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 : تقديم

من خالل توجيه طلبتها  ،تحسين جودة مخرجاتها إلىالجامعات على اختالفها تسعى 
ات ذات خاصة تصدر من الكلي بأدلةااللتزام  إلى ،وطلبة الدراسات العليا خصوصا   ،عموما

 وإلزام( والدكتوراه )الماجستير  جل توحيد نمط الكتابة للرسائل العلميةأمن  ؛العالقة بتلك البرامج
التوثيق للمراجع وفق طرق  آليةوكذلك توحيد  ،الكتابة بأسلوبير العلمية الخاصة الطلبة بالمعاي
 إلىعن العديد من التساؤالت التي قد ترد  اإلجابةعلى  األدلةحيث تعمل هذه  ،علمية معتمدة

الطلبة العديد من  ابكسإفي  األدلةهذه  تسهمكما  ،أمرهذهن الطالب وتجعله في حيرة من 
التي يجب على الباحث أن يتحلى بها عند  تاألخالقياوتذكيرهم بالعديد من  ،اتالمعارف والمهار 

 الخاص برسالته. العلمي كتابة المحتوى 

بناء برامج  إلىواالقتصادية في جامعة القدس المفتوحة  اإلداريةن سعي كلية العلوم إ
ومنظمات  ،الفلسطيني ومؤسسات القطاع العام والخاص تخدم المجتمع ،نوعيةدراسات عليا 

وبما يحقق  ،هم في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها تلك المؤسساتبما يس ،المجتمع المدني
بسط ما يقال أالواقع الفلسطيني من ظروف  يعانيهفي ظل ما  ،بصورة فاعلة ستراتيجيةاال أهدافها
ي منها وهذا ما يجعل المشكالت التي يعان ،لعالماعلى مستوى من نوعها فريدة  أنهاعنها 

في ظل الموارد المحدودة وقيود االحتالل  شد تعقيدا  أ ،لفلسطيني والمؤسسات العاملة فيهالمجتمع ا
تعزيز التوجه نحو المنهجيات  إلىكل ما هو فلسطيني، كل ذلك يدفعنا  أمام التي تمثل تحديا  

 اإلدارية ودراسة المشكالت ،وتوظيفها في خدمة الواقع الفلسطيني ،مةاألكثر مالء العلمية
على  يجابيا  إ والخروج بتوصيات قادرة أن ترى النور وتحقق فرقا   ،واالقتصادية بموضوعية

ن وضع دليل خاص بالرسائل العلمية لبرامج إولذلك ف ،المؤسسات العاملة فيه أوالمجتمع 
ة المحتوى لكتاب أساسيةهو بمثابة بناء قواعد  ،واالقتصادية اإلداريةالدراسات العليا لكلية العلوم 

لطلبة  ن هذا الدليل سوف يكون مرشدا  إولذلك ف والدكتوراه،العلمي المتمثل برسائل الماجستير 
العديد من التساؤالت التي  نوسوف يجيب ع ،العلميةالدراسات العليا طيلة فترة كتابة رسائلهم 

 الرسالة. على تسجيل مساق التي يصبح الطالب قادرا   لىو األخواطرهم منذ اللحظة في تجول 

في مناهج  لم تعد قائمة البحوث العلمية إعدادأن النمطية المطلقة في  اإلشارةوتجدر 
البحث العلمي تختلف في منهجيات الو  دواتاألو  ساليباألو طرق الن وأ ،البحث العلمي الحديث
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 ةوالمقابل االستبانةكون قد ال ت ة قيد الدراسة، فعلى سبيل المثال،باختالف التخصص والظاهر 
لمتعلقة اتلك  أو ،مناسبة في بعض المواضيع ذات العالقة بالمحاسبة والتمويل أدواتوالمالحظة 

 وهذا ما نريده وما د تختلف المنهجيات البحثية عندئذ،وق غيره، أو يالتحليل أوباالقتصاد القياسي 
الرسائل  عدادإلعام  إرشاديهو دليل  أيدينافالدليل الذي بين  الحديث، يؤكد عليه البحث العلمي

وطبيعة موضوع البحث  ،لطبيعة التخصص طبقا   أريحيةويمكن االنحراف عنه بكل  العلمية،
منهج بهم هو أن تنجز رسائل علمية ذات قيمة مضافة علمية وعملية و فاأل ،والظاهرة قيد الدراسة

 علمي سليم.

 مع خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق

 باحترام
 واالقتصادية اإلداريةعميد كلية العلوم 

 أ.د. ذياب جرار
 كليةلعلى برامج الماجستير التابعة ل رئيس لجان اإلشراف                  
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 تقديم:

 الدول المتقدمةتنفق حيث  ؛المشكالت التي تواجه المجتمعات العلمي مفتاحث البح يعد
البحث العلمي في  بأهمية إليمانهاوذلك  ،من الدول النامية على البحث العلمي أكبرموازنات 

 ةعملي" بأنهرف البحث العلمي ويع   ،التكاليف وبأقلفاعلة  بصورة هامشكالتوحل  األممتقدم 
الحقائق والدراسات، وتستوي فيها العناصر المادية والمعنوية حول موضوع علمية، ُتجمع لها 

رة، يكون للباحث منها موقف  معين دقيق في مجال التخصص؛ لفحصها وفق مناهج علمية مقرَّ
 أوأي تحيزات العتبارات شخصية  بعيدا عن، نتائج جديدة إلىتوصل مـن كل ذلك معين؛ لي

 أونظرية كانت  والموضوعية سواءة جهود الباحث العلمية بحيث تكون النتائج محصل ."ذاتية
في طلوبة في البحوث العلمية تجريبية، وهي ما ُيعبَّر عنها، علميا ، باإلضافة الجديدة الم

وتكون بمثابة قيمة علمية يستحق عليها الباحث درجه علمية في نظام الدراسات  ،الدراسات العليا
 .في مرحلة الدكتوراه  أوما في مرحلة الماجستير إ ،العليا

الخاصة بجمع  واألدواتللطالب االستفادة من المصادر والمراجع  األكبرولذلك يكون الجهد 
وضمن هذا الدليل نود أن  ،عملية غير مسبوقة أواستنتاجات نظرية  إلىالمعلومات في الوصول 

الطالب/الباحث الجهد العلمية في مرحلة الدراسات العليا وضرورة بذل  اإلضافة أهميةكد على ؤ ن
 ذات قيمة في الجانبينالمطلوب في الخروج بنتائج علمية جديدة تساعد في تقديم توصيات 

 النظري والعملي.

 أركانأن البحث العلمي يقوم على ثالثة  ورواده العلمي البحث يرى العديد من مفكري و 
 محور تفكيرن تكون أينبغي االهتمام بها و حيث  الموضوع، والمنهج، والشكل() :هيرئيسية 

 :هي  األركانوهذه  ،بعمل دراسة علمية للتفكير لىو األالطالب /الباحث منذ اللحظة 

 Topicالموضوع:  -1

. وكلما كان الموضوع الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها الدراسة أو الموضوع: محور الدراسة
شتى مجاالت الحياة  يسهم في معالجة موضوعات علمية فيو فيه جوانب جديدة  أوجديدا  

وكان أكثر جاذبية ؛ كان إقبال الدارسين عليه أكبر، واإلداريةالسياسية واالجتماعية واالقتصادية 
 .أحيانا   اإلعالموكذلك لوسائل  ،العامة والخاصة المنظماتوحتى  ،ألنظار العلماء
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ة واالبتكار واإلضافة في الموضوع االقتصار على كشف الجدي د وَحْسب، وال وال تعني الِجدَّ
ها ولكن قد يحدث أن ناوليوجد موضوعات تم تأن يكون الموضوع غير مطروق من قبل، بل 

وقد قالوا: "ال يؤلِ ف العاقل إال ألحد  جديدة،بمعطيات  تأثرت أواستجد عليها بعض التغيير 
 أوتهذيب مطول،  أوتفصيل مجمل،  أوتكميل ناقص،  أوجمع متفرق،  أوأمور: اختراع معدوم، 

بالجديد  تأتين العديد من الدراسات قد ولذلك فإ ،تبيين خطأ" أوتعيين مبهم  أولط، ترتيب مخت
 .أكبرالجديد  إلىفي موضوعات سبق دراستها ولكن يكون الجهد في الوصول 

 

 Methodologyالمنهج:  -0

 المنهج: هو مجموعة من القواعد واإلجراءات المَقرَّة من قبل المتخصصين في منهجية
 إلىالتوصل  إلىالتي تقود  أوالكشف عن الحقيقة،  أوالبحوث التي يتبعها الباحث للوصول 

قدرة على الوصول للمعلومات  األكثرالمنهج  الباحث اختيار، وعلى الطالب/ نتائج بحثية سليمة
 .الدراسة نفسهامن منهج في  بأكثر االستعانةويمكن  ,من الدراسة المرجوةوتحقيق النتائج 

 Structureلشكل: ا -3

شكل البحث: هو طريقة تنظيم البحث، وتنسيق عناصره شكال  وكتابة )تقرير البحث(، بما 
التي َتَواَفَق الُعرف العلمي العام و  يضفي عليه الصبغة التنظيمية، ويوفر له قدرا  من الجاذبية

 .واالهتداء بها لسير عليهال

. القارئ قيمته، وتنامى حظه من التقدير لدى  دادتز ا ز البحث في أركانه الثالثةوكلما تميَّ 
ترشيد القرارات  أو البحثية،الفجوات فالموضوع يكتسب تميَّزه من أهميته، وبمقدار إسهامه في سد 

وتزاد . السياسات العامة مجالفي  أوالمالية والمحاسبية  أو اإلداريةؤون الشالتطبيقية في 
في تحقيق هدف البحث، وهذا يتطلب تصميما  واعيا  حينما تعلو درجة مصداقيته  صالحية المنهج

ثم جة بين عدة طرق(، و احتى المز  أوللبحث، بحيث يتم اختيار الطريقة األنسب لجمع البيانات )
كما أن العمل العلمي هو شكل ومضمون ولذلك يجب  ،اتباع طرق سليمة في التحليل للبيانات

للمضمون السليم واستخدام  باإلضافةبارات والصياغة وسالمة الع األسلوباالهتمام بسالمة 
الطالب/  يتأكدأن  يجبكما  ،والتشويقالجاذبية يضمن  الكتابة بما وترتيب توثيق معتمد أسلوب
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ية العلميةو من اإلسهاب الممل واالقتضاب المخل، عال الباحث من خلو الدراسة وعدم  ة على الجدِ 
 . األفكار اجتزاء

هو الشخص الذي توافرت فيه و  ،البحث إنجاحفي  هاما   را  باحث عنصال الطالب/ يعدكما 
الكفاءة العلميـة المكتسبة  إلى المادية باإلضافةلديه القدرة  تفر اوالنفسية، وتو االستعدادات الفطرية 

 سليم.الدراسة وفق منهج علمي  بإجراء مجتمعة للقيامؤهله التي ت

 :همهاأ والتي من  من الصفات والخصائلالباحث األصيل بمجموعة الطالب/يتميَّز  بد أن وال
القدرة على تنظيم المعلومات  لديهوأن تكون  ،قيد البحث للفكرةالفكرية وعدم التعصب  المرونة

وأن  والغموض،عن التعقيد  بعيدا  تنظيما  منطقيا  له معنـاه ومدلوله  القارئ  إلىالتي يريد نقلها 
على  واإلصراريتحلَّى بالصبر على متاعب البحث، ألمانـة العلمية، وأن ادرجات  علىبأيتحلَّى 

 .غير متحيز القيام بالبحث بشكل مهني

إن  اكتساب القـدرة على القيام ببحث علمي منهجي مكتمل الجـوانب ليس باألمر السهـل،  
واإلصغاء  بتوجيهات المشرف واالستعانة ولكن التدريب المتواصل واالستعداد الفطري والنفسي

قدراتهم على من ، وُتضاعف الطلبةاألساتـذة المتخصصين كفيلة أن تنمي مواهب  توجيهات إلى
 اختالفها. الجامعات على العليا فيلكليات وبرامج الدراسات  األسمىالهدف ، وهو العلمي البحـث

 (Research Proposal) الرسالة خطة مشروع إعداد : الأو 
 أن يقوم بتقديم مقترح بحثي يمثلحتى يستطيع الطالب التسجيل لمساق الرسالة عليه 

حيث يستعرض فيه الطالب/ة /الباحث/ة مشكلة الدراسة  ،(Proposalمشروع خطة الرسالة )
حيث يقوم الطالب بتقديم خطة  ،حول الموضوع ليةأو لقائمة مراجع  باإلضافةومنهجيتها  وأهدافها

ليقدم الطلبة  دمحد   موعد ويتم تخصيص الرسالة للمنسق الذي يقوم بعرضها على لجنة البرنامج
 قدمهيما و على ما يقدمه الطالب من عرض  وبناء   ،اللجنة أمامالمتقدمين بالخطط عرضا 

 أويتم اعتماد الخطة كما هي  أنإما  يكون قرار اللجنة:في الخطة المقترحة  الطالب/الباحث
 .ان الخاص بالطالبتم اعتماد العنو في حالة قبول الخطة يو  ،رفضها أواعتمادها مع التعديالت 
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ويضعها في قالب  أفكارهالباحث بعرض أن يقوم الطالب/ البحثية هو ن الهدف من الخطةإ
منه عمل ذلك يتطلب  ،دكتوراه  أوعمل رسالة ماجستير ل مقترح أوعلمي كمقترح لبحث علمي 

 أو الماجستير رسالة خطة يجب أن تخضعكما  Proposalالمقترح  أوخطة مشروع البحث 
العلمية الخاصة  لجانال من اعتمادها فيتساعد التي  والمتطلبات الضوابط من للعديد وراه الدكت
الدراسة ومنهجيتها العلمية وما سوف  بأهميةاللجنة العلمية  إقناعيكون الهدف منها  بحيث ،بذلك

لى يعتمد ع /الباحثالذي يبذله الطالب يقناعاالن الجهد إولذلك ف ،يترتب عليها من نتائج مفيدة
سليم وعلمي  أساس يقوم علىأن ما يقترحه الطالب و الجميع  عإقنابناء خطة سليمة قادرة على 

 .:يأتيما الخطة  ههذ إعداديجب أن يراعى في كما  ،مل رسالة علميةفي ع إليهيمكن أن يستند 

والموافقة على  "طلب تعيين مشرف رسالة ماجستير"( المعنون 22تعبئة النموذج رقم ) -2
 .الةخطة الرس

 .والمراجع التمهيدية الصفحات فيها بما صفحة( 22) عن الخطة صفحات عدد يزيد أال -1
 هذا في الواردة العلمي والتوثيق والتنسيق الطباعة ضوابط بجميع الخطة إعداد في لتزمي  -2

 .الدليل
 اإلخراج بضوابط الخاص الجزء في الواردة بالضوابط الخطة غالف صفحة تكتب -2

 .دليلال هذا في ددةالمح  
 .حلزونيا   عاديا   تغليفا   الخطة تغل ف -3

من تاريخ انعقاد  األقلعلى  أسبوعينعلى الطالب تقديم الخطة المقترحة لمنسق البرنامج قبل 
 ليتسنى توزيع المقترح المقدم على اللجنة ووضع المالحظات عليه. ،مناقشة الخطةلجنة 

 :اآلتية األمورمن  التأكيدعلمية للرسالة ال ليةو األخطة قبل البدء بعمل الو المهم من 

الموضوعات التي تتعلق  وضمنالباحث /أن يكون البحث في مجال تخصص الطالب -2
 .بالبرنامج الذي درس فيه

 .إلجرائهفر البيانات والمعلومات الالزمة ان تتو أون موضوع الرسالة قابال  للبحث و أن يك -1
 أوعكس حاجه وضرورة علمية تو  ،حد ما إلى فكرة جديدةموضوع الرسالة فكرة  كون تأن  -2

وأنه ليس قيد الدراسة في الوقت  ،ن يكون الموضوع غير مطروق من قبلأو  مجتمعية،
 .الحاضر
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سواء أكانت مراجع  ،البحثية متوافرة لدراسة الموضوع اإلمكانات جميعالتأكد من أن  -2
نجاز إل ظروف الزمة أوأية شروط  مأاعتمادات مالية،  مأ، مخبريهتجهيزات  مأدراسية، 

ضمن نجازه ومن المهم أن يكون الموضوع يمكن إ ،البحث وال يمكن تنفيذه من دونها
 الدراسة. إلجراءالمحدد الزمني  اإلطار

ن موضوع أب العلميةاللجنة  إقناعبالموضوع ويمتلك القدرة على  أن يكون الطالب راغبا   -3
 الدراسة يمثل قيمة علمية وعملية في مجال التخصص.

ن يراعي الشروط العلمية لكتابة أون و ن الدراسة بصورة معبره عن المضمصياغة عنوا -3
 العنوان.

 :عنوان الدراسة وأهميته وأسس اختياره
 تي:الدراسة من الضرورة االهتمام باآلعند اختيار عنوان 

 27العنوان عنن ال يزيد وأ الطويلة، اوينأن يبتعد الباحث في عنوان الدراسة عن العن .2
 .أقصىبحد  كلمة

 أوومرنة، وال تحمل أي غموض  ومحددة بدقة،يجب أن تكون كلمات العنوان واضحة  .1
  يالت.أو ت

 .موضوعيا  و  ،رصينا   ،علميا   يجب أن يكون عنوان الدراسة عنوانا   .2
 التابعة والمستقلة. الرئيسية،المتغيرات  يحدد  العنوانيجب أن  .2
عدة  أوبين متغيرين  أن يحرص على أن يعكس عنوان الدراسة العالقة على الطالب .3

 استدعى البحث ذلك. متغيرات، إن

شعوره بوجود مشكلة ُيراد حلُّـها؛ همـا  أو، عنه الكتابةحماس الطالب للموضوع ورغبته في إنَّ 
لدى  اإلبداعومتميز ويعكس جوانب  علمي أصيل بحث إجراءللبدء في  المشجعةالبداية المنطقية 

 الباحث./الطالب

بالشكل  الطويل إلعداد البحث وإخراجه في الطريق لىو األهو الخطوة وع اختيار الموض دويع
وبمجرد المشكلة هو محور العمل العلمي الناجح،  أواختيار الموضوع  سنَ وإنَّ ح ،المطلوب
الذي اختاره وهذا ما يجعل  ينصب حول الموضوع تفكيره يبدأ ،لموضوعهالباحث اختيار 
ار في البحث عن المعلومات المتعلقة بالموضوع الذي يبحث حماسا لالستمر  أكثر /الباحثالطالب
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 فيه.

 :تيةاآلللباحث االستفادة من النصائح  للطالب/ جل اختيار موفق للموضوع يمكنأومن 

األمر الذي يتطلب من  ا ،بحثي استنفذتاالبتعاد عن الموضوعات النمطية والمكررة واألفكار التي  -2
 تلك سواء ،المجالت العلمية المحكمة الرصينة ثم االطالع على ،بحارب القراءة ثم القراءة واإلالطال

من  وأن يستلهم أفكاره أيضا   ،وكذلك المؤتمرات المحكمة ،باللغة العربية أوالتي باللغة اإلنجليزية 
طي والتي تع ،مية ورسائل الماجستير والدكتوراه التوصيات والدراسات المستقبلية الخاصة باألبحاث العل

االستعانة واالسترشاد برأي أهل االختصاص  إلىباإلضافة  ،ات ألبحاث مستقبلية ممكنةمؤشر 
 الباحثين من أعضاء هيئة التدريس.

