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 8102/8102الموسم الجامعي: 



I. :معلومات عن المحاضرة 

 الجامعي علي كافي تندوف المركز :امعةالج

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير العلوم: قسم

 أولى جدع مشترك السنة :المستهدفةالفئة 

 بحث العلميمنهجية ال :المقياس

 وحدة تعليم منهجية

 البحث العلمي  :عنوان المحاضرة

 محاضرة  :نوع الدرس

 10 :لمعاملا

 10الرصيد:

 .00:11-01:11: لتوقيتا

II.  المحاضرةمحتوى : 

 تسلسل كل نشاط يأتي ضمنللتعلم. و تثالثة نشاطا فصلين كل فصل يحتوي على المحاضرة على تحتوي

تمارين و بأسئلة التعلمتطرق اليها الدرس. دعمت كل نشاطات يبيداغوجي يسمح باستيعاب المفاهيم التي 

 للمفاهيم. أكثرعلى استيعاب  بالقدرة تسمح

III. :تقديم المحاضرة 

 مقدمة:

من المهام المنوطة على عاتق الجامعات ومراكز البحث، هو اإلنتاج العلمي، والمتمثل أساسا 

وتقديم االقتراحات المرتبطة بمعالجة ظواهر ومشكالت المجتمع، من خالل التصدي لها  الحلول إيجاد في

ثم  للها، يمحصهابالبحث والدراسة. فالباحث ينتقل من مرجع إلى آخر، ينتقي المعلومات والمذكرات، يح

علمية، تحمل في جنباتها حلوال للناس، كالنحلة تنتقل من زهرة إلى أخرى تمتص  يقدم مذكرة أو أطروحة

غير أن عملية البحث ليست بالعملية السهلة، وال تؤتى  .رحيق األزهار لتصنع لنا عسال فيه شفاء للناس

 منهجية وبناء .. أحد. فهيألي 

من أجل هذا، تأتي هذه المحاضرة لعرض منهجية وبناء البحوث األكاديمية الجامعية. وأهم العناصر      

والمتطلبات التي يجب أن يأخذ بها الطلبة خاصة المقبلين منهم على التخرج في ميدان العلوم االقتصادية 

  والتجارية وعلوم التسيير. 

 العلمي البحث حول عامة مفاهيم: األول الفصل

 مقدمة الفصل:

 الواقعو التطبيقي بالجانب لألبحاث النظري الجانب وربط العلمي التواصل هو للباحث األساسية المهام من

 كني لم البداية في. وتنظيمها األفكار لتطوير جديد هو ما كل عن يبحث أنه الباحث طبيعة ومن. المعاش

 ذاه في كبير اهتمام هناك أصبح الزمن مرور مع لكن علمي، بحث وكتابة لتنظيم متفقة معايير هناك

 .العلمي البحث تنظيم أشكال طويرت رسمي بشكل تدريجيا وبدأ. المجال



 

 :مفهوم البحث العلمي .0

 لعلمي  ا البحث فمصطلح. العالم حول المعرفة إلى للوصول الوحيد الطريق هو العلمي   البحث لغة: -

ن  أي" بََحثَ " الثالثي الفعل مصدر هي: البحث وكلمة". العلمي" و" البحث: "هما كلمتين من يتكو 

ى، سأل،: بمعنى  لمةك معنى يكون وبهذا. وكشف وتقص ى، وتتب ع، وفت ش، طلب،و وحاول، وتحر 

 السؤال على يعتمد ال أن ه كما معي ن، أمر أو معي نة حقيقة عن التقص ي أو السؤال هو: البحث

 صولو حت ى والتنقيب والتخي ل، والتأم ل، التفكير، على أيضا   يعتمد وإن ما والتقص ي، والطلب

 .مبتغاه أو هدفه إلى الباحث

 الموثوقة المعلومات جمع في يستخدم منظ م أسلوب هو االصطالح في العلمي   البحث اصطالحا: -

 م  ت التي والمعلومات البيانات ومراجعة تحليل ثم   الصغيرة، المالحظات وتدوين كبيرة، بدق ة

تها من للتأك د وذلك جمعها،  لىإ الوصول ثم   عليها، جديدة معلومات إلضافة أو عليها والتعديل صح 

ض قد التي المشكالت حل   في وتساهم تساعد جديدة ونظري ات وفرضي ات قوانين  يف لها نتعر 

 .وحياتنا مجتمعاتنا

 ظمالمن واالستقصاء لالستعالم وسيلة"  أنه على العلمي البحث بدر أحمد الدكتور يعرف وكما

 طويرت إلى باإلضافة جديدة، عالقات أو معلومات اكتشاف بغرض الباحث، به يقوم الذي والدقيق،

 لدقيق،ا واالستعالم الفحص هذا في يتبع أن على فعال، الموجودة المعلومات تحقيق أو تصحيح أو

 .العلمي المنهج خطوات

 :البحوث وأشكال انواع  .8

 من حيث الهدف: .أ

 :يف الرئيسي ة التغيرات كافة دراسة على الباحث تساعد التي البحوث هي بحوث استنتاجية 

 والبيانات اآلراء جمع طريق عن صحتها؛ من التحقق بهدف فرضياتها على والتعرف الُمشكلة،

ا لها؛ بديلة   حلوال   توفر نتائج إلى الوصول بهدف تحليلها ثم   ومن المشكلة، في الخاصة  يُساعد مم 

 .الُمشكلة هذه معالجة على

  :ناءب الموجودة، لظواهروا المشكالت عن البحث بعملية بالقيام األبحاث هذه تعلقبحوث تجريبية 

 األمور من العديد على يقوم الذي العلمي، البحث منهج أو العلمي المنهج على قائمة أسس على

 التأك د لىإ تؤد ي التي الدقيقة بالتجارب القيام إلى باإلضافة األساسية، الفروض ووضع كالمالحظة

