وجٍُى

 .وجفاٖلها بين الباخثين والضاعؾين 

وؾُلت لىلل مٗغفت ٖلمُت حضًضة جخمثل في هخاثج البدث والتي ًمىً الاؾخفاصة منها ومما  . ث

 .ًدبٗها مً جىنُاث في الخُاة الٗلمُت والٗملُت 

غ البدث ٌٗىـ شخهُت الباخث الٗلمُت والاوؿاهُت وكضعاجه الاوؿاهُت ، لظا  وإلاا وان جلٍغ

 :فُجب ان ًيىن َظا البدث ًخدلى بمىانفاث البدث الجُض ، والتي جخمثل في 

ضم الافغاٍ في الىلل  - خماص ٖلى الىفـ في الىخابت ، ٖو  (189، 2001ٖماع بىخىف ، ) الٖا

 .الهضق وألاماهت الٗلمُت في ٖغى ألافياع ووؿبتها الى ؤصخابها مً زالٌ الخىزُم الجُض  -

غيها بإؾلىب مىُلي ومىيىعي ولغت ؾلؿت وؾهلت  -  الضكت والىيىح في هلل ألافياع ٖو

ُت في ٖغى الىخاثج ختى وان واهذ جخٗاعى م٘ جىحهاث الباخث  -  .الالمىيٖى
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 الدؿلؿل في ألافياع وخؿً عبِ الجمل ببًٗها البٌٗ  -

لت اإلاملت واإلادكىة باإلاتراصفاث الىثيرة ، والالتزام بضال مً طلً بلجمل  - ججىب الجمل الٍُى

 .كهيرة الترهُب 

ً ،فال ًىلي الباخث اَخمام هبيرا بفهل او  - ْغوعة جدلُم الخىاػن بين الفهٌى والٗىاٍو

 .حؼء صون الازغ 

ز  لبدث غ البدث  باَمُت هبيرة جىمً في ماًلي   : هميت جلٍز  :ًدض ى  جلٍغ

o  ًلضم نىعة واضخت ًٖ الباخث وصعحت نضكه وؤماهخه الٗلمُت. 

o  ٌٗىـ نىعة واضخت ًٖ الباخث وامياهُاجه الٗلمُت واؾلىبه الٗلمي. 

o  ٌٗخبر سجال وزاثلُا لضعاؾاث الؿابلت في هفـ اإلاىيٕى. 

o  ًيىن بمثابت مغح٘ عثِس ي لالبدار والضعاؾاث اإلاؿاكبلت  في هفـ اإلاىيٕى. 

o  ًيىن بمثابت سجل خافٔ لىخاثج الضعاؾت بدُث ًمىً الغحٕى الُه ولما صٖذ الخاحت الى

 (170، 2007خسان هشام،  ) .طلً 

غ البدث،  فلض ًيىن   :جخٗضص اهىإ جلٍغ

 .وعكت ٖمل او وعكت بدثُت وفم الانٌى والاؾـ الٗلمُت  -

 .ملاال ٖلمُا  -

 .ؤَغوخت ماحؿخير او صهخىعاٍ  -

 هخابا  -

 : عل د مخؼؽ  لبدث 

ٌٗضص مسُِ البدث اخض اإلاخُلباث الاؾاؾُت في زُىاث البدث الٗلمي ؾىاء وان البدث 

ؾُلضم هغؾالت حامُٗت او الغغاى اليكغ  او في اي مجاٌ مً اإلاجاالث الٗلمُت، وجؼصاص اَمُت 

مسُِ البدث ٖىضما ٌؿعى الباخث الي جلضًمه الى حهت مُٗىت للمىافلت ٖلُه او لخلضًم الضٖم 

ى زُت  لخو مسُِ مكغوٕ الٗمل الظي ؾُلىم به الباخث، َو اإلاالي الالػم لالحغاءٍ، ٍو

مىٓمت ججم٘ ٖىانغ الضعاؾت او البدث  ويهضف مسُِ البدث الى جدلُم زالزت اَضاف عثِؿُت 

 :هي

 .ونف احغاءاث اللُام بالضعاؾت ومخُلباتها .1
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 .جىحُه زُىاث الضعاؾت ومغاخل جىفُظَا .2

م الضعاؾت بٗض اهخائها .3  .حكىُل اَاع لخلٍى

غ ] غ ومىكٗهم ومدخىاَم :مسُِ الخلٍغ مىعَـ اهجلؼ،  )مكغوٕ هخابي خٌى ازخُاع احؼاء الخلاٍع

2004 ،430) 

لىم غالبا باحغاء بٌٗ  اصة ًلىم الباخث باٖضاص مسُِ البدث  ٖىض بضاًت الضعاؾت، ٍو ٖو

غ البدث الظي ٌكخمل في  الخٗضًالث ٖلُه ازىاء صعاؾخه إلاكيلت لُازظ نىعجه النهاثُت في جلٍغ

مٗٓم الاخُان ٖلى هفـ الٗىانغ  التي ًدىيها مسُِ البدث واخُاها ًخم احغاء بٌٗ  

غ البدث  .الخغيراث ٖلُه البضء قي هخابت جلٍغ

ز  لبدث  :عىاصز ومكىهاث جلٍز

ت مً الٗىانغ الغثِؿُت هظهغ هما ًلي غ البدث مجمٖى  : ًخًمً جلٍغ

  : لصفداث  لخمهيلًت

 يىن ٖىىان البدث اإلالترح في مسُِ البدث غالبا َى هفـ ٖىىان : صفدت  لعىى ن ٍو

 :البدث ٖىض الاهتهاء مً احغاءٍ وبجب ان ًخىفغ في ٖىىان البدث ماًلي

 .ان ًيىن مدضصا ومخًمىا الَم ٖىانٍغ -

لت غامًت -  .ان ٌكير الى مىيٕى الضعاؾت بكيل مدضص ولِـ بٍُغ

 .ان ًخمًً الٗىىان اليلماث اإلافخاخُت التي حكير الى مجاٌ البدث ومخغيراجه اإلاسخلفت -

