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 خطوات كتابة الرسائل الجامعية: 99السحاضرة  

 .عشوان البحث :1
يشبغي عمى الباحث أن يحدن اختيار عشوان بحثه،  أأن يرهيغ، اهيادق دةي هق        
أيعج اختيار العشوان من أاعب السخاحل التي يجب عمى الباحث سواء أكهان  .أسميسق

عزو هيئهق دهجريذ أط لالهب عهامعي ان يجتازهها برهعخه أسه ي،  ان اختيهار العشهوان 
  فههالعشوان يجههب أن يععههخ دععيههخا  دةي هها  لههيذ عسميههق سهه مق أأ كهه ميق اسهها ي ههن الههبع 

عهههن مو هههوث البحهههث أن يدهههتخجط فيههه، الباحهههث مقهههخدات بدهههي ق ديهههخ مع هههجة أسهههميسق 
اههحلي يجههب عمههى الباحههث عشههج اختيههار عشههوان بحثهه، ان ي ههون العشههوان أا ههحا   .لغويهها  

أمحههجدا  أمخترههخا  بعيههجا  عهههن السرهه محات التههي دحتسهههل التوأيههل أأ الغسههو   أيعهههج 
ر السوفههل لعشههوان البحههث أمههخا  فههي دايههق ايهسيههق فههي د ههجي  اههورة عيههجة لمبحههث ااختيهها

مشههههح ةجايههههق االههههجث عميهههه، أمخاععتهههه،  أيشبغههههي ان دتههههوافخ  ههههجث سههههسات أساسههههيق فههههي 
 : العشوان أهي اسا يودي

أ الو وح : يشبغي أن ي ون عشوان البحث أا حا  أمق وما  بحيهث ي هون بعيهجا  
 عن الغسو  

يشبغههههي أن يذههههتسل عشههههوان البحههههث عمههههى الذههههسو  ب ههههل  بارادهههه، الذههههسوليق : ب.
 أمر محاد، 

ت الجالههق : ا ةههج أن يع ههي عشههوان البحههث داات مو ههو يق محههجدة ل عيعههق 
السو ههههههوث الههههههحو ي مههههههب بحثهههههه، أمعالجتهههههه، أال تابههههههق عشهههههه، مهههههه  ااةتعههههههاد عههههههن 
العسوميهههات  أو ي هههون العشهههوان أا هههحا  أكهههامج  لسو هههوث البحهههث أداا  عميههه، 
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 لق أا حق  دا
أيدسى السدتخمص احلي أي تب عادة عشجما يشت هي الباحهث مهن اتابهق .السمخص : 9

أل حا يجب ان يهت  اعهجاده بذه ل  البحث أفي، ي جط الباحث اورة مرغخة عن البحث 
دقيههل أأا ههو أمو ههوعي  أيقزههل أن ي ههوط الباحههث باعههجاده عشههج اا ت ههاء مههن اافههق 

خمص معمومهههههههات مخترهههههههخة أدةي هههههههق عهههههههن مخاحهههههههل البحهههههههث  أيجهههههههب ان ي هههههههجط السدهههههههت
مذ مقالجراسههق أأهههجاف ا  أأسههئمت ا أأ فخ ههياد ا أأداد هها أأ لههخا عسهه  العيا ههات أعيشههق 
الجراسهههق أأمجتسع ههها أمهههش   الجراسهههق أأهههه   تامج ههها  أعهههادة ايزههه  السدهههتخمص م جمهههق 
عامههههق أا مخاعهههه  أادواههههيات البحههههث  أمذهههه ل عههههاط ي ههههجط السمخههههص خجاههههق مههههوعدة 

امسهق  حيهث يتزهسن معمومهات م ثقهق دمخيرها   052ه  052حث د هجر ةهين أكاممق لمب
يةهههخز الشتهههام  أدااد ههها  أيقزهههل ان ي تهههب السمخهههص برهههيغق السعشهههي لمسعمهههوط عمهههى 

 ايغق السعشي لمسج و   اسا يقزل دجشب  سيخ الست م    
حتوو يعّج الق خس أأ اسا يدسى أحيا ا  الق خست ال امسق التي د.قائسة السحتويات : 3

عمى اامل محتويات البحث عدء ا يتجدأ من أو رسالق عمسيق خااق في رسامل 
الساعدتيخ أالجاتوراه  إذ يعّج أداة البحث ايألى في الخسامل الجام يق  ف و يش ل 
ال ارئ مباكخة إلى السو وث الحو يخيج أن ي خأ في، دأن المجوء إلى البحث في اامل 

لق خس هي امسق فارسيق ايال معشاها ال امسق في الخسالق أأ االخأحق  أامسق ا
البحوث أال تب أما في لغتشا العخميق فم ا أسساء أخخى من أةخزها السعج  أأ الثعت أأ 

أدحتوو قامسق السحتويات عمى اافق العشاأين التي دخد   .اإلعازة أأ السذيخق     إلخ
ا  في تب أأا  عشوان في البحث  بحيث ي تب بجا ع ا رق  الرقحق الستواعجة في 