ة من  .الموضوعة الفرضي ات صح 

  :منو اإلحصائية بالطرق تحليلها ثم البيانات جمع على ساساأ تقوم بحوث وهيبحوث إحصائية 

 ثكالبح البحوث أنواع من نوع أي مع البحث دمج ويمكن البيانات تلك من معلومات استنتاج ثم

 .التاريخي اإلحصائي البحث أو المقارن اإلحصائي

 :لمتعل قةا األحداث أو الظواهر من مجموعة وصف على بالعمل البحوث هذه قومت بحوث وصفية 

 الظروف لجميع مفصل ووصف بها، المتعلقة والحقائق المعلومات جمع على والعمل بالبحث،

 .الواقع أرض على هي كما حالتها عن شامل تقرير وعمل الظاهرة، بهذه المحيطة

 :عينةم ظاهرة الستكشاف مالئمة األكثر األنواع من االستكشافية البحوث تعد بحوث استكشافية 

 مجموعة وضع أو دراستها، في البدء قبل بدقة المشكلة تحديد بهدف الظواهر من مجموعة أو

 اختبارها بغرض الفروض من معينة

 



 

 من حيث نوع البيانات: .ب

  :الشيء عن التفاصيل كل معرفة أجل من الواقع أرض على دراسة عن عبارة هيبحوث ميدانية 

 لكل أن إال اإحصائه أو حصرها يمكن ال والتي البحث مجاالت تعدد من وبالرغم. عنه المبحوث

 جتماعيةاال مثل اإلنسانية العلوم شتى في الميداني البحث ويستعمل. عنه يبحث وهدف شيء باحث

. األبحاث تلك كل من الهدف هي األخيرة النتيجة وتبقى. ذلك غير إلى والثقافية والمناخية والبيئية

 .مرضية لنتيجة والتوصل الميداني البحث إنجاح أجل من وسائل عدة وتستعمل

  :والدوريات الكتب في المتوفرة والمعلومات البيانات على تعتمد بحوث وهيبحوث مكتبية 

 لكت إلى مستندا بحثه بكتابة يبدأ ثم واالطالع بالقراءة الباحث يبدأ حيث,  العامة والمراجع

 .المصادر

  :ادركمص الميدانية والمالحظات المكتبية المراجع بين الباحث يمزج هنابحوث مكتبية وميدانية 

 .الميداني لبحثه وتوطئة تمهيدا مكتبية مصادر إلى يرجع حيث.  لبياناته

 من حيث عدد الباحثين: .ج

 واحد باحث ويجريها يكتبها بحوث وهي: بحوث منفردة. 

 :فريقية بحوث تسمى وقد أكثر أو أو باحثان فيها يشترك بحوث وهي بحوث مشتركة. 

 عناصر البحث: .3

كالسيكية كانت عناصر الخطة تتكون غالبا من المقدمة، مجموعة من الفصول النظرية حسب المنهجية ال

تحتوي على عدد متناسق من المباحث، المطالب والفروع، فصل تطبيقي أو مبحث خاص بالجانب التطبيقي 

والتي تحتوي على المقدمة، فصل  IMRADوالخاتمة. أما مؤخرا ظهر اهتمام كبير بالمنهجية المسماة 

ص بالجانب النظري ويحتوي على مباحث من بينها مبحث خاص بالدراسات السابقة، فصل خاص خا

بالجانب التطبيقي يضم طريقة جمع البيانات والمعلومات واألدوات المستخدمة لتحليلها باإلضافة إلى النتائج 

 والمناقشة وفي األخير الخاتمة.  

  :دورهم في حياة الباحث كالوالدين وغيرهما، يخص بعض األشخاص تقديرا لهم واعتزاز باإلهداء

ويراعى في اإلهداء االختصار والبساطة، وال يمكن أن يتجاوز صفحة واحدة ويخصص له صفحة 

 مستقلة.

 تقدير الباحث لألشخاص الذين قدموا مساعدات وإسهامات في البحث، وأول من يشكر المشرف، الشكر :

ر كذكر أشخاص لم يكن لهم دور في كتابة البحث؛ ويجب كما يجب على الباحث عدم المبالغة في الشك

  أن ينفرد الشكر في صفحة واحدة على األكثر.

 :ويكون على شكل فقرات متصلة تتكون هو عبارة عن موجز ألهم العناصر المكونة للبحث الملخص ،

ضل األف كلمة على األكثر ويكون باللغة العربية في ورقة مستقلة وبلغة أجنبية أخرى من 111من 

باالنجليزية في ورقة أخرى مستقلة. أصبح الملخص أهم عنصر في البحث ألنه يمكن القارئ من فهم 

الموضوع ومعرفة فيما إذا كان يناسبه في البحث الحالي. كما أنه يسهل على الباحث تجميع وتشكيل 

 ما يلي:  العنصر الخاص بالدراسات السابقة.  ويضم

 لمحة عن الموضوع؛ 

 هداف البحث؛ اختصار أل 

 اختصار لإلشكالية المطروحة.. 

 المنهجية والطرق المتبعة للحصول على النتائج. 



  األدوات المستخدمة لتحليل هذه النتائج؛ 

 تلخيص النتائج الرئيسية المتوصل إليها. 

  كلمات وتكتب نكرة. حيث  7-4ويتبع الملخص بالكلمات المفتاحية والتي يتراوح عددها مابين

  مات تعكس العناصر األساسية الخاصة بالبحث.أن هذه الكل

يجب أن يتميز الملخص بالوضوح ألنه يعتبر أساس جذب القارئ وكذلك لمنح القارئ صورة مصغرة عن 

اء التي هناك بعض األشيالبحث، وبالتالي يعتبر الملخص آخر عنصر يكتب لكنه أول عنصر في البحث.  

