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هاعدججك ك ىجج  اعسشججعا اععفكمسججد اعسشذجج د  ججد هرججة  حعججاج  مججو ان دمججا اعسفة ججل هاعسيججارة 
اإلندان إعى اععدكح هدالح اعثقا جل اعفكسمجل اعسيشمجل هكجى أرأجمل أ اللمجل وجكملا جاعسشجاىا عمدج  
اعكعب اعسدرسمل بل ىد اعسشظ مل اععةب يل اععد يعفاهل مفيجا اعااعجب جيدجع هب مجا  ميجا مج  لجم  

 .ًا  اهاًل مذاركًا جمؤثةًا  د تشسمل اعسجعسعجأىداف سك كمل تؤىكو عمك ن إندان

عشجما تبجأ بالكتابة أسال نفدك ماهي الوقائع وماهي الحقيقة التي تعدز تمكك الوقكائع. 
وال تتخك لشفدك ان تتكثرخ بسكا تتسشكت كتا تك  او بسكا تهكق انك  قكج رحسكا اركارا  اجتسا يكة مف كجة 

الكح  رجكا ان تتكحكخا وانكت تكتكا ان الحكا انهخ فقط الت ما هي الوقائع. والذكي  االخالقكي 
حكسة اما الكخاهية فهي عسكا احسك . فكي  مكج ملكا العكخاا عم شكا ان نكتعمم التدكامح والتركالح 

 مع بعزشا البعض.

ىجججد اعخاجج ر اعفةيزججل اععجججد  زججفيا اعماهججع عمدعةيججد بيجججا هشججد تشفمجج  دراسجججعو ا خظككة البحككث: 
عكجج ن هشاوججة  اججل أأ هحججع أج دراسججل هكسمججل جت   .جت جيججو عكمةمججل اعدججمة  ججد مدججمةتو اعمحثمججل

   :  أتدمسا 

 .هش ان اعمحع  .1
 .مقدمل تشعيد هاإلهداس هاعسذككل  .2
 : ما  أتد يز  ى ا اعفرلاعفرل االجل : االطار اعسشيجد عكمحع ... ج  .3
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  .مذككل اعمحع  . أ
 أىسمل اعمحع.   . ب
 أىداف اعمحع.  . ت
 ج ةأمات اعمحع.تداؤالت   . ث
 مشيا اعمحع. . ج
 أداة اعمحع. . ح
 اعمحع. مجعسع . خ
 همشل اعمحع. . د
 مجاالت اعمحع. . ذ
 اعدراسات اعداهقل. . ر
 اعردق. . ز
 اعثمات. . س
 اى  اعسفاهم  جاعسراكحات. . ش
 3+ م 2+ م 1اعفرل اعثاند : اعسد ل اعشظةأ عكمحع. م .4
 3+ م 2+ م 1اعفرل اعثاعع : )اعدراسات اعداهقل اعسعفكقل هس أ ع اعمحع(. م .5
 3م + 2+ م 1اعفرل اعةاهع : )اعدراسل اعسمدانمل(. م .6
  اتسل جاسعشعاجات. .7
 اعسرادر جاعسةاجع.   .8

 عشوان البحث : 
 .يشمغججد هكججى اعماهججع أن  حدجج  ا عمججار هشجج ان هحثججوا جأن  رججمغو وججما ل دلمقججل جسججكمسل       

كان هز  ىمئل تجدري  أجيفد ا عمار اعفش ان م  أوفب اعسةاهل اععد  جب هكى اعماهع س اء 
طاعب جامفد ان  جعازىا هربةه جسعموا الن ا عمار اعفش ان عم  هسكمل سيكل أج يككمل كسجا  مأ

 ظج  اعجمف ا  جاعفش ان  جججب أن  فبجة تفبمجةًا دلمقججًا هج  م أج ع اعمحججع أن  دجعخدم  مجو اعماهججع 
ك عك  جب هكجى اعماهجع هشجد ا عمجار هشج ان هحثجو ان  .مفةدات هدمال  مة مفقدة جسكمسل عغ ياً 
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فشجججج ان جاأججججحًا جمحججججددًا جمخعرججججةًا هفمججججدًا هجججج  اعسرججججاكحات اععججججد تحعسججججل اععأجيججججل أج  كجججج ن اع
اعغسجج ض. جيفججد اال عمججار اعس  جج  عفشجج ان اعمحججع أمججةًا  ججد  ا ججل اةىسمججل  ججد تقججد   وجج رة جمججدة 

 ة ثججالث سججسات أساسججمل  ججد اعفشجج ان اعكمحججع مشجج  بدا ججل االطججالع هكمججو جمةاجفعججوا جيشمغججد ان تعجج  
 جىد كسا  أتد:

أجججج ح : يشمغججججد أن  كجججج ن هشجججج ان اعمحججججع جاأججججحًا جمفي مججججًا هحمججججع  كجججج ن هفمججججدًا هجججج  اع   .أ
 اعغس ض.