 الموضوعات الخاملة التي ال تبدو ممتعة.االبتعاد عن  -1

 العلمية. أدبياتهاالموضوعات التي يصعب العثور على  تجنب -2

الموضوعات الغامضة، التي ال لك قة جدا ، وكذالموضوعات الواسعة جدا ، والضي ترك -2
 حقيقة األمر فيها. إلىسبيل 

 البحث فيها.، وال جدوى من تكون موضع خالفالموضوعات التي االبتعاد عن  -3

 رحةتالمقالبحثية الخطة مكونات  
 : صفحة الغالفالا أو 

 ،خصصوبرنامج الت ،واسم الكلية ،يجب أن يشمل غالف خطة المقترح شعار الجامعة
وفق النموذج  والتاريخاسم الطالب ورقم التسجيل  وكذلك ،المقترحالمشروع  البحث وعنوان خطة

 التالي:
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 المقدمة: :ثانياا 

العام للموضوع والسياق العام  اإلطار ناوليجب أن تبدأ الخطة المقترحة بمقدمة تت
من خالل االقتراب من المشكلة في نهاية المقدمة والتمهيد لمشكلة الدراسة  ،المتعلق بالموضوع

 ه مشكلة الدراسة.ناولوالتمهيد للقارئ ما سوف تت

 وتساؤالتها الدراسة ة: مشكلثالثاا 

 وتتطلب الدراسة، حوله تدور الذيالرئيس  المحور هي الدراسة مشكلةتعد صياغة 
مع  وتفاعال ،السابق للمشكلة باألدعلى  ومكثفا   واسعا   ا  اطالع البحث لمشكلة الدقيقة الصياغة

 /الطالب ذهن في تدور تساؤالت عن عبارة وهيالظاهرة التي يرغب الباحث في دراستها، 
 الطالب يريد محددة ظاهرة في ،غموض ربما أو ضعف أو قصور أو ما خلل بوجودالباحث 

 على صياغتهاتعاد  أو ُجَمل، شكل على إما بوضوح، الدراسة مشكلة ُتعرض أن بددراستها، وال 
 .اإلجابة عنها أو قياسها ويمكن محددة التساؤالت هذه تكون  أن على ،تساؤالت شكل

وتوضيح الفجوة العلمية  ،بتوضيح مشكلة الدراسة /الباحث أن يقومالطالب كما يجب على  
ومن ثم يقوم بصياغة المشكلة  ،إنشائيةويسوق ما يدلل على وجود المشكلة بصورة  ،المتعلقة بها

 بحثي. تساؤلورة بص

 : الدراسة تساؤالت

الفرعية التي يقوم الباحث بوضعها بعد أن و ة من األسئلة الرئيسوعة مجمهي عبارة عن   
نتائج  إلىهو اإلشارة  لتساؤالتيقوم بكتابة سؤال البحث العلمي الرئيسي، ويكون الهدف من هذه ا

، بحيث يقدم هذا السؤال ل بحثيمجا أو بمحور اؤلستالبحث العلمي، ويقوم الباحث بربط كل 
 المجال. وعند صياغة تساؤالت البحث هناك أو اإلجابة عن الفرضية الموجودة في هذا المحور

 باالعتبارات التالية: األخذضرورة 

جب على الباحث أن يقوم بصياغة أسئلة الدراسة بحيث تكون بنيتها بسيطة وغير ي .2
 معقدة.

غة أسئلة الدراسة على أن تمثل هذه األسئلة يتوجب على الباحث أن يعتمد في صيا .1
 .والمتغيرات قيد الدراسةبشكل واضح وصريح أهداف الدراسة ومشكلتها وفرضياتها 
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 أوأي توضيح  إلىيجب أن تكون أسئلة الدراسة واضحة ومفهومة وبسيطة وال تحتاج  .2
 تفسير إضافي.

 ،لمعارف اإلنسانيةخل ايجب أن تكون أسئلة الدراسة قابلة لإلجابة عنها في محتوى مد .2
 ات والموارد المادية والعلمية.ومختلف اإلمكان

ومن ثم الدفاع عن  ،عنهايجب أن تكون أسئلة الدراسة قابلة للقياس إلمكانية اإلجابة  .3
 صحتها وسالمتها.

 الدراسة: أهمية: رابعاا 
 األهمية النظرية
 الدراسة تضيفه أن يمكن ام الجزء هذا في الباحث ويوضح( النظرية أو) العلمية األهمية

 العلمي، الجانب كإثراء ستحققها، التي النظرية الغاية وما ،المجال المعرفيالعلمي و  التراكم إلى
 .الخ...برنامج أو أداة، بناء أو

 األهمية العملية

 وتوضيح لدراسته، العملية الفوائد على الباحث فيها ويركزالتطبيقية(  أو) العملية األهمية  
 أو الدراسة، لمجتمع أو ،قيد الدراسة المطروحة للمشكلة تطبيقية حلول تقديم امها فيإسه مدى

 .فئة لكل اإلفادة نوع تحديد األخرى، مع للفئات أو التخصص، لمجال

هذه  إجراءالتي تنطوي على  األهميةعلى الطالب أن يوضح في هذا الجزء يجب  اكم
 أو ،علمية وعملية مرتبطة بالتخصص العلمي يةأهموسبب اختيار الموضوع وما له من  ،الدراسة
حيث  الدراسة،المجتمع الذي تستهدفه  أهميةمن  أو ،بالمتغيرات التي شملتها الدراسة مرتبطة

واهتمام وفق االحتياجات والظروف الحالية  أهمية ايكون الموضوع ذيبذل الطالب جهدا في أن 
 واالقتصادية وللمجتمع. اإلداريةلوم للعللمنظمات المستهدفة بالدراسة و   والمستقبلية

 الدراسة: أهداف: خامساا 

وهي تعبر عن  الدراسة،الخطوات المهمة في سبيل إعداد  منأهداف البحث العلمي  تعد
الرسالة المقدمة في مجال  أومن األطروحة  احث/ الطالبما يصبو إليه الب أوالغاية من البحث، 

قبل القيام  المراد تحقيقها أن يحدد األهداف طالب/التخصص الذي درسه، ويجب على كل باحث
 وثيقة صلة وذات ،بفرضيات البحث ومرتبطة الكمي للقياس قابلة األهداف تكون ، وان بالبحث
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ن حيث العدد تكون صياغة أهداف الدراسة متناسبة م أنيجب كما . وتساؤالتهاالدراسة  بمشكلة
 تها.وفرضيا وعددها الدراسة أسئلة والمضمون مع حجم

 : الدراسات السابقةسادساا 

من أجل الحصول على  ؛والحديثة منهامن الدراسات السابقة  الجزء مجموعةهذا  يتناول
من  ابعد أو ،موضوع الدراسة لتاو تنالتي و  البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث،

 وأجنبية،عربية  اتال يقل عدد الدراسات السابقة في خطة المشروع عن عشر دراس نوأ ،أبعادها
فيه الدراسة  أجريت والمكان الذيوهدف الدراسة والسنة  المؤلفالدراسة السابقة اسم  ناولحيث تت

النتائج والتوصيات  أهم ناولكما يجب أن يتم ت والعينة،والمنهج الذي استخدمته وحجم المجتمع 
  لموضوع الدراسة. قربا   األكثرويجتهد الطالب في وضع النتائج والتوصيات  الدراسة،تها ناولالتي ت

 : التعقيب على الدراسات السابقةسابعاا 

بحيث يتم استعراض جوانب االتفاق  ،على الدراسات السابقة هذا الجزء تعقيبا   ناوليت
والمنهجية  األهدافمن حيث  بإجرائهاواالختالف بين هذه الدراسات والدراسة التي يقوم الطالب 

جل أن يقتنع القارئ من خالل هذا الجزء أن الدراسة التي أوذلك من  ،به أجريتوالمجتمع الذي 
 أوقد تتفق  ،سوف تفضي لنتائج غير مسبوقةو ذات قيمة  متميزةهي دراسة  هاإجراؤ سوف يتم 

ووضع  ،أهمية األكثرفي تكييف المتغيرات وهنا يجتهد الطالب  ،تختلف عن الدراسات السابقة
 .ال متكررا   تغيرات وسيطة تجعل من الجهد العلمي جهدا مميزا  وضع م أوجديدة للمتغيرات  أبعاد

سيساعد  ،ذات العالقة واألدبياتن المراجعة البناء ة والمعمقة والناقدة للدراسات السابقة إ
سواء كانت  ،مل على متغيرات البحث كافةتوالذي يش ،العام للدراسة األنموذجقطعا في بناء 

كما يظهر النموذج العام للدراسة  غيرها، أومعدلة  أويطة وس أوتابعة  أومتغيرات مستقلة 
 ،العالقات االفتراضية بين هذه المتغيرات والتي بنى الطالب/ الباحث تساؤالته وافتراضاته عليها

والتي سيقوم الباحث من خالل بحثه باختبار هذه العالقات وفحصها ومناقشتها والتعقيب عليها 
 وتبريرها.

 دراسة:ال ة: منهجيثامناا 
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فقد يكون  ،الذي سوف تعتمده الدراسة المنهجالجزء  في هذا / الباحثالطالب ناوليت
 أسباب تبيانغيره مع  أومضمون المنهج  أوتجريبيا   أووصفيا   أوتحليليا   أو المنهج وصفيا  

 الطالب شرحا   ناوليتكما  ،يتم استخدامها التي سوف واألدواتهذا المنهج ومبررات اختيار 
 واألبعادالديمغرافية لها من حيث المتغيرات  ليأو وجدت وعمل وصف  إذاالدراسة  ألداة  طا  مبس

 ة.التي تتضمنها المتغيرات الرئيس

خذ أ آللية موجزا   كما يتضمن هذا الجزء شرحا موجزا لمجتمع الدراسة المفترض وكذلك وصفا  
 إليهاالتي يمكن أن يلجأ  ةاإلحصائيختبارات وكذلك ذكر االعينة الدراسة وطريقة اختيارها 

 الدراسة. أداة  جمعها باستخدامجل تحليل البيانات التي سوف يتم أمن  /الباحثالطالب

الموضوعية والبشرية والمكانية ومحدداتها  لحدود الدراسة هذا الجزء توضيحا   ناوليتكما 
رأى  وإذا ،اسةالدر  إطارهاالتي تجري في والمحددات  والزمانية حتى يتم تحديد جميع الحدود

منها فعليه  ،أن هناك محددات للدراسة متمثلة في قيود معينة قد تعاني الدراسة /الباحثالطالب
 الدراسة. إجراءذكر هذه القيود وكيف يمكن أن تؤثر على 

 فرضيات الدراسة: :تاسعاا 

تقرر عالقة بين متغيرات  أوسلسلة جمل تعبر عن  أوة الفرضية هي عبارة عن جمل
( بحيث تنفي  Null Hypothesesضية عدمية ر أن تكون صفرية) ف إماوالفرضية  ،الدراسة

 Positive اإلثباتفرضية يجابية )إ أو ،بين المتغيرات المستقلة والتابعةوجود أية عالقة 
Hypothesesصاغ فرضية ة. وفي الغالب, ت( بحيث تؤكد وجود عالقة بين متغيرات الدراس

عن التساؤالت  فقد تصاغ فرضيات تختلف تماما   ليس بالضرورة،، وهذا مقابل كل تساؤل بحثي
 البحثية.

 :اإلجرائيةالمصطلحات  :عاشراا 

أن تكون هذه  وإماالمصطلحات التي سوف ترد في الدراسة  ألهم هذا الجزء شرحا   ناوليت
 األدبياتفي ورد  االمصطلحات من نتاج فكر الباحث على ضوء الفهم واالستيعاب للمصطلح كم

وكان هذا  ،األدبيات أوالمراجع  أحدقد يكون الباحث اهتدى لتعريف من  أوالدراسات السابقة و 
حيث يقوم بتوثيق المصدر وفق  ،يقوم بها الطالب/ةلطبيعة الدراسة التي  االتعريف مالئم
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 لمتغيراتها، شاملة تكون  أن وينبغي ،التوثيق وكما ورد في هذا الدليلفي المتبعة  األصول
 الحاجة حال في - اللغوي  التعريف من بداية مفهوم، لكل النظرية التعريفات أهم لباحثا ويعرض

 الذي المعنى توضيح على يساعد مما اإلجرائي، التعريف إلى وصوال   ثم االصطالحي -إليه
 في ترد التي المصطلحات على الباحث ويقتصر مصطلح، أو مفهوم لكل الباحث) يعنيه (يتبناه

 .الرئيسة وقضاياها الدراسة، عنوان
فينبغي دراسته  في بالمصطلح الباحث يعنيه ما على يدل الذي اإلجرائي التعريف أما

 المكونة المفاهيم أو المفردات إلى تفكيكه دون  كامال   المصطلح الدراسة، وتعريف بمتغيرات ربطه
 ارتباطا وثيقا بمعطيات الدراسة. امرتبط يكون التعريفن وأ ،له
 

 نموذج الدراسةأ الحادي عشر:

 ،غرافيةو مييوضح المتغيرات الدحيث  ،نموذج للدراسةأ بتصميم /الباحثيقوم الطالب
لة  والمتغيرات الوسيطة ،ومتغيرات الدراسة الرئيسة التي  األبعادوكذلك  -ن وجدتإ-والمعد 

 هذا ، ويكون المعتمدة في الدراسةبطريقة توضح المتغيرات  األسهمكل متغير مع رسم  ايتضمنه
تساؤالت النموذج بمثابة شكل توضيحي شامل لجميع المتغيرات في الدراسة والعالقة التي تعكسها 

 .البحث وفرضياته

 الثاني عشر: متغيرات الدراسة 

الكيفي، وكل شيء يقبل  أوشيء يقبل القياس الكمي  كل هو العلميالبحث  المتغير في
ومن أبرز سمات  حصائي للمتغير.التغيير يعرف باسم المتغير، وذلك بحسب التعريف اإل

ومن ثم  المتغيراتالمتغيرات الكمية والكيفية التأثير والتأثر، ويجب أن يقوم الباحث بتحديد تلك 
النتائج الصحيحة  إلىفي الوصول  كبيرا   لمتغيرات دورا  ل الصحيح تحديدال ؤديوي يقوم بضبطها.
 للبحث العلمي.

  :نذكر منها ،بحث العلميمن المتغيرات في العدة أنواع  وجدتو 

المتغيرات األخرى جميع يؤثر في المتغير الذي (: وهو المستقل )المتغيرالمتغيرات المستقلة 
 .ولكنه ال يتأثر بأي متغير منها

 .ويتأثر به للمتغير المستقل وهو المتغير الذي يكون تابعا   لمتغير التابع:ا
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في  ثانويا   دورا   ؤديأهم أنواع المتغيرات والتي ت وهي الوسيطة(: )المتغيراتالمتغيرات الداخلية 
 .البحث العلمي الذي يقوم به الباحث

 .باإلطار التجريبي اهذا النوع من المتغيرات يكون المتغير مرتبط المتغيرات الضابطة:

النظري  اإلطار :العالقة بشقيها ذات لألدبياتة مقأن المراجعة المع إلى اإلشارةوتجدر 
والفرعية التي سيعتمدها  الرئيسةالمتغيرات  إلىيسهم في التعرف  ،ةالدراسات السابقو  ،والمفاهيمي

متغيرات  األنموذجحيث يظهر  ،البحث" نموذجأوالتي سيصورها على شكل"  ،في بحثه الباحث
والتي  ،بين هذه المتغيرات التأثيرية أواالرتباطية وكذلك شكل العالقات  المختلفة، بأنواعهاالبحث 

مناقشة واختيار  إلىبحاجه  ، وافتراضاته التي هيبحثيةقام الباحث بتصميم تساؤالت عليها  بناء  
 والقياسية المالئمة. اإلحصائيةوالنماذج  األدواتمن خالل توظيف 

 الفصول والمباحث التي سوف تشملها الرسالة عشر: الثالث

النظري  باإلطارتعلق ما ي المقترحة وبخاصة هذا الجزء تقسيم الفصول والمباحث ناوليت
كون كل ين الرئيسة للفصول وللمباحث التي تُ و اث يتم ذكر العنيبح ،الرسالة تضمنهتسوف الذي 

 .فيها وبخاصة الجانب النظري  ،فصل من فصول الرسالة

 المراجع 

بحيث يتم البدء  ،المراجع التي استخدمها في خطة الدراسةبيقوم الطالب بعمل قائمة 
 العنكبوتية يات، المؤتمرات، الشبكةر و دال العلمية،الرسائل  الكتب،ومن ثم  -ن وجدتإ-بالوثائق 

 السادس. باإلصدار APA نظامعلى أن تكتب المراجع وفق  ،من المراجع وغيرها

 مالحظة:

الرسالة بحيث يلتزم بالمراحل التي تمر  إلنهاءقد يطلب من الطالب عمل مخطط زمني 
 الدراسة. إلجراءالوقت المحدد  يتجاوزال لكي  الرسالة زمنيا   إجراءاتبها 

يمكن القول أن الخطة المقترحة تمثل خارطة الطريق والخطوط العامة للرسالة  وأخيرا  
ويمكن أن يستخدم الطالب ما ورد في الخطة في الفصول المختلفة للرسالة مع التوسع في ذلك 
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وان اعتماد الخطة من قبل  ،الدليل في كتابة الفصول إرشاداتالعلمية ووفق  األصولوفق 
به الطالب/الباحث في  أن يتقيدالدراسات العليا واعتماد العنوان للرسالة هو بمثابة التزام يجب 

 إلى وأحيانا   ،موافقة المشرف على رسالة الطالب إلىأي تغيير جوهري يحتاج  وان ،رسالته إعداد
 .نفسه على الموضوع اإلبقاءن مع أي تغيير في العنوا كإجراءالدراسات العليا عمادة موافقة 

 :ثانياا 

 ألجزائهاوالمواصفات الفنية  الرسالة إعداد
جل من أ ألجزائها هذا الجزء وصف محتويات فصول الرسالة والمواصفات العامة ناوليت  
 .المعايير المعتمدة لدى عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة قفو  نجازهاإ

 صفحة الغالف
باللغة  أحدهماويتم عمل غالفين المهمة في الرسالة  األجزاءفحة الغالف من ص تعد

 .يوضع بعد الملخص العربي  باإلنجليزية واآلخرالعربية 
 (: Title Page ) الخارجي الغالف صفحة تصميم معايير

 عمـادة" عبـارة وتحتهـا المفتوحـة، القـدس جامعـة الصـفحة رأس أعلـى يمـين فـي يكتـب
 ثـم المفتوحـة القـدس جامعـة شـعار العبـارة هذه يسار إلى يوضع ."العلمي والبحث االدراسات العلي

 وباإلنجليزية bold 18 (وبحجم Simplified Arabicبالخط) العربية باللغة الرسالة عنوان يكتب
 اسـم وتحتهـا "إعـداد "كلمـة العنـوان أسـفل ثـم ،bold 16 وبحجم Times New Roman بالخط

 اسـتكماال   الرسـالة هـذه قـدمت " الصـفحة أسـفل فـي بعبـارة لتخصـصحقـل ا ويكتـب . الطالـب
 جامعـة القـدس المفتوحـة، التخصـص، فـي درجـة الماجسـتير/ الـدكتوراه  علـى الحصـول لمتطلبـات

 نمـوذجال فـي كمـا وذلـك  .والسـنة والشـهر بـاليوم وتاريخهـا مكـان المناقشـة الغـالف صـفحة وأسـفل
 : اآلتي
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 :ازةاإلجصفحة 
صفحة  المناقشة بعد يتعين على الطالب أن يضع بعد صفحة الغالف الخاصة بالرسالة

وفق  المناقشة تاريخويتم وضع  المناقشة، لجنة للرسالة والتي يتم التوقيع عليها من قبل اإلجازة
 اإلجازةعدة نسخ من بالحصول على توقيع حي من لجنة المناقشة ويقوم الطالب  اآلتي،النموذج 

حيث  للجنة المناقشة. أوالعليا  بجميع نسخ الرسالة التي يجب أن تسلم للدراسات قهااإرفي يتم لك
العربية  باللغة الرسالة عنوان  :أسفل إلى أعلى من مرتبة اآلتية العناصر الصفحة هذه تضم

كلمة  وتحته الرباعي، الطالب اسم وتحتها إعداد، كلمة ثم ة,اإلنجليزي باللغة مكافئ عنوان وتحته
 ،...،والشهر...اليوم بتاريخ وأجيزت الرسالة، هذه نوقشت عبارة كتبتو  المشرف واسم بإشراف،

 ثم وهو المشرف، اللجنة برئيس ابدء   مرتبة المناقشة لجنة أعضاء أسماء تكتب ثم ، .) ..والسنة

 

 

 
 المفتوحة القدس جامعة

 العلمي والبحث العليا الدراسات عمادة

 

 

 

 

 العربية باللغة الرسالة نوانع

 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية 

 

 إعداد الطالب/الباحث 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 بإشراف
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

 ............. الماجستير/الدكتوراه في درجة لمتطلبات استكماال الرسالة هذه قدمت

 )فلسطين( المفتوحة دسالق جامعة
 

 

 التاريخ
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 همبحسب رتب مرتبة الخارجي، الممتحن فيهم بمن أعضاء ثالثة أسماء ثم وجد، إن المشارك
 .وفراغ للتوقيع فيها، يعمل التي المؤسسة أو الجامعةاسم  عضو كل ومقابل األكاديمية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :صفحة التفويض
 :التفويض صفحة تصميم معايير

 الطالبة / الطالب اسم ( أدناه الموقع أنا :اآلتي النص التفويض صفحة تتضمن
 من بنسخ األشخاص أو والمؤسسات تالمكتبا بتزويد المفتوحة القدس أفوض جامعة  (الرباعي
 المستل النموذج التالي وفق . التفويض وتاريخ الطالبة / الطالب ثم توقيع ها.طلب عند رسالتي

 الطلبة: أحد رسالة من
 
 
 
 

 

 عنوان الرسالة باللغة العربية

 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية
 

 

 

 :إعداد

................................. 