اجات والتوصيات كما أنه ليس من المفيد استخدام نفس العبارات ال ينبغي أنتدرج في الملخص مثل االستنت

 ..والجمل التي تظهر في المقدمة

 :تتضمن العناوين األساسية للمذكرة وما يقابلها من صفحات، وكثيرا ما تكتب في  قائمة المحتويات

 .صفحة واحدة فقط، كما يمكن تعويضها بالفهرس المفصل في بداية المذكرة

 تشتمل عناوين الجداول وأرقام صفحاتها، إذا تضمن البحث جداول إحصائية )أنظر  :قائمة الجداول

هو أول جدول في الفصل  0.0للمثال التالي(. حيث أن الجداول ترقم حسب الفصول )مثال: جدول 

 األول(.

 :كال شحيث أن األ. تشتمل عناوين األشكال البيانية وأرقام صفحاتها، إن وجدت قائمة األشكال البيانية

 .هو أول شكل في الفصل الثاني( 0.1ترقم حسب الفصول )مثال: شكل 

 :تشتمل عناوين المالحق وأرقام صفحاتها، إذا تضمن البحث مالحق قائمة المالحق. 

 :تضم المختصرات والرموز ومعانيها الواردة في البحث وهي قائمة غير  قائمة االختصارات والرموز

قليلة جدا. أما إذا تضمن البحث مختصرات كثيرة فقد تصبح ضرورية إذا تضمن البحث مختصرات 

 ضرورية جدا في هذه الحالة.

  :تعتبر المقدمة عنصر أساسي وضروري في المذكرة ألنها تهيئ القارئ للتفاعل مع البحث، المقدمة 

جزة عن وإذ أنها تعتبر المدخل الحقيقي والبوابة الرئيسية له، كما أنها تعطي للباحثين اآلخرين لمحة م

البحث، فهي خلفية عن البحث وتوجهاته، وتبين طبيعته وأهدافه، ويفضل عدم تجاوز ثالثة صفحات؛ 

 تحتوي المقدمة على العناصر التالية:

  مدخل مختصر لموضوع البحث، يبين خالله الباحث الجانب العام من : موضوع البحثخلفية عن

 .الموضوع

 أو مجموعة من التساؤالت الفرعية التي تجمع بين متغيرين  يطرح الباحث سؤال رئيسي :اإلشكالية

أو أكثر في الدراسة. وتتطلب اإلشكالية اإلجابة عنها في العنصر الخاص بالنتائج والمناقشة. ويجب 

 .إظهار حدود المشكلة واألسباب التي أدت إليها، طبيعتها، نشأتها، وتطورها التاريخي

 :ية لإلجابة على السؤال الرئيسي للبحث الذي يسعى الطالب مبدئ وهي احتماالت فرضيات البحث

لحله والكشف عنه وتفسير المشكلة المطروحة موضوع البحث، هذه الفرضيات يجب تأكيدها أو 

نفيها، فقد تصاغ الفرضيات بصيغة اإلثبات )فرضية اإلثبات: توجد عالقة( أو صيغة النفي )فرضية 

ما هي إال تخمينات أو توقعات أو استنتاجات، يتبناها الباحث  العدم: ال توجد عالقة(. فاالفتراضات

 صفـــات الفرضية:ومن  .مؤقتا كحلول لمشكلة البحث، فهي تعمل كدليل ومرشد له

 .ي إلى معنى محدد بعيد عن التأويلأن تكون بسيطة وواضحة تؤد -

 .لتحقق منها أو رفضهاصيغة قضية يمكن افي أن تكون الفرضية  -

 القوانين العلمية.ضية مخالفة للحقائق الثابتة ولفرال تكون اأ -

 ممكنة التحقيق.أن تكون معقولة، و ، أيأال تكون الفرضية بديهية -



 .أن تكون الفرضية خالية من التناقض فيما بينها -

 أن تكون متماشية مع هدف البحث. -

 ة)الموضوعي ثبت عدم صحتهاإذا أن يكون الباحث على استعداد ألن يتخلى عن الفرضية  -

 العلمية(.

  :وتتمثل في األسباب الموضوعية التي أدت بالباحث لتناول هذا البحث، مبررات اختيار الموضوع

 كما أن هذه المبررات قد تقودنا إلى أهمية الدراسة والهدف منها.

 تمثل األهمية األساس المنطقي وراء البحث وتتعلق بقيمته، ومدى أهداف الدراسة وأهميتها :

اإلشكالية التي غالبا لم يتم اإلجابة عليها في األبحاث السابقة والقيمة العلمية التي مساهمته في حل 

ل العلمي اء في المجاتبين الفائدة من الدراسة سوفاألهمية  .يضيفها البحث الحالي للموضوع المناقش

وث ي بح، هل هو سد لنقص فتفسير لظاهرة جديدة إعادة ، هل هذا العمل إضافة جديدة أمأو التطبيقي

ة وترتبط األهمية بإشكالي (.سابقة أم من أجل تصحيح خطأ شائع .... )إبداء وجه االستفادة من البحث

الشيء  البحث، أي مدى قدرة البحث الحالي لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة. أما األهداف فتمثل

مؤسسة لنسبة للمحيط أو الالنتائج المتوقع الوصول إليها، ومدى الربحية با الذي تود الوصول إليه، أي

 محل الدراسة أو بالنسبة للباحث وتكوينه العلمي، أي تحديد البعد العلمي لبحثه.

 :يجب على الباحث أن يحدد أبعاد بحثه المكانية والزمانية، نظريا وتطبيقيا، أي تحديد  حدود الدراسة

ا أن تكون بشكل مختصر المكان والمنطقة أو مجتمع البحث ومفرداته. كما يجب اإلشارة هنا أيض

  ويتم التوسع في هذا العنصر ضمن العنصر الخاص بالطرق واألدوات المستعملة.

