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ذم  وافٌحث افًِّل افتًِٔؿ افًايلبينٌؾ افٌحث افًِّل بال مجٔع اهلٔئات ادًْٔة 

ظـ  ا تزال بًٔدة جداً ، مافًراقافًربٔة، ومْٓا  ِدانافٌأن  ، وافُؾ جيّع ظذظادْا افًريب

بغ واؿع افٌحث افًِّل ذم  حاجتٓا احلََٔٔة، حتك مـ دون ادَارٕة افتل ًٕتّدها دائامً 

بْٖٕا ٓ َٕٔؿ  ٕحُؿ ظذ إًٍْٔا شٍِاً أن  ب٘مُإْاو-افدول ادتَدمة، وواؿًف ذم افدول افْامٔة

افتل ْٕندها ، فٌِحث افًِّل مـ حٔث هق حاجة رضورية فًِّٔة اإلصالح افنامؾ وزٕاً 

ٓشؿ  مُّالً  ظْقإاً  افٌحث افًِّل فَد اـتٍْٔا بجًؾ افٔقم إلصالح واؿًْا ادسدي-

، وووًْا مًاير ذم افًراق وبًض افٌِدان افًربٔة افًايلافقزارة افتل تًْك بافتًِٔؿ 

فٌِحث ادٌَقل فٌايات احلهقل ظذ درجتل اداجًتر وافدـتقراه، وؿٌِْا ًٌٕة وئِٔة مـ 

أن  ٕٔات اجلامًات فإلٍٕاق ظذ افٌحث افًِّل، وفُـ دون مًرؾة آدماه افذي جيبمٔزا

ذم افَىاظغ افًام واخلاص  ، أو ـٍٔٔة آشتٍادة مْٓاافٌحقث وافدراشاتتهب ؾٔف تِؽ 

 وشقق افًّؾ-

حتيك ادُتٌة افًِّٔة افًربٔة بافًديد مـ افُتب اخلاصة بّْاهج افٌحث ذم و

ظدد مـ أن  بؾ ،افًؼات تتجاوزوفٔس مـ باب ادٌافٌة افَقل أهنا  ،افدراشات اإلًٕإٔة

ٓا أمهومـ  ،ظددها ظؼة يتجاوز اإلظالمٔةـتب مْاهج افٌحث ادتخههة ذم افدراشات 

افهادر  اإلظالمٔةافدـتقر حمّد ظٌد احلّٔد افٌحث افًِّل ذم افدراشات  إشتاذـتاب 

، 0214خرها افىًٌة اخلامًة ظام آـان ذم افَاهرة ظـ دار ظامل افُتب بًدة ضًٌات 

فألشتاذ افدـتقر شّر حمّد  اإلظالمبحقث  ,وـتاب دراشات ذم مْاهج افٌحث افًِّل 

 - وؿد شٌؼ يل0225خرها ضًٌة ظام آحًغ افهادر ـذفؽ بًدة ضًٌات ذم افَاهرة وـان 

أن  ذا يًْلوه ،أضًِت ظِٔٓا، وربام هْاك ظدد مماثؾ مل تتح يل ؾرصة آضالع ظِٔٓاأن 



 53  اإلعالويوٍاِر البشح 

 

 اإلظالمتِؽ افُتب ـإت تٌِل بًض آحتٔاجات ادًرؾٔة وافٌحثٔة ذم جمال بحقث 

افًِّٔة ادُقٕة دقوقع مْاهج افٌحث  إبًادوؿد اصتِّت ظذ جمّقظة  ،وآتهال

وؾؼ آدماهات وافتىقرات احلديثة بّْاهج افٌحقث ذم افًِقم اإلًٕإٔة  اإلظالمل

 وآجتامظٔة-

افًِّٔة حديثة افًٓد افتل بدأ اشتخدامٓا  مـ ادْاهج اإلظالملهج افٌحث وتًد مْا

 اإلظالمذم بداية افَرن ادايض، حٔث ارتٌىت بحقث  ادختٍِة اإلظالمبًد تىقر وشائؾ 

ادجتًّات، حٔث مرت بحقث  وافتُْقفقجٔة افتل أثرت ذم تّْٔة بافتىقرات افًِّٔة

إشاشٔة، أمهٓا أحداث احلرب  مـ افًقامؾ بًدد مـ ادراحؾ متٖثرة بًدد اإلظالم

افتٌٔر، وطٓقر اإلظالٕات ودورها ذم افدظاية  إػافًادٔة إوػ وافثإٔة، واحلاجة 

دائرة افًالؿة  إػ، إواؾة ادايضوافًتْٔات مـ افَرن  اخلًّْٔات ظَديوافتًقيؼ خالل 

ثر ظذ اجلّٓقر وافتْاؾس واجلّٓقر، مما ترـتف هذه افقشائؾ مـ تٖ اإلظالمبغ وشائؾ 

 تافقشائؾ، مما اشتدظك طٓقر مراـز افٌحقث وافدراشات فِتًرف ظذ آدماها بغ هذه

 .وافهقر افذهْٔة، واجلامهر ادختٍِة هلذه افقشائؾ

خىقة ظذ ضريؼ افٌحث افًِّل ذم جمال افدراشات وافٌحقث ويٖيت هذا افُتاب 

ذم  اإلظالمادْٓج افدراد فُِٔات وأؿًام  ـحاجة مِحة دتىٌِات تقحٔدو اإلظالمٔة

ـام أؿرتف جلْة ظّداء ـِٔات أداب  ،اإلظالملاجلامًات افًراؿٔة ذم مادة مْاهج افٌحث 

افتل دؾًتْل فتٖفٔػ هذا افُتاب هل مدى  إشٌابمـ  ؾ٘نـذفؽ  -0214ظام  واإلظالم

وجقد  إػافُتاب وحاجتْا ذم اجلامًات افًراؿٔة وافًربٔة دثؾ هذا  اإلظالمحاجة ضٌِة 

 اإلظالمٔةواػ تّْٔة اجلٓقد افٌحثٔة  ،اإلظالمٔةٌحقث افدراشات وافمتخههغ ذم جمال 

  داخِٔاً وخارجًٔا- اإلظالمٔةوترصٔد افًٔاشات  اإلظالملوتىقيرها بام خيدم ظِّٔة افتخىٔط 

افٌحث بتًريػ افب الػصؾ األول، هيتؿ يضؿ هذا الؽتاب شتة فصقل رئقسة

أمهٔة افٌحقث ، وذفؽ مـ خالل افتًريػ بف وتَديؿ دحة خمتكة ظـ وأهداؾف ظالملاإل

وـذفؽ خىقات  اإلظالمٔةافدراشات وافٌحقث  أهداف حتديد أهؿ، ثؿ اإلظالمٔة

  -اإلظالملافٌحث 
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اخلىقات  اخلىقات ادْٓجٔة افًامة ظـ ضريؼ تقؤحؾٔتحدث ظـ  الػصؾ الثاين أما

 متثؾ خىقات افٌحث افًِّل، افتل اإلظالملٌِحث دحددة فادْتيّة وا واإلجراءات

، اختٔارها، وادتٌرات افٌحثٔة وإٔقاظٓا وأشسبادنُِة افٌحثٔة وحتديدها  ؾٌٔدأ بافتًريػ

صٔاؽة منُِة  إػثؿ بًد ذفؽ يتًرض افُتاب ومهادر افتًرف ظذ منُِة افٌحث، 

 افٌحث، واختٔار ظْقان افٌحث- 

تًرض و، وٕيام افًْٔات صٔاؽة افٍرؤاتمـ هذا افُتاب  الػصؾ الثالث وتْاول

ثؿ تًرض افُتاب  صٔاؽة افٍرؤاتوافتًاؤٓت افٌحثٔة، و افٍرؤاتفِتًريػ ب أوًٓ 

ومهىِحات افًْٔات وضرق اختٔارها  وإٔقاع، اإلظالمٔة مقوقع افًْٔات ذم افٌحقث إػ

 - اإلظالمٔةومٍاهٔؿ افٌحث وتقطٔػ افْيريات ذم افٌحقث 

مـ  اإلظالمٔةبٖدوات مجع ادًِقمات ذم افٌحقث مـ افُتاب  الػصؾ الرابع كيًْو

 ادالحية وضريَة افًِّٔةَابالت ادضريَة آشتَهاء أو آشتٌٔان وضريَة  إػخالل افتىرق 

 اختٌارات افهدق وافثٌات- إػوضريَة حتِٔؾ ادوّقن- ـذفؽ يوؿ هذا افٍهؾ افتىرق 

ؾٌٔدأ بادْٓج  اإلظالمٔةهؿ ادْاهج ادًتخدمة ذم افٌحقث ٕ الػصؾ اخلامسق ويتىر

ادْٓج ادًحل بٖوجٓف اخلًّة ادًتخدمة ذم افٌحقث  إػافقصٍل ثؿ يتىرق هذا افٍهؾ 

ومًح وشائؾ  اإلظالمافًام مرورًا بًّح مجٓقر وشائؾ  افرأيابتداًء مـ مًح  اإلظالمٔة

ـذفؽ يوؿ هذا  -ٓاًء بتحِٔؾ ادوّقنوإت اإلظالمٔةومًح أشافٔب ادامرشة  اإلظالم

مْٓج دراشة افًالؿات ادتٌادفة ابتداًء مـ دراشة احلافة ومرورًا  إػافٍهؾ افتىرق 

بافدراشات افًٌٌٔة ادَارٕة وإتٓاًء بافدراشات آرتٌاضٔة- ثؿ جرى ذم هذا افٍهؾ تًِٔط 

 اإلظالمٔةفدراشات ادًتخدمة ذم افٌحقث وا إخرىافوقء ظذ بًض ادْاهج افًِّٔة 

 ـادْٓج افتجريٌل وادْٓج افتارخيل-

ـتابة افٌحث ومراجًتف ظـ ضريؼ آؿتٌاس وإخر ؾرـز ظذ  الػصؾ السادس أما

ادرجًٔة تقثٔؼ افْهقص اإلفُسؤٕة وـتابة ؿائّة ادهادر  واإلحآتوآشتنٓاد 

فُتابة بحقث افتخرج  وادراجع- وظرض ادٗفػ ذم مالحؼ افُتاب ّٕقذجًا تىٌَٔٔاً 

  فِدراشات إوفٔة اجلامًٔة-
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أصُر اهلل شٌحإف وتًاػ ظذ إٕجاز هذا أن  إٓوٓ يًًْل ذم هناية هذا افتَديؿ 

فٌِاحثغ آشتٍادة مْف، وأصُره تًاػ ظذ ًّٕف افُثرة، و إظزاءفىٌِتْا  افُتاب فٔتًْك

 ڦ ڦ ڦڦ ڤچ :وأشٖفف ادزيد مـ ؾوِف، اؿتداًء بَقفف تًاػ

 ؿ- راجًٔا مـ اهلل تًاػ افٌَقل، وأن جيًؾ ظّع خافهًا فقجٓف افُري چڄ
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 الفصل األول

  اإلعالميالبشح بتعسيف ال
 وأهدافى

  اإلعالميالبشح يور لتعسيف مبا
ظيّة إمؿ أن  أوفت افدول ادتَدمة افٌحث افًِّل اهتاممًا ـٌرًا ٕهنا أدرـت

وافتل فٌحث افًِّل اآت جم ذم تُّـ ذم ؿدرات أبْائٓا افًِّٔة وافٍُرية وافًِقـٔة

- ا، وادحاؾية ظذ مُإتٓا افدوفٔةدظامتٓا وحتَٔؼ تىقرها ورؾاهٔتٓ ذم متتغ إمؿمتُـ 

تتّٔز هذه  إذويّثؾ آهتامم بافٌحث افًِّل رـًْا أشاشًٔا ذم شٔاشات افدول ادتَدمة، 

 - ظـ افدظؿ ادًْقي ادادي حلَؾ افٌحث افًِّل ؾوالً  اإلٍٕاقافدول بحجؿ 

ذم تدويـ مًِقمات افٌحث، ؾٓق يِزم افٌاحث  أشاشٔاً  يًِب مْٓج افٌحث دوراً و

رأي  أيظذ ظدم إبداء رأيف افنخيص دون تًزيزه بآراء هلا ؿّٔتٓا، وافتَٔد ب٘خواع 

ٓ تقجد حََٔة راهْة بذاهتا، ورضورة تَٔد افٌاحث  إذفَِْاش مٓام ـإت درجة افثَة بف، 

افروايات وآؿتٌاشات أو افتقاريخ ؽر افقاوحة أو ؽر افدؿَٔة، بافدؿة ذم آظتامد ظذ 

 -وـذفؽ رضورة افدؿة ذم ذح اددفقٓت افتل يًقؿٓا افٌاحث
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هْاك هقة ـٌرة أن  جريْا مَارٕة بغ دول افًامل ادتَدم وافدول افًربٔة، ٕجدأوفق 

تٍْؼ ظذ  إمرئُةدة افقٓيات ادتحأن  بْٔٓام، ؾٍل جمال آهتامم بافٌحث افًِّل ٕجد

مما تٍَْف افقٓيات ادتحدة  102 إػ 1افدول افًربٔة بًٌْة  إٍٕاقافٌحث افًِّل مَارٕة مع 

، 0227تنر افتَارير افهادرة ظـ مْيّة افٔقًُٕق فًِِقم وافثَاؾة ذم افًام  إذ ،إمرئُة

 افًِّل، بْٔام تٍْؼ افقٓياتظذ افٍرد ذم جمال افٌحث  دوٓراً  6-13افدول افًربٔة تٍْؼ أن  إػ

فُؾ مقاضـ دوٓر 421فُؾ مقاضـ، وافدول إوروبٔة حقايل  دوٓر 8-1024ادتحدة 
(1)

- 

 مًتقى اإلٍٕاق ظذ افٌحثأن  0212ويٗـد افتَرير افهادر ظـ مْيّة افٔقًُٕق ذم افًام 

ما يٍْؼ  وزاتجيٓ  إذافًِّل ذم افًامل افًريب ؤًػ فٌِاية حتك ذم دوفة ـزى مثؾ مك؛ 

ـام بِغ اإلٍٕاق ظذ افٌحث افًِّل ذم  -% مـ ادقازٕة افًامة2,02ؾٔٓا ظذ افٌحث افًِّل 

% 20-1% وتقٕس 2-2% وفٌْان 10-2% وذم شقريا 53-2%، وذم ادٌرب 23-2إردن 

%، مـ إمجايل افْاتج افَقمل28-2، وافُقيت %5-2%، واإلمارات 24-2وافًًقدية 
(2)

- 

وفة ٓـتناف ادًرؾة وافتَْٔب احم :بٖٕفافٌاحثغ افٌحث افًِّل  وؿد ظرف بًض

ظْٓا، وتىقيرها وؾحهٓا، وحتََٔٓا بتَيص دؿٔؼ وَٕد ظّٔؼ، ثؿ ظروٓا ظروًا مُتّالً 

ٌُّف أحد افٌاحثغ افٌحث بافتّثال وافٌاحث بافْحات افذي جيٓد ًٍٕف وإدراكبذـاء  - وين

 إبرازماتف افًامة وما فديف مـ خزة ومٓارة مـ أجؾ مثابرة دون ـِؾ أو مِؾ، مًتًًْٔا بًِّق

وافٌحث افًِّل  -وإمإة واإلخالصمتثافف باهلٔئة افتل يريدها، متقخًٔا افدؿة وادٓارة 

بقاشىتف دراشة طاهرة أو منُِة ما،  حياولهق وشِٔة وفٔس ؽاية بحد ذاتف، ٓن افٌاحث 

حؾ أو  إػاخلروج بْتٔجة أو افقصقل وؿقظٓا، ثؿ  إػوافتًرف ظذ افًقامؾ افتل أدت 

وظروٓا فٌايات ادَارٕة وافتحِٔؾ وافَْد ظالج فِّنُِة واـتناف مًرؾة جديدة،
(3)

- 

                                                 
: أيتر ظذ ادقؿع مْنق 0227َرير افٔقًُٕق فِسبٔة وافًِقم وافثَاؾة فًام ت (1) 

http://www.unesco.org 

: أيتمْنقر ظذ ادقؿع  0212تَرير افٔقًُٕق فِسبٔة وافًِقم وافثَاؾة فًام   (2)

http://www.unesco.org 

، 0، ط واإلًٕإٔةب افٌحث افًِّل ذم افًِقم آجتامظٔة د- ؾقزي ؽرابٔة )وآخرون(: أشافٔ  (3)

 -5، ص 1871وآؿتهاد،  اإلدارةـِٔة  , إردٕٔةاجلامًة 

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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تًريػ ظام وصامؾ  إظىاءوفُل ًٕتىٔع حتديد مٍٓقم مْٓج افٌحث ٓبد مـ 

 افُنػ ظـ احلََٔة ذم افًِقم ادختٍِة، إػدهىِح افٌحث، ؾادْٓج هق: افىريؼ ادٗدي 

وذفؽ ظـ ضريؼ مجِة مـ افَقاظد افًامة افتل تًٔىر ظذ شر افًَؾ وحتدد ظِّٔاتف حتك 

مهىِح افٌحث ؾٓق: جمّقظة مـ افَقاظد افًامة  أما -ٕتٔجة مٌَقفة ومًِقمة إػيهؾ 

احلََٔة ذم افًِؿ بقاشىة ضائٍة مـ افَقاظد افًامة هتّٔـ  إػادًتخدمة مـ اجؾ افقصقل 

ٕتٔجة مًِقمة إػد ظِّٔاتف حتك يهؾ ظذ شر افًَؾ وحتد
(1)

ادْٓج  - ويُّـ افَقل بان

جمّقظة افَقاظد افًامة افتل حتُؿ اإلجراءات افًِّٔة وافًِّٔات افًَِٔة ): هق افًِّل

(حََٔة ؾٔام يتًِؼ بافيقاهر ادختٍِة إػافتل يتًٌٓا افٌاحث فِقصقل 
 (2)

- 

ـ ضريؼ افتًاريػ ادًٌىة ظ اإلظالملًٌٕط مٍٓقم مْٓج افٌحث أن  ويُّْْا

شِقك- وهل منتَة مـ افًٍؾ هنج بًّْك أو هل مهدر بًّْك ضريؼ  ـِّة مْٓج: أتٔة

افتَيص، وهل أو  ـِّة افٌحث: ؾٓل مهدر بًّْك افىِب أما ضرق، أو شِؽ، أو اتٌع-

منتَة مـ افًٍؾ: بحث بًّْك ضِب، أو تَل، أو ؾتش، أو تتٌع، أو مترس، أو شٖل، أو 

بًّْك ادًرؾة،  اإلظالم إػؾٓل ـِّة مًْقبة : اإلظالملـِّة  أماأو اـتنػ- ، حاول

 اإلظالملتًريػ افٌحث ومـ هذا افتًٌٔط يُّْْا  .وٕؼها وافدراية، وإدراك احلَائؼ

اـتناف حَائؼ وؿقاظد يُّـ افتحَؼ مْٓا مًتٌَاًل ظـ  إػ: اشتَهاء دؿٔؼ هيدف بٖٕف

وافذي هق ضريَة فِدراشة يُّـ افتقصؾ بقاشىتٓا  ضريؼ آختٌار افًِّل أو افٌحث،

افتل يُّـ افتحَؼ مْٓا، وافتل هلا  إدفةمـ خالل افتحري افنامؾ وافدؿٔؼ ذم مجٔع 

 ظالؿة بّنُِة مًْٔة-

طاهرة أو  أوؿؤة  أوهبذا ادًْك هق: افتحَؼ ادْيؿ ذم مقوقع  اإلظالملوافٌحث 

                                                 
 -4، ص1866، افَاهرة، وـافة ادىٌقظات، 2د- ظٌد افرمحـ بدوي: مْاهج افٌحث افًِّل، ط   (1)

افٌحث وضرق وأدوات هادي ًٕامن اهلٔتل: مالحيات حقل حدود وجمآت اشتخدام مْاهج   (2)

جمِة صٗون بحث مْنقر ذم افٌحث افًِّل ذم بحقث اإلذاظة وافتٍِزيقن ذم افقضـ افًريب، 

 -13، ص1872جامًة افدول افًربٔة،  ،03افًدد ( تقٕس)ظربٔة 
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آتهايل  أو اإلظالملريات ادتًَِة باجلإب فُِنػ ظـ احلَائؼ أو افْي إظالمٔةمنُِة 

افٌحث افًِّل  أهدافبهٍة خاصة ظـ  اإلظالملافٌحث  أهدافوٓ ختتِػ  وتىقيرها-

بام يٖيت إهدافيُّـ تِخٔص تِؽ  إذبهٍة ظامة، 
(1)

: 

 افُنػ ظـ احلَائؼ وخهائهٓا- -1

 افُنػ ظـ افًالؿات آرتٌاضٔة هلذه احلَائؼ وظْاسها- -0

 حرـة احلَائؼ افتل تؿ اـتناؾٓا ومًرؾة خهائهٓا وظالؿاهتا- افًٔىرة ظذ -2

 افًالؿات ادتجددة وادتٌرة- إضارافتقؿع بحرـة هذه احلَائؼ أو مثٔالهتا ذم  إمُإٔة -3

مخس جمآت  إػادًاسة  اإلظالمٔةوؿد صْػ افٌاحث هاروفد ٓشقيؾ افٌحقث 

 هل:

 ٌقابة، أو مـ ؿال؟ادجال إول: بحقث افَائؿ بآتهال وحارس اف 

 ادجال افثاين: بحقث ادوّقن أو افرشافة، أو ماذا ؿٔؾ؟ 

 ادجال افثافث: بحقث افقشِٔة أو افَْاة، أو ـٔػ ؿٔؾ؟ 

 ادجال افرابع: بحقث اجلّٓقر أو ادًتٌَِغ، أو دـ ؿٔؾ؟ 

  تٖثر ظذ افٍرد أو ادجتّع؟ بٖيادجال اخلامس: بحقث افتٖثر أو 

 المياإلعخصائص البشح 
 :ؾُّٔـ تِخٔهٓا بام يٖيت اإلظالملخهائص افٌحث  أما

بًٗال  أتٌد ةمْيّ ةِّٔبًافٌحث افًِّل  يْجز :ةوهادف ةمـظؿ ةالبحث العؾؿل ظؿؾق -1

 ومتىٌِات حدود اهل تقوع بحثٔة ةمنُِظذ صُؾ ذم ظَؾ افٌاحث تتؿ صٔاؽتف 

دد اخلىقات افٌحث افتل يتؿ ووًٓا وافتل حت ةخى إتٌاعيع ذفؽ  بهقرة دؿَٔة،

 ،وادواتف وإجراءاتفافٌحث  مْٓج افٌاحث ددحيو  ،فٌِحث افًِّل ةافالحَ ةافًِّٔ

                                                 
، 0212، افَاهرة، ظامل افُتب، 2د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، ط   (1)

 -8,12ص 
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 إشِقب أشاسظذ  مْٓجٔاً  ةافًِّٔ ةمـ تٍٓؿ اداد أشاسظذ  بحٔث يُقن مٌْٔاً 

 افًِّل ادجرد وافًٌٔد ظـ افتحٔز-

 ةظِّٔ أؾُار إػافقصقل  إػؾٔف بٖن افٌاحث يًًك  اإلظالمليتّٔز افٌحث  :األصالة -0

يُقن أن  ظذ،مـ خالل ادقوقع افذي يَقم بدراشتف  ةظِّٔ ةذات أمهٔ ةجديد

ظْد  اإلظالملذم افٌحث  وإصافة ةتزز اجلدو -فِقاؿع ومًايناً ، ذم تٍُره مًتَالً 

 ادقوقع- ةافذي يًتخدمف افٌاحث دًاجل وإشِقب ةاختٔار ادقوقع وحتديد ادنُِ

، افتل يًتخدمٓا افٌاحث ةادحِٔ إمثِةتيٓر مـ خالل أن  ـيُّ إصافةأن  ـام

افٌاحث  إفٔٓاافتل يتقصؾ  ةمـ افٌٔئ ةابًْوـذفؽ افْتائج وافتقصٔات واحلِقل اف

 -ةويَسحٓا فًالج ادنُِ

ذم افَدرات و ادٓارات افتل  اإلظالملذم افٌحث  اإلبداع ةتتّثؾ خاصٔ :اإلبداع -2

 ةابتُاري أؾُار إػوفٔتقصؾ  ،مقوقع افٌحث ةيّتُِٓا افٌاحث ويًخرها خلدم

 -ةمتّٔز

ؾِٔس فف احلؼ  ة،افتام ةمـ افٌاحث احلٔادي اإلظالمليتىِب افٌحث  :ةالعؾؿق األماكة -3

 إػوًٌٕتف  أخريـنؿة جٓد يًّح فًٍْف ب أوها رٌٔت أو ةمًِقم أيذم حتريػ 

 اإلًٕانيتحذ هبا أن  جيب افتلة افٌِْٔ اإلًٕإٔةمـ افٍوائؾ  ةافًِّٔ وإمإة ًٍٕف-

ظذ حَقق  ةادحاؾي ةافًِّٔ إمإةمـ متىٌِات و افٌاحث- وٓشٔامبنُؾ ظام 

وذـر ـؾ افٌٔإات  ،ادهادر افتل اشتَك مْٓا افٌاحث مًِقماتف إػ باإلصارة ،افٌر

 -ةظـ ادراجع ادًتخدم

 ،افَرارات ارإصد أوظْد اشتخالص افْتائج ة ادقوقظٔ ةتتجذ خاصٔ :ةادقضقظق -4

يتحٔز  إٓوجيب ظذ افٌاحث  ة،ؾّـ خهائص افٌحث افًِّل إف يتّٔز بادقوقظٔ

 ةاددظّ ةجيب ظِٔف آظتامد ظذ افٍُر وإٕام ة،اخلاص أؾُارهرأيف افنخيص أو  إػ

 أؾُارهظذ  ةيًّح افٌاحث فًاضٍتف بافًٔىر إٓ ةومـ ادقوقظٔ و افزاهغ- بإدفة

يُقن أن  جيب وإٕام ،جإب مـ جقإب ادقوقع أيتزيراتف ذم ظذ تًٍراتف و أو

وحترر  ةافذاتٔ إحُامؾُِام ابتًد افٌاحث ظـ  ،وافٌحث ظْٓا ةمهف هق حتري احلََٔ
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ظـ رؽٌات  ةمًتَِ ةوذفؽ فُقن احلَائؼ افًِّٔ ،تفٔمقوقظ ةحٔز زادت درجتمـ اف

افٌحث  ةظذ مقوقظٔ اتادٗثريًرف أن  وهلذا جيب ظذ افٌاحث ة،افٌاحث افذاتٔ

 جٌْٓا-تافًِّل فٔ

 ،يتىِب احلرص افتام مـ افٌاحث ؾٕ٘ف ،ظّؾ دؿٔؼ اإلظالملافٌحث أن  بام :ةالدق -5

وان يًًك ذم  ة،ادًِقمات افتل يًتّد ظِٔٓا ذم دراشتف مًِقمات دؿَٔأن  وافتٖـد مـ

افٌحث  أهدافمـ أن  إػ باإلواؾةتِؽ ادًِقمات- هذا  ةافتحَؼ مـ دؿ إػافٌحث 

افٌاحث  ؾ٘ن- وهلذا ةتٖـٔد بًض افٌٔإات وآشتْتاجات افَديّ ةدرج ةافًِّل زياد

أن  ةخاص ،فِتٖـد مـ افدؿة ةافدراش وإظادةافتُرار  إػ إحٔانيًّد ذم بًض 

مما  ةفيٓقر منُالت جديد ةبًض احلِقل فًٌض ادناـؾ ؿد يُقن بداي إػافتقصؾ 

تِؽ افْتائج أو  صحةفتٖـٔد  إخرى حاثإببًض  إجراء ةرضور إػيدظق 

 ما يْاؾٔٓا- إػوافتقصؾ  أخرى ةمنُالت بحثٔ ةفهٔاؽ

 ةادًرؾ إػ ةجديد ةمًرؾ إواؾةأن  مـ مهدر افثَة: آظتامد ظذ افدفٔؾ بدًٓ  -6

يًتّد ظذ افدفٔؾ ذم مَابؾ أن  افًٓؾ وافٌحث افًِّل جيب بإمرفٔس  اإلًٕإٔة

وذفؽ ٓن افْتائج ٓ تُقن  ،مٓام ـان مقثقؿاً  ةافثَرؾض آظتامد ظذ مهدر 

  دظّت بافدفٔؾ افَاضع- إذا إٓ ةصحٔح

ويًز افتهّٔؿ ادْٓجل ظـ مٓارة افٌاحث ذم تًديؾ أو تٌٔر اخلىقات ادْٓجٔة  

افٍرظٔة فٌِحقث افًِّٔة، أو  إهدافادّٔزة فتتٍؼ مع افْامذج ادتًددة دجتّع افٌحث أو 

وثٌاهتا وصدق افْتائج وافتًٍر وآشتدٓل  اإلجراءاتصدق  تٖـٔدذم رؽٌة افٌاحث 

ذم  ٔخرخيتِػ مـ بحث أن  وبافتايل يًتز افتهّٔؿ ادْٓجل أشِقبًا ؾرظًٔا فٌِحث يُّـ

 ادْٓج افًام- إضار

افدراشات افًِّٔة،  إٔقاعوهْاك افًديد مـ ادْاهج افًِّٔة افتل يتؿ اشتخدامٓا مع 

 إضاراء ذم تهّّٔٓا، وفُـ هْاك اتٍاؿًا ظذ تهْٔػ ادْاهج افًِّٔة ذم وؿد خيتِػ اخلز
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ـإيتافدراشات افًِّٔة 
(1)

: 

افدراشات آشتىالظٔة أو افُنٍٔة: وتًتّد ظذ مًح افساث افًِّل، وشٗال  -1

افتل يُّـ آشتدٓل مـ خالهلا ظـ ٕتائج  وإمثِةذوي اخلزة، وحتِٔؾ احلآت 

 تثري افدراشة-

دراشات افقصٍٔة: وتًتّد ظذ ادْٓج ادًحل بتهّٔامتف ادتًددة، ودراشة احلافة، اف -0

 -وحتِٔؾ افْيؿ، وحتِٔؾ ادحتقى، وافًٌٌٔة ادَارٕة، وافدراشات آرتٌاضٔة وافتىقرية

 افدراشات افتجرئٌة: وتًتّد ظذ ادْٓج افتجريٌل- -2

 افدراشات افتارخئة: وتًتّد ظذ ادْٓج افتارخيل- -3

ّْاهج افًِّٔة أدوات ؿٔاس أو مجع افٌٔإات يُّـ اشتخدامٓا مع ـؾ ادْاهج، وفِ

وهل افقشائؾ افتل يًتّد ظِٔٓا افٌاحث ذم ؿٔاس ادتٌرات أو مجع افٌٔإات ظْٓا بنُؾ 

مْٓجل يتقؾر ؾٔف آتًاق وافثٌات وصدق افَٔاس وافهالحٔة فالشتخدام مـ اجؾ 

  ٌاحث أو يَقم بتهّّٔٓا ضًٌَا ٕهداف افٌحث-فف- وخيتار مْٓا اف أظدتاهلدف افذي 

 اإلعالميةأهنية البشوخ 
مْٓج ظِّل مدروس ذم افٌحث، ؾادخِقا ضريَة  إػدرك افٌاحثقن احلاجة أفَد 

افتجربة وأشِقب ادالحية ذم بحقثٓؿ، واظتزوها إشاس ادًتّد ظِٔف- وؿد ؿًّقا 

 إػار وافتجربة، وادًرؾة افْيرية، ثؿ ظّدوا ٕقظغ: ادًرؾة ادٌْٔة ظذ آختٌ إػادًرؾة 

مًح إصٔاء ووصٍٓا متٓٔدًا ٓختٌارها، وأـدوا ظذ جمال مٓؿ ذم بحثٓؿ افًِّل، هق 

أصٌح مْٓج افٌحث افًِّل ادالحية- وفذفؽ ؾَد  أشِقب أيادًايْة وادناهدة، 

وافتّرس ظذ تَْٔاتف ظِاًم ؿائاًم بذاتف
(2)

 - 

                                                 
 -01د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، مهدر شابؼ، ص   (1)

ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات، بٌداد، دار افنٗون   (2)

 -04، ص1880افثَاؾٔة افًامة، 
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 اجلامًٔة افدراشةفىالب  اإلظالملمْاهج افٌحث تدريس مادة َد أصٌح اهلدف مـ ف

، وافدراشات افًِٔا هق إظداد افىالب إظدادًا تربقيًا ظًِّٔا يٗهِٓؿ فٔهٌحقا إوفٔة

ؽقا فٌِحقث وافدراشات روتقجٔٓٓؿ افتقجٔف افهحٔح فٔتٍ ،أشاتذة وباحثغ مْٓجٔغ

 جلامًل فٔس هق ختريج اددرشغ أوٕن اهلدف إشاد فِتًِٔؿ ا ؛افًِّٔة إـادئّة

هق ختريج باحثغ أـادئّغ يّتُِقن افقشائؾ افًِّٔة إلثراء  وإٕامادْٓٔغ وحًب، 

ادًرؾة اإلًٕإٔة، بام يَدمقٕف مـ منارـات جادة ذم جمآت ختههٓؿ، ويتحِقن 

، وإمإة افهز، وادثابرة،ؾ: بإخالق افًامٔة افتل هل ظدة افٌاحث ذم هذا ادٔدان مث

  .وافهدق، واإلخالص فىِب افًِؿ وحده

صٓدت افًَقد اخلًّة اداؤة اهتاممًا ـٌرًا مـ ؿٌؾ افدول ادتَدمة ذم جمال افٌحقث 

؛ وذفؽ إىالؿًا مـ افدور افذي تٗديف تِؽ افٌحقث ذم ترصٔد افًٔاشات اإلظالمٔة

وتىقير ضرائؼ  ٔبوإشافافتل تْىقي ظِٔٓا ـاؾة افقطائػ وافقشائؾ  اإلظالمٔة

 ادختٍِة-  اإلظالمٔةذم ادٗشًات  اإلظالمٔةادامرشات  وأشافٔب

هؿ ذم اهق افذي يَدم فإلًٕإٔة صٔئًا جديدًا، وُيًبنُؾ ظام افٌحث افًِّل  إن

 ؾ٘نمـ هْا  تىقير ادجتًّات وٕؼ افثَاؾة وافقظل وإخالق افَقيّة ؾٔٓا باشتّرار-

ذم دراشة افيقاهر وادنُالت افتل تتًِؼ  يًاهؿي هق افٌحث افذ اإلظالملافٌحث 

ؾٖـثر،  أـثرـِام ارتٌط بافقاؿع  اإلظالملافٌحث أمهٔة وتزداد احلِقل هلا-  وإجيادباإلظالم 

دورًا رئًًٔا ذم ـاؾة  اإلظالم- وتٗدي بحقث ؾٔدرس منُالتف، ويَدم احلِقل ادْاشٌة هلا

اشتخدام هذه افٌحقث مـ افٌداية وآظتامد  ، وبدوناإلظالمٔةاجلقإب اخلاصة بادامرشة 

ؿائّة اإلظالمٔةتَقم فًدد ـٌر مـ افقطائػ أن  ظِٔٓا بهٍة مًتّرة ٓ يُّـ
(1)

- ؾٍل 

تًتخدم افدراشات افقصٍٔة ٕؽراض افقصػ ادجرد وادَارن  اإلظالمٔةافدراشات 

شائؾ فألؾراد واجلامظات ووصػ آدماهات، وافدواؾع واحلاجات واشتخدامات و

                                                 
، فَاهرة، ظامل افُتببحقث اإلظالم، ا ,د- شّر حمّد حًغ: دراشات ذم مْاهج افٌحث افًِّل   (1)

 -16، ص0225



 31 االعالوي وأِدافْالبشح بتعسيف ال الفصن األوه:

 

وافقؿائع  اإلظالمٔةوافتٍؤؾ وآهتامم، وـذفؽ وصػ افْيؿ وادٗشًات  اإلظالم

ظالؿات ؾرؤة يُّـ  إضار، ثؿ وصػ افْيؿ بغ هذه افًْاس وبًوٓا ذم وإحداث

اختٌارها
(1)

- 

ظذ حتديد اددخالت  اإلظالمٔةخمىىل آشساتٔجٔات  اإلظالموُتًغ بحقث 

ومدى مىابَتٓا فألهداف  ًرف ظذ ادخرجات ادًتحَة،افهحٔحة ذم افت اإلظالمٔة

وتىقيرها وتّْٔتٓا باشتّرار-  اإلظالمٔةادحددة شًٍِا، مما يًٓؿ ذم تَديؿ ـٍاءة اجلٓقد 

 اإلظالملومما يزيد مـ أمهٔة هذا افدور وجقد جمّقظة مـ افًقامؾ ادرتٌىة بافْناط 

اشتخدام افٌحقث، ومـ أهؿ هذه  إػد وادٗثرة ؾٔف، وافتل تٗـد مدى آحتٔاج ادتزاي

افًقامؾ رضورة مجع بٔإات ومًِقمات دؿَٔة ظـ ادنُالت افٌٔئٔة وآجتامظٔة وافثَاؾٔة 

ذم مقاجٓتٓا، واحلاجة  اإلظالميًٓؿ بف أن  وآؿتهادية افًائدة، ومدى ما يُّـ

دماهات وادًتَدات افًام وآ افرأيتقؾر افٌٔإات وادًِقمات ادًتّرة ظـ  إػادًتّرة 

ومراـز آهتامم،  واإلدراكوأراء ووجٓات افْير ادختٍِة، ودرجات ادًرؾة وافقظل 

افًام  افرأيوإٓىٌاظات فدى اجلامهر ادختٍِة داخًِٔا وخارجًٔا، ٕيرًا ٕمهٔة دراشة 

، ـذفؽ رضورة دراشة مجٓقر افَراء وادًتًّغ اإلظالملوؿقة تٖثره ذم افْناط 

 اإلظالمٔةدناهديـ بام يقؾر ادًِقمات ادتُامِة ظْٓؿ، وافتل تٍٔد ذم تقجٔف ادقاد وا

ادختٍِة بخهائهٓا وجقإٌٓا افٍْٔة،  اإلظالمٔةجإب دراشة افقشائؾ  إػ، إفٔٓؿادالئّة 

ـاؾة  إػوتَٔٔؿ ؾًافٔة اجلٓقد آتهافٔة، باإلواؾة  اإلظالمٔةوؿٔاس اثر افْناضات 

وؽرها  اإلظالمٔةتًَِة بٖٕنىة آتهال وإٔامضف وٕامذجف، وأشافٔب ادامرشات افٌٔإات اد

إفٔٓاوتهاظد آحتٔاج  اإلظالممـ افًقامؾ افتل تٗـد ظذ حتّٔة بحقث 
(2)

-  

                                                 
، 0214، افَاهرة، ظامل افُتب، 4د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، ط   (1)

 -14,15ص

بحقث اإلظالم، مهدر شابؼ،  ,د- شّر حمّد حًغ: دراشات ذم مْاهج افٌحث افًِّل   (2)

 -17 , 16ص
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جمال افتل يُتٌٓا ادتخههقن ذم  اإلظالمٔةأمهٔة افٌحقث أن  ومما ٓ صؽ ؾٔف

 :أتٔةفتهّٔامت ادْٓجٔة تزز مـ خالل افتًريػ بإهداف وا، اإلظالم

 وظْاسها- اإلظالمٔةوصػ افياهرة  -1

 وصػ افًالؿات افًٌٌٔة واختٌارها- -0

 -اإلظالمحتِٔؾ حمتقى  -2

 -اإلظالمٔةحتِٔؾ حمتقى ادقاؿع  -3

 -اإلظالمتَديؿ دراشات تارخئة ومًتٌَِٔة ذم جمال  -4

 تَديؿ افدراشات افٍُٔٔة وافٌحث افَْدي- -5

ؾْٓاك بحقث تتًِؼ  ،اإلظالمِتخهص ذم جمال افٔقم ف اإلظالملوئّؾ افٌحث 

 اإلظالموهْاك بحقث تتًِؼ بجّٓقر وشائؾ  ،تًّك )بحقث افقشِٔة( اإلظالمبقشائؾ 

حقل طاهرة مًْٔة  افرأيوهْاك بحقث تتًِؼ باشتىالظات  ،تًّك )بحقث اجلّٓقر(

تٍهٔؾ، افًام ( ومجٔع هذه افٌحقث هتتؿ بًّاجلة أدق اجلزئٔات باف افرأيتًّك )بحقث 

وٕتائجٓا، وتقازن هذه  اإلظالمٔةادنُالت  أووتًِط افوقء ظذ أشٌاب افيقاهر 

إبراز حََٔة ما، أو توع حاًل دنُِة ما:  إػٌغ صحٔحٓا، وهتدف تافٌحقث بغ إمقر ف

اـتناف جديد، أو تىقير اشتخدام  إػثَاؾٔة، أو ظِّٔة، أو اجتامظٔة، أو أدبٔة، أو تتقصؾ 

 ادتًددة- اإلظالمٔة، أو تهحٔح خىٖ صائًًا ذم ادجآت إظالمٔةوشِٔة  ذم إصٌاع أو

افتَٔد  اإلظالمٔةافذي يًرف أمهٔة افٌحقث  اإلظالملمـ هْا جيب ظذ افٌاحث  

 :أتٔةتراظل افًقامؾ أن  وآفتزام افهارم بىرق افٌحث افًِّل ومقاصٍاتف افتل جيب

 أن تُقن هْاك منُِة تًتدظل احلؾ- -1

 ،افدفٔؾ افذي حيتقي ظادة ظذ احلَائؼ افتل تؿ إثٌاهتا بخهقص هذه ادنُِةوجقد  -0

 وؿد حيتقي ظذ رأي أصحاب آختهاص-

أو ذم  ،مْىَل إضاريرتب افدفٔؾ ذم أن  افتحِٔؾ افدؿٔؼ فِدفٔؾ وتهٍْٔف، حٔث يُّـ -2

 وذفؽ ٓختٔاره وتىٌَٔف ظذ ادنُِة- ؛ذظل ظِّل إضار
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دون  ،تٔب افدفٔؾ ذم حجج وإثٌاتات حََٔٔة ظِّٔةاشتخدام افًَؾ وادْىؼ فس -3

 إًٍٓال وافًقاضػ وإؽراض افنخهٔة-  إػافِجقء 

 اإلعالمية البشوخ أهداف
رئًٔة هل أهدافافٌحث افًِّل بٖربًة  أهدافحيدد ظِامء ادْٓجٔة 

(1)
: 

 مًرؾة جديدة ظـ هذه افياهرة- إػاـتًاب ادًرؾة بياهرة ما أو افتقصؾ  -1

رار حدوث رء ما أو افتُرارات ادرتٌىة بقء ما يهحب ذفؽ آشتًإة حتديد تُ -0

 -ةحمدد ةمٌدئٔ ٔةبٍرو

 ما ظـ ظالؿة شٌٌٔة بغ متٌرات مًْٔة- ؾرؤةاختٔار  -2

 افتهقير افدؿٔؼ خلهائص أو شامت ؾرد ما أو مقؿػ أو مجاظة مًْٔة-  -3

نخٔص مـ خالل افت اإلظالمٔةافدراشات وافٌحقث  أهدافيُّـ حتديد و  

افذي ؿدمف افٌاحث آمريُل وفز ذام حقل مًٗوفٔة ظِامء آتهال ذم إدراك وؾٓؿ 

وآتهال تُّـ ؾٔام يٖيت اإلظالممًٗوفٔة ظِامء أن  آتهال افنخيص ؿائاًل:
(2)

: 

 دراشة آتهال اجلامهري- -1

ذم  مًرؾة تْئؿ مٗشًات آتهال وأشافٔب افًٔىرة آجتامظٔة ظِٔٓا ومراـز ادٗشًة -0

 وطٍٔتٓا ومجٓقرها ومًٗوفٔاهتا وضرق ؿٔاس تِؽ ادًٗوفٔات-وافتْئؿ آجتامظل افًام 

 حتَٔؼ ؾاظِٔة آتهال- إػدراشة ضًٌٔة افتٖثر وافًٌٔؾ  -2

اختٔار افقشائؾ ادالئّة وضًٌٔة ـؾ وشِٔة وٕقع اجلّٓقر ادًتٌَؾ هلا ومنُِة َٕؾ  -3

 ادًاين-

                                                 
، افَاهرة، دار افٍجر فِْؼ 0ٌحقث اإلظالمٔة وآجتامظٔة، طد- حمّد مْر حجاب: اشاشٔات اف  (1)

 - 32,30، ص 0222وافتقزيع، 

مدخؾ ظام، دراشة مْنقرة ذم ـتاب )بحقث اإلظالم  ,د- شّر حمّد حًغ: بحقث اإلظالم   (2)

 -13، ص1872ذم افقضـ افًريب( افذي أصدرتف ادْيّة افًربٔة فِسبٔة وافثَاؾة وافًِقم، افَاهرة، 
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اآلتقةبالـؼاط  اإلظالمقةراشات والبحقث الد أهدافيؿؽـ حتديد أهؿ ومـ هـا 
(1)

 : 

 الوصف:   1-

وظالؿاهتا وادماهاهتا  اإلظالمٔةوصػ حرـة افيقاهر  إػ اإلظالمٔةهتدف افدراشات 

وافًقامؾ ادحرـة وافداؾًة فًْاسها، وظالؿات هذه افًْاس بًٌوٓا، وتٖثراهتا ادتٌادفة 

حتَٔؼ  إػ اإلظالمٔةوافدراشات  افٌحقثًض تًًك بافًٔاق آجتامظل افًام- و إضارذم 

يَقم افٌاحث  إذ ،أو وصػ واؿع مًغ ،وصٍٔة تتّثؾ ذم اـتناف حَائؼ مًْٔة أهداف

 بجّع ادًِقمات افتل يًتىٔع مـ خالهلا تًٍر بًض افيقاهر وصٔاؽة بًض افٍرؤات-

وادَارن  تًتخدم افدراشات افقصٍٔة ٕؽراض افقصػ ادجرد اإلظالمٔةوذم افدراشات 

فألؾراد واجلامظات، ووصػ آدماهات وافدواؾع واحلاجات واشتخدامات وشائؾ 

، وافقؿائع اإلظالمٔة، وافتٍؤؾ وآهتامم، وـذفؽ وصػ فِْيؿ وادٗشًات اإلظالم

 إضار، ثؿ وصػ وتًٍر افًالؿات ادتٌادفة بغ هذه افًْاس وبًوٓا ذم وإحداث

  ظالؿات ؾرؤة يُّـ اختٌارها-

 التيبؤ:  2-

ووع تهقرات واحتامٓت  ذمِتٌْٗ ف اإلظالمٔةيرـز افٌحث افًِّل ذم ادجآت 

وافتقؿع حيدث ذم ادًتٌَؾ فًٌض افيقاهر مـ حٔث افتىقرات ادُّْة، أن  ظـ ما يُّـ

واحلَائؼ ادتهِة هبا، وصٔاؽة افتًٍرات إوفٔة ٓدماهات  اإلظالمٔةبحرـة افياهرة 

، وظالؿاهتا ذم وجقد افًالؿات وافتٖثرات وافًقامؾ افداؾًة أو ٔةاإلظالمافياهرة 

 ما طٓرت ذم طروف خمتٍِة- إذاوـذفؽ يرـز ظذ أوواع بًض افيقاهر ادحرـة هلا- 

 :التفسري  3-

مًْٔة ظذ  إظالمٔةتَديؿ ذح فياهرة  إػافذي هيدف  اإلظالمليًّؾ افٌاحث 

ظذ شٗال ـٔػ  اإلجابةث ٓ يتقؿػ ظْد حٔ ؟تقؤح ـٔػ وداذا حتدث هذه افياهرة

                                                 
 -15 , 12د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، ص  (1)
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مـ افهًب ظزل - و؟مًرؾة داذا حتدث هذه افياهرة إػيًًك  وإٕام حتدث افياهرة،

ظـ مَدمات هذا افتًٍر، وبهٍة خاصة تٖثر ذاتٔة افٌاحث ذم  اإلظالمٔةتًٍر افياهرة 

افقاحدة بتًدد  ظالمٔةاإلتًدد افتًٍرات اخلاصة بافياهرة  إػافتًٍر وادماهاتف- مما ينر 

  افٌاحثغ وادماهاهتؿ، حٔث يهًب افوٌط افُّل افدؿٔؼ ذم دراشة هذه افياهرة-

 :التكويه  4-

تؿ حتَٔؼ  إذاتَقيؿ افياهرة، وافتًرف ظذ ما  إػافًِّٔة  إبحاثهتدف بًض 

هلدف ، ـام يتؿ مـ خالل هذا ابراجمٓا مثالً  أهدافمدى تؿ حتَٔؼ  أيادْيّة، واػ  أهداف

 ؽر مرؽقبة- أوـإت مرؽقبة أفٌِحث افًِّل افتًرف ظذ ٕتائج ؽر مَهقدة شقاء 

 :الدحض ) التفييد(  5-

افًِّٔة ٓ تًتىٔع اجلزم بٌَقل ؾرؤة مًْٔة، وفُـ ذفؽ ؿد  افٌحقثـثرًا مـ 

 -أخرىرؾض ؾرؤة  أودحض  إػيُقن ممًُْا فق شًت 

 التجبت:  6-

 ب٘جراءافٌاحث يَقم أن  افتثٌت ظذ إػافتل هتدف افًِّٔة  افٌحقثترتُز بًض 

، وفُْف يٖخذ ظْٔة آخردراشة فِتثٌت مـ حََٔة مقوقع شٌؼ دراشتف مـ ؿٌؾ باحث 

وفُـ  ،افتثٌت يَقم بدراشة ادقوقع ًٍٕف إػوافٌحث افًِّل افذي هيدف  وبٔئة خمتٍِة-

- وـثرًا ما تتؿ خرىإذم مٗشًة خمتٍِة بحٔث يُّـ ادَارٕة بْٔٓا وبغ ادٗشًات 

 ؛تٖـٔد ٕتائج بحقث شٌَتٓا وذفؽ ذم طؾ اختالف افًْٔة وافٌٔئة إػافٌحقث افتل هتدف 

واؾٔة ظذ ما إدفة أمما يَقي افٍرؤة افًابَة ويزيدها صالبة، ـْتٔجة ضًٌٔٔة فتقؾر 

 -إفٔفتقصِت 

  اإلعالميلبشح خطوات ا
ختهغ ؿادريـ ظذ حتديد مًتقاه، ، وجيًؾ اداإلظالملإن مـ أهؿ ما ئّز افٌحث  

 ،ؾُثر مـ افٌاحثغ افذيـ يّتُِقن اهلّْٔة -افٌحثهذا  تٍْٔذهق اخلىقات ادتًٌة ذم 

اخلىقات  إتٌاعوافتُّـ افُامؾ ذم مقاؤًٓؿ ادختارة فدراشتٓا، وفُـ ؿد خيىئقن ذم 



 71  اإلعالويوٍاِر البشح 

 

جلٓؾ  ٓ ؤًٍةؾْٔتج ظـ ذفؽ أبحاث  -اإلظالملٌحث افافهحٔحة ادتًٌة ذم ظّؾ 

- ويتؿ افهحٔحة ادتًٌة إلٕجازه ادْٓجٔة افٌاحث بّقوقظف، وفُـ جلِٓف ذم افىريَة

 :ؾٔام يٖيتتّثؾ تمْتيّة وحمددة  وإجراءاتخىقات  إضارذم  اإلظالملافٌحث 

 اختياز مصهلة البخح وحتديدٍا:   1-

مًرؾة مـ  مهًا صاؽاًل فٌِاحثغ ادٌتدئغ، وادٓؿ اإلظالمليًد اختٔار منُِة افٌحث 

أيـ ٌٕدأ، وحلًـ احلظ هْاك ظدد مـ ادهادر ادتاحة ٓشتَاء ادقوقظات افٌحثٔة، مثؾ 

وادِخهات افٌحثٔة  اإلظالمٔةافدوريات افًِّٔة افتل هتتؿ بافدراشات وافٌحقث 

ادقجقدة ظذ  اإلظالمٔةوافٌحقث وافدراشات  اإلظالملفِّٗمترات افًِّٔة ذم ادجال 

صٌُة إٓسٕت
(1)

ظٌارة ظـ تًاؤل أو بًض بٖهنا:  منُِة افٌحث- ويُّـ تًريػ 

افدراشة افتل افٌحث أو افتًاؤٓت افٌاموة افتل تدور ذم ذهـ افٌاحث حقل مقوقع 

إجياد إجابات صاؾٔة وواؾٔة  إػتًٍر يًًك افٌاحث  إػوهل تًاؤٓت حتتاج  ،اختارها

حتًٍر وإيوا إػض حيتاج وؿد تُقن ادنُِة افٌحثٔة ظٌارة ظـ مقؿػ ؽام -هلا
(2)

- 

افتل تقاجف افٌاحث،  اإلظالملأصًب خىقات افٌحث  ىاحدوتًد منُِة افٌحث 

وافتًٍرات افتل تًٌب ادنُِة، ، وادتٌرات، ض اشتُناؾف، وحتديده فِحَائؼآؾس

وتتٌع ظالؿات متداخِة يَقم بًروٓا ذم صٔاؽة تًىل صقرة ـامِة ظـ منُِة افٌحث
(3)

- 

 ادعة الرتاخ العلني: مس  2-

دراشات شابَة أو دراشات  إػٓ يُّـ افٌدء ذم تٍْٔذ ؾُرة بحثٔة دون افرجقع 

افساث افًِّل افذي يثري افٌحث وؾُر افٌاحث وادماهاتف  إػمرتٌىة، ودون افرجقع 

افْتائج ادًتٓدؾة، وادماهات تًٍر هذه  إػٕحق ادنُِة وخىقات حِٓا، وافقصقل 

                                                 
د- صٔامء ذو افٍَار زؽٔب: مْاهج افٌحث وآشتخدامات اإلحهائٔة ذم افدراشات اإلظالمٔة،  (1)

 -22، ص0228افَاهرة، افدار ادكية افٌِْإٔة، 

 -17 , 16تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، مهدر شابؼ، ص  د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم  (2)

 -62، ص 1865د- شّر حمّد حًغ: بحقث اإلظالم إشس وادٌادئ، افَاهرة، ظامل افُتب،   (3)



 75 االعالوي وأِدافْالبشح بتعسيف ال الفصن األوه:

 

افدراشات افتل درشت ذم ٍٕس ادجال اخلاص  إػدراشات افًابَة تنر افْتائج- ؾاف

فِّنُِة افتل يَقم بدراشتٓا افٌاحث؛ بحٔث متثؾ بافًٌْة فِّنُِة ادىروحة ؿاظدة 

ٕتائج افدراشات  إػمًرؾٔة أوفٔة هلا، ومتثؾ ٕتائج ادنُِة ادىروحة إواؾة مٌاذة 

افٌحثٔة،  افٍرؤاتقير ادنُِة افًِّٔة، أو ذم تى أـثرافًابَة، وفذفؽ تيٓر أمهٔتٓا 

 افْيري، وتًٍر افْتائج اخلاصة بافٌحث- اإلضاروصٔاؽة 

 أو التساؤالت:  ياتوضع الفسض  3-

افًِّٔة وافًالؿة بغ ادتٌرات خىقة مْٓجٔة مـ خىقات  صٔاؽة افٍرؤاتتًّد 

ٌحث، وفُْٓا فًٔت مِزمة افْتائج اخلاصة باف إػافٌحث افًِّل، وإجراًء مْياًم فِقصقل 

ظذ ظدد مـ افتًاؤٓت  اإلجابةفٌِاحث ذم مجٔع إحقال؛ ٕن اإلجراءات ؿد تًتٓدف 

افٌحثٔة افتل تتٍرع ظـ ادنُِة افرئًٔة دون احلاجة ٓختٌار افًالؿات أو دمريٌٓا
(1)

 -

 تًّٔؿ مٌدئل تيؾ صالحٔاتف حمؾ اختٌار، أو إٔف حدس مٗؿت مل :له ةافًِّٔ ٔةافٍروو

 هظْد ثٌقت صحة هذ ؾٕ٘فيثٌت بًد، أو إٔف ظالؿة أوفٔة بغ متٌريـ مل تثٌت صحتٓا بًد- 

تَْوف أو  أخرى ؾرؤاتمـ خالل ادالحية افًِّٔة وافتجريب، وظدم وجقد  ٔةافٍرو

تًّٔؿ هنائل بغ هذه ادتٌرات، ويٖخذ  إػتحقل بًد ذفؽ ت ٔةافٍرو ؾ٘نتتًارض مًف، 

إقن افذي حيُؿ افًالؿة بغ هذه ادتٌرات وحرـتٓا- مما ٓ حيتاج هذا افتًّٔؿ صُؾ افَ

، ويُّـ تىٌَٔف مٌاذة بًد ذفؽ ظذ احلآت ادامثِة، وبذفؽ تهٌح أخرىدمريٌف مرة  إػ

ظامة وجمردة ٓ ترتٌط بحافة بذاهتا- ومـ ـؾ ما تَدم ًٕتىٔع  إخرافًالؿة ذم صُِٓا 

ظـ تقؿع مدروس ٓحتامل وجقد ظالؿة بغ متٌريـ أو مجِة تًز  له ٔةافٍروأن  افَقل

يرتٌط بْقع  افٍرؤاتووع أن  ويالحظ، وهذا افتقؿع ؿد يثٌت صحتف أو خىٖه- أـثر

افدراشات افقصٍٔة أن  ، ظذ حغافٍرؤات ختِق مـ آشتىالظٔةافدراشة- ؾافدراشات 

 أماُْف مـ ذفؽ، ادتقؾرة فدى افٌاحث مت ـإت ادًِقمات إذأات ؿد تتوّـ ؾرو

بحٔث تدور  ؛دؿَٔة حمددةٔات ؾروتتوّـ أن  مـ افيوري ؾ٘نافتجرئٌة افدراشات 

                                                 
 -171د- حمّد ظٌد احلّٔد:: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، ص  (1)
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 إػافتًاؤل ؾٔٓدف  أما .هاٖمـ صحتٓا أو خى افتحَؼ حماوفةافدراشة بًد ذفؽ حقل 

ظالؿة بغ متٌرات مـ  إظىاء مٗذات ظـ رء ما، وفٔس بافيورة دًرؾة وجقد

ووع افتًاؤٓت ظْدما ٓ تُقن فديف خٍِٔة مًِقماتٔة ـاؾٔة  إػظدمف- ويِجٖ افٌاحث 

افٌاحث ذم هذه ادرحِة ذم  إفٔٓا، وتٍٔد ادًِقمات افتل يتقصؾ ؾرؤاتتٗهِف فقوع 

ؾٔام بًد- ومـ أمثِة افتًاؤٓت افٌحثٔة: ما افتٖثرات ادًرؾٔة افْادمة  صٔاؽة افٍرؤات

ة بغ مناهدة أؾالم افُارتقن وافًِقك ؟ هؾ تقجد ظالؿإخٌارظـ افتًرض فْؼات 

 اإلذاظةافًراق ظز  إػافًدواين فألضٍال؟ ما هل موامغ افدظاية افهٓٔقٕٔة ادقجٓة 

افٌحثٔة: تقجد ظالؿة  افٍرؤات؟ ومـ أمثِة اإليرإٔةخالل احلرب افًراؿٔة  اإلهائِٔٔة

نارـة افًٔاشٔة ومًتقى اد اإلخٌاريةارتٌاضٔة ضردية بغ حجؿ افتًرض فِزامج 

فِنٌاب- ـِام زاد حجؿ افتًرض فإلظالٕات، زاد مًدل آشتٓالك- وـِام زاد حجؿ 

افتًرض فِزامج إجٌْٔة، زاد مًتقى آؽساب افثَاذم
(1)

 - 

 حتديد التصنيه املالئه للبخح:   4-

يَهد بتهّٔؿ افٌحث هق خىة مْيّة ومْىَٔة فتقجٔف افٌحث وحتديد أهداؾف 

إهدافشافٔب افتل جيب تٌْٔٓا فتحَٔؼ ومْٓجف وإ
(2)

حتديد افتهّٔؿ ادالئؿ  أما- 

فٌِحث ؾَٔهد بف حتديد ٕقظٔة افٌحث وادْٓج ادًتخدم وحتديد إدوات افتل شتًتخدم 

ذم مجع افٌٔإات بْاًء ظذ ضًٌٔة افٌٔإات ادىِقبة وبْاًء ظذ ٕقظٔة اجلّٓقر افذي تىٌؼ ظِٔف 

ـان هدف افٌاحث ؿٔاس تٖثر ٕقظٔة برامج إضٍال ظذ  إذاثال افدراشة- ؾًذ شٌٔؾ اد

يُقن مـ افٌحث ذم هذه احلافة  ؾ٘نضٍال ما ؿٌؾ اددرشة، إادٓارات افٌِقية فدى 

هلذا افٌحث هق ادْٓج افتجريٌل  إًٕبافٌحقث افًٌٌٔة افتل تَٔس افتٖثر، وادْٓج 

 إذا أما- افٍرؤاتات افتل تًتٓدف اختٌار افتجربة ذم مجع افٌٔإ أداةافذي يًتّد ظذ 

مًرؾة دور افهحػ ادًتَِة ذم إدارة ادقاؿػ ظذ شٌٔؾ ادثال ـان هدف افٌحث 
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 -003، ص0226افٌحث افًِّل، ظامن، دار ادًرة فِْؼ وافتقزيع،  أشاشٔاتد- مْذر افوامـ:   (2)
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ؾًٔتّد هذا  افكاظٔة داخؾ ادجتّع وتنُٔؾ ادماهات افَراء ٕحق إداء احلُقمل

ٔؾ حتِ أشِقبذم مًتقئف افقصٍل وافتحِٔع باشتخدام  لْٓج ادًحادافٌحث ظذ 

افهحػ خالل  إحدىادوّقن فقصػ وحتِٔؾ افتهقرات ادىروحة داخؾ مإنٔتات 

ادٖخقذة ذم ظْٔة )مدة زمْٔة حمددة، وـذفؽ وصػ وحتِٔؾ ادماهات ؿراء افهحٍٔة 

افهحٍٔة ظـ ضريؼ اشتامرة اشتٌٔان تِؽ حقل إداء احلُقمل ذم ظالؿتف بَراءة  (افٌحث

يًدها افٌاحث هلذا افٌرض
(1)

ادْٓج ادًحل مـ ابرز ادْاهج افًِّٔة ادًتخدمة  - ويًدّ 

واحد ذم  أشِقبوٓ يَتك ظذ اشتخدام ، اإلظالمٔةذم جمال افٌحقث وافدراشات 

، وادَابالت، ـآشتَهاءات إشافٔباشتخدام خمتِػ  إػويِجٖ ، ظِّٔة مجع افٌٔإات

وادالحية ادَْْة، وؽرها مـ ضرق مجع افٌٔإات وادًِقمات
(2)

ادْٓج  ؾ٘ن- ـذفؽ 

 )حتِٔؾ ادوّقن( يًد مـ إًٔب ادْاهج افًِّٔة افتل تًتخدم أشِقبافقصٍل باشتخدام 

وافتل تَقم ظذ افرصد وادتابًة افدؿَٔة فياهرة أو حدث مًغ ، اإلظالمذم بحقث 

بىريَة ـّٔة أو ٕقظٔة ذم مدة مًْٔة مـ أجؾ افتًرف ظذ افياهرة أو احلدث مـ حٔث 

بْاء ٕتائج و تًّٔامت تًاظد ظذ ؾٓؿ افقاؿع وتىقيره إػوصقًٓ  ،ى وادوّقنادحتق
(3)

- 

 مجع البياىات:   5-

جيّع بٔإات افٌحث افتل تنتّؾ ظذ ٕقظغ مها: افٌٔإات إوفٔة أن  ظذ افٌاحث

وهل افتل جيًّٓا افٌاحث بًٍْف ٕؽراض افٌحث افذي يَقم بف، مثؾ ادَابِة أو ادالحية 

ادًتخدمة حًب ادْٓج  إداةٓشتٌٔان أو افتجربة أو اشتامرة حتِٔؾ ادوّقن، وحتدد أو ا

                                                 
احلُقمل  إداءد- شًد شِامن ادنٓداين: دور افهحػ ادًتَِة ذم تنُٔؾ ادماهات افَراء ٕحق   (1)

بٔت ذم افًراق، بحث مْنقر ذم ـتاب افتًددية وافقحدة افقضْٔة ـ افقاؿع وافىّقح، بٌداد، 

 -072 , 038، ص0228احلُّة، 

حماوفة ٕحق رؤية َٕدية دْٓجف وأبًاده،  ,حمّد ظٌد ادًىل: افٌحث آجتامظل د- ظٌد افٌاشط   (2)

 -258,275، ص 1882، دار ادًرؾة اجلامًٔة، اإلشُْدرية، 2ط

ظامن، دار افْيرية وافتىٌٔؼ،  ,ربحل مهىٍك وظثامن حمّد: مْاهج وأشافٔب افٌحث افًِّل د-   (3)