 : بإشراف

................................ 

 اليوم/شهر /سنه  في وأجيزت الرسالة هذه نوقشت

 
 المناقشة لجنة عضاءأ

 .................ورئيسا مشرفا ................جامعة ... ......................تورالدك األستاذ

 ....................... عضوا ....................جامعة ........................الدكتور األستاذ

 ....................... عضوا ....................جامعة ........................الدكتور األستاذ

 

 من نسخ بتزويد المفتوحة القدس جامعة /أفوض _______________؛ أدناه الموقع أنا
 التعليمات بحسب طلبهم عند األشخاص أو الهيئات أو المؤسسات أو للمكتبات رسالتي
 . الجامعة في النافذة

 __________________ : السم
 _______________ :الجامعي الرقم
 __________________ :التوقيع

 __________________ :التاريخ
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 )اختيارية(اإلهداء

 اإجباري الكونها متطلب هاإهداؤ  حال يصطلب من الطالب العلمية التي تُ  األعمالرغم أن ب
 لألشخاصبه  ا  خاص اء  هدإ  يضع أنيستطيع الطالب  ولكن ،القيام به ةالباحث/ على الطالب/

 اإلهداءيجب أن يكون كما  ،الستكمال دراستهاستلهم منهم  أوه ودعموه معنويا الذين وقفوا بجانب
 الصفحة وسط في ويوضع فقط، واحدة مستقلة صفحة في وتوضع ومختصرة، واضحة بعبارات

 Simplified Arabic ) يكون ذلك بخط .)الباحث( كلمة اليسار على لهاأسف وفي ،)إهداء ( لفظ
  .23م وبحج (
 

 والتقدير صفحة الشكر
 لهم يدين لمن والتقدير الشكريوجه ولذلك على الطالب أن  ،"يشكر الناس ال يشكر الله من ال"

 على للمشرف الشكر وكذلك مختصر، بشكل ومؤسسات أفراد من البحث إعداد في بالفضل
 أسفلها وفي )شكر وتقدير(، عبارة الصفحة وسط في ويوضع المناقشة، لجنة وأعضاء ،رسالته

 ) الباحث (كلمة اليسار على
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقدير شكر

 وصحبه آله وعلى محمد، سيدنا األنام خير على والسالم والصالة توفيقه، على لله الحمد
 إلى الفضل ردأ أن إال الرسالة، هذه إعداد من انتهيت وقد يسعني، فال وبعد، أجمعين،

 صاحب الدكتور األستاذ الجليل العالم ستاذيأ إلى والعرفان الشكر بعظيم دمقفأت أهله،
 أخالقه وكرم أصله بطيب عكس الذي الوقادة، والقريحة الثاقبة، العميقة والنظرة ،الفراسة

 بصحبته، وسعدت الكثير، وقته من فأعطاني الرفيع، والذوق  والخلق العلم، معاني لك
ينا أم ناصحا كان فقد ،راحته أوقات في ووسعني علمه، من وأفدت معه، بالعمل شرفتتو 

 أكبر المبدعة السديدة وملحوظاته لنصائحه فكان والعزيمة، بالقوة همتي شحذ على حريصا
 وأن والعافية، الصحة ويمنحه عمره، في دمي أن الله داعية العمل، هذا إتمام في األثر
 تاذيأس يا مني فلك حسناته، ميزان في الباحثين الطلبة خدمة في جهود من بذله ما يجعل
 المناقشة لجنة أعضاء إلى والتقدير حتراماال بوافر مقدوأت . وإكبار إجالل تحية

 الدكتور واألستاذ ،...........الدكتور واألستاذ ،................الدكتور األستاذ
 قراءة في طيبة جهود من دموهق ما على ،....................والدكتور .................،

 .الجزاء خير عني الله زاهمفجالقيمة  بمالحظاتهم وإثرائها الرسالة، هذه
 الباحث
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 ملخص الدراسة باللغة العربية
 كلمة ثم الرسالة، فيها أجيزت التي والسنة والمشرف، الطالب واسم الرسالة، عنوان يتضمنو 

الذي  أن يكتب الهدف من البحث والمجتمع تابة الملخصالطالب في ك ييراعكما  ،ملخص
الدراسة  أسئلةهم النتائج على ضوء أ وحجم العينة والمنهج المستخدم و  عليه الدراسة أجريت

ويفضل أن يكون الملخص من  عام، بشكل هم التوصيات التي خرجت بها الدراسةأ وفرضياتها و 
 في كلمة 232عن  كلماته تزيد وأال تين،صفح عن يزيد أال ويجب اإلمكان، قدر واحدة صفحة
ويفضل أن  ، 14 بحجم Simplified Arabic الخط نوع مويستخد  والدكتوراه  الماجستير رسائل

 :اآلتي النموذج في موضح هو كما ،تكلما 7 عن المفتاحية الكلمات عدد يزيد ال
 

 :اإلنجليزية باللغة الملخص
 ضرورة، مع ،الملخص باللغة العربية صفحة بعد اإلنجليزية باللغة لخصالم يوضع

 .للملخص العربي الترجمة دقة من دالتأك
 أعلى في وتسجل غامق، غير Times New Roman خط (22) بحجم ويكتب

 فيها أجيزت التي والسنة والمشرف، الطالب واسم الرسالة، عنوان األساسية البيانات الملخص
  Abstract كلمة ثم الرسالة،
 :المحتوياتقائمة 

 :“ المحتويات قائمة " صفحة تنظيم معايير
 الرسالة، متن في الموضوعات ورود وفق بتسلسل القائمة في الموضوعات تنظيم يجري 

 عناصر ترتيب في ويراعى والمتن، القائمة في الموضوع عنوان بين التام التطابق ذلك في ويراعى
 ترقيم في التام أيضا التطابق ىويراع الفصل في كل عنصر ومكان العناصر، عدد الواحد الفصل

 النموذج في كما وذلك  .المتن في ترقيمها مع القائمة أبعاد من بكل بعد الخاصة الصفحات
 اآلتي:

 رقم الصفحة الموضوع

 أ قرار اللجنة

 ب التفويض

 ج اإلهداء

 د والتقدير الشكر

 ه قائمة المحتويات

 و لو اقائمة الجد
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 ز األشكالقائمة 

 ح الحققائمة الم

 ط الملخص باللغة العربية

  الملخص باللغة االنجليزية

  قائمة مصطلحات الدراسة

  قائمة المالحق

 1 خلفية الدراسة ومشكلتها :لواأل الفصل 

 2 لمقدمةا

 3  : المشكلة البحثيةال  أو 

 4 الدراسة أهداف: ثانيا  

 6 الدراسة أهمية: ثالثا  

 22 احدود الدراسة ومحدداته: رابعا  

 26 لمصطلحات الدراسة اإلجرائيةالتعريفات : خامسا

 31 والدراسات السابقة اإلطار النظري  الفصل الثاني:

 32 النظري  األدب :ال  أو 

 32 السابقة الدراسات على التعقيب متضمنا الصلة، ذات السابقة الدراسات :ثانيا  

 34 )للتعقيب منفصل عنوان بدون (

 44 واإلجراءات ةالطريق : الثالث الفصل

 44 الدراسة منهجية

 42 مجتمع الدراسة

 44 الدراسة أفراد / عينة

 46 الدراسة أدوات

 44 وثباتها ألداة ا صدق

 24 ومتغيراتها الدراسة تصميم

 22 تنفيذ الدراسة إجراءات

 62 اإلحصائية المعالجات

 47 الدراسة نتائج الفصل الرابع:

 97 لو األ بالسؤال المتعلقة النتائج

 79 وهكذا ... الثاني، بالسؤال المتعلقة النتائج

 77 ومناقشتها النتائج تفسير : الخامس الفصل
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 144 ومناقشتها لو األ السؤال نتائج تفسير

 144 وهكذا ... ومناقشتها، الثاني السؤال نتائج تفسير

 141 والمقترحات التوصيات

 143 العربية باللغة المراجع

 142 اإلنجليزية لغةبال المراجع

 144 المالحق

  

 :داولقائمة الج

 "داولالج قائمة " صفحة تصميم معايير
 وأفقيا   رأسيا   الرقمية البيانات وتنظم قليل، لعرض معلومات كثيرة بحيز داولتستخدم الج

 إجراء القارئ  يستطيع ومنه المستخدم، اإلحصائي التحليل نوع أوالبيانات  نوع بحسب الجدول في
 المتن، في الجدول وضع من المتوخاة األهداف واستيعاب المعلومات، واستخالص المقارنات

الجدول بعبارة "جدول رقم  أعلىحيث يوضع رقم للجدول  ،هاوفرضيات الدراسة بأسئلة ذلك وعالقة
من مرجع ما يتم وضع المصدر  أخذهكان الجدول تم  وإذاالجدول يوضع عنوان  وأسفلها"  ( )

 الجدول. سفلأ كامال  
 حيث الرسالة، في ورودها وفق متسلسلة اوينعن تحت داولالج قائمة ترويس يجري   

 :اآلتيالنموذج  في كما ،تماما المتن في هو كما الجدول عنوان يكتب
 

رقم 
رقم  عنوان الجدول الجدول

 الصفحة
 161 أعلى عشرة أمراض يتم شراء الخدمات لها من حيث التكلفة  .1
 161 في الضفة الغربية واألهليةفيات الخاصة أعداد المستش  .2
 111 توزيع مجتمع الدراسة وفق القطاع والمؤسسة  .3
 111 أبعاد الدراسة وأرقام الفقرات التي تقيس كل بعد  .4

1.  
 االستمارةات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )

 111 ألداة الدراسة الدرجة الكلية مع
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 األشكالقائمة 

 " األشكال قائمة " صفحة تصميم
 اوينعن وتعطى لةالرسا متن في تسلسلها بحسب القائمة في األشكال تنظيم يجري 

 النموذج التالي: وفق القائمة في األشكال وتنظم العربية، باللغة تكتب أرقاما القائمة في األشكال
 

 قائمة األشكال
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 ومطابقة متسلسلة اوينعن تحت المالحق وتنظم المالحق، قائمة بعنوان القائمة تروس
 وتنظم ، ).. ث ت ب أ (هجائيا المالحق قائمة ترقيم يجري  حيث المتن، في هي كما تماما

 :اآلتيالنموذج  في القائمة كما في المالحق
 لمالحققائمة ا

رقم 
رقم  عنوان الملحق الملحق

 الصفحة
 أ الدراسة أداة   .1
 ب نموذج عقد الشراكة  .2
 ت تقسيمات القطاع العام  .3

 

 الرسالة فصول صفات الخاصة بمكوناتاالمو 
 :اآلتي النحو علىالرسالة تتكون 

 لواأل  الفصل
 ومشكلتها اسةالدر  خلفية

 مقدمة:
 :الرسالةمقدمة  كتابة

ويجب أن يتنبه الطالب أن مقدمة الرسالة  لو األفي الفصل  أساسيا   المقدمة عنصرا   دتع
ن مقدمة إذ إ ،هااالستفادة مما ورد في إمكانيةرغم  Proposalليست هي مقدمة خطة المشروع 

 كما ،العام الخاص بمشكلتها طارواإلحا وتركيزا على محور الدراسة و وض أكثرالرسالة تكون 
فقرات  2-1ويمكن عمل المقدمة  ، يجري الحديث بالمجمل عن متغيرات الدراسة محل البحث

 ،الخلفية النظرية التي تنطلق منها الدراسة إلىالباحث في المقدمة  الطالب/ ويمكن أن يشير
 إلىوتؤسس  اسات السابقةالدر  أهميمكن أن يبرز النتائج البحثية التي خرجت بها بعض  وكذلك

 ضوء في المستقلة المتغيرات عن للحديث التمهيدعلى المقدمة  تعملكما  .مشكلة الدراسة ناولت
 إليها اإلشارةتم ت سابقة دراسات بنتائج ذلك وتدعيم ،المتغيرات التابعة/ بالمتغير المنطقية عالقتها

 أهميةمختصرة ذات  إحصائيات أو ومتخصصينخبراء  أفكاروكذلك  المقدمة،وتوثيقها في متن 
 .وتمهد لعرض مشكلة الدراسة
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 :مشكلة الدراسة
 الدراسة:كتابة مشكلة 

جمع  إلىيسعى و تعد مشكلة البحث العلمي المحور األساس الذي يهتم فيه الباحث، 
حولها  الفرضيات وتحليلها، وطرح المعلومات والبيانات عن هذه المشكلة بالتفصيل لفحصها،

 تباعاالحل والنتيجة، ولكي يقوم الباحث بحل المشكلة وفق طرق سليمة عليه  ىإلللوصول 
يجب أن  إذ، إيجاد حل لمشكلته البحثية أساسيات المناهج العلمية، والتي يتمكن خاللها من

وقد يكون هناك  تتمحور مشكلة البحث عن العالقة بين متغيرين أحدهما مستقل، واآلخر تابع،
للبحث وموضوعه، أما المتغير  كل المتغير التابع المحور األساسيشحيث  متغيرات وسيطة,

هو الذي ينعكس تأثيره على المتغير التابع بأي تغيير قد يحصل، كذلك يجب أن تمتلك فالمستقل 
المشكلة القابلية للبحث، والتي يجب أن تستوفي المعلومات الكافية التي تحتاجها العملية البحثية، 

 .رية وأساسية تستحق التعب والعمل الذي سيقوم الباحث ببذله حولهاحيث تشكل قضية محو 
فقرات  2عدة فقرات ال تزيد عن  أوقرة واحدة فب إنشائيةتم صياغة المشكلة بصورة وت
المشكلة  ناولأي أنه يتم ت الدراسة،تنتهي المشكلة بالسؤال الرئيس الذي تدور حوله  ويجب أن

  .ئيسر  بحثي بصيغة تساؤلو  إنشائيبشكل 
 

 الدراسة: أهمية
 الدراسة: أهميةكتابة معايير 

لماذا تم اختيار هذا الموضوع من بين العديد  :السببيسؤال ال نالدراسة ع أهميةتجيب 
بعضها  وعالقة المتغيرات ،الدراسة من موضوعها أهمية حيث تشتق ؟األخرى من الموضوعات 

للدراسة النظرية  األهمية ناولتب أن يتم ويج تجري فيه الدراسة، من المجتمع الذي أو ،بعضمع 
 مكانة فضال عن التخصص، لحقل معارف من الرسالة أضافته ما مدى بتحديد يتعلق وما

 أهمية وتعني ،للدراسة التطبيقية األهمية ناولتتيجب أن و  .المماثلة الدراسات من وموقعها الدراسة
 للمجتمع إذا أمكن ذلك. إجرائها وأهمية ا،المؤسسة التي تجري فيه أوالدراسة للمجتمع 

 
 الدراسة: أهداف
 الدراسة أهدافكتابة معايير 

وما  تحقيقها، إلى الدراسة التي تسعى النهائية الغايات أو النتائج الدراسة بأهداف يقصد
 أهداف تحديد في ويراعى ،قيد المعالجةهم به في حل المشكلة تس أو ،سوف تكشف عنه الدراسة

  :يأتي ما راسةدال
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  الدراسة بموضوع وثيقا ارتباطا مرتبطة األهدافأن تكون. 
  تحقيقها مدى قياس يمكن حتىفرضياتها و  الدراسة بتساؤالت مرتبطة األهدافأن تكون.  
 للباحثوالوقت المتاح  الباحث وإمكانيات الدراسة ظروف ضوء في للتحقيق قابليتها. 
  الغموض عن بعيدة الصياغة واضحة األهدافأن تكون. 

 
 وفرضيات الدراسة: أسئلة

 الدراسة أسئلة صياغةمعايير 
مجموعة من التساؤالت التي ترتبط وتتعلق بالبحث العلمي  :بأنهاأسئلة الدراسة ف عرَّ ت

وتكون هذه األسئلة عبارة عن  .تم ترجمة أهداف الدراسةتلذي يقوم به الباحث، ومن خاللها ا
 ئج المتوقع الوصول إليها من خالل البحث العملي.النتا إلى، وتشير فرعيةوأسئلة  ،رئيسةأسئلة 

الدراسة، بحيث يكون هذا  راو محويجب أن يقوم الباحث بربط كل سؤال من هذه األسئلة بأحد 
ويجب أن يحرص ، الدراسة راو محالسؤال قادرا على تقديم اإلجابة عن فرضية كل محور من 

ل يجب أن يجعلها محفزة لكي يقرأ القارئ الباحث على أن تكون أسئلة الدراسة واضحة اإلجابة، ب
البحث ويجد اإلجابة عن السؤال، وأسئلة البحث العلمي الناجحة هي األسئلة التي يغطي من 

تغطي أسئلته  الذيخاللها الباحث مجموعة كبيرة من أجزاء الدراسة، والباحث الناجح هو الباحث 
 .ل جزء منها جانبا من جوانب الدراسةة والفرعية جوانب الدراسة كاملة، بحيث يغطي كالرئيس

ة للدراسة، كما يفضل أن األساسي راو المحقيام الباحث بتحديد  إلىوتهدف أسئلة البحث العلمي 
 سؤال الدراسة بشكل استفهامي.بطرح الباحث  يقوم

 
 فرضيات الدراسة:معايير صياغة 

والتابع مع بعضهم ة تشمل المتغيرين المستقل رئيس ةم الباحث بكتابة فرضية واحديقو 
وأيضا   ،ومن ثم كتابة عدة فرضيات مرتبطة بالمتغير المستقل مع عوامله كل على حدة ،البعض

مسببات المشكلة  عنبر الفرضيات بالعادة تعكل على حدة، و ، مع عوامله في المتغير التابع
لة، لذلك يكون ه المشك، وبالتالي يضع الباحث كل قدراته في الوصول لحل لهذومحدداتها البحثية

 معالجتها.القدرة على لديه بالمشكلة و على دراية تامة لباحث ا
 : نوعان اإلحصائيةالفرضية 

 0الفرضية الصفريةThe null hypothesis H   وجود عالقة سلبية بين : وتعبر عن
في البحث، وتكون  أكثر أوتنفي وجود عالقة بين متغيرين و  ،قيد الدراسةالمتغيرات 

 .أكثر أو إحصائيفرية مرتبطة بمجتمع الفرضية الص
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 الفرضية البديلة Alternative Hypothesis: العالقة والتباين بين قرر هي التي ت: و
فهي بديلة عن الفرضية الصفرية مع ،  1H ُيرمز لها بالرمزو ، قيد البحث المتغيرات

 أحيانا  البديلة  وتدعى الفرضية ،من متغير في الدراسة أكثربين  اإلحصائيةبيانها للعالقة 
 .اإلثباتفرضية  أو اإليجاببفرضية 

 
صيغة الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات الديمغرافية والتي تصاغ وفق المثال  إلىويجب االنتباه 

 التالي:
 ال: فرضية تتعلق بالمتغيرات الديمغرافيةأو 

 مستوى الداللة لمتغير العمر على متغير الرضا الوظيفي عند إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
2.23≥ α 

ثانيا: الفرضيات المتعلقة بالعالقة بين المتغير/المتغيرات المستقلة والمتغير/ المتغيرات التابعة 
 فيمكن أن تصاغ كما يلي:

عند  المؤسسي األداءلمتغير الرضا الوظيفي على متغير  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة 
 α ≤2.23 مستوى الداللة