 :يعتبر المنهج األسلوب الذي يتبعه الباحث لالنتقال من اإلشكالية  منهج البحث واألدوات المستخدمة

ل أسلوب هو ك -وثوالذي يعتبر األساس لجميع البح-والوصول إلى النتائج. حيث أن المنهج الوصفي 

يرتبط بظاهرة بقصد وصفها وتفسيرها للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها، 

، بينما المنهج التاريخي هو التتبع للظاهرة المدروسة من الماضي إلى واستخالص النتائج لتعميمها

يجابية في الموضوع )لزيادته ، أما المنهج التقويمي هو األسلوب الذي يبرز الجوانب اإلالحاضر

والخلل )لتفاديها(، و المنهج  واالستمرار فيه( والجوانب السلبية في الموضوع كأوجه القصور

االستقرائي هو األسلوب الذي يعتمد على دراسة جزء من الظاهرة لتعميم نتائجه على الظاهرة، أما 

امل اإلحصائيات بهدف تحديد وقياس العوالمنهج التجريبي فيعتمد على الدراسة الميدانية والوثائق و

كما يمكن أن يكون المنهج المتبع  ،المؤثرة على سلوك الظاهرة ومن تم التنبؤ بمسارها مستقبال

متكامل في البحوث التطبيقية إذا اعتمد الباحث على أسلوب يستند على  حقيقة وجود ارتباط بين 

خدام ويسمح هذا األسلوب للباحث تحقيق العمق باست الجانب النظري للبحث، وبين الواقع التطبيقي له،

المنهج التاريخي والشمول باستخدام المنهج الوصفي، والتوازن باستخدام أدوات التحليل اإلحصائي، 

تقدير التفاعل بين المعامالت وتقدير الخطأ التجريبي. وبالتالي يمكننا من خالل تحديد المنهج المتبع 

ووضع االفتراضات المبدئية التي تساعدنا على حل هذه اإلشكالية، كما  وضع اإلشكالية بشكل دقيق،

 يمكننا تحديد الخطوات الالزمة الختبار هذه الفرضيات والوصول إلى حل اإلشكالية والتحقق منها.

باإلضافة إلى ذلك، يجب على الباحث االعتماد على نوع من األدوات المستخدمة لجمع المعلومات 

لمقابلة، أو المالحظة،...الخ. وكذلك يجب عليه االعتماد على أدوات لتحليل هذه كاالستبيان، أو ا

 المعلومات والوصول إلى نتائج واستنتاجات إلثبات الفرضيات أو نفيها.

 :تتعلق بذكر طبيعة المراجع المستخدمة في المذكرة. حيث أنه كلما نوع الطالب  مرجعية الدراسة

قيمة علمية وينصح باللجوء إلى المراجع باللغة العربية وكذلك  في المراجع كلما كان الموضوع ذو



تكون هذه المراجع كتب، مقاالت منشورة في باللغات األجنبية سواء الفرنسية أو االنجليزية. وقد 

مجالت محكمة، مداخالت منشورة في ملتقيات دولية، مذكرات تخرج. وباإلضافة إلى مراجع أو 

 أو بعض المؤسسات. وثائق من الوزارات والهيئات

 عبارة عن فقرة لعرض خطة البحث بصفة موجزة لتمكن القارئ من معرفة العناصر  هيكل البحث

 .األساسية للبحث وكيفية التطرق إليها وتقسيمها

 .باختصار، تسمح المقدمة للقارئ بفهم موضوع البحث دون الرجوع إلى المنشورات السابقة حول الموضوع

  هناك طريقتين:البحث(هيكل البحث : )جسم : 

 ولاألبواب إلى فص، األقسام إلى أبواب، إمكانية تقسيم البحث إلى أقسامطريقة تقليدية تبدأ ب ،

ي هذا ال يعن .الب إلى فروع و الفروع إلى فقراتالمط، المباحث إلى مطالب، الفصول إلى مباحث

تيار ، فعملية االخفصول فقط ال بد أن يقسم إلى أقسام و أبواب، فيمكن أن يقسم إلىأن كل بحث 

تى ال فصول حفي بحث الماجستير ال يجب أن تكثر من ال ذات طبيعة موضوعية مرتبطة بالحجم.

 حتى ال يفقد الموضوع معناه العام.و يفقد الفصل محتواه ومعناه،

 رقما لوسكسونية يقسم البحث إلى موضوعات رئيسية كل موضوع يشكل غالطريقة االن

ريع الموضوع بحسب الحاجة.هذه الطريقة ديناميكية تسمح بإدخال فم يتم ت،...إلخ، ث0،1،1

 تتميز بالمرونة .و بالهيكل، اإلخاللدون  اإلضافات

  ين األول نظري والثاني تطبيقي. فصل من  IMRADويتكون هيكل البحث حسب طريقة

 مطالب وفروع يتكون الفصل عموما من مباحث، : : األدبيات النظرية والتطبيقيةاألول الفصل

وأحيانا أجزاء من الفروع؛ ويضم تمهيد كمدخل للفصل يبين فيه موضوع الفصل وهدفه، كتوطئة 

لما سيأتي في صلب موضوع الفصل، والتمهيد يسد الفجوة بين الفصل الحالي وسابقه، فالتمهيد هنا 

مهيد دمة؛ )ويكتب تالبد وأن يكون رابطا بين السابق والالحق، وأن ال يكون إعادة لما كتب في المق

 يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين أو ثالث الفصل في ورقة جديدة مستقلة عن الفصل السابق(.

