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  :مقدمة 

 م�ا بموض�وع تتعلّق الّتي والبیانات المعلومات عن الدؤوب البحث إلى اإلنسان یلجأ

 بح�ث موض�وع ف�ي المعلوم�ات ھ�ذه مث�ل ت�دوین إل�ى جاھداً  ویسعى ھتمامھ،ا یجذب

 تك��ون أن یج��ب علم��ي بح��ث اس�م االجتھ��اد م��ن الن��وع ھ�ذا مث��ل یتّخ��ذ وحت��ى واح�د،

  العلمي بالبحث خاصة ومناھج وخطوات، وأساسیات، أھدافاً، ھناك

الحص�ول  یعتبر البحث العلمي واحداً من أھم األدوات العلمیة التي یمكن م�ن خاللھ�ا

عل�ى المعلوم�ات الدقیق�ة الكفیل�ة بتس�لیط الض��وء بش�كل مفص�ل عل�ى قض�یة معین��ة، 

ولغ��رض ح��ل مش��كلة م��ن خ��الل التع��رف عل��ى كاف��ة العوام��ل الداخلی��ة والخارجی��ة 

المحیط��ة بھ��ا، وذل��ك م��ن خ��الل اللج��وء إل��ى الط��رق الحدیث��ة ف��ي الحص��ول عل��ى 

  ا بعمق للوصول إلى النتائج المعلومات من مصادرھا المتعددة، وتحلیلھا، ودراستھ

لمس��اعدة الب��احثین ف��ى عم��ل البح��وث والدراس��ات  أق��دمھاھ��ذه محاول��ة بس��یطة و

  .الخاصة بھم إلثراء عملیة البحث العلمي على أمل تحدیثھا فى المستقبل القریب 

     ا/ د
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  العلمي البحث

 التحی�ز وع�دم الموض�وعیة تكف�ل محددة خطوات السلوكیة العلوم في العلمي للبحث

 ت��دریجیاَ  تط��ور ال��ذي العلم��ي الم��نھج خط��وات م��ن أساس��اَ  انبثق��ت الخط��وات وھ��ذه

 ف�ي واض�ح أثر ذو أصبح حتى الحدیثة العصر في العلمي التطور من كذلك واستفاد

  . واإلنسانیة الطبیعیة العلوم تقدم

  : خطوات إعداد البحث العلمي

حة، یلجــأ الباحــث إلــى إتبــاع خطــوات دقیقــة إلنجــاز لكتابــة بحــث بطریقــة علمیــة صــحی

  :ذلك، وهذه الخطوات هي 

 اختیار المشكلة البحثیة.  

 القراءات االستطالعیة.  

 صیاغة الفرضیة.  

 تصمیم خطة البحث.  

 جمع المعلومات وتصمیمها.  

 كتابة تقریر البحث بشكل مسودة.  
   

  : اختیار المشكلة البحثیة: أوال

  العلمي؟ما هي المشكلة في البحث 

  : مشكلة البحث

هي عبارة عن تسـاؤل أي بعـض التسـاؤالت الغامضـة التـي قـد تـدور فـي ذهـن الباحـث 

حــول موضــوع الدراســة التــي اختارهــا وهــي تســاؤالت تحتــاج إلــى تفســیر یســعى الباحــث 

  .إلى إیجاد إجابات شافیة ووافیة لها



 ٥

ـــــي وتقـــــدم أفضـــــل : مثـــــال   الخـــــدمات مـــــا هـــــي العالقـــــة بـــــین اســـــتخدام الحاســـــب اآلل

  للمستفیدین في المكتبات ومراكز المعلومات ؟

  .وقد تكون المشكلة البحثیة عبارة عن موقف غامض یحتاج إلى تفسیر وٕایضاح

  .مثال على ذلك اختفاء سلعة معینة من السوق رغم وفرة إنتاجها واستیرادها

  :مصادر الحصول على المشكلة

  :محیط العمل والعبرة العلمیة. أ

البحثیـــة تبـــرز الباحـــث مـــن خـــالل خبرتـــه العلمیـــة الیومیـــة فـــالخبرات  بعــض المشـــكالت

والتجــارب تثیــر لــدى الباحــث تســاؤالت عــن بعــض األمــور التــي ال یجــد لهــا تفســیرا أو 

  .التي تعكس مشكالت للبحث والدراسة

موظــف فــي اإلذاعـة والتلفزیــون یســتطیع أن یبحــث فـي مشــكلة األخطــاء اللغویــة : مثـال

