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 56 ___________________ اًـَمية اًواثئق ومجؽ اًححث اًثاهية: املرحةل -

 56 __________________________ اًـَمية اًواثئق مفِوم -ٔأوال

 57 __________________________ اًـَمية اًواثئق ٔأهواع -اثهيا

 57 ____________________________ املعادر املىتوتة -1

 68 ___________________________ املعادر اإلًىرتوهية -2

 84 ____________________________ املعادر امليداهية -3

 98 _____________________ املهنجي اًتفىريو  اًلراءة اًثاًثة: املرحةل -

 98 _____________________________ اًلراءة تـريف -ٔأوال

 99 ______________________________ اًلراءة ٔأهواع -اثهيا

 99 _________________ اًلراءة الاس تعالؾية )اًفِرس ية اًرسيـة( -1

 122 ____________________________ اًلراءة اًـادية -2

 122 ________________________ اًلراءة اًـميلة واملرنزة -3

 122 ____________________________ اًلراءة اًياكدة -4

 123 ________________________ املهنجية اًلراءة رشوط -اثًثا

 124 ____________________ تاملـَوما وختزين تدوين اًراتـة: املرحةل

 125 _____________________ املـَومات وختزين تدوين ظرق -ٔأوال

 125 _____________________ اًتدوين ؾن ظريق اًحعاكات -1

 125 ___________________ اًتدوين ؾن ظريق املَفات اًوركية -2
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 126 __________________ اًتدوين ؾن ظريق املَفات اإلًىرتوهية -3

 126 _________________ ـَوماتامل تدوين ٔأجياء مراؿاهتا جية كواؿد -اثهيا

 128 _____________ واملراجؽ املعادر من املـَومات واكتحاس هلي ظرق -اثًثا

 128 __________________________ تـريف الاكتحاس -1

 129 _______________________ دواؾي ودوافؽ الاكتحاس -2

 112 ___________________________ ٔأهواع الاكتحاس -3

 116 ________________________ توجيق املعادر واملراجؽ -4

 132 ____________________________ كامئة املعادر واملراجؽ
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 نيلاإلطار املفاهيني حول: امليهجية والبخث الع :احملور األول

تـترب املهنجية مسَمة ال ميىن ٔلي ابحث جتاَُِا، ٕاذ خيضؽ لك ؿمل يف حتليق ٕاجحاتَ ٕاىل مهنجيػة 

تجىل مهنجية مبجموؿة من توجهيات وضواتط اًيت حتمك معػي اًحاحػث، التػد مػن ٕاحاظػة مـيية، وت 

هبا، فلاية املهنجية يه ٔأن حيسن اًحاحث توجيَ فىرة ؾن حبثَ ؾن احلليلة، يف ؿمل من اًـَوم.
 (1)  

 تـريف املهنج واملهنجية واًفرق تيهنٌل: -ٔأوال

 تـريف املهنج:  -1

 املهنج ًلة:  -أٔ 

َػَج اًعريػقي ٔأي اسػتدان املهنج )مفرد َْ (، مجؽ "مٌاجه" و"مٌاُيج"، املهناج: اًعريػق اًػوا ، وأه

وظار َجا واحضا تيٌاً 
ؿًَة َوِمهْنَاًجا﴿. ويف اًتزنيي اًـزيز  (2)  َْيَا ِمٌمُْكْ رِشْ ـَ ﴾ًُِكٍّّ َج

 (3) . 

 املهنج يف الاظعالح:  -ب

يف  "Method اًفروسػػ ية و"" يفMéthode"يلاتػػي معػػعَمل "املػػهنج" يف اًـرتيػػة، معػػعَمل 

 الاجنَزييػػة، والاظػػعالح ألوروو يـػػود  ػػػَ ٕاىل  مػػة واحػػدة مضػػ تلة مػػػن ًلػػة اًيو هيػػة

"Méthodes" املرهحة من ملعـني "Odos"مبـىن اًعريق، و "Méta :اًيت ًِا مـػاين خمتَفػة مهنػا "

ج" ابملفِػوم الاظػعال  الاجتاٍ ،املتاتـة، اًححث، ألسَوب، واًيؼام...، ومل يتحدد مـػىن "املػهن

م، حيث ٔأظػحمل يػدل ؿػىل: "ظائفػة مػن اًلواؿػد اًـامػة املعػوكة مػن ٔأجػي 19ٕاال يف تداية اًلرن 

اًوظول ٕاىل احلليلة يف اًـمل"
 (4)  . 

 وهورد فامي يًل ٔأجرز تـريفات املهنج من اًياحية الاظعالحية: 

                                                            
(1)

، ازلار اًحيضػاء، معحـػة اًيجػاح اجلديػدة، املهنجيػة يف اًـَػوم اًلاهوهيػة مػن اًيؼريػة ٕايل اًتعحيػق ،ٔأهػور فػؤاد، ؾحد اًواحد صػ يـر -

  .8ص، 2215ط ، امللرب
(2)

ري - دار ، اًلػاموس ايػيط، أآبدي زاًفػريو -1271ص، 2212، 4ط ، ًحيان، تريوت، دار املـرفة، مـجم اًعحاح، اهؼر: اجلُو

 -383ص، 2ج، 1414، 3ط، تػريوت، دار ظػادر، ًسان اًـرب، اجن مٌؼور -1319ص ، 2211، 5ط، ًحيان، تريوت، املـرفة

املـجػم ، ٍلػؽ اٌَلػة اًـرتيػة -2291ص، 3ج، 2228، 1ط، ؿػامل اًىتػة، جم اٌَلػة اًـرتيػة املـػادضةمـ، ٔأمحد خمتار ؾحد اًـميد معر

 .957ص، 2ج ، دار ازلؾوة، اًوس يط
(3)

 .48الٓية ، سورة اًحلرة -
(4)

 ،ظػا  ظَػيس -55، 7ص، 2214، 5ط، ديوان املعحوؿات اجلامـيػة، مدخي ٕاىل املهنجية وفَسفة اًـمل يس،در إ اهؼر: فاضًل  -

املهنجيػػة اًـَميػػة ٌَححػػث يف اًـَػػوم ، ايسػػني جدػػريي -22ص، 2212، 1ط، مًضػػورات اًػػزين احللوكيػػة، املهنجيػػة يف دراسػػة اًلػػاهون

  .111ص، 2217، 1ط، ؾٌلن، دار احلامد، اًلاهوهية واإلدارية
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 ( املهنج ٔأو اًعريلةMéthode)  ٕىل وسػ يةل حمػددة توظػي مععَمل يس تخدم توجَ ؿام ًيضػري ا

ٕاىل كاية مـيية، ويس تخدم يف اجملال اًـَمي مبـىن اخلعة امليؼمة اًيت تضػمي اًـديػد مػن اًـمَيػات 

ية ؿػىل ةػة فػرض ٔأو خع ػَ، واًعريػق ٔأو  احلس ية واشلُيية ٌَوظول ٕاىل كاؿدة ٔأو كاهون، ٔأو جُر

ن اًعريلػػة ٔأو املػػهنج يىػػون امليػػاجه املسػػ تخدمة يف اًححػػوث اًـَميػػة ؿديػػدة ومتيوؿػػةي وشلا يلػػال أٔ 

موضوؾيا وةيحا  ٌل تعاتق مؽ املوضوع املدروس
 (1) . 

   املهنج يف مـياٍ اخلاص: "ُو وسق من اًلواؿد واًضواتط اًيت ترهة اًححث اًـَمي وتيؼمَي

ابؾتحاٍر معي هيدف ٕاىل حي مضلكة مـرفية كامئػة ابسػ تلراء مجيػؽ مىو هتػا اًػيت يؼػن ٔأَػا ٔأسػاس 

اإلصاكل".
 (2)  

   تعَق ؾحارة "املهنج اًـَمي"، ويلعد هبا مهنج اًتفىري يف اجملال اًـَمي اًـام، اشلي يمتزي ؾػن

ٔأساًية اًتفىري يف اجملاالت ألخرى ابًزتامَ ابًـلالهية، واؾامتدٍ ؿىل املعػادر احلسػ ية واًتجريػة. 

ػذا ألخػري ٔأنػ   Research Méthodeنٌل يلعد هبا "مهنج اًححث اًـَمي"  خعوظػية، فػال ، ُو

"ي ٔأي  Research Techniqueيلعػػد تػػَ اًتفىػػري اًـَمػػي اًـػػام وٕا ػػا يلعػػد تػػَ "تلٌيػػة اًححػػث

اًـَميات واإلجراءات واًرشوط اًػيت يتدـِػا اًحاحػث دلػؽ املـَومػات، وحتَيَِػا ٌَتوظػي ٕاىل حػي 

املضلكة اًيت يواهجِا"
 (3) . 

   ظػةل لك ذ  ابًلػول: ٔأن املػهنج ُػو رمغ اًتيوع اًىدػري ملـػىن معػعَمل "املػهنج"، ميىٌيػا حو

ؾحارة ؾن جواب ًسؤال "هيف هعي ٕاىل ألُػداف"،، فِػو ٍلوؿػة مٌؼمػة يف اًـمَيػات، تسػـ  

ًحَػػوغ اًِػػدف، يف حػػني ٔأن اًتلٌيػػات تضػػري ٕاىل اًوسػػ يةل اًػػيت يػػو اسػػ تخدارما ٌَوظػػول ٕاىل ُػػذٍ 

ألُداف.
 (4)  

                                                            
(1)

 . 21ص، 2214، )د.ب(، ؿمل اًىتة، مٌاجه اًححث، اهؼر: ؾحد اًرمحن س يد سَامين -
(2)

 .112ص ، ـَوم اًلاهوهية واإلداريةاًاملهنجية اًـَمية ٌَححث يف ، ايسني جدريي -
(3)

، مرنز اجن خسلون ٌَـَوم الاوساهية والاجامتؾية، مضن نتاب ٔأس  ةل املهنج، ٕاجاابت حول ٔأس  ةل املهنج ،اًتيجاين ؾحد اًلادر حامد -

 .9ص، 2221، كعر
(4)

، اجلزائػر، دار اًلعػحة ًٌَرشػ، ترمجػة: توزيػد ةػراوي وأٓخػرون، الاوسػاهيةمهنجيػة اًححػث اًـَمػي يف اًـَػوم ، موريس ٔأجنرس -

 .115، 98ص، 2226
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 تـريف املهنجية:  -2

 ًِذا املععَمل، هذهر مهنا:  مت ٕايراد ٍلوؿة من اًتـريفات

ا فرع من فروع  -أٔ  )ؿمل املـرفة ٔأو فَسفة اًـَوم(ي  ألثس متًووجياييرصف مدًول املهنجية ابؾتحاُر

ختتط تدراسة املياجه ٔأو اًعرق اًيت تسممل ابًوظول ٕاىل مـرفة ؿَميػة ابٔلصػ ياء واًؼػواُر، واًـػمل 

املهنجيػػة يه اًـػػمل اًحاحػػث يف اًعريػػق ، وتػػذ  فMéthodesاًحاحػػث يف امليػػاجه اًتبٔمَيػػة يسػػم  

  (1)املس تخدمة ٌَوظول ٕاىل احلليلةي ٔأي ؿمل املياجه.

املهنجية يه اًعريق اًيت يتدـِا اًـلي يف مـاجلة ٔأو دراسة موضوع ٔأو مسبةٔل مػا، مػن ٔأجػي  -ب

يػة ؿَهيػا  اًتوظي ٕاىل هتاجئ مـيية: ؿَمية من خالل اًىضف ؿىل احلليلة، وملعودة من خػالل اًرُب

 . (2)إلكٌاع اًلري

( ؿػػادة تبَٔػػا: "يه اًـػػمل اشلي يػػدرس هيفيػػة تيػػاء امليػػاجه Methodologyتـػػرف املهنجيػػة ) -ج

ا وتضليَِا وتـديَِا وهلضِا وٕاؿادة تياءُا، يححث يف  ياهتا ومسٌَلهتا ؤأظرافِا اًـامة"  . (3)واختحاُر

ىن اًـػمل اشلي يحػني هيػف ميىػن املهنجية مععَمل ُمْحدث راج يف ازلراسات اًـَيا خاظةي مبـ -د

ٔأن يلوم اًحاحث تححثَ، ٔأو يه اًعريلػة اًػيت جيػة ٔأن يسػَىِا اًحاحػث مٌػذ ؾزمػَ ؿػىل اًححػث 

وحتديد موضوع حبثَ ؾيد الاىهتاء مٌَ، فِيي ٍلوؿػة اإلرصػادات واًوسػائي واًتلٌيػات اًػيت تسػاؿد 

  (4)اًحاحث يف حبثَ.

َ حاًيػا، ٔأن املهنجيػة ظريلػة يف اًىتاتػة تلػوم ؿػىل وؿىل ُذا ألساس فان املفِوم املتـػارف ؿَيػ

ؾػػرض ألفػػاكر تبٔسػػَوب متسَسػػي ومرتػػة ومدػػوب، وجتتًػػة اًـػػرض اًـضػػوا  وكػػري املوػػػف 

                                                            
(1)

مىتحػة الاصػـاع ، ٔأسس ومدػاد  اًححػث اًـَمػي، فاظمة ؾوض ظاجر -21ص، املهنجية يف دراسة اًلاهون، اهؼر: ظا  ظاًيس -

 . 25ص، 2222، 1ط، اًفٌية
(2)

اًوايف يف مهنجية اًححث اًـَمػي ، ـداوي جنيةم -11ص، 2224، ديوان املعحوؿات اجلامـية، مهنجية اًتفىري اًلاهوين، ؿًل مراح -

ران، دار اإلخالص واًعواب، يف اًـَوم اًلاهوهية  .8ص، 2222، 1ط، اجلزائر، ُو
(3)

 .21ص، جه اًححثمٌا، ؾحد اًرمحن س يد سَامين -114ص، املهنجية اًـَمية ٌَححث يف اًـَوم اًلاهوهية واإلدارية، جدريي ايسني -
(4)

 .12ص، 2224، 2ط، سوراي، دمضق، دار اٍهنري، مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية، اهؼر: ؾحود ؾحد هللا اًـسىري -
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ٌَمـَومات ٔأو رسدُا تبٔسَوب كػري مػرتاتط، وتـىػس املهنجيػة اإلجػاابت املعَوتػة واملدؾومػة ؿػىل 

 . (1)تساؤالت اًحاحث

 ميىن ٔأن تىون واحدة ٔأو ٔأن  ذما يبئت:  واملهنجية اًـَمية هبذا املفِوم،

  ،اخلعوات واًس ياكات امليؼمة، واًعرق اًيت يو اؾامتدُػا يف ٕاظػار موضػوع مػن املوضػوؿات

، هيػف يححػثواًيت متىن اًحاحث من حتديد مادة اًححث ومـاجلهتا، ونذا متىييَ من مـرفػة هيػف 

 حيَي، هيف يـرض، وهيف يياكش.

 ًعرق اًيت يػو اؾامتدُػا، حيػث تػزود املهنجيػة اًحاحػث ابخلػربات حتَيي الجتاُات اًلواؿد وا

اًيت متىٌَ من اًلػراءة اًتحَيَيػة ًٔعؾػٌلل، وتليػمي هتا ِػا، واحلػمك ؿػىل ٔأمهيهتػا، وتوػيفِػا يف اجملػال 

 اًتعحيلي واًـمًل.

  اإلجراءات املوجلػة يف ٕادارة مضػاريؽ تضػمي ؿػىل تفسػريات خلعػوات مٌؼمػة اسػ تخدم  يف

 ي، تفسري، وؾرض املـَومات.مجؽ، حتَي

وؿىل ُذا اًفِمي فٕان املهنجية يه وسق من اًلواؿد واإلجراءات اًيت يـمتد ؿَهيا ظريق اًححػث، 

ذا اًًسق ال ُو ملَق وال ُو املزٍن ؾن اخلعبٔ، حيث يو ٕادخال اًتحسيٌات تعورة دامئػة ؿػىل  ُو

مل هفسِا، واًـػمل ال يتليػد ابملوضػوع اًلواؿد واإلجراءات: فاملهنجية ٔأوال وكدي لك يشء تلوم تتعحي

 اشلي يدور حوهل، ًوىٌَ يتليد مبهنجيتَ.

  اخلعوات امليؼمة اًيت تتدؽ تلرض حتليق ُدف ٔأو ٔأُداف حمددة، فاملهنجية هبذا املسػم  يه

اخلعوات اًيت يتدـِا اًحاحث يف مساٍر اًححيث مٌذ تداية ظرح اإلصاكًية ٕاىل حلؼػة اًىضػف ؾػن 

و يععَمل ؿَيَ اًحـغ ابإلجراءات املهنجية، نتحديد جممتؽ ازلراسة، وظريلة مجػؽ  هتاجئ دراس تَ، ُو

ا، وختتَػػف ُػػذٍ اإلجػػراءات ابخػػتالف هػػوع املػػهنج اشلي  اًحيػػا ت واسػػرتاتيجية حتَيَِػػا وتفسػػرُي

يس تخدمَ اًحاحث
 (2) . 

                                                            
(1)

، دار اًيػػازوردي، مهنجيػػة اًححػػث اًـَمػػي، ؿػػامر ٕاجػػراُمي كٌػػديَجي -21ص، املهنجيػػة يف دراسػػة اًلػػاهون، اهؼػػر: ظػػا  ظػػاًيس -

 . 6ص ،)د.س(، )د.ب(
(2)

اًػوايف يف مهنجيػة اًححػث اًـمػًل يف اًـَػوم ، ـػداوي جنيػةم -7، 6ص ، مهنجية اًححػث اًلػاهوين، اهؼر: ؿامر ٕاجراُمي اًلٌديَجي -

=  حسػػػني ٔأسػػػٌلء -8 -9ص، 2213، اًـرتة اًسـودية، جامـة اجملمـة، ٔأخالكيات اًححث اًـَمي، مىن تولك اًس يد -8ص، اًلاهوهية
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 اًفرق تني املهنج واملهنجية:  -3

َمية املـػادضة ٕايل مفػرديت "املػهنج" و"املهنجيػة" كاًحا ما يو اإلصارة يف اًىتاابت واملساٌُلت اًـ 

مبـان متداخةل، تي نثريا ما يلؽ اخلط تني املععَحني سواء ؾيد احلديث ؾن مٌاجه اًححػث اًـَمػي 

 .  (1)ٔأو ؾيد تعحيلِا يف اًـَوم اخملتَفة، ؿىل اًرمغ من وجود اًفارق تيهنٌل

 Methodميثي ٕاظارا ًعٓخػر، فػٕاذا  ن املػهنج فاملهنج واملهنجية ًيسا حليلة واحدة، وٕا ا ٔأحدٌُل 

ُػػػو ظريلػػػة ٔأو اًوسػػػ يةل حمػػػددة ٌَوظػػػول ٕاىل كايػػػة مـييػػػة يف ميػػػدان مـػػػني، فػػػان املهنجيػػػة 

Methodology  يه اًـػػمل اشلي يػػدرس هيفيػػة تيػػاء امليػػاجه اًعػػحيحةي ٔأي ٔأَػػا تححػػث يف اًلػػواهني

واًرشوط اًرضورية ٌَوظول ٕاىل املهنج اًعحيمل
 (2)  . 

املفِوم فان املهنجية يه ٔأمشي من املهنج، ففي اًححوث وسػ تخدم مفِػوم املهنجيػة يف حػال وهبذا 

ا وس يةل تفىري واًعريلة اًيت هيؼر هبا ًىيفية ٕاجراء اًححػث،  اؾامتد  املهنجية مبفِورما اًـامي ابؾتحاُر

واخلعوات اًـامػة ٔأي ٍلوؿة املـايري واًتلٌيات واًوسائي اًيت جية ٕاتحاؾِا كدي اًححث ويف اجيائَ، 

ا اًححث اًـَمي، واًلواؿد اًػيت ال حييػد ؾهنػا اًحاحػث رمػٌل اختَفػ  املوضػوؿات  اًيت يو يف ٕاظاُر

واجملال اًـَمي اشلي يًمتي ٕاًيَ اًححث. ويو توػيف مععَمل "املهنج" يف حػال الاؾػامتد ؿػىل مػهنج 

 . (3)مـني يف ٕاؿداد اًححث واًوظول ٕاىل هتاجئ

 :  (4)ة" استٌادا ٕاىل الاؾتحارات اًتاًيةيو اٍمتزي تني "املهنج" واملهنج وؿىل وجَ اًتفعيي، ي

                                                                                                                                                                                          

 -16ص، 2221 كعػر، جامـػة والاجامتؾيػة، الاوسػاهية ٌَـَػوم خسلون اجن مرنز املهنج، ٔأس  ةل: نتاب مضن ج،املهن سؤال مَاكوي،=

 . 12، 11ص، مهنجية اًتفىري اًلاهوين، ؿىل مراح
(1)

 الاوسػاهية ٌَـَػوم خػسلون اجػن مرنػز، مضػن نتػاب: ٔأسػ  ةل املػهنج، ٕاجاابت حػول ٔأسػ  ةل املػهنج، اهؼر: اًتيجاين ؾحد اًلادر حامد -

 ٌَـَػوم خػسلون اجػن مرنػز، مضػن نتػاب: ٔأسػ  ةل املػهنج، سؤال املهنج، ٔأسٌلء حسني ماكوي -8ص، 2221كعر، جامـة والاجامتؾية،

 .15ص، 2221كعر، جامـة والاجامتؾية، الاوساهية
(2)

، اهوهيػة واإلداريػةيف اًـَػوم اًل ٌَححػث املهنجيػة اًـَميػة، جدػريي ايسػني -21ص، مٌػاجه اًححػث، ؾحد اًرمحن س يد سَامين اهؼر: -

 . 116ص
، ختعط: كػاهون ٕاداري، موهجة ًعَحة اًس ية ٔأوىل ماسرت، حمارضات اًفعي اًثاين يف مهنجية اًححث اًـَمي، اهؼر: رشيفة سومايت (3)

ؿػًل ؾحػود  -9ص، 2222/2221اًسػ ية اجلامـيػة ، اجلزائػر، جامـة جياليل توهـامػة ممػيس مَياهػة،  ية احللوق واًـَوم اًس ياس ية

 .61ص، 2216، 1ط، ًحيان، تريوت، مًضورات زين احللوكية، مهنجية اًححث اًـَمي واملهنجية يف ؿمل اًلاهون، جـفر
(4)

مهنجيػة اًححػث اًـَمػي يف ، ٌَتفعيي ٔأن  حول ُذٍ اًفوارق تني مععَحي "املهنج" و"املهنجية". اهؼر: ؾحود ؾحد هللا اًـسىري -

َلػد رسحػان ؿػًل  -118، 117ص، يف اًـَػوم اًلاهوهيػة واإلداريػة ٌَححػث امليجيػة اًـَميػة، جدػريي ايسػني -11ص، اًـَوم اًلاهوهيػة

خعوات اًححث اًـَمي من ، ؾليي حسني ؾليي -36، 35ص، 2215، ظيـاء )اٍمين(، دار اًىتة، مٌاجه اًححث اًـَمي، ايمودي
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املػػهنج )امليػػاجه(: وظػػف ٔلؾػػٌلل اًـَػػٌلء املتلػػدمني وظرائػػق حبػػوطم ؤأسػػاًي م ومعػػعَحاهتم،  -أٔ 

فاًـَوم واًححث اًـمًل ساتلة ٌَمياجه، ٔأما املهنجية مفجموؿة مـايري وتلٌيات ووسػائي جيػة اتحاؾِػا 

 حث ويف اجيائَ.كدي اًح

املهنجية  ملهنج وظفية، ٔلَا تحني هيف يلوم اًحػاحوون تبحٔبػاطم، ًىهنػا ختتَػف ؾيػَ يف ٔأَػا  -ب

ال تلدم ٌَحاحث ٍلوؿػة اًوسػائي واًتلٌيػات اًواجػة اتحاؾِػا. شل  مـيارية يف اًوك  هفسَ، ٔلَا 

شلي يًدلي ٔأن يسري ؿَيَ النتضػاف تـرف املهنجية تبَٔا وسق من اًلواهني املـياريةي ٔأو يه امليعق ا

 اًـَمي.

( مرتحعػػة ابًفَسػػفة: ويه ؿػػمل دراسػػة اًىيفيػػة اًػػيت جتػػري هبػػا Methodologyاملهنجيػػة ) -ج

اًححػػوث اًـَميػػة، ابالسػػتٌاد ٕاىل اٍلػػوذج اًفىػػري )ٔأو املـػػريف( ٔأو مبػػا يـػػرف ابٍلػػوذج اًححػػيث 

Research Paradigm  ِا مهنػاج ف َسػفة خاظػة، ويه حَلػة اًوظػي تػني )اًحارا دامي( اًسائد، ًو

اًفَسفة واًـمل. شل  فاملهنجية ال تبئت من فراغ، وٕا ا تسػتٌد ٕاىل كواؿػد  اٍلوذج اًححث )اًفىري(/

فَسفية حمددة، فك ابحث جية ٔأن ييعَق من رؤيػة جمػددة واحضػة فػامي يتعػي ابٍلػوذج اًححػيث 

Research Paradigm ، واملياجه وألدوات ألساس ية اًيت تدمع ٔلهَ يزودٍ ابًفَسفات واًيؼرايت

 وذج حبثَ، وتسِم يف جناح معَية اًححث، وحتليلػَ ًٔعُػداف املرجػوة
. وتتلػري املهنجيػة تتلػري  (1) 

                                                                                                                                                                                          

، 17ص، سؤال املهنج، ٔأسٌلء حسني مَاكوي -وما تـدُا 57ص، )د. س(، )د.ب(، دار اجن نثري، حتديد املضلكة ٕاىل تفسري اًيتيجة

، جنػوى احلسػ ي -18ص، 2219، 2ط، اجلزائػر، جػريت ًٌَرشػ، مٌاجه اًححث وتفسري اًيعوص يف اًـَػوم اًلاهوهيػة، تويم ٔأ ي -18

، 2216 -2215، 1ط، نًحيا، تريوت، مؤسسة اًرحاب احلديثة ٌَعحاؿة واًًرش، ألظول املهنجية ًىتاتة اًححث اًـَمي، َلد كدييس

 .127، 126ص 
(1)

ٔأو ، تبٔهػَ: "ٍلوؿػة املـتلػدات ٔأو املفػاُمي اًػيت تُلػوم ألفـػال Research Paradigmيـرف اٍلوذج اًححػيث )املـػريف( اًحػارا دامي  -

مػػج ٍلوؿػػة مػػن واٍلػػوذج اًححػػيث يلػػوم ؿػػىل د، ٍلوؿػػة املـتلػػدات واًلػػمي حػػول هيفيػػة مجػػؽ وحتَيػػي واسػػ تخدام تيػػا ت اًححػػث اًـَمػػي

وتتفػق ، ويتضػمن ٔأيضػا ظرائػق مجػؽ وحتَيػي وتفسػري اًحيػا ت، إلجػراء اًححػث اجليػد، اًامنذج واإلجػراءات، املـتلدات، الافرتاضات

ػذٍ اًػامنذج ، ألدتيات اًححثية ؿىل وجود ٔأرتـة  اذج حبثية رئيسة ميىن تحًهيا واتحاؾِػا إلجػراء اًححػوث اًـَميػة يف اًـَػوم الاوسػاهية ُو

 متثي يف:ت 

 ػػوذج هلػػد اًيؼريػػة  -Pragmatismاٍلػػوذج اًػػرباقٌليت  -Interpretivismاٍلػػوذج اًتفسػػريي  -Positivismاٍلػػوذج اًوضػػـي  -

Critical Theoryَتعممي اًححث اًيوؾي يف اجملال اًرتتوي مؽ اًرتنزي ؿىل حبوث تـَػمي اٌَلػة اًـرتيػة، . اهؼر: ٔأمحد حسن ٔأمحد اًفلي ،

ي امليػاجه اًفَسػفية يف اًححػث اًـَمػي. ، فاظمة املؤيػد -357ص، 2217، 23اًـدد، 22اجملسل، ة ٌسلراسات اًرتتوية واًيفس يةاجملةل ازلًو

  http://wortraining.com  متاح ؿىل اًراتط:

 فَسفة اًححث: ما يه، وملاذا، . متاح ؿىل اًراتط:  -

http://www.saudiacademics.com  .(01/09/2021. 10h:30) 

http://wortraining.com/
http://www.saudiacademics.com/
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اًرؤية اًفَسػفية )اٍلػوذج املـػريف( اًػيت اهعَػق مهنػا اًحاحػث، ويه اًػيت سػ تحدد، مػن   مػهنج 

 اًححث ؤأُدافَ ؤأدواتَ.

 ( ٔأمػػا املػػهنجMethod)  ػػو اًعريلػػة اًـَميػػة ًإلجاتػػة ؿػػىل تسػػاؤالت فِػػو مػػرتحط ابًـَػػومي ُو

 اًحاحوني يف ختعط ما.

تتلرر املهنجية يف مراحي مدىرة من اًححث، يف حني ٔأن املهنج يتلػرر يف مراحػي الحلػة مػن  -د

اًححثي ذ  ٔأن املهنج اًـَمػي يػرتحط ابملوضػوع وال حييػد ؾيػَ، فاملوضػوع ُػو اشلي حيػدد املػهنج 

ة ٌَححث فيَ، ًِذا ال ميىػن ٔأن يىػون املػهنج سػاتلا ؿػىل املوضػوعي فَػوال املوضػوع مػا  ن املياس

.  املهنج، ًووال املهنج ما ُسربت ٔأقوار املوضوع ووضف ٔأرساٍر

ٌَحاحث احلرية يف اختيار اٍلوذج اًفىري )اًحارا دامي( واملهنجية اًػيت ييعَػق مهنػا يف حبثػَ،  -ُػ

اٍلػوذج اًفىػري  احث يعحمل ٔأكي حرية يف اختياٍر تـد اختيار مهنجيتَ/ٔأما ابًًس حة ٌَمهنج فٕان اًح

 اشلي ييعَق مٌَ.

املياجه اًـَمية ختتَف من ؿمل ٕاىل أٓخر، فك ؿمل هل مهنج خاص تَ، تي ٕان حتديػد ألسػَوب  -و

ٔأو املهنج اًـَمي خيتَف حسة اًؼواُر املدروسػة يف خعائعػِا وموضػوؿاهتا، مفػا يعػَمل زلراسػة 

 ال يعَمل زلراسة ػاُرة ٔأخرى. ٔأما املهنجية جفمةل كواؿد دكيلة واثتتة. ػاُرة كد

املياجه اًـَمية تعرح ؿادة ٌَيلد واًتلومي فيفضي ماًِا وما ؿَهيا، ؤأهيا ٔأوىل ابإلتحاع وما املػهنج  -ز

اًـَمي املياسة ًِذا اًيوع من ازلراسػات. ٔأمػا املهنجيػةي مفـػايري وتلٌيػات ووسػائي جييػة اتحاؾِػا 

واًٌزػي . ًزتارما رمٌل اختَف  املوضوؿات توفريا ٌَجِد واًوك  واملػال، وضػٌل  ٌَحاحػث مػن اخلعػبٔ وا

ية ؿىل ةهتا تبٔيػة ظريلػة يف ٕاظػار فَسػفة املػادة واًلضػية  واًوظول تَ ٕاىل هتاجئ مٌعلية ميىن اًرُب

 املدروسة.

تتـػدل مػن و  تعػوراملياجه املرتحعة ابمليعق وظرق الاسػ تدالل والاسػ تًتاج، وشل  فِػيي ت  -ك

ٓ حني ٕاىل   خر.أ

وؿىل ُذا ألساس فٕان املهنج اًـَمي واملوضوؾي ُو املهنج املفتوح كػري امللفػي، فامليػاجه امللفػةل  

مٌاجه اس هتالهية، كري مٌتجةي تتليد ابًتىرار اشلي ال يًتج أٓفاق اًتـمل وانتساب اخلربة ٔأمام مهنجية. 
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ىػون مٌػاجه اسػتيـاتية، تسػ توؾة معػعَحات اًحػاحوني ذمػا تيد ٔأن املياجه املفتوحة واملتلٌػة فٕاَػا ت

 جيـي حبوطم ٕاتداؾية ٔأو مهنا يبئت اجلديد. 

ٔأما املهنجية فلد ٔأحض  معوما مجةل كواؿػد اثتتػة تضػرتك هبػا لك اًححػوث اًـَميػة ٔأاي  ن اجملػال 

 اًـَمي اشلي يًمتي ٕاًيَ اًححث.

  :مفِوم اًححث اًـَمي -اثهيا

 :ميتـريف اًححث اًـَ -1

يا حتَيي مععَمل "اًححث اًـَمي" جند ٔأهَ يتىون من  متني  .اًححث واًـَمي يٕاذا حاًو

معدر اًفـي املايض حبث مبـىن ظَة، فتش، سبٔل، انتضف، حترى، تلىص.  فاًححث ًلواي -أٔ 

 فدذ  يـي اًححث، اًعَة واًتفتيش، ٔأو اًتليص ؾن حليلة من احللائق ٔأو ٔأمر من ألمور.

" فِػػيي  مػػة مًسػػوتة ٕاىل اًـػػمل، اشلي يـػػي املـرفػػة وازلرايػػة والادراك ًـَمػػئأمػػا  مػػة "ا -ب

 . (1)ٌَحلائق

ووفلا ًِذا اًتحَيي يلؽ مفِوم اًححث اًـَمػي يف ٕاظػار مفِػوم اًـػمل، فِػو ٔأداة ًتحَيػي املـػارف 

 واملـَومات هبدف اًوظول ٕاىل حلائق مـيية.

تواسعهتا اًوظػول ٕاىل حػي ملضػلكة حمػددة، نٌل يـرف اًححث اًـَمي تبٔهَ وس يةل ٌسلراسة ميىن 

وذ  ؾن ظريق اًتليص اًضامي وازلكيق دليػؽ اًضػواُد وألدةل اًػيت ميىػن اًتحلػق مهنػا، واًػيت 

 . (2)تتعي مبضلكة حمددة

وؿىل ما تلدمي يتضمل ٔأن اًححث اًـَمي يس تَزم وجود مضلكة مـيية تدفؽ اًحاحث ٕاىل دراس هتا 

 . (3)تحاع املهنج اًـَمي ًتفسري ُا واًوظول ٕاىل حلائق جديدةدراسة ؿَمية مٌؼمة من خالل ا

                                                            
(1)

مهنجيػة ، راحب ظػاُري ،نػٌلل أٓيػ  مٌعػور -11ص، 2213، جامـػة اجملمـػة، ٔأخالكيات اًححث اًـَمػي، اهؼر: مىن تولك اًس يد -

 .7ص، 2223، ؾي مَيةل، دار اًِدى، ؿداد حبث ؿَميإ 
(2)

ؿداد إ مهنجية ، راحب ظاُري ،نٌلل أٓي  مٌعور - 41ص، 2227، دار اًثلافة، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ؾزة ؾعوي اهؼر: جودت -

 .25ص، ٔأسس ومداد  اًححث اًـَمي، مريف  ؿًل خفاجة، فاظمة ؾوض ظاجر -7ص، حبث ؿَمي
(3)

 .26، 25ص، ٔأسس ومداد  اًححث اًـَمي، مريف  ؿًل خفاجة، اهؼر: فاظمة ؾوض ظاجر -
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 :ٔأمهية اًححث اًـَمي -2

تلرتن ٔأمهية اًححػث اًـَمػي ابملضػلكة اًػيت حيػاول اًحاحػث ؿالهجػا، تػي وتتػوزل مػن املضػلكة، 

ػا ؿػىل جممتػؽ اًححػث وظحيـػة حبثػَ، توظػف اًححػث يسػ هتدف  وتىضف ألمهية ؾن حيوية تبٔجرُي

ذا س يض ئ ظريق اًوظول ٕاىل احلليلة. شلا فألمهيػة اًوظول ٕاىل هتاجئ  حمددة يسفر ؾهنا اًححث، ُو

 . (1)تضمي ؿىل ماذا يفيد اًححث ومن يفيد

فاًلاية واحدة ويه: الاهعالق  ،واًححث اًـَمي سواء  ن ملاةل متخععة ٔأم مذهرة ٔأم ٔأظروحة

املـرفة وتىػوين اًضخعػية اًححثيػة  من حيث اىهتي  اًلري ٕاًيَ من ترامكية ؿَميةي مبا يسِم يف زايدة

 املس تلةل زلى اًحاحث من خالل:

  وضف حلائق جديدة يف موضوع اًححػث اشلي يتعػدى هل اًحاحػث، ابالؾػامتد ؿػىل معػادر

 املـَومات واًحيا ت.

  اًححث اًـَمػي ُػو اًوسػ يةل اًػيت تسػ تعيؽ تواسػعهتا اجملمتـػات اجتيػاز اًـلدػات واًتخعػيط

ء، وشل  فٕاهيا جند ازلول اًيامية تس تخدم اًححث اًـَمي ًتلَيط اًفجوة ٌَمس تلدي وتفادي ألخعا

تيهنا وتني ازلول املتلدمة
 (2)  . 

   تسػػ تخدم اًححػػوث ؾيػػد اًضػػم يف هتػػاجئ حبػػوث دراسػػات سػػاتلة، ونػػذ  ؾيػػد اًرقحػػة يف

 انتضاف مدى جدية ُذٍ ازلراسات وألحباث.

 ءتػػَ، وابًتػػايل زايدة الاهتػػاج مػػن اًسػػَؽ تسػػاؿد هتػػاجئ اًححػػوث ؿػػىل اتلػػان اًـمػػي وزايدة نفا

واخلدمات، فاًححث اًـَمي هل دور ال ييىر يف اًتلدم واحلضارة، ذما يساؿد الاوسان ؿػىل الارتلػاء 

 .  (3)حبياتَ، وحتسني مس توى مـيض تَ

 .َفِم اًرتاث ؾن ظريق اًلراءة اًواؾية واس تخدام مهنج جديد يف دراسة اًرتاث وفِم 

                                                            
(1)

، مىتحػة اًلػاهون والاكتعػاد، اًوجزي يف ٕاؿػداد اًححػث اًـَمػي اًلػاهوين، ٔأمحد حمروس ؿًل  يج، صادية ٕاجراُمي مععف  ايرويق -

 .16، 15ص، 2212، 1ط، اًرايض
(2)

ـَ ، جدػريي ايسػني -15ص، 2223، ؾياتػة، جامـػة ابيج خمتػار، مهنجية اًححث اًلػاهوين، اهؼر:  يج ؾحد اًيور - ميػة املهنجيػة اً

ٔأخالكيات اًححػث ، مىن تولك اًس يد - 42ص، 2217، 1ط، ؾٌلن، دار احلامد ًٌَرش واًتوزيؽ، ٌَححث يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية

 . 14ص، اًـَمي
(3)

 .14ص، ٔأخالكيات اًححث اًـَمي، مىن تولك اًس يد -45ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، اهؼر: جودت ؾزة ؾعوي -
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 احث اًلاهوين ؿىل تلية كدراتَي فِو وس يةل النتساب اًحاحث ألسَوب مساؿدة ازلارس واًح

واًعريلة اًـَمية وامليعلية يف اًتـامي مؽ املواضيؽ اًلاهوهيػة، مػن خػالل تـويػدٍ ؿػىل اًتيليػة ؾػن 

 . (1)احللائق وانتضاف ٔأفاق جديدة من املـرفة واًتـحري ؾن أٓرائَ حبرية ودضاحة

 :ٔأهواع اًححوث اًـَمية -3

 ٌوع اًححوث اًـَمية تحـا ٌَمـيار املـمتد ٔأو اًزاوية اًيت ييؼر مهنا ٕاٍهيا فميىن تلس ميِا ٕاىل:تت 

تلسم اًححوث اًـَمية حسة ٔأسَوب مجؽ اًحيا ت ٕاىل -1.3
 (2) : 

  :اًححوث اًـَمية اًيؼرية -أٔ 

دون ويه تس هتدف اًوظول ٕاىل املـرفة واًتوظي ٕاىل احللائق وهؼرايت ؿَمية جديدة مبجال مػا 

 .  (3)مراؿاة اًتعحيلات اًـمَية ًِا

 :اًححوث اًـَمية اًتعحيلية -ب

ويه هتدف ٌَوظول ٕاىل املـرفة حتليلا واتتاكرا حلي اًلضااي واملضػتت اًػيت هتػم اجملمتػؽ، وذ  

مػػن خػػالل مجػػؽ اًحيػػا ت مػػن جممتػػؽ اًححػػث ٔأو ؾييػػة داخػػي جممتػػؽ اًححػػث مػػن خػػالل امللػػاتةل ٔأو 

 .  (4)ياناملالحؼة ٔأو الاس تخ 

فاًححوث اًتعحيلية ًِػا كميهتػا يف حػي املضػتت امليداهيػة وتعػوير ٔأسػاًية اًـمػي واهتاجػَ يف 

اجملاالت اًتعحيلية. فِيي هتدف ٕاىل تعحيق هتاجئ اًححث ألسايس اًيؼري )اًيؼرايت والاتػتاكرات 

واًتـَػمي، واًتجػارة  اًـَمية( وتعويـِا ميداهيا يف خمتَف اجملاالت ذات اًعػةل ابًححػث موػي: اًرتتيػة

 . (5)والاكتعاد...

                                                            
(1)

مػىن تػولك  -25، 24ص، املهنجية يف دراسة اًلاهون، ظا  ظَيس -45ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،اهؼر: جودت ؾزة ؾعوي -

 .15ص،، ٔأخالكيات اًححث اًـَمي، اًس يد
(2)

 .66ص، مهنجية اًتفىري اًلاهوين، اهؼر: ؿًل مراح -كسمِا اًحـغ ؿىل ٔأساس مـيار مضرتك )ظحيـة وقرض اًححث( -
(3)

مهنجيػة ، ؿػًل مػراح -72ص، (ت.د) ٔأ دميػي، ظيحػة اًـَمي، واًححث امليعلي اًتفىري ٔأساس يات ،جىر ٕاجراُمي َلد جنالء اهؼر: -

، 2221، اجلزائػر، دار تَلػيس، تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية واًلاهوهية املعػوةل واخملترصػة ،هـميي ؾحد امليـم -66ص، اًتفىري اًلاهوين

 .8ص، حبث ؿَميمهنجية ٕاؿداد ، راحب ظاُري، نٌلل أٓي  مٌعور -27ص
(4)

ٔأساسػ يات اًتفىػري امليعلػي  ،جنػالء َلػد ٕاجػراُمي جىػر -9ص، راحب ظػاُر: مهنجيػة ٕاؿػداد حبػث ؿَمػي، اهؼر: نٌلل أٓي  مٌعور -

 .71ص، واًححث اًـَمي
(5)

، ة اًتفىػري اًلػاهوينمهنجيػ، ؿًل مػراح - 29ص، تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية واًلاهوهية املعوةل واخملترصة، اهؼر: هـميي ؾحد امليـم -

 .67ص
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ورمغ ُذا اٍمتيزي يف ُذين اًيوؿني من اًححوث اًـَمية ٕاال ٔأهيا جند ٔأن ُياك تالمح وتراتط تيهنٌل، 

فاًححث اًتعحيلي ال حيلق فوائدٍ املرجوة ٕاال ٕاذا استٌد ٕاىل اًححث اًـَمي اًيؼري، وييعحق نذ  

د هحري ؿىل ألدوات وألهجزة اًتىًٌووجية ٌَوظول ٕاىل اًيتاجئ ؿىل اًححوث اًيؼرية اًيت تـمتد ٕاىل ح

 وألُداف اًـَمية املرجوة.

ىذا يحدو ٔأن اٍمتيزي اًساتق تني اًححوث اًـَمية اًيؼرية واًتعحيلية وس يب ًويس معَق يػاكد  ُو

ة ييـدمي فاًححث اًيؼري يضك ٔأرضية وميِد ٌَححث اًتعحيلي اشلي ُػو اًيتيجػة اًـمَيػة املَموسػ

 .  (1)ًعريورة معَيات اًححث اًـَمي

 تلسم اًححوث اًـَمية حسة اًعحيـة وازلوافؽ )ألُداف(: -2.3

 اًححث اًـَمي الانتضايف اًتيلييب: -أٔ 

ػػو اًححػػث اشلي يمتحػػور حػػول حليلػػة جزئيػػة مـييػػة تواسػػعة معَيػػات الاختحػػار واًتجريػػة  ُو

ظول ٕاىل هتاجئ ميىن تـمميِا وٕا ا ُو معاًػة اًـَمية واًححوث اًتلٌية، واًحاحث ُيا ًيس مَزما ابًو 

ابًتثخ  من ةة احللائق
. ومن ألموةل ؿىل ذ  اًعحية اشلي يححث ؾػن فـاًيػة دواء مـػني،  (2) 

واًحاحث اًتارخيي اشلي يححث يف اًسرية اشلاتية ًضخعية مـيية، ونذ  اًحاحث يف ؿػمل اًلػاهون 

و اًحاحث يف فَسفة اًلاهون هيػدف ٕاىل تفسػري ٔأظػي اشلي يححث يف ألظي اًتارخيي ًيؼرية ما، أٔ 

اًلاهون ؤأساسَ وكايتَ. وؿىل ُذا ألساس فٕان اًححػث اًلػاهوين كػد يىػون حلػال وجمػاال ٌَححػث 

 .  (3)اًتيلييب الانتضايف

 اًححث اًتفسريي اًيلدي: -ب

و ممكػي ٌَححػث ألول ويـمتػد ؿػىل اًتربيػر امليعلػي واًـلػًل والٓراء اًرا ػة مػن أٔ  جػي حػي ُو

مضلكة مػا، فِػو يـمػد ؿػىل تفسػري ألفػاكر ال احللػائق واًؼػواُر. ومػن ٔأمػوةل اًححػث اًتفسػريي 

اًيلدي يف جمال اًـَوم اًلاهوهية ازلراسات املعروحة ًرضورة فعي اًـَوم الادارية ؾن تلية اًفػروع 

                                                            
(1)

 .9ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي، راحب ظاُر ،نٌلل أٓي  مٌعور -67ص، مهنجية اًتفىري اًلاهوين، اهؼر: ؿًل مراح -
(2)

ػران، دار الاخػالص واًعػواب، اًػوايف يف مهنجيػة اًححػث اًـَمػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػة، مـػداوي جنيػة :اهؼر - ، 2222، 1ط، ُو

 .46ص، املهنجية اًـَمية ٌَححث يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية ،سنيجدريي اي - 22ص
(3)

 .32ص، تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية واًلاهوهية املعوةل واخملترصة، اهؼر: هـميي ؾحد امليـم -
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هيػة ألخػرى  ًلػاهون اًلاهوهية ألخرىي  ًلاهون املدين وظي اًـَوم الادارية ؾن تلية اًفػروع اًلاهو 

خلإ املدين واًلاهون اًتجاري، واجياد ٔأظي ازلوةل، ووػائف ازلوةل.... 
 (1) . 

 اًححث اًاكمي: -ج

و حبث يس توؾة اًيوؿني اًساتلني، وهيدف ٕاىل حي املضالك حال  مال صامال، ويس هتدف  ُو

ة ابملوضػوع،   اًتحَيػي وضؽ كواهني وتـَاميت تـد اًتيليػة ازلكيػق واًضػامي دليػؽ احللػائق املتـَلػ

واًتفسري وهلد لك ألدةل واحلجج وتعييفِا وترتي ا هحدائي   اختيار احلي ٔأو اًيتيجة ألفضػي حلػي 

املـضةل اًـَمية املعروحة .
 (2)  

وٕاضافة ٕاىل اًححث اًتيلييب الانتضػايف واًححػث اًيلػدي اًتفسػريي يسػ تخدم اًححػث اًاكمػي 

ِذا يتعَة هجدا مضاؾفا.ٔأسَوب اًتـمق واًضمًوية واًتـم  مي يف حي املضالك اًـَمية، ًو

 ويضرتط يف اًححث اًـَمي اًاكمي ما يًل:

 .وجود مضلكة تتعَة حال ؿَميا 

 .انتضاف حليلة مـيية وكيام ٔأدةل ؿىل وجودُا 

  تفسػري احللػائق وألدةل واحلجػج والٓراء وهلػػدُا هلػدا موضػوؾيا ؿَميػػا، متِيػدا ٌَـمػي اٍهنػػا ي

 . (3)عحيلَ ؿىل املضلكةابختحاٍر وت 

  اس تخدام اًعريلة اًـلَية وامليعلية ًرتتية ألدةل يف جحج كاظـة ٔأو اجحااتت حليليػة ميىػن ٔأن

 تؤدي ٕاىل حي املضلكة حال ؿَميا.

 (4)اًتوظي ٕاىل حي ؿَمي َا  وٕاجاتة حليلية ؾن املضلكة املعروحة . 

                                                            
(1)

يف  ٌَححػث جيػة اًـَميػةاملهن  ،جدػريي ايسػني -22ص، اًوايف يف مهنجية اًححػث اًـَمػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػة ،اهؼر: مـداوي جنية -

 .47ص، اًـَوم اًلاهوهية والادارية
(2)

اًػوايف يف مهنجيػة  ،مـػداوي جنيػة - 48 -47ص ،يف اًـَػوم اًلاهوهيػة والاداريػة ٌَححػث املهنجيػة اًـَميػة ،اهؼر: جدػريي ايسػني -

 .34ص، ية واًلاهوهية املعوةل واخملترصةتلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَم ، هـميي ؾحد امليـم - 22ص، اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية
(3)

اًػوايف يف مهنجيػة  ،مـػداوي جنيػة -35ص، تلٌيػات ٕاؿػداد ألحبػاث اًـَميػة واًلاهوهيػة املعػوةل واخملترصػة ،اهؼر: هـميي ؾحد امليـم -

 .23ص، اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية
(4)

اًػوايف يف مهنجيػة  ،مـػداوي جنيػة -35ص، ة واًلاهوهيػة املعػوةل واخملترصػةتلٌيػات ٕاؿػداد ألحبػاث اًـَميػ، اهؼر: هـميي ؾحد امليـم -

 .23ص، اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية
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 اًححث اًـَمي الاس تعالؾي: -د

و اًححث اشلي يس هتدف ا ًتـػرف ؿػىل املضػلكة فلػط، وتىػون احلاجػة ٕاىل ُػذا اًيػوع مػن ُو

اًححوث ؾيدما يىون موضػوع اًححػث ومضػلكتَ جديػدة، مل يسػ حق انتضػافَ واًتـػرف ؿَيػَ مػن 

كدي، ٔأو ؾيدما تىػون املـَومػات واملـػارف املتحعػي ؿَهيػا حػول املضػلكة ٔأو املوضػوع ضػ يةل ٔأو 

ِيدا ًححوث ٔأخرى تسـ  إلجياد حي ٌَمضلكة.ضـيفة. وؿادة ما يىون ُذا اًيوع من اًححوث مت 
 (1)  

 اًححث اًوظفي اًتضخييص: -ُػ

و اًححث اشلي يس هتدف حتديد سٌلت وخعائط وملومات ػاُرة مـيية حتديدا مكيا وهيفيا،  ُو

حبيث يسِي اًتـرف ؿَهيا فامي تـد وملارىهتا تحايق اًؼواُر
 (2) . 

 اًححث اًتجرييب: -و

حوث اًـَمية ؾن ظريق اًتـرف ؿىل املػهنج اًتجػرييبي ويه تلػوم ؿػىل يتحدد ُذا اًيوع من اًح

ٔأساس املالحؼة واًتجارب ازلكيلة إلجحػات ةػة اًفػروض، وضػحط  فػة املتلػريات اًػيت تػؤ ر يف 

اًؼاُرة حمي ازلراسة
 (3)  . 

 تلس مي اًححوث ؿىل ٔأساس مـيار اًتخعط واًتدرج الٔ دميي: -3.3

 اًـمق تدرجا تعاؿداي هذهر مهنا:ويه تتدرج من حيث ألمهية و 

 اًححث اًفعًل )اًتدرييب( اًلعري: -أٔ 

ػو حبػػث كعػػري يـػػدٍ اًعاًػػة يف حعػػط اًـػػٌلل اًتعحيليػػة ٔأو املوهجػػة، ٔأو يف َايػػة اًفعػػي  ُو

ازلرايس ٔأو اجلامـي. اًلرض من ُذٍ اًححوث ُو تدرية اًعَحة ؿىل ٕاؿداد اًححػوث اًـَميػة: مػن 

ار موضوع اًححث ووضؽ خعػة ازلراسػة، وهيفيػة اًتـامػي مػؽ املىتحػة خالل اٍمترس ؿىل هيفية اختي

                                                            
(1)

اًوايف يف مهنجية اًححػث اًـَمػي يف ، مـداوي جنية - 48ص، يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية ٌَححث املهنجية اًـَمية ،جدريي ايسني -

 ،36ص  ،تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية واًلاهوهية املعوةل واخملترصة ،ي ؾحدامليـمهـمي -23ص، اًـَوم اًلاهوهية
(2)

يف اًـَػوم  ٌَححػث املهنجيػة اًـَميػة ،جدػريي ايسػني - 23ص، اًوايف يف مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَػوم اًلاهوهيػة ،مـداوي جنية -

 .36ص،ألحباث اًـَمية واًلاهوهية املعوةل واخملترصة تلٌيات ٕاؿداد، هـميي ؾحد امليـم - 48ص،اًلاهوهية والادارية
(3)

اًػوايف يف مهنجيػة اًححػث  ،مـػداوي جنيػة - 48ص، يف اًـَػوم اًلاهوهيػة والاداريػة ٌَححػث املهنجية اًـَمية ،اهؼر: جدريي ايسني -

 .72ص ، ححث اًـَمئأساس يات اًتفىري امليعلي واً ، جنالء َلد ٕاجراُمي جىر - 23ص، اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية
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واًرجػػوع ٌَمعػػادر واملراجػػؽ واسػػ تخالص املػػادة اًـَميػػة مهنػػا، ونػػذا ظريلػػة اًتـامػػي مػػؽ املرشػػف 

 . (1)ومٌاكض تَ واإلفادة مٌَ

 حبث اًتخرج )مذهرة اًتخرج(: -ب

اًتخػرج ًييػي صػِادة اٌَيسػاوس، يو ٕاؿداد ُذٍ اًححوث يف َاية ازلراسػة اجلامـيػة، مكػذهرات 

وهيدف من وراهئا تدرية اًعاًة اجلامـي ؿػىل ٕاؿػداد اًححػوث تعريلػة مهنجيػة ؿَميػة، ومػن  ػة 

 . (2)توس يؽ مدارنَ وتيؼمي ٔأفاكٍر وٕاجراز مواُحَ

 حبث املاسرت واملاجيس تري: -ج

ادة ُو حبث ختعيص ٔأؿىل من درجة حبث اًتخرج، ويضرتط إلؿدادٍ حعول اًحاحث ؿىل صػِ

 اٌَيساوس ابًًس حة ٌَفروع الاوساهية، ورميدس ابًًس حة ٌَفروع اًتلٌية.

يس هتدف ُذا اًيوع من اًححوث ٔأساسا تػدرية اًعاًػة ؿػىل اًححػث واًتيليػة اًـَمػي حتػ  

ٕارشاف ٔأحد ألساتذة، ومتىييَ مػن انتسػاب جتػارب وٕامػاك ت تدفـػَ ٕاىل املداومػة ؿػىل اًححػث 

 . (3)مرحةل ؿَيا يف مساٍر اًـَمي وازلراسة حتضريا ًالهتلال ٕاىل

 حبث ازلنتوراٍ: -د

ُو ٔأؿىل حبث ختعيص ميثي مقة اًححوث اًـَمية، وجية ٔأن يىون حبث ازلنتػوراٍ حبثػا ممتػزيا، 

يـاجل فيَ اًحاحث موضوؿا جديػدا، يثػري مضػلكة معيلػة، وجيػة ٔأن يتدػؽ يف مـاجلتػَ مهنجػا ؿَميػا 

اًتلسػ مي اًـَمػي املـػروف يف اًرسػائي وألظروحػات واحضا وفلا خلعة حمػددة، تلػوم ؿػىل ٔأسػاس 

اجلامـية، وجيػة ٔأن يلػدم اًحاحػث يف رسػاًتَ حَػوال مدتىػرة ٌَمضػلكة اًػيت يـاجلِػا، وذ  وفػق 

ٔأسَوب ؿَمي وا 
 (4) . 

                                                            
(1)

، هـميػي ؾحػد املػيـم -15 -14ص ، 2212 -2ط، مرصػ، دار اٍهنضة اًـرتية، ٔأساس يات اًححث اًلاهوين ،اهؼر: ٔأمين سـد سَمي -

 .57ص
(2)

ٓ اهؼر: نٌلل  -  .12ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي ،راحب ظاُري، ي  مٌعورأ
(3)

ٓ نٌلل  -63، 62ص  ،َمية واًلاهوهية املعوةل واخملترصةتلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـ ، اهؼر: هـميي ؾحد امليـم -  ،راحب ظاُري ،ي  مٌعورأ

 . 12ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي
(4)

ٓ اهؼر: نٌلل  - ، 17ص، ٔأساس يات اًححػث اًلػاهوين، ٔأمين سـد سَمي -12ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي ،راحب ظاُري ،ي  مٌعورأ

18. 
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  :ينمفِوم اًححث اًلاهو -اثًثا

 خيػرج مفِػوم يـترب اًححث اًـَمي يف اجملال اًلاهوين جزء رمم من ٔأجزاء اًححث اًـَمي، شل  ال

اًححث اًلاهوين ؾن مفِوم اًححث اًـَمي الا يف جمال اًتخعطي فِو حبػث ؿَمػي حمػدد يف اجملػال 

(1)ٔأو احللي اًلاهوين
.
 
 

  :تـريف اًححث اًلاهوين -1

 ؾرف اًححث اًلاهوين ؿىل ٔأهَ:

 اًححػث اًلػاهوين تبٔهػَ: "اًـػرض، "jean- Piérre Gridelؾرف اًفليَ "جػان تيػار قرايػدال  -أٔ 

وثضك ٔأسايس، متياسق واسػ تًتايج خملتَػف املـعيػات ًوضػـية وؿػمل اًلػاهون اشلي يسػتٌد ٕاًيػَ 

 . (2)موضوع املـاجل"

اًححث اًـَمي اًلاهوين: ُو حبث يسػ تخدم ٔأسػَوب ٔأو مػهنج اًححػث اًـَمػي ٌَتوظػي ٕاىل  -ب

ؾيػػة ٔأو كواؿػػد اًلػػاهون اًـامػػة املالمئػػة ًتيؼػػمي سػػَوك ٔأو ؿالكػػات مـييػػة، ٔأو حػػي مضػػتت اجامت

اكتعادية، ٔأو س ياسػ ية، ونػذ  ٌَتوظػي ٕاىل تعحيػق املػالظ ٌَيؼػرايت واًلواؿػد ثضػبٔن احلػاالت 

اًـمَية، ًوتعوير ٔأو تعوية ذمارسة ٕادراية ٔأو كضائية ٔأو رميية
 (3) . 

اًححث اًلاهوين: "ُو تذل جمِود ذُي، تعريلة مٌؼمة، هبدف اًوظول ًلواؿد ؿامة جمردة،  -ج

 . (4)حلمك سَوك مـني ٌَياس يف جممتؽ مـني يف وك  مـنيؿادةل ومٌاس حة، 

اًححث اًلاهوين: ُو دراسة كاهوهية تتٌاول موضوؿا هؼراي جمردا ويعاغ ؿادة إبجياز  ي، وكػد  -د

ذا اًححث خيضؽ ًلواؿػد خاظػة ترتىػز ؿػىل ملدمػة  يتخذ ٔأحيا  صك تساؤل ٔأو صك ملارهة، ُو

                                                            
(1)

حبػث ، ٔأمهيػة اًححػث اًـَمػي يف اجملػال اًلػاهوين -2ص ، اًثاين يف مهنجية اًححث اًـَميحمارضات اًفعي ، اهؼر: رشيفة سومايت -

 مًضور ؿىل موكؽ مدتـث ٌسلراسات والاستضارات الٔ دميية. متاح ؿىل اًراتط اًتايل: 

https://mibta3ath.com/dets.php?page. )26/05/2021. 13h:28(. 
(2)

- Jean- Pierre Gridel, La dissertation le cas pratique et la consultation on droit prive: Methodes- 

illustrations, èd. Dalog.4èd, 1996, p 9.  

 .96ص، 2223، ًحيان، مًضورات احلَيب احللوكية، املهنجية اًلاهوهية، سايم تديؽ مٌعور، هلال ؾن: ؾاكصة َلد ؾحد اًـال
(3)

، 2ط ، ألردن، ؾػٌلن، ًٌَرشػ واًتوزيػؽ، دار املسػرية، مٌاجه اًححث اًـَمي. ظرق اًححػث اًيػوؾي، فريد  مي ٔأتو زيية وأٓخرون -

 .391ص، 2227
(4)

 .12 -11ص، 2212، اًلاُرة، دار اٍهنضة اًـرتية، ٔأساس يات اًححث اًلاهوين، ٔأمين سـد سَمي -

https://mibta3ath.com/dets.php?page
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وضوع املـاجل. فِو تذ  يختـد ؾن اًتـَيػق ؿػىل كػرار اشلي واس تًتاج ووفلا خلعة ومهنج خاص ابمل

يتٌاول ٔأساسا اًـمي مدارشة ؿىل كرار كضا  وفق مهنج مـني، ال مادة كاهوهية ٌَمـاجلة.
 (1)  

اًححث اًلاهوين: ُو ٍلوؿة ظرق وأًٓيات ًتحديد ومجؽ املـَومات اًرضػورية ملسػاؿدة معَيػة  -ُػ

ألوسؽ يضمي لك خعوة ٔأو معي يحدٔأ مؽ حتَيي حلائق ٔأو وكائؽ مسػبةٔل ظيؽ اًلرار اًلاهوين. ومبـياٍ 

ما، وظوال ٕاىل الاس تًتاج مرورا ابًتعحيق واًتواظي تني هتاجئ اًححث. فاًححث اًلاهوين جيسد هوؿا 

من اجلِد اًفىري امليؼم زلراسة موضػوع كػاهوين مـػني ؾػن ظريػق اًتفتػيش ؾػن اًـيػادض واملػواد 

ية اًيت يتبًٔف م هنا، من ٔأجي جتميـِا وتيؼميِا مضن ٔأجزاء ٔأو ٔأكسام، تيلسػم تػدورُا ٕاىل ؿػدد ألًو

و هبذٍ اًعفة يَتلػي مػؽ  فػة ٔأهػواع اًححػوث اًـَميػةي  ًعػة  كَيي جدا من اًفروع املتجاوسة. ُو

واًفَسفة وازلين واًتارخي، وخاظة يف جمال يف جمال الاس تـاهة مبهنجية اًححث اًـَمي.
 (2) . 