ض ٖضص ولماجه ٖلى زمـ ٖكغة ولمت الا اطا وان َىان يغوعة لظلً -  .الا ًٍؼ

جب ان جخىافغ زالر ؾماث اؾاؾُت في ٖىىان البدث هي  -  الكمىلُت والىيىح والضاللت :ٍو

  نفدت الاَضاء 

  نفدت الكىغ 

  ملخو البدث 

 اث  كاثمت اإلادخٍى

  كاثمت الجضاٌو 

 كاثمت الاقياٌ والغؾىم   
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 :وحكخمل َظٍ ألازيرة ٖلى: مللمت  لبدث ومىهجيخه 

ت مً الٗىانغ َُا   :ملضمت البدث او الضعاؾت وحكمل مجمٖى

 .مىيٕى او مجاٌ مكيلت البدث-

 .اَمُت البدث-

 . هل ف  لبدث

ت مً : للر أاث  لسابلت  خُث جىمً ؤَمُت جدضًض ومغاحٗت الضعاؾاث الؿابلت في مجمٖى

 : الفىاثض اَمها

  جىفير  الخلفُت الٗلمُت واإلاىار اإلاىاؾب واإلاهاصع الالػمت الاحغاء البدث الجضًض. 

  جىكف ًٖ حظوع اإلاكيلت وجاصي الى فهم ما جم بسهىنها في الفتراث الؿابلت. 

 ظا ًاصي الى بدىر حضًضة  . جبرػ الجىاهب التي لم ًخم صعاؾتها مً كبل َو

  جىضح مىاهج الباخثين الؿابلين في مجاٌ البدث والضعاؾت. 

 جىكف ًٖ جضازالث بين البدىر وجىاعص افياع الباخثين . 

 حؿاٖض الباخث  ٖلى احغاء ملاعهاث بين هخاثجه وهخاثج الضعاؾاث الؿابلت. 

 بُٗت بدثه  .حؿاٖض الباخث ٖلى الخىنل الى نُاغت صكُلت ومدضصة الَضاف َو

  حؿاٖض الباخث ٖلى حٗغف مضي اَمُت بدثه في ايافت مٗلىماث حضًضة 

 فغيُاث الضعاؾت-

  ُٖىت الضعاؾت-

ىا مً اإلاهم ان ًىضح الباخث خضوص الضعاؾت وطلً فُما  :مدلدة  لبدث  و خلوده  َو

ًخهل بمجاٌ اإلاكيلت والُٗىت واإلااؾؿاث التي ٌكملها البدث، وجدضًض ٌؿاٖض الباخث في 

 الترهيز ٖلى ؤَضاف 

جٗلها ٖلى صعاًت بدضوص بدثه  .مُٗىت ٍو

 .ؤصاة البدث -

اي جىيُذ اإلالهىص ببٌٗ اإلاهُلخاث واإلافاَُم اإلاؿخٗملت في بدثه ختى ال :جدلًل  افاهيم

ا، خُث ٌؿاٖض َظا الخدضًض في وي٘ اَاع مغحعي ٌؿخسضمه الباخث في  ٌؿاء فهمها او جفؿيَر
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فا لبٌٗ اإلاهُلخاث مؿخُٗىا بمغح٘  الخٗامل م٘ مكيلت البدث، وكض ًدبنى الباخث اخُاها حٍٗغ

لت واضخت  مٗين او صعاؾت ؾابلت، وفي َظٍ الخالت ًجب الاقاعة الى طلً ًٍُغ

 غ اإلاىيٕى خُث ًخًمً ماًلي  :متن  لبدث  :ًمثل َظا اللؿم الغثِس ي مً البدث حَى

 .جدلُل ومٗالجت البُاهاث  -

 . هخاثج البدث -

ا -  .  مىاككت الىخاثج وجفؿيَر

 لىخائج و لخىصياث  : 

  اصادر  

  االخم  

ز  لبدث  لعلمي  : ابادئ  لعامت لكخابت جلٍز

غن   ًت او الىلاٍ الٗامت التي ؾخىخب وجىٓم جلٍغ جدًير كاثمت اولُت بالخٍُى الٍٗغ

اث  خىلها، مما ؾُىػصن بغئٍت مىُلُت مباقغة بسهىم مضي جغابِ او جيامل اإلادخٍى

 .والافياع التي ؾخلضمها

الىخابت الىاضخت اإلافهلت إلاٗلىماث وميىهاث البدث لضعحت ًفهم اللاعت الظي كض  

اث ومفاَُم البدث اإلاخسههت او الخانت  .الًمخلً مٗغفت ؾابلت بما كمذ بُه وبمجٍغ

ً مسخهين، الامغ    ٍغ مً ؤزٍغ الىخابت الىاكضة التي ًفترى زاللها الباخث كغاءة وهلض جلٍغ

ا واؾلىبُا ٍغ بىاثُا ولغٍى  .الظي ٌؿاٖضٍ ٖلى الخصخُذ والخدؿين الظاحي لخلٍغ

ً إلادخىي البدث    .الىخابت بلغت وازلت غير مترصصة مً الىخاثج او كبٌى الازٍغ

غ   الىخابت باألؾلىب واللغت واإلادخىي الصخُدين مً ؤٌو مغة مما ٌؿهل ٖملُت جىُٓم جلٍغ