القرل بالخط العخي     دو   دحت العشوان الخميذ اافق العشاأين القخ يق التي 
يتزسش ا هحا القرل  أمجا ب ال مش ا أيزا  رق  الرقحق  أه حا حتى دشت ي اافق 
القرو  أالعشاأين القخ يق التي يحتوو ال تاب أأ البحث عمي ا  أهشاك لخي ق أس ل  

ر الت شولوعيا أااعتساد الس مل أأ كب، الس مل عمى الحاسوب فقي ظل ا تذا
إدراج الق خس دأن عشاء من  Microsoft Word أد عي اد، أابو بإم ان ةخ ام 

عشج فتو السمف الس موب سشجج في الذاكق  :ال ادب  أذلي بادباث الخ وات التاليق
 سط لمعشاأين الخميديق  الخميديق لمسمف عجدا  من اي ساط السختمقق أالستشوعق ف شاك
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يتوعب  .أهشاك  سط لمعشاأين القخ يق أهشاك  سط لمعشاأين الستقخعق من القخأث أه حا
دزميل الشص بال خي ق العاديق  فسثج  يتوعب دزميل العشوان الخميدي أاختيار الشسط 
الخاص ب،    دزميل العشوان القخعي أاختيار الشسط الخاص ب،    دزميل أدحجيج 

ان الستقخث من العشوان القخعي أاختيار الشسط الخاص ب، أه حا  عشجها سيتغيخ العشو 
 ختار من  .حج  أ وث الخط الحو اتب ب، ال عشوان من العشاأين بسا يتشاسب مع،

قامسق السخاع  الق خس )عجأ  السحتويات( أ ختار الذ ل الس موب أالسخ دوب من 
يات أأ الق خس ةجأن أو عشاء أأ أو اي واث السختمقق عشجها سي  خ عجأ  السحتو 

ا يس ن أن يخمو أو بحث من البحوث من الق ارس التي دداعج أمذ ل اعيخ  .دعب
عجا  من يتعامل م  ال تاب أمن يخيج مش، أيق معمومق اا ت  أل ن الق ارس ا 
د ترخ عمى ال تب أأ ايبحاث ف ط  ةل إ  ا دستج لتذسل الس تبات أيزا   فالق خس 

 تبق م   عجا  خااق الس تبات ال عيخة  حيث ان الباحث في ا لن يدت ي  في الس
 إيجاد اتاب، بد ولق أيدخ إن ل  ي ن هشاك دليل يد ل عمي، هحه الس سق 

 . مقجمة البحث:4

دعج الس جمهق مهن أهه  الس و هات ااساسهيق ل تابهق الخسهامل الجام يهق   حيهث يهت  
في، البحث  أايفيق كعور الباحث بالسذه مق   في ا إل اء الزوء عمى السيجان الحو ي  

أدعهههجأ الس جمهههق الجيهههجة بالحهههجيث عهههن ايمهههور العامهههق  فايقهههل عسوميهههق  فايكهههج دحجيهههجا  
أدخريرههها    بحيهههث دواهههمشا فهههي الش ايهههق إلهههى الذهههعور ةوعهههود مذههه مق ح ي يهههق عهههجيخة 

 .بالبحث أالجراسق

 ااعتبارات التي يجب مخاعاد ا عشج اتابق الس جمق:

أ  ايمههور العامههق السخدب ههق بالبحههث بحيههث دع ههي ف ههخة كههاممق عههن عوا ههب دشهها   أ
البحههث السختمقههق مو ههحا  ايههك عههاءت ف ههخة البحههثا أمههاذا سههي جط البحههث مههن 
عجيهههج فهههي السجههها  السو هههوعيا أيقزهههل أن ا د هههون الس جمهههق لويمهههق عهههجا  أأ 

 مخترخة عجا     
حههث أايفيههق اإلحدههاس يتشههاأ  الباحههث فههي الس جمههق أسههباب اختيههاره لسذهه مق الب   ب
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بالسذههه مق أمعهههخرات ال يهههاط بالجراسهههق: إذ يشبغهههي عمهههى الباحهههث أن يدهههتعين فهههي 
دو ههيو ايفيههق كههعوره أأ إحداسهه، بالسذهه مق أمعههخرات ال يههاط بالجراسههق ةوسههامل 
 عمسيق قويق أمرهادر مش  يهق  أمهن ههحه السرهادر التهي يدهتعين ة ها الباحهث

لدههههههاب ق أال ههههههخاءات فههههههي مجهههههها  ةتواههههههيات السههههههودسخات أالشههههههجأات أالجراسههههههات ا
التخرهههههص فزهههههج  عهههههن ااسهههههتعا ق بالتجهههههارب الذخرهههههيق مهههههن خهههههج  الحيهههههاة 

 .العسميق
يدههعى الباحههث فههي الس جمههق الههى دو ههيو عوا ههب الههش ص فههي السو ههوث الههحو    ت

 يدعى البحث الى معالجت، أالشتام  الستخدبق عمى ذلي 
اداة السدهتخجمق من الزخأرو ان يذيخ الباحث في الس جمق الى مش   بحث، أا   ث

فيهههه،  أد دههههيسات البحههههث الستزههههسشق لي ميههههق البحههههث بذهههه ل أالرههههعومات التههههي 
 أاع ت، في هحا البحث 