تعبر عن نفس المضمون ضمن الفرضيات الصفرية  أخرى صيغة  بأيلفرضيات ويمكن صياغة ا
 البديلة. أو

 :اآلتيةالمالحظات  إلىويجب في صياغة الفرضيات االنتباه 
 مركبا السؤال يكون  فقد ،األسئلة لعدد يا  او مس الفرضيات عدد يكون  أن بالضرورة ليس، 

 فرضيات. عدة منه وحينئذ تشتق
 بين متغيرات  القائمة العالقات باالعتبار ويؤخذ الدراسة، لةأسئ من الفرضيات تشتق

 الدراسة.
 اللةالد مستوى  تضم أن على بديلة أو صفرية أنها على تدل عبارة في الفرضية تصاغ 

 .اإلحصائية
 :ومحدداتها الدراسة حدود

 :ومحدداتها الدراسة حدود تحديد عاييرم
 تكون حدود الدارسة متعلقة بما يلي: أنيمكن 

الباحث بالدراسة دون  سيتناولهالمتغيرات التي وتعكس الحدود الموضوعية ا :لحدود الموضوعيةا
 .غيرها
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 والنوع والفئة العدد حيث من حدود بشرية() الدراسة أفراد /بالعينة يتعلق ما:  الحدود البشرية
لين من العام أو ،مافرع  أومؤسسة  أوكأن يشمل العاملين في محافظة ما  ،االختيار وآلية

 .محدد إداري مستوى 
والفترة الزمنية التي تغطيها  للدراسة العملية بالتجربة الخاص الزمني اإلطار:  الحدود الزمانية

  (زمنيةحدود )الدراسة 
والمقصود بالحدود المكانية هي تحديد المكان الذي توفر فيه البحث العلمي :  الحدود المكانية

 .الذي أجراه الباحث
 .الزمانية ال يخل بالبحث العلمي على اإلطالق أوذكر الحدود المكانية وإن كان عدم 

 إلى أن تؤدييمكن  والتيمحددات الدراسة فهي تشمل المعوقات والعقبات التي تواجه الدراسة  أما
 .مادية وغيرها... أوالقيام بها بالصورة المخططة ويمكن أن تكون محددات جغرافية  إعاقة

 
 اإلجرائيةالتعريفات 

 :إجرائياا  وتعريفها المصطلحات تحديد معايير
از المصطلحات الواردة في الدراسة، فهم المقصود بإبر لحات اإلجرائية مفاتيح المصط تعد

 عنوان في والمستقلة التابعة بالمتغيرات المتعلقة الكلمات على المصطلحات ويفضل أن تقتصر
 وفق المصطلح استخدام عن تكشف يةإجرائ لغوية عبارة في المصطلح تعريف جري وي .الرسالة

ويمكن أن يتبنى الطالب /الباحث  ،وكيفية استخدامه في الموضوع مدار الدراسة الدراسة حدود
 تتعدد عندما تعريفا يتالءم وما يدور في دراسته ولكن يجب أن يوثق المصدر الخاص بالتعريف،

 تعريف يليها موثقة النظرية، تالتعريفا من عدد تقديم يمكن الواحد المصطلح في النظر وجهات
 .الدراسة بظروف محدد إجرائي
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 الثاني الفصل
النظري والدراسات السابقة اإلطار  

النظري  اإلطارمعايير كتابة   
 

 مقدمة الفصل الثاني
 األدب تناولبشكل عام كيف فيها  لاو يتنبمقدمة الثاني  الباحث الفصلالطالب/  يستهل

 يتناولهلما  ايجب أن تشمل المقدمة استعراض ، كمادراسة ضمن خطوط عامةالنظري متغيرات ال
حتى يستطيع من يقرأ المقدمة أن  ؛وما سوف يرد فيها باختصار شديد ،الفصل الثاني من مباحث
 الثاني باختصار. عنه الفصليعرف ما سوف يتحدث 

 النظري: اإلطارمعايير كتابة  
وثقا لجميع المتغيرات الخاصة بالدراسة والتي النظري شرحا مفصال وم اإلطاريتضمن 

، حيث األصولتوثيق وفق المع  وغيرها من المتغيرات تشمل المتغير المستقل والمتغير التابع
من  بينها والربط الرسالة، عنوان في ورودها وفق المتغيرات عنالحديث النظري  األدب يتضمن
تفصيل كل ما يتعلق  إلىويسعى الطالب  .يةثان ةناحي من المستقلةالمتغيرات  وبين وبينها ناحية،

النظري المعتمد على  األدبفي  وأفكاربالمتغيرات المستقلة والتابعة وما ورد حولها من نقاش 
المستخدمة  والمصادرالمراجع  المراجع والمصادر والدراسات السابقة، ويراعي في ذلك حداثة

 مباشرة بالموضوع محور الدراسة والمتغيراتال وصلتها أجنبية( / عربية (وتنوعها وأصالتها
 .المعتمدة

 فرعية يناو عن تحت ويوضع ،معين) مخطط( هيكل وفق النظري  األدب مينظيتم تكما 
 والمعلومات األفكار مع الباحث/ الطالب من المهم جدا أن يتفاعلو  ،ومتسلسلةئيسه مترابطة ور 

حيث يمكن أن  ،ذلك أمكن حيثما سليمة بلغة المقتضب والتعقيب بالتعليق ذاتيته ويبرز المقتبسة،
 األدبيعارض بعض األفكار التي ترد في  أويؤيد  أويلخص  أويربط بين فكرتين  أوينتقد 

 األفكار تكون  أن يراعي كما ، ولكن بمنطق علمي سليم بعيد عن أي اعتبارات ذاتية ،النظري 
 خلفية في ورد لما عمقا  و  وتفصيال   ال  استكماكثر أ اإلطار من الجزء هذا في الواردة والمعلومات

 النظري  باإلطار الخاصة المعلومات حجم علما أن ،لها وتكرار إعادة وليس ومشكلتها الدراسة
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 الدراسةموضوع  حسب ذلك المتغيرات ومتطلبات هذه وطبيعةالدراسة  متغيرات عدد يحدد وفق
 .الرسالة من لو ألا الفصل صفحات ضعف عن الثاني الفصل صفحات تزيد أال ويفضل

 
 الدراسات السابقة:

 :وتنظيمها السابقة الدراسات كتابة معايير
عند كتابة  ، إذما ورد في الخطة المقترحةطريقة كتابة الدراسات السابقة عال تختلف 

فيه  أجريت والمكان الذيوالسنة وهدف الدراسة  )العائلة(الباحث  اسميتم ذكر الدراسة السابقة 
النتائج والتوصيات  أهم لاو تنكما يجب أن يتم  ،ستخدمته وحجم المجتمع والعينةوالمنهج الذي ا

 قربا لموضوع الدراسة. األكثرويجتهد الطالب في وضع النتائج والتوصيات  ،الدراسة لتهااو تنالتي 
 .ومتغيراتها المشكلة مع عالية بدرجة مرتبطة المستخدمة تكون الدراسات أن

 البلد / والمكان التاريخ حيث من والتنوع بالحداثة السابقة الدراساتتتصف  يجب أنكما 
 .أجنبية قومية، محلية، :فيه أجريت الذي

 ن او بالتع الباحث /الطالب يحددها راو مح في الصلة ذات السابقةالدراسات  عرض يجري 
 إذ ،الدراسةلمتغيرات  اوترتيبها وفق السابقة تنظيم الدراسات راو محتحديد حيث يتم  ،المشرف مع

 .حدة على محوربكل  الخاصة والدراسات للبحوث الزمني التسلسل معيار العرض في يراعى
دورا  مهما  في منح الباحث فكرة عامة والعديد من المعلومات  الدراسات السابقة وتؤدي

الباحث االطالع على المصادر الطالب/ دراسته. وعلىفي  لهاو سيتنالهامة عن البحث الذي 
ويتجنبها، واالبتعاد وأن يبتعد عن المصادر الثانوية  منها،ة ليأخذ معلومات بحثه ليو األصلية األ

الباحث بكتابة هذه الدراسات  لطالب/ا أن يقومقديمة و  أصبحتعن الدراسات السابقة التي 
سم ، وأن يحتوي عرضه لهذه الدراسات السابقة على ااألقدم إلىاألحدث بالترتيب بداية من 

ذكر األهداف بطريقة مختصرة مع العينة والمنهج وأدوات  إلىباإلضافة  ، والسنةالباحث 
ل أن يذكر توصيات الدراسات السابقة التي تفيد بحثه وتغنيه ، الدراسة مع االنتباه  ، كما يفض 

جميعها  أوتوحيد تواريخ الدراسات السابقة أي أن تكون جميعها حسب التقويم الميالدي  إلى
ضرورة الباحث وعلى  ،ش في عقل من يقرأ البحثيكي ال يحدث تشو  ، حسب التقويم الهجري 

 .ة واضحة وسليمة خالية من األخطاءبعرض الدراسات السابقة بأسلوب جذاب وبلغتزام لاال
 

 التعقيب على الدراسات السابقة
جه االتفاق واالختالف بين الدراسة التي يقوم بها أو يظهر  اعلمي اهذا الجزء تعقيب يتناول

والمنهجية  األهداف من حيثومن منها يتفق مع الدراسة  ،ث/ الطالب والدراسات السابقةالباح



- 35 - 

 

برز المميزات ، وأن يستنتج الباحث/الطالب أومن يختلف عنها في ذلك ،والمتغيراتوالمجتمع 
 ألهمية وهذا يحمل في طياته ومضمونه عرضا   ،دراسات السابقةعن ال دراسته االتي تمتاز به

 الدراسات السابقة بما تحمله من مزايا عن الدراسات السابقة.الدراسة عن 
 إلىأن مراجعة الدراسات السابقة ومناقشتها يساعد في التعرف  إلى اإلشارةكما تجدر 

الفجوة البحثية بين البحث قيد الدراسة والدراسات السابقة وهذه الفجوة ستعمل الدراسة الحالية على 
 .لمالئمة والمنهجيات العلمية السليمةا األدواتمن خالل توظيف  ردمها

 
 الثالث الفصل
 واإلجراءات الطريقة

 دراسةال منهجية تحديد معايير
يتم  ، إذالدراسة إجراءب الخاصة واإلجراءاتالطريقة  إلىن عنوان الفصل الثالث يشير إ

 سحية،م تجريبية، شبه (الدراسة مشكلة لاو تن في المتبعة المنهجية نوع تحديدفي هذا الفصل 
 (. , الخ.....نوعية وصفية،تحليل المضمون،  تحليلية،

 بين القائمة وللعالقات ،لدراسةا لمشكلة دقيق فهم وفق يجري  البحث منهجية اختيارن إ
تطلب البحث  إذامن منهج  أكثرالطالب اختيار  ويستطيع، ةالمشكل في المتضمنة المتغيرات

بما ورد  جل االلتزامأفي خطة مشروع الدراسة من  ما ورد إلىوهنا يمكن أن يرجع الطالب  ،ذلك
 ها حول المنهجية.في

 :البيانات جمع أدوات بناء معايير
لجمع البيانات المتعلقة بموضوع  /الطالبهي األدوات التي يستخدمها الباحث  :الدراسة أدوات
أدوات البحث وتتعدد أنواع  ،لغرضلهذا ا ، وهناك عدة أنواع وأشكال لألدوات المستخدمة البحث

، حيث يتم استخدام عدة أدوات في البحثبحسب طبيعة ونوع الدراسة التي تتالءم مع موضوع 
ويمكن اختيار  دراسةمجتمع  إلىأداة واحدة تناسب الرسالة، وتحتاج أداة البحث  أوالبحث الواحد، 

وجمع ، البحث، ومن ثم تطبيق األدوات المناسبة لموضوع عينة ممثلة من مجتمع الدراسة
  :األدواتومن هذه  المعلومات المالئمة لغرض الرسالة

وهي عبارة عن أداة من أدوات البحث العلمي تستخدم لجمع المعلومات، وتحتوي  االستبانة:
، المبحوثين بالعادة على مجموعة من األسئلة البسيطة التي تكشف عن ميول ورغبات األشخاص

تهدفة من األشخاص لتعبئتها بما يتناسب مع رغباتهم، حيث يتم توزيع االستبيان على الفئة المس
 .األصولحسب  برنامج التحليل اإلحصائي باستخدامومن ثم يتم تحليلها 

وهي نوع مهم جدا  من أدوات البحث العلمي وتتم عن طريق إجراء حوار بين الباحث  :المقابلة
من  أداة  تم استخدام المقابلة ساسي، فإذا والعينة المختارة التي يقوم عليها موضوع البحث األ
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يتم طرحها على الشخص المقابل، سفيجب تجهيز جميع األسئلة التي  ،أدوات البحث العلمي
 .األصولحسب  وتحليلها اإلجاباتومن ثم جمع 

عينة، وهي يقوم الباحث بجمع المعلومات عن طريق مراقبة سلوك وأداء عينة م إذ المالحظة:
وعان ى الباحث مالحظة جميع سلوكيات وعناصر المجتمع، وهناك نيجب علو العينة المستهدفة، 
 .ومالحظة غير مباشرة ،مالحظة مباشرة مامن المالحظة وه

ويتم  ،ويستخدم هذا النوع من األدوات لقياس مستويات القدرات لمجتمع معين االختبارات:
نواع األدوات الدقيقة هذا النوع من أكثر أ دمن ثم القيام باالختبارات، ويعاستهداف العينة و 

المستخدمة في عملية جمع البيانات، ويعطي هذا النوع نتائج دقيقة ومضمونة، ويتكون من جزأين 
 هذه االختبارات لقياس القدرات التحليلية واالستداللية تخدمجزء لفظي والجزء األخر كمي، وتس

 القدرات.على تحليل  ةمساعدال، و قيد البحث فرادلأل
العلمية  األصولبمتغيرات الدراسة وفق  المتعلقة البيانات جمع اتأدو  تصميم يجري 

والمراجع  المصادر فيالسابقة والدراسات  النظري  األدب إلى األدوات بناءفي ويتم االستناد  ،لذلك
وكذلك مقاييس الثبات والصدق في  ،المستهدفة البحث بأدوات العالقة ذات واألجنبية العربية
 تحصيلية، (استخدامها وكيفية أهدافها باختالف البيانات جمع أدوات فتختلكما  األدواتبعض 

 باختالف وكذلك، ) مقياس أو استبانة أو مقابلة، أو مالحظة، أو مسحية، أو ،موقفيه أو
البحثية  األدوات توظيف األمروفي حالة تطلب  ،متغيرات الدراسة لاو تن في المستخدمة المنهجية
 . الفلسطينية للبيئة وتكييفها تعريبها ثم األداة، صاحب موافقةخذ أيجب  ةالدراس في األجنبية

 بالطرق  وثباتها صدقها من التحقق بعد والتقويم للقياس صالحة الدراسة أدوات كون ت
 مع المشرف، واألستاذ الطالب بين بالتنسيق المحكمين من األدوات تصديق يجري  حيث ،العلمية
 يشير أن من بد وال المحكمين، إلى فعهار  قبل تحكيمال موضوع لألداة  المشرف إجازة وجوب

 احوله والمقترحات المالحظات وإبداء فيها للنظر قابلة ليةو األ صورتها في األداة  أن إلى المشرف
 .األداة لتحكيم ص ويمكن أن يعد نموذج خا

 أو تسجيالت، أو مقابلة، أو مقياس، أو اختبار، (األداة  تطبيق وتعليمات إرشادات وتعد
 اإلحصائية المعالجة نوع اختيار في والمالءمة الدقة تحري  ، ويجبمنها أال يتجز  اجزء) مالحظة

 .الثبات معامل حساب في المستخدمة
   مجتمع الدراسة:معايير تحديد 

يقوم الطالب/الباحث في البداية و  .سع الذي سيكون محط الدراسةو وهو يمثل الفضاء األ
 إذابعض التفاصيل حول المجتمع  وإيضاح لعناصرهلحجم الكلي ا تبيانتحديد مجتمع الدراسة و ب

الكلي  حجمال إظهارن إذ إ ،مثال منه العينة الطبقية لتبرير سحبمتمايزة كان له خصائص 
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 لتوضيح لاو الجد استخدام يمكنو  ،العينة اختيار آليةلمجتمع وسماته يساعد في فهم سالمة ل
 .ومواصفاته الدراسة مجتمع خصائص

 
 :الدراسة أفراد / العينة اختيار رمعايي

باختيارها وفق طرق  /الطالبيقوم الباحث مجتمع الدراسة هي مجموعة من عينة الدراسة
النتائج  بتعميموأدوات محددة بحيث يكون لها نفس خصائص مجتمع الدراسة، وذلك ليقوم الباحث 

ومات دقيقة حول المجتمع على المجتمع الدراسة األصلي، لذلك يجب أن تقدم عينة الدراسة معل
 وخصائصه.

وال يستطيع الباحث اختيار العينة إال في حال كانت هذه العينة عبارة عن نموذج مصغر 
، وخصائصه المجتمع الحقيقي صفاتجميع للمجتمع الذي يدرسه الباحث، ويجب أن تتوافر فيها 

ين عدد أفراد المجتمع ذلك يجب أن يكون هناك توافق بين عدد عينة الدراسة وب إلىباإلضافة 
األصلي، كما يجب أن يقوم الباحث بمنح جمع أفراد المجتمع الفرص الكافية ليكونوا عينة 

 الدراسة.
 النتائج إلىالوصول  فيدورا كبيرا في مساعدة الباحث  حجم عينة الدراسة ؤديوي
ذات نتائج  ىإلمناسب فإنه لن يصل ال، وفي حال اختار الباحث حجم العينة غير تواالستنتاجا

  للعينة. األمثلالحجم ، لذلك يجب أن يختار الباحث مصداقية
كان  إذادراسة خذ جميع مجتمع الويمكن أن يتم أ عينة البحث اختيار أساليبوتتعدد 

 أوالقصدية ، المنتظمة ،استخدام العينة العشوائية إلىوقد يلجأ الطالب ، احجم المجتمع محدود
 ألساسولكن يجب أن يخضع اختيار العينة  ،محددة مبررات ضوء في حتى العينة المتاحة

 ،المبحوث المجتمع لحجم ممثلة تكون  أن العينة اختيار في يراعىكما يجب أن  ،علمي واضح
 خصائص الدراسة أفراد اختيار يراعى في حيث ،الختيار العينة اإلحصائية األسسوذلك وفق 

 الدراسة مجتمع خصائص لتوضيح حصائيةاإل لاو الجد استخدام يمكنو  ،المدروس المجتمع
وعدد المستطلعين )العينة(  األفرادوعدد  المبحوث المجتمع يجب التمييز بينكما  ،ومواصفاته

 .االستبانات الصالحة للتحليل
 

 :الدراسة تنفيذ إجراءات تحديد معايير
 محددة معايير ضوء وفي وزمني، منطقي تسلسل وفق الدراسة إجراءاتتنفيذ  يجري 

 بشكل وتبعاتها عليها، المتفق اإلجراءات تنفيذ مسؤولية الباحث /الطالب يتحمل. و عتمدةم
 .المشرف وبعلم محكمة خطة وفق ومستمر متصل
 :اإلحصائية والمعالجة الدراسة تصميم معايير
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 والمتغيرات العينة، بأفراد تتعلق عوامل ضوء فيللدراسة  المناسب التصميم اختيار يجري 
 المعالجة بند في الطالب يذكرو  ،المتغيرات التابعة أو) وجدت إن (ستوياتهاوم المستقلة

 المصاحبة الفرضيات واختبار البحث أسئلةمن  سؤال كل عن اإلجابة كيفية للبيانات اإلحصائية
 .نواع االختبارات والمقاييس التي سوف يستخدمهامع ذكر أ (ذلك وجد إن (له
 
 

 رابعال الفصل
 راسةالد نتائج عرض

 :البيانات وتنظيم النتائج عرض معايير
 المنهجية فيها يبين مختصرةمقدمة الفصل بعمل مستهال  النتائج رضيقوم الطالب بع

 يؤجل حين في النتائج بعرض الفصل هذا في ويكتفي ،لدراسةا نتائج عرض في اتبعها التي
 .ذا رغب في ذلك(إ )الخامس للفصل وتحليلها عليهاالتفسيرات للنتائج والتعقيب  عن الحديث

 عليه جاءت الذي وبالترتيب عنه، المتفرعة األجزاء إلى ثم الكل من بدءا   النتائج عرض يجري 
 .فرضياتها أو / و راسةالد أسئلة في

 يلي ،ا  مع كليهما أو الفرضية أو السؤال، نص بتثبيت لو األ السؤال نتائج عرض يجري 
 اإلشارة ثم السؤال، عن اإلجابة في المستخدم اإلحصائيالنموذج  نوع إلى اإلشارة مباشرة ذلك
 .التحليل بنتائج المتعلق الجدول رقم إلى

 من لغايةا أو اإلحصائي التحليل لنوع اوفق) الجدول (المجدولة البيانات عنوان يكتب 
 .ذلك
 البيانات، لنوع وفقا باختصار جدول كل الواردة في بياناتال على الباحث/ الطالب يعلق -

 الكمية للبيانات وترجمة إعادة التعليق يكون  ال بحيث الجدول، في وتنظيمها عرضها من والغاية
 .لغويةعبارات  في
 ورودها بحسب ترتيبها ويجري  قوسين بين الرقم يوضع بحيث متسلسلة اأرقام لاو الجد تعطى -
 .الرسالة متن في
 .دراسةال أسئلة من سؤال لك نتائج عرض في ذاتها المنهجية تتبع -

المستقلة المتغيرات  بين موضحة العالقات بيانية ورسومات بأشكال البيانات تمثيل يجري 
مباشرة ومن ثم مصدر  األسفلفي  وعنوانه الشكل أعلى الشكل رقم ويكتب ،والتابعة وغيرها

 . الباحث قام بتصميم الشكل أن إلى اإلشارة أوالشكل 
تعقيب عليها في الفصل الرابع حيث تتم مناقشة نتائج تفسير النتائج وال إلحاقمالحظة: يمكن ) 

أي الدراسات  وإظهار فرضية بعد التعقيب على الجدول حيث يتم تفسير النتائج أوسؤال  كل
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والفرضيات في الفصل  األسئلة إعادةي ال يتم وذلك ك الحالية مع نتائج الدراسة اختلفت أواتفقت 
 ج وتقديم التوصيات(الخامس ويكون الفصل الخامس ملخص النتائ

 
 الخامس الفصل

 ومناقشتها النتائج تفسير
 :ومناقشتها النتائج تفسير معايير

 تفسير في المتبعة المنهجية توضح فقرةشكل على  بمقدمة تكون  الخامسيبدأ الفصل   
من متغيرات الدراسة وفق  متغير بكل المتعلقة الكلية النتائج تفسيريجري كما  ومناقشتها النتائج

 في ترتيبها وفق ،......وهكذا فالثاني لو األيتم البدء بالسؤال  الدراسة حيثالواردة في  ألسئلةا
 في عليه جاءت الذي الترتيب وفق الكل هذا عن المتفرعة النتائج تفسير يليها الرابع،الفصل 

جل أن يظهر التفسير للنتيجة أ من  Bold الموضح بخط التفسير وإبراز البحثي، السؤال نص
 بشكل واضح.

