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 -1تحديد موضوع البحث

المقياس :منهجية البحث العلمي

أوال :كتابة وتحرير مذكرة ماستر

وهي عملية ربديد املشكلة العلمية اليت تتطلب حال علميا هلا ،من عدة فرضيات علميةة ،وااطةطة الدراطةة
والبح ةةل والتحلي ة ة حلقتش ةةاا اائيئ ةةة أو اائ ة ةاملت العلمي ةةة امل تلب ةةة املتعلئ ةةة واملش ةةكلة ة ة البح ةةل ،وتب ة ة ها
واطةتالالهلا حة ومعا ةة الئ ةية املطروحةة للبحةل العلمةي ،وخي ة اختيةار ماضةا البحةل إىل جمماعةة مةن
العاام املهمة ،اليت جيب على الباحل مراعاهتا عند اختيار ماضا حبثه ،قما يلي:
مراعاة الت صص املدروس؛مراعاة امليال الش صي؛مراعاة رأي املت صصني واألطاتذة املشرفني؛مراعاة تافر املراج . -2تحديد عنوان البحث

العن ةااو ه ةةا مطل ة البحةةل ،وه ةةا أول م ةةا يص ةادا نظةةر الئ ةةارئ فينبال ةةي أو يك ةةاو جدي ةةدا مبتك ةرا ،حلملئ ةةا
واملاضةةا  ،مطاوئةةا لرفكةةار وعةةدل ،فهةةا الةةذي يعطةةي احلنطبةةا األول عبةةارة مةةاجدة تةةدل دب ةةما ا علةةى الدراطةةة

املئصادة هبا ،والعنااو ا يد ها الذي يراعي األمار اآلتية:
أو يكاو مبصحا عن ماضاعه؛أو تتبني منه حدود املاضا وأوعادل؛أو حل يت من ما ليس داخال ماضاعه؛إحياؤل واألفكار الرملي ية وصارة ذقية؛أو يشتم العنااو على متال ين أحدمها متال ا م تئال واآلخر تاوعا للمتال امل تئ  ،م إضافة دراطة ااالة اليتطةيت اختيارهةا قميةداو للدراطةة ،إحل إذا قةاو البحةل يتعلةت ودراطةة قليةة أو اطتشةرافية ،فةنو ذلة يعتمةد فئة
على البحص أو التطرق إىل معطيات معينة أو إحصاءات وطنية أو وزارية أو قطاعية أو إقليمية مثال.
ومةن أمثلةة العنةاوين الةيت ديكةن أو تكةاو ماضةا حبةل العلةا احلقتصةادية والتجاريةة وعلةا الت ةي
ديكن أو نئرتح مباتيح العناوين التالية:
دور ............ ..............حالة مؤط ة................أثر ............. ...............حالة.....................تأث  .............على ...........حالة.......................أمهية ............ ..............حالة......................مدى تأث  .......على ............حالة......................1
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م امهة ............. ............حالة.......................تئيي  .................. ............حالة.................واق تطبيت.................. ..................حالة.....................قيبية .................... .......................حالة.................. اولة منذجة............... .................حالة........................تطار ................. .......................دراطة قياطية.............دور ................... ........................دراطة تئييميه اطتشرافية.آثار متال ات................على ...................حالة.................نشة هنةا إىل أو هةذل احلقرتاحةات ال ةاوئة للعنةاوين مهمةة جةدا وم ةاعدة علةى اختيةار عنةااو مناطةب
للمذقرة ،م الرتقيد على املباتيح(دور ،أمهية ،أثر  )......اليت هلا األثر البالغ ربديد وصياغة إشكالية البحةل،
قمةا هلةا األثةر البةالغ أي ةا اختيةار املةنه املناطةب للماضةا  ،فةاملنه امل ةت د مةثال حالةة العنةااو :
دور ....... ......ها املنه الاصةبي التحليلةي،
منذجة........ .......

حةني املةنه اإلحصةاملي ي ةت د

حالةة العنةااو :اولةة

-3واجهة المذكرة أو الرسالة أو األطروحة.
وعةدما ي ةب الباحةل أو الطالةب عنةااو حبثةه وشةك أويل وعةد مراعةاة رأي املشةرا علةى املاضةا  ،ألنةه
)ي ةب
ديكةن تالية عنةااو البحةل أحةد جاانبةه إذا اقت ةى األمةر ،مة مراعةاة اإلجةراءات اإلداريةة الالزمةة
الباحةل واجهةة حبثةه الةيت تكةاو شةك إطةار عةادي وةدوو أي زخرفةة أو تلةاين) ،حبيةل ربتةاي الااجهةة علةى
جمماعة من العناصر اليت زبتلف من جامعة إىل أخرى ،وعلى الباحل األخذ وعةني احلعتبةار العناصةر الةيت تشةرتطها
جامعته أو قليته أو ق مه قتاوة وضب الااجهة ،وأه هذل العناصر ما يلي:
اإلطةار الةذي حيةي والصةبحة ،وهةا مهة جةدا فمةن غة املمكةن أو جنةد مةذقرة حبةل علمةي هبةا واجهةة وةدووإطار للصبحة اليت زب هلاامش معينة وثاوتة ح ب ق جامعة ،قمةا جيةب أو يكةاو اإلطةار عةادي ووةدوو أيةة
زخرفة أو تلاين ،حبيل يكاو أطاد على أويض فئ .
 أعلى الصبحة جند معلامات اهليئة العلمية الةيت صةدر منهةا هةذا البحةل العلمةي األقةادديي ،لةذل نشة إىلأو الكث من الباحثني حل يشرتطاو ذقر دولة هذل اهليئة العلمية ،والازارة التاوعة هلا هةذل اهليئةة العلميةة ،واعتبةار أو
هةذا البحةل العلمةي األقةادديي يتبة اهليئةة العلميةة فئة وهةي ا امعةة أو املعهةد أو املدرطةة العليةا أو املدرطةة
املت صصة.
يكتب العنااو داخ إطار عادي ودوو زخرفة أو تلاين أو إضافات ،ويكاو ولاو عادي أطاد على أويض خبعريض ،ويكتب العنااو داخ اإلطار قامال وذقر املتال التاو وامل تئ ودراطة ااالة.
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يكتةب أطةب العنةااو العبةارة التاليةة :مةذقرة مئدمةة لنية شةهادة املاطةرت أو دقتةارالالتجارية أو علا الت ي  ،زبصص.....
من إعداد الطالب(ة) :لئب واط الطالب.-مث أطب اإلطار نكتب العبارة التالية:

العلةا احلقتصةادية أو

نة املناقشة املكانة من:

ناقشت علنيا يا : ../../....أما
 لئب واط األطتاذ؛
 الدرجة العلمية لرطتاذ :مثال :أطتاذ  /أطتاذ اضرأ  /أطتاذ اضر ب /أطتاذ م اعد أ /أطةتاذ م ةاعد
ب؛
 ا امعة املنت ب هلا األطتاذ؛
 الصبة :نبدأ ورمليس اللجنة وعدها املشرا مث األطاتذة املناقشاو.
مث تكتب ال نة ا امعية اليت قتبت هبا املذقرة ،ونئصد وذل املاط ا امعي. -4الفهرس العام أو الخطة األولية للبحث :تاجد عةدة طةرق لكتاوةة البهةرس العةا أو خطةة البحةل الةيت تعتةر

أولية ،أي قاولةة للتعةدي مةن ودايةة املةذقرة اىل اخلاسبةة العامةة ،حينهةا تةت عمليةة ال ةب النهةاملي لل طةة أو البهةرس
العا .
ووعد ما يت اختيار املاضا وضب العنااو ،تبدو مالمح اخلطة األولية للباحل إلجناز حبثه ،فيت قتاوتها
أوليا ،ولل طة عالقة وثيئة وعنااو البحل.
وهنةا نشة إىل أنةه غالبةا مةا يةت تئ ةي البصةال ح ةب متالة ات البحةل التةاو وامل ةتئ  ،واإلضةافة إىل
دراطة ااالة ،وللباحل واملشرا اارية الكاملة تاطي البصال إىل فصةال إضةافية ،قةاو يئةرتح أروعةة أو مخ ةة
فصال ح ب طبيعة املعلامات املتافرة ه هي غديرة جدا ،أ شحيحة أو غ متافرة.
البةرق وةني اخلطةة والبهةرس :اخلطةة هةي عبةارة عةن طريةت شةام ياضةح أهة عنةاوين املاضةا أو عناص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرل،

ويشرتط

العناوين ،وودوو إحالة إىل صبحة هذا العنااو ،أما

اخلطة قتاوة أه عناصر البحل ودوو تبصي

البهرس فيكتب الباحل ق عناوين وعناصر البحل والتبصي م اإلحالة.
نش أنه حباث العلا احلقتصادية والتجارية وعلا الت ي يعتمد غالبا البهرس
فهرس األشكال وا داول.

أول البحل مث يتبعه

 -5كتابة وتحرير المقدمة العامة
تكتب هكذا مئدمة ،ودوو(ال)  ،ألو الباحل حل ديكن له أو ي ب أو حيرر مئدمة جبمي عناصرها من
تعبة ل اخلةا أو مةن إوداعةه ،ألنةه ي يةتمكن وعةد مةن املاضةا واعتبةار أو املاضةا مةا زال والن ةبة لةه مةبه  ،علةى
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أو

عكةس اخلاسبةة تكتةب قمةا هةي ب(ال) التعريةف واعتبةار أو الباحةل هنةا ي ةب اخلاسبةة مةن اجنةازل اخلةا
الش صي حبيل يئال تاصلنا ون تنت و نالحظ...اخل.
وفيمةا يلةي طةنتطرق إىل عناصةر املئدمةة العامةة عنصةرا وعنصةر حةى يتي ةر للباحةل ضةب مئدمةة عامةة
وطريئة طليمة قما يلي:

يكتب الباحل حدود صبحة أو صبحتاو مدخال للماضا أو سبهيدا قب صياغة اإلشكالية ،ويكاو وكتاوةفئرة أو فئرتاو عن املاضا إطار علمي عاملي ،أي يةتكل عةن املاضةا وشةك عةا  ،مث يكتةب فئةرة أو فئرتةاو
عن املاضا إطةار علمةي وطة ،،أي يةتكل عةن املاضةا وأحاالةه الدولةة الةيت ذبةرى فيهةا الدراطةة ،مث يكتةب
فئرة أو فئرة أو فئرتةاو عةن املاضةا إطةار علمةي لةي ،أي يةتكل عةن ماضةاعه
طي ئ عليها املاضا قميداو دراطة ،مث يتطرق إىل عناصر املئدمة وهي قالتايل:

املؤط ةة ة الدراطةة الةيت

 اإلشككيالية :يعتةةر ربديةةد إشةةكالية البحةةل أوىل خط ةاات البحةةل العلمةةي العمليةةة ،فهةةا رباي ة املاضةةا العةةا إىل
طةؤال أو مشةكلة قاولةة للبحةل ،فهةي املةدخ النظةري الةذي يعتمةد عليةه الباحةل ملعا ةة املشةكلة الةيت طرحهةا