  .عل  جمهور المستمعین والمشاهدینأو الفنیة وأثرها 

لمـا تحویـه الكتـب والـدوریات والصـحف مـن أراء وأفكـار  القراءات الواسـعة الناقـدة. ب

قـــد تثیـــر لـــدى الفـــرد مجموعـــة مـــن التســـاؤالت التـــي یســـتطیع أن یدرســـها ویبحـــث فیهـــا 

  .عندما تسنح له الفرصة

  :البحوث السابقة. ج

هم توصـــیات محـــددة لمعالجـــة مشـــكلة مـــا أو عـــادة مـــا یقـــدم البـــاحثون فـــي نهایـــة أبحـــاث

مجموعــة مــن المشــكالت ظهــرت لهــم أثنــاء إجــراء األبحــاث األمــر الــذي یــدفع زمالئهــم 

  .من الباحثین إلى التفكیر فیها ومحاولة دراستها
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  :تكلفة من جهة ما. د

أحیانــــا یكـــــون مصـــــدر المشـــــاكل البحثیـــــة تكلیـــــف مـــــن جهـــــة رســـــمیة أو غیـــــر رســـــمیة 

حلـول لهـا بعـد التشـخیص الـدقیق والعلمـي ألسـبابها وكـذلك قـد تكلـف  لمعالجتها وٕایجاد

الجامعــــة والمؤسســــات العلمیــــة فــــي الدراســــات العلیــــا واألولیــــة بــــإجراء بحــــوث ورســــائل 

  .جامعیة من موضوع تحدد لها المشكلة السابقة

  :معیار اختیار المشكلة

مــه بموضــوع بحــث اســتحواذ المشــكلة علــى اهتمــام الباحــث ألن رغبــة الباحــث واهتما. أ

مـــا ومشـــكلة بحثـــه محـــددة  یعتبـــر عـــامال هامـــا فـــي نجـــاح عملـــه وانجـــاز بحثـــه بشـــكل 

  .أفضل

تناسب إمكانیات الباحث ومؤهالته مع معالجة المشكلة خاصة إذا كانت المشـكلة . ب

  .معقدة الجوانب وصعبة المعالجة والدراسة

  .توافر المعلومات والبیانات الالزمة لدراسة المشكلة. ج

تــــوافر المســــاعدات اإلداریــــة المتمثلــــة فــــي الــــتحمالت التــــي یحتاجهــــا الباحــــث فــــي . د

  .حصوله على المعلومات خاصة في الجوانب المیدانیة

إتاحــــة المجــــال أمــــام الباحــــث لمقابلــــة المــــوظفین والعــــاملین فــــي مجــــال البحــــث : مثــــال

  .وحصوله على اإلجابات المناسبة لالستبیانات وما شابه ذلك من التسهیالت

القیمة العلمیـة للمشـكلة بمعنـى أن تكـون المشـكلة ذات الداللـة تـدور حـول موضـوع . هـ

  .مهم وأن تكون له  فائدة علمیة واجتماعیة إذا تمت دراستها

أن تكــون مشــكلة البحــث جدیــدة تضــیف إلــى المعرفــة فــي مجــال تخصــص البحــث . و

ن أو مشــكلة تمثــل بقــدر اإلمكــا) مكــررة(دراســته مشــكلة جدیــدة لــم  تبحــث مــن قبــل غیــر
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موضـــوعا یكمـــل موضـــوعات أخـــرى ســـبق بحثهـــا وتوجـــد إمكانیـــات صـــیاغتها فـــروض 

حولها قابلة لالختبـار العلمـي وأن تكـون هنـاك إمكانیـات لتعمـیم النتـائج التـي سیحصـل 

  .علیها الباحث من معالجته لمشكلة على مشكلة أخرى

  القراءات االستطالعیة ومراجعة الدروس السابقة: ثانیا

  :القراءات األولیة االستطالعیة یمكن أن تساعد الباحث في النواحي التالیة إن

  توسـیع قاعـدة معرفتـه عـن الموضـوع الــذي یبحـث فیـه وتقـدم خلفیـة عامـة دقیقــة

  عنه وعن كیفیة تناوله

 وضع إطار عام لموضوع البحث.  

 التأكد من أهمیة موضوعه بین الموضوعات األخرى وتمیزه عنها.  

