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        �ام�ام�ام�اممد-ل مد-ل مد-ل مد-ل 
تتلخص FايDEا من تدرAس هذه الو�دة يف التعريف ;سرتاتيجية البحث العلمي املأمو4 3س2ت0دام يف جمال 
�مل النفس وذT من -الل 3س2تحضار املفصل ألمه مقوماهتا النظرية وضوابطها املهنجية ومعايريها 

أنظر تفاصيل (ج احملدد لهذه الو�دة ويه اسرتاتيجية تعكسها من [ة أوىل مضامني وحماور الربXم. التحرVرية
من -الل  حقvقي، وترتمجها من [ة sنية واقعة حتفزي الطالب وتدريبه ليك يترصف jباحث )الربXمج املرفق

wقة حول مدا-ل ومفاتيح اسرتاتيجية البحث العلمي يف بعده الس2يكولوvقyإمداده ;ملعرفة ا.  
تقامسها يف قDا�ات Vاكد امجليع  أو مقدماتثالث هيد �T ب ا�مت  ، Aس2تحسنقضا{ال ق|ل التفصيل يف ت} 

  :س2يكولوwاق البحث العلمي يف ثوبه ال نط
-اصة ل�س حكرا �ىل دول بعيهنا و;خلصوص املتقدمة  س2يكولوwحvث إن البحث العلمي �امة وال . 1

من الواجب 3خنراط يف اس2هتالك وا�رتار ما ي���ه الغري، بل صار  ق�رص �ىلمهنا، فإن دورX ال جيب أن ي 
النقد التعمل و3بتاكر و �ىل والكفاءات الطاقات  ربيةسامهة يف �راكامته من -الل �مسار هذا البحث وامل 

فمل يعد ;إلماكن التذر¥ع ;لنفقات امللكفة لهذا البحث ¢¡عوة إىل . 3جهتاد واس2هتداف األحسنو املبادرة و 
إذا ¯نمت �رون أن " عبارة الرئ�س األمرVيك السابق أ»راهام الªكولن  وحترضين هبذا اخلصوص. 3س2تغناء عنه

 Si vous trouvez que l’éducation coûteإال أن جتّربوا اجلهل إذن  ة التلكفة مفا �ليمكظالرتبية ;ه
cher essayer donc l’ignorance ."  

امعة الناحجة يف بناء الكفاءات وإنتاج ميثل أ�د رهاXت اجل س2يكولوwن البحث العلمي مبفهومه ال إذا اك.  2
من  الباحث بني اyرس اجلامعي والبحث العلمي أصبح ميثل وا�دة عارف، فإن الربط يف �كوVن الطالبامل

فعىل أساس أنه من Õام اجلامعة الناحجة �كوVن وبناء . ع�لمي Xج مرشوعالغا{ت اليت Aس2هتدفها لك 
املعرفة وترصيفها فØ يفvد اإل×سان واÖمتع، فال مDاص من جعل البحث الكفاءات اجليدة القادرة �ىل تدبري 

روح  yيهيقوي س2 الشخيص ¢لطالب يف مرتبة تضايه اyرس األاكدميي، ألن هذا البحث هو ا�ي 
 التكوVنالرتبية و Dظومات م أ4 ترتمجها وهذه مس. املسؤولية واملبادرة والتكvف مع املواقف والوضعيات الطارئة

 من اجلامعات األمرVكvة واليا;نية والربيطانية والكDدية املتقدمة؛ حvث ختصص القسط األكرب من وقت لكÞري
والتحصيل دا-ل اخلزاXت واâتربات واملؤسسات وقليل من هذا الوقت ¢¡روس والتدريب الطالب ¢لبحث 
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مر ا�ي يه لك يشء، األ vث تعترب اyروسح د؛ وأما عندX فالعكس هو السائ. دا-ل املدر�ات والقا�ات
ادة ما و;خلصوص �ىل مس2توى تقvمي حصيå الطالب من املعرفة، حvث � سلبيةتتوy عنه انعاكسات 

املعرفة وترصيفها حتيص والغش يف  �اكليةالكسل والتبعية و3 مÞل ينخرط يف مسلسل املامرسات املش�Dة
  .�ىل أرض الواقع

3عتناء به  يعتربداة فعا4 يف حتقvق التمنية الشامå، حبيث لوw ألس2يكو ثل البحث العلمي يف بعده امي .  3
أن نظم التعلمي العايل والبحث  فالواحضلهذا . اهرهادمة سريورة التقدم جبميع أشاكلها ومظخل إجراء أساس2يا

يف أية ة العلمي �ادة ما تأ-ذ �زيا وافرا يف »رامج وخمططات اyول املتقدمة مما جعلها تE|وأ ماكنة ممتزي 
  .ملس2تق|ل وضامن موقع معني يف املنظومة اyوليةا وم اسEرشافاسرتاتيجية �ر 

األساس2ية، فقد ¯نا وما زلنا  و3جòعية -لفvته;لنظر إىل �كوي�Dا اجلامعي ا�ي شلكت العلوم اإل×سانية    
ذه هب 1978تدرAس س2نة يئة ال مفنذ التõاقDا كأس2تاذ هب . البحث الس2يكولوwملشالك اليت يطرôا م�شغلني ;

مس2توى  �ىل ام�داد ما يقارب أربعة عقود من التدرAس اجلامعيقد رامكنا ف. ذا البحث، وحنن هنمت هباللكية
وإن بعض معامل ت} اخلربة يه اليت ×سعى . �كوينا وتأطريا وحبثا :يف هذا امليدان احليوي -رباتيا ال بأس به
مواد و;خلصوص  �مل املناجهن مسامهتنا الطويå يف تدرAس عففضال . ثنا{ هذه الو�دةإىل عكسها يف 

اyكتوراه يف �مل النفس، واملاسرت و لطلبة اإل�ازة  ومهنجية البحث القvاس النفيس و3خ�بارات النفس2ية
اليت تقارب ظواهر نفس2ية واجòعية و�ربوية من واألحباث املؤلفات ك�بة العربية بعينة من وفضال عن إغناء امل 

، واملاسرت ، فقد أرشفDا �ىل مجمو�ة من أطرو�ات دكتوراه اyو4 واyكتوراهس2يكولوwث ال ر البحمDظو 
وكام اكن ملشاركتنا يف ملتقvات . وأجنزX مجå من األحباث التد-لية لصاحل بعض املنظامت الوطنية والعربية

 وقع jبري �ىل ت} ن الباحÞنيفات واسعة ماملتواصل مع وطنية ودولية حول البحث العلمي �امة ونقاش2نا 
 .ترتمجها مضامني هذه الو�دةاخلربة اليت 
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        املقومات التصورية واملهنجية العامة ¢لبحث املقومات التصورية واملهنجية العامة ¢لبحث املقومات التصورية واملهنجية العامة ¢لبحث املقومات التصورية واملهنجية العامة ¢لبحث : : : : أوالأوالأوالأوال
        اسرتاتيجية البحث يف �مل النفساسرتاتيجية البحث يف �مل النفساسرتاتيجية البحث يف �مل النفساسرتاتيجية البحث يف �مل النفس ....1111
     F اية لك حبث إذا اكنتwاملعرفة اإل×سانية من -الل وإنتاج تت�ىل يف املسامهة يف بناء  س2يكولو
وهو التث�ت ا�ي يمت بناء �ىل  ،ت من صدقvة فكرة ما، سؤال حمدد، فرضية معينة، معرفة سابقةالتث�

توظيف أسس البحث العلمي وم|ادئه األساس2ية املمتثå يف 3س2تقراء و3س2ت�|اط والقvاس والت�|ؤ والتعممي 
ة ¢لبحث، حتمكها قوا�د والتفسري والتجريد، فإن بلوغ مÞل هذه الغاية Aس2توجب اعòد اسرتاتيجية واحض

وتتõدد مقومات ومعامل 3سرتاتيجية املقصودة يف نوع املقاربة اليت يوظفها . نظرية وضوابط مهنجية دقvقة
الباحث ويف نوعية 3خ�يارات النظرية واملهنجية اليت يت�Dاها ملامرسة البحث العلمي احملكوم بقوا�د وضوابط 

�ادة ما Vكون الباحث مطالبا مضهن هذه 3سرتاتيجية ;خ�يار و�ىل هذا األساس . هذه 3سرتاتيجية
فضال عن املقاربة املالمئة اليت �س2تجيب لطبيعة موضوع البحث ورهاXته و¢لرشوط األاكدميية والعلمية 

 :ويه املقاربة اليت �ادة ما تت0ذ ثالثة أشاكل أساس2ية. وانتظاراته اÖمتع حتد{ت
  .املعاجلة النظرية الرصفة ¢لتث�ت من املعرفة املدروسة والتحقق من مصداقvهتااملقاربة النظرية اليت تفضل 

¢لتحقق من األس2ئå والفرضيات ) أو امليدانية(املقاربة األمربيقvة اليت تفضل املعاجلة التجري�vة الرصحية 
  .املدروسة واخ�بار دال�هتا

 خبصوصت من جودة اyراسات وجنا�ة األحباث املنجزة التقوميية ¢لتث� عاجلةاملقاربة املطاحتليلية اليت تعمتد امل
  .ويف مvدان معني ظاهرة حمددة

أن البحث العلمي يف بعده إن ما Aس2توجب التنصيص خبصوص هذه 3سرتاتيجية وأشاكلها ¢لمقاربة يه    
  :هو حبث م�اكمل حتمكه قوا�د وضوابط أساس2ية أمهها س2يكولوwال 
فأمر . ي املفهويم والبحث األمربيقي الس�يب مث البحث املطاحتلييل التقوميي�دم املفاضå بني البحث النظر  -

ال يعدو أن Vكون إال نو�ا من املفاضå يف طريقة  س2يكولوwس2تو{ت الثالثة من البحث ال ا�متيزي بني هذه امل 
نت توظف يف فاحلقvقة يه أن خطوات وإجراءات 3سرتاتيجية املقصودة، وإن اك. املقاربة ال أقل وال أكرث

النظري  لنو�نيأيضا يف ا بع األمربيقي، فه�ي مطلوبةذي الطا س2يكولوw البحث ال Fالب األحvان يف
  .من هذا البحث واملطاحتلييل

مطاحتليلية، نظرية وأمربيقvة و : ممارس2ته بني ثالث مقار;ت يرتاوح من حvث س2يكولوwإذا اكن البحث ال  -
vيد �ليه هو أن �رجjاإل-الل  ،تبعا لطبيعة البحث ح كفة إ�دى هذه املقار;تفإن ما جيب التأ �ال يعين بتا

بغض النظر عن طابعه النظري أو  ،التفا�ل والتاكمل بني ت} املقار;ت الثالث دا-ل نفس البحث أمببد
  .األمربيقي أو املطاحتلييل
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ة �ىل أساس أن البحث النظري الواقع أن العالقة بني هذه األشاكل الثالثة من املقاربة تبقى �القة عضوي -
يصبح حبثا أجوفا بدون البعدVن األمربيقي واملطاحتلييل، والبحث األمربيقي يصبح حبثا أمعى بدون البعدVن 

  .النظري واملطاحتلييل، والبحث املطاحتلييل يصبح بدوره حبثا فارFا بدون البعدVن النظري واألمربيقي
و;لتايل اخ�يار نوع املقاربة  ،إىل توظيف 3سرتاتيجية املالمئة إن طبيعة البحث يه اليت تؤدي ;لباحث -

اإلشاكلية املدروسة وأهدافها العلمية والتطبيقvة؛ حبيث ميكن ¢لباحث اعòد املقاربة  طبيعةاألكرث ا×س�اما مع 
تني األمربيقvة مكسعى اسرتاتيجي yراسة موضوع ما، ولكن دون أن يعين ذT 3سE|عاد التام ¢لمقارب 

وما قلناه . األخريني، بل �ىل العكس من ذT فاعòدهام ال�س2يب س2يفvد مسار البحث أكرث مما س2يرض¥ به
  .عن املقاربة األمربيقvة يصدق متاما �ىل املقاربتني النظرية واملطاحتليلية

/ األمربيقvة /النظرية(أنه إذا اكنت 3سرتاتيجية املقصودة بأشاكلها الثالثة ¢لمقاربة  املؤكدإذن ف   
و;خلصوص يف بعده األمربيقي العميل، فإهنا  س2يكولوwة الهندس2ية العامة ¢لبحث ال ختص الب�v) املطاحتليلية

سواء تعلق األمر بأحباث اإل�ازة  هذا البحثا يف خمتلف مشاريع �كvيفهمالءمهتا و قابå لالس2ت0دام بعد 
لية �منوية، أو واملاسرت واyكتوراه، أو بأحباث اسرتاتيجية أاكدميي لصاحل  بأحباث اخلربة و3سEشارةة أو تد-¥

3سرتاتيجية املذjورة احلديث عن أشاكل وأنواع من البحث ميكن حسب و�ليه . مDظامت وطنية ودولية 
  .نفس2يةقاربة يف جمال اyراسات ال وامل
  

        �مل النفس�مل النفس�مل النفس�مل النفسواع البحث يف واع البحث يف واع البحث يف واع البحث يف أنأنأنأن. . . . 2222
Aس2تحسن بنا ا�متهيد �T ;لتفريق بني  الس2يكولوwحث لثالثة ¢لبق|ل التعريف ;ألنواع األساس2ية ا   

فالبحث التطبيقي أو التد-يل ا�ي . البحث التطبيقي والبحث األسايس ا¢#ان ختتلف أهدافهام "شلك واحض
تتõدد Fايته الرئ�س2ية يف إجياد �لول Xجعة ¢لمشالك  ،مس2تع�لهام و ينصب يف العادة �ىل �ل مشلك 

قطا�ات حكومvة، مؤسسات (فإجنازه يمت يف إطار طلب يتقدم به راع معني . فة أقلاملطرو�ة مبجهود وبتلك
هو املس2تفvد املبارش من نتاجئه و-الصاته و;خلصوص يف كثري من ...) معومvة أو -اصة، رشاكت ومقاوالت

 jن املرتبطة ;لتخطيط الرتبوي وحماربة بطا4 الش2باب والسلوVعية مث احلفاظيامليادòة  ات الضداج�ىل الب�
صاحب  راع أوويعين هذا أن اyراسات التطبيقvة أو التد-لية �ادة ما يمت متويلها من yن . وا�هتيئة احلرضية

فاyراسة حول . طلب رمغ أن اyراسة حتت الطلب ميكهنا أن �كون أيضا من نوع البحث األسايس
 jمبدينة فاسيالسلو åال ات 3ق�صادية لألرس العامÞام Tراسة حول موا[ة عطا4 الش2باب ، وكذy

قد �شلك  والسلواكت الضداجòعية وأساليب الرتبية والفشل اyرايس ومظاهر العنف ومشالك الش2يخو-ة
حتت الطلب، حvث أن نتاجئها س2تفvد م|ارشة قطا�ات التخطيط يف  يت تنجزمناذج من اyراسات ال

  . 3ق�صاد والتعلمي والEشغيل والصõة
األسايس ا�ي Aشمل البحث النظري والبحث األمربيقي والبحث املطاحتلييل، فعادة ما يتو�ه أما البحث    

أو  ةفغا{ته �متزي ;حليادية لكوهنا ال �رتبط ;لرضورة مبشلك. حنو معرفة العامل ا�ي حييط بنا وفهم مكوXته
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ته ومفاهمي مقار»هتا وأدوات فالباحث Vكون حرا يف اخ�يار موضوع دراس2 . س2توج|ان احلل أو التطوVر� وضعية 
وهكذا ميكن ¢لبحث األسايس أن Vكون نظر{ أو أمربيقvا أو مطاحتليليا حسب نوع املواد واألدوات . معاجلهتا