 "ُو اس تلعاء مسبةٔل ٔأو ؿدة مسائي مـيية من هوا  جالجة". هويناًححث اًلا -و

 حتديد اًس ياسة اًترشيـية معوص مسبةٔل مـيية، وذ  من خالل مالحؼػة اًياحية ألوىل :

مدى دكة تيؼمي املرشع ٌَمسبةٔل موضوع اًححثي سواء من هجػة تيؼميِػا ٔأو ؿػدم تيؼميِػا، ٔأو جلِػة 

 يـي ًِذٍ املسبةٔل.وجود خَي ٔأو كعور يف اًتيؼمي اًترش 

 حتديد موكػف اًفلػَ معػوص مسػبةٔل مـييػةي وذ  مػن خػالل ؾػرض الٓراء اًياحية اًثاهية :

اًفلِية وتخيان موكفِا من وهجة هؼػر املرشػع اًػوظي، ونػذا اكػرتاح اًحػدائي واحلَػول اًػيت تعػحمل 

.وتسد اًـيوب وهواكط اًتيؼمي اًترشيـي ملسبةٔل ما. ألمر اشلي من صبٔهَ ٕاظالح ا  ًلاهون وتعويٍر

 :حتديػد اًس ياسػة اًلضػائية معػوص مسػبةٔل مـييػةي وذ  مػن خػالل مـرفػة  اًياحية اًثاًثة

ا ٔأو رش ػػا ٌَيعػػوص،  اجتاُػػات اًلضػػاء يف مـػػرض تعحيلِػػا ٌَيعػػوص اًلاهوهيػػة، ٔأو ٔأجيػػاء تفسػػرُي

مػن خػالل ونذ  دراسة اجهتادات اًلضاء توظفِا اًتـحري اًـمًل واحلمك احلليلي ؿىل اًترشػيـات 

 . (3)ارتحاظِا ابًواكؽ

                                                            
(1)

 .98ص، املهنجية اًلاهوهية، سايم تديؽ مٌعور، ؾاكصة َلد ؾحد اًـال -
(2)

 .122 -119ص، املهنجية يف دراسة اًلاهون، اهؼر: ظا  ظاًيس -
(3)

، 2216، 1ط، ًحيػان، تػريوت، مًضورات زين احللوكية، مهنجية اًححث اًـَمي واملهنجية يف ؿمل اًلاهون، اهؼر: ؿًل ؾحود جـفر -

 = -16ص، 2223، ؾياتػػػػة، جامـػػػػة ابيج خمتػػػػار، مديريػػػػة اًًرشػػػػ، ث اًلػػػػاهوينمهنجيػػػػة اًححػػػػ، ؾحػػػػد اًيػػػػور  يج -341ص
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ومن خالل ما تلدم من اًتـريفات املضار ٕاٍهيا "اًححث اًلاهوين" ميىن اًلول ٔأن اًححث اًلاهوين 

نلرٍي من اًححوث، يس تفيد من مٌاجه اًححث اخملتَفة، ويسػ تفيد مػن امليعػق ؤأسػاًية اًتعػييف 

ػو مػا ميػزٍي ؾػن كػرٍي  واًتحَيي واًتفىري، ٕاال ٔأن ٌَححث اًلاهوين حمددات يفرضِا اًلاهون هفسَي ُو

 . (1)من ألحباث اًـَمية ألخرى

وهبذا املفِوم فٕان اًححث اًلاهويني ُو حتَيي كاهوين تبٔسَوب اس تًتايج، يس تخدم مهنج اًححث 

اًـَمي وفق ؾرض ٔأسػايس ومتياسػق، تعريلػة مٌؼمػة، ختضػؽ ًلواؿػد خاظػة ترتىػز ؿػىل ملدمػة 

ومهنج خاص ابملوضػوع املـػاجل، وذ  هبػدف اًوظػول ٕاىل احلَػول  وٕاصاكًية ٔأساس ية، ووفلا خلعة

 واإلجاتة ؾن تساؤالت كاهوهية، وذ  من خالل تتدـِا واس تلعاهئا من هوا  جالجة ٔأساس ية: 

 حتديد موكف املرشع ومدى دكة تيؼميَ ٌَمسبةٔل موضوع اًححث. -

رشػع اًػوظي ابكػرتاح احلَػول حتديد موكف اًفلَ اًلاهوين من تػ  املسػبةٔل ومػن هجػة هؼػر امل  -

 واًحدائي.

ابإلضافة ٕاىل حتديػد موكػف اًلضػاء ومـرفػة اجتاُاتػَ توظػفِا اًتـحػري اًـمػًل ٌَترشػيـات مػن  -

 خالل ارتحاظِا ابًواكؽ.

 خعائط وحمددات اًححث اًلاهوين: -2

 شل  ،ٕان اًححث اًلاهوين اشلي ُػو ٔأحػد ٔأصػاكل اًححػث اًـَمػي ويـمتػد اًـديػد مػن مهنجياتػَ

ُياك تـػغ اخلعػائط يضػرتك فهيػا مػؽ  فػة ألحبػاث اًـَميػة يف خمتَػف احللػول املـرفيػة، ٕاال ٔأن 

ـغ اًسٌلت وايددات جتـهل يمتزي ؾن كرٍي من ألحباث اًـَميةتَححث اًلاهوين ٌ 
 (2) . 

: مفػػن ملومػػات اًححػػث ألساسػػ ية ٔأن يىػػون جديػػدا مدتىػػرا، حبيػػث يحػػدٔأ اجلػػدة والاتػػتاكر -أٔ 

 يث اىهتي  ٕاًيَ الٓخرون ًويس تىرارا ملا جاءوا تَ.اًحاحث من ح 

                                                                                                                                                                                          

َلػد حسػني   -64ص، 1982، 2ط ، جامـػة اًىويػ ، اًلاهون امللػارن وامليػاجه اًلاهوهيػة اًىػربى املـػادضة، ؾحد سالم اًرتماهيي= 

 .77ص، 2212، اإلسىٌدرية، دار اجلامـية اجلديدة، اًلاهون امللارن، مٌعور
(1)

، 2212، 1ط، ؾػٌلن، دار اًرشػوق، تعحيلػات مػن اًيؼػام اًلػاهوين اًفَسػعيي، مهنجية اًححث اًلػاهوين ؤأظػوهل، مص خَييؿا -

 .23ص
(2)

 . 126، 28ص، املهنجية يف دراسة اًلاهون ،اهؼر: ظا  ظَيس -
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حبيث يبئت اًححث اًلاهوين تـيدا ؾن اًتعرف والاحنياز، ؤأن يلدي اًحاحث ما  املوضوؾية: -ب

يتوظي ٕاًيَ مٌعليا من هتاجئ وٕان  ه  خماًفة لٓرائَ وتوهجاتَ
 (1) . 

ًية ٔأو ٕاصػاكًيات ٔأساسػ ية ذات ٔأن يىون املوضوع اشلي تياوهل اًححث اًلاهوين ذما يثري ٕاصاك -ج

ظاتؽ كاهوين ال تد ؾن مـاجلهتا من ظرف اًحاحث اًلاهوين يف ٕاظار حمددات اًلاهون، ومضن اًيؼػام 

اًلاهوين ٌَمرشع اًوظي املـي، وتعياكة ومـاجلة كاهوهية مدؾومة مبفِوم وموكف اًفلَ واًلضاء
 (2) . 

اد اًححث اًلػاهوين وفلػا ٌَمهنجيػة اًـَميػة ٔأن تىون ُياك مهنجية ٌَححث، ٔأي ٔأن يىون ٕاؿد -د

و ما يتعَة من اًحاحث اًلاهوين اإلملام تبٔظول اًححث اًلاهوين، مػن خػالل  يف ٕاؿداد اًححوث، ُو

ٕاؿداد خعة ٔأو تعممي ُيلكي ٌَـمي اًلاهوين، يرنز فيػَ اًحاحػث ؿػىل اًوكػائؽ واحللػائق واًيعػوص 

ًٔعدةل واحلجػج وتعػييفهياي ابسػ تخدام اًـلػي وامليعػق  اًلاهوهية واًفلِية اًواحضة، واًتحَيي ازلكيق

الس تًداط اًلاؿدة ٔأو احلمك اًلاهوين ٔأو اًرشؾي من اًيعوص املعروحػة، مبراؿػاة تعػاتق اًلاؿػدة ٔأو 

احلمك املتوظي ٕاٍهيٌل ؾػن ظريػق الاسػ تدالل مػؽ اًواكـػة املاديػة ٔأو اًترصػف اًلػاهوين، وتػني احلػمك 

واًواكـة املعَوب دراس هتا
 (3) . 

يـمتد اًححث اًلاهوين ٔأساسا ؿىل معادر اًلاهون ًيجية ؿىل ٔأس  ةل اًححث، اذ تتـدد ُذٍ  -ُػ

املعادر اًلاهوهية حبسة ُرميهتا وكوهتا اًلاهوهية، ويه ختتَف ابختالف ألهؼمة اًلاهوهيةي فاًسواتق 

ائةل اًلػػاهون املضػػرتك اًلضػػائية تـػػتًل مقػػة اًِػػرم اًلػػاهوين يف ألهؼمػػة اًلاهوهيػػة ألجنَوساهسػػوهية )ؿػػ

Common Law (، يف حني حيتي اًترشيؽ املاكهة ألوىل يف معػادر اًلػاهون املػدين )ؿػائةل اًلػواهني

اًروماهية اجلرماهية(، نٌل ٔأن اًلاهون هفسَ ُو اشلي حيدد ظريلة تعحيق ُذٍ املعادر اًلاهوهية، فلػد 

 نٌل كد يسممل إبجراء اًلياس ٔأو مٌـَ. يـعي احلرية يف اًتفسري واًتحَي والاجهتاد وكد يليدُا، 

                                                            
(1)

، مٌػاجه اًححػث اًلػاهوين، احلسػييؾػٌلر ؾحػاس  -124ص، املهنجيػة اًلاهوهيػة، سايم تديؽ مٌعػور، اهؼر: ؾاكصة َلد ؾحد اًـال -

 .14ص، 2212، 1ط، تريوت، مًضورات احلَيب احللوكية
، املهنجيػة اًلاهوهيػة، ؾاكصة َلد ؾحد اًـال وسايم تديؽ مٌعػور -26، 25ص، مهنجية اًححث اًلاهوين ؤأظوهل، اهؼر: ؿامص خَيي (2)

 .22ص، وهية املعوةل واخملترصةتلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية اًلاه، ؾحد امليـم هـميي  -122ص
(3)

، ؾحػد املػيـمهـميػي  -126ص، ظا  ظػاًيس: املهنجيػة يف دراسػة اًلػاهون -14ص، مهنج اًححث اًلاهوين، اهؼر: ؾحاس احلسيي -

ًوضػـي مٌػاجه اًححػث وتفسػري اًيعػوص يف اًلػاهوين ا، تػويم أٓ ػي -22ص، تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية اًلاهوهية املعػوةل واخملترصػة

 .26 -23ص، مهنجية اًححث اًلاهوين ؤأظوهل، ؿامص خَيي -17ص، ت( -)د، اجلزائر، جريت ًٌَرش، واًترشيؽ اإلساليم
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فاًحاحث اًلاهوين يححث ؾن اًلواؿد اًلاهوهية اًػيت سػ يعحلِا ؿػىل ٕاصػاكًية اًححػث يف املعػادر 

اًرئيس ية ٔأوال،   املعادر اًثاهوية ٌَمساؿدة
 (1) . 

ازلكة، حبيث يًدلي ٔأن يىون اًححث اًلاهوين دكيلا يف لك جواهحَ، مػن خػالل اًػرتط اجليػد  -و

ني املـَومات املِمة، وفِم ألفاكر وظر ا ومٌاكض هتا ومـاجلهتػا واًرتجػيمل تيهنػا، تليػة اًوظػول ٕاىل ت

هتاجئ دكيلة وجديدة. فدكة املدخالت تؤمن دكة خمرجات اًححث مػن هتػاجئ وملرتحػات تفػتمل هوافػذ 

 . (2)نيجديدة ٌَمس تلدي، حبيث تعي من خالًِا مـاجلات جديدة ٌَحاحث هفسَ ٔأو كرٍي من اًحاحو

 : ٔأمهية ؤأُداف دراسة كواؿد اًححث اًلاهوين -3

ٌَححث اًلاهوين ٔأمهية كعوى، تتجًل يف وجٍو ؿدة، ويه ختتَف ابختالف امليدان اشلي جيػري 

فيَ اًححث واس تخداماتَ. فٕاذا  ن اًححث اًلاهوين هيػدف توجػَ ؿػام ٕاىل اًىضػف ؾػن ماُيػة ٔأو 

ة، فٕاهَ يف ٕاظار ُػذا اًِػدف اًـػام يسػ هتدف ٔأقراضػا موكف اًلاهون معوص كضااي ٔأو وكائؽ مـيي

تتداين حسة ٕاصاكًية اًححث وقرض اًحاحث من تياول ُػذٍ املضػتت
. وميىػن ٕاجػراز ُػذٍ  (3) 

 ألمهية وألُداف يف اًـيادض اًتاًية: 

  :من خالل ،ظلي اًضخعية اًـَمية واًلاهوهية ٌَحاحث اًلاهوين -أٔ 

  املراجؽ واًواثئق اًلاهوهية، وتدريحػَ ؿػىل هيفيػة اسػ تـٌلًِا توس يؽ اظالع اًحاحث ؿىل معادر و

 وتوػيفِا حسة جماالت اًححث اخملتَفة.

 ٕاػِار اًلدرة ؿىل اًلراءة ومجؽ املـَومات، وترتي ا   حتَيَِا واس تخالص اًيتاجئ
 (4) . 

 تلية روح الاس تًتاج اًـلًل زلى اًحاحث اًلػاهوين، مػن خػالل تـويػدٍ ؿػىل ترتيػة ألفػاكر 

 وؾرضِا ثضك مًسق وتسَسي مٌعلي.

                                                            
 .26 -23ص، مهنجية اًححث اًلاهوين ؤأظوهل، ؿامص خَيي (1)
ؾاكصة َلد ؾحد  -126ص ،املهنجية يف دراسة اًلاهون، ظا  ظاًيس -14ص، مهنج اًححث اًلاهوين، اهؼر: ؾٌلر ؾحاس احلسيي (2)

 .112ص، املهنجية اًلاهوهية، سايم تديؽ مٌعور، اًـال
(3)

 -399ص، 2227، 2ط، ؾػٌلن، دار املسػرية، مٌاجه اًححث اًـَمػي: ظػرق اًححػث اًيػوؾي، اهؼر: فريد  مي ٔأتو زيية وأٓخرون -

 . 15، 14ص، مهنج اًححث اًلاهوين، ؾٌلر ؾحاس احلسيي
(4)

 .15ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، ؾحد اًيور  يج -15ص، مهنج اًححث اًلاهوين، سيياهؼر: ؾٌلر ؾحاس احل  -
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  تزويد اًحاحػث اًلػاهوين تػبٔل ألسػس املهنجيػة، وتدريحػَ ؿػىل ألسػَوب اًلػاهوين يف اًىتاتػة

واًححث اًلاظ ؿىل ازلكة والاختعار واًوضوح وؿدم اًتىرار، والاتتـاد ؾن اًسعحية وألسػَوب 

اًرسدي املبًٔوف
 (1) . 

 :اًلاهوهيةجياد احلَول املياس حة ٌَمضتت ا -ب

ؿرب اًليام ابٔلحباث وازلراسػات حػول املواضػيؽ واًلضػااي اًلاهوهيػة اًػيت تعػرح ٕاصػاكالت وذ  

مـلدة، ٔأو تلدمي تعور ٌَمرشع ثضبٔن احلَول املالمئة ًت  املضتت ٔأو احلَػول املياسػ حة ٌَتـامػي 

ًػيت حيتاهجػا مؽ ػواُر ٔأو جراظ مس تجدة. وذ  من خالل تلدمي تعور ٌَمرشع ثضبٔن اًيعوص ا

اًيؼام اًلاهوين اًوظيي ٌَتعدي ًِذا اٍلط املس تجد من اجلراظ
 (2) . 

 :املسامهة يف تعوير اًلواهني واًترشيـات اًوظيية وٕاظال ا -ج

ٕاذ تؤدي ألحباث اًلاهوهية امللارهة يف ُذا اجملػال دورا رائػدا يف توجيػَ اًرشػاح واملرشػؿني حػني 

ساير اًتعور واحلرهية اًىدرية يف جمال اًتلٌني، فاًحاحث واًفليَ اًلاهوين سن اًلواهني ٔأو تـديَِا مبا ي 

تدراس تَ ٌَلواهني ألجٌحية وملارىهتا ابًلاهون اًوظي تؼِر هل ؾيوب ُذا اًلاهون وهواكعػَ، فييتلػدٍ 

من هجة، ويلرتح ؿىل املرشؿني اًتـديالت اًيت من صػبَٔا ٕاظػالح اًلػاهون اًػوظي، وتعػحيمل مػا 

ن ؾيوبيضوتَ م
 (3) . 

 :يف مٌازؿات مـيية تلدمي تعور حول اًتعحيق اًسَمي واملالظ ٌَيعوص اًلاهوهية ٔأمام اًلضاء -د

ضوء ما ٔأػِرتَ مضلكة اًححث من تياكغ ألحاكم اًلضائية. نٌل كد هيدف اًحاحػث وذ  ؿىل 

ػذٍ يه اًلاهوين من وراء حبثَ ٕاىل تفسري اًيعػوص اًلاهوهيػة ثضػبٔن موضػوع ٔأو ٕاصػاكل كػاهو ين، ُو

اًححػػوث اًلاًحػػةي حيػػث يتعػػدر اًحػػاحوون واًفلِػػاء اًلػػاهوهيني زلى ظػػدور ٔأي ترشػػيؽ ٕاىل تيػػاوهل 

ابزلراسة واًححث ؿرب اًرشح واًتفسري واًتحَيي وامللارهة، إلاتحة اًفرظة ٔأمػام اًحػاحوني ملزيػد مػن 

                                                            
(1)

 .15ص، مهنج اًححث اًلاهوين، ؾٌلر ؾحاس احلسيي -25ص، املهنجية يف دراسة اًلاهون ،اهؼر: ظا  ظَيس -
(2)

، ٔأمهية اًححث اًـَمي يف اجملال اًلاهوين -399ص، مٌاجه اًححث اًـَمي: ظرق اًححث اًيوؾي، اهؼر: فريد  مي ٔأتو زيية وأٓخرون -

 حبث متاح ؿىل موكؽ: مدتـث ٌسلراسات والاستضارات الٔ دميية: 

https://mibta3ath.com/dets.php?page=802.  )26/05/2021. 13h: 28(. 
(3)

 تحػػػػػػػاين  -63ص، 1982 ،2ط اًىوي ، جامـة املـادضة، اًىربى اًلاهوهية واملياجه امللارن اًلاهون اًرتماهيي، اًسالم ؾحداهؼر:  -

 .23ص، (الكس يم) حلوق اًراتـة اًس ية امللارن، اًلاهون يف حمارضات اًعاُر،

https://mibta3ath.com/dets.php?page
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مػدى فـاًيػة ذمارسػ تَ اًتـمق وتحيني وهجات اًيؼر ثضبٔهَ، وتوضيمل معي اًلاهون وأًٓيػات اهعحاكػَ و 

 . (1)وسالمة تعحيلَ

 اًححث اًـَمي مس توايت -اثًثا

رية ٔلي حبث ؿَمي جػاد يػرم مٌػَ حتليػق ألُػداف املسػعرةي  توجد ملومات ٔأساس ية وجُو

مهنا مػا يػرتحط معػائط ومواظػفات اًححػث اًـَمػي، واًػحـغ الٓخػر يتعػي مبـػايري ومواظػفات 

 اًحاحث اجليد.

 :خعائط اًححث اًـَمي -1

يمتزي اًححث اًـَمي تـدة خعائط متزٍي ؾن كرٍي من ألؾٌلل واًتلارير املىتوتػة، هػذهر مهنػا ؿػىل 

 : (2)وجَ اخلعوص

 :اًححث اًـَمي حبث مٌؼم ودكيق -1.1

فِو معَية مٌؼمة كامئة ؿىل ٍلوؿة من اًلمي ٔأو اًلواؿػد ٔأو ألظػول ٔأو اًعػرق املهنجيػة املـروفػة 

ملتعورة ابس مترار، فِيي تسـ  وراء احلليلة ٌَحعػول ؿػىل احلَػول املعَوتػة وامللدوةل ؿَميا ومعَيا وا

 ملضلكَ ؿَمية ٔأو اجامتؾية ٔأو تعحيلية. وتتَخط ُذٍ اًعريلة امليؼمة يف:

يحدٔأ اًححث ثسؤال ٔأو ؿدة ٔأس  ةل يف ؾلي اًحاحث حول تـػغ املؼػاُر واًلضػااي اًػيت تثػري  -أٔ 

 اًتساؤالت.

 وظياقهتا ظياكة حمددة ومبععَحات واحضة. يتعَة اًححث حتديد املضلكة -ب

 . (3)يتعَة اًححث وضؽ خعة توجَ اًحاحث ٌَوظول ٕاىل احلي -ج

                                                            
(1)

 . 422، 399ص، مٌاجه اًححث اًـَمي: ظرق اًححث اًيوؾي، اهؼر: فريد  مي ٔأتو زيية وأٓخرون -
(2)

ٔأخالكيػات  ،مىن تولك اًسػ يد -12ص، ٕاؿداد حبث ؿَميراحب ظاُري: مهنجية ، معوص ُذٍ اخلعائط ييؼر: نٌلل أٓي  مٌعور -

ٔأمحد حمروس ، صادية اجراُمي مععف  ايرويق - 53، 52ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،جودت ؾزت ؾعوي -13ص، اًححث اًـَمي

 .28 -25ص، اًوجزي يف ٕاؿداد اًححث اًـَمي اًلاهوين، ؿًل  يج
(3)

، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي ،جػودت ؾػزت ؾعػوي -12ص، ٕاؿػداد حبػث ؿَمػيمهنجيػة  ،راحب ظػاُري، نٌلل أٓي  مٌعػوراهؼر:  -

 .53 -52ص
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 :اًححث اًـَمي حبث متجدد -2.1

ٕاذ يضيف جديد ٌَػرتاث اًـَمػي ويسػال يف اًتوظػي ٕاىل حلػائق ؿَميػة جديػدة، واملسػامهة يف 

اسػػات اًتعحيليػػة يف حػػي املضػػالك ظػػياكة ألحػػاكم اًيؼريػػة، ونػػذ  الاسػػ تفادة مػػن هتػػاجئ ازلر 

 .(1)اًلامئة

 :اًححث اًـَمي حبث دوري ترامكي -3.1

فِو معَية موجوكة كاتةل ٌَتىرار واًوظول ٕاىل هفس اًيتػاجئ ٔأو هتػاجئ متضػاهبةي ٕاذ ٔأن اًوظػول ٕاىل 

حي ملضلكة اًححث كد تىون تداية ًؼِور مضتت حبثية جديدة. وكد يلػوم ابحػث أٓخػر ابتحػاع 

هفسِا يف حبث جديد، وابًتايل يىضف ؾػن ظػدكِا، وكػد يسػ تخدم هتػاجئ اًححػث يف  الاجراءات

ظياكة مضلكة حبثية جديدة
 (2) . 

 :اًححث اًـَمي حبث تفسريي -4.1

فِو يلوم ؿىل اًعريلة اًـَمية يف حتَيي املضتت وتفسري اًؼواُر تواسعة ٍلوؿة من املفػاُمي 

 . (3)املرتاتعة تـرف ابًيؼرايت

 :حث اًـَمي حبث جترييباًح -5.1

فِو معَية جتريخية تًدؽ من اًواكػؽ وتًهتػيي تػَ، مػن حيػث مالحؼاتػَ ومعَياتػَ وتيفيػذٍ وتعحيػق 

ػا  هتا َ، فبٔساسَ ٕاجراء اًتجارب "اًفروض" كعد الاجاتة ؾن الاس تفسارات وألس  ةل اًيت يثرُي

 . (4)موضوع ازلراسة

 :اًححث اًـَمي معي ُادف -6.1

 توظي ٕاٍهيا خاظيتان ٔأساسيتان ٌُل:ٕاذ ٌَيتيجة اًيت ي 

ٕاماكهية اًتحلقي مبـىن ٔأن اًيتيجة اًيت يتوظػي ٕاٍهيػا ابًححػث اًـَمػي كػاتةل ٌَمالحؼػة وميىػن  -أٔ 

 ٕاجحاهتا جتريخيا.

                                                            
(1)

 12ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي ،راحب ظاُري، نٌلل أٓي  مٌعور -
(2)

 ،52ٔأساًية اًححث اًـَمي ص، جودت ؾزت ؾعوي -13ص، ٔأخالكيات اًححث اًـَمي ،اهؼر: مىن تولك اًس يد -
(3)

، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي ،جػودت ؾػزت ؾعػوي -12ص، مهنجيػة ٕاؿػداد حبػث ؿَمػي ،ريراحب ظػاُ، اهؼر: نٌلل أٓي  مٌعػور -

 .53ص
(4)

 .12ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي ،راحب ظاُري، نٌلل أٓي  مٌعور -13ص، ٔأخالكيات اًححث اًـَمي ،اهؼر: مىن تولك اًس يد -
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 . (1)اًلاتَية ٌَتـمميي ٔأي تـمم هتاجئ اًـيية ؿىل اجملمتؽ -ب

 :ٔأخالكيات وظفات اًحاحث اًـَمي -2

رمػٌل، ومٌعَلػا ٔأساسػ يا يف حتديػد ُويػة اًحاحػث اًيػا، ٔأيضػا،  يـترب ٕاؿداد حبث جديد مدخال

هؼرا الرتحاط اًححث ابًحاحث وتبٔجريل لك ؿىل ألخر سَحا ٔأو ٕاجيااب. ٕاال ٔأهَ ُياك ؿدد من اًسٌلت 

 واًعفات الٔن  حتديدا يًدلي ٔأن تتوفر يف اًحاحث اًـَمي اًلاهوين. وميىن ٕاجٌلًِا فامي يًل:

حا ٌَـمل وحة الاسػ تعالع ال يلػف ؾيػد حػد مـػني، واسػؽ الاظػالع، ٔأن يىون اًحاحث حم  -أٔ 

معيق اًتفىري، ؿاصلا ٌَححث ؾن احلليلة، وجية ؿىل اًحاحث اًلاهوين ٔأن يىون مٌَل جك ما نتة 

يف موضوع حبثَ، معَـا ؿىل مجيؽ ٔأحاكم اًلضاء وهعػوص اًترشػيؽ ومَػٌل تبٔظػول اًححػث وكواؿػدٍ 

 . (2)ىون زليَ اًلدرة ؿىل فِم ومـرفة اٌَلاتاًرئيس ية ؤأسسَ اًـَمية، ؤأن ت

الت اًـَميػة واًتدريخيػة املياسػ حة خلػوض  ٔأَُية اًححث اًـَمي: -ب تبٔن تتوفر يف اًحاحث املػُؤ

قٌلر اًححث يف ؿمل من اًـَوم، فال يلحم اًحاحث هفسَ يف ٕاجراء حبػث ٔأو دراسػة ؿَميػة دون ٔأن 

 . (3)طتىون هل اخلربة وازلراية املياس حة تذ  اًتخع

ٕاذ جية ٔأن يمتتؽ اًحاحػث ابزلكػة يف مجػؽ ألدةل واملالحؼػات،  اًحـد ؾن الاهفـال واًترسع: -ج

وؿدم اًترسع يف اًوظول ٕاىل كرارات مػا مل تػدمعِا ألدةل ازلكيلػة اًاكفيػة. نػٌل جيػة ؿػىل اًحاحػث 

 . (4)الاتتـاد ؾن الاهفـال اشلي يـيق تعاؿد اًتفىري ثضك مٌتؼم مهنجي

 اُة وألماهة واًعرب واملثاجرة والاس تـداد ٌَـمي ادلاؾي.اًزن  -د

ويه من مؼاُر ألماهة اًـَمية، فال يًسة اًحاحث ما ًلرٍي ًيفسَ،  احرتام املَىية اًفىرية: -ُػ

تي ؿَيَ إبجحات ألكوال والٓراء ٔلةاهبا من خالل احػرتام كواؿػد الاكتحػاس والاحػاالت املتـػارف 

 . (1)ؿَهيا مهنجيا

                                                            
(1)

 .53، 52ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،اهؼر: جودت ؾزت ؾعوي -
(2)

ٔأساسػ يات اًححػث  ،ٔأميػن سػـد سػَمي -28ص، ٔأسس ومدػاد  اًححػث اًـَمػي ،مريف  ؿًل خفاجة، ؾوض ظاجر اهؼر: فاظمة -

 .25ص، اًلاهوين
(3)

 .55ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،جودت ؾزت ؾعوي -17ص، ٔأخالكيات اًححث اًـَمي ،اهؼر: مىن تولك اًس يد -
(4)

ٔأخالكيػات اًححػث  ،مػىن تػولك اًسػ يد -23ص حػث اًـَمػئأسس ومدػاد  اًح ،مريف  ؿًل خفاجة، فاظمة ؾوض ظاجراهؼر:  -

 .17ص، اًـَمي
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من ذ  ؿدم اًتـػايل واًتىػرب، واؾتحػار ٔأحاكمػَ اًػيت توظػي ٕاٍهيػا كعـيػة،  اًتواضؽ اًـَمي: -و

وٕاجراز اًيتػاجئ اًػيت ختػاًف تعػوراتَ وأٓرائػَي فػاًتىرب يف احليػاة اًـَميػة يه أٓفػة اًحػاحوني واًححػث 

  (2)اًـَمي، شلا ؿىل اًحاحث ٔأن يتعف ثضخعية ؿَمية متواضـة متلدةل ًيلد الٓخرين.

: ويلعد هبا حٌلية لك اًحيا ت اًضخعية ٌَمسػ هتدفني ابًححػث فاظ ؿىل رسية املـَوماتاحل -ز

ٔأصخاظا  هوا ٔأو مؤسسات، ٔأو ٔأهجزة يف لك ألوكات، فال يـمي ؿىل وضػف ُػويهتم ٔأو اًىضػف 

 . (3)ؾن ٔأرسارل زلى الٓخرين

ايػدا يف حبثػػَ، : ؿػىل اًحاؾػػث ٔأن يىػون مٌعػفا وموضػػوؾيا وحمالاًػزتام ابملوضػوؾية واحليػػاد -ح

متحػػررا مػػن اًتـعػػة ٔأو اًتحػػزي، فػػال يتػػبٔ ر تـاظفػػة متػػيهل ٕاىل رٔأي دون سػػ يد، فِػػدف اًحاحػػث 

اًوظول ٕاىل احلليلة ٔأىن وجدت، سواء ٔأ ه  تتفق مؽ مـتلداتَ ٔأم ال
 (4) . 

: واًيت من مـاىهيا سـة الاظالع، واًضػم اًـَمػي، ووضػوح اًتفىػري، اٍمتتؽ ابًروح اًـَمية -ط

ُن، واجلرٔأة من دون وكاحة، ٔأو مداُيػة ٔأو متَػق دون وجػَ حػق، ونػذ  تلدػي اًيلػد وظفاء اشل

 . (5)املوجَ ٕاىل أٓرائَ، والاؾتداد تبٓراء الٓخرين واحرتارما ًوو خاًف  رٔأيَ

: ؿػىل اًحاحػث ٔأن حيعػي ؿػىل موافلػة مػن يػود اًـمػي مـِػم خػالل فػرتة املوافلة اًرصػحية -ي

 ملراد دراس هتم ٔأَم حت  ازلراسة.اًححثي ٕاذ جية ٔأن يـمل ألفراد ا

                                                                                                                                                                                          
(1)

نػٌلل  -18، 17ص، ٔأخالكيات اًححث اًـَمػي ،مىن تولك اًس يد -55ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، اهؼر: جودت ؾزت ؾعوي -

 .11ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي ،راحب ظاُري، أٓي  مٌعور
(2)

 .11ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي ،راحب ظاُري، نٌلل أٓي  مٌعور -17ص، اًـَمي ٔأخالكيات اًححث ،اهؼر: مىن تولك اًس يد -
(3)

 دض  -18ص ،ٔأخالكيػات اًححػث اًـػمل ،مىن تػولك اًسػ يد -11ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي ،راحب ظاُري، نٌلل أٓي  مٌعور -

 .51ص ،2212ء ًٌَرش واًتوزيؽ، )د.ب(، ٕا را ،هيف تىتة حبثا ؿَميا، ٔأساًية اًححث اًـَمي والاحعاء جرادات، ٔأمحد املـاين،
(4)

اًػوجزي يف ٕاؿػداد اًححػث اًـَمػي ، صػادية اجػراُمي معػعف  ايػرويق -27ص، ٔأساس يات اًححث اًلػاهوين ،ٔأهؼر: ٔأمين سـد سَمي -

 .27ص، اًلاهوين
(5)

 ،مريفػ  ؿػًل خفاجػة، ض ظػاجرفاظمػة ؾػو  -52ص، يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية ٌَححث املهنجية اًـَمية ،اهؼر: جدريي ايسني -

 .55ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،جودت ؾزت ؾعوي -29ص، ٔأسس ومداد  اًححث اًـَمي
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ؿىل اًحاحث ٔأن يىون ظادكا مؽ املس هتدفني ابًححػث فػال يػؤمَِم  ألمي املزيف )اًاكذب(: -ك

 ٔأجياء ٔأس  َتَ هلم تبٔن ألمور سوف تتلري ًعاحلِم، ؤأن ال يـعي وؾودا خارج هعاق حبثَ ٔأو سَعتَ

، وؿَي  .(1)ام ذواهتمَ مبراؿاة صـور الٓخرين واحرت ٔأو مرنٍز ٔأو تبٔجرٍي

ؿدم اًتضِري اًـَمي ابلٓخرين واًسخرية من مٌجزاهتم -ل
 (2) . 

اًوفاء ًك من كدم هل يد اًـون واملساؿدة يف جمال حبثَ ٔأاي  ه  ُذٍ املساؿدة -م
 (3) . 

  

                                                            
(1)

 ، والاحعػاء اًـَمػي اًححػث ٔأسػاًية املـػاين، ٔأمحػد جرادات،  دض -19، 18ص، ٔأخالكيات اًححث اًـَمي ،مىن تولك اًس يد -

 .52ص
(2)

 .55ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،جودت ؾزت ؾعوي -
(3)

 .11ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي ،راحب ظاُري، نٌلل أٓي  مٌعور -
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 خطوات ومراحل إعداد البخث العلني :احملور الثاىي

تـضػِا اًػحـغي حيػث ٔأن لك اًححث اًـَمي يسػري وفػق خعػوات مٌؼمػة متتاتـػة متعػةل مػؽ 

خعوة تـمتد وتستٌد ؿىل ساتلهتا، وخعوات ٕاجناز اًححث اًـَمي تلريحا متفق ؿَهيػا مػن كدػي مجيػؽ 

اخلرباء يف ُذا اجملال، ًوىن ختتَف ظريلة تيفيذ ُػذٍ اخلعػوات حسػة اجلِػة اًػيت سػ يلدم ٕاٍهيػا 

ٔأو مسػامهة ؿَميػة سػيو  اًححث اًـَمي، ونذا هوؾية ُذا اًححػث ٕان  ن ٔأظروحػة دنتػوراٍ مػوال

 ورشُا يف ٕاحدى اجملالت اًـَمية املًضورة.

وؿىل ذ ي فٕان ُذٍ اخلعوات ًيس  حتمكية ؿىل سخيي احلرص ٔأو اًرتتية، فميىن ٔأن خيتَػف 

ترتي ا من ابحث لٓخر، فِيي متفاؿةل ومرتتعة وختدم تـضِا ًتًتج معال حيلق املسـ  واًلػرض مػن 

ٕاجناٍز تعورة سَمية
 (1) . 

 ىن ٕاجٌلل ُذٍ املراحي فامي يًل:ومي

 وٕاؿداد اًتعممي ألويل ٌَححثوضوع املاختيار ىل: واملرحةل الٔ 

، شلا  يـترب حسن اختيار موضوع اًححث اًـَمي ايدد اًرئييس ملدى ٕاماكهية اًسػري فيػَ وٕاجنػاٍز

ـػد ُػذٍ يتوجة ؿىل اًحاحث اًرتيث وؿدم اًـجاةل يف ُذٍ املػرحةل وٕاؾعاهئػا اًوكػ  املياسػة. وت

املرحةل ٔأن  املراحي دكػة وظػـوتة هؼػرا ًتـػدد واخػتالف ؾوامػي ومـػايري اختيػار جمػال وموضػوع 

 . (2)اًححث

 اًـَمي: مـايري اختيار موضوع اًححث -ٔأوال

 خيضؽ اختيار موضوع اًححث اًـَمي دلةل من الاؾتحارات اشلاتية واملوضوؾية هذهر مهنا:

                                                            
(1)

اًوايف يف مهنجيػة  ،مـداوي جنية - 39ص، 2211، 1ط، ألردن، دار اًراية، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،اهؼر: ماجدة َلد اخلياط -

، اجلزائػػر، دار ُومػػة، ة اًححػػث اًـَمػياًضػامي يف مهنجيػػ ،ؿػػًل مػػراح، حوريػػة ًضػِة -69ص اًححػث اًـَمػػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػػة،

 .45ص ،2218
(2)

 ،جدػريي ايسػني -92ص ، 2218، اجلزائػر، دار ُومة، اًوجزي يف مهنجية اًتفىري اًلاهوين واًححث اًـَمي، اهؼر حورية سويلي -

 .59ص، يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية ٌَححث املهنجية اًـَمية
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 :اًححث اًـَمي املـايري اشلاتية الختيار موضوع -1

 اًرقحة اًيفس ية يف اختيار موضوع اًححث:  -1.1

ُو ما جيـي اًحاحث مس تـدا ًتحمي ٔأؾحاء اًححث ثسخة الارتحاط اًيفيس واًـاظفي تيٌَ وتني 

اًححث. ويالحػغ ٔأن اًحاحػث كػد هيتػدي ٕاىل املوضػوع اشلي يلػوم تححثػَ ٔأجيػاء املٌلرسػة اًـمَيػة، 

 . (1)ـرض هل يف حياتَ اًيوميةفيختاٍر من تني املضالك اًيت ت

 الاس تـداد واًلدرات اشلاتية:  -2.2

جية ٔأن يىون اًحاحث ؿىل كدرات واسػ تـدادات مٌاسػ حة ٌَموضػوع اخملتػار، ؤأن خيتػاٍر وفلػا 

 ًلدرات واس تـدادات حمددة:

اًيت متىن اًحاحث من اًفِم واًتحَيػي واًػرتط وامللارهػة والاسػ تًتاج خػالل  اًلدرات اًـلَية: -أٔ 

 لك مراحي اؿداد وتيفيذ اًححث.

: موػػي ُػػدوء ألؾعػػاب، كػػوة املالحؼػػة، واملوضػػوؾية اًعػػفات اًضخعػػية وألخالكيػػة -ب

ػػا مػػن اًلػػدرات اًػػيت جتـػػهل كػػادرا ؿػػىل ٕاؿػػداد  والاتػػداع والاتػػتاكر واًضػػجاؿة واًتضػػحية وكرُي

 . (2)اًححث

ة ٌَحاحث اًيت جية مراؿاهتػا ؾيػد ويه احلاةل املاًية والاجامتؾي اًلدرات الاجامتؾية واملاًية: -ج

اختيار موضوع اًححثي ٕاذ جية مراؿاة اًلدرة املاًية ٌَحاحػث ؿػىل الاهفػاق ؿػىل اًححػث ومتػويهل، 

 ونذا وضـيتَ الاجامتؾية.

ويه اًػيت متىػن اًحاحػث مػن تلٌيػات اًححػث واسػ تخدام  الاس تـدادات اًـَميػة واٌَلويػة: -د

ٕاذ ٔأن ُيػاك حبػوث ودراسػات ملارهػة تسػ تَزم ٕاجػادة وحتػمك  ٔأدواتَ مبا يتٌاسة مؽ اًححث اخملتار،

 . (3)اًحاحث لٔن  من ًلة ٌَليام هبا

                                                            
(1)

، صػادية اجػراُمي -57ص ،2223دار اًـَػوم، ؾياتػة، اجلزائػر،  ،ٌَجػامـيني اًححػث اًلػاهوينمهنجية  ،اهؼر: ظالح ازلين رشوخ -

 .36ص، اًوجزي يف ٕاؿداد اًححث اًـَمي اًلاهوين ،مععف  ايرويق
(2)

 مهنجيػة اًححػث ،ظػالح ازليػن رشوخ -63 -62ص، يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية ٌَححث املهنجية اًـَمية ،جدريي ايسنياهؼر:  -

 .58ص ،ٌَجامـيني اًلاهوين
(3)

 ٌَححػث املهنجيػة اًـَميػة ،جدريي ايسػني -94، 93ص، اًوجزي يف مهنجية اًتفىري اًلاهوين واًححث اًـَمي، اهؼر: حورية سويلي -

 .58ص، مهنجية اًححث اًلاهوين ،ظالح ازلين رشوخ - 63ص، يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية
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جية ٔأن يىون املوضوع اخملتار ٌَححث يػدخي مضػن اختعاظػات  اًتخعط اًـَمي واملِي: -ُػ

اًحاحث وختععَ اًـَمي، ٕاذ يعـة ؿىل اًحاحث اشلي زاول دراس تَ يف ختعط مـػني ٔأن خيتػار 

خيرج ؾن هعاق ختععَ. نػٌل ٔأن ؿامػي اًتخعػط املِػي ُػو مػؤ ر ذايت يف اختيػار موضوع حبث 

املوضوع، حيث من املرقوب فيَ ٔأن يواظي اًحاحػث يف هفػس ختععػَ املِػي حػل تسػِي ؿَيػَ 

معَية اًححث، ويدمع اجلاهة اًـمًل ملوضوع حبثػَ واسػت ر هتػاجئ حبثػَ يف الارتلػاء وتلػسل مٌاظػة 

 . (1)يضلَِا ٔأؿىل يف اًوػيفة اًيت

  :املـايري املوضوؾية الختيار موضوع اًححث اًـَمي -2

 اًلمية اًـَمية ملوضوع اًححث: -1.2

جية ٔأن يىون موضوع اًححث مدتىرا، جديدا، ويضػيف مـػارف جديػدة ميىػن مػن انتضػاف 

 . (2)حلائق جديدة ٔأو يدمع املـَومات اًساتلة ًتعحمل ٔأن  وضوحا

 ماكهة اًححث اًـَمي:  -2.2

يتحدد اختيار املوضوع حبسة هوؾية وماكهية اًححث اًـَمػي املػراد ٕاؿػدادٍ تػني ٔأهػواع اًححػوث 

اًـَمية، فيجة ٔأن خيتار اًحاحث مواضيؽ تتٌاسة مؽ ازلرجة اًـَمية املػراد احلعػول ٔأ هػ  رسػاةل 

 .  (3)ماجيس تري ٔأم ٔأظروحة دنتوراٍ ٔأم وركة حبثية  ملضارنة يف مَتل  ٔأو اًًرش يف جمةل حممكة

 وفرة املادة اًـَمية واملعادر اًححَيوقرافية:  -3.3

تؤ ر املادة اًـَمية يف كمية اًححث وهوؾيتَي فِيي حمدد ُػام ملوضػوع اًححػث، فاًحاحػث اشلي ال 

جيد معادر ومراجؽ ًححثَ ثضك  ف ال يس تعيؽ استيـاب مجيؽ حلائق موضوع حبثَ وال يتضك 

 . (4)ىل اًتـمق واًتحَيي واًرتهيةٔأساسا ؿ زليَ هؼام اًتحَيي املرتىز

                                                            
(1)

مهنجيػة اًححػث اًـَمػي يف  ،مـػداوي جنيػة - 94ص، يف مهنجية اًتفىػري اًلػاهوين واًححػث اًـَمػي اًوجزي، اهؼر: حورية سويلي -

 .64 -63ص، يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية ٌَححث املهنجية اًـَمية ،جدريي ايسني - 71ص اًـَوم اًلاهوهية،
(2)

مهنجيػة اًححػث اًـَمػي يف  ،مـػداوي جنيػة - 95ص، اًوجزي يف مهنجية اًتفىػري اًلػاهوين واًححػث اًـَمػي، اهؼر: حورية سويلي -

 .21، 22ص مهنجية اًححث اًلاهوين، ،ؾحد اًيور  يج -71ص، اًـَوم اًلاهوهية
(3)

اًوجزي يف مهنجية اًتفىػري اًلػاهوين ، حورية سويلي -65ص ، يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية ٌَححث املهنجية اًـَمية ،جدريي ايسني -

 .96ص، واًححث اًـَمي
(4)

اًػوجزي يف مهنجيػة اًتفىػري ، حوريػة سػويلي -66ص، يف اًـَوم اًلاهوهيػة والاداريػة ٌَححث املهنجية اًـَمية ،اهؼر: جدريي ايسني -

 .95ص، اًلاهوين واًححث اًـَمي
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 املدة ايددة إلجناز اًححث: -4.4

ؿىل اًحاحث ان خيتار املوضوؿات اًيت تتٌاسة وظحيـة املوضػوع اخملتػار واملػدة ايػددة إلجنػاٍز 

من كدي اجلِات اًوظية ؿىل ازلراسات املتخععةي فاملواضيؽ املتضـحة كد جتـي اًحاحث يسػ تلرق 

 . (1)  املتاح هل كاهو وكتا ٔأظول من اًوك

 اختيار وظياكة ؾيوان اًححث -اثهيا

تـترب معَية اختيار ؾيوان اًححث من ٔأل اخلعوات اًػيت يتخػذُا اًحاحػثي ٕاذ ٔأن ُػذٍ اخلعػوة 

ر ؤأسػػاس اًيجػػاح يف حتديػػد متلػػريات اًححػػث اخملتَفػػة، حيػػث يـىػػس اًـيػػوان كػػدرة  متثػػي جػػُو

ط يف ؾيوان اًححث مجةل من املواظفات واًرشوطاًحاحث ؿىل حتديد املتلريات تدكة، ويضرت 
ي  (2) 

 ٔأمهِا:

  :رشوط ومواظفات اًـيوان اجليد -1

 جية ٔأن يىون اًـيوان جديدا كري مس هت  من اًحاحوني اًساتلني. -

 ازلكة واًوضوح واًحـد ؾن ألًفاظ املرتادفة يف اًـيوان اًواحد. -

 ًـموميات.ازلالةل والاحياء ملضمون اًححث واًحـد ؾن ا -

 اخلَو من الاظياب واًتياسة اجليد يف اًـيوان تني الاظاةل والاختعار. -

 يًدلي ٔأن يىون اًـيوان صامال ملتلريات اًححث ألساس ية ويـىس اًـالكة تيهنا، -

ٔأن يىون اًـيوان مالمئا ملوضوع ازلراسػة ومـػرب ؾهنػا، حبيػث يىػون ُػذا اًـيػوان كػادرا ؿػىل  -

 املوضوع اشلي تياوهل اًحاحث خالل حبثَ اًـَمي.ٕاؾعاء فىرة ؿامة ؾن 

ٔأن حيلق اًـيوان اخملتػار اًػرتاتط تػني مجيػؽ ٔأجػزاء اًححػثي تػدء ابمللدمػة وظػوال ٕاىل اخلامتػة،  -

 فيىون مـربا وصامال.

                                                            
(1)

تفىػري اًلػاهوين اًػوجزي يف مهنجيػة اً ، حوريػة سػويلي -71ص، مـػداوي جنيػة، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػةاهؼر:  -

 .95ص، واًححث اًـَمي
(2)

 .66ص، والاحعاء اًـَمي اًححث ٔأساًية املـاين، ٔأمحد جرادات،  دض -
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 .  (1)ٔأن يىون اًـيوان مضوكا مس تفزا ًفضول اًلار  -

 :معادر احلعول ؿىل ؾياوين ألحباث اًـَمية -2

 معادر ميىن من خالًِا احلعول ؿىل ؾياوين ٔلحباث ؿَمية مهنا:ُياك ؿدة 

ذٍ ازلراسات متضاجىة ويمكي تـضػِا اًػحـغ  - ازلراسات اًساتلة واجملالت اًـَمية اخملتَفة، ُو

 الٓخر، والاظالع ؿَهيا يؤدي ٕاىل توس يؽ مدارك اًحاحث وحتفزٍي الختيار ؾياوين جديدة.

 واًىتة اًـَمية.اًلراءة اًياكدة اًتحَيَية ٌَمراجؽ  -

 اخلربة واًتجرتة يف جمال اًححث اًـَمي. -

هتاجئ وتوظيات ألحباث وازلراسػات اًسػاتلة اًػيت كاًحػا مػا تتضػمن توظػيات تتـَػق إبجػراء  -

 حبوث مـيية.

أٓراء اخلرباء واخملتعني من ذوي اخلربة يف جمال ختعط اًحاحث، تدء ابملرشف ؿىل حبثَ ولك  -

 . (2)توا اًححث ومارسٍو يف ٕاظار املهنج اًـَميألساتذة واًحاحوني اشلين جر 

 وفرضياتَ: صاكًية اًححث اًـَميإ  -اثًثا

 اإلصاكًية يف اًححث اًـَمي: -1

ال صم ان اختيار موضوع اًححث اًـَمي يف حد ذاتػَ يثػري تسػاؤالت حػول مػا تريػد مـرفتػَ، 

اًػيت تيخوػق ؾػٌل يثػرٍي  شل  فٕان اًتفىري يف وضؽ خعة حبث يس حلَ اًتفىػري يف ظػياكة الاصػاكًية

موضوع اًححث من مضتت حتتاج ٕاىل حبػث ودراسػة، مفضػلكة اًححػث متثػي اخلعػوة اًثاهيػة يف 

                                                            
(1)

مـػداوي جنيػة، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي يف  -66 ص، يف اًـَوم اًلاهوهيػة والاداريػة ٌَححث املهنجية اًـَمية ،اهؼر: جدريي ايسني -

املهنجيػة ، ظا  ظَيس - 67-66ص، ادات، ٔأمحد املـاين، ٔأساًية اًححث اًـَمي والاحعاء دض جر  -74 -72ص، اًـَوم اًلاهوهية

 .136 -135ص، يف دراسة اًلاهون
(2)

مـداوي جنية، مهنجية اًححث اًـَمػي يف اًـَػوم  -67ص،  دض جرادات، ٔأمحد املـاين، ٔأساًية اًححث اًـَمي والاحعاءاهؼر:  -

 .76ص ، اًلاهوهية
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خعوات اًححث اًـَميي ٕاذ ٔأن اًِدف ألسايس إلجراء ٔأي حبث ؿَمي ُو مـاجلة مضلكة مـييػة، 

 . (1)وٕاجياد احلَول املياس حة ًِا

 :صاكًيةمفِوم االٕ  .1-1

 :صاكًية ًلةاالٕ  -أٔ 

يلال ٔأصك ألمر ؿَيَي ٔأي اًتخس واختَط، واملضػلكة ألمػر اًعػـة املَتػخس واملضػتدَ اشلي 

 ميىن ٔأن جند هل حال.

والاصاكل معدر يـي الاًتحاس واًلموض، ومععَمل "الاصاكل" و"الاصػاكًية" ال يوجػد يف 

 . (2)املـامج اًـرتية اًلدمية

 :صاكًية اظعالحااالٕ  -ب

ا املػدخي املهنجػي اشلي يتخٌػاٍ اًحاحػث يف Problématiqueالاصاكًية   اًححث اًـَمي ابؾتحاُر

 ملـاجلة موضوع حبثَ، ٔأؾعي  ًِا ؿدة تـريفات مهنا:

  ِٕا اًححث من ٔأجي تخياَا وتوضيحِا، فاإلصػاكًية اال صاكًية يه اًفىرة ايورية اًيت يدور حًو

 . (3)ؽ سريورة معَيات اًححثوجرمغ اهخواكِا ؾن ؾيوان اًححثي فِيي معَية ساتلة والحلة مس مترة م

  ٕاًضػىوكي حبيػث ٔأَػا تلدػي االجحػات ٔأو اًيفػي ٔأو  هتا ِػا صاكًية يه كضيَ  ية ؿامة تثػرياال

 . (4)ألمرين مـا، والاجاتة يف الاصاكًية كري ملدمة وتحل  دامئا تني ٔأخذ ورد

                                                            
(1)

، اجلزائػػر، دار اًلعػػحة، ترمجػػة: توزيػد ةػػراوي وأٓخػرون، س اجنػرس: مهنجيػػة اًححػث اًـَمػػي يف اًـَػػوم الاوسػاهيةاهؼػر: مػػوري -

ٔأسػاًية  ،ٔأمحػد املـػاين، اتد دض جػرا -52ص، اًضامي يف مهنجية اًححث اًـَمػي ،ؿًل مراح، حورية ًخضريي -141ص، 2226

 .62ص، اًححث اًـَمي والاحعاء
(2)

 يػة  ،1ٔأًليػ  ؿػىل ظَحػة كػاهون حٌػا ، وكػاهون ؾلػاري ماسػرت ،ارضات يف مادة مهنجيػة اًححػث اًـَمػيحم ،اهؼر: جداي ؿًل -

ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية مػن اًفىػرة  ،محد اجراُمي خرضأٔ  -16ص، 2219 -2218، 1جامـة ابتية، احللوق واًـَوم اًس ياس ية

ر، حل اخلامتة  .97ص، 2213، اًلاُرة، جامـة ألُز
(3)

 .51 -52ص، اًضامي يف مهنجية اًححث اًـَمي ،ؿًل مراح، ورية ًخضرييح -
(4)

معػعف  اًحيػداري ٔأتػو سػـدٍ، املهنجيػة  – 97ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من امللدمة حل اخلامتػة ،ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -

، 2222 ،1دار ألُػرام ًإلظػدارات اًلاهوهيػة، مرصػ، طاًلاهوهية تني اًلواؿػد اًيؼريػة واملِػارات اًتعحيليػة ازلًيػي اًـمػًل ٌَلػاهوهيني، 

 .143ص
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  ٕاًػيت  ؤالتصاكًية يه اًسؤال ايري اشلي يلف ٔأمامػَ اًحاحػث، ٔأو يه ٍلوؿػة مػن اًتسػااال

يعر ا اًحاحػث ًيجيػة يف ذُن اًحاحث حول موضوع كامغ حيتاج ٕاىل تفسري وتوضيمل، و تدور 

 . (1)ؾهنا ٔأجياء كيامَ ابًححث، ويه اًلاؿدة ألساس ية يف اًححث

  مجةل اس تفِامية تسبٔل ؾػن اًـالكػة املوجػودة تػني متلػريين ٔأو صاكًية نذ  تبَٔا: تـرف االٕ و"

غ املتلريات ٔأو املـعيات مـروفة وتـضِا كري مـروف، ذما يتعَة حبثػا ٔأن ، حبث تىون فدهيا تـ

 . (2)ٔأو حتراي

  ٕويه ايػور اًتيػاػري اشلي يػدور  . (3)صاكًية فن وؿمل، ٔأو يه فػن ؿػمل ظػرح املضػتتاال

 . (4)حوهل اًححث اهعالكا من فضول حويث زلى اًحاحث، ٔأو زلى فىرة اًححث

 ريػة وؿىل ُذا ألساس يمتثي دور الاصاك ًية يف ٔأَا متىن اًحاحث مػن حتديػد املسػائي اجلُو

ػا اثهويػة، وتتجسػد يف اًعػػرح اشلي يتخٌػاٍ اًحاحػث مكػدخي ملـاجلػػة  يف حبثػَ مػن تػ  اًػػيت يـترُب

موضوع اًححػث يف صػك تسػاؤل ٔأو ٔأسػ  ةل مـييػة مرتحعػة مٌعليػا، ختػدم اًلػرض مػن اًححػث، 

 . (5)مهنجية واحضةوتسـ  ٕاىل حتليق اًِدف اشلي يًضدٍ اًحاحث وفق 

 :صاكًيةاًفرق تني املضلكة واالٕ  .1-2

ٌل  Problématiqueوالاصاكًية  Problèmeيذُة تـغ اًحاحوني ٌَخَط تني املضلكة  ويـترُب

 مكرتادفني، وكد حاول اًحـغ تيان ُذٍ اًـالكة من خالل:

ؾلدة ال تد من  اًضـور ٔأو الاحساس توجود ظـوتة ال تد من ختعهيا ٔأوتـرف املضلكة تبَٔا:  -أٔ 

جتاوزُا ًتحليق ُدف ما ٔأو ٔأَا الاظعدام تواكؽ ال ىريػدٍ، نػٌل تـػرف ٔأيضػا تبَٔػا ألمػر اًعػـة 

                                                            
(1)

ئاكػان ؾحػد اًـزيػز رضػا، ٔأظػول اًححػث  – 128ص، تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية واًلاهوهية املعوةل واخملترصػة ،هـميي ؾحد امليـم -

 .39ص، 2219، 1مًضورات زين احللوكية، تريوت، ًحيان، طاًلاهوين، 
(2)

  .59ص،2227، 1طظركَ اإلحعائية، دار اًثلافة،  -ٔأدواتَ -ٔأساًية اًححث اًـَمي مفاُميَ جودت ؾزت ؾعوي، -
(3)

 .89ؿًل مراح، مهنجية اًتفىري اًلاهوين، ص -
(4)

رايض ؾ ن، مـايري اجلودة اًححثية يف اًرسائي اجلامـيػة ألسػس اًـمَيػة ابًتعحيػق واٍمتثيػي ًوضػؽ اخلعػة، دار اًىتػة اًـَميػة،  -

 . 44ص، 2214ًحيان، تريوت، 
(5)

 .89، 86، صؿًل مراح، مهنجية اًتفىري اًلاهوين -
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املَتخس اشلي ميىن ٔأن جند هل حال. ويه ؾحارة ؾن تسػاؤل مؤكػ  يسػ توجة جػوااب ملٌـػا سػـيا 

 . (1)وراء اًححث ؾن احلليلة

امغ ٔأو تسػاؤل يػراود ذُػن اًحاحػث مضلكة اًححث تـعي اهعحاؿا واحضػا ؿػىل اَػا موكػف كػ

وحياول ٕاجياد حي ٔأو جواب مٌاسة هل، مفضلكة اًححث يه لك ما حيتاج ٕاىل حي وٕاػِار اًيتػاجئ، 

 . (2)ٔأو يه تساؤل يدور فيذُن اًحاحث حول موضوع كامغ حيتاج ٕاىل تفسري

ة معػػعَمل املضػػلكة فضفاضػػا ومتسػػـا وال ميىػػن اًػػتحمك فيػػَ تعػػورة دكيلػػة، شل  فػػٕان املضػػلك

تتحول ٕاىل ٕاصاكًية ؾيدما يعحمل متـػذرا الاملػام جػك جواى ػا ؿػىل املسػ توى اًتعػوري واًـَمػيي 

حيث يحدو اًتحمك يف املضػلكة وتـريفِػا وحتديػد مـاملِػا وضػحعِا ٔأمػرا ظػـحا، تػي ومتـػذرا، شل  

 . (3)تعحمل الاصاكًية يه املععَمل اشلي يَجبٔ ٕاًيَ اًحاحوون

يه  ًـالكػػة تػػني اًػػك ؤأجزائػػَ، وتػػني اجلػػزء واًػػك، ًية ؿالكػػة تػػني املضػػلكة والاصػػاك -ب

فاملضلكة جزء من الاصاكًية، والاصاكًية ٍلوؿػة مػن املضػتت اجلزئيػة، فػٕاذا اسػ تعـيا حتديػد 

موضوع الاصاكًية ؾرفٌا املضتت اًيت تتدـِا، وؿىل ُذا فٕان املضلكة ظاتـِا جزء، ألس  ةل اًػيت 

ِا ٔأس  ةل جزئية، تيامن   الاصاكًية ظاتـِا صامي وؿام يتٌاول اًلضااي اًىربى.تتٌاًو

 :اٍمتيزي تني املضلكة والاصاكًية -ج

 ي حيث جند ٔأن املضلكة من حيث زمن ظر ا واًضػـور هبػا من خالل اًس حق وزمن ظر ا

تس حق الاصاكًية، ٕاذ كاًحا ما يحدٔأ اًحاحث دراس تَ ًويس يف ذُيَ سػوى فىػرى ؿامػة ٔأو صػـور 

ة مػا تسػ تحق اًححػث والاس تلعػاء. يف حػني تىػون الاصػاكًية يه املػرحةل كامغ توجود مضلك

ثػَ اًػيت اًتاًية ٌَضـور ابملضلكة، وؿىل ٔأساسِا يضحط اًحاحث تعورٍ اًـَمػي حػول تسػاؤالت حب 

 .  (4)صاكًيةتضك اًعورة اٍهنائية ًالٕ 

                                                            
(1)

 .97ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من امللدمة حل اخلامتة ،ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -
(2)

ماجػد َلػد  -54ص، اًػوجزي يف ٕاؿػداد اًححػث اًـَمػي اًلػاهوين ،ٔأمحد حمروس ؿػًل  يج، مععف  ايرويق اهؼر: صادية اجراُمي -

 .74، 73ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،اخلياط
(3)

 .111ص، تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية واًلاهوهية املعوةل واخملترصة ،هـميي ؾحد امليـم -
(4)

اًححث ٔأساًية ، ماجد َلد اخلياط -112ص ، تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية واًلاهوهية املعوةل واخملترصة ،اهؼر: هـميي ؾحد امليـم -

 .74ص، اًـَمي
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 ي حيث جنػد ٔأن املضػلكة تتسػم ابالتسػاع وؿػدممن حيث الاتساق والاهضحاط ٔأو اًوضوح 

اًوضوح والاهضحاط، فتجـي موضوع اًححث فضفاضػا يعػـة حبثػَ، ًتػبئت الاصػاكًية ًتحػد مػن 

 . (1)اتساؿَ فتضحط املضلكة ضحعا دكيلا وحتددُا حل تىون كاتةل ٌَححث

 اًلَق اًيفيسػ اشلي يثػرٍي لك مػهنٌل يف هفسػ ية  يصاكًيةن هلاط الاختالف تني املضلكة واالٕ م

ثري ازلُضة  ه  اًلضية املعروحة مضلكة، ٔأما ٕاذا  ن ٕاحراجا  ه  اًفردي حبيث ٕاذا  ن اًتوتر ي 

 . (2)اًلضية املعروحة ٕاصاكًية

  تَتلػػي املضػػلكة والاصػػاكًية مػػن حيػػث ٔأَػػٌل ميػػثالن اًسػػـي ازلاظ ًإلوسػػان يف اًححػػث ؾػػن

ٌل يعرحػان مـػا تعريلػة اسػ تفِامية ٔأسػ  ةل تًتؼػر ٕاجاتػة مدمعػة حبجػج  احلليلة وٕادراك املـرف، ُو

ٌل يتفلان مـا يف ٔأَػٌل يححثػان ؾػن خمػرج، ويثػريان يف اًػيفس و  جراُني من ٔأجي اًتبٔهيد ٔأو اًيفي. ُو

 .  (3)اًلَق واحلرية من ٔأجي تَوغ احلليلة، ٔلن ظَة احلليلة يتعَة ذ 

 :مـايري ؤأسس اختيار ٕاصاكًية اًححث اًـَمي .1-3

يػار مضػلكة حبثػَ، وؾيػد حتديػدُا ُياك مـايري واؾتحارات جية ؿىل اًحاحث مراؿاهتا ؾيد اخت 

 وؾيد ظياقهتا اًعياكة اٍهنائية، ؤأل ت  املـايري:

  ٔأن ىىون مضلكة اًححث كاتةل ٌسلراية واًححث، مبـىن ٔأن تيخوق ؾهنا فرضيات ٔأو ٔأس  ةل كػاتةل

 . (4)ًالختحار ملـرفة مدى ةهتا

  سػػة اخلاظػػة مبجػػال ٔأن تىػػون املضػػلكة اًححثيػػة ٔأظػػيةل ذات كميػػة ؿَميػػة، وذات ظػػةل ابملٌلر

اًححث، فال تدور حول موضوع ال يس تحق اًححث، ؤأال تىون تىرارا ملوضوع ٔأص حؽ حبثا وحتَػيال 

 . (5)يف دراسات ساتلة

 .ٔأن تىون كريحة من جمال ختعط اًحاحث 

                                                            
(1)

 .112ص، تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية واًلاهوهية املعوةل واخملترصة ،هـميي ؾحد امليـم -
(2)

 .98-97ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىرة حل اخلامتة ،ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -
(3)

 .97ص، ل اخلامتةٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من امللدمة ح ،ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -
(4)

 .75ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ماجد َلد اخلياط -78 -77ص، مـداوي جنية، مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية -
(5)

مـداوي جنية، مهنجية اًححث اًـَمػي يف اًـَػوم  -63ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي والاحعاء، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات :اهؼر -

 .75ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ماجد َلد اخلياط -78ص، اًلاهوهية
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 .ٔأن تىون املضلكة اًححثية كريحة من ميول واُامتمات اًحاحث 

  من حيث اًىفاءة واًوك  واًتاكًيف، ٔأن تىون مضلكة اًححث يف حدود وٕاماك ت اًحاحث

 . (1)فدـغ املضتت ٔأنرب من كدرات ابحوهيا، فيضـون يف متاُاهتا

  ِا دالةل ُامة ابًًسػ حة جملػال اًححػث واًتبٔنػد مػن تيػاول ٔأن تىون املضلكة اًححثية حديثة، ًو

 . (2)ُذٍ املضلكة ابًححث وازلراسة، وسوف تضيف صيئا جديدا ٕاىل املـرفة الاوساهية

  ٔن تـرب مضلكة اًححث ؾن ؿالكة تػني متلػريين فػبٔن ، وٕاال اظػحمل مػن كػري املمىػن ظػياكة أ

فرضية ًِا
 (3) . 