 لبحث ووضعها في إطار الصـحیح وتحدیـد أبعادهـا لمشـكلة أكثـر بلورة مشكلة ا

االستطالعیة تقود الباحث إلى اختیار سلیم للمشـكلة والتأكـد  ةءوضوحا ، فالقرا

  .من عدم تناولها من الباحثین آخرین

  إتمـــام مشــــكلة البحـــث حیــــث یـــوفر اإلطــــالع علـــى الدراســــات الســـابقة الفرصــــة

التــي اعتمــدتها والمســلمات التــي تبنتهــا  للرجــوع إلــى األطــر النظریــة والفــروض

  .مما یجعل الباحث أكثر جراءة في التقدم في بحثه

  تجنب الثغرات األخطاء والصعوبات التي وقع فیها الباحثون اآلخـرون وتعریفـه

  .بالوسائل التي اتبعتها في معالجتها

  تزوید الباحـث بكثیـر مـن المراجـع والمصـادر الهامـة التـي لـم یسـتطیع الوصـول

  .إلیها بنفسه

  استكمال الجوانب التـي وقفـت عنـدها الدراسـات السـابقة األمـر الـذي یـؤدي إلـى

  .تكامل الدراسات واألبحاث العلمیة

  تحدیـــد وبلـــورة عنـــوان البحـــث بعـــد التأكـــد مـــن شـــمولیة العنـــوان لكافـــة الجوانـــب

  .الموضوعیة والجغرافیة والزمنیة للبحث
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  : صیاغة الفروض البحثیة: ثالثا

 الفرضیة أو الفرض تعریف:  

  .الفرض هو تخمین أو استنتاج ذي یصوغه ویتبناه الباحث في بدایة الدراسة مؤقت

أو یمكــن تعرفیــه بأنــه تفســیر مؤقــت یوضــح مشــكلة مــا أو ظــاهرة مــا أوهــو عبــارة عــن 

  .مبدأ لحل مشكلة یحاول أن یتحقق منه الباحث بإستخدام المادة المتوفرة لدیه

  :مكونات الفرضیة

یة عادة مـا تكـون مـن المتغیـر األول المتغیـر المسـتقل  والتـالي المتغیـر التـابع ، الفرض

والمتغیر المستقل لفرضیة في بحث معین قـد تكـون متغیـر تـابع فـي بحـث أخـر حسـب 

  .طبیعة البحث والغرض منه

ــأثر بشــكل كبیــر : مثــال  علــى الفرضــیات التحصــیل الدراســي فــي المــدارس الثانویــة یت

ي خــارج  المدرســة ، والتغیــر المســتغل هــو التــدریس الخصوصــي بالتــدریس الخصوصــ

  .والتابع هو التحصیل الدراسي المتأثر بالتدریس الخصوصي

  :أنواع الفرضیات

  الفرض المباشر الذي یحدد عالقة إیجابیة بین متغیرین

توجــــد عالقــــة قویــــة بــــین التحصــــیل الدراســــي فــــي المــــدارس الثانویــــة والتــــدریس : مثــــال

  المدارسالخصوصي خارج 

  الفرض الصفري الذي یعني العالقة السلبیة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع 

  .ال توجد عالقة بین التدریس الخصوصي والتحصیل الدراسي: مثال
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  شروط صیاغة الفرضیة

معقولیـــة الفرضـــیة وانســـجامها مـــع الحقـــائق العلمیـــة المعروفـــة أي ال تكـــون خیالیـــة أو 

  .متناقضة معها

  .غة الفرضیة بشكل دقیق ومحدد قابل لالختبار وللتحقق من صحتهاـ صیا

  .ـ قدرة الفرضیة على تفسیر الظاهرة وتقدیم حل للمشكلة

ـ أن تتسم الفرضیة باإلیجاز والوضوح فـي الصـیاغة والبسـاطة واإلبتعـاد عـن العمومیـة 

  أو التعقیدات

  .وٕایستخدام ألفاظ سهلة حتى یسهل فهمها

  .احتماالت التحیز الشخصي للباحث ـ أن تكون بعیدة عن

ـــ قـــد تكـــون هنـــاك فرضـــیة رئیســـیة للبحـــث أو قـــد یعتمـــد الباحـــث علـــى مبـــدأ الفـــروض  ـ

  )عدد محدود(المتعددة 

  .على أن تكون غیر متناقضة أو مكملة لبعضها

  تصمیم خطة البحث: رابعا 

زة ومكتوبـة في بدایة اإلعداد للبحث العلمي البـد للباحـث مـن تقـدیم خطـة واضـحة مركـ