فإذا اكن البحث النظري Aس2تلهم أمه مقوماته من . اليت Aس2ت0دÕا الباحث وتبعا ملناجه املعرفة اليت يت�Dاها
ا�منوذج 3س2ت�|اطي Aشلك أساس البحث األمربيقي، يف �ني أن ا�منوذ�ني  ا�منوذج املنطقي 3س2تقرايئ فإن

س�س2تعرض ;لتتابع و"يشء من التفصيل . معا 3س2تقرايئ و3س2ت�|اطي Aش,ن قا�دة البحث املطاحتلييل
  :هذه األنواع الثالثة من البحث األسايس ولك ما Aس2تلزمه ذT من أمåÞ وتوضيõات

  

  ظريظريظريظريالبحث النالبحث النالبحث النالبحث الن
س2توجب الرتكزي �ىل مجå � ومعايري خصوصيته وممارس2ته  �مل النفسالبحث النظري يف طبيعة  قاربةمإن    

  :تاليةال  ورليات اليت جنمل أمهها يف احملامن األفاكر واإلشاك
  

        تهتهتهتهطبيع طبيع طبيع طبيع 
النظري Aسعى إىل فهم وتفسري خصائص الظاهرة اإل×سانية املدروسة ¯هدف جوهري  إذا اكن البحث   

ألسايس، فإن البحث التطبيقي هيدف و�ىل -الف ذT إىل توفري الظروف املالمئة ملقاربة لقصدية البحث ا
فهذه الرؤية ¢لبحث األسايس ميكهنا فضال عن ذT . مدى مصداقvة النظر{ت الناجتة عن البحث األسايس

القول احلال ة Fري أنه ال ميكن بطبيع  .أن تتحقق وفق أساليب نظرية تأويلية أو أساليب أمربيقvة تفسريية
;لتعارض بني هذVن املسعيني لكون أن املقاربة األمربيقvة مطالبة ;لEش2بع مبقدمات نظرية مÞلام أن املقاربة 

وهنا ال بد من اإلشارة إىل . النظرية مطالبة يه األخرى ;لEش2بع ;لتصورات القامئة �ىل املعطيات األمربيقvة
الس�الية اليت يفرتض فهيا 3س2ت�ابة لبعض معايري اخلطاب أن خصوصية البحث النظري �مكن يف طبيعته 
  .النظري كام س2نؤكد �ىل ذT يف النقطة املوالية

يف موضو�ه أو رؤيته  كام هو مألوف خلصوص ال Vمكنإن ما ميزي البحث النظري عن نظريه األمربيقي ;   
عىن ال ميكن احلديث عن موضو�ات فهبذا امل. ذات الطبيعة األساس2ية، بل يتõدد يف معاجلة هذا املوضوع

 ا�هنج ا�ي ميزي ت} املوضو�ات حض-اصة ;لبحث النظري، بل األ�در هو احلديث عن معايري تو
  .واألسلوب التقوميي ¢لمحتوى النظري للك حبث معني

  
        العلميةالعلميةالعلميةالعلمية    ههههمعايريمعايريمعايريمعايري

 : å من املعايري أمهها�ابة مجل;الس2ت مطالبةنظرية �لمية الواقع أن لك    
  .مبا هو مؤكد ومبا ينفvه قرار يف نفس النظريةاإل دإ �دما�ي يت�ىل يف م| �La consistanceساق 3 -
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ا�ي ينص �ىل أن النظرية مطالبة بتغطية احلقل ا�ي Aشلك مvدان  La complétudeالكامل   -
  .موضو�اهتا

  .ة حمددةا�ي يتõدد يف حرص مvدان املوضو�ات ا�ي تغطيه نظري La limitation ضبطال  -
  .القدرة �ىل التفسري اليت ترتمج خصوبة النظرية �ىل الصعيد التفسريي وإنتاج الفرضيات -
  .القدرة �ىل الت�|ؤ اليت حتيل �ىل قدرة النظرية �ىل بيان الظواهر �ىل الصعيد األمربيقي -
  .مراجعة والتحقق اليت تتلخص يف إماكنية تأjيد أو دحض النظريةالقابلية ¢ل -
َ رَ وْ بلية ¢لتõليل اليت تت�ىل يف إماكنية صَ القا -   .ة أو مفهمة النظريةن
  .اليت حتيل إىل "ساطة النظرية يف طابعها األسايسأو املنا�ة الصالبة  -

 تعمميها يصعب;حلقة واليت  إن معايري الصدق هاته ت�متي إىل اخلطاطة املس2تعمå يف �ا4 العلوم املسامة   
اليت جتمع  عايريامل 3ح�ياط واحلذر مجå منوقد توyت عن هذا . �ذرو  اخ�ياط �ىل العلوم اإل×سانية دون

بني مصداقvة املالحظات واملعطيات وقابليهتا ¢لتطبيق يف س2ياقات أخرى وا�ساقها اyا-يل مث حvادية 
 فلك حبث مطالب بدر�ة jبرية من الòسك يف العالقة بني أس2ئلته ومن .الباحث واس2تقاللية حتليالته

الكفاية يف تقDيات املعاجلة وحتليل املعطيات، ومن 3نف�اح �ىل املعارف واألحباث السابقة املرتبطة ;مليدان، 
فضال عن أ-ذه يف 3عتبار  ،و�دوده وحماذVره األ-القvة والقانونية تهومن املناقشة اخلصبة حول فائد
  .ضو�اتهو[ات نظر أخرى خبصوص مو 

وهو املوضوع . ن جتاهل الصعوبة اليت متثلها دراسة اإل×سان مكوضوع ; وال هنايئيف مجيع األحوال ال ميك   
، بل ال بد من Objectivées َمْوَضعةاملُ ا�ي ال ميكن ا-زتال اش2تغا> يف مDظور مvاكنييك ¢لمتظهرات 

 .يقي التفسريينوع من التفا�ل والتاكمل بني املنظور النظري التأوييل واملنظور األمرب 3ح�اكم بدراس2ته إىل 
 لك ماال ميكن انتظار من حبث نظري إنتاج نظرية ;ملعىن الاكمل ¢للكمة، رمغ أنه  �ىل وهنا ال بد من التأjيد

 دان �ملة ميكهنا أن تت�ىل يف مvفهذه املسامه. ;ملسامهة يف تقدم املعارف �سمحتصورات نظرية من  هيتضمن
، وإما يف توفري تو[ات معلية هر النفس2يةعيات خبصوص الظواإما يف توس2يع املعارف املتعددة املرج  النفس

  . لضامن التد-الت احملمتå يف هذا اÖال
  

        ههههمس2تو{ت اهòماتمس2تو{ت اهòماتمس2تو{ت اهòماتمس2تو{ت اهòمات
 هاجسهف . Conceptualisationة مَ هَفْ مَ �ادة ما Vمتزي البحث النظري مبجهود خضم �ىل مس2توى الْ    

يف الغالب Vمتحور اÖهود الفكري حول وsئق  .األسايس Vمكن يف حتديد املفاهمي وتعزVز التقدم النظري
وهذا اÖهود النظري �ادة ما . ومصادر حتمكها تفسريات �ادة ما تثري فضول الباحث وال Vكون �ىل وئام معها

  ):Raymond et Chenclière ،2006(يتواصل �ىل صعيدVن اثنني 
ألبعاد األساس2ية ملفهوم معني عن طريق ا�ي يتعلق مبجهود يف التõليل قصد حتديد ا    التخصيص املفهوالتخصيص املفهوالتخصيص املفهوالتخصيص املفهويميميميم    - - - - 

. ;ملفهوم العام وبأبعاده املعقو4 اليت متزيه عن Fريه من املفاهمي أساسار هيمت ظF نَ فالباحث املُ . مؤرشات حمددة
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وهذا ما ميكDه من توس2يع أو تقليص دال4 . فهو Aش2تغل ;ملفاهمي املألوفة اليت حتمكها خvارات نظرية حمددة
�ىل ¯شف أبعاده الغامضة واÖهو4 أو الEشكvك يف صدقvة بعض أبعاده املعلومة واملت�اوزة أو  املفهوم بناء

  :ونقدم فØ ييل تفاصيل هبذا اخلصوص  .اعòد أبعاده املبتكرة واجلديدة
مجمو�ة ؛ حبيث ميكن ¢لباحث اس2تعامل مÞال ش2تغال املعريفيف اyراسة حول 3 املرغوب توس2يع دال4 املفهومتوس2يع دال4 املفهومتوس2يع دال4 املفهومتوس2يع دال4 املفهوم

اyماغ، /ا�هن: من ق|يل وعن خمتلف الوقائع اليت يغطهيا أمو4لهذا املفهوم قصد التعبري عن الفكرة امل عادأب
�سمح إذن بتوس2يع فضاء  تعددة من املكوXتهذه املس2تو{ت امل ف . ا�متثل/التخزVن، املعاجلة/ا�اjرة

  .املالحظات وتوفري تفسريات موثوقة ومعقو4
ا�ي حظي بدراسات كثري من الباحÞني ويف  ا�اكءر يف �ا4 مفهوم ام هو األممÞل تقليص دال4 املفهومتقليص دال4 املفهومتقليص دال4 املفهومتقليص دال4 املفهوم

بي�vه ا�ي �دده فØ تق�سه 3خ�بارات، وبياw ا�ي ربطه ;لقدرة �ىل التكvف، مث أقطاب مقدمهتم 
  .الس2يكولوجvا املعرفvة ا�Vن اخ�رصوه يف اسرتاجتية 3ش2تغال و�ل املش,ت

ر ظF نَ ضار املق�ضب ألمه معايري وأبعاد التخصيص املفهويم، ×شري إىل أن الباحث املُ ¯0الصة لهذا 3س2تح   
فرمغ �دم اح�اكمه بت} املعايري واألبعاد إىل الواقع، فهو وبفعل . يف�ح حقوال وآفاقا �ديدة ¢لبحث والتنقvب

vة ليقوم مبثل ت} العضوية الواسعة اليت �ربطه »لك ما هو أمربيقي، يرتك لر�ل امليدان اكمل الصالح 
  .التحققات

ا�ي Vركز فvه الباحث �ىل جمهود �رjييب و;خلصوص عند املس2تو{ت الثالثة والتاكمل املفهووالتاكمل املفهووالتاكمل املفهووالتاكمل املفهويميميميم        اyمجاyمجاyمجاyمج    - - - - 
  :التالية من التجريد

، حبيث أنه وانطالقا من مجمل املالحظات اخلاصة يعني الباحث املنّظر أبعادا �ديدة صياFة مفاهمي �ديدةصياFة مفاهمي �ديدةصياFة مفاهمي �ديدةصياFة مفاهمي �ديدة
مÞل املعاجلة و3سرتاتيجية واملراق|ة والتخطيط والتوقع اليت �شلك  واسطة مفهوم �امطهيا فØ بعد بيغ

  .املكوXت املفهومvة الفرعية لالش2تغال املعريف مكفهوم �ام
قوامسه عن  كشفدودة إذا مل يمت ال ، حبيث أن فائدة مفهوم �ديد تبقى �د حمدراسة القرابة النظرية ¢لمفاهميدراسة القرابة النظرية ¢لمفاهميدراسة القرابة النظرية ¢لمفاهميدراسة القرابة النظرية ¢لمفاهمي

Þالني اثنني عن العالقات م ونقدم فØ ييل . �هنامظاهر التقاطع والتباVن ب  ايل تعيني، و;لتمع مفاهمي أخرى
  :الوظيفvة بني املفاهمي

، حبيث أن أ�دهام أمع من سرتاتيجية واإلجراءرية املوجودة بني مفهويم 3يتعلق ;لعالقات النظ املثال األولاملثال األولاملثال األولاملثال األول
النظام املعريف فعاال وXجعا يف اليت بواسطهتا يصبح ثل السريورة مت  ت 3سرتاتيجيةفإذا اكن. اآلخر ويغطيه

  .اش2تغا>، فإن اإلجراء Aشلك أ�د مكوXت حتقvق 3سرتاتيجية وتنفvذها
ومفاهمي التثاقف  ،النظري قلهيم مفاهمي احلرمان واحلا�ة والطموح اليت ت�متي إىل نفس احل املثال الثايناملثال الثايناملثال الثايناملثال الثاين

نوالتصنيع والتَ  نظرية م�عددة وخمتلفة، مث مفاهمي العرض والEشاؤم  حقولإىل اليت ميكهنا أن ت�متي  َمد¥
  . ة وال تقاطع ب�هنانصå نظرية لكوهنا متثل مجيعها تصورات نظرية م�باي  ةومس2توى الع�ش اليت ال �ربطها أي

  
        يةيةيةيةاملهنج املهنج املهنج املهنج     خخخخصائصهصائصهصائصهصائصه
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تارة �ادة ما تDEوع اâ  املتونالنصوص و املعربة عن  لكشف األفاكر واملفاهمي املس2تعمå اجهن املنالواقع أ   
بفعل يف�قر إىل الكامل  هذا الكشف وإذا اكن. ل املفهويم أو حتليل املضمونأصنافها لتت0ذ شلك التõلي

أن ت�ىن كذT عن أن األفاكر اخلصبة املبتكرة ميكهنا  �ركزيه �ىل املظورVن اإل"س2متولوw واحل�اw، فاألjيد
ملعايري التالية م اا نظرية �لهيا أن حترت ذه األفاكر أفاكر ولتصبح ه. رة3س2تعاو القvاسو طريق الòثل 

)Gohier ،1998:(  
  ؛�مل النفساملمتثل هنا يف  أن �كون ذات صå ;مليدان -
  �ىل مسارات وفرضيات �س2توجب املقاربة واملعاجلة؛ ومDف�õة أن �كون خصبة  -
  بعها األسايس؛اأن �س2تجيب لرشوط الòسك و�دود اyراسة ومشوليهتا و"ساطهتا وط -
أال تن�ين لكها �ىل التفكري املنطقي 3س2ت�|اطي، بل أن �كون "شلك من األشاكل من نوع جمازي أو   -

  قvايس؛
  :أن حتظى ;ملصداقvة من -الل اعòد املصادر املسمو�ة ويف مقدمهتا -

 ناجعة نظر{ل ا ججاحلو  الفعال نقديال  ساحلبناء أسلوب �ديل يت�ىن الشك املهنجي ويوظف *      
  ؛مDطقvاو 

أيضا اس2تعراض افرتاضاته النظرية واإل"س2متولوجvة  وب اجلديل يتطلب من الباحثهذا األسل*      
: مÞال(، فضال عن مهن�ه لكشف العنارص اخلطابية خللفvته النظرية رؤيته ¢لعمل وخطاطة حتليN و;خلصوص

  ؛)ام ;ملعطيات الواقعيةمهن التõليل املفهويم أو حتليل املضمون ومدى ارتباط لك
وكذا املغزى األ-اليق ألفاكره واحلدود القميية  Vمتوضع فvه إلطار ا�يحث أن حيدد اأ-ريا �ىل البا*     

  ألطروح�ه؛
×شري إىل أن أمهية خمتلف 3ح�ياطات املهنجية السابقة ال جيب بأي �ال من  �ىل أساس ما تقدم   

فالسؤال املطروح . أو اخلطاب النقدي ا�ي جيب دمعه ومواjبته مهنجيااألحوال أن ختنق الفكر اإلبتاكري 
. ؟ دان �مل النفست النظرية يف مvالسابقة تضمن ;لفعل صدق البياX يتعلق مبا إذا اكنت ش2بكة املعايري