 (4)ٔأن تىون مضلكة اًححث كاتةل ٔلن تعاغ ؿىل صك سؤال . 

 .ٔأن يتبٔند اًحاحث ٔأن مضلكة دراس تَ مل يس حلَ ٔأحد ٕاىل دراس هتا 

 ا وجترجهتا  . (5)ٔأن تتضمن املضلكة اًححثية ٕاماكهية الختحاُر

  ٔأن تىون مضلكة اًححث كادة ؿىل جذب اُامتم اًحاحوني الٓخػرين فيتيػاًوون مهنػا جواهػة مل

يتـػػرض ًِػػا اًححػػث، مبـػػىن ٔأن املضػػلكة ترهػػ  اًحػػاب مفتوحػػا ٌَـديػػد مػػن ازلراسػػات املمىٌػػة ٔأو 

 . (6)اًضاتعة

 ا مس متر، ٔأو خي ىش من ؾودهتػا ٔأن تىون املضلكة اًححثية سارية املفـولي مبـىن ٔأَا كامئة ؤأ ُر

 .  (7)جمددا، ونذ  ٔأن تىون واكـية مبـىن ٔأَا ًيس  افرتاضية ٔأو من وسج اخليال

                                                            
(1)

 .75ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ماجد َلد اخلياط -78ص، مـداوي جنية، مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهيةاهؼر:  -
(2)

داد اًححػوث واًرسػائي ٕاؿػ ،ٔأمحػد ٕاجػراُمي خرضػ -63ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي والاحعاء ،ٔأمحد املـاين، اهؼر:  دض جرادات -

 .129ص، اًـَمية من امللدمة حل اخلامتة
(3)

ماجػد  -78ص، مـداوي جنية، مهنجية اًححػث اًـَمػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػة -65ص، ساًية اًححث اًـَميأٔ  ،اهؼر جودت ؾزت -

 .75ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، َلد اخلياط
(4)

 .75ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ماجد َلد اخلياط -65ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،اهؼر: جودت ؾزت ؾعوي -
(5)

 .65ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، جودت ؾزت ؾعوي -
(6)

 .132ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من امللدمة حل اخلامتة ،ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -
(7)

 .124ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من امللدمة حل اخلامتة ،ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -
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 اًـَمي: صاكًية اًححثإ ألس  ةل اًضاتعة ًعرح  .1-4

ُياك ؿالكة وجيلة تراتعيػة تػني ؾيػوان اًححػث والاصػاكًية املعروحػة واخلعػة املـمتػدة ملـاجلػة 

ددة، فػميىن ظػرح ٍلوؿػة مػن ألسػ  ةل حػول موضػوع موضوع اًححػث مػن خػالل الاصػاكًية ايػ

اًححث ايػدد مػن حيػث ألمهيػة، ومػا ييعػوي ؿَيػَ مػن كضػااي ومسػائي حتتػاج ٕاىل حبػث، ومػا 

ألُداف املرجوة من اًيتاجئ املتوكػؽ اًوظػول ٕاٍهيػا مػن خػالل كيامػَ ابًححػثي فداإلجاتػة ؾػن ُػذٍ 

ا ميىن اًتوظي ٕاىل اس تخالص ظرح الاص  .  (1)اكًيةألس  ةل وكرُي

ويف ُذا الاظار ٌوَتبٔنػد مػن ٔأمهيػة املضػلكة اًححثيػة وضػحعِا، فٕاهػَ يتوجػة ظػرح مجػةل مػن 

 الاس تفسارات وألس  ةل ٔأمهِا:

 ،َُي تس تحوذ املضلكة ؿىل اُامتم اًحاحث ورقحت 

 ،ُي ُذٍ املضلكة جديدة، ما يه ؿالكهتا مبضالك حبثية ٔأخرى 

  ًححث،ُي ُذٍ املضلكة هفسِا ظاحلة ٌسلراسة وا 

 ،ُي يس تعيؽ اًحاحث اًليام هبذٍ ازلراسة امللرتحة وفلا ملضتهتا املعروحة 

 ،ُي ُذٍ ازلراسة س تضيف ٕاىل املـرفة صيئا 

 ،ُي كام ابحث أٓخر مبـاجلة ُذٍ املضلكة ٔأو مضلكة تضاهبِا ٔأو تلرتب مهنا 

 ،ُي تتوفر املـَومات اًالزمة ؾن املضلكة 

  اٍهنائية واًيتاجئ اًيت س يحعي ؿَهيا اًحاحث يف مـاجلتَ ُي ُياك ٕاماكهية يف تـممي اًتوظيات

  (2)ٌَمضلكة ؿىل مضالك ٔأخرى مضاهبة،

                                                            
(1)

 .52، 51ص، اًضامي يف مهنجية اًححث اًـَمي ،ؿًل مراح، يخرش ً اهؼر: حورية  -
(2)

مٌعػور  -57-55ص، اًوجزي يف ٕاؿػداد اًححػث اًـَمػي اًلػاهوين ،ٔأمحد حمروس ؿًل  يج، مععف  ايرويق اهؼر: صادية اجراُمي -

، جامـػة ابتيػة -ماجس تري -ت ًعَحة اًس ية ٔأوىل دراسات ؿَياحمارضا، وظرق حتليق خمعوظاتَ، ومٌاُجَ، اًححث اًـَمي تلٌياتَ،  يف

 .3ص، مـايري ومعادر ظػياكة الاصػاكًية اًححثيػة اجليػدة ،رشع ؾحد اًرزاق، نٌلل ؾوييس -33ص ،2222 -2221اًس ية اجلامـية 

 ُمتاح ؿىل اًراتط اًتايل: 
https://www.researchgate.net/publication/331398820_mayyr_w_msadr_syaght_alashkalyt_albhthyt_al

jydt . (10/08/2022. 11
h
 : 20) 

https://www.researchgate.net/publication/331398820_mayyr_w_msadr_syaght_alashkalyt_albhthyt_aljydt
https://www.researchgate.net/publication/331398820_mayyr_w_msadr_syaght_alashkalyt_albhthyt_aljydt
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 اًـَمي: ظياكة ٕاصاكًية اًححث .1-5

ال صم ٔأن معَية ظياكة مضلكة اًححث ثضك وا  ودكيق ؿىل اًرمغ من ٔأمهيهتا كػد ال تىػون 

سوى ٔأفاكر ؿامة، ٔأو صـور كػامغ ذمىٌة يف اًحداية، حيث يحدٔأ اًحاحث دراس تَ ًويس يف ذُيَ 

توجود مضلكة ما تس تحق اًححث والاس تلعاء. وابًتايل تو ٕاؿادة ظياكة املضلكة مػرة ٔأخػرى ٕاىل 

ٔأن يو حتديدُا وظياقهتا، وتثخ  جواى ا وفعَِا ؾن املواضيؽ اًلريحة، فِيي معَية سػاتلة والحلػة، 

 . (1)ومس مترة مؽ سريورة معَيات اًححث

ة اًححػػث تـريػػف املضػػلكة وحتديػػدُا تضػػحط مـاملِػػا ووضػػـِا يف جمراُػػا وتـػػي ظػػياكة مضػػلك

 .  (2)اًفىري

 :ضواتط وكواؿد ظياكة الاصاكًية -أٔ 

 جية ؿىل اًحاحث مراؿاة اًلواؿد الٓتية ؾيد ظياكة الاصاكًية.

  جية ٔأن تعاغ ٕاصاكًية اًححث يف ظورة دكيلة وواحضة تتوػيػف ؾحػارات حمػددة تـػرب ؾػن

جماًِا، وتوجَ اًحاحث ٕاىل اًـياية املحػارشة مبضػلكتَ، ومجػؽ املـَومػات واًحيػا ت مضمون املضلكة و 

 . (3)املتـَلة هبا، وترصد اًحاحث ٕاىل معادر املـَومات املتـَلة مبضلكتَ

  جية ٔأن حتدد املفػاُمي واملعػعَحات املسػ تـمةل يف ظػياكة الاصػاكًية ثضػك ميىػن حتليلِػا

 . (4)يَ اًحاحث ترمجهتا يف اًواكؽمعَياي ٔأي ٕاىل احلد اشلي يس تعيؽ ف 

 (5)ٔأن يو ظياكة املضلكة تبٔكي كدر ذمىن من اًلكٌلت اًيت تـرب ؾهنا . 

  اختيار ألًفاظ واملععَحات ًـحارات املضلكة ٔأو ألس  ةل اًػيت تعر ػا ٌَححػث تعػورة تـػرب

ضػيلة ؾن مضمون املضلكة تدكةي حبيػث ال تىػون موسػـة متـػددة اجلواهػة، نثػرية اًتفاظػيي، و 

 . (1)حمدد ٌَلاية ويعـة فِم امللعود مهنا تدكة ووضوح
                                                            

(1)
، ي يف مهنجيػة اًححػث اًـَمػيحوريػة ًخرشػي، ؿػًل مػراح، اًضػام -75ص، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي ،ماجد َلد اخلياط :اهؼر -

 .51ص
(2)

 .89ص، مهنجية اًتفىري اًلاهوين ،ؿًل مراح -
(3)

، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي ،جػودت ؾػزت ؾعػوي -96ص، اًوجزي يف مهنجية اًتفىري اًلػاهوين واًححػث اًـَمػي ،حورية سويلي -

 .64ص
(4)

 .89ص، مهنجية اًتفىري اًلاهوين ،ؿًل مراح -
(5)

 .82ص، ساًية اًححث اًـَميأٔ  ،ماجد َلد خياط -
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  ٕان الاصاكًية اًيت يلوم تعياقهتا اًحاحث ؾيد اختيار موضوع حبثَ يه ٕاصػاكًية مددئيػة، كػد

تتلري فامي تـد، ٕاما تتوس يؽ هعاكِا ٔأو تضػييلَ، ٔأو ظػرح مضػتت ٔأخػرى تتـَػق تػذات املوضػوع، 

 . (2)ايتَ ختتَف ؾهنا تـد دراس تَ واًتـمق فيَوذ  ٔأن اًيؼرة ملوضوع اًححث يف تد

 :ٔأساًية ظياكة الاصاكًية -ب

 تعاغ ٕاصاكًية اًححث تبٔحد ألسَوتني اًتاًيني:

 صاكًية اًتلريرية(اًعيلة اًتلريرية ٔأو اٌَفؼية )االٕ  ألسَوب ألول:

مجؽ و  املوضوؿات اًيت حتتاج ٕاىل اس تىضافتس تخدم ُذٍ اًعياكة ٕاذا  ن موضوع اًححث من 

مـَومات ؿامة، حبيث ال توجد يف ذُن اًحاحث ٔأي ٔأس  ةل حمػددة يححػث ًِػا ؾػن ٕاجػاابت، فِػو 

 . (3)ـَومات ؾن املضلكة اًححثيةامليسـ  ًتوظي ٕاىل ٔأنرب كدر من 

وحتَيَِػا يف ُذٍ احلاةل جبمةل خربيػة، يف صػك كضػية يػو ؾرضػِا  صاكًيةويىون اًتـحري ؾن االٕ 

 ور موضوع اًححث تبٔسَوب مرنز ودكيق ووا ، وميثي شل  تػ:حتَيال مرتاتعا، يتـَق مبحا

 ؿالكة اشل ء ابًتحعيي اًـَمي ًعَحة املاسرت. -

 . (4)هيفية مساؿدة املوػفني ؿىل تركية مسارل املِي -

 اًعيلة الاس تفِامية )ظيلة اًسؤال(ألسَوب اًثاين: 

ؾيػدما تىػون  )سؤال الاهعالق(كاًحا ما يو ظياكة اإلصاكًية ؿىل ُي ة سؤال ٔأو تساؤل ٔأويل 

ِػا املضلكة واحضة ، ويـرب ؾيَ ٔأحيا  ابًسؤال اًرئييس اشلي يحَػور اًفىػرة ايوريػة اًػيت يػدور حًو

موضوع اًححث. نٌل كد ييخوق ؾن ُذا اًتساؤل اًرئييس تساؤالت فرؾية يتـَق لك مهنػا مبتلػري ٔأو 

 . (5)ن خعة اًححثمؤرش من مؤرشات املوضوع، وترتة حبسة ٔأمهيهتا وحمَِا م

                                                                                                                                                                                          
(1)

 .64ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،جودت ؾزت ؾعوي -
(2)

 .96ص، اًوجزي يف مهنجية اًتفىري اًلاهوين واًححث اًـَمي، حورية سويلي -
(3)

 .74ص، 2219، 1ط، ؾٌلن، دار ٔأسامة ًٌَرش واًتوزيؽ، مهنجية اًححث اًـَمي، سـد سَامين املضِداين -
(4)

تلٌيات ٕاؿػداد ألحبػاث اًـَميػة اًلاهوهيػة املعػوةل  ،هـميي ؾحد امليـم -64ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،ت ؾعويجودت ؾز  :اهؼر -

 .121ص، واخملترصة
(5)

 ،هـميػي ؾحػد املػيـم -93ص، مهنجيػة اًتفىػري اًلػاهوين، ؿًل مراح -64ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي ،اهؼر: جودت ؾزت ؾعوي -

 .74ص، مهنجية اًححث اًـَمي، سـيد سَامين املضِداين -122ص، اًلاهوهية املعوةل واخملترصةتلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية و 
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وجتػػدر الاصػػارة ٕاىل ٔأن ظػػياكة املضػػلكة اًححثيػػة يف ظػػورة سػػؤال تػػربز توضػػوح اًـالكػػة تػػني 

ذٍ اًعياكة تـي ٔأن جػواب اًسػؤال ُػو اًلػرض مػن اًححػث  املتلريين ألساس يني يف اًححث، ُو

 . (1)اًـَمي. وؿىل ذ  يساؿد  ُذا ألسَوب من اًعياكة يف حتديد اًِدف اًرئييس ٌَححث

وؿىل ما تلدم، فاهَ التد ٔأن تىون اإلصػاكًية ايػددة مالمئػة فـػال مالمئػة ؿَميػة ًـيػوان اًححػث 

ؤأن تىون مفِومة مؽ الاتتـاد ؾن احلضو وٕادخال  ٌلت ومجػي اؿرتاضػية كػد تَػخس اًفِػم  ،اخملتار

ححػث وتوكػؽ اًحاحػث يف اخلعػبٔ. ويف لك ألحػوال اًحاحػث مَػزم ابًحلػاء واًتجػاوب مػؽ موضػوع اً 

صاكًيتَ ايددة ووضـِا دامئا ٔأمام هعة ؾيًيَ يف  مػي خعػوات اًححػث، ٕاذ كاًحػا مػا يتٌػاكغ إ و 

 . (2)صاكًياهتم ايددة يف اخلعوات اًالحلة من حبوطمإ تـغ اًحاحوني مؽ 

ومكثال ؿىل هيفية ظياكة اإلصاكًية تعػيلة سػؤال الاهعػالق ٔأو اًتسػاؤل اًرئييسػ، جيػة ؿػىل 

دخي املهنجي اشلي ييوي ٔأن يـاجل من خالهل حبثَ، وذ  تتحديد اإلصاكًية اًػيت اًحاحث حتديد امل

يتخٌاُا ٔكساس ًِذٍ املـاجلػة ٔأو ازلراسػة. مػن ذ  وجيلػة اتفاكيػة حلػوق اًعفػي اًعػادة ؾػن ألدم 

املتحدة، مفوضوع )حلوق اًعفي( يعػرح ؿػدة ٕاصػاكًيات: سػؤال الاهعػالق ميىػن ٔأن يىػون: فػامي 

  (3)اًعفي، وهيف تَورت ذ  ُذٍ اًوجيلة ألذمية، تمتثي ٔأسس حلوق

 :اًتساؤالت يف اًححث اًـَمي .1-6

اًتساؤالت يف اًححث اًـَمي يه ترمجة مفعةل ٔلُػداف اًححػث، وتيخوػق اًتسػاؤالت اًفرؾيػة 

حبيث تلعي لك جواهػة اًححػث، ويضػك لك  ،إلجاتة ؾيًٌَسلراسة من اًسؤال اًرئييس مدارشة 

من خالل رتط لك تساؤل مبحور مـني ًيضري من خالًِػا  ت ازلراسة حمورا ًِايؤل من تساؤالتسا

  (4)اًحاحث ٕاىل اًيتاجئ املتوكـة يف اًححث.

                                                            
(1)

 .64ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، جودت ؾزت ؾعوي -
(2)

ديػوان املعحوؿػات ، مضن نتػاب: دراسػات يف املهنجيػة، مالحؼات حول حتديد اإلصاكًية وظياكة اًفروض، اهؼر: ٔأمحد زردويم -

 . 33ص، 2211، 4ط ، اجلامـية
(3)

 .95ص، مهنجية اًتفىري اًلاهوين، ؿًل مراح -
(4)

، ؾػٌلدة اجلػودة والاؾػامتد الٔ دميػي -169ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىرة حػل اخلامتػة، اهؼر: ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -

، 4ط، اًػرايض، جامـػة  يػف اًـرتيػة ٌَـَػوم ألمٌيػة، املرصد ٕاىل ٕاؿداد اًرسائي وألظروحات وفلا ملـايري اجلودة والاؾػامتد الٔ دميػي

 . 12ص، 2215
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 :اًححثية (ألس  ةل)اًتساؤالت رشوط ومواظفات ظياكة  -أٔ 

تعاغ اًتساؤالت اًيت تض تق من مضلكة اًححػث يف صػك اسػ تفِايم يعػرح فيػَ اًحاحػث مػا 

تفيػد يف حتديػد فاًتسػاؤالت  . مس توى لك حمور من حمػاور ازلراسػة امللعػودمن هتاجئ ؿىل َيتوكـ

فِػيي تسػ تخدم مكحعػات  يايػاور املـَيػة سػَفا َ ؾػن ُػذٍَححث وؿدم خروجاياور ألساس ية ٌ 

ٕارصادية ٌَحاحث، نٌل تفيد يف جـي معَية اًتحَيي تسري حنو ألُداف ايددة يف اًححػث، وتلػودٍ 

 مجػػةل مػػن اًضػػواتط تػػاجئ جيػػدة، ويضػػرتط يف ُػػذٍ اًتسػػاؤالتاجات وه يف اٍهنايػػة ٕاىل اسػػ تًت

 املواظفات ويه: و 

 ري ٕاضايف ملا تـييَ.وحمددة ومعيلة، وال حتتاج ٔلي تفس ىون تساؤالت واحضةجية ٔأن ت 

  تساؤالت ثس يعة وكري مرهحة، وتتسم تدكة اًعياكةاً ٔأن تىون 

 ُتلعي مجيؽ جواهة و وفرضياتَ،  َدافٔأن ترتمج ُذٍ اًتساؤالت ما تتضميَ مضلكة اًححث ؤأ

 موضوع ازلراسة. 

 .ٔأن ال تىون اإلجاتة ؾهنا مـَومة مس حلا 

 هتػا وازلفػاع وكاتةل ٌَلياس ٍميىن تربير ٕاجااب ،ٔأن تىون كاتةل ًإلجاتة يف ضوء املـرفة الاوساهية

  (1)ا ٕاحعائيا.يؾن ةهتا مٌعليا ووظف 

  :ٔأهواع اًتساؤالت اًححثية -ب

 ٔأسَوب ظياقهتا ٕاىل:  ويه تتٌوع حبسة

جواهػة موضػوع ازلراسػة اًتساؤالت اًيت ترتىز ؿىل وظف ٔأحػد : ويه اًتساؤالت اًوظفية -

 موي: ما يه املضتت واًـوائق اًيت يـاين مهنا اًعَحة يف ألحياء اجلامـية، 

 .و ٔأن : ويه اًتساؤالت اًيت يراد مهنا مـرفة اًـالكة وأل ر تني متلريين أٔ تساؤالت اًـالكات -

 تحعيياً ( ؿىل 19 -)هوفيد موي: ما ؿالكة اًتحعيي اًـَمي تعرق اًتدريس، ما ٔأ ر جاحئة هورو 

 ة اجلامـات، حًعَ اًـَمي 

                                                            

-
(1)

 اح ؿىل اًراتط اًتايل:ُمت -14ص ، دًيي مـايري جودة اًححث اًـَمي، ؾعا حسني درويش وأٓخرون 

 http//site.igaza.edu.ps/a darwish/filles . (29/12/2021. 12
h
 :21). 

ؿػًل ؾحػود جـفػر، مهنجيػة اًححػث  -172، 169ص، ائي اًـَمية من امللدمة حل اخلامتػةٕاؿداد اًححوث واًرس ،ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -

 .43ص، اًـَمي واملهنجية يف ؿمل اًلاهون
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، موػي ُػي : ويه تساؤالت املراد مهنا مـرفة اًفػروق تػني متلػريين ٔأو ٔأنػ تساؤالت اًفروق -

  (1)ـَميي ٔأجياء جاحئة هورو ،س توى اًت امل ة اإل ث واشلهور يف توجد فروق تني فئة اًعَح

  :اًفرضياتو اًفرق تني اًتساؤالت  -ج

 ميىن اٍمتزي تني اًتساؤالت واًفرضيات ؾيد ظياكة اإلصاكًية اًححثية من خالل ما يًل:

 ٕاذ ٔأن ًػك مػن  ،اًتساؤالت ًوفرضيات اًححثية معممتان يف ألظي ًتحليق ٔأُداف خمتَفػة

ات، فلاًحا ما تس تخدم اًتساؤالت مكحعات ٕارصادية ٌَحاحػث اًتساؤالت واًفرضيات مزااي واجياتي

وتحليَ ؿىل املسار اًعحيمل، ًتلودٍ يف اٍهناية ٕاىل اس تخالص اًيتاجئ واسػ تًتاجات جيػدة. يف حػني 

ا وحفعِامن ٔأن  ذا ٕاحعائيا مزااي اًفرضيات ٕاماكهية اختحاُر يضيف معداكية وموضوؾية ٕاىل ما . ُو

هتاجئ ازلراسة
 (2) . 

  الت ؾحارة ؾن ٍلوؿة من ألس  ةل اًفرؾية تعاغ ثضػك اسػ تفِايم، حبيػث تػرتمج مػا اًتساؤ

تتضميَ اإلصػاكًية اًححػث واًػيت يه اًسػؤال اًـػام ٔأو اًرئييسػ اشلي يعرحػَ اًححػث وتلعػي لك 

حلػق ٔأُػداف تجواهحَ، ويضػك لك تسػاؤل مػن تسػاؤالت ازلراسػة حمػورا ًِػا. وابإلجاتػة ؿَهيػا ت 

 . (3)اًححث

توكـة تني متلريات امل متةل ٔأو اي ن ؿالكة ؾضيات فِيي ؾحارة ؾن مجي خربية تلريرية تـرب ٔأما اًفر  

 . (4)شلا ميىن اًلول ٔأن اًفرضيات يه ٕاجاابت حممتةل ٔأو مؤكتة ًتساؤالت ازلراسة ،اًححث

                                                            
(1)

 .167ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من امللدمة حل اخلامتة، اهؼر: ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -
(2)

ٔأمحػد  -77ص ،2228، 2طمًضورات جامـة اًلػدس املفتوحػة، ؾػٌلن،  ،مٌاجه اًححث اًـَمي، اهؼر: رص يدي اًلوامسة وأٓخرون -

 .167ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىرة حل اخلامتة، ٕاجراُمي خرض
(3)

ٔأمحػد  -12ص، املرصد ٕاىل ٕاؿداد اًرسائي وألظروحات وفلػا ملـػايري اجلػودة والاؾػامتد الٔ دميػي، الٔ دميي دؾٌلدة اجلودة والاؾامت -

ؿًل ؾحود جـفر، مهنجية اًححث اًـَمي واملهنجية يف  -172ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىرة حل اخلامتة، راُمي خرضٕاج

 ًػػػ : امليػػارة ًىػػرتويناًفػػروق ألساسػػ ية تػػني اًتسػػاؤالت واًفرضػػيات يف اًححػػث اًـَمػػي. متػػاح ؿػػىل املوكػػؽ االٕ  -43ص، ؿػػمل اًلػػاهون

 ؿىل اًراتط:، ًالستضارات
 https: //www.manaraa.com/post/6360. ( 29/12/2021. 21

h
:35). 

(4)
، ؾٌلدة اجلودة والاؾامتر الٔ دميػي، 44ص، 2216، تريوت، تٕايرب مؤسسة فريد ريش ، مهنجية اًححث اًـَمي، اهؼر: رميا ماجد -

ماُيهتػػا ، اًتسػػاؤالت يف اًححػػث اًـَمػػي -12ص، املرصػػد ٕاىل ٕاؿػػداد اًرسػػائي وألظروحػػات وفلػػا ملـػػايري اجلػػودة والاؾػػامتد الٔ دميػػي

 ؿىل اًراتط:، متاح ؿىل املوكؽ: س يدك ًالستضارات الٔ دميية واًرتمجة -ؤأُدافِا وظياقهتا واًفرق تيهنا وتني اًفروض

https://www.sanadkk.Com/blog/post/14.  (29/12/2021. 21
h
:45) . 

https://www.sanadkk.com/blog/post/14
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 ذ يػرتحط إ  يٕان ظياكة اًفرضيات اًـَمية خعوة مهنجية، ًوىن ًيس  مَزمة يف مجيؽ احلػاالت

ية اًححث، ففي اًححوث اًمكية كاًحا مػا تعػاغ اإلصػاكًية ثضػك فرضػية حبيػث ميىػن وضـِا تيوؾ 

ا استٌادا ٌَمـَومات واًحيا ت اجملموؿة، وؿادة ما يىون ُيػاك ٔأنػ  مػن فرضػية  ٕاخضاؾِا واختحاُر

اًمكي. شل  تس تخدم اًفرضيات يف اًححوث وازلراسات اًتجريخية وصػ حَ اًـَمي واحدة يف اًححث 

، حيث يىون اًِػدف مػن اًححػث ُػو اًيت تس هتدف وظف واختحار اًـالكات اًس حخية اًتجريخية

ٔأمػا يف اًححػوث اًيوؾيػة )اًىيفيػة( فلاًحػا مػا تػو ظػياكة  . (1)انتضاف ؿالكة تني متلػريين ٔأو ٔأنػ 

حبثيػة دون احلاجػة الختحػار اًـالكػات وجتري ػا. شل  اؤالت اإلصاكًية اًححثية ثضك مجي ٔأو تسػ

ي حيث تىػون ٔأُػداف اًححػث تس تخدم اًتساؤالت يف ازلراسات اًوظفية الاس تعالؾيةكاًحا ما 

، وتعاغ تعريلة ٔأوسؽ وابس تخدام ٔأس  ةل موي: هيف، ومػاذا، اس تعالع ٔأو اس تىضاف ٔأمر مـني

 . (2)حتَيي املـَومات وتياءُا ٌَوظول ٕاىل اس تًتاجاتيث يو ٕاؾٌلل اًـلي وامليعق يف وملاذا، ح 

حػث اًـَمػي يف اًفرضيات اًـَمية واًتساؤالت اًححثيػة ٔأو ادلػؽ تيػهنٌل يف اًحالاختيار تني توػ 

 ميىن ٕاجٌلًِا فامي يًل:  كات،و يتوكف ؿىل ؿدد من املوظ

ظحيـة املضلكة ٔأو اًؼاُرة اًححثية وماُيهتػا ؤأُػدافِا، ونػذا هوؾيػة اًححػث اًـَمػي اًػيت يػو  -

ا من خالهل.  اجناُز

تاتـػة، حبيػث اً تلػريات امل سػ تلةل و امل تلػريات امل صاكًية اًححثية تػني تـد متلريات احلامكة يف االٕ  -

 تضمي خمتَف جواهة اًححث.

نفاية اإلظار اًيؼػري ووفػرة ازلراسػات اًـَميػة اًػيت تسػممل ابالسػ تلراء ٔأو الاسػ تدالل ؾػن  -

 وجود اًـالكات ٔأو قياهبا تني متلريات ازلراسة.

و هػػ  اًتسػػاؤالت تىػػرار  ،راسػػة اًواحػػدةازل يف حػػاةل ادلػػؽ تػػني اًتسػػاؤالت واًفرضػػيات يف -

 ٌَفرضيات، مفن ألفضي اس تخدام واحدة مهنا فلط.

                                                            
(1)

مٌػاجه ، رصػ يدي اًلوامسػة وأٓخػرون -167ص، اهؼر: ٔأمحد ٕاجراُمي خرض: ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من امللدمة حل اخلامتة -

، ٔأساسػ يات اًححػث اًـَمػي، ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيػز حػافغ -44ص، مهنجية اًححث اًـَمي، رميا ماجد -84ص، اًححث اًـَمي

 .47ص، )وسخة مزيدة ومٌلحة(، )د.ت(، املمَىة اًـرتية اًسـودية، مـة امل  ؾحد اًـزيزجا، مرنز اًًرش اًـَمي
(2)

ٔأمحد ٕاجراُمي خرض ٕاؿداد اًححػوث واًرسػائي اًـَميػة مػن اًفىػرة  -84ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، اهؼر: رص يدي اًلوامسة وأٓخرون -

 .47ص، ًححث اًـَمئأساس يات ا، ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حافغ -172ص، حل اخلامتة
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جية ظياكة لك مهنػا تعريلػة ختتَػف ؾػن  ،ؾيد اس تخدام اًفرضيات واًتساؤالت وادلؽ تيهنٌل -

  (1)ونذا هوؾية اًتساؤالت املعروحة. ،ألخرى حبسة هوؾية اًفرضيات املعاكة

 :  Hypothesesححث اًـَمياًفرضيات يف اً  -2

تـد حتديد ٕاصاكًية اًححث والاظالع ؿىل ازلراسات اًسػاتلة ذات ؿالكػة، ؿػىل اًحاحػث ويف 

يػة يـتلػد تبَٔػا  ضوء املهنج اًـَمي ٔأن يلوم توضؽ فرضػيات مـييػة تىػون مبثاتػة حَػول مؤكتػة ٔأو ٔأًو

 . (2)تؤدي ٕاىل تفسري ملدول ملضلكة اًححث

  :تـريف اًفرضية . 2-1

ويه مرهحة مػن ملعـػني  "Hypthesis" ؽ ٔأظي  مة "اًفرض" يف اٌَلة الاجنَزيية ٕاىل  مةيرج

" ومـياُػػا "يشء ٔأكػػي مػػن ..." ٔأو ٔأكػػي جلػػة مػػن ألظروحػػة. وامللعػػؽ اًثػػاين Hypoُػػٌل "اًِيحػػو 

"Thesis ٔأي ٔأن اًفرض يـترب ختمييػا مـلػوال مدييػا ؿػىل ازلًيػي اشلي ميىػن احلعػول ؿَيػَ ؾيػد "

 هذهر مهنا: الاظعالحية ٌَفرضيات  مت تلدمي اًـديد من اًتـريفاتكد و  (3)وظفَ.

  تفسري مؤكػ  ٔأو حممتػي يػو  اًـوامػي ٔأو ألحػداث ٔأو اًؼػروف اًػيت حيػاول اًحاحػث ٔأن"

يفِمِا"، ٔأو يه: "ختمني واس تًتاج ذيك يعوكَ ويتخٌاٍ اًحاحث مؤكتا، يرشح تـغ ما يالحؼَ من 

 . (4)ًفرضية مكوجَ هل يف دراسة"واًؼواُر، ًتىون ُذٍ او  احللائق

 "ٔأيه "رٔأي مدػدٔأي حلػي  (5)تـرف اًفرضية تبَٔا: "تفسري ملػرتح ٌَمضػلكة موضػوع ازلراسػة .

مضلكة، ٔأو ٕاجاتة حممتةل ؾن سػؤال اشلي متػثهل املضػلكة وابًتػايل فِػيي اسػ تًتاج ٔأو تفسػري مؤكػ  

  (1)ًلرض تحًهيا ٔأو رفضِا". ٌَمضلكة يمتسم تَ اًحاحث حلني اختحار اًفرضية واًتحلق من ةهتا

                                                            
(1)

اًفروق ألساس ية تػني اًتسػاؤالت  -172ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من امللدمة حل اخلامتة ،اهؼر: ٔأمحد ٕاجراُمي خرض -

 ؿىل اًراتط:،  ًػ : امليارة ًالستضاراتًىرتوينواًفرضيات يف اًححث اًـَمي. متاح ؿىل املوكؽ االٕ 

 https://www.manaraa.com/post/6360 .29 /12/2021. 21h:35. 
(2)

يػة، ٕاجراءاتػَ، مٌاُجَ ؤأساًيحَ، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، اهؼر: رحبي مععف  ؿَيان -  -75ص، )د.ت(، ؾػٌلن، تيػ  ألفػاكر ازلًو

 . 97ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، َلد رسحان ؿىل ايمودي
(3)

 .142ص، ألساس يات واًتلٌيات، ةمٌاجه اًححوث يف اًـَوم الاجامتؾي، اهؼر ؿًل مـمر ؾحد املومن -
(4)

، فاظمػة ؾػوض ظػاجر وأٓخػرون -81ص، 2211، 1ط، ؾػٌلن، دار اًرايػة، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، اهؼر: ماجد َلد اخليػاط -

 .36ص، 2222، 1ط، اإلسىٌدرية، مىتحة ومعحـة اإلصـاع اًفٌية، ٔأسس ومداد  اًححث اًـَمي
(5)

 .71ص، 2227، 1ط، ألردن، دار اًثلافة، ٔأساًية اًححث اًـَمي، جودت ؾزت ؾعوى -
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وحتعيال ملا تلدم ميىن اًلول ٔأن اًفرضيات يه ٕاجاابت حممتةل ٔأو مؤكتة ؾن اًتساؤالت اًححثيػة 

إلصاكًية ازلراسة، ٔأو يه توكـات ٔأو ختمييات خاظة ابًحاحث يتعور من خالًِا اًـالكة ايمتةل ٔأو 

املتوكـة تني املتلريات اخلاظة إبصاكًية ازلراسة.
 (2)  

  :ؾيادض اًفرضية .2-1

 تضمي اًفرضية ؿادة متلريين ٔأساسني ال ٔأن  املتلري املس تلي واملتلري اًتاتؽ.

 تـريف املتلري(variable) ،ونٌل يو  املـىن اٌَلوي ًِذا املععَمل ، فاهَ يتضمن صيئا يتلري :

ٌعلي يرب ؾن ٍلوؿة ويبٔخذ كامي خمتَفة، ٔأو ظفات متـددة ويتعف تـدم اًثحات فاملتلري ُو جتريد م 

من ظفات ٔأو ؿدد من اًلمي واملفِوم ٔأو اًتعور اشلُي ؾيدما ؾيد مػا هـرفػَ تـريفػا ٕاجرائيػا تػدالةل 

ٕاجراءات اًححث من حيث كياسػَ واًتـحػري ؾيػَ مكيػا ٔأو وظػفَ هيفيا،فاهػَ يعػحمل متلػريا، فػاملتلري 

صػ ياء. شل  فػان جػي اًًضػاط يضري ٕاىل ظػفة ٔأو مسػة حمػددة تتدػاين يف اًلميػة تػني ألفػراد ٔأو الٔ 

ا.   (3)اًححيث هيدف ٕاىل حماوةل فِم هيفية تلري ألص ياء وسخة تلرُي

 املتلػري املسػػ تلي(indépendant variable):  ن فِػػو ُػو متلػػري املػػراد ٔأن هتـػرف ؿػػىل ٔأ ػػُر

ًتحمك املتلري اشلي يححث ٔأ ٍر يف املتلري أٓخر. شل  يلال ؾيَ املسخة، ٔأو املبٔ ر. ٌوَحاحث ٕاماكهية ا

 . (4)فيَ ٌَىضف ؾن تحاين ُذا أل ر ابختالف كمي ٔأو اًفئات ٔأو مس توايت ذ  املتلري

  املتلػػري اًتػػاتؽ(dépendant variable ،َواشلي يتػػبٔ ر ابملتلػػري املسػػ تلي ويىػػون  جتػػا ؾيػػ :)

يالحغ ويلال ؾيَ اًيتيجة، ٔأو اًـوامي املتبٔ رة. وشل  فان اًحاحث ال يتدخي يف ُذا املتلري، وٕا ا 

  (5)ٔأو يليس ما ميىن ٔأن يرتتة ؿىل أل ر اشلي حيدجَ املتلري املس تلي.

                                                                                                                                                                                          
(1)

، 2212، دار ٕا ػراء ًٌَرشػ واًتوزيػؽ، ٔأساًية اًححػث اًـَمػي واإلحعػاء. هيػف تىتػة حبثػا ؿَميػا، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات -

 .71ص
(2)

، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي رميا ماجد، .172ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىرة حل اخلامتة، ٔأمحد ٕاجراُمي خرضاهؼر:  -

 .12ص، الٔ دميي، املرصد ٕاىل ٕاؿداد اًرسائي وألظروحات وفلا ملـايري اجلودة والاؾامتد الٔ دميي دؾٌلدة اجلودة والاؾامت -44ص 
(3)

مٌػاجه ، رصػ يدي اًلوامسػة وأٓخػرون -23ص، 2223، ٔأ دمييػة ازلراسػات اًـامليػة، رمػارات اًححػث اًـَمػي، مععف  فؤاد ؾحيػد -

 .116ص، ًححث اًـَميا
(4)

 .44ص، مهنجية اًححث اًـَمي، رميا ماجد -81-82ص، مهنجية اًححث اًـَمي، اهؼر سـد سٌَلن املضِداين -
(5)

، معػعف  فػؤاد ؾحيػد -44ص، مهنجية اًححػث اًـَمػي، رميا ماجد -82ص، مهنجية اًححث اًـَمي، اهؼر سـد سٌَلن املضِداين -

 . 24ص، رمارات اًححث اًـَمي
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  :ٔأمهية اًفرضيات .2-3

 حتلق ظياكة اًفرضيات يف اًححث اًـَمي محةل من اًفوائد هذهر مهنا: 

 .تساؿد اًفرضيات يف حتديد ٔأتـاد املضلكة اًححثية ثضك دكيق 

   توجيػَ اًحاحػث دلػؽ اًحيػا ت واملـَومػات حتديد مسار معَيػة اًححػث اًـَمػي، مػن خػالل

ِا ٔأو رفضِا. ا من ٔأجي اختحار اًفرضيات، ومن   كدًو  املعَوتة توفُر

  تسال اًفرضيات يف حتديد املياجه وألساًية اًححثية املالمئة ملوضػوع ازلراسػة، ٕاذ كػد تىػون

 جممتػؽ ازلراسػة، اًفرضية واحدة يف ؿدة دراسات، الا ٔأن اختالف ظياقهتا يؤدي ٕاىل اخػتالف يف

ا ؿػىل  ذا ٔأنرب دًيي ؿىل ٔأمهية اًفرضيات وتبٔجرُي ونذا املهنج وألدوات واإلجراءات املس تخدمة، ُو

 جواهة ازلراسة ؤأتـادُا.

  تزيد اًفرضيات من اًلدرة ؿىل فِػم اإلصػاكًية، فاًفرضػيات يه اهـػاكس ًتسػاؤالت اًححػث

 اًتساؤالت ٕاىل ظياكة كاتةل ًالختحار ٕاحعائيا. اًيت تتضمهنا اإلصاكًية، وابًتايل يه معَية، حتيي

 .اًفرضيات تـني اًحاحث ؿىل حتَيي اًيتاجئ وتفسري اًؼواُر ثضك ؿَمي 

  ٕاؿاهة اًحاحث وتوجهيَ يف الاُتداء ٕاىل اإلصاكًيات حبثػَ اجلديػدة، ٔأو كػد تىػون ٌَفرضػيات

ػو  ماجيَِػا مػدار اًححػوث املعروحة ؿالكة مدارشة ٔأو كري مدػارشة مػؽ ٕاصػاكالت ٔأخػرى كامئػة ، ُو

  (1)ودراسات ٔأخرى.

  :رشوط ومـايري ظياكة اًفرضيات .2-4

ا ؾيد ظياكة اًفرضيات حل تىػون ملدػوةل.  ُياك مجةل من اًرشوط واًضواتط اًواجة توافُر

 هذهر مهنا: 

  ٔأن تىون اًفرضيات دكيلة وواحضة متامػا تػؤدي ٕاىل مـػىن حمػدد ال حيمتػي اًتبٔويػي وذ  مػن

املفاُمي واملععَحات اًيت تتضمهنا فرضيات ازلراسػة وجتيػة اسػ تخدام املعػعَحات خالل حتديد 

 واًتـحريات اًـامة.
                                                            

(1)
اًححػث ، ؿػامر اجػراُمي كٌػدًيجي، 77-76ص، ٕاجراءاتػَ، ؤأسػاًيحَ، مٌاُجَ، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، ؿَيانرحبي مععف  اهؼر:  -

ػر اًسػٌلك -63-62ص، 2227، 2ط، ؾػٌلن، دار اًيػازوردي، يػةًىرتوه اًـَمي واس تخدام معادر املـَومات اًتلَيدية واالٕ  ، َلػد ٔأُز

ٔأساًية اًححػث ، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات -46ص، 2228، 1ط، ؾٌلن، ازورديير اً دا، ظرق اًححث اًـَمي ٔأسس وتعحيلات

 .178ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىرة حل اخلامتة، محد اجراُمي خيرضأٔ ، 72ص، اًـَمي واإلحعاء
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  ٔأن تىون اًفرضيات حمددة، وتو  اًـالكة تني متلػريي ازلراسػة، ٔأي تحػني املتلػري املسػ تلي

 حد.املتلري اًتاتؽ، وال ميىن ٌَفرضيات اًـَمية ٔأن تيؼر ٕاىل ؿالكة ٔأن  من متلري يف وك  وا

  يػػة اًفرضػػيات، حبيػػث ٔأن تىػػون مًسػػجمة ومتسػػلة مػػن زاويػػة مٌعليػػة ؿػػىل اتسػػاق واملـلًو

 احللائق اًـَمية ًويس  خياًية.

  ٔأن تىػػون اًفرضػػيات كػػاتةل ًالختحػػار واًليػػاس، ؤأن ال تتضػػمن ٔأحاكمػػا كمييػػة، فاًفرضػػيات

ا، فِيي ال ختو  اًفسَفية  ضؽ ٌَتحلق.اًلضااي ألخالكية يعـة، تي يس تحيي كياسِا واختحاُر

 .جية ٔأن تلعي اًفرضيات مجيؽ جواهة اإلصاكًية، ٔأو ػاُرة اًححث املدروسة 

  وجوب استٌاد اًفرضيات ٕاىل مـاجلة هؼرية ٔأو حلائق ٔأو دراسات ؿَمية ساتلة تؤند مربراهتػا

 امليعلية، ٔأي ٔأن تىون ظياكة اًفرضيات خاًية من اًتياكغ، وكري مٌافية ًوكائؽ ؿَمية متفق ؿَهيا.

 ػا اًوظػول ٕايل احلػي جي ة ٔأن تىػون اًفرضػيات متـػددة، حبيػث تتػيمل ٌَحاحػث تـػد اختحاُر

 ألوسة من تيهنا.

  ٔأن تىػػون اًفرضػػيات املتـَلػػة تؼػػاُرة اجامتؾيػػة ال ؿالكػػة  عػػية، حبيػػث جيػػة ٕان تـىػػس

  (1)اًفرضية  ط ٔأو ؿالكة اجامتؾية ؿامة ًويس ؿالكة  عية، ٔأو ؿالكة تني ٔأفراد مـييني.

 ظياكة اًفرضػيات تعريلػة كػري متحػزية، وذ  تعػياقهتا كدػي اًحػدء جبمػؽ اًحيػا ت  ٔأن تىون

 ًضٌلن ؿدم اًتحزي يف اجراءات اًححث وازلراسة.

 :ٔأهواع اًفرضيات .2-5

تعاغ اًفرضيات اًححثية تعريلة اجحاتية تلريرية يف ظورة مجػي كعػرية وثسػ يعة، تسػ تخدم فهيػا 

مـىن ييعحق ؿػىل املػايض واحلػارض واملسػ تلدي، وتػذ   ؿادة ظيلة اًفـي املضارع، حبيث تتضمن

فِيي متثي تـمامي ٔأو كاؿدة ؿامة ٔأو اس تًتاجا يضك ٕاجاتة حممتةل إلصاكًية اًححث، وتـػرب اًعػيلة يف 

                                                            
(1)

، 128ص، مٌػاجه اًححػث اًـَمػي رصػ يدي اًلوامسػة وأٓخػرون، 99ص، مٌاجه اًححػث اًـَمػي، َلد رسحان ؿًل ايمودي :اهؼر -

، اًححػث اًـَمػي ٔأسسػَ، ؿَيػانرحبػي معػعف   - 36ص، ٔأسػس ومدػاد  اًححػث اًـَمػي، مركري  ؿًل خفاجة، فاظمة ؾوض ظاجر

ٔأسػاًية اًححػث ، ماجػد َلػد اخليػاط -46-45ص، رميػا ماجػد، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي -78-77ص، ٕاجراءاتػَ، ؤأساًيحَ، مٌاُجَ

 .173-172ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىرة حل اخلامتة، راُمي خرضمحد ٕاجأٔ  -84ص، اًـَمي
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وؿػىل  (1)ُذٍ احلاةل ؾن اًـالكػة تػني املتلػريين، ويىػون الاُػامتم فلػط تيػوع اًـالكػة ال يف صػلكِا.

 ة ٕاىل هوؿني:ذ ، تيلسم اًفرضيات اًححثي

: ويه اًفرضيات اًيت حياول اًحاحث مػن خػالل ظػياقهتا ٕاجحػات اًفرضيات املوهجة )املحارشة( -

ؿالكة تني متلريين ذات اجتاٍ حمدد ووا  سواء  ه  اًـالكة ظردية ٔأو ؾىس ية، ومن اموةل ذ  

ت اًتوػيػػف  ػػٌل زادت سػػاؿات اًتػػدريس زاد اًتحعػػيي واًػػرتا  املـػػريف، ٔأو  ػػٌل زادت مـػػدال

  (2)اخنفض  وس حة اًحعاةل.

: وتسم  ابًفرايت اًعفرية، ويه اًفرضيات اًػيت حيػاول اًفرضيات كري املوهجة )كري املحارشة( -

.  (3)اًحاحث من خالل ظياقهتا هفي وجود تبٔجري ٔأو فرق ٔأو ؿالكػة تػني متلػريين )املسػ تلي واًتػاتؽ(

 س حة اًحعاةل.وموال ذ : زايدة مـدالت اًتوػيف ال تؤ ر ؿىل و 

 :معادر احلعول ؿىل اًفرضيات .2-6

احلعػول ؿػىل معػادر ظػياكة واصػ تلاق اًفرضػيات، فِػيي تسػ تفيد مػن معػادر  تتـدد معادر

احلعول ؿىل املضتت اًححثية، فاًفرضيات ًيس  جمرد معػادفات ٔأو ختمييػات ؿػاجرة، وٕا ػا يه 

ـريف من خالل اًتخعط اًـَمي واملراجـة حمعةل كدرات ذاتية ٌَحاحث يف اشل ء واخلربة واًرتا  امل

وؿَيػػَ ميىػػن حتديػػد معػػادر اًفرضػػيات اًـَميػػة يف  (4)امليؼمػػة ًػػٔعدةل اًـَميػػة وؿالكهتػػا ابإلصػػاكًية.

 اًـيادض اًتاًية: 

املـرفة اًضخعية ٌَحاحث ومدى كدرتَ اًتخيي وٕاجياد اًـالكات وحتَيَِا تني اًؼواُر اخملتَفة،  -

جتميؽ ورتط ألفاكر مؽ تـضِا اًحـغ يف ٔأ ػاط تفسػريية مـلػوةل ٌَوظػول ٕاىل وامتالنَ اًلدرة ؿىل 

 حتَيالت رظيية ؤأظيةل،

 املـرفة اًواسـة والاظالع ؿىل اًححوث وازلراسات اًساتلة حول اصاكًية ازلراسة. -

                                                            
(1)

ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىػرة ، ٔأمحد اجراُمي خرض -127ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، رصدي اًلوامسة وأٓخرون :اهؼر -

 .173ص، حل اخلامتة
(2)

 .174-173ص، ٔأمحد اجراُمي خرض -98ص، ث اًـَميمٌاجه اًحح، اهؼر: َلد رسحان ؿًل ايمودي -
(3)

 .98ص ،مٌاجه اًححث اًـَمي ،َلد رسحان ؿىل ايمودي -116ص ،مٌاجه اًححث اًـَمي ،اهؼر: رصدي اًلوامسة وأٓخرون -
(4)

ر سـيد اًسٌلك - ، َمػئأسػاًية اًححػث اًـ، ماجػد َلػد اخليػاط -44ص، ظرق اًححث اًـَمي ٔأسس وتعحيلػات، اهؼر: َلد ٔأُز

 .83ص
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ا املالحؼة واًتجرتة واخلربة اًـَمية، فاًفرضيات معَية ؾلَية تتعَة هجدا وتفىريا ؾلَيػا واحضػ -

  (1)ومرنزا.

احلَلات اًيلاص ية واحلوارات اًـَمية حػول اًححػث والاصػاكًية املعروحػة، ٕاذ كاًحػا مػا تفػتمل  -

  (2)أٓفاكا جديدة وتسال يف ظياكة فرضيات ؿَمية كاتةل ٌَتحلق.

 راتـا: ألخعاء اًضائـة يف مرحةل اختيار موضوع اًححث

مجػػةل مػػن ألخعػػاء اًػػيت يرتى ػػا  تسػػجي يف ُػػذٍ املػػرحةل مػػن مراحػػي ٕاؿػػداد اًححػػث اًـَمػػي

اًحاحووني تدء تـيوان اًححثي مرورا ابإلصاكًية واًتساؤالت اًححثية، ووظوال ًعياكة اًفرضيات. 

ووس تـرض فامي يًل ٔأجػرز تَػمك ألخعػاء اًضػائـة اًػيت تػؤ ر سػَحا ؿػىل ظػالحية وجػودة اًححػوث 

  (3)وازلراسات اًـَمية.

 :ٔأخعاء تتـَق تعياكة اًـيوان -1

ٔأن يحدٔأ اًحاحث حبثَ تعياكة ؾيوان تال فىرة مس حلة، فػال يػرتحط اًـيػوان تبُٔػداف ازلراسػة  -

 تحـِم هتاجئ اًححث.و  واصاكًيهتا ؤأس  َهتا اًححثية

 اًـيوان ال يـىس تدكة حمتوى املوضوع واصاكًية ازلراسة -

                                                            
(1)

ؿػًل ؾحػد  -83ص، ماجػد َلػد اخليػاط -76ص، . ٕاجراءاتَساًيحَأٔ مٌاُجَ و  .اًححث اًـَمي ٔأسسَ، نمععف  ؿَيارحبي  :اهؼر -

، ًيخيػا ،تيلػازي، ٔأنتػوجر 7مًضػورات جامـػة ، مٌاجه اًححث اًـَمي يف اًـَوم الاجامتؾيػة: ألساسػ يات واًتلٌيػات وألسػاًية، املومن

 .148-147ص، 2228، 1ط
(2)

ر اًسٌلك -  .45ص، ظرق اًححث اًـَمي ٔأسس وتعحيلات، َلد ٔأُز
(3)

يق ادار ازلسػو ، احلػاوي يف مٌػاجه اًححػث اًـَمػي، حول ٔأجرز ألخعاء اًضائـة يف نتاتة اًححث اًـَمي راجؽ: فارس رصػ يد اًحيػايت -

، سػوراي، مًضػورات جامـػة حػٌلة، اًـَمػيمهنجيػة اًححػث ، نٌلل دصًل -وما تـدُا 331ص، 2218، 1ط، ألردن، ؾٌلن، اًـَمية

ؾوض  -وما تـدُا 118ص، ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىرة حل اخلامتة، ٔأمحد اجراُمي خعر -وما تـدُا 162ص، 2216

، سػـد سػٌَلن املضػِداين -ومػا تـػدُا 117ص، 2212، جامـة ٔأسػ يوط )مرصػ(، اًححث اًـَمي ؤأخعائَ اًضائـة، حسني اًتودري

ومػا  27ص، 2221 ،جامـػة املػ  سػـود، ألخعاء اًضائـة يف اًرسائي اًـَمية، ٕاميان معر اًلامدي -78ص، جية اًححث اًـَميمهن 

 :ًىرتوينتـدُا متاح ؿىل اًراتط االٕ 

http://drasah.com/Archiving/website/12920210905417/.pdf . (07/01/2022. 18
h
:30). 

ومػا تـػدُا، متػاح ؿػىل  22ص، 2221، ألول اًعػدارخعػاء اًضػائـة يف ألحبػاث اًـَميػة. )د.د( ٔأجرز الٔ ، محد جن َلد اًلحعاين -

  اًتايل:ًىرتويناًراتط االٕ 
 https://hamed ed.com/sciresearch . (07/01/2022. 18

h
:48). 

  اًتايل: ًىرتوينؿىل اًراتط االٕ ألخعاء اًضائـة يف نتاتة خعط رسائي املاجيس تري وازلنتوراٍ. متاح ، سوزان تً  حسني جح معر -

https://ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsame.ksu.edu.sa/files/attach/82/pdf . (07/01/2022. 18
h
:25) . 
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ني املتلػريات ال يتضمل من اًـيوان تـغ املتلريات اًيت يردي اًحاحػث دراسػ هتا، فػال يفػرق تػ -

 املس تلةل واًتاتـة ؤأ ر لك واحد مهنا ؿىل الٓخر.

 اس تخدام  ٌلت وؾحارات فضفاضة كري حمددة يف اًـيوان موي: مدى، واكؽ، ؿالكة..... -

 ٔأن يىون اًـيوان مضَال. حبيث ال يدل ؿىل ايتوى احلليلي ٌسلراسة. -

، مَي ا ابًتفاظيي كري اًالزمػة اًػيت  مة 15مخس ؾرشة  ٔأن يىون اًـيوان ظويال ال يزيد ؾن -

 ميىن ٔأن تىون يف تفاظيي اًححث.

اًـيػػوان ؿػػام وكػػري رمػػيي ٕاذ جيػػة ٔأن يىػػون اًـيػػوان دكيلػػا وحمػػددا وواحضػػا ومىػػو  مػػن  -

و ما جيـي اجملمتؽ  مععَحات ؿَمية متـارف ؿَهيا ثضك ؿام تني ٔأُي اًتخعط من الٔ دمييني، ُو

 حث ثضك دكيق.اًححيث ؿىل دراية تفىرة اًح

 وضؽ هلعة يف أٓخر اًـيوان. -

 :اًـَمي صاكًية اًححثإ تتـَق تعياكة  ءٔأخعا -2

اختيار اصاكًية ؿامة واسـة اجملال حتتاج ًـديد اًححوث، وال ميىػن ًححػث واحػد ٔأن يلعهيػا،  -

و ما جيـَِا متض حـة يعـة تيفيذُا.  ُو

ابهل، دون ختعػيط يػذهر ملػدى  اختيار اًحاحػث ٔلول ٕاصػاكًية )مضػلكة حبثيػة( ختعػر ؿػىل -

 ٔأمهيهتا ؤأتـادُا ومتعَحات كياسِا، ومدى اتفاكِا وكدرات اًحاحث وظموحاتَ املس تلدَية.

ٔأن تىون املضلكة اًححثية ٔأنرب من كدرات اًحاحث واماك تَ، ٕاذ كد تتعَة دراسػة اصػاكًية  -

تتعَػة دراسػة الاصػاكًية حبثية ما ٕاماك ت مادية وثرشية ٔأؿىل ؤأنرب مػن ٕامػاك ت اًحاحػث ٔكن 

 فريلا حبثيا متـدد اًتخععات، ٔأو س يوات ظويةل ًححهثا ذما ال تىفهيا مدة دراسة اًحاحث.

ٕاقفال اًىوري من اًحاحوني ؾن ٕاجراء دراسػة اسػ تعالؾية ٌَتبٔنػد مػن وجػود ٕاصػاكًية حليليػة  -

ت اًػيت تواجػَ وفـَية، ومن   اًتـػرف ؿػىل ٔأتـػاد املضػلكة اًححثيػة ومتلػريات اًححػث واملضػت

 اًحاحث يف دراس تَ اًححثية.

ظياكة الاصاكًية تتحويي ؾيػوان اًححػث ٕاىل ظػورة اسػ تفِامية تعريلػة مدػارشة، دون تلػدمي  -

الاصاكًية، حبيث ال يـيد اًحاحث مػا نتػة يف  توظ ة ٔأو متِيد ثس يط ؾن احلاجة ٕاىل دراسة ُذٍ

 امللدمة، ويه ؾىس امللدمة تحدٔأ من اخلاص ٕاىل اًـام.
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ؿدم ٕادراك اًحاحث ٌَفػارق تػني موضػوع ازلراسػة ومضػلكة ازلراسػة، واخلَػط تيػهنٌل ٕاذ خيتػار  -

تـغ اًحاحوني مضػلكة حبثيػة ويه يف ألظػي موضػوع ٔأو جمػال ٌَححػث، حيتػاج تػدورٍ ٕاىل كػراءة 

 معيلة ًالختيار وظياكة اصاكًية مٌَ.

ة رهيىػة ٔأو كامضػة ال يػدري ؿدم وضوح ظياكة اصاكًية اًححث، حبيث يػو اًتـحػري ؾهنػا تَلػ -

امللعود هبا ٕاال اًحاحث اشلي ظاقِا ، فـيد ظياكة الاصاكًية ؿىل اًحاحػث ٔأن يعػفِا يف ؾحػارات 

 واحضة ومدارشة دون مداًلة ٔأو هتوييات .

ػذٍ الاظػاةل تلػود ٕاىل اخلَػط تػني ٔأكسػام  - كد يو ظياكة الاصاكًية اًححثية ثضػك معػول، ُو

 لرة الاصاكًية.اًححث ألخرى، ذما يضـف ف

 ال حيدد اًحاحث اًسؤال اشلي يود الاجاتة ؾيَ. -

ال جيية اًحاحث ؿىل ألس  ةل ارلسة اًيت اتفق ؿَهيا املهنجيون ؾيد حتديد املضلكة اًححثيػة،  -

 ويه: من، ٔأجن، مل، ماذا وملاذا،

 ظياكة الاصاكًية تعريلة كادضة، ال تضمي مجيؽ متلريات ازلراسة. -

 ًية حبثية ملتخسة.ظياكة اصاك -

  :ٔأخعاء تتـَق ابًتساؤالت واًفرضيات اًححثية -3

 اخلَط تني اًتساؤالت واًفرضيات. -

 اكرتاح تساؤالت حبثية فضفاضة، ٔأو تساؤالت متـددة كري رضورية. -

ظياكة تساؤالت ٔأو ٔأس  ةل حبثية مـروفة الاجاتة ٕاذ ال تلدػي نتسػاؤالت حبثيػة مػا مل يتوظػي  -

 تة ؾهنا تـد الاىهتاء من حبثَ.اًحاحث تيفسَ ًإلجا

ظياكة اًتساؤالت اًححثية ثضك مرهة، حبيث حتتوي ٔأن  مػن فىػرة، ٔأو ٔأنػ  مػن متلػري،  -

 فتتعَة الاجاتة اًتساؤل اًواحد مهنا الاجاتة ؿىل ٔأجزاء متـددة داخي اًتساؤل.

 ٔأن تىون اًتساؤالت كري مرتحعة إبصاكًية اًححث ومتلريات ازلراسة. -

اؿاة اًتسَسي امليعلي ؾيػد ظػياكة اًتسػاؤالت، فألظػي ٔأن يىػون ًػك متلػري مػن ؿدم مر  -

 متلريات ازلراسة ٔأو جمال من جماالهتا تساؤل خاص حمدد.
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ٔأن تعاغ اًتساؤالت ثضك كري حمدد، ُي يه تسػاؤالت وظػفية، ٔأم تسػاؤالت فػروق، ٔأم  -

 تساؤالت ؿالكات.

 :ٔأخعاء تتـَق تفرضيات اًححث -4

تعػػورة كػػري  ات اًححػػث ابًاكمػػي، ٔأو اكػػرتاح فرضػػيات كػػري واحضػػة، ومعػػاكةجتاُػػي فرضػػي -

 ةيحة، وال تو  املتلريات املراد كياسِا.

 ظياكة فرضيات املهنج ودراسة ال حتتاج ٕاىل فرضيات. -

 ٔأن تىون اًفرضيات معاكة تعورة كري دكيلة وكري متسلة مؽ ٔأُداف اًححث واصاكًيتَ، -

 ٍهيا يف ؾيوان اًححث.ظياكة فرضيات مل يضار إ  -

اخلَط تني اًفرضيات اًححثية واًفرضيات الاحعائيةي حيث تعاغ اًفرضيات اًححثيػة تعريلػة  -

اجحاتيػػة تلريريػػة يف ظػػورة مجػػي كعػػرية وثسػػ يعة، ٔأمػػا اًفرضػػيات الاحعػػائية فتعػػاغ يف ظػػورة 

ا تواسعة الاختحارات الاحعائية اخملتَفة.  رايضية، يو اختحاُر

ضيات اًححثية كري مؤيدة تبٔسس ؤأساهيد ؿَميةي ٔأو تتـػارض مـػٌل ُػو متـػارف ٔأن تىون اًفر  -

 ؿَيَ يف ازلراسات وألدتيات املرتحعة هبا.