 اعذس عمل : يشمغد أن  ذعسل هش ان اعمحع هكى اعذس ل هكل عماراتو جمراكحاتو.  .ب
اعدالعجججل : ال بجججد أن  فاجججد هشججج ان اعمحجججع دالالت م أججج عمل محجججددة عابمفجججل اعس أججج ع   .ت

شجو مجع االبعفجاد هج  اعفس ممجاتا أأ  كج ن اعفشج ان اع أ  اكب هحثجو جمفاعجعجو جاعكعاهجل ه
 جاأحًا جياماًل عس أ ع اعمحع جدااًل هكمو دالعل جاأحل. 

 ولزسان قبول العشوان مق قبا الخبخا  والسحكس ق يشبغي ان تتوفخ الذخوط االتية :
 ان  ك ن اعفش ان أوماًل. . أ

 تسمز اعفش ان جتفةده. . ب
 ان تع  ة مرادره جمةاجفو اعفكسمل. . ت
  ك ن اعفش ان ج اب جمذ ق.ان  . ث
 ان يةتمط اعفش ان بعخرص اعااعب. . ج

جعيج ا  ججب  جيدسى اعسدعخكص ك عك ج مو  قدم اعماهع و رة مرجغةة هج  اعمحجعاالسمخص : 
ان يججع  اهججداده هذججكل دامجج  ججاأججح جم أجج هد. جيفزججل أن  قجج م اعماهججع هاهججداده هشججد االنعيججاء 

مفك مجججات مخعرجججةة جدلمقجججل هججج  مذجججككل  مججج  كا جججل مةاهجججل اعمحجججع. جيججججب ان  قجججدم اعسدجججعخكص
اعدراسل جأىدا ياا جأسئكعيا أج  ةأماتيا جأداتيا أج طةق جسجع اعبمانجات جهمشجل اعدراسجل أجمجعسفيجا 
جمشيجمججل اعدراسججل جأىجج  نعاوجيججا. جهججادة ال زجج  اعسدججعخكص مقدمججل هامججل جال مةاجججع جالت وججمات 

عا همججع يعزججس  مفك مججات اعمحججع. جبذججكل هججام  رجج  اعسكخججص  الوججل مجج جزة جيججامكل عكمحجج
 مكثفل مشظسل. 

اععد  أج ااوسل اعسحع ياتاعفيةس  هاعفيةس أج كسا  دسى أهمانًا  فد   قائسة السحتويات :  
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هحع أج جزء ال يعجزأ م  أأ  اعمحع أج اعةساعل أج االطةجهلتحع أ هكى كامل محع يات 
أداة اعمحع اةجعى  د  اعسحع ياتتفد  ااوسل  اول  د اعكعب اعكبمةةا إذ رساعل أج كعاب 

شقل اعقارئ ممايةة إعى اعس أ ع ت داعكعاب  اول  د اعكعاب اع رادا  ياعةساعل اعجامعمل أج 
. جككسل أج اعةساعل اعجامعمل اع أ يةيد أن  قةأ  مو دجن اعكج ء إعى اعمحع  د كامل اعكعاب

 د عغعشا اعفةبمل  كو أسساء أ ةى  اعفيةس ىد ككسل  ارسمل اةول مفشاىا اعقاوسل  د اعكعب أما
تحع أ ااوسل اعس اأمع هكى ج   .م  أبةزىا اعسفج  أج اعثب  أج اإلجازة أج اعسذمخل ... إعخ

جي  اععد تةد  د اعمحعا هحمع  كعب هجانبيا را  اعرفحل اعسع اجدة  مياا  مكعب أجاًل اكا ل اعفش
جي  اعفةعمل اععد ام  كا ل اعفشهش ان اعفرل هاعخط اعفةي  ث  ت أع تح  اعفش ان اعةو

يعزسشيا ى ا اعفرلا جبجانب كل مشيا أ زًا را  اعرفحلا جىك ا هعى تشعيد كا ل اعفر ل 
جي  اعفةعمل اععد  حع أ اعكعاب أج اعمحع هكمياا جىشاك طةيقل أسيلا  فد ظل انعذار اجاعفش

 تو أومح هإمكان بةنامااععكش ع جما جاالهعساد اعساك  أج يمو اعساك  هكى اعحاس ب جتابمقا
Microsoft Word هشد  :إدراج اعفيةس دجن هشاء م  اعكاتبا جذعك هاتماع اعخا ات اععاعمل

 عح اعسك  اعساك ب سشجد  د اعذايل اعةومدمل عكسك  هددًا م  اةنسار اعسخعكفل جاعسعش هل 
جي  اعسعفةهل م  اجي  اعفةعمل جىشاك نسط عكفشاجي  اعةومدمل جىشاك نسط عكفشا يشاك نسط عكفش

يع جب تزكمل اعشص هاعاةيقل اعفاد لا  سثاًل يع جب تزكمل اعفش ان اعةومدد  .اعفةجع جىك ا
جا عمار اعشسط اعخاص هو ث  تزكمل اعفش ان اعفةهد جا عمار اعشسط اعخاص هو ث  تزكمل 