 .مذكمة البحث :5

مذههه مق البحهههث ههههي السحهههور الخميدهههي الهههحو يهههجأر حولههه، البحهههث   أههههي  بهههارة عهههن 
ددههاتات دههجأر فههي ذهههن الباحههث أأ إحداسهه، ةوعههود خمههل مهها أأ قرههور أأ  ههعف أأ 

و  في عا ب معين يخيهج الباحهث دراسهت، اسهتججء أمهخه  أاةهج أن  زه  فهي رمسا دس
ااعتبهار أن أو مذه مق متذه بق أل ها عوا هب عجيهجة أمتقخعهق   يرهعب معالجت ها مههن 
 .خهههج  دراسهههق أاحهههجة   أل هههن دحتهههاج معالجهههق عسيههه  عوا ع ههها ال يهههاط ةجراسهههات عجيهههجة

 بهههارة د خيخيهههق بحيهههث  فهههي اهههورة أدرهههاش مذههه مق البحهههث مهههن خهههج  قهههخاءات الباحهههث
دذخص هحه ال بارة الت خيخيق ههحا ال رهور أأ ذاك الخمهل الهحو اح ه، فهي أو عا هب 

ااعتبارات التهي يجهب أن دخاعهى عشهج أمن  .من عوا ب العسميق التعميسيق أيخيج دراست،
 دحجيج مذ مق الجراسق ما يودي:

 أن د ون السذ مق في   اا دخرص الباحث     أ
 اهتساماد، البحثيق أن د ون  سن    ب
أن د هههون ذات ةيسهههق عمسيهههق أعسميهههق  أو د هههون م سهههق مهههن الشاحيهههق العمسيهههق أأ    ت

 بالشدبق لمسجتس  أأ لج شين معا  
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أن دتدههه  بالحجا هههق   أو لههه  يهههت  دشاأل ههها مهههن قعهههل أههههحا يعشهههي محاألهههق الت هههخا    ث
 لجوا ب عجيجة  

 جتس  أا د ون ذات مو وعات يرعب دشاأل ا لحداسيت ا بالشدبق لمس   ج
أن د ون السذ مق قاةمق لمبحث  أفي حهجأد ام ا يهات الباحهث الساديهق أااداريهق    ح

 الستاحق 
أن ي ههههون السو ههههوث محههههجدا  ألههههيذ عامهههها  يحتههههوو عمههههى اثيههههخ مههههن السذهههه جت    خ

 القخ يق  
 أن ا دتعخ  لمجوا ب ااخجةيق أأ الجيشيق أأ الدياسيق    د
اعابههق  أأ برههيغق موقههف أن درههاش مذهه مق البحههث برههيغق سههوا  يحتههاج الههى    ذ

 دام  يحتاج الى دقديخ  أأ حاعق ل  دذب  
 .أهجاف البحث:6

هشههاك خ ههو كههام  ةههين البههاحثين يتسثههل فههي الخمههط ةههين أهههجا  البحههث أأهسيتهه،    
فايهجا  دجيب عن سوا  الباحث لشقد،: لساذا يجخى هحا البحثا أو دو و مها 

أمها أهسيهق البحهث فتععهخ عسها  يدعى الباحث لمواو  إليه، مهن خهج  إعهخاء بحثه، 
يزهههههيق، البحهههههث  بعهههههج اا ت هههههاء مشههههه،  مهههههن فوامهههههج إلهههههى السيهههههجان العسمهههههي أمجههههها  
التخرهص  أددههاعج عسميهق دحجيههج ايهههجا  الباحهث عمههى التخايههد فهي دراسههت، مههن 
أعل الدعي لتح ي  ا  اسا يعتسج الس يسون عشج د يي  أو بحث عمهى ههحه ايههجا  

البحههث أهجافهه،ا لههحا يتعههين عمههى الباحههث أن يعمههور  في ومههون باختبههار مههجى دح يههل
أهههجافا  محههجدة لبحثهه،  أأن يذعههجد هههحه ايهههجا  فههي كهه ل   ههاط قرههيخة مخاههدا  عمههى 
ايهجا  الخميديق لجراست، ف هط  اسها يشبغهي عمهى الباحهث أن ي تهب أههجا  دراسهت، 

 أأا     أهسيت ا 
 ث ما يودي:أيجب عمى الباحث أن يذخاعي عشج اتابق أهجا  البح   
 أن ي ون هج  البحث مخدب ا  بسو وث البحث أأن ي ون قابج  لمتح يل    أ

 ههههخأرة دحجيههههج ال ههههج  أأ ايهههههجا  ةو ههههوح أدقههههق أان د ههههون ةمغههههق بدههههي ق    ب
 يدتوعي ا ال ارئ  أعشج أعود هج  رميذ يشبغي اكت اا أهجا  فخ يق 

 يجب ان د ون ااهجا  مس شق التح يل أقاةمق لم ياس    ت



 
6 

جا  عشههههج اتابههههق ااهههههجا  ان يخاعههههي الباحههههث أعههههود ا دههههجاط ةههههين مههههن الس هههه  عهههه   ث
 ااهجا  أمحتوى البحث 

 .أهسية البحث:7
يجب عمى الباحث ان يو و أهسيق البحث بعج ان يو هو مذه مق البحهث  أيجهب 
ان ي هههون الباحهههث قهههادرا  عمهههى اهههيادق أهسيهههق البحهههث ةمغهههق ةميغهههق أأسهههموب مش  هههي 