و ;لتأjيد أن املعىن املس2ند لهذا ا¢لفظ ل�س هو نفسه يف البحث األمربيقي لكون أن البياXت ال تؤكدها أ
ففرضيات البحث امليداين ميكن إثباهتا أو نفهيا بناء �ىل قابليهتا ¢لتحقق وموا[هتا مع . تنفهيا معطيات واقعية

فعىل عكس التحقق من البياXت النظرية، فإن بعض املعايري السابقة ا�jر . الوضعيات واملعطيات الواقعية
ا انتقادات إما من دا-ل هذ ;عòد  النفسيف �مل ية ت} البياXت ومتاسكهاتصلح jبطاقات ¢لحمك �ىل مق|ول 

النظري وتوحvد الس2يكولوV ، wمكن هدفها الرئ�يس يف مDح املرشوعية العلمية ¢لبحث وإما من -ار�ه العمل
 .تهمواقفه وممارسا

  

  البحث األمربيقيالبحث األمربيقيالبحث األمربيقيالبحث األمربيقي     
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لكن . ع ومالحظة مكوXتهيعترب هذا النوع من البحث حبثا اس2تقرائيا ين�ين يف مجمN �ىل دراسة الواق            
vةدراسة الواقع هاته �س2تلزم بعض الضوابط التجري�vو×شري هبذا اخلصوص . ة ليك �كون نتاجئها ذات مصداق

حتمكه العوامل  ر الناحج ¢لبحث األمربيقي ا�منوذwهناك ش2به إجامع من yن الباحÞني �ىل أن 3خ�ياأن 
  ):Raymond ،2006؛ Gohier ،1998؛ Trembley ،1968(األساس2ية التالية 

  
حبيث ث�ت أن التقليد التخصيص ا�ي يEش2بع به الباحث هو ا�ي يو[ه حنو التقاليد التخصصية، التقاليد التخصصية، التقاليد التخصصية، التقاليد التخصصية، 

  .التقDيات ويفرض �ليه أطرا ¢لعملاس2ت0دام بعض 
 حبيث أن بعض املش,ت وبفعل تعقدها واس2تلزاÕا مشاركة كثري من الباحÞنيطبيعة مشلكة اyراسة، طبيعة مشلكة اyراسة، طبيعة مشلكة اyراسة، طبيعة مشلكة اyراسة، 

. تتطلب بناء اسرتاتيجيات م�نو�ة ¢لبحث واس2ت0دام أدوات �مكيلية كثرية ختصصات خمتلفة،املنõدرVن من 
  .ف|النظر إىل ا�ساع وتعقد هذه اyراسات فإن إجنازها Aس2تدعي كثريا من املرونة يف ا�منوذج اإلجرايئ املعمتد

  
راسة أن يؤUر أيضا يف اخ�يار حبيث ميكن حلا4 املعارف يف قطاع البحث ا�ي تنجز فvه اyالنضج املفاهالنضج املفاهالنضج املفاهالنضج املفاهميميميميي، ي، ي، ي، 

فلك دراسة ¢لتحقق تفرتض معرفة معمقة ¢لظاهرة وم�غرياهتا اâتلفة، و;خلصوص . نوع البحث األمربيقي
التث�ت من مظاهر تقارب أو تباVن النتاجئ السابقة، وهل Aس2تحسن اعòد العينات ا�متثيلية أم بعض احلاالت 

  .الفردية يف مقاربة موضوع اyراسة
  
مدهتا الزمDية ومزيان�هتا : حبيث أن للك دراسة مvدانية �دودا معينة حتمكها ويف مقدمهتاوع املصادر املتوفرة، وع املصادر املتوفرة، وع املصادر املتوفرة، وع املصادر املتوفرة، نننن

فلكام اكنت املصادر املالية وال�رشية حمدودة لكام اكن الطابع الوصفي هو املهمين �ىل هذا . وكفاءة القامئني هبا
  .النوع من اyراسات

يف  لس2يكولوwإذا اكن املقصود ;لبحث ا أنه لتوضيح، ªرى رضورة التأjيد �ىليف إطار تقدمي مزيد من ا    
ف مجع بعده األمربيقي العميل يتõدد يف إجراء دراسة �لمية إما دا-ل اâترب وإما يف امليدان وذT هبد

ضم هائل من البياXت واملعلومات، فإن اخلطوات األساس2ية لتحقvق هذا الهدف تبقى يف خ واس2ت0الص
ليا كام يف �ا4 حبث اإل�ازة، أو عبارة ب  Yن�هتا الهندس2ية العامة مو�دة بغض النظر عام إذا اكن البحث صغريا أو

ونقدم فØ ييل أمه اخلطوات املألوفة  .عن مرشوع �لمي jبري كام يف �ا4 حبث ¢¡كتوراه أو حبث اسرتاتيجي
   :ت} الهندسة يف 0ذام3س2ت

  
فهدفها ال . اق البحث من -الل إ»راز فائدته و;خلصوص مفاهميه ومهن�هتتطرق إىل س2ي ::::مقدمة البحثمقدمة البحثمقدمة البحثمقدمة البحث

خلطوط الكربى ¢¡راسة Vمكن يف العرض التفصييل ¢لجوانب النظرية ¢لبحث بل يف تعريف القارئ ;
  .ومسامههتا
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أمهيهتا  عرضمر خبطوة اخ�يار موضوع اyراسة ومشلكهتا و يتعلق األ ، حبيثموضوع البحث وموضوع البحث وموضوع البحث وموضوع البحث وخخخخصائصهصائصهصائصهصائصه
  :فها ومفاهميها مث �دودهاوأهدا

  .الصياFة الواحضة واyقvقة ¢لمشلكة اليت Vرغب الباحث دراس2هتاتتõدد يف : إشاكلية البحث
تقدمي اyوافع واملربرات الاكمDة وراء اخ�يار ت} املشلكة مكوضوع ¢¡راسة مع حرص عنارص : أمهية البحث

  .أمهيهتا
  .العلمية والتطبيقvة، ا�اتية واملوضوعية ¢¡راسة حتديد األهداف العامة واخلاصة،: أهداف البحث
  .تقدمي تعريف إجرايئ للك مفهوم من املفاهمي األساس2ية ¢¡راسة: مفاهمي البحث
  .حرص صعو;ت البحث و�دوده وما ميكن وال ميكن القvام به: �دود البحث

  
مع عرض ألمه اyراسات  رشح وتوضيح اإلطار النظري ا�ي تنطلق مDه اyراسة: : : : -لفvة البحث النظرية-لفvة البحث النظرية-لفvة البحث النظرية-لفvة البحث النظرية

  .والتقدمي اyقvق ¢لمنوذج النظري ا�ي بلوره الباحث هبذا اخلصوص السابقة املرتبطة مبوضوعها
  

  :من -الل الرتكزي �ىل ما ييل التطرق إىل مهنج البحث ومقوماته وإجراءاته وأدواته ::::مهنج البحث ومهنج البحث ومهنج البحث ومهنج البحث وخخخخطتهطتهطتهطته
  :فرضيات البحث وأس2ئلته

اخلطة العلمية املألوفة فق ة جتري�vة، حبيث جيب صياFة هذه الفرضيات و فرضيات البحث إذا اكنت اyراس
  .يف البحوث التجري�vة

أس2ئå البحث إذا اكنت اyراسة ارتباطية أو مسحية، حبيث جيب صياFة هذه األس2ئå وفق الصورة العلمية 
  .املتعارف �لهيا
ا و-لفvهتا وخصائصها العمرية لعينة البحث و;خلصوص من حvث جحمهدقvق تقدمي وصف : عينة البحث

  .واملاكنية و3ق�صادية و3جòعية والثقافvة، وأيضا طريقة اخ�يار عنارصها
التوضيح املفصل âتلف األدوات اليت Vرغب الباحث يف اس2ت0داÕا مجلع البياXت : أدوات البحث

  .إ�دادها وطريقة تطبيقهاعن نوع هذه األدوات وأسلوب  دقvقةواملعلومات الالزمة مع تقدمي معلومات 
وصف jيفvة هتيئة الظروف مجلع البياXت وثيقة الصå بتحقvق فروض : اخلطوات اإلجرائية إلجناز البحث

  .اyراسة أو بإ�داد اإل�ابة عن األس2ئå فضال عن إجراءات ضبط املتغريات وتصممي الت�ارب
 حتليل النتاجئ وتفسريها يفاليت س�مت اعòدها �شمل الطرق واألساليب اإلحصائية : إجراءات معاجلة البياXت

  .ومDاقش2هتا
  

        نتانتانتانتاجئجئجئجئ البحث البحث البحث البحث
اعòد إجراءات اإلحصاء الوصفي مÞل املتوسطات و3حنرافات املعيارية (التõليل المكي الوصفي ¢لنتاجئ 

  ؛...)ومعامالت 3رتباط
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وحتليل التباVن " ت"Þل اخ�بارات اعòد إجراءات اإلحصاء 3س2تداليل م (التõليل الكvفي التفسريي ¢لنتاجئ 
  ؛...)واخ�بار حسن املطابقة مث اyال4 اإلحصائية ملعامل 3رتباط

حتديد مصداقvة نتاجئ البحث من -الل مقارªهتا ب��اجئ اyراسات السابقة اليت اهمتت بنفس (مDاقشة النتاجئ 
  .)املوضوع

        -الصة �رjي-الصة �رjي-الصة �رjي-الصة �رjي����vة �امةvة �امةvة �امةvة �امة
        ب�|ليوب�|ليوب�|ليوب�|ليوغغغغرافvا البحثرافvا البحثرافvا البحثرافvا البحث

        مالحق البحثمالحق البحثمالحق البحثمالحق البحث
        

    لبحث املطاحتليلبحث املطاحتليلبحث املطاحتليلبحث املطاحتلييليليليل    اااا    
اليت تندرج يف إطار  ة من األحباث واyراساتAشلك املطاحتليل نو�ا من التقومي الشامل Öمو�ة jبري    

إنه عبارة عن حتليل تقوميي لعينة من األحباث واyراسات . 3هòم بنفس املوضوع أو اإلشاكلية أو امليدان
حتليل مشويل Aس2هتدف التوليف الرتjييب و3سDEطاق التقvميي وهبذا فهو . لنفس2يةاليت قاربت نفس الظاهرة ا

قواÕا حتديد  دقvقة،لنتاجئ و-الصات ت} األحباث واyراسات ;عòد إجراءات مهنجية وأساليب إحصائية 
فلفظ . جودة ت} النتاجئ واخلالصات ومراق|ة احنرافاهتا وحتديد مظاهر تفا�لها وحساس�هتا وفوائدها التطبيقvة

 Glassمن yن الباحث  1976ا�ي يعود اس2تعام> األول إىل س2نة " Méta-analyseطاحتليل م"
 رjيب�الص، قد اس2ت0دم مكفهوم مDذ أوائل القرن العرشVن يف امليدان اإلحصايئ و;خلصوص يف جمال �

ف ;لتايل من طرف �لامء النف). Glass ،1976(املعطيات النامجة عن عينات خمتلفة  Yس والرتبية وهو يَُعر
الرتjي�vة لعدد و والطب والصيد4 ¯نوع من التõليل ا�ي Aس2ت0دم التقDيات اإلحصائية هبدف املقاربة التقوميية 

وميكن توضيح مقومات  .من اyراسات والت�ارب املVòزة يف طرق معاجلهتا واملEشاهبة يف موضوعها وأس2ئلهتا
  :لتفصيل يف النقاط امخلس التالية امن -الل  ا النوع اجلديد من البحث الس2يكولوwهذ
  

        احلا�ة إىل املطاحتليل وفائدتهاحلا�ة إىل املطاحتليل وفائدتهاحلا�ة إىل املطاحتليل وفائدتهاحلا�ة إىل املطاحتليل وفائدته
ميكن �ش�vه البحث املطاحتلييل ;لعمل العلمي العالw ا�ي �شلك األدوات اإلحصائية آلياته    

األساس2ية، لكوهنا يه اليت �سا�د الباحث �ىل اس2ت0الص املعلومات اليت يتعذر �ىل أية دراسة من 
يبدو هبذا املعىن رضور{ ومفvدا  نفيسفهذا النوع من البحث ال . هادة أن توفرها مبفرداyراسات املعمت

^vو;خلصوص ح:  
  ؛Vكرث �دد اyراسات واألحباث اليت تقارب نفس الظاهرة وVرغب الباحث يف تقوميها -
مÞل ( ظاهرةال يظهر تناقض واحض يف نتاجئ و-الصات �دد من اyراسات والت�ارب اليت �اجلت نفس -

  ؛...)اجلرمية العنف، ،اكء، ا�اjرة، ا¢لغة، الفشلالتعمل، ا�: ظواهر
  إخل؛...¢لرتبية والتعمل والت�ش2ئة السلبيةVُراُد دراسة نوع من األ�داث والظواهر النادرة ×س�vا مÞل اآلsر  -
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        ف والغا{تف والغا{تف والغا{تف والغا{تدادادادااألهاألهاألهاأله
    Yعطيات األكرث أمهية ;ل�س2بة ملوضوع ف البحث املطاحتلييل بغرض اس2ت0الص املعلومات وامل �ادة ما يوظ

حvث الغا{ت هذا من حvث األهداف، أما من . حمدد، و;لتايل بلورة -الصة �رjي�vة دقvقة هبذا اخلصوص
  ؛إغناء اyقة والتقدVر -  ؛تعزVز الرصامة اإلحصائية - ؛التحقق من املعلومة وإثباهتا -  :فه�ي تتõدد يف اآليت

توس2يع احòالت تعممي نتاجئ  - ؛ة عن التناقض يف نتاجئ اyراسات واألحباثالتخفvف من الشكوك النامج -
الكشف عن فقر املعطيات الالزمة يف مvدان  - وتغاVرVهتا؛ النتاجئ تباVنتفسري  - ؛معينة بتكÞيف اخ�بارها

  ؛بحوث املس2تق|لية¢ل فرضيات  واقرتاح صياFة فرضيات �ديدة - ؛معني
        واخلطواتواخلطواتواخلطواتواخلطواترا�ل را�ل را�ل را�ل املاملاملامل

فهناك من [ة دقة املعطيات ورصامهتا، ومن : رشطني اثننياإلجناز اyقvق ¢لبحث املطاحتلييل Aس2توجب    
  :و�متثل أمه مرا�ل هذا النوع من البحث يف اخلطوات التالية. واكòليهتا [ة أخرى مشولية املعطيات

  ؛صياFة املشلكة وحتديد إطارها وأبعادها وأس2ئلهتا وأطروحهتا املركزية -
 ،األهداف والغا{ت األساس2ية "رسد املربرات واحلا�ات الاكمDة وراء اعòد اyراسة املطاحتليليةصياFة  -

  ؛و;لتايل حتديد Fاية املطاحتليل وتدقvق فرضياته وإجراءاته دا-ل لك »روتوjول
  ه؛ووsئق إجراءاتهو إ�داد »روتوjوالت البحث املطاحتلييل -
لعلمية الالزمة إلجناز املطاحتليل وذT ;س2تكشاف ت} األدبيات اس2تجامع الببليوغرافvا واألدبيات ا -

   ؛وحرص أمه جتارهبا وأحباbا األصلية والفرعية و-الصاهتا ونتاجئها املؤكدة وFري املؤكدة
  

        ::::املعاجلة اإلحصائية اليت �ركز �ىلاملعاجلة اإلحصائية اليت �ركز �ىلاملعاجلة اإلحصائية اليت �ركز �ىلاملعاجلة اإلحصائية اليت �ركز �ىل
يف م|دأ املطاحتليل Vمكن يث حب  ;عòد تقDيات م�عددة، ومات املشرتكة واملعلومات اخلاصةالتفريق بني املعل -