سمعغمة  جتحديد اعفش ان اعسعفةع م  اعفش ان اعفةهد جا عمار اعشسط اعخاص هو جىك اا هشدىا
نخعار م  ااوسل  .جي  هسا يعشاسب مفواهج  جن ع اعخط اع أ كعب هو كل هش ان م  اعفش

اعسةاجع اعفيةس )جدجل اعسحع يات( جنخعار اعذكل اعساك ب جاعسة   ب م  اةن اع اعسخعكفل 
ال  سك  أن  خك  أأ  .هشدىا سمظية جدجل اعسحع يات أج اعفيةس بدجن أأ هشاء أج أأ تفب

م  يعفامل مع اعكعاب جم  يةيد  اعمح ث م  اعفيارس اععد تداهد جبذكل كبمة جداً هحع م  
مشو أ ل مفك مل كان ا جعك  اعفيارس ال تقعرة هكى اعكعب أج اةهحاث  قطا بل إنيا تسعد 

همع ان اعماهع  اجدًا  اول اعسكعمات اعكبمةة مي ععذسل اعسكعمات أ زًاا  اعفيةس  د اعسكعمل 
 .ع إ جاد كعاهو هدي عل جيدة إن ع   ك  ىشاك دعمل  ديل هكمو ى ه اعسيسل ميا ع   دعام
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 مقجمة البحث:

ا همججع يججع   ميججا إعقججاء اعزجج ء هكججى اعسمججدان اعمحججعتفججد اعسقدمججل مجج  أىجج  هشاوججة  اججل 
ا جكمةمل يف ر اعماهع هاعسذككلا جتبدأ اعسقدمل اعجمدة هاعحديع ه  اةمج ر اعمحعقع  مو  اع أ 

ا هحمجججع ت وجججكشا  جججد اعشيا جججل إعجججى اعذجججف ر هس ممجججلا  اةيجججد تحديجججدًا جتخرمرجججاً  اعفامجججلا  اةاجججل
 .ب ج د مذككل هقمقمل جديةة هاعمحع جاعدراسل

 االعتبارات التي رجا مخاعاتها عشج كتابة السقجمة:

)ظةجف اعسجعسع أج اعسةهكل اععفكمسمل اععد تججةى  تشاجل اةم ر اعفامل اعسةتمال هاعدراسل . أ
   ميا اعدراسل(. 

تشججججاجل اةمجججج ر اةاججججل هس ممججججل )هفجججج  اعسذججججكالت اعسةتماججججل هسذججججككل اعدراسججججل أج اعسججججادة  . ب
 اعدراسمل اععد ُ جةى  ميا اعدراسل(.

 (.ث   أتد هفد ذعك اعحديع ه  اةمة اعذديد اععحديد )اعخاص هركب اعس أ ع . ت
م  يشمغججد هكججى اعماهججع أن  دججعف : إذاإلهدججاس هاعسذججككل جمبججةرات اعقمججام هاعدراسججل كمةمججل  . ث

 ججد ت أججمح كمةمججل يججف ره أج إهداسججو هاعسذججككل جمبججةرات اعقمججام هاعدراسججل ب سججاول هكسمججل 
ع وجججججمات ع با يجججججل جمرجججججادر مشاقمجججججلا جمججججج  ىججججج ه اعسرجججججادر اععجججججد  دجججججعفم  بيجججججا اعماهججججج

 ا  زججججاًل هجججج اعقججججةاءات  ججججد مجججججال اععخرججججصج  اعسججججؤتسةات جاعشججججدجات جاعدراسججججات اعدججججاهقل
 .حماة اعفسكملاععجارب اعذخرمل م   الل اعاالسعفانل ه

 مذكمة البحث :

ا جىد عمجارة هج  تدجاؤالت تجدجر  جد اعمحع دجر ه عويىد اعسح ر اعةومدد اع أ  عمحعمذككل ا
ذى  اعماهع أج إهداسو ب ج د  كل مجا أج ارج ر أج أجف  أج ربسجا  سج ض  جد جانجب مفجم  
يةيجججد اعماهجججع دراسجججعو اسجججعجالء أمجججةه. جالبجججد أن نزجججع  جججد االهعمجججار أن أأ مذجججككل معذجججعمل جعيجججا 

مفاعججل جسمجع  حعجاجتج انب هديدة جمعفةهل ا  رفب مفاعجعيا م   الل دراسجل جاهجدة ا جعكج  
 جججد وججج رة  جترجججاش مذجججككل اعمحجججع مججج   جججالل اجججةاءات اعماهجججع .ج انبيجججا اعقمجججام بدراسجججات هديجججدة
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عمارة تقةيةيل هحمع تذجخص ىج ه اععمجارة اععقةيةيجل ىج ا اعقرج ر أج ذاك اعخكجل اعج أ الهظجو  جد 
هشجد  االهعمجارات اععجد  ججب أن تةاهجىجم   .أأ جانب م  ج انب اعفسكمل اععفكمسمل جيةيد دراسعو

 ما  أتد: تحديد مذككل اعدراسل

 أن تك ن اعسذككل  د نااق تخرص اعماهع.  . أ
 أن تك ن أس  اىعساماتو اعمحثمل. . ب
أن تكجججج ن ذات لمسججججل هكسمججججل جهسكمججججلا أأ تكجججج ن ميسججججل مجججج  اعشاهمججججل اعفكسمججججل أج هاعشدججججمل  . ت