 -32، ص0222افهٍاء فِْؼ وافتقزيع، 
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افْقع  أماافٌحث-  إجراءادًتخدم واجلّٓقر ادًتٓدف مـ افٌحث، وحًب اهلدف مـ 

ي جيًّف افٌاحث ؾٓل افٌٔإات افثإقية افتل يًتّد ظِٔٓا افٌاحث، ويُقن ؿد ذافثاين اف

أخرىدراشات شابَة ٕؽراض بحثٔة مجًٓا باحثقن ؽره ذم 
(1)

- ومـ اخلىقات ادّٓة 

أن  ظْد مجع بٔإاتف حتديد جمتّع افٌحث، حٔث جيب ظذ افٌاحث اإلظالملذم افٌحث 

ة بنُؾ جٔد ِـان صٌرًا، واخذ ظْٔة حمددة وممث إذايَقم بًّح صامؾ دجتّع افٌحث 

  ـان جمتّع افٌحث ـٌرًا- إذا إصعفِّجتّع 

 يل البياىات وتفسريٍا: حتل  6-

يتقؿػ افقؿت وادجٓقد افالزمان فتحِٔؾ افٌٔإات وتًٍرها ظذ اهلدف مـ افٌحث 

ظدة صٓقر، وظْدما تُتّؾ  إػوظذ ادْٓج ادًتخدم؛ ؾَد يساوح افقؿت مـ ظدة أيام 

يتًاءل ظـ مدى دؿة افْتائج، وهؾ تتّتع أن  ظِّٔة حتِٔؾ افٌٔإات يٌٌْل ظذ افٌاحث

 بًد مراجًة افٌٔإات يٌٌْل ظذ افٌاحث- و؟)ٓ( أمهدق افداخع وافهدق اخلارجل باف

تٌدو واوحة جِٔة، ويٌٌْل أن  فِخهائص افرئًٔة يهْػ افٌٔإات ذم ًٕؼ مًغ يتٔحأن 

ويتقؿػ ذفؽ ظذ  ،أو بافىريَة أفٔة ،بافىريَة افٔدوية أما يٍرغ افٌٔإاتأن  ظذ افٌاحث

حتِِٔٓا احهائًٔا إلظىاء وافٌٔإات  وتتؿ ظِّٔة مجعمجًٓا افٌاحث-  افتل آشتامراتظدد 

أن  فٌِٔإات افتل أمُـ احلهقل ظِٔٓا، وفتحديد افدرجة افتل يُّـ صقرة وصٍٔة دؿَٔة

 افذي أخذت مْف افًْٔة وظذ ؽره مـ ادجتًّات، ،ٕتائج افٌحث ظذ ادجتّع تًّؿ هبا

وتنّؾ ظِّٔة  .ادختٍِة افتل تٍٔد ذم هذا ادجالويًتًان ذم ذفؽ بإشافٔب اإلحهائٔة 

 : أتٔةحتِٔؾ افٌٔإات وتًٍرها اخلىقات 

ترتٔب افٌٔإات افتل تؿ مجًٓا بىريَة ـٍٔٔة فًِِّقمات افتل  أي: تصـقػ البقاكات -أ   

وهل افٌٔإات افتل  ـّٔة أخرىحتتقي ظذ صٍات ٓ يُّـ ظدها وؿٔاشٓا وضريَة 

إطٓار  إػّٔة يُّـ ظدها وؿٔاشٓا، وافتهْٔػ هْا هيدف حتتقي ظذ صٍات ـ

 ظالؿة افٌٔإات بًوٓا بًٌض وتًٌٔىٓا واخلروج بْتائج مًَقفة-

                                                 
 -32د- صٔامء ذو افٍَار زؽٔب: مهدر شابؼ، ص  (1)



 71 االعالوي وأِدافْالبشح بتعسيف ال الفصن األوه:

 

: وهل تنّؾ ضريَة يدوية ظْدما تُقن افٌٔإات ؿِِٔة وضريَة تػريغ البقاكات  -ب

 آفٔة باشتخدام افُقمٌٔقتر ظْدما تُقن ـٌرة- أخرى

 افٌاحث ذم حتِٔؾ بٔإاتف ظذ افًِّٔات وإشافٔب اإلحهائٔة: يًتّد حتؾقؾ البقاكات -ج

افًِّٔة وافتحِٔؾ ؿد يُقن ـٍٔل يًتّد ظذ ادًِقمات افتل تؿ مجًٓا وحماوفة إجياد 

افًالؿات وافيقاهر وافربط ؾٔام بْٔٓا مـ دٓٓت وأؾُار وؿد يُقن ـّل يًتخدم 

ٕحراف ادًٔاري ومَائس ؾٔف افٌاحث افًِّٔات اإلحهائٔة ـافًْب ادئقية وآ

  آرتٌاط-

: ويًتزه افٌاحثقن أرؿك ضريَة ذم افٌحث افًِّل وافتل تٌغ ؿدرات تػسر البقاكات -د

افٌاحث افذهْٔة، مًتّدًا ظذ اخلزات وادًرؾة، وظـ ضريؼ افتًٍر يُّـ فٌِاحث 

هذه  طٓقر مثؾ إػافُنػ ظـ افًقامؾ ادٗثرة ذم افياهرة، إشٌاب افتل أدت 

 افياهرة وافربط ؾٔام بْٔٓا وتًٍر افًالؿات بْتائج تٌغ افدٓٓت وراء تِؽ ادنُِة-

افٌاحث مـ ٕتائج ومدى اتٍاق  إفٔف: وتًْل حهِٔة ما تقصؾ اشتخالص الـتائج - ه

 افتل اؾسوٓا، ومدى إجابة ٕتائج افٌحث ظذ تًاؤٓتف- افٍرؤاتافْتائج مع 

 ؾ٘نتوّغ افٌحث تقصٔات  إػ: ذم حافة افرؽٌة تالقصقل إىل حؾقل وتقصقا -و 

ذم حافة ظدم افرؽٌة بافتقصٔات ؾُٔتٍل افٌاحث بقوع  أمامُاهنا ذم هناية افٌحث- 

 مـ ٕتائج- إفٔفمِخص ذم هناية افٌحث دا تؿ ظروف وما تقصؾ 

 نتابة تكسيس البخح:   7-

افذي يْؼ ذم  ـتابة تَرير افٌحث ظذ اهلدف مـ افٌحث؛ ؾافٌحث أشِقبيتقؿػ 

افذي حتدده ـؾ دورية فِْؼ هبا مـ حٔث  إشِقبإحدى افدوريات افًِّٔة يتٌع 

افُتابة وإثٌات ادراجع أشِقب
(1)

- ويَقم افٌاحث ظْد ـتابتف افٌحث بتحِٔؾ وتًٍر 

ضريؼ هذه  ، تٌدأ خىقة ـتابة تَرير افٌحث- وظـهذه اخلىقةمـ  إٓتٓاءبًد افٌٔإات 
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يَدم أن  ـام يًتىٔع مـ ٕتائج، إفٔفافَراء ما تقصؾ  إػيَْؾ أن  افٌاحثاخلىقة يًتىٔع 

تُقن هذه أن  بًض ادَسحات وافتقصٔات افتل خرج هبا مـ افٌحث، وينسط

تُقن حمددة حتديدًا  ، وأنإفٔٓاادَسحات ذات صِة وثَٔة بافْتائج افتل أمُـ افقصقل 

مـ ٕتائج وبغ ما يَسحف مـ  إفٔف ا يتقصؾدؿًَٔا- وتتجذ مٓارة افٌاحث ذم افربط بغ م

ٕتائج افٌحث بدون  إفٔٓاوافتل تنر ، حِقل فِّنُالت افتل أشٍرت ظْٓا افدراشة

  .إشٓابمٌافٌة أو حنق أو 

وتتًِؼ بافٌحقث افُّٔة  اإلظالمٔةوهْاك مالحية تزز فْا ظْد ـتابة افٌحقث 

خمتك ؾًال وحمدد مًًٌَا، وان ـان  وافٍُٔٔة، ؾٌْٔام تتؿ ـتابة افٌحقث افُّٔة بٖشِقب

إديب-  إشِقب إػحرية وئّؾ  أـثرؽر جذاب تتؿ ـتابة افٌحقث افٍُٔٔة بٖشِقب 

إول هق  إشِقبافٍُٔٔة:  اإلظالمٔةوهْاك ثالثة أشافٔب خمتٍِة فُتابة افٌحقث 

وّر افقاؿًل ويَقم ظذ تَديؿ وجٓة ٕير مقوقظٔة ؽر ظاضٍٔة باشتخدام  إشِقب

آظساذم ويَقم ظذ تَديؿ وجٓة ٕير افٌاحث  إشِقبافٌائب، وإشِقب افثاين هق 

إٓىٌاظل ويَقم ظذ  إشِقبباشتخدام وّر ادتُِؿ، وإشِقب افثافث هق 

اشتخدام آشتًارات وافهقر احلٔة فِتٖثر ظذ افَارئ- وتْتج افٌحقث افٍُٔٔة ـاًم ـٌرًا 

حجؿ مْاشب وهْاك  إػفتحدي إـز هق اختهار هذا اجلزء فٔهؾ مـ افٌٔإات، ويًد ا

تَقل ـؾ رء ذم تَرير أن  مٌدآن يًاظدان ذم هذا افهدد مها أوًٓ: تذـر إٔف مـ ادًتحٔؾ

تَدم صقرًا ؿِّٔة مقجزة وأمثِة تقؤحٔة ومَتًٌات تًاظد ذم أن  افٌحث، وحاول

تقوح مدى تْقع ادًِقمات افتل تؿ مجًٓا بام تقؤح افْتائج، وثإًٔا: اخس افٌٔإات افتل 

 ذم ذفؽ ادقاؿػ ؽر افتَِٔدية-
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 الفصل الجاىي

 اخلطوات امليوذية العامة 

 تصنيه خطة البشح وميوذيتى
إّن مًرؾة تَْٔات افٌحث افًِّل رضورية فُؾ مـ يرؽب ذم إٕجاز بحث ظِّل 

مًتقى ادراحؾ اجلامًٔة إوفٔة أو افًِٔا- وتُنػ خمىىات افٌحث أصٔؾ شقاء ظذ 

افًِّل ذم افُثر مـ اجلامًات افًربٔة ظـ ؽٔاب آهتامم بافتَْٔات افٌحثٔة وإشافٔب 

افٍْٔة إلظداد افٌحقث افرصْٔة- وُيًز خمىط افٌحث افًِّل ظـ افتهقر ادَسح دؼوع 

وؽافًٌا ما ُيَْح ادخىط،  ،يل فِّقوقع ادراد بحثفافٌحث افًِّل، وهق بّثابة تهّٔؿ أو

وُيًتدرك ظِٔف إواؾة وحذؾًا أثْاء ظِّٔة اإلظداد وادراجًة- وحيتاج إظداد ادخىط أو 

افهقرة  إػدراشة مًتٍٔوة؛ وحتَٔؼ ظّٔؼ؛ ؿٌؾ افقصقل  إػخىة افٌحث مـ افٌاحث 

مـ ـام هق مًّقل بف ذم ـثر  افْٓائٔة افتل تتىِب مقاؾَة جلْة مـ إشاتذة ادختهغ

 اجلامًات ادرمقؿة- 

إّن تهّٔؿ خىة افٌحث يًُس دائاًم جدية افٌاحث وظزمف، وأهِٔتف ـٌاحث ظِّل 

 ؿادر ظذ إٕجاز مؼوظف افٌحثل- ؾافتهّٔؿ اجلٔد ظالمة افتٍُر اجلٔد؛ وهق خىقة أشاشٔة
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ّٔؿ- وؿد ُصٌف إٕجاز افٌحث وؾًَا فتهّٔؿ ش ابؼ بافًٍر ادزمج ظز فًِّؾ افًِّل افَ

 مًارات حمددة ؿهد اـتناف ادجٓقل-

افٌحث بتَديؿ خىة  إظدادومـ افيوري ؿٔام افٌاحث ذم هذه ادرحِة مـ مراحؾ 

ٕرتب أهؿ ظْاس خىة افٌحث ؾٔام يٖيتأن  ويُّْْا ،واوحة ومرـزة ومُتقبة فٌحثف
(1)

: 

  :عيواٌ البخح  1-

ٓا أو تتَديؿ بحقثٓؿ دْاؿن أثْاءمـ افٌاحثغ مـ ادناـؾ افتل يتًرض هلا افًديد 

وتقجف إتَادات ـثرة  -تَّٔٔٓا، ظدم اختٔار افًْقان افدؿٔؼ وافنامؾ وافقاوح فٌِحث

يًتقجب ظذ افٌاحث افتٖـد مـ اختٔار افًٌارات ادْاشٌة فًْقان  ؾٕ٘فهلذا اجلإب فذا 

افًْقان ادقوقع افدؿٔؼ  اوليتْ إذؾواًل ظـ صّقفٔتف وارتٌاضف بّقوقع افٌحث،  ،بحثف

: ظادات تًرض أيتافزمْٔة افتل يٌىٔٓا- مثال ذفؽ افًْقان  دةفٌِحث وادُان واد

 ,ادتحََة مْٓا  واإلصٌاظاتواشتخداماتف هلا  اإلظالمافنٌاب اجلامًل افًراؿل فقشائؾ 

 0228دراشة مٔدإٔة ظذ ظْٔة مـ ضٌِة جامًة تُريت ظام 
(2)

- 

  :حمصهلة البخ  2-

مقؿػ ؽامض أو تًاؤل  أهناوتهاغ ادنُِة بنُؾ يًىل إىٌاظًا واوحًا ظذ 

حؾ أو جقاب مْاشب فف- ومنُِة افٌحث ذم ادثال  إجياد حياولو ،ذهـ افٌاحث يراود

 اإلظالموشائؾ  إػٕػ افذـر هل: افتًرف ظذ ـٍٔٔة تًرض صٌاب جامًة تُريت أ

ؾع افتًرض، واشتخدامات صٌاب جامًة افًراؿٔة، ورصد ظادات افتًرض وأهؿ دوا

 ادتحََة مـ ذفؽ آشتخدام- واإلصٌاظات اإلظالمتُريت فقشائؾ 

                                                 
 -52,56: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات، مهدر شابؼ، صظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل  (1)

تًرض افنٌاب اجلامًل افًراؿل فقشائؾ اإلظالم واشتخداماتف د- شًد شِامن ادنٓداين: ظادات   (2)

، 0228دراشة مٔدإٔة ظذ ظْٔة مـ ضٌِة جامًة تُريت ظام  ,ادتحََة مْٓا  واإلصٌاظاتهلا 

( افًْة 1جمِة آداب افٍراهٔدي افهادرة ظـ ـِٔة أداب بجامًة تُريت، افًدد )بحث مْنقر ذم 

 - 406 , 424، ص0228 إولإوػ ـإقن 
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  :أو التساؤالت ياتالفسض  3-

مـ  أـثرؿد تُقن هْافؽ ؾرؤة واحدة صامِة فُؾ جقإب مقوقع افٌحث أو 

حٔث  ،وؿد تَدم منُِة افٌحث ظذ صُؾ تًاؤٓت ـام ذم ادثال افًابؼ -ؾرؤة واحدة

 :أتٔةؿدم افٌاحث ذم بداية افٌحث ادنُِة بافتًاؤٓت 

 فدى صٌاب جامًة تُريت؟ اإلظالمما مدى إٓتيام ذم افتًرض فقشائؾ  -أ   

 فدى افنٌاب اجلامًل ذم جامًة تُريت؟ اإلظالمما إٔامط افتًرض فقشائؾ   -ب

 فدى صٌاب جامًة تُريت؟ اإلظالمما أهؿ أشٌاب افتًرض فقشائؾ  -ج

فدى افنٌاب اجلامًل  اإلظالمما أشٌاب ظدم افتًرض )فٌر ادتًروغ( فقشائؾ  -د

 ذم جامًة تُريت؟

 ؟اإلظالمما ظادات تًرض صٌاب جامًة تُريت فقشائؾ  - ه

ادتحََة  واإلصٌاظات اإلظالمما هل اشتخدامات صٌاب جامًة تُريت فقشائؾ  -و 

 مـ ذفؽ آشتخدام؟

  :أٍنية البخح  4-

افٌحث   افٌاحث أن حيدد أمهٔة بحثف ذم ظٌارات واوحة مَدمة، وتزز أمهٔةجيب ظذ

، وادًرؾة اهلامة اإلظالمذم مثافْا افًابؼ مـ خالل أمهٔة مًرؾة رجع افهدى ذم جمال 

أو  ة فِّخىىغ وصإًل افَرار فتًديؾ افرشائؾ،خاصفردود إؾًال دماه ما يَدم فِجّٓقر 

دتَِل، وتزداد هذه إمهٔة ظْد ربىٓا بجّٓقر افنٌاب جًِٓا تتقاؾؼ مع اجلّٓقر ا

اجلامًل، وافذي يًّد رـٔزة ادجتّع وأمِف ذم مًتٌَؾ أؾوؾ، ـذفؽ إىالؿًا مـ ـقن 

 افنٌاب اجلامًل منارك وؾًال ويًتخدم وشائؾ اإلظالم فتحَٔؼ أهداف مَهقدة، ؾوالً 

  ي يْاشٌف وينٌع حاجاتف-هذا اجلّٓقر هق افذي خيتار افقشائؾ وادوّقن افذأن  ظـ

  :ٍدف البخح  5-

افٌحث وأمهٔتف، ؾإهداف  أهدافهْاك خىٖ صائع بغ افٌاحثغ يتّثؾ ذم اخلِط بغ 

تقوح ما يًًك افٌاحث  أيدمٔب ظـ شٗال افٌاحث فًٍْف: داذا جيرى هذا افٌحث؟ 
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ث، بًد أمهٔة افٌحث ؾتًز ظام يؤٍف افٌح أمابحثف-  إجراءمـ خالل  إفٔففِقصقل 

وهْا يُّْْا حتديد  .افًِّل ادٔدان افًّع وجمال افتخهص إػإٓتٓاء مْف مـ ؾقائد 

حتديد ظادات تًرض  إػافٌاحث هيدف أن  هدف افٌحث بافًٌْة دثافْا افًابؼ ؾَْقل

فالشتدٓل ظذ مًاير اشتخدام هذه افؼحية  اإلظالمافنٌاب اجلامًل افًراؿل فقشائؾ 

وآتهافٔة ذم افًراق  اإلظالمٔةٓن افًِّٔة  ؛اإلظالمّع افًراؿل فقشائؾ ادّٓة مـ ادجت

إىالؿًا مـ  ،بحقث اجلّٓقر ذم ظِّٔة افتخىٔط وافتٍْٔذ وادتابًة إػبحاجة ماشة 

 إشس وافًْاس افًِّٔة افالزمة فتِؽ افًِّٔة-

  :ميَج البخح  6-

م ذم مجع افٌٔإات وافقصقل ويًْل إشافٔب واإلجراءات أو ادداخؾ افتل تًتخد

ٕتائج أو تًٍرات أو ذوح أو تٌْٗات تتًِؼ بّقوقع افٌحث- ويٌٌْل  إػمـ خالهلا 

يذـر أن  حيدد ادْٓج افذي اختاره فٌحثف- وجيبأن  ظذ افٌاحث ظْد تَديّف خىة افٌحث

ذم خىتف: ٕقع مْٓج افٌحث افذي شًٔتخدمف ذم دراشة مقوقظف، )وؿد حيتاج ٓشتخدام 

مـ مْٓج(، وادزرات افتل أدت فالظتامد ظذ هذا ادْٓج- وؿد اؿتوت ضًٌٔة افٌحث  أـثر

 واإلصٌاظاتذم ظادات تًرض افنٌاب اجلامًل افًراؿل فقشائؾ اإلظالم واشتخداماتف هلا 

بقصٍف إًب ادْاهج افًِّٔة ادًتخدمة فتحَٔؼ  ،ادتحََة مْٓا اشتخدام ادْٓج ادًحل

  هدف افٌحث-

    :مجع املعلومات أداةأو  البخح أداة  7-

افٌحث بٖهنا افقشِٔة أو افىريَة افتل يًتىٔع هبا افٌاحث حؾ منُِتف  أدواتتًرف 

افتل  إدواتادنُِة ادىروحة هل افتل حتدد أن  حٔث إدواتمٓام ـإت تِؽ 

ادنُِة أداةيًتًِّٓا افٌاحث ذم بحثف مما يتْاشب مع 
(1)

 إدواتذ أن وجيّع افٌاحثقن ظ -

                                                 

، 1882د- وجٔف حمجقب: ضرائؼ افٌحث افًِّل ومْاهجف، بٌداد، دار احلُّة فِىٌاظة وافْؼ،   (1)

  -122ص
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افىريَة افتل يًتّد هل: ادالحية افتل هل افتل يُّـ اشتًامهلا ـىرق جلّع افٌٔإات 

ذم تَيص احلَائؼ ومجع ادًِقمات وإدراـف وإحًاشفؾٔٓا افٌاحث ظذ بكه 
(1)

- وهْاك 

أو بغ افٌاحث تٍاظؾ فٍيل مْيؿ بغ افٌاحث وادٌحقث  ادَابِة افنخهٔة افتل هل أداة

فتحَٔؼ هدف مًغ وتيٓر أمهٔة ادَابِة ذم احلهقل ظذ بٔإات ومًِقمات آخر وصخص 

ظـ ضريَٓا إٓجديدة ٓ يُّـ احلهقل ظِٔٓا 
(2)

اشتامرة  إخرى إدوات- ومـ 

مـ أدوات افٌحث افًِّل تًتًّؾ ظذ ٕىاق واشع فِحهقل  أداةآشتٌٔان افتل هل 

أو اإلحهائٔات افرشّٔة وتتًِؼ بٖحقال  ظذ بٔإات ومًِقمات ؽر مدوٕة ذم افًجالت

أو مًتَداهتؿ ادٌحقثغ وادماهاهتؿ ودواؾًٓؿ
(3)

مـ  أـثرويًتىٔع افٌاحث اشتخدام  -

 ذفؽ- إمرتىِب  إذاجلّع ادًِقمات،  أداة

  :ُتزتتنع البخح وعيي  8-

ويَهد  -وافًْٔة ادختارة إصعتتوّـ اخلىة بٔإات ظـ جمتّع افٌحث أن  يٌٌْل

مجٔع مٍردات افياهرة ادراد دراشتٓا، شقاء أـإت هذه ادٍردات بؼًا،  افٌحثّجتّع ب

ؾتًْل: تِؽ ادجّقظة مـ أؾراد  افٌحثظْٔة  أما .إٔنىة تربقية، وؽر ذفؽ أممٗشًًة،  أم

وتتؿ  .فٌحثفادجتّع افذيـ خيتارهؿ افٌاحث فُٔقٕقا هؿ مهدر مجع بٔإاتف ذم أثْاء تٍْٔذه 

ار افًْٔة أو حتديدها وؾؼ أشس ظِّٔة وأشافٔب خاصة تتْاشب مع مقوقع ظِّٔة اختٔ

 .وهدف افٌحث

  :حدود البخح  9-

 يٌٌْل ظذ افٌاحث ظْد تَديّف خلىة بحثف أن يذـر احلدود افزمإٔة وادُإٔة وادقوقظٔة

يٌىل ذم دراشتف مْىَة ـامِة أو دوفة، فذا يُقن مـ أن  َد يتًذر ظذ افٌاحثؾفٌحثف- 

                                                 
 -133ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات، مهدر شابؼ، ص  (1)

 -280، ص1882د- حمّد ظٌد احلّٔد: بحقث افهحاؾة، جدة، دار افؼوق،   (2)

د- وهٔب جمٔد افٌُٔز ويقٕس صافح اجلْايب: ضرق افٌحث ذم افًِقم افًِقـٔة، بٌداد، وزارة   (3)

 -126، ص1886افتًِٔؿ افًايل وافٌحث افًِّل، 
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وؿد يُقن مـ ادًتحٔؾ أيوًا  .ٌحثيقوح ادحددات اجلٌراؾٔة فِأن  فيوري ظِٔفا

دراشة ادنُِة أو افياهرة ذم ـؾ افٍسات افزمْٔة، فذا يُقن مـ افيوري تقؤح 

وؿد يهًب دراشة ـؾ اجلقإب وادقوقظات ادرتٌىة بافياهرة  .ٌحثاحلدود افزمْٔة فِ

 اشٔتْاوهلتقؤح اجلقإب أو ادقوقظات افتل  أو ادنُِة، وهْا يُقن مـ افيوري

يقوح ادزرات ادًَْة افتل جًِتف أن  وظذ افٌاحث ظْد ذـر هذه ادحدداتث- ٌحاف

 ا- يَػ ظذ هذه ادحددات دون ؽره

  :الدزاسات السابكة  10-

مـ  ما ـتب ظـ مقوقع بحثف إػافٌحث افًِّل رجقع افٌاحث  أصقلحتتؿ 

رـان أشاشًٔا مـ أتًد ظِّٔة ظرض افساث افًِّل وتَقيّف رـًْا  إذ، دراشات شابَة

افٌحث افًِّل إىالؿًا مـ إف ظِّٔة تًتّد ظذ افساـؿ ادًرذم ذم تىقرها، ـام تًد 

مـ  ؛افٌاحث ذم بحثف إفٔٓايًتْد أن  حدى افرـائز افًِّٔة افتل يُّـإافدراشات افًابَة 

وتًاظد - ْاهج ادتًٌة ذم افٌحقث ادناهبة فدراشتفاجؾ تقثٔؼ ادًِقمات وادًرؾة ذم اد

افدراشات افًابَة افٌاحث ظذ آختٔار افًِٔؿ فٌحثف ودمٌْف تُرار بحث منُالت 

أخىاءمـ  أخرونشابَة، ويًتىٔع افٌاحث دمْب ما وؿع ؾٔف افٌاحثقن 
(1)

هْاك و -

يتؿ أن  ترى رشة إوػادد مدرشتان ذم مْاهج افٌحث إزاء افتًامؾ مع افدراشات افًابَة

وظرض مِخهًا  ،مًْٔة حماورحتِٔؾ َٕدي فِدراشات افًابَة بًد تهٍْٔٓا وؾؼ  إجراء

ؾسى تقطٔػ هذه  اددرشة افثإٔة أما، فذفؽ يزز افٌاحث مـ خالفف مقؿع بحثف مْٓا

افدراشات ذم مراحؾ افدراشة، ؾْٓاك دراشات يُقن مقؿًٓا ادَدمة فًٔتدل هبا افٌاحث 

افْيري فٌِحث، وأخرى  اإلضاررضورة افَٔام بٌحثف، وهْاك دراشات تقوع ذم ظذ 

وُيٍوؾ آشتٍادة مـ اددرشتغ ظْد ظرض  .ُيًتنٓد هبا ظْد مْاؿنة افْتائج وتًٍرها

افٌاحث فِدراشات افًابَة- وأيا ـإت افىريَة افتل شٔتًٌٓا افٌاحث ؾالبد مـ تقطٔػ 

 ،وحتِٔؾ َٕدي هلا ذم ٍٕس افقؿت ،مِخص واِف  وظرض ،افدراشات افًابَة ذم افٌحث

                                                 
 -60، ص1880خٍِٔة صحاتة: ضرق افٌحث آجتامظل، اجلامهرية افٌِٔٔة، جامًة ؿاريقٕس،   (1)
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إػ أن افٌاحث ؿد اشتًان بادهادر إوفٔة ذم مجًٓا، ويىّئـ أن  حتك يتَٔـ افَارئ مـ

 -افدراشة افتل يَقم هبا افٌاحث جديدة

  :قائنة املصادز واملسادع  11-

 إمإةَتيض تو وًْٕل هبا ؿائّة ادهادر افتل يْقي افٌاحث آظتامد ظِٔٓا ذم بحثف-

ُيوّـ افٌاحث خىتف ؿائًّة حتتقي ظذ مجٔع ادهادر افتل اشتٍاد مْٓا ذم إظداد أن  افًِّٔة

ذـر يأن  ، جيبٌحثخىتف، وـذفؽ بًد إٓتٓاء مـ تٍْٔذ اخلىة وـتابة افتَرير افْٓائل فِ

 -بحثفءات وذم تٍْٔذ إجرا ،افتل تؿ آشتٍادة مْٓا ذم إظداد خىتف وادراجع ؿائّة بادهادر

فًروٓا ظذ ادؼف افذي  وهبذا يُقن افٌاحث ؿد إتٓك مـ إظداد خىة بحثف وجاهزاً 

فِّقاؾَة ظِٔٓا وظروٓا ظذ جمِس ؿًّف فٌٔدأ ذم اإلجراءات  متٓٔداً  ،شَٔع ظِٔف آختٔار

 اإلدارية ادتًٌة ذم ـِٔتف وجامًتف فًٔجؾ ادقوقع باشّف، ثؿ بًد ذفؽ يٌدأ ذم ووع خىتف

 -دْاؿنتٓا أمام جلْة ادْاؿنة ويهٌح جاهزاً  ،حتك يْتٓل مـ تٍْٔذها ـامِة ،افتٍْٔذ مقوع

 وأىواعوااملتػريات البشجية 

افٌحثل افذي هق  ادتٌرمـ افًْاس ادْٓجٔة افتل جيب ظذ افٌاحث ؾّٓٓا يٖيت 

ٖخذ هق افياهرة أو احلافة افتل توخاصٔة مَاشة أو ظنقائٔة ختتِػ باختالف افًْاس، 

خر: جمّقظة خهائص إصٔاء وصٍاهتا أو أية حافة ذم آويًّرف ذم مُان  -ظدة ؿٔؿ خمتٍِة

  -افٌحث افًِّل ؿد تتٌر ـًّٔا، أو ٕقظٔاً 

مـ ؿّٔة واحدة  أـثرمٍٓقم تىٌَٔل فف  أي: بٖٕفتًريػ ادتٌر افٌحثل ـذفؽ  ويُّـ

ات افتل تًتخدم ذم بْاء افًالؿات أو ؿّٔتغ ؾٖـثر- وتًًٌا هلذا افتًريػ تتًدد إٔقاع ادتٌر

افٍرؤة وصٔاؽة افتًّٔامت وافْيريات افًِّٔة
(1)

 - 

إٔقاع متًددة تًًٌا خلهائهٓا أو اشتخداماهتا أو مقؿًٓا مـ  إػوتًَْؿ ادتٌرات 

افًالؿات افٍرؤة أو افْٓائٔة ذم ادًرؾة افًِّٔة- ؾْٓاك ادتٌر افُّل وادتٌر افقصٍل أو 

                                                 
 -22ْقفقجٔا افتًِٔؿ، مهدر شابؼ، صد- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُ  (1)
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: هق ادتٌر افذي يتؿ افتًٌر ظـ افتٌر ذم حافتف مـ خالل افَٔؿ دتغر الؽؿلواافٍئقي- 

افُّٔة مثؾ افتًٌر ظـ ـثاؾة ادناهدة بًدد افًاظات افتل يَؤٓا افٍرد أمام افتٍِزيقن، 

أو افتًٌر ظـ تقزيع افهحػ بًدد افًْخ افتل تقزظٓا يقمًٔا أو مْىَة مًْٔة، أو افتًٌر 

هذه افزامج ذم وؿت مًغ  إػبرامج إذاظٔة بًدد إؾراد افذيـ يًتًّقن  إػظـ آشتامع 

أو مْىَة مًْٔة- ـام يُّـ افتًٌر ظـ ادتٌر افُّل بافَٔؿ افُّٔة افتل تًًُٓا إرؿام 

يُّـ افتًٌر ظْف بافَٔؿ افُّٔة افٍِئة مثؾ افتًٌر ظـ ؿراءة  ؾٕ٘فبافًد أو افتُرارات، 

 متقشط. ـٌر. ٔة )ـٌر. ؿِٔؾ( أو ؿدر إؾراد ادٗيديـ )ـٌر جدًا.افهحػ بافَٔؿ افُّ

 -- وهُذا--ؿِٔؾ جدا( ؿِٔؾ.

متٌر افًـ ومتٌر افدخؾ،  اإلظالمٔةومـ ادتٌرات افُّٔة افنائًة ذم افٌحقث 

وظدد أؾراد إهة وؽرها مـ ادتٌرات افتل يُّـ ؿٔاشٓا ـًّٔا أو افتًٌر ظْٓا بَٔؿ 

يُّـ تقزيًٓا ذم ؾئات  أخرىفٍئة ـّٔة- وظذ اجلإب أخر هْاك متٌرات ظددية أو 

متجإًة، واشتخدام افتٌر ذم هذه افٍئات ذم بْاء افًالؿات واختٌارها وهذه ادتٌرات 

يىِؼ ظِٔٓا ادتٌرات افقصٍٔة أو افٍئقية أو افْقظٔة، وافتل يتؿ افتًٌر ظـ افتٌر ؾٔٓا مـ 

فهٍات ادتٌايْة، مثؾ احلافة آجتامظٔة توؿ ؾئات وصٍٔة خالل وصػ افٍئات با

افهٍات )متزوج، ؽر متزوج( أو احلافة افتًِّٔٔة- ويُّـ وصػ ؾئاهتا ادتٌرة مـ خالل 

 اإلظالم)أمل، يَرأ ويُتب، تًِٔؿ متقشط، تًِٔؿ جامًل( أو وصػ افتًرض إػ وشائؾ 

تيام ذم افَراءة ؾُّٔـ افتًٌر ظْف مـ خالل ؾئات )مْتيؿ، ؽر مْتيؿ( أو مًتقى إٓ

بَٔؿ ـّٔة )ظال، متقشط، مْخٍض(- وؿد تًتخدم متٌرات ـّٔة ذم ظالؿتٓا بٖخرى 

 22.52.82)افىافب  أهناهاؾئقية أو وصٍٔة مثؾ افًالؿة بغ ظدد افًاظات افدراشٔة افتل 

مْتيّغ، شاظة ؾٖـثر( ومًتقى إٓتيام ذم ؿراءة افهحػ مـ ؿٌؾ ؿراء )مْتيّقن، ؽر 

ؽر افَراء(- وؿد تًتخدم ؾئقية ذم ظالؿتٓا بٖخرى ؾئقية مثؾ افًالؿة بغ متٌر ادًتقى 

افتًِّٔل )يَرأ ويُتب، تًِٔؿ متقشط، تًِٔؿ ظال( ومتٌر تٍؤؾ ادقوقظات افهحٍٔة 

)جادة ، خٍٍٔة(
(1)

- 
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تٌر ادًٗثر، أو هق ادتٌر افٍاظؾ ذم حرـة افياهرة، ويًّك أيوًا باد :ادتغر ادستؼؾ

هذا ادتٌر  إفٔفيٗدي أن  افًٌب، أو افًابؼ، أو افتجريٌل، وهذه مجًٔٓا ًٕقت دا يُّـ

ٕتٔجة  إػهذا افْقع يٗثر ذم ؽره مـ ادتٌرات؛ وبافتايل يًٌَٓا ؾَٔقد إذ أن مَارٕة بٌره، 

ؿة بغ افًٌب ـان افٌحث ظـ افًال ؾ٘ذاتنُؾ بذاهتا متٌرًا آخر يًرف بادتٌر افتابع- 

ظالؿة افتٖثر يُقن هق  ـان افٌحث ظـ وإذاوافْتٔجة يُقن هق افًٌب ذم حدوثٓا، 

افًْك ادٗثر- ويستب ظذ حرـة هذا ادتٌر افْتائج افتل حتدث ذم افياهرة أو افتٖثر 

بحرـتف- وذم افدراشات افقصٍٔة ظْدما ٕدرس افًالؿة بغ مناهدة افتٍِزيقن وافتحهٔؾ 

تُرار ادناهدة أو ـثاؾتٓا يًتز ذم هذه افدراشة هق ادتٌر ادًتَؾ افذي  ؾ٘ن افدراد،

يستب ظذ حدوثف إخٍاض افتحهٔؾ افدراد ظذ شٌٔؾ ادثال، أو يٗثر ذم افتحهٔؾ 

 افدراد فِىالب افذيـ يًتخدمقن افتٍِزيقن بُثاؾة أظذ-

ؾ أو افًٌب افذي يىٌؼ دًرؾة هق افًام :بٖٕفمما تَدم ًٕتىٔع تًريػ ادتٌر ادًتَؾ 

أثره ظذ افْتٔجة
(1)

- 

ويًرف أحٔإًا بادتٌر ادتٖثر، أو افْتٔجة، وهل صٍات تقحل بتًٌٔتف  :ادتغر التابع

وتٖثره بٌره مـ ادتٌرات؛ وخهقصًا ادتٌر ادًتَؾ، ووؾًَا هلذه ادهىِحات يُّْْا 

ثر ذم( بغ ادتٌريـ، وأهيام يًٌؼ أخر افتًرف ظذ ادًتَؾ وافتابع حغ ٕؤػ ـِّة )يٗ

  يُقن هق ادًتَؾ، وادتٖخر هق افتابع-

ادتغر الذي حيدث كتقجة لقجقد ادتغر  :بلكفمما تؼدم كستطقع تعريػ ادتغر التابع 

ادستؼؾ، أو هق الـتقجة التل يؼاس اثر ادتغر ادستؼؾ ظؾقفا
(2)

-  

ٌر ادًتَؾ وحده هق افًٌب أو ادَدمة حلدوث وذم ـثر مـ افدراشات ٓ يهٌح ادت

                                                 
 -122صهـ، 1322دار افؼوق، ، ، جدة3ط، مْاهجف وتَْٔاتف: افٌحث افًِّل حمّد زيان ظّر  (1)

، جدة، )د- 0شًٓا، أشافٌٔٓا، جمآهتا، طأ ,افٌحقث اإلظالمٔة : د- حمّد بـ ظٌد افًزيز احلٔزان  (2)
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تًٓؿ بنُؾ أو آخر ذم تًٍٔؾ  أخرىافياهرة أو مالحية افْتائج- وفُـ تقجد متٌرات 

ادتٌر ادًتَؾ وؿٔامف بدوره ذم افًالؿة مع ادتٌر افتابع- ومـ هذه ادتٌرات ما يتؿ حتديده 

افتٌْٗ بافًالؿة بغ ادتٌرات وهق  رإضاافًِّٔة، ذم  صٔاؽة افٍرؤاتساحة ذم منُِة و

ادتٌر افقشٔط افذي يرى افٌاحث ذم وجقده تٖـٔدًا فًِالؿة بغ ـؾ مـ ادتٌر ادًتَؾ 

 باظتٌاره متٌرًا حمرـًا أو داؾًًا فِّتٌر ادًتَؾ- ؾًذ شٌٔؾ ادثال ؿد يرى افٌاحث وافتابع،

افًْاء يِّـ أن  ٔة اجلادة، بْٔام يرىتٍؤؾ ادقوقظات افهحٍ إػ أـثرافرجال ئِّقن أن 

تٍؤؾ ادقوقظات افهحٍٔة اخلٍٍٔة- وذم ٍٕس افقؿت ئَؿ افٌاحث صٔاؽتف  إػ أـثر

زيادة افقؿت ادتاح فِرجؾ ذم ادْزل فَراءة ادقوقظات  أشاسفًِالؿة ادذـقرة ظذ 

وإظامل ادْزفٔة هلا- اجلادة وادتًَّة، بْٔام يَؾ هذا افقؿت فدى ادرأة بتٖثر آهتاممات 

وذم هذه احلافة يُقن افقؿت ادتاح متٌرًا وشٔىًا يًّؾ ظذ تٖـٔد افًالؿة ادتٌايْة بغ 

افرجؾ وادرأة ذم آهتامم بادقوقظات افهحٍٔة اجلادة واخلٍٍٔة، ؾُٔقن فديْا ذم هذه 

ٌر وشٔط( ومتٌر احلافة: متٌر افْقع )متٌر مًتَؾ( ومتٌر افقؿت ادتاح ذم ادْزل )مت

بْاء افًالؿة مع  ؾ٘نآهتامم وافتٍؤؾ فِّقوقظات افهحٍٔة )متٌر تابع(- وبذفؽ 

وجقد ادتٌر افقشٔط يًاظد ظذ افتًٍر اخلاص بافًالؿة بغ ـؾ مـ ادتٌر ادًتَؾ 

وادتٌر افتابع
(1)

 - 

 التعسيف باملصهلة البشجية وحتديدها
 ادها وصٔاؽتٓا مـ رضورات افٌحث افًِّل فُقهناإلحًاس بادنُِة وحتديٌيًُد 

 إػفًِّؾ افًِّل افذي يٗدي ؾٔام بًد  افٌحث، وهل متثؾ أشاشاً  إػؿؤة أو ؾُرة حتتاج 

إجياد احلِقل
(2)

بّنُِة افٌحث َٕىة افٌداية ذم افٌحث افًِّل،  اإلحًاسويّثؾ  -

اخلىقة إوػ فٌِحث وإتَاء افٌاحث دنُِة مًْٔة يْتَٔٓا مـ بغ ظدة منُالت هل 
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افالحَة بف، مـ ؾرؤات، وإجراءات،  وافتل تٗثر تٖثرًا أشاشًٔا ذم مجٔع اخلىقات افًِّٔة

  افٌحث- إجراء أثْاءشَٔقم هبا افٌاحث  أخرىأدوات، وإٔنىة مٔدإٔة وٕيرية و

افٌحث افًِّل بٖهنا: )ظٌارة ظـ مقؿػ أو ؿؤة أو ؾُرة  ػ ادنُِة ذميتًرويُّـ 

افٌحث وافدراشة افًِّٔة فِقؿقف ظذ مَدماهتا وبْاء افًالؿات بغ  إػقم حيتاج أو مٍٓ

 اإلضارظْاسها وٕتائجٓا احلافٔة وإظادة صٔاؽتٓا مـ خالل ٕتائج افدراشة وووًٓا ذم 

افًِّل افًِٔؿ- وتًد مّٓة حتديد منُِة افٌحث بنُؾ دؿٔؼ أصًب بُثر مـ إجياد 

ذم رؤية افٌاحث وافٌرض مـ  افدؿٔؼ يًْك ووقحاً احلِقل هلا؛ وذفؽ ٓن افتحديد 

(يَقم وافْتائج ادتقؿًة مـ افٌحثأن  مؼوع افٌحث افذي يٌٌْل ظِٔف
 (1)

 - 

بادنُِة ويَتْع بٖمهٔة افٌحث ظْٓا يَقم بتحديدها وحكها  افٌاحثحيس أن  وبًد

 ٌحث مـ صًقرتٌْع منُِة اف، وذم هُٔؾ بحثل بْاء ظذ ما ؿراه أو شًّف أو صاهده حقهلا

افٌاحث بحرة وؽّقض دماه مقوقع مًَغ 
(2)

ومـ افيورِي افتّٔٔز بغ منُِة - 

افٌحث ومنُالت احلٔاة افًادَية، ؾّنُُِة افٌحث هل مقوقع افدراشة، وهل ـُؾ ما 

حٍؾ وإطٓار ٕتائج، أو هل تًاؤل يدور ذم ذهـ افٌاحث حقل مقوقع ؽامٍض  إػحيتاج 

زول منُُِة افٌحث بتًٍرها أو ب٘جياد حٍؾ هلا؛ ؾ٘ذا ما تقَصؾ افٌاحث تًٍر، وت إػحيتاج 

يوَع أن  يُقن مىِقبًا مْفأن  يُقن ؿد حَؾ ادنُِة دون ؾٕ٘فتًٍر مْىَل فِّنُِة  إػ

ٌَٔة  َٔة ؾٓذه منٌُِة بحث ، وظّقمًا ؾّنُِة افدراشة ؿد تُقن أخرىافًالج فألبًاد افًٌِ

، أو جديد ءاحلاجة ٕداء ر، أو اإلحًاس بقجقد خىٍٖ ما ، أواِنًقر بًدم افروفٕتٔجًة 

جديدة ذم حِؾ منُِة مقجقدة ومًروؾة  أؾُارتقؾر  ، أوحتًغ افقوع احلايل ذم جماٍل ما

 -مًٌَاً 

                                                 
 -112افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، ص حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذمد-   (1)

 افًٌُٔان ذـةصافح بـ محد افًًاف: اددخؾ إػ افٌحث ذم افًِقم افًِقـٔة، افرياض، د-   (2)

 -17، ص1878، فِىٌاظة وافْؼ
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 حتديد مصهلة البشح

بًد افنًقر واإلحًاس بّنُِة افٌحث يْتَؾ افٌاحُث خىقًة بتحديدها؛ وحتديد 

مراحؾ افٌحث  إػيتَؿ ؿٌؾ إٓتَال أن  ح ودؿٔؼ جيبمنُِة افٌحث بنُؾ واو

َٔة، وظِٔف  -إخرى َٔة احلََٔ وهذا أمٌر مٌٓؿ َٕن حتديَد منُِة افٌحث هق افٌداية افٌحث

َٔة واشتٍٔاء افٌٔإات افتل شٔجًّٓا افٌاحُث ومْٓا شٔتقَصؾ  ٕتائج  إػتسَتب جقدة وأمه

َُٔتٓا ب َِب مْف دراشًة واظًٔة واؾًٔة جلّٔع جقإٌٓا ومـ  -ذفؽدراشتف افتل تتَٖثر أمه وهذا يتى

حتديد منُِة افٌحث بنٍُؾ واوح ودؿٔؼ ظذ افرؽؿ مـ أمهَٔة أن  مهادر خمتٍِة، ظِامً 

ذفؽ ؿد ٓ يُقن ممًُْا ذم بًض إحٔان، ؾَد يٌدأ افٌاحث دراشتف وفٔس ذم ذهْف شقى 

 ؾٕ٘فما تًتحؼ افٌحث وآشتَهاء وبافتايل ؾُرة ظامة أو صًقٍر ؽامٍض بقجقد منٍُِة 

ٓ حرج مـ إظادة صٔاؽة ادنُِة بتَُدم شر افٌحث ومرور افزمـ، وفُـ هذا ؽافًٌا ما 

ُِِػ وؿتًا وجٓدًا، وإذا ـإت منُِة افٌحث مرـٌ  ،يَقم بتحِِٔٓاأن  ؾًذ افٌاحث ة،يُ

ُِٓا ذم حؾ جزء مـ  ًاهؿيظدة منُالت بًٔىة متِثؾ ـؾ مْٓا منُِة ؾرظٔة  إػوردها  ح

 ادنُِة افرئًٔة-

وهْاك اظتٌارات دمب ظذ افٌاحث مراظاهتا ظْد اختٔار منُِة بحثف وظْد حتديدها، 

 وظْد صٔاؽتٓا افهٔاؽة افْٓائٔة، مْٓا ما يٖتـل:

َٔاٌت أن  تُقن منُِة افٌحث ؿابًِة فِدراشة وافٌحث، بًّْكأن  -1 تٌْثَؼ ظْٓا ؾرو

 ًا دًرؾة مدى صحتٓا-ؿابِة فالختٌار ظِّّٔ 

أهنا ٓ تدور حقل مقوقٍع تاؾف ٓ  أيتُقن منُِة افٌحث أصِٔة وذات ؿّٔة؛ أن  -0

 يًتحؼ افدراشة-

تُقن منُِة افٌحث ذم حدود إمُإات افٌاحث مـ حٔث افٍُاءة وافقؿت أن  -2

 وافتُافٔػ، ؾًٌض ادنُالت أـز مـ ؿدرات باحثٔٓا ؾٔؤًقن ذم متاهاهتا ويهابقن

 ؾ شٌِٔة، وئًَقن باحثغ آخريـ ظـ دراشتٓا-بردة ؾً

 ة ظذ وجقد ظالؿة بغ متٌريـ وإٓٔتْىقي منُُِة افدراشة بافىريَة افتجريٌأن  -3

 -أصٌح مـ ؽر ادُّـ صٔاؽة ؾرؤة هلا
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د افٌاحث بٖن منُِة دراشتف مل يًٌَف أحد أن  -4 ـَ دراشتٓا، وذفؽ بآِضالع ظذ  إػيتٖ

وظذ افدوريات، وبآتهال بّراـز افٌحقث وباجلامًات، تَارير افٌحقث اجلارية 

ورَبام باإلظالن ظـ مقوقع افدراشة ذم إحدى افدورَيات ادتخههة ذم جمال بحثف 

َٔة إذا  -ـان بحُثـف ظذ مًتقى افدـتقراه أو ـان مؼوظًا بٍْس إمه

حًاس هبا ما شٔتٔح ظِّٔة اإل ؾ٘نودا ـإت بداية افٌحث هل اإلحًاس بادنُِة، 

يتىِب افَٔام بخىقات ومٓارات ظِّٔة، فتحديدها وصٔاؽتٓا وتَقيّٓا، وتُقيـ 

ُد حجر  ًّ ذم ادًار ادًتٌَع جلٓد افٌاحث، ٓن  افزاويةادنُِة ذم صٔاؽتٓا افْٓائٔة ُي

خىقات افٌحث افالحَة تَقم ظِٔٓا ذم حتديد ادْٓج افًِّل وافىرق وإدوات افٌحثٔة 

)اإلجراءات افًِّٔة( وضًٌٔة ادًِقمات ادىِقبة مْٓا،  اشتخدامٓا افالحَة افالزم

وإتَاء منُِة افٌحث أو مقوقع  -واختٔار افٌحث يًْل حتديدًا دقوقع افٌحث وجمآتف

 ،( (objectiveمقوقظٔة وأخرى(  (Personalityذاتٔة :افٌحث ظّقمًا يرتٌط بًقامؾ مْٓا

مـ خزات وؿدرات وضّقح وادماه ؾُري  ففديؾافًقامؾ افذاتٔة ترتٌط بافٌاحث وما 

افًقامؾ ادقوقظٔة ؾ٘هنا متثؾ افيروف آجتامظٔة وافٍُرية افتل  أماوإتامء أيديقفقجل، 

 ومدى ما تقؾرت فف ذوط ومًتِزمات مَسٕة بخقض ادنُِة ذاهتا-  حتٔط بافٌاحث،

اشتخدام  ؾّثاًل: إمثِةويُّـ ظرض مٍٓقم ادنُِة افًِّٔة مـ خالل بًض 

مًتحدثات جديدة ٕول مرة مثؾ إتنار افَْقات افٍوائٔة، ويرتٌط بذفؽ افُنػ ظـ 

آشتخدام ومًتقياتف وظالؿاتف، وتٖثر اشتخدام هذه ادًتحدثات ظذ ادناهديـ-  إٔامط

 وـذفؽ حآت إتنار افهحػ احلزبٔة وادًتَِة وتًددها، وما يرتٌط هبا تىقير ادماهات

، أخرىاءة- وؿد يرى افٌاحث إتنار ٕيريات أو تًّٔامت حديثة ذم جمتًّات افَراء وافَر

 إضارتىٌَٔٓا ظذ ادجتًّات ادحِٔة، ؾرى افٌاحث دراشتٓا ذم  إمُإٔةومل يثٌت بًد 

افٌرس  ؾرؤةادجتّع ادحع وشٔاؿف افثَاذم مثؾ تىٌٔؼ ٕيريات افتٖثر افتل ؿامت ظذ 

تىٌٔؼ هذه افْيريات ذم جمتًّاتْا أو  إمُإٔةؽ دًرؾة مدى وذف إجْدةافثَاذم، أو ووع 

وشِقك ادتَِغ، وتٖثرها ذم  اإلظالما؛ مـ خالل افًالؿة بغ وشائؾ ٔاهتاختٌار ؾرو
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افثَاؾة ادحِٔة
(1)

- 

بُثر مـ أجياد احلِقل هلا،  أصًبحتديد ادنُالت ـان أن  مما تَدم يُّْْا افَقل

  اب متًددة مْٓا:وان هذه افهًقبة مردها أشٌ

ذم طؾ وًػ آهتامم بافٌحقث ادٔدإٔة ذم افدراشات إوفٔة، ووًػ تراـؿ اخلزة  -1

 إذافٌحثٔة تهٌح ظِّٔات اإلحًاس بادنُالت وحتديدها أمرًا ؽاية ذم افهًقبة، 

هبا ذم  أو اإلدام دماوزهاإهنا تتىِب مرإًا ودمربة فٔس مـ افًٓؾ ظذ افٌاحث ادٌتدئ 

 -ًْٔةؾسات م

 تراـؿ ادًرؾة افًِّٔة ظذ مًتقى آختهاصات مجًًٔا بآدماهغ افًّقدين إ -0

افساـّل( وافًريض، ؿد جًؾ مـ اختٔار وحتديد ادنُالت يتىِب جٓدًا متقاصالً )

 ـافدوريات ومِخهات افٌحقث، ،افًِّٔة اإلظالمٔةواتهآً تٍاظًِٔا مع افَْقات 

مل يٍىـ فف افًديد مـ افىٌِة  إمروهذا  ،سٕتوافزامج افًِّٔة وإٓ وافُتب،

 -بًدها أووؿت حتديد ادنُِة  إٓوافٌاحثغ 

مل يقوح مٍٓقم ادنُِة افٌحثٔة بنُؾ واٍف ودؿٔؼ ذم مراجع افٌحث افًِّل  -2

بافنُؾ افذي يًغ افٌاحث ظذ ادران وافتجربة، وٓ يقجد اتٍاق تام وجع ظذ 

تداخِت اددارس  إذيَة حتديدها وظروٓا، أوفقيات ادنُالت وذوضٓا وضر

 -دٓفٔة طرؾٔة أو ،ؽدت هذه راجًة فتَٔٔامت صخهٔةووتْقظت أراء افنخهٔة، 

 ؿِة مراجًف، ووًػبًٌب دم افٍٓؿ افقاوح وافدؿٔؼ ٕشاشٔات افٌحث افًِّل ظ -3

 إذجًؾ افٌاحث يتخٌط ذم مٍاهٔؿ مهىِحاتف وإجراءاتف وتَْٔاتف إشاشٔة، تدريٌف 

 س(-اددر أوادؼف )ًٌا ما ختوع هذه إمقر فًِِىة افًِّٔة ؽاف

مًٓا تدين ذم ادًتقيـ افًِّل وافثَاذم  يتجاورافًٌا ما تيٓر هذه افهًقبة حْٔام ؽ -4

اظتامده ظذ أخريـ ذم آختٔار  أوفٌِاحث ووًػ ٕناضف افتٍاظع مع آختهاص، 

 -ختٔارظـ افؼوط افًِّٔة حلًـ آ وافتحديد، بٌض افْير

                                                 
 -111حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، صد-   (1)
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وظدم افٍٓؿ افدؿٔؼ افذي يهٔب افٌاحث ذم أحٔان ـثرة ٕتٔجة اختٔاره  افتحٔز -5

بًٌب اظتامده ظذ مًٌب واحد ذم ذفؽ  ؛ؽر صاحلة أوواشًة  أومنُالت براؿة، 

 -ّٕقذجًا ظًِّٔا فالختٔارأافدواظل إخرى افتل تنُؾ  إػآختٔار، دون افْير 

 أسس اختياز مصهلة البشح
منُِة افٌحث تًد ذضًا مًًٌَا فَِٔام بافٌحث افًِّل، أن  امء ادْٓجٔة ظذيتٍؼ ظِ 

وهق إشاس افذي يتؿ إٓىالق مْف
(1)

خىقات  أصًب- وتًد منُِة افٌحث إحدى 

افٌحث افتل تقاجف افٌاحث وافتل تٌْع مـ صًقر افٌاحث بحرة أو ؽّقض دماه مقوقع 

تًٍر،  إػحث حقل مقوقع ؽامض حيتاج مًغ- وادنُِة هل تًاؤل يدور ذم ذهـ افٌا

افتُّـ مـ صٔاؽة ادنُِة وتقاؾر  إػافٌاحث بادنُِة مـ مجٔع جقإٌٓا يَقد  وإحاضة

حتديد ادنُِة مرتٌط بّدى ؾٓؿ افٌاحث هلا، وؿدرتف ظذ صٔاؽتٓا أي أن بحثٓا،  إمُان

منُِة أن  وٓصؽادْٓجل فٌحثٓا ودراشتٓا-  اإلضارحد ما، ومتُْف مـ بْاء  إػبدؿة 

هُِٔٔة افٌحث، ومراحؾ إجاز افٌحث ذم ـؾ  أشاشٓاافٌحث هل افرـٔزة افتل تٌْك ظذ 

وتتجًد منُِة افٌحث ظْدما يدرك افٌاحث مـ خالل مالحياتف أو دماربف أو  ،متىٌِاتف

وافتًٍر  اإليواحمزيد مـ  إػصٔئًا مًًْٔا فٔس صحٔحًا، وحيتاج أن  اضالظاتف

وافتحِٔؾ
(2)

 أو ،تقؤح وإجابة إػمنُِة افٌحث تًْل شٗآً حيتاج  ؾ٘نهبذا ادًْك و- 

 إثٌات أو ٍٕل- إػتاج حي ؾرؤاتأو  ،حاجة مل تنٌع أو ،تًٍر إػمقؿًٍا ؽاموًا حيتاج 

هْاك ظدد مـ إشس افتل متثؾ ادَائس افتل تًاظد افٌاحث ذم حتديد أحَٔة و  

ٕحدد أشس اختٔار ادنُِة ظـ ضريؼ ضرح أن  ٔعوأمهٔة ادنُِة ادراد بحثٓا- وًٕتى

                                                 
، ظامن، دار وائؾ فِْؼ وافتقزيع، 0ن(: مْٓجٔة افٌحث افًِّل، طد- حمّد ظٌٔدات )وآخرو  (1)

 - 27، ص1888

، 1885، افَاهرة، ظامل افُتب، 0د- شّر حمّد حًغ: حتِٔؾ ادوّقن ومْاهجف وحمدداتف، ط  (2)

 -111ص
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أيتظذ افْحق ظِٔٓا و اإلجابةجمّقظة مـ آشتًٍارات افتل جيب ظذ افٌاحث 
(1)

: 

ـ ادقوقظات؟ -1  هؾ تًتحقذ ادنُِة ظذ اهتامم افٌاحث وتًْجؿ مع رؽٌتف ذم هذا افْقع م

 ىروحة؟هؾ يًتىٔع افٌاحث افَٔام بافدراشة ادَسحة بوقء منُالهتا اد -0

 هؾ تتقؾر ادًِقمات افالزمة ظـ ادنُِة؟ -2

 ووطٍٔٔة فٌحث ادنُِة؟ إداريةهؾ تقجد مًاظدات  -3

 هل أمهٔة منُِة افٌحث وؾائدهتا افًِّٔة وآجتامظٔة؟ ما -4

؟ وهؾ ؿام باحث أخرىهل ظالؿتٓا بّناـؾ بحثٔة  وما ؟هؾ هل منُِة جديدة -5

 آخر بًّاجلة هذه ادنُِة أو منُِة تَرب مْٓا؟

ذم تًّٔؿ افْتائج افتل شٔحهؾ ظِٔٓا افٌاحث ذم مًاجلتف فِّنُِة  إمُإٔةهؾ هْاك  -6

 متناهبة ذم مٗشًات ودوائر مناهبة؟ أخرىظذ مناـؾ 

أو اؿتهادية أو شٔاشٔة حمددة ظذ  إظالمٔةهؾ فِّنُِة ظالؿة بدائرة أو وحدة  -7

 ؟اإلؿِّٔلافهًٔد ادحع أو 

 جيب أن تٗخذ بْير آظتٌار ظْد اختٌار منُِةوهْاك بًض افَْاط وادالحيات افتل 

ٕقوحٓا بآيتأن  وحتِٔؾ ادًِقمات افتل هلا ظالؿة بجقإٌٓا ادختٍِة افتل يُّـ
(2)

: 

 وافًقامؾ ادتًددة افتل أدت )أو تٗدي( إػ حدوث منُِة وظدم اؿتهارها إشٌاب -1

ـِام زادت  ٕ٘فؾ إشاسظذ جمّقظة حمددة مـ افتًٍرات وادُقٕات، وظذ هذا 

ؿابِٔة افٌاحث ذم اـتناف ادزيد مـ افتًٍرات وادُقٕات افتل هلا ظالؿة بادنُِة 

 ودمِت فف افْيرة افهحٔحة وافنّقفٔة افقاشًة ذم اشتجالء أشٌاب ادنُِة-

ووع افتًٍرات ادختٍِة هلا شقاء ـإت  إػمجع ادًِقمات ظـ ادنُِة تٗدي  -0

ومجع ادًِقمات ئٍد جدًا ذم زيادة افتًرف ظذ ضًٌٔة  تًٍرات حََٔٔة أو حمتِّة،

                                                 

 -42 , 40، ص : افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقماتظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل  (1)

 -40,42ص ،ًفٍٕهدر اد  (2)
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 إشٌابذم اختٔار وحتديد  أؾوؾادنُِة ومُقٕاهتا ـام وتقجد فدى افٌاحث ؾرصة 

ذم افدؿة وادقوقظٔة، بًٔدًا ظـ افتنع  أشاسافًٍِٔة فِّنُِة وذفؽ ظذ 

 وافتخّغ افًنقائل-

وووع افتًٍرات ادحتِّة ظـ يٗدي اجلٓد افقاشع وافتًّؼ ذم مجع ادًِقمات  -2

افٌاحث ددى افسـٔب وافتًَٔد ذم افيقاهر واحلآت افتل يَقم  إدراك إػادنُالت 

 بدراشتٓا، وذفؽ بًُس افتهقرات إوفٔة ظْٓا-

افٌاحث  إدراك إػيٗدي افتحري وافتَْٔب اجلٔد وافنامؾ ظـ ادُقٕات وتهٍْٔٓا  -3

بقجقد  إمقرد مـ افٌاحثغ، ومتثؾ تِؽ افًدي أذهانٕمقر جقهرية ؿد تٌٔب ظـ 

وزوايا خمتٍِة فِّنُِة افقاحدة يهًب ظذ افٌاحثغ ادتخههغ ذم جمال  أبًاد

  مًغ تْاوهلا مجًًٔا-

 مصادز التعسف على مصهلة البشح 
هْاك مهادر ـثر وضرق ظدة تًاظد افٌاحث ذم احلهقل ظذ أن  ظذ افرؽؿ مـ

اهان رئًٔٔان فِتًرف ظذ ادنُالت افتل تًتحؼ افٌحث هْاك ادمإٓ أن منُِة افٌحث، 

 وافدراشة ومها: 

وهق افَراءة ادتًَّة وافْاؿدة ٕدبٔات ادجال افًِّل افًام واخلاص  :االجتاه األول

 ومًتقياهتا- إدبٔاتذات افًالؿة بتخهص افٌاحث أو إتامئف افًِّل، وتًدد مهادر هذه 

ؾٔام يٖيت  تتّثؾ إمجآً أن  وفُْٓا يُّـ
(1)

: 

: افتل يٌدأ هبا افٌاحث فِتًرف ظذ باؿل ادهادر اخلاصة بادنُِة ادراجع العامة -1

افٌحثٔة مثؾ افُتب، وادَآت، وادِخهات، وادقشقظات، وافقثائؼ افتل ترتٌط 

 بّنُِة افٌحث-

: افتل تٌحث مٌاذة ذم مقوقع افٌحث، مثؾ ادجالت افًِّٔة ادصادر األولقة -0

                                                 
 -133 , 132د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، ص  (1)
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 ذم اجلامًات إجازهتاهة، ورشائؾ اداجًتر وافدـتقراه ذم افتخهص افتل تؿ ادتخه

 ادحِٔة واخلارجٔة-

 افتل تًتّد ظذ تَارير أو مقوقظات واإلصدارات: وتنّؾ ادىٌقظات ادصادر الثاكقية -2

مل يتؿ ـتابتٓا بّالحية وؿائًٓا بنُؾ صخيص ومٌاذ، مثؾ افُتب افدراشٔة، 

 وافُتب افًْقية-

تًُس أن  ؾٓق ادالحية ادٔدإٔة فِتىٌَٔات وادامرشات افتل يُّـ :االجتاه الثاينأما 

يًتىٔع  إذإٔامط ادامرشة ادْٓٔة وادماهاهتا وتَقيّٓا )حمٔط افًّؾ واخلزة افًِّٔة(، 

مـ خالل دماربف افًِّٔة وخزتف افٍردية ذم ادحٔط افذي يًّؾ ؾٔف، أو ادٗشًة  اإلًٕان

 مـ ادقاؿػ واحلآت افتل تًُس منُالتأن يًُس ظددًا ٔٓا أي صخص افتل يْتًب إف

افٌِقية أو  إخىاءيٌحث ذم منُِة أن  ؿابِة فٌِحث وافدراشة، ـادقطػ افذي يًتىٔع

افٍْٔة وأثرها ظذ مجٓقر ادًتًّغ وادناهديـ
(1)