طؤال احلنطالق ،وهي ترتب دبُاجهات نظريةة و منهجيةة و هةذل املاجهةات النظريةة و املنهجيةة تئةا علةى أطةس و
مئامات يتعني على الباحةل األخةذ هبةا قافةة مراحة البحةل ،وهةي أو تصةا مشةكلة البحةل صةياغة واضةحة،
حبيل تعر عما يدور ذهن الباحل وتبني األمر الذي يرغب إجياد حة لةه ،وحل يةت صةياغة املشةكلة واضةاح
إحل إذا اطتطاعت ربديد العالقة وني عاملني متال ين أو أقثر ،ومن مث تصا وشك طؤال يتطلب إجاوة ددة.
واإلشةكالية عبةارة عةن ت ةاؤل أو وعةض الت ةاؤحلت تةدور ذهةن الباحةل حةال ق ةية غام ةة ربتةاج إىل تب ة
ي عى الباحل إىل إجياد إجاوات شافية ووافية هلا ،وقد تكاو املشكلة البحثية عبارة عن حدث خارج عن املألاا
حيتاج إىل تب وإي اح ،قما وقد تكاو املشكلة أزمة إن انية أو إدارية أو صةناعية أو خلة طةرأ حةديثًا علةى

عم  ،أو هي ماقف أو معئد يت ربايله أو ترمجته إىل طؤال أو إىل عدد من األطئلة اليت ت ةاعد علةى تاجيةه
املراح التالية احلطتعال .
وفيما يلي وعض األطئلة اليت ت بت عنااو البحل لت هي عملية صياغة اإلشكالية:
ما مدى· ....
ما دور· ......
ما ها أثر· .....
ما تأث · .....
قيف تؤثر· .....
ما م امهة· .....
ما ها واق · .....
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ماهي أمهية· .....
ما عالقة· .......
قيف يت تئيي · .....
قيف يت تش يص· ....

نش هنا أنه من غ املمكن أو ي الباحل ت اؤل لإلشكالية يةت اإلجاوةة عليةه ب نعة أو حل( طةؤال
ماللةت) ،قمةا يتجنةب الباحةل طةرح أقثةر مةن طةؤال اإلشةكالية ،أو إضةافة متالة هةا غة ماجةاد عنةااو
البحل ،حى حل يتشعب املاضا .
 األسئلة الفرعيكة :تعتةر األطةئلة البرعيةة ذبدملةة ل ةؤال اإلشةكالية املطروحةة ،ويةت ذبدملةة اإلشةكالية إىل أطةئلة خاصةة
وك متال على حدة.

 الفرضككيات :وهةةي عبةةارة عةةن تاقعةةات منطئيةةة عةةن أطةةاليب حة مشةةكلة البحةةل ،فهةةي إجاوةةات أوليةةة احتماليةةة
لإلشكالية املطروحة ،قد ربتم الصااب وقد ربتم اخلطأ ،ويت التأقد منها من خالل إثباهتا أو نبيها اخلاسبة،
دبعةى او اختبةار البرضةيات يكةاو اخلاسبةة ،وعةد التاصة اىل النتةامل النهامليةة ،حبيةل ياضةح الباحةل هة هةذل
البرضيات اليت طرحها مئدمة حبثه ئئة او غ ئئة.
قمةا جيةب أو تكةاو البرضةيات شةك إجاوةات احتماليةة ،وتعتمةد ودرجةة قبة ة علةى طريئةة الصةياغة ،ونئةرتح
على الباحل أو يئا وصياغة ثالث فرضيات على األق  ،فمثال ديكن صياغة البرضيات قالتايل:
ت اه ......تؤثر عمليات.....تعتمد عملية .......على......حل ترتب .......تؤثر .....وشك قب جدا على......ت اه عملية  .....من جانب..... أهكدا البحكث :يعتةر هةذا العنصةر أي ةا مهمةا

مئدمةة عامةة ،إذ حل وةد علةى الباحةل أو يبةني للئةارئ

أو

للجنة املناقشة ،إىل ماذا يريد أو يص النهاية ،أو ما هي النتامل النهاملية اليت يريد أو يصة إليهةا الباحةل ،وإذا
مت التاص فعال إىل هذل النتامل  ،فنو الباحل يعتر قبؤا وفعاحل إدارة عناصر حبثه والتحك فيهةا ،وإو ي يصة
إىل هذل األهداا املرطامة فننه حل يعتر حبثا ذا قيمة.
ومن وني هذل األهداا نذقر ما يلي:
الاصال إىل تبياو أثر ......على... اولة تاضيح ق ما يتعلت ب.....5
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 اولة الاقاا على أه املشاق املتعلئة وتماي ....صياغة مناذج أو ورنام يئا ب...... اولة إجياد حلال للنئاملص املاجادة وبن ....واملتعلئة ب.... أسباب اختيار الموضوع :يعتر هذا العنصر مهما جدا،

مئدمةة البحةل ،حبيةل يبةني الباحةل ملةاذا اختةار هةذا

الباحل أطباب اختيار املاضا إىل أطباب ماضاعية وأطباب ذاتية،

املاضا دوو غ ل من املااضي  ،وهنا يئ
وديكن أو يكتب الباحل العبارة التالية:
ويرج اختيارنا هلذا املاضا نظرا لرطباب املاضاعية والذاتية التالية:
نظرا ألو املاضا حديل ن بيا.....نظرا لنئص الدراطات املتعلئة ب.......نظرا لتاافر املعلامات حال املاضا ......نظرا للميال الش صي ملث هذل املااضي املتعلئة ب...نظرا ألو املاضا له عالقة وثيئة والت صص... المنهج المستخدم :عنصر حلود من ذقرل

