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خطوات اعداد البحث العلمي (البدء بالبحث)
 -3تحذيذ أسئلت البحث
٠جت رذذ٠ذ أعئٍخ ٌٍجذش ٠ٚجت أْ ٠شاػ ٝػٕذ ص١بغخ أعئٍخ اٌذساعخ ف ٟاٌجذش ِب :ٍٟ٠
 .1أْ رشرجػ أعئٍخ اٌذساعخ ثّشىٍزٙبٚ ،رٕجضك ِٕٙب.
ِ . 2شاػبح أْ ٕ٘بن فشق ث ٓ١اٌغإاي اٌجذضٚ ٟاٌغإاي اٌؼبد ،ٞفبٌغإاي اٌجذض ٟال ّ٠ىٓ اإلجبثخ ػٕٗ ئال
ثؼذ ئجشاء اٌذساعخ  ،أِب اٌغإاي اٌؼبد ،ٞفّ١ىٓ أْ ٔج١ت ػٕٗ ٚلذ غشدٗ.
ِ . 3شاػبح اٌذلخ ػٕذ ص١بغخ أعئٍخ اٌذساعخ ثذ١ش رىٛٔ ِٓ ْ ٛع األعئٍخ اٌز ٟال ّ٠ىٓ اإلجبثخ ػٕٙب ئال
ثؼذ رٕف١ز ئجشاءاد ِؼٕ١خ ٌٍذساعخ.
٠ . 4فعً أْ رصبؽ اٌذساعخ ف ٟصٛسح رغبؤي سئ١غ١خ صُ ٠زُ رفش٠ؼٙب ئٌ ٝأعئٍخ فشػ١خ.

 -4أهذاف البحث وأهميته
• ٕ٘بن خطأ شبئغ ث ٓ١اٌجبدض٠ ٓ١زّضً ف ٟاٌخٍػ ث ٓ١أ٘ذاف اٌذساعخ ٚأّ٘١زٙب ،فبأل٘ذاف رج١ت ػٓ عإاي
اٌجبدش ٌٕفغٌّٗ :برا رجش٘ ٜزٖ اٌذساعخ ؟ أ ٞرٛظخ ِب ٠غؼ ٝاٌجبدش ٌٍٛصٛي ئٌ ِٓ ٗ١خالي ئجشاء
دساعزٗ .أِب أّ٘١خ اٌذساعخ فزؼجش ػّب رع١فٗ اٌذساعخ  ،ثؼذ االٔزٙبء ِٕٙب ِٓ فٛائذ ئٌ ٝاٌّ١ذاْ اٌؼٍّٟ
ِٚجبي اٌزخصص.

ٚرغبػذ ػٍّ١خ رذذ٠ذ األ٘ذاف اٌجبدش ػٍ ٝاٌزشو١ض ف ٟدساعزٗ ِٓ أجً اٌغؼٌ ٟزذم١مٙب،
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وّب ٠ؼزّذ اٌّم ّْٛ١ػٕذ رم ُ١١أ ٞدساعخ ػٍ٘ ٝزٖ األ٘ذاف ف١م ِْٛٛثبخزجبس ِذ ٜرذم١ك اٌذساعخ أ٘ذافٙب.
ٌزا ٠زؼ ٓ١ػٍ ٝاٌجبدش أْ ٠جٍٛس أ٘ذافب ً ِذذدح ٌذساعزٗ.
ٚأْ ُ٠ؼذد ٘زٖ األ٘ذاف ف ٟشىً ٔمبغ لص١شح ِشوضا ً ػٍ ٝاأل٘ذاف اٌشئ١غ١خ ٌذساعزٗ فمػ.
وّب ٕ٠جغ ٟػٍ ٝاٌجبدش أْ ٠ىزت أ٘ذاف دساعزٗ أٚالً صُ أّ٘١زٙب.

٠جت ػٍ ٝاٌجبدش أْ ُ٠شاػ ٟػٕذ وزبثخ أ٘ذاف اٌذساعخ ٚأّ٘١زٙب ِب :ٍٟ٠
• أْ ٠ى ْٛوال ِّٕٙب ِشرجطب ً ثّٛظٛع اٌذساعخ،
• أْ رى ْٛلبثٍخ ٌٍزذم١ك،
• أْ ٕ٠زم ٟػجبساد رٛد ٟثبٌزٛاظغ ػٕذ اٌزؼج١ش ػٓ أّ٘١خ اٌذساعخ ،وأْ ٠ىزت ثؼذ ػٕٛاْ أّ٘١خ
اٌذساعخ اٌؼجبسح اٌزبٌ١خّ٠ :ىٓ أْ رُف١ذ اٌذساعخ اٌذبٌ١خ ف“............ ٟأ ” ٚلذ رف١ذ اٌذساعخ
ف “.................ٟفٙزٖ اٌؼجبسح رف١ذ ادزّبٌ١خ االعزفبدح ِٓ اٌذساعخ  ٟ٘ٚ ،رؼجش ػٓ رٛاظغ اٌجبدش.