ية ٌَححث -خامسا  ٕاؿداد خعة ٔأًو

تـترب خعة اًححث اًِيك اًتيؼميي ٌَححث، واشلي يتخني مٌَ اخلعوط اًـريضة ٌَححػث اًـَمػي 

ٕاجناز اي حبث ٕاال مػن خػالل وضػؽ ُػيك ٔأسػايس ملوضػوع . وشل  ال ميىن اًسري يف  (1)وحدودٍ

اًححث، تتلس مي ؾيادضٍ وتحوي ا يف صك كواًػة متياسػلة تضػك ٔأل اخلعػوط اًـريضػة ملوضػوع 

 . (2)اخلعة ٔأوىل يف ٕاؿداداًححث، ويىون ُذا اًتلس مي كري َا  مكرحةل 

ية مزتامٌا مؽ خعوة مجؽ املادة اًـَمية واًواثئق ألساسػ ية، مػن خػالل  ويىون ٕاؿداد اخلعة ألًو

اًححث اًحيدَيوقرايف خملتَف اًواثئق اًـَمية املتاحة ؿىل مس توى املىتحػات اجلامـيػة واملسػ تودؿات 

                                                            
(1)

، الاسػىٌدرية، دار اجلامـػة اجلديػدة، هيفية ٕاؿػداد اًححػث اًـَمػي دراسػة يف ٕاؿػداد اًححػث اًلػاهوين، ميادة ؾحد اًلادر اسٌلؾيي -

 .144ص، 2216
(2)

 ٕاؿػداد تلٌيػات مليػاس يف حمػارضات مػوش، رزيػق -48ص، مهنجية اًححث اًـَمي واملهنجية يف ؿمل اًلاهون، اهؼر: ؾحود جـفر -

 .2222-2221 اجلامـيػة اًس ية ،1ابتية جامـة اًس ياس ية، واًـَوم احللوق  ية ،(د.م.ل) ًيساوس اًثاهية اًس ية ًعَحة اًـَمي، اًححث

 .12ص
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اًرمقيػػة ٌَمؤسسػػات الٔ دمييػػة. واًػػيت متىػػن اًحاحػػث مػػن خػػالل اًلػػراءة املحدئيػػة والاسػػ تعالؾية 

رايت واجملالت اًـَمية ًتىػوين تعػور الاظالع ؿىل اًرسائي وألظروحات اجلامـية، وفِارس ازلو 

يػة حتػدد هل ٕاظػار سػري معػهل . وتؼػي ُػذٍ اخلعػة  (1)ؿام ٌَموضوع حمي اًححػث، ووضػؽ خعػة ٔأًو

مؤكتة وكاتةل ٌَتـديي واًتليري ،  ٌل تلػدم اًحاحػث يف اًـمَيػة واملـاجلػة اًححثيػة حػس مػا تلتضػيَ 

دة ٌَحاحث، من خالل املػادة اًـَميػة املس تجدات، وما كد يعرٔأ من ٔأفاكر وحلائق ومـَومات جدي

. وثضك ؿػام فػٕان  (2)اًيت سيو مجـِا خملتَف اًرسائي وازلوات يف املراحي اًتاًية من ٕاؿداد وحبث

لك ما حيعي ؿَيَ اًحاحػث يف ُػذٍ املػرحةل مػن معػادر ومراجػؽ ييػري هل اًعريػق وميِػد هل سػ حي 

ال. شل  فـىل اًحاحث ٔأن يـود تىػرارا ٕاىل الاظالع وجيـي ٕاحاظتَ ملوضوع حبثَ ٔأن  تاكمال ومشو

خعتَ اًححثية، وٕادخال اًتـديالت اًالزمة ؿىل خمتَف مىو هتا، وؾيادضُا يف حال تعَة ألمػر 

ذ ، ًتىون خعة اًححث يف صلكِا اٍهنا  ٔأن  دكة ومالءمة وتفعيي ًك املضػتت اًرئيسػ ية 

 . (3)واًفرؾية ملوضوؿات اًححث

                                                            
(1)

جسػور ًٌَرشػ ، ٕاؿػداد ٔأظروحػة دنتػوراٍ يف اًـَػوم اًلاهوهيػة، ؾٌلر توضػياف -74ص، مهنجية اًتفىري اًلاهوين، راحاهؼر: ؿًل م -

 .119، 118ص، 2219، 1ط، اجلزائر، واًتوزيؽ
(2)

مٌػاجه اًححػث ، َلػد رسحػان ؿػًل ايمػودي -48ص، ؿًل ؾحود جـفر، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي واملهنجيػة يف ؿػمل اًلػاهوناهؼر:  -

 .112، صًـَميا
(3)

، 427ص، 2222، 1ط، دمضػق، دار اًفىػر، وذمارسػ تَ اًـَميػة، اًححث اًـَمي ٔأساس ياتَ اًيؼريػة، اهؼر: رجاء وحيد دويدي -

 .49، 48ص، ؿًل ؾحود جـفر، مهنجية اًححث اًـَمي واملهنجية يف ؿمل اًلاهون -428
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 : اًححث ومجؽ اًواثئق اًـَميةاملرحةل اًثاهية -

تـد مرحةل اختيار موضوع اًححث وحتديد ؾيواهَ، وضػحط اصػاكًيتَ، تػبئت مػرحةل مجػؽ اًواثئػق 

.  (1)وٕاؿادة اًـمَية اًالزمة ٌَححث، واًيت تتضمن  فة املـَومات واملـارف اخملتَفػة ملوضػوع اًححػث

مػي املسػامهة يف ٕاؿػداد اهوين مػن اًـو ث اًـَمػي اًلػاحػوتـد ُذٍ املػرحةل مػن اخلعػوات املِمػة ٌَح

اًححث، ألمر اشلي يؤ ر يف مكية اًوكػ  املسػ تلرق يف ٕاجنػاز اًححػث، ٕاضػافة ٕاىل توجيػَ اًـمَيػة 

 . (2)اًححثية توجهيا مهنجيا يس تتدؽ دكة يف اإلؿداد وسالمة اًيتاجئ والاكرتاحات

ىضػاف وتلت ػ املـَومػات وميىن تـريف معَية اًححث ؾػن اًواثئػق واملػادة اًـَميػة تبَٔػا اس ت 

واحللائق ًتوػيفِا يف مـاجلػة الاصػاكًية اًححثيػة اًلاهوهيػة، ويه تػذ  مػرحةل سػاتلة ؿػىل اًىتاتػة 

اًلاهوهية تيدا ٔأهَ جية ٔأن يفِم ٔأن معَية اًححػث ُػذٍ ؾػن املػادة اًـَميػة ال تًهتػيي ٕاال ابىهتػاء نتاتػة 

فػا ت  يػداقوجيا او وركػة حبثيػة ًٌَرشػ، فلكػٌل اًححث ومراجـتَ، سواء  ن ٔأظروحػة جامـيػة ٔأو مًؤ

ػِر مرجؽ جديد ٔأو اجتاٍ ترشيـي ٔأو كضا  جديد  ن إبماكن اًحاحث اًلاهوين ٕاضافتَ ظاملا مل يػو 

 . (3)تسَمي اًـمي اًححيث يف وسختَ اٍهنائية

ويف ٕاظار ُذٍ املرحةل من مراحي ٕاؿػداد اًححػث اًلػاهوين، سػيو اًوكػوف ؿػىل مفِػوم اًواثئػق 

 ية )ٔأوال(،   تيان ٔأهواع اًواثئق اًـَمية وظرق احلعول ؿَهيا.اًـَم 

 مفِوم اًواثئق اًـَمية -ٔأوال

ية واًثاهوية اًيت حتتػوي ٔأو تتضػمن  ييرصف مفِوم اًواثئق اًـَمية ٕاىل مجؽ املعادر واملراجؽ ألًو

ذٍ اًواثئػق ا ًـَميػة كػد تىػون ؿىل مجيؽ املواد ٔأو املـَومات واحللائق واملـارف املىوهة ٌَموضوع ُو

 . (4)خمعوظة ٔأو معحوؿة ٔأو مسموؿة ٔأو مرئية

وتـد ُذٍ اًواثئق رنزية املـرفة املثختة ماداي، واًيت يو اًرجوع ٕاٍهيا ابًتحَيي والاس تدالل، فلميػة 

املعادر اًـَمية اًيت يـمتد ؿَهيا اًحاحث يف دراس تَ من حتػدد تلػدير ةػة اًححػث وجودتػَ، فىػٌل 

                                                            
(1)

، 1999، 3ط، اجلزائر، ديوان املعحوؿات اجلامـية، يدان اًـَوم اًلاهوهيةمٌاجه اًححث اًـَمي وتعحيلاهتا يف م ، اهؼر: ؾٌلر ؾواتدي -

 .54ص
(2)

 .51ص، ٔأظول اًححث اًلاهوين، ؾحد اًـزيز رضائاكان  -117ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، اهؼر: َلد رسحان ايمودي -
(3)

 .19ص، 2211، 1ط، ألردن، ؾٌلن، دار املسرية، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهية، اهؼر: ورسين سالمة حماس ية -
(4)

 .55ص، مٌاجه اًححث اًـمي وتعحيلاهتا يف ميدان اًـَوم اًلاهوهية، اهؼر: ؾٌلر ؾواتدي -
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متدة ظادكة و رية، ٔأو  ه  خمعوظات  درة،  ن ٌَححث وزهَ وكميتػَ اًـَميػة ه  املعادر املـ 
 (1) 

. 

 اًواثئق اًـَمية ٔأهواع -اثهيا

ُياك ؿدة مـايري ؤأسس يو ؿىل ٔأساسِا ترتية املـَومات اجملمـة من خمتَف اًواثئق واملعػادر 

تػػوفري املـَومػػات واًحيػػا ت اًـَميػػة ؤأوؾيهتػػا اخملتَفػػة، واًػػيت تتاكجػػف ًتبٔديػػة وػيفػػة واحػػدة، ويه 

 : (2)ٌَحاحث، وميىن تلس مي معادر اًححث اًـَمي )اًلاهوين( ٕاىل

  )املعادر املىتوتة )املعادر اًتلَيدية 

  ٕية.ًىرتوه املعادر اال 

 .املعادر امليداهية 

 املعادر املىتوتة -1

ال تزال معػدرا رمػٌل املعادر املعحوؿة ٔأو نٌل يسمهيا اًحـغ ابملعادر اًوركية ٔأو اًتلَيدية  ه  و

يَجبٔ ٕاًيػَ اًحػاحوون ؿػىل خمتَػف ختععػاهتم وحلػوهلم اًـَميػة ابًػرمغ مػن اًتعػور اًِائػي يف جمػال 

( online searchية ؿىل مس توى اًححث ابالتعال املحػارش )ًىرتوه معادر املـَومات ايوس حة واالٕ 

يػة ٕاًىرتوه مػن مىتحػات ومػا حتويػَ  هرتهػ ٔأو اًوسائط املتـػددة ٔأو صػ حاكت املـَومػات وخاظػة الٔ 

متخععػػة، ومسػػ تودؿات رمقيػػة خملتَػػف املىتحػػات اجلامـيػػة واملرانػػز اًححثيػػة وكواؿػػد اًحيػػا ت 

 .(3)اًـَمية

يػة ٔأو ٔأساسػ ية )ٔأظػَية( ) ( Primary Sourceوميىن تلس مي املعادر )اًواثئق( ٕاىل معػادر ٔأًو

 (.Reference( ٔأو ما يععَمل ؿَيَ ابملراجؽ )Secondary Sourceؤأخرى اثهوي)

                                                            
(1)

ػاب  -68ص، 2226ظحـػة ، اجلزائػر، دار اخلسلوهيػة، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهيػة، اهؼر: رص يد مشيضم - ، جػراُمي ٔأتػو سػَامينإ ؾحػد اًُو

 .72ص، 2225، 9ط، اًرايض، ونمىتحة اًرص يد  رش ، جديدة ظياكة نتاتة اًححث اًـَمي
(2)

ظػا   -122ص، مٌػاجه اًححػث اًـَمػي، َلػد رسحػان ؿػًل ايمػودي -24ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، اهؼر: ؾحد اًيور  يج -

   www .majalah.new.ma    .13واًلاهون)ؾن موكؽ جمةل اًححرين(، صجمةل اًفلَ ، ل اًححث اًـَمي اًلاهوينو ٔأظ، اجراُمي املتيويت
(3)

، 2ط، ؾػٌلن، ازوردييػدار اً ، يػةًىرتوه اًححث اًـَمي واس تخدام معػادر املـَومػات اًتلَيديػة واالٕ ، اهؼر: ؿامر اجراُمي كٌديَجي -

 . 227ص، 2227
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 :املعادر -1.1

ية او اًرمسيػة ، ويه تػ  اًواثئػق ألظػَية املحػارشة املتـَلػة  ٔأو ما يععَمل ؿَهيا ابملعادر الاًو

ابملوضوع، ودون اس تـٌلل واثئق ومعادر وس يعة يف هلي املـَومات، حبيػث يتػدخي وسػ يط تػني 

احلدث )املوضوع/ اًؼاُرة( واًلار  تفسريا ٔأو حتَيال وتـَيال
 (1) . 

وتـػػرف املعػػادر نػػذ  تبَٔػػا يه ٔأكػػدم مػػا حيػػوي مػػادة ؿَميػػة ؾػػن موضػػوع مػػا، ويه اًواثئػػق 

)اًوؿاء(، وازلراسات ألوىل، تىون يف اًلاًة مٌلوةل ابًرواية ؾن ٔأةاهبا، ٔأو مىتوتة تيد مػًؤفني 

جلػػات ل ٔأول مػػن نتػػة يف املوضػػوع، ٔأو حتريػػر مسػػبةٔل وتيلػػيمل موضػػوؿاتَ، ٔأو ؿاصػػوا ألحػػداث 

ؽ، ٔأو  هوا ظرفا مدارشا فهيا، ٔأو  هػوا ل اًواسػعة اًرئيسػ ية ًيلػي اًـَػوم واملـػارف اًسػاتلة واًوكائ

 . (2)ًٔعجيال اًالحلة، فعاحة لك فىرة جديدة يـد معدرا يف جماًِا

ومن تني اًواثئق اًيت تـترب ٔأل املعادر ألظَية واملحارشة يف ميدان اًـَوم الاكاهوهية وازلراسات 

 : (3)يًل احللوكية، ما

 .ية  املواجيق اًلاهوهية اًـامة واخلاظة، اًوظيية وازلًو

 .االتفاكيات واملـاُدات املربمة واملعادق ؿَهيا وجروتوهوالهتا الاضافية 

  ،ازلساتري واًيعوص اًترشيـية واًلاهوهية اجملمـة وخمتَف اًيعوص اًتيؼميية )اًلػواين، تػبٔوامر

يذيػػة، واملياصػػري واًتـَػػاميت اًرمسيػػة وخمتَػػف ًػػوا  اًضػػحط املراسػػ مي، واًلػػرارات اًتيؼمييػػة واًتيف 

 واًحًويس( .

  املذهرات الايضاحية ٌَلواهني وحمارض اجامتع اًِي ة اًترشيـية اًعادر ؾهنػا، وخمتَػف اًتلػارير

والاحعائيات اًرمسية وامللاتالت وسرب اًرٔأي اًـام ومراسالت ازلوائر واملؤسسات اًرمسية املـيية 

 ضاظاهتا وؿالكاهتا الادارية واملِيية اخملتَفة.اًيت تـىس و 

                                                            
(1)

مهنجية اًححث ، حد اًيور  يجؾ  -57ص، مٌاجه اًححث اًـَمي وتعحيلاهتا يف ميدان اًـَوم اًلاهوهية واإلدارية، اهؼر: ؾٌلر ؾواتدي -

 .24ص، اًلاهوين
(2)

: ٔأظول ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًلاهوهية، مًضورات احلَػيب احللوكيػة، تػريوت، مهنج اًححث اًلاهوين، س ياحل ؾحاس  راهؼر: ؾٌل -

اب  -128ص، 2212، 1طًحيان،   .72ص، نتاتة اًححث اًـَمي ظياكة جديدة، جراُمي ٔأتو سَامينإ ؾحد اًُو
(3)

ؾحد  -57ص، ؾٌلر ؾواتدي -69، اجلزائر، 2226ظحـة ، دار اخلسلوهية، ٌَتفعيي ٔأن  راجؽ: رص يد مشضم: مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية -

تػويم  -98ص، اًوجزي يف مهنجية اًتفىري اًلاهوين واًححث اًـَمي، حورية سويلي -25، 24ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، اًيور  يج

 .122ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، َلد رسحان ؿًل ايمودي -62ص، اجلزائر،  ًٌَرشيتجر، ري اًيعوصمٌاجه اًححث وتفس، أٓ ي
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 .ألحاكم واًلرارات واملحاد  والاجهتادات اًلضائية اًرمسية 

 .هتاجئ اًححوث واًتجارب اًـَمية املًضورة يف املؤمترات واجملالت اًـَمية اًرظيية 

  اًرمسيػة املذهرات واًيوميات املسجةل واًترصحيات واملراسالت اًرمسية ٌَِي ات واًضخعػيات

اًيت ؿادضت ألحداث ووجلهتػا. ؤأيػة معػادر ٔأخػرى حتمػي مـَومػات تًرشػ ٔلول مػرة ، ومٌلػوةل 

 مدارشة من اجلِة املـيية.

 :املراجؽ )املعادر اًثاهوية( -2.1

وتـرف ٔأيضػا ابًواثئػق كػري ألظػَية ٔأو كػري املحػارشة، ويه تػ  اًػيت تـمتػد يف مادهتػا اًـَميػة 

ية وألساسػػ ية، فتتـػػرض ًِػػا ابًتحَيػػي، ٔأو اًيلػػد، ٔأو اًتـَيػػق، ٔأو ٔأساسػػا ؿػػىل املعػػادر ألظػػَ 

. وتيػػاء ؿػىل ذ  فػػٕان اًحيػا ت واملـَومػػات  (1)اًتَخػيط، ٔأو اًتحليػق، ٔأو اًتفسػػري، ٔأو كػري ذ 

املتوفرة يف املعادر اًثاهوية )املراجؽ(، كد تىون مٌلوةل ٔأو مرتمجة ؿرب معدر اثين ٔأو اثًث، وكد مت 

 . (2)ؿرب املعادر ألوىل ثضك كري مدارش تياكي مـَوماتَ

 : (3)وتمتثي املراجؽ يف ميدان اًـَوم اًلاهوهية فامي يًل

  فػات اًلاهوهيػة اًـامػة واملتخععػة وخمتَػف اًرشػوحات واًىتػاابت اًفلِيػة اًػيت اًىتة واملًؤ

 تػػدور يف تػػ  اًترشػػيـات واًيؼػػرايت اًلاهوهيػػة ويه تعػػيف ؿػػىل اًـمػػوم مضػػن ٍلوؿػػات اًفلػػَ

 اًلاهوين.

  امللاالت وألوراق اًححثية ايمكة واملًضورة يف خمتَف ازلورايت واجملالت اًـَمية املتخععة

يا.  وذات امللدًوية وظييا ودًو

 وألظروحات اجلامـية، وٍلػوع اًححػوث وازلراسػات اًـَميػة الاتتاكريػة مػن  ةاًرسائي اًـَمي

يسػػ تري، وازلنتػػوراٍ يف خمتَػػف امليػػادين ٔأجػػي احلعػػول ؿػػىل درجػػات ؿَميػػة ٔأ دمييػػة موػػي املاج 

 واًتخععات اًـَمية يف حلي اًـَوم اًلاهوهية، ولك ازلراسات امللارهة اًضامةل ذات اًعةل.

                                                            
(1)

اب اجراُمي ٔأتو سَامين -  .72ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم -71ص، نتاتة اًححث اًـَمي ظياكة جديدة، اهؼر: ؾحد اًُو
(2)

 .123ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، َلد رسحان ؿًل ايمودي -
(3)

مٌػاجه اًححػث اًـَمػي وتعحيلاهتػا يف ، دياتػؾٌلر ؾو  -72، صاملهنجية اًـَمية ٌَححث يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية، ايسني درييج  -

ؾحاس احلس ي، مػهنج اًححػث  رؾٌل -26ص، اًححث اًلاهوين، مهنجية ؾحد اًيور  يج -62-58ص، ميدان اًـَوم اًلاهوهية والادارية

 .124ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، َلد رسحان ؿًل ايمودي -138-135صٔأظول ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًلاهوهية، اًلاهوين: 



 

  العسيس عبد بً ميلود/ د: إعدادالعلني البخث ميهجية يف حماضرات

 

61 

  ة مكساظر ٕاجرائية ٔأو رٔأصلال املَتليات واملؤمترات اًـَمية يف جمال اًلاهون، سواء  ه  مًضو

 كري مًضورة.

 حلػي اًـَػوم اًلاهوهيػة ولك املراجػؽ املسػاؿدة يف املعحوؿات اجلامـيػة وخمتَػف ايػارضات يف 

خمتَف اًتخععات اًـَمية، وـمل الاجامتع ٔأو اًتارخي، ٔأو اًفَسفة، ٔأو اًترشػيؽ الاسػاليم، حيػث 

 تتداحي فهيا تـغ مداحث ت  اًـَوم مؽ مضلكة اًححث اًلاهوين.

 ًلاهوهية وخمتَف ازلراسات املوسوؿات ودوائر املـراف واًلواميس واملـامج اًيت تتـَق ابًـَوم ا

 احللوكية.

  يػة ٔأو ٔأية معادر وواثئق ٔأخرى حتمػي تيػا ت ومـَومػات مٌلػوةل ٔأو مرتمجػة مػن معػادر ٔأًو

 اثهوية.

 :ـاتري اًتفريق واًتفاظيي تني املعادر واملراجؽم -3.1

ٌل تـحػري ؾػن لك  مػا ؿادة ما يرتادف اس تخدام  مة "املعادر" و"املراجؽ" مبـىن واحػد ابؾتحػاُر

ٕاًيَ ٌَحعول ؿىل املـَومات واًحيا ت املتـَلة مبوضوع اًححث ومـَومػات مٌلػوةل ٔأو مرتمجػة،  يدفؽ

كري ٔأن تـػغ اًحػاحوني مييػي ٌَمتيػزي تيػهنٌل
. وكػد سػ حل  الارشارة ٕاىل تيػان امللعػود جػك مػن  (1) 

ة مـػايري املعادر واملراجؽ مكفِػومني مامتيػزين ؾػن تـضػٌِل اًػحـغ، وؿػىل ُػذا ألسػاس ُيػاك ؿػد

 ٌَتفريق واًتفاضي تني املعادر واملراجؽ، هذهر مهنا:

 :املـيار اًتارخيي -أٔ 

ػا  ويـمتد يف ذ  ؿىل اًس حق اًتػارخيي ٌَوجيلػة اًـَميػة، فاملعػادر ٔأسػ حق مػن املراجػؽ، ابؾتحاُر

معادر وواثئق ٔأًوية ويه ٔأكدم ما حيوي مادة ؿَمية ؾن موضوع ما، ٔأما املراجؽ فِيي ما ٔأخذ مػادة 

َية من معػادر متـػددة ؤأخرهجػا يف جػوب أٓخػر جديػد، وشل  تـتػرب املعػادر ٔأنػ  معػداكية ٔأظ 

                                                            
(1)

دار ألُػرام ، املهنجية اًلاهوهية تني اًلواؿد اًيؼرية واملِارات اًتعحيلية ازلًيػي اًـمػًل ٌَلػاهوهينيٍ، تو سـدري أٔ اهؼر: مععف  اًحيد -

 .145ص، 2222، 1ط ،مرص، ًإلظدارات اًلاهوهية
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وموجوكية من املراجؽ ًثحوت وسخهتا ٕاىل ٔأةاهبا ألظػَيني يف اًلاًػة ، وؿػدم اسػتٌادُا ٕاىل ٔأسػاهيد 

 . (1)وٕاحاالت ؿَمية ٔأخرى

 املـيار املوضوؾي )اًـَمي( -ب

تحػػاط اًوجيلػػة اًـَميػػة هبػػا، ؤأمهيهتػػا وكميهتػػا ؤأوجػػَ حيػػث ييؼػػر ٕاىل ظحيـػػة موضػػوع اًححػػث وار 

اس تفادة اًحاحث مهنا يف ٕاؿداد حبثَ، فاملعادر كاًحا ما تتٌػاول موضػوؿا مػا وتـاجلػَ مـاجلػة صػامةل 

ػا  معيلة، حبيث تعحمل ٔأظال ال ميىن ٌَحاحث الاس تلياء ؾهنا. ٔأما املراجؽ فِيي ما تسػ تلي مػن كرُي

 . (2)وال ترتحط تَ ثضك مدارشفتتياول جاهحا من موضوع اًححث 

وؿىل ُذا ألساس فٕان اًواثئق اًـَمية )املعادر( كد تىون ٔأظػَية )معػدر( يف موضػوع حبػث 

مـػػني، ٔأو تىػػون اثهويػػة )مراجػػؽ( يف موضػػوع أٓخػػر وذ  الخػػتالف ٔأمهيهتػػا وارتحاظِػػا مبوضػػوع 

 .  (3)اًححث

ؿػىل الك اًيػوؿني مػن اًواثئػق   مػة "معػدر" إبظالقويف ملاتي ذ  فٕان تـغ اًفلَ ال مياهؽ 

اًـَمية سواء  ه  ٔأظَية )املعادر( ٔأو اثهوية )مراجػؽ(، وؿػدم امليػي ٕاىل اًتفركػة تيػهنٌلي فاًتسػمية 

ػيس املـيػار يف  ابملعادر ٔأو املراجؽ ُو جمرد اظعالح، وال مضػاحٌة يف الاظػعالح نػٌل يلػال، ًو

َ يـتػرب ٔأكػدم مػا حيػوي مػادة ٌَموضػوعي اًتفريق اًلػدم واحلداجػة، فلػد يىػون املعػدر حػديثا، ٔلهػ

اًرمسية اًيت تًرشُا اًسَعات واحلىومات، و ًتجارب اًـَمية املوجوق هبا اًيت كدَهتا   إلحعائيات

. وؿػػىل ُػػذا  (4)اًِي ػػات واخملػػاجر اًـَميػػة املـمتػػدة، ونػػذ  حيثيػػات ألحػػاكم واًلػػرارات اًلضػػائية

ًواثئػق اًـَميػة ابخػتالف تسػميهتا وتعػييفِا يف نتاتػة ألساس فٕان ٔأمهيػة اًـػودة والاؾػامتد ؿػىل ا

، تتضػػمل يف اًلميػػة اًـَميػػة اًػػيت تـعهيػػا تػػ  اًواثئػػق ٌَححػػث،  اًححػػث اًـَمػػي كاهوهيػػا  ن ٔأو كػػرٍي

                                                            
(1)

ؾحد اًـزيز جن ؾحػد اًػرحٌلن جػن ؿػًل  -135ص، تلٌيات ٕاؿداد ألحباث اًـَمية اًلاهوهية املعوةل واخملترصة، اهؼر: هـميي ؾحد امليـم -

، 2222، 6ط، اًػرايض، مىتحػة اًـحػياكن، ومٌاكضػ تَ، وظحاؾتَ، نتاتتَ، ومادتَ ومٌاُجَ، ومعادٍر حليلتَ، اًححث اًـَمي، اًرتيـة

 .14ص، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمي، رزيق موش -93، 92. ص1ج
(2)

 -14ص، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححػث اًـَمػي، رزيق موش -135ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، اهؼر: رص يد مشيضم -

 .93ص، اًححث اًـَمي، ؾحد اًـزيز جن ؾحد اًرحٌلن جن ؿًل اًرتيـة
(3)

 .72ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضمهؼر: ا -
(4)

اًححػث اًـَمػي ٔأساسػ ياتَ ، رجػاء وحيػد دويػدي -94ص، اًححػث اًـَمػي، اهؼر: ؾحد اًـزيز جػن ؾحػد اًػرحٌلن جػن ؿػًل اًرتيـػة -

 .359ص، 2222، 1ط، دمضق، تريوت، دار اًفىر املـادض، وذمارساتَ اًـَمية، اًيؼرية
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ونذ  تؤند اجلاهة اًتوجيلي ملـَومات اًححث، مفعػادر ومراجػؽ اًححػث تتفاضػي فدـضػِا يفضػي 

ـيػار ألفضػَية يرجػؽ ٕاىل ؿػدة اؾتحػارات مهنػا: ماكهػة تـضا، وٕان  هػ  تضػرتك يف ٔأَػا معػادر وم 

 . (1)املًؤف وؿداًتَ، اترخي اًًرش، ومسـة ؤأمهية اًيارش

 :َفٕاذا  ن املًؤف من ٔأؿالم اًفلَ واًلاهون ذمػن اتعػف ابًـػدل واًزناُػة  ماكهة املؤًف وؿداًت

ا.وألماهة وازلكة واملـرفة وهل مزنةل ؿَمية ممتزية، فيىون ًىتحَ ؤأحباج  َ ألفضَية ؿىل كرُي

 :)فٕاذا  ن املعيف اًـَمي مًضورا حػديثا يتلػدم ؾػن كػرٍي مػن اًواثئػق  اترخي اًًرش )اًزمان

تفضي ؿىل اًعحـات اًلدمية ملػا كػد يسػ تجد فهيػا مػن  تاًـَمية اًلدمية، واًعحـة احلديثة ٌَمًضورا

وييػدرج يف ُػذا  ًلضػائية.مـَومات وتيليحات واس تدراك وحتسػني اًلػواهني وألحػاكم واًلػرارات ا

املراجػؽ و  املـيار اًتفاضًل ما يسميَ اًحـغ ماظية اًزمان ي اذ ؿىل اًحاحث ٔأن خيتار من املعػادر

فِا كد صاُد اًفىرة موضوع اًححث، ًيبئت تـدُا اًواثئق اًـَمية ألخػرى اًلريحػة اًعػةل  ما  ن مًؤ

 زمٌيا ملوضوع اًححث . 

 :ألوراق اًـَميػة املًضػورة يف جمػالتو  ألساس فان ألحباثُذا  وؿىل مسـة وامهية اًيارش 

ا مػن و  دور ورش مـروفةو  مرموكة ذات ماكهة ؿَمية ممتزية يف اًوسط اًـَمي تفضي وتلدم ؿىل كرُي

. تي ؿىل اًحاحػث اًتبٔنػد مػن مسـػة وموجوكيػة اجلِػة اًيػارشة، خاظػة يف ػػي اًتعػور  (2)اًيارشين

ية، حيث يتواجد اًـديػد مػن اًيػارشين واجملػالت ًىرتوه ًًرش االٕ والاهتضار اًىدري مليعات ودور ا

 (.Fake Journals( واًومهية )Predatory Journalsاملفرتسة )

وهتيجة شل   ه  مـرفة اًواثئػق اًـَميػة ابخػتالف ٔأهواؾِػا وظػرق اسػ تخدارما وتوػيفِػا ٔأمػرا 

 . (3)واملـرفيةحيواي ابًًس حة ٌَحاحوني ؿىل اختالف ختععاهتم وحلوهلم اًـَمية 

                                                            
(1)

ؾحد اًـزيز جن ؾحد اًرحٌلن  -132ص، س ي، مهنج اًححث اًلاهوين: ٔأظول ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًلاهوهيةؾٌلر ؾحاس احل اهؼر:  -

، اًلػاُرة، دار اٍهنضػة اًـرتيػة، مٌاجه اًححػث وكواؿػد الاسػ تدالل اًلػاهوين، اًس يد متام -95ص، 1ج، اًححث اًـَمي، جن ؿًل اًرتيـة

 .112ص
(2)

، ؾحد اًـزيز جن ؾحد اًرحٌلن جن ؾحد ؿًل اًرتيـيػة -112، 113ص، وكواؿد الاس تدالل اًلاهوين مٌاجه اًححث، اهؼر: اًس يد متام -

 .96، 95ص، اًححث اًـَمي
(3)

 .362ص، اًححث اًـَمي ٔأساس ياتَ اًيؼرية وذمارس تَ اًـَمية، اهؼر: رجاء وحيد دويدي -
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ا وتلوميِا -4.1  :ٕاؿداد املعادر واملراجؽ ومـايري اختياُر

إاؿداد املعادر واملراجؽ ورمارات  -أٔ   :اختياُر

تس تلرق معَية مجؽ اًواثئق واًحيا ت اجلزء الٔنرب من وك  اًحاحث، شلا مػن اًرضػوري ٕادراك 

واملػادة اًـَميػة، حيػث يلػوم  حيا تاً ٔأمهية تيؼمي ُذٍ اًـمَية تبرٔسع وك  ذمىن وتفادي ترا  ُذٍ 

اًحاحث توضؽ كامئة من املعادر واملراجؽ ذات اًعةل مبوضوع اًححػث، ًىهنػا كػري َائيػة فِػيي كامئػة 

ية كاتةل ٌَزايدة واًححث، حسة ما يس تجد من مادة ؿَمية، ظاملا ٔأن معَية اًححث مس مترة  . (1)ٔأًو

يػة ٌَمعػادر واملراجػؽ مػؽ تػدوين املـَومػات وتؼِر ٔأمهية ُػذٍ اًـمَيػة إبؿػداد وحرصػ كامئػة ٔأوً 

واًحيا ت اًرضورية ًِا )ؾيوان اًوجيلة، رمقِا، ماكن تواجدُا، تيا ت اًًرش: دار اًًرش، اًحسل، رمق 

 اًعحـػػػة، اترخي اًًرشػػػ...(، واًػػػيت يتػػػوهن الاسػػػ تفادة مهنػػػا حسػػػة مػػػاكن تواجػػػدُا ٔأو هوؾِػػػا 

يلكة اًححث من خالل رتط اًوجيلة  )نتة، رسائي جامـية، ...(. ٔأو حسة ورودُا يف س ياق ُو

املـيية مبوكؽ توػيفِا يف ُيلكة اًححث
 . من خالل: (2) 

 .الاحاظة ابٔلتـاد اخملتَفة ملوضوع اًححث 

  يفيد اًحاحػث يف الاظػالع ؿػىل مػا سػ حق ورشٍػ يف ذات اًتخعػط والاسػ تفادة مػن هتػاجئ

 ية جديدة ومس تحدجة.اًححوث وازلراسات اًساتلة يف ٕااثرة ٔأفاكر وٕاصاكالت حبث 

  ر موضػػوع اًححػػث، والاسػػ تلياء ؾػػن ألمػػور كػػري حتديػػد اًيلػػاط واًـيػػادض املتعػػةل جبػػُو

 اًرضورية.

  اهسػػاب اًحاحػػث املِػػارات اًفٌيػػة يف اًححػػث اًـَمػػي وتليهتػػا ابسػػ متراري ٕاذا تـػػد ُػػذٍ اًلامئػػة

يػة ٌَمعػادر واملراجػؽ املسػاؿد ألول يف تلػدمي اًححػث، وٕامػدا د اًحاحػث ابملـَومػات واملدوهة ألًو

                                                            
(1)

ؿػادل راين َلػد  -74ص، 2214، مرصػ، الاسػىٌدرية، امـيػةدار املـرفػة اجل، مٌػاجه اًححػث اًـَمػي، اهؼر: هيًَل َلد اًـعػار -

 -114ص، 2213، اًلػاُرة، جامـػة ازلول اًـرتيػة، وضورات امليؼمػة اإلداريػة ٌَتليػة الاداريػةم، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، راين

اب اجراُمي ٔأتو سَامين  .127ص، اًتفىري اًلاهوينمهنجية ، ؿًل مراح -79ص، نتاتة اًححث اًـَمي ظياكة جديدة، ؾحد اًُو
(2)

اب اجراُمي ٔأتو سَامين - ، مٌػاجه اًححػث اًـَمػي، هػيًَل َلػد اًـعػار -79ص، نتاتة اًححث اًـَمي ظػياكة جديػدة، اهؼر: ؾحد اًُو

 .15ص، رزيق موش، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمي -74ص
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رتَػة اًالزمػة ًتوػيفِػا ابًعريلػة  واملادة اًـَمية اًيت حيتاهجا يف اًوكػ  املياسػة، وٕاهسػاتَ املِػارة ازلب

 . (1)اًعحيحة، والاس تفادة مهنا حني احلاجة ٕاٍهيا دون توكف ٔأو اهتؼار

  :رمارات اختيار املعادر واملراجؽ -ب

واس تخدارما معَية رممة وحساسػة، فاًحاحػث معاًػة مٌػذ  معَية اختيار املعادر واملراجؽ تـترب

من املعادر واملراجؽ ٌَػٌلدة اًـَميػة اًػيت يدرسػِا، اًػيت حتػوي  اًحداية ابختيار واًتـرف ؿىل املـمتد

مـَومات ظادكة وموجوكة، وذ  حل ال يتـ  ويضيؽ هجدٍ ووكتَ، فػاًـربة ًيسػ  جىػ ة املعػادر 

ا وتوػيفِا،  واملراجؽ وخضامهتا تي تيوؾية وموجوكية ومعداكية ت  املراجؽ واملعادر وظريلة اختياُر

احلعول ؿىل املـَومات  -ساتلا -فيجة ٔأن تتيمل معَية ٕاؿداد املعادر واملراجؽ وابًعريلة املضار ٕاٍهيا

 . (2)واًحيا ت املعَوتة ثسِوةل ويرس، وثضك رسيؽ ؾيد احلاجة ٕاٍهيا

خلعوات والارصادات اًتاًيةوميىن حتليق ذ  من خالل اتحاع ا
 (3) : 

 .الاس تـاهة تذوي الاختعاص ومن هل خربة ودراية مبوضوع اًححث 

  كراءة ما نتة ؾن موضوع اًححث يف دوائػر املـػارف وكواؿػد اًحيػا ت اًـامليػة، واًػيت تتػيمل

ٔأفاكر مخسعة حول املوضػوع، وترصػد اًحػاحوني ٕاىل املعػادر ألظػَية اًػيت ميىػن الاسػ تفادة مهنػا 

 وتوػيفِا.

  ٕية ( يف املادة اًيت يححث فهيا.ًىرتوه الاظالع ومراجـة فِارس املىتحات )اًوركية واال 

 واملراجػؽ( املـمتػدة يف لك حلػي وختعػط  اًرجوع ٕاىل املًؤفات املـيية تخيان اًىتة )املعػادر

 ؿَمي.

 ديثة اًلمية.الاسرتصاد والاس تـاهة يف ُذٍ املرحةل ابملراجؽ اًيت حتوهيا اًىتة واملًؤفات احل 

                                                            
(1)

اب اجػراُمي ٔأتػو سػَامين -74ص ،مٌاجه اًححث اًـَمي، هيًَل َلد اًـعاراهؼر:  - ، نتاتػة اًححػث اًـَمػي ظػياكة جديػدة، ؾحد اًُو

 .79ص
(2)

 -73ص، مٌػاجه اًححػث اًـَمػي، هيًَل َلػد اًـعػار -116-114ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، ؿادل راين َلد رايناهؼر:  -

اب اجراُمي ٔأتو سَامين  .112ص، نتاتة اًححث اًـَمي ظياكة جديدة، ؾحد اًُو
(3)

، مٌاجه اًححث اًـَمي، هيًَل َلد اًـعار -362ص، اًححث اًـَمي ٔأساس ياتَ اًيؼرية وذمارس تَ اًـَمية، رجاء وحيد دويديراجؽ:  -

اب اجراُمي ٔأتو سَامين -74، 73ص  .113-112ص، نتاتة اًححث اًـَمي ظياكة جديدة، ؾحد اًُو
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  الاظالع ؿىل ازلورايت واجملالت اًـَمية املتخععة ٌَوكوف ؿىل ألحباث وألؾػٌلل اجلديػدة

 اًيت تفي مبجال اًححث وازلراسة.

  ؿىل اًحاحث اًليام تتعفمل ملدمة املًؤف )املرجؽ( واًفِرس واملعادر اًيت اس تـان هبػا ملـرفػة

، فَملػدمات اًىتػة ٔأمهيػة هحػرية يف مـرفػة كميػة اًىتػاب جماهل وٕاصاكًيتَ اًححثية ومـامل مـاجلتَ ًِػا

واملوضوؿات اًيت يـاجلِا، مفن خالًِا يو  املًؤف قرضَ ؤلُدافَ مػن تبًٔيفػَ، ومهنجػَ يف ظػرح 

وسػِوةل ة ؾيادضٍ ، ؤأل املعادر اًيت رجؽ ٕاٍهيا. ٔأمػا الاظػالع ؿػىل فِػرس اًىتػاب فيتػيمل اماكهيػ

اًـالكة تدراسة اًحاحث وتلدير كميتػَ اًـَميػة، يف حػني حفط ؾيرص من ؾيادض املوضوؿات ذات 

تـترب كامئة املعادر املـمتد ؿَهيا دًيي  ظق ؿىل معداكية املًؤف ؤأمهيتَ وترصػد اًحاحػث ٌَمراجػؽ 

 احلديثة اًيت تتيمل هل اًفرظة ملـرفهتا والاظالع ؿَهيا.

 :مـايري اختياروتليمي املعادر واملراجؽ -ج

جية ٔأن حيرص ؿَهيا اًحاحػث اجيػاء اًليػام تـمَيػة ٕاؿػداد واختيػار املعػادر  من ٔأل املحاد  اًيت

واملراجؽ ُو الاس تفادة مهنا ٔأنرب فائدة، ًوـي يف تلومي املراجؽ وهلدُا ما يـني اًحاحث ؿىل حسػن 

الافادة مهنا والاهتفاع هبػا، تبٔسػِي ؤأرسع ظريلػة ؾيػد احلاجػة ٕاٍهيػا خاظػة واًحاحػث حمىػوم مبػدة 

 : (1)ي حمدود، ومن ٔأل تَمك املـايري اًيت تساؿد ؿىل هلد املراجؽ وتلوميِا مايًلوجر مج زم

  موجوكية ومسـة املًؤف )املًؤفني/ ايررين(ي واًيارش واًِي ة املعدرة، وحداجة ألؾٌلل ؤأظػاةل

، ألؾٌلل اًححثية، ومدى كدرما فامي يتـَق ابًححوث واًـٌلل اًيت تـػود يف اظػَِا ٕاىل ؾعػور ٔأخػرى

 ؾرص موضوع ازلراسة.

  اًضمول واًتلعية: ٔأي ملدار تلعية املرجػؽ ومتثػيهل ملوضػوع اًححػث واًلميػة اًححثيػة واًـَميػة

ي تلود اًلار  ٌَمزيد من املـَومات،  واًيت تـىسِا اًحيدَيوقرافيات املوجودة فيَ، ُو

  ياتػَ ومػدى اتسػارما املهنج املـمتد، خاظة امللارابت املهنجية املوػفة يف مـاجلػة املوضػوع وجزئ

لة اًتحرير واًىتاتة.  ابزلكة واملوضوؾية، ونذا ألسَوب ًو

                                                            
(1)

 ٕاؿػداد، ؿػادل راين َلػد راين -362، 361ص، اًيؼريػة وذمارسػ تَ اًـَميػةاًححث اًـَمي ٔأساس ياتَ ، رجاء وحيد دويدي: راجؽ -

 .116ص، ونتاتة اًرسائي اًـَمية
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  اًضك واًتيؼمي يف اًـرضي ويضمي الاخػراج املػادي ٌَمرجػؽ ماظػة ألصػاكل واًرسػومات

وهوؾيهتػػا ودرجػػة ارتحاتعِػػا ابملػػادة اًـَميػػة، وذا سػػالمة تتػػاتؽ ايتػػوايت وظريلػػة اًتوجيػػق وٕاجحػػات 

 ت، ونذا ظريلة ؾرض اًفِارس.اًِوامش والاحاال

 :تسجيي اًحيا ت اًحيدَيوقرافية ٌَمعادر واملراجؽ -د

يػة ٌَمعػادر  ًإلرصاداتيس تتدؽ ٔأؾٌلل اًحاحث  واملِارات اًساتلة يف اختيار وٕاؿػداد اًلامئػة ألًو

واملراجػػؽ املـمتػػدة ، رضورة تسػػجيي وتػػدوين اًحيػػا ت اًحيدَيوقرافيػػة ًػػت  املعػػادر واملرجػػؽ ذات 

 ًعةل يف موضوع اًححث.ا

 Bebliographiesتـريف اًحيدَيوقرافيا )اًحيدَيوقرافيات(  -1د.

اًحيدَيوقرافيا  مة مبٔخوذة ؾن اٌَلة اًيو هية، وتـي وظف اًىتػة واملعػادر ألخػرى، إبؿػداد 

كاظ تـعي تيا ت ؾن مواد مًضورة )نتة( ٔأو كري مًضورة يػو جتميـِػا وفلػي ًعػةل مػن هػوع مػا 

تني ُذٍ املواد، وكد تفِم مواد خمعوظة ٔأو نتة معحوؿة، وكد تـاجل ملاالت ؿَمية ٌَمجالت ترتط 

وازلورايت، ونذا اًرسائي اجلامـيػة واًواثئػق احلىوميػة واًعػور، ٔأو ٔأي صػك أٓخػر مػن وسػائي 

فِػػا  املـرفػػة ، وتضػػمي ُػػذٍ اًحيػػا ت اًحيدَيوقرافيػػة ٌَمػػواد )املًضػػورة وكػػري املًضػػورة(، ذهػػر مًؤ

ٕاىل تيان مبضػمون املعػدر ٔأو املرجػؽ ؤأكسػامَ ؤأمهيتػَ،  ابإلضافة ضوؿاهتا و فة تيا ت اًًرش،ومو 

والاصارة ٕاىل ألجزاء اًيت ميىن ٔأن يس تفيد مهنا اًحاحث ؾيد نتاتة حبثَ ٔأو ٔأظروحتَ اجلامـية
 (1) . 

 فوائد اًحيدَيوقرافيا -2د.

د معَيػة اًتحضػري ألويل اًحيدَيػوقرايف ألويل تـترب اًحيدَيوقرافيا معدرا رمٌل ٌَمـَومػاتي ٕاذ تفيػ

 : (2)فامي يًل

 .مـرفة ما ورش يف جمال حبهثم ثسِوةل، ويرس 

 .تضفي اًثلة واًيؼمي ؿىل معَية هلي وتوجيق املـَومات ٔأجياء نتاتة وحترير اًححث 

 .اًتحلق واًتثخ  من ةة ؾياوين مضىوك فهيا ٔأو كري  مةل 
                                                            

(1)
هػيًَل َلػد  -72، 71ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهيػة، رص يد مشض مي -146ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، اهؼر: جودت ؾزت ؾعوي -

 .115ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية ،ؿادل راين َلد راين -71ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، اًـعار
(2)

، هيًَل َلد اًـعار -146ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، جودت ؾزت ؾعوي -72ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، اهؼر: رص يد مشيضم -

 .16ص، رزيق موش، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمي -72ص، مٌاجه اًححث اًـَمي
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 فػات يف موضػوع مـػني، وؾػن  تلدم اًحيدَيوقرافيػة مـَومػات  مػةل ؾػن ٔأفضػي اًىتػة واملًؤ

 ظحـاهتا املتـددة اًيت تؼِر هبا.

  احلعول ؿىل مـَومات تيدَيوقرافيػة ٌَمعػادر واملراجػؽ اًػيت اؾمتػد ؿَهيػا اًحػاحوون اًسػاتلون

نػرب ومن   ٕاماكهية تـيهنا واحلعول ؿَهيا وتوػيفِا يف اًححث، ذما يـود ؿىل اًحاحث ابًيفؽ وحتليق أٔ 

 كدر من الاجناز يف ٔأكي وك  ذمىن.

 :ٔأساًية وهيفيات تسجيي املـَومات اًحيدَيوقرافية -3.د

ختضؽ معَية تسجيي ونتاتة املـَومات اًحيدَيوقرافية ٌَمعادر واملراجؽ املـمتدة يف اًححث ًعػرق 

عػادر ؤأساًية مهنجية مـَومة، ويه ختتَف ابختالف ٔأهواع ؤأظياف ُذٍ اًواثئق اًـَمية مػن امل

 واملراجؽ، ٕاذ يتـني ؿىل اًحاحوني مراؿاة اًلواؿد واخلعوات اًتاًية:

  تدوين ٔأسٌلء املعادر واملراجؽ وتيا ت اًًرش، املًؤف، اًـيوان، ماكن اًًرش، اًعحـػة، سػ ية

 اًًرش، ؿدد اًعفحات، واملوضوؿات اًيت يـاجلِا اًىتاب...اخل.

 ت، حبيػػث ختعػػط لك تعاكػػة ملعػػدر واحػػد تػػدون ُػػذٍ املـَومػػات اًحيدَيوقرافيػػة يف تعاكػػا

 )مًؤف(.

  ،جتمؽ اًحعاكات يف مَف ٔأو ظيدوق خاصي وترتػة حسػة احلػروف اًِجائيػة ٔأو ألجبديػة

 ًتىون ُذٍ اًحعاكات فهيا تـد املرجؽ يف معَية نتاتة كامئة املعادر واملراجؽ يف َاية اًححث.

  واملراجػؽ يف صػك مَفػات مٌؼمػة، نٌل ميىػن تيؼػمي تػ  املـَومػات اًحيدَيوقرافيػة ٌَمعػادر

تسِي اًرجوع ٕاٍهيا، والاضافة ٕاٍهيا واحلذف مهنا حسة احلاجة وما يسػ تجد مػن معػادر ومراجػؽ 

 حول اًححث.

  وتيؼم ُذٍ املَفات توضؽ ٍلوؿة من اًـياوين اًفرؾية ًِذٍ املَفات، ٔأو تلسػم حسػة فعػول

ىذا.ازلراسة، فيجـي املَف ألول ٌَفعي ألول، واملَف اًثاين   ٌَفعي اًثاين... ُو

  ويف داخي لك مَف رئيس ٌَفعي املـني، ميىن تلس مي ُذا املَف من ازلاخي ٕاىل ٍلوؿة من

اًسجالت اًفرؾية ٔأو املَفات اًعلرية حسة ؾيادض ذ  اًفعػي، ٔكن يىػون زليػَ مَػف فرؾػي 

وظريلػة خاص ابًتحديد اصػاكًية اًححػث، ومَػف فرؾػي أٓخػر ٌسلراسػات اًسػاتلة، واثًػث ملػهنج 

ىذا.جاًححث، ورا يلكة اًححث... ُو  ؽ خلعة ُو
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وتسػػاؿد ُػػذٍ اًعريلػػة ؿػػىل نتاتػػة تيػػا ت ومـَومػػات املعػػادر واملراجػػؽ يف ماكَػػا اًعػػحيمل، 

وحسة تلس اميت فعول ازلراسة، مبا يسِي مـَ اًرجػوع ٕاٍهيػا، وسػِوةل ترتي ػا ٕاذا وجػد اًحاحػث 

 . (1)َ واس تخدامَ يف اًححثمرجـا حديثا يف ظحـتَ ًيفس املرجؽ امراد توػيف

  :يةًىرتوه املعادر االٕ  -2

مل تـد املىتحة ابملـىن اًتلَيدي يه املعدر اًوحيد ٌَحعول ؿىل اًحيا ت واملـَومات، فَلػد  ن 

ًؼِػػور اًتىًٌووجيػػا احلديثػػة واًضػػ حىة اًـامليػػة ٌَمـَومػػات أل ػػر الٔنػػرب يف حتػػول معػػادر املـَومػػة 

 واكـا حليليا تتجَ حنػٍو مـؼػم ًىرتوينام املـَومات يف صلكِا االٕ ثضك ُائي، فَلد اظحمل اس تخد

 . (2)املىتحات واملؤسسات واملرانز اًححثية اجلامـية الٔ دميية

ػا رافػدا جديػدا ملعػادر ًىرتوه وؿىل ُذا ألساس سًتعرق ٕاىل معادر املـَومات االٕ  يػة ابؾتحاُر

 اًححث اًلاهوين، من خالل:

  ٕية.ًىرتوه تـريف معادر املـَومات اال 

  ٕية.ًىرتوه ٔأمهية معادر املـَومات اال 

  ٕية.ًىرتوه ضواتط اس تخدام معادر املـَومات اال 

  ٕية وتوػيفِا يف خدمة اًححث اًـَمي اًلاهوين.ًىرتوه ٔأهواع معادر املـَومات اال 

 :يةًىرتوه تـريف معادر املـَومات االٕ  -1.2

ة وكػػري اًوركيػػة، وخمزهػػة ويه لك مػػا ُػػو متـػػارف ؿَيػػَ مػػن معػػادر مـَومػػات تلَيديػػة وركيػػ

، ٔأو ألكػراص املرهػة Compact  يا ؿىل وسائط ذمليعة، ٔأو ًزيرية تبٔهواؾِا )ألكراص املدجمةٕاًىرتوه 

Flopy ٔأو ظػػَحة ،Hard وتىػػون ؿػػىل صػػك مَفػػات كواؿػػد تيػػا ت وتيػػوك مـَومػػات متاحػػة ،)

                                                            
(1)

، رصػ يد مشيضػم -ومػا تـػدُا 129ص، مٌاجه اًححث اًـَمي وتعحيلاهتا يف ميػدان اًـَػوم اًلاهوهيػة والاداريػة، ياهؼر: ؾٌلر ؾواتد -

، جودت ؾزت ؾعوي -115-114ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، ؿادل راين َلد راين -وما تـدُا 72ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية

 .146ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي
(2)

، رحبػي معػعف  ؿَيػان -129ص، مهنجية اًلاهوهية تػني كواؿػد اًيؼريػة واملِػارات واًتعحيليػةٍ، اًحيداري ٔأتو سـد اهؼر: مععف  -

ية، ومٌاُجَ ؤأساًيحَ وٕاجراءاتَ، اًححث اًـَمي ٔأسسَ هيفيػة ، ميادة ؾحد اًلادر اسٌلؾيي -261ص، )د.ت(، ؾٌلن، تي  ألفاكر ازلًو

 .182ص، 2216، الاسىٌدرية، دار اجلامـة اجلديدة، ًححث اًلاهويندراسة يف ٕاؿداد ا، ٕاؿداد اًححث اًـَمي
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مٌترشة جلرافيا ؿػىل  ٌَمس تفيدين ؾن ظريق االتعال املحارش من خالل ص حىة املـَومات يف مواكؽ

 مس توى اًـامل.

ية واملس تودؿات اًرمقية ما ُػو يف احلليلػة ٕاال يف ًىرتوه شل  فٕان اًححث يف خمتَف املىتحات االٕ 

هؼم وص حىة املـَومات اًيت تتيمل ٌَحاحوني ٍلوؿة خضمة من اًحيا ت اًحيدَيوقرافية واملواد اًـَميػة، 

ص ٌَححوث وامللاالت اًـَمية املتخععةمن مس تخَعات ومراجـات مىتة وتلارير وهعو 
 (1) . 

 :يةًىرتوه ٔأمهية معادر املـَومات االٕ  -2.2

ية اًـديد من املزااي الاجياتية ٌَححث اًـَمي واًـمَية اًتـَمييػة، ًىرتوه تتيمل معادر املـَومات االٕ  

ُػذٍ وتضجؽ خمتَف اًفػاؿَني مػن اًحػاحوني واملؤسسػات اجلامـيػة واًححثيػة يف اسػت ر وتوػيػف 

يف مجيػػػؽ املراحػػػي وألظػػػوار اًتـَمييػػػة املعػػػادر
يػػػة ًىرتوه ، سػػػواء اًححػػػث يف املىتحػػػات االٕ  (2) 

، ومػن تػ  املػزااي هرتهػ واملس تودؿات اًرمقية ٔأو ابس تخدام تلٌية اًححث ابالتعال املحارش ؿػرب الٔ 

 يًل: هذهر ما

 مات. اًوظول اًفوري واملحارش ٕاىل هحرية ومتيوؿة من املوضوؿات واملـَو  -أٔ 

رسؿة وسػِوةل اًوظػول ٕاىل املـَومػات يف ٔأي مػاكن مػن ٔأمػاهن وجودُػا يف اًـػامل، حيػث  -ب

فػميىن ٌَحػاحوني  هرتهػ ٔأحض  من اًسِي احلعػول ؿػىل املـَومػات اًلاهوهيػة مػن خػالل صػ حىة الٔ 

 نتػة  مػةل ايتػوىو  ٔأحباثو  ملاالتو  ألحاكم اًلضائيةو  وثسِوةل احلعول ؿىل مجيؽ اًترشيـات

(Full-Text) ية متخععةٕاًىرتوه ، من خالل اًرجوع ملواكؽ . 

فـاةل يف اًوظول ٕاىل املـَومات ثسخة هلػاط اًوظػول املتـػددة ، حيػث تـػدد و  ظريلة مرهة -ج

يػػة ، فدػػٕاماكن اًحاحػػث اسػػ تخدام رؤوس ًىرتوه ظػػرق اًححػػث وختػػزين معػػادر املـَومػػات االٕ 

، ونػذ  اًـيػوان  Key words )ازلاةل( املوضػوؿات )ٔأجػزاء مػن اًـيػوان( ٔأو اًلكػٌلت املفتاحيػة

                                                            
(1)

رحيػي  -346ص، 2218، 1ط، ألردن، ؾػٌلن، دار اًسوايق اًـَمية، احلاوي يف مٌاجه اًححث اًـَمي، اهؼر: فارس رص يد اًحيايت -

اًـػال ، وفَسػَفة اًححػث اًـَمػي حمػارضات يف املػهنج، ٕاايد يوسف احلػاج اسػٌلؾيي -362، 361ص، اًححث اًـَمي، مععف  ؿَيان

 .114ص، 2219، 1ط، (قتلداد )اًـرا، ٌَعحاؿة واًًرش
(2)

، جػراُمي كٌػديَجيإ ؿػامر  -129ص، مععف  اًحيداري ٔأتو سـدٍ، مهنجية اًلاهوهية تني كواؿد اًيؼريػة واملِػارات واًتعحيليػةاهؼر:  -

، ؿػًل جػداي -272ص، 2227، 2ط، ؾػٌلن ي،ازورديػدار اً ، يػةًىرتوه اًححث اًـَمي واس تخدام معػادر املـَومػات اًتلَيديػة واالٕ 

 .28، 27ص، مهنجية اًححث اًـَمي مادة حمارضات يف
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ػػف واًيػػارش... يػػة ٔأنػػ  دكػػة ًىرتوه وابًتػػايل يىػػون اًححػػث ؾػػن املـَومػػات يف املىتحػػات االٕ  ،واملًؤ

 .ومشًوية وفـاًية وحداجة ابًًس حة ٌَحاحث

حتػديث رسيػػؽ ٌَمـَومػات وٕاضػػافات مسػػ مترة ملػا يسػػ تجد مػػن املـَومػات ٔأول تػػبٔول وتػػبرٔسع  -د

و ما ييـىس  ؿىل جودة اًححث اًـَمي، وهتا َ. وك ، ُو

الاكتعاد يف ٔأوكات اًححث واًتحري املعَوتني ؾن املـَومات، ابًحاحث ابس تخدامَ معادر  -ه

يسػافر تـيػدا  هرتهػ ية املتاحة ؿرب خمتَػف اًوسػائط اًتىًٌووجيػة يف صػ حىة الٔ ًىرتوه املـَومات االٕ 

 .ت، خمترصا اًىوري من اجلِد واًوك متخعيا حاجز املاكن وخمرتكا احلدود تني ازلول يف حلؼا

ٔأَا متاحة ظوال ساؿات اًيػوم وكػري مليػدة تػرب مج زمػي حيػدد ٔأوكػات ًإلكػالق ؤأوكػات  -و

 .ٌسلوام

ُياك ؿدد من كواؿد املـَومات واملعادر كري متاحة ثضك معحوع، وال ميىن احلعول ؿَهيػا  -ز

 .ه هرت ٕاال ؾن ظريق اًححث ابالتعال املحارش ؿرب ص حىة الٔ 

يػػة اًحاحػػث مػػن خػػالل صػػ حىة ًىرتوه االٕ  طائسػػيػػة وخمتَػػف اًو ًىرتوه متىػػن املىتحػػات االٕ  -ح

، واالتعال تلرٍي من اًحاحوني يف جمال اًتخعػط وتحػادل ًىرتويناملـَومات من اس تخدام اًربيد االٕ 

ًلػاء اًرسائي وألفػاكر واملـَومػات، واملضػارنة يف اًيػدوات واملَتليػات اًـَميػة املرئيػة ؾػن تـػد وإ 

  .ازلروس وايارضات ؿرب اخلط

تتيمل ص حىة املـَومات ٌَحاحوني فرظة هحرية ًًرش هتاجئ ٔأحباطم فػور الاىهتػاء مهنػا، ويف زمػن  -ط

املس تودؿات اًرمقيػة و  يةًىرتوه  ؿرب اًـديد من املواكؽ االٕ ًىرتوينمن خالل معَيات اًًرش االٕ  كيايس

اجملالت اًـَميةو  وخماجر اًححث املتخععة خملتَف املؤسسات اجلامـية اًححثية
 (1) . 