املئدمة العامة ،حبيل يبني الباحل أي منه اعتمدل

الرطالة أو األطروحة ،وه اعتمد منهجا واحدا أ منهجني ،قما يبني األدوات امل ةت دمة

قتاوة هةذل

قة مةنه  ،وغالبةا

العلةا احلقتصةادية والتجاريةة نعتمةد علةى املةنه الاصةبي الدراطةة النظريةة ،ومةنه دراطةة ااالةة الدراطةة
امليدانيةة ،ونةادرا مةا نعتمةد علةى املةنه التةارخيي حالةة اطةتئراء املراحة التارخييةة لظةاهرة معينةة ،أو نعتمةد علةى
املنه الئياطي أو اإلحصاملي ملا تكاو الدراطة قياطية ،وديكن او يكتب الباحل هذا العنصر ما يلي:
ولإلجاوة على اإلشكالية املطروحة اعتمدنا علةى املةنه الاصةبي التحليلةي ،واعتبةارل منهجةا مناطةبا أو مالملمةا ملثة
هذل املااضي  ،حبيل يعتمد علةى وصةف الظةاهرة قمةا هةي مث حيلة أوعادهةا ،قمةا يعتمةد هةذا املةنه علةى وصةف
الدراطة النظرية من خالل الاصف والتب  ،التحلي  ،الرتقيب ،ليت الاص إىل النتامل النهاملية ،مث تعميمهةا علةى
الظةاهر املماثلةة ،هةذا ا ةاي النظةري ،إمةا ا انةب امليةداي فئةد اعتمةدنا علةى مةنه دراطةة ااالةة عنةد إطةئاط
الدراطةة النظريةة علةى ميةداو دراطةة ممةثال مؤط ةة أو ونة  ، ...حبيةل اعتمةدنا علةى أدوات مجة البيانةات
واملعلامات التالية :املراج  ،الكتب ،اجملالت ،املذقرات والرطامل ا امعية ،امللتئيات والنةدوات ،احملاضةرات ،مااقة
احلنرتنت ،احلطتمارة ،املئاولة ،الاثاملت وال جالت اإلدارية ،اإلحصاءات والتئارير الرمسية.
 حدود الدراسة :يبني الباحل حدود الدراطة الدمانية واملكانية ،أي تبياو زمن الدراطة ،وعالقتها دبيداو الدراطة.
 صعوبات البحث :ديكن للباحل أو يبني
قنئص

املئدمة العامة

هذا العنصر الصعاوات اليت واجهتةه

اجنةاز حبثةه،

املعلامات املتافرة ،أو عد تافر املراج  ،أو صعاوة التنئ أو وعض املشاق املادية اليت تااجه الباحل،
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أو نظةرا ل ةيت وقةت اجنةاز البحةل...اخل ،لكةن أغلةب البةاحثني
واعتبارل طببا أو مررا ألي قصار أو عجد اجناز املذقرة.

املنهجيةة يب ةلاو أو حل يةذقر هةذا العنصةر،

 الدراسات السابقة :إو هذا العنصر مه جةدا ويديةد مةن قيمةة البحةل ،حبيةل يئةد الباحةل قة الدراطةات الةيت
تناولت حبثه ،طااء من متال واحد أو من متال ين ،وهنا يبحل الباحل عن الدراطات الةيت طةبئت حبثةه والةيت هلةا

عالقة دبتال ات البحل الذي ها وصدد اجنازل ،ويذقر الباحل عالقتها الاثيئةة والبحةل ،وفاملةدهتا ولةارة مشةكلة
البحةل ،واملنةاه واألدوات الةيت اطةت دمتها الدراطةات ال ةاوئة لالطةتبادة منهةا  .حيةل يتنةاول قة دراطةة :
صاحب الدراطة ،عنااو الدراطة ،نا الدراطة ،اإلشكالية ،أه النتامل املتاص إليها ،مث يئارو الدراطة وبحثه أي
ما ينئصها وما طيتناوله ها

حبثه.

 هييل(تقسيمات) البحث :البرق وني هيك البحل أو تئ يمات البحل ،والبهرس العا  ،ها أو البهرس العا
يكتةب