مباحث حسب الحاجة، حيث يكتفي الباحث بذكر وتحليل ما له عالقة مباشرة بالقسم التطبيقي 

مراجعة بصورة جد مختصرة ومركزة في المباحث األولى؛ أما المبحث األخير فيشتمل على 

 .(Literature Review) األبحاث والدراسات العلمية السابقة التي تناولت الموضوع

o :كون هذه )ويفضل أن تتكتب في شكل أفكار علمية متسلسلة زمنيا  الدراسات العلمية السابقة

وملخصة تعكس فهم الباحث لتلك الدراسات،  الدراسات السابقة في السنوات العشرة األخيرة(

وم الباحث بتحليل ونقد هذه الدراسات كذكر أوجه التشابه واالختالف من حيث يجب أن يق

ة األبحاث السابقة و توضيح كيفيالهدف والعينة وطريقة المعالجة واالستنتاجات، أي تقييم 

تطوير األفكار خالل السنوات األخيرة. كما يجب على الباحث توضيح الثغرات الموجودة في 

دادها في البحث الحالي، باإلضافة إلى أن الباحثين في بعض األحيان األبحاث السابقة ليتم س

يسعون إلى تحدي األفكار المقبولة سابقا، وبالتالي قد يتمكنون من تقديم نقد لهذه الدراسات 

كلما كان عدد الدراسات السابقة المذكورة كبير كلما كان البحث  السابقة في هذا المبحث.

ثيا. كما أن مصادر البحث عن الدراسات السابقة يجب أن تكون الحالي أكثر صالبة وأدق بح

كتب، مقاالت منشورة في مجالت محكمة، مداخالت منشورة في ملتقيات دولية، مذكرات 

. حيث أن هذه الدراسات السابقة يمكن أن تكون في مختلف أنحاء العالم. وفي نهاية هذا تخرج

لطالب أن يكتب فقرة صغيرة يبين فيها أن المبحث الخاص بالدراسات السابقة يجب على ا



إشكالية البحث الحالي لم يتم اإلجابة عليها في األبحاث السابقة، أي إظهار نقاط االختالف 

)القيمة المضافة للبحث(. حيث أن االختالف في المكان والزمان قد يؤدي إلى اختالف في 

 ابقة.ن البحث الحالي واألبحاث السالنتائج واالستنتاجات وبالتالي قد يعتبر نقطة اختالف بي

كما يضم الفصل في األخير فقرة تمثل خالصة الفصل لعرض موجز ألهم ما ورد من استنتاجات 

 .بين الفصل الحالي والفصل الموالي وآراء، وفي نفس الوقت يمهد للفصل الموالي، كوسيلة ربط ما

 دانية تتكون الدراسة الميللفصل، ويضم فقرة موجزة كتمهيد : الفصل الثاني: الدراسة الميدانية

من مبحثين أساسيين، األول يتعلق بالطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسة، والثاني يتعلق 

 بالنتائج والمناقشة )كما يمكن تقسيم النتائج والمناقشة إلى مبحثين حسب الحاجة(.

o :حث ابتداء من جمع هي عبارة عن تقرير لما قام به الباحث خالل الب الطريقة واألدوات

البيانات إلى الوصول إلى النتائج. إذ يبين الباحث كيفية إنجاز الدراسة بشكل واضح من خالل 

 . كما ينبغي على الباحثوصف مصادر جمع البيانات والمعلومات، كيفية تنظيمها وتحليلها

تيار ية اختحديد الفترة المدروسة ومبررات اختيارها، تبرير لحجم العينة المدروسة ولكيف

العينة، تقديم كيفية اختبار مجتمع الدراسة والعينة، تحديد المتغيرات وكيفية قياسها، طريقة 

جمع المعطيات واألدوات المستخدمة في الجمع، ووصف كيفية تلخيص المعطيات المجمعة. 

ات مكما يجب على الباحث أن يبين األدوات اإلحصائية أو القياسية المستخدمة في تحليل المعلو

والبيانات واختبار الفرضيات، باإلضافة إلى ضرورة ذكر البرامج اإلحصائية المستخدمة أو 

جب على ي أدوات التحليل المالي المستعملة مثال أو النظريات العلمية المطبقة لتحليل النتائج.

الباحث أن يعرض هذه الطرق واألدوات بدقة ووضوح بحيث يتمكن القارئ من فهم هذه 

انتقاال من اإلشكالية والفرضيات وصوال إلى النتائج واالستنتاجات، ويمكن للباحث الخطوات 

أن يصف طرق جمع البيانات والمعلومات واألدوات المستخدمة لتحليل هذه المعلومات في 

شكل رسم تخطيطي، جدول أو رسم بياني، في حالة التعقيد فقط، بغرض التبسيط. بالتالي 

)الفترة الزمنية التي جمعت فيها متى ت في العبارات التالية: يمكن حصر الطريقة واألدوا

وبماذا؟  )وسائل جمع البيانات والمعلومات(، وكيف )المكان المدروس(، أين المعلومات(

 )الوسائل المستعملة لتنظيم وتحليل هذه المعلومات(.

o  :رض شة يتم عفي المبحث الثاني أو المباحث الخاصة بالنتائج والمناقالنتائج والمناقشة

النتائج، بشكل منظم ومتسلسل منطقيا وفقا لألهمية باستخدام كل من النص والوسائل 

التوضيحية )الجداول واألشكال(، بحيث تشير النتائج إلى ما تقوله البيانات؛ أي تقدم تحليال 

ن إ، إذ تساعد الباحث في اإلجابة عن اإلشكالية، من خالل نفي أو إثبات الفرضيات. للبيانات

سرد النتائج اإلحصائية ال يعتبر استنتاج أو مساهمة علمية، وإنما بعد تفسير وتحليل هذه 

النتائج يمكننا الوصول إلى استنتاجات. كما يجب أن تكون النتائج واضحة ومقنعة، ويجب 

إبراز النتائج الجديدة كما يجب تقديم تفسير كاف وواضح ومنطقي ومعلل للنتائج المتوصل 

ض اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة. ويجب إظهار إذا كانت النتائج تدعم الفرضيات إليها بغر

أو ترفضها. هناك احتمالية حصول الباحث على نتائج غير متوقعة، وهذا راجع إلى أن 

المعطيات غير دقيقة أو خاطئة أصال، أو أن الفرضية أو الفرضيات كانت خاطئة، وتحتاج 

وصول إلى نتيجة غير متوقعة يمكن أن يكون كذلك نقطة بداية إلى إعادة صياغة. كما أن ال

ألبحاث مستقبلية. وبالتالي يجب تفسير سبب الوصول إلى هذه النتائج الغير متوقعة، لتسهيل 

 البحث عن طرق أخرى لتفسير النتائج.