يتًرف ظذ أن  - ويُّـ فٌِاحث

 قر افًالؿات بغ ظْاس افًِّٔةادنُالت افتل تًتحؼ افٌحث ظـ ضريؼ دراشة ص

وخمرجات افًِّٔة  وإهداف، وافَقى ادٗثرة ذم ختىٔط وتٍْٔذ افًٔاشات اإلظالمٔة

افتل تتّثؾ ذم صُؾ وحمتقى افزامج أو افهٍحات وادماهاهتا، وتًجٔؾ ٕتائج  اإلظالمٔة

حتاول  تثره مـ دراشات أو بحقث تدظؿ ٕتائج ادالحية أوأن  هذه ادالحية بام يُّـ

حتِِٔٓا وتَقيّٓا- ويًرض افتًرض ادًتّر فٍُِر افًِّل، ومالحية ادامرشة ادْٓٔة 

وافتىٌَٔٔة شٗآً حقل: صالحٔة إظادة بحث منُالت ظِّٔة شٌؼ دراشتٓا وإتٓك 

ادنُالت افتل أن  ًٕلأن  جيب اإلضارٕتائج وتًّٔامت خاصة هبا- وذم هذا  إػ أخرون

ٕتائج حمدودة بحدود افزمان وادُان، وـذفؽ خهائص مٍردات  ػإشٌؼ دراشتٓا إتٓت 

شٔاق اجتامظل  إضارإظادة بحث ادنُِة ذم أن  افٌحث، ومْاهج افدراشة وأدواهتا؛ بحٔث

 إػآخر، أو مـ خالل اشتخدام أدوات ومْاهج خمتٍِة ؿد تْتٓل  أو مْٓل، أو ذم وؿت

  ٕتائج خمتٍِة ظـ ٕتائج افدراشة إوػ-

                                                 
 -42ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات، مهدر شابؼ، ص  (1)
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منُالت  إػؾ ص ضالب افدراشات افًِٔا ـٌاحثغ مٌتدئغ مـ افتقيًاينو

آشتًإة بٖشاتذهتؿ أو مرصدهيؿ وؿد يىرح ظِٔٓؿ بًض  إػويِجٖ بًوٓؿ بحقثٓؿ، 

وفُـ ذفؽ جيًِٓؿ أؿؾ محاشة وبافتايل أؿؾ جٓدًا  ،أوفئؽ منُالت تًتحؼ افدراشة

حتديد منُالِت  إػفذيـ تقصِقا مما جيًِٓؿ حيََقن ٕجاحات أدٕك مـ أوفئؽ ا ،ومثابرة

قن - دراشاهتؿ بًٍٖٕٓؿ ُٓ أهؿ مهادر ومْابع  إػوُيْهح افٌاحثقن ادٌتدئقن وُيَقَج

 :أتٔةادنُالت افٌحثٔة وهل ادهادر أو ادْابع 

: ؾافٌاحث متر ذم حٔاتف دمارب ظديدة ويُتًب ـثرًا مـ اخلزات، اخلزة الشخصقة -1

أن  ٍت حقل بًض إمقر أو إحداث افتل ٓ يًتىٔعوهذه وتِؽ تثر ظْده تًاؤٓ

 إػافقصقل  دحاوفةؿد يَقم ب٘جراء دراشة أو بحٍث  ؾٕ٘فجيد هلا تًٍرًا؛ وبافتايل 

ذٍح أو تًٍٍر فتِؽ افيقاهر افٌاموة، واخلزة ذم ادٔدان افسبقي مهدر مٓؿ 

ه ادتًددة وأصُال ٓختٔار منُِة بحثٔة، ؾافْيرة افْاؿدة فِقشط افسبقي بًْاس

إجابات مٌَْٔة  إػافتل حتتاج  إشئِةافتٍاظؾ بغ هذه افًْاس مهدر ؽْل فُثر مـ 

 ؿقي ومقثقق مـ ادًرؾة- أشاسظذ 

افَراءة افْاؿدة دا حتتقيف افُتب وافدوريات وؽرها مـ أن  :الؼراءة الـاقدة التحؾقؾقة -0

ٌاحث ظدة تًاؤٓت حقل صدق هذه وٕيريات ؿد تثر ذم ذهـ اف أؾُارادراجع مـ 

 إؾُار، وتِؽ افتًاؤٓت تدؾًف إػ افرؽٌة ذم افتحَؼ مـ تِؽ إؾُار أو افْيريات؛

 أو ٕيرية ينُؽ ذم صحتٓا- ةؿد يَقم ب٘جراء دراشة أو بحث حقل ؾُر ؾٕ٘فوبافتايل 

 ةافٌحقَث وافدراشاِت افًِّٔة متنابُأن  : حٔثالدراشات والبحقث السابؼة -2

ؾ بًوٓا افًٌض أخر؛ ومـ هْا ؿد يٌدأ أحد افٌاحثغ دراشتف مـ حٔث ويُّ

مٔاديـ تًتحؼ  إػافدراشات إصارات  قاتٔؿإتٓت دراشة فٌره، وـثرًا ما ٕجد ذم خ

افدراشة وافٌحث ومل يتُّـ صاحب افدراشة مـ افَٔام هبا فؤؼ افقؿت أو فًدم 

شتف افذي حَدَده ذم ؾهقهلا تقّؾر اإلمُإات أو أهنا خترج بف ظـ مقوقع درا

دراشات متّّة، ومـ هْا ؿد يُقن ذفؽ  إجراءرضورة  إػت افْير ٍاإلجرائٔة، ؾِ

 -فٌاحثغ آخريـ أخرىمًًٌْا دنُالت بحثٔة 
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مـ هق أظُِؿ مْف ذم جمافف مًتنرًا  إػ: ؾافٌاحث يرجع آراء اخلزاء وادختِصني -3

مرصدًا، وأشاتذة  إمرذي يُقن ذم بادئ ومًتًًْٔا بخزتف، ؾادؼف ظذ دراشتف اف

اجلامًات، وؽرهؿ مـ اخلزاء ذم مٔاديْٓؿ وجمآهتؿ وبخاَصة أوفئؽ افذيـ جَربقا 

 افٌحث ومارشقه ذم إضار ادْٓج افًِّل وبكوا بخىقاتف ومراحِف ومْاهجف وأدواتف-

 صياغة مصهلة البشح 
افتُّـ مـ صٔاؽة ادنُِة  إػد افٌاحث بادنُِة مـ مجٔع جقإٌٓا يَق إحاضةإن 

حتديد ادنُِة مرتٌط بّدى ؾٓؿ افٌاحث هلا، وؿدرتف ظذ أي أن بحثٓا،  إمُإٔةوتقاؾر 

ادْٓجل فٌحثٓا ودراشتٓا اإلضارحد ما، ومتُْف مـ بْاء  إػصٔاؽتٓا بدؿة 
(1)

يَقم و- 

ِة ذم ؿافب افٌاحث بهٔاؽة ادنُِة صٔاؽة دؿَٔة حمددة، يتُّـ مـ خالهلا ووع ادنُ

هذا افتحديد يًاظد افٌاحث ًٍٕف ذم أن  حمدد، يًٓؾ مًف افتًامؾ مع ادنُِة ودراشتٓا،

 بًض ٖيتادَام إول ظذ افَٔام باخلىقات افالزمة إلٕجاز افٌحث بٔن وشٓقفة- ؾٔام ي

افىرق فهٔاؽة ادنُِة
(2)

: 

 - يريةرصٔاؽة فٍئة تَ -1

 صٔاؽة ظذ هٔئة شٗال-  -0

 - ؾرؤةصٔاؽة ظذ هٔئة  -2

 :أمثؾة

 :1824,1847افهحاؾة افنية فألحزاب افًٔاشٔة افًراؿٔة  صقاغة لػظقة تؼديرية، مثؾ- 

 :اظتامد افْخٌة آـادئّة افًراؿٔة ظذ افَْقات ما مدى  صقاغة ظذ هقئة شمال، مثؾ

 ؟-إزماتافٍوائٔة افًراؿٔة ذم وؿت 

                                                 
 -60، صمهدر شابؼخٍِٔة صحاتف:   (1)

ٔات افٌحث افًِّل، جدة، مىابع جامًة ادِؽ ظٌد أ-د ظٌد افرصٔد بـ ظٌد افًزيز حاؾظ: أشاش  (2)

 -16 , 6، ص0210افًزيز، 
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  تنُٔؾ ادماهات افَراء ٕحق دور افهحػ ادًتَِة ذم  ، مثؾ:فرضقةصقاغة ظذ هقئة

 -إداء احلُقمل ذم افًراق

آشتىراد وآشتُناف، بْٔام هتدف  إػافهٔاؽة إوػ هتدف أن  يُّـ مالحية

إثٌات أو ٍٕل  إػاحلهقل ظذ إجابة حمددة، وهتدف افهٔاؽة افثافثة  إػافهٔاؽة افثإٔة 

 وجقد ظالؿة بغ متٌريـ-

 اإلظالملمقاصٍات ادنُِة افٌحثٔة مثاًل ذم ادجال  افتل تذـر ظذ إمثِةومـ  

 اإلمُانتُقن مَتًٌة مـ افقاؿع افًّع وافدراشات افًٍِٔة ؿدر أن  وافتل روظل ؾٔٓا

 ما يٖيت: يًتخدم أحد افهٔاؽات افثالث ؾٔٓاأن  افتل يُّـ فٌِاحثو

 الصياغة اللفظية  1-

مـ ادقوقظات افًامة افتل  ـان مقوقظف إذاهل افهٔاؽة افتل يًتخدمٓا افٌاحث 

مًْٔة  أشئِةاشتُناف، ومجع مًِقمات ظامة، بًّْك ٓ تقجد ذم ذهـ افٌاحث  إػحتتاج 

 أـز ؿدر ممُـ مـ ادًِقمات ظـ ادنُِة-  إػيٌحث ظـ إجابات هلا، ؾٓق يريد افتقصؾ 

 -1824,1847افهحاؾة افنية فألحزاب افًٔاشٔة افًراؿٔة  مثال:
(1)

 

 يالحظ ذم هذه افهٔاؽة أهنا صٔاؽة ظامة تالئؿ مقوقظاً  :ؾة البحثصقاغة مشؽ 

هحاؾة باـتناف حَائؼ تتًِؼ  إػيًًك افٌاحث مـ خالل ادًِقمات افتل يَقم بجًّٓا 

فِتًرف ظذ واؿع افهحاؾة افنية فألحزاب افًٔاشٔة ذم افًراق ادًاس،  إحزاب

ة مًاسة وحاؾِة بإحداث وتتٍرد ، وهل مدافًٔاشٔة افًراؿٔة خالل افًٓد ادُِل

 -بخهائص وشامت متّٔزة ذم تاريخ افًراق وإمة افًربٔة

 

                                                 

، بحث 1847 , 1824د- شًد شِامن ادنٓداين: افهحاؾة افنية فألحزاب افًٔاشٔة افًراؿٔة   (1)

 - 248 , 202، ص0221( فًْة 44مْنقر ذم جمِة ـِٔة أداب بجامًة بٌداد افًدد )
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 صياغة على ٍيئة سؤال  2-

يَقم افٌاحث بهٔاؽة ادنُِة ظذ هٔئة شٗال ظْدما تُقن ادنُِة واوحة، وهْاك  

 ظِٔٓا-  اإلجابةيرؽب افٌاحث ذم مًرؾة  أـثرشٗال أو 

افًراؿٔة ظذ افَْقات افٍوائٔة افًراؿٔة ذم  إـادئّةخٌة اظتامد افْمدى  ما مثال:

؟إزماتوؿت 
(1) 

 

مـ افهٔاؽة افٍِئة  حتديداً  أـثرهذه افهٔاؽة أن  يالحظ :صقاغة مشؽؾة البحث

حيهؾ افٌاحث أن  يٌحث افٌاحث ظـ إجابة فف، يتقؿع مٌاذاً  افتَديرية، وتتوّـ شٗآً 

افتًرف ظذ مدى اظتامد افْخٌة آـادئّة ظذ  إػث وهيدف هذا افٌح -ة حمددةظذ إجاب

مـ خالل ضرح هذا اهلدف ظذ صُؾ افَْقات افٍوائٔة افًراؿٔة خاصة وؿت إزمات 

: ما مدى اظتامد افْخٌة إـادئّة افًراؿٔة ظذ افَْقات افٍوائٔة افًراؿٔة أيت افًٗال

 الل افتٌىٔة اإلظالمٔة حلادثمـ خ ت تِؽ افَْقاتمدى اشتىاظ أيإػ ؟ إزماتوؿت 

 08.2.0211دٌْك جمِس حماؾية صالح افديـ )افًراق( يقم افثالثاء  اإلرهايبآؿتحام 

ودوفٔة  وإؿِّٔٔةؿْقات وصٌُات حمِٔة وجقد ذم طؾ  ،إفٔف إـادئّةجذب أؾراد افْخٌة 

 -تِؽ احلقادثف إخٌاريةتتًابؼ ظذ حتَٔؼ تٌىٔة 

  يةصياغة على ٍيئة فسض  3-

تالئؿ افتل  افٍرؤاتأو جمّقظة مـ  ؾرؤةيَقم افٌاحث بهٔاؽة ادنُِة ظذ هٔئة 

يريد افٌاحث افتًرف ظذ افًالؿة افتل تربىٓام،  أـثرافتل يُقن ؾٔٓا متٌران أو  ِةادنُ

 -وحتديد صُؾ تِؽ افًالؿة، وهؾ هل ظالؿة ضردية أو ظًُٔة

 

                                                 
افًراؿٔة ظذ افَْقات افٍوائٔة افًراؿٔة ذم  إـادئّة: مدى اظتامد افْخٌة د- شًد شِامن ادنٓداين  (1)

ـتاب وشائؾ اإلظالم أدوات تًٌر وتٌٔر، ظامن، دار أشامة ، بحث مْنقر ذم إزماتوؿت 

 -057 , 041، ص0212فِىٌاظة وافْؼ وافتقزيع، 
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افَراء ٕحق إداء احلُقمل ذم  دور افهحػ ادًتَِة ذم تنُٔؾ ادماهات :مثال

افًراق
(1)

 - 

هْافؽ ظالؿة بغ اظتامد أن  يٍسض افٌاحث ذم هذا افٌحث :صقاغة مشؽؾة البحث

ذم  افَارئ ظذ افهحٍٔة ادًتَِة ـ٘حدى مهادر ادًِقمات اخلاصة بإداء احلُقمل

ادًاجلة  أشاس أن، وتُقيـ ادماهات شٌِٔة فديف ظْد تَٔٔؿ هذا إداء، ظذ افًراق

افهحٍٔة داخؾ افهحػ ادًتَِة ادتًَِة بٖداء إجٓزة افتٍْٔذية بافدوفة تٖخذ ادماه 

 إضارمإنٔت افهحٍٔة- وذم  ٓ شٔام مـ خالل ظْقان اخلز افرئٔز أو ،إٓحٔاز ادواد

تتًِؼ بتٖثر ثالثة متٌرات  أخرىؾرظٔة  ؾرؤاتيتحَؼ افٌحث مـ ثالثة  ٔةافٍرو ههذ

 ؾٔام يٖيت: افٍرؤاتٔىة تتدخؾ ذم حتديد هذه افًالؿة وتتّثؾ هذه وش أخرى

تتٖثر افًالؿة بغ ؿّراء افهحػ ادًتَِة وتُقيـ ادماهات شٌِٔة فدى افَارئ حقل  -1

 إداء احلُقمل بدرجة اظتَاده ذم صحة ادًِقمات ادْنقرة داخؾ هذه افهحػ-

آدماهات افًٌِٔة فدى افَارئ ٓ تتٖثر افًالؿة بغ ؿراء افهحػ ادًتَِة وتُقيـ  -0

 حقل إداء احلُقمل بدرجة اظتَاده ذم صحة ادًِقمات ادْنقرة داخؾ هذه افهحػ-

ٓ تتٖثر افًالؿة بغ ؿراء افهحػ ادًتَِة وتُقيـ ادماهات فدى افَارئ حقل إداء  -2

 احلُقمل بدرجة اظتَاده ذم تقازن ادًاجلة افهحٍٔة دًٖفة إداء احلُقمل داخؾ

 هذه افهحػ-

 اختياز عيوان البشح
يتهدر ظْقان افٌحث أو ادنُِة افًرض ادْٓجل افًام دؼوع افٌحث- وينر 

ادنُِة افًِّٔة وظْاسها ومتٌراهتا، وافًالؿات بغ هذه افًْاس أو  إػافًْقان 

ادتٌرات وجمآت افتىٌٔؼ ذم صٔاؽة مقجزة، ؿد تتٍؼ مع تُقيْٓا مع صٔاؽة حتديد 

                                                 
اهات افَراء ٕحق إداء احلُقمل د- شًد شِامن ادنٓداين: دور افهحػ ادًتَِة ذم تنُٔؾ ادم  (1)

بٔت ، بٌداد، افقاؿع وافىّقح ,افتًددية وافقحدة افقضْٔة ـتاب ذم افًراق، بحث مْنقر ذم 

  -038,072، ص0228، احلُّة
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نُِة، أو تًتز اختهارًا هلا أيوًا، خهقصًا ذم احلآت افتل يتؿ ؾٔٓا صٔاؽة ادنُِة ذم اد

ؾرظٔة متًددة أشئِةظٌارات تَريرية مىقفة، أو 
(1)

- 

يٌدأ افٌاحث بحثف بهٔاؽة ظْقان بال أن  مـ إخىاء افنائًة بغ ـثر مـ افٌاحثغ،

إلحًاس بّنُِتف افٌحثٔة وتٖـٔدها، جيز ًٍٕف ظذ اأن  ؾُرة مًٌَة، ويستب ظذ ذفؽ

يٌدأ افٌاحث بٍُرة مًْٔة، ثؿ أن  صٔاؽة افًْقان صٔاؽة صحٔحة تًتِزم ؾ٘نومـ هْا 

حيدد ـؾ ادتٌرات ذم وقء هذه افٍُرة، ثؿ يهٌٔٓا ذم صقرة مًزة وواوحة، وبذفؽ 

ث ظادة يَقم افٌاحو .ظـ موّقن افٍُرة وادتٌرات ادرتٌىة هبا اً يٖيت افًْقان مًز

باختٔار مقوقع بحثف بًد اضالظف ظذ افدراشات افًابَة، ومـ خالل خزتف افنخهٔة، 

 .دقوقع افٌحث اً ٓومقج اً دظذ ذفؽ، ـان افًْقان مرص ءً ؾ٘ذا اختار مقوقع بحثف بْا

مـ  أـثرظْقان بًْٔف  إػؿد ينًر افٌاحث بًد ؿراءة بًض افدراشات افًابَة، إٔف ئّؾ و

مـ ظْقان، وذم  أـثرمزيد مـ افٌحث وافدراشة، وؿد جيذب إتٌاهف  إػتاج ؽره، أو إٔف حي

 .مْاشٌة دجال بحثف افًْاويـهذه  أـثرهذه احلافة يَقم افٌاحث بًِّٔة اختٔار 

ويتؿقز ظـقان ادشؽؾة العؾؿقة بااليت
(2)

: 

قإب : حٔث يتؿ صٔاؽة افًْقان ذم مجِة أو ظٌارة واحدة ، تَدم رؤية صامِة جلاإلجياز -1

 افٌحث وأبًاده-

ظذ رضورة ذـر ظْاس ادنُِة أو  اإلجيازافنّقل: وذم ٍٕس افقؿت ٓ يٗثر  -0

 متٌراهتا، وافًالؿات بْٔٓا وجمال افتىٌٔؼ-

 وهاتان السؿتان تػرضان أن يتضؿـ العـقان ما يليت: 

 -ظْاس ادنُِة افتل يَقم بدراشتٓا أو ادتٌرات احلاـّة ؾٔٓا 

                                                 
 -125حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، صد-   (1)

افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا ر: د- حمّد ظٌد احلّٔد: وـذفؽ يْي -126,128ادهدر ًٍٕف، ص   (2)

 -023,025افتًِٔؿ، مهدر شابؼ، ص
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 دراشتٓا- إػافًْاس وادتٌرات افتل هيدف افٌاحث  افًالؿة بغ هذه 

 افٌؼي فٌِحث وافذي يقوح جمتّع افٌحث أو مٍرداتف افٌؼية- اإلضار 

 اجلٌراذم فٌِحث وافذي يقوح مٔدان أو مُان افتىٌٔؼ أو افتجريب- اإلضار 

 افزمْل خهقصًا ذم افدراشات افتارخئة- اإلضار 

 افٌحث أو مٍرداتف مـ افقثائؼ ؾٍل بحقث افقثائَل افذي يقوح جمتّع  اإلضار

افقثائَل فِدراشة، وذم افراديق  اإلضارافهحاؾة تًد افهحػ وصٍحاهتا 

 وافتٍِزيقن تًد تًجٔالت افزامج ـذفؽ-

ترتٔب بْاء افًْقان ضًٌَا فَِقاظد افٌِقية وادْٓجٔة مًًا: ؾال جيقز تٖخر افًْاس أو  -2

 ؿ جمال افتىٌٔؼ ظـ بْاء افًالؿة بغ افًْاس-ادتٌرات افٍاظِة ظـ ؽرها، أو تَدي

هذا افٌّقض مثؾ  إػافتل تٗدي  وإشٌابدمْب افٌّقض ذم بْاء افًْقان:  -3

ادرتٌىة بافٌِة ـافتَديؿ وافتٖخر أو اشتخدام ادٌْل فِّجٓقل، أو  إشٌاب

قرة ، أو افتًَٔدات افٍِئة أو افُِامت ادٓجاإلٕنائٔة وإفٍاظاشتخدام افُِامت 

 ظذ شٌٔؾ ادثال-

افًْقان أن  دمْب افتحٔز ذم بْاء افًالؿات أو تَرير افْتائج بنُؾ هنائل ؾٔٓا: حٔث -4

 افْتائج أو افتًّٔامت- إػ إصارةمْف  أـثرمْٓج افًّؾ وإهداف  إػينر 

 وافوقابط آجتامظٔة ذم اختٔار افُِامت أو بْاء افًٌارات- إخالؿٔةمراظاة اجلقإب  -5

 أو ادجآت- إداء إػافًالؿات أو ينر  إػذم بْاء افًْقان بغ ما ينر افٍهؾ  -6

أو اشتخدام  إشِقبافزائدة افتل تقوح ادًْك أو  اإلصاراتختِٔص افًْقان مـ  -7

أو افًْٔات: مثؾ أوصاف دراشة مٔدإٔة أو حتِِٔٔة أو مَارٕة ٓن مٓارة بْاء  إدوات

 ساحة- إفٔٓا اإلصارة إػدون احلاجة  قرإمافًْقان تيٓر ذم تقؤح هذه 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 

 وىظاو العييات  صياغة الفسضيات
 

 

 :الفصل على اليكاط اآلتيةويصتنل ٍرا  

  والتظاؤالت البشجية الفشضياتالتعشيف ب 

  صياغة الفشضيات 

  اإلعالمية العييات يف البشوخ 

  اىواع العييات وطشم التياسٍا 

  صطلشات ومفاٍيه البشحم 

   اإلعالميةتوظيف اليظشيات يف البشوخ 
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 الفصل الجالح

 وىظاو العييات  صياغة الفسضيات

 والتساؤالت البشجية الفسضياتالتعسيف ب
هل تقؿًات أو ختّْٔات ذـٔة يَدمٓا افٌاحث ويًتَد أهنا  Hypotheses افٍرؤات

ذم وقء خزاتف وؿراءاتف  إٕامافٌاحث مـ حمض خٔافف،  وٓ يهقؽٓا متثؾ حِقًٓ فِّنُِة،

افدراشة مـ  ؾرؤاتواضالظف ظذ افدراشات وافتجارب افًابَة- ـام يُّـ اشتٌْاط 

ٕيريات ظِّٔة مًْٔة فِتٖـد مـ مدى صحتٓا وؾًَا دحددات دراشة مًْٔة فتدظٔؿ صحة 

  .هذه افْيرية أو تٍْٔدها

افٌحثٔة افتل تىرحٓا منُِة  إشئِةبة مٗؿتة ظـ إجا :بٖهناأيوًا  افٍرؤاتتًرف و

افدراشة، وتتؿ صٔاؽتٓا ذم صُؾ ظالؿة بغ ادتٌر ادًتَؾ وادتٌر افتابع، أو هل تقؿًات 

اخلهائص  - ومـخاصة فٌِاحث يتهقرها مـ خالل ادتٌرات اخلاصة بّنُِة افٌحث

ت افتل شتتّحقر حقهلا افدراشة، إٔف حيدد أوًٓ ادتٌرا ةافًِّٔ ٔةافتل يتّٔز هبا افٍرو

فتًٍر طاهرة مًْٔة  حماوفةهق بّثابة  اً وأخر ،إفٔٓاافْتائج ادتقؿع افقصقل  إػ اً ٔوينر ثإ

بًد حتديد منُِة افٌحث أو  افٍرؤاتتقوع - وفِتثٌت مـ صدؿٓا اً تًتدظل اختٌار

ٕهنا ذم إشاس مًتّدة افياهرة ادراد دراشتٓا، وبًد افدراشات افًابَة وافتًِٔؼ ظِٔٓا؛ 
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بٌرض اختٌارها، وهل  صٔاؽة افٍرؤاتتؿ وت ظِٔٓا، وظذ ٕتائجٓا، ومًتّدة مْٓا

تُقن مجٔع أن  فٔس مـ افيوري ؾٕ٘فومـ َثؿ  مرصحة فٌَِقل أو افرؾض ظذ حٍد شقاء،

 أـثرهلا  أخرىرئٔس ودراشات  ؾرؤةهْاك دراشات تتُقن مـ و صحٔحة افٍرؤات

ختتِػ اإلجراءات - وؾرؤاتيًتخدم افٌاحث ظدة أن  ـ إؾوؾ، ومؾرؤةمـ 

ًٕا ذم ؾرؤة إػ ؾرؤةوافتهّٔؿ ادًتخدم وإدوات وادًاجلة اإلحهائٔة مـ  ، وأحٔا

إٔامًضا شِقـٔة حمددة،  ,بهقرة تَرئٌة  , افٍرؤاتتٍن أن  - ويُّـةافقاحد ٔةافٍرو

ُِة تامة حدثت يتؿ افتًٍر ظْٓا، ويتقؿع ترتٌط بياهرة ما، أو حدث ما، أو واؿًة أو من

 .افٌاحث أهنا شقف حتدث ذم ادًتٌَؾ

تًّٔؿ أو حُؿ أويل ظـ افًالؿة بغ  :ابٖهن ةافًِّٔ ٔةافٍروويُّـ تًريػ 

افًِّٔة هل جقهر افًِّٔة افٌحثٔة ـِٓا، وؿد  افٍرؤاتو -ادتٌرات افقاردة ذم افٌحث

ا أو افًُس أو إثٌات صحة جزء مْٓا وإثٌات إثٌات صحتٓ إػ افٍرؤاتيٗدي اختٌار 

افٌحث هل ٕتٔجة افٌحث ذاتف ؾرؤاتأو  ٔةؾرو اختٌارظدم صحة بَٔتٓا، وٕتٔجة 
(1.)

 

وتُّـ أمهٔة افٍرؤات ذم ظِّٔة افٌحث افًِّل ذم افٍقائد افتل حتََٓا فٌِاحث 

وافٌحث افًِّل ظذ حد شقاء وأهؿ هذه افٍقائد
(09)

  

 ٌحث افًِّل-حتديد مًار ظِّٔة اف -1

 ذم حتديد ادْاهج وإشافٔب افٌحثٔة ادالئّة دقوقع افدراشة- تًاهؿ -0

 تزيد مـ ؿدرة افٌاحث ظذ ؾٓؿ ادنُِة أو افياهرة اددروشة مـ خالل تًٍر افًالؿات -2

 بغ ادتٌرات وافًْاس ادختٍِة-

ـؿ ؾرؤات جديدة وؿقإغ جديدة تًّؾ مجًٔٓا ظذ ترا إػتًاظد ذم افقصقل  -3

 ادًرؾة وتنع وترة افٌحث-

                                                 
د- راشؿ حمّد اجلامل: مَدمة ذم مْاهج افٌحث ذم افدراشات اإلظالمٔة، افَاهرة، مرـز جامًة  ( 1)

 -35، ص1888افَاهرة فِتًِٔؿ ادٍتقح، 

 -61افٌحث افًِّل، مهدر شابؼ، صشافٔب أد- ربحل مهىٍك وظثامن حمّد ؽْٔؿ: مْاهج و ( 0)
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  :صياغة الفسضياتشسوط  

 افٍرؤاتهْاك جمّقظة مـ افؼوط وافوقابط افتل جيب مراظاهتا؛ حتك تُقن 

 :ؿائّة ظذ أشس صحٔحة، وهل

 .فِّنُِة افتل يدرشٓا اً ف حاًل ؾًِّٔ ٔاتتًىل ؾروأن  يتقؿع افٌاحثأن  -1

واوحة  افٍرؤاتتل تهاغ ؾٔٓا تُقن افًٌارات افأن  افقوقح واإلجياز: بًّْك -0

  -وخمتكة، ومقجزة تقحل بقجقد ظالؿة بغ ادتٌرات

 .تُقن ذات ظّقمٔة بىريَة يًتحٔؾ افتحَؼ مْٓا إٓفَابِٔة فالختٌار بًّْك ا -2

ًٔا بٖفٍاظ دمًِٓا ؿابِة فَِٔاس افٍرؤاتتًرف ادهىِحات افتل تتوّْٓا أن  -3  .إجرائ

ـ افتْاؿض، وأٓ تُقن مْاؾٔة فقؿائع ظِّٔة خافٔة م صٔاؽة افٍرؤاتتُقن أن  -4

 .ُمتٍؼ ظِٔٓا، وأن تُقن متًَة مع ٕتائج افٌحقث إخرى افتل شٌَتٓا ذم جماهلا

افًَائد، ؾافًَائد ٓ  تتْاولذات افهِة بافَٔؿ، وأٓ  إحُامتُقن خافٔة مـ أن  -5

 .ختوع فِتحَؼ

ة ادتخههة فٌِاحث اخلز افٍرؤاتدهادر افتل تًاظد افٌاحث ظذ ووع ومـ ا

 ؾ٘ن- ـذفؽ ذم افْيريات وافدراشات افًابَة ادتًَِة بّقوقع دراشتفواضالظف وؿراءاتف 

اخلٔال افًِّل فٌِاحث، وؿدرتف ظذ افربط ادْىَل بغ خٔافف وافقاؿع، وهذا ما يًّك 

مثؾ ادهادر افٌٔئٔة ، ؾواًل ظـ ؛ ٕٕف يْىِؼ مـ مالحية ودمربة شابَةاإلبداظٔةبافَدرة 

 -ادجتّع وادحٔط افذي ئًش ؾٔف افٌاحث

ُتهاغ - وإحهائٔة ؾرؤاتبحثٔة و ؾرؤات إػ افٍرؤاتًَؿ افٌاحثقن وي

افٌحثٔة بىريَة إثٌاتٔة تَريرية ذم صقرة مجؾ ؿهرة وبًٔىة، يًز مـ خالهلا  افٍرؤات

 إػوتًَْؿ افٌاحث ظـ تًٍره فياهرة، أو اشتْتاجف ظالؿة شٌٌٔة أو ارتٌاضٔة مًْٔة، 

أو ؽر مٌاذة، ويَقم تٌْل  ةؽر مقجٓ ؾرؤاتمقجٓة أو مٌاذة، و ؾرؤات

 اإلضاردفٔؾ أو برهان أو حَائؼ ظِّٔة، ييٓر مـ خالل  أشاسافٌحثٔة ظذ  افٍرؤات

اإلحهائٔة، ؾتهاغ ذم صقرة  افٍرؤاتأما  .فِّقوقعافْيري وافدراشات افًابَة 

يتؿ اختٌارها مـ خالل آختٌارات اإلحهائٔة  تاج،رياؤة فذفؽ افتًٍر أو آشتْ
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اإلحهائٔة ظٌارة ظـ مجِة أو ظدد مـ اجلّؾ تًد باشتخدام بًض  افٍرؤاتو ادختٍِة

افْامذج اإلحهائٔة ذات افًالؿة بًٌض خهائص جمتّع افٌحث، وافتل تًتخدم مـ أجؾ 

ًٔا ظذ تٖـٔد افًالؿات أو افًٌٌٔة أو آرتٌاط بغ ادتٌرات، وافتل  ؾ اختٌارها إحهائ ُٓ يً

  -ةاإلحهائٔ ٔة، وبافتايل ؿٌقل أو رؾض افٍروةبديِ ؾرؤةأو  ةصٍري ٔةصُؾ ؾرو

أن  ظِٔف ؾ٘ن، ؾرؤةحمقر افٌحث، وفُل خيتز افٌاحث  افٍرؤاتاختٌار  ديًو

حيدد افًْٔة، ثؿ حيدد ما هل أدوات افَٔاس ادًتخدمة، واإلجراءات افتل شقف 

يتُّـ مـ مجع افٌٔإات افيورية، وبًد إٓتٓاء مـ مجع افٌٔإات جيب  يًتخدمٓا؛ حتك

، تِؽ افٍرؤةحيدد صدق أن  ظِٔف حتِٔؾ تِؽ افٌٔإات افتل مجًٓا ظذ ٕحق ُيتٔح فف

ُٔزهـ ظذ صحة افٍرو  -ا، أو ظدم صحتٓٔةباشتخدام مًاجلات إحهائٔة مًْٔة؛ ف

 :يةالبخج التساؤالت 

فًِّل هل ترمجة مٍهِة ٕهداف افدراشة، وأية دراشة هلا افتًاؤٓت ذم افٌحث ا 

ؾال بد مـ ترمجتٓا  إهدافؾرظٔة، وفُك تتحَؼ هذه  أهدافهدف رئٔس يٌْثؼ مْف ظدة 

تًاؤٓت افٌحث هل أن  - ويرى بًض افٌاحثغ إٔف ضاداؾرؤاتتًاؤٓت أو  إػ

، فُـ افًٌض إهدافر ٓ داظل فذـ ؾٕ٘ف، مًْٔاً  أهداؾف، حٔث يٌىك ـؾ تًاؤل هدؾاً 

 .أخر يرى إٔف ٓ منُِة هْاك ذم ذـر افتًاؤٓت وإهداف، حتك وفق ـان هْاك تُراراً 

اشتٍٓامٔة تع افًٗال افرئٔس مٌاذة، ويوًٓا افٌاحث  أشئِةافتًاؤٓت هل و

افدراشة  حماورافْتائج ادتقؿًة ذم افٌحث ظذ مًتقى ـؾ حمقر مـ  إػفٔنر مـ خالهلا 

تًتخدم افتًاؤٓت و .ضريؼ ربط ـؾ تًاؤل بّحقر مًغ، و يُقن ظددها ؽر حمددظـ 

ذم مرحِة افدـتقراه، ؾال يُتٍل بًّؾ تًاؤٓت ؾحًب، بؾ  أماظادة ذم مرحِة اداجًتر 

تًتٓدف افتًاؤٓت و .افٌحثٔة صٔاؽة افٍرؤات إػيتؿ ذم افٌافب إظؿ افِجقء 

بٌرض وصػ افقاؿع  (ثؾ: )مـ، ماذا، ـٔػ، وداذاؾَط م إشئِةظذ ظدد مـ  اإلجابة

أن  جيبو بْاء ظالؿات بْٔٓا أو اختٌار هذه افًالؿات إػهذا افقصػ  تتجاوزأن  دون

تتًؿ أن  وٓ بد .مًِقمة ظْٓا مًٌَا اإلجابةتُقن افتًاؤٓت حمددة وظَّٔة، وٓ تُقن 

 .ة افٌحثٔةأيوا بدؿة افهٔاؽة وووقح ادًْك، وتسجؿ ما تتوّْف ادنُِ
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 :التظاؤالت أٍذاف

فِدراشة، وظدم خروج هذه ادحاور  إشاشٔةتٍٔد افتًاؤٓت ذم حتديد ادحاور 

ظـ هذه افتًاؤٓت، ـام تٍٔد أيوا ذم ربط ظِّٔة افتحِٔؾ بإهداف ادٌتٌاة مـ افٌحث- 

 افدراشة ـإت إذا دراشتف أو فٌحثف افتًاؤٓت مـ مْاشب ظدد بقوع افٌاحث ويُتٍل

 افٌحقث مـ افُاذم افَدر تقؾر وظدم اجلديدة افٌحثٔة ادجآت ٕحد إىالق َٕىة متثؾ

 -اجلديدة اإلظالمٔة افيقاهر إحدى بدراشة تتًِؼ ـإت إذا أو افًابَة، وافدراشات

 :صياغة التظاؤالت

تهاغ افتًاؤٓت ذم صُؾ اشتٍٓامل يىرح ؾٔف افٌاحث ما يتقؿًف مـ ٕتائج ظذ  

هل ادماهات ادَال آؾتتاحل ذم جمِتل ٕرجس  مثال ذفؽ: ما .ادَهقد مًتقى ادحقر

هل افَوايا وادقوقظات افتل رـز ظِٔٓا ادَال  ؟ وما8.3.0222وٕقن افًْقية بًد 

 ؾتتاحل ذم ادجِتغ ادذـقرتغ؟آ

 ت: و التساؤال الفسضياتالفسم بني 

 إػتىالظٔة افتل تًًك ذم افدراشات افقصٍٔة آش ؽافٌاً  تًتخدم افتًاؤٓت 

بْاء  إػهذا افقصػ  وزادمافتًرف ظذ خهائص اجلّٓقر مـ خالل افقاؿع دون 

ظالؿات واختٌارها، ويُقن هذا ؽافٌا ذم افتخههات افتل ٓ حتتقي ظذ تراـؿ مًرذم 

ؾتهاغ ذم افدراشات افتجرئٌة افتل تًتٓدف وصػ أو اختٌار  افٍرؤات أماـٌر- 

هل أجقبة اؾساؤة مٌدئٔة  افٍرؤاتأن  ويُّـ افَقل بًّْك آخر .افًالؿات افًٌٌٔة

افٌاحث اختٌار مدى  حياولوإثٌات، وهل ظالؿة بغ متٌرات،  إػمَسحة ومٗؿتة حتتاج 

إجابة فقصػ افقاؿع،  إػحتتاج  أشئِةافتًاؤٓت ؾٓل  أما.صحة وجقد هذه افًالؿة

صٔاؽة يتقؿػ اخلٔار بغ و .طتهاغ ذم صُؾ اشتٍٓامل، وتوؿ متٌرا واحدا ؾَ

 :لافًِّٔة وضرح افتًاؤٓت ظذ ظدد مـ آظتٌارات ه افٍرؤات

 .ضًٌٔة ادنُِة أو افياهرة افٌحثٔة وأهداؾٓا -1

 .تًدد ادتٌرات احلاـّة ذم ادنُِة أو افياهرة افٌحثٔة -0
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 .افْيري اإلضاروؾرة افٌٔإات واحلَائؼ وـٍاية  -2

 :أمجلة للتظاؤالت

اشتخدامات ادرأة افًربٔة فًًِِّالت افسـٔة واإلصٌاظات : )قانذم دراشة بًْ

  :أيتـإت افتًاؤٓت ظذ افْحق  (ادتحََة

 ؟ما أشٌاب مناهدة ظْٔة افدراشة فًًِِّالت افسـٔة  

  ؟افَْقات افتٍِٔزيقٕٔة افتل تناهد ؾٔٓا أـثرما 

  ؟هداهتاإٔقاع ادًًِالت افسـٔة افتل تٍوؾ ظْٔة افدراشة منا أـثرما 

 ؟ما مدى مقاؾَة ظْٔة افدراشة ظذ مناهدة أبْائٓا فًًِِّالت افسـٔة 

 ؟مع مـ تٍوؾ ظْٔة افدراشة مناهدة ادًًِالت افسـٔة 

 ؟ما مدى اشتٍادة ظْٔة افدراشة مـ مناهدة ادًًِالت افسـٔة 

 ؟ما مثافب مناهدة ادًًِالت افسـٔة ظذ ادراهَغ وادراهَات 

 صياغة الفسضيات
 ٔةًد افٍروتًىل افٌحث ؿّٔتف افًِّٔة، وتاجلقهر إشاس افذي  ٔةنُؾ افٍروت 

، اختٌارهل: )تًامٔؿ مٌدئٔة تيؾ صحتٓا أو صدؿٓا مقوع  افٍرؤاتافٌحث، و أشاس

افتل تيٓر ذم وقء ؿوايا هامة  افٍرؤاتوذم وقء افْتائج وحتِٔؾ ادوّقن يًتّد ظذ 

ذم واؿع منُِة افٌحث(
(1)

- 

ـخىقة  بًد ووع افًْقان، وحتديد منُِة افٌحث، صٔاؽة افٍرؤاتقة وتٖيت خى 

ظذ منُِة افٌحث  بْاءً  افٍرؤاتيتؿ ووع  إذ، افٌحث افًِّل إظدادثافثة مـ خىقات 

ظدة  أمواحدة رئًٔة وصامِة دقوقع افٌحث  ةهؾ هل ؾرؤ -احلِقل هلا إجيادادراد 

  -ادنُِة إػ أدتافتل  ٕبًادواظادة ظـ ادًٌٌات  افٍرؤاتوتًز ، ؾرؤات

                                                 

د- هاصؿ افًامرائل: اددخؾ ذم حتِٔؾ ادوّقن، جمِة بحقث، بٌداد: ادرـز افًريب فٌحقث   (1)

 -7، ص 1878(،  07ادًتًّغ وادناهديـ، افًدد ) 
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ؿابِة فَِٔاس تتْاشب مع مْىؼ افٌحث وافٌرض  ؾرؤاتبْاء  إػيًّد افٌاحث و

)رشؿ شِقك ادتٌرات بهقرة مٍردة وـِٔة ذم وقء مْىؼ ادنُِة وٕتائج  أيمْف، 

 ظٌارة أو ؿؤة حتّؾ تًٍرًا مٌدئًٔا أو حاًل مَسحاً : له ٔةن افٍروافدراشات افًابَة ٕ

(1) دنُِة أو مقوقع أو حدث أو طاهرة(
- 

هل افْتائج ادًٌَة افتل يٖخذ هبا  افٍرؤاتأن  تَدم يُّـ افَقلما وبْاًء ظذ 

افٌاحث أو يتقؿًٓا هبدف افقصقل ب٘جراءات افٌحث إلثٌات مْىَٓا فتهٌح ٕيرية ثؿ 

ًتَؾ وادتٌر ؿإقًٕا أو ذم شٌٔؾ ادحاوٓا، وهل تقوح افًالؿة افًٌٌٔة بغ ادتٌر اد

 إؿلإتٍاوة  أبانادكية  إهرامذم صحٍٔة  إهائٔؾافتابع- ومثال ذفؽ بحث صقرة 

ًٕٔان  1فِّدتغ مـ ) إهرامذم ؾًِىغ ظـ ضريؼ حتِٔؾ موّقن ادَال آؾتتاحل ذم 

متؽـت الباحثة مـ حتؼقؼ أهداف البحث ظـ ضريؼ اختبار و -(0222 أيِقل 07فٌاية  0222

اآلتقة اتالػرضق
(2)

 : 

 وؾٓؿ تىقرات  اإلهائِٔٔةبغ صقرة افًٔاشة  ارتٌاضٔة: هْاك ظالؿة األوىل قةالػرض

 افتًقية افًِّٔة ظذ ادًارات افًربٔة بًامة، وظذ ادًار افًٍِىْٔل بخاصة ـام تًًُٓا

 - إهرامصحٍٔة 

 افًرب بًامة بَؤة ادامرشات افتًًٍٔة ود  إهائٔؾ: ارتٌاط صقرة قةالثاك قةالػرض

 -إهرامبخاصة ـام تًًُٓا صحٍٔة  وافًٍِىْٔٔغ

 وافدوفٔة  اإلؿِّٔٔةوظالؿاهتا  إهائٔؾبغ صقرة  ارتٌاضٔة: تقجد ظالؿة ةالثالثػرضقة ال

 -إهراموؿراراهتا ظذ صًٔد ادْىَة، وظذ افهًٔد افدويل ـام تيٓر ذم صحٍٔة 

                                                 
، ص 0223افٌحث ادْٓجل، بٌداد، ذـة احلوارة فِىٌاظة وافْؼ،  أشاشٔاتد- محٔد جاظد:   (1)

34,35- 

بان إتٍاوة آؿل ذم إصقرة اهائٔؾ ذم صحٍٔة آهرام ادكية زيْة ظٌد افًتار جمٔد افهٍار:   (2)

، 0223ؾًِىغ، رشافة ماجًتر )ؽر مْنقرة( ؿدمت إػ ـِٔة اإلظالم بجامًة بٌداد ظام 

 -044 , 043ص
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 إؿلذم اددة افثإٔة بًد إتٍاوة  ائِٔٔةاإله: ارتٌاط صقرة افًٔاشة ةالرابعػرضقة ال 

ادٍِات ظذ ادًار  إؽالقبتجّٔد ظِّٔة افًالم ظذ ادًارات ؽر افًٍِىْٔٔة أو 

 - إهرامافًقري وافٌِْاين ـام تًًُٓا صحٍٔة 

 بغ ظامؾ إٓتٍاوة وبغ حتقيؾ افهقرة  ارتٌاضٔة: تقجد ظالؿة ةاخلامسػرضقة ال

 -إهرامؿتامة وشٌِٔة وظدوإٔة ـام تيٓرها صحٍٔة  أـثرة صقر إػ اإلهائِٔٔة

 ودور افَقى وافتُتالت  إهائٔؾبغ صقرة  ارتٌاضٔةهْاك ظالؿة  :ةالسادشػرضقة ال

ظذ  إشساتٔجٔتٓاافتل ترشؿ  اإلهائِٔٔةوحََٔة إوواع افداخِٔة  إهائٔؾداخؾ 

 - إهراممًار افكاع أو افًـالم مع افًرب وـام تًًُٓا صحٍٔة 

 تَدم افهقرة اإلظالمل أن ظز خىاهبا  إهرام: اشتىاظت صحٍٔة ةالسابع قةالػرض

 احلََٔٔة افًدوإٔة إلهائٔؾ ود افًرب واحلِقل افًِّٔة-

يذـر افٌحث ادتًِؼ اإلظالٕات ظز صٌُة  آخرذم بحث  صٔاؽة افٍرؤاتومثال 

 كجد أن الباحثفدى افنٌاب افًراؿل  إٓسٕت أشافٌٔٓا ودورها ذم تّْٔة افًِقك افؼائل

اآلتقة يف حتؼقؼ أهداف البحث وهل الػرضقاتقد ركز ظذ اختبار  األضروحةيف هذه 
(1)

: 

 خيتِػ دور إشافٔب ادًتخدمة ذم اإلظالٕات ادٌثقثة ظز صٌُة  :األوىل قةالػرض

  -اإلظالين ادًتخدم إشِقبإٓسٕت ذم جذب إتٌاه ادًتخدم باختالف 

 اإلظالين إٔـثر جذبًا فالٕتٌاه باختالف ضًٌٔة  إشِقبخيتِػ  :ةالثاكق قةالػرض

  -افًًِة ادًِـ ظْٓا

 إن تًرض افنٌاب افًراؿل ٕشافٔب اإلظالٕات ادٌثقثة ظـ ضريؼ  :ةالثالث قةالػرض

  -هؿ ذم اختهار مراحؾ شِقـٓؿ افؼائلاإٓسٕت فف دورًا يً

                                                 
َٔة افًِقك افؼائل اإلظالٕات ظز صٌُة إٓسٕت أشافٌٔٓا ودورها ذم ؾاوؾ ظٌاس خِٔؾ:   (1) تّْ

دـتقراه )ؽر مْنقرة( ؿدمت إػ ـِٔة اإلظالم بجامًة بٌداد ظام  أضروحةفدى افنٌاب افًراؿل، 

 -06، ص0225
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 الػرظقة اآلتقة: ضقاتالػر قةوتـبثؼ ظـ هذا الػرض

وجقد ظالؿة ارتٌاضٔة مقجٌة بغ افتًرض ٕشافٔب اإلظالٕات ادٌثقثة ظـ ضريؼ  -1

 صٌُة إٓسٕت واـتناف احلاجة فِّْتج-

وجقد ظالؿة ارتٌاضٔة مقجٌة بغ افتًرض ٕشافٔب اإلظالٕات ادٌثقثة ظـ ضريؼ  -0

 صٌُة إٓسٕت ومجع ادًِقمات-

ة بغ افتًرض ٕشافٔب اإلظالٕات ادٌثقثة ظـ ضريؼ وجقد ظالؿة ارتٌاضٔة مقجٌ -2

 صٌُة إٓسٕت وتَٔٔؿ افٌدائؾ-

وجقد ظالؿة ارتٌاضٔة مقجٌة بغ افتًرض ٕشافٔب اإلظالٕات ادٌثقثة ظـ ضريؼ  -3

 صٌُة إٓسٕت واختاذ ؿرار افؼاء-

وجقد ظالؿة ارتٌاضٔة مقجٌة بغ افتًرض ٕشافٔب اإلظالٕات ادٌثقثة ظـ ضريؼ  -4

  صٌُة إٓسٕت وصًقر ما بًد افؼاء-

  :مهوىات الفسضية

ادتٌر ادًتَؾ وادتٌر افتابع، ؾادتٌر  :مها أشاشٔغظذ متٌريـ  افٍرؤاتتنتّؾ 

 افتحهٔؾ افدراد ذم اددرشة افثإقية ؾًذ شٌٔؾ ادثال يتٖثرافتابع هق ادتٖثر بادتٌر ادًتَؾ-

 ادتٌر ادًتَؾؾٍل هذا ادثال يُّـ اظتٌار  .خارج اددرشةبنُؾ ـٌر بافتدريس اخلهقيص 

  ادتٌر افتابع )افتحهٔؾ افدراد( ادتٖثر بافتدريس اخلهقيص-و .)افتدريس اخلهقيص(

 :صياغة الفسضياتمسات و شسوط  

 متْاؿوةأو  ةوأن ٓ تُقن خٔافٔ افًِّٔةمًَقفٔة افٍرؤة وإًجامٓا مع احلَائؼ  -1

 .مًٓا

 .وفِتحَؼ مـ صحتٓا فالختٌاربنُؾ دؿٔؼ وحمدود ؿابؾ  رؤةافٍصٔاؽة  -0

 -ادنُِةظذ تًٍر افياهرة وتَديؿ حؾ  افٍرؤةؿدرة  -2

أو  افًّقمٔةباإلجياز وافقوقح ذم افهٔاؽة وافًٌاضة وآبتًاد ظـ  افٍرؤةتتًؿ أن  -3

 .يًٓؾ ؾّٓٓا كشِٓة حت أفٍاظافتًَٔدات واشتخدام 
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 .تّٔٔز افنخيص فٌِاحثتُقن بًٔده ظـ احتامٓت افأن  -4

 افٍرؤاتفٌِحث أو ؿد متد افٌاحث ظذ مٌدأ  ةرئًٔ ةواحد ةؿد تُقن هْاك ؾرؤ -5

 .فًٌوٓا افًٌض ةتُقن ؽر متْاؿوة أو مُِّأن  ظذ( ظدد حمدود)ادتًددة 

حمتِّة  إجابةتُقن فٍِرؤات ادقوقظة ظالؿة بّنُِة افٌحث بحٔث حيّؾ أن  -6

  .حقل منُِة افٌحث وفٔس ؽرها ٔةر افٍرودوتدًاجلة منُِة افٌحث حٔث 

  :جنذ ما يأتي صياغة الفشضياتومً مصادس 

مْا، ة ضًٌٔٔة حتدث أو حدثت مع ـؾ رطاه احلدسأن  :احلدس وافتخّغ -1

افتل  ؾافٍُرة ،ظذ احلدس يهًب ربىٓا ب٘ضار ظام ينِّٓا افَائّة افٍرؤاتؾ

 ،افٌحث دنُِةؾ افهحٔح افٌاحث ظـ ضريؼ احلدس ؿد تُقن هل احل إفٔٓايتقصؾ 

 .وؾّٓٓا إصٔاءافًالؿات بغ  إدراك إػأو تًاظد ذم افتقصؾ 

 افنخهٔةبحٔث يًتّد افٌاحث ظذ مالحياتف  :افنخهٔةادالحية وافتجارب  -0

 .ودماربف وخزاتف ذم ووع ؾرؤات حمددة

ال ذم هذا ادج افًِّٔةيىِع افٌاحث ظذ افْيريات  :ةآشتٌْاط مـ ٕيريات ظِّٔ -2

 .وبْاًء ظذ ذفؽ يوع ؾرؤاتف أجزاءهاويدرس 

وتتؿ صٔاؽة  ،ادْىؼ وحُؿ افًَؾ افذي يزرها أشاسظذ  افٍرؤةؿد تٌْك :ادْىؼ -3

 -بام يتٍؼ مع ادْىؼ افٍرؤة

أو ظدة  ،يُّـ أن يُقن فٌِحث ؾرؤة واحدة رئًٔة صٔاؽة افٍرؤاتوظْد 

تهاغ أن  يُّـو .ًْٔٓا افٌحثتٌىل ـؾ اجلقإب افتل يأن  وينسط ؾٔٓا ؾرؤات

أن  ٓ يًتحًـو .واإلثٌاتافٍْل وٓ تُقن فٍْس ادقوقع بافٍْل  أو باإلثٌاتافْيرية 

)ادتٌر مًَدة بحٔث يهًب افتًرف ظذ متٌري افٍرؤة  أوتُقن افٍرؤة ضقيِة 

 (-افتابعادتٌر ادًتَؾ و

وتًد -ٌر ادًتَؾ ظذ افتابعادت تٖثرمـ  افتٖـد صٔاؽة افٍرؤاتوظذ افٌاحث ظْد 

ٓ  إذ، فهٔاؽة افٍرؤة إشاشٔة مـ ادتىٌِاتادًرؾة واخلزة اجلٔدة ذم صٔاؽة افٍرؤة 
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مـ صحة افٍرؤة ؿد تتحقل ؾٔام بًد  افتٖـدبًد - وجمال فِتًٍر افًنقائل أو آظتٌاضل

  -حََٔة وٕيرية إػ

  اإلعالميةالعييات يف البشوخ 

  :Samplesالعييات 

افًْٔة هل ظٌارة ظـ ظدد حمدود مـ ادٍردات افتل شقف يتًامؾ افٌاحث مًٓا 

 مْٓجًٔا، ويًجؾ مـ خالل هذا افتًامؾ افٌٔإات إوفٔة ادىِقبة- وينسط ذم هذا افًدد

 أن يُقن ممثالً دجتّع افٌحث ذم اخلهائص وافًامت افتل يقصػ مـ خالهلا هذا ادجتّع-

  :Itemاملفشدة 

دة ذم هذه افًْٔة وافتل ؿد تُقن افىافب أو افىافٌة مـ بغ افىالب، أو هل افقح

افدراد، أو افٍرد مـ مجٓقر ادناهديـ فِزامج افتًِّٔٔة، أو  إشٌقعافٔقم ذم 

افًْٔة وينُؾ جمّقع هذه  إضارافُقمٌٔقتر- وخيتار افٌاحث ادٍردة مـ  أجٓزةمًتخدمل 

ه ظادة بًٌْة مـ جمتّع افٌحث، وـِام زاد ظدد ادٍردات حجؿ افًْٔة افذي يتؿ حتديد

متثٔاًل دجتّع  أـثرمٍردات افًْٔة وارتًٍت ًٌٕة هذا افًدد )حجؿ افًْٔة( ـِام ـإت 

افٌحث
(1)

- 

ويتقؿػ حتديد حجؿ افًْٔة ظذ ظدد مـ آظتٌارات افتل تٗثر ذم هذا افَرار، مـ 

هذه آظتٌارات ما يٖيت 
(2)

: 

ت ادجتّع ذم اخلهائص أو افًامت، ؾُِام زادت درجة ؿدر افتجإس بغ مٍردا -1

 افتجإس بغ مٍردات ادجتّع أمُـ اختٔار ظدد أؿؾ مـ ادٍردات فٌْاء افًْٔة-

                                                 

 -067د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، مهدر شابؼ، ص  (1)

 -068 , 067ادهدر ًٍٕف: ص  (2)
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افتقزيع اجلٌراذم فٍِّردات وهق ما يًُس تنتتٓا وإتنارها، وذفؽ إف ـِام زاد  -0

زيادة  إمرتىِب إتنار ادٍردات أو ـإت مقزظة ظذ مْاضؼ جٌراؾٔة متٌاظدة ـِام 

 حجؿ افًْٔة-

افًْٔة  إضارافًْٔة ٓختٔار ادٍردات، ؾُِام ـان  إضارـٍاية ادًِقمات افتل يقؾرها  -2

صاماًل ـاماًل يٌِل حاجة افٌحث، يُّـ اختٔار ظْٔة أؿؾ حجاًم بْٔام جيب زيادة احلجؿ 

ٌل حاجات ذم حافة ؽٔاب بًض ادًِقمات أو افٌٔإات أو ظدم اشتخدام أضر فًِْٔة تِ

 -وذوضف إخٔار

ظدد افٍئات افتل شقف يتؿ دراشتٓا وافتٌرات افتل يتؿ وصػ ادجتّع مـ خالهلا-  -3

يتؿ  أخرىواختٔار افًْٔة مـ ؾئة واحدة هل ؾئة افىالب تَؾ ذم حجّٓا ظـ ظْٔة 

 ، أو افٍرق افدراشٔة-إـادئّةتقزيع افىٌِة وافىافٌات ظذ أشاشٓا مثؾ افتخههات 

 :وطسم اختيازٍالعييـات اأىواع 

 رئًٔة تًًٌا فتدخؾ افٌاحث ذم اختٔار افىريَة إٔقاعيتٍؼ اخلزاء ظذ تًَٔؿ افًْٔات إػ 

وادٍردات وخوقظٓا بافتايل فَقإغ آحتامٓت، أو ظدم خوقظٓا هلذه افَقإغ، حٔث 

ك تهًٍْٔا تتٖثر ذم احلافة إخرة بتدخؾ افًامؾ افنخيص ذم آختٔار- وفذفؽ ٕجد هْا

أهنا احتامفٔة أو ظنقائٔة حٔث ٓ يتدخؾ افٌاحث ذم اختٔارها، وفُْٓا  أشاسفًِْٔات ظذ 

ؽر احتامفٔة أو ظّدية حٔث يًّح بتدخؾ افًامؾ  أهناختتار بىريَة ظنقائٔة- أو 

افٌاحث يَدم أن  افنخيص ذم آختٔار- وباشتًادة ضرق اختٔار افًْٔات تىًٌَٔٔا ٕجد

ادختارة مـ خالل افًْكيـ مًًا- ؾافٌاحث ظادة خيتار افًْٔة افىٌَٔة ظذ وصًٍا فًِْٔة 

شٌٔؾ ادثال، ثؿ خيتار ادٍردات بًد ذفؽ مـ بغ افٍئات بافىريَة افًنقائٔة أو ادْتيّة- 

ثؿ يٍرض اختٔار  إٕقاعٓن متثٔؾ افًْٔة خلهائص ادجتّع تٍرض ظِٔف اختٔارًا مـ بغ 

فألول- وفذفؽ ًٕرض إٔقاع افًْٔات افتل تقؾر افنُؾ ادْاشب  احلجؿ اختٔارًا مُّالً 

 افذي حيَؼ متثٔؾ افًْٔة خلهائص ادجتّع وـام يٖيت:
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 :Stratified Sample  العيية الطبكية

 ذم افدراشات افسبقية وبهٍة خاصة افىالب ذم ادٗشًات وتًد مـ أـثر افىرق صٔقظاً 

ٔؾ افًٌْل خلهائص ادجتّع افتل تًتز مىًٌِا ذم افتًِّٔٔة حٔث تقؾر هذه افىريَة افتّث

افدراشة- ومتثٔؾ افًْٔة فِّجتّع يٍرض ظذ افٌاحث افقؿقف ظذ ًٌٕة متثٔؾ هذه افٍئات 

ـإت  ؾ٘ذاذم جمتّع افٌحث، فتحديد ظدد ادٍردات مـ ـؾ ؾئة ذم افًْٔة بٍْس افًٌْة- 

مٍردة  1222إت افًْٔة ؿقامٓا % وـ34 :%44ذم ادجتّع تًادل  اإلٕاث إػًٌٕة افذـقر 

 مٍردة- 342 واإلٕاثمٍردة  442حيدد ظدد افذـقر ذم افًْٔة أن  افٌاحث جيب ؾ٘ن

 :Quota samplesالعيية احلصصية 

ٕيرًا ٕٕف ؿد تُقن هْاك صًقبة ذم احلهقل ظذ افتّثٔؾ افًٌْل فِىٌَات أو افٍئات 

هلا  إصِٔةمٓا، أو ؽٔاب ادهادر ذم جمتّع افٌحث، فًدم ـٍاية أضر افٌٔإات أو تَاد

أشاشًا أو زيادة افقؿت واجلٓد ذم احلهقل ظذ افٌٔإات اخلاصة بافٍئات- ذم هذه احلافة 

حتديد ظدد ادٍردات فُؾ ؾئة ذم افًْٔة بْاء ظذ تَديراتف وأحُامف افذاتٔة  إػيِجٖ افٌاحث 

دتٌرات وافٍئات افتل يدرشٓا أو بْاًء ظذ خزات شابَة- وذم هذه احلافة حيدد افٌاحث ا

ثؿ خيتار ظددًا مـ ادٍردات يّثؾ ـؾ ؾئة ذم افًْٔة دون احلاجة فًٌْة متثِٔٓا ذم ادجتّع 

 إحهاءاتمل يُـ فديف  ؾ٘ذا -بحٔث تُقن حهة ـؾ ؾئة هل افرؿؿ افذي حدده افٌاحث

 واإلٕاث افذـقر بغ بافتًاوييقزع افًْٔة أن  ؿد خيتار ؾٕ٘ففًْب متثٔؾ افٍئات ذم ادجتّع 

 :)حهة( فٍئات ختهص ادًِّغ مثال أخرىإٕاث وؿد يرى ًٌٕة  422ذـقر .  422

% ويًَؿ ًٌٕة مْٓا بغ 04% ادًِؿ افْقظل 04% ومًِّل أداب 42مًِّل افًِقم 

ؽٔاب إٓ أن وظذ افرؽؿ مـ وجقد افٍئات داخؾ بْاء افًْٔة  -%42وافذـقر بًٌْة  اإلٕاث

جيًؾ افًْٔة ؽر ممثِة وبافتايل يهًب افتًّٔؿ مـ خالل ٕتائج دراشتٓا- مًتقى متثِٔٓا، 

ذم حآت صًقبة اختٔار بديؾ آخر مثؾ افًْٔة افىٌَٔة  إٓوفذفؽ ٓ يْهح باشتخدامٓا 

ييؾ احلذر مـ افتًّٔؿ مـ أهؿ ظٔقب  إحقالأو مزر ؿقي ٓختٔارها- وفُـ ذم مجٔع 

 هذا افْقع-
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 :Clusters Sampleعيية التذنعات 

يًتز افتّثٔؾ اجلٌراذم رضورة ذم ـثر مـ افٌحقث ٕؽراض ادَارٕة مثؾ دراشة 

بغ أؿافٔؿ خمتٍِة أو ثَاؾات متٌايْة، ومـ خالل  فقشائؾ اإلظالماشتخدام افىالب 

أو اددن أو ادحاؾيات- وينُؾ اختٔار افًْٔة ذم هذه  إؿافٔؿافتًَٔؿ افىٌَل أيوًا داخؾ 

ذم حتديدها مـ بغ ـؾ اددن أو افَرى افتل تْتّل فإلؿِٔؿ أو ادحاؾية- ظذ احلافة صًقبة 

ظدد مـ ادٍردات ذم ـؾ مديْة أو ـؾ ؿرية ؾٔٓا- وفذفؽ يُتٍل افٌاحث باختٔار  أشاس

أو ادحاؾية يّثِٓا وخيتار مـ هذا افتجّع مٍردات افًْٔة افتل  اإلؿِٔؿدمّع واحد داخؾ 

يوًا افًْٔة ادًاحٔة حٔث يتؿ تًَٔؿ ادجتّع أفذفؽ تًّك شقف يتًامؾ مًٓا افٌاحث؛ و

أو مْاضؼ أو ؿىاظات جٌراؾٔة، ثؿ خيتار مـ ـؾ مْٓا دمًًّا خيتار  أؿافٔؿمًاحات أو  إػ

مـ بْٔف مٍردات افًْٔة
(1)

- وٕيرًا هلذا افتدريج ذم آختٔار )حماؾية. ؿواء. ٕاحٔة. 