البدث،  خُث كض ال ًدخاج ألامغ بهظا ؾىي بٖضاص اإلاؿىصة ألاولى  زم اللغاءة اإلاخإهُت لها 

ت ٖليها، فخبضو بٗضثظ حاَؼة للُباٖت ٖلى آلالت الياجبت  إلحغاء الخٗضًالث الًغوٍع

غ لليكغ ؤو الاؾخسضام  .اؾخٗضاصا لخلضًم الخلٍغ

كض جىاحه مىكفا جبضو فُه ألافياع غير مخخابٗت او غير مدؿلؿلت فال جترص ٖىضثظ مً كو  

غ ؤو البدث مما ؾُىفغ  الٗباعاث اإلاٗىُت وبٖاصة جغجُبها خؿب مىايٗها اإلاىاؾبت في الخلٍغ
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الىثير مً ٖىاء جىغاع الىخابت ال ؾُما بطا هىا في بضاًت مغخلت بٖضاص اإلاؿىصة الٗامت 

 .للبدث

غ  البدث   ..وؿخسضم ألافٗاٌ اإلاايُت ٖىض نُاغت جلٍغ

 . الابخٗاص ًٖ ؤلاقاعة لىفؿً في البدث 

ًاهض ...وان هلٌى مثال ....الؿماح للضعاؾاث الؿابلت بمىاككت اإلاكيلت وهخاثج الضعاؾت 

جاصٌ فالن ٖلى ان مثل َظا ألامغ ٌٗض......بهظا الهضص ؤن ...فالن  لترح فالن بان ........ٍو ٍو

لت اإلاىاؾبت إلاٗالجت مثل َظا اإلاىكف هي  ......جيىن الٍُغ

ً صاثما بٗض َغح  ؤفياع الغير   خُث ًيبغي ان ال هىخفي ؤبضا بما ًلىله ....ًيىن الخضٍو

آلازغون بل وىن عؤًا زانا بً ًخفم او ًىاكٌ مىُلُا مً ؾبلً مً الباخثين والىخاب 

 .واإلافىٍغً

الابخٗاص ًٖ لٗباعاث اإلافخىخت الٗامت ، هً صاثما مدضصا في لغخً ومٗاهًُ والخلاثم التي  

 .وٗغيها، بدُث ًمىً في ول ألاخىاٌ ٖض وكُاؽ ما جدخىٍه مً مٗلىماث ؤو ؤفياع 

ت خُت في مٗىاَا وجًمُىاتها   الابخٗاص ًٖ الىخابت بلغت ٖابغة غير وازلت واؾخسضام لغت كٍى

بُت : مثل ت الخجٍغ  .......ووص ان الىخاثج ....ؤحغي الباخث الازخباع  ٖلى اإلاجمٖى

ث بٗض الاهتهاء مً هخابت اإلاؿىصة ألاولى للبدث واللغاءة الثاهُت له بغغى   مداولت التًر

 )الخىلُذ وبزغاحه بالهُغت ألازيرة التي جغياَا، اط ان الفسخت الفانلت مً الىكذ 

 ؾخمىً  (وولما َالذ لٗضة اًام ولما وان طلً ؤفًل 
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 : عزض  لىخائج وجفسيرها/ ثالثا

          بٗض ان ًيخهي الباخث مً حم٘ البُاهاث بىحه ٖام، ًىحه اَخمامه هى جدلُل وجفؿير جلً 

خباع البُاهاث اإلاخدهل  ىض َظٍ اإلاغخلت ًجب ؤن ًً٘ في ٖين الٖا البُاهاث اإلاخدهل ٖليها، ٖو

خباع بقيالُت البدث ، ؤي ؤن جيىن لضًه هٓغة قاملت ًٖ  ٖليها، هما ًجب ٖلُه ان ًً٘ في الٖا

،  .اإلاىيٕى

   ومً َىا جبرػ الٗالكت بين ؤلاقيالُت وجدلُل وجفؿير بُاهاث البدث، لظا ًخدضص مدخىي َظا 

الفهل وفلا لدؿائالث البدث، بدُث ًخم جغجُبها  بما خؿب ؤَمُت اإلاٗلىماث والبُاهاث 

ا خؿب جغجُبها في بقيالُت البدث  .اإلاخدهل ٖليها، ؤو طهَغ

 فًمً الٗىهغ ألاٌو او اإلاُلب ألاٌو بن صح اللٌى ًخم بصعاج الدؿاٌئ الٗام ـإو الغثِس ي ؤو 

مً زالٌ الجضاٌو  (َا)الفغيُت الٗامت، اط ًخم ٖغى البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗللت به

ا وفهم صاللتها، زم  هيخلل الى ٖغى الىخاثج اإلاخٗللت باألؾئلت  ؤلاخهاثُت وجدلُلها وجفؿيَر

الجؼثُت  ؤو الفغيُاث الجؼثُت، وجيىن ٌ الىخاثج يمً حضاٌو م٘ الاقاعة الى الاؾالُب 

 .الاخهاثُت اإلاؿخسضمت في َظٍ البُاهاث 

ب َىا جىُٓم  لهض بالخبٍى بها، ٍو زم جاحي مغخلت جدلُل البُاهاث بٗض ٖملُت حمٗها وجبٍى

يىن طلً بخهيُف جلً البُاهاث . البُاهاث وجهيُفها في قيل مغجب ٌؿهل مً ٖملُت الخدلُل ٍو

ُت، وغالبا ما ٌؿخٗين باألصواث اإلاىهجُت الىمُت  اث ؤو فئاث فٖغ بها في ؤكؿام ؤو مجمٖى وجبٍى