السو هوعي  أد هون خ هوة اتابهق أهسيهق البحهث يو و مجى مداهست ا في مجال ا 
سههه مق إذا اهههان الباحهههث قهههج قهههاط باختيهههار مذههه مق ددهههتحل الجراسهههق فعهههج   أيجهههب أن 
يو و الباحث ما الحو يزيق، البحث من معمومات عجيهجة  أمهاذا ي هجط مهن عجيهج 
لمسخترههين فههي السو ههوث  أهههل سههيودو هههحا البحههث الههى بحههوث أدراسههات أخههخى 

 مدت بج  
أيجهههب عمهههى الباحهههث فهههي ههههحا السو هههوث أن يقتهههخ  أن قهههارئ البحهههث قهههج ا         

يتقههل مههه  الباحهههث فههي أهسيهههق السذههه مق أعمههى ذلهههي فإ ههه، يتدههشى لمباحهههث أن ي يهههل فهههي 
دو يو أهسيهق السذه مق أالجهجأى مهن دراسهت ا أذلهي ةهحاخ بعه  ايدلهق أالذهواهج التهي 

 تي يس ن أ ع ا أااستذ اد ة ا : من كو  ا دو يو دمي ايهسيق أمن دمي ايدلق ال
 أ  يعين الباحث ما سي جم، في حل السذ مق   

 ب  إيخاد اإلحراميات ذات العجقق السباكخة بالسو وث   
 ت  اإلكارة بالحاخ لتوايات ساب ق دشص عمى أهسيق دراسق هحا السو وث   

حجهه   ألعههل مههن الزههخأرو ا ههافق ال ههو  ان دو ههيو أهسيههق البحههث سيو ههو        
السذ مق أعجيت ا أمن خجل، يت  ااقتشاث بجهجأى ههحا البحهث أعمهى الباحهث ااسهتعا ق 
بج ات ااختراص لمحرو  عمى العيا ات أاإلحراءات السخدب هق بالسذه مق   أعشهج 

أن يشت ي الباحث  بارات دوحي بالتوا   عشج التععيخ عن أهسيهق كتابق  أهسيق البحث 
أهسيهههق البحهههث ال بهههارة ااديهههق: يس هههن أن دذقيهههج الجراسهههق البحهههث  اهههون ي تهههب بعهههج عشهههوان 

الحاليهههق فهههي              أأ قهههج دقيهههج الجراسهههق فهههي                  ف هههحه ال بهههارة دقيهههج 
 احتساليق ااستقادة من الجراسق  أهي دععخ عن دوا   الباحث 

 .فرضيات وتداؤالت البحث:8
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ي ههجم ا الباحههث أيعت ههج أ  هها دسثههل القخ ههيات هههي دوقعههات أأ دخسيشههات ذايههق         
حموا  لمسذ مق  أا يرود ا الباحث من مح  خيال،  إ سا في  هوء خعخاده، أقخاءاده، 
أالجع، عمى الجراسهات أالتجهارب الدهاب ق  اسها يس هن اسهتشباط فخ هيات الجراسهق مهن 
  خيههات عمسيههق معيشههق لمتوكههج مههن مههجى اههحت ا أف هها  لسحههجدات دراسههق معيشههق لتههج ي  

 .هحه الش خيق أأ دقشيجها احق
أهشههههاك مجسوعههههق مههههن الذههههخأط أالزههههوابط التههههي يجههههب مخاعاد ههههاا حتههههى د ههههون 

 القخ يات قامسق عمى أسذ احيحق  أهي:
 أن يتوق  الباحث أن دع ي فخأ ، حجًّ فعمّيا  لمسذ مق التي يجرس ا     أ

الو هههوح أاإليجهههاز: بسعشهههى أن د هههون ال بهههارات التهههي درهههاش في ههها القخ هههيات     ب
 أمخترخة  أموعدة دوحي ةوعود عجقق ةين الستغيخات  أا حق

 ال اةميق لجختبار بسعشى أا د ون ذات عسوميق ب خي ق يدتحيل التح ل مش ا     ت
أن دعخ  السر محات التي دتزسش ا القخ يات إعخامّيها  بولقهات دجعم ها قاةمهق     ث

 لم ياس 
أن د هههون اهههيادق القخ هههيات خاليهههق مهههن التشهههاق   أأا د هههون مشافيهههق لوقهههام      ج

عمسيههق مذتقههل عمي هها  أأن د ههون متدهه ق مهه   تههام  البحههوث ايخههخى التههي سههب ت ا 
 في مجال ا 

أن د ههون خاليههق مههن ايح ههاط ذات الرههمق بههال ي   أأا دتشههاأ  الع امههج  فالع امههج     ح
 ا دخز  لمتح ل 

أدراش القخ يات عمى ك ل عجقات ةين متغيهخات البحهث السوعهودة فهي         
عشهههوان البحهههث أمذههه ل يجعم ههها قاةمهههق لم يهههاس أااختبهههار  أعهههخت العهههادة أن درهههاش 
القخ ههههههيات بإحههههههجى لههههههخي تين هسهههههها: لخي ههههههق اا بههههههات ألخي ههههههق الشقههههههي  أدرههههههاش 