  لبحثه تشتمل على ما یلي

  :عنوان البحث

یجـــب علـــى الباحـــث التأكـــد مـــن اختیـــار العبـــارات المناســـبة لعنـــوان بحثـــه فضـــال عـــن 

شـــمولیته وارتباطـــه بالموضـــوع بشـــكل جیـــد، بحیـــث یتنـــاول العنـــوان الموضـــوع الخـــاص 

  .بالبحث والمكان والمؤسسة المعنیة بالبحث والفترة الزمنیة للبحث



 ١٠

القــــاهرة  جامعـــة طـــالب قـــة التلفزیـــون بقــــراءة الكتـــب والمطبوعـــات المطلوبــــة عال:مثـــال

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسي للعام

  :مشكلة البحث 

خطة البحث یجب أن تحتوي على تحدید واضح لمشكلة البحث وكیفیـة صـیاغتها كمـا 

  .سبق ذكره

عــة جامطــالب مــاهو تــأثیر بــرامج التلفزیــون علــى قــراءة الكتــب والمطلوبــة عنــد : مثــال

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسي للعامالقاهرة  

  :الفرضیات

فرضـیات بحثـه، هـل هـي فرضـیة واحـدة شـاملة  –في الخطـة  -یجب أن یحدد الباحث

  )كما سبق التوضیح(لكل الموضوع أم أكثر من فرضیة 

لتلفزیــــون أثــــر ســــلبي وكبیــــر علــــى إقــــدام طالبــــة الجامعــــة علــــى قــــراءة الكتــــب ل :مثــــال

  .المطلوبة منهم

لباحث أن یوضح فـي خطتـه أهمیـة موضـوع البحـث مقارنـة بالموضـوعات یجب على ا

  .األخرى والهدف من دراسته

یجــب أن تشــتمل خطــة البحــث أیضــا علــى المــنهج البحثــي الــذي وقــع إختیــار الباحــث 

سـوف یـتم (علیه واألدوات التي قرر الباحث إستخدامها في جمع المعلومات والبیانـات 

  )المعلومات الحقا تفصیل مناهج البحث وأدوات جمع
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  :إختیار العینة

علــى الباحــث أن یحــدد فــي خطتــه نــوع العینــة التــي اختارهــا وهــي لبحثــه ومــا هــو حجــم 

  .العینة وممیزاتها وعیوبه واإلمكانیات المتوفرة له عنها

  :حدود البحث

  .تحدید الباحث للحدود الموضوعیة والجغرافیة والزمنیة لمشكلة البحث: المقصود بها

  :بحث خطة ال

یجب أن تحتوي على البحوث والدراسات العلمیة السابقة التي اطلع علیها الباحـث فـي 

مجــال موضــوعة أو الموضــوعات المشــابهة فعلــى الباحــث أن یقــدم حصــر ألكبــر كــم 

  .منها في خطة البحث

فــي نهایــة خطــة البحــث یقــدم الباحــث قائمــة بالمصــادر التــي ینــوي االعتمــاد علیهــا فــي 

  .كتابة البحث

  جمع المعلومات وتحلیلها: خامسا 

  :عملیة جمع المعلومات تعتمد على جانبین أساسین هما

  :جمع المعلومات وتنظیمها وتسجیلها

  تسیر عملیة جمع المعلومات في اتجاهین

فــي البحــث إذا كانــت الدراســة میدانیــة  جمــع المعلومــات المتعلقــة بالجانــب النظــري.  أ

  .الباحث تحتاج إلى فصل نظري یكون دلیل عمل
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في حالة اعتماد الباحـث  جمع المعلومات المتعلقة بالجانب المیداني أو التدریبي.  ب

علـــى منـــاهج البحـــوث المیدانیـــة والتجریبیـــة فیكـــون جمـــع المعلومـــات فـــن معتمـــدا علـــى 

  .االستبیان أو المقابلة أو المالحظة

  :تینوفیما یتعلق بعملیة جمع المعلومات تجدر اإلشارة إلى نقطتین رئیسی

جمع المعلومات من المصادر الوثائقیة المختلفة یرتبط بضـرورة معرفـة كیفیـة اسـتخدام 

المكتبــات ومراكــز المعلومــات وكــذلك أنــواع مصــادر المعلومــات التــي یحتاجهــا الباحــث 