مثل الجضاٌو ؤلاخهاثُت التي ًخم مً زاللها الخٗبير ًٖ اإلاُُٗاث الىُفُت بمُٗباث همُت 

ا  .ٌؿهل الخٗبير ٖنها، وبالخالي ؾهىلت جدلُلها وجفؿيَر

 )    هما ًفؿغ الباخث هخاثجه في يىء زبرجه وفي يىء هخاثج البدىر والضعاؾاث الؿابلت 

، ومٗغفت مىك٘ الضعاؾت الخالُت مً الضعاؾاث الؿابلت مً خُث الاجفاق والخٗاعى  (اإلاغجبُت

وإلااطا ازخلفذ   (الضعاؾاث )، ؤي ٖلُه ان ٌكغح إلااطا اجفلذ هخاثج بدثه م٘ هخاثج بٌٗ البدىر

ل ًغح٘ طلً الزخالف  ُٖىاث َظٍ البدىر مً  م٘ هخاثج بٌٗ البدىر الؿابلت ألازغي؟  َو

خُث الدجم والخهاثو؟ او الزخالف ْغوف احغاء الخجغبت، او ازخالف ألاصواث التي جم 

 بىاؾُتها حم٘ البُاهاث؟
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لى الباخث ؤن ٌؿإٌ هفؿه ؤًًا ٖما بطا وان ٌٗخلض ؤن الىخاثج التي جىنل بليها صخُدت  ٖو

مىً حٗمُمها ٖلى ؤي ؤفغاص بهفت ٖامت ، او حٗمُمها ٖلى ؤفغاص مكابهين  ألفغاص ُٖىت البدث  ٍو

 وإلااطا؟ 
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 : جىثيم  لبدث  لعلمي/ر بعا

َىان َغق مسخلفت لىجثُم البدث الٗلمي ًمىً مالخٓتها مً زالٌ اؾخٗغاى الىخب 

اـ وجدضص بٌٗ الضوعٍاث ؤؾلىب الخىزُم الظي حٗخمضٍ  والضوعٍاث والغؾاثل الجامُٗت وغيَر

يمً مٗاًير اليكغ لضيها، وجيكٍغ في نفداتها الاولى ؤو الازيرة، وجُلب مً الباخث ؤن ًلتزم 

بهظٍ الخٗلُماث ٖىض اعؾاٌ البدىر ؤو الضعاؾاث لليكغ لضيها، والجضًغ بالظهغ ؤهه ال ًفهم 

 :اللاعت ازخالف َغق جىزُم االبدىر والضعاؾاث بلضع ما يهمه

لت وؾهىلتها . ؤ  .ويىح الٍُغ

 .الالتزام في اؾخٗمالها زالٌ البدث، مً بضاًخه الى نهاًخه . ب

لت ًٖ اإلاهضع اإلاؿخسضم ؤو اإلالخبـ مىه . ث  .قمىلُت اإلاٗلىماث التي جلضمها الٍُغ

م  بين هلل اإلاٗلىماث والاؾدكهاص        والخىزُم ٖملُت نٗبت للغاًت، ألهه مً الهٗب الخفٍغ

ؼ وحهت هٓغ الباخث، ؤو الخمهُض للفىغة ألانلُت، فالباخث ٖىضما  ببٌٗ الفلغاث ؤو حٍٗؼ

ُت وألاماهت الٗلمُت والاؾخٗاهت بأعاء  ًىخب ، ًداٌو ؤن ٌُٗي اهُباٖا بإهه ملتزم باإلاىيٖى

ضاف٘ ًٖ اللُم التي  ، ٍو ، لىىه في واك٘ ألامغ ٌٗبر ًٖ وحهت هٍٓغ ً، لخضُٖم وحهت هٍٓغ آلازٍغ

ؿخٗغى ألافياع التي جبضو له مهمت، ومٗبرة ًٖ اإلاىيٕى  .آمً بها، َو

ُت وألاماهت الٗلمُت ، والخدلي بغوح الضكت والهضق في    وبىاء ٖلى ول طلً فان اإلاىيٖى

 .مٗالجت اإلاىيٕى هي ؤقُاء وؿبُت

  لظلً ًجب ان هىلي ؤَمُت هبيرة لإلإلاام بإنٌى البدث الٗلمي، وخؿً اؾخٗماٌ الىزاثم، 

  (154، 2001عمار بىخىش،  )وؤلاقاعة بلى اإلاهاصع التي ؤزظث منها ألافياع ألاؾاؾُت 

 .وفُما ًلي ألاؾالُب الٗلمُت واللىاٖض الخلىُت التي حؿخٗمل في هخابت ؤي بدث

 : الاكخباس.1

ه، ؾىاء وان  فٗىضما ًىخب الباخث ًداٌو ان ٌؿدكهض بما كاله بٌٗ الىخاب خٌى مىيٖى

هاع وحهت هٓغ ؤزغي مسالفت لغؤًه، ولىً في ولخا  طلً بلهض جضُٖم حججه ومىاكفه، ؤم إْل

تراف بان ناخب َظٍ الفىغة، َى الباخث الفالوي،  الخالخين، ال بض مً ؤلاقاعة الى اإلاهضع والٖا

لت ٌؿخُُ٘ الباخث ان ًثبذ هؼاَخه وهفاءجه الٗلمُت،  في هخابه او صعاؾخه هظا، وبهظٍ الٍُغ

، وبُٖاء اإلاهضع الظي ًمىً ان ٌؿخٗين  الهه ؤفاص اللاعت بىحهت هٓغ مفىغ ازغ خٌى اإلاىيٕى
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ت خؿان  )به، وبالخالي الخإهض ، مما بطا واهذ اإلاٗلىماث مىلىلت بهضق وهؼاَت، آم ؤنها مكَى