 .عكسجعسع أج عالثشم  مفاً 
 اععاةق عج انب جديدة.  محاجعلأن تعد  هاعحداثل ا أأ ع  يع  تشاجعيا م  ابل جى ا  فشد  . ث
 أال تك ن ذات م أ هات  رفب تشاجعيا عحداسمعيا هاعشدمل عكسجعسع. . ج
 أن تك ن اعسذككل اابكل عكمحع. . ح
 ل .أن  ك ن اعس أ ع محددًا جعم  هامًا  حع أ هكى كثمة م  اعسذكالت اعفةعم . خ

 أهجاف البحث:
جأىسمعوا  اةىداف  اعمحعىشاك  اأ ياوع بم  اعماهثم  يعسثل  د اعخكط بم  أىداف   

أأ ت أح ما  دفى اعماهع  ؟البحث اجخى هحرلساذا تجمب ه  سؤال اعماهع عشفدو: 
، بعج البحثزيف  رعسا  عفبة  اعمحع. أما أىسمل هحثوعك و ل إعمو م   الل إجةاء 

جتداهد هسكمل تحديد  .مق فوائج إلت الس جان العسمي ومجال التخرص  االنتها  مش 
كسا  فعسد اعسقمس ن  اةىداف اعماهع هكى اععةكمز  د دراسعو م  أجل اعدفد ععحقمقياا

ع ا ؛ أىدا و اعمحعهكى ى ه اةىداف  مق م ن ها عمار مدى تحقم  هحع هشد تقمم  أأ 
جأن ُ فدد ى ه اةىداف  د يكل نقار  .عمحثوة يعفم  هكى اعماهع أن يبك ر أىدا ًا محدد

كسا يشمغد هكى اعماهع أن  كعب أىداف  ارمةة مةكزًا هكى اةىداف اعةومدمل عدراسعو  قط.
 دراسعو أجاًل ث  أىسمعيا.

 د:أجعما   جأىسمعو اعمحعيجب هكى اعماهع أن ُيةاهد هشد كعاهل أىداف ج    
 .جأن تك ن اابكل عكعحقم اعمحع أن  ك ن كل مشيسا مةتماًا هس أ ع  . أ
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ا كأن  كعب هفد هش ان اعمحعأن يشعقد عمارات ت هد هاعع اأع هشد اععفبمة ه  أىسمل  . ب
اد تفمد  أج ل:  سك  أن ُتفمد اعدراسل اعحاعمل  د ............االتماععمارة  عمحعأىسمل ا

م  اعدراسلا جىد تفبة   ي ه اععمارة تفمد اهعساعمل االسعفادة اعدراسل  د.................
 ه  ت اأع اعماهع.

 أهسية البحث:
 جب هكى اعماهع ان ي أح أىسمل اعمحع هفد ان ي أح مذككل اعمحع. جيجب ان  ك ن 
اعماهع اادرًا هكى وما ل أىسمل اعمحع بكغل بكمغل جأسك ب مشاقد ي أح مدى مداىسعيا 

إذا كان اعماهع اد اام   د مجاعيا اعس أ هد. جتك ن  ا ة كعاهل أىسمل اعمحع سيكل
ها عمار مذككل تدعح  اعدراسل  فاًل. جيجب أن ي أح اعماهع ما اع أ  زمفو اعمحع م  
مفك مات جديدةا جماذا  قدم م  جديد عكسخعرم   د اعس أ عا جىل سمؤدأ ى ا اعمحع 

 اعى هح ث جدراسات أ ةى مدعقماًل.
أن اجججارئ اعمحجججع اجججد ال يعفججج  مجججع يججججب هكجججى اعماهجججع  جججد ىججج ا اعس أججج ع أن  فعجججةض ج         

اعماهع  د أىسمجل اعسذجككل جهكجى ذعجك  إنجو يعدجشى عكماهجع أن  امجل  جد ت أجمح أىسمجل اعسذجككل 
جاعجججدجى مجج  دراسججعيا جذعججك بجج كة هفجج  اةدعججل جاعذجج اىد اععججد مجج  يججأنيا ت أججمح تكججك اةىسمججل 

 جم  تكك اةدعل اععد  سك  جأفيا جاالسعذياد بيا : 
 ا سمقدمو  د هل اعسذككل . يبم  اعماهع م أ.

 إيةاد اإلهراومات ذات اعفالال اعسمايةة هاعس أ ع .  ب.

 اإليارة هاع كة عع ومات ساهقل تشص هكى أىسمل دراسل ى ا اعس أ ع .  ت.
اعمحع سم أح هج  اعسذككل ججديعيا جم   العو يع  االاعشاع ت أمح أىسمل أن         

جهكى اعماهع االسعفانل هجيات اال عراص عكحر ل هكى اعبمانات  اعمحع اهجدجى ى 
 جاإلهراءات اعسةتمال هاعسذككل .