 -5تحذيذ مجتمع البحث وعيىته
ٕ٠جغ ٟأْ رزعّٓ اٌخطخ ث١بٔبد ػٓ ِجزّغ اٌذساعخ األصٍٚ ٟاٌؼٕ١خ اٌّخزبسح،
ِجزّغ اٌجذش ا ٚاٌذساعخ ٠ؼٕ ” :ٟجّ١غ ِفشداد اٌظب٘شح اٌّشاد دساعزٙب ،عٛاء أوبٔذ ٘زٖ اٌّفشداد
ثششاً ،أَ ِإعغخً ،أَ أٔشطخ ا ٚرشث٠ٛخ ا ٚأظّخ ٚغ١ش رٌه“.
أِب ػٕ١خ اٌذساعخ فزؼٕ ” :ٟرٍه اٌّجّٛػخ ِٓ أفشاد اٌّجزّغ اٌز٠ ٓ٠خزبسُ٘ اٌجبدش ٌ١ىٛٔٛا ُ٘ ِصذس
جّغ ث١بٔبرٗ ف ٟأصٕبء رٕف١زٖ ٌذساعزٗ“.
ٚرزُ ػٍّ١خ اخز١بس اٌؼٕ١خ أ ٚرذذ٠ذ٘ب ٚفك أعظ ػٍّ١خ ٚأعبٌ١ت خبصخ رزٕبعت ِغ ِٛظٛع اٌذساعخ.
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 -6تحذيذ حذود البحث
عٛاء اوبٔذ صِبٔ ٗ١اِ ٚىبٔ ٗ١ا ٚػٍّ١خ ,فبٌضِبٔ٠ ٗ١مصذ ثٙب اٌفزشٖ اٌضٌٍِٕ ٗ١جذشٚ ،اٌّىبٔ٠ ٗ١مصذ ثٙب
االغبس اٌز٠ ٞذٚس ف ٗ١اٌجذش.
لذ ٠زؼزس ػٍ ٝاٌجبدش أْ ٠غط ٟف ٟدساعزٗ ِٕطمخ وبٍِخ أ ٚدٌٚخٌ ،زا ٠ى ِٓ ْٛاٌعشٚس ٞػٍ ٗ١أْ ٛ٠ظخ
ِذذداد اٌذساعخ.
ٚلذ ٠ى ِٓ ْٛاٌّغزذ ً١أ٠عب ً دساعخ اٌّشىٍخ أ ٚاٌظب٘شح ف ٟوً اٌفزشاد اٌضِٕ١خٌ ،زا ٠ى ِٓ ْٛاٌعشٚسٞ
رٛظ١خ اٌذذٚد اٌضِٕ١خ ٌٍذساعخ.
ٚلذ ٠صؼت دساعخ وً اٌجٛأت ٚاٌّٛظٛػبد اٌّشرجطخ ثبٌظب٘شح أ ٚاٌّشىٍخٕ٘ٚ ،ب ٠ى ِٓ ْٛاٌعشٚسٞ
رٛظ١خ اٌجٛأت أ ٚاٌّٛظٛػبد اٌز ٟعززٕبٌٙٚب اٌذساعخ.
ٚػٍ ٝاٌجبدش ػٕذ روش ٘زٖ اٌّذذداد أْ ٛ٠ظخ اٌّجشساد اٌّمٕؼخ اٌز ٟجؼٍزٗ ٠مف ػٍ٘ ٝزٖ اٌّذذداد دْٚ
غ١ش٘ب.