 َْقدية-يىِؼ ظِٔٓا افًْٔة افً ؾٕ٘فؿرية. مٍردات( 

  : purposive sample العيية العنذية

خيتار افٌاحث ادٍردات ذم هذه افًْٔة بىريَة ظّدية ضًٌَا دا يراه مـ شامت أو 

افٌحث- مثؾ دراشة آراء وادماهات أظواء  أهدافخهائص تتقؾر ذم ادٍردات بام خيدم 

تًِّٔٔة ذم افَْقات هٔئة افتدريس ادتخههغ أو مًدي افزامج افتًِّٔٔة أو افزامج اف

افٍوائٔة أو ٕيام افتًِٔؿ ظـ بًد ذم جامًة افَاهرة
(2)

-  

  : Simple random sample العييات العؼوائية البظيطة

وبذفؽ تًىك جلّٔع  -أو أضر افًْٔة إضاريتؿ اختٔار ادٍردات ظنقائًٔا مـ بغ ؿقائؿ 

ات يًْل تُاؾٗ افٍرص جلّٔع هذا افْقع مـ افًْٔ -ذم آختٔار متًاويةادٍردات ؾرصًا 

باشتخدام افَرظة، أو  أماظْاس ادجتّع فتُقن أحد مٍردات افًْٔة، ويتؿ اختٔارها 

                                                 

 -077حث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، مهدر شابؼ، صد- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌ  (1)

 -078ادهدر ًٍٕف، ص  (2)
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إرؿام افًنقائٔة، ويتىِب اشتخدام هذه افىريَة رضورة حك ومًرؾة ـامؾ  جداول

افًْاس افتل يتُقن مْٓا جمتّع افدراشة، وبذفؽ تُقن ؾرصة افيٓقر فُؾ ظْك 

- ويهًب تىٌٔؼ هذه افىريَة ذم ادجتًّات افدراشٔة ادتْاثرة أو حمددة مًٌَاً مًروؾة و

أمُـ تىٌَٔٓاأن  إٔقاع افًْٔات أؾوؾوهل ، ادتٌاظدة أو افٌُرة مـ حٔث افًدد
(1)

- 

    :Systematic Sampleامليتظنة  ةالعيي

ئٔة دمْب خىٖ افهدؾة، أو خىٖ افًنقاهذا افْقع مـ افًْٔات  افٌاحث ذم حياول

افذي يستب ظِٔف زيادة احتامٓت افتحٔز، أو ادٔؾ ٕحق اختٔار ـؿ أـز مـ خهائص، أو 

 شامت مًْٔة- ؾَد ئّؾ آختٔار ذم مًيّف إػ ربع افَائّة إول أو إخر وهق ما يًُس

شامت مًْٔة فِّجتّع ظذ شٌٔؾ ادثال- وفذفؽ يتؿ اشتخدام افًْٔة ادْتيّة فوامن ثٌات 

ـان جمّقع مٍردات جمتّع  ؾ٘ذاافْٓاية-  إػافًْٔة ـِف مـ افٌداية  إضارختٔار ظذ تقزيع آ

مٍردة ؾٔحًب جمال افًْٔة  422مٍردة وجمّقع مٍردات ظْٔة افٌحث  222-122افٌحث 

 بًَّة مٍردات ادجتّع ظذ جمّقع مٍردات افًْٔة- 

 جمال افًْٔة =
122.222 

 مٍردة 022= 
422 

 

مٍردة ظذ افتقايل، ؾادٍردة إوػ يتؿ  022ٔار مٍردة مـ بغ ـؾ وهذا يًْل اخت 

اختار افٌاحث ادٍردة رؿؿ  ؾ٘ذا- 422رؿؿ  022افثإٔة وهُذا حتك افـ  022اختٔارها مـ افـ 

-------- -520وافرابًة  320وافثافثة  020مـ ادجال إول، ؾادٍردة افثإٔة شتُقن رؿؿ  0

 720-88 وإخرة
(2)

- 

 

                                                 

 -081 , 082ادهدر ًٍٕف، ص  (1)

 -080ادهدر ًٍٕف، ص  (2)
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 لعيية العؼوائية امليتظنة العييات العؼوائية البظيطةا

Systematic Random Sample 

يتجْب افٌاحث ذم هذا افْقع افتحٔز افْاتج ظـ آختٔار افًّدي فٍِّردة إوػ، 

وفذفؽ خيتار ادٍردة إوػ بنُؾ ظنقائل مـ بغ جمال آختٔار إول، ثؿ تسك مًاؾة 

ـان جمال آختٔار ذم ادثال  ؾ٘ذال بغ ـؾ مٍردة وافتل ئِٓا- آختٔار بام يًادل ادجا

مٍردة إوػ بنُؾ ظنقائل- وخيتار  022مٍردة ؾْختار مٍردة مـ بغ افـ  022افًابؼ هق 

مًاؾة آختٔار افتل تًادل جمال اختٔار  إفٔفافرؿؿ افتايل بام يًادل رؿؿ ادٍردة إوػ مواؾًا 

ؾادٍردة افثإٔة  114ٍردة إوػ بنُؾ ظنقائل وـإت رؿؿ اخترت اد ؾ٘ذاافًْٔة- 

814-88رؿؿ  إخرة--- وهُذا وتُقن ادٍردة -414وافثافثة  214شتُقن رؿؿ 
(1)

- 

ذم مًتقى تدريس  اإلظالمؿًؿ يًرف رأي ضٌِة أن  ظّٔد ـِٔة أدابيريد  :مثال

حجؿ افًْٔة ادىِقبة ضافب، و 1222 افًَؿ٘ذا ـان ظدد ضٌِة ؾ- افًَؿ أشاتذةأحد 

 022مًَقمًا ظذ  1222فِحهقل ظذ افًْٔة بنظة، خيتار مـ ـؾ و -ضافب 022 ويايً

  ضافب- 42وي اويً

 جمال افًْٔة =
1222 

 اتمٍرد 4= 
022 

 

 افًْٔة هل ؾ٘ن- وظِٔف 28، وفُٔـ رؿؿ ظنقائٔاً  ، خيتار ضافٌاً البؾّـ أول مخس ض

 -8878،  …،  128،  78،  28 :ئؿ افىٌِةادقجقديـ ذم ؿقا إصخاص أرؿام

ما يٖيت اإلظالمٔةومـ أهؿ إٔقاع افًْٔات افتل تًتخدم ذم افٌحقث وافدراشات  
(2)

: 

 -Stratified Sampleافًْٔة افىٌَٔة  -1

 -Quota Sampleافًْٔة احلههٔة  -0

                                                 

 -082صد- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، مهدر شابؼ،   (1)

 -138ـ  107ظالمٔة، مهدر شابؼ، ص د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإل  (2)
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  Sample Clustersظْٔة افتجًّات  -2

 -Purposive Sampleافًْٔة افًّدية  -3

 -Sample Snowballة أو ادتواظٍة افًْٔة ادتُاثر -4

 - Simple Random Sampleافًْٔة افًنقائٔة افًٌٔىة  -5

 -Systematic Random Sampleافًْٔة افًنقائٔة ادْتيّة  -6

 -Systematic Sampleافًْٔة ادْتيّة  -7

 -Dimensional Sampleافًْٔة متًددة إبًاد  -8

 -Multi Stage Sampleافًْٔة ادتًددة ادراحؾ  -12

 لشات ومفاهيه البشح مصط
مـ إذ أن بحث أو دراشة،  ٕييًد حتديد ادٍاهٔؿ وادهىِحات أمرًا رضوريًا 

واجب افٌاحث ظْد صٔاؽتف فِّنُِة حتديد ادٍاهٔؿ افتل شًٔتخدمٓا، وـِام ـان حتديد 

ادٍاهٔؿ دؿَٔا، شٓؾ ظذ افَراء افذيـ يتابًقن افٌحث إدراك ادًاين وإؾُار افتل يريد 

خيتٍِقا ذم ؾٓؿ ما يَقلأن  احث افتًٌر ظْٓا، مـ دونافٌ
(1)

-  

بحثف  أهدافحيدد افٌاحث ادًاين وادٍاهٔؿ افتل تتْاشب أو تتٍؼ مع أن  ٓ بدو

مرجًل يًتخدمف ذم  إضاروإجراءاتف، وتًريػ ادهىِحات يًاظد افٌاحث ذم ووع 

 إذاٍات مهىِحات بحثف مهادر تًري إػ افتًامؾ مع منُِة بحثف، وتٌٌْل مْف اإلصارة

ما  إػهذا إواؾة ، خاصة بف تحيدد تًريٍاأن  اشتًارها مـ باحثغ آخريـ، أو

يقوح مٍٓقمف هلا ذم ادٌحث أن  ظذ افٌاحث أخرىشًٔتخدمف افٌحث مـ مهىِحات 

تُقَن مٗؿتًا ذم مقاوع اشتخدامٓا فتًاظده ظذ تَدم بحثف أن  ويُّـ -افْيرِي مـ بحثـف

فًؾ مـ افقاجب ظذ و -مُاهنا افذي يًتاده افٌاحثقن ذم صدر افٌحث إػ فتَْؾ ٓحَاً 

                                                 

، افَاهرة، مُتٌة إٓجِق ادكية، 2افٌحث آجتامظل، ط أصقلظٌد افٌاشط حمّد حًـ:   (1)

 -162، ص1861
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جإب ؿٔامف بتًريػ  إػيًتخدمف ذم بحثف  افٌاحث آفتزام بف هق حتديد مًْك ـؾ مٍٓقم

 إذافتل يًتًغ هبا ذم حتِٔالتف، َٕن مثؾ هذا وذاك خدمة فف وفَرائف،  ادهىِحات افًِّٔة

ـ بذفؽ مـ افتًٌر ظ َُ ام يريد ؿقفف بىريَة واوحة وشِّٔة بحٔث ٓ يْنٖ بًدها جدل يتّ

َٔة وافًِّٔة ـثرًا ما و حقل ما ئًْف هبذه ادٍاهٔؿ أو يَهده مـ تِؽ ادهىِحات افٍْ

مـ  إفٔفٕتٔجة فًدم ووقح افٌاحث ؾٔام يرمل  افرأياجلدل وآختالف ذم  أشاسيُقن 

 وادٍٓقم هق افقشِٔة افرمزية ،ئ هلذا افٌاحثمما ؿد يستب ظِٔف ؾٌٓؿ خاض ،مٍاهٔؿ وتًابر

فِتًٌر ظـ إؾُار وادًاين ادختٍِة بٌٔة تقصِٔٓا فِْاس،  اإلًٕانافتل يًتًغ هبا 

ِِهٓا وحتددها  .وادهىِحات هل أدوات حتك ادٍاهٔؿ وتَ

  :املفَوو

صٔئًا مًْٔاً  يّثؾ ادٍٓقم باظتٌاره جمّقع ادٍردات افٌِقية إشاشٔة، طاهرة مًْٔة أو

افياهرة  إػ إصارتفادٍٓقم يتحدد بَدر  أيأو إحدى اخلهائص فِقء ادذـقر ومًْاه، 

 -ـؾ مقوقع ظِّل فف مٍٓقمف افذي يتّٔز بفأن  وظِٔف يُّـ افَقل -افتل يّثِٓا

ويُتًب بًده احلََٔل حغ يتًامؾ مًف بهٍتف مقوقظة فٍُرة مًْٔة تقجف افٍٓؿ، 

وؽافًٌا ما متُْْا هذه افًالؿة مـ  -إخرى بإصٔاءًغ أو ظالؿاتف وتتًِؼ بىًٌٔة رء م

تهْٔػ افيقاهر بقاشىة ادالحية وافقؿائع ادٔدإٔة، وهل رضورية فًِّٔة افتًّٔؿ
(1)

- 

 إفٔفاصىالح يًز ظـ ؾُرة جمردة وترـٔب مْىَل يتؿ افتقصؾ  بٖٕفٍٓقم ويًرف اد

مٌَقل  بٖٕفساـّة، ويتًؿ ذم أؽِب إحقال مـ خالل ادالحية ادْيّة واخلزات اد

وتزز أمهٔة ادٍٓقم وحتديده بدؿة ذم  ومتٍؼ ظِٔف مـ ؿٌؾ ظدد ـٌر مـ افًِامء وافٌاحثغ-

ويَقم ب٘رصاد ادقوقظٔة  فمتىٌِات ادْٓج افًِّل وأحد ذوضافٌحقث ـقٕف يّثؾ أحد 

إٔقاع احلَائؼ افتل يَقم بتجًّٔٓا وحتِِٔٓا إػافٌاحث 
(2)

- 

                                                 
، بروت، دار افتْقير فِىٌاظة وافْؼ، 0صالح ؿْهقه: ادقوقظٔة ذم افًِقم آجتامظٔة، ط   (1)

 -68، ص1873

َدمة ذم مْاهج افٌحث ذم افدراشات اإلظالمٔة، افَاهرة، مرـز جامًة - راشؿ حمّد اجلامل: مد  (2)

 -32، ص1888افَاهرة فِتًِٔؿ ادٍتقح، 
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ؿّٔتٓا مـ ادًاين وافهقر ادنسـة افتل يرشّٓا إؾراد  وإصٔاءوتُتًب احلَائؼ 

هلا، ويتٍَقن ظِٔٓا ذم افٌٔئة افقاحدة- وهذه ادًاين وافهقر تهاغ ذم صُؾ رمقز ذات 

دٓفة، بحٔث تًتدظل هذه افرمقز بّجرد ذـرها ادًاين وافهقر، وـذفؽ يتؿ اشتدظاء 

ر ادًاين وافهقر افتل تًز ظْٓا- وٕيرًا ٓختالف هذه افرمقز هذه افرمقز بّجرد ذـ

يتؿ  ؾٕ٘فودٓٓهتا باختالف افًِقم، حٔث أصٌح فُؾ ظِؿ أو جمال ظِّل رمقزه ادتّٔزة، 

؛ وهلذا  Conceptافتًٌر ظـ افرمز ودٓٓتف أو مًْاه ذم ادجال افًِّل افقاحد بادٍٓقم 

خلاصةفُؾ ظِؿ مٍاهّٔف اأن  يَال دائامً 
(1)

- فذفؽ يًامؾ ادٍٓقم وشِٔة رمزية يًتخدمٓا 

افْاس- وٓ يُتًب ادٍٓقم  إػوافقؿائع هبدف تقصِٔٓا  إؾُارافٌاحث فِتًٌر ظـ 

 بافَدر افذي يَدم ؾٔف افياهرة افتل يّثِٓا-  إٓمًْاه 

افتل  إصٔاءيًرف أن  فُل يتُّـ افٌاحث مـ بْاء خىقات بحثف يَتيض مْفو

يتًامؾ مًٓا تِؽ افتل تنُؾ مًٔارًا دْٓجٔة افٌاحث وادماهات بحثف- وٓ يدرشٓا و

 إؾُارظز ظـ موّقن افيقاهر افًٍِٔة، وفٔس  إذا إٓيُتًب افتًريػ مقوقظٔتف، 

 وافتهقرات افذهْٔة وافًنقائٔة افتل يتؿ اشتالهلا مـ مهادر متٌايْة ومتْاؿوة- 

ـ ؾُرة ظامة تتًِؼ بىًٌٔة رء مًغ أو ن ادٍٓقم ـِّة أو جمّقظة ـِامت تًز ظإ

، وؽافًٌا ما متدٕا هذه افٍُرة بَّقفة فتهْٔػ افيقاهر، وهل إخرىظالؿاتف بإصٔاء 

اشتخدام ظدد مـ ادٍاهٔؿ وادهىِحات  ؾ٘نتًتز رضورية فًِّٔة افتًّٔؿ- وهلذا 

هق فٌرض بٔان اهلدف افًائدة ذم افًِقم ادًْٔة بافٌحث، أو ادٍاهٔؿ ادًتخدمة ذم افٌحث 

افذي أصٌح ظِاًم ؿائاًم بذاتف، فف مٌادئف  اإلظالمادَهقد مـ آشتخدام ادذـقر وخاصة ذم 

يّر أن  وجمآتف ومْٓجف افتل حتدد تهقراتف افًِّٔة- وافتحُؿ ذم هذه ادهىِحات جيب

ؾة مناهدة ذم ادرحِة ادٌُرة يتّٔزون بُثا إضٍالأن  ؾًْدما َٕقل -ظز مٍاهٔؿ دؿَٔة

 إػافتٍِزيقن ينر  إػاشتخدام مٍٓقم ـثاؾة ادناهدة ذم بحقث افتًرض  ؾ٘نافتٍِزيقن، 

اجلِقس أمام افتٍِزيقن فٍسات ضقيِة مَارٕة بافُثاؾة ادتقشىة أو ادحدودة- ويًُد 

                                                 
  -04ص  مهدر شابؼ، د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ،   (1)
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ؽّقض ادٍاهٔؿ أو ظدم آتٍاق ظذ تًريٍات حمددة هلا، مـ أبرز ادنُالت افتل تٗثر 

ذم أشافٔب دراشة افيقاهر افًِّٔة ومًاجلتٓا وتىقير افٌحث افًِّل ذم ادجآت  أيواً 

افًِّٔة ادختٍِة- وفذفؽ يًتز افتًريػ أمرًا رضوريًا ومالزمًا فٍِّٓقم حٔث يتؿ مـ 

خالفف آتٍاق ظذ ادحددات اخلاصة بُؾ مٍٓقم فتٖـٔد آتٍاق حقل افتًّٔامت 

ظذ بْاء ادٍاهٔؿ  وافتًٍرات افًِّٔة افتل تَقم
(1)

- 

تثٌٔت ادٍاهٔؿ ذم افٌحث، فوامن ؽروغ أشاشٔغ إول: تثٌٔت  إػويًّد افٌاحث 

ادٍاهٔؿ افْيرية اخلاصة بافٌحث، تِؽ افتل يٖخذ هبا افٌاحث دون ؽرها ـل يتجْب 

آظساوات افتل تٖيت مـ افٌاحثغ افذيـ حيِّقن وجٓات ٕير ختتِػ مع مْىؼ افٌحث 

تثار حقل افٌحث وادٍاهٔؿ افتل أن  دمْب افٌاحث افتًاؤٓت افتل يُّـ أيهاتف، وادما

يًتّدها وـل يتجْب افٌاحث، ؾواًل ظـ ذفؽ تُرار ادٍٓقم ادًْل أيْام اؿتوت 

وادَائس  اإلجراءاتتِؽ افتل تٌغ  اإلجرائٔةافيورة- وافٌرض افثاين تثٌٔت ادٍاهٔؿ 

افتل يًتّدها افٌاحث
(2)

-  

 سؿ اخلزاء التعريػ إىل كقظني رئقسقني: ويؼ

ادًْك  إػتًريػ ادٍٓقم مـ خالل بْاءات فٍئة تنر  أي: التعريػ االصطالحل -1

َٕد صديد ذم آشتخدام ٕيرًا فْدرة آتٍاق  إػويتًرض هذا افْقع  -ـام يراه افٌاحث

 ظذ افرؤى اخلاصة بادٍُريـ أو افٌاحثغ فٍِّاهٔؿ أو ادهىِحات-

: ويَهد بف افتًريػ افذي حيدد ادٍٓقم مـ خالل شًِِة مـ اإلجرائلتعريػ ال -0

أو افتًِٔامت أو افًِّٔات افتل تؼح وجقد ادٍٓقم مـ خالل شًِِة  اإلجراءات

 افَٔاس أو ادًايرة- وبهٍة خاصة ظْدما يتًامؾ افٌاحث مع هذا ادٍٓقم خالل افٌحقث

                                                 
 -05د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، مهدر شابؼ، ص   (1)

افهحٍل؟، بحث مْنقر ذم جمِة افٌاحث اإلظالمل  ,أ-م-د محٔد جاظد حمًـ: مـ هق اإلظالمل   (2)

 - 24 , 22، ص 0228أيِقل  ,( حزيران 6, 5)بٌداد(، افًدد )
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ف حلرـة هذا ادٍٓقم وظالؿاتف وادماهاتفافتجرئٌة أو افتىٌَٔٔة، أو خالل مالحيت
(1)

- 

 ظِّٔة تًريػ مٍٓقمبٖهنا:اإلجرائٔة  يُّـ تًريػ ،ةواإلًٕإٔ افًِقم آجتامظٔةوذم 

افْيري ؿاباًل فِتّٔٔز أو افَٔاس بقوقح وؾّٓف مـ مْىِؼ  ادٍٓقمؽامض بحٔث يهٌح 

ػ فته -ادٍٓقمظِّٔة حتديد امتداد  إػادالحيات افتجرئٌة- وبًّْك أصّؾ، ؾ٘هنا تنر 

ما تًْل اإلجرائٔة ووع تًريٍات إجرائٔة  اً وـثر .مْف وما فٔس ـذفؽ ما يّثؾ جزءً 

 -وتًريٍات ٕيرية

 اإلعالميةتوظيف اليظسيات يف البشوخ 
، بافًديد مـ ادٗفٍات اإلظالمٔةتزخر أدبٔات افٌحث افًِّل ذم جمال افْيريات  

ا- ويًَؿ افٌاحثقن افْيريات وادراجع افًِّٔة ظـ افْيريات وٕنٖهتا وتىقرها وإٔقاظٓ

 :أتٔةإٕقاع  إػ اإلظالمٔة

  :اليظسيات املتعلكة بادتنَوز1- 

- ويَقم هذا اإلظالمٔةيرتٌط هذا افْقع مـ افْيريات باجلّٓقر ادًتخدم فِّقاد 

بًٌب دواؾع ًٍٕٔة  اإلظالماجلّٓقر يًتخدم وشائؾ أشاس أن افْقع مـ افْيريات ظذ 

 :يٖيتهذه افْيريات ما أو اجتامظٔة- ومـ 

اجلّٓقر يًتخدم ادقاد أن  : تٍسض هذه افْيريةاتواإلصباظ اتكظرية االشتخدام -أ   

هق تٌِٔة احلاجات  اإلظالمإلصٌاع رؽٌات ـامْة فديف، وأن دور وشائؾ  اإلظالمٔة

ذم افًراق  اإلظالم)دواؾع افتًرض فقشائؾ ومثال ذفؽ افٌحث افذي يدرس  -ؾَط

ّٓقر افًراؿل ٕحق تٍؤؾ افقشِٔة اإلظالمٔة إؿرب ٓهتامماتف(وادماهات اجل
 (2)

، 

                                                 
 -07 , 06د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، مهدر شابؼ، ص   (1)

رض فقشائؾ اإلظالم ذم افًراق وادماهات اجلّٓقر افًراؿل ٕحق د- شًد شِامن ادنٓداين: افتً  (2)

تٍؤؾ افقشِٔة اإلظالمٔة إؿرب ٓهتامماتف، بحث مْنقر ذم جمِة جامًة تُريت فًِِقم 

 .272-237 ص، 0226 أيارهـ  1307 إوػ( مجادى 4( افًدد )13ادجِد ) اإلًٕإٔة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
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 هيتؿ بتًٍر يافذ تْىِؼ هذه افدراشة مـ مدخؾ آشتخدامات واإلصٌاظاتحٔث 

 لودواؾع ذفؽ افتًرض، واإلصٌاظات افت اإلظالماجلّٓقر فقشائؾ ـٍٔٔة اشتخدام 

 حتََٓا مـ وجٓة ٕيرهؿ وإٔامط هذا افتًرض-

اشتخدامْا أن  : تًتّد ؾُرة هذه افْيرية ظذة االظتامد ظذ وشائؾ اإلظالمكظري  -ب

ؿدرة أن  ٓ يتؿ بًّزل ظـ تٖثر ادجتّع افذي ًٕٔش داخِف، ظذ اإلظالمفقشائؾ 

ظذ افتٖثر تزداد ظْدما تَقم هذه افقشائؾ بقطٍٔة َٕؾ ادًِقمات  اإلظالموشائؾ 

 ي يدرس )مدى اظتامد افْخٌة إـادئّة- ومثال ذفؽ افٌحث افذبنُؾ ممٔز ومُثػ

دراشة حافة ظذ آؿتحام  ,ظذ افَْقات افٍوائٔة افًراؿٔة ذم وؿت إزمات 

 (0211اإلرهايب دٌْك جمِس حماؾية صالح افديـ ظام 
(1)

، حٔث يًتّد هذا افٌحث 

 وهق جزء مـ ٕيرية آظتامد ادتٌادل اإلظالمظذ ّٕقذج اظتامد افٍرد ظذ وشائؾ 

وافْيؿ آجتامظٔة وافذي ينُؾ بدوره ظالؿات اجلّٓقر مع  اإلظالمبغ وشائؾ 

 -اإلظالموشائؾ 

اهتّت افًديد مـ افدراشات وافْيريات بتٖثرات وشائؾ  :كظرية االشتؼبال -ج

 اإلظالم ظذ افٍرد ومًتقيات هذا افتٖثر ، وإتٓت إػ وصػ مجٓقر وشائؾ اإلظالم

- وتًد ٕيرية آشتٌَال أحد اإلظالمجٓة حمتقى وشائؾ مقا وٕنط ذم إجيايب بٖٕف

تًٍر ظِّٔة اشتٌَال ادتَِل فًِِّقمات ظز وشائؾ  تْاوفت افْيريات افتل

 أي فًِِّقمات ذم لافٍرد ادتَِأن  فِْيرية ظذ ةافرئًٔ ٔةَقم افٍروت، واإلظالم

 ، ويتٖثر ذماشتٌَال ادًِقمات ذم اإلظالمظذ وشائؾ  مقؿـػ يًتّد بنُؾ أشاد

ذفؽ بافًديد مـ افًقامؾ مثؾ ّٕط اشتخدام افقشِٔة، ٕقع ادوّقن، واهتاممات 

                                                 
ظذ افَْقات افٍوائٔة افًراؿٔة ذم وؿت  إـادئّةٌة د- شًد شِامن ادنٓداين: مدى اظتامد افْخ  (1)

، بحث 0211دٌْك جمِس حماؾية صالح افديـ ظام  اإلرهايبدراشة حافة ظذ آؿتحام  , إزمات

 ، 0212أدوات تًٌر وتٌٔر، ظامن، مْنقرات جامًة افٌسا،  ,مْنقر ذم ـتاب وشائؾ اإلظالم 

 -057, 041ص
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واتٍاق ادوّقن مع ادماهاتف افراهْة  لادتَِ
(1)

مثال ذفؽ افٌحث افذي يدرس  -

 -دراشة حتِِٔٔة ومٔدإٔة ( ,اشتٌَال افهحػ اجلامًٔة  )افًقامؾ ادٗثرة ذم

 باالتصال:  اليظسيات املتعلكة بالكائه  2-

تهْػ بًض افْيريات ظذ أهنا مرتٌىة بادرشؾ أو افَائؿ بآتهال، ومـ هذه 

 :يٖيتافْيريات ما 

 اإلظالموشائؾ أن  : تًتّد هذه افْيرية ظذكظرية الرصاصة أو احلؼـة حتت اجلؾد -أ   

صة تٗثر تٖثرًا مٌاذًا، وهيًًا ذم اجلّٓقر، وأن آشتجابة هلذه افرشائؾ مثؾ رصا

 .افٌْدؿٔة تٗثر بًد إىالؿٓا مٌاذة

ذم  اإلظالماجلّٓقر يتٖثر بقشائؾ أن  : تٍسض هذه افْيريةكظرية الغرس الثؼايف  -ب

إدراك افًامل ادحٔط بف، وتزيد مًارؾٓؿ، خاصة إؾراد افذيـ يتًروقن بُثاؾة 

 -اإلظالمفقشائؾ 

 مـ ٕيريات افَائؿ بآتهال، : تهْػ هذه افْيرية ظذ أهناكظرية ترتقب األولقيات -ج

هل مـ يَقم بستٔب اهتاممات اجلّٓقر  اإلظالموشائؾ أن  ذفؽ ٓؾساض افْيرية

ؾٌٔدي اجلّٓقر اهتاممف ؛ أخرىؿوايا  وإمهالمـ خالل إبراز افَوايا افتل تًتحؼ، 

 ه-هبذه افَوايا دون ؽر

يف  اإلعالوائل الري حتدثُ وس اإلعالمياليظسيات املتعلكة بيوع التأثري    3-

  :ادتنَوز

 :وهق ظذ ثالثة إٔقاع

يرى هذا افْقع مـ افْيريات، افتٖثر ادٌاذ فقشائؾ  (:التلثر ادبارش)قصر اددى -أ   

مثال ذفؽ  .اإلظالمٔةذم اجلّٓقر- ومـ هذه افْيريات ٕيرية افرصاصة  اإلظالم

                                                 

 ,188، ص1886: ٕيريات اإلظالم وادماهات افتٖثر، افَاهرة: ظامل افُتب، حمّد ظٌد احلّٔدد-   (1)

022- 
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 ٔؿ وآدماهات إخالؿٔةتٖثر اشتخدام اإلٕسٕت ظذ افَافٌحث افذي حيّؾ ظْقان: )

(فِنٌاب اجلامًل
 (1)

- 

تٖثر أن  يرى هذا افْقع مـ افْيريات كظريات التلثر الساكؿل )ضقيؾ اددى(:  -ب

بًد ؾسة زمْٔة ضقيِة مـ خالل تراـؿ ادتابًة  وإٕامٓ ييٓر مٌاذة،  اإلظالموشائؾ 

ؿٔام أن  ّة ظذ ؾرؤة:- ومـ أمثِة هذا افْقع ٕيرية دوامة افهّت افَائاإلظالمٔة

 .ادًارض افرأييَِؾ مـ أؾراد  بًرض رأي إؽٌِٔة، اإلظالموشائؾ 

وشائؾ أن  : يرى ادْيرون هلذا افتهْٔػل لقشائؾ اإلظالمدكظريات التلثر ادعت -ج

تًّؾ داخؾ ٕيام اجتامظل، وتراظل اخلهائص افًٍْٔة وآجتامظٔة  اإلظالم

ٔع افيروف وافًْاس ادتهِة بآتهال- ومـ هذه فِجّٓقر، وإٔف يٌٌْل مراظاة مج

 -افْيريات، ٕيرية ترتٔب إوفقيات

 
 

 

 

 

                                                 
أمغ شًٔد ظٌد افٌْل: تٖثر اشتخدام اإلٕسٕت ظذ افَٔؿ و آدماهات إخالؿٔة فِنٌاب   (1)

اجلامًل، بحث مْنقر، جامًة افَاهرة: ـِٔة اإلظالم، ادٗمتر افًِّل افًْقي افتاشع أخالؿٔات 

 -1018,1056، ص 0222بغ افْيرية وافتىٌٔؼ، اجلزء افرابع، مايق اإلظالم 



 

  

 

 

 

 أدوات مجع املعلومات 
  اإلعالميةيف البشوخ 

 

 

 :الفصل على اليكاط اآلتيةويصتنل ٍرا  

  ٌطشيكة االطتكصاء أو االطتبيا 

   اونيفية إدشائَ العلنيةكابالت املطشيكة 

   املالسظةطشيكة 

  ٌطشيكة حتليأ املطنو 

  الصذم والجبات التباسات 
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 الفصل السابع

 أدوات مجع املعلومات 
 اإلعالميةيف البشوخ 

 اإلعالميةيف البشوخ  أدوات مجع املعلومات
مـ أـثرها صٔقظًا، هل: و، افُثر مـ افقشائؾ اإلظالمٔةث قتًتخدم ذم افٌح

- ويتؿ واختٌارات افثٌات وافهدق، ة وادالحية ادٔدإٔة، وادَابِو آشتٌٔانشتَهاء أآ

افٌٔإات ادىِقبة،  إػاختٔار هذه إدوات وبْاءها ظذ وقء أشس ظِّٔة؛ فِقصقل 

مٍْردة أو  إدواتتًتخدم هذه أن  ويُّـ اإلظالمٔة-ث قافٌح أهدافوبافتايل حتَٔؼ 

حث، وأهداؾف، وتقجٓات افٌاحث، واإلمُإات ادتاحة- جمتًّة، وذفؽ تًًٌا فىًٌٔة افٌ

 هل: هذه إدواتو

 كصاء أو االستبياٌ أواًل: االست

 صٔقظًا مَارٕة بإدوات اإلظالمٔةث قـ أـثر أدوات افٌحَهاء أو آشتٌٔان مآشت

جٓدًا  إٓآشتٌٔان ٓ تتىِب مْٓؿ أن  إخرى؛ وذفؽ بًٌب اظتَاد ـثر مـ افٌاحثغ

؛ وإلمُإٔة اشتخدامف ذم مجع ادًِقمات ًا ذم تهّّٔٓا وحتُّٔٓا وتقزيًٓا ومجًٓايًر
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 ظـ مقوقع مًغ مـ ظدد ـٌر مـ إؾراد جيتًّقن أو ٓ جيتًّقن ذم مُان واحد-

مجع افٌٔإات افذي يًتٓدف اشتثارة إؾراد ادٌحقثغ بىريَة  أشِقب :وآشتَهاء هق 

افٌٔإات ادرتٌىة بّقوقع  إضارمًْٔة، ذم  أؾُارأو آراء، أو  مْٓجٔة ومَْْة فتَديؿ حَائؼ

افٌحث أو افدراشة وأهداؾٓا، دون تدخؾ مـ افٌاحث ذم افتَرير افذايت فٌِّحقثغ ذم هذه 

افٌٔإات
(1)

- 

وآشتَهاء هق: ظٌارة ظـ جمّقظة مـ اخلىقات ادْتيّة افتل تٌدأ بتحديد افٌٔإات 

شتامرات آشتَهاء ظـ ادٌحقثغ، بًد اشتٍٔاء هذه افٌٔإات ادىِقبة وتْتٓل باشتٌَال ا

ؾٔٓا، ويًتز مًَْْا ٕن تْئؿ إجراءاتف وأدواتف يتؿ بىريَة مْيّة، تقؾر ـثرًا مـ افقؿت 

واجلٓقد وافٍَْات ادٌذوفة ؾٔف، وتقؾر ظذ افٌاحث افتدخؾ ثإٔة ذم مراحؾ افتىٌٔؼ
(2)

- 

 ات مجع ادًِقمات صٔقظًا واشتخدامًا ذم مْٓج ادًحـام يًتز آشتَهاء مـ أـثر أدو

ـام  افٌُرة مـ افتالمٔذ وافىالب واددرشغ- إظدادمالءمة فدراشة  أـثريًتز أيوًا  ؾٕ٘ف

اشتخدامًا  أـثر أداةادُتقبة يَقم ادجٔب باإلجابة ظْٓا، وهل  إشئِةجمّقظة مـ : ًْلي

 -مٌاذة ومًرؾة آرائٓؿ وادماهاهتؿذم احلهقل ظذ افٌٔإات مـ ادٌحقثغ 

اشتامرة يهّّٓا افٌاحث ظذ وقء افُتابات ذات افهِة  :أيواً  انٔآشتٌ آشتَهاء أوو

بادنُِة افتل يراد بحثٓا، أو حيهؾ ظِٔٓا جاهزة، ويًدهلا ظذ وقء أشس ظِّٔة، 

 أداة)وهل ظٌارة ظـ  افٌحث، أهدافتتوّـ بٔإات أوفٔة ظـ ادٌحقثغ وؾَرات ظـ 

ظْٓا بىريَة حيددها  اإلجابةأو اجلّؾ اخلزية وافتل تتىِب  إشئِةتتوّـ جمّقظة مـ 

افٌاحث حًب أؽراض افٌحث(
 (3)

تًتخدم اشتامرة آشتٌٔان ظادة ظْدما يُقن - و

 إمُإٔةمجٓقر افٌحث مجٓقر ـٌر يتّٔز بوخامة افًدد وافتنتت بافنُؾ افذي حيد مـ 

                                                 
 -416، ص مهدر شابؼ د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة،  (1)

 -417ادهدر ًٍٕف، ص  (2)

 ,أمحد شِٔامن ظقدة- ؾتحل حًـ مُاوي: أشاشٔات افٌحث افًِّل ذم افسبٔة وافًِقم اإلًٕإٔة   (3)

 -46، ص 1876اسه ومْاهجف وافتحِٔؾ اإلحهائل فٌٔإاتف، ظامن، مُتب ادْار، ظْ
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 ادَابِة وادالحية هلذا افًدد افوخؿ بْٔام يُّـ فالشتَهاء مثؾ أخرىاشتخدام أشافٔب 

  يٌىل ظدد ـٌر مْٓؿ )ظـ ضريؼ اخذ ظْٔة خمتارة( ذم أماــ جٌراؾٔة متٌاظدة-أن 

افتل تًتٓدف مًرؾة أراء  إشئِةوحيتاج آشتٌٔان مٓارة صديدة ذم صٔاؽة 

صؾ ادٌاذ بغ افٌاحث دون افتقا إفٔٓاوآدماهات افتل يهًب افقصقل  وإؾُار

يٌغ افٌاحث ذم آشتامرة افتًريػ بًٍْف أوًٓ وباجلٓة أن  وادٌحقث- ومـ افيوري

هية إشامء  إػ واإلصارةافتل تٍُؾ افٌحث أو تدظّف وحتديد اهلدف مـ آشتَهاء 

 -افتًاونوـذفؽ هية افٌٔإات- وان تتوّـ آشتامرة حث ادٌحقث ظذ 

  :ٌايتصنيه االطتب

 اشتامرة- إذ تتٖفػ الشتٌإةفإظداد افنُؾ إويل أو اديٓري  نأيَهد بتهّٔؿ آشتٌ

 أشئِةافٌٔإات إوفٔة، وؾَرات أو تتوّـ  آشتٌٔان ذم صقرهتا إوفٔة مـ صٍحات

افٌحث- ويتىِب تهّٔؿ آشتٌٔان، مراظاة افَقاظد  أهدافآشتٌٔان، وافتل تدور حقل 

 :أتٔة

افٌحث أو  أهدافوهق ذم افًادة يدور حقل  :يد اهلدف مـ اشتخدام آشتٌٔانحتد -أ   

 .افٌحث أشئِة

وذفؽ بًد  :افٌحث أشئِةؾرظٔة ذات صِة بٖهداف أو  أشئِةاصتَاق ؾَرات أو   -ب

 .مراجًة صامِة فُِتابات ذات افًالؿة بّنُِة افٌحث

شٓقفة  مثؾ :ٓشتٌٔانا أشئِةمراظاة اإلرصادات افالزمة ظْد صٔاؽة ؾَرات أو  -ج

مـ مًْك، ويُّـ ؾّٓٓا بقوقح، وافٌدء  أـثربحٔث ٓ حتتّؾ  إشئِةافٍَرات أو 

 افتل تقحل باإلجابة، ودمْب إشئِةودمْب  افًِٓة ثؿ افهًٌة، إشئِةبافٍَرات أو 

آشتٌٔان؛ فئال  أشئِةادحرجة أو ادًتٍزة، وافتحديد افقاظل فٍَرات أو  إشئِة

 .جٔب بافوجر مْٓاينًر اد

إوػ، وتُقن  ظذ جمّقظتغ وذفؽ بًروف :دمريب آشتٌٔان ذم صقرتف إوفٔة -د

وـٍايتف،  أو أشئِتف فِدراشة؛ فِتٖـد مـ ووقح ؾَراتف إصعمـ أؾراد ادجتّع 
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وافثإٔة، وتُقن مـ ادتخههغ ذم جمال ادنُِة شقاء مـ إـادئّغ أو 

حياهتؿ افتل يَسحٓا ؾ افتًديالت افالزمة ظذ وقء مالادامرشغ، وبافتايل ظّ

 -أؾراد ادجّقظتغ

وذفؽ باشتخدام إشافٔب اإلحهائٔة ادًروؾة  :افتٖـد مـ صدق آشتٌٔان وثٌاتف - ه

 .ذم هذا افنٖن

  :أىواع االطتبياٌ

ادٌَِة  إةادٍتقحة، وآشتٌ إةادٌَِة، وآشتٌ إةهل: آشتٌ أربًة إٔقاع آشتٌإة

يُتٍل بْقع واحد، أو جيتّع ذم أن  ادهقرة- وبَّدور افٌاحث ٌإةوادٍتقحة، وآشت

 يٖيتمـ ٕقع- ويتقؿػ حتديد ٕقع آشتٌٔان ظذ ضًٌٔة ادٌحقثغ- وؾٔام  أـثرآشتٌٔان 

 :هلذه إٕقاع اً ظرو

 (:ادغؾؼة )أو ادؼقدة اكةاالشتب  -أ

ادْاشٌة مـ بغ  اإلجابةادٌحقث اختٔار  وهذا افْقع مـ آشتٌإات يىِب مـ

ظـ ؾَراتف، ويًاظد ظذ  اإلجابةادًىاة- ويتًؿ آشتٌٔان ادٌِؼ بًٓقفة  اإلجابات

وحتِِٔٓا- ويًاب  اإلجاباتآحتٍاظ بذهـ ادٌحقث مرتٌىًا بادقوقع، وشٓقفة تٌقيب 

د افٌاحث مـ بغ ٓ جي إذظِٔف، إٔف ٓ يًط مًِقمات ـاؾٔة، وؽّقض مقؿػ ادٌحقث، 

 .ما يًز ظـ تردد ادٌحقث أو ووقح ادماهاتف اإلجابات

 (:ادػتقحة )أو احلرة اكةاالشتب -ب

وهذا افْقع مـ آشتٌإات يسك فٌِّحقث ؾرصة افتًٌر بحرية تامة ظـ دواؾًف 

يتٔح فٌِّحقث حرية افتًٌر دون ؿٔد- ويًاب  بٖٕفوادماهاتف- ويتًؿ آشتٌٔان ادٍتقح 

 إٓبًض ادٌحقثغ ؿد حيذؾقن ظـ ؽر ؿهد مًِقمات هامة- وإٔف ٓ يهِح أن  ٔفظِ

آشتٌٔان،  أشئِةفذوي افتٖهٔؾ افًِّل، وإٔف يتىِب وؿتًا فإلجابة ظـ ؾَرات أو 

 -وصًقبة حتِٔؾ إجابات ادٌحقثغ
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  :ادصقرة اكةاالشتب .ج

ادُتقبة؛ فٔختار  شئِةإوهذا افْقع يَدم رشقمًا أو صقرًا بدًٓ مـ افٍَرات أو 

 ادْاشٌة- ويتًؿ آشتٌٔان ادهقر بّْاشٌتف فًٌض ادٌحقثغ، اإلجاباتثقن مـ بْٔٓا قادٌح

مـ مثؾ: إضٍال، أو افراصديـ حمدودي افَدرة ظذ افَراءة وافُتابة، ومَدرة افرشقم أو 

قبة، ومجع بٔإات أو مـ افُِامت ادُت أـثرافهقر ذم جذب إتٌاه وإثارة اهتامم ادٌحقثغ 

 -هبذه افىريَة إٓافُنػ ظـ ادماهات ٓ يُّـ احلهقل ظِٔٓا 

يَتك اشتخدامف ظذ ادقاؿػ افتل تتوّـ  بٖٕفويًاب ظذ آشتٌٔان ادهقر، 

ٕقع آخر، وخاصة  أيمـ  أـثرتَْغ  إػخهائص بكية يُّـ متٔٔزها وؾّٓٓا، وحيتاج 

  -بؼيةـإت افرشقم أو افهقر فُائْات  إذا

  :ادغؾؼة ادػتقحة اكةاالشتب .د

 اختٔار ؾرصة فٌِّحقث يسك حٔث آشتٌٔان ٕقاعأ أؾوؾ مـ افْقع هذا ويًد

 فٌِّحقث افْقع هذا يتٔح افقؿت ٍٕس وذم- ادًىاة اإلجابات بغ مـ ادْاشٌة اإلجابة

 ادٌِؼ شتٌٔانآ مزايا بتقاؾر افْقع هذا ويتًؿ- مٍتقح بنُؾ يفأور جاباتفإ ظـ افتًٌر

 -ادٍتقح وآشتٌٔان

 االطتبياٌ أطئلةضوابط نتابة 
(1)
: 

أو يتًّد  اإلجابةافتل تٗثر ظذ ادٌحقث وذفؽ حتك ٓ يرؾض  افهٔاؽةدمْب  -1

 .إجابة خاضئة

يٌدأ افٌاحث بُتابة افًٗال أن  آشتٌإة ٓبد ؿٌؾ أشئِةظْد صٔاؽة ـؾ شٗال مـ  -0

شٗال )داذا شٖفت هذا افًٗال؟( وذفؽ  إجابةظذ تُقن فديف افَدرة أن  افذي ئِف ـ

تًذر احلهقل ظذ تِؽ ادًِقمة  إذا إٓٓ ُيًٖل أن  ٓن ـؾ شٗال ذم آشتٌإة جيب

 ،أخرىافتل يُقن بَّدورٕا احلهقل ظِٔٓا بىريَة  إشئِةدمْب  أخرى-بىريَة 

                                                 
 -242 , 241مهدر شابؼ، ص صافح بـ محد افًًاف: د-  (1)
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ن ذفؽ ٓ أو مىِؼ أظزبـان  إذاشٌب احلافة آجتامظٔة ؾال يهح افًٗال ظـ 

 - إخرىآشتٌٔان  أشئِة إجابةيزظج ادٌحقث ؾّٔتْع ظـ أن  يُّـ

افتل ؿد ٓ يتٍؼ ظذ ُِامت افوافدؿة وافتحديد ذم صٔاؽة افًٗال بتجْب  افقوقح -2

افخ( ؾام هق ؽافب أو ـثر بافًٌْة -----ـثراً  ،ؽافٌاً )مثؾ مدفقهلا افٌاحث وادجٔب 

 .ٔالً فٌِاحث ؿد يراه ادجٔب ٕادرًا أو ؿِ

، ـِام ـان أدظك فإلجابة ظِٔف، ؾادجٔب ظْدما يْير فًٗال افًٗال ؿهرـِام ـان  -3

 اإلجابةٕن افًٗال افىقيؾ يقحل بٖن  إجابتفيتُقن مـ ظدة أشىر ؿد حيجؿ ظـ 

ـإت ضًٌٔة  إذا إٓف داؾًٔة ادٌحقث فإلجابة ظِٔ شتُقن ضقيِة مما يَؾ مـ فظِٔ

 .يُقن ـؾ آشتٌٔان هبذا افّْط ٓأن  هدف افًٗال تتىِب ذفؽ ذط

بافٍْل ٕهنا ؽافًٌا تٍٓؿ ظذ افَْٔض، وـذفؽ ؿد يٌدو فِّجٔب  إشئِةصٔاؽة دمْب  -4

 افٌاحث ئّؾ إلجابة دون ؽرها-أن  ظِٔٓا

افهحاؾة آفُسؤٕة أن  ؾُرتغ مثؾ هؾ ترى دمٔب ظذافتل  إشئِةدمْب  -5

 ؟دتهٍح فألخٌار افٔقمٔةزيادة مًرؾة اظذ تًّالن  وصحاؾة إٓسٕت

 ؟ةـؾ يقم رضوري ؿراءة افهحػفِتٖويؾ مثؾ هؾ  ةافَابِ إشئِةدمْب  -6

ظِٔٓا مما  اإلجابةظّؼ ذم افتٍُر ٕن ادٌحقث ؿد ٓ يًتىٔع  إػ إشئِة حتتاج ٓأ -7

 - ظذ آشتٌٔان اإلجابةٓشتُامل  فداؾً يَؾ مـ

افٌحث يريد افٌاحث ظـ  أهداف ويًد ـؾ شٗال ذم اشتامرة آشتٌٔان هق هدف مـ

افقشائؾ  أيؾًذ شٌٔؾ ادثال ظْدما يًٖل ادٌحقث ظـ  ،ضريَف مًرؾة هدف مًغ

أن  ذفؽ يًْل ؾ٘نمجًٔٓا  أم اإلذاظة أمافتٍِزيقن  أماهتامماتف افهحاؾة  إػأؿرب  اإلظالمٔة

هل  إظالمٔةوشِٔة  وأي اإلظالميًرف اهتاممات اجلّٓقر بقشائؾ أن  افٌاحث يريد

افهحػ افتل يٍوؾ ؿراءهتا  أشامءاهتامماتف- وظْدما يًال افٌاحث ظـ  إػ إؿرب

افهحػ افتل يٍوؾ ؿراءهتا  وأشامءافٌاحث يريد مًرؾة مرتٌة أن  ذفؽ يًْل ؾ٘نادٌحقث 

اجلّٓقر- وظْدما يًال افٌاحث ظـ دواؾع اختٔار وتٍؤؾ صحػ حمِٔة بًْٔٓا دون 

ظْٔة افٌحث أؾراد مـ  اإلظالمادتًروغ فقشائؾ أن  د مًرؾةٕف يريأذفؽ يًْل  ؾ٘ن ،ؽرها
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بداؾع تٌىٔتٓا فألحداث  أوبداؾع حمتقياهتا صامِة،  يٍوِقن ؿراءة افهحػ ادحِٔة

بداؾع تًامؾ افهحاؾة ادحِٔة باهتامم مع مهقم ادقاضـ افًراؿل- وظْدما  أوة، ؿبحٔادية ود

اهلدف هق مًرؾة أن  ذفؽ يًْل ؾ٘نٍة؟ ادقاؤع تًتٓقيؽ ذم افهحٔ أييًال افٌاحث 

ادقوقظات أو ٕقع ادقوقظات افتل يٍوؾ ؿراءهتا اجلّٓقر ذم افهحٍٔة إخٌار ادحِٔة 

افرياؤة ادَآت وافتحِٔالت افًٔاشٔة افثَاؾة وإدب افتًِٔة وافىرائػ ادقوقظات 

   --- افخ-افٍْٔة

  خطوات تصنيه استنازة االستكصاء

 خلىقات افيورية افتل يتىِب مـ افٌاحث تٍْٔذها ذم تهّّٔف وـتابتفهْاك ظدد مـ ا

ٓشتامرة آشتَهاء وهل
(1)

: 

 : ظذ افٌاحث أن يِتٍت إػ منُِة افٌحثحتديد األهداف ادطؾقبة مـ ظؿؾ االشتبقان -1

حيدد أهداؾف مـ تهّٔؿ آشتٌٔان وـتابتف، أن  ومقوقظف بنُؾ دؿٔؼ فًٔتىٔع

 راد مجًٓا مـ إؾراد واجلٓات ادًْٔة بآشتٌٔان-وماهٔة ادًِقمات اد

 إهداف: وذفؽ مـ خالل ترمجة وحتقيؾ ادطؾقبة األشئؾةحتديد كقع االشتامرة وكقع  -0

 وآشتًٍارات- إشئِةجمّقظة مـ  إػ

آشتَهاء ظذ جمّقظة حمددة مـ  أشئِةواختٌار  االشتامرة يف صقرهتا األولقة إظداد -2

آشتَهاء بافنُؾ  أشئِةادالحيات يًتىٔع افٌاحث تًديؾ  إؾراد: ؾٍل وقء

 افذي يًىل مردودات جٔدة-

: وهْا يَقم افٌاحث ب٘ظادة ـتابة تصؿقؿ وكتابة اشتامرة االشتؼصاء بشؽؾفا الـفائل -3

ؾَرات اشتامرة آشتَهاء بنُِٓا افْٓائل فتُقن جاهزة فالشتًْاخ بإظداد 

 ادىِقبة مْف-

آشتٌٔان ـامِة  أشئِة إجابة: وافتٖـٔد ظذ شتؼصاء ظذ ادبحقثنيتقزيع اشتامرة اال -4

 افٌاحث- إػآشتامرة  وإظادة

                                                 
 -122ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات، مهدر شابؼ، ص  (1)
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دمّٔع ًٕخ اشتامرة آشتَهاء ادقزظة وتٍريغ بٔإاهتا: وافتٖـد مـ وصقل ًٌٕة  -5

ادىِقبة بوقء حجؿ افًْٔة  اإلجابات% ؾٖـثر مـ ظدد 64ٓبد مـ مجع  إذجٔدة مْٓا، 

 فتحِٔؾ مًِقماهتا واخلروج بآشتْتاجات ادْاشٌة مْٓا- فتُقن مْاشٌة 

 ولعؾ مـ الرضوري تػصقؾ ورشح اخلطقات ادذكقرة آكػًا وكام يليت:

  :املطلوبة مً عنأ االطتبياٌ األٍذافأوال: حتذيذ 

افتل توّْٓا اشتامرة آشتَهاء ضًٌَا فْقظٔة افٌٔإات  إشئِةيتؿ تًَٔؿ  إذ

 :أتٔة عإٕقا إػادًتٓدؾة 

 : وهل إشئِة افتل تًتٓدف افتًرف ظذ شامتأشئؾة تستفدف التعرف ظذ احلؼائؼ -أ   

 افٍرد وخزاتف مثؾ افًـ وافْقع وافتًِٔؿ وادْٓة واحلافة افزوجٔة وافدخؾ وافيروف

 افٌٔئٔة وآجتامظٔة وؽرها مـ افًامت افتل متٔز إؾراد-

 : وتيٓر افهًقبةء واالجتاهات وادعتؼدات وادشاظرأشئؾة تستفدف التعرف ظذ اآلرا  -ب

 افرأي-حتديد أوزان أو مًاير ثابتة فتحديد آدماه أو  إمُإٔةذم  إشئِةذم هذه 

افتل يدور  إشئِة: وهل أشئؾة تستفدف التعرف ظذ السؾقك يف ادايض واحلارض -ج

قاؿػ وترتٌط حمتقاها حقل افتًرف ظذ دور افٍرد وشِقـف ذم مقؿػ مـ اد

بافتًاؤٓت اخلاصة بافتٍؤؾ وآهتامم وآشتخدام وأراء وإٓجاز بحٔث تًز 

 -اإلظالمٔةظـ افْناط آتهايل فٍِرد ذم افًِّٔة 

  :املطلوبة األطئلةحتذيذ ىوع االطتناسة وىوع  :ثاىيًا

 ومها: إشئِةهْاك ٕقظان مـ اشتامرات آشتَهاء حًب ٕقع افٌٔإات وحمتقى 

افتل تًتٓدف افتًرف ظذ احلَائؼ  إشئِة: وهق افذي يتوّـ االشتؼصاء ادؼــ -أ   

ادًدة مًًٌَا ذات افٌدائؾ ادحددة  إشئِةأو افًِقك ادحدد ظـ ضريؼ جمّقظة مـ 

مـ خالل افٌٔإات ادتقؾرة ظـ  إفٔٓاذم اشتجابات ادٌحقثغ افتل يُّـ افقصقل 

 مقوقع افٌحث-

ظذ  اإلجابةفٌِّحقثغ ذم  أـثر: وهل افذي يًىل حرية غر ادؼــ االشتؼصاء  -ب
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افتل يتوّْٓا آشتَهاء بافىريَة وإفٍاظ افٌِقية افتل تْاشٌٓؿ بدًٓ مـ  إشئِة

إجٌارهؿ ظذ آختٔار- وهذا افْقع مـ آشتَهاء يًتٓدف افتًرف ظذ أراء 

نػ ظْٓا مـ خالل آشتَهاء وآدماهات وادًتَدات وادناظر افتل يهًب افُ

 ادَْـ-

ادَسحة افتل يُّـ  إشئِةـذفؽ يٗثر ٕقع افٌٔإات وٕقع آشتَهاء ذم ٕقع 

 أتٔةمتٔٔزها بإٕقاع افثالثة 
(1)

 : 

 احلرة- اإلجاباتادٍتقحة ذات  إشئِة -1

ادحددة )افتل يَقم افٌاحث بسمٔزها دون ظِؿ  اإلجاباتادٍتقحة ذات  إشئِة -0

 ٌحقث(-اد

 (-إفٔفادٌَِة )افتل خيتار مْٓا ادٌحقث ما يتٍؼ مع ما يرمل  إشئِة -2

  :االطتكصاء أشئِةاالطتناسة يف صوستَا األولية والتباس  إعذاد: ثالجًا

ظدد مـ إؾراد ادحدوديـ مـ ظْٔة  إػمًقدة آشتَهاء  إظىاءافٌاحث  حماوفة أي

ادقجقدة  إشئِة، وان يىِب مْٓؿ ؿراءة إفٔٓؿافٌحث أو إؾراد افذيـ يًتىٔع افقصقل 

رأهيؿ بنٖن ٕقظٔتٓا مـ حٔث افٍٓؿ وآشتٌٔان وافدٓفة، وـّٔتٓا مـ حٔث  وإظىاءؾٔٓا 

ـٍايتٓا جلّع ادًِقمات ادىِقبة ظـ مقوقع افٌحث ومنُِتف- وبوقء ادالحيات افتل 

فنُؾ افذي يًىل مردودات اشتامرة آشتَهاء با أشئِةيًتىٔع تًديؾ  ؾٕ٘فحيهؾ ظِٔٓا 

 أشئِةوجف إٕف بُؾ جقإب مقوقع افٌحث، و بٖٕف أملَ جٔدة ٓن افٌاحث ؿد يًتَد 

مٍٓقمة فديف، ثؿ يُتنػ إف أمهؾ هذا اجلإب أو ذاك مـ مقوقع افٌحث، أو إٔف مل يٍِح 

 -أشئِتفذم تقؤح ما يريده ذم 

 

                                                 
 -425,432ص مهدر شابؼ،اإلظالمٔة، د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات   (1)
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 : َائيتصنيه ونتابة اطتناسة االطتكصاء بؼهلَا الي: سابعًا

هْا يَقم افٌاحث ب٘ظادة ـتابة ؾَرات اشتامرة آشتٌٔان وضٌاظتٓا وتدؿَٔٓا 

أن  بافهٌٔة افْٓائٔة فتُقن جاهزة فالشتًْاخ بإظداد ادىِقبة مْف- وجيب وإخراجٓا

حتََٔٓا ذم ظِّٔة آشتَهاء حتَٔؼ  إػافرئًٔة افتل يًًك افٌاحث  إهداف إحدىتُقن 

وادٌحقث وتقؾر افُثر مـ اجلٓد وافقؿت ذم اختٌار صدق افتقاصؾ بغ افٌاحث 

 أشئِةيراظٔٓا افٌاحث ذم صٔاؽة أن  آشتامرة- وهْاك افًديد مـ افَقاظد افتل جيب

ومـ هذه افَقاظد ما يٖيت إشئِةوز افٌّقض ذم اآشتَهاء افتل تًاظد ظذ دم
(1)

: 

 ذم أووح ظٌارات ممُْة- إشئِةوع  -أ   

 فُِامت افتل هلا مًان دؿَٔة ودمْب ووع ـِامت ٓ وطٍٔة هلا وفًٔت رضورية-اخس ا  -ب

وع ـؾ افتحٍيات افيورية فتزويد ادٌحقث بٖشاس مًَقل يَقم بّقجٌف  -ج

 باختٔار بديؾ مـ بغ افٌدائؾ-

جيب دمْب  إذأو إجقبة  إشئِةدمْب افتحديد أو افتَٔٔد ؽر افيوري شقاء ذم  -د

وجة وإشئِة اإلحيائٔة وإفٍاظ ادتحٔزة افتل تقحل فٌِّحقث ادزد إشئِة

 باشتجابة مًْٔة-

يًُد ؽّقض افًٗال ظامالً  إذوع إجقبة وافٌدائؾ ادَسحة بٖبًط صٔاؽة ممُْة  - ه

 مـ ظقامؾ ظدم ؾٓؿ افًٗال-

تٌدو فٌِّحقث بٖهنا مًْجّة مع منُِة افٌحث- وان يتجْب  أن إشئِة تٖـد مـ -و 

افتل تًتٓدف مًِقمات تٍهِٔٔة ؿد ٓ يتُّـ ادٌحقث مـ  إشئِةيوًا أٌاحث اف

 تذـرها أو اشتًادهتا-

 ادٌحقث ؿٔد افٌحث ومقوقع رأيمل يُـ  افرأي ما إبداءتتىِب  أشئِةدمْب ووع  -ز 

 افدراشة-

                                                 

 ، ظامن،0، ط واإلًٕإٔةد- ؾقزي ؽرايٌف )وآخرون(: أشافٔب افٌحث افًِّل ذم افًِقم آجتامظٔة   (1)

 -47، ص1871ـِٔة آؿتهاد وافتجارة،  , إردٕٔةاجلامًة 
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مـ بديؾ صحٔح حغ تىِب مـ ادٌحقث اختٔار  أـثرحتتّؾ  أشئِةدمْب ووع  -ح

 إػضقيِة ٓن ضقل افًٗال ؿد يٗدي  أشئِةـذفؽ دمْب ووع  -َطبديؾ واحد ؾ

 ظدم ؾّٓف-

  :توصيع اطتناسة االطتكصاء عل  املبشوثني :لامظًا

حٔث يَقم افٌاحث باختٔار أؾوؾ وشِٔة فتقزيع اشتامرة آشتَهاء وتتوّـ 

 آفٔةضريَة افتقزيع وصقل آشتامرة بنُؾ شِٔؿ وهيع- ـذفؽ ظذ افٌاحث ووع 

 بًد اشتُامل مِٗها مـ ؿٌؾ ادٌحقثغ- إفٔفاشتامرة آشتَهاء  إظادةن فوام

  :جتنيع ىظخ اطتناسة االطتكصاء املوصعة وتفشيؼ بياىاتَا :طادطًا

يتٍحهٓا ؾَد أن  يُّؾ مجع اشتامرات آشتَهاء ادًٌٖة، جيب ظذ افٌاحثأن  بًد

ث بستٔب ادًِقمات حًب ظِٔٓا بىريَة خاضئة- ثؿ يٌدأ افٌاح أجابيُقن افًٌض ؿد 

مًًٌَا ٓشتخراج ادًِقمات وتٍريغ افٌٔإات مـ اشتامرات آشتَهاء-  أظدهاول اجد

وظذ افٌاحث اشتًٌاد آشتامرات افتل ترـٓا بًض ادٌحقثغ ٕاؿهة ومل يُِّقها وان 

تيٓر ذم ظدد مـ آشتامرات- وتٌَك مرحِة أن  يٍن افتْاؿوات افقاوحة افتل يُّـ

اشتْتاجات بنٖن منُِة افٌحث مـ أهؿ ادراحؾ  إػر ٕتائج آشتَهاء وافقصقل تًٍ

شِّٔة ظْد  إحهائٔةافتل جيب ظذ افٌاحث ؾٔٓا اشتخدام ضرق مقوقظٔة وأشافٔب 

 حتِٔؾ وتًٍر افٌٔإات- 
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 مجال تطبيكي لينوذج استنازة استبياٌ

 

 اطتبياٌ

افًراؿٔة واشتخداماتف هلا  اإلظالمئؾ ظادات تًرض افنٌاب اجلامًل افًراؿل فقشا

ذم ـِٔة  اإلظالمدراشة مٔدإٔة ظذ ظْٔة مـ ضٌِة ؿًؿ  ,ادتحََة مْٓا  واإلصٌاظات

 -2015أداب بجامًة تُريت ظام 

 :حتٔة ضٌٔة

 رأيؽ مًرؾة خالهلا مـ ٕتُّـ بٔإات ظذ احلهقل إػ آشتٌٔان هذا هيدف 

 أؽراواً  حيّؾ ٓ وهق هبا تربىؽ افتل افًالؿة هل وـٔػ افًراؿٔة اإلظالم بقشائؾ

 اإلظالم تىقير ذم يٗدي بام مْٓا وآشتٍادة تهقراتُؿ فٌِقرة حماوفة هق بؾ --شٔاشٔة

-- دؿَٔة مًِقمات ظذ احلهقل إػ يٗدي بام تًاوُٕؿ ٕٖمؾ-- أدائف مًتقى ورؾع افًراؿل

 ؾَرات ظذ فإلجابة فثّغا ووؿتُؿ جلٓدـؿ وآمتْان بافنُر يتَدمأن  افٌاحث ويقد

  :يٖيت ما فُؿ وٌٕغ آشتٌٔان

 يرجك ظدم ذـر آشؿ-  -1

 وٓختٔار واحد- ( أمام اجلقاب افذي تراه مْاشٌاً ) وع ظالمة -0

 مـ اختٔار- أـثر إػهْاك بًض افٍَرات حتتاج  -2

 -شٗال دون إجابة فىٍاً  أيتسك  ٓ -3
 

  -مع جزيؾ افنُر وواؾر آحسام 

 افٌاحث 
 

 :املعلومات العامة أوال:

    إٔثك    ذـر   اجلْس: -1

 اهتاممؽ؟ إػأؿرب  اإلظالمٔةافقشائؾ  أي -0

    مجًٔٓا  اإلذاظة  افتٍِزيقن    افهحاؾة    
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 املعلومات اخلاصة بالصشافةثاىيا: 