 فخضيات وتداؤالت البحث:
اعفةأمات ىد ت افات أج تخسمشات ذكمل  قدميا اعماهع جيفعقد أنيا تسثل هك اًل         
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اءاتو جاطالهو هكى عكسذككلا جال  ر  يا اعماهع م  مح   ماعوا إنسا  د أ ء  بةاتو جاة 
اعدراسل م  نظةيات هكسمل مفمشل  أماتاعدراسات جاععجارب اعداهقل. كسا  سك  اسعشمار  ة 

 .عكعأكد م  مدى وحعيا ج قًا عسحددات دراسل مفمشل ععدعم  وحل ى ه اعشظةيل أج تفشمدىا
شاك مجس هل م  اعذةجر جاعز اهط اععد  جب مةاهاتيا؛ هعى تك ن اعفةأمات ااوسل جى

 كى أس  وحمحلا جىد:ه
 عكسذككل اععد يدرسيا. اً هالًّ  فكم   أماتوأن يع اع اعماهع أن تفاد  ة   . أ

اع أ ح جاإل جاز: هسفشى أن تك ن اععمارات اععد تراش  ميا اعفةأمات جاأحل   . ب
 جمخعرةةا جم جزة ت هد ب ج د هالال بم  اعسعغمةات.

 هاةيقل  دعحمل اععحق  مشيا.اعقابكمل عال عمار هسفشى أال تك ن ذات هس ممل   . ت
 هأعفاظ تجفكيا اابكل عكقماس. أن تفةف اعسراكحات اععد تعزسشيا اعفةأمات إجةاوم اً   . ث
أن تك ن وما ل اعفةأمات  اعمل م  اععشاا ا جأال تك ن مشا مل ع ااوع هكسمل ُمعف    . ج

 هكمياا جأن تك ن معدقل مع نعاوا اعمح ث اة ةى اععد سمقعيا  د مجاعيا.
تك ن  اعمل م  اةهكام ذات اعركل هاعقم ا جأال تعشاجل اعفقاودا  اعفقاود ال تخزع أن   . ح

 عكعحق .
يد تةجسل مفركل ةىداف اعدراسلا جأ ل دراسل عيا  اععداؤالت  د اعمحع اعفكسد أما          

ىدف روم  يشبث  مشو هدة أىداف  ةعملا جعكى تعحق  ى ه اةىداف  ال بد م  تةجسعيا إعى 
. جيةى هف  اعماهثم  أنو طاعسا أن تداؤالت اعمحع ىد أىدا وا همع أماتؤالت أج  ة تدا

اآل ة يةى أنو ال  ي هفز ا  إنو ال داهد ع كة اةىدافا عك مفمشاً   غاى كل تداؤل ىد اً 
 .مذككل ىشاك  د ذكة اععداؤالت جاةىدافا هعى جع  كان ىشاك تكةاراً 

اسعفياممل تكد اعدؤال اعةوم  ممايةةا جيزفيا اعماهع  أسئكل هأنيااععداؤالت جتفةف        
جر اعدراسل اعمذمة م   العيا إعى اعشعاوا اعسع افل  د اعمحع هكى مدع ى كل مح ر م  مح

تدعخدم اععداؤالت هادة ج  ه  طةي  ربط كل تداؤل هسح ر مفم ا ج  ك ن هددىا  مة محدد.
  كعفد هفسل تداؤالت  حدبا بل يع   د  د مةهكل اعساجدعمة أما  د مةهكل اعدكع راها  ال
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تدعيدف اععداؤالت االجاهل هكى هدد م  ج  اعغاعب اةه  اعكج ء إعى وما ل اعفةأمات اعمحثمل.
جز ى ا اع و  ااةسئكل  قط مثل: )م ا ماذاا كمفا جعساذا( هغةض جو  اع ااع دجن أن تعج

أن تك ن محددة ر اععداؤالت جم  يةج  إعى بشاء هالاات بمشيا أج ا عمار ى ه اعفالاات.
بدال اعرما ل ججأ ح  جال بد أن تعد  أ زاً  .جهسمقلا جال تك ن اإلجاهل مفك مل هشيا مدمقاً 

 اعسفشىا جتعةج  ما تعزسشو اعسذككل اعمحثمل.
 مجاالت البحث : رسكق تقديم مجاالت البحث كاالتي:

اد يعك ن م  جسكل  جذعك بعحديد مجعسع اعمحع اع أ تحجيج السجال البذخ  لمبحث : .1
أج  اأ ةاد أج هدة جساهاتا ج د هف  اةهمان يعك ن مجعسع اعمحع م  هدة مرانع

جعسا كان م   أج جهدات اجعساعملا جيع ا  ذعك هكى اعسذككل م أ ع اعدراسل. امزارع
اعفدمة  د كثمة م  اعمح ث االجعساعمل اعقمام بدراسل يامكل عجسمع اعسفةدات اععد 

  . أن اعماهع ال  جد جسمكل س ى االكعفاء هفدد محدد م  اعحاالت تد ل  د اعمحعا
 .جذعك بعحديد اعسشاقل أج اعبمئل اععد تجةى  ميا اعدراسلالسجال السكاني لمبحث : تحجيج   .2
جذعك بعحديد اع ا  اع أ تجسع  مو اعبمانات جيعاكب ذعك  حجيج السجال الدمشي لمبحث :ت  .3