يقدم  حيث الدراسة أسئلة من سؤال بكل المتعلقة النتائج أبرز إلى يشار التفسير عندو 
 إلى وعزوها بالسؤال، المرتبطة الفرعية النتائج من نتيجة لكل امنطقي اتفسير الطالب/الباحث 

 .القطعية غير األلفاظ استخداممراعاة  مع المستقلة بالمتغيرات مرتبطة عوامل
تفسير في فكرة ال متخصصين وآراء بأفكار تدعيما أوإسنادا  يتطلب نتيجة أية تفسيرإن 

 سابقة دراسات بنتائج مقارنتها يعني سرةالمف النتيجة مناقشةن وإ .بصياغة سليمة ومنطق علمي
 أو االتفاق موضوع وحصر دقيق، بشكل ختالفاال أواالتفاق  جوانب إبرازمع  صلة، ذات

 إلى القارئ  يقود سيناريو شكل في التفسير يكون  أن ىيراع ،صيصتن عالمتي بين ختالفاال
 لمناقشتها، تمهيد هو نتيجة أية تفسير نإذ إ ،/الباحثالطالب منلمقدم ا المقترح بالتفسير األخذ

يجب أن يتنبه الطالب/ كما  .ومقاربة تقييم المناقشة أن حين في وبيان توضيح التفسير إنإذ 
 يالتأو وتتفسيرات  تقديم وعدم واحد، لعامل نتائج عدة عزو البحث في الخطأ مننه الباحث أ

 يقف أن الخطأ منو  ،المستقلةالمتغيرات / المتغيرتأثيرات  أو المعالجة بجوانب صلة ذات غير
 "فالندراسة مع  متناقضة أو متفقة النتيجة هذه وجاءت " عبارة عند ما نتيجة مناقشة في الطالب

 مع جزئيا أو كليا تعارضت أو توافقت التي السابقة الدراسة من يجةالنت أو السلوك إظهار بل
 .تنصيص عالمتي بين إليها واإلشارة المناقشة، موضوع الباحث/ الطالب دراسة نتيجة

 والعلوم المعارف لتطوير امهم مدخال العلمي البحث في ومناقشتها النتائج تفسير وُيعد
 ةلدراسا حدود النتائج تفسير في بارباالعت ؤخذيكما  ،البحث مدار بالمشكلة العالقة ذات

 .منطقية استنتاجات إلى للوصول ومحدداتها
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 النتيجة تفسير عند الفرضية نص أو السؤال نص يكتب اليجب أن يتنبه الطالب أن و 
 لتكرار اتالفي النتيجة أو الفرضية أو السؤال رقم إلى باإلشارة ويكتفي الصلة، ذات والفرعية الكلية

 .الرابع الفصل في الخصوص بهذا دور  ما
 ،خبرات من الباحث /الطالب لدى ما لك فيه تتفاعل امختبر  الخامس يعدن الفصل إ

 .للدراسة والمستقلة التابعة المتغيرات بين القائمة بالعالقة ووعي ولغوية، عقلية راتومها
 

 :والمقترحات التوصيات وضع معايير
العلمية  اإلجراءاتتمثل  فهي ،العلمي البحث نأركامن  أساسيا   التوصيات ركنا   تعد

 تناولها البحثية التيجل التعامل مع المشكلة التي خرج بها الطالب/ الباحث من أوالمنطقية 
 :يأتي مارط في التوصيات تالباحث ولذلك يش

مصدر  ضع لمنطق علمي يجعل من النتائجن تختكون التوصيات متعلقة بالنتائج وأأن  -2
 التوصيات. لكتابة اإللهام

المجتمع  إمكانياتأن تكون التوصيات قابلة للتطبيق وليست مجرد اقتراحات ال تتماشى مع  -1
 في كتابة التوصيات. ولذلك فإن الواقعية شرط مهم ،المؤسسات التي تقدم لها أو

تحدد المطلوب  أنفكل توصية يجب  ،فضفاضةاضحة وليست و و  ةأن تكون التوصيات محدد -2
تنفيذية  إجراءات إلىبتعاد عن التوصيات العامة التي ال يمكن أن تتحول ن يتم اال، وأبدقة

 محددة.لكونها غير 
 

 تكون  أن مراعاة مع ،التساؤل البحثي نتيجة من في تقديم التوصيات هو اشتقاقها األساسن إ
 توصيات الباحث /الطالب يقدم كأن النتيجة، بهذه المتأثرة للفئة وتوجه ،وعملية إجرائية
 وقد ،لطالب الدراسات العليا المهتمين بالموضوع أولصناع السياسات  أو المبحوثةسات للمؤس

 صعوبات،ال تذليل على العمل أجل من العالقة ذات المدني المجتمع لمؤسسات التوصية وجهت
 .المتحصل عليها النتيجة ضوء في التطوير أو التدريب في واإلسهام

 بعض حول وبحوثدراسات  حرااقتمضمونها يكون  الباحث توصياتوقد يقدم الطالب/
 عن مختلفة عينات على والدراسة ستقصاءاال من مزيد إلى تحتاج التي المتوقعة غير النتائج

 على التوصيات عدد يزيد أنال يفضل و  ،جديدة لم تتطرق لها الدراسة اأبعاد تأخذ أو دراسته عينة
 . سةالدرا فرضيات عدد أو األسئلة عدد
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 عيالبحث النو 
Quantitative Research  

 جةاو المز  أوبدل البحث الكمي  قد تستدعي طبيعة بعض البحوث استخدام البحث النوعي
جل توضيح المقصود م تخصيص هذا الجزء من الدليل من أولذلك ت ،الكمي والنوعيالبحث بين 

 .األبحاثهذا النوع من  إجراءبالبحث النوعي ومتطلبات 
 :التعريف بالبحث النوعي

 يسمى أحيانا  البحث الكيفي تتعدد التعريفات التي توضح المقصود بالبحث النوعي والذي       
Qualitative Research ، يقدم فيه الباحث عادة فهما  متعمقا  وتفسيرا  شامال  لمجال حيث

 تفسير البيانات إلىال يتم التوصل فيه بحث  على أنهرف البحث النوعي ويعَّ  البحث الموضوعي.
 .، بل بمفردات اللغة الطبيعية والجمل اإليضاحيةواإلحصائيةوالنتائج بالطرق الرقمية 

يستخدم البحث النوعي عادة في المجاالت التي يرى فيها الباحث أن المقاييس الكمية 
التعرف على . مثال ذلك قيد الدراسةللمشكلة وتفسير  واف   صائية ال تستطيع تأمين وصفواإلح

مضمون ومعنى المشاركة  إلىوالتعرف  العاملين، األفرادات القائد على سلوك سم تأثيركيفية 
 الفاعلة للعاملين في اتخاذ القرار.

والبحث النوعي نوع جديد ومعاصر من أنواع البحوث، ركز في بدايته على العلوم الطبية   
 عالقة بحركة  ة، وكل ما لهالعلوم االجتماعية واإلنساني إلىوالنفسية، ثم توسع العمل فيه 

 .التي يسهم فيها اإلنسانونشاطاته المجتمع 
بحث متفاعل، وجها  لوجه، يتطلب وقتا  واسعا  نسبيا ، لغرض  بأنه ف البحث النوعيويعرَّ   

، والمقابلة ومعالجة السجالت )الوثائق( كما حدثت بشكلها االستكشافتنفيذ إجراءات منظمة هي 
البيانات، في البحث النوعي على ما تعنيه الظاهرة  جمع إستراتيجيةحيث تركز  الطبيعي

 .للمشاركين
 

إيضاحية )شروحية( الغرض  أوغالبية الدراسات النوعية هي ذات طبيعة استكشافية ن إ
 .منها تفهم وجهات نظر الناس )أفراد المجتمع المبحوث( لعالمهم )الذي يعيشون فيه(

 :الخصائص العامة للبحث النوعي 
 :أبرزهاالخصائص والتي من  لنوعي بعدد منيتميز البحث ا

. ينطلق البحث النوعي من حقيقة أن دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية )السلوكية( تختلف 2
 طرق بحث مختلفة، إلىفإنها تحتاج  ,لذا .عن دراسة الظواهر في العلوم الطبيعية والفيزيائية
اإلنساني من منظور داخلي. فالبحث النوعي يكون التركيز فيها على فهم السلوك االجتماعي و 
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إذ ومن دوافع اجتماعية محددة.  يرتبط بطريقة تعايش األفراد المشاركين مهنيا  في مؤسسة معينة،
 الذي يعايشه. االجتماعين السلوك اإلنساني مرتبط بالسياق الذي حدث فيه، والواقع إ

حاالت  إلىمن الحالة المبحوثة  ات. ينطلق البحث واالستقصاء النوعي من كون أن التعميم1
غير سليم. ألن السلوك يكون  نظريات ثابتة عبر المكان والزمان إلىللوصول   شبيهة أخرى 

 ومترسخة. متجذرة ضامين اجتماعية وثقافية وتاريخيةاإلنساني مرتبط بم
صف وصفي إنشائي وسردي. فقد ي وبأسلوبتقارير البحوث النوعية باللغة الطبيعية،  تعرض.2

الباحث مكونات المكان الذي جرت به مقابلة المبحوثين مثال ، والسمات الشخصية لألفراد، إضافة 
 .انطباعاته عنهم، وعن أعمالهم ووظائفهم إلى

. يحصل الباحث في البحث النوعي على بياناته ومعلوماته ويشتقها من أرض الواقع، أي من 2 
مثال ذلك دراسة مشكالت الموظفات المتزوجات في  ,، وعلى طبيعتها الميدانيةاألصلية مصادرها
مسؤوليات عائلية لديها قد تتأثر بكون الموظفة ففي مؤسسات أخرى(،  أو) البنوك أوالوزارات 

صحية خاصة... ففي مثل هذه الحالة، وفي غيرها من ظروف )مضاعفة مقارنة بالرجل( و 
على أرض بهذا الموضوع ودراستها  ات معنيةمؤسس إلىعلى الباحث الذهاب  الحاالت المشابهة

ن يتواجد ويقيم في مثل هذه المؤسسات طوال فترة أالواقع، ودراسة تفاعالتها ومداخالتها. و 
 البحث.

تتوافر عنها معلومات  لدراسة الظواهر والحاالت التي ال يمكن أن يستخدم البحث النوعي.3
دراستها الحقا  بأسلوب فيها، بغرض التعمق  يستوجبلمعرفة أشياء جديدة عن حاالت  أووافية، 

ل. ويطلق بعض الكتاب على هذا النوع البحث و مكمل لألسلوب النوعي األ ثان   كمي
 .االستطالعي

أداة المقابلة التي استخدام  الباحث نفسه األداة الرئيسة في جمع المعلومات. لذا فإن د. يع 3
، الذي كثيرا  ما نفسه الباحث مهاراتات و يجريها مثال  تكون األداة التي تعتمد أساسا  على قدر 

 .يستعين بمالحظاته ومشاهداته وما يحصل عليه من معلومات، يستكمل بها مقابالته
بل قد يطور ويغير في تصميم  ,مرنة، ال تقيده حرفيا   بحثية يبدأ البحث النوعي بتصميم خطة .7

 يحدد الباحث حجم العينة، خطة البحث في ضوء التطورات والمتغيرات التي يحصل عليها. فال
 إلىطبيعة أفرادها بشكل مسبق. ألن المعلومات التي سيحصل عليها كثيرا  ما تقوده  أومثال ، 

 .التي يفكر فيها أفراد آخرين، من خارج أفراد العينة
 :استراتيجيات البحث النوعيخصائص 

مثل  ، لية للدراسةأو قة متعددة ولكن يتم اختيار طرييتم باستخدام وسائل . جمع البيانات 2 
 .بالدراسة المستهدفةالفئة  مع المقابالت المتعمقة أومالحظة المشاركين 
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طريقة جمع المعلومات والعمل  التي تحددلية التي ينطلق منها الباحث هي و المشاكل األ. 1
 ذلك. أثناءتظهر مالحظات وبؤر بحثية جديدة  ال ولكن ذلك ال يعني أن ،الميداني

وفق  , ويتحدد مكان جمع المعلوماتصياغة المشاكل المتنبأ بها أثناء جمع البيانات. تعاد 2 
 طبيعة المشكالت ومعايير اختيارها.

لسياق الكلي افهم  إلى وهذا يؤدي ،طريق العمل في الدراسةالمشاركين  ات. ترسم مالحظ2
لومات الغنية ، وبالتالي الحصول على مجموعة مختارة من المعدقة أكثر وضمان أخذ عينات

 .للمبحوثين االجتماعية للحياة والمتابعة
 من مجتمع الدراسة اتجعل الباحث قريبإقامة ميدانية مطولة من خالل . مالحظة المشاركين 3

سجالت الميدانية و المالحظات الوتؤيد المالحظات البارزة لوجهات نظر مختلفة مسجلة ك
 نعكاسية.اال

 ، وتسلسل األسئلة ، ونوع األسئلة المطروحة حيث الشكل متعمقة من. تختلف المقابالت ال3 
 ولوجستيات المقابلة.

 مقابلة.السجالت المقابلة هي مالحظات ميدانية وتسجيالت على أشرطة ونصوص وتفاصيل .7
، ويجب أخرى  مستندات شخصية ووثائق رسمية وأشياء الدراسة قد تشمل أدوات. مجموعات 2 

 .دعمها بأدلة أخرى 
طريق  التي تم جمعها عنع البيانات يستخدام التقنيات التكميلية للتحقق من جم. يتم ا9
سجالت اتصال مثل  تكميلية وقد تكون تقنيات ، المقابالت المتعمقة أولمشاركين لمالحظة ال

 وغيرها. ومجموعات تركيز ، ، واستطالعات متخصصةمعينة ومقاييس ، غير لفظي
 والبحــث النوعــيمقارنـــــة بيـن البحــث الكمـي 

في تفسير البيانات المجمعة  واإلحصائيةال تركز البحوث النوعية على الطرق الرقمية  -2
كما في البحوث الكمية، بل تعمل على تفسير الظواهر المبحوثة بأسلوب  والنتائج

، وعالقاتها وطبيعتها تلك الظواهر ر بعبارات وجمل توضح ماهيةإنشائي يعتمد التعبي
 مع بعضها.المتداخلة 

يستخدم الباحث النوعي المالحظة المتفاعلة، والمقابلة الشخصية المتعمقة، وتحليل   -1
، كأدوات لجمع البيانات. وقد تختلف طريقة المقابلة هنا، بين فرد والمستندات قئالوثا

الكمي الذي تكون فيه أسئلة  حثالببخالف  ه,عينت أووآخر من أفراد مجتمع الدراسة، 
 .الستبيان( نمطية، ومعدة مسبقا  المقابلة )وا

وال  ،التي تمت فيها األصلية الباحث في البحث النوعي فهم الظاهرة في ظروفها لاو يح -2
تعميم النتائج. بينما يعتمد البحث الكمي على قياس الظاهرة، وإيجاد  إلىيهدف 
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حاالت  وتعميم نتائجها على ، والتعبير عنها )رقميا ( العالقات بين األسباب والنتائج،
 .أخرى 

حدودة في البحث النوعي، عينة مقصودة )عمدية(، تكون م غالبا  ما يختار الباحث -2
غالب، تكون ممثلة في البحث الكمي عينة عشوائية في ال العدد، بينما يختار الباحث

 بغرض تعميم النتائج على الحاالت المشابهة األخرى. لمجتمع الدراسة
ث النوعي، بل تكون لديه مرونة في التغيير في خطة في البح ال يكون الباحث محايدا    -3

لية قابلة للتعديل. أو فهو يضع خطة  ،عةالبحث، وفق مجريات البحث والبيانات المجم  
بينما يلتزم الباحث الكمي بالخطة الموضوعة، والموافق عليها، وأسئلة البحث بشكل 

ع أسئلة المقابلة مسبق، يلتزم بها خالل بحثه. وعلى هذا األساس فإنه عندما يض
واالستبيان، بشكل مسبق، ال يغير فيها، ويلتزم بسمات الصدق والثبات في أدوات جمع 

 البيانات.
متضادين، حيث أنه يمكن استخدامهما معا   أوالمنهجان النوعي والكمي ليسا متعارضين  -3

. ويحصل اآخر، يكمله، كمي ، وجانبامن البحث نوعي . فيكون جانبهنفس في البحث
 . ن معاث على نتائج من خالل خلط المنهجيباحال

فر معلومات ايمكن أن يستخدم البحث النوعي لدراسة الظواهر والحاالت التي ال تتو  كما -7
لمعرفة أشياء جديدة عن حاالت مطلوب التعمق فيها، بغرض فحصها  أووافية عنها، 

 .ودراستها الحقا  ببحث كمي
ت التي يتبين للباحث أن األساليب والمقاييس يستخدم البحث النوعي عادة في المجاال  -2

المعروضة. مثال ذلك دراسة  الحالة أوتفسير المشكلة  أوالكمية ال تستطيع وصف 
الذهنية و الموظفين، والخصائص العقلية  أوخاصية التفوق واإلبداع عند الطلبة 

 . األفراد والجماعات , لدى بعضاإلبداعية
اناته، ويشتق معلوماته ميدانيا ، من المصادر النوعي بي في البحث يجمع الباحث -9

 أوالطبيعية لألحداث. حيث يعمل الباحث موقعيا ، طيلة فترة البحث، في مكان الظاهرة 
فر االوثائق التي قد تتو  إلىالحدث، ويشتق معلومات من العاملين في الموقع، إضافة 

مات من أشخاص جمع مزيد من البيانات والمعلو  إلىفي ذلك الموقع. وقد يحتاج 
 آخرين في مواقع أخرى، ولهم عالقة بمجريات األمور في الموقع المعني بالبحث.