األول يرتمج األUر املشرتك ¢¡راسات واألحباث والت�ارب : توزيع املعلومة النامجة عن املعطيات إىل جزأVن
  . لفروق املتنو�ة من دراسة ألخرىوالثاين -اص »لك دراسة أو حبث أو جتربة ويعرب عن ا. املعمتدة

توفر املعطيات الفردية و;لتايل اس2تعامل خمتلف الطرق أوىل �ىل  من [ةاملناجه اإلحصائية اليت �ركز �ىل  -
لألدوات اليت تأ-ذ يف  افاألفضلية متنح أساس. اإلحصائية لتõليل معطيات اyراسات واألحباث املعمتدة

   .3عتبار خصوصية لك دراسة ويف مقدمهتا حتليل التباVن والرتاجع املتعدد ¢لمتغريات المكية
  

        تفسريها ومDاقش2هتاتفسريها ومDاقش2هتاتفسريها ومDاقش2هتاتفسريها ومDاقش2هتاعرض النتاعرض النتاعرض النتاعرض النتاجئجئجئجئ و  و  و  و 
  أوهلام تباVن :نو�ني من التباVن ;لرتكزي �ىل اyراسات والت�اربالبحث عن مظاهر التنافر والتباVن بني  -
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مضوين بني اyراسات والت�ارب املعمتدة، حبيث Vكون هناك تباVن �ىل صعيد ال^ذج النظرية واألساليب 
Xمج عن فوارق الن�ا�ة وªsهيام تباVن إحصايئ . والت�ارب اتوا�دة من ت} اyراسلك التفسريية املعمتدة يف 

  . سات املعمتدةاوالفعالية بني نتاجئ و-الصات اyر 
 ¢لنتاجئ وصال»هتا عن ا�ي Aسا�د �ىل التحقق من التناسق اyا-يل La sensibilitéحتليل احلساس2ية  -

إجناز مطاحتليالت  ؛إجناز مطاحتليل مجعي ؛اس2ت0دام تقDيات إحصائية م�عددة ومناذج كثرية ¢لتأثري :طريق
ا�متثيل البياين لنتاجئ  ؛م�عددة ;عòد أو ;سE|عاد خمتلف اyراسات والت�ارب املنتقاة حسب معيار اجلودة

اس2ت0دام  ؛)Fري جvدة/ جvدة (املطاحتليل وذT ;أل-ذ يف 3عتبار نوعية اyراسات واألحباث املعمتدة 
ا�Eساب �دد اyراسات واألحباث الالزمة اإلضافة  ؛البحث املطاحتلييلجمال يف احلمك لتقومي و معايري كثرية ¢ 

  ؛¢لمطاحتليل املعني لتعديل النتاجئ
¯0الصة ملا تقدم ×شري إىل أن مجمل صعو;ت البحث املطاحتلييل �مكن يف اخ�يار اإلشاكلية املالمئة ويف    

�Dاح هذا النوع ف . اإلشاكلية ت};ملقاربة العلمية اجليدة ل اس2تجامع اyراسات واألحباث والت�ارب اليت �سمح 
يتوقف �ىل آلياته وتقDياته ومناذ�ه التقوميية لسلسå من اyراسات واألحباث  س2يكولوwمن البحث ال 

ونقدم فØ ييل الحئة بأمه املعايري . حمددة نفس2يةاهرة أو موضوع أو إشاكلية والت�ارب املرتامكة خبصوص ظ
  ):Glass ،1976( �الية�لمية �رتاÕا ملامرسة حبث مطاحتلييل ذي جودة الواجب ا

        ::::والسامت العامةوالسامت العامةوالسامت العامةوالسامت العامةاخلصائص اخلصائص اخلصائص اخلصائص 
اعòدها وت}  قررحئة اyراسات واألحباث املحتديد ال ؛إ�داد مسح ب�|ليوغرايف شامل ق|يل؛وضع »روتوjول 

  ؛وصف خصائص عينات وأدوات وفرضيات اyراسات املعمتدة ؛اليت مت اسE|عادها
        القابلية ¢لتنضالقابلية ¢لتنضالقابلية ¢لتنضالقابلية ¢لتنضميميميميني املضموين واإلحصاني املضموين واإلحصاني املضموين واإلحصاني املضموين واإلحصايئيئيئيئ
        ::::مDاقشة 3حنرافات الاكمDة من ق|يلمDاقشة 3حنرافات الاكمDة من ق|يلمDاقشة 3حنرافات الاكمDة من ق|يلمDاقشة 3حنرافات الاكمDة من ق|يل

  ؛احنرافات اس2ت0الص املعطيات ؛فات 3نتقاءااحنر 
  .;عòد األساليب املالمئة مكيا وjيفvا، وصفvا واس2تداللياالتõليل واملعاجلة اإلحصائية التõليل واملعاجلة اإلحصائية التõليل واملعاجلة اإلحصائية التõليل واملعاجلة اإلحصائية 

ايري احلمك عاث وممارسة مDاجه التõليل وممن -الل تقومي جودة اyراسات واألحب قوة وقوة وقوة وقوة ورصرصرصرصامة التõليلامة التõليلامة التõليلامة التõليل
طبيعة احلجج والرباهني  :واألحباث املعمتدة و-اصة من حvثفاألمر يتعلق بتقومي جودة اyراسات . واملناقشة
مس2توى تقvمي  ؛مس2توى التقvمي النقدي ؛مس2توى الفحص واملعاجلة ؛مس2توى الEشخيص والت�|ؤ ؛والنتاجئ

  ؛صدقvة النتاجئ
  .ومظاهر اسfEرها �ىل أرض الواقع بيقvة ¢لنتابيقvة ¢لنتابيقvة ¢لنتابيقvة ¢لنتاجئجئجئجئاألبعاد التط األبعاد التط األبعاد التط األبعاد التط 

مظاهر  ؛�شابه معطياهتا المكية ؛متاثل اسرتاتيجياهتا    :و-اصة من حvث�دود اyراسات واألحباث املعمتدة �دود اyراسات واألحباث املعمتدة �دود اyراسات واألحباث املعمتدة �دود اyراسات واألحباث املعمتدة 
   ؛التباVن يف مس2توى جودهتا وتصور جتارهبا واخ�يار طرقها اإلحصائية
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والتاكمل و3×س�ام جيب أن �شلك أمه معامل الزن�ة  مظاهر التفا�ل ×شري إىل أن وروروروريف -الصة هذا احمليف -الصة هذا احمليف -الصة هذا احمليف -الصة هذا احمل   
wطق املوا[ة واملعارضة بني األنواع الثالثة   .املؤطرة ¢لبحث العلمي يف بعده الس2يكولوDد مòف|دل اع

رتابط والتاكميل حيمكها التفا�ل ال �شاطات ، مفن الراحج اختاذها ك النظري واألمربيقي واملطاحتلييل: ¢لبحث
عة أن معلية التفا�ل املتواصل بني هذه األنواع من البحث مينع اقهذه مسأ4 تؤكدها بوضوح �م و و . وظيفيال

  .لتõديد طبيعة الصå القامئة بني النظرية والتجربة واملطاحتليل" الالحق"عن " السابق"متيزي 
 
  

  

  

  

 

        املقومات املهنجية والتجرياملقومات املهنجية والتجرياملقومات املهنجية والتجرياملقومات املهنجية والتجري����vة اخلاصة ¢لبحث vة اخلاصة ¢لبحث vة اخلاصة ¢لبحث vة اخلاصة ¢لبحث : : : : sنياsنياsنياsنيا
ليت Aس2تدعهيا إجناز أي السابقة تعرض بصورة إجاملية أمه املرا�ل ا البحث اتمقومات وخطو حvث إن      

�ىل تقدمي الوقائع  ور الثاينرية واألمربيقvة واملطاحتليلية، س2نعمل يف هذا احمليف أبعاده النظ س2يكولوwحبث 
هنا ة مواملعلومات التفصيلية املتعلقة »لك خطوة من ت} اخلطوات وذT هبدف بيان مدلول لك وا�د

  :و-اصة يف سريورته األمربيقvة س2يكولوw;ل�س2بة ملسار البحث ال 

    موضوع البحث وموضوع البحث وموضوع البحث وموضوع البحث وخخخخصائصهصائصهصائصهصائصه. . . . 1111
احلسم أوال يف حتديد أمه أسسه  مه وهدفه، Aس2تدعي من الباحثالواقع أن لك حبث Õام اكن جح         

  :عنارص التاليةعنارصه املمتثå ;خلصوص يف ال و 
        املوضوع واإلشاكليةاملوضوع واإلشاكليةاملوضوع واإلشاكليةاملوضوع واإلشاكلية

دة ما يوا�ه الباحث، و-اصة املبتدئ، صعو;ت يف اخ�يار موضوع حبثه وإشاكليته، حبيث Fالبا ما �ا       
العلمي ويف أقىص احلاالت 3سرتشاد ;ألساتذة  جواللعشوايئ والفربكة الرتقvعية والتيقع فرAسة التخبط ا

åوأهل اخلربة لت�اوز هذه املعض .vت}  لتخطي ل السلميلكن الثابت يف مهنجية البحث هو أن الس�
الباحث �ىل حتديد موضوع حبثه وإشاكليته بنفسه بناء �ىل 3عتبارات  ق|ليتõدد يف أن ي  الصعو;ت

  :التالية
  3خ�يار اyقvق والقرار احلامس يف تناول املوضوع ;لبحث والتقيص؛ -
  ه؛اإلحساس بطبيعة هذا املوضوع و;حلا�ة إىل دراس2ته فضال عن تق|N والرضا عن -
  وطبيعة نتاجئ اyراسات السابقة خبصوصه؛ومرجعياته ومvدانه  صادر املوضوعش2به الاكمå مب �اطةاإل -
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والك�ب  املصادر قد �شمل ههذ( من احملدد ¢لبحثتوفر املصادر العلمية والبياXت واألدوات مع مرا�اة الز  -
شوف احلاسوب واملواقع اإللكرتونية   .)خلإ...واÖالت واyور{ت العلمية ̄و

�دوى دراس2هتا البد   إشاكلية حبثه ويتحقق منوجتدر اإلشارة هنا إىل أن الباحث وبعد أن حيسم مسأ4   
> أن يقوم بتõديدها وصياغهتا بناء �ىل ربطها أوال ب��اجئ اyراسات السابقة يف املوضوع، وsنيا بيان أمهيهتا 

وق|ل توضيح املقصود هبذه اخلطوات األ-رية، Aس2تحسن . وأهدافها ومفاهميها و�دودها مث أس2ئلهتا وفرضياهتا
  :ليتهبنا تقدمي بعض األمåÞ حول موضوع البحث وإشاك

  قvاس ذاكء الراشدVن املغاربة ::::املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع
، ;عتبار ت} الب�vة حصيå �دد واسع من لراشدVن املغاربةإ»راز و�شخيص الب�vة املكونة �اكء ا ::::اإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكلية
الثقافvة اليت تتفا�ل وإ{ها خمتلف القدرات ا�هنية ف�تأUر هبا و  جòعية3واملعرفvة و البيولوجvة املكوXت
  . الراشدVن املغاربة وس2بل قvاسهإذن فإشاكلية البحث تتلخص هنا يف وصف مجمل مكوXت ذاك. وتؤUر فهيا
  رصاع القمي ومشلك التوافق اyرايس yى الطفل ::::املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع

املبادئ والقمي اليت تو�ه سلوك الطفل وترصفاته دا-ل األرسة واملدرسة  الوقوف �ىل أمه ::::اإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكلية
  .القمي من دور يف توافقه اyرايسوالكشف عام تلعبه ت} املبادئ و 

  س2يكولوجvة املوا[ة وسريورات منو مفهوم ا�ات yى املراهق: املوضوع
يف موا[ة احلاالت الضاغطة  عمتدها املراهقلفة اليت ي حماو4 توضيح الوسائل واإلسرتاتيجيات اâت ::::اإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكلية

  .و�القة لك ذT مبفهوم ا�ات yيه
ن مفهوم العدد مكظهر من مظاهر منو التفكري الر{يض عند الطفل ::::املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع   �كو¥

  .�شخيص املظاهر التكوي�vة لسريورة اكEساب املعرفة الر{ضية عند الطفل ::::اإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكلية
        أمهية البحثأمهية البحثأمهية البحثأمهية البحث

  :تقدمي مربرات وأس2باب اخ�يار هذه اإلشاكلية أو ت} مكوضوع ¢¡راسة وعنارص أمهيهتاب  يتعلق األمر      
  سواء ;ل�س2بة ¢لشعور هبا مكوضوع �ديد Aس2تحق البحث واملعاجلة؛

  فادهتا ¢لعمل واإل×سان واÖمتع؛سواء ;ل�س2بة ألمهيهتا العلمية والتطبيقvة ومظاهر إ
        أهداف البحثأهداف البحثأهداف البحثأهداف البحث

  :األهداف والنتاجئ املراد بلوغها من دراسة هذه اإلشاكلية من ق|يليتعلق األمر ب�vان        
  ومساره املس2تق|يل؛ الس2يكولوwأهداف �لمية ختدم البحث ا

  إخل؛...أهداف معلية ختدم اإل×سان واÖمتع يف األرسة واملدرسة واملصõة واملقاو4
        مفاهمي البحثمفاهمي البحثمفاهمي البحثمفاهمي البحث

حث بطريقة إجرائية تؤكد بصورة -اصة �ىل املدلول يقصد هبذه اخلطوة تعريف املفاهمي األساس2ية ¢لب     
  . ا�ي يعطيه الباحث ملفهوم ما يف حبثه ويوظفه �ىل أساسه
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        اخللفvة النظرية ¢لبحثاخللفvة النظرية ¢لبحثاخللفvة النظرية ¢لبحثاخللفvة النظرية ¢لبحث. . . . 2222
نعين هبذه اخلطوة حتديد اإلطار النظري ¢¡راسة من -الل عرض وحتليل ومDاقشة أمه املرجعيات        

مر فاأل. عضوية ;مليدان ا�ي تندرج فvه إشاكلية البحث وأهدافهاواملقار;ت واألطرو�ات ذات العالقة ال
لألدبيات العلمية اليت �شلك املرجعية النظرية األساس2ية  - �رب قراءة تقوميية- ;الس2تحضار املفصل  يتعلق

، �ادة ما يمت ومعوما. النظرية -لفvاهتااث السابقة يف املوضوع و ¢¡راسة، و;خلصوص نتاجئ و-الصات األحب
;لتدرجي ختصيص املشالك بعد ذT وليمت  إلشاكليةطار النظري من اجلوانب العامة ل3نطالق يف هذا اإل

نوصول إىل املشلك اyقvق ا�ي حىت ال FكوV مفن احملبذ أن يمت الرتكزي يف هذا اإلطار . موضوع البحث
  :النظري �ىل اخلطوات األربع التالية

  ؛فقط البحث�سا�د �ىل حتديد مvدان تقدمي قراءة تقوميية ¢لعنارص املفهومvة اليت  -
مكوXت ومضامني النظر{ت والنتاجئ اليت س2بق بناؤها حول عنارص إشاكلية البحث مع و�رت�ب تنظمي  -

òدان البحث وإشاكليتهالرتكزي ;خلصوص �ىل املعارف اليت تvد مv؛ىش وتف  
املؤسسة لإلطار النظري، جيب التأjيد يف هناية هذا  كشاف التام لألدبياتمل و3س2ت بعد 3سDEفاد الاك -

. -ريةالبحث يف ظل هذه األاإلطار �ىل املاكسب والنواقص، حبيث Aس2توجب األمر التعريف خبصائص 
�ه ما يه فرضياته العامة ومهنو  ،ل�س2بة ملا س2بق من أحباث ودراساتمبعىن بيان يف أي يشء يبدو �ديدا ;