أ موعبهق ةهين القخ يات فهي لخي هق اا بهات عمهى كه ل يواهج أعهود عجقهق سهالبق أ
متغيهههخين أأ أكثهههخ أمهههن أمثمهههق لخي هههق اا بهههات فهههي فخ هههيات مو هههوث بحهههث )ا هههخ 
ااعج ههههات التمقديو يههههق  ل شهههههاة العخاةيههههق القزههههاميق عمهههههى مخاحههههل الدههههموك الذهههههخامي 

 لمذباب الجامعي العخاقي من خج  ا بات القخ يات الخسدق ااديق: 
ت التمقديو يههق عمههى قشههاة موعبههق ةههين التعههخ  ل عج هها قأعههود عجقههق اردباليهه    11
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 اكتذا  الحاعق لمسشت  أ العخاةيق القزاميق 
موعبههق ةههين التعههخ  ل عج ههات التمقديو يههق عمههى قشههاة  قأعههود عجقههق اردباليهه    00

 أعس  السعمومات العخاةيق القزاميق 
موعبههق ةههين التعههخ  ل عج ههات التمقديو يههق عمههى قشههاة  قأعههود عجقههق اردباليهه    00

 ي  العجامل أد يالعخاةيق القزاميق 
موعبههق ةههين التعههخ  ل عج ههات التمقديو يههق عمههى قشههاة  قأعههود عجقههق اردباليهه    44

 أادخاذ قخار الذخاء العخاةيق القزاميق 
موعبههق ةههين التعههخ  ل عج ههات التمقديو يههق عمههى قشههاة  قأعههود عجقههق اردباليهه    55

 أكعور ما بعج الذخاء العخاةيق القزاميق 
فههي مثههل هههحه الحالههق بالقخ ههيات الرههقخيق أأ أمهها لخي ههق الشقههي فتعههخ  القخ ههيات 

العجميههق أدرههاش بوسههموب يشقههي أعههود عجقههق ةههين متغيههخين أأ أكثههخ أفههي حالههق السثهها  
اا ههف الههحاخ فههان فخ ههيات مو ههوث بحههث )ا ههخ ااعج ههات التمقديو يههق  ل شههاة العخاةيههق 

ات القزهههاميق عمهههى مخاحهههل الدهههموك الذهههخامي لمذهههباب الجهههامعي العخاقهههي مهههن خهههج  ا بههه
)ال يوجج فرر  لرد داللرة ائررائية تررض تعررا الذرباب الجرامعي ل عالنرات فخ يق 

 التمفزيونية وبرض سموكهم الذرائي(.
أمهها التدههاتات فههي البحههث ااعجمههي ف ههي دخعسههق مقرههمق يهههجا  الجراسههق  أأيههق 
دراسق ل ا هج  رميذ يشعثل مشه، عهجة أههجا  فخ يهق  أل هى دتح هل ههحه ايههجا  فهج 

خعست هههها إلههههى ددههههاتات أأ فخ ههههيات  أيههههخى بعهههه  البههههاحثين أ هههه، لالسهههها أن ةههههج مههههن د
دداتات البحث هي أهجاف،  حيث يغ هى اهل ددهات  ههجفا  معيشها   فإ ه، ا داعهي لهحاخ 
ايهجا   ل ن بعز   اآلخخ يخى أ ، ا مذ مق هشاك في ذاهخ التدهاتات أايههجا   

 حتى ألو اان هشاك د خارا  
أسررر مة اسرررتفهامية تمررري الدرررباش الررررئيس مبا ررررة  ت بو  ههها: أدعهههخ  التدهههاتا       

ويزعها البائث ليذررر مرض خاللهرا إلرن الشترائت الستوقعرة فري البحرث عمرن مدرتو  
كل محور مرض محراور الجراسرة عرض  رير  ربرس كرل تدراؤش بسحرور معررض  و  كرون 

ق أددههتخجط التدههاتات عههادة فههي مخحمههق الساعدههتيخ أمهها فههي مخحمهه عررجدها ررررر محررجد.
الههجاتوراه  فههج ي تقههي بعسههل ددههاتات فحدههب  ةههل يههت  فههي الغالههب ايعهه  المجههوء إلههى 
ايادق القخ يات البحثيهق  أددهت ج  التدهاتات ااعابهق عمهى عهجد مهن ايسهئمق ف هط 
مثهل: )مهن  مهاذا  ايههك  ألسهاذا( بغهخ  أاهف الواقهه  دأن أن دتجهاأز ههحا الواههف 
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عجقهههات  أمههن كهههخأط التدههاتات أن د هههون إلههى ةشههاء عجقهههات ةيش هها أأ اختبهههار هههحه ال
محهههجدة أعسي هههق  أا د هههون اإلعابهههق معمومهههق عش ههها مدهههب ا   أا ةهههج أن دتدههه  أيزههها  ةجقهههق 

 الريادق أأ وح السعشى  أدتخع  ما دتزسش، السذ مق البحثيق 
 .مجاالت البحث :  سكض تقديم مجاالت البحث كاالتي:9