 افًربٔة    ادحِٔة هؾ تٍوؾ ؿراءة افهحػ: -1

 افهحػ ادحِٔة تٍوؾ: أي -0

 ، افُقثر الغ ــ، افٌافهٌاح   ،افنٌاب  ، افدشتقر  -أ   

 ان ـافٌٔ،  ، افٍرات  راق ـ، افًان ــ، افزمار ــادزم  -ب

 ، افزمان افريايض  ، افهدى دى ـــ، اد  افٍٔحاء  -ج

 داذا تٍوؾ هذه افهحػ بًْٔٓا؟ -2

  حمتقياهتا صامِة      ةــتٌىل إحداث بحٔادية ودؿ

    هتاممتتًامؾ مع مهقم ادقاضـ با

 ـؿ مرة تَرأ صحٍٔتؽ ادٍوِة ذم إشٌقع؟ -3

 يقمًٔا   ربع مرات أشٌقظًٔا أثالث أو  مرة أو مرتغ أشٌقظًٔا 

 ادقاؤع تًتٓقيؽ ذم افهحٍٔة؟ أي -4

 افتحََٔات ادحِٔة   ادَآت وافتحِٔالت افًٔاشٔة    إخٌار ادحِٔة

 ة ـــــــــــــافٍْٔ  ة وإدبـــــــافثَاؾ  افتًِٔة وافىرائػ 

 ة ـــإخٌار افًادٔ  ة ـــادقاؤع افرياؤ   ة ــــــــافتارخئ

  اتر ــــــافُاريُ  ـؾ ما تتوّْف افهحٍٔة   ة ــــــآؿتهادي

 مـ إجابة فًِٗال أظاله أـثرمالحية: يُّْؽ اختٔار 

 مهقم ادقاضـ باهتامم؟ -هؾ تًامِت افهحاؾة افًراؿٔة ظّقمًا مع-مـ وجٓة ٕيرك -5

 أحٔإًا    ـال    ًٕؿ 

 إحداث افًٔاشٔة بحٔادية ودؿة؟ ؿراءهتاهؾ ؽىت افهحػ افًراؿٔة افتل تًْك فؽ  -6

 بًض افهحػ    ـال    أحٔإًا   ًٕؿ 

 هؾ جامِت افهحاؾة احلُقمة ذم بًض شٔاشاهتا؟ -7

 ـال     بًض افهحػ   أحٔإًا   ًٕؿ 
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 ًقد افًٌب؟ فإلجابات )ًٕؿ، أحٔإًا، بًض افهحػ(داذا برأيؽ ي -8

 تتٌع أحزاب تنسك ذم احلُقمة  تٌحث ظـ متقيؾ    متقيِٓا حُقمل

 هؾ تًتَد بقجقد صحاؾة مًتَِة ذم افًراق؟ -12

 مقجقد ًًٌٕٔا    ـال    ًٕؿ 

 افهحػ تًتَد باشتَالفٔتٓا؟ أي -11

 )مـ جمّقع ًٕؿ ؤًًٌٕا ( .2    2-   1-

 دْٓٔة واحلرؾٔة ذم افهحاؾة افًراؿٔة برؤيتؽ اخلاصة؟ـٔػ تَٔؿ ا -10

 ؤًػ     مٌَقل   متقشط   جٔد 

 تَّٔٔؽ دًتقى اإلخراج افٍْل ؾٔٓا؟ -12

 ؤًػ     مٌَقل   جٔد 

 متك تَرأ صحٍٔتؽ ادٍوِة؟ -13

 حًب وؿت افٍراغ    اءاً ـــمً   طٓرًا     صٌاحاً 

 أيـ تَرأها؟ -14

 ذم افْادي أو ادَٓك   ذم افًّؾ    ذم افًٔارة    ذم ادْزل

 افهٍحات تٌدأ بَراءهتا أوًٓ؟ أي -15

 ة ـــــــــــافثَاؾٔ   افرياؤة   رة ـــإخ   إوػ

 ة ــصٍحات إخٌار افىريٍة وادًِٔ     ٍحات إخٌار ادحِٔةص

 صٍحات افتحِٔالت افًٔاشٔة 

 ماذا تًٍؾ باجلريدة بًد افَراءة؟ -16

 احتٍظ هبا ـٖرصٔػ خاص         ا ذم ادُتب أترـٓ

  إمرٓ أـسث هلذا      فتْئػ افزجاج فًائِةًتخدمٓا ات

 مهدر حتهؾ ظذ افهحٍٔة؟ أيمـ  -17

 مـ افٌائع ادتجقل    مـ افُنؽ    اصساك
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 املعلومات اخلاصة بالتلفضيوٌثالجا: 

 افَْقات افتٍِزيقٕٔة تٍوؾ؟ أي -1

 إجٌْٔة     افًربٔة   ادحِٔة 

 افَْقات افًراؿٔة تٍوؾ؟ أي -0

 رة ــ، احل، افًقمرية ، افٌٌدادية ، افديار ، افًراؿٔة  افؼؿٔة  -أ   

 ، إٕقار ـ ـ، افْٓريراق ـــ، افً، احلرية رق ـ، ادنافٍرات   -ب

 -داد ـ، بٌر ـ، افٌديافٍٔحاء  -ج

 مـ إجابة(؟ أـثرٔار ادقاؤع تٍوؾ مناهدهتا )يُّْؽ اخت أي -2

  ةـــــــافتَارير وافزامج افًٔاشٔ   ةـــــــــإخٌار ادحِٔ

  ة ــــــــافتَارير وافزامج افتارخئ  ة ـــــــافزامج افرياؤ

    افثَاؾٔةة وإؽاين ـــافزامج افٍْٔ  برامج ادْقظات وافسؾٔف

  قم وآخساظات ــــــبرامج افًِ   ةـــــــــــــــــافثَاؾٔ

 ة ـــــــــإخٌار افًادٔ

 أ . ـٔػ ترى مًتقى اإلخراج وافتَْٔات افٍْٔة ذم ادحىات افًراؿٔة؟  -3

 ؤًػ    متقشط   جٔد      جٔد جداً 

 ب. مـ هل افَْقات ذات ادًتقيات اجلٔدة جدًا واجلٔدة؟ 4-

  ؿْاة افؼؿٔة

  ؿْاة افًراؿٔة

  ؿْاة افًقمرية

  ؿْاة افٌٌدادية

  ؿْاة افٍرات

  ؿْاة افديار

  ؿْاة ـردشتان
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  ؿْاة بٌداد

  ؿْاة احلرية

  ؿْاة افْٓريـ

  ؿْاة آصقر

  ؿْاة افٍٔحاء 

  ؿْاة ادؼق

  ؿْاة افزوراء

  ؿْاة إٕقار

 أ . هؾ ؽىت ادحىات افتٍِزيقٕٔة افًراؿٔة إحداث افًٔاشٔة بهدق ودؿة؟ -4

 ـال      حىاتبًض اد   ًٕؿ 

 ادحىات حََت ذفؽ؟ أيب.  5-

 ، افديار ، افٍرات ، افٌٌدادية ة ـ، احلري، افًراؿٔة افًقمرية  -أ   

  ، آصقر  إٕقار، ة ــ، افؼؿٔ، افٍٔحاء ، ادؼق داد ــــبٌ  -ب

 ،ـ ــافْٓري -ج

 قمة؟أ. هؾ تًتَد بٖن بًض ادحىات ادحِٔة دمامؾ شٔاشات احلُ -5

 ـال       بًض ادحىات   ًٕؿ 

 ب. بافًٌْة ٓختٔار )ًٕؿ( أو )بًض ادحىات( ما هق افًٌب برأيؽ؟ 6-

 تتٌع أحزاب تنسك ذم احلُقمة   تٌحث ظـ متقيؾ   متقيِٓا حُقمل

 . هؾ تًامِت حمىات افتٍِزيقن افًراؿٔة مع مهقم ادقاضـ باهتامم؟6 -6

  بًض افَْقات   ـال   ًٕؿ 

 افَْقات حََت ذفؽ؟ أي. 7 -7

 ، افٍٔحاء ، افؼؿٔة ، افٍرات ، افًراؿٔة ، افًقمرية افديار  -أ   



 519 أدوات مجع املعمووات يف البشوخ اإلعالويةالفصن السابع: 

 

 

 ،، آصقر ، بٌداد ، احلرية افٌٌدادية   -ب

 -ادؼق  -ج

 ـٔػ ترى مًتقى ادذيًغ ومَدمل افزامج ذم افَْقات ادحِٔة؟ -8

 يتىقر    ؤًػ   متقشط   جٔد 

 ذم متابًة أخٌار افقوع افًراؿل؟ظذ مـ تًتّد  -12

 افَْقات افًربٔة      افَْقات ادحِٔة

 ؿْاة حمِٔة بافتحديد؟ أي -11

 ، افًقمرية اء ـ، افٍٔح، افٍرات افًراؿٔة  -أ   

 ـ ـ، افْٓري ، افٌٌدادية ار ـ، افديافؼؿٔة   -ب

 ، ظنتار افًراق  -ج

 متك تناهد افتٍِزيقن؟ -10

 حًب وؿت افٍراغ   فٔاًل     افًك إػمـ افيٓر  صٌاحًا 

 ـٔػ تٍوؾ ادناهدة؟ -12

 مع إصدؿاء    مع افًائِة    مٍْرداً 

 هؾ تناهد ؿْاتؽ ادٍوِة يقمًٔا؟ -13

 بًض أيام إشٌقع     ـال    ًٕؿ 

 ـؿ شاظة تناهد افتٍِزيقن يقمًٔا؟ -14

 مـ شتة شاظات  أـثر   مخًة إػثالث     اثْتغ إػشاظة 

 ٔػ يتؿ اختٔار افَْاة ذم ادناهدة افٔقمٔة ذم ادْزل؟ـ -15

   ة إب ـــــــــــــــباحسام رؽٌ  رة ـــبغ أؾراد إش ورابافتن

   بتًَٔؿ افقؿت بغ أظواء إهة  ة إم ـــــــــــباحسام رؽٌ

 مـ جٓاز تٍِزيقن  أـثرفديْا  
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 املعلومات اخلاصة باإلراعةسابعًا: 

 ْقات افتٍِزيقٕٔة تٍوؾ؟افَ أي -1

 إجٌْٔة   افًربٔة    ادحِٔة 

 ادحىات اإلذاظٔة افًراؿٔة تٍوؾ أي -0

  إذاظة مجٓقرية افًراق

  إذاظة دجِة

  إذاظة افْاس

  إذاظة أور

  إذاظة افًالم

  إذاظة افراؾديـ

  إذاظة افَران افُريؿ

  إذاظة دياػ

  إذاظة افٌالد

  إذاظة آصقر

  ْٔقىإذاظة ٕ

  إذاظة إٕقار

  إذاظة بابؾ

  جمّقع افذيـ يٍوِقن اإلذاظات ادحِٔة ؾَط

 افزامج تًتٓقيؽ ذم اإلذاظة؟ أي -2

 إؽاين وادْقظات     برامج آتهال ادٌاذ  ةـــإخٌار ادحِٔ

 ار افًادٔة ــــإخٌ   ـــــبرامج مهقم ادقاض  افزامج افرياؤة 

 ن اإلذاظات ادحِٔة ظاجلت مهقم ادقاضـ بًّٗوفٔة واهتامم؟هؾ تًتَد بٖ -3

 بًض اإلذاظات      ـال   ًٕؿ 
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 اإلذاظات حََت ذفؽ؟ أي -4

  إذاظة مجٓقرية افًراق

  إذاظة دجِة

  إذاظة افْاس

  إذاظة أور

  إذاظة افًالم

  إذاظة افراؾديـ

  إذاظة افَران افُريؿ

  افًابؼ بًْؿ أو بًٌضجمّقع افذيـ أجابقا ظـ افًٗال 

 هؾ ؽىت اإلذاظات ادحِٔة إحداث افًٔاشٔة بدؿة وحٔادية؟ -5

 بًض اإلذاظات     ـال    ًٕؿ 

 ـان اجلقاب )ًٕؿ( ؾّـ هل هذه اإلذاظات؟ إذا -6

  إذاظة مجٓقرية افًراق

  إذاظة دجِة

  إذاظة افْاس

  إذاظة أور

  إذاظة افًالم

  إذاظة افراؾديـ

  ن افُريؿإذاظة افَرا

  جمّقع افذيـ أجابقا ظـ افًٗال افًابؼ بًْؿ أو بًٌض

 دتابًة أخٌار افًراق؟ إفٔٓااإلذاظات تِجٖ  أي -7

 إجٌْٔة     افًربٔة    ادحِٔة
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 ـان جقابؽ )ادحِٔة( ؾّـ هل هذه اإلذاظات؟ إذا -8

  إذاظة مجٓقرية افًراق

  إذاظة دجِة

  إذاظة افْاس

  إذاظة أور

  افًالمإذاظة 

  إذاظة افراؾديـ

  إذاظة افَران افُريؿ

  جمّقع افذيـ أجابقا ظـ افًٗال افًابؼ بًْؿ أو بًٌض

 هؾ تًتَد بإحٔاز اإلذاظات فًٔاشات احلُقمة أحٔإًا؟ -12

 بًوٓا     ـال   ًٕؿ 

 ـان اجلقاب )ًٕؿ أو بًوٓا( ؾام هق افًٌب برأيؽ؟ إذا -11

 تٌع أحزاب تنسك ذم احلُقمة ت تٌحث ظـ متقيؾ  متقيِٓا حُقمل

 ـؿ شاظة تًتّع يقمًٔا فٌِث اإلذاظل؟ -10

     ـ شاظةــــــــم أـثر  ة ــــٕهػ شاظ

 مـ ثالث شاظات  أـثر  مـ شاظتغ  أـثر

 متك تٍوؾ شامع اإلذاظة؟ -12

 فٔاًل     ظكاً    طٓراً    صٌاحاً 

 أيـ تٍوؾ شامع اإلذاظة؟ -13

 ذم مُان افًّؾ    ذم افًٔارة    ذم افٌٔت 

 ما هق رأيؽ بًّتقى ادذيًغ ومَدمل افزامج ذم اإلذاظات؟ -14

 يتىقر تدرجئًا     ؤًػ    متقشط   جٔد
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  لةكابامل :ثاىيًا

ة ادَابِافُثر مـ أدوات مجع ادًِقمات مْٓا:  اإلظالمٔةث قتًتخدم ذم افٌح

ظذ  غادٌحقثظْدما يُقن  ت مًْٔة،ؾًافة ذم حآ أداةتًد ادَابِة افًِّٔة فٌِّحقثغ- و

ـام  ،مـ إضٍال أو افٌُار إمٔغ افذيـ ٓ يًتىًٔقا ـتابة إجاباهتؿ بًٍٖٕٓؿ شٌٔؾ ادثال

ٕقع منُِة افٌحث افتل حتتؿ ؿٔام افٌاحث بَّابِة  إػهق احلال ذم آشتٌٔان- باإلواؾة 

ادَابِة افًِّٔة ظـ ادَابِة وختتِػ  .ظِٔٓؿ مٌاذة إشئِةأؾراد ظْٔة افدراشة وضرح 

  افًرؤة-

  :تعشيف املكابلة

مْيؿ بغ افٌاحث وادٌحقث أو ادٌحقثغ فتحَٔؼ تٍاظؾ فٍيل ) :يَهد بادَابِةو

هدف مًغ(
(1)

يًتثر بًض ادًِقمات أو أن  أحدمها وهق افَائؿ بادَابِة حياول، حٔث 

حمادثة  :ـام تًرف ادَابِة، بٖهنا -داتفافتٌرات فدى ادٌحقث وافتل تدور حقل آرائف ومًتَ

بغ صخهغ، يٌدأها افنخص افذي جيري ادَابِة ــ افٌاحث ٕهداف مًْٔة ــ وهتدف 

هل حمادثة  :بٖهناادَابِة تًرف وـذفؽ  -احلهقل ظذ مًِقمات وثَٔة افهِة بافٌحث إػ

بٌرض  أخرىأو حقار مقجف بغ افٌاحث مـ جٓة وصخص أو أصخاص آخريـ مـ جٓة 

مـ افٌاحث  إشئِةمجع ادًِقمات افالزمة فٌِحث واحلقار يتؿ ظز ضرح جمّقظة مـ 

ظِٔٓا مـ إصخاص ادًْٔغ بافٌحث اإلجابةافتل يتىِب 
(2)

ظِّٔة وادَابِة هبذا ادًْك -

؛ فِحهقل ظذ أـثرإؿامة حقار ؾًال بغ افٌاحث وادٌحقث أو  إػمَهقدة، هتدف 

 - صِة بّنُِة افٌحثبٔإات مٌاذة ذات 

 اإلظالمٔةث قإن حرص افٌاحث ظذ اشتخدام ادَابِة باظتٌارها إًٔب أدوات افٌح

مل يراِع ظددًا مـ افًقامؾ ادًٗوفة  إذافْقع ادٌحقثغ ظّؾ ؽر ـاٍف ظذ افرؽؿ مـ أمهٔتف 

                                                 
 -423د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، مهدر شابؼ، ص   (1)

، افَاهرة، دار افْؼ 4أ-د رجاء حمّقد أبق ظالم: مْاهج افٌحث ذم افًِقم افًٍْٔة وافسبقية، ط  (2)

 - 314، ص 0225فِجامًات، 
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  :وبالتايل حتؼؼ اهلدف مـ اشتخدامفا، ولعؾ مـفاظـ إٕجاح ادَابِة، 

يب افًابؼ ظذ إجراء ادَابِة، وذفؽ بًّؾ تدريٌات متثِٔٔة مع زمالء يتؿ افتدرأن  -1

، وتًرف اإلجابات، وتًجٔؾ إشئِةافٌاحث أو ؽرهؿ؛ بَهد افتدرب ظذ ضرح 

 .إٔقاع آشتجابات ادتقؿع احلهقل ظِٔٓا

 .افتل شتقجف إػ ادٌحقثغ ـؾ ظذ حده إشئِةإظداد خمىط فَِّابِة، يتوّـ ؿائّة  -0

  .واوحة وؿهرة إشئِةقن أن تُ -2

يٍْرد افٌاحث بادٌحقث ذم حدود ما يًّح بف افؼع وافتَافٔد، وأن يًّؾ ظذ أن  -3

 .مًف افتًاونـًب ثَتف وظذ حثف ظذ 

مْاشٌة فٌرض  اإلجابةأن يؼح افٌاحث مًْك أي شٗال فٌِّحقث، حتك تُقن  -4

 .افٌاحث مـ افًٗال

ف؛ وذفؽ بٖن يقجف إفٔف ذم أثْاء ادَابِة أن يتٖـد افٌاحث مـ صدق ادٌحقث وإخالص -5

أخرى، يَهد افتٖـد مـ ذفؽ- وب٘مُان افٌاحث أن يىّئـ إػ صدق ادٌحقث  أشئِة

 .مـ خالل مالحية ضريَة إجابتف، وما ييٓر ظذ وجٓف مـ تًٌرات

 .أن يتجْب افٌاحث افتٖثر ظذ ادٌحقث، ؾال يقحل إفٔف بقجٓات ٕيره أو آرائف ومٔقفف -6

  -جؾ افٌاحث إجابات ادٌحقث بدؿة وبنظةن يًأ -7

إٓ تتؿ ادَابِة ذم صقرة حتَٔؼ أو حماـّة فٌِّحقث؛ حتك ٓ ينًر بافؤؼ وافًٖم،  -8

 .مع افٌاحث افتجاوبوبافتايل رؾض 

 افتل إشئِة أي اإلجابةؽر حمددة مٍتقحة  أشئِة إػادَابِة  أشئِةويُّـ تهْٔػ 

 ؟وفًّؾ ادرأة ؟هق رأيؽ بافًٌْة فِتًِٔؿ ادختِط مثال: ما خٔارات فإلجابة أيٓ تًىل 

بٌزارة ادًِقمات افتل يُّـ احلهقل ظِٔٓا وفُـ مع  إشئِةمتتاز هذه افْقظٔة مـ و

ادٌَِة ادحددة  إشئِةادَابِة هل  أشئِةوافهْػ افثاين مـ -اإلجاباتصًقبة تهْٔػ 

، -افخ…أحٔإا  –ٓ –بًْؿ  أمآا حمددة ظِٔ اإلجاباتافتل تُقن  إشئِةهل و اإلجابة

 ؟: هؾ تقاؾؼ ظذ افتًِٔؿ ادختِطذفؽ شٗالمثال 
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ادَابِة افنخهٔة افتل تتؿ وجًٓا فقجف بغ  :وهْاك ثالثة إٔقاع فَِّابِة افًِّٔة هل

ادَابِة وافْقع افثاين هل  -إصخاص ادًْٔغ بافٌحث وهل إـثر صٔقظاً افٌاحث و

ة افٌاحث دارإظـ دمري فألصخاص ادٌحقثغ ظؾ اهلاتػ ٕشٌاب خترج  افتل افتٍِزيقٕٔة

 دَابِة بقاشىة احلاشقبا :افْقع افثافث مـ إٔقاع ادَابالت افًِّٔة ؾٓل أما -وادٌحقث

 -افزيد آفُسوين أو ادَابِة بافٍٔديق ظـ بًدورة افٌاحث فٌِّحقثغ ظز اظـ ضريؼ حم

 اخلطقات اآلتقة: إجراءهارض ظذ الباحث أن يراظل يف أما رشوط ادؼابؾة اجلقدة فتػ

 حتديد اهلدف أو الغرض مـ ادؼابؾة:   1-

 جيب ظذ الباحث ظـد إظداده لؾؿؼابؾة أن حيدد هدفف مـ إجراء ادؼابؾة األمقر التل

وأن يَقم إفٔٓا-يريد إجازها واحلَائؼ افتل يريد مْاؿنتٓا وادًِقمات افتل يًًك 

مًَِا  إمرفألصخاص افتل شٔجري مًٓؿ ادَابِة وٓ يسك هذا  ٕهدافابتًريػ هذه 

 -جيري ادَابِةإػ أن بافهدؾة 

 اإلظداد ادسبؼ لؾؿؼابؾة ويتضؿـ:  2-

حتديد إصخاص ادًْٔغ بادَابِة أو اجلٓات ادنّقفة بادَابِة )إصخاص  -أ   

 (-فٌحثواجلٓات افتل فدهيا مًِقمات ـاؾٔة وواؾٔة ٕؽراض ا

وآشتًٍارات وربام يُقن مـ إؾوؾ إرشاهلا  إشئِةحتديد وإظداد ؿائّة   -ب

ادَابِة إلظىاء ادٌحقثغ ؾُرة ظـ ادقوقع ويراظل ؾٔف إظداد  إجراءؿٌؾ 

 .فِقوقح وافهٔاؽة افدؿَٔة إشئِة

حتديد مُان ووؿت ادَابِة بام يتْاشب مع طروف ادٌحقثغ وآفتزام بذفؽ  -ج

وإذا ـان ذم اإلمُان افتٖثر ظذ  (تتؿ ادَابِة ذم مُان ظّؾ ادٌحقث ادة ما)ظ

مَابِة ذم مُان خاص فنية ادًِقمات  إجراءطروف ادَابِة ويُّـ اؿساح 

 -وتقؾر اهلدوء

 تـػقذ ادؼابؾة وإجرائفا:   3-

 :هل ادٌحقث وتًاونهْاك ظدة أمقر ظذ افٌاحث إتَاهنا إلثارة اهتامم 
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إجياد اجلق ادْاشب فِحقار مـ حٔث إجياد اديٓر افالئؼ فٌِاحث واختٔار  -أ   

مع  وتًاونِؼ افٌاحث أجقاء صداؿة وثَة حٔث خي افًٌارات ادْاشٌة فَِّابِة

ينًر  ادٌحقث بٖن يقجد بٔئة ودية فَِّابِة وأن تُقن ادحادثة تَِائٔة وأن ٓ

 -ادٌحقث بٖن ادَابِة ظٌارة ظـ اشتجقاب

 -دراشة افقؿت ادحدد جلّع ادًِقمات بنُؾ فٌؼ  -ب

 -افتحدث بنُؾ مًّقع وظٌارات واوحة -ج

تُقن مًف ظذ إٍراد أن  ـإت ادَابِة ختص صخها واحدا حمددا يًتحًـ إذا -د

 -بًّزل ظـ بَٔة افًامِغ مًف

يتجْب افٌاحث تُذيب ادٌحقث أو إظىاء ادٌحقث إٓىٌاع بٖن جقابف أن  - ه

وافىِب مْف تقوحٔٓا  اإلجاباتحٔح بؾ يسك فٌِّحقث إـامل ؽر ص

 -وإظىاء أمثِة وما صابف ذفؽ

 تسجقؾ وتدويـ ادعؾقمات:  4-

جيب تًجٔؾ ادًِقمات واإلجابات أثْاء ادالحية مٌاذة ويُقن ذفؽ ظذ  -أ   

أمام ـؾ  اإلجابةجمامٔع وتقؤح  إػ إشئِةأوراق حمددة شٍِا حٔث تًَؿ 

أمُـ ( تًجٔؾ احلقار  إذاذفؽ ادالحيات اإلواؾٔة ومـ إؾوؾ )مْٓا وـ

 -بقاشىة جٓاز تًجٔؾ

تًجؾ ادًِقمات بٍْس افُِامت ادًتخدمة مـ افنخص ادًْل بادَابِة أن   -ب

 -(يَع ذم خىٖ ذم اشتٌدال افُِامت ٓ)

 يٌتًد افٌاحث ظـ تًٍر افًٌارات افتل يَدمٓا افنخص ادٌحقث واإلواؾةأن  -ج

ذفؽ  إمرتىِب  إذاظِٔٓا بؾ يىِب افٌاحث مْف إظادة تًٍر افًٌارات 

وٓ يَع ذم خىٖ  ،ئّز بغ احلَائؼ وادًِقمات واشتْتاجاتفأن  )افٌاحث جيب

 -(اإلواؾة واحلذف

 اإلجابات-افتقازن بغ احلقار وافتًَٔب وبغ تًجٔؾ وـتابة  إجراء -د
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إصخاص افتل  إػبتٓا بنُؾ هنائل وادالحيات بًد ـتا اإلجاباتإرشال  - ه

 -متت مَابِتٓا فِتٖـد مـ دؿة افتًجٔؾ

  :مميضات وعيوب املكابلة

تزز أمهقة ادؼابؾة مـ خالل متقزها باخلصائص اآلتقة
(1)

: 

اختٔار ادَابِة افنخهٔة ـٖداة جلّع مًِقماتف  إػادروٕة ذم افتىٌٔؼ: يتُّـ مـ يِجٖ  -1

 -مـ حتَٔؼ ؽروفمـ تىقيع أشئِتف دا يُّْف 

أن  ضًٌٔة افنخص افذي يَابِف افٌاحثأن  :أـثراحلهقل ظذ مًِقمات  إمُإٔة -0

  دـ يَابِف صخهًٔا- أـثرُيًىل تٍاصٔؾ 

تٖـٔدًا بان أؾراد افًْٔة هؿ افذيـ أجابقا ظـ افتًاؤٓت:  أـثرادَابِة افنخهٔة  -2

ٖـد بهقرة أدق بٖن مـ يُّْف افت ؾٕ٘فظْدما يَقم افٌاحث بتىٌٔؼ ادَابِة افنخهٔة 

 -جئب ظذ افتًاؤل هق أحد أؾراد افًْٔة وفٔس ؽره

 ومـ ظققب ادؼابؾة ما يـبغل أن يػطـ إلقفا الباحث ما يليت:

 رضورة تقؾر افنخص افَادر ظذ أداء ادَابِة بهقرة جٔدة ومتْاشَة- -1

افتَْؾ وؿت أضقل فإلظداد وجٓد أـز ذم  إػمٍُِة مـ حٔث افقؿت واجلٓد وحتتاج  -0

 -واحلرـة

ادَابِة يتىِب مٓارات وإمُإٔات تتًِؼ بافٌِاؿة واجلرأة ؿد ٓ تتقاؾر فُؾ  إجراء -2

 باحث

بًض افنخهٔات ادىِقب مَابِتٓؿ بًٌب ادرـز افًٔاد أو  إػًقبة افقصقل ص -3

 -اإلداري هلذه افنخهٔات

 

                                                 
 -123 , 122ص  مهدر شابؼ،د- حمّد بـ ظٌد افًزيز احلٔزان:   (1)
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 :امليداىية ثالجًا: املالحظة 

، اإلظالملدون ؽرها مـ أدوات افٌحث اشتخدام ادالحية  إػيِجٖ افٌاحث  

وادتًَِة بّنُِة افٌحث-  ،أراد مجع بٔإات مٌاذة وظذ افىًٌٔة ظـ ادٌحقث إذاوذفؽ 

ؾَد خيٍل ادٌحقث بًض إًٍٓآت أو ردود إؾًال ظـ افٌاحث ذم حافة اشتخدام 

تخدام افٌاحث أدوات، مـ مثؾ: آشتٌٔان أو ادَابِة- وفُـ ادٌحقث خيٍؼ ذم حافة اش

.إداةهذه 
 

 

ادناهدة وادراؿٌة افدؿَٔة فًِقك ما أو طاهرة مًْٔة ذم طؾ وتًرف ادالحية بٖهنا: 

بٌرض احلهقل ظذ مًِقمات دؿَٔة فتنخٔص هذا افًِقك  طروف وظقامؾ بٔئٔة مًْٔة

إٓتٌاه ادَهقد وادقجف ٕحق شِقك ؾردي أو : يَهد بادالحية- ـذفؽ أو هذه افياهرة

مجاظل مًغ؛ بَهد متابًتف ورصد تٌراتف فٔتُّـ افٌاحث مـ وصػ افًِقك ؾَط، أو 

ـام تًْل أيوًا مًايْة مْٓجٔة فًِقك ادٌحقث ــ أو -وصٍف وحتِِٔف، أو وصٍف وتَقيّف

ــ يَقم هبا افٌاحث مًتخدمًا بًض احلقاس وأدوات مًْٔة؛ بَهد رصد إًٍآت  أـثر

ب متًَِة بّنُِة افٌحث، وتنخٔهٓا وتْئّٓا ادٌحقث وردود ؾًِف ٕحق جقإ

وإدراك افًالؿات ؾٔام بْٔٓا
(1)

وحتتؾ ادالحية ادْٓجٔة )ادٔدإٔة وادًِّٔة( أمهٔة ـٌرة ذم  -

ادالحية باحث آخر وظرف - اإلظالممجع افٌٔإات وآختٌارات اخلاصة بٌحقث 

، دف افُنػ ظـ اشٌاهبا وؿقإْٔٓاما هب رء أو ،حادثة مًْٔة أو ،طاهرة إػإٓتٌاه :هناٖب

ؾّٔتًْقن  أشئِةخاصة ذم احلآت افتل يزداد احتامل مَٖومة ادٌحقثغ دا يقجف هلؿ مـ 

حتريٍٓا إػأو يِجٖون  اإلجابةظـ 
(2)

- 

 

                                                 
، افَاهرة، ئّةإـادافٌحث افًِّل أشًف وضريَة ـتابتف، ادُتٌة : حمّد افهاوي حمّد مٌارك  (1)

 -24، ص1880

د- ؽريب حمّد شٔد امحد: تهّٔؿ وتٍْٔذ افٌحث آجتامظل، اإلشُْدرية، دار ادًرؾة اجلامًٔة،   (2)

 -055، ص1870
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 :هل أكقاع ادالحظة وفؼ قرب الباحث مـ ادبحقثنيو

هد مالحية شِقك وهل افتل تتىِب اتهال مٌاذ بادٌحقثغ؛ بَ :مالحية مٌاذة -1

 .مًغ

يُتٍل  وإٕاموهل افتل ٓ تتىِب اتهال مٌاذ بادٌحقثغ،  :مالحية ؽر مٌاذة -0

 .افٌاحث بّراجًة افًجالت وافتَارير ذات افهِة بافًِقك ادراؿب فٌِّحقثغ

 وتًتّد ادالحية ظذ خزة وؿابِٔة افٌاحث ذم افهز فٍسات ضقيِة فتًجٔؾ ادًِقمات-

وشِٔة مـ وشائؾ مجع افٌٔإات أو ادًِقمات، بؾ وفًِٓا مـ أدق ة تًد ادالحيو

وشائؾ افٌحث، ويُّـ اشتخدامٓا ذم افدراشات ادتَدمة؛ ؾٓل تًتًّؾ ذم أؽِب 

 إفٔٓا يِجا افٌاحثو إٔقاع افٌحقث، وبخاصة ذم ادْٓج ادًحل وادْٓج افتجريٌل،

شتٌإة أو ادَابِة ؽر ـاؾٔة افٌٔإات مثؾ آ جلّع إخرى إدواتظْدما ينًر بان 

بٔإات فٌحثف أوفِحهقل ظذ ما يريده مـ مًِقمات 
(1)

 - 

مراظاة  اإلظالمٔةادالحية ذم افٌحقث افًِّٔة ومْٓا افٌحقث  إجراءوتتىِب ظِّٔة 

 : أتٔةافٌاحث اخلىقات 

 -حتديد اهلدف افذي يًًك افٌاحث ذم احلهقل ظِٔف -1

حية مع إخذ ذم آظتٌار رضورة آختٔار اجلٔد حتديد إصخاص ادًْٔغ بادال -0

 -وادالئؿ هلٗٓء إصخاص

 ديد افٍسة افزمْٔة افالزمة فِّالحية بحٔث يتْاشب مع افقؿت ادخهص فٌِاحثحت -2

 -ترتٔب افيروف ادُإٔة ادالئّة فِّالحية -3

 -(حتديد افْناضات ادًْٔة بادالحية )ما يتىِب مًرؾتف مـ ادالحية -4

 -ًِقمات بنُؾ ٕيامل ثؿ تًجِٔٓامجع اد -5

                                                 

، دمنؼ، اإلًٕإٔةشًد ظّر: ادقجز ذم مْٓج افٌحث افًِّل ذم افسبٔة وافًِقم  اإلشالمد- شٔػ   (1)

 -87، ص0228دار افٍُر، 
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ومـ مزايا ضريؼة ادالحظة يف البحقث العؾؿقة ومـفا اإلظالمقة كجد ما يليت
(2)

:  

ظَّا مـ اشتخدام  أـثرادالحية تُقن  أداةادًِقمات افتل دمّع باشتخدام  -1

 -إدوات إخرى

حتك  ٗمـ ادالحيات فٌِاحث مًِقمات صامِة ومٍهِة ومًِقمات اواؾٔة مل يُـت -0

 -يتقؿًٓا

 -تُقن فِهحة ٗمـ فٌِاحث أيوا مًِقمات دؿَٔة أؿرب مات -2

يًتىٔع  افًدد ادىِقب بحثف مـ افًْٔات هق أؿؾ مَارٕة بإدوات إخرى- ؾافٌاحث ٓ -3

 -إصخاصمالحية إٓ طاهرة واحدة أو ٕناط واحد خيص صخص أو ظدد حمدود مـ 

 -ث افْناط أو افياهرةًجٔؾ ادًِقمات شاظة حدوثٓا وذم ٍٕس وؿت حدوت -4

بام يليت إمجاهلاأما ظققب ادالحظة يف البحقث العؾؿقة فقؿؽـ 
(3)

 : 

ردود ؾًؾ  وإطٓارافنخص افَائؿ بافٌحث ؿد يقاجف بتًّد افْاس افتهْع  -1

 -وإىٌاظات ؽر حََٔٔة ظْد وؿقظٓؿ حتت ادالحية

  ىارئة فٌِاحث-افًقامؾ افنخهٔة افود تًقق افًقامؾ اخلارجٔة ادالحية: ـافىَس ؿ -0

الحية حمدودة بافقؿت افذي تَع ؾٔف إحداث وؿد حتدث إحداث ذم أماــ اد -2

 -متٍرؿة تهًب وجقد افٌاحث ؾٔٓا ـِٓا

 

 

 

                                                 

 -310 , 311ح بـ محد افًًاف: مهدر شابؼ، صد- صاف  (2)

 -313 , 310ادهدر ًٍٕف: ص  (3)
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 حتليل املطنوٌ  أسلوبزابعًا: 

افقصػ افُّل  إػافٌحث افذي هيدف  أشِقب) بٖٕفيًرف حتِٔؾ ادوّقن  

(لوادقوقظل وادْٓجل فِّحتقى افياهر فالتها
(1)

أشافٔب  حدأيًد حتِٔؾ ادوّقن و -

مًرؾة  إػوهيدف  -افٌحث افًِّل افنائًة آشتخدام ذم جمال دراشة مقاد آتهال

وـذفؽ افقؿقف ظذ خهائص هذه  ،ادماهات ادادة افتل يتؿ حتِِٔٓا بىريَة ظِّٔة مْيّة

ة افًنقائٔةأو ادًاجل ،ظـ إٓىٌاظات افذاتٔة آدماهات بحٔث يتؿ ـؾ ذفؽ بًٔداً 
(2)

-  

وصػ ادحتقى  إػفٌِحث افًِّل يًًك  أشِقب) :بٖٕفيًرف حتِٔؾ ادوّقن و

ادراد حتِِٔٓا مـ حٔث افنُؾ وادوّقن  اإلظالمٔةوادوّقن افكيح فِامدة  ،افياهر

تٌِٔة فالحتٔاجات افٌحثٔة ادهاؽة ذم تًاؤٓت افٌحث ضٌَا فِتهٍْٔات ادقوقظٔة افتل 

 (حيددها افٌاحث
(3)

- 

 افذي وّـ ادْٓج افقصٍلادًتخدمة  إشافٔبمـ حتِٔؾ ادوّقن  أشِقبويًد 

افتهقر افدؿٔؼ فًِالؿات ادتٌادفة بغ ادجتّع وآدماهات وادٔقل وافرؽٌات ب يًْك

وع مٗذات وبْاء تٌْٗات يبحٔث يًىل افٌحث صقرة فِقاؿع احلٔايت و ،وافتهقر

يَقم بتحِٔؾ أن  حتِٔؾ ادوّقن يُّـ فٌِاحث قبأشِظـ ضريؼ اشتخدام و مًتٌَِٔة-

تَقم ظِّٔة أن  افْص، ظذ ذط أوٓختٌار خهائص افرشافة  اإلظالمٔةافرشائؾ 

مْٓجٔة ومًاير مقوقظٔة فِقؿقف ظذ موّقن  أشسافتحِٔؾ بهٍة مْتيّة وظذ وؾؼ 

 بافؼح وافتًٍر ادالئؿ- وهلااوتْ اإلظالمٔةادقاد 

ظذ ؾٓؿ مْيؿ ودؿٔؼ دحتقى وموّقن افْهقص ادُتقبة أو  بإشِقيَقم هذا و 

ادًّقظة أو ادرئٔة ظز حتديد مقوقظات افدراشة وهدؾٓا وتًريػ جمتّع افدراشة افتل 

                                                 
 -108، ص1880د- حمّد ظٌد احلّٔد: بحقث افهحاؾة، افَاهرة،ظامل افُتب،  (1)

، ظامن، دار افٍُر 5حث افًِّل مٍٓقمف وأدواتف وأشافٌٔف، طٌد- ذوؿان ظٌٔدات و)آخرون(: اف  (2)

 -158، ص1887فِىٌاظة وافْؼ وافتقزيع، 

 -022، صشّر حمّد حًغ: بحقث اإلظالم، مهدر شابؼد-   (3)
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شٔتؿ اختٔار احلآت اخلاصة مْف فدراشة موّقهنا وحتِِٔف، وينسط ذم مثؾ هذا 

ادًّقظات أو ادرئٔات ادراد ظدم حتٔز افٌاحث ظْد اختٔار ظْٔة افْهقص أو  إشِقب

تُقن ممثِة بنُؾ مقوقظل دقوقع افدراشةأن  جيب إذدراشتٓا وحتِٔؾ موّقهنا، 
(1)

- 

افتهّٔامت ادْٓجٔة صٔقظًا فالشتخدام ذم  أـثرويًُد حتِٔؾ ادوّقن )ادحتقى( 

وفًؾ أؿرب وصػ فتحِٔؾ  -بهٍة ظامة وبحقث افهحاؾة بهٍة خاصة اإلظالمبحقث 

هق ما ؿدمف افهحٍل افٍرٕز جاك ـايزر حغ ؿال ظـ حتِٔؾ موّقن افهحػ  ادوّقن

ؿرائٓا وأحداث تٖثر  إػـنػ ما تقد افهحٍٔة تقصِٔف  إػبٖهنا: افدراشة افتل هتدف 

آتهال اجلامهري افُْدي مارصال  أشتاذوـام يَقل  -مًغ ظِٔٓؿ مـ خالل هذه ادادة

ل افقشِٔة ؾّٓام ـإت افىريَة افتل تًافج هبا ه اإلظالمٔةافرشافة : أن ماـِقهان

افهحػ احلدث ؾ٘هنا تًز ظـ أيديقفقجٔة مِتزمة ؾًـ ضريؼ حتِٔؾ موّقن افهحػ 

 أشِقباشتًامل أن  أخرىبًٌارة  أي -يُّـ افُنػ ظام تؿ أواؾتف أو حذؾف أو تٌره

أو حدث  ادْٓج افقصٍل ذم رصد ومتابًة دؿَٔة فياهرة أهدافحتِٔؾ ادوّقن حيَؼ 

مًغ بىريَة ـّٔة أو ٕقظٔة ذم مدة زمْٔة مًْٔة أو ظدة ؾسات مـ اجؾ افتًرف ظذ 

ٕتائج وتًّٔامت تًاظد  إػافياهرة أو احلدث مـ حٔث ادحتقى أو ادوّقن، وافقصقل 

ذم ؾٓؿ افقاؿع وتىقيره
(2)

- 

 مػفقم حتؾقؾ ادضؿقن أو )ادحتقى( يف ضقاتف متغريـ مها: وحيؿؾ 

افذي يًد ظِّٔة مالزمة فٍُِر اإلًٕاين، تًتٓدف إدراك إصٔاء  )التحؾقؾ( :األول

بقوقح ظز ظزل ظْاسها بًوٓا ظـ بًوٓا أخر، ومًرؾة خهائص أو  قاهروافي

 -شامت هذه افًْاس وضًٌٔة افًالؿة افتل تَقم بْٔٓا

                                                 
ديقبقفد ؾإدافغ: مْاهج افٌحث افًِّل ذم افسبٔة وظِؿ افٍْس، ترمجة حمّد ٌٕٔؾ ٕقؾؾ، افَاهرة،   (1)

 -67، ص1874مُتٌة إٕجِق ادكية، 

اإلظالمٔة، افَاهرة، دار  (: حتِٔؾ ادوّقن ذم افدراشاتأخرياتظقاضػ ظٌد افرمحـ و)د-   (2)

 -75، ص1870افثَاؾة فِْؼ وافتقزيع، 
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د أو يُتٌف ـؾ ما يَقفف افٍر إػوينر ذم ظِقم آتهال  ادضؿقن )ادحتقى(: الثاين 

فٔحَؼ ظـ ضريَف أهداؾًا اتهافٔة مع آخريـ، وهق ظٌارة ظـ رمقز فٌقية يتؿ تْئّٓا 

 -وشامتف آجتامظٔة (ادهدر)بىريَة مًْٔة ترتٌط بنخهٔة افٍرد 

 :مما تَدم ًٕتىٔع افَقل باختهار يُّـ افتًٌر ظـ حتِٔؾ ادوّقن بٖربع ـِامت هل

، وهذه افُِامت هل افتل متٔز بغ حتِٔؾ ادوّقن (مقوقظل ، ومْتيؿ ، وـّل ، وطاهر)

افًِّل، وبغ ذفؽ افتحِٔؾ افًادي افذي ٕجريف مجًٔا ـؾ يقم ظْد ؿراءة افهحػ 

 (: تًْلObjectiveؾُِّة مقوقظل ) -أصدؿائْا أحاديث إػوادجالت، أو ظْد آشتامع 

حديد، بحٔث يًتىٔع تُقن مٌافٌة ذم افتأن  افٍئات ادًتخدمة فتحِٔؾ ادوّقن جيبأن 

افْتٔجة  إػحيِؾ ادوّقن ًٍٕف مًتخدما هذه افٍئات، وان يهؾ أن  صخص آخر أي

ًٍٕٓا ، ـام تًْل ـِّة مقوقظل اشتًٌاد ؾئات ومهىِحات افتَٔٔؿ )ضٔب ، شٔئ ، 

مًْاها مًرض فِتٌٔر أن  ظادل ،طامل ، مجٔؾ ، ؿٌٔح( ٓن هذه ادهىِحات صخهٔة ، ـام

 ٕوؿات-بتٌر افيروف وا

يتؿ أن  اختٔار ادوّقن مقوع افتحِٔؾ جيب: أن (Systematicوتًْل ـِّة مْتيؿ )

حيِؾ افٌاحث ظْاس أن  ٓيهح أي، حتٔز أيخىة مًٌَة آظداد، ٓينقهبا  أشاسظذ 

 ادوّقن مـ ظِّٔة مجع افٌٔإات ادًروة فِتحٔز هبدف اثٌات َٕىة مًْٔة-

ْل: افتًٌر ظـ ٕتائج افتحِٔؾ ذم صُؾ رؿّل ؾتً (Quantitativeـِّة ـّل ) أما

، ؾْٓاك اتٍاق ظام ظذ شٓقفة حتديد مٍٓقماً  مراً أبىريَة ما، ويًد تٍؤؾ افنُؾ افُّل 

 هق خىٖ وما هق صقاب ذم افٌِة افرياؤة افدؿَٔة- ما

حتِٔؾ افدٓفة افذي ينِّف حتِٔؾ ادوّقن يتّٔز أن  (:Manifestوتًْل ـِّة طاهر )

إف يَقم ظذ ؿراءة )افًىقر(، وفٔس ظذ ؿراءة )ما بغ  أيوادٌاذة ادًَقفة ،  بافًٌاضة،

 افًىقر(-
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 : املطنوٌ لطوات حتليأ

 اآلتقة: يتضؿـ حتؾقؾ ادضؿقن جمؿقظة مـ اخلطقات

 حتذيذ اجملال الضماىي واملهاىي للتشليأ:  1-

مـ خالل حتديد  يَقم افٌاحث أوًٓ بًّح مادة افتحِٔؾ افتل يتؿ احلهقل ظِٔٓا

ادًح افنامؾ أو اختٔار ظْٔة  أشِقبادجال ادُاين وادجال افزماين فٌِحث، اظتامدًا ظذ 

فِتُّـ مـ افقؿقف ظذ أهؿ آدماهات افتل شادت )جمتّع  إصعممثِة فِّجتّع 

تَارير صحٍٔة  أوحتََٔات  أوافٌحث( ظـ ضريؼ مجع مادة آتهال شقاء ـإت مَآت 

 -آفُسوين اإلظالممادة مْنقرة ذم وشائؾ  أوتٍِزيقٕٔة  أو إذاظٔةٕهقص  أو رأخٌاأو 

بحثف، وان يَرر  أؽراضويَرر افٌاحث اددة افزمْٔة افتل شٔختارها فدراشتف وافتل ختدم 

شٔختار ظْٔات زمْٔة مْٓا وؾًَا  أماددة ـِٓا ظذ شٌٔؾ احلك  شٔتْاولبًد ذفؽ هؾ 

افًراؿٔة افًِْٔة مـ  إحزابشٌٔؾ ادثال دراشة مقؿػ صحاؾة ؾًذ ٓحتٔاجات دراشتف، 

جيري مًحًا صاماًل ظذ مجٔع أن  تىِب مـ افٌاحثتافْناط افهٓٔقين ذم افًراق ؿؤة 

مٔدإًا فٌِحث وافتَيص،  1840وحتك هناية ظام  1800مَآت افهحػ احلزبٔة بغ ظام 

، افهحاؾة احلزبٔة ذم افًراقتازت بف ؾـ مـ افٍْقن افهحٍٔة افتل امتار افٌاحث ان خيو

خالل و ادَآت آؾتتاحٔة فتُقن ادجال ادُاين وادقوقظل )جمتّع افٌحث(ـٖن خيتار 

- وؿد حدد افٌاحث ادجال ادُاين 1800,1840ة افقاؿًة بغ ظامل دافًٓد ادُِل ذم اد

افهحػ احلزبٔة  دٕظدامـ خالل آضالع ظذ ادًح افنامؾ ذم هذا ادثال فِتحِٔؾ 

 ( مَآً اؾتتاحٔاً 82( ظددًا وافتل مـ خالهلا اشتىاع ؾرز )13232افًِْٔة ـاؾة وافتل بٌِت )

خيص مقؿػ صحاؾة إحزاب افًراؿٔة افًِْٔة مـ افْناط افهٓٔقين ذم افًراق خالل 

 ثْٔات( مَآً خالل ظَد افثال02( مَآً خالل ظَد افًؼيْات و)03ة ادذـقرة بقاؿع )داد

( مَآً أوائؾ ظَد اخلًّْٔات حتك هناية ظام 22( مَآً خالل ظَد آربًْٔات و)18و)

1840
(1)

- 

                                                 
افًراؿٔة افًِْٔة مـ افْناط افهٓٔقين ذم افًراق  إحزابشًد شِامن ادنٓداين: مقؿػ صحاؾة   (1)

== 
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 حتذيذ وسذة التشليأ:  2-

وصػ ظْاس ادوّقن وصًٍا ـًّٔا ؾُان مـ  إػدا ـان حتِٔؾ ادوّقن يًًك 

ذهب وحدات حتِٔؾ وافتل تًَؿ بحًب ما  إػيتؿ تًَٔؿ هذا ادوّقن أن  افيوري

مخس وحدات رئًٔة هل إػبرفًقن  افٌاحث إفٔف
(1)

 : 

أو  تًد وحدة افُِّة اصٌر وحدات افتحِٔؾ وؿد تُقن رمزاً  :Wordوحدة افُِّة  -أ   

افقحدة وحدة افُِّة  تًدو مهىِحًا مثؾ )احلرية، اإلرهاب، افًالم، آشتَالل(

 افقحدات افتل يُّـ افتًامؾ مًٓا-مـ شٓؾ إإصٌر و

 ما يُقن ادقوقع : وهل وحدة حتِٔؾ مّٓة و ؽافٌاً Themeافٍُرة( (وحدة ادقوقع   -ب

 مجِة أو ؾَرة-افٍُرة( (

 وتًتخدم ذم حتِٔؾ ادوّقن اإلخٌاري وافدرامل Characterوحدة افنخهٔة  -ج

وظْد دراشة افَهص وافروايات وافُتب افتارخئة  فِزامج اإلذاظٔة وافتٍِزيقٕٔة

 تار افٌاحث هذه افقحدة ذم إضار حتِٔؾ افنخهٔات ادنارـةحٔث خي ،وافًرة افذاتٔة

 وحتديد خهائهٓا افًامة- أو افًٔاد أو آؿتهاديذم افزٕامج افثَاذم 

بافقحدة افىًٌٔٔة  وهل ما تًّك أحٔإاً  :Item( اإلظالمل)أو افٍـ وحدة ادٍردة  -د

أو جمِة أو ؿهة أو  اباً وختتِػ هذه افقحدة باختالف افدراشة ؾّْٓا ما يُقن ـت

اختٔار وحدة ادٍردة افتل متثؾ  ويُّـوما صابف ذفؽ-  أو تٍِزيقٕٔاً  إذاظٔاً  برٕاجماً 

افهحٍٔة ادَآت أو افهقر  أوإخٌار بصُال ادرتٌىة إ أوافزٕامج افتٍِزيقين 

 -أو افتحََٔات

                                                 
==  

بجامًة بٌداد ظام  أداب، أضروحة دـتقراه )ؽر مْنقرة( ؿدمت إػ ـِٔة 1840 , 1800

 -22 , 06، ص0222

شؿ حمّد اجلامل: مَدمة ذم مْاهج افٌحث ذم افدراشات اإلظالمٔة، افَاهرة، مرـز جامًة راد-   (1)

 - 021 – 022، ص 1887افَاهرة فِتًِٔؿ ادٍتقح، 
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دًتخدم فَٔاس وهق ادَٔاس ادادي ا: Space and Timeوحدة ادًاحة وافزمـ  - ه

 اإلظالمٔةافٌاحث فِتًرف ظذ ادًاحة افتل صٌِتٓا ادادة  إفٔفيِجا  ذيادوّقن اف

ادْنقرة ذم افُتب أو افهحػ أو ادىٌقظات واددة افزمْٔة افتل اشتٌرؿتٓا ادادة 

ادذاظة بافراديق أو ادًرووة ذم افتٍِزيقن فِتًرف ظذ مدى آهتامم  اإلظالمٔة

 ادختٍِة مقوع افتحِٔؾ- اإلظالمٔةفًٌْة فِّقاد وافسـٔز با

 حتذيذ فئة التشليأ:   3- 

مـ وافتل تًد  ؾئات افتحِٔؾ،حتديد يًتّد حتِٔؾ ادوّقن ذم دؿتف واػ حد بًٔد ظذ 

ٓن اإلظداد اجلٔد  ـٌراً  يًىٔٓا اهتامماً أن  اخلىقات ادّٓة افتل جيب ظذ افٌاحث

 ؾ٘نٕتائج ظِّٔة متّٔزة وبافًُس  إػافقصقل  ػإوافقاوح فٍئات افتحِٔؾ تٗدي 

وتًرف ؾئات حتِٔؾ ادوّقن  احلهقل ظذ افْتائج ادىِقبة- إػيٗدي  اإلظداد افًٔئ فـ

فْقظٔة ادوّقن وحمتقاه  )جمّقظة مـ افتهٍْٔات يَقم افٌاحث ب٘ظدادها ضٌَاً بٖهنا: 

 ،ادقوقظٔة وافنّقل وهدف افٌحث ذم وصػ ادوّقن وتهٍْٔف بٖظذ ًٌٕة ممُْة مـ

افتحِٔؾ واشتخراج افْتائج بٖشِقب شٓؾ ومًٔقر( إمُإٔةوبام يتٔح 
(1)

-  

  وتـؼسؿ فئات حتؾقؾ ادضؿقن إىل قسؿني رئقسني مها:

 فئة ادقضقع )ماذا ققؾ( أوال:

وافتل متثؾ جمّقظة افٍئات افتل تهػ ادًاين وإؾُار افتل تيٓر ذم ادحتقى وافتل 

ظٔة أمهٓاتتوّـ ؾئات ؾر
(2)

:  

وهل افٍئة إـثر اشتخدامًا ذم دراشات حتِٔؾ ادوّقن وافتل تَقم  :فئة ادقضقع -أ   

أو  ،ظـ افتًاؤل إشاد اخلاص بادقوقع اإلجابةبتهٍْٔف وؾًَا دقوقظاتف مع 

 -اإلظالمٔةجمّقظة ادقوقظات افتل تدور حقهلا ادادة 

                                                 
 -054د- شّر حمّد حًغ: بحقث اإلظالم، مهدر شابؼ، ص  (1)

هرة، ظامل افُتب، ، افَا0تًريٍاتف، مٍاهّٔف، حمدداتف، ط ,د- شّر حمّد حًغ: حتِٔؾ ادوّقن   (2)

 -054، ص1885
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أو افرؾض أو احلٔاد ذم ادوّقن فِّقاؿػ أو افَوايا وافتل تقوح افتٖئد  :فئة االجتاه  -ب

% مـ ادوّقن يرـز 42أن  بْٔام تقوح ؾئة ادقوقع -أو ادقوقظات ادتوّْة ؾٔف

 هذه افًٌْة تٗيد أو تًارض هذه افَؤةأن  ظذ ؿؤة مًْٔة تقوح ؾئة آدماه،

 إػشس إصارة وافتل يىِؼ ظِٔٓا بًض افٌاحثغ اصىالح ؾئة إ :فئة ادستقيات -ج

 إشاس افذي تؿ بَّتواه تهْٔػ ادماه ادوّقن-

وترتٌط هذه افٍئة بٍئة ادًتقيات وإشس ويىِؼ ظِٔٓا افٌاحثقن أحٔإًا : فئة الؼقؿ -د

مًرؾة ما يريده  إػتًًك  إذ)آحتٔاجات(  أخرى( وأحٔإًا إهدافمهىِح )

 اجلّٓقر وما يتىِع احلهقل ظِٔف-

تتًامؾ هذه افٍئة مع افىرق وافقشائؾ افتل اتًٌت فتحَٔؼ  :ادتبعة فئة األشالقب - ه

افْتائج وافْٓايات وتْدرج حتت هذه افٍئة إشافٔب ـاؾة افتل اتًٌت فًرض 

 إمالء آراء وادماهات مًْٔة- أمدظائٔة  أموهؾ هل أشافٔب حتِِٔٔة  -افٍُرة وذحٓا

وتَقم هذه افٍئة بقصػ اخلهائص ويىِؼ ظِٔٓا أحٔإًا ؾئة افَدرات  :فئة السامت -و

افنخهٔة وأهؿ افًامت افًُٔقفقجٔة وبًض إشافٔب افقصٍٔة إخرى وافتل 

 وصػ شامت إؾراد ادتوّْغ ذم آتهال وخهائهٓؿ- إػتًًك 

وتًتخدم ذم دراشة افنخص أو ادجّقظة افتل تيٓر ذم مقؿع مرـزي أو  :فئة ادثؾ -ز 

 ؿٔادي ـّحرـة فألحداث-

وهل افٍئة اخلاصة بافُنػ ظـ افنخص أو ادجّقظة أو  :ئة مصدر ادعؾقماتف -ح

جٓة مهدر ادًِقمات وتتّثؾ أهؿ هذه ادهادر ذم إصخاص افهحػ، ادحىات 

 اإلذاظٔة أو افتٍِزيقٕٔة وؽرها مـ ادهادر ادختٍِة-

ة مْنٖ مًرؾ إػيًًك افٌاحث  إذوترتٌط هذه افٍئة بٍئة ادهدر  :فئة ادعؾقمة -ط

 ادًِقمات ادتوّْة ذم ادادة مقوع افتحِٔؾ ومـ أيـ جاءت-

وتًتٓدف هذه افٍئة مًرؾة اجلّٓقر افذي يًتٓدؾف افَائؿ  :فئة اجلؿفقر ادستفدف -ي

ـان  إذامًرؾة ما  إػبهٍة خاصة، ـام تًًك  إفٔفادقجٓة  اإلظالمٔةبآتهال بادادة 

 افًام- اجلّٓقر إػ أماظات مًْٔة مج إػافَائؿ بآتهال يًتٓدف افقصقل 
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  فئة الشؽؾ التل تؼدم هبا ادادة اإلظالمقة )كقػ ققؾ(: :ثاكقاً 

تَديؿ أو ظرض ادحتقى  أشِقبومتثؾ جمّقظة افٍئات افتل تهػ ـٍٔٔة أو 

ٖيتوتتوّـ ما ي
(1)

: 

ختٍِة افتل تَقم هذه افٍئة ظذ افتٍرؿة بغ إصُال اد :فئة أو كؿط ادادة اإلظالمقة -أ   

 ادختٍِة- اإلظالمذم وشائؾ  اإلظالمٔةتَدم هبا ادقاد 

وتًتخدم هذه افٍئة ٓشتخالص افْتائج ادرتٌىة بتحديد آدماه  :فئة صدة االجتاه  -ب

تًددت مًتقياتف آجيابٔة وافًٌِٔة وأصٌح افٌحث ظـ أوزان أن  خهقصًا بًد

 .ٓا ادحتقىدؿَٔة فالدماه وصدتف مـ إصُال افتل يهاغ ؾٔ

 وتُنػ هذه افٍئة ظـ افنُؾ افذي تتخذه ظٌارات :فئة صؽؾ العبارات أو ادقضقع -ج

تُنػ ظـ ادماهات ادهدر أو ادرشؾ أو أن  ادحتقى ؾّثؾ هذه افٍئات يُّـ

افُاتب ذم صٔاؽة إظامل وإؾًال أو إحداث افتل تدور ذم مدة تارخئة مًْٔة 

مـ إصُال افتل يهاغ ؾٔٓا ادحتقى مثار اهتامم أوزان دؿَٔة فالدماه وصدتف 

 افٌاحثغ فِتٍرؿة بغ ادًتقيات ادختٍِة فالدماه-

ويًًك ؾٔٓا ادهدر أو ادرشؾ أو افُاتب اشتنارة اـز ظدد  :فئة وشقؾة اإلقـاع -د

ممُـ مـ افَراء أو ادًتًّغ أو ادناهديـ وإؿْاظٓؿ بإؾُار افتل يتٌْاها ذم 

 إلظالملاادحتقى 

وهل مـ افٍئات ادّٓة افتل يستب ظِٔٓا مدى ؾٓؿ افرشافة  :فئة الؾغة ادستخدمة - ه

 -واشتًٔاهبا مـ جإب مجٓقر افَراء أو ادًتًّغ أو ادناهديـ اإلظالمٔة

 حتذيذ وسذة الظيام ووسذة التظذيأ   4-

( تٍٔد ذم ن وحدات افًٔاق هل وحدات فٌقية داخؾ ادحتقى )مجِة ، ظٌارة، ؾَرةإ

                                                 

د- شّر حمّد ظٌد احلّٔد: حتِٔؾ ادحتقى ذم بحقث اإلظالم، جدة، دار افؼوق فِْؼ وافتقزيع   (1)

 -123, 120، ص1872وافىٌاظة، 
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افتل يتؿ ظِٔٓا افًد وافَٔاس- وؿد اختذ افٌاحث  افتحديد افدؿٔؼ دًاين وحدات افتًجٔؾ

افٍَرة )وحدة افًٔاق(، ؾٔام اختذ افٍُرة داخؾ ـؾ مَال وحدة فًِد ذم ادثال افًابؼ 

 وافَٔاس )وحدة افتًجٔؾ(-

 مجع املعلومات وبياء التصييف   5-

افذي هق ظٌارة ظـ اشتخراج ؾئات افتحِٔؾ مـ يًتّد افٌاحث ذم بْاء افتهْٔػ 

يًتخرج افٌاحث ؾئات أن  اخلاوًة فِتحِٔؾ ظذ ضريَتغ إوػ اإلظالمٔةحمتقى ادادة 

افتحِٔؾ مـ تهْٔػ ؿٌع فٍئات افتحِٔؾ يًتّد ظذ ادادة افْيرية افتل اضِع ظِٔٓا 

أن  افثإٔة هل وافىريَة -افٌاحث ومجع مًِقماهتا ـّدخؾ ٕيري أو تارخيل فٌِحث

يًتخرج افٌاحث ؾئات افتحِٔؾ مـ تهْٔػ بًدي يًتٌْط ؾٔف ؾئات افتحِٔؾ مـ اختٌار 

اخلاوًة  اإلظالمٔة% مـ جمّقع ادادة 12أويل ظذ ظْٔة مـ جمتّع افٌحث متثؾ ًٌٕة 

ذات خهائص منسـة وافتل  أجزاء إػترتٌط هذه افًِّٔة بتحقيؾ افُؾ  إذفِتحِٔؾ، 

دماهات افرئًٔة افتل تًْٔف ظذ اشتخراج ؾئات افتحِٔؾ وافتل يُّـ تٍرز فٌِاحث آ

 تًّٔتٓا بًِّٔة )بْاء افتهْٔػ(-

 صذم التشليأ: التباس  6-

افَٔاس وأدفة ؿٔاس ادقوقظات  أشِقبَهد بهدق افتحِٔؾ مـ مدى صالحٔة ي 

ًّؾ ظذ ومـ ثؿ ي ،واشتخالص ٕتائج يًتّد ظِٔٓا ،وافيقاهر افتل يريد افٌاحث حتِِٔٓا

تًّّٔٓا(
(1)

افٌحث أو ادَٔاس ادًتخدم  أداةاختٔار افهدق يًًك فتٖـٔد صحة أي أن  

وصالحٔتف شقاء ذم مجع افٌٔإات أو ؿٔاس ادتٌرات وبدرجة ظافٔة مـ افٍُاءة  ٌحثذم اف

متثؾ مُقٕات افتحِٔؾ ادٍاهٔؿ  إذابًط أصُال افهدق  ويًد صدق ادحتقى وافدؿة-

ووع تًريػ إجرائل هلا إػث افتل يًًك افٌاح
(2)

- 

                                                 

 -72تًريٍاتف، مٍاهّٔف، حمدداتف، مهدر شابؼ، ص ,د- شّر حمّد حًغ: حتِٔؾ ادوّقن   (1)

 -60َدمة ذم مْاهج افٌحث ذم افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، ص م :راشؿ حمّد اجلامل  (2)
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 تبع الباحث اخلطقات اآلتقة:يولتحؼقؼ درجة الصدق والصحة لؾتحؾقؾ 

افتحديد افدؿٔؼ فٍئات افتحِٔؾ ووحداتف وتًريػ ـؾ ؾئة تًريًٍا دؿًَٔا وواوحًا  -أ   

ع افٌاحث ظـ ضريَف ووع ًٔتىيافتارخيل افذي افْيري أو مـ خالل افٍهؾ 

 -ذم فُؾ ؾئة مـ ؾئات افتحِٔؾتًريػ واوح وذح وا

آظتامد ظذ جمّقظة مـ ادحُّغ فِحُؿ ظذ مدى صالحٔة ؾئات افتحِٔؾ   -ب

 -ووحدات افًّد وافَٔاس ذم ظِّٔة افتحِٔؾ

  :ثبات التشليأالتباس   7-

افْتائج ًٍٕٓا ظْد إظادة تىٌٔؼ ادَٔاس  إػافقصقل  إمُإٔةيَهد بافثٌات )

ًٓا ذم ادقاؿػ وافيروف ًٍٕٓا(ادًتًّؾ ظذ ادادة ٍٕ
(1)