الباحث في البحث النوعي يكون هو األداة األساسية لجمع المعلومات. ويعتمد في   -22
مقابالته ومشاهداته وتحرياته على إمكاناته الذاتية ومهاراته في التحليل والتفسير. لذا 

يقرأ وثائقهم وسجالتهم، من موقف  أويالحظ أنشطتهم،  أولمبحوثين، فهو يتحدث مع ا
 .ومنطلق خاص به
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م البحث النوعي بأن السلوك اإلنساني مرتبط بالبيئة التي يجري بها البحث ويعيش يسل ِ  -22
 ،وتاريخية على الخبرات اإلنسانية وهنالك تأثيرات اجتماعية وثقافية فيها المبحوثين.

فيه عزل السلوك اإلنساني عن المحيط الذي يتواجد  إلىلكمية بينما تدعو البحوث ا
 .ن بالبحثو األفراد المعني

يختبر العالقة بين المتغيرات المستقلة  أوال يتحدد البحث النوعي بفرضية معدة مسبقا ،  -21
في موقف معين،  تغيراتيدرس جميع العوامل والم بل ،والمتغيرات التابعة المعدة مسبقا  

لى و المالحظة األ أوال . لذا يأخذ الباحث من المقابلة أو نسانية بشكل كلي أي الخبرة اإل
فرضيات،  إلىتخمينات تتطور الحقا   ئهيرى، ثم يضع في ضو  أومعنى ما يسمع 

نفيها، من خالل مقابالته ومالحظاته الالحقة، ويخرج بالتفسيرات  أويعمل على تأكيدها 
 .والنتائج

والمعلومات مع عمليات تحليلها في البحث النوعي.  عمليات جمع البياناتتتداخل   -22
كذلك يتطلب البحث النوعي وقتا  أطول في تحليل البيانات من البحث الكمي. فهو 

مع جمع  اومتزامن امستمر  لوقت جمع البيانات، ويتطلب تحليال او  مسوقت  إلىيحتاج 
ات كاملة ليبدأ ن الباحث ال ينتظر حتى يتم جمع البيانإضح أو البيانات. وبعبارة 

 .بالتحليل، كما هو الحال في البحث الكمي
يحكم على مصداقية البحث النوعي من خالل قناعة رأي القارئ في رأي الباحث،   -22

 .وليس من خالل العمليات اإلحصائية والمعادالت المستخدمة في البحث الكمي
 

 البحـث النوعـي  نماذج
  :يي والبحث النوعي غير التفاعـلعـلالبحث النوعي التفاتشمل هذه النماذج  

 ، هما:(modes of inquiry)يرتبط تصميم البحث النوعي بأسلوبين من أساليب االستعالم 
  Interactive Inquiryاالستعالم التفاعـلي   .2
 Noninteractive Inquiryاالستعالم غير التفاعـلي   .1
 

وجها  لوجه من األشخاص في  لبياناتجمع ا هو دراسة متعمقة تستخدم تقنية :االستعالم التفاعلي
 حيث المعاني التي يأتي بها الناسيفسر الباحث الظواهر من  حيث ,بيئاتهم الطبيعية

 .المستجيبون 
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 ، ويوضحون وجهات نظر مختلفة للظواهر ، يصف الباحثون التفاعليون سياق الدراسةكما 
أكثر طرق االستعالم التفاعلية  نوإ ،ويراجعون األسئلة باستمرار من خبراتهم في هذا المجال

 :من خالل هذا النموذجيمكن تنظيم و  ،دراسات الحالة ،اإلثنوغرافيا ،علم الظواهر :شيوع ا هي

وبعض الدراسات  يظهر في الظواهر، ودراسة الحالة،أ. التركيز على تجربة الحياة الفردية كما 
 .النقدية

 .د في اإلثنوغرافيا وبعض الدراسات النقديةد  محالنحو الب. التركيز على المجتمع والثقافة على 
 منق التحق, حيث يقوم هذا النوع على البحث التحليلي يطلق عليه: االستقصاء غير التفاعلي

يحدد الباحث البيانات ويدرسها ثم  كما المفاهيم واألحداث التاريخية من خالل تحليل الوثائق.
ال يمكن مالحظتها  أوث الماضية التي قد تكون األحدا أويقوم بتوليفها لتوفير فهم للمفاهيم 

 .الوثائق المصدق عليها هي المصدر الرئيسي للبياناتتعد  اكمبشكل مباشر. 

  المعـالم األسـاسـية لتصميم البحث النـوعي
للمشاركين المبحوثين، مثل المشاعر  ظاهريةحاالت  ضمن البحث النوعييدرس الباحثون  -2

لمثل التي يحملونها. وكذلك األعمال والخطوات التي يتخذونها. كل هذه واألفكار والمعتقدات وا
 .الحاالت المظهرية واألعمال يدرسها الباحثون من خالل المواقف الطبيعية للمبحوثين

إستراتيجية تفاعلية في جمع البيانات والمعلومات  ضمن البحث النوعي . يستخدم الباحثون 1
 .تحررية أوحية توضي أوألغراض دراسات استكشافية 

لي( كنتيجة طبيعية ومنطقية للمجال الموضوعي أو . يعتمد الباحثون على تصميم طارئ )2
  .للبحث

على ظاهرة واحدة بغرض فهمها  يتم التركيزتصميم دراسة الحالة، في البحث النوعي،  في.2
 بتعمق، وبصرف النظر عن عدد األفراد المتواجدين في موقع الدراسة

مهمة للتطبيق العملي على النظريات تعد دراسة الحالة، في البحوث النوعية، تصاميم إن . 3
  االجتماعيةوالسياسات، وتطور النشاطات والممارسات 
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المعاينة المقصودة، في تصميم البحث النوعي، تركز في اختياراتها على العينات الصغيرة  إن.3
عزل عن الرغبة في تعميم نتائجها مبلحاالت غنية وثرية بالمعلومات، لغرض دراستها بتعمق، و 

 .على جميع الحاالت

األنواع المختلفة من العينات المقصودة، بما  إلى. في تصميم البحث النوعي ينبغي االلتفات 7
عينة كرة  أووالعينة الشبكية  ، العينة واسعة التباينتيار الموقع، والعينة الشاملة، و في ذلك اخ

  .حالة )عينة الحاالت الخاصة(الثلج، والعينة بواسطة نوع ال

جمع  على الغرض من الدراسة، وإستراتيجية ، . يعتمد حجم العينة، في تصميم البحث النوعي2
  .البيانات، ومدى توافر كمية المعلومات الغزيرة، في الحالة المبحوثة )حاالت غزيرة المعلومات(

 ن جمع البيانات وتحليلهاأ إلىينبغي على الباحث االنتباه  . في تصميم البحث النوعي9
 .متفاعالن، وتنفذان بدورات وإجراءات متداخلة

استخدام إستراتيجيات البحث، بدال  من اإلجراءات في الطرق التقليدية، يسمح بالمرونة  إن.22
تحصل وتنبثق أثناء جمع في دراسة موضوع البحث وتعزيز وتثبيت كل فكرة جديدة، كما 

 .المعلومات

لية ثم االنتهاء من و طوات البحث النوعي هي: التخطيط، وجمع البيانات األجه وخأو . إن 22
 .جمع البيانات، ثم التحليل الشامل النهائي للبيانات

جه المعاني والتفسيرات أو . صدق تصاميم البحوث النوعية هي الدرجة التي تصل إليها 21
 .بين الباحث والمشاركين المبحوثينالمتبادلة 

يعززون ويحسنون صورة المصداقية، عن طريق وضوح  البحث النوعي ضمن. الباحثون 22
 .جه تصاميم البحثأو وموضوعية كل 

 . إستراتيجية جمع البيانات التي تعزز المصداقية هي اإلستراتيجيات المشتركة التالية:22
 .ب. الطرق المركبة في جمع البيانات    .أ. العمل الميداني

 .د. توصيفات االستدالالت القانونية   .نيةج. الحسابات واالعتبارات المه
 .و. تسجيل البيانات بشكل ميكانيكي آلي      .هـ. باحثون عدة )مساعدون(
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 .ح. تدقيق في األعضاء المشاركون    .ز. باحث مشارك )مشاركة الباحث(

 .ي. تقارير عن الحاالت السلبية          .ط. فحص المشاركين 

  .التوسع في االستنتاجات أكثر من التعميم في النتائج إلى الدراسات النوعيةتهدف . 23

. عناصر التصميم التي تعزز التوسع في االستنتاجات هي مواصفات لدور الباحث، واختياره 27
المعلومات، والبيئة االجتماعية، وإستراتيجية جمع وتحليل البيانات، والحكايات والقصص الموثقة 

 .مقدمات التحليل، والشروحات البديلة)ذات المصداقية(، والنمذجة، و 

آخذين  ، الحوار المتبادل )تجاذب أطراف الحديث( . غالبا  ما يعتمد الباحثون الميدانيون على22
 في االعتبار المبادئ القانونية واألخالقية مع المشاركين.

 منهجيات البحث النوعي 

 علم الظواهر منهج .1

شيء موجود كجزء من العالم الذي  أوظاهرة  لوصفعلم الظواهر يعني طريقة منهج        
محاطون بالعديد  نناإ إذ ،ممفاهي أوتجارب  أومواقف  أوقد تكون الظواهر أحداث ا و ، نعيش فيه

قد , و ست مفهومة بشكل متكامل ومتعمقلي أو من الظواهر التي ندركها ولكننا ال نفهمها تمام ا
ا ألن قد  أوالظواهر لم يتم وصفها وتفسيرها بشكل مفرط  يكون عدم فهمنا لهذه الظواهر موجود 
 يكون فهمنا للتأثير الذي تحدثه غير واضح.

 إن النقص في فهم هذه الظواهر ربما يكون موجودا  بسبب وصف مثل هذه الظواهر بشكل     
نحن نعرف مثال ذلك، , دثه، والذي عادة ما يكون غامضا  ي تحذشمولي، وإيضاح فمهنا للتأثير ال

مهتمون بظاهرة ما، ولكن ماذا يعني مثل هذا االهتمام، وماذا يكون شكل  العديد من األفراد أن
 .هذا االهتمام عند المهتمين

التنوير من النقص في فهمنا، وإن  اتبدأ الدراسة الظواهرية عادة باالعتراف بأن هنالك نوع      
لن يكون بالضرورة شروحات ن منهج وصف الظواهر الواقعية أو  فائدة اوالتوضيح سيكون ذ

 .نوع من اإلدراك والمعرفة، ويزيد من التبصر عن موضوع البحث إلىمحددة، ولكن سيؤدي 



- 49 - 

 

 البشرية( دراسة األعراق) أو األثنوجرافيا. 0

ستخدم هذا المصطلح للداللة على يو  لها خلفية موضوعية عن االجتماع رافيااألثنوج
وإن المقياس  -لدراسات الوصفية للثقافات واألفرادوهي طريقة ل ، “وصف األفراد أوصورة ”

ومن األمثلة على مثل تلك  ،البحث لديهم أشياء مشتركة قيداألفراد الذين هم الثقافي هو أن 
 المقاييس:

 .اإلقليم الواحد أو دد الواحل. المنطقة الجغرافية، وخاصة في الب2
 .. الديانات1
 .. القبائل2
 .. التجارب المشتركة2

وطريقة جمع البيانات تشمل كال  من  ,شامال اميداني رافية عمالغالدراسات األثنو م تستلز 
وفي الغالب مقابلة األفراد في شتى المناسبات،  ,المقابالت الرسمية والمقابالت غير الرسمية

رافية تستهلك وقتا  ثنوغالمالحظة المشاركة للباحث. ولهذا السبب فإن الدراسات األ إلىباإلضافة 
أما تحليل البيانات  ,في موقع البحث )الحقل( ألنها تتطلب من الباحث قضاء وقت طويلال ، طوي

 يفسر البيانات من وجهة نظر األفراد أن يحاولة، وهذا يعني أن الباحث فيكون بالطريقة التلقائي
ستخدام أما النتائج فيعبر عنها من قبل األفراد المعنيين أنفسهم، وغالبا  ما يتم ا, الدراسة محل

اللهجات، المحلية، لغرض وصف الظاهرة المبحوثة. مثال ذلك،  أواللغات،  أوالمصطلحات 
 أويقوم باحث ما بالتحري عن سلوك محدد، قد يعتبر في بعض البلدان ظاهرة مرضية نفسية 

المبحوثين، قد ال يميز هذا السلوك على أنه مرض، بل شيء آخر كأن يكون  كنه عندعقلية، ول
 .“محمي أومقدس ” أو“ موهوب”على أن الشخص دليال  

رافي قد يكون عبئا  على الباحث، عندما يكون هذا الباحث ليس لدية ألفة غالبحث األثنو  -
ولهذا السبب فإن الباحث  بلغتهم أو)معرفة( وافية عن األعراف والعادات لألفراد قيد الدراسة، 

التفسيرات عن طريق تدقيق صدق البيانات قبل الميدان لكي يدقق  إلىرافي عادة ما يعود غاألثنو 
 .تقديم النتائج

  جمع البيانات في البحث النوعي

 البحث الكمي والبحث النوعي فيوسائل جمع البيانات 
  السمات العامة لجمع البيانات في البحث النوعي

توب البحث الكمي هي االستبيان النمطي المكفي أدوات جمع البيانات في الوقت الذي تكون 
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نات التي العي إلىوالمعد مسبقا ، والمالحظة المجردة المنظمة، واالختبارات والمقاييس إضافة 
 بينما يركز البحث النوعي على أدوات أخرى، هي: ،غالبا  ما تكون عشوائية

 أكثر من أنواعها. أوالعينة المقصودة مع التركيز على نوع واحد  أو أ. العينة القصدية،
 .ركينمراقبة المشاب. 

 .ج. المقابلة المتفاعلة
د. تحليل الوثائق واآلثار ذات العالقة، في تفسير الظاهرة المبحوثة والتعبير عنها بعبارات سردية 

  وإنشائية.

وال يقوم الباحث  ،تصمم مثل هذه األدوات المذكورة بشكل مسبق متكامل وفي الغالب ال        
وصارم، بل قد يختلف أسلوب المقابلة بين فرد  بتطبيقها على عينة بحث محددة بشكل منهجي

أسلوب  أوالمالحظة،  أسلوب ضمن البحث النوعييستخدم الباحث  حيث وآخر من أفراد العينة
ما يهم الباحث ويكون  ,المقابلة غير المحددة بدقة، وليست ثابتة الظروف والشروط واألسئلة

إذا وجد الباحث أن أحد , و  ومات وافيةالنوعي بالدرجة األساس أن يتعمق في الحصول على معل
جديدة فإنه يمدد وقت المقابلة، ويزيد من األسئلة،  أوأفراد العينة يمتلك معلومات إضافية مهمة 

 .ومن فترة الحوار واالستماع، بغض النظر عما حدث في المقابالت األخرى 

 العينات في البحث النوعي: أنواع

 :urposeful SamplingP )القصدية(ال : العينة المقصودةأو 

 Probabilistic Sampling العينات القصدية هي على عكس من العينات االحتمالية
فهم واسع  إلىوحيث أن الباحث يحتاج  . اإلحصائي أوالتمثيل العشوائي التي تعتمد على 

تعميم نتائجه  إلىيحتاج  أوالظاهرة التي يدرسها، من جهة، وهو ال يرغب  أوومتعمق للحالة 
العينة  إلىعلى الحاالت األخرى المشابهة، من جهة ثانية، لذا فإنه من األفضل أن يلجأ 

وفي العينة  ,لمجمعة من عينة محدودة الحجمالقصدية التي تعينه في استثمار المعلومات ا
المختارة تمتلك كمية وافية متنوعة ومتعمقة من  تهالقصدية يستطيع الباحث التأكد من أن عين

من  بعطائها، وأنها مستعدة لتقديم مثل تلك المعلومات. فهو سيتحرى عن عينة غنية المعلومات
 .مثل هذه المعلومات إلىللوصول المعلومات المطلوبة، وعن موقع يؤمن له التسهيالت الوافية 
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طبقية  أومنتظمة  أواختيار عينة عشوائية )بسيطة  إلى في البحث النوعيال يسعى الباحث و 
 ...( لسببين:

أ. يفضل الباحث اختيار عينة من أفراد مجتمع البحث الذين يمتلكون معلومات وفيرة وغنية 
أن  أوودقيقة. فهو يستثني أفرادا  عديدين في موقع البحث، ال يمتلكون معلومات وفيرة وغنية، 

 .الدقة  إلىغير صحيحة، وتفتقر  معلوماتهم التي يمتلكونها

 .ى تعميم نتائج بحثهيركز عل أوب. ألن الباحث ال يرغب 

، أي مكان الظاهرة المبحوثة، هو جانب آخر مهم في Site Selectionاختيار الموقع ن إ      
 اختيار الموقع مرتبط بفرضية البحث. ، كما أن تحديد نوع المعاينة والعينة المطلوبة للباحث
 موقع البحث.أسلوب اختياره ل في البحث النوعيومن األفضل والمطلوب أن يحدد الباحث 

مثال ذلك إذا كانت مشكلة البحث مرتبطة بمشكلة أثر التدريب في رفع مستوى األداء عند 
 .العاملين في بنك ما، فعلى الباحث أن يختار موقعه بشكل يرتبط بالتدريب بشكل مباشر

 المستخدمة في البحث النوعي: قصديةأنواع العينات ال
  :Comprehensive Sample. العينة الشاملة 2

عنصر موجود في موقع البحث. وكذلك كل وثيقة متوفرة فيها.  أووالتي تشمل كل فرد      
أن  أوالحالة المبحوثة محدودا ،  أوعندما يكون عدد أفراد الموقع  ناتويستخدم هذا النوع من العي

 .الحالة المبحوثة محددة
 Maximum Variation Sample:. العينة واسعة التباين 1

الفئات المتباينة  سائرأكبر مدى من التباين، لتمثل  تخدم هذا النوع عندما يكون هنالكويس    
الحالة المبحوثة. فهي تشتمل على جميع االتجاهات والتباينات. ويطلق عليها  أوالرأي في الموقع 

 .Extreme casesبعض الكتاب عينة الحاالت المتطرفة 

 :Network or Snowballعينة كرة الثلج  أو. العينة الشبكية 3
حيث يقدم الشخص المبحوث بالتوصية للباحث بمقابلة شخص آخر يمتلك معلومات وافية 

ومتعمقة، ويقوم هذا الشخص الثاني بذات التوصية بالنسبة لشخص ثالث، ثم رابع وخامس، 
 .وهكذا تزداد العينة بتوصية كل شخص مبحوث بمبحوث آخر
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 :Sampling by Type. عينة الحاالت الخاصة 2
يقوم بدراسة وضع  أو ،شكل من األشكال المذكورة من من أكثر ركبهقد يختار الباحث عينة م

  منسجمة. أو متباينةضاع الحالة المبحوثة باختيار عينة أو معين من 
حيث يقرر الباحث ماهية السمات النموذجية  :Typical caseعينة الحاالت النموذجية . 3

 .خاص المبحوثين، ليفتش عنها في هذا االتجاهالتي يتحرى عنها في األش

ويجتهد عدد من المهتمين في البحث النوعي بذكر أنواع أخرى من العينات، مثل عينات الحاالت 
حيث يفتش الباحث عن حاالت قليلة الوجود، مثل األشخاص الذين  ، Unique casesالنادرة 

ضمن البحث وأخيرا  فإن الباحث  ,Ideal caseعينة الحاالت المثالية  أويتعاملون مع األفاعي. 
نه سيختار ما إبل  ،قد ال يقرر من البداية ما هو نوع العينة المقصودة التي سيختارها النوعي

 .تلك أوسيتوفر له وسيجده في موقع البحث من هذا النوع من العينات 

 حجم العينة:

ن عملية إيتم اختيارها مسبقا . بل  ، بحيثجامدة أوالعينة في البحث النوعي ليست ثابتة         
 .ينقص تبعا  لحاجة الباحث، وكفاية المعلومات المجمعة أواختيارها وعددها يمكن أن يزيد 