 (154، 2007َكام، 

يسجم الاكخباؽ م٘ الُبُٗت التراهمُت للبدث الٗلمي، خُث جخىلض اإلاٗغفت ؤلاوؿاهُت وجىمى  ٍو

وجخيازغ وجىدكغ مً زالٌ حهىص مخىانلت ومترابُت ًبظلها الباخثىن، وبالخالي فان الاكخباؽ 

ت والبىاء الخياملي للمٗغفت والٗلم  ، 2002عبحي مهُفى ٖلُان،  )ٌٗؼػ الخىانل والاؾخمغاٍع

292 ) 

اثف التي حٗىـ ؤَمُت الاكخباؽ هظهغ ما ًلي  :ومً ؤَم الْى

الخإنُل الٗلمي واإلاىيىعي لألفياع وآلاعاء مً زالٌ الخٗغف ٖلى ألافياع الؿابلت في  .1

 .اإلاىيٕى وؤصخابها وجلُُم َظٍ ألافياع

الخفاٖل بين الباخثين وجىلُض ؤفياع حضًضة مً زالٌ الىلاف والخدلُل وجباصٌ الاعاء مهما  .2

 .جىاكًذ او اوسجمذ م٘ بًٗها

ججمُ٘ مسخلف آلاعاء خٌى مىيٕى الضعاؾت بلهض الخمدُو والخٗغف ٖلى الجىاهب  .3

غفت ؤفًل خٌى اإلاىيٕى  .اإلاسخلفت، وهلاٍ اللىة والًٗف وبالخالي الىنٌى الى ٖو

ً لخضُٖم وحهت هٓغ الباخث .4  .الاؾخٗاهت باالكخباؽ مً آعاء آلازٍغ

 .الىفاء بمخُلباث وكىاٖض البدث الٗلمي .5

    والاكخباؽ كض ًيىن خغفُا، اي ازظ الىخابت هما وعصث ولمت بيلمت ، وكض ًيىن غير 

 .مباقغ، وفي َظٍ الخالت ًيىن الاكخباؽ للفىغة ولِـ لليلماث هفؿها

 وباليؿبت لالكخباؽ الخغفي، فالبض ان هفغق بين الاكخباؽ الظي ًخجاوػ ؤعبٗت اؾُغ، 

والاكخباؽ الظي ًلل ًٖ ؤعبٗت اؾُغ، ففي الخالت ألاولى، ال بض ان ًىخب الباخث ألاؾُغ 

كتٍر في َظٍ ألاؾُغ ان جيىن في  اإلالخبؿت بما ًٓهغ بىيىح ؤنها لِؿذ مً بهخاحه، َو

بت مً بًٗها البٌٗ  .وؾِ الهفدت، والؿُىع كٍغ

    وفي بٌٗ ألاخُان، ًيىن الاكخباؽ قبه مخلُ٘، اي  ان حمال مإزىطة مً ملُٗين 

 .مسخلفين، وفي َظٍ الخالت ، ال بض مً وي٘ بٌٗ الىلاٍ في الؿُغ لإلقاعة بلى طلً

َىان زالر َغق عثِؿُت مؿخسضمت في البدىر والضعاؾاث : الاشارة  لى  اصادر- 2

 : الٗلُا َظٍ ألاًام وهي ٖلى الىدى الخالي
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التركُم اإلادؿلؿل ليل اإلاهاصع لجمُ٘ نفداث البدث وججمُٗها في نهاًت البدث خؿب  -

 .جغجُبها في اإلاتن

 .   التركُم اإلادؿلؿل ليل نفدت م٘ طهغ اإلاهاصع في ؤؾفل الهفدت هفؿها -

ىُت  - لت حمُٗت ٖلم الىفـ ألامٍغ وفيها ًخم وي٘ اؾم ٖاثلت اإلاالف والؿىت التي (APA)ٍَغ

، 1995الجابغي، )نضع فيها الىخاب والهفدت التي ازظ منها الىو في نهاًت ول اكخباؽ َىظا 

خم حم٘ اإلاهاصع وجغجُبها هجاثُا في نهاًت البدث(90م   .، ٍو

 : ومً كىاٖض الاكخباؽ ما ًلي

 جدغي الضكت في ٖملُت الاكخباؽ وطهغ اإلاهضع ألانلي الظي جم الاكخباؽ مىه  -

. يغوعة وي٘ ما ٌكير الى ان اإلااصة ملخبؿت بكيل مباقغ او غير مباقغ  -

م وي٘ زالر هلاٍ  ٖىض خظف حؼء مً اإلااصة اإلالخبؿت فُجب ان ٌكير البدث الى طلً ًٖ ٍَغ

 ميان اإلااصة اإلادظوفت... مخخابٗت 

بطا ؤياف الباخث ٖباعة او حملت او حٗلُلا او صدح قِئا في اإلااصة اإلالخبؿت فٗلُه ؤن ٌكير  -