وظذ هذا إشاس تًًك  -

  :أتٔغافتٖـد مـ وجقد درجة ظافٔة مـ آتًاق بافًٌْة فًٌِديـ  إػظِّٔة افثٌات 

آتًاق بغ حمِِغ ويًْل تقصؾ حمِِغ  :االتساق بني الباحثني الؼائؿني بالتحؾقؾ -أ   

ٕتائج متَاربة ظْدما  إػافْتائج ًٍٕٓا أو  إػيًّالن بنُؾ مٍْرد أحدمها ظـ أخر 

 يًتًّالن افتهْٔػ ًٍٕف ويتًٌان خىقات وؿقاظد افتحِٔؾ ًٍٕٓا-

ٍٕس افْتائج بتىٌٔؼ ٍٕس ؾئات  إػيتقصؾ افٌاحثقن أن  وهق :االتساق الزمـل  -ب

أي أن  جرى افتحِٔؾ ذم أوؿات خمتٍِة إذاافتحِٔؾ ووحداتف ظذ ٍٕس ادوّقن 

 -ظذ إجراءه افتحِٔؾ إول أـثرافٌحث بًد ميض صٓر أو  اءجرإافٌاحث ئًد 

هْاك اتٍاق ظايل بغ افٌاحث أن  افًابَغ إشِقبغبًد تىٌٔؼ افًٌديـ أو ٌغ يتو

ذم افْتٔجة بغ افتٌرات افتل حدثت وان  مع ًٍٕف وافٌاحث إول مع افٌاحث افثاين،

تحِٔؾ مرة ثإٔة وبغ افٌاحث وافٌاحث افٌاحث مع ًٍٕف بّرور مدة زمْٔة ظْدما ئًد اف

تًرف  إحهائٔةرياؤة اشتخدام مًادفة يتؿ ذفؽ ظـ ضريؼ و ،ـإت ضٍٍٔة أخر

                                                 
 -172افٌحث افًِّل مٍٓقمف وأدواتف وأشافٌٔف، مهدر شابؼ، ص (: آخرون)ذوؿان ظٌٔدات و  (1)
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وهل هقفًتلبًّادفة 
(1)

:  

 مًامؾ افثٌات =
 م0

 0+ن1ن

 -= ظدد احلآت ادتٍؼ ظِٔٓا  م   أن  حٔث

  (-1= ظدد احلآت افتل ؿام بسمٔزها ادحُؿ رؿؿ ) 1ن  

 (- 0= ظدد احلآت افتل ؿام بسمٔزها ادحُؿ رؿؿ )0ن  

 =مًامؾ افثٌات 
 م0

= 
0 × 10 

= 
03 

= 2-80 
 05 12+12 0+ن1ن

 اطتخشاز اليتائر  8-

اشتىاع افٌاحث مجع ادَآت افتل ٕؼت ذم صحاؾة أن  ذم ادثال افًابؼ وبًد 

مقوقع افْناط  آحزاب افًراؿٔة افًِْٔة افتل توّْت أو ظاجلت بنُؾ مٌاذ

وبٖشِقب  1840وحتك ظام  1800افهٓٔقين ذم افًراق خالل افٍسة ادّتدة مـ ظام 

( ظددًا مـ هذه افهحػ اشتىاع افٌاحث 13232احلك افنامؾ مـ خالل مراجًة )

حتِٔؾ  أشِقب( مَآً اؾتتاحًٔا ظـ هذا ادقوقع- وؿد اظتّد افٌاحث ظذ 82اشتخراج )

ىرق افًِّٔة فتحَٔؼ هدف افُنػ ظـ مقؿػ صحاؾة ادوّقن فُقٕف إًب اف

افًراؿٔة افًِْٔة مـ افْناط افهٓٔقين ذم افًراق- وؿد بدا ذفؽ واوحًا مـ  إحزاب

خالل افْتائج افتل طٓرت ذم ؾهقل افٌحث حٔث اشتىاع افٌاحث ظـ ضريؼ مجع 

 ٕتائج مًْٔة- إػافتُرارات افتقصؾ 

                                                 
 - 304د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، ص  (1)
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 ملطنوٌمجال تطبيكي لينوذج استنازة حتليل ا

 اشتامرة حتؾقؾ ادضؿقن خاصة بؾجـة حتؽقؿ صدق االشتامرة

 ادحسم              افدـتقرشتاذ إ

 :افًالم ظُِٔؿ ورمحة اهلل وبرـاتف

بافْير فُِّإة افًِّٔة افتل تتّتًقن هبا أوع بغ يديُؿ اشتامرة حتِٔؾ ادوّقن 

ٌِحث افذي أؿقم ب٘ظداده حتت افهحٍل افتل تؿ إظدادها ذم شٔاق افدراشة افتحِِٔٔة ف

( ومٔدإٔة ظْقان: )دور افهحػ افًراؿٔة افٔقمٔة ذم مًاجلة ؿوايا اجلريّة: دراشة حتِِٔٔة

 وافذي هيدف إػ افتًرف ظذ ضًٌٔة ادًاجلة افهحٍٔة فَوايا اجلريّة ذم افهحػ افًراؿٔة

ف ظذ اهلدف مـ ّٕقذجًا(، وافًقامؾ ادٗثرة ظِٔٓا، وافقؿقإافٔقمٔة )صحٍٔة افهٌاح 

 ٕؼها-

 ظذ تًاؤٓت اإلجابةفذا يٖمؾ افٌاحث مـ شٔادتُؿ افتٖـد مـ مدى ؿدرة آشتامرة 

فُؿ تُرمُؿ بتحُٔؿ اشتامرة حتِٔؾ ادوّقن  اً افدراشة وحتَٔؼ اهلدف ادْنقد، صاـر

 وتًريٍاهتا اإلجرائٔة-

 -بافغ تَديري واحساملوتٌَِقا   

  افٌاحث

 ادرفؼات:

 وتًاؤٓت افدراشة افتحِِٔٔة- أهداف , 

 افتًريٍات اإلجرائٔة فٍئات حتِٔؾ ادوّقن-اشتامرة حتِٔؾ ادوّقن  , 

 الذساطة: أٍذافأواًل: 

افتًرف ظذ ضًٌٔة ادًاجلة افهحٍٔة فَوايا اجلريّة ذم افهحػ  إػتًًك افدراشة 

ٗثرة ظِٔٓا ويْدرج ، وافًقامؾ ادافًراؿٔة افٔقمٔة بافتىٌٔؼ ظذ صحٍٔة افهٌاح إّٕقذجاً 

 افٍرظٔة هل: إهدافوّـ هذا اهلدف ظدد مـ 
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 أهداف خاصة بتحؾقؾ ادضؿقن:  -أ

 ، وأوفقيات اهتاممٓا هبا-ٍٔة افهٌاحافُنػ ظـ إٔقاع اجلرائؿ افتل حتيك باهتامم صح -1

ٍٔة افتًرف ظذ افًامت وافهٍات افًامة درتٌُل اجلريّة ذم اجلرائؿ ادْنقرة ذم صح -0

 -افهٌاح

 -ٍٔة افهٌاحتًرف ظذ افدواؾع وإهداف افُامْة وراء ٕؼ ؿوايا اجلريّة ذم صحاف -2

 -ٍٔة افهٌاحافتًرف ظذ إشافٔب افتل اشتخدمت ذم ظرض ؿوايا اجلريّة ذم صح -3

أشافٔب  إػ وإرصادهافَوايا اجلريّة،  ٍٔة افهٌاحافقؿقف ظذ ـٍٔٔة مًاجلة صح -4

 ادًاجلة افهحٔحة

 -ٍٔة افهٌاحفَوايا اجلريّة ذم صح ظالمٔةاإلافتًرف ظذ ادهادر  -5

 -ٍٔة افهٌاحافتًرف ظذ افتقزيع اجلٌراذم دقاد اجلريّة ادْنقرة ذم صح -6

 -ٍٔة افهٌاحافقؿقف ظذ افٍْقن افهحٍٔة افتل اشتخدمت فًرض ؿوايا اجلريّة ذم صح -7

 ٍٔةصحفَوايا اجلريّة ذم  وافتْاولافتًرف ظذ أوجف آتٍاق وآختالف ذم ادًاجلة  -8

 - افهٌاح

 األهداف اخلاصة بالؼائؿ باالتصال:-ب

افَائّغ بآتهال مـ ٕؼهؿ ؿوايا اجلريّة، وتقجٔٓٓؿ  أهدافافُنػ ظـ  -1

 -تْاوهلافَِقاظد ادثذ ذم 

افتًرف ظذ أشٌاب إًدام صٍحات متخههة ذم صئقن ادحاـؿ وافَواء تًٓؿ ذم  -0

رتٌُل اجلرائؿ ظذ اختالف إٔقاظٓا، تقظٔة ادقاضْغ بٖٕقاع افًَاب افتل تَع ظذ م

 وفغ-ٗإثر افًٌِل ظذ ادجتّع مـ وجٓات ٕير خزاء ومً تتْاولـام 

ٍٔة صحافتًرف ظذ اخلٍِٔات احلََٔٔة)دواؾع وأهداف( فْؼ مقاد اجلريّة ذم  -2

 ، وأشٌاب اظتامدها اخلز دون افٍْقن افهحٍٔة إخرى ذم ٕؼ مقاد اجلريّة-افهٌاح

 فتْاولادٌادئ إخالؿٔة وافَٔؿ افتل يْىِؼ مـ خالهلا افَائؿ بآتهال  افتًرف ظذ -3

 ؿوايا اجلريّة-
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فتحََٔٓا مـ ٕؼ  ٍٔة افهٌاحافتل تًًك صح اإلظالمٔةافتًرف ظذ افقطائػ  -4

 ؿوايا اجلريّة-

 ؿوايا اجلريّة- تْاولتٌهر افَائّغ بآتهال بٖشافٔب ادًاجلة افهحٍٔة ادثذ ذم  -5

 :البشحتظاؤالت ثاىيًا: 

 تساؤالت خاصة بتحؾقؾ ادضؿقن:-أ

ؿوايا  ٍٔة افهٌاحـٔػ ظاجلت صح: افدراشة ذم افتًاؤل افرئٔز أهدافتؿ بِقرة  -1

  اجلريّة وما ضًٌٔة مًاجلتٓا هلا؟ وإٌثؼ ظْف جمّقظة مـ افتًاؤٓت هل:

 بَوايا اجلريّة؟ ٍٔة افهٌاحما مدى اهتامم صح -0

 هبا؟ ٍٔة افهٌاحفسـٔز ظِٔٓا؟ وما أوفقيات اهتامم صحما إٔقاع افَوايا افتل يتؿ ا -2

 ؟ٍٔة افهٌاحما اهلدف مـ ٕؼ ؿوايا اجلريّة ذم صح -3

 ؟ٍٔة افهٌاحما إشافٔب افتل اشتخدمت ذم ظرض ؿوايا اجلريّة ذم صح -4

 ظذ ادجرمغ؟  ٍٔة افهٌاحما افهٍات افتل أوٍتٓا صح -5

 ؟ٍٔة افهٌاحذم صح ادتداوفةجلريّة ما افدواؾع افُامْة افتل دؾًت ادجرم ٓرتُاب ا -6

 ؟ٍٔة افهٌاحما افًامت افًامة درتٌُل اجلريّة ذم اجلرائؿ ادْنقرة ذم صح -7

 ؟ٍٔة افهٌاحما مدى ؿإقٕٔة ٕؼ أخٌار اجلريّة ذم صح -8

 ذم اشتَاء مادهتا؟ ٍٔة افهٌاحما ادهادر افتل اظتّدت ظِٔٓا صح -12

 ؟ٍٔة افهٌاحدْنقرة ذم صحما افْىاق اجلٌراذم دًاجلة ؿوايا اجلريّة ا -11

 ؟ٍٔة افهٌاحما افٍْقن افهحٍٔة ادًتخدمة فًرض ؿوايا اجلريّة ذم صح -10

 ؟ٍٔة افهٌاحافهٍحات ٕؼت ؿوايا اجلريّة ذم صح أيذم  -12

 إلبراز ؿوايا اجلريّة؟ ٍٔة افهٌاحما افًْاس افتٌٔقؽراؾٔة ادًتخدمة ذم صح -13

وـان هلا افْهٔب إـز مـ  ٌاحٍٔة افهما إٔقاع ؿوايا اجلريّة افتل أبرزهتا صح -14

 وافهقر؟ افًْاويـ

 واهلدف مـ ٕؼها؟ ٍٔة افهٌاحما ضًٌٔة افًالؿة بغ إٔقاع ؿوايا اجلريّة ذم صح -15
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وإشافٔب افتل  ٍٔة افهٌاحما ضًٌٔة افًالؿة بغ إٔقاع ؿوايا اجلريّة ذم صح -16

 اشتخدمت ذم ظروٓا؟

 ومُان ٕؼها؟ ٍٔة افهٌاححما ضًٌٔة افًالؿة بغ إٔقاع ؿوايا اجلريّة ذم ص -17

 فَوايا اجلريّة؟ ٍٔة افهٌاحما أوجف آتٍاق وآختالف ذم مًاجلة صح -18

 تساؤالت خاصة بالؼائؿ باالتصال:-ب

 ؟ٍٔة افهٌاحافَائؿ بآتهال مـ ٕؼ ؿوايا اجلريّة ذم صح أهدافما  -1

 ؟ٍٔة افهٌاحما إشافٔب افهحٍٔة ادتًٌة فْؼ مقاد اجلريّة ذم صح -0

 دًاجلة وٕؼ ؿوايا اجلريّة؟  ٍٔة افهٌاحؿ وادًاير افتل تْتٓجٓا صحما افَٔ -2

مقاد اجلريّة ذم  تْاولما افقطائػ افتل يًّد فتحََٔٓا افَائؿ بآتهال مـ خالل  -3

  ؟ٍٔة افهٌاحصح

ٍٔة ؿوايا اجلريّة ذم صح فتْاولهؾ تقجد أؿًام خاصة وصحٍٔغ متخههغ  -4

 ؟افهٌاح

 :ثالجًا: فئات حتليأ املطنوٌ

 فئات ادضؿقن )ماذا ققؾ(:   )أ(

مادة ادحتقى وإؾُار وادًاين افتل حيتقهيا، واصتِّت  ولاتتْل اوإجابة هذا افًٗ

 ظذ جمّقظة مـ افٍئات افٍرظٔة هل:

قػة صح تـاولتفافئة أكقاع اجلرائؿ: وهل الػئة التل تبحث يف أكقاع اجلرائؿ التل  -1

مثؾ الصباح
(1)

: 

 -وافتخريب ادتًّد فِدور افًُْٔةات: افنؿة واحلريؼ ادتًّد، جرائؿ ود ادّتُِ  1/1

 جرائؿ ود إؾراد: افَتؾ وافيب وهتؽ افًرض-  1/0

                                                 
 -221، صمهدر شابؼًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث اف  (1)
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 جرائؿ ود افْيام افًام: ـجرائؿ أمـ افدوفة وإصاظة افٍقى وافتخريب-  1/2

 إضٍال- وإمهالجرائؿ ود إهة: اخلٔإة افزوجٔة   1/3

 ظتداء ظذ أماــ افًٌادة-جرائؿ ود افديـ: آ  1/4

 جرائؿ ظامة ود إخالق: ـإؾًال افٍاوحة واخلادصة فِحٔاء افًام-  1/5

 -هدر ادال افًامجرائؿ ود ادهادر احلٔقية: مثؾ   1/6

اجلرائؿ ادًِقماتٔة: وهل اجلرائؿ ادَهقد هبا اؿتحام إٔيّة احلاشب أيل ادِّقـة   1/7

 شقب دامرشة إٔنىة ؽر ؿإقٕٔة- مثؾ هؿة افٌٔإاتفمخريـ وـذفؽ اشتخدام احلا

 افتنٌٔؾ وؽرها- وإجراءاتوادًِقمات، تًديؾ افٌٔإات، هؿة افزامج 

 : وهل جرائؿ خالف ما ذـر-أخرىجرائؿ   1/8

فئة اهلدف مـ الـرش: وهل هتدف التعرف ظذ األهداف التل يسعك الؼائؿ باالتصال  -0

، وقد تؿ تؼسقؿفا قػة الصباحار وقضايا اجلريؿة يف صحإىل حتؼقؼفا مـ وراء كرش أخب

 إىل:

هدف اإلثارة وافتنقيؼ: وهل هتدف فِسـٔز ظذ جقإب ؽريٌة وصاذة تُن رتابة   0/1

 افْيام افَّٔل ذم ادجتّع- إضارإصٔاء ادٖفقؾة ذم احلٔاة، وخترج ظـ 

قيـ وّٕق افنخهٔة هدف وؿائل ظالجل: افقؿاية مـ اجلريّة هل ظِّٔة مْع تُ  0/0

اإلجرامٔة وبروز شِقك مواد فِّجتّع، وذفؽ ب٘جياد افىرق وإشافٔب افتل مـ 

صٖهنا دمْب افيروف وافًقامؾ آجتامظٔة وآؿتهادية افتل تنُؾ أشٌابًا تًاظد 

 وتًٓؾ وتنجع ظذ ارتُاب اجلريّة-

دون تًٍر وحتِٔؾ، واإلخٌار: وهْا ادَهقد آـتٍاء بتَديؿ اخلز  اإلظالمهدف   0/2

 حٔث يَتك دور افهحٍٔة باإلظالم واإلخٌار-

 أخرى: وهل تِؽ إدوار افتل مل ترد ؾٔام شٌؼ-  0/3

فئة أشالقب ظرض ادادة: هذه الػئة تسعك لؾتعرف ظذ األشالقب ادتبعة لعرض ادادة  -2

قؾ لتدظقؿ ادادة بالتػاصقؾ أم تؽتػل بـؼؾفا دون تػاص قػة الصباحوهؾ تعؿد صح

 ومـ ثؿ تؿ تؼسقؿ هذه الػئة إىل:
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اجلريّة مْذ ؿٔامٓا حتك  بتْاولظرض ادادة بافتٍاصٔؾ ـامِة: تَديؿ ادادة افهحٍٔة   2/1

افْٓاية، مع ذـر ادجرم ودواؾًف وافوحٔة وافىريَة وإشِقب افذي متت بف 

 اجلريّة وصقٓ فٍُٔٔة افُنػ ظـ اجلريّة- 

 إشئِةظـ بًض  اإلجابةول اَديؿ خز ظـ اجلريّة يتْظرض ادادة دون تٍاصٔؾ: ت  2/0

 دون تٍاصٔؾ- ةافًت

ظرض ادادة مع بًض افتٍاصٔؾ: تَديؿ ادادة افهحٍٔة بتَديؿ بًض تٍاصٔؾ   2/2

 اجلريّة، دون اخلقض ذم ـاؾة افتٍاصٔؾ وادًْل تَديؿ ادادة مع ذـر بًض أحداثٓا-

ظذ ادجرم وتؿ  قػة الصباحفا صحفئة الصػات: وهل جمؿقظة الصػات التل تضػق -3

 تؼسقؿفا إىل:

صٍات افٌىقفة: هل جمّقظة مـ إوصاف اإلجيابٔة افتل تىِؼ ظذ ادجرم مثؾ   3/1

 افنجاع افَقي-

صٍات مٍْرة: جمّقظة مـ إوصاف افًٌِٔة افتل تىِؼ ظذ ادجرم ـافَاتؾ افًارق   3/0

 ٓ خياف اهلل- 

صٍة ظذ ادجرم شقاء  أين إوٍاء وادة افهحٍٔة بدبدون صٍات: وهل تَديؿ اد  3/2

 -اإلجياببافًِب أو 

فئة الدوافع: هل جمؿقظة األشباب والعقامؾ التل دفعت ادجرم الرتؽاب اجلريؿة  -4

 وهل:

دواؾع ذاتٔة: وهل دواؾع خاصة بادجرم ترتٌط بسـٌٔف اجلًدي وافٍْز، ـادرض   4/1

 افًَاؿر ادٗثرة ظذ افًَؾ- وتْاولخدرة ادقاد افُحقفٔة واد تْاولافًَع أو 

دواؾع اجتامظٔة: وهل جمّقع مـ افًقامؾ افتل ترتٌط بىًٌٔة ادجرم آجتامظٔة   4/0

وافتل دؾًتف فًِِقك افٌر شقي، ـإهة وإصدؿاء وافًادات وافتَافٔد مثؾ ؿتؾ 

 افؼف-
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نٓا افدوفة افتل يْتّل هلا دواؾع شٔاشٔة: وهل جمّقظة افيروف افًٔاشٔة افتل تًٔ  4/2

  ادجرم وافتل تدؾًف هلذا افًِقك وترتٌط افيروف افًٔاشٔة باحلروب وافٍتـ-

ذم افتدهقر آؿتهادي  تًاهؿدواؾع اؿتهادية: وهل جمّقظة مـ افًقامؾ افتل   4/3

 ٍَر وافٌىافة وؽرها-افذم ارتٍاع ًٌٕة اجلريّة مثؾ  تًاهؿفٌِالد 

 مع افيروف وافًقامؾ افًابَة- إدراجٓاوافيروف افتل مل يتؿ  أخرى: هل افًقامؾ  4/4

فئة السامت العامة: ويطؾؼ ظؾقفا أحقاكًا فئة الؼدرات وهل التل تصػ اخلصائص  -5

 الشخصقة، وأهؿ السامت السقؽقلقجقة، وبعض األشالقب القصػقة التل تسعك لقصػ

 .شامت األفراد ادتضؿـني يف االتصال وخصائصفؿ

 -مـ افىٍقفة حتك افثامْة ظؼ(، افنٌاب ، افرجقفة، افُٓقفةث )أحداافًّر:   5/1

 -إٔثك   اجلْس: ذـر 2/6 

 -متزوج   احلافة آجتامظٔة: أظزب   5/2

فئة مدى قاكقكقة الـرش: وهذه الػئة هتدف إىل التعرف ظذ مدى قاكقكقة كرش أخبار  -6

 اجلريؿة يف صحػ الدراشة مـ ظدمف، وقد تؿ تؼسقؿفا إىل:

افْؼ بدون حُؿ ؿوائل: هل تِؽ افَوايا افتل تؿ ٕؼها بدون حُؿ ؿوائل   6/1

 صادر بحؼ اجلاين شقاء بافًٍق أو افًَقبة-

افْؼ بحُؿ ؿوائل: هل تِؽ افَوايا افتل تؿ ٕؼها مدظّة بحُؿ ؿوائل صادر   6/0

 مـ ادحُّة بحؼ اجلاين-

 قػة الصباحاظتؿدت ظؾقفا صحفئة ادصادر اإلظالمقة: وهل ادصادر اإلظالمقة التل  -7

 :كاآليتشقاء كاكت مصادر الصحقػة الداخؾقة أو اخلارجقة وهل 

ادهادر افذاتٔة: وهل تِؽ ادهادر افتل تًتّد ؾٔٓا افهحٍٔة ظذ هٔئة حتريرها ذم   7/1

 احلهقل ظذ إخٌار مثؾ ادْدوب وادراشؾ، ومها:

 فهحٍٔة بتًّٔتف فتّثِٔٓا ذم جٓةادْدوب افهحٍل: هق افهحٍل افذي تَقم ا  7/1/1

 -ما أو ؿىاع أو وزارة فتزويدها بإخٌار ويُقن ذم ٍٕس مْىَة إصدار افهحٍٔة
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بهٍة ظامة خارج  اإلظالمٔةادراشؾ: ادراشؾ مْدوب اجلريدة أو ادٗشًة   7/1/0

، بكف اإلظالمٔةّؾ ؾٔٓا ادٗشًة ًادديْة افتل تهدر ؾٔٓا افهحٍٔة أو ت

 ، ويًَْؿ فْقظغ-أخرىا ـإت هذه ادديْة داخؾ افدوفة أو دوفة م إذاافْير 

  ادراشؾ افداخع: وهق مْدوب افهحٍٔة افدائؿ وافثابت داخؾ أرض

ذم  أيافقضـ أو افدوفة فُْف خارج ٍٕس ادُان افذي تهدر ؾٔف افهحٍٔة 

 -أخرىمديْة 

  ادراشؾ اخلارجل: هق افذي يًّؾ خارج أرض افقضـ، حٔث يراشؾ

 ذم اخلارج- أخرىتف مـ دوفة صحٍٔ

 : إػادهادر اخلارجٔة وتًَْؿ   7/0

وـآت إٌٕاء: تًّؾ وـآت إٌٕاء مـ خالل صٌُة واشًة مـ ادْدوبغ   7/0/1

وادراشِغ ادْتؼيـ ذم مجٔع إٔحاء افًامل، وهل بذفؽ تقؾر فِهحػ ـّٔة 

ل ظِٔٓا بّهادرها صحٍٔة احلهق أيـٌرة مـ إخٌار افًادٔة فٔس ب٘مُان 

  :إػافذاتٔة، وتًَْؿ 

وـآت إٌٕاء افًادٔة: وهل افتل تَقم بتٌىٔة أهؿ افًقاصؿ واددن  -أ   

افرئٔـًٔة فُزى ومْاضؼ إحداث افًاخْة ذم افًامل بنٌُة واشًة مـ 

 ادراشِغ وادُاتب، ٕيـرا ًدا يٍُِف هذا مـ أمقال وإمُإٔات ٓ يُّـ

حػ أو حمىات اإلذاظة وهل: رويسز، أشقصٔتدبرس، تتحِّٓا افهأن 

 وافٔقٕايتٔدبرس إسٕاصقٕال، ووـافة إٌٕاء افٍرًٕٔة-

وـآت إٌٔاء خاصة: وهل وـآت خاصة ممِقـة ٕؾراد أو مجاظات   -ب

تًّؾ ذم بًض افٌِدان وفٔس هلا افَدرة ظذ جماراة وـآت إٌٕاء 

ظذ تكحيات ادًئقفغ مـ  افقضْٔة حٔث أهنا تتخهص ؾـل احلهقل

خالل مَابالت صحٍٔة دمرهيا مًٓؿ حـقل افَـوايا ادثارة وـذفؽ 

احلهقل ظذ مذـرات افنخهٔات افتارخئة واهلامة ثؿ تًروٓا فِْؼ 

 إٌٔاء اددى- وهل مثؾ: وـافة 
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وـآت إٌٕاء ادحِٔة: وهل وـآت إٌٕاء افتل هتتؿ بتٌىٔة إخٌار  -ج

وهذا ٓ يٍْل اهتاممٓا بافنئقن افدوفٔة،  فًِراقادحع  ظذ افهًٔد

وتُقن تابًة فِْيام افرشّل ذم افدوفة، وتًُس رأي احلُقمة وافتٔار 

افًٔاد افذي ظذ دؾة احلُؿ، وذم أؽِب إحٔـان يُـقن ضاؿّٓا 

 -افًراؿل اإلظالمصٌُة افًامؾ ؾٔٓا مـ داخؾ افدوفة، مثؾ 

: هل ادقاؿع افتل تْؼ مقادها اإلخٌارية وافًامة ظذ ادقاؿع آفُسؤٕة  7/0/0

 صٌُة إٓسٕت، مثؾ اجلزيرة ٕت، وافًربٔة ٕت-

افهحػ ادحِٔة وإجٌْٔة: وهل ادقوقظات افتل تَِْٓا صحػ افدراشة   7/0/2

 ظـ صحػ حمِٔة أو ظربٔة أو أجٌْٔة- 

 خالف ما ذـر- أخرى: وهل مهادر أخرىمهادر   7/0/3

 دون: وهل تِؽ افتل مل يذـر مهدرها-ب  4/ 7/0

فئة التغطقة اجلغرافقة: ويؼصد هبا ادـطؼة اجلغرافقة التل تـتؿل إلقفا اجلريؿة وتؿ  -8

 تؼسقؿفا: 

 -ٍٔة افهٌاحافذي تهدر ؾٔف صح افًراقحمِٔة: وهل إخٌار افتل تَع ذم   8/1

 ظربٔة: هل إخٌار افتل تَع ذم ادْىَة افًربٔة-  8/0

ة: هل أخٌار اجلريّة وافَوايا افتل تَع خارج افدوفة افتل تهدر ؾٔٓا افهحٍٔة دوفٔ  8/2

 وخارج افدول افًربٔة-

 فئات الشؽؾ )كقػ ققؾ(: )ب( 

وهل جمّقظة افٍئات افتل تهػ ـٍٔٔة وأشِقب تَديؿ أو ظرض ادحتقى وهتتؿ 

باإلجابة ظذ افًٗال ـٔػ ؿٔؾ؟ 
(1)
 ة هل:واصتِّت ظذ جمّقظة مـ افٍئات افٍرظٔ 

 

                                                 
 -221، ص مهدر شابؼد- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة،   (1)
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يف  قػة الصباحفئة الػـقن الصحػقة: هل الػـقن الصحػقة التل اظتؿدت ظؾقفا صح -12

 ظرض قضايا اجلريؿة، واصتؿؾت ظذ جمؿقظة مـ الػئات الػرظقة هل: 

اخلز: أبًط إصُال افهحٍٔة وهق ظٌارة ظـ تَرير يوٍل دؿة ومقوقظٔة ظِـك   12/1

د مـ افَراء، وهل تثر اهتاممٓؿ حادثة أو واؿًة أو ؾُرة صحٔحة متس أـز ظد

 بَـدر مـا تًٓؿ ذم تّْٔة ادجتّع وترؿٔتف-

افَهة اخلزية: هل افتَارير إٔٔة افنيًة ظـ إحداث ادّٓة، وحتتقي ظذ   12/0

 إشئِةظذ  اإلجابةتٍاصٔؾ احلدث وـؾ جقإٌف افتل يِخهٓا خزاء افهحاؾة ذم 

 داذا؟ أيـ؟ وٓ تسك جإًٌا خلز ٓ دمٔب ظْف-  : مـ؟ متك؟ ماذا؟ ـٔػ؟أتٔةافًتة 

افتَرير: افٍـ افذي يَقم ظذ ادًِقمات وادًارف حقل افقؿائع ذم شرها   12/2

وحرـتٓـا افديْامُٔٔة، ويَع ما بغ اخلز وافتحَٔؼ، وٓ يًتقظب مجٔع اجلقإـب 

يروف يًتقظب وصػ افزمان وادُان وافأن  افرئٔـًٔة ؾـل احلدث، ويُّـ

 ادرتٌىة باحلدث ويًّح ب٘براز أراء افنخهٔة فِّحرر-

احلديث افهحٍل: ؾـ يَقم ظذ احلقار بغ افهحٍل وافنخهٔة أو ظدة   12/3

صخهٔات، هبدف احلهقل ظذ أخٌار أو مًِقمات جديدة، أو ذح وجٓة ٕير 

 -مًْٔـة، أو تـهقير مقاؿػ ضريٍة ذم حٔاة افنخهٔة

ح ويٍن ويٌحث ذم إشٌاب وافًقامؾ آجتامظٔة وآؿتهادية افتحَٔؼ: ؾـ يؼ  12/4

وافًٔاشٔة وافٍُرية افتل تُّـ وراء اخلز أو افَؤة أو ادنُِة أو افٍُرة أو 

 افياهرة افتل يدور حقهلا افتحَٔؼ-

ادَال: هق إٕناء متقشط افىقل يُتب ٕثرًا ظادة ويًافج مقوقظًا بًْٔف بىريَة   12/5

يِتزم افُاتب بحدود هذا ادقوقع ويُتب ظْف مـ وجٓة أن  ظذبًٔىة ومقجزة 

 - ٕيره هق

افُاريُاتر: ؾـ شاخر يًتّد افرشؿ احلر وادٌافٌة افٍْٔة افًاخرة فَْد افيقاهر   12/6

، وهل ظِّٔة حتقيؾ اإلًٕانآجتامظٔة وافًٔاشٔة أو افنخهٔة افتل تْال مـ حٔاة 

 فٍت إٓتٌاه إمقر ادحّقدة فدظّٓا وافًٌِٔة إؾُار فرمقز مُتقبة ومٍٓقمة بَهد

 دًاجلتٓا-
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فئة ادققع: وهل دراشة مققع ادادة مقضع التحؾقؾ يف القشقؾة اإلظالمقة ومؼاركتفا  -11

 باألمهقة الـسبقة لؽؾ مققع ضبؼًا، لؾتعرف ظذ األمهقة اخلاصة بؽؾ مـفا.

وؿ أهؿ إخٌار إواؾة فِرأي أوػ: وهل افهٍحة إوػ مـ افهحٍٔة افقاجٓة، وت  11/1

 افًٔاد )آؾتتاحٔة(-

ما بغ اخلز وادقوقع، وهل  ادزاوجةداخِٔة: ختتِػ ظـ افهٍحة إوػ ب٘مُإٔة   11/0

 متتد بغ افهٍحة إوػ وإخرة-

 خرة مـ افهحٍٔة-وهل افهٍحة إ أخرة:  11/2

 اجلريدة أو ادجؾة أو الؽتاب لؾؿضؿقن فئة ادساحة: وهل الػئة التل تؼقس احلجؿ ادتاح مـ -10

مقضع التحؾقؾ، حقث يشر ظـرص احلجؿ ددى االهتامم بعرض ادقضقع وتؼديؿف، 

 بحقث كؾام زادت ادساحة والققت كان ذلؽ دلقاًل ظذ زيادة االهتامم.

ؾئة افًْاس افتٌٔقؽراؾٔة: وهل افٍئة افتل تٌحث ذم افقشائؾ افتل اتًٌت إلبراز مقاد  -12

بٖٕقاظٓا ادختٍِة، وتؿ تًَّٔٓا  وظْاويـيّة مـ صقر أو خىقط، وإضارات، اجلر

 :ـأيت

 :إػويـ: وتًَْؿ اافًْ  12/1

افًريض: وهق افًْقان افذي يُقن مْنقرًا ذم افهٍحات افداخِٔة ظذ ظرض   12/1

 افهٍحة ٕيرًا ٕمهٔة ادقوقع-

ظّقد، وٓ يهؾ فًرض افهٍحة افًْقان ادّتد: هق افًْقان افذي يزيد ضقفف ظـ   12/0

 مثؾ افًْقان افًريض-

افًْقان افًّقدي: هق افًْقان افذي يْؼ ظذ ظّقد واحد ويُقن مَاس حرؾف   12/2

 أـز مـ مَاس حرف ادتـ-

 : وهل مًاحة مْتيّة افنُؾ، أوالظٓا ؾقاصؾ وأشٔجة حتٔط بادقوقعاإلضارات  12/0

 وتٍهِٓا ظـ شائر ادقاد- أـثرحتٔط بامدة مىٌقظة أو ظذ ظّقد أو 

إفقان: وهل تِؽ افتٖثرات افىٌاظٔة ؽر افًقداء افتل تُتًٌٓا إفقان افىٌاظٔة   12/2

 ادًتخدمة ذم بْاء وحدات افهٍحة-
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إرؤات: إلبراز بًض افقحدات افىٌاظٔة يًتخدم ادخرجقن أرؤات ؽر  12/3

 بٔواء تىٌع ظِٔٓا احلروف أو تٍرغ مْٓا-

هقر: تًد افهقرة مـ أهؿ افًْاس افىٌاظٔة، وذفؽ فَدرهتا افتٖثرية ومًإٔٓا اف 12/4

 :إػادّٓة افتل حتِّٓا فَِراء، وتؿ تًَّٔٓا 

افهقر اخلزية ادًتَِة: وتتًؿ بتَديؿ خدمات إخٌارية ـامِة مع اظتامدها  12/4/1

 ًاحة ـٌرة-ظذ ـِامت ؿِِٔة فؼح ادًاين ؽر افياهرة ذم افهقرة، وتْؼ ظذ م

افهقر ادقوقظٔة: وهل تتهؾ بام حتِّف افقحدات افىٌاظٔة مـ مًْك وتًز  12/4/0

 ظـ حليات وؿقع احلدث-

افهقرة افنخهٔة: وهل افهقر افتل تتًِؼ بافنخهٔات ذات افًالؿة  12/4/2

 بادادة افتحريرية ادْنقرة وتْؼ ظذ ظّقد واحد أو ظّقديـ-

نّؾ ظذ خىقط وهبا تدرجات طِٔة خٍٍٔة، ويتؿ رشؿ هذه افرشقم: افهقر افتل ت 12/5

اخلىقط باشتخدام حز أشقد ؿقي ظذ ورق شىحف ٕاصع، إلحداث ؿدر ظال مـ 

افتٌايـ بغ اخلىقط إرؤة، وهل مـ أؿدم افًْاس ادًتخدمة ذم افهحاؾة، 

     وهل تنّؾ ظذ: 

فِنخهٔات ادتوّْة افرشقم افنخهٔة افٔدوية: وهل افرشقم افٔدوية   12/5/1

ذم افقحدات افتحريرية ادْنقرة، مثؾ بًض افنخهٔات افتارخئة، أو 

 بًض افرؤشاء وادناهر-

 افهقر افتقؤحٔة: وهل افرشقم افتل تًاظد ظذ إيواح ادًِقمات ادًَدة  12/5/0

 وادىقفة، أو افتًٌر ظـ إرؿام وادٗذات ادختٍِة-

وتًتخدم هذه افرشقم ذم افتٖثر ظذ افَارئ بافتًٌر افرشقم افتًٌرية:   12/5/2

ظـ إًٍٓآت افًٍْٔة، ومـ ثؿ يُثر اشتخدامٓا ظادة مع ادقوقظات 

 إدبٔة ـافَهص وافنًر وصٍحات افٍـ واجلريّة-
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تَدم بًض افقؿائع بىريَة أن  حتاولافرشقم افًاخرة: وهل افرشقم افتل   12/5/3

إلثارة افَراء دماه احلدث، أو حند أراء  شاخرة تتًؿ بادٌافٌة، وذفؽ

 فقجٓة ٕير بًْٔٓا، ـام تًتخدم فِتٍْٔس ظـ افَراء بافًخرية مـ إوواع

 ؽر افًقية ذم ادجتّع- 
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 األشتاذ الػاضؾ: /الدكتقر الػاضؾ

ادَابِة افتل أظدها ذم شٔاق دراشة افَائّغ بغ يديؽ اشتامرة  وع افٌاحثي

افٔقمٔة ذم مًاجلة أخٌار اجلريّة دراشة  افًراؿٔةدور افهحػ فٌحثف ادقشقم: )بآتهال 

 ومٔدإٔة(- حتِِٔٔة

 حماور ادؼابؾة: تؿ تؼسقؿ ادؼابؾة لثالث حماور هل:

 مـ كرش  احقػة الصبادحقر األول: حمقر أشالقب وأهداف الؼائؿ باالتصال يف صح

 قضايا اجلريؿة.

 ؟ٍٔة افهٌاحافَائؿ بآتهال مـ ٕؼ ؿوايا اجلريّة ذم صح أهدافما  -1

ٍٔة ما إشافٔب افهحٍٔة افتل يتًٌٓا افَائؿ بآتهال فْؼ مقاد اجلريّة ذم صح -0

 ؟افهٌاح

 ؟ٍٔة افهٌاحهؾ هْاك ظقامؾ مٗثرة ذم إتَاء ؿوايا اجلريّة افتل يتؿ ٕؼها ذم صح -2

 ثاين: حمقر ادعاير والؼقؿ والقطائػ التل يسعك الؼائؿ باالتصال لتحؼقؼفا مـ ادحقر ال

 .قػة الصباحقضايا اجلريؿة يف صح تـاولخالل 

 دًاجلة وٕؼ ؿوايا اجلريّة؟  ٍٔة افهٌاحما ادًاير وافَٔؿ افتل تْتٓجٓا صح -1

ة ادراد ٓختٔار ومًاجلة ؿوايا اجلريّ ٍٔة افهٌاحما افَٔؿ افتل تَقم ظِٔٓا صح -0

 ٕؼها؟

ـ خالل  -2  ؿوايا اجلريّة؟ تْاولما افقطائػ افتل يًّد فتحََٔٓا افَائؿ بآتهال م

  وكرش قضايا اجلريؿة. تـاولادحقر الثالث: حمقر التخصص يف 

 وإن مل يقجد ما هل إشٌاب؟ ٍٔة افهٌاحهؾ تقجد أؿًام خاصة باجلريّة ذم صح -1

 ؟ٍٔة افهٌاحإقن ذم صحهؾ يقجد صحٍٔغ متخههغ ذم اجلريّة وافَ -0

 ؟ٍٔة افهٌاحؿوايا اجلريّة ذم صح بتْاولهؾ تقجد أبقاب أو صٍحات متخههة  -2

 ؟ٍٔة افهٌاحؿوايا اجلريّة ذم صح يتْاولما هل صٍات افهحٍل افذي  -3

 ما هل أبرز ادهادر افتل تًتّدون ظِٔٓا ذم اشتَاء مقادـؿ اخلزية اخلاصة باجلريّة؟ -4
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 الصدم والجبات اختبازات
ثؾ افًالؿة بغ صدق آختٌار وثٌاتف وجٓان فقء واحد هق مدى صالحٔة ذفؽ مت

أن  يٍسض ذم آختٌار إذئَس ما ووع فَٔاشف وذم إظىائف ٕتائج متامثِة، أن  آختٌار ذم

ظافٔة  ارتٌاضٔةتُقن افًالؿة بغ ـؾ مْٓام ظالؿة أن  يُقن صادؿًا وثابتًا، وفذا يٍسض

وهْاك جمّقظة مـ افًقامؾ  - هذه افهقرة ذم افتًٍر وافتًّٔؿبحٔث يُّـ آظتامد ظذ

تٗثر ذم صدق آختٌار وثٌاتف مْٓا تِؽ افًقامؾ ادتًَِة بآختٌار ًٍٕف مـ حٔث فٌتف، 

وإجراءات تىٌَٔف وتهحٔحف، وصٔاؽة ؾَراتف، وشٓقفة تِؽ افٍَرات أو صًقبتٓا، 

وضقل آختٌار أو ؿكه
(1)

٘جراء ظدد مـ آختٌارات افتل وفذفؽ يَقم افٌاحث ب -

حد ـٌر  إػ دماوزؿد  إداةادَٔاس أو إػ أن حتك يىّئـ  إمقردمًِف يتٖـد مـ هذه 

 -ودؿتٓا إداةإخىاء اخلاصة بافتهّٔؿ وافتىٌٔؼ افتل تٗثر ذم صالحٔة ادَٔاس أو 

ىًَِا، وفُـ م دماوزاً  إخىاءهذه  دماوزويُاد جيّع اخلزاء وافٌاحثقن ظذ صًقبة 

دؿة افْتائج وافثَة  إػادُّـ هق تَِٔؾ ؿدر اخلىٖ بًٌْة ـٌرة بحٔث يىّئـ افٌاحث 

ؾٔٓا
(2)

-  

ِحهقل ظذ بٔإات أو ف افذي يًًكآشتٌٔان أحد وشائؾ افٌحث افًِّل  ديًو

مـ  آشتٌٔانوتتٖفػ اشتامرة  -ادماهاهتؿ أومٔقهلؿ  أو اجلّٓقرمًِقمات تتًِؼ بٖحقال 

رة حتتقي ظذ جمّقظة مـ افٍَرات يَقم ـؾ منارك باإلجابة ظِٔٓا بًٍْف دون اشتام

وذفؽ بًد صٔاؽتٓا مـ ؿٌؾ افٌاحث صٔاؽة واوحة وشِٓة  مًاظدة أو تدخؾ مـ احد،

 إجراءيًسصد هبا ظْد أن  وهْاك ظدد مـ ادًاير اهلامة افتل يٌٌْل فٌِاحث -وؿهرة

يتقؾر ٕداة افٌحث وهل آشتٌإة درجة مْاشٌة أن  دراشتف وتىٌَٔف فالشتٌٔان ومْٓا:

 افٌحث )آشتٌإة( أداةتُقن  أي، ومٌَقفة مـ ذوط افهدق وافثٌات وادقوقظٔة

                                                 
، ظامن،،دار افٍُر فِىٌاظة 1افَٔاس وافتنخٔص ذم افسبٔة اخلاصة، ط  أشافٔبؾاروق افروشان:   (1)

 -52، ص1867وافْؼ وافتقزيع، 

 -528ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، صد- حمّد   (2)
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مَْْة
(1)

 أي ،هق افذي ئَس ما أظد مـ أجؾ ؿٔاشف ؾًالً  آختٌار افهادق )افهحٔح(ؾ- 

يًْل  اإلضارهذا  وافهدق ذم ئَس افقطٍٔة افتل أظد فَٔاشٓا، وٓ ئَس رء خمتِػ،

 يَاس بف- أن  ؿهد درجة يًتىٔع هذا آختٌار ؿٔاس ما أي إػمدى أو  أي إػ

  :الصدم يف البخح

ويَهد  ،ووع فَٔاشف ؾًاًل  ما آشتٌإة أشئِةتٗدي وتَٔس أن  هق ويَهد بف:

وـذفؽ تُقن  آشتٌإةنِّٓؿ توؾَراهتا ومٍرداهتا ومٍٓقمة دـ شقف  آشتٌإةووقح 

ئَس آشتٌٔان ما أن  :مْٓا افهدق فف تًريٍات ـثرةو -لحلة فِتحِٔؾ اإلحهائصا

ٕوزإف افًٌْٔة،  يًُس آشتٌٔان ادحتقى ادراد ؿٔاشف وؾَاً أن  :ووع فَٔاشف، ومْٓا

افًٗال أو افًٌارة ادقجقدة ذم آشتٌٔان، تَٔس ما يٍسض أن  ويًْل افهدق بهٍة ظامة

 .افٌحث ؿٔاشف بافًٍؾ

د مـ صدق فو ـُ ّغ، ظذ إداةِتٖ ُِ ، هْاك ظدة أشافٔب أينها هق صدق ادُح

 إشئِةـإت  إذاحيُؿ بام أن  ادحُؿ صخص خمتص ذم هذا ادجال، ويُّْفأن  اظتٌار

ينر افٌاحث ذم أن  ادقوقظة ذم آشتٌٔان تَٔس ؾًاًل ما ووًت فَٔاشف؛ وهلذا يُّـ

افرشافة، وجيب  أداةحُّغ ـىريَة ذم تَدير صدق إٔف ؿد اشتخدم صدق اد إػرشافتف 

 ًدُ وي .يَدر ذفؽ تَديراً  وإٕامأو ثٌاهتا،  إداةادحُؿ ٓ ئَس صدق إػ أن اإلصارة هْا 

 ضرق افهدق صٔقظاً  أـثرصدق ادحُّغ أو اشتىالع آراء ادحُّغ اخلزاء مـ 

دؿَٔة؛ ٕن بًض ادحُّغ فدى افٌاحثغ، وفُْٓا فًٔت  وشٓقفة، وأصٓرها اشتخداماً 

 خيتار افٌاحث ظدداً أن  ذم حتُٔؿ آشتٌٔان، وصدق ادحُّغ هق أمْٔاً  ؿد ٓ يُقن خمِهاً 

مـ ادحُّغ ادتخههغ ذم جمال افياهرة أو ادنُِة مقوقع افدراشة، ويىِب مْٓؿ 

 .ؽر مرتٌىة أمتهحٔح افٍَرات أو احلُؿ ظِٔٓا بٖهنا مرتٌىة بافًٌد افذي تًَٔف 

                                                 

، افَاهرة،،دار 0افٌحث ذم افسبٔة وظِؿ افٍْس، ط  ظٌداحلّٔد جابر وخري امحد ـاطؿ: مْاهج  (1)

  -320، ص1867افْٓوة افًربٔة، 
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 :هل هـاك شبعة أكقاع مـ الصدقو

 .يدل ظذ ؿٔاس ما ووًت فَٔاشف إداةـان ميٓر  إذاافهدق افياهري:  -1

ئَس أبًاد ومٍاهٔؿ افدراشة، ومـ ضرق  إداةـان حمتقى  إذاصدق ادحتقى:  -0

 .ؿٔاشف مًامالت آرتٌاط

 .وقع افدراشةادٍٓقم مق إداةتَٔس أن  :أي صدق ادٍٓقم: يتًِؼ بافٌْاء ادٍاهّٔل -2

ظْاس دًرؾة مدى ؿٔاشٓا فِهٍة  إػافهدق افًامع: هيتؿ بتحِٔؾ افهٍة ادَاشة  -3

 .ادَاشة

، ؾُٔقن آختٌار (حمؽ) صدق ادحؽ: يًْل مدى ارتٌاط ادَٔاس مع مًٔار حمدد -4

 .ذم افُنػ ظام جاء بف ادحؽ ـان ادحؽ صادؿاً  إذا ٕاجحاً 

5-  ٌُ  .ٗ ادَٔاس بافقاؿعافهدق افتٌْٗي: يًتّد ظذ مدى تْ

افهدق افتالزمل: اتٍاق ٕتائج مَٔاشغ ئًَان ٍٕس افهٍة، وأحدمها مًروف  -6

 .بافهدق وافثٌات

  :الجبات يف البخح

واحلهقل ظذ  آشتامرةتُرار تىٌٔؼ  إمُإٔة :يًرف افثٌات ذم افٌحث ظذ إف 

)مدى آظتامد  أو Reliabilityوافثٌات بٖبًط مًإٔف هق ادٖمقٕٔة  -ٕتائج ثابتة ـؾ مرة

اإلظادة مع حتَٔؼ ٕتائج متًَة، وٓ تقجد صًقبة ـٌرة  أوظذ( وهق افَدرة ظذ افتُرار 

اشتخدم  إذاافٌاحث حيهؾ ظْد افَٔاس ظذ افْتائج ًٍٕٓا أن  يًْلذم حتَٔؼ افثٌات ؾٓق 

ادٌحقثة  ادادةذات إشافٔب ظذ 
(1)

تامٓت تزيد مـ احأن  هْاك ظدة ظقامؾ يُّـ- و

 :أيتثٌات اشتامرة آشتٌٔان، وهل ظذ افْحق 

مـ ؿٔاس  اإلجابة: يُّـ زيادة ظدد خٔارات اإلجابةزيادة ظدد زيادة ظدد خٔارات  -1

                                                 

ة، ترمجة د- حمّد ريتنارد بـ )وآخرون(: حتِٔؾ موّقن اإلظالم ـ ادْٓج وافتىٌَٔات افًربٔ ( 1)

 -164، ص 1880ٕاجل اجلقهر، اربد، ؿدشٔة فِْؼ، 
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ًٕؿ أو ) افزوج وافزوجة مثاًل بـ تٍاهؿثٌات آشتٌٔان بدرجة أـز، ؾٌدًٓ مـ ؿٔاس 

 تٍاهؿتام،  ٍاهؿت، يُّـ ؿٔاشف مـ خالل مَٔاس ذي أربع درجات؛ مثؾ: (ٓ

مخس درجات أو )إضالًؿا، أو  تٍاهؿبدرجة ؿِِٔة، ٓ يقجد  تٍاهؿبدرجة ـٌره، 

 (-شٌع

إدبٔات افتل ـتٌت ذم ٍٕس مقوقع افدراشة،  إػيرجع أن  يُّـ فٌِاحث -0

وآشتًإة بًٌض آشتٌٔإات افتل أثٌتت صدؿٔة وثٌات ادقوقع مـ خالل 

 .افهٍر ذم بْاء آشتامرة ، بدًٓ مـ افٌدء مـأخرىدراشات 

أن يزيد افٌاحث مـ ظدد ؾَرات ـؾ حمقر ذم آشتٌٔان، ؾُِام زاد ظدد افٍَرات  -2

درجة مًْٔة؛ حٔث تُقن اإلواؾة بًدها  إػزادت احتامٓت ثٌات ادَٔاس، وفُـ 

 .اإلواؾٔةؽر مقازية فِتٍُِة ادَابِة إلدراج افٍَرات 

ادَٔاس ادراد بْاؤه ذات مًتقى ؿٔاس تُقن ؾَرات أن  أن حيرص افٌاحث ظذ -3

واحد؛ ذفؽ ٕن اختالف مًتقى افَٔاس مـ ؾَرة ٕخرى، يدخؾ افٌاحث ذم 

 .منُالت هق ذم ؽْك ظْٓا

يزيد مـ احتامٓت ثٌات ادَٔاس باشتخدام مًامؾ ارتٌاط يتْاشب أن  يُّـ فٌِاحث -4

 .مع ضًٌٔة ؾَرات آشتٌٔان

ارتٌاط، وهْاك ظدد مـ افىرق فَٔاشف، ومـ افثٌات ذم أؽِب حآتف هق مًامؾ و 

، (ـرٌٕاخ افٍا) وافتل يُّـ مـ خالهلا ؿٔاس افهدق وافثٌات، هل ضريَة أـثرها صٔقظاً 

مع بًوٓا افًٌض،  إشئِةوافتل تًتّد ظذ آتًاق افداخع، وتًىل ؾُرة ظـ اتًاق 

آختٌار، وضريَة  ضريَة إظادة بهٍة ظامة- ومـ مَائس افثٌات أيواً  إشئِةومع ـؾ 

 .ٕهٍغ إػضريَة دمزئة آختٌار  افهقرة افٌديِة، وأخراً 

ٕتائج  إػمـ أين ضرق افتحَؼ مـ ثٌات آشتٌٔان: إظادة تىٌَٔف، وافتقصؾ و 

ـثرة، وفُؾ ضريَة ظٔقهبا وممٔزاهتا، وهْاك ثٌات فألشئِة  أخرىمتامثِة، وهْاك ضرق 

يُقن افتٖـد مـ و .افتل تدور حقل آدماهات شئِةإافتل تدور حقل احلَائؼ وثٌات 

أو افٍَرات افتل تدور حقل احلَائؼ ب٘جراء ظدة مراجًات ظذ ؾسات،  إشئِةثٌات 
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 أخرىصقرة  إػوفُـ بؼط ظدم تُرار ٍٕس افًٗال بٍْس افىريَة، وؿد يِجٖ افٌاحث 

صٔاء ؽر مقجقدة، وهذا مـ صقر ادراجًة افداخِٔة؛ مثؾ: إدخال بْقد مزيٍة مثؾ أشامء أ

أو افٍَرات، يًاظد ذم افُنػ ظـ مدى ظْاية واهتامم ادجٌٔغ ومٔقهلؿ  إشئِةافْقع مـ 

 .افتخّغ إػ

ـذفؽ هق آؿساع افْهٍل وافذي يتىِب مـ  صقر ادراجًة إتَإاً  أـثرومـ  

 ٍة متاماً يًَؿ افًْٔة ؿًّغ متُاؾئغ، ويًىل ـؾ ؿًؿ ؾرظل مْف صقرة خمتِأن  افٌاحث

احلََٔٔة  اإلجابة أشاسمـ آشتٌٔان؛ مـ حٔث افهٔاؽة ؾَط، ثؿ حيًب ادتقشط ظذ 

دمري مـ خالهلا مراجًة داخِٔة، ؾ٘ذا أن  هْاك حآت يُّـأن  ـام .فِجامظة افٍرظٔة

مرحِة ظّرية  إػأجاب مٌحقث مثاًل إٔف ؿد صارك ذم احلرب، ؾادتقؿع إٔف ؿد وصؾ 

ًٕٔد تىٌٔؼ آشتٌٔان ظذ ٍٕس ادٌحقثغ فِتٖـد مـ أن  ـ افًٓؾ ظِْٔامًْٔة، وإذا ـان م

ًْٕل بافٍسة افزمْٔة افتل تتخِؾ افتىٌٔؼ ذم ادرحِتغ؛ ٕٕف ؿد أن  افثٌات، ؾٌٌْٔل ظِْٔا

 .حيدث هْاك تٌرات حََٔٔة ذم افًِقك خالل هذه افٍسة تٗثر ظذ ثٌات افْتائج
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 الفصل ارتامس

 املياهر املستخدمة يف 
 اإلعالميةالبشوخ 

 مكدمة

افُنػ ظـ احلََٔة ذم افًِقم  إػافىريؼ ادٗدي  بٖٕف: (Methodادْٓج ) يًرف 

جمّقظة مـ افَقاظد افًِّٔة ادًتًِّة مـ أجؾ  بٖٕف:( Searchادختٍِة ، ويًرف افٌحث )

احلََٔة ذم افًِؿ إػافقصقل 
(1)

افُنػ ظـ  إػافىريؼ ادٗدي  :مْٓج افٌحث ؾٓق أما -

قظة مـ افَقاظد افًامة هتّٔـ ظذ شر افًَؾ وحتديد احلََٔة ذم افًِقم بقاشىة جمّ

ٕتٔجة مًِقمة إػظِّٔاتف فِقصقل 
(2)

-  

                                                 
 ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات افتَِٔدية وآفُسؤٕة،- أ-د  (1)

 -32، ص 0227دار ادًرة فِْؼ وافتقزيع،  ظامن،

 -17مٔة، مهدر شابؼ، ص د- حمّد ظٌداحلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظال  (2)



 551  وٍاِر البشح اإلعالوي

 

 

ويتؿ اختٔار مْٓج افٌحث ظـ ضريؼ منُِة افٌحث وافتل يتؿ ظـ ضريَٓا حتديد 

ـان تارخئًا أو وصًٍٔا أو مًحًٔا أو دمرئٌاً أن  ادماهات افٌحث
(1)

- ويًْل مْٓج افٌحث 

ضريَة ظِّٔة مْيّة ذم مقاجٓة منُالتْا افٔقمٔة ومنُالتْا افًامة  افًِّل إْٕا ًٕتخدم

هذه ادنُالت بىرق ظِّٔة مما يًٓؾ ظِْٔا  تْاولؾُّْْٔا مـ رؾع ؿدرتْا ظذ حِٓا ظز 

مقاجٓتٓا
(2)

 - 

ويشتؿؾ تطبقؼ ادـفج العؾؿل يف دراشة مشؽؾة معقـة ظذ اخلطقات اآلتقة
(3)

: 

 حتديد ادنُِة- -1

افْيري ومرتٌىة  اإلضارنُِة ظـ ضريؼ مهىِحات مًتَاة مـ افتًٌر ظـ اد -0

 بافْاتج ادالئؿ فٌحقث شابَة-

، ادتهِة بادنُِة وآشتٍادة مـ ادٌادئ افْيرية افٍرؤاتوجمّقظة  ٔةحتديد افٍرو -2

 افتل تًتز مقوع اتٍاق ظام-

 حتديد اإلجراء افذي شقف يًتخدم ذم مجع افٌٔإات واختٔار افٍرض- -3

 ٌٔإات-مجع اف -4

 -ةمرؾقو أمة صحٔح ٔةافٍرو تـإ إذاحتِٔؾ افٌٔإات فتحديد ما  -5

فِْيرية، افذي يُّـ تًديِف مـ خالل  إصعافربط بغ ٕتائج افدراشة وبغ اهلُٔؾ  -6

 افْتائج اجلديدة-

 

                                                 
، 0223، بٌداد، ذـة احلوارة فِىٌاظة وافْؼ، 1محٔد جاظد: أشاشٔات افٌحث ادْٓجل، جد-   (1)

  -52ص 

، ظامن، دار افٍُر 5: افٌحث افًِّل، مٍٓقمف وأدواتف وأشافٌٔف، ط(آخرون)ذوؿان ظٌٔدات و  (2)

  -14، ص 1887فِىٌاظة وافْؼ، 

: ادقشقظة اإلظالمٔة، ادجِد افًادس، افَاهرة، دار افٍجر فِْؼ و افتقزيع، د- حمّد مْر حجاب  (3)

  -0260، ص0222
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وؿد اختِػ ظِامء ادْٓجٔة ذم تهْٔػ مْاهج افٌحث افًِّل، ؾّْٓؿ مـ يهٍْٓا 

 : إػوؾؼ افًٌد افزماين 

 ادْٓج افتارخيل: افذي يىٌؼ فدراشة حهِت ذم ادايض- -1

 ادْٓج افقصٍل: افذي يىٌؼ فدراشة طاهرة مًاسة- -0

 ادْٓج افتجريٌل: افذي يىٌؼ هبدف افتقؿع ادًتٌَع فِياهرة اددروشة- -2

ل، ًحمخًة أؿًام رئًٔة هل: ادْٓج افقصٍل، ادْٓج اد إػويهٍْٓا ظِامء آخرون 

اإلجرائلافْيؿ، افٌحث  شِقبأادْٓج افتجريٌل، 
(1)

أربًة  إػ- بْٔام يهٍْٓا آخرون 

مْاهج رئًٔة هل: ادْٓج افتارخيل، ادْٓج افقصٍل، ادْٓج ادًحل، ادْٓج افتجريٌل- 

:أيتذفؽ ظـ ضريؼ افنُؾ  إيواحويُّـ 
(2)

 

 

                                                 
، ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات افتَِٔدية وآفُسؤٕة- أ-د  (1)

 -78,82، ص مهدر شابؼ

فٌٔف، وإجراءاتف، ظامن، بٔت أشًف، مْاهجف، أشا ,ظِٔان: افٌحث افًِّل  ربحل مهىٍك  (2)

 -32إؾُار افدوفٔة، )د- ت(، ص
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 :ٕجد ما يٖيت اإلظالمٔةومـ أهؿ مْاهج افٌحث ادًتخدمة ذم افٌحقث وافدراشات 

  :امليور الوصفي  1-
 وهق ادْٓج افذي يَقم ظذ وصػ طاهرة مـ افيقاهر فِقصقل إػ أشٌاهبا وافًقامؾ

افتل تتحُؿ ؾٔٓا واشتخالص افْتائج وافتًّٔامت وذفؽ مـ اجؾ دمّٔع افٌٔإات 

وتْئّٓا وحتِِٔٓا 
(1.)