اةيخاص اع ي  تعك ن مشي  اعفمشل ععحديد اع ا  اعسشاسب اعقمام بدراسل اسعاالعمل ه  
 . مشي  عجسع اعبمانات

مج  اج ل  جاناالاجاً ا كار اعمحع تسثل اعسفاهم  جاعسركحات اعخا ة عفةض تعخيف السرظمحات: 
جعيج ا يع ججب ا  اذا اردت ان ا يسك  ال بد ان ت أح مرجاكحاتك جمفاهمسجك(: )اعفةندد   ععمة
اعككسجات ”ُ قرجد هسرجاكحات اعدراسجل:  بداجل. حدد مراكحات جمفاهم  اعمحع أن  هكى اعماهع

“. أج اععفبمججةات اعغامزججل أج اععججد ُتفيجج  هججأكثة مجج  مفشججى هججا عالف اعدججمااات اععججد ُتدججعخدم  ميججا
 :جنظةًا ععفدد مفاند اعسراكح اع اهد  د اعفك م اععةب يلا يشمغد هكى اعماهع أن تعزجس   اعجو

( ةأ مرججاكح  ججام  أج  مججة تفةيفججات تقةيمججاً  لإعججى  سدجج ل) مجج  ثالثججذكججة هفجج  اععفةيفججات 
 .جل يعزسشو هش ان هحثوامعد
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  زجع تفةيفجًا إجةاومجاً  أج ث  ي كة هفد ذعك ما يعبشاه م  ى ه اععفةيفات يعف  مع م أ ع دراسجعو ا
 .ي أح اعسقر د بي ا اعسراكح  د دراسعو اعحاعمل

 
  ىشاك مدرسعان  د مشاىا اعمحع إزاء اععفامل مع اعدراسات اعداهقل: الجراسات الدابقة: 

جر اجةاء تحكمل نقدأ عكدراسات اعداهقل هفد ترجشمفيا ج ج  محجإاعسدرسل اةجعى: تةى أن يع  . 1 
   .مفمشل جهةض مكخرًا ع عك يبةز اعماهع م   العو م اع هحثو مشيا

سجات  جد مةاهجل اعدراسجلا  يشجاك دراسجات  كج ن أمجا اعسدرسجل اعثانمجل:  عجةى ت ظمجف ىج ه اعدرا .2
م افيجججا اعسقدمجججل عمدجججعدل بيجججا اعماهجججع هكجججى أجججةجرة اعقمجججام بمحثجججو ا جىشجججاك دراسجججات ت أجججع  جججد 

 .اإلطار اعشظةأ عكمحع ا جأ ةى ُ دعذيد بيا هشد مشااذل اعشعاوا جتفدمةىا

كانجججج  جُيفزجججل االسججججعفادة مجججج  اعسدرسجججعم  هشججججد هججججةض اعماهججججع عكدراسجججات اعدججججاهقل. جأ ججججا 
اعاةيقججل اععججد سججمعمفيا اعماهججع  البججد مجج  ت ظمججف اعدراسججات اعدججاهقل  ججد اعمحججع جهججةض مكخججص 

هعى يعمق  اعقجارئ مج  أن اعماهجع اجد اسجعفان هاعسرجادر  ؛جتحكمل نقدأ عيا  د نف  اع ا  جاف  
 . اةجعمل  د جسفياا جياسئ  إعى أن اعدراسل اععد  ق م بيا اعماهع جديدة

 جعكس   عكدراسات اعداهقل جتقد   تحكمل نقدأ عيا  د  اجل اعدراسجلأىسمل ذكة مكخص أما 
 : مسا  أتد

اععأكمد عكقارئ هكى أن مذككل اعدراسل اععد جاع هكميا اال عمارا ع  يع  تشاجعيا م  ابجلا أج تج  أ. 
جعكشيججا ركججزت هكججى  اتشاجعيججا جعكجج  بججدجن هسجج  جتفاوججمل كا مججلا أج تجج  تشاجعيججا هفسجج  جتفاوججمل

 . مة اعجانب اع أ س ف تةكز هكمو اعدراسل اعحاعمل ج انب مفمشل

اعس أج هات  وما ل أىداف اعدراسل  د أ ء مكخص اعدراسات اعداهقل ججفكيا تةكجز هكجىب. 
أج هكجججى ا أج هكجججى اعس أججج هات اععجججد عججج  تةكجججز هكميجججا ااععجججد عججج  تعاجججةق عيجججا اعدراسجججات اعدجججاهقل

 .جعك  ع  تخةج  ميا بشعاوا محددة ااعس أ هات اععد ركزت هكميا
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اسعفادة اعماهع م  تجارب اعداهقم ا ج اول إذا ت  تشاجل اعسذككل  د بكد آ جة أج  جد بمئجل ت. 
 ل.تخعك  ه  بمئل مشاقل اعدراسلا اةمة اع أ ُ سك  اعماهع م  اعسقارن