مجتسه  البحهث الهحو قهج يت هون  أذلهي ةتحجيهج تحجيرج السجراش البذررل لمبحرث : . أ
مههن عسمههق أفههخاد أأ عههجة عساعههات  أفههي بعهه  ايحيههان يت ههون مجتسهه  البحههث 

أأ أحجات اعتسا يق  أيتوقهف ذلهي عمهى السذه مق  من عجة مرا    أأ مدارث 
ألسهها اههان مههن العدههيخ فههي اثيههخ مههن البحههوث ااعتسا يههق  مو ههوث الجراسههق 

تههي دههجخل فههي البحههث  فههون الباحههث ا ال يههاط ةجراسههق كههاممق لجسيهه  السقههخدات ال
   يجج أسيمق سوى ااكتقاء بعجد محجد من الحاات

أذلهي ةتحجيهج السش  هق أأ العيئهق التهي دجهخى في ها تحجيج السجاش السكاني لمبحث :   . ب
 الجراسق 

أذلههي ةتحجيههج الوقههت الههحو دجسهه  فيهه، العيا ههات  تحجيررج السجرراش الزمشرري لمبحررث :  . ت
اسههت ج يق عههن ايكههخاص الههحين دت ههون مههش   العيشههق  أيت مههب ذلههي ال يههاط ةجراسههق

   مش   لتحجيج الوقت السشاسب لجس  العيا ات
دسثل السقالي  أالسره محات الخ هوة لعهخ  اف هار البحهث .تعريف السرطمحات: 11

"اذا اردت ان افهسرررررب فرررررال ترررررج ان توضررررر  أا  جقههههها  مهههههن قهههههو  القخ دهههههي فهههههولتيخ: 
عمههى الباحههث أن يحههجد مرهه محات أمقههالي     أل ههحا يتوعههب مرررطمحاتب ومفاميسررب"

الكمسرات أو التعبرررات المامزرة أو التري البحث ةجقق  أيذ رج بسره محات الجراسهق:  
   أ  هخا  لتعهجد معها ي ُتفهم برككرر مرض معشرن براختالف الدرياقات التري ُتدرتخج  فرهرا

ل ههل  السره مو الواحههج فههي العمههوط اا دهها يق  فسههن  ايفزههل بعههج أن يههت  دحجيههج أا ههو
مرهه مو مههن خههج  عههجد مههن التعههاريك يتعشههى الباحههث أحههجها أأ يعههخ  السرهه مو أأ 
السق وط إعخاميا   أفي هحا السجا  اةج من ااكارة الى مدولق فهي دايهق ايهسيهق  أههي 
عمههى الباحههث أن يحههجد أيعههخ  السرهه مو بسهها يههتجءط مهه  ادجههاه أمدههار بحثهه، بحيههث 

عههههوث الههههى السرههههادر ذات العجقههههق  اههههجأامخ ي ههههون ذا عجقههههق مباكههههخة لمبحههههث بعههههج الخ 
السعهار  أالسعههاع  أال ههواميذ أالجراسههات أاابحهاث الدههاب ق أال تههب العمسيههق أالههجأريات 
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 أمسا يتقل م  أهجا  بحث، 
 أأ يز  دعخيقا  إعخاميا  يو و الس رود ة حا السر مو في دراست، الحاليق 

ث إزاء التعامهل مه  الجراسهات هشهاك مجرسهتان فهي مشهاه  البحه.الجراسات الدابقة: 11
 الداب ق:  

أ  السجرسههق ايألههى: دههخى أن يههت  إعههخاء دحميههل   ههجو لمجراسههات الدههاب ق بعههج درههشيق ا  
   .أفل محاأر معيشق أعخ  ممخرا  لحلي يعخز الباحث من خجل، موق  بحث، مش ا

ك أمهها السجرسههق الثا يههق: فتههخى دوظيههك هههحه الجراسههات فههي مخاحههل الجراسههق  ف شهها ب 
دراسات ي ون موقع ا الس جمق ليدتج  ة ا الباحث عمهى  هخأرة ال يهاط ةبحثه،   أهشهاك 
دراسات دو   في اإللهار الش هخو لمبحهث   أأخهخى يذدتذه ج ة ها عشهج مشاقذهق الشتهام  

 .أدقديخها

أيذقزههل ااسههتقادة مههن السجرسههتين عشههج عههخ  الباحههث لمجراسههات الدههاب ق  أأيهها 
الباحههث فجةههج مههن دوظيههك الجراسههات الدههاب ق فههي البحههث كا ههت ال خي ههق التههي سههيتبع ا 

أعههخ  ممخههص أا ح أدحميههل   ههجو ل هها فههي  قههذ الوقههتا حتههى يتههي ن ال ههارئ مههن أن 
الباحث قج استعان بالسرهادر ايأليهق فهي عسع ها  أي سهئن إلهى أن الجراسهق التهي ي هوط 

 . ة ا الباحث عجيجة

دحميههل   ههجو ل هها فههي خ ههق اههخ ممخههص لمجراسههات الدههاب ق أد ههجي  ذأمهها أهسيههق 
 :الجراسق فت سن فيسا يودي

أ  التوكيج لم ارئ عمى أن مذ مق الجراسق التي أق  عمي ا ااختيهار  له  يهت  دشاأل ها مهن 
قعل  أأ د  دشاأل ها أل هن ةهجأن عسهل أدقااهيل اافيهق  أأ ده  دشاأل ها بعسهل أدقااهيل  