يػة تلػدم خػدمات جَػيةل ال يتػوفر نثػري ًىرتوه ن املىتحات اًرمقية وخمتَف اًوسائط االٕ أٔ واحلليلة 

يل مهنا يف املىتحػات اًتلَيديػة، فلػد ٔأحضػ  معَيػة اًححػث اًـَمػي ؾػن ظريػق ٔأهجػزة الاؿػالم الٓ 

                                                            
(1)

اًححػث اًـَمػي واسػ تخدام ، ؿػامر ٕاجػراُمي كٌػديَجي -263، 262ص، اًححث اًـَمي، ٌَتفعيي ٔأن  راجؽ: رحبي مععف  ؿَيان -

، حمػارضات يف مػهنج وفَسػفة اًححػث اًـَمػي، ٕاايد يوسف احلاج ٕاسػٌلؾيي -271 ،272ص، يةًىرتوه معادر املـَومات اًتلَيدية واالٕ 

معػعف  اًحيػداري ٔأتػو سػـدٍ، مهنجيػة  -87، 86ص، اًوايف يف مهنجية اًححػث اًـَمػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػة، مـداوي جنية -114ص

دار ، رمػارات اًححػث واًىتاتػة اًلاهوهيػة ،ن سػالمة حماسػ يةيورسػ  -132، 129ص، اًلاهوهية تني كواؿػد اًيؼريػة واملِػارات واًتعحيليػة

 .28ص، مهنجية اًححث اًـَميمادة حمارضات يف ، ؿًل جداي -22ص، 2211، 1ط، ؾٌلن، املسرية
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ي  اًسِوةل واًيرس، سواء ابًرجوع ٕاىل اًفِرسة يف مٌهت  (online) ابالتعال املحارش هرته وص حىة الٔ 

ٔأو مجؽ املادة اًـَمية، ٔأاي  ه  ظحيـهتا، ٔأو ابًرجوع ٕاىل كواؿػد اًحيػا ت املوجػودة ؿَهيػا ابسػ تخدام 

اًػيت تػزود اًحػاحوني مبـَومػات  (Bibliographic Databases) معادر املـَومات اًحيدَيوقرافيػة،

اًحيػا ت ازلكيلػة واحلديثػة، ذمػا يػوفر هجػدا و  وؾيػة املـَومػاتتؤرش هل امللاالت واًىتة وخمتَػف أٔ 

 .ووكتا هحريين يف حرص وحتديد احتياجات اًحاحوني من املادة اًـَمية، مبا ميىهنم من اجناز ٔأحباطم

ويؤند ُذٍ احلليلة، ما ظرٔأ ؿػىل اجملمتػؽ ازلويل مػن تلػريات جذريػة ؿػىل  فػة ألظػـدة تؼِػور 

 هرتهػ ، حيػث جػرزت ألمهيػة اًلعػوى ًضػ حىة الٔ 2222من ؿمل  -19فيدهو  -جاحئة فريوس هورو 

 . (1)ية يف اًححث اًـَمي، واًتـَمي ؾن تـد وؿرب اخلطًىرتوه هوؿاء خملتَف املعادر اًـَمية االٕ 

 ية:ًىرتوه ضواتط اس تخدام معادر اًـَوم االٕ  -3.2

اًوسػػائط ؿػػرب صػػ حىة  يػػة وخمتَػػفًىرتوه ٕان تـػػدد اخلػػدمات اًححثيػػة اًػػيت تلػػدرما املىتحػػات االٕ 

يػة ًىرتوه ، يثري اًـديد من اإلصاكالت املتـَلة مبدى ظدكية وموجوكية معادر املـَومػات االٕ هرته الٔ 

ىذا يتعَة من ػي اًتـحػري اًـَمػي ايمكػة دكػة الاختيػار ٌَمعػادر االٕ  ا، ُو يػة وتليػمي ًىرتوه ؿرُب

ن املواكؽ ذ  لٔ ، ث امللدوةل واملـمتدةوفرز املادة اًـَمية املس تلاة مهنا، ًتىون جزء من معادر اًحح

شل  يًدلػي ؿػىل و ة اًـَمية ٌَتبٔند من ةة ودكة املـَومات اًواردة فهيا،تية ال ختضؽ ٌَركاًىرتوه االٕ 

اًحاحث ٔأن ال يترسع ابالكتحاس من ٔأي معدر من معادر املـَومات )يف جمال اًتخعط( يلؽ تني 

يلػرر مػا  يًدلي ٔأن خيضؽ ُذا املعدر ًـمَية تلومي كدي ٔأن يديَ جملرد ٔأن هل ظةل مبوضوع حبثَ، وٕا ا

املـػايري و  ٔأي ابحث ٕاؾٌلل مجةل من اًضواتطٕاذا  ن يس تفيد مٌَ ٔأوال ومن ُذا امليعَق جية ؿىل 

يػة ٌَتبٔنػد مػن درجػة دكهتػا وموجوكيهتػا مكعػادر مـمتػدة ًىرتوه ؾيد اسػ تخدام معػادر املـَومػات االٕ 

 . (2)وملدوةل ٌَححث

                                                            
(1)

معػعف  اًحيػداري ٔأتػو سػـدٍ، مهنجيػة  -87 ،86ص، اًـَمػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػةاًححث اًوايف يف مهنجية ، راجؽ: مـداوي جنية -

اًححػث اًـَمػػي واسػ تخدام معػادر املـَومػػات ، ؿػػامر ٕاجػراُمي كٌػديَجي -132ص، اًيؼريػػة واملِػارات واًتعحيليػةاًلاهوهيػة تػني كواؿػد 

 .272 ،271ص، يةًىرتوه اًتلَيدية واالٕ 
(2)

فػارس رصػ يد  -131، 132ص، مععف  اًحيداري ٔأتو سـدٍ، مهنجية اًلاهوهيػة تػني كواؿػد اًيؼريػة واملِػارات واًتعحيليػة -اهؼر: -

ؿػػامر ٕاجػػراُمي  -189ص، مٌػػاجه اًححػػث اًـَمػػي، َلػػد رسحػػان ؿػػًل ايمػػودي -352ص، حلػػاوي يف مٌػػاجه اًححػػث اًـَمػػيا، اًحيػػايت

دًيػي اًحاحػث يف ، محدي ٔأتو اًفتوح ؾعيفة -.312ص، يةًىرتوه اًححث اًـَمي واس تخدام معادر املـَومات اًتلَيدية واالٕ ، كٌديَجي

 .49ص، 2229، 1ط، اًلاُرة، ٌَجامـاتدار اًًرش هرته ، الاكتحاس واًتوجيق من الٔ 
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 :قاًتوجي -أٔ 

ٔأي اؾامتد املعدر ؿىل توجيق من معادر ٔأخرى اؾمتدُا املعدر يف نتاتة اًحيػا ت، وخاظػة مػا 

 يتـَق ابٔلركام واًتوارخي وألسٌلء واحلوادث.

 Credibilety :املوجوكية )اًعدكية( -ب

ويلعد هبػا رضورة تػوافر ٔأدةل كويػة ؿػىل ٔأهػَ ميىػن الاؾػامتد ؿػىل معػدر املـَومػات مػن اختػاذ 

ػا تػيفس ًىرتوه مٌاس حة وسَمية، فَيس  مجيؽ املواكؽ االٕ ت اكرار  ية ومعػادر املـَومػات املتاحػة ؿرُب

ِذا ؿػىل اًحاحػث اسػ تـٌلل املواكػؽ االٕ  يػة املوجوكػة ابًرتنػزي ؿػىل اسػ تخدام ًىرتوه ازلرجة من اًثلة ًو

(، مفثػػي ُػذٍ املواكػػؽ Organization. Education( ٔأي )org.eduحتمػػي ؾحػاريت )  املواكػؽ اًػيت

تـة ملػيؼٌلت ومجـيػات ؿَميػة ورمييػة، نػٌل ميىػن ات اتتـة ملؤسسات تـَميية  جلامـات موال، ٔأو ٔأَا

( ابًًس حة ٌَمـَومػات اًرمسيػة govالاس تـاهة ابس تخدام املواكؽ احلىومية اًرمسية اًيت حتمي ؾحارة )

 . (1)اًعادرة ؾن ازلول واحلىومات اخملتَفة

 ، من خالل توافر اًحيا ت واملـَومات اًاكفيةًىرتوينعدر االٕ وميىن اًتبٔند من حتلق موجوكية امل

 واًواحضة حول:

 تيا ت  -: مس توى تـَمي املًؤف وتدريحَ وخرباتَ يف جمال اًتخعطمعدر املـَومة ٔأو املؤًف

اًوضػؽ اًػوػيفي ٌَمًؤػف... فدتػوافر  -ماكهة املًؤف ومسـتػَ - واًِاتفًىرتويناالتعال تَ  ًربيد االٕ 

 ومات ميىن يف حاالت االتعال ابملعدر ٌَتبٔند من ةة وس حة اًحيا ت هل.ُذٍ املـَ

 ملاةل ؿَمية مػوال، فيجػة اًتبٔنػد ًىرتويناالٕ  : فٕاذا  ن املعدروجود دًيي ؿىل ضحط اجلودة 

ي ػة  من ُذٍ امللاةل ورشت يف جمةل متخععة، وحممكة ختضؽ ٌَتدكيق واملراجـة من كدي ايررين ُو

 املراجـني.

                                                            
(1)

دًيػي اًحاحػث يف ، محػدي ٔأتػو اًفتػوح ؿاظفػة -351، 352ص، احلػاوي يف مٌػاجه اًححػث اًـَمػي، فػارس رصػ يد اًحيػايتاهؼر:  -

، يؿػامر ٕاجػراُمي كٌػديَج -22ص، رمارات اًححث واًىتاتػة اًلاهوهيػة، ورسين سالمة حماس ية -62صهرته ، الاكتحاس واًتوجيق من الٔ 

  .312ص ،يةًىرتوه اًححث اًـَمي واس تخدام معادر املـَومات اًتلَيدية واالٕ 
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  ًتتحديد من ُو معدر املـَومات ُي ُو فػرد ٔأم مؤسسػة حىوميػة ٔأم خاظػة ٔأم يةاملسؤو :

 .  (1)ةيفة...، نذ  اًحيا ت ٌَماكن اشلي يس تضيف ُذٍ اًحيا ت ٔأو املوضوع

 Accuracy: ازلكة )اًعحة( -ج

 ةيحػة ابًفـػي، ًىػرتوينواًلرض من ذ  ُو اًتبٔند من ٔأن املـَومات املتضمية يف املعدر االٕ 

ت حديثػة تتضػمن حلػائق وتفعػيالت مٌاسػ حة ومضػحوظة وصػامةل احلي ٔأن تىون ُذٍ املـَومػفيي 

ػا مػن ألخعػاء سػواء اٌَلويػة ٔأو يف اًعػياكة ٔأو يف  وواحضة وورودٍ يف ٔأنػ  مػن معػدر، وخَُو

ايتوى، وشل  جية اًرتنزي يف اس تلاء املـَومات ؿىل ازلراسات اًيت تضري ٌَمعػادر واملـَومػات 

افية، اًيت مت  الاس تـاهة هبا، ٔأي ازلراسات واًححوث املوجوكػة، ٔأمػا ابًًسػ حة ٌَمـَومػات اًحيدَيوقر 

 وٍلوؿات ومٌتدايت اًيلاش وايادجة فِػيي مـَومػات ووهجػات هؼػر ًىرتويناملس تلاة من اًربيد االٕ 

  (2)ان  مهنا معادر مـَومات، شلا يًدلي ؿىل اًحاحوني اًتـامي مـِا حبذر جمتحيعِا تدكيلِا

 :املـلوًية واملوضوؾية -د

ت دون حتػزي ٔأو اـَومات من حيث وضوح احليادية يف ظرح املوضػوؿامل وذ  من خالل حفط

مات واملعػا  ٔأو وجػود تياكضػات ُياك تـارض الاُامت تـَيلات تفسد املادة اًـَمي، ؤأن ال يىون

 فهيا. ٔأو تـارضات تني املـَومات املتضمية يف املعدر، ٔأو وجود ادؿاءات مداًف

 :تـزيز معدر املـَومات -ه

ئؽ وألساهيد ومعادر ٔأخرى تـزز وتؤيد املعدر اشلي اسػ تل  اوذ  من خالل اًححث ؾن اًوك

مٌَ اًحاحث املـَومات اًيت يس تخدرما، وشل  ميىػن ٔأن يفيػد اًتىػرار ٔأحيػا  ًًرشػ املـَومػات يف 

ِا زلى ٔأن  من هجة وموكؽ   . (3)اًتبٔند من ةهتا ثسخة تداًو

                                                            
(1)

، فارس رصػ يد اًحيػايت -63صهرته ، دًيي اًحاحث ٕاىل الاكتحاس واًتوجيق من الٔ ، ٌَتفعيي ٔأن  راجؽ: محدي ٔأتو اًفتوح ؾعيفة -

 . 351ص، احلاوي يف مٌاجه اًححث اًـَمي
(2)

احلاوي يف مٌاجه ، فارس رص يد اًحيايت -66ص، هرته دًيي اًحاحث يف الاكتحاس واًتوجيق من الٔ ، يفةمحدي ٔأتو اًفتوح ؾع اهؼر:  -

 .312ص، يةًىرتوه اًححث اًـَمي واس تخدام معادر املـَومات اًتلَيدية واالٕ ، ؿامر ٕاجراُمي كٌديَجي -351ص، اًححث اًـَمي
(3)

دًيػي اًحاحػث يف الاكتحػاس ، محػدي ٔأتػو اًفتػوح ؾعيفػة -351ص، َمػياحلاوي يف مٌاجه اًححث اًـ، فارس رص يد اًحيايت اهؼر: -

 .72-69ص، 2229، 1ط، اًلاُرة، دار اًًرش ٌَجامـاتهرته ، واًتوجيق من الٔ 
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 :توجيق مـَومات املعدر -و

و مـيار مػمل ٌَحاحػث توجػود توجيػق املـَومػة مػن املعػدر االٕ   تدكػة متياُيػة حبيػث ًىػرتوينُو

 واترخي ومي الاكتحػاس ؾيػد ذر املرجػؽ يف َايػة اًححػث، ًىرتوينيتضمن تذ  نتاتة امس املوكؽ االٕ 

ية، ًىرتوه في من تـغ اًعفحات االٕ وذ  ًزايدة املوجوكية هون ٔأن ُياك تـغ املواد كد ترفؽ ٔأو ختت

 واملواكؽ تـد اس تـٌلًِا من كدي اًحاحث.

  :يةًىرتوه املوازهة يف اس تـٌلل املعادر اًتلَيدية )اًوركية( واملعادر االٕ  -ز

وذ  من خالل حتري اًتوازن تػني خمتَػف املعػادر، فػال تىػون  ِػا اًىرتويػة ابًوكػ  اشلي 

جؽ اًِامة من ٔأرمات املعادر واًىتػة اًوركيػة، فِػذٍ مػن املبٓخػذ تزخر فيَ املىتحة ابًـديد من املرا

 . (1)واملثاًة اًيت كد توجَ ًـمي اًحاحث

 :ية وتوػيفِا يف خدمة اًححث اًـَمي اًلاهوينًىرتوه ٔأهواع معادر املـَومات االٕ  -4.2

يف اًلاهون نلػرٍي مػن احللػول واًتخععػات اًـَميػة اُػو املًضػلَون تػَ يف خمتَػف دول اًـػامل 

ػو مػا يتػيمل ٌَحػاحوني وثسػِوةل هرتهػ ٔأحباجػَ ودراسػاتَ ؿػرب صػ حىة الٔ  تسجيي ٔأحاكمػَ وورشػ . ُو

فػات  يػة وخمتَػف ألحبػاث واملًؤ احلعول ؿىل ٔأحدث ألحاكم اًلضائية واًترشػيـات اًوظييػة وازلًو

ىة يػة اًلاهوهيػة ؿػىل صػ حًىرتوه (، وذ  مػن خػالل زايرة املواكػؽ االٕ Full.Textوتيعوظِا اًاكمةل )

يػة تًرشػ فهيػا ٕاًىرتوه ، حيث ٔأن ًك اجلِات احلىومية واًححثية املـيية ابًلاهون ًِػا مواكػؽ هرته الٔ 

 . (2)ألحباث وازلراسات اًلاهوهية واحللوكية

ػا ٔأنػرب مػزود ٌَـَومػات يف اًوكػ   - محة -"هرته وحتليق شل  سًتعرق ًتـريف "الٔ  ابؾتحاُر

 ية.ًىرتوه معادر املـَومات االٕ احلارض،   هتٌاول تـدُا ٔأل ٔأهواع 

   ٔمػػة "هرتهػػ تـريػػف ال  :internet" مضػػ تلة مػػن  مػػة "International Network ٔأي ،"

اًض حىة اًـاملية، ويه هؼام مرتاتط من اًض حاكت ؿرب اًـمل، تلػوم جػرتط ؾرشػات الآلف مػن 

ع، وفلػا احلواسية املتعةل تحـضِا اًحـغ من خالل خعػوط اتعػال خمتَفػة ألصػاكل وألهػوا

                                                            
(1)

احلػاوي يف مٌػاجه اًححػث ، فػارس رصػ يد اًحيػايت -23، 22ص، رمارات اًححػث واًىتاتػة اًلاهوهيػة، اهؼر: ورسين سالمة حماس ية -

 .351ص، اًـَمي
(2)

مٌػاجه اًححػث ، اًسػ يد متػام -72ص، 2212، اًلػاُرة، دار اٍهنضػة اًـرتيػة، ٔأساسػ يات اًححػث اًلػاهوين، ٔأمين سـد سَمي اهؼر: -

 . 22ص، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهية، ورسين سالمة حماسن -123ص، وكواؿد الاس تدالل اًلاهوين
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 TCP (Transmissionو IP (International Protocol)ًربوتوهػػػوالت مـييػػػة موػػػي: 

Control Protocol و ما يسػممل تتضػارك ٔأو تضػاتم املـَومػات يف املواكػؽ اًحـيػدة ؾػن (. ُو

املؤسسػػات الٔ دمييػػة واًححثيػػة، واًِي ػػات احلىوميػػة، واًرشػػ ت اخلاظػػة وألفػػراد. وصػػ حىة 

تـدة تسميات مهنا: اًض حىة اًـاملية اًـيىدوتيػة، اًيػ ، وكػد تػدٔأت مٌػذ  تسم  ٔأيضا هرته الٔ 

م مكرشوع جترييب يف اًوالايت املتحدة ألمريىية مػن كدػي وزارة ازلفػاع ألمريىيػة، 1969ؿام 

إلفسػػاح اجملػػال ٔأمػػام حواسػػية متضػػاجىة  1992هبػػدف دمع ألحبػػاث اًـسػػىرية، توكػػف ؿػػام 

يػػة، يه مػػا تـػػرف حاًيػػا "  ثضػػك ُػػريم متػػدرج يف رواتػػط مٌؼمػػة مػػن االتعػػاالت ازلًو

 . (1)دوةل يف اًـامل وتزداد توسـا واهتضارا يوما ٕا ر يوم 162، واًيت تيترش يف ٔأن  من هرته ابلٔ 

يػة فِػيي تتـػدد وفلػا ًٔعسػس تعػييفِا ًيػواع ًىرتوه ُذ، ومعوص ٔأهواع معادر املـَومات االٕ 

ص مرهػػة، ٔأكػػراص ظػػَحة، وسػػائط ذمليعػػة، نثػػرية، فتلسػػم حسػػة اًوسػػط املسػػ تخدم ٕاىل )ٔأكػػرا

ألكراص اٌَزيرية،...(، وتلسم نذ  حسة هجات اإلظدار واًتجِزي ٕاىل )معادر جتارية، معادر 

مؤسس ية كري رحبية(. وتلسم ٔأيضا حسة ٔأهواع كواؿد اًحيا ت ٕاىل )اًلواؿد اًحيدَيوقرافية، كواؿػد 

 (2)ائية، وكواؿد اًراص واًيؼم متـددة اًوسائط(اًيعوص اًاكمةل، اًلواؿد املرجـية، اًلواؿد اإلحع

ىذا. ،...  ُو

يػة وفلػا ملوكـِػا مػن جمػال ًىرتوه وؿىل ذ  سيو اًرتنزي ؿػىل تيػان ٔأهػواع معػادر املـَومػات االٕ 

 ودورُا يف خدمة اًححث اًـَمي الٔ دميي. ،اًتخعط اًـَمي

                                                            
(1)

، محػدي ٔأتػو اًفتػوح ؾعيفػة -286 -285ص ، جػَ ؤأسػاًيحَ. ٕاجراءاتػَرحبي مععف  ؿَيان، اًححث اًـَمي ٔأسسػَ. مٌاُاهؼر:  -

حمػارضات يف مػهنج وفَسػَفة اًححػث ، أآيد يػووس اجلػاج ٕاسػٌلؾيي -18، 17صهرتهػ ، دًيي اًحاحث ٕاىل الاكتحاس واًتوجيق من الٔ 

، ظػيـاء )اٍػمين(، اًىتػاب اجلػامـيدار ، ىل ٕاؿداد اًححث اًـَمػي، دًيي اًحاحث إ ؾحد اًلي َلد اسٌلؾيي اًـمراين -115ص، اًـَمي

 .41ص، 2212، 2ط
(2)

احلػاوي يف مٌػاجه اًححػث ، فػارس رصػ يد اًحيػايتية ؤأسػس تعػييفِا راجػؽ : ًىرتوه ٌَتفعيي ٔأن  حول ٔأهواع معادر املـَومات االٕ  -

أآيد  -وما تـدُا 362ص، يةه ًىرتواًححث اًـَمي واس تخدام معادر املـَومات اًتلَيدية واالٕ ، ؿامر ٕاجراُمي كٌديَجي -346ص، اًـَمي

معادر املـَومػات يف ، كاًة ؾوض اًيوايسة -وما تـدُا 114ص، حمارضات يف مهنج وفَسَفة اًححث اًـَمي، يووس اجلاج ٕاسٌلؾيي

دًيػي ، محػدي ٔأتػو اًفتػوح ؾعيفػة -ـػدُاتوما  151ص، 2215، 2ط، ؾٌلن، دار ظفاء ًٌَرش واًتوزيؽ، املىتحات ومرانز املـَومات

 .54صهرته ، يف الاكتحاس واًتوجيق من الٔ  اًحاحث
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  Search Engines :حمر ت اًححث -أٔ 

، ومػن خػالل ُػذٍ اخلدمػة هرتهػ دمات اًػيت تلػدرما صػ حىة الٔ تـترب خدمة اًححث من ٔأل اخلػ

تس تعيؽ احلعول ؿىل  فة املـَومات من ُذٍ اًض حىة ويف  فة اجملاالت، ٕاذ تـترب حمر ت اًححث 

ٔأل ٔأدوات احلعول ؿىل املـَومة، وتـرف تبَٔا "ؾحارة ؾػن جػرامج جماهيػة متػوفرة مػن خػالل مواكػؽ 

خدم اًححػث ؾػن مـَومػات ٔأو ٔأصػخاص ٔأو مَفػات حمػددة مضػن تتيمل ٌَمسػ ت هرته خاظة ؿىل الٔ 

 اخملتَفة. هرته معادر الٔ 

وتـمتد ُذٍ اير ت اًفِرسػة الًٓيػة جرظػد اًتـحػريات واملفػردات واًلكػٌلت املفتاحيػة اًػواردة يف 

ؾػن املواكػؽ  URLS، حيث تلػوم ايػر ت تتجميػؽ تيػا ت هرته املـَومات املًضورة يف معادر الٔ 

 دة هبا ت  اًواثئق املض متةل ؿىل ُذٍ اًلكٌلت املفتاحية ٔأو اًـحارات املدوهة، مفحر ت اًححثاملوجو 

ثضك ؿام تـترب مدخي رمػم ٌَوظػول ًٔعحبػاث اًـَميػة، وكػد ٔأًوػ  ٕاُامتمػا هحػريا ٌَححػث اًـَمػي 

 . (1)واًحاحوني

موضػوع مػن وحمر ت اًححث كد تىون ؿامة ميىن من خالًِا اًححث ؾن مـَومات تتعي تبٔي 

ا:  وتـغ حمر ت اًححث تىون ٔأن  ارتحاظا  … Google, yahoo, Bingاملوضوؿات، ومن ٔأصُِر

 مبجاالت مـرفية وختععية مـيية، ويه معممة ٌَحاحوني ومن ٔأصِر ُذٍ اير ت.

ػو ٕاحػدى خػدمات: (Google Scholar)اًحاحث اًـَمي جوجػي سػىوالر  -1-أٔ  ، Google ُو

و حمرك حبث متخعط يف  املواضيؽ اًححثية، يتيمل ٌَحاحوني وازلارسني ؿرب اًـديد مػن اجملػاالت ُو

اًـَميػػة ومعػػادر املـَومػػات، ٔأحبػػاث مـمتػػدة ؤأظروحػػات ورسػػائي ؿَميػػة ونتػػة ومَخعػػات 

وملاالت، ونذ  اًححث ؾن اًترشيـات واًلواهني واًلضااي املرفوؿة يف ايا ، وما أًٓػ  ٕاًيػَ ُػذٍ 

 اًلضااي.

ٔأهَ يـرض   امس اًحاحث ٔأو ٍلوؿػة اًحػاحوني  (Google Scholar)حاحث ونذ  من مزااي اً 

اًلامئني ؿىل اًوركة اًححثية، واملاكن اشلي ورشت فيػَ، ونػذ  دار اًًرشػ، وسػ ية اًًرشػ، ويلػوم 

                                                            
(1)

، َلد رسحان ؿًل ايمودي -184ص، )د.ت(، ؿٌَلء مرص، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، ٔأمحد مايض وأٓخرون، اهؼر: ٔأمحد حسن -

د يووس أآي -31، 32صهرته ، دًيي اًحاحث يف الاكتحاس واًتوجيق من الٔ ، محدي ٔأتو اًفتوح ؾعيفة -222ص، مٌاجه اًححث اًـَمي

 .126ص، حمارضات يف مهنج وفَسَفة اًححث اًـَمي، اجلاج ٕاسٌلؾيي
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، واًػيت تـػرب ٔأحػد مـػايري جػودة ألوراق (citation)ٔأيضا ُذا ايػرك تػذهر ؿػدد الاستضػِادات 

ا من  ٌَحاحوني. (Google Scholar)املزااي وألدوات اًيت يلدرما اًحاحث اًـَمي  اًححثية...، وكرُي

ؾن ظريق اًراتط  Google Scholarٌوَوظول ٌَمـَومات املراد اًححث ؾهنا ميىن اشلُاب ملوكؽ

    http://scholar.google.com                   : (1)هرته اًتايل ؿىل ص حىة الٔ 

و حمػرك حبػث: (Microsft Acadimie Search)مايىروسف   اًحاحث الٔ دميي من -2-أٔ   ُو

"مػؽ Google Searchٔأ دميي جماين فِرس استضِاد مرجـي، تَ تلريحا هفس املزااي يف حمرك حبث "

. Google searchتـغ اًفوارقي ٕاذ يلعي ؿددا ٔأكي من ألوراق اًـَمية ملارهة ابًحاحػث اًـَمػي 

مَيػون مًضػور مػن ألحبػاث  22àؿىل اس تىضاف ان  مػن ٔأ دمييم" هل اًلدرة  ميىروسوف و"

فػػات واملػػؤمترات، نػػٌل يػػو حتػػديث لك حمتوايتػػَ وتيا تػػَ اسػػ حوؾيا.  الٔ دمييػػة وألراق اًـَميػػة واملًؤ

وابإلضافة ٕاىل ذ  فِو يمتزي تعريكة ؾرض جذاتة، مفن خالهل ميىن تتدؽ املسار اًححيث ٔلي ابحث 

ُا خالل مسار اًححػيث وؿػدد الاستضػِادات ألوراكيػة اًححثيػة من حيث ؿدد ألحباث اًيت ورش 

  (2)املًضورة من خالل خمعط تياين يلدمَ املوكؽ.

                                                            
(1)

ٕاميػان مػوا املػومي، مػوا توفيػق  -وما تـػدُا 185، صٔأساس يات اًححث اًـَميحسن، ٔأمحد مايض وأٓخرون، راجؽ: ٔأمحد  -

 ألخرس، رمارات اس تخدام ألهرته  يف اًححث اًـَمي، متاح ؿىل اًراتط:
https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_allmy 

 ؿىل اًراتط اًتايل: ،/https://lookinmena.com ؿىل موكؽ اًححث اًـَمي ٔأل املعادر اًـاملية ٌَملاالت اًـَمية، متاح -

https://bit.ly/3AbIAJ5  . (13/07/2022 .16
h:40 .(            

(2)
اًـَمي ٔأل املعادر اًـاملية اًححث  -192، 189اهؼر: ٔأمحد حسن، وامحد مايض وأٓخرون، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، ص -

 ؿىل اًراتط اًتايل: ،/https://lookinmena.com ؿىل موكؽ ٌَملاالت اًـَمية، متاح

https://bit.ly/3AbIAJ5  . (13/07/2022 .16
h:40 .(            

ٌلن، امليعات اًـَمية اًـاملية ودورُا يف تـزيز اًححث اًـَمي واًتواظي تني اًحاحوني، املؤمتر اًـَمي ازلويل اًـارش، ؿائدة مععف  سَ -

ىرهيا،  -اسعيحول -2219، يًويو، متوز 26 -25حت  ؾيوان "حتدايت اجليوفزيايئية والاجامتؾية وألساس ية واًعحيـية يف تيئة متلرية، 

 . ُمتاح ؿىل اًراتط اًتايل:1693ص  ص حىة املؤمترات اًـرية،
http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/302/pdf 

https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_allmy
https://lookinmena.com/
https://bit.ly/3AbIAJ5
https://lookinmena.com/
https://bit.ly/3AbIAJ5
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نػػ  حػػث الٔ ٔأحػػد حمػػر ت اًح base  (Bielefeld Academic Search Engine:)ابز -3-أٔ 

مىتحػة يػة، املوكػؽ ترشػف ؿَيػَ ٕادارى ًىرتوه خضامة يف اًـػامل خاظػة ابًًسػ حة ٌَمعػادر اًـَميػة االٕ 

  (1)" ألملاهية.Bielefeldجامـة "تيَفيد 

. يضيف ٔأن  مػن 2219: من ٔأجرزحمر ت اًححث الٔ دميية، مت ٕاظالكَ ؿام Refseckريفساك  -

  (2)مَيار وجيلة حبث وظفحات وملاالت وجمالت وموسوؿات.

 (Electronic Databases)ية ًىرتوه كواؿد اًحيا ت )املـَومات( االٕ  -ب

ختزييٌػػة ٌَحيػػا ت واملـَومػػات ميىهنػػا خػػزن وتيؼػػمي وفػػرز وتعػػفية املـَومػػات  ويه مسػػاحات

واسرتجاؾِا ثضك رسيؽ وفـال، وتوجَ ؿادة ٌَخٌلت اًتـَميية والٔ دميية، ويه ختتَف ؾن حمر ت 

اًححث، فدـضِا ؿام حيتوي ؿىل ؿدة ختععات وتـضِا يلترص ؿىل ختععات مـيية. نٌل يف كواؿد 

، وتـضػِا ال ميىػن اًوظػول ٕاٍهيػا ٕال هرتهػ جماين ميىن اًوظول ٕاٍهيا مدارشة ؿػرب الٔ  اًحياييات تـضِا

 . (3)مبلاتي من خالل الاصرتاك وحق اًوظول تعالحيات خاظة

  (4)يةًىرتوه ٔأهواع كواؿد اًحيا ت االٕ  -1ب.

ويه تضػ متي ؿػىل اًحيػا ت  :(Bibliographic Databases) كواؿػد اًحيػا ت اًحيدَيوقرافيػة -

ؿػىل اًيعػوص اًاكمػةل ملعَوتػة، موػي:  ًوظفية املفتاحية ألساس ية ملعادر املـَومات اًيت حتتػويا

                                                            
(1)

جامـػة ، سػة وؿَػوم اجملمتػؽ جمػةل االٕ ، تعػور تىًٌووجيػا املـَومػات ورمقيػة اًححػث اًـَمػي، خَويف ؿػًل، اهؼر: مـوش ؾحد اذليد -

 .65ص، 2219 ،جويَية، 5اًـدد ، اجلزائر، املس يةل
(2)

 ؿىل اًراتط اًتايل: ،/https://lookinmena.com ؿىل موكؽ اًححث اًـَمي ٔأل املعادر اًـاملية ٌَملاالت اًـَمية، متاحاهؼر:  -

https://bit.ly/3AbIAJ5  . (13/07/2022 .16
h:40 .(           

(3)
 ٕاميان موا املومي، موا توفيق ألخرس، رمارات اس تخدام ألهرته  يف اًححث اًـَمي، متاح ؿىل اًراتط:اهؼر:  -

https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_allmy. 

جامـػة ظػيـاء ملِػارات اسػ تخدام حمػر ت  درجة امػتالك ظَحػة ازلراسػات اًـَيػا  يػة اًرتتيػة، ؿًل ؾحد اًلي اًلداظي، ُالل ٔأمحد -

، 4اًـدد ، 15اجملسل ، اٍمين،  ية اًرتتية، ـة احلديدةجام، ةل ؿَمية(ٔأحباث )جم، من وهجة هؼر اًعَحة ةاًححث ومعادر املـَومات اًركمي

 .191ص، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، ٔأمحد مايض وأٓخرون، ٔأمحد حسن -38ص، 2215يوهيو 
(4)

 ؾػوض كاًػة -363، 362ص، يػةًىرتوه اًححث اًـَمي واس تخدام معادر املـَومات اًتلَيدية واالٕ ، ؿامر ٕاجراُمي كٌديَجي اهؼر: -

ٕاميػان ، راحبي معػعف  ؿَيػان، ؿامر ٕاجراُمي كٌديَجي -وما تـدُا 173ص ،املـَومات ومرانز املىتحات يف املـَومات معادر اًيوايسة،

ٕاميان موا املومي، مػوا  -327، 326ص ، )د.ت(، ر اًيازورديدا، ية(ًىرتوه معادر املـَومات )اًتلَيدية واالٕ ،  فاضي اًسمرا

   يف اًححث اًـَمي، متاح ؿىل اًراتط:توفيق ألخرس، رمارات اس تخدام ألهرته
https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_allmy 

https://lookinmena.com/
https://bit.ly/3AbIAJ5
https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_allmy
https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_allmy
https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_allmy
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، ماكن اًًرش، اترخي اًًرش، اًلكٌلت Publisher، اًيارش Authors ؾيوان املعدر، ٔأسٌلء املًؤفني

 ، ؤأية تيا ت ٔأخرى متىن اًحاحث من اًوظول ٕاىل املعادر املعَوتة.key Wordsاملفتاحية

ويه اًػيت تتػيمل اًوظػول ٌَيعػوص :  (Full- Text Data Bases)كواؿػد اًحيػا ت اًيعػية -

اًاكمةل ملعادر املـَومات موي ملاالت اجملالت واًعحف وكرارات ايا  وجراءات الاخرتاع، وكاًحػا 

 Indivudial Subscriptionما يو اًًووج ملثي ُذٍ اًلواؿد من خالل اصػرتاك مـػني ٕامػا ًٔعفػراد 

 . Institutional Subscriptionٔأو اصرتاك ٌَمؤسسات

ويه اًلواؿػد اًػيت تضػم ٕاحػاالت ٔأو :  (References Data Bases)كواؿػد اًحيػا ت اًيعػية -

مـَومػػات اثهويػػة حتيػػي املسػػ تفيدين مػػن اًحػػاحوني وكػػريل ٕاىل املعػػادر ألساسػػ ية ٌَحعػػول ؿػػىل 

ِييػػػة ؤأدةل اجلامـػػػات ، وكواؿػػػد ألدةل امل ميس واملـػػػامجاملـَومػػػات اًاكمػػػةل، موػػػي كواؿػػػد اًلػػػوا

 .واملؤسسات

ويه ؾحارة :  (Numeric and Statistical Data Bases)كواؿد اًحيا ت اًرمقية والاحعائية -

ن كواؿد تيا ت تتيمل اًوظول خملتَف الاحعاءات اًساكهية والاجامتؾية والاكتعادية اًػيت حيتػاج 

 اًحاحوون اًرجوع ٕاٍهيا.

ويه تضػ متي ؿػىل :  (Multimedia Data Bases)كراص واًيؼم متـػددة اًوسػائطكواؿد الٔ  -

مـَومات مسموؿة ٔأو معػورة ٔأو فيديويػة، وتىػون ُػذٍ اًلواؿػد اًحياهيػة ملسػمة وفلػا ًتخعػيط 

مـػػني  ًعػػة ٔأو اًِيدسػػة، ٔأو حسػػة هػػوع املـَومػػات )جػػراءة اخػػرتاع ؿَميػػة، وكػػائؽ، املػػؤمترات 

 اًـَمية...(.

 : (1)ًل ٔأجرز كواؿد اًحيا ت اًححثية ٔكموةل توضيحيةووس تـرض فامي ي

ويه ٔأحػد ٔأل ؤأنػ  كواؿػد اًحيػا ت موجوكيػة ؿػىل :  ISI Web Knowledgeكاؿػدة تيػا ت -

اًححث ؾن ألواق اًـَمية امليجػزة  ISI، حيث تتيمل ُذٍ اًلاؿدة ابس تخدام تيا ت هرته ص حىة الٔ 

                                                            
(1)

اًححػث اًـَمػي واسػ تخدام معػادر ، وأٓخػرون ؿػامر ٕاجػراُمي كٌػديَجي يػة راجػؽ:ًىرتوه ل ُذٍ اًلواؿد اًحياهية االٕ ٌَتفعيي ٔأن  حو  -

رمارات اسػ تخدام ، موا توفيق ألخرس، ٕاميان موا املومن -وما تـدُا 465، 352، 347ص، (يةًىرتوه اًتلَيدية واالٕ )املـَومات 

، امليعات اًـَمية اًـاملية ودورُا يف تـزيز اًححػث اًـَمػي واًتواظػي تػني اًحػاحوني، ؿائدة مععف  سٌَلن، يف اًححث اًـَمي هرته الٔ 

يػػة ومـػػامالت اًتػػبٔجري، أٓمٌػػة هبػػول -1693، 1692ص  ، جمػػةل جامـػػة ألمػػري ؾحػػد اًلػػادر ٌَـَػػوم الاسػػالمية، كواؿػػد اًحيػػا ت ازلًو

 . 941ص، 2222ماي ، 36اجملسل ، اجلزائر، كس يعيية
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ن جمةل ؿَمية مـييػة، ٕاذ متىٌيػا مػن اًػيط اًاكمػي من كدي مًؤف مـني،ٔأو يف موضوع مـني ٔأو مض

، ٔأو ابًرجوع ٌَمـَومات اًحيدَيوقرافية واًيت تؼِر مػن خػالل (Full Text)ًحـغ ألوراق اًححثية 

واًلكػٌلت  Abstractؾيوان اًححث، امس املًؤف، ماكن وس ية اًًرش، واًـػدد، ومَخػط اًححػث 

 .Keywordsاملفتاحية 

ويه ٔأول مؤسسة تلدم خدمات اًححث واسرتجاع املـَومات  :Dialog كواؿد تيا ت دايَوك -

حاًيػا مػن انػرب  Dialogوتـد  Online Information Search an Retrievalؿىل اخلط املحارش 

مَيون تسجيةل تيدَيوقرافية حتتوهيا كواؿػد  822ية لٔن  من ًىرتوه مؤسسات خدمات املـَومات االٕ 

نثرية ومتيوؿة جدا ٔأمهِا: ٕادارة ٔأؾٌلل اًتسويق، اًـَوم اًتىًٌووجيػة، اًحيا ت يف جماالت موضوؾية 

 اًـَوم املاًية واملرصفية، املَىية اًفىرية، واًلواهني وألهؼمة ... ابإلضافة ٕاىل موضوؿات ٔأخرى.

وتـػد مػن ٔأصػِر كواؿػد تيػا ت  :Busieness Source Premier (EBSCO)تيػا تواؿػد ك -

كاؿػدة تيػا ت يف خمتَػف حلػول املـرفػة، وكػد تفوكػ   35ن خػالل مػ Full Textاًػيط اًاكمػي 

ؿػػىل خػػدمات املـَومػػات ألخػػرىي ٌَـػػدد اًىدػػري ٌَمجػػالت اًـَميػػة اًرظػػيية  EBSCOخػػدمات 

 .Full Textونذ  ٕااتحهتا ابًيط اًاكمي 

كاؿػػدة هػػط  مػػي مػػؽ استضػػِادات مرجـيػػة ويه :  Info Trac one Fileكاؿػػدة تيػػا ت -

(citation) ٌ َماليني من امللاالت اًـَمية، يف حلول وختععات ؿَمية نثرية مهنا: الاكتعػاد وٕادارة

ألؾػػػٌلل، اًرتتيػػػة، اًـَػػػوم الاجامتؾيػػػة، اًـَػػػوم اًس ياسػػػ ية، اًلػػػاهون،...، ويه تلعػػػي  ػػػالت 

 حل اًوك  احلارض. 1982املًضورات مٌذ 

 2224حػاس(، تػدٔأت ؿػام كاؿػدة تيػا ت ًالستضػِادات )الاكت ويه :  Scopusكاؿدة تيػا ت -

فػامي تـػد ٔأخضػم كاؿػدة تيػا ت  ٔأظػحح  ELSEVIERويه ذمَونة من كدي رشنة اًًرش اًِوالهدية 

من حيث ؿػدد اجملػالت املفِرسػة، ؤأنػرب كاؿػدة تيػا ت ٌَمس تخَعػات والاستضػِادات اخلاظػة 

 اس تخدارما من كدي ابٔلدتيات ايمكة واملراجـة موي اجملالت اًـَمية، اًىتة، ٔأصلال املؤمترات. يو

مَيون حبػث مًضػور سػ يواي  2,8مؤسسة ٔأ دميية وحىومية، يو حتميي ما يلارب  3222ٔأن  من 

 .1877مؽ حتديث ًحيا هتا يوميا،   حتتوي ؿىل  الت ملًضورات تـود ًـام 
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 Electronic Platformsية ًىرتوه امليعات )اًحواابت( االٕ  -ج

ؿىل اًض حىة اًـاملية، تس تخدم من كدي اًحاحوني واملِمتػني يف  يه ٍلوؿة من اًض حاكت واملواكؽ 

اجملال الٔ دميػي، اًلػرض مهنػا املضػارنة واًًرشػ واإلتػداع وتحػادل اخلػربات واًتجػارب، تمتػزي ُػذٍ 

امليعات تبَٔا جماهية ابًتسجيي واًًووج، توفر خدمات متيوؿة تساؿد اًحاحوني ؿىل اًؼِػور وتـزيػز 

 . (1)هرته الٔ  ماكىهتم اًـَمية ؿىل

ية يف اجملال اًححيث الٔ دميي، هذهر ما يًلٕاًىرتوه ومن ٔأجرز امليعات 
 (2) : 

 12فهيػػا حػػوايل  2228: ويه مٌعػػة اجامتؾيػػة تبٔسػػس ؿػػام Research Gateتواتػػة اًححػػث  -

دوةل يف ختععػػات خمتَفػػة، ُػػدفِا ألسػػايس رتػػط اًحػػاحوني  193مَيػػون ؾضػػو يف ٔأنػػ  مػػن 

وجـػي ٔأحبػاطم متاحػة ٌَجميػؽ، وكػد وفػرت اًحواتػة ظػفحة خاظػة ًػك ابحػث، والٔ دمييني مـا، 

ا يف اًض حىة، نػٌل  وتـعي مؤرشات ًـدد اًزايرات ٌَسجي اخلاص تَ وؿدد حتميي ألحباث وتبٔجرُي

وٕااتحػػة ايتػػوى  Open Accessس ياسػػة اًوظػػول املفتػػوح  Research Gateاؾمتػػدت اًحواتػػة 

 َىية اًفىرية.ٌَتحميي مؽ احلفاظ ؿىل حلوق امل 

ٔأي اًِويػػة  Open Researcher and contributor ID خمترصػػ : ويهORCID مٌعػػة -

املفتوحة ٌَحاحوني واملسامهني، وتـترب مبثاتة  ي خاص ٌَحاحث، هبا ٕاماكهية متػزي املػًؤفني اًيػارشين 

ريػد ًٔعوراق اًـَمية يف املس تودؿات اًرمقية من خالل تزويػد لك ابحػث )مًؤػف( جػرمق مرصػف ف

فييذن مت ٕاظالكِا ؿام  16يتىون من  و مبثاتة اًِوية اًـَمية ٌَمًؤ ، وكد تَػف 2212رمق ذمزي وفريد، ُو

مَيون ؾضو مت مٌحِم رمق مـرف خاص هبم، وذما يزيد من ٔأمهيػة  3,5ؿدد املسجَني فهيا ما يلارب 

ٕارسػال ٔأوراكِػم ُذٍ امليعة ُو ٕاصرتاط تـغ اجملالت اًـَمية ًرمق مـرف ٔأورسػ يد ٌَمػًؤفني كدػي 

 اًححثية ًٌَرش.

                                                            
(1)

، 1686ص، امليعػات اًـَميػة اًـامليػة ودورُػا يف تـزيػز اًححػث اًـَمػي واًتواظػي تػني اًحػاحوني، عػعف  سػٌَلنؿائدة ماهؼر:  -

1687. 
(2)

اًححث  -1962ص، امليعات اًـَمية اًـاملية ودورُا يف تـزيز اًححث اًـَمي واًتواظي تني اًحاحوني، ؿائدة مععف  سٌَلناهؼر:  -

 اًتايل: ؿىل اًراتط ،/https://lookinmena.com ؿىل موكؽ ت اًـَمية، متاحاًـَمي ٔأل املعادر اًـاملية ٌَملاال

https://bit.ly/3AbIAJ5  . (13/07/2022 .16
h:40 .(       

https://lookinmena.com/
https://bit.ly/3AbIAJ5
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مٌعة رائدة يف اًـامل ًٔعوراق اًححثيػة املوجوكػة وؿاًيػة اجلػودة  ويه :Science Direct مٌعة -

يف ختععات متـددة ٕاىل جاهة اًىتة، ألؾٌلل، سالسي اًىتة يف اًـديد من اجملاالت،  ًـَوم 

 ًىرتوينهبذٍ امليعة ٕاضافة اًربيد االٕ  اًعحيـية واًـَوم الاجامتؾية والاوساهية، يضرتط ًفتمل حساب

 املِي اخلاص مبؤسسة الاهامتء .

  (1)ٔأل املواكؽ وألدوات ًتحميي املعادر واملراجؽ اًلاهوهية )اجلزائرية( -د

 : حتميي اًلواين واجلرائد اًرمسية -1د.

 ويو ذ  ؿرب موكؽ ألماهة اًـامة ٌَحىومة اجلزائرية ؿرب اًراتط: 

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 
  :اًححث ؾن كرارات وجمالت ايمكة اًـَيا اجلزائرية -2د.

  ٌَمحمكة اًـَيا ؿرب اًراتط:ًىرتوينيو ذ  ؿرب املوكؽ االٕ و 

https://www.coursupreme.dz/ 
ميىن اًححث والاظالع ؿىل لك كرارات ايمكة اًـَيا املًضورة من خالل ٔأيلوهة: "مػن كػرارات 

 ايمكة اًـَيا"،   ختتار ٕاما اًححث ؾن ظريق:

 .كرارات معيفة حسة املواضيؽ 

 .كرارات معيفة حسة اًلرف 

،   اختيػػار ٔأمػػا اًححػػث ؾػػن جمػػالت ايمكػػة اًـَيػػا، فيػػو ابًضػػلط ؿػػىل ٔأيلوهػػة: "املًضػػورات"

 "حتميي جمةل ايمكة اًـَيا".

                                                            
(1)

 :متاح ؿىل اًراتط اًتايل، 2221، ًىرتوينتلٌيات اًحاحث اًلاهوين االٕ ، صاليل وائي اهؼر: -
 https://drive.google.com/file/d/15M7AV7BdJgRoHCsHvS-7CwCCtnXDfxKr/view 

من ظػرف ظَحػة اًعػور اًثاًػث، دراسػة ميداهيػة  SNDLاخلط  ، اس تخدام اًيؼام اًوظي ٌَتوجيق ؿىلهعرية ملني، َلد ملني توهيف -

، جػاهفي 2، اًـػدد 12جلكية اًـَوم الاوساهية والاجامتؾية، جامـة املس يةل، جمةل اًـَوم الاجامتؾية والاوساهية، جامـػة املسػ يةل، اجملػسل 

 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htmٔعماهة اًـامة ٌَحىومة اجلزائرية ؿرب اًراتط: املواكؽ اًرمسي ً  -343، ص2221
  /https://www.coursupreme.dz املوكؽ اإلًىرتوين ٌَمحمكة اًـَيا ؿرب اًراتط: -
  /https://www.conseildetat.dz: ؿرب اًراتط ازلوةل، جملَس اإلًىرتوين املوكؽ -

  /https://www.asjp.cerist.dz ؿرب اًراتط: ،ASJP اجلزائرية اًـَمية اجملالت مٌعة -

  /https://www.sndl.cerist.dz  ؿرب اًراتط:   ،(SNDL) اخلط ؿىل ٌَتوجيق اًوظي اًيؼام -

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
https://www.coursupreme.dz/
https://drive.google.com/file/d/15M7AV7BdJgRoHCsHvS-7CwCCtnXDfxKr/view
https://drive.google.com/file/d/15M7AV7BdJgRoHCsHvS-7CwCCtnXDfxKr/view
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
https://www.coursupreme.dz/
https://www.conseildetat.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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  :اًححث ؾن كرارات وجمالت جمَس ازلوةل اجلزائري -3د.

  جملَس ازلوةل، واملتاح ؿىل اًراتط اًتايل: ًىرتوينيو ذ  ؿرب املوكؽ االٕ و 

https://www.conseildetat.dz/  

تػػاح مػػن خػػالل ٔأيلوهػػة " اًواثئػػق"،   اختيػػار "الاجهتػػاد َػػس ازلوةل مُ حتميػػي كػػرارات جم -

 اًلضا ".

ٔأمػػا حتميػػي جمػػالت جمَػػس ازلوةل فيػػو مػػن خػػالل هفػػس أليلوهػػة: "اًواثئػػق"،   اختيػػار  -

 "املًضورات"،   اختيار "جمَس ازلوةل".

  :اجلزائرية ألظروحات واًرسائي واملذهرات اجلامـيةاًححث ؾن  -4د.

 جامـات واملرانز اجلامـية، وميىن اًححث تـدة ظرق مهنا:ٌَاخملتَفة  اإلًىرتوهية  ؿرب املواكؽ ذو 

" ٌَـيػوان املػراد اًححػث ؾيػَ يف DSpaceتـيوان اًرساةل ٔأو ألظروحة وذ  إبضػافة  مػة " -

 .googleحمرك اًححث 

مـػني، ويححػث مػن ؿىل اًرسائي وألظروحػات اجلامـيػة جلامـػة ٔأو مرنػز جػامـي  الاظالع -

 ، جىتاتة "امس اجلامـة" مؽ ٕاضافة  مةGoogle " ٌَجامـة اخملتارة يف حمرك اًححثDspaceمٌعة "

"DSpace"موال .DSpace Batna1 ًتخرج اًيتيجة من خالل حمرك اًححث  يgoogle: 

http://dspace.univ-batna.dz/ 

 : حث ؾن ازلروس وايارضات املًضورة ؿرب اخلطاًح -5د.

ىتاتػة ج ذ  من خالل مٌعات اًتـَمي ؾن تـد خملتَف اجلامـػات واملرانػز اجلامـيػة، وذ   ويو

 .Google  " يف حمرك اًححثE-learning" ٔأو  مة "Moodle"امس اجلامـة" مضاف ٕاٍهيا  مة "

 : اًححث ؾن امللاالت وألوراق اًححثية -6د.

مٌعة اجملالت اًـَميػة اجلزائريػة ىن اًححث ؾن امللاالت واًوراق اًححثية املًضورة من خالل مي

(Algerian Scientific Journal Platform)(ASJP ويه مٌعة تتيمل اًححػث ؾػن مػا يلػارب .)

  جمةل معيفة . 322جمةل حممكة، مهنا  796ًضور يف ملال م  191429

 /https://www.asjp.cerist.dz    راتط امليعة:

https://www.conseildetat.dz/
http://dspace.univ-batna.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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 : SNDLاًيؼام اًوظي ٌَتوجيق ؿىل اخلط  -7د.

و هؼام ترشف ؿَيَ وزارة اًتـَمي اًـايل واًححث اًـَمي، ومرنػز اًححػث يف اإلؿػالم اًـَمػي  ُو

يػػة اً اإلًىرتوهيػػةي تتػػيمل ٌَحػػاحوني اًوظػػول ٕاىل اًواثئػػق واملعػػادر  CERISTواًتلػػي  وظييػػة وازلًو

ػا مػن خػالل  املتيوؿة، واًيت تلعي مجيؽ امليادين واًتخععات اًححثية والٔ دميية واًػيت يػو اكتياُؤ

 الاصرتاك يف كواؿد اًحيا ت اًـاملية. 

 ية من حيث اًوظول ٕاىل فئتني:ًىرتوه يو تعييف ُذٍ اًواثئق املعادر االٕ 

 ؽ اًحػاحوني واملِييػني مػن خػالل املؤسسػات اًفئة ألوىل ميىػن اًوظػول ٕاٍهيػا دون كيػود دليػ

 اجلامـية واملرانز اًححثية.

  ٔأما اًفئة اًثاهيػةي فتتـَػق ابجلاهػة اًححػيث ويه خمععػة ٌَحػاحوني واًحػاحوني ازلامئػني وظَحػة

ازلراسػػات اًـَيػػا مػػا تـػػد اًتػػدرج، ويػػو اًوظػػول ٕاٍهيػػا مػػن خػػالل احلعػػول ؿػػىل حسػػاب مػػزدوج 

ٔأو مسؤويل املىتحات املرنزية ٌَمؤسسات اجلامـية ابالتعال مبدراء مرانز اًححث
 (1) . 

 (SNDL):راتط اًيؼام اًوظي ٌَتوجيق ؿىل اخلط

https://www.sndl.cerist.dz/ 
 :املعادر امليداهية -3

سات واًححوث اًمكية واًححوث معَية مجؽ اًحيا ت امليداهية )اًـمَية( الٔن  ٔأمهية يف ازلرا تـترب

ا ودكهتا تَـة دورا رئيس يا يف اًوظول  اخملتَعة، ٕاذ ٔأن ظريلة احلعول ؿىل ت  اًحيا ت ومعادُر

ٕاىل هتاجئ سػَمية تسػِم يف ٕاجيػاد ظػول إلصػاكًية اًححػث، واإلجاتػة ؾػن اًتسػاؤالت املعروحػة ٔأو 

 ٕاختحار وحفط فرضيات اًححث.

سػ حلا اًعريلػة املياسػ حة ًححثػَ، ؤأن يىػون مَػٌل ابٔلدوات وشل  جية ؿىل اًحاحث ٔأن يلرر م 

 . (1)وألساًية اخملتَفة جبمؽ املـَومات واًحيا ت

                                                            
(1)

 (:SNDLاًيؼام اًوظي ٌَتوجيق اًـَمػي )، نداوة ؾحد اًلادر - 21ص، يةًىرتوه تلٌيات اًحاحث اًلاهوين االٕ ، اهؼرك صاليل وائي -

، 2214جػػوان ، 21اًـػػدد، 22 اجملػػسل، جامـػػة زاين ؿاصػػور ابجلَفػػة، جمػػةل املػػداد، تواتػػة اًحػػاحوني ًإلهتػػاج اًفىػػري اًػػوظي واًـػػاملي

 . متاحة ؿىل اًراتط اًتايل: SNDL اًـَمي ٌَتوجيق اًوظي اًيؼامهحذة تـريفية  -129ص

https://www.sndl.cerist.dz/index.php?p=1 (10/08/2022. 16
h
 :22) 

https://www.sndl.cerist.dz/
https://www.sndl.cerist.dz/index.php?p=1
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 تـريف املعادر امليداهية: -1.3

يػة، ويه املعػادر اًػيت يػو مػن  وتـرف ٔأيضا تبٔدوات اًححث امليداهية ٔأو معػادر اًحيػا ت ألًو

احػث جبمـِػا ٔلول مػرة، واملتـَلػة ابملتلػريات اًػيت يلػوم خالًِا احلعول ؿىل اًحيا ت اًيت يلوم اًح

تلياسِا يف اًححث، وميىن مجؽ ت  اًحيػا ت توسػائي ؤأدوات خمتَفػة، كػري ٔأن اًحاحػث خيتػار مػا 

يـتلد ٔأَا ٔأداة مٌاس حة ًححثَ، نٌل ميىٌَ ٕاختيار ٔأن  من ٔأداة يف ذ  اًوك 
 (2) . 

اإلجياتية واًسَحية، وٕاختيار ٔأحدُا ٔأو ٔأنػ  مػن كدػي ٕاذ ٔأن ًك ٔأداة وظريلة خعائعِا ومزياهتا 

 اًحاحث تتـَق تـوامي ؿدة مهنا:

 .ظحيـة اًححث ومدى مالمئة ظريلة مجؽ اًحيا ت 

 .ُدف ازلراسة، وهوؾِا، وتعمميِا، وظرق حتَيي اًحيا ت فهيا 

 ة)ؿػىل ٔأن ظحيـة املتلري ٔأو املتلريات املعَوب كياسػِا يف ازلراسػة ومػدى مالمئتػَ ًػت  ألدا

 . (3)يتوافر يف ُذٍ ألداة اًعدق واًثحات واملوضوؾية(

 :ٔأهواع املعادر امليداهية -2.3

تتـدد وسائي ؤأدوات مجؽ اًحيػا ت امليداهيػة يف اًححػوث اًـَميػة ٕاىل ٔأهػواع نثػرية، هػذهر مهنػا: 

ييس...، ًىن معوما )الاس تخيان(، اًروائز والاختحارات وامللا الاستداهةاًـيية، امللاتةل، املالحؼة، 

 ، وفق ما يًل:امليداهيةؿىل رشح تـغ ألدوات واملعادر  -وابختعار -س يلترص

 :(Observation)املالحؼة -1.2.3

تـترب املالحؼػة مػن ٔأكػدم وسػائي مجػؽ اًحيػا ت واملـَومػات ويه مػن ألسػاًية اًـَميػة اًػيت 

يعَ املادي والاجامتؾي، ويه وس يةل يس تخدرما اًحاحث ٔكداة دلؽ اًحيا ت ًححثَ، ٌَتـرف ؿىل حم 

 . (1)ٔأساس ية يف اًححث يف اًـَوم اًعحيـية والاوساهية والاجامتؾية
                                                                                                                                                                                          

(1)
، 2212، ٕا ػراء ًٌَرشػ واًتوزيػؽ، هيف تىتػة جبثػا ؿَميػا، َمي واإلحعاءٔأساًية اًححث اًـ، ٔأمحد املـاين، اهؼر:  دض جرادات -

رحبػي معػعف  ؿَيػان، اًححػث  -155ص، 2211، 1ط، ؾػٌلن، دار اًرايػة، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، ماجد َلد اخلياط -125ص

 .89ص، اًـَمي ٔأسسَ، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ
(2)

 .126، 125ص، اًححث اًـَمي واإلحعاء ٔأساًية، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات اهؼر: -
(3)

رحبػي معػعف  ؿَيػان،  -86ص، 2216،  يػة الاكتعػاد، مًضػورات جامـػة حػٌلة، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي، اهؼر: نٌلل دصػًل -

 ؾػٌلدة  -24، صظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث اًلاهوين ٌَجامـيني - 89ص، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ

 .27اجلودة والاؾامتد الٔ دميي، املرصد إلؿداد اًرسائي وألظروحات وفلا ملـايري اجلودة والاؾامتد الٔ دميي، ص
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 :تـريف املالحؼة -أٔ 

تـرف املالحؼة تبَٔا: "وظف مٌؼم ًٔعحػداث ٔأو اًسػَو ت واحللػائق اًػيت تؼِػر يف مواكػف 

ا ٌسلراسة واًفحط" حؼػة تبَٔػا: "ؾحػارة ؾػن معَيػة . نٌل تـػرف املال (2)اجامتؾية ظحيـية مت اختياُر

مراكدة ٔأو مضػاُدة ًسػَوك اًؼػواُر واملضػتت وألحػداث ومىو هتػا املاديػة واًحيتيػة، ومتاتـػة 

ػادف، تلعػد اًتفسػري وحتديػد اًـالكػة تػني  ا واجتِاُاهتا وؿالماهتػا تبٔسػَوب ؿَمػي مػٌؼم ُو سرُي

 . (3)احتياجاتَ ان وتَحيةاملتلريات واًتًدؤ ثسَوك اًؼاُرة وتوجهيِا خلدمة ٔأقراض الاوس

فاملالحؼة ؾحارة ؾن مضاُدة اًوكػائؽ ؿػىل مػا يه ؿَيػَ يف اًواكػؽ ٔأو يف اًعحيـػة هبػدف ٕاوضػاء 

اًواكـة اًـَميةي من خالل تفاؿي وتحػادل اًحيػا ت تػني اًحاحػث واملححػوث تلػرض مجػؽ مـَومػات 

تًدػَ اًحاحػث ٕاىل اًؼػواُر حول موضوع مـني وشل ، فٕان املالحؼة هبذا املفِوم "ؾحارة ؾػن ٔأداة 

ٔأو املتلريات اًيت حتتاج ٕاىل تفسري ودراسة حل يعي ٕاىل اًلواهني اًيت حتمكِا
 (4)  . 

 ٔأُداف مهنا: ويف اًـادة توػف املالحؼة ًتحليق ؿدة

 .تليمي اًسَوك 

 .دراسة ٔأصاكل اًتفاؿي داخي جٌلؿة مـيية من ألفراد 

 ًسَوهية ٔأو خواص تـيهنا.مجؽ مـَومات ؾن تـغ املؼاُر اًعحيـية ٔأو ا 

  نٌل تس تخدم املالحؼة يف ميدان اًـَوم اًلاهوهية هوس يةل دلؽ املـَومات ؤأخذ ظورة حية ؾػن

ترصف املوػفني ؤأؾوان اإلدارة ٕازاء املواظيني، ومـرفة توهجات اًرٔأي اًـام وموكػف ادلِػور وردة 

 فـهل ٕازاء كرار س يايس ٔأو ٕادراي.

                                                                                                                                                                                          
(1)

املرصد إلؿداد ، ؾٌلدة اجلودة والاؾامتد الٔ دميي -131ص، ححث اًـَمي واإلحعاءً ٔأساًية ا، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات اهؼر: -

 .29ص، ـايري اجلودة والاؾامتد الٔ دميياًرسائي وألظروحات وفلا مل
(2)

 .173ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، اهؼر: ماجد َلد اخلياط -
(3)

رحبي مععف  ؿَيػان، اًححػث اًـَمػي ٔأسسػَ،  -131ص، ححث اًـَمي واإلحعاءً ٔأساًية ا، ٔأمحد املـاين،  دض جراداتاهؼر:  -

 .115ص، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ
(4)

جنالء َلػد  -89ص، مهنجية اًححث اًـَمي، نٌلل دصًل -29ص، ازلين رشوخ، مهنجية اًححث اًلاهوين ٌَجامـينيظالح اهؼر:  -

 .123ص، )د.ت(، ظيحة ٔأ دميي، ٔأساس يات اًتفىري امليعلي واًححث اًـَمي، جىر مياجراُ
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 ا، وشل   نٌل تفيد املالحؼة يف مـرفة مػدى اًػزتام ألهؼمػة ابزلسػاتري واًلػواهني اًػيت تعػدُر

ملارهة ترصفات وذمارسات ٔأهجزهتا اخملتَفة يف احلياة اًـامة
 (1) . 

 :ٔأهواع املالحؼة -ب

 ميىن تلس مي املالحؼة ٕاىل ٔأهواع خمتَفة حسة ألساس املـمتد يف اًتلس مي ٕاىل:

 ٕاىل: تلسم املالحؼة حسة درجة اًضحط 

: تسػػ تخدم كاًحػػا يف ازلراسػػات Simple Observationثسػػ يعة )كػػري مضػػحوظة( مالحؼػػة  -

يػة ؾػن اًؼػاُرة موضػؽ ازلراسػة،  الاس تىضافية ٔأو الاس تعالؾية اًيت هتدف ٕاىل مجػؽ تيػا ت ٔأًو

دون ختعػػيط مسػػ حق ًيوؾيػػة املـَومػػات واًِػػداف ٔأو اًسػػَوك اشلي س يخضػػؽ ٌَمالحؼػػة، ؤلن 

 ، فِيي مالحؼة كري مضحوظة تتمن ؾن ظريق احلواس.اس تخدام ٔأدوات دكيلة ؿَمية ًلياسِا

اًسػَوك : ويه املالحؼة امللعودة اًيت ختعط ًِا مس حلا ويـػني فهيػا مالحؼة مٌؼمة )ؿَمية( -

ٔأو احلدث املػراد مالحؼتػَ، فِػيي مالحؼػة ختضػؽ ٌَضػحط اًـَمػي واًتحريػر ازلكيػق، واسػ تخدام 

حتديػػدا مهنػػا مػػن املالحؼػػة و  مـػػة ٔأنػػ  دكػػةٔأدوات دكيلػػة ًلياسػػِا. وابًتػػايل تىػػون املـَومػػات اجمل

(2)اختحار اًفرضياتو  اًخس يعة. وتس تخدم املالحؼة اًـَمية )امليؼمة (كاًحا يف ازلراسات اًوظفية
.
 