  .وطریقة إستخدامها

وغالبا ما یتوقف خطوات جمع المعلومـات علـى مـنهج البحـث الـذي یسـتخدمه الباحـث 

فاســـتخدام المـــنهج التـــاریخي فـــي دراســـة موضـــوع مـــا علـــى ســـبیل المثـــال فـــي الدراســـة 

ــــــة  ــــــب الدوری ــــــل الكت ــــــة لجمــــــع المعلومــــــات مث ــــــى مصــــــادر األولی ــــــز عل ــــــب التركی یتطل

  .وغیر ذلك. …النشرات

ـــة  ـــى المصـــادر األولی ـــز عل ـــب التركی أمـــا اســـتخدام المـــنهج المســـحي فـــي الدراســـة یتطل

  .ستبیان أو المقابلة مثالالمذكورة أعاله باإلضافة إلى أدوات أخرى اال

  :تحلیل المعلومات واستنباط النتائج

خطوات تحلیل المعلومات خطوة مهمة الن البحث العلمي یختلف عـن الكتابـة العادیـة 

ألنه یقوم على تفسـیر وتحلیـل دقیـق للمعلومـات المجمعـة لـدى الباحـث ویكـون التحلیـل 

  :عادة بإحدى الطرق التالیة

مــن المصــادر المجمعــة لدیــه  فــي إن بــرود الباحــث رأیــا مســتبطاً تحلیــل نقــدي یتمثــل .  أ

  .مدعوما باألدلة والشواهد
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تحلیـــل إحصـــائي رقمـــي عـــن طریـــق النســـب المؤویـــة وتســـتخدم هـــذه الطریقـــة مـــع .  ب

المعلومـــات المجمعـــة مـــن األشـــخاص المعنیـــین باإلســـتبیان ونســـبة ردودهـــم ومـــا شـــابه 

  .ذلك

  :خطوات البحث العلمي كتابة تقریر البحث كمرحلة أخیرة من

یحتــــاج الباحــــث فــــي النهایــــة إلــــى كتابــــة وتنظــــیم بحثــــه فــــي شــــكل یعكــــس كــــل جوانبــــه 

  :وألقسامه هذه الكتابة تشمل على جانبین رئیسیین

  :مسودة البحث

  :لها أهمیتها على النحو التالي

  .إعطاء صورة تقریبیة للبحث في شكله النهائي

 ئض ویعمــل علــى إعــادة التــوازن أن یــدرك الباحــث مــا هــو نــاقص و مــا هــو فــا

  .إلى البحث

 أن یرى الباحث ما یجب أن یستفیض فیه وما یجب علیه إیجازه.  

  أن یــدرك الباحــث مــا یمكــن اقتباســه مــن نصــوص ومــواد مــأخوذة مــن مصــادر

  .أخرى وما یجب أن یصغه بأسلوبه

 تحدید الترتیب أو التقسیم األولى للبحث. 
  

  :الكتابة النهائیة للبحث

  :مصدر المقالتوثیق  

تلتــزم   مهــارات النجــاح للتنمیــة البشــریة بحمایــة حقــوق المــؤلفین وكتــاب مقــاالت تعلــم 

فریــق : ولتوثیــق ذلــك نــود هنــا أن نبــرز معلومــات توثیقیــة عــن كاتــب المقــال. وٕابــرازهم 

  .التحریر بموقع آفاق تربویة وعلمیة 
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لمقــال ونــدعوكم لزیــارة كمــا تلتــزم مهــارات النجــاح بحفــظ حقــوق الناشــر الرئیســي لهــذا ا

غط علــى ضــت موســوعة تعلـم معنــا  مــن خـالل الصـفحة الناشــر بــدلیل الناشـرین لمقــاال

اســم المصــدر ، كمــا نتقــدم بالشــكر أجزلــه والتقــدیر أجلــه للناشــر لمســاهمته الفاعلــة فــي 

  .نشر مصادر المعرفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥

  

  خاتمةال

  

 العلمی�ة والحق�ائق البیان�ات كتاب�ة ف�ي م�نظم أس�لوب بأن�ھ العلمي البحث ُیعرف

 یمك�ن كم�ا ومیول�ھ، الباح�ث أھ�واء ع�ن بعی�داً  م�ا، مش�كلة لدراس�ة والمالحظة

 البح�ث یتمت�ع أن یج�ب جید، علمي بحث على نحصل ولكي وتعمیمھا، قیاسھا

 والحقیق���ة، التنظ���یم،: ھ���ي الخص���ائص وھ���ذه الھام���ة، الخص���ائص ب���بعض

 أي الموض�وعیة، العلم�ي البح�ث ممی�زات. والقی�اس والتعم�یم، والموضوعیة،

 البح�ث نت�ائج تك�ون أن والقی�اس، التعم�یم. وآرائھ الباحث میول عن بعیدة أنھا

 إذ التنب��ؤ،. ومك��ان زم��ان أي ف��ي تثب��ت أي اإلثب��ات،. والقی��اس للتعم��یم قابل��ة