د عميهههه، الجراسههههق أل ش هههها راههههدت عمههههى عوا ههههب معيشههههق ديههههخ الجا ههههب الههههحو سههههو  دخاهههه
 .الحاليق
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ب  اههيادق أهههجا  الجراسههق فههي  ههوء ممخههص الجراسههات الدههاب ق أععم هها دخاههد عمههى 
السو ههوعات التهههي لههه  دت ههخا ل ههها الجراسهههات الدهههاب ق  أأ عمههى السو هههوعات التهههي لههه  
دخاهههد عمي ههها  أأ عمهههى السو هههوعات التهههي راهههدت عمي ههها  أل هههن لههه  دخهههخج في ههها ةشتهههام  

 .محجدة

الباحث من دجارب الداب ين  أخااق إذا ده  دشهاأ  السذه مق فهي ةمهج  خهخ ت  استقادة 
 ق أأ في ةيئق دختمف عن ةيئق مش  ق الجراسق  ايمخ الحو يذس ن الباحث من الس ار 

ااستقادة من خعخات الباحثين في سعل دشهاأل   لمسذه جت أالسرهادر التهي اكهت وا  ث 
 .امش ا معموماد   ألخي ق عخ    أدحميم   ل 

بعهج عسه  العيا هات أدش يس ها أدحميم ها احرهاميا   عمهى   ريقة عررا البيانرات :. 19
الباحث أن يحجد لخي ق لعخ  ا برورة دد ل عسميهق قخاءد ها أف س ها أيخاعهي الباحهث 

 في ذلي ما يودي:

يجههب عمههى الباحههث إذ  :يجههب أن دجيههب  تههام  البحههث عههن أسههئمق البحههث أفخأ هه، أ 
 اافيق من أعل دقديخ ما عاء في  تام  البحث أن يحاخ أدلق أمخاهين 

أهشهها يجههب عمههى الباحههث التوكههج مههن ذاههخ اههل  :يجههب ذاههخ  تههام  البحههث الس سههق ب 
 تام  البحث الس سهق  حتهى لهو اا هت  تهام  الجراسهق فذهمت فهي دوكيهج فهخأ  الجراسهق  

 فمو اا ت الشتام  ع ذ ما دوقع، الباحث  فحلي ا ي مل من أهسيت ا العتق 

دمخيص  تام  البحث: يشبغي عمى الباحث أن ا يحاخ العيا ات ايأليق فهي عدميهق  ت 
 تام  البحث  أعمي، أن يتحاخ بو ، ي وط بعسميهق دمخهيص لشتهام  البحهثا ا أن يدهخدها 

 ب امل دقاايم ا 

أ   عجاأ  أأك ا  دو و  تام  البحث: يشبغهي عمهى الباحهث أن يزه  عهجاأ   ث 
حهههث  ف هههي دعسهههل عمهههى دمخهههيص  تهههام  البحهههث اإلحرهههاميق أأكههه ا  دو هههو  تهههام  الب

ب خي ههق أا ههحق أسهه مق لم ههارئ  أ ذا أراد الباحهههث إ ههافت   فههي عدميههق  تههام  الجراسهههق 
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فيشبغههي أن ي تههب أسههقل اههل عههجأ  أأ كهه ل ممخههص حههو  مهها عههاء فيهه،  أيجههب عمههى 
 الباحث أن يعخ  الشتام  مخدين  اعخ  ا مخة بججأ  أعخ  ا مخة أخخى بذ ل 

اخترههار السقههالي  اإلحرههاميق فههي  تههام  البحههث: يجههب عمههى الباحههث أن يقتههخ   ج 
دامسهها  أن ال ههارئ يق هه  عيههجا  مهها دعشيهه، اخترههارات السقههالي  اإلحرههاميق  فعميهه، أن يعههي 

أأ ايههههههههههك يعسههههههههههل ةخ ههههههههههام   t-test أن ا حاعههههههههههق لتقدههههههههههيخ مههههههههههاذا يعشههههههههههي اختبههههههههههار
spss من دأن دقريل   ف ط عمي، اتاةت   في  تام  الجراسق ااحرامي 

إع ههاء حجهه  اههافي ل تابههق  تههام  البحههث: يجههب عمههى الباحههث إع ههاء حجهه  اههافي  ح 
 لشتام  البحث  حتى يدتقيج ال ارئ من أهسيت ا 

أيدتخجط الباحثون عادة أكثخ مهن لخي هق لعهخ  العيا هات أالسعمومهات أالشتهام   
 أمن هحه ال خا:

أددهههتخجط هههههحه ال خي ههههق فههههي  أ  عهههخ  العيا ههههات أالسعمومههههات بذههه ل سههههخدو إ دهههها ي:
البحههههوث الواههههفيق أأ البحههههوث السدههههحيق حيههههث د تههههب العيا ههههات أالسعمومههههات أالشتههههام  

 بذ ل سخدو ا ذامي  

ب  عههههخ  العيا ههههات أالسعمومههههات فههههي عههههجاأ : دعسههههل هههههحه ال خي ههههق عمههههى دمخههههيص 
العيا ات أالسعمومات أدرشيق ا أعخ  ا فهي عهجاأ  د هج  الهى دده يل قهخاءة العيا هات 