  ؛صيل التجري�vةالعام دون اyخول يف التفا
- vقyة اF؛سؤال جوهري يف صورةقة لإلشاكلية إهناء هذا اإلطار النظري ;لصيا  

  

        مهنج البحث ومهنج البحث ومهنج البحث ومهنج البحث وخخخخطتهطتهطتهطته. . . . 3333
هومه أمه اخلطوات واإلجراءات التجري�vة اليت �ادة ما يمت توظيفها يف أي حبث �لمي مبف تتلخص                     

  :دوات القvاسالفرضيات والعينات وأري�vة التصاممي التج الس2يكولوw يف
، فإن اyراسات الس2يكولوجvةأمرا مسلام به يف إذا اكن 3عòد �ىل املهنج التجرييب : : : : التصاممي التجريالتصاممي التجريالتصاممي التجريالتصاممي التجري����vةvةvةvة

، حبثا وحتليال وتفسريا، مبوجب مقومات وإجراءات هذا املهنج Aس2توجب نفس2يةالتعامل مع الظواهر ال 
 �رب حممك ¢لمتغريات املدروسة ة اyقvقة اليت يؤطرها ضبطلتصاممي التجري�vاسDEاد الباحث إىل مجå من ا

  :ني أساس2ينيمس2توي
  .[زة مانعة ¢لصوت والضوء وFريهامضبط العوامل اخلارجvة ;س2تعامل جحرات ووسائل وأ

، مث ةاملتغري املس2تقل ا�ي يقوم الباحث بتغيريه ليق�س مكية تأثريه يف التجرب ضبط املتغريات و;خلصوص
  .املتغري التابع ا�ي ميثل األUر ا�ي حيدثة املتغري املس2تقل يف الظاهرة املدروسة

 :ال^ذج الثالثة التالية خطوات التصاممي التجري�vة نعمتدح لفحوى أمه كتوضي   
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�ب لت} بيان مكية العالقة بني م�غريVن ;عòد معامل 3رتباط دون حتديد املتغري املس  Fايته، األول �رابطياألول �رابطياألول �رابطياألول �رابطي
العنف املدريس ومكثال �ىل ذT قvاس مكية العالقة بني 3نòء 3جòعي و . العالقة وأUره يف املتغري اآلخر

vى عينة من تالمyاملس2توى اإل�دادي ذ.  
كأن يمت . مجموعتني م�ناقضتني خبصوص أ�د املتغريات اتمعرفة دال4 الفروق بني أداء هدفه، الثاين فارالثاين فارالثاين فارالثاين فاريقيقيقيق

  .إخل...األطفال العاديني واألطفال املتأخرVن ذهنيا خبصوص ظواهر الن�اح أو الفشل أو القلق قvاس أداءات
واآلخر ) هو الس�ب(أ�دهام مس2تقل : ، قوامه بيان مكية العالقة الس2ب�vة بني م�غريVنا�منوذج الثالث جترييبا�منوذج الثالث جترييبا�منوذج الثالث جترييبا�منوذج الثالث جترييب

  :من التجريب وهبذا اخلصوص �ادة ما يعمتد الباحث �ىل منوذ�ني اثنني). هو الن�vEة(�بع 
        التجريب ;س2ت0دام التجريب ;س2ت0دام التجريب ;س2ت0دام التجريب ;س2ت0دام مجممجممجممجمو�ة وا�دةو�ة وا�دةو�ة وا�دةو�ة وا�دة

يف هذا النوع من التصممي يعمد الباحث إىل اس2ت0دام مجمو�ة وا�دة، حvث يطبق �لهيا أUر املتغري ا�ي    
ذT و " أUر إد-ال فرتات الرا�ة �ىل ز{دة إنتاج عامل مصنع ما"كأن يدرس �ىل س�vل املثال . Vريد قvاسه

وهكذا يقارن بني ). فرتات الرا�ة(إنتا[م ق|ل وبعد إد-ال املتغري املس2تقل  قvاسل و ;خ�يار عينة من العام
القvاسني الق|يل والبعدي لريى مس2توى الفرق بني إنتاجvة العامل ق|ل وبعد إد-ال أUر املتغري املس2تقل 

                                                                                                            .;العòد �ىل املتوسطات و3حنرافات املعيارية مث دال4 الفروق ب�هنا
        التجريب ;س2ت0دام التجريب ;س2ت0دام التجريب ;س2ت0دام التجريب ;س2ت0دام مجممجممجممجموعتني إ�داهام جتريوعتني إ�داهام جتريوعتني إ�داهام جتريوعتني إ�داهام جتري����vة واألvة واألvة واألvة واألخخخخرى ضابطةرى ضابطةرى ضابطةرى ضابطة

يف هذا التصممي يعمد الباحث إىل اخ�يار مجموعتني م�اكفتني يف خمتلف العوامل اكلسن واجل�س     
ضع واملس2تو{ت السوس2يواقصادية والثقافvة وال ختتلفان إال يف املتغري املس2تقل، حvث �سمى اÖمو�ة اليت خت

تعريض اÖمو�ة : المÞ(إلد-ال هذا األ-ري ;Öمو�ة التجري�vة، ب�^ �سمى األخرى ;Öمو�ة الضابطة 
 Tرايس لعنارصها مث مقارنة ذyر هذا املتغري يف التحصيل اUة ملتغري التعمل ;حلاسوب ومالحظة أvالتجري�

ف|عد إهناء التجربة �ادة ما يقارن الباحث ). تغريبتحصيل عنارص اÖمو�ة الضابطة اليت مل يمت تعريضها لهذ امل 
  .بني م�وسطات اÖموعتني ليالحظ مدى دال4 الفرق املوجود ب�هنام

        فرضيات البحثفرضيات البحثفرضيات البحثفرضيات البحث
إهنا عبارة . بني م�غريVن أو أكرث) المكية يف الغالب(الفرضية عبارة عن فكرة دقvقة توحض العالقة القامئة     
فه�ي ختمني جvد حتمكه معايري أساس2ية من . �ابة أولية عن أس2ئå البحث�ل حممتل ملشلكة اyراسة وإعن 
  :ق|يل

  3رتباط العضوي ;ملشلكة موضوع اyراسة؛ -
  القابلية لالخ�بار والتحقق يف �دود اإلماكنيات املتوفرة؛ -
  والوقت والتاكليف؛ 3لزتام ;ل�ساطة و;لشمول و;الق�صاد يف اجلهد -
للك املتغريات املعمتدة يف اyراسة وبتعريف ت} املتغريات إجرائيا  هئاوذT ;ح�وا تصاف ;إلجرائية3 -

  حىت �سهل معلية مالحظهتا وإماكنية قvاسها؛
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تòىش مع مهنج اyراسة وخطهتا وإشاكليهتا وأسلوهبا  òد يف صياغهتا �ىل ألفاظ دقvقة شفافة3ع -
  :التجري�vة وامليدانية نفس2ية اyراسات ال اغ الفرضية يففعىل س�vل املثال تص. اإلحصايئ

  :وهذه أمåÞ توحض ذT". كذا حنصل �ىل الن�vEة كذا إذا توفرت الرشوط: "كأن يقال إما بطريقة رشطية
  .إجيابية وجvدة حتصيل التلميذ ، إال واكنت نتاجئلتحفزي والتوجvه¢  رسة واملدرسة ظروفا مالمئةلكام وفرت األ
  :وهذه أمåÞ توحض ذTاyراسة، م�غريات القامئة بني المكية  تبّني العالقة إحصائيةوإما بطريقة 

لهذا يُفرتض أن . خشصية الطفل و�كvفه 3جòعي تلعب األساليب الرتبوية لألرسة دورا �اسام يف تف�ّق
افقا وا�زاX "شخصية أكرث تو  مرونة واحلوار والتفامه يف �رب�هتحيظى األطفال املنõدرVن من أرس تعمتد �ىل امل

وبدال4 إحصائية  ع والEسلط أو الEس�ب والالم|االةمقارنة بأمÞاهلم املنõدرVن من أرس تعمتد �ىل �ربية القم
  .مؤكدة

        عينة البحثعينة البحثعينة البحثعينة البحث
 بأمهية ;لغة؛ حبيث ال س2يكولوwات البحث العلمي يف بعده ال حتظى عينة البحث ¯خطوة من خطو                             

فهذا 3خ�يار هو ا�ي . ون 3خ�يار اyقvق واملناسب لعنارص العينةدبميكن حلال هذا البحث أن Aس2تقمي 
وتتõدد أمه األساليب . هاإماكنية تعممي و لنتاجئ البحث Aسعف الباحث يف التõليل املوضوعي والتفسري اجليد

  :مجمو�ة من الطرف هيمنا مهنا اثنEنيا النطاق يف املعمتدة يف هذ
فهو Vركز . أن خيتار الباحث عنارص عي��ه دون التقvد بأي نظام -اص اليت يُقصد هبا الطريقة العشوائيةالطريقة العشوائيةالطريقة العشوائيةالطريقة العشوائية

 عينة "شلك أسايس �ىل مDح فرص م�اكفة مجليع أفراد اÖمتع اإلحصايئ املدروس ليك حيظوا ;�متثيلية يف
  .حسابية طريقة�ىل أو إما �ىل القر�ة الباحث هنا  ركزويف الغالب V. اyراسة

vالطريقة العشوائية الطبقvالطريقة العشوائية الطبقvالطريقة العشوائية الطبقvنيا الباحث �ىل اليت يعمتد فهي ةةةةالطريقة العشوائية الطبقEوصف :مر�لتني اثن åوتوزيع  مر� Öمتع خصائص ا
 ، حvث AسDEدووالثقافv ةو3جòعي ةو3ق�صادي ميوغرافvةواy ةاجلغرافvمكوXهتا األصيل املدروس حسب 

يمت انتقاء  إذا�jر،  تبعا ¢لخصائص السابقة مر�å 3خ�يار العشوايئمث  .إىل مجمو�ة من املصادر والوsئقهنا 
يمت هنا تبعا  نتقاءأن 3مبعىن . عنارص العينة تبعا ¢ل�سب املئوية اليت متثلها لك -اصية من ت} اخلصائص

ام أ-ذ الباحث بعني 3عتبار تغريات السن واجل�س واملس2تو{ت السوس2يواق�صادية والثقافvة، حبيث لكمل 
  .صائص اÖمتع اإلحصايئ املدروسة خلالعوامل لكام اكنت العينة أكرث متثيلي هذه

    أدوات البحثأدوات البحثأدوات البحثأدوات البحث
    vت البحث اس�شلك أدوات القXا الباحث يف مجع بياÕس2ت0دA ادة ما تت�ىل و . الوسائل املهنجية اليت�
 .3خ�بارات ،3سò2رة ،املقابå ،املالحظة: مس2تو{ت �ديدة أمهها يف

        اخلطوات اإلجرائية إلاخلطوات اإلجرائية إلاخلطوات اإلجرائية إلاخلطوات اإلجرائية إلجنجنجنجناز البحثاز البحثاز البحثاز البحث
ابة إل�حقvق فرضيات اyراسة أو تقدمي اوف وإجراءات مجع البياXت وثيقة الصå بت �شمل وصف ظر     

ويُقصد هنا . ريات وتصممي الت�ارب;إلضافة إىل إجراءات ضبط املتغ ،-ريةعن األس2ئå املصاح|ة لهذه األ
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وص أسلوب الوصف اyقvق لكرونولوجvة إجناز البحث �رب مجمو�ة من املرا�ل واخلطوات اليت ترتمج ;خلص
  .إخل...تقدمي أدوات القvاس ¢لمبحوثني وأشاكل إجنازمه âتلف املهام وُمَدد هذا اإلجناز وتعلØته

        األساليب اإلحصائية ¢لمعاجلةاألساليب اإلحصائية ¢لمعاجلةاألساليب اإلحصائية ¢لمعاجلةاألساليب اإلحصائية ¢لمعاجلة
يف حتليل وتفسري ومDاقشة نتاجئ البحث، ويف  يعمتدها الباحث ليب اإلحصائية اليت�شمل الطرق واألسا     

...) م�وسطات، احنرافات معيارية، معامل 3رتباط، اyر�ات املعيارية(في مقدمهتا إجراءات اإلحصاء الوص
اخ�بارات اyال4 اإلحصائية ¢لفروق بني املتوسطات وملعامل 3رتباط، (مث إجراءات اإلحصاء 3س2تداليل 

  .راءاتت0دام لك إجراء من هذه اإلجتوضيح فائدة اس2 ، مع ...)، حتليل التباVن)2اك (اخ�بار حسن املطابقة 
  
        نتانتانتانتاجئجئجئجئ البحث البحث البحث البحث. . . . 4444

وإن . لمية وجنا�ة تطبيقvة� Vمكن يف الوصول إىل نتاجئ ذات قمية  س2يكولوwهدف لك حبث أjيد أن     
  :س�vل الباحث إىل بلوغ هذا الهدف لن يتأىت إال من -الل اعòد اخلطوات الثالث التالية

وتفريغها  ض ت} البياXت وتبوVهباقواÕا عر  ،ةالبحث معاجلة إحصائية مكي يتعلق مبعاجلة بياXت ا�يا�يا�يا�يالتõليل التõليل التõليل التõليل 
م�وسطات حسابية، احنرافات معيارية، (يف �داول إحصائية وإخضاعها إلجراءات اإلحصاء الوصفي 

 هاخصائص ¢لخروج يف هناية املطاف بقمي رمقية خمترصة تعرب عن ) إخل...معامالت 3رتباط، در�ات معيارية
ته س�vال رضور{ جيب �ىل الباحث هن�ه ق|ل املرور إىل خطوة تفسري وتعترب خطوة التõليل ها. المكية
        .النتاجئ

 التفسريات يف اخلروج من البياXت واملعطيات المكية بدالالهتا الكvفvة قصد تقدمي ا�ي تت�ىل Fايتها�ي تت�ىل Fايتها�ي تت�ىل Fايتها�ي تت�ىل Fايته    التفسريالتفسريالتفسريالتفسري
اخ�بارات (س2تداليل يف اعòد إجراءات اإلحصاء 3 س�vل الباحث هنا يتõدد و . نتاجئ البحثالالزمة ل 

اليت متكDه  ...)مث حتليل التباVن"  2اك" �بار حسن املطابقة خ ت وال�س2بة احلر�ة ومعامل 3رتباط وا: اyال4
ناء �ىل جناعهتا يف التحقق من صدق ب يل مرشوعيهتا وإماكنيات تعمميها وتعل  مصداقvة ت} النتاجئمن تربVر 

        .الفرضيات واخ�بارها
 ،ويل دقvقأ�ىل إخضاع النتاجئ املس2ت0لصة لت من تقدمي حصيå حبثه العلمية بناء اليت متكن الباحث املناقشةاملناقشةاملناقشةاملناقشة

لنظري ¢لبحث، مع احلرص قوامه مقارنة هذه النتاجئ ب��اجئ حبوث سابقة مشاهبة مت اعòدها يف اإلطار ا
ن يف صياFة و ا�هتا العتبارها لكها دا4 أو ال �ىل �دم تقويل نتاجئ البحث أكرث مما حتمتل أو التحمسبطبيعة احل

 اليت تدمع وتغين ت} اآلفاق نظر{ ومهنجيا åوا�دة ¢لبحث أو التفسريات البدي س2ئå الباعثة �ىل آفاقاأل
        .ونفعيا
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        مقومات ومعايري صياFة البحث وطباعتهمقومات ومعايري صياFة البحث وطباعتهمقومات ومعايري صياFة البحث وطباعتهمقومات ومعايري صياFة البحث وطباعته: : : : sلثاsلثاsلثاsلثا
و;السDEاد إىل . �داد البحث وإجنازهAشلك حترVر األطرو�ة وطباعهتا مر�å أساس2ية يف املسار العام إل   