شةك فصةال ومباحةل ومطالةب،

حةني أو تئ ةيمات البحةل

املئدمةة العامةة ،يشةرح الباحةل

البهرس العا شك فئرة أو قتاوة نثرية ،ويتناوهلا الباحل قالتايل:
ولإلجاوة على اإلشكالية املطروحة ،حاولنا تئ ي البحل إىل فصلني نظريني وفص تطبيئي ،ويتعلت البص األول
حةةني يتعلةةت البصة الثةةاي واإلطةةار املبةةاهيمي ل.....وطةةرق ....
واإلطةةار النظةةري ل....وأنةاا ،....
وخصةاملص ،...هةذا ا انةب النظةري ،امةا ا انةب امليةداي فتعلةت ونطةئاط الدراطةة النظريةة علةى دراطةة حالةة
تتعلت ب....
-6ترقيم المذكرة:
 ترقيم المقدمة العامة :خيتلف ترقي املئدمة العامة من واحل إىل آخر ،أو من هيئةة علميةة إىل أخةرى ،ونشة هنةا
إىل أو ترقي املذقرة خي إىل ثالث طرق أطاطية ،وق منها معتمةد ومتعةارا عليةه منهجيةا وةني البةاحثني ،ونةرت
للباحل واملشرا على البحل اارية اختيار الطريئة املناطبة.
 يبدأ ترقي املئدمة مباشرة ورق حلتي ،... ،2 ،1،وهكذا حى يص الباحل إىل آخر صبحة املذقرة.يبدأ تةرقي املئدمةة وةااروا األجبديةة ( أجبةد ،هةاز ،حطةي ،قلمةن ،طةعبص ،قرشةت ،ث ةذ ،ضةظغ) ،أي يبةدأالباحةل ورتقةي الصةبحة األوىل املئدمةة حبةرا أ ،ب ،ج....،إىل ايةة املئدمةة العامةة ،مث يبةدأ وةالرتقي ربريةر
املذقرة ورق حلتي....،3 ،2 ،1 ،
 فواصل الفصول :هي صبحات ضمن املذقرة ،تشم العناوين الرملي ية للبصال ،وهي ت بت ق فصة مباشةرة،
وتكةاو وةالعنااو الكبة للبصة وإو شةاء الباحةل أضةاا وعةض العنةاوين املتعلئةة واملباحةل فئة  ،وذلة لتةذق
الئارئ دبحتاى البص من عناوين ،مث إعطاء املذقرة صبالة مجالية أقثر ،هذل الصبحات اليت سبث فااص البصال
رب ب قصبحات ضمن البحل لكن حل ترق  ،أي حل تأخذ ترقيما مكتاوا على صبحة الباص .
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-7الخاتمكة العامكة :قمةا ذقرنةا طةاوئا تكتةب اخلاسبةة العامةة ب (ال) التعريةف ،ألو الباحةل هنةا جمةر علةى قتاوةة

وربريةر وضةب اخلاسبةة مةن إجنةازل اخلةا  ،أي أو قة الكةال اخلاسبةة هةا نتةاج مةا تاصة إليةه مةن خةالل البحةل
الطاي وا اد ،لذل فيكتب اخلاسبة أنه تاص إىل...ون تنت ....ونئرتح ...وناصي ب....
قما أو للمئدمة العامة عناصر حلود من تافرها ،أي ا لل اسبة العامة عناصر مهمة حلود من
تافرها ،واليت طنذقرها قالتايل:
 اختبار الفرضيات :الكث من الطلبة والباحثني حل يدرجاو هذا العنصر
مةن قيمةة البحةل ،ألو اإلجاوةات احلحتماليةة الةيت طرحهةا

اخلاسبةة العامةة قعنةااو ،وهةذا مةا يةنئص

املئدمةة العامةة والةيت ربتةاج إىل إثبةات أو نبةي ،فيةت

التأقد منها اخلاسبة العامة وعد التعرا على النتةامل املتاصة إليهةا ،وعنةد عةر قة نتيجةة نئار ةا والبرضةيات،
إو قاو هلا عالقة ونحدى البرضيات فيت اختبارها ونثبات هة أ ةا ئئةة أ غة ئئةة ،مث يةت املةرور إىل النتيجةة
اليت وعدها وهكذا ،...إحل أنه يب أو تذقر البرضيات تباعا شك عنةاوين مث يةت اختبارهةا ونةاء علةى النتةامل
املتاصة إليهةا ،قةأو يئةال الباحةل :البرضةية املتعلئةة و ة ة ة ة.....ويةذقر البرضةية ،فهةي ئئةة أو غة ئئةة نظةرا ألو
املؤط ةة  ....تئةا و ة ة ة ة....وقةذا ،.....مث خيتةر وةاقي البرضةيات وةنبس الطريئةة ،وللباحةل حريةة احلختيةار وةني
الطريئتني.
 النتائج :ديكن للباحل أو يكتب قالما قب عر النتامل قتمهيد ،قما ديكن له أو يكتب اخلاسبة العامة مباشرة
و رد النتامل املتاص إليها ،والنتامل هي أه شيء املذقرة على اإلطالق ،واعتبارها زودة البحةل املةراد التاصة
إليها ،وهي اليت تعطي للبحل قيمة أ حل ،وتذقر النتامل تباعا ،وذل وفت ما يلي:
النتائج المتعلقة بالدراسة النظرية :يئةا الباحةل هنةا و ةرد قامة وتل ةيص ملةا تاصة إليةه مةن خةالل الدراطةةالنظريةة لبحثةه ،ويطرحهةا شةك عناصةر متتاوعةة ،إحل أنةه معظة البةاحثني املنهجيةة يةروو وعةد ذقةر نتةامل
الدراطة النظرية أف  ،واعتبارها أ ا لي ت من اجناز الباحل نب ه ،وإمنةا هةي نتةامل فئة ملةا تاصة إليةه وةاحثاو
قبله حال املاضا  ،لذل يب عد ذقرها.
-النتائج المتعلقة بالدراسة الميدانية :وهذل حلود مةن ذقرهةا ،وهةي سبثة زوةدة مةا تاصة إليةه الباحةل مةن خةالل

اولةة اإلجاوةة علةى اإلشةكالية املطروحةة أول البحةل ،وهنةا طةريئتني لعةر النتةامل النهامليةة ،إمةا أو تةذقر
شك فئرات متتاوعة ح ب ق نتيجةة ،أو تةذقر شةك عناصةر متتاليةة وهةذا أف ة لكةي يةت عرضةها وشةك
دقيت ،قما أنه جيب على الباحل ذقةر قة نتيجةة اجياويةة قانةت أ طةلبية ،وأو حل يتعةاطف مة أي طةرا قةاو،
خصاصا املؤط ة أو املؤط ات

الدراطة ،لذل وجب ذقر النتامل قاملة حى ولا قانت قلها طلبية.