 كما يجب على الباحث في النهاية أن يتأكد من أنه أجاب على األسئلة التالية:        

  النتائج المتحصل عليها كافية لإلجابة على اإلشكالية؟هل 

  هل النتائج المتحصل عليها تثبت أو تنفي الفرضيات؟ 

 كيف يمكن تفسير هذه النتائج وتحويلها إلى استنتاجات؟ 

 هل االستنتاجات المتحصل عليها، تدعم الدراسات السابقة؟ 

  راسات السابقة، فما هو السبب؟ إذا كانت االستنتاجات المتحصل عليها تنقد )تخالف( الد 

  هل االستنتاجات المتوصل إليها قد تنعكس على البحث مستقبال؟ 

وفي نهاية هذا الفصل يجب وضع فقرة كخالصة الفصل وعرض موجز ألهم ما ورد من استنتاجات 

 وآراء. كما يمكن كذلك اإلشارة إلى نقاط الضعف المحتملة في التفسير. ويمكن كذلك اإلشارة إلى

 .أعمال أخرى تناولت هذا الموضوع ومناقشة كيفية إسهامها في المجال العام للدراسة

 :هي ثمرة البحث وحصيلته، وتكتب في ورقة مستقلة، حيث يقدر عدد صفحات الخاتمة من  الخاتمــــة

صفحتين إلى أربع صفحات، وتتضمن مجموعة من االستنتاجات النهائية التي توصل إليها الباحث، 

 خالصة عامة عن كن القارئ من خاللها معرفة القيمة المضافة للموضوع الحالي، وتشمل الخاتمةليتم

ستنتاجات تذكير، تلخيص االالخاتمة و هي تربط بين المقدمة و الرئيسية الموضوع مع التذكير باإلشكالية

لمتوصل ستنتاجات ااألساسية الواردة في خالصة كال الفصلين، مقارنة أوجه التشابه واالختالف بين اال

إليها حاليا واستنتاجات الدراسات السابقة. إثبات أو نفي فرضيات البحث التي ارتكز عليها الباحث 

النتائج المستخلصة من الدراسة  القيمة المضافة للبحث إلظهار أنوإظهار مدى مساهمته العلمية أي 

تلفة عن السابقة أي ما يميز هذا البحث ومخ هي نتائج معرفية جديدة أو مرتبطة بموضوع الحالة الحالية

وقد تذكر بشكل مختصر ألنه تم مناقشتها بالتفصيل في العنصر الخاص بالدراسات  ،عن األبحاث السابقة

؛ ليميجب أن تكون ذات طابع إجرائي عواقتراحات الدراسة  وصياتت تضم الخاتمة وفي الختامالسابقة. 

ما يمكن ك نظريا وتطبيقيا لفتح المجال للباحثين في المستقبل.حسب حدود البحث المكانية والزمنية 

اإلشكاليات أو التساؤالت الفرعية التي يدرجها الباحث في الخاتمة  للباحث ذكر آفاق البحث والتي تمثل

يمكن للباحث أن يذكر النقاط التي ناقشها بشكل مختصر إذ مكملة للبحث. لتكون منطلقات لبحوث أخرى 

لها أصال لتكون هي أساس األبحاث المستقبلية. كما أنه من المهم ذكر أهم الصعوبات أو لم يتعرض 

التي اعترضت الباحث في البداية أو أثناء البحث، مثل صعوبات الحصول على المعلومات، صعوبة 

الحصول على المصداقية، بعض الصعوبات في وسائل التحليل، ...الخ، لكي ال تصبح نقطة ضعف 

حث ونقطة قوة بالنسبة للمصحح. حيث أن ذكر هذه الصعوبات قد يفسر بعض الشيء لماذا بالنسبة للبا

 توصل الباحث إلى هذه النتائج.

 :الفصل خاتمة

 باقس في العالم أصبح حيث مضى، وقت أي في منها أشد الحاضر وقتنا في البحث إلى الحاجة أصبحت

 انلإلنس والرفاهية الراحة تكفل التي المثمرة الدقيقة المعرفة من ممكن قدر أكبر إلى للوصول محموم

 .غيره على التفوق له وتضمن

 للعصر ةالبارز السمة أيضا   يُعد كما كافة ميادينها في اإلنسانية المعرفة أركان من أساسيا   ركنا   يُعد والبحث

 ميةالعل أبنائها قدرات إلى يرجعان وتفوقها عظمتها أن أدركت األمم أن إلى ترجع البحث فأهمية الحديث،

 .والسلوكية والفكرية

 شافالكت المبذولة الجهود إلى يشير والبحث. عنه للمجتمع وال للفرد غنى ال إنساني نشاط هو والبحث



 بصورة معين موضوع من التحقق هو البحث ومهمة. جديدة منتجات أو عمليات لتطوير أو جديدة معرفة

 .منهجية أو منتظمة

 ثالبح يكون حتى أنواعها معرفة من بد ال والتي هذا درسنا محل كانت وهي عدة أنواع إلى ينقسم والبحث