. م|ادئ وتوجهيات امجلعية األمرVكvة لعمل النفس نقدم فØ ييل الب�vات الناظمة الواجب العمل هبا يف أي حبث
إال أنه وق|ل 3خنراط يف اس2تحضار أمه تفاصيل هذا احملور، ªرى رضورة ا�متهيد �T بفكرة أساس2ية قواÕا 

ة السابقة ا�jر تتوقف أساسا �ىل نوع األطرو�ة العلمية اليت يدافع عهنا الباحث من أن جنا�ة 3سرتاتيجي
ومن أمه مقومات . مبعىن نوع املسامهة العلمية اليت يضيفها إىل الرتامك العلمي املرتبط مبوضوع حبثه. -الل حبثه

  :بناء أطرو�ة البحث وصياغهتا ×شري إىل العنارص التالية
yق ملوضوع البحث وإشاكليته؛3خ�يار املناسب اvق  
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  3س2تكشاف اجليد ¢لمرجعيات النظرية واألدبيات العلمية؛
  3عòد الهادف �ىل األحباث واyراسات املرتبطة مبوضوع البحث؛

  وإجراءاته اإلحصائية؛ التõديد احملمك ملهنج البحث وفرضياته وأدواته وعيناته
ومضامني البحث النظرية واملهنجية، املفهومvة واإلجراية، المكية الرتكزي �ىل الòسك والتاكمل بني مكوXت 

  والكvفvة، الوصفvة و3س2تداللية؛
  
  ))))الغالف، الEشكرات، مالغالف، الEشكرات، مالغالف، الEشكرات، مالغالف، الEشكرات، منتنتنتنت النص، الب�|ليو النص، الب�|ليو النص، الب�|ليو النص، الب�|ليوغغغغرافvا، املالحق رافvا، املالحق رافvا، املالحق رافvا، املالحق     ((((    الب�vة الناالب�vة الناالب�vة الناالب�vة الناظظظظمة ملعلومات البحثمة ملعلومات البحثمة ملعلومات البحثمة ملعلومات البحث. . . . 1111    

املناقشة،  لشهر وس2نةاملرشف، اامس األس2تاذ و  الباحث وتتضمن عنوان البحث، امس الطالب صفõة الغالفصفõة الغالفصفõة الغالفصفõة الغالف

وإذا اكنت صفõة الغالف هاته . )امس اجلامعة، امس اللكية، »رXمج اyكتوراه، الشعبة(3نEساب املؤسسايت 

  :وهذا توضيح لألمر. ال يظهر فعال �ىل الصفõة احتسب ¯صفõة أوىل يف البحث، فإن �رقميه

        �امعة س2يدي �امعة س2يدي �امعة س2يدي �امعة س2يدي محممحممحممحمد »ن عبد د »ن عبد د »ن عبد د »ن عبد هللاهللاهللاهللا
        ة، ة، ة، ة، ظظظظهر املهراز، فاسهر املهراز، فاسهر املهراز، فاسهر املهراز، فاسلكلكلكلكية اية اية اية اآلآلآلآلداب والعلوم اإل×سانيداب والعلوم اإل×سانيداب والعلوم اإل×سانيداب والعلوم اإل×ساني

        
        عنوان البحث أو األطرو�ةعنوان البحث أو األطرو�ةعنوان البحث أو األطرو�ةعنوان البحث أو األطرو�ة

        
حتت إحتت إحتت إحتت إرشرشرشرشاف األس2تاذ أو اف األس2تاذ أو اف األس2تاذ أو اف األس2تاذ أو :                                                               :                                                               :                                                               :                                                               إ�داد الطالبإ�داد الطالبإ�داد الطالبإ�داد الطالب

        : : : : األساتذةاألساتذةاألساتذةاألساتذة
        
        

        حبث أو مرشوع أو أطرو�ة مقدمة يف إطار و�دة املعرفvة وا¢لغة والرتبيةحبث أو مرشوع أو أطرو�ة مقدمة يف إطار و�دة املعرفvة وا¢لغة والرتبيةحبث أو مرشوع أو أطرو�ة مقدمة يف إطار و�دة املعرفvة وا¢لغة والرتبيةحبث أو مرشوع أو أطرو�ة مقدمة يف إطار و�دة املعرفvة وا¢لغة والرتبية
        """"ليات التفكري واyينامvات النفس2ية و3جòعيةليات التفكري واyينامvات النفس2ية و3جòعيةليات التفكري واyينامvات النفس2ية و3جòعيةليات التفكري واyينامvات النفس2ية و3جòعيةآآآآ" " " " »رXمج اyكتوراه يف �مل النفس »رXمج اyكتوراه يف �مل النفس »رXمج اyكتوراه يف �مل النفس »رXمج اyكتوراه يف �مل النفس 

        شعبة �مل النفسشعبة �مل النفسشعبة �مل النفسشعبة �مل النفس

        
        ةةةةالشهر والس2نة اجلامعيالشهر والس2نة اجلامعيالشهر والس2نة اجلامعيالشهر والس2نة اجلامعي

        صفõة الEشكرات ويه اصفõة الEشكرات ويه اصفõة الEشكرات ويه اصفõة الEشكرات ويه اخخخخ�يارية�يارية�يارية�يارية
;حÞون (بطبيعة احلال جيب تدوVن وراء صفõة الغالف �شكرات الباحث âتلف املسامهني واملتعاونني معه 

  .كن بدون إفراط أو تفريط أو إطنابول. إلجناز معN �ىل الو�ه األمكل) أش0اص –مؤسسات  –
 –املقدمة  –ملخص البحث: Aشمل كام س2نفصل يف ذT -الل احللقة اyراس2ية املواليةممممنتنتنتنت النص،  النص،  النص،  النص،     - - - - 

        .املناقشة - النتاجئ  –اإلطار املهنجي  –اإلطار النظري 
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تصورات تضم أمه مصادر املعلومات اليت يوظفها الباحث يف اس2تكشاف األفاكر وال الب�|ليوالب�|ليوالب�|ليوالب�|ليوغغغغرافvا، رافvا، رافvا، رافvا،     - - - - 
وهذه املصادر �ادة ما تتõدد يف أنواع . واملعطيات اليت يتطلهبا موضوع البحث وإشاكليته وأهدافه وفرضياته

  :�ديدة أمهها
  املصادر واملراجع األساس2ية املرتبطة مبيدان البحث وأطروح�ه املركزية* 
  اyراسات واألحباث العلمية املرتبطة مبيدان البحث وأطروح�ه املركزية* 
  اyراسات والت�ارب 3س2تطالعية املرتبطة ;جلوانب التجري�vة وامليدانية ¢لبحث*

  :ويف العادة يمت التعامل مع أنواع املصادر هاته ;عòد الوsئق التالية        
  الك�ب واملؤلفات األساس2ية الفردية وامجلاعية، األاكدميية و3سرتاتيجية* 
  .احملمكة وإىل �د ما Fري احملمكةأحباث ومقاالت اÖالت العلمية * 
  ...)ملخصات –مدا-الت  –تقارVر ( أعامل املؤمترات والندوات العلمية * 
  ...)دكتوراه –ماسرت ( أحباث وأطرو�ات أاكدميية Fري م�شورة*

  CD-ROMملخصات �ىل شلك * 
 Webمراجع اإلنرتن�ت ومؤلفات م�شورة فقط �ىل * 
 عن أداءات وأجوبة املبحوثني، �داول النتاجئ املفصå، العّدة القvاس2ية، �شمل التعلØت، أمåÞ املالحق،املالحق،املالحق،املالحق،    - - - - 

خمتلف  ، مثغ البياXت وحتليلها مكيا وjيفvااملعطيات والنتاجئ اخلام، خمتلف اجلداول اإلحصائية املعمتدة يف تفري
  .مهية والرسية أحvاXالوsئق املرتبطة ;لرتخvص بإجراء اyراسة و3طالع �ىل معلومات ومراجع Fاية يف األ

  

املهنج املهنج املهنج املهنج     - - - - اإلشاكلية اإلشاكلية اإلشاكلية اإلشاكلية     ––––اإلطار النظري اإلطار النظري اإلطار النظري اإلطار النظري     - - - - املقدمة املقدمة املقدمة املقدمة     - - - - امللخص امللخص امللخص امللخص ((((    الب�vة الناالب�vة الناالب�vة الناالب�vة الناظظظظمة ¢لعنامة ¢لعنامة ¢لعنامة ¢لعنارصرصرصرص املكونة لنص البحث املكونة لنص البحث املكونة لنص البحث املكونة لنص البحث. . . . 2222

ة القvاس2ية وjرونولوجvة تنفvذ مرا�ل البحث ة القvاس2ية وjرونولوجvة تنفvذ مرا�ل البحث ة القvاس2ية وjرونولوجvة تنفvذ مرا�ل البحث ة القvاس2ية وjرونولوجvة تنفvذ مرا�ل البحث  YY YYالنتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ وإجراءات الوصف والتفسري واملناقشة  وإجراءات الوصف والتفسري واملناقشة  وإجراءات الوصف والتفسري واملناقشة  وإجراءات الوصف والتفسري واملناقشة     - - - - والفرضيات والعدوالفرضيات والعدوالفرضيات والعدوالفرضيات والعد((((  

        ملخص البحثملخص البحثملخص البحثملخص البحث
ُة ونوع امل ، املهنعينة اyراسةتقدمي اإلشاكلية، : ;لرتت�ب منجيب أن يتض          Yهمةج و;خلصوص الُعد ،

وإذا اكن يف �ده األقىص ال يتعدى صفõة وا�دة، فإن حترVره . أو مDاقشة/ النتاجئ األساس2ية، -امتة و
  .تق|ل لكونه ال Aشلك مقدمة ¢لبحثAس2توجب اعòد الزمن املايض أو احلارض ول�س املس2 

  دمة البحثدمة البحثدمة البحثدمة البحثمقمقمقمق
�ىل أساس jوهنا متثل عرضا ¢لعمل يف س2ياقه اyقvق وذT ;لرتكزي �ىل فائدة اyراسة وأمهيهتا     

 و;خلصوص مفاهميها ومهنجها، فإن هدف املقدمة ال Vمكن يف 3س2تحضار التفصييل ¢لجوانب النظرية
¢لبحث ومظاهر جنا�اته  الكربىفغاVهتا املركزية يه إطالع القارئ �ىل اخلطوط املفصلية . والتطبيقvة
  .وهبذا املعىن فه�ي عبارة عن تقدمي دقvق لغاية األطرو�ة وفائدهتا وأس2ئلهتا احملورية .وإضافاته

  النظري والب�|ليوالنظري والب�|ليوالنظري والب�|ليوالنظري والب�|ليوغغغغرايفرايفرايفرايف    إلطارإلطارإلطارإلطاراااا
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املتوفرة العلمية  رتاكامتلفحص النقدي لألدبيات واليتعلق األمر بطرح املشلك النظري ¢لبحث و;                        
 ورالبحث ا�ي Aشلك حمتفاصيل ينصح �دم احلديث يف عرض هذا القسم عن و . حول املوضوع

. ميكهنا أن �ُس2تحرض مع بقvة أعامل ;حÞني آخرVناملنجزة خبصوص نفس املوضوع أطروح�مك، رمغ ان أحباUمك 
ب ومعوما، �ادة ما يمت 3نطالق من اجلوانب العامة ¢لمسأ4 وبعدها يمت ختصيص املشالك "شلك أكرب ¢لتقر 

خبصائص  املق�ضب التعريف ويف هناية هذا القسم جيب. من املشلك اyقvق ا�ي ميثل موضوع البحث
يبدو �ديدا ;ل�س2بة لألعامل املوجودة، ما يه فرضياته ومقوماته املهنجية العامة دون  يشءيف أي : حبثمك

ة تصورات و-الصات ختدم مبعىن أن Aس2تلهم الباحث من ال^ذج النظري .اyخول يف التفاصيل التجري�vة
  .موضوع حبثه اعòدا �ىل خطوات العرض والتõليل والتقومي واملناقشة

يف إشاكلية حمددة السؤال أو األس2ئå طار النظري، �ىل الباحث أن يصوغ عند هناية تقدمي اإل ،اإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكليةاإلشاكلية    
. العلمية املس2تحرضةاليت يطرôا خبصوص موضوع حبثه، ومربرات طر�ه لت} األس2ئå يف إطار األدبيات 

ويُنصح أن Vهن�ي الباحث إشاكلية حبثه ;لتنصيص �ىل فرضيته العامة و�ىل العوامل التجري�vة وأمناط تأثرياهتا 
ولكن هذا لكه جيب أن يمت "شلك خمترص ألن هذه اإلشاكلية وأس2ئلهتا . املأمو4 مث تقدمي فرضياته اإلجرائية

  .ري�vة س�مت تفصيلها يف اإلطار املهنجيولك ما حييط هبا من إجراءات مهنجية وجت
        اإلطار املهنجي والتجرييباإلطار املهنجي والتجرييباإلطار املهنجي والتجرييباإلطار املهنجي والتجرييب    

و;خلصوص يف طابعها المكي العالئقي ا�ي Aس2تحرض املتغريات املعمتدة والعالقات المكية  الفرضيات،الفرضيات،الفرضيات،الفرضيات،
  . املق�سة
و;خلصوص من حvث خصائصها وطرق اخ�يارها حسب م�غريات العدد والسن واجل�س وا�متدرس  العينة،العينة،العينة،العينة،

  ).إل....س2توى السوس2يو اق�صادي والثقايفوامل 
ة القvاس2يةة القvاس2يةة القvاس2يةة القvاس2ية     YY YYدددد ُُ ، و;خلصوص من حvث منط إ�دادها وفات ÕاÕا وأنواع بنودها مث أشاكل دراساهتا العالعالعالُعُ

  .3س2تطالعية وطبيعة مكوXهتا القvاس2ية و3خ�بارية
ة يف اس2تجامع ويت�ىل يف وصف jرونولوجvة تنفvذ مرا�ل البحث وخمتلف اخلطوات املعمتد اإلجراء،اإلجراء،اإلجراء،اإلجراء،

مبعىن التنصيص �ىل تعلØت اإلجناز وأمÞلته . املعطيات مث طريقة تفا�ل عنارص العينة مع أدوات القvاس
وإن كثريا من هذه . التوضيحية وأزمDته وأساليب تقدمي األدوات القvاس2ية و�دد املرشفني �ىل اإلجراء

ل وضعها يف مالحق -اصة يف هنا Yية البحثاخلطوات واإلجراءات يَُفض.  
حبيث �ىل الباحث أن يصف األشاكل واÖسامت والصور اليت تن�ين �لهيا 3خ�بارات الوسائط املصاح|ة، الوسائط املصاح|ة، الوسائط املصاح|ة، الوسائط املصاح|ة، 

  .اإلحصائية والتõليالت الكvفvة
  
                ::::النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ،  و،  و،  و،  و����س2تلزم من الباحثس2تلزم من الباحثس2تلزم من الباحثس2تلزم من الباحث    