 -7تحذيذ فروض البحث ()Hypothesis
الفرضيبث او الفروض هي تىقعبث أو تخميىبث ركيت يقذمهب الببحث
ويعتقذ أوهب تمثل حلىالً للمشكلت ٚ ،ال ٠صٛغٙب اٌجبدش ِٓ ِذط خ١بٌٗ،
ئّٔب ف ٟظٛء خجشارٗ ٚلشاءارٗ ٚاغالػٗ ػٍ ٝاٌذساعبد ٚاٌزجبسة اٌغبثمخ .وّب ّ٠ىٓ اعزٕجبغ فشظ١بد
اٌذساعخ ِٓ ٔظش٠بد ػٍّ١خ ِؼٕ١خ ٌٍزأوذ ِٓ ِذ ٜصذزٙب ٚفمب ً ٌّذذداد دساعخ ِؼٕ١خ ٌزذػ ُ١صذخ ٘زٖ
إٌظش٠خ أ ٚرفٕ١ذ٘ب.
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ّ٠ىٓ إٌظش ئٌ ٝاٌفشض ػٍ ٝأٔٗ دم١مخ ٌُ رضجذ ثؼذ  ،فارا رٛفشد األدٌخ ٚاٌجشا٘ٔ ٓ١ز١جخ اٌجذش ثّؼٕ ٝصجذ
صذزٙب أصجذذ دم١مخ  .رّضً اٌفشٚض غبٌجب اٌؼاللخ ثِ ٓ١زغ١ش ٓ٠أدذّ٘ب ِغزمً ٚا٢خش ربثغ ..
اٌّزغ١ش اٌّغزمً ٛ٘ :اٌّزغ١ش اٌز٠ ٞشغت اٌجبدش اٌزؼشف ػٍ ٝأصشٖ فِ ٟزغ١ش آخش .
اٌّزغ١ش اٌزبثغ ٛ٘ :إٌز١جخ اٌز ٟرٕشأ ٔز١جخ رأص١ش اٌّزغ١ش اٌّغزمً .

العالقت بيه المتغيريه :
 ػاللخ غشد٠خ .
 ػاللخ ػىغ١خ .
 ػاللخ صفش٠خ .
٠ ٚزذذد أ ٞاألٔٛاع اٌضالس ٘ ٛاٌصذ١خ ٚفمب ٌٍّؼٍِٛبد اٌز٠ ٟزُ جّؼٙب .

أوىاع الفروض  :الفروض وىعبن  :فرض مببشر وفرض غير مببشر.
 -1اٌفشض اٌّجبشش  ٛ٘ : Direct Hypothesisاٌفشض اٌز٠ ٞذبٚي اٌجبدش ِٓ خالي ص١بغزٗ ئصجبد
ػاللخ ثِ ٓ١زغ١ش ٓ٠عٛاء وٙٔٛب ػاللخ غشد٠خ  ،أ ٚػىغ١خ .
ِضبي  - :اسرفبع اجٛساٌؼبٍِ ٓ١رإد ٞئٌ ٝاٌض٠بدح ف ٟأزبج١ز.ُٙ
 -ص٠بدح ظغٛغ اٌؼًّ رإد ٞئٌ ٝأخفبض أزبج١خ اٌؼبٍِ. ٓ١

 -2اٌفشض غ١ش اٌّجبشش

: Null Hypothesis

٠ٚغّ ٝاٌفشض اٌصفش ٞأ ٚاٌفشض اٌّؼذَ ٛ٘ٚ ،

اٌفشض اٌز٠ ٞذبٚي اٌجبدش ِٓ خالي ص١بغزٗ ٔفٚ ٟجٛد ػاللخ ثِ ٓ١زغ١ش.ٓ٠
ِضبي  :الٛ٠جذ فشق ث ٓ١إٌغبء ٚاٌشجبي رجبٖ رمذ ُ٠اٌذٛافض اٌّبد٠خ ٚاٌّؼٕ٠ٛخٔ ( .ف ٟػاللخ )