ويًاظد هذا ادْٓج ظذ دراشة احلَائؼ ادتًَِة بىًٌٔة طاهرة أو  

أو جمّقظة مـ إوواع- اإلحداثجمّقظة مـ افْاس أو جمّقظة مـ مقؿػ أو 
(2)

ؾْٓاك  

افتل تَػ بٖهداؾٓا ظْد حدود افقصػ ادجرد  اإلظالمٔةافًديد مـ افٌحقث وافدراشات 

افتًريػ بافياهرة وافتٌر ؾٔٓا، أو  أي-؟ وـٔػ--؟ -فِياهرة فإلجابة ظـ افتًاؤل ماذا

  ؟تؿ افتٌر ؾٔٓاأو ـٔػ ي ؟ـٔػ تتحرك هذه افياهرة

ويَقم ادْٓج افقصٍل ظذ رصد ومتابًة دؿَٔة فياهرة أو حدث مًغ بىريَة ـّٔة  

أو ٕقظٔة ذم مدة زمْٔة مًْٔة أو ظدة ؾسات مـ اجؾ افتًرف ظذ افياهرة أو احلدث مـ 

ٕتائج وتًّٔامت تًاظد ذم ؾٓؿ افقاؿع  إػحٔث ادحتقى أو ادوّقن، وافقصقل 

وتىقيره
(3)

هل إهدافتٓدف افٌحقث افقصٍٔة حتَٔؼ ظدد مـ - وتً
(4)

 : 

 طاهرة أو جمتّع أو ٕناط- أيمجع ادًِقمات افقاؾٔة وافدؿَٔة ظـ  -أ   

تَقم ظذ أشاشٓا إصالحات اجتامظٔة وما يرتٌط أن  صٔاؽة ظدد مـ افْتائج ممُـ  -ب

 - أخرىهبا مـ إٔنىة 

                                                 
مكية، افَاهرة،  إٕجِق، ادُتٌة 2ظٌد افٌاشط حمّد حًـ: أصقل افٌحث آجتامظل، ط ( 1)

 -128، ص1861

 -73، ص 1850افٌحث آجتامظل، افَاهرة، دار افٍُر افًريب،  أشسد- مجال زـل وافًٔد ياشغ:   (2)

افٌحث افًِّل، ظامن، دار افهٍا فِتقزيع وافْؼ،  وأشافٔبمهىٍك ظِٔان: مْاهج  د- ربحل  (3)

 -54، ص0222

 -108ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات، مهدر شابؼ، ص (4)
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  :امليور املسشي  2-
فِحهقل ظذ افٌٔإات  اإلظالملتخدمة ذم افٌحث وهق مـ أبرز ادْاهج ادً

جمّقظة افيقاهر  بٖٕفوادًِقمات افتل تًتٓدف افياهرة افًِّٔة ذاهتا، ويًرف هذا ادْٓج 

مقوقع افٌحث توؿ ظدد مـ ادٍردات ادُقٕة دجتّع افٌحث وددة زمْٔة ـاؾٔة هبدف 

 -ختهص مًغ ومًاجلتٓا تُقيـ افَاظدة إشاشٔة مـ افٌٔإات وادًِقمات ذم جمال

وينّؾ هذا ادْٓج مخس مًقحات هل
(1)

: 

  :العاو السأيمسح )أ(  

ويًتٓدف هذا ادًح افتًرف ظذ أراء وإؾُار وآدماهات وادٍاهٔؿ وافَٔؿ 

وافدواؾع وادًتَدات وإٓىٌاظات وافتٖثرات ادختٍِة فدى جمّقظة مًْٔة مـ اجلامهر 

 دًح- ا إجراءتًًٌا فِٓدف مـ 

  اإلعالو:مسح مجَوز وسائل )ب(   

ويًتٓدف افتًرف ظذ أراء وإؾُار وآدماهات وادٍاهٔؿ وافَٔؿ وافدواؾع 

 اإلذاظةوادًتَدات وإٓىٌاظات وافتٖثرات ادختٍِة فدى ؿراء افهحػ ومًتًّل 

 ماإلظالظذ إٓسٕت ووشائؾ  اإلظالمٔةومناهدي افتٍِزيقن ومًتخدمل ادقاؿع 

 -New media اجلديد

   اإلعالو:مسح وسائل )ج(  

 اإلظالمافتل تًتٓدف افتًرف ظذ صخهٔة وشِٔة  اإلظالمٔةوهق ٕقع مـ افٌحقث 

مـ اجلقإب ادختٍِة مـ حٔث أرؿام افتقزيع اجلٌراذم وظدد أجٓزة افراديق وافتٍِزيقن 

فًْخة افقاحدة مـ ـؾ ادتاحة وتىقرها، ـذفؽ يتؿ دراشة متقشط ظدد افَراء أو ؿراءة ا

هذه أن  صحٍٔة ومتقشط ظدد مناهدي افتٍِزيقن، ومًتًّل افراديق وإهؿ مـ ذفؽ

                                                 

، بًام ظٌد افرمحـ مناؿٌة: افٌحث اإلظالمل وحتِٔؾ اخلىاب، ظامن، دار أشامة فِتقزيع وافْؼ  (1)

  -51 ,52، ص0212
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 إػمما يٗدي  إظالمٔةادًقحات تًاظدٕا ذم دراشة اجلق افٍْز افذي هتٔٗه ـؾ وشِٔة 

 ادْنقرة أو ادًرووة اإلظالمٔةوادًِقمات وآدماهات افتل تتوّْٓا ادادة  إؾُارتٌَؾ 

 -أو ادذاظة

  اإلعالمية:مسح أساليب املنازسة )د(  

 اإلظالمويًْك هذا ادًح بدراشة إشافٔب اإلدارية وافتْئّٔة افتل تتًٌٓا أجٓزة 

وذفؽ هبدف تهقير افقاؿع افتىٌَٔل افًٍع  اإلظالمٔةوإدارهتا ذم خمتِػ ادجآت 

أن  ٕناضاهتا ادختٍِة باظتٌاروافتًرف ظذ افىرق افتل تتًٌٓا هذه إجٓزة ذم ممارشة 

 -مدى ؾًافٔة اجلقإب اإلدارية وافتْئّٔة هلا أشاسيٌْْل ظذ  اإلظالمٔةٕجاح اجلٓقد 

  :حتليل املطنوٌ (ه)

وصػ ادحتقى افياهر وادوّقن افكيح  إػفٌِحث افًِّل يًًك  أشِقبوهق 

فالحتٔاجات افٌحثٔة  ادراد حتِِٔٓا مـ حٔث افنُؾ وادوّقن تٌِٔة اإلظالمٔةفِامدة 

ادهاؽة ذم تًاؤٓت افٌحث ضًٌَا فِتهٍْٔات ادقوقظٔة افتل حيددها افٌاحث، وذفؽ 

ذم وصػ هذه ادقاد آتهافٔة افتل تًُس  أماهبدف اشتخدام هذه افٌٔإات بًد ذفؽ 

افًِقك آتهايل افًِْل فَِائّغ بآتهال، أو ٓـتناف اخلٍِٔة افٍُرية أو افثَاؾٔة أو 

افًٔاشٔة أو افًَائدية افتل تٌْع مْٓا افرشافة آتهافٔة، أو فِتًرف ظذ مَاصد افَائّغ 

 تتؿ ظِّٔة افتحِٔؾ بهٍة مْتيؿأن  بآتهال، وذفؽ بؼط
(1)

- ويتًٌف افٌاحث ظْدما 

مذاظة أو ٕهقص  إذاظٔةيريد حتِٔؾ افٍْقن افهحٍٔة ادْنقرة أو حتِٔؾ ٕهقص 

 وفقنايز ُِة تتًِؼ بّجّقظة مـ افًامِغ ذم جمال افهحاؾةتٍِزيقٕٔة أو اخلقض ذم من

ٕناضًا مْٓٔاً 
(2)

- وٓ يتقؿػ هذا ادًح ظْد حدود وصػ افياهرة افتل يدرشٓا بؾ يتًدى 

                                                 
 - 023 ـ,022، صمهدر شابؼبحقث اإلظالم،  د- شّر حمّد حًغ:  (1)

، 1875ادكية،  إٕجِقد- ٕقال حمّد ظّر: مْاهج بحث آجتامظٔة واإلظالمٔة، افَاهرة، مُتٌة   (2)

 -112ص 
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بتًٌرات  افْتائج ثؿ افتًٌر ظْٓا إػافتحِٔؾ وافتًٍر وادَارٕة وافتَقيؿ وصقًٓ  إػذفؽ 

بغ افياهرة وافيقاهر إخرى ؾٓؿ افًالؿة إػـّٔة وٕقظٔة فِقصقل 
(1)

- ومـ احدث 

ذم جمال حتِٔؾ ادحتقى أو ادوّقن هل بحقث حتِٔؾ حمتقى ادقاؿع  اإلظالمٔةافٌحقث 

 :أيتظـ ضريؼ افنُؾ ًحل يواح مًقحات ادْٓج ادإويُّـ  اإلظالمٔة-

 

 
 

  ميور دزاسة العالقات املتبادلة:  3-
 ويشؿؾ هذا ادـفج ما يليت:

  :دزاسة اذتالة )أ( 

وهل مـ افٌحقث افقصٍٔة افتل ؽافٌا ما تُقن )افىريَة افقحٔدة افتل يُّـ 

اشتخدامٓا فدراشة ادقاؿػ آجتامظٔة ومياهر افًِقك اإلًٕاين(
(2)

بحقث - وتتّٔز 

                                                 
 مًة بٌداد،مْٓجٔات وضرق افٌحث ذم ظِؿ افًٔاشة، ـِٔة افًِقم افًٔاشٔة، جا :ؽازي ؾٔهؾ  (1)

  -00، ص1882

ديقبقفد ؾان دافغ و)اخرون(: مْاهج افٌحث ذم افسبٔة وظِؿ افٍْس، ترمجة د- ٌٕٔؾ ٕقؾؾ   (2)

  -251، ص 1866، افَاهرة، ادُتٌة إٓجِق ادكية، 0و)اخرون(، ط
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 هنا )تْهب ظذ احلارضأؿدرة ظذ دراشة افَوايا افراهْة، إذ  أـثردراشة احلافة بٖهنا 

افدراشة( إجراءجقدة بافًٍؾ وؿت صٔاء مقأ ولاوتتْ
(1)

ادًامة  اإلظالمٔة- وتًد ادٗشًة 

( وحدة واحدة يًتدظل بحث إخٌاري)دار صحٍٔة، حمىة إذاظٔة، حمىة تٍِزيقٕٔة، مقؿع 

دراشة احلافة وصػ شٔاشتٓا وادماهاهتا وٕيّٓا افداخِٔة وظالؿاهتا اخلارجٔة ومهادر 

ة افنامِة ادتًَّة وادرـزة بقصػ ـامؾ فُؾ متقيِٓا--- افخ، يًتدظل ـؾ ذفؽ افدراش

 هذه اجلقإب فِخروج بقصػ ـامؾ هلذه افقحدة باشتخدام أدوات مْٓجٔة تتًؿ بافهدق

 -وادقوقظٔة، وهذا هق جقهر دراشة احلافة

 الدزاسات السببية املكازىة:  )ب( 

يُّـ تىٌٔؼ هذا ادْٓج فدراشة افًِقك  اإلظالمٔةذم افٌحقث وافدراشات 

ومَارٕتف بغ ادجتًّات أو دراشة ادًامل افثَاؾٔة ادختٍِة ذم  اإلظالمٓتهايل ذم وشائؾ ا

ذم تِؽ ادجتًّات- وُيًّد مْٓج افًٌٌٔة ادَارٕة ّٕقذجًا فٌِحث ذم  اإلظالموقء حمتقى 

افًِؾ وإشٌاب افُامْة وراء حدوث افياهرة مـ خالل دراشتٓا ذم واؿًٓا افراهـ، 

تًّٔة افدراشات افًٌٌٔة ادَارٕة أو ادَارٕة افًِٔة إشافٔب افتل تتؿ  ويًُس مـ خالل

--؟ ذم دراشة افياهرة -ظذ افًٗال داذا واإلجابةمـ خالل ادَارٕة  إشٌابفٌِحث ذم 

افٌحث وراء إشٌاب افُامْة  إػؾٓذا ادْٓج وتهّٔامتف ادتًددة هيدف  اإلظالمٔة-

ٕة اجلامظات أو ادجّقظات أو افًْٔات افتل تتٌايـ ذم حلدوث افياهرة، مـ خالل مَار

خهائهٓا أو شامهتا أو تُرار دراشتٓا ذم تًروٓا دثر مًغ، وبافتايل يَدم افتٌايـ ذم 

اخلهائص وافًامت تًٍرًا فِتٌايـ ذم آشتجابة دثر واحد، وبافتايل ُيًّد هذا ادْٓج أحد 

 إشئِةدود افقصػ ادجرد واإلجابة ظذ ح تتجاوزمْاهج افدراشات افقصٍٔة افتل 

وٓ يًًك هذا  ---؟ وراء حدوث افياهرة ذم واؿًٓا افراهـ---؟ وـٔػ---؟ وماذا-مـ

، وفُـ افُنػ ظْٓا وآشتدٓل ظـ حرـتٓا مـ خالل إشٌاباختالق  إػادْٓج 

اهرة افتل ؽٔاهبا أو وجقدها ذم افياهرة، وتـٖثرات هذا افٌٔاب أو افقجقد ذم حدوث افي

                                                 
  -112د- ٕقال حمّد ظّر: مهدر شابؼ، ص   (1)
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دراشتٓا إػهندف 
(1)

وهلذا ادْٓج خهائص ممٔزة تتّثؾ ذم افتًامؾ مع وحدات ـٌرة  -

خمتٍِة أو متناهبة، ووجقد مًاير فَِّارٕة تتًؿ بافهدق وافثٌات، وتقحٔد فِرمقز 

ادَارٕة مثؾ افرمقز افٌِقية ودٓٓهتا، وـذفؽ مَائس افهقرة  إجراءادًتخدمة ذم 

ادْٓج ادَارن يًْل ذم ظِؿ ادْاهج ادَارٕة بغ  تْاولأن  دمغ ذم افَٔاس-وادًْك ادًتخ

مًاير جيتّع هلا ؿدر مـ آتٍاق وآختالف  إضارادجتًّات ادختٍِة أو افثَاؾات ذم 

حقل اخلهائص وافًامت ادَارٕة بغ هذه  إحُامافتل تُقن جمآً فَِّارٕة وإصدار 

فٔس بغ اجلامظات أو افٍئات داخؾ ادجتّع افتل تتٍؼ ذم أضر ادجتًّات أو افثَاؾات، و

مُِّة  هذه ادًاير وافوقابط آجتامظٔة افتل تتخذ أشاشًا فَِّارٕة- وهذه افؼوط

افْتائج  إػدْٓج افتحِٔؾ مـ حٔث رضورة إؿامة مَارٕة مْٓجٔة ذم ٕتائج افتحِٔؾ وصقًٓ 

ادْٓج أشاشًا ظذ مَابِة إحداث وأراء و  ويَقم هذا -ادرؤة افتل حيتاجٓا افٌاحث

ادقوقظات ادختٍِة مع بًوٓا افًٌض فُِنػ ظام بْٔٓام مـ وجقه صٌف أو ظالؿة 

افتًٍر افهحٔح وحتديد ما هق رضوري وما هق ؽر رضوري ٓشتًٌاد ؽر  إػوصقًٓ 

ْٓج يْىقي هذا اد ؾ٘نافيوري وحتديد اجلقإب افيورية ٕحداثٓا- ومـ جإب آخر 

ظذ احلََٔة افَائِة بان دراشة ادقوقظات بًّزل ظـ بًوٓا افًٌض ؽر ـاؾٔة ذم حد 

ادجآت آتهافٔة ظّقمًا وجمآت  إػيتًع ٕىاق هذا ادْٓج أن  ذاتف، فذا مـ افالزم

وافتٍِزيقن خهقصاً  اإلذاظةبحقث 
(2)

 - 

  :الدزاسات االزتباطية)ج( 

ق افىريؼ افذي يُنػ افًالؿة آرتٌاضٔة بغ متٌريـ أو ُيًّد ادْٓج آرتٌاضل ه

متٌريـ  أـثر ذم افدراشات اإلظالمٔة ويًرف بٖٕف: ادْٓج افذي هيدف إػ تَرير افًالؿة بغ

                                                 
  -068 , 067دراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، ص د- حمّد ظٌداحلّٔد: افٌحث افًِّل ذم اف  (1)

هادي ًٕامن إهلٔتل: مالحيات حقل حدود وجمآت اشتخدام مْاهج وضرق افٌحث افًِّل ذم  (2)

(، افهادر ذم 03وافتٍِزيقن ذم افقضـ افًريب، جمِة صٗون ظربٔة )تقٕس(، افًدد ) اإلذاظةبحقث 

   -13، ص1872صٌاط 
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ؾافُنػ ظـ افًالؿة آرتٌاضٔة بغ مًتقيات  -وحتديد ؿدر هذه افًالؿة وادماهٓا أـثرأو 

يٍن تٖثر ارتٍاع مًتقى افدخقل أو  أن تقزيع افهحػ ومًتقيات افدخقل يُّـ

إخٍاوٓا ظذ تقزيع افهحػ، أو دراشة افًالؿة بغ مًتقيات ذـاء إضٍال وافقؿت 

افذي يَؤف افىٍؾ أمام افتٍِزيقن--- وؽرها مـ إمثِة افتل تَدم صُاًل ظـ افًالؿة بغ 

ًا مْٓجًٔا هلذه )ترتٔب إوفقيات( تىٌَٔ إجْدةـام ؿدمت بحقث  أـثر-متٌريـ أو 

، اإلظالمافدراشات، وتَدير افًالؿات بغ أجْدة افَراءة وأجْدة افهحػ أو وشائؾ 

ومدى ارتٌاط ادتٌرات اخلاصة بافتٍؤؾ وآهتامم ذم بْاء أجْدة ـؾ مْٓام
(1)

-  

 

 

 

  :امليور التذسييب 4-
ًرف أثر يأن  ادْٓج افذي يًتىٔع افٌاحث بقاشىتف بٖٕفيًرف ادْٓج افتجريٌل 

افًٌب )ادتٌر ادًتَؾ( ظذ افْتٔجة )ادتٌر افتابع(
(2)

ادْاهج افًِّٔة  أـثروهق مـ  -

افًِّٔة اخلاصة بدور وشائؾ  افٍرؤاتو إثرمالئّة فرصد احلَائؼ ادتًَِة بدراشات 

                                                 
  -081فٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، مهدر شابؼ، ص د- حمّد ظٌداحلّٔد: ا  (1)

د- صافح بـ محد افًًاف: اددخؾ إػ افٌحث ذم افًِقم افًِقـٔة، افرياض، ذـة افًٌُٔان   (2)

  -310 , 311، ص1878فِىٌاظة وافْؼ، 
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افتل يُّـ و-- وؽرها -ذم تنُٔؾ ادًرؾة وافٌرس افثَاذم وافتًِؿ بادالحية اإلظالم

ر مٍاهّٔٓا ذم افًْٔات ادختٍِة مـ خالل افتجريب وافوٌط افتجريٌل، خهقصًا ذم اختٌا

 ،اإلظالموبًد إتنار افدراشات اخلاصة بافىٍقفة وظالؿتٓا بقشائؾ  -افتًِؿ بادالحية

وادٗشًات  إضٍاليَقم بف افٌاحثقن مـ بحقث دمرئٌة ذم رياض أن  وما يُّـ

افوٌط ادْٓجل  إجراءاتوحمتقاها مع  اإلظالموشائؾ فَٔاس تٖثرات  ؛افتًِّٔٔة فِىٍؾ

ادالحية وادناهدة وافتًجٔؾ افًِّل فْتائجٓا- ويَقم  وإمُإٔةذم افرووة أو اددرشة 

ادْٓج افتجريٌل ظذ تقاؾر ذوط افوٌط وافتحُؿ ذم افٌٔئة وافتحُؿ ذم ادتٌرات 

أو ادٍردات وضريَة ؿٔاشٓا وافتحُؿ ذم اختٔار افًْٔات أو اجلامظات
(1)

وٕيرًا  -

هْاك بًض ادآخذ  ؾ٘نفِهًقبات وادًقؿات افتل تقاجف افٌاحثغ ذم اشتخدام هذا ادْٓج 

ظِٔف مْٓا: افتحٔز افذي ؿد يْجؿ ظـ افٌاحث ًٍٕف، أو مـ إصخاص افذيـ دمري ظِٔٓؿ 

ـذفؽ افتجربة مـ خالل تٍُِٓؿ وابتًادهؿ ظـ شِقـٓؿ افىًٌٔل، مما يٗثر ظـ افْتائج، 

صًقبة افتحُؿ ذم مجٔع ادتٌرات افتل تٗثر ذم افياهرة ٕيرًا فهًقبة حكها
(2)

- وؿد 

ما صًقبات أخالؿٔة وؾْٔة  إًٕإٔةتقاجف افٌاحث ذم هذا ادْٓج ظْد دراشتف فياهرة 

اجلديرة  اإلًٕإٔةـثرًا مـ افيقاهر أن  تًٔؼ اشتخدام افتجريب ذم افٌحث- ذفؽ وإدارية

دؿة افْتائج افتل أن  فًٌض افتجارب افتل ؿد تٗثر ظِٔف، ـام اإلًٕانخواع بافٌحث متْع إ

افتل ًٕتخدمٓا وافتل ظادة ما تُقن مـ صْع  إدواتافتجارب تًتّد ظذ  إفٔٓاتتقصؾ 

 إدواتظدم دؿة هذه  ؾ٘نافٌاحث ًٍٕف، أو افٌاحثغ افذيـ شٌَقه ذم افتجريب، وبافتايل 

يًْل ظدم دؿة افْتائج
(3)

- 

 

                                                 
  -220 , 221مهدر شابؼ، ص افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة،د- حمّد ظٌد احلّٔد:   (1)

  -111 , 127ص مهدر شابؼ،يان ظّر: افٌحث مْاهجف وتَْٔاتف، زحمّد   (2)

، افرياض، دار 2ظٌد افرمحـ ظدس )وآخرون(: افٌحث افًِّل: مٍٓقمف، أدواتف، وأشافٌٔف، ط  (3)

  -222 , 208، ص0224أشامة فِْؼ وافتقزيع، 
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  :امليور التازخيي  5-

ذم ُبًدها افتارخيل أو  اإلظالمٔةافٌحث ذم ادنُالت أو افياهرات  أداة بٖٕفويًرف 

 وتًجِٔٓا ـام اإلظالمٔةشٔاق افقؿائع وإحداث )وصػ ادايض( ووصػ افياهرة  هق

 وافٌارزيـ ؾٔٓا- اإلظالمٔةحدثت ذم ادايض مثؾ تًجٔؾ ادٗشًات وافقشائؾ 

خيل ـام يراه ظِامء ادْٓجٔة فٔس جمرد مجع فًِِّقمات مـ مهادرها وادْٓج افتار 

إشاشٔة وافثإقية، وَٕدها ومـ ثؿ ترتٌٔٓا، وإخراجٓا إخراجا خيتِػ ذم صُِف ظـ 

 افٍُٔٔة افتل تؿ إخراجٓا هبا ذم مهادرها، وفُـ يتٍؼ ذم موّقٕف مًٓا-

الل دراشتف إحداث تُّـ أمهٔة اشتخدام ادْٓج افتارخيل ذم إٔف يُّـ مـ خو

افراهْة وآدماهات ادًتٌَِٔة ذم وقء ما حدث ذم ادايض حتك يُّـ بذفؽ تَقيؿ 

ادًاسة،  اإلظالمٔةديْامُٔٔة افتٌٔر أو افتَدم أو حتَٔؼ ادزيد مـ افٍٓؿ فِّنُالت 

وامُإٔة افتٌْٗ بادنُالت افتل ؿد تْجؿ مًتٌَاًل، وبذفؽ حيَؼ افٌحث افتارخيل مٔزة 

زدوجة مـ حٔث آشتٍادة مـ ادايض فِتٌْٗ بادًتٌَؾ، وآشتٍادة مـ احلارض فتًٍر م

ادايض
(1)

ادْٓج افتارخيل هق ما يُّـ بف إجابة شٗال ظـ ادايض بقاشىة  ؾ٘نومـ هْا  -

ٓشتْتاج افًالؿة بغ إحداث،  حماوفتفذم  جمٓقد ظِّل ـٌر يٌذفف افٌاحث متّثالً 

ما يًتَٔف مـ أدفة ظِّٔة صحٔحة تزهـ اشتْتاجف إػدًا ذم ذفؽ وافربط بْٔٓا، مًتْ
(2)

 - 

 

 

                                                 
افًِّل، اإلشُْدرية، مُتٌة  د- ؾاضّة ظقض صابر ومرؾت ظع خٍاجة: أشس ومٌادئ افٌحث  (1)

 -33، ص0220ومىًٌة اإلصًاع افٍْٔة، 

 - 071، صمهدر شابؼافًًاف: بـ محد - صافح   (2)



 

  

 

 

 

 نتابة البشح ومسادعتى 
 

 

 :الفصل على اليكاط اآلتيةويصتنل ٍرا  

  ساالت املشدعيةاالقتباغ واالطتؼَاد واإل 

  توثيل اليصوص اإللهرتوىية 

  نتابة قائنة املصادس واملشادع 

  ز تطبيكي لهتابة حبوخ التخشزمنور 
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 الفصل السادس

 نتابة البشح ومسادعتى 

  ساالت املسدعيةاالقتباس واالستصواد واإل
حَقق افٌاحثغ  ؾ٘نتًتز آشتٍادة افًِّٔة مـ افساث ادًرذم حًَا فُؾ باحث، 

ـان مـ  إذا ٕ٘فؾوادٗفٍغ ظذ مهٍْاهتؿ افٍُرية تًد أشاشًا ذم افٌحث افًِّل- وفذفؽ 

يقثؼ أن  جيب أيواً  ؾٕ٘ف،  أخريـحؼ افٌاحث آؿتٌاس أو آشتنٓاد بٖظامل وٕتائج 

حَقؿٓؿ ذم  أخريـهذا آؿتٌاس أو آشتنٓاد ذم ٍٕس افٌحث بام يًجؾ هلٗٓء 

 افًِّل- وفذفؽ تيٓر رضورة افٍهؾ بغ جٓد افٌاحث وجٓد أخريـ وإٕتاجٓؿ أظامهلؿ

يتجْب أن  أصحاهبا بنُؾ مْٓجل- وبهٍة ظامة جيب إػاجلٓقد  إشْاد ومتٔزه ورضورة

يُقن آؿتٌاس أو آشتنٓاد هادؾًا، أن  افٌاحث ـثرة آؿتٌاشات دون مزر، ـذفؽ جيب

وفٔس جمرد ظرض دا يُّـ أن يٍن ظذ إف يًُس جٓد افٌاحث ذم افَراءة وآضالع
(1)

- 

                                                 
 -567، ص مهدر شابؼد- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة،   (1)
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إدبٔة افٍْقن ضرق ممْٓجة متٔزه ظـ ؽره مـ  إػذم صٔاؽتف  اإلظالملحيتاج افٌحث 

افتل متثؾ مراجع ومهادر  اهلقامش ـتابةوافهحٍٔة، ومـ مجِة هذه افتَْٔات ضرق 

تُقن اهلقامش ذم أشٍؾ افهٍحة مُتقبة بحروف خمتٍِة ظـ تِؽ أن  يًتحًـو -افٌحث

أن  يًتحًـ ؾٕ٘ف، 15ـان مَٔاس احلروف افتل ـتب هبا ادتـ  إذاافتل ـتب هبا ادتـ، مثال 

يُقن و .12أو  10، وفُٔـ 15تُقن اهلقامش مُتقبة بحروف مـ مَٔاس أؿؾ مـ 

يٌىل ثِث شىر ادتـ، أن  ظـ ادتـ بخط ظريض مـ إؾوؾ مٍهقًٓ ظادة اهلامش 

 إذا أماظْد تقثٔؼ ادرجع أو ادهدر بافٌِة افًربٔة- افًٔار  إػمـ افّٔغ  مُتقباً ويُقن 

يربط و .افّٔغ إػؾُٔقن مُتقبًا مـ افًٔار  إجٌْٔةجع أو ادهدر بافٌِة ـان تقثٔؼ ادر

فًِّْك  أو اؿتٌاشاً  بقوع رؿؿ ذم هناية ـؾ اؿتٌاس شقاء ـان حرؾٔاً  ظادةً  ادتـ باهلامش

(، ثؿ تِٔف مًِقمات 1ؾَط، ويُرر افرؿؿ ًٍٕف ذم اهلامش بقوًف بغ ؿقشغ مثال )

 .ادهدر أو ادرجع ادَتٌس مْف

ذم ـتابة بحقث افىٌِة ذم افدراشات إوفٔة وـتابة رشائؾ اداجًتر يًتحًـ و

أرؿام اهلامش متًًِِة ذم هناية ـؾ صٍحة مـ يًىل افٌاحث أن  وأضاريح افدـتقراه

  .صٍحات افٌحث

 إذايرى أهنا ؿد أثَِت افٌحث  أؾُارَٕؾ  إػ ظْدما جيد افٌاحث ًٍٕف موىراً و

تٍِة ظـ تِؽ يًتًّؾ إصارات خمأن  يُتٌٓا ذم اهلامش بًدأن  وردت ذم ادتـ، يًتحًـ

ؿد درج أؽِب افٌاحثغ ظذ ادهادر أو ادراجع، و إػافتل يًتًِّٓا ؾٔام يتًِؼ باإلحافة 

ْدما وظ -ذم افٌحقث افًِّٔة هل اإلصارة إـثر اشتخداماً  ( افتل*)افْجّة اشتًامل 

يًتحًـ ووع  ؾٕ٘فة بّتـ افهٍحة، يؤؼ اهلامش ظـ اشتًٔاب افؼوحات ادتًَِ

ذم بداية هامش افهٍحة ادقافٔة ويًتُّؾ  )=(ذم هناية آخر افًىر، ثؿ تُرر)=( افًالمة 

 .افؼح

ظذ صُِغ، اؿتٌاس حرذم فِْهقص ـام وردت ذم مهادرها دون  آؿتٌاسيُقن  

ٍف وووع تٌٔر ؾٔٓا، واؿتٌاس دًْك افْهقص، وفُـ مع احلذر مـ ظدم حتري أيإحداث 

 :احلرذم ذوط فالؿتٌاسرؿؿ اإلحافة ذم هناية افٍُرة ادَتًٌة- 
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أن  بٖخىائف إصعيَْؾ افْص ادَتٌس ـام ورد ذم مهدره أن  يٌٌْل ظذ افٌاحث -1

 .ـإت ؾٔف أخىاء، وبُؾ ظالمات افسؿٔؿ وافقؿػ افقاردة ؾٔف

افُِّة أو يَْؾ أن  ظْدما يهادف افٌاحث ذم افْص ادَتٌس خىٖ، يٌٌْل ظِٔف -0

مقوقظة بغ  أتٔةافُِامت ـام وردت بخىئٓا ثؿ يِحَٓا مٌاذة ب٘حدى افًٌارات 

يًتحًـ و ]س حرؾٔاً ٌمَت[، أو ]ـذا بإصؾ[، أو]ـام وردت[ أو] ـذا[مًَقؾغ 

  .آفتزام بًٌارة واحدة مـ هذه افًٌارات خالل ـؾ افٌحث

ٓ جدوى مـ آحتٍاظ أن  ؿد حيّؾ افْص ادَتٌس ـِامت أو ظٌارات يرى افٌاحث -2

ذفؽ بقوع  إػهبا ذم افْص، وذم هذه احلافة يُّـ حذؾٓا، وفُـ بؼط اإلصارة 

 ..-دوهنام: )---( أو تُقن بغ ؿقشغ أوأن  مُان افُِامت ثالث َٕاط متتافٔة يُّـ

إواؾة  إػ ما جيد افٌاحث ًٍٕف ظْدما يُقن أمام ٕص يريد اؿتٌاشف موىراً  ـثراً  -3

ذفؽ بقوع افًٌارة  إػينر أن  ـِّة تقؤحٔة وذم هذه احلافة يتًغ ظِٔفظٌارة أو 

 .[ ]أو افُِّة بغ مًَقؾغ 

 إذا ـان افْص ادَتٌس مـ مرجع أجٌْل، يٌٌْل أن يسجؿ إػ افٌِة افتل حيرر هبا افٌحث -4

 -افٌِة افًربٔة

 .(( )) يٌٌْل ووع افْص ادَتٌس بغ مزدوجتغ -5

 - { }افَرإٓٔة، يٌٌْل ووًٓا بغ ؿقشغ مزهرتغبأيات  آشتنٓادظْد  -6

  االستصَاد املسدعي توثيل

 ،وفةامتدآشتنٓاد أو آؿتٌاس ظادة بٌٔإات ومًِقمات وأؾُار مّٓة، فًٔت  يُقن -1

 -ٓ تُقن مًارف ظامةأي أن هلا ظالؿة بّقوقع افٌحث- 

بحث  أئٓا، ذم أية مًِقمات ٓ حتّؾ إصارة اشتنٓاد أو إصارة اؿتٌاس، متًارف ظِ -0

ظذ أهنا مـ ظْد افٌاحث ًٍٕف- وإن إتحال صٍات باحثغ آخريـ،  ـان، تٍن

افًِّٔة وإـادئّة وٕقع مـ  إمإةهق ابتًاد ظـ  وآظتداء ظذ حَقؿٓؿ افٍُرية

 افَرصْة-
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وٓبد مـ افتّٔٔز بغ مهىِحغ أشاشٔغ ذم افتًامؾ مع مهادر ادًِقمات  -2

  -(quotation)  سوافثاين هق آؿتٌا (Citation)  ق آشتنٓادادًتخدمة- إول ه

 وآؿتٌاس ،Indirect Quotation ويىِؼ ظِٔٓام بًض افُتاب آؿتٌاس ؽر ادٌاذ

 -Direct Quotation  ادٌاذ

أو آؿتٌاس ادٌاذ: هق ظٌارة ظـ َٕؾ حرذم دًِقمة أو  (quotation) ؾآؿتٌاس

 ء أمهٔتٓا فٌِاحث، وحاجتف ٕن ييٓرها بنُِٓا إصع- وينسطمًِقمات حمددة، ذم وق

 ظدد مـ آظتٌارات ادّٓة ذم هذا آؿتٌاس، هل: إػآفتٍات 

ظدم افتكف وافتٌٔر ذم أية ظٌارة، أو ـِّة، أو إصارة وردت ذم افٌٔإات  -1

 وادًِقمات ادتقؾرة ذم أصؾ ادادة ادَتٌس مْٓا-

اشتخدام ظٌارات أو مجؾ أو مَاضع  أيفًادة حمدودًا- حجؿ آؿتٌاس يُقن ذم ا -0

  حمددة بًدد مًَقل مـ إشىر-

 ".--- "ذم بداية وهناية افٌٔإات ادَتًٌة  (Quotation Mark)  تًتخدم إصارة افتْهٔص -2

آؿتٌاس مـ مهدر حمدد بداؾع ـقن ٕص ادًِقمات  أشِقب إػيُقن افِجقء  -3

 -ادَتًٌة ذا أمهٔة خاصة فٌِاحث

ذم حافة حذف جزء مـ ادًِقمات ادَتٌس مْٓا، يٌٌْل افتٖـد مـ ظدم تٖثر احلذف  -4

ظذ مًْك ادَىع ادَتٌس مْف، أوًٓ، وتقوع إصارة ثالثة َٕاط متتابًة ذم ادُان افذي 

مثال اشتٌْك ؾٔف افٌاحث ظـ افٌٔإات، ذم بداية، أو مْتهػ، أو هناية آؿتٌاس- 

   :ذفؽ

يَْؾ افٌاحث ادادة حرؾًٔا- أن  ٌاذ: أو آؿتٌاس احلرذم- وهقآؿتٌاس اد ---"

وجدت رضورة فذفؽ  إذا إٓوفذا جيب دمْب تٌر افُِامت وافهٔاؽات 

 -(131، ص1887)زويِػ،  "وتقؾرت أشٌاب مًَْة---

أو آؿتٌاس ؽر ادٌاذ، ؾٓق ظٌارة ظـ  : (Citation) آشتنٓاد بادهدر أما

ئًد صٔاؽتٓا أن  ؾُرة أو مًِقمة حمددة، واشتنٓاده هبا، بًد مـ اشتٍادة افٌاحث
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واختهارها بٖشِقبف، حٔث جيري بًض افتٌٔرات افتل يراها مْاشٌة، فٌقيًا أو تًٌريًا، 

  حياؾظ ظذ مًْك ومٌزى افٌٔإات ادًتنٓد هبا- مثال ذفؽ:أن  بؼط

تٌٔر ظذ افْص  أي إجراءيرى بًض افُتاب إٔف ذم حافة آؿتٌاس ٓ يٌٌْل  ---

( ذم حغ يرى ـتاب آخرون إٔف يُّـ 263، 0220ادَتٌس بتاتًا )ؿْديِجل،

وجد افٌاحث رضورة فذفؽ، وإذا  إذابًض افتٌٔرات ذم افْص ادَتٌس  إجراء

 -)131، ص1887ما تقؾرت فٌِاحث أشٌاب واؾٔة )زويِػ،

 املسدعية االستصَادطسم 

آشتنٓادات ادرجًٔة ادًتخدمة ذم افٌحقث  إػؿد ختتِػ ضرق وأصُال اإلصارة 

آخر، وفُـ ظّقمًا هْافؽ  إػ، أو مـ ختهص أخرى إػوافرشائؾ اجلامًٔة مـ جامًة 

ثالثة ادماهات وأصُال صائًة آشتخدام ذم اجلامًات وادٗشًات إـادئّة وافٌحثٔة 

 ذم افًامل، هل:

 أواًل: طشيكة املؤلف واألقواغ:

بغ ؿقشغ، وافتل تًتخدم بنُؾ إخر ك اشؿ ادٗفػ وهل ضريَة ووع وح

ويٍوؾ إواؾة رؿؿ افهٍحات، أو افهٍحات افتل ورد ؾٔٓا  خاص ذم افًِقم آجتامظٔة

آشتنٓاد بٖـثر مـ مهدر واحد فٍْس ادًِقمة ؾًذ افٌاحث  آشتنٓاد- وذم حافة

 .(، افقاحد بًد أخر، بستٔب أفٌٍائلأـثرووع ادهدريـ )أو 

 التاسيخ: -ثاىيًا: طشيكة املؤلف 

 ضريَة ووع وحك اشؿ ادٗفػ إخر إواؾة إػ تاريخ افْؼ، أي شْة ٕؼ افُتاب

 أـثرأو افقثَٔة- وهل ضريَة مٍٔدة ذم افتًرف ظذ حداثة ادهدر، وذم افتّٔٔز بغ وجقد 

ِة فُاؾة ة وؾرة وصاممًِقمات ادَابِ …  مـ مهدر واحد فٍْس ادٗفػ- مثال ذفؽ:

ادَابِة تزود إػ أن وربام أوؾر وأصّؾ مـ مًِقمات آشتٌٔان- إواؾة  جقإب ادقوقع،

، 0220أمهٔتٓا فٌحثف )ؿْديِجل،  إػافٌاحث بًِّقمات إواؾٔة مل يُـ افٌاحث ؿد افتٍت 

 -(180ص
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 باليظبة للطشيكتني األوىل والجاىية:  

ٕول مـ افًْقان أو اددخؾ ادًتّد مل يُـ هْافؽ مٗفػ دهدر، ؾٔذـر اجلزء ا إذا -1

يتىابؼ هذا اجلزء مع افىريَة ادًتّدة ذم ـتابة ؿائّة ادهادر أن  فِّهدر، بؼط

 -ادجًّة ذم هناية افٌحث أو افرشافة

آشتنٓاد بٖـثر مـ مهدر واحد فٍْس ادًِقمة أو افٍُرة- ذم  إػؿد يًّد افٌاحث  -0

 أخر بغ افَقشغ، وبحًب ترتٌٔٓام اهلجائل، هذه احلافة يوع ادهدريـ، افقاحد بًد

( 126، ؿْديِجل 27)زويِػ  مـ ذفؽ- مثال ذفؽ: أـثرـإقا  إذاأو ترتٌٔٓؿ اهلجائل 

 -(126، ص0227، ؿْديِجل 27، ص1887أو )زويِػ 

 طشيكة اهلامؽ: ثالجًا:

وهل ضريَة مًتخدمة مـ ؿٌؾ  ذـر ادهدر ذم هامش أو حاصٔة افهٍحة- أي

وهْا ٓ  وافًِقم افىًٌٔٔة وافتىٌَٔٔة- ذم افًديد مـ افٌحقث ذم افًِقم اإلًٕإٔة افٌاحثغ

مثال ذفؽ ٍٕس آشتنٓاد افًابؼ مع  يَِب اشؿ ادٗفػ ظْد ـتابتف ذم هامش افهٍحة-

ذـر بٔإات ادهدر ذم هامش افهٍحة- ؾٍل متـ افٌحث يًتّر افٌاحث بافُتابة، ثؿ يذـر 

 آشتنٓاد و ـأيت:

ًتز مًِقمات ادَابِة وؾرة وصامِة فُاؾة جقإب ادقوقع، وربام أوؾر ت …

ادَابِة تزود افٌاحث بًِّقمات إػ أن وأصّؾ مـ مًِقمات آشتٌٔان- إواؾة 

أمهٔتٓا فٌحثف إػمل يُـ افٌاحث ؿد افتٍت  –إواؾٔة 
(1)

-- ثؿ تذـر بٔإات ادهدر 

 ادًتنٓد بف ذم هامش أو حاصٔة، وـأيت:

________________________________________________ 
، ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات افتَِٔدية واإلفُسؤٕة (1)

 -180ص ، 0212دار ادًرة فِْؼ وافتقزيع ، ، ، ظامن  2ط
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 توثيل اليصوص االلهرتوىية
افْهقص اإلفُسؤٕة ادْنقرة ظذ تقثٔؼ بًض  إػ اإلظالمٔةحتتاج افٌحقث   

مقاؿع افنٌُات ادحِٔة وافًادٔة، فذفؽ أصٌح مـ افيوري آظتامد ظذ مراجع مًٔارية 

 - فتقثٔؼ هذه ادهادر ذم شٔاق افْص وظذ صُؾ ؿقائؿ بٌِٔقؽراؾٔة ذم هناية افٌحث

بافًِقم فَد تًددت ادًاير ادتًٌة ذم تقثٔؼ هذه ادهادر ؾافًٌض مْٓا متخهص و

افْهقص يقثؼ افٌاحثقن و -اإلًٕإٔة و افًٌض أخر بافًِقم افىًٌٔٔة وافتىٌَٔٔة

 :أتٔةافتل تؿ آظتامد ظِٔٓا ذم ـتابة بحقثٓؿ فألشٌاب  آفُسؤٕة

 -حتديد ادُِٔة افٍُرية و إظىاء ادٗفػ حَف -1

 -افْص افُامؾ فِامدة افتل تؿ آظتامد ظِٔٓا إػإرصاد افَارئ  -0

 -د دؿة و صحة ادًِقماتتٖـٔ -2

إـثر صّقفٔة، وتًتّد مـ ؿٌؾ  ISO مًاير ادْيّة افدوفٔة فَِّائس آيزو وتًد

فِتقثٔؼ  أتٔةافًْاس  (ISO 690-2) تَسح آيزوحٔث  مًيؿ مًاير افتقثٔؼ افدوفٔة

 :اإلفُسوين

 -ادًٗوفٔة افٍُرية افرئًٔٔة -1

 -افًْقان -0

 (-افخ....  ص مدمجاتهال مٌاذ، ؿر)ٕقع ادهدر  -2

 -ادًٗوفٔة افٍُرية ادنارـة -3

 -افىًٌة -4

 -(بافًٌْة فًِالشؾ)ادجِد  -5

 -مُان افْؼ -6

 -تاريخ افْؼ -7

 -تاريخ افتقثٔؼ -8

 -افًًِِة -12

 -(إفخ---  متىٌِات افْيام، افتقاتر، افٌِة مالحيات )افقصػ ادادي، -11
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 -(URL)  ادقؿع مثال إػافتقاؾر و افدخقل  -10

 -اؾرمًِقمات إواؾٔة ظـ افتق -12

بافًٌْة  ISSN ردمد)و (بافًٌْة فُِتب ISBN افرؿؿ ادًٔاري افدويل )ردمؽ -13

 (- فِدوريات

ومع هذه إمهٔة طٓرت منُالت ظديدة مرتٌىة بىًٌٔة افْؼ ظذ مقاؿع إٓسٕت  

وتتّثؾ ذم أيت ومهادر ادًِقمات اإلفُسؤٕة إخرى
(1)

 : 

ًَا مـ افْاحٔة افزمْٔة، بحٔث يُّـ ٕي افْؼ ظذ ادقاؿع آفُسؤٕة فٔس مىِ أن -1

يدخؾ ظذ ادقؿع ادحدد وجيد ٍٕس ادًِقمات ٔجال ضقيِة؛ ٓن هذا يرتٌط أن  ؾرد

 -بُثاؾة اشتخدام هذه ادقاؿع، ؾام ٓ يًتخدم مْٓا يتؿ حذؾف مـ جإب افنٌُة

أو ـاتب ادقوقع  ؾ٘نحتك مع ثٌات ادقوقع واشتَراره ظذ ادقؿع فٍسة ضقيِة  -0

آخر، وٓشٔام وان افتحديث ظذ  إػٕاذه ظذ افنٌُة ؿد يَقم بتحديثف مـ وؿت 

ـثرًا وأؿؾ تٍُِة مـ حتديث ادقاد ادىٌقظة، مما يٗدي أيوًا  أشٓؾمقاؿع افنٌُات 

ظدم ؿدرة ادًتخدم افتايل ظذ افتًرف ظذ افْهقص ادَتًٌة ظْد مراجًتٓا بًد  إػ

 -ف ٕتٔجة فذفؽذفؽ، ؾٍَٔد افٌاحث مهداؿٔت

 إظاملافًديد مـ افْهقص ادْنقرة ظذ مقاؿع هذه افنٌُات ٓ تُقن ٍٕس  إن -2

إلثارة اهتامم افٌاحثغ وادًتخدمغ فِرجقع  إظاملوفُْٓا تُقن جمرد ظروض هلذه 

افذي ؿد يُقن مىٌقظًا ذم ـتب مْنقرة أو مًجاًل ظذ أؿراص  إصعافًّؾ  إػ

 -مثؾ ادقشقظات ظذ شٌٔؾ ادثال وافتداولٔع مًدة فٌِ CDsـٌّٔقترية 

يُقن دؿًَٔا ذم تقثٔؼ هذه احلآت أن  افٌاحث جيب ؾ٘نودقاجٓة هذه ادنُالت 

أيتبافنُؾ افذي حيَؼ اهلدف مـ افتقثٔؼ ويراظل 
(2)

: 

                                                 

 -581ص  ،مهدر شابؼد- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة،   (1)

 -584 , 580، صًٍٕفهدر اد  (2)
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ظْد آؿتٌاس مـ مقوقظات مْنقرة ظذ مقاؿع حمددة ظذ افنٌُة يتٌع افٌاحث مـ  -1

ظْقان افزيد آفُسوين  إفٔٓايام افتقثٔؼ ذم ادىٌقظات، يواف حٔث ادٌدأ ٍٕس ٕ

أو افهقيت أو رؿؿ افتٍِقن ؾوال ظـ ووع حتديد تاريخ زيارة ادقؿع وحتديد رؿؿ 

 اإلتاحةحيدد ـذفؽ ٕقع وشِٔة أن  وظذ افٌاحث -افهٍحة ذم حافة تًدد افهٍحات

، اشىقإات مدجمة--- ، تًجٔالت ؾٔديق  إذاظٔة)مٌاذ ، مىٌقظات ، تًجٔالت 

 حيدد تاريخ حتديث افًّؾ ذم حافة حتديثف-أن  افخ(، ـذفؽ ظذ افٌاحث

 ذم حافة اشتٌَال أظامل مـ آخريـ اشتجابة فرشائؾ شابَة مـ خالل افزيد آفُسوين -0

يتؿ افتقثٔؼ بذـر اشؿ ادرشؾ وظْقان بريده آفُسوين، وأي بٔإات خاصة  ؾٕ٘ف

 تهال آفُسوين بف وتاريخ اشتٌَال افرشافة-آ إظادةتٔن ظِّٔة 

احلقار أو احلديث مع آخريـ مـ خالل افنٌُات باشتًامل ٕيؿ  إجراءذم حافة  -2

افذيـ ؿام ب٘جراء احلقار مًٓؿ  إؾرادافٌاحث يًجؾ  ؾ٘نادحادثات أو ادٗمترات 

 ؾ٘ن قالإحاحلقار أو ادحادثة- وذم مجٔع  إجراءوبٔإاهتؿ آفُسؤٕة وتاريخ 

افٌاحث يراظل آحتٍاظ بإظامل افتل ؿام باشتخدامٓا مـ خالل ادٍِات ادقجقدة 

ذفؽ باظتٌارها أدفة  إمرظذ افنٌُات وظروٓا أو بًوٓا ذم ادالحؼ متك تىِب 

 -أو تًجٔالت افٍٔديق ؽر ادتاحة فِجّٔع اإلذاظٔةبحثٔة تًامؾ مًامِة افتًجٔالت 

ومراجًتف فِحهقل ظذ  إشادآتهال بادهدر  وذفؽ متك ظجز افٌاحث ظـ

يتقشع افٌاحث أن  أصؾ افًّؾ مىٌقظًا أو مًجاًل بهٍتف افقثَٔة افُامِة افتل يُّـ

 ذم آشتٍادة مْٓا ومراجًتٓا-

 التل يؿؽـ أن كذكرها يف مقضقع تقثقؼ الـصقص االلؽسوكقة ما يليت: األمثؾةومـ 

 :(1) مثال

Burka, L. P. (1993). A hypertext history of multi-user dimensions. MUD history. 

http://www.utopia.com/talent/ lpb/muddex/essay (2 Aug. 1996). 

 : (2)مثال

 بحث مْنقر ظذ ادقؿع أيت: ،واؿع وآؾاق افٌحث افًِّل :(1888) رينة، حًان

http://mafhoum.com/syr/articles/richeh/richeh.htm  0220ٕقن افثاين ـا-  



 583  وٍاِر البشح اإلعالوي

 

 

 واملسادع املصادز قائنة نتابة

متثؾ افىريَة افهحٔحة إلثٌات ادراجع وادهادر افتل اشتًان هبا افٌاحث ذم مجع 

يتَْٓا إتَإًا أن  افتل جيب إشاشٔةادادة افًِّٔة فٌِحث افذي يَقم بف إحدى ادٓارات 

وـتابة ادراجع متثؾ َٕىة وًػ  بافًٌا، ويدل ظدد ـٌر مـ احلآت ظذ تقثٔؼ ادهادر،

ادراجع وادهادر ذم افٌحقث  إثٌاتبافًٌْة فًدد ـٌر مـ افٌاحثغ- وتًتٓدف ظِّٔة 

أتٔة إشاشٔة إهدافافًِّٔة حتَٔؼ جمّقظة مـ 
(1)

: 

 فٌِاحث- إشاشٔةافًِّٔة وهق مـ افًْاس وافًامت  إمإةافتٖـٔد ظذ ظْك  -1

 وجقدتف، وافسـٔز ظذ مقوقظٔة افٌاحث- افتدفٔؾ ظذ أصافة افٌحث -0

 جمٓقد ممُـ- بٖؿؾادهادر إشاشٔة فِامدة افًِّٔة  إػمًاظدة افَارئ ذم افقصقل  -2

افٌاحث ب٘ظداد ؿائّة أو ؾٓرس ذم هناية افٌحث، بحٔث جيّع ؾٔف ـؾ ادهادر  ويَقم

ْٓا مـ دون تدويـ ذم يسك صٔئًا مأن  وادراجع افتل َٕؾ واؿتٌس مْٓا ذم بحثف، ؾال جيقز فف

حيرص جٔدًا، وأن يراجع بحثف بحٔث يتٖـد إٔف مل يسك أن  هذا افٍٓرس، وظذ افٌاحث

فٍٓرس ادهادر وادراجع أمهٔة وؽرض مٍٔد، ؾّـ ادًروف بٖن افٍٓارس أن  .مْٓا صٔئاً 

بنُؾ ظام هل مٍاتٔح افٌحث، وؾٓرس ادهادر وادراجع هق أحد هذه ادٍاتٔح ادّٓة 

 ٓ جيقز أن يٌٍؾ افٌاحث ظـ إظدادها- ؾافُثر مـ افَراء يقدون أن يىًِقا ظذ ادهادر افتل

 أـثرويتقشًقا  إفٔٓاافٌاحث واؿتٌس مْٓا، وذفؽ حتك يرجًقا  إفٔٓاوادراجع افتل رجع 

ذم إحدى افَْاط أو ادقاؤع افتل ٓحيقها ذم افٌحث، ؾ٘ذا مل يُـ هذا افٍٓرس 

ٍل، ؾٓل ت، ؾافتقثٔؼ افذي يقثَف افٌاحث ذم بحثف ٓ يُإمر مقجقدًا، ؾًٔهًب ظِٔٓؿ

 إػون ٖافًٌض مـ افٌاحثغ يِجأن  ٓ حيتقي ظذ ـؾ ادًِقمات ادّٓة ظـ ادرجع- ـام

أبحاث ؽرهؿ فالضالع ظذ ؿائّة ادهادر وادراجع، وافتًرف مـ خالهلا ظذ خمتِػ 

 افتل هؿ بهددها- ادهادر وادراجع افتل ؿد تٍٔدهؿ ذم إبحاث 

                                                 

، ص مهدر شابؼبحقث اإلظالم،  ,د- شّر حمّد حًغ: دراشات ذم مْاهج افٌحث افًِّل   (1)

204- 
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ابتُارية تتًؿ بإصافة واحلٔدة وادقوقظٔة، وافٌاحث  حماوفةن افٌحث افًِّل إ

افًِّل هق افذي يًتًغ بادراجع ادتهِة بٌحثف فالشتزادة مـ أراء وادًِقمات 

وافٌٔإات وآدماهات افقاردة هبا، وضرق ادًاجلة ادتًٌة ؾٔٓا واإلجراءات ادْٓجٔة هبا، 

ث تتُقن فديف ـّٔات وٕقظٔات مـ ادًِقمات يهٌٓا بًد ذفؽ ذم صُؾ خالصات بحٔ

أشاشٔة تٌدو ؾٔٓا افْيرة افنّقفٔة ادتُامِة فِّقوقع، ويتوح مْٓا مدى تًّؼ افٌاحث 

ذم دراشة ادنُِة وإدامف بٖبًادها ادختٍِة، وأشِقبف افًِّل ذم مًاجلتٓا وظروٓا بىريَة 

مقوقظٔة
(1)

 - 

مـ افقاجب ظذ  ؾ٘نافٍائدة ادرجقة مـ ؾٓرس ادهادر وادراجع، وحتك تتحَؼ 

يَقم ب٘ظداده وترتٌٔف بىريَة جٔدة، ومـ أصٓر افىرق ادًتًِّة ذم ترتٔب هذا أن  افٌاحث

حيتقي أن  ادرجع افذي يتؿ تدويْف ذم افَائّة، ٓ بدأن  افٍٓرس: افستٔب إفٌٍائل- ـام

، وهذه إفٔٓاذفؽ ادرجع، وتًٓؾ ظذ افَارئ افرجقع  ظذ مجِة مـ ادًِقمات افتل ختص

، رؿؿ افىًٌة: ظْقان افُتاب أو افٌحث أو ادَافة افًِّٔة، غاشؿ ادٗفٍ: ادًِقمات هل

َاً - وتاريخ افْؼ، اشؿ دار افْؼمُان افْؼ،  ََ أن  ، ؾٔجبأو مسمجاً  إذا ـان ادرجع حُمَ

  .أو ادسجؿ يذـر اشؿ ادحَؼ

، ؾٓل ٔؼ ادراجع وادهادر ذم افٌحث افًِّل مـ اخلىقات اهلامة جداً ويًّد تقث

تًُب افٌحث أمهٔتف وتًزز مـ مهداؿٔة ادًِقمات ادْنقرة ذم افٌحث، ـام حتٍظ حَقق 

ؿ افرجقع فُتاباهتؿ وأبحاثٓؿ، ـام متُـ افَارئ مـ احلهقل ظذ مزيد مـ ثمـ ادٗفػ، 

 .ادًِقمات ذم حال رؽب بذفؽ

ظِّٔة افتقثٔؼ ذم  إفٔفؿائّة ادهادر وادراجع افًْد إشاد افذي تًتْد  دَ تًـذفؽ 

 مـ أول إصٔاء افتل يىِع ظِٔٓا افَارئ مع افٍٓرشت ,بال صؽ  ,افٌحث افًِّل- وهل

إػ أن وادَدمة، وفذا ؾٓل ذات أمهٔة ـٌرة ذم تُقيـ إٓىٌاع إول ظْده، وباإلواؾة 

                                                 

بحقث اإلظالم، مهدر شابؼ، ص  ,د- شّر حمّد حًغ: دراشات ذم مْاهج افٌحث افًِّل   (1)

205- 
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إحدى افقشائؾ افتل يتحَؼ هبا افَارئ مـ مدى جدية افٌحث  ؿائّة ادهادر وادراجع هل

 أراد ذفؽ---يٌَك إذايًرف جمآت افتقشع ذم ادقوقع أن  مـ وافدراشة، ؾ٘هنا متُْف أيواً 

 :وـام يٖيت ٕحدد ماذا ٕوع ذم ؿائّة ادهادر وادراجعأن 

ذم هقامش  افٌاحث ومتت اإلحافة ظِٔٓا ؾًالً  إفٔٓاـؾ ادهادر وادراجع افتل ظاد  -1

ـتابة اهلقامش، تًز ظـ ادقوقظٔة وافروح افًِّٔة؛ ٕن افٌاحث ظْدما أن  -افٌحث

افًِّٔة ،وافتٍريؼ بغ  إمإةيثٌت بذفؽ  ؾٕ٘فادهدر افذي اشتًان بف،  إػينر 

ذفؽ يًاظد باحًثا آخر ظذ افتًرف أن  أؾُاره وإؾُار افتل أخذها ظـ ؽره- ثؿ

 -أخرى، وآظتامد ظِٔف ذم أبحاث إفٔفادنار واإلدام بادهدر 

 ذم اهلقامش- إفٔٓاـؾ افدراشات افتل اشتٍاد مْٓا افٌاحث، وفُْف مل يؼ  -0

يذـر ادهادر وادراجع افتل اشتٍاد مْٓا اشتٍادة حََٔٔة، أن  وجيدر بُؾ باحث أمغ -2

 افتؤِؾ افذي يًتخدمف بًض افٌاحثغ، حٔث يذـرون أشامء أشِقبوأن يتجْب 

فَِارئ بٖهنؿ واشًقا  إهياماً  ظِٔٓا، مهادر أو مراجع مل يًتٍٔدوا مْٓا، بؾ ومل يىًِقا

 -آضالع

 -يتؿ افستٔب حًب افستٔب إفٌٍائل ٕشامء ادٗفٍغ -3

ْيؿ ؿائّة ادهادر يأن  ؾٔجب ظذ افٌاحث ستٔب ؿائّة ادراجعف بافًٌْة أما

ـان مقوقع افٌحث يتًِؼ بنخهٔة مـ  ؾ٘ذا، بغ ادهدر وادرجع بافتٍريؼوادراجع 

ادراجع ؾتُقن هل  أماادهادر تُقن هل مٗفٍات هذه افنخهٔة،  ؾ٘نافنخهٔات، 

 -جمّقظة افدراشات افتل ـتٌٓا آخرون ظـ هذه افنخهٔة
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 عدادإ

 سعد سلناٌ عبد اهلل أ.د

 / قسه اإلعالو اآلدابنلية 

6102 
  تكديه

فٌحث خترج فىٌِة افدراشات  اً مَسح اً ّٕقذج ءإظزاأوع بغ أيدي ضٌِتْا 

إوفٔة، وبؼح مقشع فًٌض ظْاسه، وٓ ادظل ؾٔف افُامل، بؾ هق اجتٓاد ؾٔف افهقاب 

 إػجامًة، ومـ ـِٔة  إػظِاًم بان خىط افٌحث افًِّل ؿد ختتِػ مـ جامًة  .وؾٔف اخلىٖ

افًام فٌِحث  اإلضارٌَك وفُـ ي، ؿًؿ بٍْس افُِٔة إػـِٔة بٍْس اجلامًة، ومـ ؿًؿ 

  -مقحدًا ومتًارف ظِٔف

 اإلظالماشاتذة  بًضاحدث ادراجع افًِّٔة افتل ـتٌٓا وٕؼها  إػوؿد تؿ افرجقع 

 :مـ هذه ادراجعذم اجلامًات ادكية و اإلظالمٔةظِامء ادْٓجٔة ذم افدراشات و

، افَاهرة ، ظامل  4، ط  اإلظالمٔةد- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات  -1

 -0214افُتب، 

، ، افَاهرة ، ظامل افُتب 2د- حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ ، ط  -0

0212- 

،  2، ط اإلظالمبحقث  ,شّر حمّد حًغ: دراشات ذم مْاهج افٌحث افًِّل دأ- -2

 -0225افَاهرة ، ظامل افُتب ، 

افًام واإلظالم ،  افرأيتىالظات وبحقث ظاضػ ظديل افًٌد: تهّٔؿ وتٍْٔذ اش دأ- -3

 -0220، دار افٍُر افًريب ، افَاهرة 

  هتابةمنوذز تطبيكي ل
 األوليةحبح التخسز لطلبة الدزاسات 
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دار افٍُر افَاهرة ، ،  اإلظالمٔةإبراهٔؿ ادًِّل: مْاهج افٌحث ذم افدراشات  د- -4

 -0227افًريب، 

، دار افَاهرة وآجتامظٔة ،  اإلظالمٔةحمّد مْر حجاب: أشاشٔات افٌحقث  د- -5

 -0220 ، فِْؼ وافتقزيع افٍجر

 إمثِةَّٕرب ؾٔف افهقرة بًٌض أن  حماوفغ شَْقم بؼح تٍاصٔؾ ـتابة ادؼوع

فُتابة بحث افتخرج فِحهقل ظذ صٓادة  إشاشٔةافتىٌَٔٔة وٕوع ؾٔف اخلىقات 

، مـ صٍحة افًْقان حتك هناية افٌحثاًء ابتد اإلظالممـ ؿًؿ  أدابافٌُافقريقس ذم 

 ومـ اهلل افتقؾٔؼ-

 العامة للبخحاهليهلية 

افهٍحات افرئًٔٔة ذم بحث افتخرج، وافتل متثؾ ادْٓجٔة  إػذم افٌداية فْتىرق أوًٓ 

 :يٖيتافًِّٔة فُؾ مؼوع ظِّل وهل حًب افتًًِؾ ـام 

 -صٍحة افًْقان -1

 -أية افَرإٓٔةصٍحة  -0

 -ٍحة اإلهداءص -2

 -ٍحة افنُر وافتَديرص -3

 -ًؿصٍحة تقصٔة إشتاذ ادؼف--- وتقصٔة رئٔس افَ -4

 رئٔس افًَؿ ظِٔٓا-ؿرار جلْة ادْاؿنة--- ومهادؿة إصٍحة  -5

 -Abstractمِخص افٌحث  -6

 افٌحث-ؾٓرشت صٍحة  -7

 وجدت(- إن) واجلداولصٍحة إصُال وافرشقمات--- -8

 -صٍحة ادَدمة -12

 -إول ٌحثثؿ تٖيت صٍحات اد- -إول ٌحثهٍحة افٍاصِة اخلاصة باداف -11

 -افثاين ٌحثثؿ تٖيت صٍحات اد- -ينافثا ٌحثهٍحة افٍاصِة اخلاصة باداف -10

 -افثافث ادٌحثثؿ تٖيت صٍحات - -افثافث ٌحثهٍحة افٍاصِة اخلاصة باداف -12



 587 نتابة البشح ووسادعتْ الشادض: الفصن 

 

 

 اخلامتة وآشتْتاجات-ٍحة ص -13

 -صٍحة افتقصٔات-- وادناريع ادَسحة -14

 - افًربٔة وإجٌْٔة :افٌحث صٍحة مهادر -15

 -ن وجدت(إصٍحة ادالحؼ ) -16

 صفخة العيواٌ

، حتك يتُّـ افَارئ مـ ؿراءتف وؾّٓف اً حافٌحث أن يُقن واو مـ مقاصٍات ظْقان

، دون اً دمٍٔ اً زاشتًٍار مـ افىافب، وأن يُقن مقج إػوأن يدرك موّقٕف دون حاجة 

وافًْقان اجلٔد هق افذي يراظل  .يقردها ذم حدود افٌحثأن  ذـر افتٍهٔالت افتل يُّـ

 :أتٔةإمقر 

  -ؿدر اإلمُان اً بأن يُقن جذا -1

  .بحٔث يدل ظذ هدف افٌحث بٖؿؾ ظدد مـ افُِامت ظـ مقوقظف اً حيُقن ُمـٍه أن -0

 ه-تتٌغ مْف حدود ادقوقع وأبًادأن  -2

 .ن ٓ يتوّـ ما فٔس داخاًل ذم مقوقظفأ -3

 .بَدر اإلمُان، ويُقن إحياؤه بإؾُار افرئًٔة بهقرة ذـٔة اً يُقن ؿهرأن  -4

 ًْا-ؾٔف ـان ذفؽ ممُ تًديؾ إجراء إػبحٔث فق احتاج  اً ٕيُقن مرأن  -5

يُقن ؿاباًل فٌِحث مـ حٔث: مقوقظف، ومهادره، وادادة افًِّٔة افُاؾٔة افتل أن  -6

 -يُّـ تقؾرها

 

 

  

 

 

 



 588  وٍاِر البشح اإلعالوي

 

 

 

 

 

 وصاسة التعليه العالي والبشح العلني

 دامعة تهشيت

 نلية اآلداب / قظه اإلعالو

 

 العسبية الصوزة الرهيية للعسام يف الصشافة
 العسام يف صشيفة احلياة  زألخبا)دزاسة حتليلية 

 ( 21/12/0212لػاية  1/7/0212للندة 
 

 حبح ختسج أعدتُ الطالبة

 تسييه خلف ستند

  

ذم ـِٔة أداب بجامًة تُريت ـجزء مـ متىٌِات  اإلظالمجمِس ؿًؿ  إػمَدم 

  اإلظالمبُافقريقس آداب ذم  احلهقل ظذ صٓادة

 

 بإشساف

 األستاذ املساعد

 عبد اهلل الدنتوز سعد سلناٌ

 

 م0213 صٌاط  ه 1324ربٔع افثاين 

 

 مجال تطبيكي لصفشة العيوان



 589 نتابة البشح ووسادعتْ الشادض: الفصن 

 

 

 

 

 إػ إصارةمـ أيات افَرإٓٔة افتل ؾٔٓا  آيةخيتار افىافب أن  جرت افًادة ذم افٌحقث

 افًِؿ وتُريؿ افًِامء، ومـ أيات افَرإٓٔة افتل تذـر ذم هذا ادجال:

 : ؿال اهلل تًاػ

 

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ     چ

 [1افًِؼ: ] چڑ ک ک ک ک  گ گ 

 -[11 :ادجادفة ] چ جثيت   ىت مت خت حت  جت يب ىب مب چ

 گ گ گ گ    ک ک ک ک ڑ ڑ ژ     ژ ڈ چ

 ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ     ڳ ڳ ڳ ڳ

 -[190-191: آل ظّران] چ  ھ      ہ ہ ہ ہ ۀ

 .(1 :)افَِؿ چ ک  ڑ ڑ ژ ژڈ چ

 -(113 :ضف] چ ٿ ٿ ٺ ٺ چ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ   وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې چ

 -(8 :افزمر] چ جئ ی ی      ی   ی ىئىئ  ىئ  ېئ

 ے ے ھ ھ ھ ھہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں     ں   ڱ چ

﮼ ﮻ ﮺ ﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ

  -[27-28 :ؾاضر] چ          ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ 

 [ 32:افٌَرة]  چ ڑ     ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ چ

 

 جال تطبيكي لصفشة اآلية الكسآىيـةم



 591  وٍاِر البشح اإلعالوي

 

 

 

 

 

ـِامت رؿَٔة مًزة يُتٌٓا افىافب ذم بحث خترجف اختٔار يتؿ  اإلهداءذم صٍحة 

ـؾ مـ  إػ ،ؾالن دًاظدتف إشتاذ إػ ،افقافديـ إػًٌارات اهداء مجِٔة وخمتكة ـ

افتًٌر ذم اإلهداءات ظٌارة ظـ مْتقج أديب، وإن ـان ؿهرًا، فذا أن  وبام -- افخ---أظإْل