م ويٗه بين كىؾين   .بلى طالً ًٖ ٍَغ

ض ًٖ نفدت واخضة  - جب الا ًٍؼ ل ٍو  . بكيل ٖام الًدبظ الاكخباؽ الٍُى

 : حؿخسضم الهىامل في الخاالث الخالُت : الاشارة  لى  لهى مش- 3 

ً اإلاهاصع التي اٖخمض ٖلُه الياجب في بدثه-1  .جضٍو

 .قغح بٌٗ مٗاوي اإلافغصاث وبُٖاء  مٗلىماث بيافُت ٖنها - 2

 .جصخُذ بٌٗ ؤزُاء الىهىم والخٗلُم ٖنها -3

ف به -4  جلضًم هبظة كهيرة ًٖ خُاة شخو له ؤَمُت في البدث او الخٍٗغ

 .جلضًم ؤصلت ٖلى صخت آلاعاء التي جضٖم عاي الباخث او جخٗاعى مٗه-5

 .لفذ اهدباٍ اللاعت الى مىاص ْهغث في مىاي٘ ؤزغي مً البدث  -6

مت في اللغآن -7  . بُان مىي٘ آلاًت اللغآهُت الىٍغ

  : لهامش  لذي ٌشار فيه  لى دخاب. 1.3

 :ًيبغي مغاٖاة الدؿلؿل الخالي في ؤلاقاعة الى الىخاب

 .اؾم اإلاالف زم للبه- 
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 (جدخه زِ )ٖىىان الىخاب - 

ٌ  )اؾم اإلاترحم ؤو حام٘ الفهٌى -    (بطا وان َىان مترحم ؤو مكغف ٖلى حم٘ الفهى

 (الخ......بطا واهذ  الثاهُت او الثالثت )عكم الُبٗت-  

 .اؾم اإلاضًىت و البلض الظي وكغ فُه الىخاب - 

 .اؾم الىاقغ- 

ش اليكغ-   .جاٍع

 .عكم نفدخه ؤو نفداث الاكخباؽ- 

 : لهامش  لذي ٌشار فيه  لى   لكخاب هفسه مزجين مخخاليخين. 2.3

حغي الٗغف، ؤن ال ًىغع الباخث هخابت حمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بىفـ الىخاب الظي 

خماص ٖلى اإلاغح٘  اؾخٗمله مغجين مخخالُخين ؤو ؤهثر ، ولىً صون اهلُإ ؤو مىانلت في الٖا

فاهه ًىخب ٖىض اؾخٗماله مغة زاهُت، في الهامل الخالي مباقغة، فُىخفي بىي٘ ولمت . هفؿه

هفـ اإلاهضع الؿابم الظهغ ؤو اإلاهضع هفؿه، م٘ وي٘ عكم الهفدت ؤو الهفداث التي 

ؤزظث منها اإلاٗلىماث، وبطا وان الىخاب باللغت ألاحىبُت، فُخٗين ٖلى الباخث ؤن ٌؿخٗمل 

 .زم عكم الهفدت (  ibid ): ولمت

 : لهامش  لذي ٌشار فيه  لى   لكخاب هفسه مزجين غير مخخاليخين- 3.3

  : في َظٍ الخالت ًجب َغح الؿاالين الخالُُين

 َل للىخاب مالف واخض في حمُ٘ الهىامل؟ -  

 ؤم َىان ؤهثر مً مالف واخض في حمُ٘ الهىامل ؟- 

فاطا وان للمالف هخاب واخض، فهظا وي٘ َبُعي، وهىخفي باالقاعة الى َظا الىخاب، - 

. واٖاصة هخابت للب اإلاالف، م٘ الاقاعة الى الهفدت ؤو الهفداث التي ؤزظث منها اإلاٗلىماث

ت ، وؿخٗمل في َظٍ الخالت ولمت  . لندلل بها على ذلك op.cit:  وفي اللغت ألاهجليًز

لة- 4.3  . لهامش  لذي ٌشار فيه  لى ملال في مجلت  و جٍز
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ضة ًىمُت، فان الترجِباث التي جدضزىا       << ٖىضما ًيىن الاكخباؽ مً مجلت ٖلمُت او حٍغ

هبذ الترجِب ٖلى  ٖنها في بضاًت الخضًث ًٖ الهىامل جخغير حغيرا جاما مً هاخُت الكيل، ٍو

 :الىدى الخالي

 .اؾم الياجب وللبه. 

 .ٖىىان اإلالالت، بين كىؾين، في البضاًت والنهاًت. 

ضة وجدذ ؾُغ.  .اؾم اإلاجلت ؤو الجٍغ

 .عكم الٗضص. 

 .عكم اإلاجلض. 

ش الهضوع .   (الُىم او الكهغ، بيافت بلى الؿىت )جاٍع

 .عكم الهفدت او الهفداث اإلاكاع اليها. 

 . لهامش  لذي ٌشار فيه  لى در أت في دخاب ًدمل  أما آخز- 5.3

ت مً الضعاؾاث، كام باالقغاف ٖليها وجهيُفها واجب آزغ، غير  ٖىضما ًجض الباخث مجمٖى

ىىان  الياجب الظي اكخبـ مىه، ففي اميان الباخث ان ًىخب اؾم اإلاالف وللبه، ٖو

، زم ًً٘ اؾم الياجب الظي حم٘ (بين كىؾين في البضاًت والنهاًت )صعاؾخه في الىخاب

ًُف الى طلً حمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخبفُت ًٖ  اإلالاالث وللبه وزبذ اؾمه ٖلى ْهغ الغالف، ٍو

 .الىخاب

 . لهامش  لذي ٌشار فيه  لى وثائم خكىميت- 6.3

في َظٍ الخالت ال بض مً هخابت اؾم الضولت، زم الىػاعة ؤو ؤلاصاعة الٗامت التي كامذ بيكغ 

ىىان الضعاؾت الجهت  )اؾم الىاقغ وميان اليكغ: ، وبين كىؾين (جدخه زِ )الضعاؾت، ٖو

ش اليكغ(الىاقغة  .، وجاٍع

 .وبٗض اغالق اللىؾين جىي٘ فانلت، زم الهفدت اإلالخبـ منها

 : لهامش  لذي ٌشار فيه  لى كاهىن - 7.3

ٖىضما ًلخبـ الياجب مً هو كاهىوي، فمً اإلاؿخدؿً ؤن ًدب٘ الترجِباث الخالُت في هخابت 