أهذاف الفرضيبث :
ٙ٠ذف اٌجبدش ِٓ ص١بغخ فشظ١برٗ ئٌ ٝرشى ً١ثشٔبِج ػٍّ٠ ٟغبػذٖ أصٕبء جّؼٙب ٚرذٍٍٙ١ب ٚرفغ١ش٘ب .
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 ِٓٚأ٘ذاف اٌفشظ١بد وّب ٠شا٘ب عشأزبوٛط :
 /1اٌّغبػذح ف ٟرصّٚ ُ١رٕف١ز اٌجذش .
 /2ئ٠جبد جٛاة ِإلذ ٌغإاي اٌجذش .
 /3رغ ً١ٙاٌزذٍ ً١اإلدصبئٌٍّ ٟزغ١شاد ػٍ ٝشىً اخزجبس ٌٍفشظ١بد .
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 -9التذويه
ُ٠مصذ ثٗ ْ
أْ ٠مغُ اٌجبدش ِغٛداد اٌجذش ئٌ ٝصالصخ ألغبَ:
 ِب ٠ىزجٗ ثٕفغٗ ٠ٚششدٗ ٛ٠ٚظذٗ ٠ٚفٕذٖ. ِب ٠مزجغٗ الزجبعب ً دشفّ١ب ً ٕ٘ٚب الثُذ ِٓ اإلشبسح ئٌ ٝاٌّصذس( اعُ اٌّإٌف ٚػٕٛاْ اٌىزبةٚ ،داس إٌشش،ٚاٌصفذخ).
الزجبط
 ِب ٠خزصشٖ ِٓ ِإٌفبد ا٢خش٠ٚ ٓ٠ششدٗ دٍْٚ
ٕ٘ٚ ٟب الثُذ ِٓ اإلشبسح ئٌ ٝاعُ اٌىبرت ػٍ ٝاأللً،
دشف ٍّ
ُّ٠ٚىٓ رِوش اعُ اٌىزبة أ ٚػٕٛاْ اٌّمبي اٌز ٞششح
غػ ألٛاٌٗ ثأعٍٛثٗ وٕٛعٍ ِٓ االعزذالي أ ٚاإلصجبد
ٚث َّ
ٌزم٠ٛخ ثذضٗ.
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ثؼذ جّغ اٌّصبدس ٚاٌّشاجغ ٚاٌزؼشف ػٍٙ١ب ٠م َٛاٌجبدش ثزذ ٓ٠ٚاٌّٛظٛػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌجذش ئِب ثبٌىزبثخ
أ ٚاٌزص٠ٛش ٚ ,رٌه ئِب ثبٌٕمً اٌذشف ٟأ ٚاالخزصبس أ ٚاٌزٍخ١ص .
٠ٚزُ رذ ٓ٠ٚاٌّؼٍِٛبد صُ رمغّٙب ئٌِ ٝجّٛػبد دغت ػذد األثٛاة ٚ ,وً ِجّٛػخ ٠ذ ْٚفٙ١ب اٌّؼٍِٛبد
اٌخبصخ ثبٌجبة اٌز٠ ٞزجؼٙب ِ ,غ رضج١ذ اٌّصبدس (اعُ اٌّإٌف وبِال ،ػٕٛاْ اٌىزبة وبِال ،ث١بْ إٌشش –

إٌبشش ٚ ,اٌّىبْ ٚ ,ربس٠خ إٌشش ،ث١بْ األجضاءٚ ,اٌّجٍذادٚ ,اٌصفذخٚ .وّب لشأ اٌجبدش جٍّخ اٚ
ِٛظٛػب را ػاللخ ثبٌجذش د ٗٔٚرذذ اٌجبة اٌز٠ ٞزجؼٗ.
 -10تجميع االفكبر
ثؼذ االٔزٙبء ِٓ وزبثخ اٌّغٛدّاد ثألغبِٙب اٌضالصخ ٠أر ٟدٚس رشر١ت ٚرجّ١غ األفىبس ٌجؼً اٌجذش ِزغٍغ ً
ال
 ٟأ ٚفٌُ ٟتّ اٌجذش
ِٚزٕبعمبً؛ ف١جذأ اٌجبدش ثبٌزذذ٠ذ ػٍ ٝاٌّغٛداد ٌّب ُ٠ىزت ف ٟاٌّمذِخ أ ٚرذذ
ٍ
ػٕٛاْ فشػ ٍّ
ِشح ً أخش ٜلجً اٌجذء ف ٟاٌىزبثخ.
أ ٚف ٟاٌخبرّخ ،ص ُّ ٠شاجغ رٌه اٌزمغّ ُ١

 -11صيبغت وكتببت البحث
ع١زُ ف٘ ٟزٖ اٌفمشح رٛظ١خ:
 فمشاد ِٛاظ١غ اٌذساعخ
 رشر١ت فصٛي اٌذساعخ ف ٟظٛء اٌفمشاد.

 -12فهرست المصبدر
ٚرؼٕ ٟرٛص١ك اٌّصبدس اٌز ٟاعزفبد ِٕٙب اٌجبدش ف ٟئػذاد ثذضٗ  ٌٗٚ ,غش٠مزبْ :
األ : ٌٝٚوزبثخ اٌّشاجغ فٙٔ ٟب٠خ وً ثبة أ ٚفصً .
صبٔ١ب  :وزبثخ اٌّشاجغ وٍٙب فٙٔ ٟب٠خ اٌشعبٌخ أ ٚاٌجذش .
ٚال شه أْ اٌطش٠مخ اٌضبٔ١خ أٚ ٌٝٚأعٍُ ِٓ اٌطش٠مخ األٌّ ٌٝٚب رزّ١ض ثغٌٛٙخ اٌشجٛع ئٌ ٝاٌّشاجغ اٌّجّٛػخ
فِ ٟىبْ ٚادذ .
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