 

 ٕاىل: يف اًؼاُرة موضوع ازلراسة دور اًحاحث ومضارنتَ وتلسم املالحؼة حسة 

َمححػوجني يف هفػس املوكػف ويلػوم يىون فهيا اًحاحػث متواجػدا مضػار  ٌ  :ابملضارنةاملالحؼة  -

تبٔوضعة تفاؿَية مػؽ اجملموؿػة. ومػن مػزااي املالحؼػة ابملضػارنة ٔأَػا تـعػي مـَومػات قزيػرة ووافيػة 

ٌَحاحػػث، وتىػػون ٔأنػػ  دكػػة ملـايضػػة اًحاحػػث ًواكػػؽ املححػػوجني. واملالحؼػػة ابملضػػارنة كػػد تىػػون 

ضعهتا اًاكمةل، نػٌل كػد تىػون املالحؼػة ٔأو  " مةل"ي يضارك فهيا اًحاحث ٔأفراد اجملموؿة )املححوجني(

 .ابملضارنة "جزئية" يضارك اًحاحث من خالًِا تـغ ٔأوضعة ٔأفراد اجملموؿة

                                                            
(1)

 -32، 29ص، فلا ملـايري اجلودة والاؾامتد الٔ دميياملرصد إلؿداد اًرسائي وألظروحات و ، ؾٌلدة اجلودة والاؾامتد الٔ دميياهؼر:  -

 .27ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، ؾحد اًيور  يج
(2)

ٔأساسػ يات ، جنػالء َلػد ٕاجػراُمي جىػر -132، 131ص، ٔأساًية اًححػث اًـَمػي واإلحعػاء، ٔأمحد املـاين ،اهؼر:  دض جرادات -

، ؾػٌلدة اجلػودة والاؾػامتد الٔ دميػي -92ص، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي ،نٌلل دصػًل -125، 124ص، اًتفىري امليعلي واًححث اًـَمي

 .32ص، املرصد ٕاىل ٕاؿداد اًرسائي وألظروحات وفلا ملـايري اجلودة و الاؾامتد الٔ دميي
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 ىون دور اًحاحث مرنػز يف مراكدػة ٔأحػداث اًؼػاُرة )ٔأو اًسػَوك(ي: املضارنةاملالحؼة كري  -

 .دون مضارنة مؽ ٔأفراد اجملموؿة ؾيية ازلراسة ابٔلدوار اًيت يلومون هبا

الحؼة كري املضارنة ٔكي مالحؼة جية ٔأن تىون ٕاصاكًيةي ٔأي ٔأَا مديية ؿىل اًتـارض تني وامل

احلادجة املىتضفة ٌَمالحؼة، وتني املفاُمي اًيؼرية اًساتلة، فٌلعة الاهعػالق يف ٔأي دراسػة ؿَميػة 

 . (1)ًيس  املالحؼة، وٕا ا يه املضلكة اًيت تعر ا احلادجة املالحؼة

 :الحؼةمزااي وؾيوب امل -ج

: تمتػػزي املالحؼػػة مكعػػدر ؤأداة دلػػؽ اًحيػػا ت واملـَومػػات تـػػدة مػػزااي مػػزااي املالحؼػػة -1ج.

 وٕاجياتيات، هذهر مهنا:

  تـترب املالحؼة من ٔأن  وسائي ؤأدوات مجؽ املـَومات فائدة يف اًتـرف ودراسة اًىوػري مػن

يلوهل املس تجية ؾن هفسَ ٔأو ؾن  سَوهيات اًؼواُر واحلوادث اخملتَفةي حيث ٔأَا ال تـمتد ؿىل ما

 اًسَوك اشلي يلوم تَ.

  .تسال يف مجؽ تيا ت ومـَومات ؾن احلوادث واًترصفات واًسَو ت يف هفس وك  حدوطا 

 .وابًتايل ال تـمتد ؿىل اشلاهرة سواء من كدي اًحاحث ٔأو املححوجني 

 دم دلؽ اًحيا ت.ال تتعَة جمِودا وٕاماك ت هحرية ملارهة ابًؼروف ألخرى اًيت تس تخ 

  تسممل ابًتـرف ؿىل سَو ت ٔأو مؼاُر مل يىن اًحاحث كد فىر فهيػا ٔأو تبمٔهيهتػا، ومل خيعػط

 ملراكدهتا.

  جيمؽ اًحاحث مـَوماتَ ؾن اًؼاُرة يف ػروفِػا اًعحيـيػة، ذمػا يزيػد مػن دكػة املـَومػات اًػيت

 حيعي ؿَهيا من املالحؼة.

  ػيس مػن اًرضػوري ٔأن تىػون اًـييػة ميىن ٕاجراء املالحؼة ؿىل ؿدد كيًل من امل ححػوجني، ًو

 املالحؼة هحرية احلجم.

 .توفر املالحؼة تيا ت ٔأو مـَومات مكية وهوؾية، وال تـمتد نثريا ؿىل الاس تًتاجات 

                                                            
(1)

ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث  -117ص، رحبي مععف  ؿَيان، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَاهؼر:  -

ٔأسػاًية اًححػث ، ٔأمحػد املـػاين ، دض جػرادات -174ص، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، ماجد َلد اخلياط -34ص، اًلاهوين ٌَجامـيني

 .132ص، اًـَمي واإلحعاء
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  ا تعريلػة ٔأخػرى، نػٌل ُػو احلػال يف تيفرد املالحؼة يف احلعول ؿىل مـَومات ال ميىن توفرُي

 .  (1)اًححوث امليداهية

 :َحيات( املالحؼةؾيوب )س  -2ج.

 .كد تس تلرق وكتا وهجدا وتلكفة مرتفـة من اًحاحث 

  تَـة ذاتية املالحغ دورا يف حتزي اًيتاجئ وخاظة ؾيد تبٔ ٍر ابًؼاُرة اًيت يالحؼِا، واًتحػزي

من كدي املححػوجني خاظػة ؾيػد ٕادراوِػم مضػوؾِم ٌَمالحؼػة واملراكدػة، وابًتػايل ٕاؾعػاء اًحاحػث 

 َوهياهتم.مـَومات كري ةيحة ؾن س

  ٔوكات، فِذٍ ألداة واًعريلة حمىومة تـوامػي يعـة اس تخدام املالحؼة يف مجيؽ املواكف وال

 حمددة زماهيا وماكهيا.

  ٕاماكهية تـرض اًحاحث خلعر كري متوكؽ ؾيد مضارنتَ ابملالحؼة يف تـغ اًؼواُر اًضػحعية

 ٔأو اجملمتـات اخلعرية.

 هتػا مدػارشة وحتتػاج ٕاىل وسػائي ٔأخػرى دلػؽ ُياك تـغ اًؼواُر واحلػوادث ال ميىػن مالحؼ

ا  . (2)اًحيا ت واملـَومات  مللاتةل ٔأو الاس تخيان ٔأو كرُي

 Interviewامللاتةل  -2.2.3

 تـريف امللاتةل ؤأمهيهتا -أٔ 

تـترب امللاتةل ٔأداة من ٔأدوات اًححث اًـَمي، ووسَية تمكي اًوسػائي ألخػرى يف احلعػول ؿػىل 

ـَ  مية، وتـرف امللاتةل تبَٔا "ؾحارة ؾن حوار تػني اًحاحػث واملححػوث هبػدف املـَومات واًحيا ت اً

                                                            
(1)

جنػالء  -92ص، مهنجية اًححػث اًـَمػي، نٌلل دصًل -173ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ماجد َلد اخلياطٌَتفعيي ٔأن  راجؽ:  -

املرصػد إلؿػداد اًرسػائي ، ؾػٌلدة اجلػودة والاؾػامتد الٔ دميػي -128ص، ٔأساس يات اًتفىري امليعلػي واًححػث اًـَمػي، جىر ميَلد اجراُ

رحبػػي معػػعف  ؿَيػػان، اًححػػث اًـَمػػي ٔأسسػػَ، مٌاُجػػَ، ؤأسػػاًيحَ،  -31ص، وألظروحػات وفلػػا ملـػػايري اجلػػودة والاؾػػامتد الٔ دميػػي

 .133ص، اًـَمي واإلحعاء اًححثٔأساًية ، د املـاينٔأمح،  دض جرادات -122، 119ص، ٕاجراءاتَ
(2)

، ٔأساس يات اًتفىري امليعلي واًححث اًـَمي، جىر ٕاجراُميجنالء َلد  -175ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ماجد َلد اخلياطاهؼر:  -

ن، اًححػث اًـَمػي رحبػي معػعف  ؿَيػا -134، 133ص، اًـَمي واإلحعػاء اًححثٔأساًية ، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات -129ص

 .122ص، ٔأسسَ، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ
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. وتـػرف ٔأيضػا تبَٔػا "مواهجػة مدػارشة ٔأو تفاؿػي (1)احلعول ؿىل مـَومػات متـَلػة مبوضػوع مـػني"

حمػددة مت االتفػاق  ملعود تني  عني ٔأو ٔأن  يف حاةل تواظي ٔأو حوار ٔأو هلاش حول موضػوؿات

ؽ اًحيا ت من ألفراد املححوجني مدارشة الس تخدارما يف حبث ٔأو دراسػة ؿَهيا مس حلا، وتس هتدف مج

 .(2)ؿَمية، ٔأو يف اًتوجيَ واًتضخيط واًـالج ٔأو من ٔأجي مـرفة حليلة ٔأمر حمدد

وؿىل ذ  تـد امللاتةل اس تخيا  صفِيا يلػوم مػن خػالهل اًلػاظ ابمللػاتةل تتوجيػَ ألسػ  ةل املحػارشة 

ت املعَوتػػة، وتـتػػرب امللػػاتةل رممػػة يف اًححػػوث املسػػحية خاظػػة ٕاذا ٔأؿػػد ًتجميػػؽ اًحيػػا ت واملـَومػػا

اًحاحث خعة تيفيذُا تعريلة فـاةل. ومعوما تـترب امللاتةل من ٔأوسة اًعػرق ٌَحعػول ؿػىل تيػا ت 

ذاتية ؾن اًلمي والاجتاُات واملفاُمي الاجامتؾية، نٌل ٔأَا وس يةل ؤأداة رئيسػ ية يف مجػؽ املـَومػات، 

 . (3)راد وادلاؿات واًتـرف ؿىل احللائق والٓراء واملـتلدات اًيت ختتَف من فرد لٓخرودراسة ألف

وتربز ٔأمهية امللاتةل ٔكداة ومعػدر دلػؽ اًحيػا ت واملـَومػات يف ميػدان اًـَػوم اًلاهوهيػة ابًًسػ حة 

حعية ٌَحاحث اًلاهوين، من خالل اًوكوف ؿىل أٓراء رجال اًلاهون من اًلضاة وايػامني ورجػال اًضػ 

اًلضائية والادرايني وخمتَف املوػفني ابملؤسسػات حػول تعحيػق اًلػاهون، ومـرفػة ٔأل املضػتت 

ا اًيعوص اًلاهوهية امليؼمة ملوضوع ٔأو ملسبةٔل من املسػائي، مفلػاتةل رجػال اًترشػيؽ  اًـمَية اًيت تثرُي

ٔأو مارسػ  رمػام واًلضاء واًفلَ وخمتَف اًيخة اًس ياس ية واًـسىرية اًيت احتَ  مواكػؽ رمسيػةي 

ووػػػائف ٕاداريػػة ؿَيػػا ستسػػال وتػػال صػػم يف اًتـػػرف واحلعػػول ؿػػىل اًحيػػا ت واملـعيػػات ذات 

 .(4)ألمهية اًىدرية ابًًس حة ملوضوع اًححث اًلاهوين

ومن ٔأجرز ألموةل ؿىل توػيف امللاتةل ٔكداة ومعدر من معػادر مجػؽ املػادة اًـَميػة يف اًححػوث 

ػاُرة الاجرام، وذ  من خالل اؾػامتد وتعحيػق ٔأسػَوب امللػاتةل مػؽ وازلراسات اًلاهوهية، دراسة 
                                                            

، ؾحػد اًيػور  يج -53ص، 2218، تلػداد )اًـػراق(، املىتحػة اًلاهوهيػة، ٔأظػول اًححػث اًلػاهوين، اهؼر: ؾعم  ؾحد اجمليد جىػر -1

 .28ص، مهنجية اًححث اًلاهوين

، ٔأساس يات اًتفىري امليعلي واًححػث اًـَمػي، جىر ٕاجراُميَلد  جنالء -172ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ماجد َلد اخلياطاهؼر:  -2

 .37، صظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث اًلاهوين ٌَجامـيني -132، 129ص
(3)

ظالح ازليػن رشوخ، مهنجيػة اًححػث اًلػاهوين  -122ص، اًـَمي واإلحعاء اًححثٔأساًية ، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات اهؼر: -

، املرصد ٕاىل ٕاؿداد اًرسائي وألظروحات وفلا ملـػايري اجلػودة والاؾػامتد الٔ دميػي، دة اجلودة والاؾامتد الٔ دمييؾٌل -37، صٌَجامـيني

 .132ص، ٔأساس يات اًتفىري امليعلي واًححث اًـَمي، جىر ٕاجراُميجنالء َلد  -29ص
(4)

دار اجلامـػة ، هيفيػة ٕاؿػداد اًححػث اًلػاهوين، ٌلؾييميادة ؾحد اًلادر اسػ -28ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، ؾحد اًيور  يجاهؼر:  -

 .182ص، 2216، الاسىٌدرية )مرص(، اجلديدة
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ألحداث اجلػاحنني وخمتَػف اجملػرمني وألهجػزة ألمٌيػة واًلضػائية املـييػة، ٌَوكػوف ؿػىل تضػخيط 

 .(1)واكرتاح س حي حرصُا وتلَيعِا، واًتداتري اًوكائية واًـالجية ًِا ميةر ٔأس حاب اًؼاُرة اجل

 :ٔأهواع امللاتالت -ب

 دد امللاتالت حبسة ٔأساس تعييفِا، فتلسم حسةتتـ

 :(2)وتلسم ٕاىل ٔأرتـة ٔأهواع امللاتةل حسة ٔأُدافِا واًلاية من ٕاجراهئا: -1ب.

وهتػدف ٌَحعػول ؿػىل املـَومػات ٔأو اًحيػا ت مػن اًفػراد  امللاتةل املسػحية )الاسػ تعالؾية(: -

ومػات ُػذا جملاهبػة ألسػ حاب ٔأو اشلين يـتربون جحة يف ميدان ختععِم ٔأو معَِم، ويىون مجػؽ املـَ

اًيوا  املتـددة ملضلكة ٔأو مضتت اجامتؾية مـيية، وفِمِا هيفية اًـمي تبٔسَوب ٔأفضي. نٌل ُػو 

ودراسػات الاجتاُػات حنػو كضػية مـييػة  احلال يف دراسات اًرٔأي اًـػام ويف الاكػرتاع اًسػ يايس،

كدميػػة، نػػٌل تسػػ تخدم ُػػذٍ   سػػ تعالع رقحػػات املسػػ هتَىني ؤأذواكِػػم ابًًسػػ حة ًسػػَؽ جديػػدة ٔأو

امللاتالت يف ميدان اًححوث اًـَمية، وازلراسات الاس تعالؾية، ٌَتـرف ؿىل احللائق واملـَومػات 

 املتـَلة ابملضتت اًححثية وحتديد فروضِا اًـَمية.

: وهتدف ٕاىل فِم مضلكة مـيية، وحتديد ٔأسػ حاهبا، ومـرفػة ٔأتـادُػا اخملتَفػة امللاتةل اًتضخيعية -

 ُا املتـددة.وؾيادض 

: وهتدف ٕاىل مسػاؿدة اًـميػي ؿػىل فِػم هفسػَ ثضػك ٔأفضػي، ومـرفػة ؿَتػَ امللاتةل اًـالجية -

 وؿالهجا، ٔأو ؿىل اًلي اًتخفيف من مـا تَ من املضلكة املفرتضة.

: وهتػدف ُػذٍ امللػاتةل ٕاىل متىػني اًـميػي مػن فِػم مضػتتَ امللاتةل اًتوجهيية ٔأو الاستضارية -

 ِيية، ٔأو اًتخعيط تعريلة سَمية حلي ُذٍ املضتت ؿىل حنو ٔأفضي.اًضخعية ٔأو امل 

                                                            
(1)

 .54، 53ص، ٔأظول اًححث اًلاهوين، اهؼر: ؾعم  ؾحد اجمليد جىر -
(2)

 ماجػد َلػد -112-127ص، رحبي معػعف  ؿَيػان، اًححػث اًـَمػي ٔأسسػَ، مٌاُجػَ، ؤأسػاًيحَ، ٕاجراءاتػٌََتفعيي ٔأن  راجؽ:  -

 -126-123ص، اًـَمي واإلحعػاء اًححثٔأساًية ، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات -172، 171ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، اخلياط

ٔأساسػ يات اًتفىػري امليعلػي واًححػث ، جنالء َلد اجراُري جىػر -39، 38ص ،ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث اًلاهوين ٌَجامـيني

 .134 -132ص ، اًـَمي
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 (1)وتلسم ٕاىل جالجة ٔأهواع :امللاتةل ؿىل حسة هوع ألس  ةل -2ب.

ويه امللاتالت اًيت تعرح فهيا ٔأس  ةل تتعَة ٕاجاابت دكيلػة، وتىػون  امللاتةل امللفةل )امللَلة(: -

وافق...، وكاًحا ما تحدٔأ ُذٍ ألسػ  ةل تػػ: ُػي فِػذا اًيػوع اإلجاتة فهيا كاًحا تيـم ٔأو ال، ٔأوافق ٔأو ال أٔ 

من امللاتالت ال تفسمل اجملػال ٌَرشػح املعػول، تػي يعػرح اًسػؤال وتسػجي اإلجاتػة اًػيت يلررُػا 

 املس تجية.

: ويه امللػػاتةل اًػػيت تىػػون فهيػػا ألسػػ  ةل كػػري حمػػددة اإلجاتػػة، وفهيػػا يـعػػ  امللػػاتةل املفتوحػػة -

يتلكم دون حمددات ٌَزمن ٔأو ألسَوب، وتحدٔأ ُػذٍ ألسػ  ةل ؿػىل سػخيي املس تجية احلرية يف ٔأن 

ذٍ اًيوؾية من ألس  ةل تـعي تيا ت قزيرة ومتيوؿة، كػد  املثال تػ: ما رٔأيم، ٔأؾط رٔأيم يف ...، ُو

و ما يعـة تعييفِا وحتَيَِا ٕاحعائيا.  تىون ًيس  ظات ظةل مبوضوع اًححث، ُو

ويه ٔأن  ألهواع ص يوؿا، وتىون ٔأس  َهتا مزجيػا مػن  املفتوحة(: املفتوحة )ص حَ -امللاتةل امللفةل -

ألس  ةل املفتوحة وامللَلة، حبيث تـعي اًحاحث احلرية تعرح اًسؤال تعيلة ٔأخرى ٔأو تعَة املزيد 

 من اًتوضيمل من املس تجية.

 :مزااي وؾيوب امللاتةل -ج

 : (2)مزااي امللاتةل -1ج.

 ات اًيت يىون فهيا املححوث ال يـرف اًلراءة واًىتاتة.ٌَملاتةل ٔأمهيهتا خاظة يف اجملمتـ -

 تمتزي امللاتةل ابملروهةي حبيث تتيمل ٌَحاحث رشح ألس  ةل. -

 توفر معلا يف اإلجاابت ثسخة ٕاماكهية توضيمل وٕاؿادة ظرح ألس  ةل. -

                                                            
(1)

ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث  -129ص، مععف  ؿَيان، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ يرحبراجؽ:  -

 اًححػثٔأسػاًية ، ٔأمحػد املـػاين،  دض جػرادات -171ص، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، ماجد َلد اخلياط -39ص، اًلاهوين ٌَجامـيني

 .132، 131ص، ساس يات اًتفىري امليعلي واًححث اًـَميأٔ ، جىر ٕاجراُميجنالء َلد  -124ص، اًـَمي واإلحعاء

 -173ص، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، ماجد َلػد اخليػاط -42ص ،ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث اًلاهوين ٌَجامـيني اهؼر: -2

ٔأمحػد ، جػرادات  دض -81، 82ص، 2214، الاسػىٌدرية )مرصػ( ،دار املـرفػة اجلامـيػة، مٌاجه اًححػث اًـَمػي، هيًَل َلد اًـعار

، رحبػي معػعف  ؿَيػان، اًححػث اًـَمػي ٔأسسػَ، مٌاُجػَ، ؤأسػاًيحَ، ٕاجراءاتػَ -129ص، حث اًـَمي واإلحعاءًحٔأساًية ا، املـاين

ؾػػٌلدة اجلػػودة والاؾػػامتد  -135، 134ص، ٔأساسػػ يات اًتفىػػري امليعلػػي واًححػػث اًـَمػػي، جىػػر ٕاجػػراُميجنػػالء َلػػد  -112، 111ص

 .29ص، داد اًرسائي وألظروحات وفلا ملـايري اجلودة والاؾامتد الٔ دميياملرصد ٕاىل ٕاؿ، الٔ دميي
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و ما يوفر مػؤ - رشات تتيمل امللاتةل ٌَحاحوني مالحؼة املححوجني واًحيئة اييعة هبم ؾن كرب، ُو

وتو  مضاؾرل، نيلمة اًعوت ومالممل وتـحريات اًوجػَ،  كري ًفؼية تـزز اس تجاابت املححوجني،

ا من املؤرشات اًِامة املرتحعة توظف حاةل املس تجية.  وظريلة اجلَوس، وحرنة اًيدين...، وكرُي

ة توفر ٕاماكهية احلعول ؿىل ٕاجاابت من مـؼم املححوجني، واس تدؿاء مـَومػات مػن املسػ تجي -

من اًعـة احلعول ؿَهيا تبٔي ظريلػة ٔأخػرى، فلاًحيػة ألصػخاص متيػي وتفضػي اًػتم ٔأنػ  مػن 

 اًىتاتة.

ميىن ٌَحاحث ٔأن يدرك اًتياكغ يف ٕاجاابت املححوجني، واًتبٔند من ظدق ٕاجاابهتم مػن خػالل  -

 اتةل.مضاُدتَ اًواكـية ٌَمححوجني، ؾىس اًوسائي ألخرى  الس تخيان اشلي يرسي ًٔعفراد دون مل

توجَ ألس  ةل يف امللاتةل ابًرتتية واًتسَسي اشلي يريد اًحاحث، فال يعَؽ املححوث ؿىل مجيؽ  -

و ما يضمن احلعول ؿىل ٕاجاابت مٌعلية وحليلية.  ألس  ةل كدي اإلجاتة، ُو

ػػا مػػن ٔأهػػواع مجػػؽ اًحيػػا ت  - ٕارتفػػاع وسػػ حة اًػػردود واإلجاتػػة ؾػػن ألسػػ  ةل ملارهػػة مػػؽ كرُي

  الس تخيا ت.

 تضـر املس تجية تبمٔهيتَ الاجامتؾية. -

 :(1)ؾيوب امللاتةل -2ج.

 حتتاج ٕاىل وك  وهجد هحريين خاظة ٕاذا  ن ؿدد ٔأفراد ؾيية ازلراسة هحري. -

تـرض اًيتاجئ املتحعي ؿَهيا ٕاىل ٔأحاكم  عية راجـة ٕاىل اًتحيزي اًيت تتـرض ًِا اًتلػديرات  -

 و املس تجية ٔأو  هيٌل مـا.واًتفسريات اًضخعية، سواء من كدي اًحاحث أٔ 

جناح امللاتةل يـمتد ثضػك هحػري ؿػىل رقحػة املسػ تجية يف اًتـػاون وٕاؾعػاء مـَومػات موجوكػة  -

ودكيلة، ويف حاةل امتياع املححوث ؾن اإلجاتة ؾن ألس  ةل اخلاظة ٔأو ألس  ةل اً  خيىشػ اإلجاتػة 

امي يديل تػَ مػن تيػا ت فيحػاول ؾهنا، ملا كد يعيحَ من رضر مادي ٔأو مـيوي ٔأو ال يىون ظادكا ف

                                                            
(1)

 -43، 42ص ،ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححػث اًلػاهوين ٌَجػامـيني -81ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، هيًَل َلد اًـعاراهؼر:  -

معػعف  ؿَيػان، اًححػث اًـَمػي ٔأسسػَ،  رحبػي -132، 129ص، اًـَمػي واإلحعػاء اًححػثٔأسػاًية ، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات

 .136، 135ص، ٔأساس يات اًتفىري امليعلي واًححث اًـَمي، جىر ٕاجراُميجنالء َلد  -114، 113ص، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ
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تزييف اإلجاابت، فٕان اًحاحث كد ال يمتىن من احلعول ؿػىل ٕاجػاابت واحضػة واثتتػة ٌَموضػوؿات 

 وألس  ةل احلرجة.

 ظـوتة اًوظول ٕاىل تـغ ألصخاص وألفراد من ذوي املرانز واملياظة املرموكة. -

الت مكيػػة وماظػػة يف امللػػاتالت ظػػـوتة اًتلػػدير اًمكػػي ًالسػػ تجاابت، ٔأو ٕاخضػػاؾِا ٕاىل حتَػػي -

 املفتوحة وص حَ املفتوحة.

 تتبٔ ر امللاتةل ابًؼروف اييعة ٔأجياء ٕاجراهئا.  -

 ((Questionnaireالاس تخيان  -3.2.3

 تـريف الاس تخيان ؤأمهيتَ -أٔ 

الاس تخيان او الاس تفتاء ُو ٔأداة دلؽ املـَومات املتـَلة مبوضػوع ازلراسػة، ؾػن ظريػق اسػ امترة 

وؿػػة مػػن ألسػػ  ةل ٔأو اًـحػػارات املىتوتػػة واملعػػاكة تعريلػػة ؿَميػػة، جيػػري توزيـِػػا ؿػػىل تتضػػمن ٍل

ألصخاص املححوجني ًإلجاتة ؾهنا ٔأو ٕاتداء رٔأهيم فهيػا، دلػؽ املـَومػات واًحيػا ت حػول اًؼػاُرة ٔأو 

 . (1)مضلكة اًححث

اًححػػوث  ويـػػد الاسػػ تخيان مػػن ٔأنػػ  ألدوات اسػػ تخداما يف اًححػػث اًـَمػػي ثضػػك ؿػػام، ويف

اًمكية ؿىل وجَ اخلعوص، حيث يـمي ؿىل مجؽ مـَومات وتيا ت من ؾيية ازلراسة هبدف مـرفة 

ا من املـارف ًإلجاتة ؾن ٔأس  ةل ازلراسة زلى اًحاحث.  اجتاُاهتم، كميِم، ٔأداهئم، وكرُي

ؤأُداف الاس تخيان يه ذات ٔأُػداف امللػاتةل، ؤأهواؿػَ يه ذات ٔأهػواع امللػاتةل مػن حيػث هػوع 

 .(2)مفتوح -س  ةل، فييلسم ٕاىل جالجة ٔأهواع: اس تخيان ملَق، اس تخيان مفتوح واس تخيان ملَفالٔ 

وؿىل اًرمغ من ٔأن الاس تخيان ٔكداة ٌَحعول ؿػىل املـَومػات كػري مػبًٔوف ازلراسػات وألحبػاث 

اًلاهوهيػػة، فٕاهػػَ ميىػػن ٔأن يفيػػد يف ازلراسػػات اًس ياسػػ ية وازلسػػ تورية، ويف جمػػال اًـَػػوم اإلداريػػة 

                                                            
(1)

ائي اًرسػػ ٕاىل ٕاؿػػداداملرصػػد ، ؾػػٌلدة اجلػػودة والاؾػػامتد الٔ دميػػي -155ص، ٔأسػػاًية اًححػػث اًـَمػػي، ماجػػد َلػػد اخليػػاطاهؼػػر:  -

معػػعف  ؿَيػػان، اًححػػث اًـَمػػي ٔأسسػػَ، مٌاُجػػَ، ؤأسػػاًيحَ،  حبػػير  -28ص، وألظروحػات وفلػػا ملـػػايري اجلػػودة والاؾػػامتد الٔ دميػػي

 .92ص، ٕاجراءاتَ
(2)

، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، ماجد َلػد اخليػاط -128ص، اًـَمي واإلحعاء اًححثٔأساًية ، ٔأمحد املـاين،  دض جرادات اهؼر: -

 ٕاىل ٕاؿػػداداملرصػػد ، ؾػػٌلدة اجلػػودة والاؾػػامتد الٔ دميػػي -44ص، زليػػن رشوخ، مهنجيػػة اًححػػث اًلػػاهوين ٌَجػػامـينيظػػالح ا -155ص

ٔأساسػ يات اًتفىػري امليعلػي واًححػث ، جىػر ٕاجػراُميجنػالء َلػد  -28ص، اًرسائي وألظروحات وفلا ملـايري اجلودة والاؾامتد الٔ دميي

 .129ص، اًـَمي
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ػو يف وخمت َف ازلراسات اًيت تتعي إبظدار اًترشيـات، وذ  من خالل حتديد اًواكؽ اًلاهوين ُو

مػػن خػػالل  -حػػاةل حػػر ت اجامتؾيػػة ال هػػط اثتػػ ، ٕاذ ٔأن مـرفػػة اًوكػػائؽ واملتلػػريات الاجامتؾيػػة

 تسال يف معَية ترشيؽ كاهون جديد ٔأو تـديي كاهون مل يـد يساير اًتعورات -الاس امترة الاس تخياهية

 .(1)املس تجدة

 كواؿد وضواتط ظياكة ٔأس  ةل الاس تخيان -ب

 :(2)ُياك اًىوري من اًلواؿد اًيت جية مراؿاهتا ؾيد ٕاؿداد الاس تخيان، هوجز ٔأجرزُا فامي يًل

 .دف اًححث  ٔأن تىون ألس  ةل اًيت يتضمهنا الاس تخيان متوافلة مؽ الاصاكًية املـاجلة، ُو

 ِي فِمِا، وال حتمتػي ٔأنػ  مػن مـػىن، وتتٌاسػة مػؽ ٔأن تىون اًـحارات وألس  ةل واحضة يس

 مس توى وجلافة املححوجني، ؤأن تتعي مرباهتم وجتارهبم.

  اًتسَسي امليعلي ًٔعس  ةل، ؤأن تىون موضوؾية، ومرتحة مٌعلياي ٔأي من اًـػام ٕاىل اخلػاص

 ومن اًخس يط ٕاىل املـلد.

 وع حمي الاس تخيان.ٔأن تىون ألس  ةل كَيةل ومٌتلاة، حبيث تضمي  فة جواهة املوض 

  جيحبٔن يـاجل لك سؤال مضلكة واحدة ٔأو ػاُرة مـيية، وجتيػة ألسػ  ةل املرهحػة اًػيت تتعػرق

 لٔن  من مضلكة ٔأو موضوع واحد يف هفس اًسؤال.

 .جتية اإلنثار من ألس  ةل واًـحارات املـلدة اًيت تعـة اإلجاتة ؾهنا 

  اًعػػػويةل اًػػػيت كػػػد تضػػػَي جتيػػػة ألسػػػ  ةل اًػػػيت تتعَػػػة ٕاجػػػاابت مفتوحػػػة وألسػػػ  ةل

 املححوجني.الاتتـاد ؾن ألس  ةل الاحيائية اًِادفة ٕاىل ٕاجحات ةة فرضيات ازلراسة.

 .جتية ألس  ةل اًيت تس تدؾي تفىريا معيلا من املححوجني 

                                                            
(1)

، متػاح ؿػىل 15 املتيويت، ٔأظول اًححث اًـَمي اًلاهوين، جمػةل اًفلػَ واًلػاهون )ؾػن موكػؽ جمػةل اًححػرين(، صاهؼر: ظا  اجراُمي -

ؾحد اًلػادر اًضػ يخًل، ٕاؿػداد اًححػث  -29، 28ؾحد اًيور  يج: مهنجية اًححث اًلاهوين، ص -www.majalah.new/maاًراتط: 

 .19(، )د.ت(، صاًلاهوين، دار حمدالوي ًٌَرش واًتوزيؽ، ؾٌلن )ألردن
(2)

 -45ظػالح ازليػن رشوخ، مهنجيػة اًححػث اًلػاهوين، ص -162 -159ماجد َلد اخلياط، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، صاهؼر:  -

 دض جػرادات، ٔأمحػد املـػاين، ٔأسػاًية  -94 -91، ص رحبي مععف  ؿَيان، اًححث اًـَمػي ٔأسسػَ، مٌاُجػَ، ؤأسػاًيحَ، ٕاجراءاتػَ

اًرسػائي وألظروحػات وفلػا ملـػايري  ٕاىل ٕاؿػدادؾٌلدة اجلػودة والاؾػامتد الٔ دميػي، املرصػد  -114 -112اًـَمي واإلحعاء، ص اًححث

جػراُمي املتيػويت، ٔأظػول اًححػث اًـَمػي إ ظػا   -79، صمػيهيًَل َلد اًـعار، مٌاجه اًححػث اًـَ -28اجلودة والاؾامتد الٔ دميي، ص

 .15اًلاهوين، ص
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 .ٕاؾعاء املححوجني احلرية ًىتاتة ما يروهَ من ٕاضافات وتـَيلات يف َاية الاس تخيان 

  ية ورسية اًحيا ت والاجاابت اًيت سيو احلعول ؿَهيا، واًتبٔهيد اًزتام اًحاحث ٌَمححوجني تبمٔه

 ؿىل ٔأَا ًن تس تخدم ٕاال ًلرض اًححث اًـَمي.

  يفضي تعحيق الاس تخيان من كدي خمتعني ٌَحعول ؿىل مـَومات دكيلة، وحتىمي الاسػ تخيان

 من كدي خرباء مضِود تلدرهتم ؿىل اًتحىمي يف جمال ازلراسة.

 :س تخيانمزااي وؾيوب الا -ج

يمتػزي الاسػ تخيان مبػزااي ؿديػػدة جتـػي مٌػَ ٔأداة ووسػَية دلػؽ اًحيػػا ت  مػزااي الاسػ تخيان: -1ج. 

 :(1)واملـَومات ٌَـديد من ازلراسات وألحباث الاجامتؾية والاوساهية، ومن ُذٍ املزاي

فػة متىن ٔأداة الاس تخيان من مجؽ اًحيا ت من ٔأنرب ؿدد ميىن من ألصخاص جبِد حمػدود وتلك -

 مالمئة.

ٕاماكهيػػة تلعيػػة ٔأمػػاهن نثػػرية يف اًـػػمل، ويف فػػرتة زمٌيػػة وجػػزية، خاظػػة تػػوافر خػػدمات اًربيػػد  -

 ية املتاحة.ًىرتوه ية ؿرب خمتَف اًوسائط االٕ ًىرتوه  والاس امترة االٕ ًىرتويناالٕ 

يـعػػي الاسػػ تخيان ٌَمسػػ تجوب احلريػػة اًاكمػػةل يف اختيػػار اًزمػػان واملػػاكن املياسػػ حني ٌَتفىػػري  -

 جاتة ذما يلَي من اًضلط ؿَيَ، ويدفـَ ٌَتدكيق فامي يدوهَ من ٕاجاابت.واالٕ 

تـد اًحيا ت واملـَومات املتحعي ؿَهيا ؾن ظريق الاس تخيان ٔأن  موضوؾية ذما يتحعي ؿَيَ  -

ػػا مػػن ألدواتي ٕاذ يلَػػي الاسػػ تخيان مػػن فػػرص اًتحػػزّي سػػواء ؾيػػد اًحاحػػث ٔأو  ابمللػػاتةل ٔأو تلرُي

 املس تجوب.

 الاس تخيان ميىػن مجػؽ مـَومػات وتيػا ت رسيػة وحساسػة يسػِي حتَيػي ؿائػدُا، من خالل -

 خاظة يف اًححوث اًيت تتعَة ُذا اًيوع من املـَومات واًحيا ت.

 الاس تخيان ال يتيمل ٌَحاحث اًتدخي يف ٕاجاابت املس تجوتني ٕاذا ما كورن ابملالحؼة ٔأو امللاتةل. -

                                                            
(1)

املمَىة اًـرتية ، جامـة امل  ؾحد اًـزيز، مرنز اًًرش اًـَمي، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، زيز حافغاهؼر: ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـ -

ظػالح ازليػن رشوخ،  -167ص، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، ماجػد َلػد اخليػاط -73ص، وسخة مزيػدة ومٌلحػة، )د.ت(، اًسـودية

 -122ص، اًـَمػي ٔأسسػَ، مٌاُجػَ، ؤأسػاًيحَ، ٕاجراءاتػَرحبي معػعف  ؿَيػان، اًححػث  -47ص، مهنجية اًححث اًلاهوين ٌَجامـيني

 ، مٌػػاجه اًححػػث اًـَمػػي، هػػيًَل َلػػد اًـعػػار -121، 122ص، حػػث اًـَمػػي واإلحعػػاءًحٔأسػػاًية ا، ٔأمحػػد املـػػاين،  دض جػػرادات

 . 82، 79ص
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 :(1)ًسَحيات اًيت مت تسجيَِا، هذنز مهناُياك تـغ اًـيوب وا ؾيوب الاس تخيان: -2ج.

الاجاابت ؾن ٔأس  ةل الاس تخيان كد ال تـرب ؾن احلليلة، ثسخة ؿدم اُػامتم تـػغ ألصػخاص  -

 كدي اإلجاتة ؿَيَ. ًالس تخياناملس تجوتني ابًلراءة اجليدة 

اًيتػاجئ  اخنفاض وس حة اًردود ؿىل ٔأس  ةل الاس تخيان، ذما يلَي من جحم اًـيية املححوجة، ؤأمهيػة -

 املتوظي ٕاٍهيا.

ٔكداة دلػػؽ اًحيػػا ت واملـَومػػات يف جممتػػؽ ال جييػػد مـؼػػم ٔأفػػرادٍ  الاسػػ تخيانيتـػػذر اسػػ تخدام  -

 اًلراءة واًىتاتة.

ػو ، ودرجػة اُػامترمم وجػديهتم املس تجوتنيتبٔ ر ظدق الاس تخيان مبدى تلدي اًضخاص  - تػَ، ُو

 ٌَحيا ت.متبٔخرة ؾيد ؾرض اًحاحث  ٔأمر ال يتضمل ٕاال يف مرحةل

وؿػػدم نتاتػػة ُػػوايهتم  ٕاقفػػالتـػػذر مـرفػػة ُويػػة ألصػػخاص املسػػ تجوتني، خعوظػػا ؾيػػد  -

 اًضخعية.

كد يرتك املس تجية تـػغ اًفلػرات ٔأو ألسػ  ةل دون ٕاجاتػة سػواء ثسػخة اًًسػ يان ٔأو ًـػدم  -

ا من ألس حاب.  ارقحة ٔأو ًضيق اًوك  ٔأو كرُي

دل ألصػخاص املسػ تجوتني اشليػن مت توجيػَ كد يتوىل أٓخرون اإلجاتة ؾن ٔأس  ةل الاس تخيان ت -

و ما يؤ ر ؿىل موضوؾية وظدق الاس تخيان.   الاس تخيان ٕاٍهيم، ُو

                                                            
(1)

، ية اًححػث اًـَمػئأسػاً ، ماجػد َلػد اخليػاط -74ص، ٔأساسػ يات اًححػث اًـَمػي، ؾحد اًرص يد جن ؾحػد اًـزيػز حػافغاهؼر:  -

ٔأساس يات اًتفىري امليعلػي ، جىر ٕاجراُميجنالء َلد  -48، 47ص،  ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث اًلاهوين ٌَجامـيني -168ص

 دض  -123، 122ص، رحبي مععف  ؿَيان، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ -141، 142ص، واًححث اًـَمي

 .121ص، اًـَمي واإلحعاء اًححثٔأساًية ، ينٔأمحد املـا، جرادات
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 املرحةل اًثاًثة: اًلراءة واًتفىري املهنجي -

تـد مجؽ اًحاحث اًلاهوين ٌٌَلدة اًـَميػة اًالزمػة مػن معػادر ومراجػؽ وخمتَػف اًواثئػق اًلاهوهيػة 

ملـمتدة الؿداد اًححث اًلاهويني سواء  ه  هعوص ترشيـية ٔأو أٓراء مهنجية، ٔأو ٔأحاكم كضائية، ٔأو ا

نتة ودراسات كاهوهية متخععة. تبئت مرحةل كراءة وتفحط ت  املادة اًـَمية، وتـد ُذٍ املػرحةل 

يػة حامسة ابًًس حة ٌَحاحث، ويه ًيس  معال تَلائيا تي يه معي مٌؼم وفػق ظػرق ؤأسػاًية مـي 

جية اًتليد هبا ًيك يس تعيؽ اًحاحث الاظػالع ؿػىل اًواثئػق اًػيت مت رظػدُا نػٌلدة ؿَميػة، ومجػؽ 

ألفاكر وفِمِا واًتـمق يف املوضوع، وحتديد مـاملَ وحتَيي ُذٍ املـَومات ًتوػيفِا وفق ما تلتضيَ 

 مهنجية ؤأسَوب اًححث.

مسػ يعرا ومسػ توؾحا ًػك ٔأرسار  ومرحةل اًلراءة ال تـعي ٔأ ِػا وحتلػق ٔأُػدافِا جبـػي اًحاحػث

وحلائق ومـَومػات املوضػوع فِػٌل وحتَػيال وهلػدا، ٕاال ٕاذا حتللػ  ومتػ  وفلػا ًرشػوظِا وكواؿػدُا 

 .(1)املهنجية واملوضوؾية اخملتَفة

 وؿَيَ سًتعرق وتعورة موجزة ٔلل اًـيادض املرتحعة هبذٍ املرحةل، من خالل:

 .ٔأوال: تـريف اًلراءة 

 ة.ٔأهواع اًلراء -اثهيا 

 .اثًثا: رشوط اًلراءة 

 :تـريف اًلراءة -ٔأوال

تـرف اًلراءة ؿىل ٔأَا فـي تعدى ظويت، ٔأو ظام  يس تخدمَ الاوسان ًػيك يفِػم ويـػرب، ٔأو 

يؤ ر يف الٓخرين، نٌل تـرف ؿىل ٔأَا ترمجة جملموؿػة مػن اًرمػوز ذات اًـالكػة فػامي تيهنػا، واملرتحعػة 

ل تتعَػػة سَسػػةل مػػن املِػػارات، فِػػيي معَيػػة تفىػػري تػػدالالت مـَوماتيػػة مـييػػة، يه معَيػػة اتعػػا

                                                            

راحب ، نػٌلل أٓيػ  مٌعػور -83ص، مٌاجه اًـَػوم اًلاهوهيػة، رص يد مشيضم -32ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، اهؼر: ؾحد اًيور  يج -1

مي وتعحيلاهتا يف مٌاجه اًححث اًـَ، ؾٌلر ؾواتدي -26ص، 2223اجلزائر: ، ؿني مَيةل، دار اًِدى، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي، ُرياظ

 .29ص، ٕاؿداد اًححث اًلاهوين، ؾحد اًلادر اًض يخًل -62ص، اًـَوم اًلاهوهية والادارية



 

  العسيس عبد بً ميلود/ د: إعدادالعلني البخث ميهجية يف حماضرات

 

122 

متاكمةل، فاًلراءة يه مفتاح املـرفة، فػٕاذا ؾػرف اًحاحػث مػا يلػرٔأ وهيػف يلػرٔأ، سػَِ  ؿَيػَ ُػذٍ 

 .(1)املرحةل، واس تعاع ٔأن يو حبثَ يف املدة ايددة ًالىهتاء مٌَ

مي وضحط وفػق ٔأسػس وشل  فاًلراءة ًيس  معال تَلائيا، ؾضوائيا، تي يه فن حيتاج كىل تيؼ

 وصوط مهنجية وموضوؾية.

 :ٔأهواع اًلراءة -اثهيا

 ميىن تعييف اًلراءة من حيث وػيفهتا ودرجة معلِا ٕاىل ٔأرتـة ٔأهواع:

 :اًلراءة الاس تعالؾية )اًفِرس ية اًرسيـة( -1

وتسم  ٔأيضػا ابًلػراءة اًاكصػفة ٔأو اخلاظفػة، وتػتَخط يف حمػاوةل اًتـػرف ؿػىل حمتػوى اًواثئػق 

ا، ونذ  اخلامتػة واخلالظػات وكامئػة من خالل الاظالع ؿىل فِارسِا وؾياويهنا وموضوؿاهتاًـَمية 

 .(2)املعادر واملراجؽ املتـَلة مبوضوع اًححث

 :(3)وميىن ٕاجٌلل ٔأُداف اًلراءة الاس تعالؾية اًرسيـة فامي يًل 

اجػػؽ تليػػمي املعػػادر مػػن حيػػث درجػػة ارتحاظِػػا مبوضػػوع اًححػػث، فتعػػيف وفػػق شل  ٕاىل مر  -

 متخععة ؤأخرى ؿامة.

من حيث كميهتا اًـَمية، والاضافة اًيت سػ تلدرما ملوضػوع ازلراسػة مػن اًياحيػة  املعادرتليمي  -

 املهنجية واملوضوؾية ًالؾامتد ؿَهيا مكراجؽ ٔأساس ية، ٔأو استدـادُا.

 حتديد املـَومات واملوضوؿات املتـَلة مبوضوع ازلراسة. -

 جؽ اجملمـة تواثئق جديدة، يو ٕاضافهتا.تدؾمي كامئة املعادر واملرا -

                                                            
(1)

ؾحػد  -97ص، 2212، 1ط، املمَىػة اًـرتيػة اًسػـودية، يػة اًسػـوديةًىرتوه اجلامـػة االٕ ، رات الٔ دمييةااملِ، اهؼر: اًيؼم اخلحرية -

مٌػاجه اًححػث اًـَمػي ، ؾػٌلر ؾواتػدي -83ص، مٌػاجه اًـَػوم اًلاهوهيػة، رصػ يد مشيضػم -32ص، مهنجية اًححث اًلػاهوين، اًيور  يج

، تػريوت، دار اًىتة اًـَميػة، املدخي ٕاىل ٕاؿداد اًححث، يناملفيت رفيق الاسالم املد -62ص، وتعحيلاهتا يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية

  -5.ص، )د.ت(، نًحيا
(2)

مهنجيػة ٕاؿػداد حبػث ، ُرياراحب ظػ، نػٌلل أٓيػ  مٌعػور -66ص، اًححث اًلػاهوين ٌَجػامـينيظالح ازلين رشوخ، مهنجية اهؼر:  -

مٌػػاجه اًححػػث اًـَمػػي وتعحيلاهتػػا يف اًـَػػوم اًلاهوهيػػة ، ؾػػٌلر ؾواتػػدي -83ص، مٌػػاجه اًـَػػوم اًلاهوهيػػة، رصػػ يد مشيضػػم -27ص، ؿَمػػي

 .97ص، مهنجية اًتفىري اًلاهوين، راحؿًل م -32ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، ؾحد اًيور  يج -69ص، والادارية
(3)

مٌاجه اًححث اًـَمي وتعحيلاهتا يف اًـَوم اًلاهوهية ، ؾٌلر ؾواتدي -85، 84ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم رجؽ يف ذ : -

يف اًـَػوم اًلاهوهيػة املهنجيػة اًـَميػة ٌَححػث ، جدػريي ايسػني -32ص، مهنجيػة اًححػث اًلػاهوين، ؾحد اًيور  يج -69ص، والادارية

 .74ص، والادارية
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تليمي سـة وأٓفاق املوضوع وجواهحَ اخملتَف، وترص يد معَية اًلراءة واًتفىري ًتىون ٔأن  حتديدا  -

 ٔأو معلا.

 :اًلراءة اًـادية -2

ػػا وحتديػػدُا ابًلػػراءة الاسػػ تعالؾية وذ  تلعػػد  وترتنػػز حػػول املوضػػوؿات اًػػيت مت اختياُر

لػػائق واملـَومػػات حػػول املوضػػوع، ًيػػو تـػػد ذ  تػػدويهنا يف اًحعاكػػات اسػػ تخالص ألفػػاكر واحل

اًالزمة وفق اًرشوط واًلواؿد املهنجية  ٔأواملَفات، ٔأو احلاسوب ًالس تفادة مهنا يف معَية الاكتحاس

 .(1)املتـارف ؿَهيا

 :اًلراءة اًـميلة واملرنزة -3

ميػة اًـَميػة واملهنجيػة ذات اًلميػة وتسم  ٔأيضا ابًلراة اًيت تيعػة وترنػز ؿػىل اًواثئػق ذات اًل 

تعريلػة معيلػة ومرنػزة  كراءهتػااملمتازة، واً  ترتحط ابملوضوع ارتحاظا مدارشا، ألمػر اشلي يتعَػة 

يػػد  ًسػػرب خفػػااي اًلكػػٌلت ؤأتـػػاد ألفػػاكر، ذمػػا يسػػال يف زايدة تػػرا  املـرفػػة اًـَميػػة ٌَحاحػػث، وتًو

ِذا فِذا اًيوع من  واس تًداط ٔأفاكر جديدة مرهحة. وحمرنة وموهجة يف معَية ٕاؿداد اًححث اًـَمي، ًو

اًلراءة ُو ألساس اشلي يرتىز ؿَيَ اًححث، ويلود اًحاحػث حنػو املهنجيػة اجليػدة واًتحَيػي اًلػمي 

 .(2)واإلحاظة جك جواهة املوضوع

 :ٔأهواع اًلراءة اًـميلة )املهنجية( -1.3

يه كػػراءة مرنػػزة، مٌؼمػػة فاحعػػة ودكيلػػة  سػػ حل  الاصػػارة ٕاىل ٔأن اًلػػراءة اًـميلػػة ٔأو املهنجيػػة

 مس توؾحة ًسائر ؾيادضُا، ؾىس اًلراءة الاس تعالؾية اًرسيـة. 

                                                            
(1)

مهنجيػة ٕاؿػداد حبػث ، ُرياراحب ظػ، نػٌلل أٓيػ  مٌعػور -66ص، ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث اًلػاهوين ٌَجػامـينياهؼر:  -

، ًلػاهوينمهنجيػة اًتفىػري ا، ؿػًل مػراح -74ص، املهنجية اًـَمية ٌَححث يف اًـَػوم اًلاهوهيػة والاداريػة، جدريي ايسني -27ص، ؿَمي

، مٌػاجه اًححػث اًـَمػي وتعحيلاهتػا يف اًـَػوم اًلاهوهيػة والاداريػة، ؾٌلر ؾواتدي -85ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم -97ص

 .72ص
(2)

ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححػث اًلػاهوين  -75ص، املهنجية اًـَمية ٌَححث يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية، جدريي ايسني اهؼر -

 -86ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم -27ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي، ُرياراحب ظ، نٌلل أٓي  مٌعور -66ص، َجامـينيٌ

، مهنجيػة اًححػث اًلػاهوين، ؾحػد اًيػور  يج -72ص، مٌػاجه اًححػث اًـَمػي وتعحيلاهتػا يف اًـَػوم اًلاهوهيػة والاداريػة، ؾػٌلر ؾواتػدي

 . 29ص، ؿداد اًححث اًلاهوينإ ، ؾحد اًلادر اًض يخًل -31ص
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 .(1)وترتنز اًلراءة املهنجية ؿَمىحوين )ظيفني( من اًلراءة

 اًلراءة ألفلية: -أٔ 

ا كراءة املوضوؿات املتجاورة، واملتلارتة، كراءة متبٔهيةي حبيػث ؾيػد الاىهتػاء مػن كػرا ءة ومضومَو

املوضوع ألول يف املرجؽ، يًتلي اًحاحث ًلػراءة املوضػوع اشلي يَيػَ، وتتػيمل ُػذٍ اًلػراءة ٌَحاحػث 

 اإلحاظة مبوضوع حبثَ، مـرفة هعاكَ وما جياورٍ من موضوؿات متضاهبة ومرتاتعة.

 :اًلراءة اًـمودية )اًرٔأس ية( -ب

من جزئيات اًححث يف مجيؽ ويف ُذٍ اًلراءة يلوم اًحاحث تلراءة جاهة واحد ٔأو جزئية واحدة 

ذٍ اًعريلة ٔأن  مهنجية ٔلَا تتػيمل  املعادر واملراجؽ املـمتدة واملدوهة يف اًلامئة اًححَيوقرافية زليَ، ُو

ٌَحاحػػث اسػػتيـاب سػػائر اًلضػػااي واملضػػتت املعروحػػة يف جاهػػة واحػػد مػػن جواهػػة اًححػػث، 

 وابًتايل اًتـمق يف فِم وحتَيي املوضوع ٔأن .

 :اًلراءة اًـميلة )املهنجية( ٔأُداف -2.3

تسػػ هتدف مػػرحةل اًلػػراءة اًـميلػػة واملهنجيػػة خملتَػػف اًواثئػػق واملعػػادر اًـَميػػة املتـَلػػة مبوضػػوع 

ا فامي يًل  :(2)اًححث، حتليق مجةل من ألُداف واًيتاجئ هوجُز

   اًتـمق يف اًتخعط وفِم املوضوع من  فة جواهحػَ اًـَميػة واًفىريػة، وانتسػاب مـَومػات

 لائق ؤأفاكر جديدة.وح

  انتساب اًحاحث هؼام حتَيي متخعػط حػول موضػؽ اًححػث، وتضػك تعػور موسػؽ وفِػم

 معيق ملوضوع ازلراسة، من خالل كوة الاس تًتاج واًرتط تني ألفاكر واملفاُمي.

 -  انتساب اًحاحث ًٔعسَوب اًـَمي واً وة اٌَلوية اًفٌيػة املتخععػة مبػا ميىٌػَ مػن ظػياكة

ية متخععة وسػَمية،، واًػتحمك يف املـػارف اًـَميػة، ألمػر اشلي يرفػؽ مػن اًلميػة اًححث تَلة ؿَم 

 اًـَمية واًفٌية ٌَححث.

                                                            
(1)

املهنجيػة اًلاهوهيػة تػني ، مععف  اًحيػداري ٔأتػو سػـدٍ -32، 29ص، ٕاؿداد اًححث اًلاهوين، ؾحد اًلادر اًض يخًلراجؽ يف ذ :  -

 .66ص، ٔأظول اًححث اًلاهوين، ئاكان ؾحد اًـزيز رضا -194ص، ة واملِارات اًتعحيليةياًلواؿد اًيؼر 
(2)

مٌػاجه اًححػث اًـَمػي وتعحيلاهتػا يف اًـَػوم اًلاهوهيػة ، ؾػٌلر ؾواتػدي -88، 87ص ، مٌػاجه اًـَػوم اًلاهوهيػة، رص يد مشيضم اهؼر: -

ظػالح ازليػن رشوخ،  -76، 75ص، املهنجية اًـَمية ٌَححث يف اًـَوم اًلاهوهيػة والاداريػة، جدريي ايسني -65 -63 ص، والادارية

 .26ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي، ُرياراحب ظ، أٓي  مٌعورنٌلل  -65ص، مهنجية اًححث اًلاهوين ٌَجامـيني
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 هساب اًحاحث اًلػدرة واملِػارة اًـَميػة واملهنجيػة يف ٕاؿػداد خعػة اًححػث وتلسػ مي املوضػوع ا

 متواز  ؿىل ٔأسس موضوؾية ومٌعلية ظائحة. 

 - ؿىل ٔأؾٌلل ؤأحباث كػرٍي مػن اًحػاحوني، مبػا يلػوي  ث ابالظالعحتدؾمي اًضجاؿة ألدتية ٌَحا

حضورٍ يف اًححث ويحـث فيَ روح اًيلد واًتـليػة فػال يىػون حبثػَ جمػرد تىػرار ملػا سػ حلَ مػن 

 حبوث ؤأؾٌلل.

 :اًلراءة اًياكدة -4

ػيس  ٕان اًتحَيي اًياكد مػن اًحاحػث ُػو املعَػوب يف كػراءة املػادة اًـَميػة املـمتػدة ٌَححػث، ًو

ًك ما يلرٔأي فاملراجؽ ختتَف يف درجة ظدكيهتا وموجوكيهتا، وشل  ؿىل اًحاحػث ؿػدم اًتلدي اًـم  

ػا وتلوميِػا تلوميػا  كػدا مػن خػالل ظػرح  تلدَِا تعريلة أًٓية واًتسَمي جك ما يلػرٔأ تػي جيػة اختياُر

 اًحاحث ًـدة ٔأس  ةل ٔأجياء اًلراءة، هذهر مهنا:

 ة اًيت ٔأؿاجلِا.هيف ستسال ُذٍ ألفاكر واملـَومات يف الاصاكًي 

 ،ما اشلي تسِم تَ ُذٍ ادلةل ٔأو اًـحارة ٔأو اًفلرة يف اًتـحري ؾن املـىن اًـام 

  ػي هلَِػا ؾػن ُي يتفق املًؤف مؽ الٓخر يف ُذٍ املـَومات، ومن ٔأين جػاء هبػذٍ اًفىػرة، ُو

ي تياكغ ُذٍ اًـحارة ما نتحَ املًؤف كدي ذ ، ، ُو  كرٍي

  ػي اسػ تخدرما ابملـػىن هفسػَ اشلي اسػ تخدمَ تاملععَحاُي املًؤف دكيق يف توػيف ، ُو

 املًؤف الٓخر.

 .ي وظي ٕاىل ُذٍ اًيتاجئ ؾن ظريق معَية اس تدالل سَمية  هيف توظي ٕاىل ُذٍ اًيتاجئ، ُو

  ٍُي تربز اًـحارات اًيت ٔأوردُا املًؤف ًتدؾمي رٔأيَ اًيتاجئ اًيت توظي ٕاٍهيا، فلكػٌل  هػ  ُػذ

اًحاحث كراءة واؾية ومٌتجة يف جمال اًححث، فاًلراءة اًياكدة ألس  ةل فاحعة وحمددة،  ه  كراءة 

 .(1)حتتاج ٕاىل اًرتنزي واًفِم ازلكيق واًـميق ًك ما يلرأٔ 

                                                            
(1)

دًيػي اًحاحػث ٕاىل ٕاؿػداد ؾحػد اًلػي َلػد اسػٌلؾيي اًـمػراين،  -32، 31ص، مهنجيػة اًححػث اًلػاهوين، ؾحد اًيػور  يجاهؼر:  -

لياس تلٌيػات ٕاؿػداد رزيق موش، حمارضات يف م  -72، 69ص ، 2212، 2ط، اٍمين، ظيـاء، دار اًىتاب اجلامـي، اًححث اًـَمي

 .18ص، اًححث اًـَمي
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 :رشوط اًلراءة املهنجية -اثًثا

ح  تتحلق ألُداف املرجوة مػن اًلػراءة املهنجيػة يف اًححػث اًلػاهوين جيػة تػوافر مجػةل مػن 

 حاحث اًلاهوين الاًزتام هبا، هذهر مهنا:اًرشوط واًلواؿد اًيت جية ؿىل اً 

  مشًوية واتساع اًلراءة ًاكفة اًواثئق واملراجؽ واملعػادر املتـَلػة مبوضػوع اًححػث، ؤأن تىػون

 كراءة متـددة ومعيلة.

   اًرصادة واًفاؿَية. النتساباًلدرة ؿىل تليمي املعادر واملراجؽ اًيت مت  كراءهتا 

  ٍوفِم ما يلرٔأ مهنا اتما، وٕادراك ومتحػيط لك ألفػاكر واملـَومػات واًرتنزي يف اًلراءة،  الاهتدا

 هبدوء وتبئن.

   رجتال واًـضوائية يف معَية اًلراءة.ؾن الا والاتتـادجوب ٔأن تىون اًلراءة مٌؼمة ومرتحة، و 

  ابًلواؿػػد اًعػػحية واًيفسػػ ية ٔأجيػػاء اًلػػراءة، حػػل تىػػون ُػػذٍ اًـمَيػػة ذات جػػدول  الاًػػزتام

 والاجامتؾيةؾن معَية اًلراءة واًتفىري خالل فرتات ألزمات اًيفس ية واًعدمية  دوالاتتـاوفائدة، 

 ٌَحاحث .

 (1)أٔ املاكن واًزمان املياس حني ٌَلراءة، ًيتس ىن ٌَحاحث فِم واستيـاب وحتعيي ما يلر  اختيار. 

  من ؾيد كراءة املعادر واملراجؽ املـمتدة يف موضوع ازلراسة جية ؿىل اًحاحث ٔأن يحدٔأ اًلراءة

 : تايلوميات ٕاىل اخلعوظيات، وذ  وفق اًتسَسي اً ـماً

  مة، وذاك الستيـاب املحاد  اًـامة واًلكية.اكراءة اًىتة اًـ 

   ٔوراق واملسػاٌُلت كراءة اًىتة املتخععة، مبػا فهيػا اًرسػائي اًـَميػة وامللػاالت وخمتَػف ال

املحػاد   اسػتيـابذ  هبػدف اًـَمية اًيت ًِػا ؿالكػة مدػارشة ٔأو كػري مدػارشة مبوضػوع اًححػث، و 

 اًفرؾية واجلزئية.