 :الهامل
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 .هخابت اؾم الضولت -

ُٗت او الغثاؾُت، اي الجهت التي انضعث اللاهىن  -  .اؾم الؿلُت الدكَغ

 (.......مغؾىم او امغ او كغاع )ؤلاقاعة بلى هٕى اللاهىن  -

 .جدضًض عكم اللاهىن  -

 .طهغ الؿىت -

ش الظي نضعث فُه - ضة الغؾمُت، عكم الٗضص والخاٍع  .فخذ كىؾين ووي٘ اؾم الجٍغ

 .وي٘ فانلت بٗض بغالق اللىؽ، وهخابت البىض او الفلغة -

 .ؤلاقاعة الى الهفدت او الهفداث التي جم الاكخباؽ منها -

 : لهامش  لذي ٌشار فيه  لى در أاث غير ميشىرة- 8.3

اث التي جىػٕ ٖلى الُلبت مً كبل ؤؾاجظتهم، ؤو مكغوٕ بدث لم   وهلهض بها جلً اإلاُبٖى

ًيكغ بٗض، خُث في بميان الباخث ؤن ًلخبـ مً َظٍ الضعاؾاث غير اإلايكىعة وطلً بةجبإ 

 :الترجِباث الخالُت

 .اؾم وللب الياجب بٗضٍ فانلت -

 .بين كىؾين في البضاًت والنهاًت، ًىخب ٖىىان الضعاؾت التي ًدىاولها الباخث  -

ت  ): بين كىؾين ، ًخم جدضًض هٕى الضعاؾت  - ؤَغوخت، عؾالت حامُٗت، ؤو مُبٖى

ش الظي جم  (الخ.....للُلبت غوخت، الخاٍع ، زم ًظهغ اإلاٗهض ؤو الجامٗت التي هىككذ فيها ألَا

 .فُه طلً الىلاف

 .بٗض بغالق اللىؾين، جىي٘ فانلت، والهفدت ؤو الهفداث التي جم الاكخباؽ منها -

 : لهامش  لذي ٌشار فيه  لى ملابالث شخصيت- 9.3

اطا وان الباخث ًلىم بضعاؾت ًٖ مىيٕى ًخُلب ملابالث م٘ اإلاؿاولين اإلاٗىُين واإلاهخمين 

باإلاىيٕى الظي ٌٗالجه، فان طلً ًخُلب بحغاء ملابالث شخهُت، والخٗغف ٖلى وحهاث 

لت الخالُت في التهمِل م في اإلاىيٕى في َظٍ الخالت ًجب بجبإ الٍُغ  : هَٓغ

ال بض مً طهغ اؾم وللب الصخو الظي " ؤي..... م٘" ملابلت" ؤلاقاعة في اٌو الؿُغ الى ولمت-  

 .حغث اإلالابلت مٗه 
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ُفت الصخو ؤو مىهبه-    .بٗض الفانلت ًإحي طهغ ْو

 .ؤلاقاعة الى اإلايان الظي جمذ فُه اإلالابلت-  

ش بحغاء اإلالابلت -   جاٍع

 :كائمت  اصادر- 4

       جًم َظٍ اللاثمت حمُ٘ اإلاهاصع التي اؾخفاص منها الباخث في هخابت بدثه،ؾىاء اكخبـ مىه 

بكيل مباقغ ؤو غير مباقغ في متن البدث ؤو بٖخمض ٖليها ولم ًىعص ههىنا منها في الؿُاق 

 :وحكمل َظٍ اإلاهاصع

 الىخب ؾىاء واهذ هخبا مغحُٗت ؤو غير مغحُٗت،ؤصبُت ؤو ٖلمُت،الخ. 

 الضوعٍاث وحكمل اإلاجالث الٗلمُت وألاصبُت،الٗامت واإلاخسههت،والصخف 

 ا غ والىزاثم وؤوعاق اإلااجمغاث وغيَر  .الخلاٍع

 ت بإقيالها اإلاسخلفت  .اإلاىاص الؿمُٗت والبهٍغ

  (عؾاثل اإلااحؿخير والضهخىعاٍ )الغؾاثل الجامُٗت. 

 اإلالابالث الصخهُت. 

 (كىاٖض،بىىن ؤو هٓم وقبياث اإلاٗلىماث)اإلاىاص اإلادؿىبت واإلاسؼهت ٖلى الخاؾىب. 

مىً بًجاػ ؤَمُت كاثمت اإلاهاصع في الىلاٍ الخالُت  :ٍو

ببغاػ كُمت البدث مً زالٌ الاقاعة الى اإلاغاح٘ واإلاهاصع اإلاسخلفت التي عح٘ ٖليها وبؾخفاص  -1

 منها الباخث

 جىيُذ مضي خضازت اإلاٗلىماث التي عح٘ اليها الباخث-2

ً وجؼوٍضَم للاثمت خضًثت باإلاهاصع في مجاٌ -3 جىفير الىكذ والجهض ٖلى الباخثين آلازٍغ

 (.304م:2002عبحي مهُفى ٖلُان،)اإلاىيٕى كُض الضعاؾت 

جب مغاٖاة الامىع الخالُت ٖىض بٖضاص كاثمت اإلاهاصع  :ٍو

 .جظهغ حمُ٘ اإلاهاصع التي بٖخمض ٖليها الباخث 

 :جلؿُم اإلاغاح٘ ؤو اإلاهاصع ٖلى الىدى الخالي 

 .اإلاهاصع الٗغبُت،واإلاهاصع الاحىبُت-

 .الىخب،الضوعٍاث،الغؾاثل الجامُٗت،الخ-
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ؿخسضم اؾم الٗاثلت ؤوال في خالت اإلاالفين   جغجب اللاثمت هجاثُا خؿب اؾم اإلاالف،َو