 أالسعمومات أف س ا أدحميم ا 

ت  عهخ  العيا هات أالسعمومههات فهي رسهوط ةيا يههق: أههي ال خي هق التههي يحهاأ  الباحههث 
في ها دحميهل العيا ههات أالسعمومهات إحرههاميا  أمذه ل يدهه ل له، اسههتخجص الشتهام  مش هها  

 أاحلي د جيخ إم ا يق دعسيس ا ةواس ق الخسوط العيا يق 

جاط أكثههههخ مههههن لخي ههههق أاحههههجة  ااسههههتخجاط ال خي ههههق ث  لخي ههههق عههههخ  العيا ههههات باسههههتخ
 اا ذاميق أالججاأ  ااحراميق معا  
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أيجهههب عمهههى الباحهههث الستسيهههد أن يتجشهههب أو دقدهههيخات أأ أو  راء أأ أع هههات  
الش هههخ أأ ال تابهههق عهههن عجقهههق لههه  يهههت  اختبارهههها فهههي البحهههث ألهههيذ ل ههها عجقهههق بايرقهههاط 

ن يعهخ  الشتهام  ال سيهق أاارقهاط أالجهجاأ  أالشتام  التي دوال الي ا  أعمى الباحهث ا
أااك ا  أالخسوط العيا يق التي دو و الشتام  التي دوال الي ها دأن إ هافق أأ دهجخل 
من الباحث ا شاء العخ   أان ي هيء  قده، لمسشاقذهق أالش هج الهحو يوعه، اليه، سهواء مهن 

أااستقدهههارات لجشهههق السشاقذهههق أأ السذهههخ   أأن ي هههون مدهههتعجا  ل عابهههق عمهههى ااسهههئمق 
 أالسجح ات أاا ت ادات السوع ق الي، كخريا  أأ الى بحث، 

أدوخح عهادة كه مين : دواهيات لحهل السذه مق أفي ها د هون دواهيات . التوصيات: 13
الباحث مخدب ق بالشتام  أد هون قاةمهق لمت عيهل أيشرهو في ها بالبعهج عهن السثاليهق الدامهجة 
أدوايات لبحوث مدت عميق أد ون دوايات الباحث است ساا  لسا دوال اليه، الباحهث 

بدههههعب  ههههيل الوقههههت أأ بعهههه  أالسامهههها  لجوا ههههب لهههه  يدههههت   الباحههههث الواههههو  الي هههها 
 السعوقات أأ ال رور التي أااةت بحث، أأ عجط دوفخ اام ا ات الحجيثق  

د تزههي ايما ههق العمسيههق أن يذزههسن الباحههث خ تهه، قامسههق   . السرررادر والسراجرر  :14
دحتوو عمى عسيه  السرهادر التهي اسهتقاد مش ها فهي إعهجاد خ ته،  أاهحلي بعهج اا ت هاء 

ق الت خيخ الش امي لمجراسق   يجب ذاهخ قامسهق بالسرهادر التهي ده  من دشقيح الخ ق أاتاب
فالبحث العمسي هو  بارة . ااستقادة مش ا في إعجاد خ ت، أفي دشقيح إعخاءات الجراسق

عههن دههخاك  خعههخات ذاديههق مهه  خعههخات سههاب ق ل خههخين لههحلي ف ههو يت مههب ااما ههق أالجقههق  
خفهههق أأ السعمومهههق الهههى اهههاحع ا أاا بسعشهههى ان الباحهههث ي هههون أميشههها  حيشسههها يشدهههب السع

يدجل اا السرادر أالسخاع  التي استخجم ا فعج   أي ون دةي ها  عشهجما يذهيخ ةو هوح 
 الى مرجر السعمومق 

ان ال ج  من استخجاط السرادر أالسخاع  هو اةخاز ةيسق البحث  أيعج  
بسذ مق  استخجام ا موكخا  عمى خعخة الباحث أالجع، عمى السو وعات ذات الرمق

بحث،  احلي دعين حجا ق السعمومات السخدب ق بالسذ مق  أهي دوفخ دليج  لمباحثين 
  لمخعوث لمسرادر أالسخاع  
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   مرادر اثرائية لمسحاضرة :

: مش جيهههق البحهههث ااعجمهههي ههههه دليهههل الباحهههث ل تابهههق  سهههعج سهههمسان السذههه جا ي  1
الخسامل الجام يهق   دألهق اامهارات العخميهق الستحهجة أالجس وريهق المعشا يهق   دار 

     0202ال تاب الجامعي   
سعج سهمسان السذه جا ي : مش جيهق البحهث العمسهي   عسهان  دار اسهامق لمشذهخ    0

   0212أالتوزي    
وث العمسيهههههق أمذهههههخأعات التخهههههخج أالخسهههههامل رمحهههههي مرههههه قى عميهههههان : البحههههه  0

  0215الجام يق هه دليل عسمي   عسان   الجار السش جيق لمشذخ أالتوزي    
أ د  عههامخ اةههخالي  قشههجيمجي: البحههث العمسههي فههي الرههحافق أااعههجط  عسههان     4

  0215دار السديخة لمشذخ أالتوزي  أال باعق  
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