أما الحد األدنى فيعتمد  ، مفرده (22قد ال يزيد عن ) لعينة البحث النوعي الحجم المناسبإن 
وبة لتحقيق هذا الهدف، ومدى أهداف( الدراسة والمعلومات المطل أوعلى مدى تحقيق هدف )

 .توافر المعلومات عند أفراد العينة، كما  ونوعا  

 مالحظة المشاركين أومراقبة ثانياا: 
حث، سلوك محدد في خطة الب أوالمراقبة الموقعية الدقيقة، لظاهرة  أوهي المشاهدة       

 .لأو ال  بأو وتسجيل المعلومات 
 المالحظة: إجراءخطوات 

 المالحظةحقيقه وعالقته بالمكان الخاص بت إلىالباحث  يسعىالذي الهدف تحديد .2
 .طبيعتهمو . تحديد العناصر واألشخاص المشمولين بالمالحظة/عددهم، 1
 .. تحديد الفترة الزمنية الوافية للمالحظة2
 .. تحديد النشاطات المشمولة بالمالحظة2
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 .والبيئية المطلوبة )المكانية(. تهيئة الظروف الموقعية3
 . لأو ال  بأو . تسجيل المعلومات المتعلقة بموضوع المالحظة، 3

 مزايـا المالحظـة:

 .تتغلغل في أعماق المشكلةو معلوماتها أعمق  .2
 .أشمل وأكثر تفصيال    .1
 .الصحة إلىأكثر دقة، وأقرب ما يكون   .2
 .تسمح بتسجيل معلومات األحداث والنشاطات وقت حصولها .4

 سلبيات المالحظة:

التصنع عند معرفتهم بأنهم هدف لبحث ولجمع معلومات عنهم،  إلىبحوثون . قد يعمد الم2
 .فال يعكسون معلومات دقيقة

 .. قد تؤثر عوامل خارجة عن سيطرة الباحث تعيق المالحظة1
. محددة بالوقت الذي تقع فيه أحداث معينة، وفي أماكن متفرقة، قد ال يتواجد الباحث في 2

 .جميعها
لقة بخصوصية األفراد قد ال يسمح للباحث مالحظتها، وجمع . بعض الحاالت المتع2

 .المعلومات عنها

  التفاعلية ثالثاا: المقابلــة

التي تأخذ شكل محادثة  واإليضاحاتالمقابلة، بشكل عام، هي مجموعة من االستفسارات        
أشخاص، بغرض الحصول على معلومات  أوحوار، موجه من قبل الباحث، مع شخص  أو

 .مجة مسبقا ، بغرض تحقيق أهداف البحثمبر 
 أنواع المقابلة:

 .األشخاص( المعنيين بالبحث أوالمقابلـة الشـخصية: وجهـا  لوجـه بين الباحـث والشـخص ).2
 .. المقابلة الهاتفية: عبر جهاز الهاتف1
 .إلنترنت: التسجيل المصور الفيديو. مقابالت بواسطة الحاسوب وا2
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المقابلة الشخصية وجها  لوجه هي األساس في القابلة المتفاعلة. ولكن ون تك في البحث النوعي 
  الباحث قد يستعين باألنواع األخرى لمتابعة واستكمال معلوماته ...

 خطوات إجـراء المقابلـة:
 . تحديد أهداف المقابلة، وتعريف الجهات المبحوثة بهذه األهداف2
يحقق األهداف، ومراجعتها،  ة األسئلة بشكل واف  لمقابلة. تهيئ. اإلعداد المسبق والجيد ل1

 للمقابلة. تحديد الموعد المناسبكما ويجب  .والتدرب عليها
. تنفيذ المقابلة. تأمين الجو المناسب، المظهر الالئق، اختيار العبارات المناسبة، اللباقة 2

 تأدية المقابلة. أثناء والصوت المسموع
بطريقة مناسبة أخرى )تسجيالت صوتية، فيديو(،  تابتهاوك والمعلومات اإلجابات. تسجيل 2
 .راو التحبشكل دقيق، وبطريقة ال تؤثر على استمرارية و 

 ميزات المقابلة:
 . معلومات وفيرة وشاملة لكل جوانب الموضوع، مع معلومات إضافية قد تكون مهمة2
 . معلومات دقيقة، في ضوء إمكانية التوضيح لكل سؤال1
 عرف على السمات الفردية والتقويمية. مفيدة في الت2
معدومة اإلمكانية في القراءة والكتابة، وكبار السن ال أوضعيفة ال. مفيدة في المجتمعات 2

 والمعوقين
 :هاومحددات سلبيات المقابلـة 

، والتنقل، وتهيئة المستلزمات المسبق اإلعداد إلى جتحتاو  . مكلفة من ناحية الوقت والجهد2
 النفسية ...

 .احتماالت الخطأ في تسجيل المعلومات .1
 .. قد ال يعطى للباحث الوقت الكافي لجمع المعلومات المطلوبة2
. قد ال يمتلك الباحث اللباقة والجرأة الكافيتين في إدارة الحوار والحصول على المعلومات 2

 .الدقيقة
الجتماعية بعض الشخصيات المعنية بالمقابلة، بسبب مراكزهم ا إلى. صعوبة الوصول 3

 .واإلدارية والسياسية
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 Documentsرابعاا: الوثائـق 
ال يعتمد الباحث على نوع واحد من المصادر، كالكتب ومقاالت الدوريات مثال ، بل هنالك        

ت الدوريات، والتقارير، والرسائل الجامعية، بحوث ومقاالالالمذكرات والرسائل و  أنواع أخرى، مثل
 .إلكترونية أووثائق ورقية قد تكون الو ... الخ، 

) الوثائق ذات لية في جمع المعلومات الوثائقيةو التركيز على مصادر المعلومات األ يتم      
) الوثائق ذات الصلة بشكل غير المصادر الثانوية إلى، قبل اللجوء الصلة المباشرة بالظاهرة(

 .المالحظة أوالمقابلة ك وماتالمعلما تكمل الوثائق أداة أخرى في جمع  غالبا  و  مباشر بالظاهرة(,

 ( Primary Sourcesلية )و المصادر األ 

ل مرة، و هي مصادر دونت وسجلت بياناتها ومعلوماتها بشكل مباشر ودقيق وموضوعي، وأل
جمع تلك المعلومات ونشرها... فهي مصادر تكون تولت  جهة معنية  أوبواسطة شخص 

 ومنها: ،ةالصحة والدق إلىن معلوماتها أقرب ما تكو 
الخاصة بمختلف الشخصيات السياسية واالجتماعية  (Biographies. السير والتراجم )2

  اطالع مباشر. كذلك المذكرات واليوميات وي شخاص ذوالمهنية، المدونة معلوماتها بواسطة أ
(Diaries.المسجلة بواسطة شخصيات عاصرت األحداث واألمور التي يكتبون عنها ويوثقونها )  

(. التي تمثل مخاطبات ومراسالت الدوائر Documentsلوثائق الرسمية الجارية ). ا1
 والمؤسسات.

( المحفوظة في دور الكتب والوثائق والمراكز الوطنية، Archivesالوثائق التاريخية ) .2
 كالمعاهدات واالتفاقيات واألحداث ... 

الصادرة …( سنوية  أوصلية ( والدورية األخرى ) فAnnual Reports. التقارير السنوية )2
 أوومؤسسات خدمية)مستشفيات …( شركات  أومعامل  أوعن مؤسسات إنتاجية ) مصانع 

  (جامعات...الخ أومكتبـات  أومدارس 

. المطبوعات اإلحصائية الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية بالسكان واالقتصاد والتجارة 3 
سنوي اإلحصائي الـذي يصدر عن جهاز مركزي لإلحصاء الري والزراعة والثقافة. مثل الكتاب الو 

 في البلد المعين. 
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 (. تكون لها أهمية موضوعية ودالالت تاريخية.Manuscripts. المخطوطات ) 3
. نتائج البحوث والتجارب العلمية المنشورة، سواء كانت على مستوى الرسائل الجامعية، مختلفة 7

علمية،  لقاءات أوكانت على مستوى بحوث مؤتمرات  أو الخ (…المستويات )دكتوراه، ماجستير 
 .محلية وإقليمية وعالمية

. براءات االختراع المسجلة لدى الجهات الرسمية المعنية، والتي توضح مواصفاتها 2
  واستخداماتها.

 (Secondary Sourcesالمصادر الثانوية ) 
غير مباشر، أي أن تكون  أو لية، بشكل مباشرو مصادر تنقل معلوماتها عن المصادر األ هي

ن المصدر ثالث، تم تناقل معلوماته ع أو مترجمة عبر مصدر ثان   أوتلك المعلومات منقولة 
وعلى هذا األساس تكون معلومات المصدر الثانوي أقل دقة من  ,لي بشكل غير مباشرو األ

 لية، ألسباب عدة يمكن أن نلخصها في اآلتي:و معلومات المصادر األ

لي و في ترجمتها من المصدر األ أوالخطأ في نقل األرقام والبيانات األخرى احتماالت  -2
 .ثانوي آخر مصدر إلىمصدر ثانوي  من أوالمصدر الثانوي،  إلى

احتماالت الخطأ في اختيار المفردات والمصطلحات المناسبة، في حالة ترجمة  -1
 التصرف في نقل المعلومات. أولغة أخرى،  إلىالمعلومات 

الشرح  أو التجميلماالت اإلضافة على البيانات والمعلومات األصلية لغرض احت -2
والتوضيح، ومن ثم الوقوع في أخطاء، قد تكون غير متعمدة، في تفسير مثل تلك البيانات 

 والمعلومات.
حذف بعض البيانات والمعلومات لغرض التقليص واالختصار وما قد يرافق ذلك من  -2 

 عمد.تغيير، قد يكون غير مت
احتماالت التحريف، وذلك عن طريق التغيير المتعمد في المعلومات، ألسباب سياسية  -3
  اجتماعية... أو

 ليةو النقد الخارجي والنقد الداخلي للمصادر األ 
لية من الضروري التأكيد على الفحص والنقد الخارجي للوثيقة، بغرض و بالنسبة للمصادر األ

 لداخلي للوثيقة للتأكد من قيمة معلوماتها التأكد من صحتها. وكذلك النقد ا



- 57 - 

 

ى صحة الوثيقة وهل أن النص محرف في بعض مديكشف . النقد والفحص الخارجي للوثيقة: 2
مدى صحة مصدر الوثيقة: ومن هو صاحب الوثيقة؟ وما هو موقعه يكشف  ؟ أو كلها هئأجزا

 الحدث؟  أووتخصصه وعالقته بالموضوع 
لنص الموجود في الوثيقة؟ وهل آمن بها لمغزى المعنى و ال للوثيقة: ما الداخلي. النقد والفحص 1

صاحبها؟ وما هي درجة دقة العبارات المستخدمة؟ وهل أخذت المعلومات من مصدرها بشكل 
 مباشر أم غير مباشر؟ 

  المشكلة والفرضيات في البحث النوعي

 الا: مشكلة البحث:أو 
ير متكاملة المعالم، يمكن إعادة تطويرها وبلورتها لية، غأو يبدأ البحث النوعي بمشكلة بحث  

تساؤالت  أوإيضاحات  إلىالمشكلة, بشكل عام، عبارة عن موقف غامض يحتاج  وتكون  .الحقا  
 بخصوص ظاهرة البحث وموقع البحث، مثال ذلك:

 ما هي العوامل المؤثرة في قلة اإلنتاجية لدى العاملين في مؤسسة معينة؟ 
 :أو
 ت تسرب الموظفين من القطاع الحكومي بالرغم من تحسن المستوى االقتصادي!ازدياد حاال -
ما هي العواقب االجتماعية والصحية لإلدمان المفرط على استخدام الحاسوب بشكل عام  -

 واإلنترنت على وجه الخصوص؟

من لى و إعادة تطوير المشكلة وبلورتها من خالل جمع معلومات وتحليلها في المرحلة األ ثم يتم
تم تاث التي تدور في الموقع. في حين البحث، من موقع البحث، ومن بعض المشاركين واألحد

بلورة مشكلة البحث الكمي من خالل مراجعة أدبيات الموضوع والبحوث السابقة، ذات الصلة 
يشتق مشكلة بحثه من  وعلى أساس ما تقدم فإن الباحث في البحث النوعي ,بموضوع البحث فقط

 تتسلسل في أهميتها كاآلتي: مصادر عدة
 .أ. بعض مما يجري في موقع البحث

 .ب. خبرات الباحث الشخصية ومهاراته البحثية وإمكاناته الذاتية
 .موضوع، ودراستها بعمق واف  ج. الدراسات والبحوث السابقة، ذات الصلة بال

الموضوع تيار س اخاسأ يصبح ضروريا ، ألن المشكلة تحديد مشكلة البحث بشكلها النهائي نإ
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 ي:يجب أن تكون المشكلة تمتاز بما يأتو  المرتبطة بموضوع البحثوهي 
 .. أن تستحوذ المشكلة على اهتمام الباحث وتنسجم مع رغبته2
 .المشكلة من موقعها كانات والمؤهالت الكافية لمتابعة. أن تكون لدى الباحث اإلم1
 .عن المشكلةفر المعلومات الوافية )عند المبحوثين( ا. أن تتو 2
 .فر التسهيالت اإلدارية الالزمة من قبل الجهة المعنية بمشكلة البحثا. أن تتو 2
 .. أن يكون للمشكلة ولتشخيص الحلول الالزمة لها فوائد عملية3
 .. أن تكون مشكلة جديدة )قدر المستطاع( لم تبحث من قبل3
 .ية وطنيةاجتماع أووحدة إدارية  أو. أن يكون للمشكلة عالقة بمؤسسة 7

 ثانيُا: الفرضيات:

 نإ إذ الفرضيات المطلوبة لبحثه أوتحديد الفرضية  إلىصياغة مشكلة البحث تقود الباحث ن إ 
إجابة معرفية مؤقتة  أوتخمين ذكي يقدم حال  مؤقتا  لمشكلة البحث،  أورأي  هي الفرضية:

استنتاج ذكي  هي أيلتساؤل الباحث الوارد في مشكلته، يتمسك به الباحث بشكل مؤقت. 
 يتمسك به الباحث بشكل مؤقت. مثال ذلك:و يتوصل إليه الباحث ... 

 .معينةفي قلة اإلنتاجية لدى العاملين في مؤسسة  األجور المتدنية هي السبب الرئيس -
 إلىازدياد حاالت تسرب الموظفين من القطاع الخاص  إلى ديؤ تتهيئة ظروف عمل مناسبة  -

 م من ارتفاع األجور في القطاع الخاص!القطاع الحكومي بالرغ
التفكك األسري )الطالق( من أهم العواقب االجتماعية لإلدمان المفرط على استخدام الحاسوب  -

 .بشكل عام واإلنترنت على وجه الخصوص
...( من أهم العواقب الصحية لإلدمان المفرط على  أوالكآبة،  أواإلصابة بأمراض التشنج ) -

 .ب اإلنترنت استخدام الحاسو 

يكون مؤثرا ، ومتغير تابع   Independent Variableتشتمل الفرضية على متغير مستقل 
Dependent variable  :يكون متأثرا  بالمتغير المستقل. مثال ذلك 

 .توجد عالقة بين ظروف العمل في المؤسسة وبين قلة إنتاج العاملين فيها - 
الموظفين من القطاع الحكومي وبين تدني مستوى  توجد عالقة بين ازدياد حاالت تسرب - 

 فيه.األجور 



- 59 - 

 

لى( تدني مستوى و )في الفرضية األ اإلنتاجهنالك عالقة بين متغيرين: ظروف العمل وزيادة  - 
 األجور وتسرب الموظفين

العاملين/ ازدياد حاالت تسرب الموظفين( يكون موجود في صيغة  إنتاجالمتغير التابع )قلة  -
أكثر  أومتغير مستقل )ظروف العمل/ تدني مستوى األجور(  إلىبحث، والباحث بحاجة مشكلة ال

 فرضيات.  أولصياغة فرضية 
أن تكون عكسية )توجد عالقة سلبية(،  أوالعالقة إما أن تكون طردية )توجد عالقة إيجابية(  -
 قيد الدراسة. بين المتغير المستقل والمتغير التابع ةيعالقة ارتباطأن ال يكون هنالك  أو

 خصائص الفرضيات الجيدة
 مستحيلة، أي باإلمكان تطبيقها  أو. معقوليتها: أن ال تكون خيالية 2
أكثر من فرضية  إلى. أن تصاغ بشكل محدد: ال تكون طويلة ومتداخلة، وتحتمل أن تقسم 1

 )سلسلة من الفرضيات(. واحدة
 .للمشكلة والظاهرة المبحوثة اوافي ا. تقدم تفسير 2
 .. بساطتها ووضوح صياغتها واالبتعاد عن العموميات2
 .. تحديد واضح للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع3
 .. بعيدة عن احتماالت التحيز الشخصي للباحث3
 .. أن يكون عددها محدودا  ومعقوال  7
 .فر المعلومات الوافية وتحليلهاا. تمكن الباحث من استنباط النتائج بعد تو 2
 .بالنفي، وال يجوز الجمع بينهما أو. أن تكون صياغتها إما باإلثبات 9

في  خبرة ومعرفة من قبل الباحث، بعيدا  عن التفسير االعتباطي والعشوائي إلى. تحتاج 22
 .تحديد متغيراتها

 رفضها أوقبول الفرضية  
الفرضية  توجه حيث ,الباحث نحو جمع البيانات والمعلومات وتفسيرها جيهالفرضية وسيلة لتو  -

 .الباحث نحو الطريق والمنهج الذي يتبعه، ونوعية البيانات والمعلومات التي يحتاجها
وتمكن  ،الفرضية تعتبر مقبولة إذا استطاع الباحث إيجاد أدلة بحثية ملموسة تتفق معها -

 .لة البحثقبول الفرضية، وبالتالي تقديم حل لمشك إلىالباحث من تأمين مثل هذه األدلة تقوده 
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فرضية ال يعني أنها غير صحيحة، عدم قدرة الباحث على إيجاد األدلة التي تؤيد صحة ال -
 .نها يجب أن تلغى، وأن يتحرى الباحث عن فرضية أخرى غيرهاأو 

فإن عليه إعالن ذلك  ،أما إذا وجد الباحث أدلة تتعارض مع الفرضية، وتثبت عدم صحتها -
 )عدم صحة الفرض( 

 بحثية. مشكلة وفرضية على :مثال

 لدى العاملين في مؤسسة )معينة(؟ زيادة اإلنتاجية فيما هي العوامل المؤثرة  مشكلة البحث:
 الفرضيات: 

 . المحفزات المادية هي من أهم العوامل المؤثرة في زيادة اإلنتاج في المؤسسة ... 2

  .لمؤسسةفي زيادة اإلنتاج في ا انويثا عامال د. تهيئة ظروف عمل جيدة تع1

وهنا، في هذا المثال )وغيره من األمثلة المشابهة(، ينبغي أن يتحرى الباحث، في مقابالته 
  ، مثل:األسئلةلمجموعة من  إجاباتومالحظاته وتحليله للوثائق، عن 

ة؟ وطريقة أعدادهم؟ وتوزيعاتهم الوظيفي ن في موقع البحث؟ ماو ن المتواجدو . من العامل2
 اختيارهم؟...