 ألاحاهب

نها   . وفي خالت وعوص ؤهثر مً مهضع  لىفـ اإلاالف فةنها جغجب هجاثُا خؿب ٖىاٍو

 :  خالكياث  لبدث  لعلمي- 5

ت مً الهفاث ألاؾاؾُت التي جخلخو في  : ًجب ٖل الباخث ؤن ًخهف بمجمٖى

o ؤن ًخلً اإلاهاعاث الاؾاؾُت الالػمت للبدث الٗلمي. 

o إل واإلاٗغفت الىاؾٗت ٖلى مىيٕى البدث  .الَا

o  ان جخىفغ لضي الباخث اإلاٗغفت ببٌٗ الاؾالُب الاخهاثُت. 

o ُت والخُاص في جهمُم البدث، وفي ٖغى الىخاثج ومىاككتها  .اإلاىيٖى

o  الهبر واللضعة ٖلى الخدمل. 

ًُف كىضًلجي الى َظٍ الهفداث  ( 164، 2007خؿان َكام،  ): ٍو

 جىفغ الغغبت الصخهُت في مىيٕى البدث. 

 جىاي٘ البدث. 

 الترهيز وكىة اإلاالخٓت. 

 اللضعة ٖلى اهجاػ البدث. 

 ان ًيىن مىٓما. 

 الخجغص الٗلمي للباخث. 

ؼ خلُفت،  )ًلٌى الخلُفت  ان نفاث الباخث الجُض جخلخو في  (20، 1997قٗبان ٖبض الٍٗؼ

 :الىلاٍ الخالُت

 الاًمان بلُمت الٗلم . 

 الاماهت الٗامت والاماهت الٗلمُت. 

 ٌؾٗت الافم والخُا. 

 اللضعة ٖلى الخدلُل والترهُب واإلالاعهت. 

  الثلافت الىاؾٗت. 
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 ُت والخجغص  .اإلاىيٖى

 الهبر والجلض. 

 الُلًت واللضعة ٖلى الىلض. 

 الصجاٖت الٗلمُت. 

 ٖضم الاًمان بالهضفت. 

 الؿُُغة ٖلى لغت البدث ولغت ؤحىبُت واخضة ٖلى ألاكل. 

 اؾخسضام ؤخضر ما في ٖهٍغ مً جىىىلىحُا. 

جب ٖلى ؤن ٌٗغف الباخث ؤن مً خم ألافغاص  :    ٍو

o الخٗغف ٖلى ؤَضاف الضعاؾت كبل اإلاكاعهت فيها. 

o عفٌ اإلاكاعهت في الضعاؾت ولُا. 

o عفٌ الاحابت ٖلى بٌٗ اؾئلت الضعاؾت. 

o ت اإلاٗلىماث التي ًلضمىنها  .الخفاّ ٖلى ؾٍغ

o ٖضم جدمل اي جيالُف جيخج ًٖ مكاعهتهم في الضعاؾت. 

o جدضًض الىكذ اإلاىاؾب للمكاعهت في البدث او الضعاؾت. 

هفها بضكت، وال ًسخاع منها ما ًىافم غغيا في      والباخث الٗلمي ؤمين، ًالخٔ الٓىاَغ بضكت، ٍو

ٗلً هخاثجه هما ْهغث ولِـ هما ًغغب  سجل، َو لِـ َو ض،بل بالخٔ ٍو هفؿه، ويهمل منها ما ًٍغ

كير  ان جيىن، والباخث ؤمين ؤًًا في اٖخماصٍ ٖلى الخلاثم التي اهدكفها آلازغون، ًإزظ منها، َو

اليها صون ؤن ًيؿبها لىفؿه، وال ًدؿٕغ الباخث في بنضاع ؤخيامه، وال ًهضع ؤخياما بال بطا امخلً 

ان والضلُل اليافي ٖلى طلً  .البَر

ُت والخُاص في جهمُم البدث وفي ٖغى الىخاثج ومىاككتها،      ومً ؤزالكُاث البدث اإلاىيٖى

ف هخاثج البدث اطا حٗاعيذ م٘ مهالح الباخث  والبٗض ًٖ التزمذ باآلعاء الصخهُت، ؤو بخدٍغ

 .الظاجُت

  ومً ؤزالكُاث البدث الهبر والخدمل، فهىان الٗضًض مً ألابدار التي كض حؿخغغق فترة مً 

الباخث ، ؤو كض جٌُى ٖما جىكٗه في البضاًت، هٓغا لخضزل بٌٗ اإلاخغيراث الٗغيُت، وبالخالي فان 

 .ٖلى الباخث ان ًيىن نبىعا ولضًه اللضعة ٖلى الخدمل



 محاضرات في منهجية وتقنيات البحث لطلبة ماستر علم النفس تنظيم وعمل
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2020 
 ومً ؤزالكُاث البدث الٗلمي ان ًخلبل الباخث الخلاثم بٗض ان ًىدكفها، وان ًيىن مؿخٗضا 

لخلبل الخلاثم التي ًىدكفها آلازغون، وال ًخديز لخلُلت مُٗىت، وال ًجامل ٖلى خؿاب 

الخلُلت، وال ًلف مىكفا مٗاصًا منها بطا واهذ َظٍ الجلُلت مدالفت لغاًه، ختى وان حاءث ن 

مىافؿُه ومٗاعيُه، وال ًفؿض الباخث ٖالكخه م٘ اإلاٗاعيين بل ًلُم ٖالكاث وصًت ومهىُت 

 مٗهم  

    

 

 