 االقتراحات :هي دبثاوة حلال يئدمها الباحل ،طااء للمؤط ة

الدراطةة ،جملمةا املؤط ةات

قطةا معةني،

أ لدولةة مةا أو لنظةا اقتصةادي معةني ،وهةذل االةال أو احلقرتاحةات تئةد ونةاء علةى النتةامل املتاصة إليهةا ،فةنذا
قانت النتيجة طلبية فتئد هلا االال املناطبة مث يبني الباحل من خةالل قةذا وقةذا ،وإذا قانةت النتيجةة املتاصة
8

المقياس :منهجية البحث العلمي

األستاذة :قرامطية زهية

إليها اجياوية فتئد هلا االال أو احلقرتاحات و رورة احملافظة عليها أو االال املناطبة ،ولنبدأ والكلمات املئدمة
شك حلال للنتامل ال لبية ،تتبعها رب ينها أو تدعيمها ،وهنا نئد للطالب أو الباحةل أهة الكلمةات املبتاحيةة
لتئدمي الكلمات املبتاحية املئدمة شك حلال أو اقرتاحات للنتامل احلجياوية:
الئ اء على مشكلة ....من خالل.....ااد من ظاهرة.........من خالل......إجياد حلال ل..........من خالل.......ربئيت ................من خالل....... اولة إجياد طريئة مالملمة ل.......تشجي .............من خالل......تدعي ..............من خالل........تطاير..............من خالل.......تثمني..............من خالل.........زيادة...............من خالل.......احملافظة على .......من خالل......... آفاق الدراسة :يعتةر الباحةل هةا الشة ص الاحيةد الةذي يعةرا قة طةلبيات وإجياويةات حبثةه ودقةة ،ومةن خةالل
اولته اإلجاوة على اإلشكالية املطروحةة ،و خمتلةف مراحة ربريةر مذقرتةه يكتشةف أنةه هنةا وعةض اإلشةكاليات
الةيت تصةلح قمااضةي حبةل م ةتئبال ،طةااء تعلئةت دبتالة واحةد لبحثةه أو ملتالة ين أو أقثةر ،فهنةا وجةب علةى
الباحل أو يئةد هةذل اإلشةكاليات ويطرحهةا إمةا شةك عنةاوين أو شةك ت ةاؤحلت عامةة ت ةاعد غة ل مةن
الباحثني

صياغة إشكاليات وك طهالة م تئبال.

 -8المالحك ::املالحةت تةأي وعةد اخلاسبةة العامةة مباشةرة ،أي قبة قاملمةة املراجة  ،وهةي دبثاوةة صةبحات أو وثةاملت

رمسية ،أو ميدانيات أو فاات  ،أو إحصاءات وتئةارير رمسيةة ،اطةتعاو هبةا الباحةل ،أو اقتةبس منهةا معلامةات ،حبيةل
ة

ي يت ن للباحل إعادة قتاوتها أو ربريرها قما هي لب املةذقرة ،ألو ذلة طةي رج الباحةل مةن املاضةا
الدراطة ،ف ق الباحل هذل املالحت ح ب احلطتعمال األول لك ملحت وهكذا ،فنذا احتاج الباحةل معلامةة مةا
حبثةه مةن ملحةت معةني ،فيكتةب أو يئتةبس تلة املعلامةة مث يكتةب حرفيةا أنظةر امللحةت رقة ...وتةرق صةبحات
املالحت قرتقي املذقرة وتتب آخر ترقي لل اسبة العامة.
-9المراجع المعتمكدة :يئةا الباحةل وكتاوةة املراجة الةيت اعتمةد عليهةا

حبثةه ،مةن أول مرجة إىل آخةر مرجة ،

وحلوةد أو زب ة عمليةة قتاوةة املراجة إىل طريئةة ترتيةب مناطةبة ،فهنةا مةن البةاحثني
9
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ح ب أول اطتعمال للمرج  ،وهنا من يرتبها ح ب ااروا األجبديةة ،طةااء واللالةة العرويةة او واللالةة األجنبيةة،
وديكن أو نئرتح الطريئة التالية لرتتيب املراج وهي:
يرتب اللئب مث احلط عند قتاوة املرج لك املراج املعتمدة.ترتب ح ب حروا األجبدية( أجبد ،هاز ،حطي ،قلمن ،طعبص ،قرشت ،ث ذ ،ضظغ).حل تؤخذ (ال) التعريف وعني احلعتبار عند ترتيب املراج . حالة تشاوه اارا األول ننظر إىل اارا الثاي وهكذا عند عملية الرتتيب. حالة وجاد قتاوني ملؤلف واحد يرتب املرج الذي اطتعم أوحل ها األول عند عملية الرتتيب.حل تؤخذ األلئاب العلمية وعني احلعتبار عند عملية الرتتيب. حالةة وجةاد مةؤلبني للكتةاب ،نطبةت اخلطةاات ال ةاوئة علةى املؤلةف األول فئة  ،مث يكتةب املؤلةف الثةايوطريئة عادية.
مثال :ح ني ولعجاز .....يصبح  :ولعجاز ح ني.....
جالل الدين مد املرطي...........،يصبح :املرطي جالل الدين مد......،
عثماو ح ن عثماو................،يصبح :عثماو عثماو ح ن.......،
حل تذقر الصبحة اية قتاوة املرج .قائمة المراجع أو المراجع المعتمدة
أوال :باللغة العربية:

أ  -الكتب:
ب -املذقرات والرطامل ا امعية:
ج -اجملالت والدوريات:
د -الئاانني:
ثانيا :باللغة األجنبية:
A/les ouvrages, les livres:
B/les mémoires:
C/les revues:
D/les sites:

مااق احلنرتنت :ترتب مااق احلنرتنت ح ب احلطتعمال األول للماق  ،م قتاوة تاريخ دخال املاق ،www.yahoo.fr/page consultée le: ../../....
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ثانيا :كيفية التوثي :من مختلف مصادر البحث العلمي
 -1تهميش المرجع عندما ييون كتابا:
يهمش املرج عندما يكاو قتاوا قما يلي:
أ -اط املؤلف ،عنااو الكتاب ،ترمجة ،....ا دء ،..الطبعة ،دار النشر ،املدينة ،البلد ،ال نة ،؛
ب -لا يكاو للكتاب مؤلباو نكتب :فالو وفالو ،وإو قاو للكتاب أقثر من مؤلبني نكتب :فالو وآخروو؛
ج -حالة عد وجاد ترمجة للكتاب أو ا دء أو الطبعة فال داعي لذقرها؛
د -قد ن وعد اط املؤلف فاصلة ،أو نئطتاو ،أمةا وةاقي العناصةر فتتبعهةا فاصةلة ،وللباحةل حريةة احلختيةار وةني
النئطتاو أو الباصلة وعد ذقر اط املؤلف ،وشرط يطبت الباحل نبس الئاعدة مجي عناصر البحل.
حالةة احلقتبةاس مةن مرجة
ومنهجيةا حل ي ةمح وتكةرار التهمةيش عنةد احلقتبةاس مةن مرجة معةني ،لةذل
معني مث الرجا إليه فيما وعد ،فعملية التهميش زب جملماعة من الئااعد وهي:
أ -حالة اطتعمال أي مرج ألول مرة ،فيهمش املرج وكامله قما ذقرنا طاوئا عن الكتاب؛
ب -حالة اطتعمال املرج ألول مرة ،مث الرجا إليه فيما وعد ،ودوو اطتعمال مراجة أخةرى إطالقةا ،فبةي هةذل
ااالة نكتب مباشرة :نبس املرج . ،
مثال:

شاقر الئدوي ،،اضرات اقتصاد البنا  ،ديااو املطباعات ا امعية ،ا داملر .19 ،2000 ، حالة الرجا إىل نبس املرج مباشرة نكتب :نبس املرج  ،15 ،وهةذا معنةال أنةه يتبة املرجة الةذي قبلةهمباشرة ،حى ولا قاو للمؤلف أقثر من قتاب.
واللالة األجنبية نكتب IBID, p10 :ومعنال نبس املرج  ،وهي ترمجة أو اختصار للمصطلح واللالة الالتينية .IBIDEM :
د -حالة اطتعمال املرج ألول مةرة ،مث اطةتعمال مراجة أخةرى مهمةا قةاو ناعهةا ،مث الرجةا إىل املرجة األول
املذقار طالبا ،فبي هذل ااالة نكتب :اط املؤلف :مرج طاوت. ،
مثال:

-شاقر الئدوي ،،اضرات

اقتصاد البنا  ،ديااو املطباعات ا امعية ،ا داملر ،2000 ،

.19

 -مد مس الصباو و عبد اهلل هالل  ،األسس العلمية والعمليكة لمراجعكة الحسكابات ،الةدار ا امعيةة1998 ،

.217 ،
 -شاقر الئدوي ،،مرج طاوت،

.20
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وواللالةة األجنبيةة نكتةب Ammour Ben Halima, Op_Cit,P38 :ومعنةال مرجة طةاوت ،ترمجةةللكلمة الالتينية Opus_Citateur :

ه-

حالة وجاد أقثر من قتاب ملؤلف ما ،و حالة املرج ال اوت)(Opus_Citateur

نكتب :اط املؤلف :عنااو الكتاب املع ،،مرج طاوت . ،وهذا للتبرقة وني الكتاوني للباحل.
و -حالةة اقتبةاس معلامةات مةن مرجة معةني ،وصةاحب هةذا املرجة أخةذ هةذل املعلامةات مةن مرجة آخةر فبةي
هذل ااالة :يهمش املرج األول وصةبة عاديةة أو حب ةب الئاعةدة ،مث نكتةب :نئةال عةن :أو ،أنظةر إىل :مث يهمةش
املرج األصلي وعد ذل  ،وشرط عد تافر املرج األصلي عند الباحل،
مثال:
عبةةد اجمليةةد قةةدي ،مككدخل ىلككس السياسككات االقتصككادية اليليككة ،الةةديااو الةةاط ،للمطباعةةات ا امعيةةة ،ا داملةةر، ، 51 ،2003نئال عن :من إوراهي اهلندي ،ىدارة البنكو التجاريكة مكدخل اتخكاذ القكرارات ،املكتةب العةر
ااديل ،اإلطكندرية.10: ، 2000 ،
ز -ديكةن للباحةل أو يعتمةد طريئةة األقةااس عمليةة التهمةيش علةى أو تكةاو قالتةايل :يكتةب (اطة املؤلةف،
ال ةنة ،الصةبحة) ،هةذا إو قةاو للمؤلةف قتةاب واحةد ،أمةا إو قةاو للمؤلةف أقثةر مةن قتةاب فيكتةب الباحةل :
ايةة قة فصة  ،أو

ايةة

(اطة املؤلةف ،عنةااو املرجة  ،الصةبحة) ،وشةرط أو يةذقر الباحةل قاملمةة املراجة
البحل.
ح -حالة وجاد مرج معني وحل حيتاي على دار النشر أو مدينة النشر أو طنة النشر ،فبي هذل ااالة ،نكتةب
ما تافر من معلامات عن املرج  ،مث نكتب :ودوو دار النشر ،ودوو مدينة النشر ،ودوو طنة النشر. ،
 -2تهميش المرجع عندما ييون مذكرة رسالة ،أو أطروحة:

يهمش املرج عندما يكاو مذقرة رطالة ،أو أطروحة قما يلي:
-اط صاحب األطروحة :عنااو األطروحة ،أطروحة مئدمة لني  ،...الئ  ،ا امعة ،البلد ،ال نة ،الصبحة.