                                                            
(1)

مهنجيػة ٕاؿػداد حبػث ، راجب ظػاُري، نػٌلل ٔأيػ  مٌعػور -68ص، ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث اًلػاهوين ٌَجػامـينياهؼر:  -

اهوهيػة املهنجيػة اًـَميػة ٌَححػث يف اًـَػوم اًل، جدػريي ايسػني -33 ،32ص، مهنجية اًححث اًلاهوين،  يج ؾحد اًيور -27ص، ؿَمي

، 31ص، ٕاؿػداد اًححػث اًلػاهوين، ؾحد اًلادر اًضػ يخًل -87 ،86ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم -77 ،76ص، واإلدارية

، ؾحػد اًلػي َلػد ٕاسػٌلؾيي اًـمػراين -68، 66ص، مٌاجه اًححث اًـَمي وتعحيلاتَ يف ميدان اًـَػوم اًلاهوهيػة واإلداريػة، ؾٌلر ؾواتدي

اًيؼريػة ٕاىل  مػناملهنجيػة يف اًـَػوم اًلاهوهيػة ، ٔأهػوار فػؤاد، ؾحػد اًواحػد صػـري -69 ،68ص، ٕاؿداد اًححث اًـَمػيدًيي اًحاحث ٕاىل 

 .73ص ،2215معحـة اًيجاح اجلديدة، ازلار اًحيضاء، امللرب،  ،اًتعحيق
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  ؿىل املعادر اًػيت حتتػوي ؿػىل املـَومػات ألظػَية، ابًرجػوع ٕاىل معػادر اًلاؿػدة  الاظالع

اًلاهوهية، وألحػاكم واًلػرارات اًلضػائية، وتتدػؽ خمتَػف اًيعػوص وألهؼمػة اًلاهوهيػة ذات اًـالكػة 

 اًيعوص ابؾتحاٍر اًتفسري واًتعحيق اًـَمي ًِا. خملتَف ُذٍ  مبوضوع اًححث، واًتعحيق اًلضا 

    ٔأن يتدرج اًحاحث اًلػاهوين يف اًلػراء مػن ألحػدث،   يًتلػي ٕاىل ألكػدم   ألكػدم، وذ

 .(1)رشيـية واًفلِية اجلديدةت ملواهحة اًتعورات واًتـديالت اً 

 املرحةل اًراتـة: تدوين وختزين املـَومات

من تدوين اًلامئة اًحيَيوقرافية ألًوية ملعادر اًححث، حيث  الاىهتاء تبئت ُذٍ املرحةل تَلائيا تـد

وابًزتامن مؽ معَية اًلراءة اًيت يلوم فهيا اًحاحث تَلائيا يو تدوين املـَومات واًحيا ت ذات اًـالكة 

 ة يف معي اًحاحث .متـيادض املوضوع وجزئياتَ. شل  تـترب ُذٍ املرحةل حَلة ٔأساس ية ورم

ا ألظػػَية  واًتػػدوين ُػػو هلػػي ٌَمـَومػػات واًحيػػا ت اًػػيت تتـَػػق مبوضػػوع اًححػػث مػػن معػػادُر

ا ٔأو ؾػرض اخلعػوط اًـريضػة  ابكتحاس اًيعوص ٔأو تَخػيط تـػغ ألفػاكر واملـػاين ٔأو ابختعػاُر

ية، مػؽ ٕاسػ يادُا ٔلةاهبػا ٕاًىرتوه ملضمون ت  املعادر...، تدويهنا يف تعاكات ٔأو مَفات وركية ٔأو 

، حػل يػمتىن اًحاحػث مػن اًرجػوع ٕاٍهيػا ؾيػد نتاتػة حبثػَ،  ػٌل دؾػ  ةت خاظػألظَني إبرصادا

 . (2)اًرضورة ٕاىل ذ  ثسِوةل ويرس

 وؿَيَ س يتٌاول يف ُذٍ املرحةل اًـيادض اًتاًية:

 .ٔأوال: ظرق تدوين وختزين املـَومات 

  .اثهيا: كواؿد جية مراؿاهتا ٔأجياء تدوين املـَومات 

 َومات من املعادر واملراجؽ.اثًثا: ظرق هلي واكتحاس املـ 

                                                            
(1)

هنجيػة اًلاهوهيػة تػني اًلواؿػد امل ، معػعف  اًحيػداري ٔأتػو سػـدٍ -31 ،32ص، ٕاؿداد اًححث اًلاهوين، اهؼر: ؾحد اًلادر اًض يَخي -

 .32ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، ؾحد اًيور يج -194ص، اًتعحيلية املِاراتاًيؼرية و 
(2)

 -37ص، 2222، 1ط، سػوراي، دمضػق، دار اٍلػري، مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهيػة، اهؼر: ؾحود ؾحد هللا اًـسىري -

اًػوجزي ، حوريػة سػويلي -16ص، ٔأظول اًححث اًـَمي اًلػاهوين، ظا  ٕاجراُمي املتيويت -94ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم

املػوجز يف مػهنج اًححػث اًـَمػي يف اًرتتيػة ، سػ يف اإلسػالم سػـد معػر -123، 122يف مهنجية اًتفىري اًلاهوين واًححث اًـَمني ص

خعػوة  25، هيػف تىتػة حبثػا   ػا، ٔأميػن ٔأتػو اًػروس -61 ،62ص، 2229، 1ط، سوراي، دمضق، دار اًفىر، واًـَوم اإلوساهية

 .51ص، )د.ت(، )د.ب(، دار اًعالئؽ، إلؿداد اًححوث واًرسائي اجلامـية
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  :ظرق تدوين وختزين املـَومات -ٔأوال

 ن  تداوال، يه:الٔ من ٔأصِر اًعرق و 

 :اًتدوين ؾن ظريق اًحعاكات -1

تعاكات من اًىرتػون امللػوى، حيػث يلػوم اًحاحػث ترتتي ػا  اس تـٌللُو هؼام يلوم ؿىل ٔأساس 

وضػوع اًححػث وتَخػيط املـَومػات حسة ؾيادض ؤأجزاء املوضوع، فيو تسجيي لك جزئية يف م

املتـَلة هبذٍ اجلزئية ؿىل ٍلوؿة من اًحعاكات مؽ اًتوجيق اًاكمي ملعدر املـَومات يف لك تعاكػة،) 

امس املًؤف، ؾيوان اًىتاب، دار اًًرش، اًحسل، اترخي اًًرش، رمق اًعفحة(، ؿىل ٔأن يػو اًتسػجيي 

خػر فاركػا، نػٌل تػرتك فراكػات ٔأجيػاء اًتػدوين لٓ وجَ واحد من اًحعاكة، وتيلػ  اًوجػَ ا واًتدوين يف

 .الحامتل ٕاضافة مـَومات ٔأخرى فهيا تـد

وتـد ذ  يو مجؽ وتعييف ُذٍ اًحعاكات املتـَلة جػك جزئيػة ٔأو ؾيرصػ مػن ؾيػادض اًححػث 

مضن مَف ٔأو ظيدوق مىتواب ؿَيَ ؾيوان موضوع لك ٍلوؿة، ومعي فِرسة خمترصػة يتػوايت لك 

اًـػام. وهبػذٍ اًعريلػة يسػِي ؿػىل اًحاحػث تفريػف ُػذٍ اًحعاكػات ؿػىل ألوراق  مهنا حت  اًـيوان

(1)ورتط لك اجلزئيات تحـضِا اًحـغ
 . 

 :ةاًتدوين ؾن ظريق املَفات اًوركي -2

وفق ُذٍ اًعريلة يو تدوين املـَومات يف ٔأوراق مٌفعةل جبمػؽ تـضػِا مػؽ تـػغ يف مَػف هحػري 

 مَف ٕاىل موضوؿات حسػة اًتليػمي اًػوارد يف خعػة ، حيث ييلسم لك(classeurحامةل ٔأوراق)

اًححث )فعول، مداحث، معاًة...(. ويػدون يف لك وركػة املـَومػات املتـَلػة جػك ؾيرصػ، مػؽ 

هتميش ت  املـَومات. وهبذٍ اًعريلة يىون اًحاحث حفغ ودون لك املـَومات اًػيت مجـِػا واًػيت 

اكهية حػذف املـَومػات اًػيت ال تفيػد اًححػث ٔأو مإ متثي تياء موضوع اًححث. نٌل تتيمل ُذٍ اًعريلة 

حيث يىون مػن  .ٕاضافة مـَومات جديدة، وذ  إبضافة ٔأوراق ٕاضافية يف املاكن املالظ يف املَف

                                                            
(1)

ؾحود  -95 ،94ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم -69ص، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهية، اهؼر: ورسين سالمة حماس ية -

، حػول اًححػث اًـَمػي اًلػاهوين، ظػا  ٕاجػراُمي املتيػويت -38 ،37ص، اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهيػةمهنجية ، ؾحد هللا اًـسىري

 .16ص
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اًسِي اًليام تذ  هؼرا ًىتاتة اًححث يف ٔأوراق مٌفعةل داخي املَف موحتة مباسػىتني )كداضػتني( 

(1)تفتحان وتلَلان ثسِوةل
 . 

  ة:ًىرتوينظريق املَفات االٕ  اًتدوين ؾن -3

وتـد ٔأحدث اًعرق يف تدوين املـَومات واًحيا ت، حيث يو تدوين املـَومات مدارشة يف هجاز 

ٔأو مسػتٌدات حبسػة ؾيػادض  (dossier) اإلؿالم اليٓل )احلاسوب( إبوضاء ٔأو اسػ تحداث مَفػات

عريلػة اًعػحيحة، حيػث ؤأجزاء خعة اًححث. وحتفغ لك مـَومة تسجي يف ماكَا مؽ هتميضِا ابً

ميىن ٔأن حيتوي لك مَف )هحػري( ؿػىل مَفػات مسػتٌدات جزئيػة حسػة ٔأجػزاء اًححػث ٔكن يػو 

ختعيط مَف مللدمة اًححػث، وحيتػوي ُػذا املَػف ؿػىل مَفػات جزئيػة تتـَػق جػك ؾيرصػ مػن 

 .ؾيادض امللدمة

خيرسػ صػيئا ذمػا وتتيمل ُذٍ اًعريلة ٌَحاحث ٕاماكهية اًتليػري واًتـػديي، وهلػي اًفلػرات دون ٔأن 

حمفوػة تعريلػة سػَمية يف ذاهػرة احلاسػوب ٔأو ذاهػرة و  نتحَ، رشيعة ٔأن تىون ُذٍ املـَومات خمزهة

ػا مػن وسػائي احلفػغ واًتخػزين. نػٌل متىػن ُػذٍ  ...Flash diskٔأسعواهة ٔأو ذاهرة وميضية  ٔأو كرُي

اًلراءة واملراجـة واًتفىري ية يف ختزين وتدوين املـَومات اًحاحث من اًليام تـمَية ًىرتوه اًعريلة االٕ 

واًتحَيي واًتًس يق تني اًفلرات مبػا يسػاؿدٍ ؿػىل رؤيػة متوازهػة ًاكفػة ألكسػام واًفعػول اخلاظػة 

ابًححػػػث )حسػػػة اًتلسػػػ مي املـمتػػػد(. وختَػػػيط تـػػػغ اجلواهػػػة واًـيػػػادض مػػػن اًػػػزايدات 

 .(2)نٌلل اًثلرات الس تىٌلل اجلواهة املوضوؾية واًفٌية ٌَححثإ والاس تعرادات، و 

 :كواؿد جية مراؿاهتا ٔأجياء تدوين املـَومات -اثهيا

 :(3)ٔأايا  ه  اًعريلة اًيت يس تـمَِا اًحاحث يف تدوين املـَومات، جية اًتليد ابًلواؿد اًتاًية

                                                            
(1)

اًػوجزي ، حوريػة سػويلي -95ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهيػة، رص يد مشيضم -34ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، اهؼر: ؾحد اًيور  يج -

 .52 ،51ص، هيف تىتة حبثا   ا، ٔأمين ٔأتو اًروس -123ص، يف مهنجية اًتفىري اًلاهوين واًححث اًـَمي
(2)

اب ٔأتو سَامين :اهؼر - رمػارات اًححػث واًىتاتػة ، ورسين سػالمة حماسػ ية -118ص، نتاتة اًححث اًـَمي ظياكة جديدة، ؾحد اًُو

 .17ص، حث اًـَمي اًلاهوينحول اًح، ظا  ٕاجراُمي املتيويت -34ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، ؾحد اًيور  يج -71ص، اًلاهوهية
(3)

، مهنجية اًححث اًلاهوين، ؾحد اًيور  يج -97، 96ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم حول ُذٍ اًلواؿد واًضواتط راجؽ: -

اب ٔأتو سَامين -34ص املػدخي ٕاىل ٕاؿػداد ، يناملفػيت رفيػق الاسػالم املػد -119ص، نتاتة اًححػث اًـَمػي ظػياكة جديػدة، ؾحد اًُو

رزيق موش، حمارضات يف مليػاس تلٌيػات  -73ص، ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححث اًلاهوين ٌَجامـيني -32، 29ص، اًححث

 .89، 88ص، املهنجية اًـَمية ٌَححث يف اًـَوم اًلاهوهية والادارية، جدريي ايسني -21ص، ٕاؿداد اًححث اًـَمي
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  ازلكة واًتـمق يف فِم املػادة اخملزهػة واحلػرص يف اًتلػاط وتسػجيي الٓراء وألفػاكر يف املَفػات

 ةل.مس يودة ومدمعة ابحلجج وألد

  ،ا، وذ  تذر: امس املًؤف  مػال ازلكة يف توجيق املـَومات ؿىل اًحعاكات ٔأو املَفات ٔأو كرُي

ؾيوان اًىتاب، وتيا ت اًًرشػ، واجلػزء واًعػفحة، ولك املـَومػات اًالزمػة ؾػن املعػدر امللتػخس 

و ما يسِي اًرجوع ٕاًيَ مرة ٔأخرى الس تىٌلل املـَومات، وتيؼمي كامئة املعادر و   املراجؽ.مٌَ، ُو

  ٔأن يىون مجػؽ املػادة اًـَميػة وتػدوين املـَومػات ؿػىل وجػَ واحػد مػن اًحعاكػة ٔأو اًوركػة ٔأو

 اًىراسة.

 .رية جك ؾياية ودكة، واملرتحعة تـيادض ؤأجزاء اًححث  اهتلاء ألفاكر ألساس ية واجلُو

 .اًتلييد تتدوين وختزين املـَومات حسة تلس مي وتحوية اخلعة املـمتدة 

   تَخيط املـَومات ؾيد تدويهنا ؿىل اًحعاكات ٔأو ألوراق، ًويس اًىتاتة حرفيػا من ألفضي

 من اًىتة واملراجؽ، فـىل اًحاحث مـاجلهتا مبا يفتمل اجملال إلتداء رٔأيَ وٕاػِار  عيتَ فهيا.

  ؾيد تدوين املـَومات امللتخسة جية اًتفريق تني املـَومات امللتخسػة حرفيػا توضػؽ مػا اكتػخس

صًوتني مؽ اإلصارة ًحيا ت املًؤف امللتخس مٌَ وتني املـَومػات امللتخسػة ابملـػىن ٔأو  تني كوسني ٔأو

تترصػف وتَخػيط، ونػذ  أٓراء ؤأفػاكر اًحاحػث اًضخعػية، ويف ُػذٍ احلػاةل ميىػن هل ختعػػيط 

اًضخعية تًل اًوركة ٔأو اًحعاكة اخملععة ٌَموضوع هفسَ وامللتخسػة مػن  لٓرائَتعاكة ٔأو وركة ٔأداء 

 املعادر.

 .ؿىل اًحاحث ٔأن يسري يف حبثَ مٌذ تدايتَ ٕاىل َايتَ تبٔسَوب واحد وظريلة واحدة 

  ٔأجياء اًلراءة ٔأو هلي املـَومات، كد يعرٔأ ٔأو ختعر ؿىل ذُن اًحاحث تـغ ألفاكر اًعارئػة ٔأو

املالحؼات اًلمية اًيت تتـَق تحـغ جزئيات ومضتت اًححث فَرمبا تلود املعادفة اًحاحػث زلى 

اخملتَفة، ٔأو حَول ٔأو  ألفاكرٕاىل تـغ  جريدةذاؿة ٔأو مضاُدة اًتَفزيون ٔأو كراءة ملاةل يف سٌلع االٕ 

أٓراء ٔأو فِم جديد ملا هل ظةل مبسبةٔل ٔأو جزئية يفىر فهيػا اًحاحػث. فـَيػَ ٔأن يحػادر ٕاىل تػدوين تػ  

 ألفػاكر اًـارضػة ورظػدُا يف احلػال، وتسػجيَِا يف تعاكػات ؤأوراق خاظػة خوفػا مػن الافػػالت

 واًًس يان.
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 :ظرق هلي واكتحاس املـَومات من املعادر واملراجؽ -اثًثا

ابملعػادر واملراجػؽ اًلاهوهيػة مػن هعػوص كاهوهيػة ؤأحػاكم كضػائية ؤأظروحػات  الاسػ تـاهةتـترب 

ورسائي جامـية وملػاالت ؿَميػة، مػن ٔأل اًـمَيػات اًالزمػة ٌَليػام تػبٔي حبػث ٔأو دراسػة ؿَميػة، 

، ويه من ألمور املِمة اًػيت جيػة ؿػىل اًحاحػث ٔأن يٍوهيػا اُامتمػَ حاسابالكت وتسم  ُذٍ اًـمَية 

 . (1)، رضورتَ، ودواؾيَ، ورشوظَ، ؤأمهيتَالاكتحاسوكايتَ اًاكمةل من حيث دكة 

وتتٌوع ظرق هلي واكتحاس املـَومات من املعادر واملراجػؽ حسػة اؾتحػارات نثػرية:  ًِػدف، 

فاًحاحث مبياس حة معَية مجػؽ املػادة اًـَميػة وهلػي املـَومػات  ألمهية، ٔأمهية املًؤف املياس حة. وشل 

وتدويهنا كد ييلي تـغ اًيعوص واًفلرات حرفيا، ؤأحيا  يترصف تبٔسػَوتَ اًضخيصػي اختعػارا، 

ا من ألساًية  .(2)ٔأو إبؿادة اًعياكة، ٔأو تلرُي

 وؿَيَ سيو اًتعرق يف ُذٍ اجلزئية ٌَـيادض اًتاًية:

 تـريف الاكتحاس. -1

 دواؾي الاكتحاس. -2

 ٔأهواع الاكتياس. -3

 توجيق املعادر واملراجؽ. -4

 :تـريف الاكتحاس -1

، ٔأي اس تـٌل ٔأفاكر الٓخػرين مػن كدػي اًحاحػث،  الاكتحاس تضمني اًحاحث الكمَ من الكم كرٍي

، مػؽ الاصػارة ٕاىل  روالاستضِاد مبا كاهل كرٍي ًتدؾمي موكفَ وجحجَ، وإلػِا وهجة هؼػر خماًفػة ًلػرٍي

 عػػدر والاؿػػرتاف ًعػػاحة اًفىػػرة تفضػػهل، وٕاجحػػات ذ  يف اًِػػامش. واحلليلػػة ٔأن الاكتحػػاسامل

ؾهنػا يف اًححػث واًىتاتػة رمػٌل تَػف  الاسػ تلياءالاستضِاد تبٔؾٌلل وهتػاجئ الٓخػرين مسػبةٔل ال ميىػن و

اًحاحث من اًفعية واشل ء واٍمتزي، شل  كاًحا ما يحػدٔأ اًحاحػث مػن حيػث اىهتػي  اًحػاحوون اشليػن 

ذا مؽ احرتام كواؿد الاكتحػاس س   ، من خالل اًتـرجي ؿىل ٔأفاكرل وظر ا توػيفِا يف حبثَ، ُو حلٍو

                                                            
(1)

 .53ص، مهنجية اًححث اًلاهوين،  يج ؾحد اًيور -235ص ،ٔأساًية اًححث اًـَمي، اهؼر: ماجد َلد اخلياط -
(2)

اب ٕاجراُمي ٔأتو سَامين، نتاتة اًححػث  -39ص، مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية، ؾحد هللا اًـسىرياهؼر: ؾحود  - ؾحد اًُو

 .121ص اًـَمي ظياكة جديدة،
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ابس ياد اجلِود وألفاكر ٔلةاهبا ألظَيني مبضك مهنجيي مبا يىفي احرتام حلػوف املَىيػة اًفىريػة 

 وألماهة اًـَمية. 

اًرتامكيػة ٌَححػث اًـَمػي، حيػث  وهبذا املفِوم املتلدم، فٕان معَية الاكتحاس تًسجم مؽ اًعحيـػة

تتوزل املـرفػة الاوسػاهية وتلػو وتتاك ػر وتًرشػ مػن خػالل الاسػ تفادة اًـَميػة مػن اًػرتاث املـػريف 

 .(1)اجملحلق تفضي اجلِود املتواظةل واملرتاتعة ٌَحاحوني

 :دواؾي ودوافؽ الاكتحاس -2

يػة ، وحػل املراجػؽ رضوراي، ُياك حاالت يىون فهيا الاسػ تـاهة والاكتحػاس مػن املعػادر ألًو

 :(2)ؤأل تَمك احلاالت وازلوافؽ ما يًل

 ًتدؾمي وهجة هؼر اًحاحث من كضية ما. الاس تـاهة ابالكتحاس تبٓراء الٓخرين -

 تلييد ٔأو اًرد ؿىل رٔأي خماًف. -

ٕاذا  ه   ٌلت وؾحارات اًيط امللتخس جتسد املـىن اشلي يعرحَ اًحاحث ؿىل حنو ٔأفضيي نٌل 

 تـريف ٔأو مفِوم مـني.يف ٕايراد 

يعـة ؿىل اًحاحث ٕاجياد تديي ًِا، ٔأو  هػ   ٕاذا  ن اًيط امللتخس حيتوي ؿىل مععَحات -

 ت  املععَحات يعـة ترمجهتا من ًلة ٔأخرى.

ٕاذا  ه  املسبةٔل تتـَق إبجراء ملػار ت ٔأو تفٌيػد ٔأفػاكر مًؤػف مـػني مػؽ كػرٍي مػن املػًؤفنيي  -

 خسة تيعِا ألظًل.فيجة تلدمي ت  ألفاكر امللت 

 ٕاذا  ن الاكتحاس رضوراي ًحياء وسق من اًرباُني ٔأو ألدةل امليعلية. -

 اًتـرف ؿىل ألفاكر اًساتلة يف املوضوع ؤأةاهبا وتليمي ُذٍ ألفاكر. -

جتميؽ خمتَف الٓراء واًيؼرايت حول مساةل حبثية مـيية، وابًتػايل اًتوظػي ٕاىل مـرفػة ٔأفضػي  -

 ًت  املسبةٔل.

                                                            
(1)

، ظالح ازلين رشوخ -212ص، 2219، 1ط، ألردن، ؾٌلن، ٔأسامة دار، مهنجية اًححث اًـَمي، اهؼر: سـد سٌَلن املضِداين -

ٔأسػاًية ، ؾعػوي تجػودت ؾػز  -82ص، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهية، ورسين سالمة حماس ية -76ص، مهنجية اًححث اًلاهوين

 .244ص، 2227، 1ط، ؾٌلن، دار اًثلافة، اًححث اًـَمي
(2)

 -236، 235ص، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، ماجد َلد اخلياط -244ص، ئأساًية اًححث اًـَم، ؾعوي تجودت ؾز  اهؼر: -

 .147، 146ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَميةراين،  ؿادل راين َلد



 

  العسيس عبد بً ميلود/ د: إعدادالعلني البخث ميهجية يف حماضرات

 

111 

 :ٔأهواع الاكتحاس -3

 يف ُذا الاظار يو اٍمتيزي تني هوؿني من الاكتحاس ٌُل: مدارش وكري مدارش.

 Direct Quotationالاكتحاس املحارش )اًيلي احلريف(  -1.3

و ؾحارة ؾن هلي حريف ٌَفىػرة ٔأو املـَومػة امللتخسػة، يف ضػوء ٔأمهيهتػا ٌَحاحػث وحاجتػَ ٔلن  ُو

ا ثضلكِا ألظًل، ابس تخدام هفس ادلي واًرتاهية اًيت اس تخدرما املًؤف ألظػًل، دون ٔأن  يؼُِر

ا  .(1)يلوم اًحاحث تتليري ؿالمات اًوكف واًرتكمي وكرُي

 ويَجبٔ ٕاىل الاكتحاس املحارش يف احلاالت اًتاًية:

 .اًيط يف اًلرأٓن اًىرمي، واًس ية املعِرة 

 .ٕايراد هعوص كاهوهية، فاًلواهني تورد هعا 

 ضائية رممة.ٕايراد ٔأحاكم وكرارات ك 

 .ٕاذا  ه  تـحريات و ٌلت املًؤف ذات دالةل خاظة 

 .ٕاذا  ه  تـحريات املًؤف مؤدية ٌَلرض يف سالمة ووضوح 

 .اخلض ية من حتريف املـىن ابًزايدة ٔأو اًيلعان، وماظة ٕاذا املوضوع ذا حساس ية خاظة 

  يعَ ألظًل.يف مـرض اًيلغ والاؿرتاض واًتيفيذ ؿىل اخملاًف، ال تد من هلي الكمَ ت 

  ٕاذا  ه  ؾحارات اًيط ألظًل يعـة ؿىل اًحاحث ٕاجياد تػديي ًِػا، ٔأو  هػ  معػعَحات

 .(2)ٕاىل ًلة اًحاحث يعـة ترمجهتا

 .هلي اًتـريفات اٌَلوية وألظَية 

 :رشوط وضواتط الاكتحاس املحارش -1.1.3

 كويػة ابملوضػوع ؤأن ازلكة يف اختيار املعادر امللتخس مهناي وذ  تبٔن تىون ذات ٔأمهية وظػةل -

ا ذمن يـمتد ؿَهيم ويوجق تـَمِم. فُو  يىون مًؤ

                                                            
(1)

ورسين  -76ص ، مهنجية اًححث اًلاهوين، ظالح ازلين رشوخ -213 ص، مهنجية اًححث اًـَمي، سـد سٌَلن املضِدايناهؼر:  -

 .151 ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، ؿادل راين َلد -82ص، ححث واًىتاتة اًلاهوهيةرمارات اً ، سالمة حماس ية
(2)

ؿػادل راين  -235ص ، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي، ماجد َلػد اخليػاط -53ص ، مهنجية اًححث اًلاهوين، ؾحد اًيور  يجاهؼر:  -

اب ٔأتو سَامي -146 ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، َلد ؾحػد ؾحػود  -121 ص، نتاتة اًححث اًـَمي ظػياكة جديػدة، نؾحد اًُو

 .19ص ، تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمي، رزيق موش -39ص، مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية، هللا اًـسىري
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حتري ازلكة وألماهة يف اًيلي والاكتحاس، فييلي اًحاحث اًيط نٌل ُو، وال جيوز هل اًترصف  -

واًتليري يف ٔأية ؾحارة ٔأو  مة، ٔأو قضارة وردت يف اًحيا ت واملـَومات املتوفرة يف ٔأظي اًيط ٔأو 

مهنػػا، وٕان  هػػ  فيػػَ ٔأخعػػاء ترجػػؽ ٌَعحػػؽ ٔأو ًعػػاحة اًػػيط امللتػػخس مٌػػَ، جػػاز  املػػادة امللتػػخس

 ٔأو الاصارة ٕاىل ذ  يف اًِامش.  ٌَحاحث تعحيحِا توضـَ تني حاضيتني 

مػؽ الاصػارة ٕاىل ٔأن  -( ٔأسػعر6جحم الاكتحاس احلريف يىون حمدود، حبيث ال يتجػاوز سػ تة ) -

(1)املحارش يف املرة اًواحػدة ؾػن هعػف ظػفحةتـغ اًفلَ جيزي ذ  تبٔن ال يزيد الاكتحاس 
ويوضػؽ  -

اًػػيط امللتػػخس تػػني ٕاصػػارات اًتيعػػيط )صػػًوتني ٔأو مػػزدوجتني ظػػلريتني( مػػؽ ٕاجحػػات ذ  يف 

اًِػػامش، ابالصػػارة ٕاىل معػػدر املـَومػػات  مػػال وفلػػا ًٔعسػػَوب اًـَمػػي املتحػػؽ يف توجيػػق املعػػادر 

 واملراجؽ.

و تعحيحَ، فيجة ؿىل اًحاحث الاصػارة ٕاىل اًلكمػة ٔأو يف حاةل اإلضافة ٕاىل اًيط امللتخس أٔ  -

ا ؾن اًيط امللتخس.  ادلةل املضافة توضـِا تني كوسني ٍمتيزُي

يف حاةل حذف جزء من املـَومات امللتخس مهنا، فيجػة اًتبٔنػد مػن ؿػدم تػبٔجري احلػذف ؿػىل  -

يػَ اًحاحػث ؾػن اًيط امللتخس مٌَ، وتـد ذ  الاصارة ٕاىل حمي احلػذف )املػاكن اشلي اسػ تلىن ف 

 املـَومات ايذوفة( توضؽ جالث هلاط ٔأفلية متتاًية)...(.

ٕاذا  ن اًيط امللتخس من مرجؽ ٔأجٌيب، فػميىن اإلتلػاء ؿػىل هفػس اًػيط تَلتػَ ألجٌحيػة نػٌل  -

 ميىن ترمجتَ ٔأو تـريحَ تَلة ةيحة تـىس املـىن امللعود.

ي تدكػة متياُيػة، ؤأال يـمتػد اًحاحػث ؾيد الاستضِاد تعآيت اًلرأٓهية، فيجة ٔأن يىػون اًيلػ -

ؿىل احلفغ، تي ؿَيَ ابًرجوع ٕاىل املعحف اًرشيف، ؤأن يو متيػزي الآيت املستضػِد هبػا توضػـِا 

رتني   . تني كوسني مُز

يف حاةل اًيلي من اًس ية اًيحوي، فيجة ؿىل اًحاحث ٔأن يىون ؿىل درايػة  مػةل ابٔلحاديػث  -

ديثة اًعحيحة املـمتدة  ًحخاري ومسملي ٕاذ ال جيوز الاكتحػاس اًعحيحة، ؤأن ييلي من اًىتة احل

 من الاكتحاس.

                                                            
(1)

يف مهنج  وجزملا، س يف الاسالم سـد معر -237ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ماجد َلد اخلياطصارة ٕاىل ذ  يف: كد مت  االٕ و  -

 .64ص، اًححث اًـَمي يف اًرتتية واًـَوم الاوساهية
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ؿدم الانثار من الاكتحاس املحارش احلريف، فى تَ تضـف اًححث وتعمس  عية اًحاحػث،  -

فـػػىل اًحاحػػث ٔأال يلتػػخس ٕاال ًِػػدف وا ، ؤأن يوػػػف اكتحاسػػاتَ توػيفػػا ؿَميػػا حػػل يتحلػػق 

 واًتياسق يف حبثَ. اًتسَسي امليعلي، واًتتاتؽ

الاكتحاس دًيي ؿىل اًلراءة اًواسـة ٌَحاحث واملـرفة اًضامةل ابٔلفػاكر واملعػادر املـَومػة، ذمػا  -

هل النتساب جلة اًلار  والاظم يان ٔلفاكٍر وأٓرائَ وٕاذا  ه   عية اًحاحث تربز وتتبٔند مػن  يُؤ

ٔأيضػا مػن خػالل ظريلػة هلػهل  خالل أٓرائَ ؤأسَوب ؾرضَ يف ظػياكة ٔأفػاكر اًححػث، فٕاَػا تػتجىل

 .(1)واكتحاسَ، وكدرتَ ؿىل اًتـَيق واًتحَيي واًيلد مبا خيدم س ياق حبثَ

 Citationالاكتحاس كري املحارش )اًيلي كري احلريف(  -2.3

و ؾحػارة ؾػن اسػ تفادة اًحاحػث مػن  ويسم  ٔأيضا ابالكتحاس اًضمن ٔأو الاستضِاد ابملعدر، ُو

ا تبٔسػَوتَ و ٌلتػَي فىرة ٔأو مـَومة حمددة، واستضِا دٍ هبا، وذ  تـد ان يـيد ظػياقهتا واختعػاُر

ٔأي ٔأن اًحاحث ييلي املادة امللتخسة مبـياُا، ًويس تعورة حرفية، رشيعة تػة  اًفِػم اجليػد ًِػا، 

 وازلكة يف هلي ألفاكر واًحيا ت املستضِد هبا .

ذا اًيوع من الاكتحػاس يفػرتض ٔأن يىػون ُػو اًلاًػة يف اًححػث، ، إ  ذ حيتػاج اًحاحػث ٕاىل ُو

ؾرض أٓراء اًحاحوني الٓخرين فدي اًتـَيق ؿَهيا، ٔأو اًوظول ٕاىل هتاجئ خمتَفػة ؾػن تػ  اًػيت وظػي 

ٕاٍهيػا. والاكتحػاس كػري املحػارش ال يوضػػؽ تػني ؿالمػات اًتيعػيط )اًضػًوتني ٔأو املػػزدوجتني(، ٔلن 

 نت توضػؽ "رمق مٌاسػة" ٔأو اًحاحث ال ييلي حرفيا من املعدر ٔأو املرجؽ، ًوىن جية توجيلَ يف املػ

ٕاىل املعدر ٔأو املرجؽ امللتخس مٌَ إبجحاتَ يف امل نت )حبسػة ظريلػة اٍهتمػيش(، ونػذ  يف  ابإلصارة

                                                            
(1)

ماجػد َلػد  -213، 212ص، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي، سػـد سػٌَلن املضػِداينحول رشوط وكواؿػد الاكتحػاس املحػارش راجػؽ:  -

ورسػين سػالمة  -245، 244ص، ٔأساًية اًححث اًـَمػي، ؾعوي تجودت ؾز  -237، 236ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، اخلياط

رصػ يد  -77، 76ص، ظػالح ازليػن رشوخ، مهنجيػة اًححػث اًلػاهوين ٌَجػامـيني -82ص، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهيػة، حماس ية

ٕاؿػداد ، راين ؿادل راين َلد -91 -88ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، هيًَل َلد اًـعار -123، 122ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، مشيضم

، املوجز يف مػهنج اًححػث اًـَمػي يف اًرتتيػة واًـَػوم الاوسػاهية، س يف الاسالم سـد معر -151، 152طت، ـَميةونتاتة اًرسائي اً 

 .65 -63ص
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، اح رتامػا حللػوق اًِامش هذهر مجيؽ املـَومات اًحيَيوقرافية ٌَمتيزي تني ٔأفػاكر اًحاحػث ؤأفػاكر كػرٍي

 . (1)اهة اًـَميةاملَىية اًفىرية وألم

 :ل )ظور( الاكتحاس كري املحارشٔأصاك -1.2.3

 :(2)يبئت الاكتحاس كري املحارش تبٔصاكل وظور خمتَفة، مهنا

 :(Paraphrasing)ٕاؿادة اًعياكة -أٔ 

وتو إبؿادة اًحاحث ظياكة افاكر اًيط ألظًل تبٔسَوتَ اخلاص، ويف ُػذٍ احلػاةل ؿػىل اًحاحػث 

يف اصػاكًية اهتحػال ظػفة املًؤػف  جيلػَ يف اًِػامش، حػل ال يلػؽو ٔأن يلرٔأ اًيط ألظًل جيػدا، وت

 ألظًل. ويو اٌَجوء ٕاىل ٕاؿادة اًعياكة يف احلاالت اًتاًية:

  ضـف يف اًتـحري ٔأو تـليد يف ألسَوب ٔأو ؿدم ٕاحاظة ابٔلفاكر.يٕاذا  ن اًيط ألظًل يـرت َ 

 ًتخس يط اًلكٌلت اًعـحة ٔأو تـغ اًلكٌلت املتخععة اًيت ال يفِمِا ٕاال اًلَيي من اخملتعني. 

  .ًتوضيمل ٔأو رشح تـغ املفاُمي وتدؾميِا تبٔدةل وأٓراء ٔأخرى 

 (3)يف حاةل تداخي فىرة اًيط ألظًل مؽ س ياق ما يـرضَ اًحاحث من ٔأفاكر. 

 :Summaryاًتَخيط  -ب

ويسم  "ابالكتحاس اًتَخيط"، ويف ُذٍ احلاةل يـمد اًحاحث هلي املـىن من مًؤفات اًلري دون 

فىرة جاءت معوةل وصػلَ  حػزيا هحػريا مػن اًعػفحات،  ملراجػؽ  اٌَفغ، وذ  تتَخيط  مي ٔأو

                                                            
(1)

 -54ص، مهنجيػة اًححػث اًلػاهوين، ؾحػد اًيػور  يج -77ص، ظالح ازلين رشوخ، مهنجية اًححػث اًلػاهوين ٌَجػامـيني ،اهؼر: -

 -81، 82ص، رمػارات اًححػث واًىتاتػة اًلاهوهيػة، ورسػين سػالمة حماسػ ية -213ص، ميمهنجية اًححث اًـَ، سـد سٌَلن املضِداين

 .154ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، راين ؿادل راين َلد
(2)

، 42ص، مهنجية اًححػث اًـَمػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػة، ؾحد هللا اًـسىرياهؼر: ؾحود ، حول ٔأصاكل وظور الاكتحاس كري املحارش -

ػاب ٕاجػراُمي ٔأتػو سػَامين، نتاتػة اًححػث اًـَمػي  -157 -154ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، راين اين َلدؿادل ر -41 ؾحد اًُو

هيًَل  -63ص، املوجز يف مهنج اًححث اًـَمي يف اًرتتية واًـَوم الاوساهية، س يف الاسالم سـد معر -124-122ص ظياكة جديدة،

، 172ص، تلٌيات ٕاؿداد اًححاث اًـَمية اًلاهوهية املعوةل واخملترصة، هـميي ؾحد امليـم -92 ،91ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، َلد اًـعار

173. 
(3)

ٕاؿداد ونتاتػة اًرسػائي ، راين ؿادل راين َلد -42ص، مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية، ؾحد هللا اًـسىرياهؼر: ؾحود  -

اب ٕاجراُمي ٔأتو سَامي -156ص، اًـَمية تلٌيػات ٕاؿػداد ، هـميػي ؾحػد املػيـم -122ص ن، نتاتة اًححػث اًـَمػي ظػياكة جديػدة،ؾحد اًُو

 .22ص، رزيق موش، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمي -172ص، اًححاث اًـَمية اًلاهوهية املعوةل واخملترصة
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ا ٕاىل الاسِاب واًرشح املفعي، وذ  تبٔسَوتَ اخلاص مػن كػري اًتػبٔجري ابملًؤػف،  فُو اًيت مييي مًؤ

 س ياق اًيط واملوضوع اًرئيس. ودون ٕاخالل ابملوضوع ٔأو توحدة ألفاكر ٔأو

" يف ٔأن اًحاحث يف  هيٌل يترصػف يف املوضػوع وهبذا املفِوم يَتلي " اًتَخيط" إبؿادة اًعياكة 

ألظًل تبٔسَوتَ اخلاص مؽ الاحتفاظ ابٔلفاكر ألساس ية ٌَموضوع اًرئيس، تيػدا ٔأَػٌل يفرتكػان مػن 

حيث سخة لك مهنا، فٕاؿادة اًعياكة يَُجبٔ ٕاٍهيا ٕاذا  ن اًيط ألظًل يـرتيػَ ضػـف يف اًتـحػري ٔأو 

ٌلت اًعـحة وتوػيفِا. ٔأما اًتَخيط فسخدَ ظػول اًػيط تـليد يف ألسَوب، ٔأو ًتخس يط تـغ اًلك

ألظػػًل، فيـمػػد اًحاحػػث ٕاىل تَخيعػػَ واختعػػار هجػػة دون اخػػالل توحػػدة اًفىػػرة يف املوضػػوع 

 . (1)اًرئيس

 ويراؾ  يف معَية اًتَخيط اًضواتط اًتاًية:

 .ٔأال يىون اًتَخيط صديد الاجياز ٕاىل درجة الاخالل ابملـىن 

 الجػػراز اًـيػػادض اًرئيسػػ ية وألفػػاكر ألساسػػ ية ٌَػػيط املػػراد ٔأن يىػػون اًتَخػػيط رضوراي 

 تَخيعَ.

  رضورة مراجـة اًيط املَخط مؽ اًيط ألظًل، ٌَتبٔند من سالمة اًتَخيط وحمافؼتَ ؿػىل

 احلليلة اًـَمية واًتحاين اًفىري واًِدف اشلي توخاٍ ظاحة اًيط ألظًل.

 ،يراؾي فيَ تسَسي ألفاكر تسَسال  ٔأن يعيؽ اًحاحث اًتَخيط تبٔسَوب ؿَمي دكيق وسَمي

ا يف ًلة اًححث اًلاهوين  .(2)مٌعليا وجيمؽ اًرشوط اًواجة توافُر

 :Précisالاختعار  -ج

سم  ٔأيضا "مالظػة اًوكػائؽ ألساسػ ية"، وتىػون يف صػك ٕاؿػادة نتاتػة ٌَػيط ألظػًل مػؽ ي و 

فاظ تبٔسَوب املًؤف ووهجػة تلَيط ؾحاراتَ ٕاىل ملدار اًثَث ٔأو اًرتؽ تعريلة مرنزة جدا، مؽ الاحت

                                                            
(1)

تلٌيػػات ٕاؿػػداد اًححػػاث اًـَميػػة اًلاهوهيػػة املعػػوةل ، هـميػػي ؾحػػد املػػيـم -91ص، مٌػػاجه اًححػػث اًـَمػػي، هػػيًَل َلػػد اًـعػػار -اهؼػػر: -

ٕاؿػداد ونتاتػة ، راين ؿػادل راين َلػد -22ص، رزيق موش، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمي -173ص، واخملترصة

ُػاب ٕاجػراُمي ٔأتػو ؾحػد اًو  -42ص، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػة، ؾحود ؾحد هللا اًـسىري -155ص، اًرسائي اًـَمية

املوجز يف مػهنج اًححػث اًـَمػي يف اًرتتيػة واًـَػوم ، س يف الاسالم سـد معر -122ص سَامين، نتاتة اًححث اًـَمي ظياكة جديدة،

 . 63ص، الاوساهية
(2)

ن حمسػ، َلد ؾحد اًلي سـودي -92، 91ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، هيًَل َلد اًـعار -حول ضواتط ورشوط اًتَخيط اهؼر: -

 .72، 69ص، 2227، مرص، مىتحة ألجنَو مرصية، نتاتة اًححوث اًـَمية ورسائي ازلتَوم واملاجيس تري وازلنتوراٍ، ٔأمحد اخلضريي
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هؼػٍر وتػيفس اًيلمػػة اًػيت يرددُػا، واسػػ تـٌلل ؾحاراتػَ و ٌلتػَ كاًحػػا، حبيػث ال يسػ تـمي اًحاحػػث 

ٔأسَوتَ اخلاص ٕاال يف حدود ضيلة، ويف ُذٍ احلاةل يَجػبٔ اًحاحػث ًالختعػار حبػذف اًتوضػيحات 

ػا واًتفاظيي ألكي ٔأمهية، واختعار ادلي واًـحارات، واستددال تـغ اًلك ٌلت ٔأو تـديَِا ٔأو تبٔخرُي

مىن اًلار  إبدرانَ تدوهػَ، ومبػا ٔأو هلَِا...، ولك ما ميىن ٔأن يس تلىن ؾيَ يف اًيط ألظًل، ومبا يُ 

 .رصحيلق اًتياسق واًتياسة وتسَسي ألفاكر تسَسال مٌعليا يف اًيط اخملت

م ويالحػػغ ُيػػا ٔأن الاختعػػار خيتَػػف ؾػػن اًتَخػػيط، ٔلن اًحاحػػث يف الاختعػػار يسػػ تخد

ٔأسَوب ؤأفاكر املًؤف ألظػًل واملـػىن اشلي يلعػدٍ متامػا، وال يرسػدُا تبٔسػَوتَ اخلػاص، ٔأمػا يف 

 . (1)اًتَخيط فٕان اًحاحث خيترص ألظًل

 :اخلعوط اًـريضة -د

ؿادة ما يو اٌَجوء ٕاىل ظريلة ذهر اخلعوط اًـريضة ٌَيط من كدػي اًحػاحوني يف حمػاوةل ًتحليػق 

ضمون نتاب ٔأو رساةل ٔأو فعي من نتاب ٔأو ٔأي مرجػؽ يف صػك ذ  اًيطي من ٕاخالل ٕاجٌلل م

ؾياوين ٔأو ؾيادض رئيس ية )هلاط( ثضك خمترص جدا، وذ  تلعد ٕاؾعاء ية وفىرة رسيـػة ؾهنػا 

 ًيتـرف اًلار  ؿَهيا ويس تفيد مهنا.

ُذا، ويف لك ألصاكل واًعور اًساتلة ًالكتحاس كري املحارش )كري احلريف(، جية الاصػارة ٕاىل 

املعدر ٔأو املرجؽ امللتػخس مٌػَ )ابالختعػار، ٔأو اًتَخػيط، ٔأو ٕاؿػادة اًعػياكة، ٔأو تػذهر اخلعػوط 

اًـريضة، ....(، وتوجيلَ يف امل نت ويف اًِامش توجيلا ؿَميا يتحلق من خػالهل احػرتام ألماهػة اًـَميػة 

مػة "اهؼػر" ٔأو وحلوق املَىية اًفىرية. وكد جرت اًـادة اإلصارة ٕاىل معدر اًيط امللتخس مٌَ جلك

"راجؽ" ٔأو "تترصف" يف اًِامش مؽ تدوين ابيق اًحيا ت اخلاظة ابًًرش )املػؤل، ؾيػوان اًىتػاب، 

 .(2)دار اًًرش، ماكن اًًرش، رمق اًعحـة، اترخي اًًرش، اجلزء، اًعفحة(

                                                            
(1)

تلٌيػات ٕاؿػداد اًححػاث اًـَميػة اًلاهوهيػة ، هـميي ؾحػد املػيـم -155ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، راين ؿادل راين َلداهؼر:  -

اب ٕاجراُمي ٔأتػو سػَامين، نتاتػة اًححػث اًـَمػي ظػياكة جديػدة،  -96 -173ص، ةاملعوةل واخملترص  ؾحػود ؾحػد هللا  -123صؾحد اًُو

رزيػق مػوش، حمػارضات يف مليػاس تلٌيػات ٕاؿػداد اًححػث اًـَمػي،  - 42ص، مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَػوم اًلاهوهيػة، اًـسىري

 . 22ص
(2)

اب ٕاجراُمي ٔأتو سَامين، اهؼر:  - مهنجيػة اًححػث ، ؾحود ؾحد هللا اًـسػىري -124ص نتاتة اًححث اًـَمي ظياكة جديدة،ؾحد اًُو

تلٌيػات ٕاؿػداد ، هـميػي ؾحػد املػيـم -41ص، ٕاؿػداد ونتاتػة اًرسػائي اًـَميػة، راين ؿادل راين َلد -41ص، اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية

 .22ص، ارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَميرزيق موش، حم -173ص، اًححاث اًـَمية اًلاهوهية املعوةل واخملترصة
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 :توجيق املعادر واملراجؽ -4

يت ٔأمهية توجيق املعادر واملراجؽ يـترب اًتوجيق من ٔأل اًلواؿد اًِامة يف نتاتة اًححث اًـَمي، وتبٔ 

من اًححوث واًرتاث اًـَمي ًعٓخرين،  والاس تفادةمن مٌعَق ٔأن اًححث اًـَمي يلت  الاظالع 

ؿىل اؾتحار ٔأن اًححث ؾحارة ؾن هجود ٕاوساهية مرتامكة ومتعةل، واًحاحث كاًحا ما يحػدٔأ مػن حيػث 

واًتحَيػي، واًتـَيػقي يخػي ؿَهيػا ٔأو اىهتي  الٓخػرون، حيػث يسػ تفيد مػن ٔأؾٌلهلػم وهتػا ِم ابًيلػد 

و هبذا معاًة  ٔلةاب اًس حق من اًحاحوني تفضػَِم ؤأؾٌلهلػم، وذ  تتوجيػق  ابالؿرتافيمكَِا، ُو

مت اكتحاسػَ تػذهر معػادر املـَومػة، وشل  يػرتحط الاكتحػاس تـمَيػة اًتوجيػق اًػيت تـػي ٕاجحػات  ما

هبػا، توخيػا ًٔعماهػة اًـَميػة، واؿرتافػا تفضػي وٕارجاع ألفاكر واملـَومات ٔلةا الاكتحاساتمعادر 

 . (1)اًحاحوني الٓخرين وظياهة حللوكِم اًفىرية واًـَمية

وهبذا املفِوم فاًتوجيق ؾحارة ؾن ٕاس ياد ورتط ألفػاكر تبٔةاهبػا ألظػَيني، وذ  تػذهر معػادر 

ادر واملراجػؽي وفلػا ُذٍ ألفاكر من معادر ومراجؽ، واإلصارة ٕاٍهيػا إبجحاهتػا يف اًِػامش وكامئػة املعػ

ًٔعؾراف واًلواؿد اًـَمية واملهنجية املتـارف ؿَهيا. وؿىل ذ  فاًتوجيق رضوري حل ًوو تضاهب  

املـَومات يف مجيؽ اًىتة، ٔأو حل وٕان  ن اًحاحث مٌَل ابملـَومة حبػمك املِيػة واخلػربة، ففػي َايػة 

ُػا، رمغ ٔأهػَ يـَمِػا ويفِمِػا جيػدا. وؿَيػَ املعاف ال ميىٌَ وس حة ُذٍ اًفىرة ٕاىل هفسَ ٔلهَ مل يختىر 

 اختيار ٔأحد املراجؽ املـمتدة واًتوجيق مهنا.

فاًتوجيق معَية رممة جدا، فِيي تـىس ٔأماهة اًحاحث وملدار اجلِد اشلي تػذهل يف اًححػث، نػٌل  

تـىس معداكية وموجوكية اًححث وحداجة مـَوماتَ، وترصد اًلػراءة ٕاىل معػادر املـَومػة واًتحلػق 

 .(2)ا والاسزتادة فهيا تيرس وسِوةلمهن

 سًتعرق يف ُذٍ اجلزئية ٌَـيادض اًتاًية: ،وتبٔسيسا ؿىل ذ 

 توجيق املـَومات يف اًِامش. -

                                                            
(1)

، ٔأساسػ يات اًححػث اًـَمػي، ؾحػد اًرصػ يد جػن ؾحػد اًـزيػز حػافغ -239ص، ٔأساًية اًححث اًـَمي، ماجد َلد اخلياطاهؼر:  -

  .296ص، رحبي مععف  ؿَيان، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ -113، 112ص
(2)

رمػارات ، رسػين سػالمة حماسػ يةو  -296ص، مععف  ؿَيان، اًححػث اًـَمػي ٔأسسػَ، مٌاُجػَ، ؤأسػاًيحَ، ٕاجراءاتػَرحبي اهؼر:  -

رزيػق مػوش،  -115، 114ص، ٔأساسػ يات اًححػث اًـَمػي، ؾحد اًرص يد جن ؾحػد اًـزيػز حػافغ -71ص، اًححث واًىتاتة اًلاهوهية

 .123ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، ضمرص يد مشي  -23ص، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمي
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 توجيق كامئة املعادر واملراجؽ. -

 :توجيق املـَومات يف اًِامش -1.4

 سيو مـاجلة ُذٍ اًيلعة من خالل اًـيادض اًتاًية:

 تـريف اًِوامش. -

 مات )وػائف( اًِوامش.اس تخدا -

 ظرق توجيق اًِوامش. -

 كواؿد توجيق املعادر واملراجؽ يف اًِامش. -

 :تـريف اًِوامش -1.1.4

( مدو ت خارجة ؾن امل نت ًوىهنا جػزء ال يتجػزٔأ مٌػَ يف هفػس اًوكػ ، (Footnotesاًِوامش 

، ويذهر فيػَ رشح واًِامش ُو اجلزء ألسفي من اًعفحة، واشلي يفعي تيٌَ وتني امل نت مط ٔأفلي

تمكيًل ٔأو تـَيق اًفىرة واردة يف امل نت، ٔأو معدر املادة امللتخسة، ٔأو اإلحاةل ملوضؽ ساتق ٔأو الحق 

 (Endnote)، ٔأو َايػة اًفعػي (Footnote)من اًححث، وسواء  ن ُذا اًِامش ٔأسػفي اًعػفحة 

 ٔأو يف أٓخر اًححث.

امش" يف نتة اٌَلة اًلدمية، ًىن يفضي وتس تـمي  مة "احلوايش" ٔأحيا  مكرتادف ٌَلكمة "اًِ

اسػ تـٌلل "اًِػامش" ملػا وكػؽ يف ٔأسػفي اًػيط، واحلاصػ ية مػا ٔأحػاط ابًػيط يف مػ نت اًعػفحة مػػن 

فراكات جاهخية وؿَوية، ويىتة فهيا، ٕاما ؾيوان ٌَفلرة، وٕاما اًفىرة اًرئيس ية ٌَفلرة، وٕاما اًتـَيلػات 

 .(1)اًيت  ن يراُا ايللون ٌَمخعوظات اًلدمية

 :اس تخدامات )وػائف( اًِوامش -2.1.4

 :(2)تس تخدم اًِوامش ًتحليق ؿدة ٔأقراض ؤأُداف ؾيد نتاتة اًححث اًـَمي، هذهر مهنا

                                                            
(1)

مٌػاجه ، َلػد رسحػان ؿػًل ايمػودي -451ص، اًححث اًـَمػي ٔأساسػ ياتَ اًيؼريػة وذمارسػ تَ اًـَميػة، اهؼر: رجاء وحيد دويدي -

هـميي ؾحد  -211ص، اًتعحيلية ملِاراتاملهنجية اًلاهوهية تني اًلواؿد اًيؼرية وا، مععف  اًحيداري ٔأتو سـدٍ -239ص، اًححث اًـَمي

 .166، 165ص، تلٌيات ٕاؿداد اًححاث اًـَمية اًلاهوهية املعوةل واخملترصة، امليـم
(2)

ؾحد  -114، 113ص، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حافغحول اس تخدامات ؤأقراض اًِوامش اهؼر:  -

، 167ص، ٌيات ٕاؿػداد اًححػاث اًـَميػة اًلاهوهيػة املعػوةل واخملترصػةتل ، هـميي ؾحد امليـم -57ص، مهنجية اًححث اًلاهوين، اًيور  يج

رحبػي معػعف  ؿَيػان، اًححػث اًـَمػي ٔأسسػَ،  -23ص، رزيق مػوش، حمػارضات يف مليػاس تلٌيػات ٕاؿػداد اًححػث اًـَمػي -168
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 اًتـريف ابملعادر واملراجؽ اًيت اس تفاد واكتخس مهنا اًحاحث مـَوماتَ، ووسخهتا ٕاىل ٔأةاهبا. -أٔ  

، ٔأو ترمجػػػة تلػػػدمي رشوحػػػات ٔأو توضػػػيحات ٔلفػػػاكر ٔأو معػػػعَحات وردت يف اًسػػػ ياق -ب 

 .(1)املععَحات املبٔخوذة من معدر ٔأجٌيب ٔأو اًـىس

ٕارصاد اًلار  وٕاحاًتَ املعادر املـمتدة يف اًححث اًػيت مت الاكتحػاس مهنػا، حػل يػمتىن مػن  -ج 

اًرجػػوع ٕاٍهيػػا، ٕامػػا ًالسػػزتادة وحتعػػيي املزيػػد مػػن املـَومػػات، فيضػػري ٕاىل ذ  يف اًِػػامش تـحػػارة 

... ويذهر امس املعدر ٔأو املرجؽ امللتخس مٌَ، ٔأو ٌَتبٔند من ةهتا "راجؽ" ٔأو "ٌَتفعيي ٔأن  راجؽ"

ومػػدى موجوكيهتػػاي فيضػػري ٕاىل ذ  تـحػػارة "اهؼػػر" ٔأو "ييؼػػر"...، ويػػذهر امس املرجػػؽ ٔأو املعػػدر. 

ألساس ية واملـمتػد ؿَهيػا،  ٌَمعادرمعَية اًرجوع  اًلار وحيحذ اًتفركة تني احلاًتني حل يسِي ؿىل 

 .(2)اإلحاالتواًِدف من ت  

 .(3)خترجي الآيت وألحاديث اًيحوية اًرشيفة والآثر ؤأكوال اًـٌَلء وتيان درجة ةهتا وضـفِا  -د 

الاصارة ٕاىل فعي كادم ٔأو الحق ٔأو كىل موضؽ أٓخر من اًححث حبث  فيَ ت  اجلزئيػة ٔأو  -ه 

ا مػن كدػي  اًيلعة حبثا ٔأن  تفعيال، ٔأو الاصارة ٕاىل تـغ اجلداول ٔأو الاحعائيات اًيت ورد ذهُر

ػو مػا يـػرف  ازلاخَيػة، فيضػري  ابإلحػاةليف جيااي وفعػول اًححػث اشلي يلػوم اًحاحػث جىتاتتػَ، ُو

 .(4)اًحاحث ٕاىل ذ  تلوهل: راجؽ اًعفحة نذا من اًفعي ٔأو املححث نذا من ُذا اًححث

                                                                                                                                                                                          

رجػاء وحيػد  -173، 172ص، ٕاؿداد ونتاتػة اًرسػائي اًـَميػة، راين ؿادل راين َلد -296، 295ص، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ

 -125، 124ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم -452، 451ص، اًححث اًـَمي ٔأساس ياتَ اًيؼرية وذمارس تَ اًـَمية، دويدي

 .81، 82ص، رات اًححث واًىتاتة اًلاهوهيةارم، ورسين سالمة حماس ية
(1)

ٕاؿػداد ونتاتػة اًرسػائي ، راين ؿػادل راين َلػد -113ص ،ٔأساسػ يات اًححػث اًـَمػي، ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حػافغاهؼر:  -

اًححػث اًـَمػي ٔأساسػ ياتَ اًيؼريػة وذمارسػ تَ ، رجاء وحيد دويػدي -124ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم -172ص، اًـَمية

 .167ص، تلٌيات ٕاؿداد اًححاث اًـَمية اًلاهوهية املعوةل واخملترصة، هـميي ؾحد امليـم -451ص، اًـَمية
(2)

، تلٌيات ٕاؿداد اًححاث اًـَمية اًلاهوهيػة املعػوةل واخملترصػة، هـميي ؾحد امليـم -124ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضماهؼر:  -

اًححػث اًـَمػي ٔأساسػ ياتَ ، رجػاء وحيػد دويػدي -113ص، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حافغ -167 ص

ـَ   .451ص، ميةاًيؼرية وذمارس تَ اً
(3)

 .23ص، رزيق موش، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمياهؼر:  -
(4)

اًححػث اًـَمػي ٔأساسػ ياتَ اًيؼريػة ، رجػاء وحيػد دويػدي -172ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسػائي اًـَميػة، راين ؿادل راين َلداهؼر:  -

 .23ص، ٕاؿداد اًححث اًـَميرزيق موش، حمارضات يف ملياس تلٌيات  -452ص، وذمارس تَ اًـَمية
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 اإلصارة ٕاىل اًضخعيات اًيت كام اًحاحث مبلاتَهتا مضن خعػة ٔأو ٔأسػَوب اًححػث، ٔأو تلػدمي  -و 

صػػىر وتلػػدير ًػػحـغ ألفػػراد ٔأو املؤسسػػات اًػػيت سػػاؿدت اًحاحػػث وكػػدم  هل مـَومػػات ٔأو 

 .(1)مساؿدات مادية ٔأو مـيوية

ِػا   -ز  ٕاحاةل اًلار  ٕاىل مزيد مػن املراجػؽ املتخععػة يف املوضػوع ٔأو اجلزئيػة اًفرؾيػة اًػيت يتٌاًو

اًيت تياًو  ذ  ثيشء مػن ية ٔأو مٌؼومة اًلواهني ًىرتوه و املواكؽ االٕ أٔ  ىتةاًحاحث، وذ  تذهر اً 

 .(2)اًتفعيي واًتـمق

مَ حللوق املَىية اًفىرية، وٕاماكهيػة اًتحلػق مػن ذ  مػن خػالل اتبٔهيد ٔأماهة اًحاحث واحرت  -ح 

هل النتسػاب جلػة اًلػار  والاظم يػان ٔلفػاكٍر وأٓرائػَ  ػو مػا يػُؤ اًرجوع ٌَمعادر امللتخس مهنػا. ُو

 امليلوةل وامللتخسة.

داكية وموجوكية املـَومات امللتخسة، ؿىل اؾتحار ٔأن املًؤف ألظًل جتاٍ مع املسؤوًيةٕاخالء  -ط 

ةة املـَومات اًيت ٔأوردُا يف املعدر، وٕاقفال ذهػر املعػدر ٔأو املرجػؽ امللتػخس  مسؤوًيةيتحمي 

مٌَ حُيمي اًحاحث مسؤوًية ٔأي خعبٔ، نػٌل ال جيـػي ٌَحاحػث احلػق يف وسػ حة تػ  املـَومػات ٕاىل 

 .(3)هفسَ

 :يق اًِوامشظرق توج  -3.1.4

ُياك اًـديد من اًعرق اًيت ميىػن الاؾػامتد ؿَهيػا يف توجيػق اًػيط امللتػخس والاصػارة ٕاًيػَ يف 

اًِامش، سواء  ن اًتوجيق مػن نتػاب ؿَمػي، ٔأو رسػاةل ٔأو ٔأظروحػة جامـيػة ٔأو ملػاةل ؿَميػة، ٔأو 

اًتوجيق، فبٔهَ مداخةل ملدمة يف مؤمتر ؿَمي، وتلغ اًيؼر ؾن اًعريلة اًيت يس تخدرما اًحاحث. يف 

                                                            
اًححػث اًـَمػي ٔأساسػ ياتَ اًيؼريػة ، رجػاء وحيػد دويػدي -173ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسػائي اًـَميػة، راين ؿادل راين َلداهؼر:  -(1)

  .296ص، رحبي مععف  ؿَيان، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتَ -452ص، وذمارس تَ اًـَمية
(2)

، اًححػث اًـَمػي ٔأساسػ ياتَ اًيؼريػة وذمارسػ تَ اًـَميػة، رجاء وحيد دويدي -125ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، مرص يد مشيضاهؼر:  -

تلٌيػات ٕاؿػداد اًححػاث اًـَميػة ، هـميي ؾحػد املػيـم -114ص، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حافغ -452ص

 .167ص، اًلاهوهية املعوةل واخملترصة
(3)

تلٌيػات ٕاؿػداد اًححػاث ، هـميي ؾحػد املػيـم -114، 113ص، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، حد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حافغؾ اهؼر:  -

 .81، 82ص، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهية، ورسين سالمة حماس ية -168ص، اًـَمية اًلاهوهية املعوةل واخملترصة
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. ويف (1)ؿَيَ الاًزتام ابؾامتد ظريلة واحدة تـيهنا يف  مي اًححث، وؿدم اخلَط تني ان  من ظريلػة

 ُذا اًعدد ُياك ٔأرتـة ظرق رئيس ية من اًتوجيق ؿىل اًيحو اًتايل:

 (Footnoteاًتوجيق يف ُامش لك ظفحة ) -أٔ 

، حيػث يوجػق اًحاحػث معػادر  وفق ُذٍ اًعريلة تس تلي لك ظفحة هبامش ؤأركام متسَسػةل

(، ويو اس تخدام ذ  1رمق )ًاملـَومة امللتخسة توضؽ ٔأركام متسَسةل يف َاية اًفلرة امللتخسة تحدٔأ اب

( ًتثخي  املرجػؽ اشلي ٔأخػذت مٌػَ اًفلػرة يف ُػامش اًعػفحة اًسػفَية، وذ  تػذهر مجيػؽ 1اًرمق )

ار اًًرشػ، مػاكن اًًرشػ، رمق اًعحـػة، اترخي املـَومات املتـَلة ابملرجؽ )املًؤف، ؾيوان اًىتػاب، د

ػا ؾػن  اًًرش، اجلزء، اًعفحة(. وؿادة ما تىتػة املعػادر واملراجػؽ يف اًِػامش حبجػم ٔأظػلر ٍمتيزُي

مػػن رشيػػط ألدوات   اختيػػار  Insert. ويػػو ٕادراج اًػػرمق املتسَسػػي مػػن خػػالل اختيػػار (2)املػػ نت

Reference  اختيػار   ،Footnotes  ابًفروسػ ية(Notes de bas de page   Insert فيؼِػر ،

اًرمق يف امل نت مرتفـا كَيال ؾن اًسعر يف َاية اًفلرة امللتخسة، وتيفس اًوكػ  يؼِػر ذات اًػرمق يف 

َاية اًعفحة يف اًِػامش وىتاتػة تيػا ت ومـَومػات املعػدر ٔأو املرجػؽ امللتػخس مٌػَ. وؾيػدما يػو 

 ٕادراج اًػػرمق اًتػػايل املتسػػَي مدػػارشة وثضػػك تىػػرار ُػػذٍ اخلعػػوة ًتوجيػػق مرجػػؽ جديػػد فٕاهػػَ يػػو

 .(3)ٔأوتوماتييك

ذا ألسَوب يتيمل ٌَلار  الاظػالع واًتـػرف ؿػىل معػادر اًححػث ثرسػؿة ويه مػن ٔأصػِر  ُو

 .(4)اًعرق والٔن  ص يوؿا يف توجيق اًححوث اًلاهوهية

                                                            
(1)

ٔأساس يات ، ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حافغ -342ص، اًـَمي والاحعاء ٔأساًية اًححث، ٔأمحد املـاين، اهؼر:  دض جرادات -

 .174 -162ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، راين ؿادل راين َلد -115ص، اًححث اًـَمي
(2)

ؿػادل  -76ص، رمػارات اًححػث واًىتاتػة اًلاهوهيػة، ورسين سالمة حماسػ ية -124ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضماهؼر:  -

، اًححػث اًـَمػي ٔأساسػ ياتَ اًيؼريػة وذمارسػ تَ اًـَميػة، رجاء وحيد دويػدي -176ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، راين راين َلد

 .452ص
(3)

 . 342ص، حعاءٔأساًية اًححث اًـَمي واالٕ ، ٔأمحد املـاين، اهؼر:  دض جرادات -
(4)

رجػاء  -76ص، رمػارات اًححػث واًىتاتػة اًلاهوهيػة، ورسين سالمة حماسػ ية -125ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضماهؼر:  -

 .452ص، اًححث اًـَمي ٔأساس ياتَ اًيؼرية وذمارس تَ اًـَمية، وحيد دويدي
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 (Endnoteاًتوجيق يف َاية لك فعي ) -ب

حلا ٔلركارما اًيت وردت يف مػ نت اًفعػي، حيػث يػو وذ  جىتاتة اًِوامش يف َاية لك فعي ظ 

ٕاؾعاء ٔأركام متسَسةل تعاؿداي متعةل تحدٔأ من ٔأول ُامش ٕاىل أٓخر ُامش حيتويَ اًفعػي، وجتمػؽ 

لك اًِوامش واإلحاالت يف َاية لك فعي مػن فعػول اًححػث، ومػن   تػدرج املعػادر واملراجػؽ 

 .(1)ًفعيامللتخس مهنا تيفس ترتية ٔأركام اًِوامش يف م نت ا

 :اًتوجيق يف َاية اًححث -ج

يا تبئت مجيؽ اًِوامش متسَسةل  ِا يف َاية اًححث. حيث ختعػط ًِػا ظػفحات مسػ تلةل،  ُو

 .(2)اًححث وتدرج املعادر واملراجؽ تيفس ترتية الاكتحاس مهنا يف م نت

 :اًتوجيق يف م نت اًححث -د

ا ، وذ  ابإلصػارة ٕاىل املعػدر ٔأو ويف ُذا اًيؼام من اًتوجيق يو الاسػ تلياء ؾػن اًِػامش َػ

ػػو مػػا يـػػرف تػػػ : اًتوجيػػق تيؼػػام (3)املرجػػؽ تـػػد اًػػتم امللتػػخس يف مػػ نت اًػػيط تػػني كوسػػني  . ُو

)املًؤف/ اًتػارخي( يف مػ نت اًححػث ظحلػا زلًيػي ٔأو ٔأسػَوب مجـيػة ؿػمل اًػيفس ألمريىيػة، واشلي 

واشلي  ،The publication Manual of American Psychological Association يـرف ابمس

(APA)يضار ٕاًيَ اختعارا ابٔلحرف اًتاًية 
(4). 