 فيه؟فرة المتو التسهيالت المادية والتكنولوجية ا موقع العمل؟ وما . أين1
الموجودة  .واالجتماعيةالقات الوظيفية واإلنسانية نوع الع ماذا يحدث في موقع العمل؟ وما .2

بين العاملين، في المستويات الوظيفية المختلفة؟ كيف يتصرف العاملون تجاه إداراتهم؟ وكيف 
  يتصرفون مع بعضهم؟

الرسمية )غير ترقيات الرسمية )المكتوبة( وغير وال اتو والعالأسس الحوافز المالية  ما .2
 فرة؟االمكتوبة( المتو 

إيجابيا ، فما كل موضوعي عادل؟ إذا كان الجواب هل يجري تطبيق مثل هذه األسس بش .3
لة والشواهد داأل وما األسس األخرى؟ ك؟ وإذا كان الجواب سلبيا ، فماالشواهد واألمثلة على ذل

 على ذلك؟
األحاديث غير الرسمية وموضوعات نوع  لتي تشغل اهتمامات العاملين؟ وماالقضايا ا . ما3 
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 هتماماتهم؟تشغل ا القضايا التي  العاملين؟ وما التي تدور بين
تم المحافظة على تلعمل الموجودة في المؤسسة؟ وكيف ن مع عناصر او . كيف يتفاعل العامل7

 ين تجاه األداء والتطوير؟حماس العاملدرجة  ها نحو األحسن؟ ومائأداوير استقرارها؟ وتط
عالقتها بزيادة  ومان مناسبة ومطلوبة في المؤسسة؟ و لنوع التغييرات التي يراها العام . ما2

 العاملين؟ اتحسين رض أواإلنتاج، 
التجاه كذلك فما نوع اسة؟ إذا كان ن في تغيير وظائفهم الحالية، خارج المؤسو . هل يفكر العامل9

المادية والوظيفية  شروطها وظروفها خارجها؟ وما أو الدولةداخل  ،العمل الذي يطمحون إليه
 .واالجتماعية التي يفكرون فيه؟ ... وهكذا

 
 التوثيق للمراجع والمصادربرز قواعد أ

 اواعتراف ية،العلم توخيا لألمانة أصحابها إلى وإرجاعها المعلومات مصادر إثبات التوثيق يعني
 داخل بحثك في إليها تعود التي المراجع تثبيت من بد ال لذا العلمية؛ اآلخرين وحقوقهم بجهد

 المصدر يحدد ذلك ألن إليه؛ رجعت الذي المرجع وتاريخ عائلة المؤلف بتثبيت وذلك ( النص)
 .البحث نهاية في المراجع قائمة في المعلومات مرجع تحديد موقع على قادرين ويجعلهم للقارئين

 :هما نوعين على والمصادر المراجع توثيق يشتمل حيث
  Documentation in Text النص داخل التوثيق :الأو 

  Documentation in sources & References List والمصادر المراجع قائمة في التوثيق :ثانياا

 :هي صور عدة في يكون  المرجع من الباحث يحتاجه ما
 ونفس كلماته بنفس المرجع من نص أو فقرة بنقل الباحث قيام أي : النصي االقتباس .2

 ." ... " تنصيص عالمتي بين الصياغة، ويوضع
 مكتوب هو لما صياغة إعادة من الباحث به يقوم ما وهو : الصياغة وإعادة االقتباس .1

 إليه يشير الذي المعني بنفس االحتفاظ مع الخاصة وكلماته بلغته بالمرجع وصياغته
 .العلمي رجعالم

 البيانية األشكال أو التوضيحية والرسومات األشكال نقل في الباحث به يقوم ما : النقل .2
 بين يوضع ال وعادة العلمية ستهادر  أو بحثه إلى المرجع من الصور المتخصصة أو

 .التنصيص عالمتي
 .ذلك غير أو متغير في تؤثر عوامل أو رأي أو فكرة تلخيص وهو : التلخيص .2
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 : Quotations النصوص من المباشر قتباساال الا أو 

 ويتم المختلفة، العلمية والمصادر المراجع من مباشرة المقتبسة المادة استنساخ إلى يشير وهو
 كما النص، في المحددة والصفحات والسنة المؤلف ذكر خالل من النص داخل المراجع توثيق

 :يلي
(Author's last name+ comma + year+ comma+ p. + page number) 

 )الصفحة رقم + ص السنة، اللقب،(
 (122,ص1229)الفهدواي, (Ballard,2015,p48واحدة) صفحة توثيق عند -
ص  ,ص1229)الفهدواي, ((Ballard,2015,p p 47- 48متتابعة صفحات توثيق عند -

122-122) 
 ,ص1229,)الفهدواي ((Ballard,2015,p p 42,45, 48 ةمتتابع غير صفحات توثيق عند 

 (12،13،22ص 
 :كلمة 40 من أقل على يحتوي  الذي النصي قتباساال حالة في - أ
 ." ......" تنصيص عالمتي بين المقتبس النص وضع يتم الحالة هذه في -
 المرجع وثقأ ثم التنصيص، بعالمات الجملة نهيأ الفقرة، منتصف في االقتباس ظهر إذا -

 :ذلك بعد الفقرة باقي ستكملأو  مباشرة، بعدها

 

رغبات من  أوالتوجه نحو الشراكة ال يحتاج فقط لنوايا  أن" إلى( 9102صبري ) ويشير
( 11فرها ")صاالقطاعات المختلفة في المجتمع, بل إن هناك متطلبات في غاية األهمية يجب تو 

 ......... أهمية إلىوهذا يشير 

 

 واستشهد التنصيص، بعالمات بسالمقت المقطع أغلق الفقرة، نهاية في االقتباس ظهر إذا -

 :المناسبة الترقيم بعالمة الفقرة وانهي مباشرة، االقتباس عالمات بعد بين قوسين بالمصدر

 

 ناولت أوالمعوقات التي تحد من نجاح الشراكة  أون "الحديث عن المحددات وبناء على ذلك فإ 
افر لمتطلبات تو  أوغياب عن  جاح الشراكة هو في الحقيقية حديثن إلىالعوامل التي تؤدي 

 (.11,ص2114إخفاقها ")صبري, أوثر في نجاح الشراكة أساسية تؤ 
 
 :أكثر أو كلمة (42على) يحتوي  الذي النصي قتباساال حالة في -ب
 حذف مع المطبوعة، السطور من بذاته قائما   حر نصي قالب في االقتباس عرض يتم -

 .االقتباس عالمات
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 5 أو سم 2.2بوصة) فنص ( مسافة بدايته وأدخل جديد، بسطر النصي االقتباس هذا بدأا -
 وإذا .)جديدة لفقرة كبداية الموقع نفس في(اإلنجليزية اللغة في- األيسر من الهامش )فراغات

 من )بوصة نصف( فقرة لكل لو األ السطر أدخل االقتباس، ضمن إضافية فقرات هناك كانت
 .االقتباس بداية هامش

 . ثنائيةُ  بمسافات االقتباس أسطر جميع ةباكت -
 عالمة بعد قوسين بين الفقرة رقم أو والصفحة المقتبس المصدر اذكر االقتباس، نهاية في -

 .النهائية الترقيم
 وجود قانون للشراكة: أهميةويلخص البعض 

 

ن وجود تشريع ينظم الشراكة يسهم في تشجيع المؤسسات العامة على التوجه نحو إ 
هم مراحل هذا التوجه وشروطه من الناحية القانونية, كما تسهم هذه بناء الشراكة وتف

تسهم في كل المؤسسات العامة والشركاء, و  التشريعات الخاصة بالشراكة في حماية حقوق 
على أن تخلق  تعزيز البيئة الجاذبة الستثمارات القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة,

فرصة للقطاع الخاص في تحقيق الربح وقدرة هذه التشريعات التوازن بين إتاحة ال
المؤسسات العامة على الرقابة على مشاريع الشراكة خالل مراحل تنفيذ 

 (67،ص2114المشروع.)صبري,
 :صفحات وجود دون  اإلنترنت مواقع على علمية مادة من المباشر قتباساال حالة في -ج

 المرجع لصفحات رقامأ وجدت ال ادةع أنه الإ باإلنترنت موجود مرجع من االقتباس APA أتاحت
 paragraph فقرة كلمة اختصار مع الفقرة برقم الصفحة رقم عن الباحث يستعيض وهنا قد فيه،
 par إلى
 لتعدد وذلك الصعوبة، بالغ أمر اإلنساني بالسلوك التنبؤ" أن إلى ( 2014 ) المرشدي أشار وقد

 (3رة)فق "لهوتعد وتوجهه تنشطه التي والدوافع العوامل
 الترقيم وعالمات اإلمالء كلماتل المباشر االقتباس أن يتوخى الباحث الدقة في يجب :ملحوظة
 إمالئي خطأ وجود حالة وفى ... صحيح غير األصلي كان المصدر لو حتى األصلي، للمصدر

 [ [ sicكلمة توضح صحيحة، غير قواعد أو ترقيم اتمعال أو
 .باساالقت في مباشرة الخطأ بعد قوسين بين

 
  الصياغة وإعادة قتباساال :النص داخل المراجع توثيق :ثانياا 

 :واحد لمؤلف مرجع توثيق -
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 سرد من اجزء االسم يكون  عندما قوسين؛ بين السنة يليه اللقب يكتبالفقرة:) لأو التوثيق :الا أو 
 )النص

لتوجه وجود تشريع للشراكة يسهم في تشجيع المؤسسات العامة على ا( أن 1222ويذكر صبري)
 نحو بناء الشراكة.

 ( القوسين داخل والسنة االسم يكتب( الفقرة آخر ثانيا : التوثيق
ضعف المتطلبات القانونية للشراكة قد يشكل إحدى المعوقات  أو........وهذا يعني أن غياب 

 (1222التي تحد من نجاح الشراكة)صبري,
 الفصل يتم بالنص، السرد من اجزء واالسم السنة كون  حالة في :للتوثيق ى أخر  ثالثا: طريقة

 يلي: كما بفاصلة بينهما
شد العقبات التي تواجه أزالت من  ما كدت دراسة عبيد أن الصعوبات الماليةأ, 1212في عام 

 الوحدات المحلية.
 مرة النشر سنة إدراج إلى تحتاج فإنك "ثانيا" في كما الفقرة نهاية في المرجع توثيق حالة وفى 

 :نفسه المرجعب االستشهاد عندنفسها  الواحدة الفقرة  في الحقاى أخر 
( 1222درويش) أشار( وقد 1222العامة)درويش, اإلدارةولد االهتمام بالسياسات العامة من رحم 

 ....... اإلدارةأن عناصر  إلى
 :)مؤلفين ستة من أقل( مؤلف من ألكثر مرجع توثيق -
 في المرجع فيها ُيذكر مرة كل في االسمين كال وثق دائما اثنان، مؤلفان للعمل يكون  عندما
 .النص
 التيى لو األ المرة في المؤلفين جميع وثق مؤلفين، خمسة أو أربعة أو ثالثة لعملل يكون  عندما
ـ ب متبوع ا لو األ للمؤلف األخير االسم فقط يكتب الالحقة التوثيقات المرجع، أما فيها ُيذكر

 . (.et alوآخرون)
 الفقرة يكون  لأو كان التوثيق  وإذا

 ( أن......1229دراسة صبري,عبيد,مصلح) وأكدت
 وفي المرة الثانية لذكر المرجع

 ( أن........1229)وآخرون  دراسة صبري, وأضافت
 حالة في ( وآخرون  ثم فقط لو األ المؤلف لقب يكتب ،أكثر أو مؤلفين ستة وجود حالة في

 الحقا(. أو مرة لأو (بالنص  التوثيق
 كامال لو األ سمالا يذكر ،)....... شركة-نشر دار-مؤسسة-جامعة( التأليف مجموعة حالة في

 مجموعة كون  حالة في النشر سنة مع القوسين داخل سماال اختصار مرة مع لو أل يذكر عندما
 سهولة حالة في( فقط ختصاراال الالحقة ُيكتب المرات وفى اختصار، ولها معروفة التأليف
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 الشركة أوالمؤسسة  كون  حالة وفى )معروفة الجامعة أو الشركة أو المؤسسة كون  أو اختصاره،
 داخل مرة كل في كامال سماال يكتب اختصارها ويصعب معروفة غير التأليف مجموعة أو

 :النص
 الطالب العاملين ...... أعداد ( أن1212جامعة القدس المفتوحة)ج.ق.م., وأشارت

 ... (1212السنوات السابقة )ج.ق.م, عن 1229كما تزايد عدد الطالبات العامالت عام 
 بنفس االسم. ةالمجموعة تذكر كل مر  أولم يكن هناك اختصار للمؤسسة  وإذا
 القوسين نفس في تكتب مختلفة سنوات في المؤلف لنفس مرجع من أكثر وجود حالة في
 :)حسب السنة الترتيب(

 (1223, 1222 زهران،( السابقة الدراسات نتائج إليه أشارت ما وهو
 

 المرجع من للنص اإلشارة تمت  )األصلي المرجع فراتو  عدم حالة في( الثانوية المراجع توثيق
 أيضا. المراجع قائمة في ويوثق( النص في يلي كما الثانوي  توثيق المرجع ويتم األصلي

 (1223 د،و افي د( الحوكمة أبعادبعد من  إلى يشير ما وهو
 في فقط إليها اإلشارة يتم الدينية الكتب أو قديما عروفةوالم المشهورة والمصادر الكتب حالة في

 الكريم، القرآن( مثال )اآليات :السورة رقم أو اسم الكريم، القرآن( :المراجع في قائمة وليس المتن
 (22-22غافر:

 المناقشات-الهاتفية المحادثات-الشخصية المقابالت-يلكتروناال البريد( الشخصية تصاالتاال -
 النص في توثق ولكن المراجع، قائمة في إدراجها يتم ال( علمية أهمية ولكنها ذات  )موثقةال غير
 اتصاالت( معه التواصل تم الذي الشخص لقب لى ثمو األ الحروف ذكر :خالل من فقط

 أمكن( إن بالضبط التواصل تاريخ وتحديد شخصية،
 .... أن إلى( 1229 ، 15 أبريل شخصي، اتصال( محمد عزيز أشار وقد

 
 :السنة وتكتب الفواصل تستخدم)توضيحية نصوص( القوسين داخل التي قتباساتاال
 

 المعلومات( , الستكمال1221 االقتصاد الفلسطيني، لوزارة 3 جدول انظر( الشراكة أنواع وتعدد
 

 في التوثيق بعض االختصارات
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 :هامة ملحوظات

 الزمني للترتيب وفق ا راجعالم ترتب يتم المؤلف، لنفس مرجع من أكثر هناك يكون  عندما 
 .)لألحدث األقدم من(النشر لتاريخ

 مفرد المراجع بين األسطر في التباعد . 
 بادئة مسافة الثاني السطر في يكون  بينما بادئة، مسافة لو األ السطر في تستخدم ال 

 .سم(2 ( بقدر معلقة
 المراجع قائمة في ترقيم هناك ليس . 
 ئياهجا اللقب حسب المراجع ترتيب يتم. 
 عنوان-الدورية أو المجلة اسم– الكتاب عنوان( أن مالحظة يجب المراجع قائمة في 

 الندوات أو بالمؤتمرات الدراسة أو البحثية الورقة عنوان-الدكتوراه  أو الماجستير رسالة
 .خط تحتها التي الكلمات أو الغامق الخط ( بدال من مائل بخط يكون  أن )ينبغي

 
 

 راجع:التوثيق في قائمة الم
 التوثيق للمجالت والدوريات العلمية:
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Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title 
of Periodical, xx, pp-pp. Doi: ××××××××× 

 أو المجلة اسم .المقال عنوان .)السنة( االسم الثاني، المؤلف لقب االسم؛ ل،و األ المؤلف لقب
 : ××××× doi للمرجع الرقمي التعريف .الصفحات ،)العدد( رقم المجلد الدورية،

(DOI): digital object identifier للمادة الرقمي التعريف 
 

 :التالي بالشكل التوثيق يتم للمرجع، الرقمي التعريف وجود عدم حالة في
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title 

of Periodical, xx, pp-pp. Retrieved from http://www. Xxxxxxx 
  أو المجلة اسم .المقال .عنوان )السنة( االسم. الثاني، المؤلف لقب االسم؛ ل،و األ المؤلف لقب

  :www.xxxxx.cohttp//موقع من االسترجاع تم .،الصفحات)العدد(المجلد رقم ،الدورية
 
 .)وجد إن( مباشرة المجلد رقم بعد قوسين بين للدورية العدد رقم وضع يتم-
 الصفحات أرقام تكتب بل الصفحات كتابة أثناء ، .pp ص، ص :االختصار وضع يتم ال-

 .مباشرة
 ومطبوع لإلنجليزية مترجم أو أخري  بلغة والعنوان DOI بدون  دورية في مقال توثيق
 المجلة اسم .]المترجم المقال عنوان[ األصليةاألصلي باللغة  المقال عنوان .)السنة( االسم اللقب،

 .الصفحات العدد، الدورية، أو
 يكتب اإلنجليزية اللغة إلى ومترجم اإلنجليزية اللغة بغير مكتوب األصلي المقال كون  حالة وفى-

 فقط. اإلنجليزية باللغة
 العدد يحدد ولم( الطباعة قبل Online إلكتروني شرالن وتم ، DOI مع دورية في مقال توثيق

 :)والمجلد
 للمقال الرقمي التعريف .إلكترونيا منشور .المجلة اسم .المقال عنوان .)السنة( االسم اللقب،

:doi ×××× 
 :الطباعة قبل ما أرشفة في والنشر الطبع تحت مقال توثيق
موقع  من االسترجاع تم .الدورية أو جلةالم اسم .المقال عنوان .)الطباعة تحت (االسم اللقب،

http://www.xxxx.YYY 
 

 شهرية(( ثقافية مجلة في مقال توثيق
 .الصفحات ،)العدد( المجلد رقم المجلة، اسم .المقال عنوان .)الشهر السنة،( االسم اللقب،

http://www.xxxxx.co/
http://www.xxxx.yyy/
http://www.xxxx.yyy/
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  online شهرية ثقافية مجلة في مقال توثيق
 تم .)العدد( المجلد رقم ،المجلة أو الدورية اسم .المقال عنوان .)الشهر السنة،( االسم ب،اللق

 http://www.xxxxx.YYYموقع  من االسترجاع
 

 مؤلف بدون ( Newsletter يومية جريدة في مقال توثيق
 موقع من االسترجاع تم .الجريدة اسم .)وجد إن اليوم الشهر، السنة، (المقال عنوان

http://www.xxxx.com 
 

 أو متتابعة والصفحات مؤلف وجود مع( Newsletter يومية جريدة في مقال توثيق
 :)متقطعة
 .الصفحات أو الصفحة الجريدة، عنوان .المقال .عنوان)اليوم الشهر السنة،( االسم اللقب،

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social 
status. The Washington Post, pp. A1- A4. 

 ص ص .المصرية األهرام جريدة .التاريخ كف في قراءة ( 3فبراير، ، 1999مصطفى) محمود،
1 - 4 . 
 (9، 6 ، 2 ص ص ( الصفحات جميع ذكر يتم الصفحات تتابع عدم حالة في :ملحوظة

 
 كامال الكتاب توثيق حالة في 

 :يلي كما التوثيق يتم
 الكتاب لمؤلف نسخة ورقية

 .الناشر الطبعة.المدينة الدولة. .الكتاب عنوان .)السنة( االسم اللقب،
 الكتاب لمؤلف نسخة الكترونية

 http://www.xxxxxxx موقع من االسترجاع تم .الكتاب عنوان .)السنة( االسم اللقب،
 .الناشر المدينة, الدولة .الكتاب ) السنه(.عنوان)تحرير( االسم ، محررال لقب
 :كتاب في داخلي فصل توثيق حالة في

 محرري  /محرر اسم في .بالكتاب الجزء أو الفصل عنوان .)السنة( االسم ،ساساأل المؤلف لقب
 ص( ص( الكتاب عنوان ،)محررون /الناشر)تحرير :اللقب المدينة ثم الكتاب

 ان الكتاب على االنترنت يمكن اضافة الرابط..واذا ك 
 :)موسوعة-قاموس( توثيق
 .الناشر :المدينة .الموسوعة أو القاموس عنوان .)السنة(تحرير(( االسم اللقب،

http://www.xxxxx.yyy/
http://www.xxxx.com/
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 تقرير فني أوتوثيق تقرير بحثي 

 الناشر. :(المدينة×××× التقرير. رقم( التقرير أو العمل .عنوان)السنة( االسم اللقب،
 :قرير حكوميتوثيق ت

تم  Xxxxبرقم المؤسسة( اسم منشورات( التقرير أو العمل عنوان السنة(.( للتقرير المعدة الجهات 
 www.xxxxxx.com/xxxxx موقع االسترجاع من

 منشورة و بمؤتمر علمية ورقة ملخص توثيق
 ر،المؤتم اسم إلى مقدمة ورقة .العمل ورقة عنوان الشهر(. السنة،( االسم المتحدث، لقب

  http://www.xxxxxxxxموقع من استرجاع المخلص تم المدينة،
 
 

http://www.xxxxxxxx/