. بالبح��ث الخاّص��ة المتغّی��رات عل��ى الس��یطرة ت��مّ  إن بالنت��ائج، ب��التنبؤ تس��مح

 لن��وع خاض��عة الممی��زات ھ��ذه. األخ��رى المش��كالت جمی��ع ت��وائم أن المرون��ة،

  .البحث طریقة أو الموضوع باختالف تختلف قد البحث

 یج��ب وجی��د، متكام��ل علم��ي بح��ث لكتاب��ة بالترتی��ب العلم��ي البح��ث خط��وات 

  :وھي بالترتیب، البحث خطوات اتباع

 موض�وعاً  ینتق�ي أن الكاتب على یجب العلمي، البحث كتابة عند البحث، اسم 

 ب��ھ یم��ر م��ا أص��عب م��ن العن��وان واختی��ار عن��ھ، مس��بقة معلوم��ات لدی��ھ یك��ون

 المقدم�ة. مستقل ومتغیر تابع متغیر على البحث یحتوي أن یجب كما الباحث،

 حی�ث مختص�ر، بش�كل البح�ث موض�وع تق�ِدم ورق�ة وتعتب�ر بالبحث، الخاّصة

 الباح�ث یش�كر المقدم�ة نھای�ة وف�ي المح�دد، للبح�ث الرئیس�یة لمش�كلةا تعرض

  .البحث إنجاح في ساعد من كل

 البح��ث، لكتاب��ة أدت الت��ي الخاص��ة المش��كلة ط��رح فیھ��ا وت��تم البح��ث، مش��كلة 

 أس�ئلة. س�ؤال ش�كل عل�ى تطرح أن ویجب بوضوح، طرحھا یمتاز أن ویجب

 وھ�ذه العلم�ي، البح�ث ف�ي یةالرئیس المشكلة تطرح التي األسئلة وھي البحث،

 أھ�داف. متع�ددة أس�ئلة ش�كل عل�ى وتص�اغ البح�ث، مشكلة على تعتمد األسئلة

 وھ��ي عنھ��ا، تجی��ب والت��ي البح��ث، أس��ئلة عل��ى الخط��وة ھ��ذه وتعتم��د البح��ث،

 ی�تم م�ا ھ�و البح�ث، أھمی�ة. بحث�ھ خالل من لھ للوصول الباحث یریده ما تمثل

  .الھدف إلى للوصول البحث في كتابتھ

 البح�ث، مش�كلة لح�ل الباح�ث م�ن المطروح�ة الحلول وھي البحث، فرضیات 

. ص�حتھا تثب�ت أو تنف�ى إما والتوصیات، النتائج خروج عند البحث نھایة وفي

 البح�ث، خط�ة. البح�ث ویح�دده یطلب�ھ م�ا حس�ب تحدی�دھا وی�تم العین�ة، اختیار

 مش�ابھ وأ الباحث یكتبھ الذي البحث لنفس السابقة والبحوث الدراسات وتشمل

 اإلحص��ائي التحلی��ل خ��الل م��ن وتحلیلھ��ا جمعھ��ا ی��تم المعلوم��ات، جم��ع. ل��ھ
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 م��ن خرج��ت الت��ي النت��ائج توض��ع والمقترح��ات، التوص��یات. بالنت��ائج للخ��روج

. البح��ث دراس��ة نف�س ف��ي الس��ابقة األبح�اث م��ع مقارنتھ��ا عل�ى والعم��ل البح�ث

 م��ن اس��تھ،در ف��ي الباح��ث كتبھ��ا الت��ي المعلوم��ات توث��ق والمراج��ع، المص��ادر

 عل�ى وتحت�وي بحث�ھ، كتاب�ة خ�الل إلیھا لجأ التي بالمصادر قائمة وضع خالل

 أس��فل وترت��ب النش��ر، ومعلوم��ات الطبع��ة، وس��نة والعن��وان، المؤل��ف، كت��اب

  العربیة للغة الھجائي الترتیب حسب بعضھا

  

  