مثال:
خلية شةةرقي  ،التغبيككر فككي منظمككات األعمككال مككن خككالل مككدخل ىدارة الجككودة ال ككاملة  ،رطةةالة ماج ةةت
الت ي  ،جامعة البليدة  ،ا داملر ،نافمر ،2010
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-3تهميش المرجع عندما ييون مقال في مجلة أو دوريات:

يهمش املرج عندما يكاو مئال قما يلي:
-اط صاحب املئال ،عنااو املئال  ،جملة ،.....اجمللد  ،العدد ،التاريخ ،اهليئة اليت تصدرها ،املدينة ،الصبحة.

مثال:
12
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 زهي ةةة ماط ةةاوي ،خدجي ةةة خال ةةدي ،التموي ككل اإلس ككالمي للم ككاريع االقتص ككادية -ف ككرت و تح ككديات ،-جمل ةةةالباحل ،العدد ،04جامعة قاصدي مرواح ،ورقلة،

.12

-4تهميش المرجع عندما ييون مداخلة في ملتقس وطني أو دولي:
يهمش املرج عندما يكاو مداخلة قما يلي:
اط صاحب املداخلة :عنااو املداخلة ،امللتئى ، ......اهليئة املنظمة ،البلد ،التاريخ../../....
مثال:
مليكة زغيب،طاطن زيرق"،السياحة اإلليترونيكة كححكد سكبل تنميكة السكياحة فكي الكوطن العربكي-دراسكة حالكةالجزائر،مصككر،اإلمارات العربيككة المتحككدة"،ملتئةةى علمةةي دويل حال:التنميةةة ال ةةياحية

الةةدول العرويةةة-تئيةةي و

اطتشراا،جامعة غرداية،يامي 26:و  27فيبري .18 ،2013

-5تهميش المرجع عندما ييون محاضرة جامعية:
يشةرتط أو يكةاو صةاحب احملاضةرة ذو رتبةة علميةة أطةتاذ اضةر أو تبةاق ،أي حاصة علةى درجةة الةدقتارال فمةا
فاق ،وهتمش قالتايل:
اط احملاضر  :اضرة وعنااو ،:....املئياس ،الئ  ،ا امعة ،ال نة ا امعية.
مثال:
زهية قرامطية :محاضرات في الرياضيات المالية ،ق

العلا احلقتصادية ،جامعة البليدة.2017/2016 ،2

-6هميش المرجع من االنترنت:
خي هتميش املرج من الشبكة العنكباتية إىل الشروط التالية:
أو يكاو املاق احللكرتوي مت صص ،وأو حل يكاو منتدى؛جيب ذقر تاريخ دخال املاق  ،ألو وعض املااق احللكرتونية تاللت م تئبال؛حل يشرتط ذقر طاعة دخال املاق ؛إذا وجةد الباحةل قة معلامةات املرجة احلنرتنةت فيكتةب :قة معلامةات املرجة  ،مة إضةافة املاقة وتةاريخدخال صبحة احلنرتنت؛
إذا وجد الباحل وعض معلامات املرج فيكتب :املعلامات املتافرة عن املرج  ،م إضافة املاق وتةاريخ دخةالصبحة احلنرتنت؛
إذا اخذ الباحل معلامات شك فئرة أو فئرتاو أو صبحة من ماق معةني ،فبةي هةذل ااالةة يكتةب :املاقةاحللكرتوي وتاريخ دخال صبحة احلنرتنت.
مثال:1
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أمح ة ةةد غاوي"،ال ة ة ةةياحة اإللكرتونية ة ةةة ت ة ةةه وة ة ة ة  %14مة ة ةةن التجة ة ةةارة اإللكرتوني ة ةةة عاملي ة ة ةاً" ،املاق ة ة ة اإللكة ة ةةرتوي: ، http://www.alriyadh.com/910447تاريخ الصدور.2014/02/15:
مثال:2

www.univ-blida2/sciences eco, page consultée le:13/01/2020

-7تهميش الجريدة الرسمية الجزائرية:

يكتب الباحل :ا ريدة الرمسية للجمهارية ا داملرية ،العدد ،التاريخ ،../../....الئاناو او املرطا  ،او الئرار رق ..
املتعلةت ب ،....وإو اقتةبس معلامةات ا ريةدة الرمسيةة مةن ماقعهةا احللكةرتوي فليكتةب :املعلامةات ال ةاوئة قاملةة،
انظر املاق .......

مثال:

 -ا رية ةةدة الرمسية ةةة للجمهارية ةةة ا داملرية ةةة ،العة ةةدد ،63:الصة ةةادرة وتة ةةاريخ 26:أقتة ةةاور  ،2010املرطة ةةا التنبي ة ةةذي

رق ة ة ة  255-10:املة ة ةةؤرخ  20:أقتة ة ةةاور  2010واملت ة ة ةةمن تنظة ة ةةي اإلدارة املرقدية ة ةةة لة ة ةةازارة ال ة ة ةةياحة والصة ة ةةناعة
التئليدية،املادة .6
-9تهميش الجدول أو ال يل ،أو الخريطة ،الرسم أو المنحنس البياني:
يكتب الباحل :الشك رق ) (...أعلى الشك أو ا دول ،مث أطبله مباشرة يكتب املصدر :مث يهمش
املرج مباشرة ح ب الئااعد ال اوئة الذقر ،وحل ديكن للباحل أو يعيةد هتمةيش املرجة أطةب الصةبحة مكةاو
التهميش ،ألو ذل يعتر تكرارا.
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