ٓ يًرؾقن ماذا يُتٌقن ذم صٍحة  (ممـ يٍتَدون مقهٌة إدب)دمد بًض افىالب 

ذم  اإلظالمافىافٌات ادتّٔزات ذم ؿًؿ  إحدى؛ فذفؽ ٕقرد افّْقذج افذي ـتٌتف اإلهداء

 :بحث خترجٓا

 إٍـــداء

 بُؾ احلب--

 افنًّتغ افِتغ إٔارتا يل درب ٕجاحل-- إػ

 أمل وأيب

 افذي ظِّْل ؿّٔة ادقؿػ وادٌادئ ذم احلٔاة-- اإلًٕان إػ

 ي افدـتقر شًد شِامن ادنٓداينأشتاذ

 ادَْدَرشة افتل ظِّتْل افُثر-- إػ

 أختل إشتزق

 افذيـ وؿٍقا مًل يتٖمِقن ٕجاحل-- إػ

 أخقي مثْك وأرـان

 أهدي هذا اجلٓد ادتقاوع-

 

   ابْتُؿ تًْٔؿ

 
 

 

 مجال تطبيكي لصفشة اإلهداء



 595 نتابة البشح ووسادعتْ الشادض: الفصن 

 

 

 

 

 

ينُر مجٔع افذيـ ؿدمقا فف مًاظدة ظِّٔة أو أن  يُّـ فِىافب ذم هذه افهٍحة

 ٓؿساحفادؼف  إشتاذ إػة إلٕجاز بحثف ؾًذ شٌٔؾ ادثال يتَدم افىافب بافنُر مًْقي

افًامِغ ذم مُتٌة افُِٔة، أو ادُتٌة نُر أو ي ،مؼوع افٌحث وتقاصِف مع افىافب

 ة-افذيـ شاظدوا ذم إجاز افٌحث وؿدمقا ادًاظد ادرـزية

 شهس وتكديس

ـّ ظذ افٌاحثة بٍوِف وـرمف وافهالة بًد احلّد وافنُر هلل رب افًادغ اف  ذي م

وافًالم ظذ افهادق إمغ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وآل بٔتف افىٌٔغ افىاهريـ 

وذم مًتٓؾ  -)مـ ٓ ينُر افْاس ٓ ينُر اهلل( :صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وإىالؿًا مـ ؿقفف

أشاتذيت  إػ هذا افٌحث وظرؾإًا مْل باجلّٔؾ أتَدم بجزيؾ صُري وؾائؼ تَديري

تُرم  شًد شِامن ادنٓداين افذي أ-م-د :وأخص بافذـر مْٓؿ اإلظالمإؾاوؾ ذم ؿًؿ 

دمربة افٌحث  وإٕواجوأذف ظذ هذا افٌحث بُؾ مًٗوفٔة وذم تًٓٔؾ مّٓة افٌاحثة 

افًِّل وـان فف افٍوؾ افٌُر ذم مًاظديت ظذ بْاء افتهْٔػ ذم افدراشة افتحِِٔٔة 

ة بافنٗون افًراؿٔة ذم صحٍٔة احلٔاة واشتخراج ؾئات افتحِٔؾ افتل ـإت فألخٌار ادتًَِ

هل ادًٔار احلََٔل فٍٓؿ صقرة افًراق ـام تَدمٓا صحٍٔة احلٔاة افِْدٕٔة خالل مدة 

 افٌحث-

شاتذة افذيـ أـرمقين أظواء جلْة ادحُّغ إ إػبجزيؾ صُري وامتْاين  أتَدمـام  

ة ؾئات افتحِٔؾ افتل اختذهتا ذم حتِٔؾ ادوّقن ذم ادٌحث برأهيؿ افًِّل ذم مدى صالحٔ

خراج افٌحث إافثافث مـ هذا افٌحث ؾَد ـان دالحياهتؿ افًديدة إثر افٌُر ذم 

د يقشػ حًـ حمّقد، م-بافنُؾ افذي هق ظِٔف أن وهؿ أ-م-د ؾريد صافح افٍٔاض، 

 دِح-أ-م مجال ظًُر موحل، م-ظًٔك ظٔال جمٔد ، م-م حٌٔب خِػ ا

 مجال تطبيكي لصفشة الصهس والتكديس



 593  وٍاِر البشح اإلعالوي

 

 

 مْاء ادُتٌة ادرـزية ذم جامًة تُريت(أهتدأ ) وٓ يٍقتْل أن أصُر خِٔة افْحؾ افتل ٓ

بافهحٌة  فتًِٓٔٓؿ اشتًاريت فِّهادر ادتًَِة بّقوقع افٌحث- وصُر هلل افذي أحاضْل

بافْهٔحة  ابُِٔة أداب افذيـ مل يٌخِق اإلظالم- زمالئل وزمٔاليت ذم ؿًؿ -افىٌٔة

، وأخص بافذـر مْٓؿ افزمِٔة ـٍاء اـتاب أمحد وافزمِٔة أشامء افرأي إبداءووادًِقمة 

  اهلل هلؿ بافتقؾٔؼ وافًداد- وأدظقحمّد جاشؿ، 

هؿ آوأتقجف فُؾ مـ مد يل يد افًقن، ممـ مل تًًٍْل افذاـرة بذـرهؿ بافنُر، ؾجز

ؾ خافهًا فقجف، يُقن هذا افًّأن  وختامًا أشال اهلل افًع افَدير -اهلل ظْل خر اجلزاء

ؾ يل بف ضريًَا  وأن جيًِف ظِامً  ّٓ  -اجلْة إػٕاؾًًا، ويً

 

 افٌاحثة



 597 نتابة البشح ووسادعتْ الشادض: الفصن 

 

 

 

 

 

 إقساز املصسف

افٌحث ادقشقم )افهقرة افذهْٔة فًِراق ذم افهحاؾة افًربٔة ــ دراشة حتِِٔٔة أن  أصٓد

فِىافٌة )تًْٔؿ  (21/12/0212فٌاية  1/7/0212ٕخٌار افًراق ذم صحٍٔة احلٔاة فِّدة 

ذم ـِٔة أداب بجامًة تُريت وهق  اإلظالمخِػ حمّد( ؿد جرى حتت إذاذم بًَؿ 

 -اإلظالمجزء مـ متىٌِات ٕٔؾ صٓادة افٌُافقريقس آداب ذم 

 

 شًد شِامن ظٌد اهلل د-أ-م  

  )ادؼف (  

 

 توصية زئيس قسه اإلعالو

 

 -بْاًء ظذ تقصٔة إشتاذ ادؼف أرصح هذا افٌحث فِّْاؿنة

 

  ؾريد صافح ؾٔاض دأ-م-  

 اإلظالم رئٔس ؿًؿ   

 

 

 مجال تطبيكي لصفشة 
 توصية األستاذ املصسف وتوصية زئيس الكسه
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 إقساز دتية املياقصة

ٕنٓد ٕحـ أظواء جلْة ادْاؿنة بْٖٕا اضًِْا ظذ افٌحث ادقشقم )افهقرة افذهْٔة فًِراق 

 1/7/0212افًراق ذم صحٍٔة احلٔاة فِّدة  ٕخٌاردراشة حتِِٔٔة  ,ذم افهحاؾة افًربٔة 

ا افىافٌة )تًْٔؿ خِػ حمّد( ذم حمتقياتف وما فف ظالؿة بف وؿد ٕاؿنْ ( 21/12/0212فٌاية 

 -بتَدير )امتٔاز( اإلظالموًٕتَد إٔف جدير بافٌَقل فْٔؾ صٓادة بُافقريقس آداب ذم 

 

 ؾريد صافح ؾٔاض  أ-م- د  م- ظًٔك ظٔال جمٔد  د شًد شِامن ظٌد اهلل-أ-م

 رئٔس افِجْة  ظوقاً   ظوقًا ومؼؾاً  

 

 

 -ظذ ؿرار جلْة ادْاؿنة ظالماإلصادق جمِس ؿًؿ 

 

  ؾريد صافح ؾٔاض أ-م-د  

 اإلظالم رئٔس ؿًؿ   

 

 

 مجال تطبيكي لصفشة 
 إقساز جلية املياقصة ومصادقة زئيس الكسه
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ـِّة ( تؼح ادؼوع  042 إػ 42ًٕخة خمتكة ) تتُقن مـ  مِخص افٌحث هق 

ويُتب ظادة ذم افٌحقث افًِّٔة بافٌِة افًربٔة وافٌِة  .باختهار باشتخدام مْٓج ظِّل

 ا يٖيت:إُِٓٔزية- ويتوّـ ادِخص م

 افٌحث وأمهٔتف- وصًٍا مًٌىًا ظـ افٌرض مـ  يقوع افٌاحث ؾٔٓا :مؼدمة -1

أو افٍرؤة  ،افتل تؿ حِٓايَقم افٌاحث بافتًريػ بّنُِة افٌحث  :مشؽؾة البحث -0

  -افتل تؿ افتحَٔؼ مـ صحتٓا

ٓ أن  ظذاخلىقات افتل اتًٌٓا فِتحَٔؼ ذم هذه ادنُِة،  يذـر افٌاحث :اإلجراءات -2

 ذـر ادقاد ما مل تُـ ٓزمة فتقؤح اإلجراءات، ومـ ادْاشب ذـر تًّؼ ذمي

 .ـان هْاك متًع إذاادتٌرات 

أرؿامًا  وان يًتخدم افتل حهؾ ظِٔٓا اإلجاباتيَدم أن  ظذ افٌاحث هْا :الـتائج -3

 -حمددة وواوحة ذم ـتابة افْتائج

ٓشتْتاج مرتٌىًا ا جيًؾذم ـامؾ افٌحث، و إفٔفما تقصؾ  يِخص افٌاحث :االشتـتاج -4

 .ٍْٔٓايثٌت صحتٓا أو يبافٍرؤة بحٔث 

  أن يتجـب ما يليت: ظـد كتابة مؾخص البحثوظذ الباحث  

 .اشتخدام افُِامت أو ادهىِحات افًِّٔة افتل ٓ يٍّٓٓا أؽِب افَراءأن يتجْب  -1

  وصٍت ما تًْٔف إذا إٓاشتخدام آختهارات أو افرمقز ؽر ادٍٓقمة يتجْب أن  -0

  .ظـ آؿتٌاس أو ذـر ادراجعيٌتًد  أن -2

 -ةرشقم بٔإٔ أصُال أو أو ولآ يدرج ذم ادِخص جدأن  -3

 .صُر أيٓ يوع افٌاحث ذم ادِخص أن  -4

 

  Abstractصفشة ملخص البشح 
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 -افٌحث ـام مقجقد ذم افُتب آظتٔاديةومٌاحث وهق ؾٓرشت بٍهقل  

 ستتويات البخح

 الصفشة  املوضوع  

 1 ادَدمة

 0,2 ْٓجل فٌِحثاد اإلضارادٌحث إول: 

 0 إفٔفمنُِة افٌحث واحلاجة 

 0 أمهٔة افٌحث

 0 افٌحث أهداف

 2 مْٓج افٌحث

 2 جمتّع افٌحث وشٌب اختٔاره

 افْيري اإلضارادٌحث افثاين: 

 ؟اإلظالمافهقرة افذهْٔة وـٔػ تتُقن ذم وشائؾ 

3, 7 

 3 مٍٓقم افهقرة افذهْٔة

 5 ؟ظالماإلـٔػ تتُقن افهقرة افذهْٔة ذم وشائؾ 

 إخٌارادٌحث افثافث: افدراشة افتحِِٔٔة فهقرة افًراق افذهْٔة ـام تَدمٓا 

 21/10/0212وفٌاية  1/7/0212صحٍٔة احلٔاة افِْدٕٔة فِّدة مـ 

8, 11 

 8 تًٍر ٕتائج افتحِٔؾ

 10 اخلامتة وآشتْتاجات

 12 ادهادر وادراجع

 ة حمتويات البشحمجال تطبيكي لصفش



 597 نتابة البشح ووسادعتْ الشادض: الفصن 

 

 

 

 

 

رشقم تقؤحٔة يَقم افٌاحث بًّؾ  أو أصُالول أو ااحتقى افٌحث ظذ جد إذا

 :صُال وافرشقم وـام هق مٌغ ذم أدٕاهول وإاؾٓرشت باجلد

   

 فَسست ادتداول

 سقه اجلذول عيواٌ اجلذول الصفشة

آدماهات افرئًٔٔة ٕخٌار صحٍٔة احلٔاة ادتًَِة بافًراق  8

 وًٌٕتٓا ادئقية 21/12/0212وفٌاية  1/7/0212خالل اددة 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال تطبيكي لصفشة اجلداول واألشهال والسسوو
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 املكدمــة

فٌِحث- ويقوح افٌاحث ذم ادَدمة هل اددخؾ احلََٔل وافٌقابة افرئًٔة تًد 

افٍُرة افرئًٔة افتل يْىِؼ مْٓا ذم  ومزراتف وأمهٔتف ؾواًل ظـافٌحث قوقع مادَدمة 

تُقن اإلصُافٔة أوفٔة حْٔام يوًٓا و -واإلصُافٔة هل شٗال مىروح يىِب حالً  دراشتف

يٌغ هذه ادزرات أن  وظذ افٌاحث ٔٓا ؾرؤاتف أو خىة بحثفافٌاحث ويٌْك ظِ

ذم ٍٕس افقؿت أمهٔة افٌحث ظذ ادًتقى افْيري  وإشٌاب ذم ادَدمة، ومززاً 

قوح افٌاحث احلدود ادقوقظٔة فٌِحث وهل ما شتَتك ظِٔف أشئِتف- وي .وافتىٌَٔل

وشًّٔؿ افْتائج ظِٔف-  ؾٔف بحثف، يشقف جير يادُان افذ لواحلدود ادُإٔة، وه

 - افٍسة افزمْٔة ادَررة فٌِحث لواحلدود افزمإٔة وه

 تْاوفتافٌحقث وافدراشات افًابَة افتل  إػينر افٌاحث ذم ادَدمة ـذفؽ 

اجلقإب وافَْاط افتل مل ترـز ظِٔٓا هذه  إػادقوقع ذم ـِٔاتف أو ذم جزئٔاتف، مع اإلصارة 

ابتُار جديد، أو تهحٔح  إػ لافٌحث يرمأن  فؽ فٌٔانافٌحقث أو تِؽ افدراشات، وذ

أخىاء شابَة أو اشتُامل جقإب ؿهقر مل تدرس بًد بهقرة صامِة ومًتقؾٔة مع ذـر 

اتًٌف  افذيادْٓج  إػـذفؽ ينر افٌاحث و .ادراجع وادهادر افتل تتوّـ تِؽ افٌحقث

ان هبا ومدى تالؤم ذفؽ مع ذم بحثف، وافًْٔة افتل اشتخدمٓا وأدوات افٌحث افتل اشتً

يًرض ذم ادَدمة خىة افٌحث، وتًَٔامتف مـ ؾهقل أن  ظذ افٌاحثو .ضًٌٔة افٌحث

فهًقبات افتل اظسوت وا ـؾ ؾهؾ أو مٌحث تْاوهلاومٌاحث، مع ذـر افٍُرة افتل 

بحثف شقاء ذم احلهقل ظذ ادهادر أو ادراجع ادتًَِة بتّقيؾ افٌحث أو تِؽ ادتًَِة 

مهادر ادًِقمات وؽرها مـ افًراؿٔؾ وادثٌىات- وما هل افىريَة افتل  إػقل بافقص

 - بذفف افذيتِؽ افهًقبات مما ييٓر حجؿ اجلٓد  فتجاوزاشتًِّٓا افٌاحث 

 تُقن ادَدمة ضقيِة، ومـ ادٍوؾ إٓمراظاة  ظذ افٌاحث ظْد ـتابة مَدمة افٌحثو

اهلجائٔة: ُقن ترؿّٔٓا بإحرف أن ي، وثامين صٍحات إػمـ أربع  تساوحأن 

ٓ ، وان مـ ـتابة افٌحثأ،ب،ت،ث،ج،ح،خ---(، وان يَقم بُتابتٓا ظْدما يْتٓل )

  - جإٌٔة ظْاويـتُتب ادَدمة ظذ هٔئة َٕاط أو 
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 املبشح األول: اإلطاز امليوذي للبشح

 يقضح الطالب يف ادبحث األول اإلضار ادـفجل لؾبحث ظـ ضريؼ تقضقح ما يليت:

وتًْل أن يرـز افىافب ظذ افٍائدة افًِّٔة ادتقؿًة ذم جمال ختههف بًد أمهقة البحث:  -1

حلؾ مناـؾ  مًامهتفحٔث يٌغ افٌاحث أمهٔة افٌحث ذم  .حتَٔؼ أهداف افٌحث وإٕجازه

ظِّٔة واؿًٔة وما يتقؿع مـ إواؾة مًرؾٔة جديدة ذم هذا ادجال، ـام حيدد ذم هذا اجلإب 

  هذه افدراشة فٍِئة ادًتٍٔدة ما ؿد يًتٍاد مـ

حٔث حيدد افٌاحث منُِة بحثف ويوع افتًاؤٓت افٍرظٔة افتل تٌْثؼ  مشؽؾة البحث: -0

 .مـ افًٗال افرئٔس فٌِحث، وذم وقء هذه إشئِة حيدد هدف افٌحث

حيدد افىافب إهداف افتل يًًك افٌحث إػ حتََٔٓا، بحٔث يُقن  أهداف البحث: -2

 ضًا ظوقيًا بادنُِة وبّزرات افٌحث- ويراظك ذم صٔاؽة إهداف أنحمتقاها مرتٌىا ارتٌا

 .تُقن ؿابِة فَِٔاس وافٌحث، وأن تُقن ذم مجؾ خزية- وجيقز تًَّٔٓا إػ رئًٔٔة وؾرظٔة

حيدد افىافب افًٗال افرئٔس، وإن وجدت أشئِة ؾرظٔة  ف:قاتأشئؾة البحث أو فرض -3

ويراظك أن  .َة تٌغ ظالؿتٓا بّنُِة افٌحثيقردها بًد افًٗال افرئٔس بٌِة ظِّٔة دؿٔ

ا فًْاس  ًَ يُقن ـؾ تًاؤل مًتَاًل بذاتف، وأن يٖيت تتابع افتًاؤٓت مْىًَٔا، وؾ

افٌحث- وأن تٌىل افتًاؤٓت اجلقإب ادختٍِة فِّقوقع، وٓ يٍوؾ ـثرة ظدد 

 مجؾ افتًاؤٓت، أو أن تُقن افتًاؤٓت جمرد حتقيؾ اجلّؾ اخلزية ذم إهداف إػ

ويَقم افٌاحث  .- وهل مىِب أشاد ذم افٌحقث افتجرئٌةافٍرؤاتأما  .اشتٍٓامٔة

بقوع ؾرؤاتف بْاًء ظذ أشئِة افٌحث، وجيب أن حتدد بنُؾ حمدد وواوح، وتّزر ظذ 

افىافب تٖـٔد صحتف  حياولأشس مْىَٔة وظِّٔة، ـام جيب أن تهاغ بٖشِقب يٌغ ما 

 .بغ ادتٌرات ادىِقب دراشتٓاأو ظدمف بنُؾ خمتك وواوح 

 ينر مٍٓقم ادْٓج إػ افٍُٔٔة أو افىريَة افتل يتًٌٓا افٌاحث ذم دراشةحتديد ادـفج:  -4

ـٔػ  ادنُِة مقوقع افٌحث- وهق جئب ظذ افُِّة آشتٍٓامٔة: ـٔػ؟ ؾ٘ذا تًاءفْا

 .ادْٓج عيدرس افٌاحث ادقوقع افذي حدده؟ ؾ٘ن اإلجابة ظذ ذفؽ تًتِزم حتديد ٕق

افتارخيل،  جومـ ادْاهج افتل تًتخدم ذم افدراشات اإلظالمٔة: ادْٓج افقصٍل، وادْٓ
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، ومْٓج افدراشات آرتٌاضٔة، ادْٓج افتجريٌل واختٌار افًالؿات ادًحلْٓج ادو

ويًّد مْٓج ادًح مـ ابرز ادْاهج افًِّٔة ادًتخدمة ذم جمال افدراشات  .افًٌٌٔة

ويِجٖ إػ ،  يَتك ظذ اشتخدام أشِقب واحد ذم ظِّٔة مجع افٌٔإاتوٓ، اإلظالمٔة

وادالحية ادَْْة وؽرها مـ ، وادَابِة، ـآشتَهاءات إشافٔباشتخدام خمتِػ 

ضرق مجع افٌٔإات و ادًِقمات- ـذفؽ ؾ٘ن ادْٓج افقصٍل باشتخدام أشِقب )حتِٔؾ 

وافتل تَقم تًتخدم ذم بحقث اإلظالم  ادوّقن( يًد مـ إًٔب ادْاهج افًِّٔة افتل

ظذ افرصد وادتابًة افدؿَٔة فياهرة أو حدث مًغ بىريَة ـّٔة أو ٕقظٔة ذم مدة مًْٔة 

 -مـ أجؾ افتًرف ظذ افياهرة

، وهل حدود ضقظٔة دماوزهاحمددات مًْٔة ٓ جيقز  افىافبيوع  البحث: جماالت -5

ْٔة مـ ادقوقع ؿٔد افٌحث، وهذه ظذ ترـٔز جٓده واؿتهاره ظذ أجزاء مً هتًاظد

وتتوّـ جمآت افٌحث ادجال  .احلدود ظادة ما تُقن حدودًا زمإٔة ومُإٔة وٕقظٔة

افزمْل: ويَهد بف اإلضار افذي شٔجري ؾٔف افٌحث، إذ تؿ حتديد احلدود افزمْٔة 

أما ادجال ادُاين:  21.12.0212فٌاية  1.7.0212فٌِحث ذم افّْقذج افًابؼ مـ 

اد بف ادجتّع افذي يتؿ ؾٔف اختٔار افًْٔة، وؿد ارتٖت افٌاحثة اختٔار صحٍٔة احلٔاة ؾر

 إخٌارأما ادجال ادقوقظل فٌِحث ؾَد اختارت افٌاحثة ذم افّْقذج افًابؼ  افِْدٕٔة-

 مقوقظًٔا فِتحِٔؾ-  فتُقن جمآً 

ل ختص مقوقظف جيري افىافب مًحًا صامال فِدراشات افًابَة افت الدراشات السابؼة: -6

ومـ خالل افتَيص افذي  ويًرض أهؿ ٕتائجٓا بنُؾ خمتك ذم اإلضار ادْٓجل فٌحثف-

جيريف افىافب ذم افدراشات افًابَة ادتًَِة بّقوقع دراشتف شٔجد بًض افدراشات 

وتًاظد افدراشات  -متٍاوتةافتل تَسب مـ مقوقع دراشتف بنُِٓا افًام بدرجات 

ٔار أداة مناهبة ٕدوات أخرى اشتخدمت ذم تِؽ افٌحقث افًابَة افٌاحث ظذ اخت

فِحهقل ظذ ٕتائج  اإلحهائٔاتفٌحثف واشتخدام  إواؾٔةواحلهقل ظذ مًِقمات 

 افٌحث-

مهىِحات افٌحث: يَقم افٌاحث بتًريػ ادهىِحات افقاردة ذم ظْقان افٌحث  أهؿ -7

ظْف ًٔا يُقن مًٗوًٓ أو ذم حتديد ادنُِة، ويتٌْك افٌاحث فُؾ مهىِح تًريًٍا إجرائ

 .ويًّؾ ذم حدوده
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 املبشح الجاىي: املدخل اليظسي للبشح

إضارًا ٕيريًا حقل مقوقع افٌحث يًتّده ويَتًٌف  ادٌحثذم هذا  ىافباف يتْاول

مـ أدبٔات افٌحث وؾؼ تًًِؾ مًغ وترابط وتُامؾ جلّٔع أجزاء ادقوقع، حٔث ينر 

بىف فًِقامؾ ادختٍِة ادٗثرة ذم افياهرة ؿٔد خٍِٔة افٌاحث افْيرية وؿراءاتف ور إػ

 -افدراشة

ـام يوؿ هذا ادٌحث ذحًا ٕيريًا  فِّقوقع افرئٔز افذي يتوّـ هدف افٌحث 

ومنُِتف وادُتقب أصال ذم افًْقان افرئٔز دنُِة افٌحث متٓٔدًا فٌِّحث أو ادٌاحث 

 افتل تِٔف-  

 ٌحث ومـ مراجًٓا إوفٔة، ـام يٍوؾوحيًـ اختٔار افدراشات ادْتّٔة دقوقع اف

يرجع افٌاحث فٌِحقث وافدراشات وٓ يُتٍل باخلالصات أو ادًتخِهات، ـام أن 

 حيًـ ظروٓا بّْىٔة مًْٔة حمددة شًٍِا تتٔح ادَارٕة، ـٖن يذـر افٌاحث ذم ظروف فِدراشة

 .إفٔٓا افًابَة تارخيٓا ومُاهنا وإجراءاهتا وأهؿ افْتائج وافتقصٔات افتل تقصِت

 :وتػقد هذه الدراشات يف أمقر ظديدة مـفا

 .تزز أمهٔة افٌحث أو افدراشة احلافٔة وتزر افَٔام هبا -1

 .افٌحث احلايل أداةًاظد ظذ تقؾر أدوات بحث تًغ ذم تَٔٔؿ ت -0

 .تقؾر ٕامذج يًتًغ هبا افٌاحث مـ حٔث اإلجراءات وتًٍر افْتائج -2

ثة ما أمُـ، وذم حافة تًدد افدراشات تُقن افدراشات افًابَة حديأن  ويِزم

 وذم هناية ظرض هذه افدراشات ٓبد فٌِاحث .تهْػ تًًٌا دًٔار حمددأن  افًابَة يٍوؾ

ّٔزت بف دراشتف ظـ هذه افدراشات وما اشتٍاد أن  يًَب ظذ هذه افدراشات مًٌْٔا ما مت

 .مْٓا مع ذـر أوجف افنٌف واخلالف بغ هذه افدراشات
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 هتابة اهلامض يف البشحمجال تطبيكي ل

يذـر ادًِقمات أن  ظذ افٌاحث ؾ٘نادهدر ذم اهلامش  إػمرة  ٕولصارة ظْد اإل

 أيت:ظـ ادهدر وحًب افتًًِؾ 

 -اشؿ ادٗفػ افُامؾ -1

 -ـتاب أو بحث أو مَافة ظْقان ادىٌقع: -0

 .مـ ضًٌة واحدة أـثروجد أن  –رؿؿ ضًٌة افُتاب  -2

 .أشؿ ادىًٌة أو دار افْؼ -3

 .ان افىٌعمُ -4

 .شْة افىٌع -5

 -330افهٍحة أو افهٍحات افتل تؿ آؿتٌاس مْٓا ذم ادهدر ويرمز إػ ذفؽ مثالً ص  -6

 ؾ٘نظْد آؿتٌاس مـ بحث أو مَافة مْنقرة ذم احدى افدوريات )ادجالت(  أما

 :أتٔةافدورية ٕول مرة يتوّـ ادًِقمات  إػ اإلصارة

 .اشؿ ـاتب ادَافة -1

 -ظْقان ادَافة -0

 .شؿ ادجِةا -2

 .افًدد -3

 .مُان صدور ادجِة -4

 .تاريخ صدورها -5

  -رؿؿ افهٍحة ادَتٌس مْٓا -6

  :اهلوامؽ الالسكة

يتُرر آؿتٌاس مـ ـتاب أو جمِة فدى افٌاحث شقاء ذم افهٍحة أن  حيدث ؽافٌاً 

رضورة إليراد ـؾ ادًِقمات ادتًَِة  وهْا ٓ أخرىذم صٍحات  أوًٍٕٓا مـ بحثف 

أن  ٗفػ وظْقان ادرجع وادًِقمات ادتًَِة بافْؼ ومُإف وتارخيف بًداد ـاشؿبادهدر 
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 باختهارادهدر  إػ باإلصارةيُتٍل  وإٕاممرة  ٕولتؿ ذـرها ذم آؿتٌاس مـ ادهدر 

 :وـام يٖيت

 :األجـبقةلؾؿصادر  Ibid أ. ادصدر كػسف، وكؾؿة

ادهدر ًٍٕف  إػا ظذ افتقايل وذم افهٍحة ذاهت فإلصارةوتًتًّؾ هذه افهٌٔة 

إوػ يذـر ادهدر بُامؾ  اإلصارةذم  إذاف( ادرجع ًٍٕ)أو  (ادهدر ًٍٕف)ؾُٔتٍل بًٌارة 

( ظْدما يٖيت اهلامش  ادهدر ًٍٕف)يُتٍل بًٌارة  ؾٕ٘فافالحَة  اإلصارةذم  أمامًِقماتف 

 مٌاذة بًد اهلامش افًابؼ فٍْس ادهدر-

 :األجـبقةلؾؿصادر  op.cit ادصدر السابؼ، وكؾؿة ب.

مـ مرة  ٕـثرادهدر ذم حافة آؿتٌاس مْف  إػ فإلصارةوهذا افتًٌر يًتًّؾ  

وهْا جيب  -بؾ حغ يرد ادهدر ثإٔة ،وفُـ فٔس ظذ افتقايل ـام ذم احلافة إوػ ،واحدة

 أـثرذم حافة وجقد  أما -إفٔف اإلصارةذـر اشؿ ادٗفػ صٌٔة فِدٓفة ظذ مهدر شٌَت 

 ؾٕ٘فمـ واحد مْٓا ذم بحثف  أـثرـتاب أو مَافة دٗفػ واحد وؿد اؿتٌس افٌاحث مـ  مـ

 -جيب ذـر اشؿ افُاتب أو ادَافة مع اشؿ ادٗفػ ذم حافة تُرار آؿتٌـاس مْف

  :عالمات الرتقيه ومواضعَا ونيفية اطتخذامَا 

رمقز  هلوظالمات افسؿٔؿ يًتًّؾ افىافب أن  مـ افيوري ظْد ـتابة افٌحث

َِِح ظِٔٓا ، تقوع بغ أجزاء افُالم فتّٔٔز بًوف مـ بًض وتتهؾ ظالمات افسؿٔؿ  -اصُى

رشؿ احلروف وبخاصة اهلّزة خيتِػ إمالئٔا، أن  بَؤة اإلمالء اتهآً مٌاذًا ؛ ؾُام رأيْا

مجال هذه إويُّـ  -أدء اشتًامل ظالمات افسؿٔؿ إذاافَْٔض  إػؾُذفؽ ادًْك خيتِػ 

 مات ، ثؿ تٍهٔؾ مقاوًٓا وـٍٔٔة اشتخدامٓا ـام يٖيت:افًال

وتًتخدم بغ اجلّؾ افَهرة ادتهِة  :ورمزها )،( افٍاصِة أو افنقفة أو افٍاصِة -1

- ِعٍ ـُ  ادًْك افتل تنُؾ ذم جمّقظٓا مجِة ضقيِة ذات مًْك 

افًادة افٍاصِة ادَْقضة ، ورمزها )؛(: وتًتخدم بغ مجِتغ وتُقن افثإٔة مْٓام ذم  -0

 .مًٌٌة ظـ إوػ أو هلا ظالؿة هبا
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 وتقوع ذم هناية اجلِّة افتامة ادًْك- :افَْىة أو افقؿٍة ، ورمزها )-( -2

ظالمة آشتٍٓام احلََٔل ، ورمزها )؟(: وتقوع ذم آخر افُالم ادًتٍٓؿ ظْف شقاء  -3

 -حرؾا أمآشتٍٓام اشام  أداةأـإت 

وتًتخدم بًد افَقل وؿٌؾ ـالم يٍهؾ جمّال : ) : ( افَْىتان افرأشٔتان ، ورمزمها -4

 -اشؿ ، و ؾًؾ ، و حرف :ٕحق: افُِّة ثالثة أؿًام

قوع بغ اجلّؾ آظساؤة افتل يُّـ رؾًٓا مـ بوتًتخدم  :افَقشان ورمزمها ) ( -5

افُالم ، و يًتَٔؿ ادًْك وتقوع ـذفؽ بغ أفٍاظ آحساس أو افُِامت افتل تٍن 

 حلاصؾ ذم ؿراءة بًض افُِامت وبغ إرؿام احلًابٔة-ؽاموا أو تٌغ افٌِس ا

ويًتًِّف أهؾ افتحَٔؼ  :( وتًّٔان احلاستغ[ ]افَقشان ادًَقؾان ورمزمها ) -6

تِؽ افزيادة مـ صْع أن  ظْدما يتدخِقن ذم ٕص بافزيادة ظذ إصؾ تٌْٔٓا ظذ ـثراً 

َفػ- َٗ  ادحَؼ أو مـ ظّؾ افٌاحث وفًٔت فهاحب ادُ

تقوع بغ افُالم  :- وتًّٔان ظالمتل آؿتٌاس" "افتْهٔص ، ورمزمها ظالمتا  -7

 ادَْقل بْهف دون تدخؾ مـ افْاؿؾ وفق ـان هذا افُالم ٓ يروق فْاؿِف-

 أيضال رـْف إول  إذاوتقوع بغ رـْل افُالم  :( - ) افؼضة أو افقصِة ، ورمزها -8

 اإلهبام- إػضال ادٌتدأ بحٔث يٍيض  إذابغ ادٌتدأ واخلز 

: وتقوع ظْد آشتٌْاء ظـ بًض افُالم ادَْقل -( ...) ظالمة احلذف، ورمزها -12

 ذم هذا افًٔاق- إفٔفبْهف فًدم احلاجة 

: ويًتًّالن حلك أيات ( { } ) إؿقاس ادزهرة، أو افُٖشان ادزهران ورمزمها -11

يل واشتحداث افَرإٓٔة افُريّة بْٔٓام ، وـان ذفؽ ؿديام ؿٌؾ اخساع احلاشب أ

 آشىقإات اددجمة افتل تؿ ختزيـ ـِامت افَرآن ظِٔٓا برشؿ ادهحػ-
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 املبشح الجالح: إدساءات البشح وىتائذى

ذم  افىافبوصًٍا دؿًَٔا فِىرق واإلجراءات افتل يًتخدمٓا  ادٌحثيتوّـ هذا 

 :يٖيتحؾ ادنُِة واختٌار ؾرؤاتف، وينّؾ افقصػ ما  إػافتقصؾ  حماوفتف

وصػ جمتّع إؾراد افذيـ تًتٓدؾٓؿ افدراشة وـذفؽ وصػ افًْٔة افتل شتىٌؼ  -1

ظِٔٓا افدراشة مـ حٔث حجؿ افًْٔة وضريَة إتَائٓا ثؿ حتديد فِّْٓج افٌحثل ادراد 

 -اشتخدامف، ثؿ وصػ فِتهّٔؿ افٌحثل افذي يَسحف افٌاحث ٕؽراض دراشتف

ت مـ حٔث ضريَة بْائٓا وصػ أدوات افٌحث افتل شًٔتخدمٓا جلّع افٌٔإا -0

 .وضريَة حماـّة صدؿٓا وثٌاهتا وضريَة تىٌَٔٓا وتدرج آشتجابات ادتحََة ظْٓا

وصًٍا فًِّاجلة اإلحهائٔة فٌِٔإات، وأخرًا اإلجراءات افتل يتوّـ هذا ادٌحث  -2

 .شَٔقم هبا افٌاحث فتٍْٔذ بحثف وحتَؼ هدؾف

 
 

 اخلامتة واالستيتادات

افْتائج افتل تقصؾ إفٔٓا ذم ظِّٔة تٍْٔذه فٌحثف وحتِٔؾ  فىافبايهػ  ذم هناية افٌحث

 يَقم افٌاحث بتقؤحٓا َٕاط أو ؾَراتافٌٔإات افتل مجًٓا- ويٖيت هذا افقصػ ظذ صُؾ 

 .ويتًٌٓا بّالحيات تزر افْتائج ادّٓة ؾٔٓا، وهْا تًرض افْتائج بنُؾ مقوقظل

ه افْتائج ومَارٕتٓا بْتائج دراشات بتًٍر هذافىافب ذم اخلامتة أيوًا يَقم ـذفؽ 

شابَة، وذم وقء هذه افْتائج يَسح بًض احلِقل بنُؾ تقصٔات مرتٌىة برأي افٌاحث 

ـام يٌغ اجلقإب افتل مل تتُّـ افدراشة مـ افتحَؼ مْٓا - إفٔٓاوبافْتائج افتل تقصؾ 

 .فٔقيص بٖن تُقن مقوقع بحقث ٓحَة
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  يف املصسوع السابل للخامتة واالستيتادات مجال تطبيكي

 اخلامتة واالطتيتادات

تًىل رؤية ـِٔة دقوقع افهقرة افذهْٔة فًِراق أن  افٌاحثة ؾٔام تَدم حاوفت 

ذم افهحاؾة افًربٔة مـ خالل دراشة حتِِٔٔة ٕخٌار افًراق ذم صحٍٔة )احلٔاة( فِّدة مـ 

 ثْايا ادٌاحث وفـ تَقم افٌاحثة بتِخٔص ما ظروتف ذم -22.8.0212وفٌاية  1.7.0212

مـ خالل افدراشة  إفٔٓا، وفُْٓا شتٗـد ظذ أهؿ افْتائج افتل تقصِت أخرىافًابَة مرة 

 :أيتافتحِِٔٔة وظذ افْحق 

 جاءت ٕتائج افدراشة افتحِِٔٔة فتٗـد بنُؾ رئٔز ظذ اهتامم صحٍٔة )احلٔاة( خالل -1

خالل اهتاممٓا بّتابًة ذم افًراق مـ  إمْلاددة افزمْٔة فٌِحث بّتابًة ادقؿػ 

أحداث افًْػ واشتٓداف ادْنآت وافنخهٔات وـإت أهؿ مراـز آهتامم ذم 

تِؽ ادتابًة حادثة هروب افًجْاء مـ شجْل أيب ؽريب وافتاجل مـ وّْٓؿ ؿادة 

 تْاوهلامرـزة مـ خالل  0212بارزيـ ذم تْئؿ افَاظدة وافتل جرت أواخر صٓر متقز 

وذفؽ بحهقل هذا آدماه ظذ  إمْلظذ متابًة ادقؿػ  افًراؿل افنٖن ٕخٌار

 ( تُرارًا وبًٌْة مئقية بٌِت420حهؾ ظذ ) إذادرتٌة إوػ مـ اهتاممات افهحٍٔة 

 -إخرىبغ آدماهات  إظذظدد افتُرارات وهل  إمجايل%( مـ 32,42)

مدة افٌحث ظذ  ٕتائج افدراشة افتحِِٔٔة ظذ اهتامم صحٍٔة )احلٔاة( خالل أـدت -0

 وإخٌارادتًَِة بافنٖن افداخع افًراؿل ـإتخابات جمافس ادحاؾيات  اإلخٌار

( تُرارًا 047) آؿتهاد افًراؿل وتهدير افٍْط، حٔث حهؾ هذا آدماه ظذ

  ظدد افتُرارات- إمجايل%( مـ 02،72وبًٌْة مئقية بٌِت)

ّة افزيىإٔة بّتابًة اهتّت صحٍٔة )احلٔاة( ـهحٍٔة ظربٔة تهدر ذم افًاص -2

حهؾ هذا آدماه ظذ ادرتٌة افثافثة مـ بغ  إذظالؿات افًراق افًربٔة وافدوفٔة 

%( مـ 62.18) ( تُرارًا وبًٌْة مئقية بٌِت033افهحٍٔة ) أظىتف إذآدماهات 

 ظدد افتُرارات- إمجايل
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 املصادز واملسادــع

راجع، وظدم اظتامد هادر واددّتٌاع مَٔاس حمدد فتقثٔؼ ـؾ اإ ظذ افىافبجيب 

ضاريح وافرشائؾ اجلامًٔة فألضريَة تقثٔؼ ادَٔاس إول فُِتب، بْٔام اظتامد مَٔاس ثاين 

، بؾ جيب اظتامد مَٔاس واحد فُؾ إٔقاع افتقثٔؼ أو افٌحقث ادْنقرة ذم ادجالت افًِّٔة

ؼ افستٔب ٕجزاء مراجع افٌحث، وجيب إخذ بآظتٌار ذم افتقثٔمهادر وافقاردة ذم 

افٍاصِة أو افَْىة افتل تٍهِٓا، ؾًٌض ادَائس تًتّد افٍاصِة،  إػادرجع وإٓتٌاه 

 افهٍحة افالحَة- ادثال افتىٌَٔل وبًوٓا يًتّد افَْىة ـام شقف يتوح ذم 

افتل اشتخدمت ؾًاًل ذم افٌحث، وذم أثْاء افتقثٔؼ داخؾ متـ افٌحث  وذم اهلقامش

وشْة افْؼ وظْقان افُتاب أو افٌحث ومُان افْؼ ودار افْؼ دٗفػ يذـر ظادة اشؿ ا

افتقثٔؼ اخلارجل ؾَٔقم افٌاحث بقوع ادراجع ذم  أمابغ ؿقشغ،  إفٔٓاوافهٍحة ادنار 

 اهلجائٔةؿائّة وؾؼ أشس مًْٔة تتّثؾ ذم ظرض ادهادر حًب تًًِؾ احلروف 

وجقد افَائّة ذم أن  .ائّتغ مٍْهِتغفِّٗفٍغ، وظرض ادهادر افًربٔة وإجٌْٔة ذم ؿ

هناية افدراشة أمر جقهري وأشاد ذم افٌحث افًِّل، حٔث ُتًز هذه ادراجع جزءًا مـ 

جٓقد افٌاحث وؿدرتف، ـام تٍٔد افَارئ ذم اضالظف ظذ ؿائّة توؿ ما ٕؼ حقل هذا 

 .ادقوقع
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 مجال تطبيكي للخامتة واالستيتادات يف املصسوع السابل

 دس واملشادعاملصا

 أوالً: الؽتب العربقة وادسمجة 

فدى افنٌاب افًرب، بروت ، مرـز دراشات  إتراكافداؿقؿل: صقرة  إبراهٔؿ -1

  -0221افقحدة افًربٔة ، 

ظٌد اهلل ادًِّل: افىًٌات افدوفٔة فِهحػ افًربٔة ، افَاهرة ، افدار افًربٔة  إبراهٔؿ -0

 -0220فِىٌاظة وافْؼ، 

 فًتايب: ضرق افٌحث آجتامظل ، ادقصؾ: دار افُتب فِىٌاظة وافْؼ،جز جمٔد محٔد ا -2

1881- 

حِّل خي شاري: صقرة افًرب ذم افهحاؾة افزيىإٔة ، بروت ، مرـز دراشات  -3

 -1877افقحدة افًربٔة ، 

، بٌداد: ذـة احلوارة فِىٌاظة  1محٔد جاظد: أشاشٔات افٌحث ادْٓجل، ج -4

 -0223 وافْؼ،

، افَاهرة ،  اإلظالمٔةامل: مَدمة ذم مْاهج افٌحث ذم افدراشات راشؿ حمّد اجل -5

 - 1888،  اإلظالمـِٔة ــ جامًة افَاهرة 

شامل مًِؿ: صقرة افًرب ذم صحاؾة أدإٔا آحتادية ، بروت ، مرـز دراشات  -6

  -1874افقحدة افًربٔة ، 

هائص، ادناـؾ، شًد شِامن ادنٓداين: افهحاؾة افًربٔة وافدوفٔة ــ ادٍٓقم، اخل -7

 -0213افًربٔة ادتحدة ، دار افُتاب اجلامًل ،  اإلماراتافْامذج، آدماهات، 

فِْؼ،  أشامةافتٍِزيقين وتٖثره ذم اجلّٓقر، دار  اإلظالنشًد شِامن ادنٓداين:  -8

 -0211ظامن،
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 ثاكقًا: الرشائؾ اجلامعقة واالضاريح 

 أضروحة،  إمرئُةًِّغ ذم افهحاؾة ظٌد افرزاق: صقرة افًرب واد إبراهٔؿإتهار  -1

 - 0224، جامًة بٌداد،اإلظالمدـتقراه )ؽر مْنقرة(، ؿدمت دجِس ـِٔة 

: صقرة جمِس افْقاب فدى اجلّٓقر افًراؿل، اضروحة دـتقراه افًزأويشامل جاشؿ  -0

 -0212، جامًة بٌداد، اإلظالم)ؽر مْنقرة(، ؿدمت دجِس ـِٔة 

دـتقراه  أضروحة، إمريُل اإلظالمصقرة افًرب ذم  شالؾة ؾاروق ؾافح افزظٌل: -2

 -0223، جامًة بٌداد، اإلظالم)ؽر مْنقرة(، ؿدمت دجِس ـِٔة 

دـتقراه  أضروحةوحك ظٌد افرزاق هادي: افنٗون افًراؿٔة ذم افهحاؾة افدوفٔة،  -3

 -0226، جامًة بٌداد،اإلظالم)ؽر مْنقرة( ؿدمت دجِس ـِٔة 

فدى اجلّٓقر افًراؿل، رشافة  إمريُلة اجلْدي حمّد بديقي افنّري: صقر -4

 -0224، جامًة بٌداد،اإلظالمماجًتر )ؽر مْنقرة(، ؿدمت دجِس ـِٔة 

دراشة حتِِٔٔة  ,افًراق  إزاءادماهات افهحاؾة افًربٔة : هديؾ ؾقزي جاشؿ افداخع -5

فثة ( مـ حرب اخلِٔج افثاآحتاد، افدشتقر ،إهرام) فَِّال آؾتتاحل ذم صحػ

، أضروحة 0223حزيران  07 – 0222آذار  02وفٌاية تنُٔؾ حُقمة ظراؿٔة مٗؿتة 

 -0226بجامًة بٌداد ظام  اإلظالمـِٔة  إػدـتقراه )ؽر مْنقرة( ؿدمت 

 ثالثًا: الدوريات وادـشقرات 

، جمِة جامًة  إمرئُةشًد شِامن ادنٓداين: افهقرة افذهْٔة فًِراق ذم افهحاؾة  -1

 -0227فًْة  5 ، افًدد14، ادجِد  اإلًٕإٔةقم تُريت فًِِ

افهقرة افذهْٔة فَْاة اجلزيرة واجلزيرة  :حمّد ؾالح افَواة وشحر حمّد مخٔس -0

 فًِِقم آجتامظٔة ، إردٕٔةبحث مْنقر ذم ادجِة  افدوفٔة فدى افنٌاب اجلامًل،

 -0227( فًْة 1( افًدد )1ادجِد )

 األجـبقةرابعًا: ادصادر 

The oxford universal dictionary، 5d، oxford ,the clarendon press, 1964- 
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 املالســـــــــــــل

وتٖيت مالحؼ افٌحث بًد ادهادر وادراجع، وتتوّـ هذه ادالحؼ افٌٔإات اخلام 

 تاشتٌٔإاتنتّؾ ظذ أن  وصقر افقثائؼ وادقاد اددظّة فٌِحث، ـام يُّـ واجلداول

 ذفؽ، وٓ تًتز ادالحؼ جزءًا مـ افٌحث- واختٌارات وما صابف

 يف املصسوع للنالسلمجال تطبيكي 

 جامًة تُريت

 . ؿًؿ اإلظالم أدابـِٔة 

 ادحسم   --------------------------------------------------------شتاذ افٍاوؾ إ

 حتٔة ضٌٔة:

ذم افهحاؾة افًربٔة ــ دراشة دراشة ظـ: )افهقرة افذهْٔة فًِراق  ب٘جراءتَقم افٌاحثة  

( وتًتٓدف 21.12.0212وفٌاية  1.7.0212صحٍٔة احلٔاة فِّدة مـ  ٕخٌارحتِِٔٔة 

 ٕخٌار تْاوهلاافدراشة افتًرف ظذ افهقرة افذهْٔة فًِراق ذم صحٍٔة احلٔاة مـ خالل 

 افًراؿل وضًٌٔة افتٌىٔة ادذـقرة وادقوقظات افتل رـزت ظِٔٓا افهحٍٔة- افنٖن

وؿد ؿامت افٌاحثة باشتخدام ضريَة افتحِٔؾ افًٌدي فٌْاء افتهْٔػ واشتخراج ؾئات  

% مـ 12افتحِٔؾ )بًد دراشة ادوّقن ادَدم ذم افهحٍٔة اخلاصة بتحِٔؾ أويل مثؾ ًٌٕة 

 ادجتّع افُع فٌِحث ذم إضار ماذا ؿٔؾ ذم مادة آتهال-

، بنٖن ما ورد ذم اشتامرة حتِٔؾ يرجك افتٍوؾ ب٘بداء مالحياتُؿ افًِّٔة وادْٓجٔة 

 ادوّقن اخلاصة-- مع ؾائؼ افتَدير وآحسام-

 

 ادرشف  الباحثة  

 أ.م.د شعد شؾامن ظبد اهلل     تسـقؿ خؾػ حمؿد  
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 البدين ال تصمح تصمح الفئة

    إمْلمتابًة ادقؿػ 

    ادقؿػ مـ افنٖن افداخع

    يبوافًر اإلؿِّٔلظالؿات افًراق بّحٔىف 

    آهتامم بّتابًة أخٌار افزدان وافًٔاشٔغ

    مقؿػ افهحٍٔة مـ احلُقمة افًراؿٔة

    آهتامم بّقوقع احلراك افنًٌل ذم بًض ادحاؾيات

    تَديؿ وجٓة افْير افًربٔة وافدوفٔة بنٖن افًراق
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 قائنـة املسادع

 

 

امن ظقدة- ؾتحل حًـ مُاوي: أشاشٔات افٌحث افًِّل ذم افسبٔة أمحد شِٔ -1

ظْاسه ومْاهجف وافتحِٔؾ اإلحهائل فٌٔإاتف، ظامن، مُتب  ,وافًِقم اإلًٕإٔة 

   -1876ادْار، 

أمغ شًٔد ظٌد افٌْل: تٖثر اشتخدام اإلٕسٕت ظذ افَٔؿ و آدماهات إخالؿٔة  -0

افَاهرة: ـِٔة اإلظالم، ادٗمتر افًِّل  فِنٌاب اجلامًل، بحث مْنقر، جامًة

 -0222افًْقي افتاشع أخالؿٔات اإلظالم بغ افْيرية وافتىٌٔؼ، اجلزء افرابع، مايق 

بًام ظٌد افرمحـ مناؿٌة: افٌحث اإلظالمل وحتِٔؾ اخلىاب، ظامن، دار أشامة  -2

 -0212فِتقزيع وافْؼ، 

  :أيتمْنقر ظذ ادقؿع  0227َرير افٔقًُٕق فِسبٔة وافًِقم وافثَاؾة فًام ت -3

http://www.unesco.org 

: أيتمْنقر ظذ ادقؿع  0212تَرير افٔقًُٕق فِسبٔة وافًِقم وافثَاؾة فًام  -4

http://www.unesco.org 

آجتامظل، افَاهرة، دار افٍُر افًريب،  افٌحث أشسمجال زـل وافًٔد ياشغ:  -5

1850- 

افهحٍل؟، بحث مْنقر ذم جمِة افٌاحث  ,محٔد جاظد حمًـ: مـ هق اإلظالمل  -6

 - 0228أيِقل  ,( حزيران 6, 5)بٌداد(، افًدد ) اإلظالمل

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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، بٌداد، ذـة احلوارة فِىٌاظة 1محٔد جاظد: أشاشٔات افٌحث ادْٓجل، ج -7

 -0223وافْؼ، 

 -1880: ضرق افٌحث آجتامظل، اجلامهرية افٌِٔٔة، جامًة ؿاريقٕس، خٍِٔة صحاتة -8

(: مْاهج افٌحث ذم افسبٔة وظِؿ افٍْس، ترمجة ٌٕٔؾ آخرونديقبقفد ؾان دافغ و) -12

 -1866ادكية،  إٕجِق، افَاهرة، ادُتٌة 0(، طآخرونٕقؾؾ و)

ترمجة حمّد ٌٕٔؾ  ديقبقفد ؾإدافغ: مْاهج افٌحث افًِّل ذم افسبٔة وظِؿ افٍْس، -11

 -1874ٕقؾؾ، افَاهرة، مُتٌة إٕجِق ادكية، 

، ظامن، 5حث افًِّل مٍٓقمف وأدواتف وأشافٌٔف، طٌذوؿان ظٌٔدات و)آخرون(: اف -10

 -1887دار افٍُر فِىٌاظة وافْؼ وافتقزيع، 

راشؿ حمّد اجلامل: مَدمة ذم مْاهج افٌحث ذم افدراشات اإلظالمٔة، افَاهرة، مرـز  -12

 -1888فَاهرة فِتًِٔؿ ادٍتقح، جامًة ا

أشًف، مْاهجف، أشافٌٔف، وإجراءاتف،  ,ظِٔان: افٌحث افًِّل  ربحل مهىٍك -13

 ت(-د-ظامن، بٔت إؾُار افدوفٔة، )

افٌحث افًِّل، ظامن، دار افهٍا فِتقزيع  وأشافٔبربحل مهىٍك ظِٔان: مْاهج  -14

 -0222وافْؼ، 

افْيرية وافتىٌٔؼ،  ,حث افًِّل ربحل مهىٍك وظثامن حمّد: مْاهج وأشافٔب افٌ -15

 -0222ظامن، دار افهٍاء فِْؼ وافتقزيع، 

، افَاهرة، دار 4رجاء حمّقد أبق ظالم: مْاهج افٌحث ذم افًِقم افًٍْٔة وافسبقية، ط -16

  -0225افْؼ فِجامًات، 

ريتنارد بـ )وآخرون(: حتِٔؾ موّقن اإلظالم ـ ادْٓج وافتىٌَٔات افًربٔة، ترمجة  -17

 -1880اجلقهر، اربد، ؿدشٔة فِْؼ،  حمّد ٕاجل

بان إادكية  إهرامذم صحٍٔة  إهائٔؾزيْة ظٌد افًتار جمٔد افهٍار: صقرة  -18

ذم ؾًِىغ، رشافة ماجًتر )ؽر مْنقرة( ؿدمت إػ ـِٔة اإلظالم  إؿلإتٍاوة 

 -0223بجامًة بٌداد ظام 
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 وادماهات اجلّٓقر افًراؿل شًد شِامن ادنٓداين: افتًرض فقشائؾ اإلظالم ذم افًراق -02

ٕحق تٍؤؾ افقشِٔة اإلظالمٔة إؿرب ٓهتامماتف، بحث مْنقر ذم جمِة جامًة 

 -0226 أيارـ  ه1307 إوػ( مجادى 4( افًدد )13ادجِد ) اإلًٕإٔةتُريت فًِِقم 

، 1847 , 1824شًد شِامن ادنٓداين: افهحاؾة افنية فألحزاب افًٔاشٔة افًراؿٔة  -01

 - 0221( فًْة 44قر ذم جمِة ـِٔة أداب بجامًة بٌداد افًدد )بحث مْن

شًد شِامن ادنٓداين: دور افهحػ ادًتَِة ذم تنُٔؾ ادماهات افَراء ٕحق إداء  -00

افقاؿع  ,افتًددية وافقحدة افقضْٔة احلُقمل ذم افًراق، بحث مْنقر ذم ـتاب 

 - 0228، بٔت احلُّة، بٌداد، وافىّقح

اين: ظادات تًرض افنٌاب اجلامًل افًراؿل فقشائؾ اإلظالم شًد شِامن ادنٓد -02

دراشة مٔدإٔة ظذ ظْٔة مـ ضٌِة  ,ادتحََة مْٓا  واإلصٌاظاتواشتخداماتف هلا 

، بحث مْنقر ذم جمِة آداب افٍراهٔدي افهادرة ظـ ـِٔة 0228جامًة تُريت ظام 

  -0228 إولأداب بجامًة تُريت، افًدد  افًْة إوػ ـإقن 

ظذ افَْقات افٍوائٔة افًراؿٔة  إـادئّةشًد شِامن ادنٓداين: مدى اظتامد افْخٌة  -03

دٌْك جمِس حماؾية صالح  اإلرهايبدراشة حافة ظذ آؿتحام  , إزماتذم وؿت 

أدوات تًٌر وتٌٔر،  ,، بحث مْنقر ذم ـتاب وشائؾ اإلظالم 0211افديـ ظام 

 -0212ظامن، مْنقرات جامًة افٌسا، 

افًراؿٔة افًِْٔة مـ افْناط  إحزابشًد شِامن ادنٓداين: مقؿػ صحاؾة  -04

، أضروحة دـتقراه )ؽر مْنقرة( ؿدمت إػ ـِٔة 1840 , 1800افهٓٔقين ذم افًراق 

 -0222بجامًة بٌداد ظام  أداب

مدخؾ ظام، دراشة مْنقرة ذم ـتاب )بحقث  ,شّر حمّد حًغ: بحقث اإلظالم  -05

قضـ افًريب( افذي أصدرتف ادْيّة افًربٔة فِسبٔة وافثَاؾة وافًِقم، اإلظالم ذم اف

 -1872افَاهرة، 

 -1865شّر حمّد حًغ: بحقث اإلظالم إشس وادٌادئ، افَاهرة، ظامل افُتب،  -06

، افَاهرة، 0تًريٍاتف، مٍاهّٔف، حمدداتف، ط ,شّر حمّد حًغ: حتِٔؾ ادوّقن  -07

 -1885ظامل افُتب، 
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بحقث اإلظالم، افَاهرة،  ,غ: دراشات ذم مْاهج افٌحث افًِّل شّر حمّد حً -08

 -0225ظامل افُتب، 

شّر حمّد ظٌد احلّٔد: حتِٔؾ ادحتقى ذم بحقث اإلظالم، جدة، دار افؼوق فِْؼ  -22

 -1872وافتقزيع وافىٌاظة، 

شًد ظّر: ادقجز ذم مْٓج افٌحث افًِّل ذم افسبٔة وافًِقم  اإلشالمشٔػ  -21

 -0228منؼ، دار افٍُر، ، داإلًٕإٔة

صٔامء ذو افٍَار زؽٔب: مْاهج افٌحث وآشتخدامات اإلحهائٔة ذم افدراشات  -20

 -0228اإلظالمٔة، افَاهرة، افدار ادكية افٌِْإٔة، 

 ذـةصافح بـ محد افًًاف: اددخؾ إػ افٌحث ذم افًِقم افًِقـٔة، افرياض،  -22

 -1878، فِىٌاظة وافْؼ افًٌُٔان

، بروت، دار افتْقير فِىٌاظة 0دقوقظٔة ذم افًِقم آجتامظٔة، ط صالح ؿْهقه: ا -23

 -1873وافْؼ، 

ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِقمات افتَِٔدية  -24

 -0227وآفُسؤٕة، ظامن، دار ادًرة فِْؼ وافتقزيع، 

قمات، بٌداد، دار ظامر إبراهٔؿ ؿْديِجل: افٌحث افًِّل واشتخدام مهادر ادًِ -25

 -1880افنٗون افثَاؾٔة افًامة، 

، افَاهرة، مُتٌة إٓجِق 2افٌحث آجتامظل، ط أصقلظٌد افٌاشط حمّد حًـ:  -26

 -1861 ادكية،

حماوفة ٕحق رؤية َٕدية دْٓجف  ,ظٌد افٌاشط حمّد ظٌد ادًىل: افٌحث آجتامظل  -27

 ،-1882، دار ادًرؾة اجلامًٔة، اإلشُْدرية، 2وأبًاده، ط

 -1866، افَاهرة، وـافة ادىٌقظات، 2ظٌد افرمحـ بدوي: مْاهج افٌحث افًِّل، ط  -28

، 2ظٌد افرمحـ ظدس )وآخرون(: افٌحث افًِّل: مٍٓقمف، أدواتف، وأشافٌٔف، ط -32

 ،-0224افرياض، دار أشامة فِْؼ وافتقزيع، 

ًة ظٌد افرصٔد بـ ظٌد افًزيز حاؾظ: أشاشٔات افٌحث افًِّل، جدة، مىابع جام -31

 -0210ادِؽ ظٌد افًزيز، 
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، 0افٌحث ذم افسبٔة وظِؿ افٍْس، ط  ظٌداحلّٔد جابر وخري امحد ـاطؿ: مْاهج -30

 -1867افَاهرة،دار افْٓوة افًربٔة، 

 -1888ظَٔؾ حًغ ظع: ؾًٍِة مْاهج افٌحث افًِّل، افَاهرة، مُتٌة مدبقيل،  -32

اإلظالمٔة، افَاهرة،  (: حتِٔؾ ادوّقن ذم افدراشاتأخرياتظقاضػ ظٌد افرمحـ و) -33

 -1870دار افثَاؾة فِْؼ وافتقزيع، 

ؽازي ؾٔهؾ: مْٓجٔات وضرق افٌحث ذم ظِؿ افًٔاشة، ـِٔة افًِقم افًٔاشٔة،  -34

 -1882 جامًة بٌداد،

ؽريب حمّد شٔد امحد: تهّٔؿ وتٍْٔذ افٌحث آجتامظل، اإلشُْدرية، دار ادًرؾة  -35

 -1870اجلامًٔة، 

، ظامن،،دار 1َٔاس وافتنخٔص ذم افسبٔة اخلاصة، ط اف أشافٔبؾاروق افروشان:  -36

 -1867افٍُر فِىٌاظة وافْؼ وافتقزيع، 

ؾاوؾ ظٌاس خِٔؾ: اإلظالٕات ظز صٌُة إٓسٕت أشافٌٔٓا ودورها ذم تَّْٔة  -37

دـتقراه )ؽر مْنقرة( ؿدمت إػ  أضروحةافًِقك افؼائل فدى افنٌاب افًراؿل، 

 -0225م ـِٔة اإلظالم بجامًة بٌداد ظا

ؾاضّة ظقض صابر ومرؾت ظع خٍاجة: أشس ومٌادئ افٌحث افًِّل،  -38

 -0220اإلشُْدرية، مُتٌة ومىًٌة اإلصًاع افٍْٔة، 

، واإلًٕإٔةؾقزي ؽرابٔة )وآخرون(: أشافٔب افٌحث افًِّل ذم افًِقم آجتامظٔة  -42

 -1871وآؿتهاد،  اإلدارةـِٔة  , إردٕٔة، اجلامًة 0ط 

، إـادئّةافٌحث افًِّل أشًف وضريَة ـتابتف، ادُتٌة : ّد مٌاركحمّد افهاوي حم -41

 -1880افَاهرة، 

، 0أشًٓا، أشافٌٔٓا، جمآهتا، ط ,افٌحقث اإلظالمٔة : حمّد بـ ظٌد افًزيز احلٔزان -40

 -0223ن(، د-جدة، )

 -ه1322دار افؼوق، ، ، جدة3ط، مْاهجف وتَْٔاتف: افٌحث افًِّل حمّد زيان ظّر -42

، افَاهرة، ظامل 4احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم افدراشات اإلظالمٔة، ط حمّد ظٌد  -43

 -0214افُتب، 
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، افَاهرة، ظامل افُتب، 2حمّد ظٌد احلّٔد: افٌحث افًِّل ذم تُْقفقجٔا افتًِٔؿ، ط  -44

0212- 

 - 1886حمّد ظٌد احلّٔد: ٕيريات اإلظالم وادماهات افتٖثر، افَاهرة: ظامل افُتب،  -45

، ظامن، دار وائؾ فِْؼ 0ن(: مْٓجٔة افٌحث افًِّل، طحمّد ظٌٔدات )وآخرو -46

 - 1888وافتقزيع، 

، افَاهرة، دار 0شاشٔات افٌحقث اإلظالمٔة وآجتامظٔة، طأحمّد مْر حجاب:  -47

 - 0222افٍجر فِْؼ وافتقزيع، 

حمّد مْر حجاب: ادقشقظة اإلظالمٔة، ادجِد افًادس، افَاهرة، دار افٍجر فِْؼ  -48

 -0222وافتقزيع، 

 -0226افٌحث افًِّل، ظامن، دار ادًرة فِْؼ وافتقزيع،  أشاشٔاتمْذر افوامـ:  -52

 إٕجِقٕقال حمّد ظّر: مْاهج بحث آجتامظٔة واإلظالمٔة، افَاهرة، مُتٌة  -51

 -1875ادكية، 

هادي ًٕامن اهلٔتل: مالحيات حقل حدود وجمآت اشتخدام مْاهج افٌحث  -50

بحقث اإلذاظة وافتٍِزيقن ذم افقضـ افًريب، وضرق وأدوات افٌحث افًِّل ذم 

 - 1872جامًة افدول افًربٔة،  ،03افًدد ( تقٕس)جمِة صٗون ظربٔة بحث مْنقر ذم 

هاصؿ افًامرائل: اددخؾ ذم حتِٔؾ ادوّقن، جمِة بحقث، بٌداد: ادرـز افًريب  -52

 -1878(،  07فٌحقث ادًتًّغ وادناهديـ، افًدد ) 

ٌحث افًِّل ومْاهجف، بٌداد، دار احلُّة فِىٌاظة وجٔف حمجقب: ضرائؼ اف -53

    - 1882وافْؼ، 

وهٔب جمٔد افٌُٔز ويقٕس صافح اجلْايب: ضرق افٌحث ذم افًِقم افًِقـٔة،  -54

 -1886بٌداد، وزارة افتًِٔؿ افًايل وافٌحث افًِّل، 

 