 ووفلا ًِذا ألسَوب، يو اًتوجيق إبحدى اًعريلتني:

                                                            
(1)

رجاء وحيد  -175ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، راين ؿادل راين َلد -125ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضماهؼر:  -

 .241ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، َلد رسحان ؿًل ايمودي -453ص، اًححث اًـَمي ٔأساس ياتَ اًيؼرية وذمارس تَ اًـَمية، دويدي
(2)

رجػاء  -125ص، مٌػاجه اًـَػوم اًلاهوهيػة، رصػ يد مشيضػم -78ص، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهية، ورسين سالمة حماس يةاهؼر:  -

، مٌػاجه اًححػث اًـَمػي، َلػد رسحػان ؿػًل ايمػودي -453ص، ًيؼريػة وذمارسػ تَ اًـَميػةاًححث اًـَمػي ٔأساسػ ياتَ ا، وحيد دويدي

 .241ص
(3)

تلٌيػػات ٕاؿػػداد اًححػػاث اًـَميػػة اًلاهوهيػػة املعػػوةل ، ـميػػي ؾحػػد املػػيـمه  -56ص، مهنجيػػة اًححػػث اًلػػاهوين، اهؼػػر: ؾحػػد اًيػػور  يج -

 . 78ص، اتة اًلاهوهيةرمارات اًححث واًىت، ورسين سالمة حماس ية -166ص، واخملترصة
(4)

، راين ؿػادل راين َلػد -218ص، اًتعحيليػةِػارات اهوهية تني اًلواؿد اًيؼريػة وامل املهنجية اًل، مععف  اًحيداري ٔأتو سـدٍاهؼر:  -

 .174ص، ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية
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  ػػف، واًسػػ ية اإلصػػارة ٕاىل املعػػدر ٔأو املرجػػؽ يف َايػػة الاكتحػػاس يف املػػ نت جىتاتػػة: امس املًؤ

ًتفاظػيي  مػةل ٌَمعػدر ٔأو (. وتوضػؽ ا218، ص 2222واًعفحة تني كوسني، موال: )ٔأتػو سػـد، 

 املرجؽ يف كامئة املعادر واملراجؽ اًيت ترتة ٔأجبداي يف َاية اًححث ٔأو اًىتاب.

  اإلصارة ٕاىل رمق املعدر ٔأو املرجؽ واًعفحة يف امل نت تـد َاية الاكتحاس، حيث يضػؽ اًحاحػث

ًسػاتلة ابسػتددال املراجػؽ واًىتاتػة تػيفس اًعريلػة او  رمقا ًك معػدر ٔأو مرجػؽ مػن كامئػة املعػادر

اًتارخي، جرمق املعدر ٔأو املرجؽ: امس املًؤػف، رمق املعػدر ٔأو املرجػؽ، اًعػفحة تػني كوسػني، موػال: 

( اًػوارد تفاظػَيَ  مػةل يف كامئػة 12يضري ٕاىل ٔأن املرجؽ رمق ) 12(، فاًرمق 218، ص12)ٔأتوسـدٍ، 

 . (1)املراجؽ

سِي ؿىل اًلار  مـرفػة معػدر اًفىػرة مدػارشة وٕاذا  ن اًتوجيق هبذا اًيؼام )املًؤف. اًتارخي( ي 

تـد الاكتحاس، فٕاهَ يؤخػذ ؿَيػَ ٔأهػَ ال يوضػؽ تػني كوسػني ٕاال الامس ألخػري ٌَمًؤػف واًسػ ية ورمق 

اًعفحة، وال ميىن ٌَلار  الاظالع ؿىل معدر الاكتحاس  مال ٕاال تـد اشلُاب ٕاىل كامئػة املعػادر 

دوين كامئة املعادر واملراجؽ ابٔلركام ٕاال تـد َايػة حتديػد واملراجؽ يف َاية اًححث. نٌل تلت  ؿدم ت

اًححث،  ُيم مضتت ٕاضافة ٔأركام جديدة ٕاىل ٔأركام املعادر واملراجؽ اًلامئة، واحلاةل اًيت يىون 

 .(2)فهيا ًيفس املًؤف ٔأن  من نتاب يف هفس اًس ية

 ومن ٔأصِر ظرق ومدارس اًتوجيق يف م نت اًححث هذهر ما يًل:

 ،The Chicago Manual of Styleواملـػروف ابمس:  ة ٔأو دًيػي صػ ياكقو يف اًىتاتػةظريلػ -

ػػف  مػػال ،(CHI)حػػرف اًتاًيػػة لٔ واشلي يضػػار ٕاًيػػَ اختعػػارا اب ؾيػػوان ، وذ  جىتاتػػة امس املًؤ

 .)حتتَ خط(، )ماكن اًًرش، اًيارش، دار اًًرش( تني كوسني، اًعفحة اًىتاب

، )اًلاُرة، مًضورات امليؼمة اًـرتية ونتاتة اًرسائي اًـَمية ٕاؿدادموال: ؿادل راين َلد راين، 

 .243(، 2213ٌَتلية اإلدارية، 

                                                            
(1)

رحبػي معػعف  ؿَيػان،  -118ص، املِػارات اًتعحيليػةمععف  اًحيداري ٔأتو سـدٍ، املهنجية اًلاهوهية تني اًلواؿػد اًيؼريػة و اهؼر:  -

، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي والاحعػاء، ٔأمحػد املـػاين،  دض جػرادات -296ص، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، مٌاُجَ، ؤأساًيحَ، ٕاجراءاتػَ

 .342ص
(2)

، ورسػين سػالمة حماسػ ية -219ص، مععف  اًحيداري ٔأتو سـدٍ، املهنجية اًلاهوهية تني اًلواؿد اًيؼرية واملِارات اًتعحيليػةاهؼر:  -

 .79، 78ص، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهية
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 ، املـػػػػػروف ابمسظريلػػػػػة ٔأو ٔأسػػػػػَوب مجـيػػػػػة اٌَلػػػػػة احلديثػػػػػة يف نتاتػػػػػة اًححػػػػػوث -

Modern Language Association،  واشلي يضار ٕاًيَ اختعارا ابٔلحرف اًتاًيػة(MLA) وتتدػؽ .

الحغ وجود فاظػةل )،( تـػد يُ ، حيث ٌلمؽ فروق ظفيفة تيهن (CHI)اكقو هفس ظريلة مدرسة ص ي

مػؽ ٕاماكهيػة  (MLA)، وؿدم وجود ُذٍ اًفاظةل يف اًعريلة اًثاهيػة (CHI)اًلوس يف اًعريلة ألوىل

 ذهر الامس اًثاًث )امس اًـائةل( ٌَمًؤف يف اًحداية.

)اًلاُرة، مًضورات امليؼمة اًـرتية  ،ٕاؿداد ونتاتة اًرسائي اًـَمية، راين ؿادل راين َلدموال: 

 .243( 2213ٌَتلية اإلدارية، 

ذا  - اًيت س حق اإلصارة ٕاٍهيا، واملـروفػة  ًعريلة ٔأو دًيي مجـية ؿمل اًيفس ألمريىية ابإلضافةُو

(APA)اختعارا تػ 
(1). 

 :كواؿد توجيق املعادر واملراجؽ يف اًِامش -4.1.4

ًدلػي ؿػىل اًحاحػث مراؿاهتػا ؾيػد توجيػق املعػادر واملراجػؽ ُياك تـغ اًلواؿد ألساس ية اًيت ي 

 :(2)امللتخس مهنا يف اًِامش، هذهر مهنا

 مش ٔأسفي اًعفحة.اوجوب تعاتق رمق اًِامش يف م نت اًححث مؽ اًرمق يف كامئة اًِو   -أٔ  

                                                            
(1)

رحبػي  -ومػا تـػدُا 243، 174ص، ٕاؿػداد ونتاتػة اًرسػائي اًـَميػة، راين ؿػادل راين َلػدحول ُػذٍ اًعػرق واملػدارس اهؼػر:  -

ٔأسػاًية ، ٔأمحػد املـػاين، دض جػرادات  -ومػا تـػدُا 296ص، مععف  ؿَيان، اًححث اًـَمي ٔأسسَ، مٌاُجػَ، ؤأسػاًيحَ، ٕاجراءاتػَ

 وما تـدُا. 342ص، اًححث اًـَمي والاحعاء

ترمجػة ذايب ، دًيػي اًًرشػ اًـَمػي، ٌوَتفعيي ٔأن  حول هؼام اًتوجيق وفلا زلًيي مجـية ؿمل اًيفس ألمريىيػة راجػؽ: اًتوجيػق اًـَمػي -

و ترمجة ًىتاب دًيي اًًرش اًـَمي ، اًحدايية تػاح ؿػىل مُ ، اًعحـػة اخلامسػة، دلـيػة ؿػمل اًػيفس ألمريىيػة Publication Manualُو

 https://www.elmarjaa.com/2019/01/blog-post_77.html               اًرتط اًتايل ملىتحة املرجؽ:
(2)

، ؾحد اًيور  يج -وما تـدُا 126ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضميراجؽ: حول كواؿد توجيق املعادر واملراجؽ يف اًِامش ُ -

، مٌػػاجه اًححػػث اًـَمػػي وتعحيلاهتػػا يف ميػػدان اًـَػػوم اًلاهوهيػػة واإلداريػػة، ؾػػٌلر ؾواتػػدي -ومػػا تـػػدُا 57ص، مهنجيػة اًححػػث اًلػػاهوين

تلٌيػات ٕاؿػداد ، هـميػي ؾحػد املػيـم -تـػدُا ومػا 72ص، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهيػة، ورسين سالمة حماس ية -تـدُا وما 122ص

، 121ص، ٔأساسػ يات اًححػث اًـَمػي، ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حافغ -142،168ص، اًـَمية اًلاهوهية املعوةل واخملترصةاًححاث 

مهنجيػة ٕاؿػداد اًححػث ، راحب ظػاُري، نػٌلل أٓيػ  مٌعػور -243، 242ص، مٌاجه اًححث اًـَمػي، َلد رسحان ؿًل ايمودي -122

رزيػق مػوش،  -ومػا تـػدُا 126ص، يف مهنجية اًتفىري اًلاهوين واًححػث اًـَمػي اًوجزي، حورية سويلي -وما تـدُا 32ص، اًـَمي

 .227ص، مهنجية اًححث اًـَمي، سـد سٌَلن املضِداين -25، 24ص، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمي
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ا ؾن مػ نت اًححػث، تىتػة تيػا ت املعػادر واملراجػؽ  -ب  تىتة اًِوامش مط ٔأكي جحٌل ٍمتيزُي

( ابًًسػ حة 12جحػم ) (Times New Roman)( ٌَلػة اًـرتيػة، وخػط 12ش مػط )ؿػادة يف اًِػام

 ٌَلات ألجٌحية، ويفعي تني اًِامش وامل نت مط ٔأفلي.

ؾيد نتاتػة املعػدر ٔأو املرجػؽ ٔلول مػرة يف اًِػامش، يػو ذهػر  فػة اًحيػا ت اًحييَيوقرافيػة  -ج 

 ة املراد توجيلِا.ٌَمعدر ٔأو املرجؽ املراد توجيلَ مؽ مراؿاة اختالف هوع اًوجيل

يف حاىل تىرار الاكتحاس من هفس املعدر ٔأو املرجػؽ، دون ٔأن يفعػي تيػهنٌل اكتحػاس جديػد،  -د 

ويف هفس اًعفحة )هفس اًِامش(، فال تذهر مجيؽ اًحيا ت اًحيدَيوقرافية، وٕا ا هلترصػ ذ  جىتاتػة 

، وٕاذا ن املعػدر ٔأو "املعدر هفسَ " ٔأو "املرجؽ هفسَ" ورمق اًعػفحة ٔأو اًعػفحات امللتػخس مهنػا

" وتـػي املعػدر Ibidem" ويه اختعارا ٌَلكمة اًالتيًية "Ibidاملرجؽ ابٌَلة ألجٌحية ىىر ؾحارة "

 هفسَ.

يف حاةل تىرار الاكتحػاس مػن معػدر ٔأو مرجػؽ تـػد اكتحػاس جديػد، ٔأي تىػرار الاكتحػاس  -ه 

حة )اًِػامش( ٔأو يف مرتني كري متتاًيتني حبيث يفعػي تيػهنٌل معػدر ٔأو مرجػؽ أٓخػر يف هفػس اًعػف

ػػف متحوؿػػا تـحػػارة " " ويه اختعػػارا ًـحػػارة  Op.citظػػفحات ٔأخػػرى متفركػػة، فِيػػا يػػذهر امس املًؤ

"Oper Citato.االتيًية، وتـي املعدر ٔأو املرجؽ اًساتق " 

يف حاةل تىرار اٍهتميش من هفس املعدر ٔأو املرجؽ مرتني كري متتػاًيتني. نػٌل يف املػرة اًسػاتلة  -و 

اًعفحة ٔأو يف ظفحات ٔأخرى، و ن ٌَمًؤف ٔأن  مػن معػدر ٔأو مرجػؽ )نتػاب(  "سواء يف هفس

اؾمتد ؿَيَ اًحاحث، فٕان ؾحارة "املعدر اًساتق" ٔأو "املرجؽ اًسػاتق" ال تىفػي ًتـيػني املعػدر ٔأو 

املرجؽ امللتخس مٌَ، وشل  يضاف "ؾيوان اًىتاب" ٕاىل جاهػة "امس املًؤػف"   ؾحػارة "املعػدر 

 جؽ اًساتق"   رمق اًعفحة ٔأو اًعفحات امللتخس مهنا.اًساتق" ٔأو "املر 

ٕاذا تـدد مًؤفو املعدر ٔأو املرجؽ امللتخس مٌَ، فيو اًيؼر ٕاىل ؿدد املًؤفني فٕاذا  هوا ٕاجيػني ٔأو  -ز 

جالجة وجة ذهر ٔأسٌلهئم مجيـػا ٔأمػا ٕاذا زاد ؿػدد املػًؤفني ؾػن جالجػة، فٌػذهر امس املًؤػف ألول ٔأو 

" مؽ ذهػر تليػة تيػا ت اًًرشػ ومراؿػاة حػاالت تىػرار ٔأن ل صِرة ،   ؾحارة " وأٓخرون" ٔأو "كرٍي

 اٍهتميش املتتايل ٔأو امليفعي يف هفس اًعفحة ٔأو ظفحات ٔأخرى.
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يف حاةل ؿدم وجود تـغ اًحيا ت واملـَومات املعَوتة ٌَتوجيق جية ذهر ذ  يف اًِػامش،  -ح 

 ومن ذ :

 ٔأو املرجؽ متحوؿػا تـحػارة )تػدون مًؤػف(  يف حاةل ؿدم وجود امس املًؤف: هذهر ؾيوان املعدر

 ٔأو )جمِول( تني كوسني،   رمق اًعفحة ٔأو اًعفحات امللتخس مهنا.

  يف حاةل ؿدم وجود تيا ت اًًرش اخلاظة ابملعدر ٔأو املرجػؽ، "تػدون  رش" يف حػاةل قيػاب

ية" ٔأو دار اًًرش وؾحارة "دون ماكن اًًرش" يف حاةل ؿدم وجود ماكن اًًرش"، وؾحػارة "دون سػ  

ػذا مػن صػبٔهَ ٔأن يزيػد مػن موجوكيػة اًتوجيػق،  اترخي اًًرش" يف حاةل ؿدم وجػود سػ ية اًًرشػ ، ُو

 ويؤند ؿىل دكة وحرص اًحاحث يف هلي اًحيا ت تبٔماهة ودكة.

، هػذهر: الامس اًاكمػي ٌَمًؤػف )ٕان  ن هرتهػ يف حاةل الاكتحػاس مػن مواكػؽ وظػفحات الٔ  -ط 

ازلراسة املًضورة ؿىل املوكػؽ، ؾيػوان اًعػفحة ٔأو امس املوكػؽ موجودا(، ؾيوان امللال ٔأو اًححث ٔأو 

(، اترخي اًًرشػ ...https://www  مػال )ًىػرتوين ٌٌَلدة ٔأو ايتػوى املًضػور، اًػراتط االٕ ًىرتويناالٕ 

 املوكؽ(.  )ٕان  ن موجودا(، اترخي وساؿة اًتعفمل )زايرةًىرتوينٌٌَلدة وايتوى ؿىل املوكؽ االٕ 

يف حاةل ؿدم اتساع ُامش اًعفحة إلضافة هتميضات وٕاحاالت ٔأخرى، ميىػن الاهتلػال ٕاىل  -ي 

 ُامش اًعفحة املواًية إلنٌلل توجيق ُوامش اًعفحة ألوىل، وتداية ُوامش اًعفحة املواًية.

جيػػة ٔأن تىػػون ظريلػػة توجيػػق املعػػادر واملراجػػؽ يف اًِػػامش واحضػػة ومتسػػلة ؿػػىل مػػدار  -ك 

 ٔأن يتدؽ اًحاحث هفس اٍلط ٔأو اًعريلة يف نتاتة اًِوامش وترتي ا وتركميِػا مػن تدايػة اًححث، مبـىن

ايتَ.  اًححث َو

 :توجيق كامئة املعادر واملراجؽ -2.4

تـترب كامئة املعادر واملراجؽ جزء ال يتجزٔأ من اًححث، ويو ٕادراهجا يف أٓخر اًححث تـد املالحق 

ت. ويه ال تىتػة ٕاال تـػد اىهتػاء اًحاحػث مػن حبػث، وذ  واًفِارس اًفٌية، وكة فِرس ايتواي

ة املعادر واملراجؽ اًيت اكتخس مهنا ًوو ملرة واحدة، وتتضمن ُػذٍ اًلامئػة ًاكفًيتبٔند من اس تخدامَ 

ا يف جيااي حبثَي من نتة فلِية ؿامة ومتخععة وملػاالت  مجيؽ اًواثئق اًيت اؾمتدُا اًحاحث وذهُر

 . هرته عوص كاهوين، وظفحات ؿىل مواكؽ الٔ مـية ومواجيق وهورسائي ؤأظروحات جا ؿَمية

https://www/
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ة اًـَمية اًيت سار ؿَهيا اًحاحث هوٕادراج كامئة املعادر واملراجؽ يف َاية اًححث ُو امتداد ًٔعما

يف لك مراحي ٕاؿداد حبثَ، وتبٔهيد معَية اًتوجيق يف اًِوامش إبؾعاء فىرة ؿامة وصامةل ؾػن مػدى 

ادر ومراجؽ اًححػث. نػٌل يـتػرب ذ  اؿػرتاف مػن كدػي اًحاحػث ٔلةػاب جدية ونفاية وهوؾية مع

 .(1)اًفضي يف ٕاؿداد اًححث وٕاجناٍز

 ويراؾ  يف ترتية كامئة املعادر واملراجؽ اًضواتط واًرشوط اًتاًية:

ٕان ٕاؿداد كامئة املعادر واملراجؽ ثضك مهنجي ومٌؼم يزيد من اًلمية اًـَميػة ٌَححػث اًـَمػي   -أٔ  

 ار  اإلظالع ؿىل املعادر واملراجؽ املفِرسة ثسِوةل ويرس.ويسِي ؿىل اًل

تني كامئة املعادر واملراجؽ وفِرس املعادر واملراجؽ. هون اًفِرس يـي كامئة  ختالفيربز الا -ب 

جبميػػؽ اًـيػػاوين اًػػيت مت الاؾػػامتد ؿَهيػػا يف اًححػػث مػػؽ اإلصػػارة ٕاىل ٔأركػػام اًعػػفحات، ؾىػػس كامئػػة 

ػذا اًفِػرس ٌَمعػادر املعادر واملراجؽ فِيي ال تتض من ذهر تفاظػيي ٔأركػام ألجػزاء واًعػفحات. ُو

واملراجؽ ميىن ٔأن يبئت يف ٔأول اًححث ٔأو يف َايتػَ. وتمكػن ٔأمهيتػَ يف تسػِيي اًوظػول ٕاىل جزئيػة 

 . (2)مـيية من خالل رمق اًعفحات، دون احلاجة ٕاىل تعفمل لك اًححث

 ٔأسس، مهنا:يو ترتية كامئة املعادر واملراجؽ وفق ؿدة مـايري و  -ج 

  َاًرتتيػػة ؿػػىل ٔأسػػاس مـيػػار اًلميػػة اًـَميػػة ٌَمعػػدر، ومػػدى ٔأمهيػػة املـَومػػات اًػػواردة فيػػ

 ومعداكيهتا.

  ،اًرتتية ؿىل ٔأساس احلروف ألجبدية ٔأو اًِجائية، حيػث يػو ترتيػة مجيػؽ اًواثئػق اًـَميػة

 .املـمتد ؿَهيا يف اًححث، استٌادا ٌَحرف ألول ًالمس اًـائًل ٌَمًؤف )اٌَلة(

  اًرتتية ؿىل ٔأساس س ية اًًرش، حبيث ترتية املعادر واملراجػؽ تعريلػة تسَسػَية تحػدٔأ مػن

ٔأكدم معدر ٕاىل ٔأحدث معدر، ويثور اإلصاكل ؾيد اًرتتيػة هبػذٍ اًعريلػة يف حػاةل تـػذر وجػود 

 .س ية اًًرش، ٔأو اصرتاك ٔأن  من معدر ٔأو مرجؽ يف س ية ورش واحدة
                                                            

(1)
سػـد  -131ص، واًىتاتػة اًلاهوهيػة رمارات اًححث، ورسين سالمة حماس ية -121ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضماهؼر:  -

 -113ص، اًػوجزي يف مهنجيػة اًتفىػري اًلػاهوين واًححػث اًـَمػي، حورية سويلي -238ص، مهنجية اًححث اًـَمي، سٌَلن املضِداين

 .28ص، رزيق موش، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًححث اًـَمي
(2)

رمارات اًححػث واًىتاتػة ، ورسين سالمة حماس ية -28ص، ًححث اًـَميرزيق موش، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد ااهؼر:  -

 .132ص ، اًلاهوهية
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  عػػييفِا حسػػة املوضػػوؿات اًػػيت تـاجلِػػا املعػػادر اًرتتيػػة ؿػػىل ٔأسػػاس موضػػوؾِا، وذ  تت

اٌَلػة اًـرتيػة واًلػواميس، ومعػادر ومراجػؽ كاهوهيػة فلِية، نتػة واملراجؽ، فيلسم موال: ٕاىل نتة 

الضائ اجؽ فلِية كاهوهية، اًلواهني، الاجهتادات واًلرارات اًر )م من اًتعييفات اًيت ميىن  ية(، وكرُي

 .الاؾامتد ؿَهيا

 هوؾِا، حبيث يراؾ  يف ذ  هوؾية املعادر واملراجؽ وترتي ا ترتيدػا ٔأجبػداي  اًرتتية ؿىل ٔأساس

ٔأو ُجائيػػا حسػػة لك ظػػيف: اًىتػػة اًـامػػة   اًىتػػة املتخععػػة، اًرسػػائي وألظروحػػات 

(1)واًلرارات اًلضائية ماجلامـية، امللاالت وازلورايت اًـَمية، اًيعوص اًلاهوهية، ألحاك
 . 

ظحيـة املوضوع واملعػادر واملراجػؽ اًػيت اؾمتػد ؿَهيػا اًحاحػث، يه  نأٔ ، يالحغ ظاريف ُذٍ االٕ 

 .(2)كامئة املعادر واملراجؽ مبلتضاُا داًيت تلرر هيفية ترتية وتلس مي املعادر واملراجؽ، ومن   ٕاؿدا

ؾيد ٕاؿداد كامئة املعادر واملراجؽ، يفعي اًحاحث تني املعادر واملراجؽ فيحدٔأ تـرض املعػادر   -د 

َلة اًـرتية،   املعادر واملراجؽ ابٌَلة ألجٌحيػة، ويرت ػا تـػد ذ  حسػة املـيػار اشلي واملراجؽ ابٌ

يـمتدٍ يف اًتعييفي فريت ا ترتيدا ٔأًفدائيػا ٔأو حبسػة هوؾِػا ٔأو موضػوؾِا ٔأو كميهتػا اًـَميػة ٔأو سػ ية 

 .(3)اًًرش

راجػؽ دون ٔأركػام يو ذهر مجيؽ تيا ت اًًرش اخلاظػة ابملعػدر واملرجػؽ يف كامئػة املعػادر وامل -ه 

 اًعفاحات )املًؤف، اًـيوان، دار اًًرش، ماكن اًًرش، اًعحـة، اترخي اًًرش(.

يو نتاتة املعدر ٔأو املرجؽ مرة واحدة يف كامئة املعادر ٔأو املراجؽ، ويف حاةل وجػود مػرجـني   -و 

ػػف ؾيػػد نتاتػػة اًثػػاين مػػط ٔأفلػػي تعػػول  ػػف واحػػد، يػػو الاس تـاضػػة ؾػػن امس املًؤ  مس  2ملًؤ

                                                            
(1)

تلٌيػات ٕاؿػداد اًححػاث اًـَميػة اًلاهوهيػة املعػوةل ، هـميػي ؾحػد املػيـم -124، 122ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضم اهؼر: -

نتاتتػَ ، ومٌاُجَ، ومادتَ، ومعادٍر، حليلتَ، اًححث اًـَمي، ًرتيـةؾحد اًـزيز جن ؾحد اًرحٌلن جن ؿًل ا -187 -185ص، واخملترصة

رزيق موش، حمػارضات يف مليػاس تلٌيػات ٕاؿػداد  -وما تـدُا 72ص، 2212، 6ط، اًرايض، مىتحة اًـحياكن، ومٌاكض تَ، ظياقتَ

 .28ص، اًححث اًـَمي
(2)

 .81ص، 2217/2218، تلداد، وهيةاملىتحة اًلاه، ٔأظول اًححث اًلاهوين، اهؼر: ؾعم  ؾحد اجمليد جىر -
(3)

، تلٌيات ٕاؿداد اًححاث اًـَمية اًلاهوهيػة املعػوةل واخملترصػة، هـميي ؾحد امليـم -122ص، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، رص يد مشيضماهؼر:  -

 .187ص
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 (1).راكات(ف 5)

يف اًححوث اًـَمية اًلاهوهية، يػو ٕادراج اًيعػوص اًلاهوهيػة وخمتَػف اًواثئػق اًرمسيػة ) فػة  -ز

ػػا معػػادر،   يَهيػػا  اًيعػػوص واًترشػػيـات اًلاهوهيػػة اخملتَفػػة ازلرجػػات واًفػػروع( ٔأوال ابؾتحاُر

 ٕاىل ألسػفي املراجؽ، ويو ترتية ُذٍ املعادر واًواثئق اًلاهوهيػة يف صػك ُػريم. مػن ألؿػىل

ؾػ  اًتسَسػي اًتػارخيي ًعػدور تػ  ااؾامتدا ؿىل كاؿػدة درجػة كوهتػا وٕاًزاميهتػا وكميهتػا، نػٌل ير 

  :حسة اًرتتية اًتايل (اًيعوص واًواثئق اًلاهوهية )من ألحدث ٕاىل ألكدم

 .اًترشيؽ ألسايس )ازلس تور( -

 .)املعادق ؿَهيا من ظرف رئيس ادلِورية( واالتفاكياتاملـاُدات  -

 .اًلواهني اًـضوية -

 .اًلواهني )اًلاهون اًـادي( -

 .املراس مي اًترشيـية -

 .ألوامر -

 .س يةااملراس مي اًرئ -

 .املراس مي اًتيفيذية -

(2)ت(ألهؼمة واًتـَاميت )اًلرار، امللرر، املياصري واًتـَامي -
 . 

   إبيراد املـَومات اًتاًية مرتحة جية الاًزتام اًيعوص واًواثئق اًلاهوهيةؾيد تدوين: 

 .ي...(ـاًيط اًلاهوين )دس تور، كاهون، مرسوم ترشي هوع اإلصارة ٕاىل -

 .رمق اًلاهون، واترخي ظدورٍ -

 .مضمون اًلاهون -

  

                                                            
(1)

اًححاث اًـَمية اًلاهوهية املعوةل تلٌيات ٕاؿداد ، هـميي ؾحد امليـم -244ص، مٌاجه اًححث اًـَمي، َلد رسحان ؿًل ايمودياهؼر:  -

 .187ص، واخملترصة
(2)

اًػوجزي يف ، حوريػة سػويلي -132ص، مٌاجه اًححث اًـَمي وتعحيلاهتا يف ميدان اًـَػوم اًلاهوهيػة والاداريػة، اهؼر: ؾٌلر ؾواتدي -

أٓي   لنٌل -71ص، ًححث اًـَمياًضامي يف مهنجية ا، ؿًل مراح، رشيًخ حورية  -114ص ،مهنجية اًتفىري اًلاهوين واًححث اًـَمي

 .37ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي، راحب ظاُري، مٌعور
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 اًـدد واًتارخي اشلي ظدرت فيَ، ريدة اًرمسيةجلا -
(1)

. 

اؾامتد أآيت كرأٓهية من اًلرأٓن اًىرمي يف اًححث، فٕان اًلرأٓن اًىرمي يتعػدر امللدمػة  لايف ح -ح 

، دون ٔأن يػدخي يف كامئػة اًرتتيػة، حيػث يىتػة مػط ًرشػفَ وجػالهل عادر واملراجػؽيف كامئة امل

 )كَيغ(
(2)

. 

رش، يػو تػدوين املدييػة ألوىل، وامس  ة ورشػ ٔأو ٔأنػ  مػن ييػٔأنػ  مػن مد وجود يف حاةل -ط 

 .اًيارش ألول

ب وازلرجػػات ًلػػا ت اًًرشػػ اخلاظػػة ابملعػػادر واملراجػػؽ، يػػو اسػػتدـاد الٔ اؾيػػد تػػدوين تيػػ -ي 

...مية، موي: ٔأس تاذ، دنتور، رميدس، ٕاخلَ ًـ ا
(3)  

                                                            
(1)

 . 35ص، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي، راحب ظاُري، أٓي  مٌعور لاهؼر: نٌل -
(2)

اًػوجزي يف مهنجيػة اًتفىػري ، حوريػة سػويلي -347ص، حعػاء، ٔأسػاًية اًححػث اًـَمػي واالٕ ٔأمحد املـاين،  دض جراداتاهؼر:  -

 .114ص، لاهوين واًححث اًـَمياً
(3)

، مٌاجه اًححث اًـَمي، َلد رسحان ؿًل ايمودي -126ص، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حافغاهؼر:  -

 . 245ص
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 قائنة املصادر واملراجع

 اًلرأٓن اًىرمي -

 اًىتة: 

 .2، ج1414، 3اجن مٌؼور، ًسان اًـرب، دار ظادر، تريوت، ط -1

ػر،  ،محد اجراُمي خرضأٔ  -2 ٕاؿداد اًححوث واًرسائي اًـَمية من اًفىرة حػل اخلامتػة، جامـػة ألُز

 .2213اًلاُرة، 

 محد مايض وأٓخرون، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، ؿٌَلء مرص، )د.ت(.ٔأمحد حسن، أٔ  -3

ٔأمحد زردويم، مالحؼات حول حتديد اإلصاكًية وظياكة اًفروض، مضن نتػاب: دراسػات يف  -4

 .2211، 4املهنجية، ديوان املعحوؿات اجلامـية، ط 

 .3، ج 2228، 1ٔأمحد خمتار ؾحد اًـميد معر، مـجم اٌَلة اًـرتية املـادضة، ؿامل اًىتة، ط -5

، مرنػز اجػن خػسلون ٌَـَػوم ٔأسٌلء حسني مَاكوي، سػؤال املػهنج، مضػن نتػاب: ٔأسػ  ةل املػهنج -6

 .2221الاوساهية والاجامتؾية، جامـة كعر،

فة اًححػػث اًـَمػػي، اًـػػال ٌَعحاؿػػة ٕاايد يوسػػف احلػػاج اسػػٌلؾيي، حمػػارضات يف املػػهنج وفَسػػ -7

 .2219، 1واًًرش، تلداد )اًـراف(، ط

خعػوة إلؿػداد اًححػوث واًرسػائي اجلامـيػة، دار  25تىتة حبثا   ا،  ٔأمين ٔأتو اًروس، هيف -8

 اًعالئؽ، )د.ب(، )د.ت(.

 .2،2212ٔأمين سـد سَمي: ٔأساس يات اًححث اًلاهوين، دار اٍهنضة اًـرتية، مرص، ط -9

موش رزيق، حمارضات يف ملياس تلٌيات ٕاؿداد اًـَمي،  يػة احللػوق واًـَػوم اًس ياسػ ية،  -10

 .2221-2222، 1جامـة ابتية 

 .راتـة حلوق )الكس يم(ًاًس ية ا ،يف اًلاهون امللارنتحاين اًعاُر، حمارضات  -11

، 2تويم ٔأ ي، مٌاجه اًححث وتفسري اًيعوص يف اًـَوم اًلاهوهيػة، جػريت ًٌَرشػ، اجلزائػر، ط -12

2219. 

تويم أٓ ي، مٌاجه اًححث وتفسري اًيعوص يف اًلاهوين اًوضػـي و اًترشػيؽ اإلسػاليم، جػريت  -13

 ت(..ًٌَرش، اجلزائر، )د

 اجػن مرنزاًتيجاين ؾحد اًلادر حامد، ٕاجاابت حول ٔأس  ةل املهنج، مضن نتاب: ٔأس  ةل املهنج،  -14

 .2221كعر، جامـة والاجامتؾية، الاوساهية ٌَـَوم خسلون



 

  العسيس عبد بً ميلود/ د: إعدادالعلني البخث ميهجية يف حماضرات

 

132 

جدػػريي ايسػػني، املهنجيػػة اًـَميػػة ٌَححػػث يف اًـَػػوم اًلاهوهيػػة والاداريػػة، دار احلامػػد ًٌَرشػػ  -15

 .2217، 1واًتوزيؽ، ؾٌلن، ط

ٔأًليػ  ؿػىل ظَحػة كػاهون حٌػا ،  حمػارضات يف مػادة مهنجيػة اًححػث اًـَمػي، ،جداي ؿًل -16

 2219 -2218، 1 ية احللوق واًـَوم اًس ياس ية، جامـة ابتية ،1وكاهون ؾلاري ماسرت

 دار اإلحعػػائية، ظركػػَ -ٔأدواتػػَ -مفاُميػػَ اًـَمػػي اًححػػث ٔأسػػاًية ؾعػػوي، ؾػػزت جػػودت -17

 .2227 ،1ط اًثلافة،

ري، مـجم اًعحاح، دا -18  .2212، 4ر املـرفة، تريوت، ًحيان، طاجلُو

محدي ٔأتو اًفتوح ؾعيفػة، دًيػي اًحاحػث يف الاكتحػاس واًتوجيػق مػن ألهرتهػ ، دار اًًرشػ  -19

 .2229، 1ٌَجامـات، اًلاُرة، ط 

حورية سػويلي، اًػوجزي يف مهنجيػة اًتفىػري اًلػاهوين واًححػث اًـَمػي، دار ُومػة، اجلزائػر،  -20

2218. 

 ،2218اًضامي يف مهنجية اًححث اًـَمي، دار ُومة، اجلزائػر، حورية ًخضريي ، ؿًل مراح:  -21

 .45ص

، معػادر املـَومػات )اًتلَيديػة واإلًىرتوهيػة(،  راحبي مععف  ؿَيان، ٕاميان فاضػي اًسػمرا -22

 دار اًيازوردي، )د.ت(.

رحبي معػعف  ؿَيػان، اًححػث اًـَمػي ٔأسسػَ، مٌاُجػَ ؤأسػاًيحَ، ٕاجراءاتػَ، تيػ  ألفػاكر  -23

 )د.ت(.ازلًوية، ؾٌلن، 

رجػػاء وحيػػد دويػػدي، اًححػػث اًـَمػػي ٔأساسػػ ياتَ اًيؼريػػة، وذمارسػػاتَ اًـَميػػة، دار اًفىػػر  -24

 .2222، 1املـادض، تريوت، دمضق، ط

 اًثاهيػػة اًسػػ ية ًعَحػػة اًـَمػػي، اًححػػث ٕاؿػػداد تلٌيػػات مليػػاس يف حمػػارضات مػػوش، رزيػػق -25

 .2222-2221اجلامـية ، اًس ية1 ية احللوق واًـَوم اًس ياس ية، جامـة ابتية ،(د.م.ل) ًيساوس

 .2226رص يد مشيضم، مٌاجه اًـَوم اًلاهوهية، دار اخلسلوهية، اجلزائر، ظحـة  -26

 ؾػٌلن، املفتوحػة، اًلدس جامـة مًضورات اًـَمي، اًححث مٌاجه وأٓخرون، اًلوامسة رص يدي -27

 .2228 ،2ط

 واٍمتثيػي ابًتعحيػق اًـمَيػة ألسػس اجلامـية اًرسائي يف اًححثية اجلودة مـايري ؾ ن، رايض -28

 .2214 ًحيان، تريوت، اًـَمية، اًىتة دار اخلعة، ًوضؽ

 .2216يربت، تريوت، إ رميا ماجد، مهنجية اًححث اًـَمي، مؤسسة فريد ريش  -29



 

  العسيس عبد بً ميلود/ د: إعدادالعلني البخث ميهجية يف حماضرات

 

133 

، 1سـد سَامين املضِداين، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي، دار ٔأسػامة ًٌَرشػ واًتوزيػؽ، ؾػٌلن، ط -30

2219. 

 لاهوين، دار اٍهنضة اًـرتية، اًلاُرة.اًس يد متام، مٌاجه اًححث وكواؿد الاس تدالل اً -31

س يف اإلسالم سـد معر، املوجز يف مهنج اًححث اًـَمػي يف اًرتتيػة واًـَػوم اإلوسػاهية، دار  -32

 .2229، 1اًفىر، دمضق، سوراي، ط

ٔأمحد حمروس ؿػًل  يج، اًػوجزي يف ٕاؿػداد اًححػث اًـَمػي ، صادية ٕاجراُمي مععف  ايرويق -33

 .2212، 1كتعاد، اًرايض، طاًلاهوين، مىتحة اًلاهون والا

رشيفة سومايت، حمارضات اًفعي اًثاين يف مهنجية اًححث اًـَمي، موهجة ًعَحة اًسػ ية ٔأوىل  -34

ماسػػرت، ختعػػط: كػػاهون ٕاداري،  يػػة احللػػوق واًـَػػوم اًس ياسػػ ية، جامـػػة جػػياليل توهـامػػة 

 .2222/2221مميس مَياهة، اجلزائر، اًس ية اجلامـية 

 .2212، 1 دراسة اًلاهون، مًضورات اًزين احللوكية، طظا  ظَيس، املهنجية يف -35

 .2223 اجلزائر، ؾياتة، اًـَوم، دار ٌَجامـيني، اًلاهوين اًححث مهنجية رشوخ، ازلين ظالح -36

ؿػادل راين َلػػد راين، ٕاؿػػداد ونتاتػػة اًرسػػائي اًـَميػة، مًضػػورات امليؼمػػة اإلداريػػة ٌَتليػػة  -37

 .2213ة، الادارية، جامـة ازلول اًـرتية، اًلاُر 

ؿامص خَيي، مهنجية اًححث اًلاهوين ؤأظوهل، تعحيلات من اًيؼام اًلػاهوين اًفَسػعيي، دار  -38

 .2212، 1اًرشوق، ؾٌلن، ط

ؿامر اجراُمي كٌدًيجي، اًححث اًـَمي واس تخدام معػادر املـَومػات اًتلَيديػة واإلًىرتوهيػة،  -39

 .2227، 2دار اًيازوردي، ؾٌلن، ط 

 جية اًححث اًـَمي، دار اًيازوردي، )د.ب(، )د.س(.ؿامر ٕاجراُمي كٌديَجي، مهن  -40

 .2214ؾحد اًرمحن س يد سَامين، مٌاجه اًححث، ؿمل اًىتة، )د.ب(،  -41

ؾحد اًرص يد جن ؾحد اًـزيز حافغ، ٔأساس يات اًححث اًـَمي، مرنػز اًًرشػ اًـَمػي، جامـػة  -42

 .امل  ؾحد اًـزيز، املمَىة اًـرتية اًسـودية، )د.ت(، )وسخة مزيدة ومٌلحة(

 اًىويػ ، جامـػة املـػادضة، اًىػربى اًلاهوهيػة واملياجه امللارن اًلاهون اًرتماهيي، اًسالم ؾحد  -43

 .1982 ،2ط

، حليلتػَ، اًـَمػي، اًححػث اًرتيـػة، ؿػًل جػن اًرحٌلن ؾحد جن اًـزيز ؾحد -44  ومادتػَ، ومعػادٍر

 .2212 ،6ط اًرايض، اًـحياكن، مىتحة ومٌاكض تَ، ظياقتَ، نتاتتَ ومٌاُجَ،
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، دًيػي اًحاحػث ٕاىل ٕاؿػداد اًححػث اًـَمػي، دار اًىتػاب ينًلي َلػد اسػٌلؾيي اًـمػراؾحد ا -45

 .2212، 2اجلامـي، ظيـاء، اٍمين، ط

، ٕاؿداد اًححث اًلاهوين، دار حمدالوي ًٌَرش واًتوزيؽ، ؾػٌلن )ألردن(، ًلؾحد اًلادر اًض يخ -46

 )د.ت(.

 .2223ـة ابيج خمتار، ؾياتة، ؾحد اًيور  يج، مهنجية اًححث اًلاهوين، مديرية اًًرش، جام -47

 معحـػة اًتعحيػق، ٕاىل اًيؼريػة مػن اًلاهوهية اًـَوم يف املهنجية فؤاد، ٔأهوار صـري، اًواحد ؾحد -48

 2215 امللرب، اًحيضاء، ازلار اجلديدة، اًيجاح

اب  -49 جراُمي ٔأتو سَامين، نتاتة اًححث اًـَمي ظياكة جديدة، مىتحة اًرصػد  رشون، إ ؾحد اًُو

 .2225، 9اًرايض، ط

ؾحود ؾحد هللا اًـسىري، مهنجيػة اًححػث اًـَمػي يف اًـَػوم اًلاهوهيػة، دار اٍهنػري، دمضػق،  -50

 .2224، 2سوراي، ط

 .2218ؾعم  ؾحد اجمليد جىر، ٔأظول اًححث اًلاهوين، املىتحة اًلاهوهية، تلداد )اًـراق(،  -51

، دار اجػن ؾليي حسني ؾليي، خعوات اًححث اًـَمي من حتديد املضلكة ٕاىل تفسري اًيتيجة -52

 (.تنثري، )د.ب(، )د. 

ؾاكصة َلد ؾحد اًـال، سايم تديؽ مٌعور، املهنجيػة اًلاهوهيػة، مًضػورات احلَػيب احللوكيػة،  -53

 .2223ًحيان، 

ؿػػًل ؾحػػد املػػومن، مٌػػاجه اًححػػث اًـَمػػي يف اًـَػػوم الاجامتؾيػػة: ألساسػػ يات واًتلٌيػػات  -54

 .2228 ،1ٔأنتوجر، تيلازي ًيخيا، ط 7وألساًية، مًضورات جامـة

ؿًل ؾحود جـفر، مهنجية اًححث اًـَمي واملهنجية يف ؿمل اًلاهون، مًضػورات زيػن احللوكيػة،  -55

 .2216، 1تريوت، ًحيان، ط

 .2224ؿًل مراح، مهنجية اًتفىري اًلاهوين، ديوان املعحوؿات اجلامـية،  -56

 .ؿًل مـمر ؾحد املومن، مٌاجه اًححوث يف اًـَوم الاجامتؾية، ألساس يات واًتلٌيات -57

 اجلػودة ملـػايري وفلا وألظروحات اًرسائي ٕاؿداد ٕاىل املرصد الٔ دميي، والاؾامتد اجلودة ؾٌلدة -58

  .2215 ،4ط اًرايض، ألمٌية، ٌَـَوم اًـرتية  يف جامـة الٔ دميي، والاؾامتد

ؾٌلر توضياف، ٕاؿداد ٔأظروحة دنتوراٍ يف اًـَوم اًلاهوهية، جسور ًٌَرش واًتوزيػؽ، اجلزائػر،  -59

 .2219، 1ط
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، 1ؾٌلر ؾحػاس احلسػيي، مٌػاجه اًححػث اًلػاهوين، مًضػورات احلَػيب احللوكيػة، تػريوت، ط -60

2212. 

ؾٌلر ؾواتدي، مٌاجه اًححث اًـَمي وتعحيلاهتا يف ميػدان اًـَػوم اًلاهوهيػة، ديػوان املعحوؿػات  -61

 .1999، 3اجلامـية، اجلزائر، ط

 .2212ة ٔأس يوط )مرص(، ؾوض حسني اًتودري، اًححث اًـَمي ؤأخعائَ اًضائـة، جامـ -62

كاًة ؾوض اًيوايسة، معادر املـَومات يف املىتحات ومرانػز املـَومػات، دار ظػفاء ًٌَرشػ  -63

 .2215، 2واًتوزيؽ، ؾٌلن، ط

فارس رص يد اًحيايت، احلاوي يف مٌاجه اًححث اًـَمي، دار ازلسويق اًـَميػة، ؾػٌلن، ألردن،  -64

 .2218، 1ط

 .2214، 5فة اًـمل، ديوان املعحوؿات اجلامـية، طمدخي ٕاىل املهنجية وفَس يس،در إ فاضًل  -65

فاظمة ؾوض ظاجر وأٓخرون، ٔأسس ومداد  اًححث اًـَمي، مىتحة ومعحـة اإلصـاع اًفٌيػة،  -66

 .2222، 1اإلسىٌدرية، ط

فريد  مي ٔأتػو زييػة وأٓخػرون، مٌػاجه اًححػث اًـَمػي. ظػرق اًححػث اًيػوؾي، دار املسػرية،  -67

 .2227 ،2ًٌَرش واًتوزيؽ، ؾٌلن، ألردن، ط

 .2211، 5اًفريور أآبدي، اًلاموس اييط، دار املـرفة، تريوت، ًحيان، ط -68

 ،ُري، مهنجية ٕاؿداد حبث ؿَمي، دار اًِدى، ؿني مَػيةل، اجلزائػرانٌلل أٓي  مٌعور، راحب ظ -69

2223. 

 .2216نٌلل دصًل، مهنجية اًححث اًـَمي، مًضورات جامـة حٌلة، سوراي،  -70

 .2211، 1حث اًـَمي، دار اًراية، ؾٌلن، طماجد َلد اخلياط، ٔأساًية اًح -71

 .2ٍلؽ اٌَلة اًـرتية، املـجم اًوس يط، دار ازلؾوة، ج -72

ر اًسػٌلك، ظػرق اًححػث اًـَمػي ٔأسػس وتعحيلػات، دار اً  -73 ، 1ازوردي، ؾػٌلن، طيػَلد ٔأُز

2228. 

 .2212َلد حسني مٌعور، اًلاهون امللارن، دار اجلامـية اجلديدة، اإلسىٌدرية،  -74

 .2215ًل ايمودي، مٌاجه اًححث اًـَمي، دار اًىتة، ظيـاء )اٍمين(، َلد رسحان ؿ -75

َلد ؾحد اًلػي سػـودي، حمسػن ٔأمحػد اخلضػريي، نتاتػة اًححػوث اًـَميػة ورسػائي ازلتَػوم  -76

 .2227واملاجيس تري وازلنتوراٍ، مىتحة ألجنَو مرصية، مرص، 
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ؼرية واملِارات اًتعحيليػة ازلًيػي مععف  اًحيدري ٔأتو سـدٍ، املهنجية اًلاهوهية تني اًلواؿد اًي -77

 .2222، 1اًـمًل ٌَلاهوهيني، دار ألُرام ًإلظدارات اًلاهوهية، مرص، ط

 .2223مععف  فؤاد ؾحيد، رمارات اًححث اًـَمي، ٔأ دميية ازلراسات اًـاملية،  -78

مـداوي جنية، اًوايف يف مهنجية اًححث اًـَمي يف اًـَوم اًلاهوهية، دار اإلخالص واًعػواب،  -79

ران، اجلزائر، ط  .2222، 1ُو

، ان، املدخي ٕاىل ٕاؿداد اًححث، دار اًىتة اًـَمية، تريوت، ًحيػيناملفيت رفيق الاسالم املد -80

 )د.ت(.

 ًعَحػة حمػارضات خمعوظاتػَ، حتليػق وظػرق ومٌاُجَ، تلٌياتَ، اًـَمي اًححث  يف، مٌعور -81

 .2221/2222 اجلامـية اًس ية ابتية، جامـة -ماجس تري -ؿَيا دراسات ٔأوىل اًس ية

 .2213مىن تولك اًس يد، ٔأخالكيات اًححث اًـَمي، جامـة اجملمـة، اًـرتة اًسـودية،  -82

مهنجيػػة اًححػػث اًـَمػػي يف اًـَػػوم الاوسػػاهية، ترمجػػة: توزيػػد ةػػراوي  ،مػػوريس اجنػػرس -83

 .2226وأٓخرون، دار اًلعحة، اجلزائر، 

 ٕاؿداد اًححث اًلػاهوين، دار سٌلؾيي، هيفية ٕاؿداد اًححث اًـَمي دراسة يفإ ميادة ؾحد اًلادر  -84

 .2216سىٌدرية، اجلامـة اجلديدة، االٕ 

 .2223 يج ؾحد اًيور، مهنجية اًححث اًلاهوين، جامـة ابيج خمتار، ؾياتة،  -85

 دض جرادات ؤأمحد املـاين، ٔأساًية اًححث اًـَمي واإلحعاء. هيف تىتة حبثا ؿَميا، دار  -86

 .2212 )د.ب(، ٕا راء ًٌَرش واًتوزيؽ،

 جىر، ٔأساس يات اًتفىري امليعلي واًححث اًـَمي، ظيحة ٔأ دميي، )د.ت(. ميجراُإ َلد جنالء  -87

جنػػوى احلسػػ ي، َلػػد كدييسػػ، ألظػػول املهنجيػػة ًىتاتػػة اًححػػث اًـَمػػي، مؤسسػػة اًرحػػاب  -88

 .2216-2215، 1احلديثة ٌَعحاؿة واًًرش، تريوت، ًحيان، ط

 .2211، 1ة، دار املسرية، ؾٌلن، طورسين سالمة حماس ية، رمارات اًححث واًىتاتة اًلاهوهي -89

اًيؼم اخلحرية، املِرات الٔ دميية، اجلامـػة اإلًىرتوهيػة اًسػـودية، املمَىػة اًـرتيػة اًسػـودية،  -90

 .2212، 1ط

تلٌيػات ٕاؿػداد ألحبػاث اًـَميػة واًلاهوهيػة املعػوةل واخملترصػة، دار تَلػيس،  ،هـميي ؾحد امليـم -91

 .2221اجلزائر، 

 .2214ٌاجه اًححث اًـَمي، دار املـرفة اجلامـية، الاسىٌدرية، مرص، هيًَل َلد اًـعار، م  -92
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ئاكان ؾحد اًـزيز رضا، ٔأظػول اًححػث اًلػاهوين، مًضػورات زيػن احللوكيػة، تػريوت، ًحيػان،  -93

  .2219، 1ط
94- Jean- Pierre Gridel, La dissertation le cas pratique et la consultation on 

droit prive: Methodes- illustrations, èd. Dalog.4èd, 1996, 
 امللاالت اًـَمية: 

 تـَػمي حبػوث ؿػىل اًرتنػزي مػؽ اًرتتوي اجملال يف اًيوؾي اًححث تعممي اًفليَ، ٔأمحد حسن ٔأمحد -1

ية اجملةل اًـرتية، اٌَلة  .2217 ،23اًـدد ،22اجملسل واًيفس ية، اًرتتوية ٌسلراسات ازلًو

 جامـػة اًرتتيػة  يػة اًـَيا ازلراسات ظَحة امتالك درجة اًلداظي، اًلي ؾحد ؿًل ٔأمحد، ُالل -2

 اًعَحػة، هؼػر وهجػة مػن اًركميػة املـَومػات ومعػادر اًححػث حمر ت اس تخدام ملِارات ظيـاء

 .2215 يوهيو ،4 اًـدد ،15 اجملسل اٍمين، اًرتتية،  ية احلديدة، جامـة ،(ؿَمية جمةل) ٔأحباث

 جمػةل اًـَمػي، اًححػث ورمقيػة املـَومػات يػاتىًٌووج  تعػور ؿػًل، خَػويف اذليػد، ؾحػد مـوش -3

 .2219 جويَية، ،5 اًـدد اجلزائر، املس يةل، جامـة اجملمتؽ، وؿَوم اإل سة

 ظػرف مػن SNDL اخلػط ؿػىل ٌَتوجيق اًوظي اًيؼام اس تخدام ملني، هعرية توهيف، ملني َلد -4

 جمػةل املسػ يةل، جامـة ،والاجامتؾية الاوساهية اًـَوم جلكية ميداهية دراسة اًثاًث، اًعور ظَحة

 .2221جاهفي ،2اًـدد ،12 اجملسل املس يةل، جامـة والاوساهية، الاجامتؾية اًـَوم

 اًفىػري ًإلهتػاج اًحػاحوني تواتػة:(SNDL) اًـَمػي ٌَتوجيػق اًػوظي اًيؼػام اًلػادر، ؾحد نداوة -5

 .2214 جوان ،21اًـدد ،22 اجملسل ابجلَفة، ؿاصور زاين جامـة املداد، جمةل واًـاملي، اًوظي

يػة اًحيا ت كواؿد هبول، أٓمٌة -6  ٌَـَػوم اًلػادر ؾحػد ألمػري جامـػة جمػةل اًتػبٔجري، ومـػامالت ازلًو

 .2222 ماي ،36 اجملسل اجلزائر، كس يعيية، الاسالمية،

 املواكؽ اإلًىرتوهية: 

ات ٔأمهية اًححث اًـَمي يف اجملال اًلاهوين، حبث متاح ؿىل موكؽ: مدتـث ٌسلراسات والاستضار  -1

 الٔ دميية: 
https://mibta3ath.com/dets.php?page=802. )26/05/2021. 13

h
:28(. 

 ،/https://lookinmena.comؿىل موكؽ  اًححث اًـَمي ٔأل املعادر اًـاملية ٌَملاالت اًـَمية، متاح -2

 ؿىل اًراتط اًتايل:
https://bit.ly/3AbIAJ5  . (13/07/2022 .16

h:40 .(          

متاح ؿىل  -اًتساؤالت يف اًححث اًـَمي، ماُيهتا ؤأُدافِا وظياقهتا واًفرق تيهنا وتني اًفروض -3

 ، ؿىل اًراتط:املوكؽ: س يدك ًالستضارات الٔ دميية واًرتمجة
https://www.sanadkk.Com/blog/post/14.  (29/12/2021. 21

h
:  45 ) 

https://mibta3ath.com/dets.php?page
https://lookinmena.com/
https://bit.ly/3AbIAJ5
https://www.sanadkk.com/blog/post/14
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 27، ص2221 ،ٕاميان معر اًلامدي، ألخعاء اًضائـة يف اًرسائي اًـَميػة، جامـػة املػ  سػـود -4

 وما تـدُا متاح ؿىل اًراتط اإلًىرتوين:
http://drasah.com/Archiving/website/12920210905417/.pdf. (07/01/2022. 18

h
:30). 

ٕاميان موا املومي، موا توفيق ألخػرس، رمػارات اسػ تخدام ألهرتهػ  يف اًححػث اًـَمػي،  -5

 متاح ؿىل اًراتط:
https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_a

llmy 

ػو ترمجػة ًىتػاب دًيػي اًًرشػ  -6 اًتوجيق اًـَمي، دًيي اًًرشػ اًـَمػي، ترمجػة ذايب اًحداييػة، ُو

ة، اًعحـة اخلامسة، ُمتاح ؿػىل اًػرتط اًتػايل دلـية ؿمل اًيفس ألمريىي Publication Manual اًـَمي

 ملىتحة املرجؽ:
https://www.elmarjaa.com/2019/01/blog-post_77.html 

ألول،  اًعػػدارمحػػد جػػن َلػػد اًلحعػػاين، ٔأجػػرز ألخعػػاء اًضػػائـة يف ألحبػػاث اًـَميػػة. )د.د(  -7

 وما تـدُا، متاح ؿىل اًراتط اإلًىرتوين اًتايل: 22، ص2221
 https://hamed ed.com/sciresearch. (07/01/2022. 18

h
:48). 

سوزان تً  حسني جح معر، ألخعاء اًضائـة يف نتاتة خعط رسائي املاجيس تري وازلنتػوراٍ.  -8

 متاح ؿىل اًراتط اإلًىرتوين اًتايل: 
https://ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsame.ksu.edu.sa/files/attach/82/pdf . 

(07/01/2022. 18
h
:25) 

 ، متاح ؿىل اًراتط اًتايل:2221صاليل وائي، تلٌيات اًحاحث اًلاهوين اإلًىرتوين،  -9
 https://drive.google.com/file/d/15M7AV7BdJgRoHCsHvS-7CwCCtnXDfxKr/view 

جراُمي املتيويت، ٔأظول اًححػث اًـَمػي اًلػاهوين، جمػةل اًفلػَ واًلػاهون )ؾػن موكػؽ جمػةل ظا  ا -10

 اًححرين(، متاح ؿىل اًراتط: 
www.majalah.new/ma 

 ُمتاح ؿىل اًراتط اًتايل: ؾعا حسني درويش وأٓخرون، دًيي مـايري جودة اًححث اًـَمي.  -11
http://site.iugaza.edu.ps/adarwish/filles. (29/12/2021. 12

h
 :21). 

ؿائدة مععف  سٌَلن، امليعات اًـَمية اًـاملية ودورُا يف تـزيز اًححث اًـَمي واًتواظي تني  -12

اًحػػػاحوني، املػػػؤمتر اًـَمػػػي ازلويل اًـػػػارش، حتػػػ  ؾيػػػوان "حتػػػدايت اجليوفزيايئيػػػة والاجامتؾيػػػة 

يػػو، متػػوز 26 -25ساسػػ ية واًعحيـيػػة يف تيئػػة متلػػرية، والٔ  ترهيػػا، صػػ حىة  -اسػػعيحول -2219، يًو

 . ُمتاح ؿىل اًراتط اًتايل:1693املؤمترات اًـرية، ص 
http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/302/pdf 

اًفروق ألساس ية تني اًتساؤالت واًفرضيات يف اًححث اًـَمي. متاح ؿىل املوكػؽ اإلًىػرتوين  -13

 ًػ : امليارة ًالستضارات، ؿىل اًراتط:
 https: //www.manaraa.com/post/6360.( 29/12/2021. 21

h
:35). 

https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_allmy
https://www.researchgate.net/publication/323337051_mharat_astkhdam_alantrnt_fy_albhth_allmy
https://drive.google.com/file/d/15M7AV7BdJgRoHCsHvS-7CwCCtnXDfxKr/view
https://drive.google.com/file/d/15M7AV7BdJgRoHCsHvS-7CwCCtnXDfxKr/view
http://site.iugaza.edu.ps/adarwish/filles
http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/302/pdf
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 اًـَمي. متاح ؿىل اًراتط:فاظمة املؤيد، املياجه اًفَسفية يف اًححث  -14
   http://wortraining.com  

 فَسفة اًححث: ما يه، وملاذا، . متاح ؿىل اًراتط:  -15
http://www.saudiacademics.com  .(01/09/2021. 10

h
:30) 

 .3مـايري ومعادر ظػياكة الاصػاكًية اًححثيػة اجليػدة، ص ،، رشع ؾحد اًرزاقنٌلل ؾوييس  -16

 ُمتاح ؿىل اًراتط اًتايل: 
https://www.researchgate.net/publication/331398820_mayyr_w_msadr_syaght_alashkalyt_al

bhthyt_aljydt . (10/08/2022. 11
h
 : 20) 

 ٔعماهة اًـامة ٌَحىومة اجلزائرية ؿرب اًراتط: املواكؽ اًرمسي ً -17
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

  /https://www.coursupreme.dz مكة اًـَيا ؿرب اًراتط:املوكؽ اإلًىرتوين ٌَمح -18

  /https://www.conseildetat.dz: ؿرب اًراتط ازلوةل، جملَس اإلًىرتوين املوكؽ -19

 ؿرب اًراتط: ،ASJP اجلزائرية اًـَمية اجملالت مٌعة  -20
 https://www.asjp.cerist.dz/  

 ؿرب اًراتط:  ،(SNDL) اخلط ؿىل ٌَتوجيق اًوظي اًيؼام  -21
   https://www.sndl.cerist.dz/  

 . متاحة ؿىل اًراتط اًتايل:SNDL اًـَمي ٌَتوجيق اًوظي هحذة تـريفية اًيؼام -22
https://www.sndl.cerist.dz/index.php?p=1 (10/08/2022. 16

h
 :22) 
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