ع الفرضيات مع صياFة النتاجئ يف �القهتا م ،،،،))))لغرض التفسريلغرض التفسريلغرض التفسريلغرض التفسري((((والكvفي والكvفي والكvفي والكvفي ) ) ) ) لغاية الوصفلغاية الوصفلغاية الوصفلغاية الوصف((((اعòد التõليلني الاعòد التõليلني الاعòد التõليلني الاعòد التõليلني المكمكمكمكي ي ي ي 
  .اإلجرائية مث إ»راز مدى داللية 3خ�بارات اإلحصائية املعمتدة
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 .اإلحصائية السهå الفهم واإلدراك ����شخيص النتاشخيص النتاشخيص النتاشخيص النتاجئجئجئجئ بواسطة األشاكل والرسوم البيانية واجلداول بواسطة األشاكل والرسوم البيانية واجلداول بواسطة األشاكل والرسوم البيانية واجلداول بواسطة األشاكل والرسوم البيانية واجلداول
ن عرض وAس2تحس. تربز فائدة اإلجراء املقصود ومربرات القvام به ا�متهيد لا�متهيد لا�متهيد لا�متهيد للكلكلكلك نوع من النتا نوع من النتا نوع من النتا نوع من النتاجئجئجئجئ بفقرة مق�ضبة بفقرة مق�ضبة بفقرة مق�ضبة بفقرة مق�ضبة    
  .اجلداول واألشاكل اليت تلخص النتاجئ وبعدها التõليالت اإلحصائية مث النتاجئ األخرى  أوال 
ول�س ق|N، مع اإل�ا4 الرصحية �ىل هذا  لك �دول أو شلك �دول أو شلك �دول أو شلك �دول أو شلكلكلكلك جيب التعليق �ليه بعد التõليل اإلحصا جيب التعليق �ليه بعد التõليل اإلحصا جيب التعليق �ليه بعد التõليل اإلحصا جيب التعليق �ليه بعد التõليل اإلحصايئيئيئيئ            

  .اجلدول أو الشلك أثناء التعليق �ليه دا-ل النص
  ::::جب الرتكزي �ىلجب الرتكزي �ىلجب الرتكزي �ىلجب الرتكزي �ىلاملناقشة واليت املناقشة واليت املناقشة واليت املناقشة واليت ����س2تو س2تو س2تو س2تو             

مع تقدمي التأويل املطلوب لت} النتاجئ وذT من -الل  صياFة حصيå خمترصة ¢لنتاصياFة حصيå خمترصة ¢لنتاصياFة حصيå خمترصة ¢لنتاصياFة حصيå خمترصة ¢لنتاجئجئجئجئ والفرضيات املؤكدة والفرضيات املؤكدة والفرضيات املؤكدة والفرضيات املؤكدة

 . مقارªهتا وموا[هتا مع نتاجئ حبوث األدبيات العلمية املعمتدة

. ا أكرث مما حتمتلحىت ال يقع فرAسة اإلفراط واملبالغة يف تقويله رضرضرضرضورة الورة الورة الورة الزتزتزتزتام الباحث بفحوى و�دود نتاام الباحث بفحوى و�دود نتاام الباحث بفحوى و�دود نتاام الباحث بفحوى و�دود نتاجئجئجئجئهههه

فعليه أن ي��عد عن مÞل هذه املبالغات وأال يرتدد يف صياFة أس2ئå �ديدة وتفسريات بديå قواÕا ف�ح آفاق 

 .وا�دة لالس2مترار يف البحث

الرتس2يخ النظري، الرباديغم، العدة،  ;قرتاح حتس�Dات خبصوص وذT أ-ذ املسافة املطلوبة جتاه البحثأ-ذ املسافة املطلوبة جتاه البحثأ-ذ املسافة املطلوبة جتاه البحثأ-ذ املسافة املطلوبة جتاه البحث

 .3خ�بارات اإلحصائية

  .، حبيث تبقى املناقشة يه العنرص األكرث أمهيةاعòد اإلاعòد اإلاعòد اإلاعòد اإلخخخخ�صار واإلجياز�صار واإلجياز�صار واإلجياز�صار واإلجياز

        �رjي�رjي�رjي�رjي����vةvةvةvة    -الصة-الصة-الصة-الصة
. اليت ميكن مقارªهتا مع مناذج نظرية أخرى هبدف حبثه و;لنتاجئ احملّصå جيب �ىل الباحث أن يذكّر أوال    

ص فقط  Yفعىل . ¢لمناقشة واخلالصاتيُنصح بعدم إضافة نتاجئ �ديدة هبذا اخلصوص، ألن هذا القسم ُمَخص
اليت قارهبا يف القسم النظري مع املقابå ب�هنا وبني نتاجئ  فاكرقش معطياته تبعا لألس2ئå واألالباحث أن ينا

  .رح|ة ووا�دة أمام حبوث مس2تق|ليةحبوث سابقة وف�ح آفاق 
        الببليوالببليوالببليوالببليوغغغغرافvارافvارافvارافvا

امجلعية  موجز معايري إىلات العامة وأيضا د يف التوجهيالسابقة 3عò تفاصيلال بعض ميكن العودة إىل                     
  ).APA ،1995 ،2001(األمرVكvة لعمل النفس 

        مالحقمالحقمالحقمالحق
،  II، ملحق   Iملحق (جيب وضع عنوان للك ملحق مع اعòد الرتقمي الروماين يف �رت�ب هذه املالحق    

  :وميكن ¢لمالحق أن تتضمن...).   IIIملحق
أسامء  تفادي ذjرم السوس2يواق�صادية والثقافvة مع و��سهم ومس2تو{هتالحئة عنارص العينة مبختلف أعامرمه  -

  .-القvات البحث العلميهؤالء وذT ا�رتاما أل
  .التقدمي املفصل ¢لعدة التجري�vة بأدواهتا وإجراءاهتا ومضامvهنا اâتلفة -
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  .عرض التعلØت واملو[ات الاكمå املعمتدة أثناء التطبيق -
- ¢ åلمعاجلة اإلحصائيةاجلداول الاكم.  
  .البطاقات واجلداول اخلام لتفريغ النتاجئ -

        
            الب�vة الناالب�vة الناالب�vة الناالب�vة الناظظظظمة ملعايري الصياFة والطبا�ةمة ملعايري الصياFة والطبا�ةمة ملعايري الصياFة والطبا�ةمة ملعايري الصياFة والطبا�ة. . . . 3333
إن إجناز البحث وحترVر األطرو�ة Aش,ن مر�å �د هامة يف املسار اyرايس واملرشوع األاكدميي    

�س2تلهم هذه و . jبري اÖهودويل النفس و حبثا م�واصال، ط�ادا و  معال Dهفهام يتطلبان م . ¢لطالب الباحث
 إجراءات إجناز البحث وأساليب حترVره "شلك واسع من م|ادئ وتعلØت امجلعية األمرVكvة لعمل اخلطوة

أطرو�ات اyكتوراه وأحباث (الراغبني يف إجناز و×رش مشاريعهم العلمية النفس لصاحل الطلبة والباحÞني 
وجتدر اإلشارة إىل أن 3لزتام هبذه التعلØت والقوا�د أمر واجب سواء ...). .املاسرت واإل�ازة، مقاالت �لمية

قدم إذن -الصة دقvقة ه اخلطوة تفهذ. ه والعمل �ىل ×رشهيف مرا�ل إ�داد البحث أو أثناء صياFة مضامvن
يف حبثه  عمل هباري ;تباعها واللك ;حث م|تدئ أو خ|امجلعية هذه نصح اليت ت  ضوابطالتعلØت والألمه 

Øوتنظ Xش, ومضمو )APA،  1995، 2001(:  

  م|ادم|ادم|ادم|ادئئئئ وتوج وتوج وتوج وتوجهيهيهيهيات �امةات �امةات �امةات �امة    . . . . أأأأ
  مDح األفضلية دامئا ¢ل�ساطة والوضوح؛

  اعòد الطبا�ة القابå ¢لقراءة؛
  مترت من ميني وAسار لك صفõة؛س�  õ2.5ات ;عòد هوامش مبسافة تنظمي البحث يف صف

  ؛�مترتس  1.5الفاصل بني السطور جيب أن يتõدد يف 
أو  Arabic Types خط (  12اعòد خط من احلجم ال�س2يط قدر اإلماكن، حبيث يتõدد يف احلجم 

Arabic classik  ( ن وكذا مفاتيح اجلداول  11;ل�س2بة لفقرات النص، مث يف احلجمVل�س2بة ¢لعناو;
 .)APA ،2001(  9واألشاكل اليت Aس2تحسن فهيا اعòد اخلط 

  

        صياFة والطبا�ةصياFة والطبا�ةصياFة والطبا�ةصياFة والطبا�ةمعايري أساس2ية ¢ل معايري أساس2ية ¢ل معايري أساس2ية ¢ل معايري أساس2ية ¢ل . . . . بببب    
        الورق واحلجم والهوامشالورق واحلجم والهوامشالورق واحلجم والهوامشالورق واحلجم والهوامش

 12س�مترت وخبط من جحم  28س�مترت �ىل  �21.5ىل البحث أن Vكون مطبو�ا �ىل ورق أبيض من جحم 
)Arabic Typsetting   أوArabic Transparent  ريهامF ص  .بني السطور 1.5وبفارق ) أوDف

ف|اس2ت�Dاء صفõة العنوان اليت تتوسطها . ط بإطارالبحث يُطبع �ىل وا[ة األوراق دون اعòد الورق احملا
س�مترت ;ل�س2بة أل�ىل وميني وAسار الصفõة، فإن ;يق فقرات البحث  2.5هبوامش من  خمتلف املعلومات

  : وإن جحم البحث يتغري حسب نوعية األطرو�ة. س�مترت ;لتقريب انطالقا من ال�سار 1ت��دئ هبامش من 
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صفõة  80صفõة ¯õد أقىص، فإن حبث املاسرت يتõدد جحمه يف  45تõدد يف فإذا اكن جحم حبث اإل�ازة ي 
  .صفõة õ¯350د أقىص، يف �ني أن جحم أطرو�ة اyكتوراه جيب أال يت�اوز يف أقىص احلدود 

  

        والعالماتوالعالماتوالعالماتوالعالماترتقمي رتقمي رتقمي رتقمي الالالال
        �رقمي الصفõات�رقمي الصفõات�رقمي الصفõات�رقمي الصفõات

بدون �سطري  )إخل... 5- 4 – 3 – 2 – 1(األرقام العربية يف �رقمي صفõات البحث يمت 3عòد �ىل     
ف|اس2ت�Dاء اجلداول واألشاكل . يوضع رمق الصفõة يف الزاوية ال�سارية العليا ¢لصفõة. تقوAس أو أو تنقvط

املطبو�ة يف اجتاه طول الصفõة اليت �ُرقYم بصيغة مغاVرة، حvث يوضع الرمق يف الزاوية ال�سارية السفىل، فإن 
  .رقميها بنفس الطريقةالصفõات املتضمنة ¢ل�داول واألشاكل يمت �

        �المات الوقف �المات الوقف �المات الوقف �المات الوقف 
النقط والفواصل والنقط الفواصل و�المات :  يقصد بعالمات الوقف يف حترVر البحث وكتابته     

ف|خصوص �المة . إخل....ان والقوسان املعقوف�اناملزدوج�ان والقوس3س2تفهام والتعجب والنقطتان مث 
والنقطة  )،(والفاصå  ).( النقطة عالماتأما فØ يتعلق ب .يرتك فراغ وا�د ق|لها وبعدها (:) النقطتني
 åف  ،) ! ( والتعجب )؟(و3س2تفهام  )؛(فاصvوخبصوص �المات بني  .بعدها فراغ وا�د فقط رتك

وجتدر . هاوبعد هاvرتك فراغ وا�د ق|ل ف [   ] وبني قوسني معقوف�ني  )   ( وبني قوسني <<   >> مزدوج�ني
  .بني قوسني ال �س2تعمل أبدا يف العناوVن األساس2ية والفرعية اإلشارة إىل أن �المة
        الفواصل واملسافاتالفواصل واملسافاتالفواصل واملسافاتالفواصل واملسافات

بني السطور وبني ) ونصف 1(�ادة ما ينصح »ك�ابة نص البحث وتنظميه ;عòد مسافة فاصل ونصف     
ضعف مبعىن ( بني العناوVن األساس2ية والفرعية والفقرات اليت �س2بقها أو تلهياومسافة مضاعفة  الفقرات،

يمت توظيفها ;ل�س2بة ¢ل�داول ) ونصف 1(بني السطور ونفس املسافة املعمتدة . )الفاصل بني السطور
  .واألشاكل واملالحق والهوامش واملراجع

        الفرعيةالفرعيةالفرعيةالفرعيةو و و و     األساس2يةاألساس2يةاألساس2يةاألساس2يةالعناوVن العناوVن العناوVن العناوVن 
كن مي. حث�ىل أمهية العنارص املكونة ¢لب التأjيدو  ىل تنظمي ب�vة النصالفرعية �و  األساس2ية�سا�د العناوVن   

  :لنص البحث أن يتضمن أربعة مس2تو{ت من العناوVن �ىل النحو اآليت
  .الوسط، حvث Vك�ب خبط Fليظ وبأحرف jبريةوا�ي يوضع يف  عنوان البحث أو األطرو�ةعنوان البحث أو األطرو�ةعنوان البحث أو األطرو�ةعنوان البحث أو األطرو�ة

  .ا�ي يوضع يف الوسط وVك�ب خبط Fليظ و�س2بقه مسافة مضاعفة املس2توى األول ¢لعنوان الفرعياملس2توى األول ¢لعنوان الفرعياملس2توى األول ¢لعنوان الفرعياملس2توى األول ¢لعنوان الفرعي
يوضع يف بداية الهامش األمين ¢لنص وVك�ب حبروف صغرية وخط ا�ي  املس2توى الثاين ¢لعنوان الفرعياملس2توى الثاين ¢لعنوان الفرعياملس2توى الثاين ¢لعنوان الفرعياملس2توى الثاين ¢لعنوان الفرعي

  .Fليظ وVكون مس2بوقا وم�بو�ا مبسافة مضاعفة
رت يف البداية س�مت 1مين ¢لنص بفاصل يوثق ابتداء من الهامش األ    ا�ياملس2توى الثالث ¢لعنوان الفرعي املس2توى الثالث ¢لعنوان الفرعي املس2توى الثالث ¢لعنوان الفرعي املس2توى الثالث ¢لعنوان الفرعي 

  .و�س2بقه مسافة مضاعفةوهو Vك�ب خبط Fليظ . مث ;لنص وا�دة ومبسافة) .(وم�بوع بنقطة 



29 
 

وهو . jبريةروف وحمÞل العنوان األسايس خبط Fليظ  ا�ي Vك�ب مNÞاملس2توى الرابع ¢لعنوان الفرعي املس2توى الرابع ¢لعنوان الفرعي املس2توى الرابع ¢لعنوان الفرعي املس2توى الرابع ¢لعنوان الفرعي 
  .اX أساس2يا لعناوVن فرعية الحقةيوضع يف الوسط ويصبح ;لتايل عنو 

        اجلداول واألشاكلاجلداول واألشاكلاجلداول واألشاكلاجلداول واألشاكل
ل خطاطة أو رسام بيانيا ومتثيال �ىل لك �دول أن يتضمن معطيات مكية أو jيفvة، و�ىل لك شلك أن ميث   

 هذا األ-ري موقعات إضافvة ¢لنص دون أن حيتال فلك من اجلدول والشلك Aشمالن معلوم. توضيحيا
ويف هذه . فعىل لك نص أن Aشري بوضوح �م إىل خمتف �داو> وأشاك> وعنارصها األساس2ية. وماكنته

  ).إخل... 4؛ أنظر الشلك IV ظر اجلدولأن: (ث إ�االت من ق|يلاإلشارة أو الرسد Aس2تعمل الباح
وAس2تحسن أن . املفروض أن يوضع لك �دول أولك شلك م|ارشة بعد الفقرة أو املقطع ا�ي يعرب عهنام