 .سدى جهده يضيع وال الباحث هدف تحقق واضحة منهجية على

 الجيد العلمي البحث إعداد أساسيات الفصل الثاني:

 مساق منه يخلو وال عنه، يستغني طالب   يكاد فال المعاصر، العلم طلب ضروريات من العلمي البحث بات

 نع ينتج جهد   وهو العلمي، البحث هو إليها والوصول العلميَّة المعلومة تعزيز أدوات فأحد كذلك، جامعي

 تتعززف بحثه، موضوع تساند التي الحقائق أهم إلى الباحث خاللها يصل واستقصائية، بحثية خطوات عدة

 ل،مجم بشكل   الناجح العلمي للبحث وخطوات واعتبارات مواصفات عدة وهناك وتتقوى، المعلومة بذلك

 .الفصل هذا خالل من لها التطرق سنحاول

 :العلمي البحث موضوع اختيار .0

 :كيفية اختيار موضوع البحث .أ

 للبحث. في بعض الجامعات تنشر الجامعة قائمة للموضوعات المرشحة 

  ةما تؤدي إلى اإلحساس بوجود مشكللجوء الطالب لمراجعة الكتب والمقاالت عادة. 

 اق التي اآلف ،لكذالبحوث السابقة تجعل الباحث يقف على الثغرات الواردة فيها فضال  عن  ةمراجع

 .يقدمها الباحث في نهاية بحثه

  يمكن أن تكون موضوع بحثه. اضيعمن المو جملةلجوء الطالب إلى األستاذ المشرف ليقترح عليه 

 :البحث موضوع اختيار اعتبارات .ب

 .البحث من تمكنه التي واألدوات المؤهالت على الباحث توفر -    

 .مالية مصاريف البحوث بعض تتطلب إذ المالية: القدرة -

 .أماكن زيارة أو أشخاص لمقابلة التنقل على القدرة البحوث بعض تتطلب قد: التنقل على القدرة -

 .عاطفيا ال علميا وانجذابا ميال له، وميله نحوه واندفاعه بالموضوع الباحث اهتمام مدى -

 صةالمخص للمدة الموضوع استجابة و المراجع توفر بمدى تتحدد القابلية :للبحث الموضوع قابلية -

 .فيه التوسع وإمكانية للبحث

 .االقتصاد مجال في البحث تحتم االقتصاد فكلية الدراسة في التخصص مراعاة -

 .للبحث والعملية العلمية األهمية تقدير -

 يجب لهذا التناول، صعبة ألنها العامة الموضوعات تجنب أي محددا   موضوعا   البحث موضوع يكون أن -

 : هي المواضيع من عدد عن نبتعد أن

 .التقنية باألدوات ملم غير الباحث كان إذا التقني، الجانب عليها يغلب التي المواضيع -

 .فيها والتحكم ضبطها يصعب ألنه وسعتها بضخامتها تتميز التي المواضيع -

 .جديد شيء إضافة من متأكدا الباحث يكن لم ما تناولها، سبق التي المواضيع -



 .التخصص مجال عن البعيدة المواضيع -

 :الجيد العلمي البحث مواصفات .8

األمانة  –حدة الو –التناسب  –الترتيب المنطقي  –الموضوعية  يكون البحث العلمي جيدا  إن توافرت فيه:

 القواعد.اللغة و، لالشكو العلمية

 التناسب و الوحدة:، الترتيب المنطقي، الموضوعية 

ال  لأن يكون عنوان البحث معبرا  بدقة عما يتم مناقشته في البحث بدقة فكثيرا  ما يكون عنوان البحث مض -

 عن القضايا المطروحة بالبحث.

 ايتها.واضحا  بحيث يمكن تتبع الدراسة إلى نهأن يكون هدف البحث محددا  و -

دون ترك ، زحيالفرضيات التي قدمت دون تإليها الباحث مرتبطة بالدالئل و أن تكون النتائج التي توصل -

 ترك النصف اآلخر.دون أخد نصف الحقائق وو معلومات مهمة

المعلومات من  ذأن يكون أخكما يجب الفقرات، يب المنطقي في األبواب والفصول وأن يراعى الترت -

ى من فكرة إلى أخرسل األفكار من باب إلى باب آخر وسلتيجب أن تإذ بشكل منطقي،  فهاتوظيالمراجع و

 الفقرات بكالم ال لزوم له.ا يتطلب عدم حشو الفصول وذوه

المباحث حيث ال يكون هناك باب أكبر كثيرا  من باب الفصول و، أن يكون هناك تناسب في حجم األبواب -

 آخر أو فصل أكبر من فصل آخر.

 بحثين أو أكثر.عبارة عن ليس وحدة واحدة و هيكون البحث في مجموع أن -

 يجب أن يتصف البحث بما يلي: :العلمية األمانة 

عدم ذكر أفكار الغير دون االعتراف بحق الشخص صاحب هذه األفكار، أي ضرورة اإلشارة إلى صاحب  -

 شارة إليها تعتبر سرقة علمية،ون اإلفذكر أفكار الغير د في الهامش،ي فكرة أو أي رأي في متن البحث وأ

ينهما أي خلط ببين إعادة صياغة األفكار ويا  وصوص حرفلنق بين نقل ارنتبه إلى أنه يوجد فيجب أن نو

 يوقع الباحث في تهمة السرقة العلمية.

م اس المؤلف، التوصل إليه ) اسمدر ومراعاة الدقة في كتابة الهوامش بحيث يمكن التعرف على المص -

 الصفحة(. النشر، سنة النشر، دار لكتاب، مكان النشر،ا

ي يجب أ األفكار سواء بقصد أو بغير قصد عند النقل الحرفي أو عند نقل األفكار، أو عدم بتر النصوص -

ها بشكل مطلق دون معرفة الظروف أو المالبسات أو التحفظات ذأخذكرها و عدم فصل الفكرة عن مجال

 التي وردت معها.