ايججعق ا مشيججا االسججعفادة مجج   بججةات اعمججاهثم   ججد سججبل تشججاجعي  عكسذججكالت جاعسرججادر اععججد  ث.
 .مفك ماتي  جطةيقل هةأي  جتحكمكي  عيا

هفد جسع اعبمانجات جتشظمسيجا جتحكمكيجا اهرجاومًاا هكجى اعماهجع أن  حجدد  طخيقة عخض البيانات :
 طةيقل عفةأيا هر رة تديل هسكمل اةاءتيا ج يسيا جيةاهد اعماهع  د ذعك ما  أتد:

 جب هكى اعماهع أن ي كة إذ  :و جب أن تجمب نعاوا اعمحع ه  أسئكل اعمحع ج ةجأ .1
 أدعل جبةاىم  كا مل م  أجل تفدمة ما جاء  د نعاوا اعمحع.

جىشا  جب هكى اعماهع اععأكد م  ذكة كل نعاوا اعمحع  : جب ذكة نعاوا اعمحع اعسيسل .2
اعسيسلا هعى ع  كان  نعاوا اعدراسل  ذك   د تأكمد  ةجض اعدراسلا  ك  كان  اعشعاوا هك  

 ما ت افو اعماهعا   عك ال  قكل م  أىسمعيا اعبعل.

نعاوا  تكخمص نعاوا اعمحع: يشمغد هكى اعماهع أن ال ي كة اعبمانات اةجعمل  د جزومل .3
اعمحعا جهكمو أن يع كة هأنو  ق م هفسكمل تكخمص عشعاوا اعمحع؛ ال أن  دةدىا هكامل 

 تفاومكيا.

جأيكال  جداجلجأيكال ت أح نعاوا اعمحع: يشمغد هكى اعماهع أن  زع  جداجلجأع  .4
ت أح نعاوا اعمحعا  يد تفسل هكى تكخمص نعاوا اعمحع اإلهراومل هاةيقل جاأحل جسيكل 

جإذا أراد اعماهع إأا عي   د جزومل نعاوا اعدراسل  مشمغد أن  كعب أسفل كل جدجل أج عكقارئا 
يكل مكخص ه ل ما جاء  موا جيجب هكى اعماهع أن  فةض اعشعاوا مةتم ا كفةأيا مةة 

 هجدجل جهةأيا مةة أ ةى هذكل.
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أن  ا عرار اعسفاهم  اإلهراومل  د نعاوا اعمحع:  جب هكى اعماهع أن  فعةض داوساً .5
اعقارئ  في  جمدًا ما تفشمو ا عرارات اعسفاهم  اإلهراوملا  فكمو أن  فد أن ال هاجل ععفدمة 

ا  قط هكمو كعابعي   د نعاوا االهراود spssبةناما أج كمف  فسل  t-test ماذا  فشد ا عمار
 دجن تفرمل.م  اعدراسل 

هج  كا د عشعاوا اعمحعا إهااء هج  كا د عكعاهل نعاوا اعمحع:  جب هكى اعماهع إهااء  .6
 هعى  دعفمد اعقارئ م  أىسمعيا.

 جيدعخدم اعماهث ن هادة أكثة م  طةيقل عفةض اعبمانات جاعشعاوا جم  ى ه اعاةق: 

اعاةيقججل االنذججاومل: جتدججعخدم ىجج ه اعاةيقججل  ججد اعمحجج ث اع وججةمل أج اعمحجج ث اعسدججحمل همججع  .1
 تكعب اعبمانات جاعشعاوا هذكل سةدأ انذاود. 

طةيقجل اعفججةض اعججدجعد: تفسججل ىج ه اعاةيقججل هكججى تكخجمص اعبمانججات جترجشمفيا جهةأججيا  ججد  .2
 جداجل تيدف اعى تديمل اةاءة اعبمانات ج يسيا جتحكمكيا.

طةيقجججل اعفجججةض اعبمجججاند: جىجججد اعاةيقجججل اععجججد تدجججعخدم اعةسججج م اعبمانمجججل  جججد هجججةض اعبمانجججات  .3
 جتكخمريا.

مجججج  طةيقججججل جاهججججدةا كاسججججعخدام اعاةيقججججل االنذججججاومل طةيقججججل هججججةض اعبمانججججات هاسججججعخدام أكثججججة  .4
 جاعجداجل االهراومل مفًا.

جيججججب هكجججى اعماهجججع اعسعسمجججز أن يعجشجججب أأ تفدجججمةات أج أأ آراء أج ججيجججات اعشظجججة أج  
اعكعاهججل هجج  هالاججل عجج  يججع  ا عمارىججا  ججد اعمحججع جعججم  عيججا هالاججل هاةراججام جاعشعججاوا اععججد ت وججل 

شعجاوا اعكسمجل جاالراجام جاعججداجل جااليجكال جاعةسج م اعبمانمجل اععجد اعميا. جهكى اعماهع ان  فجةض اع
ت أججح اعشعججاوا اععججد ت وججل اعميججا دجن إأججا ل أج تججد ل مجج  اعماهججع اثشججاء اعفججةضا جان ييججدء 
نفدججو عكسشااذججل جاعشقججد اعجج أ ي جججو اعمججو سجج اء مجج  عجشججل اعسشااذججل أج اعسذججةفا جأن  كجج ن مدججعفدًا 
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رات جاعسالهظجججات جاالنعقجججادات اعس جيجججل اعمجججو يخرجججمًا أج اعجججى عإلجاهجججل هكجججى االسجججئكل جاالسعفدجججا
 هحثو.