 Tكون ذV ة يفõة ق|ل تقدميهام يف الصفFة أو يف وسطها، حبيث ال جيب �رك مسافة فارõبداية الصف
  :اجلداول واألشاكلونقدم فØ ييل أمه معايري صياFة . املوالية

        ::::خبخبخبخبصوص اجلدول �ىل الباحث أنصوص اجلدول �ىل الباحث أنصوص اجلدول �ىل الباحث أنصوص اجلدول �ىل الباحث أن
  ؛وعنوانه خبط واقف) أو العريب الرمق الروماين(يضع يف أ�ىل لك �دول رمقه  -
  ؛يف أسفل اجلدول مةوذا من نص آخر، إىل مصدر املعلو Aشري يف �ا4 ما إذا اكن اجلدول مأخ -
ول ¢لعنوان �دود اجلدول، وأال ي�هت�ي هذا سطر األأن حيرتم الهوامش املألوفة، حبيث ال جيب أن يت�اوز ال  -

  : وهذا مÞال يوحض ذT ؛ة يف آخرهالعنوان بنقط
  أةالضغط حسب نوع الصعوبة واملاكف املتوسطات و3حنرافات املعيارية لرد الفعل جتاه )II(�دول                 

  نوع الصعوبة                      
  نوع املاكفأة

  صعوبة Fامضة    صعوبة واحضة   

  ماكفأة �ذابة
  Fري �ذابة أةماكف

  )1,2( ع  ) 5,7(م  
  ) 0,8( ع )   3( م  

  )2(ع  )  7( م  
  ) 1,1( ع )   3( م  

  

        ::::    ووووخبخبخبخبصوص الشصوص الشصوص الشصوص الشلكلكلكلك �ىل الباحث أن �ىل الباحث أن �ىل الباحث أن �ىل الباحث أن
  ؛وعنوانه خبط مائل) الرمق العريب(يضع يف أسفل لك شلك رمقه  -
يف أسفل الشلك  حبعض احلاالت ميكن وضع هذا املف�ا يوحض املف�اح يف أ�ىل الشلك دا-ل اإلطار، ويف -

  ؛ن عنوان هذا األ-ريىل مأ�لكن مبسافة 
 2، شلك 1شلك : حبيث �ادة ما يتضمن البحثيعمتد �رقØ لألشاكل Vكون مس2تقال عن �رقمي اجلداول،  -

  :وهذا مÞال يوحض ذT .خبط واقف II ، �دولIخبط مائل وأيضا �دول 
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  بلغتني اثنEني وتبعا لفات السن ال�سب املئوية ألداءات املبحوثني جتاه ق|ول أو رفض إماكنية معرفة ال,م): 1(شلك 

  

        الهوامش و3سEشهاداتالهوامش و3سEشهاداتالهوامش و3سEشهاداتالهوامش و3سEشهادات
        الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش                

املألوف أن توضع الهوامش يف أسفل الصفõة و;عòد الفاصل ال�س2يط بني السطور، فإن امجلعية     - - - -     
تويص بوضع ت} الهوامش يف هناية البحث أو األطرو�ة أو املقال ) APA )2001مل النفس األمرVكvة لع

  . ;عòد فاصل مزدوج بني السطورم|ارشة بعد املراجع و
¢لهتم�ش حتمكها أرقام عربية  سرتس�åالمات م �ادة ما تمت اإلشارة إىل الهوامش دا-ل النص بواسطة  - 

وإذا اكن الهامش حيمل �ىل مجå بأمكلها فvجب . للكمة اليت حتيل �لهياوبدون هاللني ومبسافة وا�دة عن ا
وضعه م|ارشة بعد �المة التنقvط، وأما إذا اكن بعد اسEشهاد معني ف�س2تحسن وضعه م|ارشة بعد 

  .املزدوج�ني األ-ريتني لالسEشهاد
        3سEشهادات3سEشهادات3سEشهادات3سEشهادات

وهنا Aس2تحسن . صد املقدمة يف األطرو�ةيوفر 3سEشهاد اyليل أو احل�ة �ىل تدعمي األفاكر واملقالك  - 
  .جج أو مDحها أكرث مما �س2تحقتفادي 3س2تطراد يف رسد هذه احل

لك اسEشهاد جيب أن حييل �ىل الاكتب وس2نة ×رش النص وصفõة هذا 3سEشهاد، �ىل أن يوضع يف  - 
   .ية البيان الاكمل ¢لمرجع املقصودالحئة املراجع ا�هنائ 

  . دمة يف نص األطرو�ة لها ما يقابلها من مراجع يف الالحئة ا�هنائية ¢لمراجعمجيع اإل�االت املق - 
أسطر، فإن  3لالسEشهاد األقل من   <<    >>إذا اكن من املألوف ختصيص املزدوج�ني الفر×س2يEني  - 

ر×س2يEني  لالسEشهاد دا-ل 3سEشهاد احملدد ;ملزدوج�ني الفاميمت ختصيصه"    "  املزدوج�ني األجنلزييتني 
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من املسموح 3نتقال من املزدو�ات املضاعفة . س�مترت ميينا وAسارا ;ل�س2بة ¢لنص 2.5و;عòد هامش من 
لكن لك تغيري آخر جيب التعبري عنه ;عòد القوسني . إىل املزدو�ات ال�س2يطة بدون تقدمي أي توضيح

  . [   ] املعقوف�ني
إما هذا األ-ري و برتمجةإما  يصبح مطالباEشهاد األصيل، حبيث نتاج 3س �ىل الباحث أن يتفادى إ�ادة إ - 

  . بأسلوبه اخلاص عن فكرة الاكتبمر يتعلق برتمجة، وإما أن يعربإىل أن األ ;إلشارة
        املراجع دا-ل النص ويف لالاملراجع دا-ل النص ويف لالاملراجع دا-ل النص ويف لالاملراجع دا-ل النص ويف لالحئحئحئحئة ا�هنائيةة ا�هنائيةة ا�هنائيةة ا�هنائية    

        املراجع دا-ل النصاملراجع دا-ل النصاملراجع دا-ل النصاملراجع دا-ل النص
�كون الفكرة  حv^و;خلصوص حملببة إن اس2ت0دام اإل�االت املرجعية دا-ل النص ميثل أ�د األساليب ا     - - - -     

املبلورة من yن الاكتب مق��سة أو مس2تلهمة من مصدر آخر؛ حبيث جيب ذjر مصدر هذا 3س2تلهام، إما 
 ,Lippitt et Lippitt, 1972 ; Lescarbeau: مÞال( بني قوسني بإدراج الفكرة وإما م|ارشة بعده

Payette et St-Arnaud, 1996) .ين�ين النص �ىل ما س2بق ¢لاكتب ونفس األسلوب مي ^vده حòكن اع
ُ . أن ×رشه أو كتبه   . أو �لمية jرسقة فكرية لَ وY ؤَ وإن خمالفة هذه القا�دة ميكهنا أن ت

 - åوعندما يتعلق . لإل�ا4 �ىل مصدر 3ق�باس، جيب تقدمي امس الاكتب وس2نة ال�رش مس2بوقة بفاص
-Lescarbeau, Payette et St :مÞال(دمي رمق الصفõة سEشهاد، جيب تقاألمر بفقرة حمددة أو ;
Arnaud, 1996, p.17 .(   

، Aس2توجب )إىل �دود س2تة كتYاب ¯õد أقىص(أكرث من ;حÞني  3سEشهاد ألول مرة بنص صاFهإن  - 
وآخرون ( �ا ;إلشارةو  الاكتب األول م�بويف احلا4 املوالية يمت 3كتفاء فقط بذjر امس. ذjر مجيع أسام مؤلّفvه

et al لÞم :(lescarbeau et al, 1996 .  
مDذ  مت اعòدهااليت   et al) وآخرون( مؤلّفني يمت م|ارشة اس2تعامل اإلشارة س2تةإذا اكن هناك أكرث من  - 

  . ، فال بد من ذjر امسهيام دوماوإذا مل Vكن هناك سوى مؤلّفني اثنني. اإل�ا4 األوىل
 وَىص يُ رث من مرة وا�دة يف نفس الفقرة، اد خيص نفس املَؤلّف املذjور أكيف �ا4 ما إذا اكن 3سEشه - 

  .بعدم تدوVن س2نة ال�رش إال يف املرة األوىل، و;لتايل تفادي �كرارها يف نفس الفقرة
 - ^vالل نفس الس2نة، فعادة ما يمت متيزيها  ها×رش   مؤلفات م�عددة لاكتبإل�ا4 �ىل;يتعلق األمر  ح-

 ; St-Arnaud, 1996a (اليت توضع م|ارشة بعد س2نة ال�رش ) .a, b, c...أ، ب، ج (وف بإضافة احلر 
St-Arnaud, 1996b ( َن Yوإذا اكن األمر يتعلق . نفس احلروف ;س2ت0دامالحئة املراجع  يف ،وأن تَُدو

 Lamothe et ( مرجعهيامء إىل احلروف ¢لمتيزي بني هام معكوسة فإن هذا ال Aس2تدعي ا¢لجو ء»اكتبني أسام
Audit, 1996 ; 1996 (Audit et Lamothe,.  

جيب ذjر ذT يف الحئة املراجع، لكن عنوان العمل األصيل تمت اإلشارة إليه حv^ يمت اعòد مرجع sنوي،  - 
، حبيث أن الحئة املراجع ال ) Hafsi et Fabi ،1997 أنظر Andrews ،1992 ( :ال، مÞدا-ل النص

  . Fabiو Hafsi بل أساسا معل لك من Andrewsتقدم من �ديد معل 
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تقدمي ت} املصادر يمت تبعا ¢لرتت�ب  إندر وا�د يف فكرة معينة ¢لبحث، فأ-ريا حA ^vسامه أكرث من مص - 
 ,Anderson, 1994 ; Fontaine) ني ومفصو4 بواسطة النقط الفواصلجبدي ألسامء املؤلفاأل

1996 ;Fayol, 1997( .  
                                                                                ا�هنائيةا�هنائيةا�هنائيةا�هنائيةاملراجع يف الالاملراجع يف الالاملراجع يف الالاملراجع يف الالحئحئحئحئة ة ة ة 

تأjيد ن أ�ىل الورقة ، فvجب ال س�مترت م 2.5يوضع أساسا يف الوسط �ىل بعد  ))))املراجعاملراجعاملراجعاملراجع((((إذا اكن عنوان  
اليت �س2تحق التدوVن حسب الرتت�ب  و�دهاعمتدة واملذjورة يف البحث يه الك�ب واملؤلفات امل  أن �ىل

وتتõدد أمه املعلومات . والية ¢لصفõة األ-رية ¢لنصاألجبدي يف الالحئة ا�هنائية ¢لمراجع ويف صفõة مDفصå م
 : )APA ،2001( الالزمة لتدوVن هذه املراجع يف اآليت

        ;ل�س2بة ¢لك�ب واملؤلفات العلمية;ل�س2بة ¢لك�ب واملؤلفات العلمية;ل�س2بة ¢لك�ب واملؤلفات العلمية;ل�س2بة ¢لك�ب واملؤلفات العلمية
  بفاصå ومبسافة وا�دة؛ اامس الاكتب ;عòد حرف jبري يف بدايته ;ل�س2بة ¢لغات األجDبية، م�بو� -
  م�بو�ا بنقطة ومبسافة وا�دة؛ مس الشخيص ¢لاكتباحلرف األول لال -
Yف بني قوسني م�بو�ة بنقطة؛ -   س2نة صدور املؤل
  مع ذjر العنوان الفرعي إذا اكن موجودا، واللك خبط مائل م�بو�ا بنقطة؛¢لك�اب العنوان الاكمل  -
  ماكن ال�رش م�بو�ا بنقطتني؛ -
Yف؛ -   امس دار ال�رش أو املؤسسة أو الهيئة اليت أصدرت املؤل

، حبيث Aس2تدعي األمر تقدمي املعلومات بة ¢لمقاالت امل�شورة يف اÖالت يمت الترصف بة ¢لمقاالت امل�شورة يف اÖالت يمت الترصف بة ¢لمقاالت امل�شورة يف اÖالت يمت الترصف بة ¢لمقاالت امل�شورة يف اÖالت يمت الترصف """"ششششلكلكلكلك مغاVر مغاVر مغاVر مغاVر;ل�س2 ;ل�س2 ;ل�س2 ;ل�س2 
  :التالية

  بفاصå ومبسافة وا�دة؛ اامس الاكتب ;عòد حرف jبري يف بدايته ;ل�س2بة ¢لغات األجDبية، م�بو� -
  مس الشخيص ¢لاكتب م�بو�ا بنقطة ومبسافة وا�دة؛احلرف األول لال -
Yف بني قوسني م�بو�ة بنقطة؛س2  -   نة صدور املؤل
  م�بو�ا بنقطة ومبسافة وا�دة؛ )واقف(ي العنوان الاكمل ¢لمقال خبط �اد -
  ؛ج اجلزء أو اخ�صارها يفال جيب كتابة لكمة (اÖ¡ خبط مائل م�بو�ا بفاصå �دد امس اåÖ و  -
  بنقطة؛ ة�عòدها ¢لعودة إىل املقال م�بو أرقام الصفõة اليت ميكن ا -

Fفوفق الرتت�ب األجبدي المس امل الحئة املراجع صياFة�ادة ما يوىص ب  Fفني  األول ؤل حىت يف �ا4 وجود مؤل
أما مراجع نفس املؤلف فvمت تنظميها تبعا لس2نة صدورها، حبيث توضع أكرثها �داثة يف  .آخرVن إىل �انبه

لصدور نفسها فvمت توثيقها حسب الرتت�ب ذات س2نة ا ؤلفأما خبصوص مراجع نفس امل. ةمقدمة الالحئ
 .لس2نة الصدور وحسب الرتت�ب املعمتد ) a, b, c/ ج أ، ب،  (األلف|ايئ ¢لعنوان؛ حبيث تضاف احلروف 

فvمت  مؤلفها اخلاص،امس ذjر م�شورة بواسطة هيئة أو مؤسسة أو مجعية بدون  دراسة أو وثيقةبوفØ يتعلق  
وإذا اكن هناك غياب �م . حبيث يوضع امس هذه األ-رية ماكن امس الاكتب اعتبارها ¯نتاج لهذه القطا�ات،



33 
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يقوم . أساتذة أو أكرث حسب نوعية البحث ومس2تواه 4يوم املناقشة تتضمن ا¢لجنة ما بني أس2تاذVن و            

املوضوع واإلشاكلية، األمهية واألهداف، اخللفvة (بعرض �رjييب موجز ملضامني معN العلمي الباحث الطالب 
 15ترتاوح مدته القصوى بني   ،)النظرية واملفاهميية، الفرضيات واإلجراءات التجري�vة، النتاجئ واخلالصات

شهادة أو دبلوم حسب الباحث يف هناية املناقشة متنح ¢لطالب . مس2توى البحث ودرج�ه دقvقة حسب 30و
  :سمل تقوميي Vراعي فvه أعضاء جلنة املناقشة العنارص األساس2ية التالية

  ؛وضوح اإلشاكلية وجنا�ة اخللفvة النظرية -
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  ؛ملناقشةالت�ا×س بني طرح األس2ئå وعرض الفرضيات والتجربة وا -
   ؛ة املسعى التجرييبدقة ورصام -
  ؛3س2تقاللية يف تصور البحث وإجنازه -
  ؛شفافvة لغة التحرVر والك�ابة ووضوح أسلوب التعبري أثناء العرض الرتjييب -
 ؛ئå أعضاء ا¢لجنة أثناء املناقشةالتالؤم والتوافق بني أجوبة الطالب وأس2  -