دقتهم  بعدمين لديهم ميول خاص أو المؤلفين المعروفين ذعتماد على مجموعة معينة من المؤلفين العدم اال -

 .صف باالدعائيةوكتابتهم التي تأمانتهم العلمية وو

ية أو بعدم االعتماد على مراجع قديمة أو مقاالت تحت ظروف الحرب أو االعتماد على تصريحات حز -

 .تهالك المحليمكتوبة لالسرائد مقاالت في الج



البحث، حيث يجب أن تحتوي قائمة المراجع في يتم االستعانة به  لمعدم ذكر مرجع في قائمة المراجع  -

 على تلك المراجع التي وردت في الهوامش فقط. 

 يجب أن يتصف البحث العلمي بما يلي:والقواعداللغة  ،الشكل : 

 ن،اليمي على أسفل، المسافات )أعلى،من حيث  )موحد( أن يكون الشكل العام للصفحات نمطي -

ترقيم الجداول ، طريقة اإلشارة في الهامش، من حيث شكل عنوان البحث، مال(على الش

 ترتيب الصفحة.واألشكال و

 المقصود.تيار األلفاظ بحيث تعبر عن المعنى خالدقة في ا -

، األبواب ينوو في عناالتوازن في التراكيب اللغوية سواء في متن الرسالة ذاتها أاالستمرارية و -

 المباحث.الفصول و

ذلك يجعل البحث وجهة نظر شخصية نحن ألن و ااستخدام الضمائر الشخصية للباحث أن عدم -

م ضمير المتكلم هو مقدمة البحث المكان الوحيد المصرح به في استخدا، فليس موضوعيةو

 قائمة الشكر.و

 وم على الكاتب باآللة الكاتبة.ليس هناك عذر إلقاء اللعدم وجود األخطاء اللغوية و -

 :الجيد العلمي البحث كتابة خطوات .1

إن وضع الهيكل المبدئي لموضوع البحث مهم انطالقا  من  :وضع الهيكل المبدئي لموضوع البحث .أ

 عدة أسباب :

 ون له بحث ال يكالهيكل مبدئي، ألن عنوان  تشكيل إن اختيار موضوع البحث ال يعتبر نهائيا  إال  بعد

 الذي سيتم معالجته فيه.محدد إال من خالل اإلطار معنى واضح و

 ةفي المكتب عن المراجع البحث ضروري لمساعدة الباحث على البحث إن الهيكل المبدئي لموضوع. 

 مذكرات ال ذعملية أخة على العدد الهائل من المراجع وبدون وضع هيكل مبدئي يصبح من العسير السيطر

 منها. 

يتم الذهاب إلى المكتبة من أجل تحضير مصادر المعرفة )المراجع( و المطلوب هنا هو في هذه المرحلة 

ليس تكوين قائمة المراجع األولية ألنك و catalogue المكتبة في ة ين البطاقات الموضوعوالتنقل بين عنا

ائدة من س هناك الففلي ،أم ال كان موضوعك الذي اخترته نهائيا  ذا فيما إحتى هذه اللحظة ال تستطيع أن تقدر 

 محدودة جدا  .ه اختيار موضوع ليس له مراجع أو مراجع

 طة وضع الهيكل المبدئي للبحث:ختيار خا .ب

 طورها عبر الزمن بتحديدبع تتنت أن نحلل الظاهرة، اطة الزمنية أو الهيكل التاريخي: يتطلب منخال 

 مراحل نموها.ظروفها و

 :القطاع الزراعي في مناطق الشمال :مثال إنما وفق منطق المكان،وال يسير وفق الزمن  الهيكل المكاني. 

 ،يث ح الخطة باالستقراء: تعتمد على أن الباحث يسعى للوصول إلى عموميات من خالل أحداث معينة

 .من المفردات إلى العمومياته يبدأ من الخاص إلى العام أن

 صل إلى افتراضات محددة حين يكون يتولباحث يحاول أن يستخدم عموميات والخطة باالستنتاج: ا

 .نتائج محددة االنطالق من نتائج معلومة إلى

  خطة المقارنة: في هذا النوع يتم مقارنة وضع بأوضاع أخرى تكون إما على أساس التماثل أو على

 أساس االختالف.



 حججبال خطة اإللغاء )الحذف(:بقوم الباحث بعرض عدة حلول لمشكلة من المشكالت ثم يحاول أن يدلل 

 البراهين مقبولة.ونه ليست كل تلك الحجج أالبراهين على و

 الخطوات التي في أبحاث إدارة األعمال، والت وتستخدم في دراسة الحا اخطة حل المشكالت: عادة م

 تستخدم للوصول إلى نتائج هي:

 توضيح المشكلة.تحديد و -

 جمع شامل للحقائق المرتبطة بالمشكلة. -

 المستخدمة للحل. تحديد المعايير -

 تقديم الحلول البديلة. -

 .الحل األكثر منطقي في ظل الظروف اختيار -

 صياغة التوصيات  -

 خاتمة:

خد أي تكوين المراجع المبدئية وكلما فهمت موضوعك أكثر كان عملك أكثر سهولة خاصة ف ،وبالتالي

ئلة ن تضع قائمة أسأبحث هو ن الطريقة المثلى لوضع الهيكل المبدئي لموضوعات الحيث أ منها.المذكرات 

افية في بدون قراءات كال يمكنك توجيه األسئلة لنفسك و تريد أن تجيب عليها في بحثك و بطبيعة الحال

 نلماذا، متى، أين، م :استعن بأصدقائك الستةو تشكك فيما تقرأ.تساءل و، ناقش، حلل، اقرأ الموضوع.

 ، و ماذا ؟كيف،

 

 

 

 