جتأ   هجادة يجككم  : ت وجمات عحجل اعسذجككل ج ميجا تكج ن ت وجمات اعماهجع مةتماجل التوصيات: 
هاعشعاوا جتك ن اابكل عكعابم  جيشرح  ميا هاعمفد ه  اعسثاعمجل اعزاوجدة جت وجمات عمحج ث مدجعقبكمل 

اًل عسججا ت وججل اعمججو اعماهججع جاعسامججًا عج انججب عجج   دججعاع اعماهججع جتكجج ن ت وججمات اعماهججع اسججعكسا
اع وجج ل اعميججا هدججبب أججم  اع اجج  أج هفجج  اعسف اججات أج اعقرجج ر اععججد أوججاب  هحثججو أج هججدم 

 ت  ة االمكانات اعحديثل. 

تقعزد اةمانل اعفكسمل أن ُ زس  اعماهع  اعو ااوسًل تحع أ هكى جسمع  السرادر والسخاجع :
اعسرادر اععد اسعفاد مشيا  د إهداد  اعوا جك عك هفد االنعياء م  تشفم  اعخال جكعاهل اععقةية 
اعشياود عكدراسل ا  جب ذكة ااوسل هاعسرادر اععد ت  االسعفادة مشيا  د إهداد  اعو ج د تشفم  

 اعمحع اعفكسد ى  عمارة ه  تةاك   بةات ذاتمل مع  بةات ساهقل عآل ةي  . سلإجةاءات اعدرا
ع عك  ي  يعاكب االمانل جاعدالا هسفشى ان اعماهع  ك ن أممشًا همشسا يشدب اعسفة ل أج اعسفك مل 
اعى واهبيا جاال  دجل اال اعسرادر جاعسةاجع اععد اسعخدميا  فاًل. جيك ن دلمقًا هشدما  ذمة 

 ى مردر اعسفك مل.ب أ ح اع

ان اعيدف م  اسعخدام اعسرادر جاعسةاجع ى  ابةاز لمسل اعمحعا جيفد اسعخداميا مؤيةًا  
هكى  بةة اعماهع جاطالهو هكى اعس أ هات ذات اعركل هسذككل هحثو. ك عك تبم  هداثل 

  اعسفك مات اعسةتمال هاعسذككلا جىد ت  ة دعماًل عكماهثم  عكةج ع عكسرادر جاعسةاجع .
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 رادر ارخائية لمسحاضخة : م
سجججفد سجججكسان اعسذجججيداند : مشيجمجججل اعمحجججع االهالمجججد ج دعمجججل اعماهجججع عكعاهجججل اعةسجججاول  .1

اعجامعمل ا دجعجل االمجارات اعفةبمجل اعسعحجدة جاعجسي ريجل اعكبشانمجل ا دار اعكعجاب اعججامفد ا 
2222   . 

: مشيجمجل اعمحجع اعفكسجد ا هسجانا دار اسجامل عكشذجة جاعع زيجع ا  سفد سكسان اعسذجيداند  .2
2219 . 

سفد سكسان اعسذيداند : مشاىا اعمحع االهالمد ج ا اهد أساسمل  د اعمحع االهالمجد ا  .3
ا دجعججججل االمججججارات اعفةبمججججل اعسعحججججدة جاعجسي ريججججل اعكبشانمججججل ا دار اعكعججججاب اعجججججامفد ا  2ر

2222   . 
اعفكسمجل جمذجةجهات اععخجةج جاعةسجاول اعجامعمجل ججج دعمجل  ربحد مرافى هكمان : اعمحج ث  .4

 .2215هسكد ا هسان ا اعدار اعسشيجمل عكشذة جاعع زيع ا 
ربحجججد مرجججافى هكمجججان جهثسجججان ه  شجججم  : مشجججاىا جأسجججاعمب اعمحجججع اعفكسجججد ججججج اعشظةيجججل   .5

 .2222جاععابم ا هسان ا دار اعرفاء عكشذة جاعع زيع ا 
اعفكسد ج أسدوا مشاىجو جأساعمموا اجةاءاتوا هسانا بمج  ربحد مرافى هكمان: اعمحع   .6

 .2221اال كار اعدجعملا 
رهججججم  يجججج ن  اعفججججزاجأ : مقدمججججل  ججججد مججججشيا اعمحججججع اعفكسججججد ا هسججججان ا دار اعجمججججل عكشذججججة  .7

 . 2228جاعع زيع ا 
ا اعقاىةة ا هاع  اعكعب  5ه هبد اعحسمد : اعمحع اعفكسد  د اعدراسات اإلهالممل ا ر   .8

 .  2215ا 
 
 


