




 والحداثةالمتغيرات البحثية 
 في البحث العلمي 
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  البحثثثث العلمثثثيث البحثثثث العلمثثثيث مثثثو  إثثثلوم مثثث    ي ثثثد   لثثث  ت ميثثث

المعلومات وكتابة المالح ات وتحليل ا بموضوعية من خثال  اسإثتداد  

ثثثة الم اإثثثبةل ب ثثثد  الو ثثثو   لثثث  بعثثث   بثثثالئراوا والم ثثثامم العلميث

ثث  بو ثثو    ث مثثن  ثثات والاواعثثد التثثي يمكثثن  ن تإثثاعد فثثي الت بث ال  ريث

المشاك  التي يدرإ ا البحث والادر  علث  الإثيئر  علث   إثباب ال مث  

ثثد   ي ثثاد حلثثو  م ئايثثة وم اإثثبة ل ثثا والكشثث  عثثن حاثثاوا  ديثثد  تم ث

 . الئريا لبحوث علميثة  خرى

  المتغيثثر مثثو إثثمة او ثثدة او خا ثثية لثثم اكثثثر مثثن  يمثثة واحثثد  إثثوا

كا ثثت مثثلق الاثثي  فثثي شثثك  كمثثي او و ثثدي ل امثثا الثابثثت مثثو خا ثثية 
 .تدتر   دإ ا ل مي  افراد الم موعة  يد الدراإة 

Dr.Maher Ahmed 19 18األول،  كانون 



 ا وا  المتغيرات

 المتغير الدخي  المتغير المإتا 

 المتغير الإابا

المتغير 

 المتداخ 

 المتغير التاب 
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المتغير 

 المعد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمية

 حإم و يدت ا
 حإم ئبيعت ا

 حإم  ياإ ا

 م د لة

 مت لة

 فووية

 اإمية

 رتبيم

  إبية

 ميو ية

 مإتالة

 خار ية

 تابعة

 محكية
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 كيدية



 المتغير المستقل والمتغير التابع
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 الإبم

 المثير

 المت بئ

 ال تي ة

 اسإت ابة

 المت با بم

 المتغير التاب  المتغير المإتا 



 معايير ال ود  في البحث العلميث 
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 .ا تشار ثاافة ال ود  في األبحاث العلميثة ع د الباحثين في ال امعاتمادار .1

 . اإل داا وال ر  عل  البحوث العلميثةمدى .2

 . عدد مراكز البحث الم  ثز   فض  األ  ز  و حدث ارف  .3

ثثةل مثث  الاضثثا  علثث  الايثثود ت ديثثل .4 مشثثاري  البحثثث المتميثثز  والمشثث عة للدثثرا البحثيثثة علثث  الايثثا  بثثالبحوث العلميث

 .المو ود  بين األ إا  العلميثة

  شر مبد  الحريات الدكريةل. كافثة الموارد الخار ية الالزمة لعم  البحث العلميتوفير .5

الباحثين عل  الايا  بالبحوث العلميثة من خال   شر اإل  ثازات التثي ي ثلون  لي ثا وتاثدير الم  ثود الثل  وتش ي  .6

 . ياومون بم

 . الئراوا والوإاو  التي يت  من خالل ا  شر  تاوم البحوث العلميثة وتإويا ا واإتثمارماتئوير .7

 .المشرفين عل  البحوث العلميثة م ارات ت مي  المشاري  البحثية وت ميم اامتالك .8

 .البحوث العلميثة باحتيا ات الم تمعات و ضاياماربئ .9

 . الباحثين وتش يع   عل  عر  بحوث   في الم تمرات المحلية والعالميةتحديز .10

 .البحوث العلميثة التي ت   شرما في الم الت العالمية ومادار اسإتش اد ب ا عداد .11

 . برا ات اسخترا  التي   مت عن البحوث العلميثة وتعدد م است امعد  .12

 .التعاون البحثي واستدا يات ما بين الباحثينمادار .13



 موا دات البحث العلميث ال يد 
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والوحد  والإرد الم ئاي يتمثث  للك في التعبير الثد يا لع ثوان البحثث عثن مك و اتثم والمواضثي  التثي الموضوعية .1

 .ي ا ش ا

ا يحدثز  اروم لمتابعتم حت  ال  ايةل واسرتبائ الخالي من التحيز ما بثين  تثاوم وض  .2 مد  واضح ومحدد للبحثل ممث

 .البحث والدسو  التي ت ث اسعتماد علي ا

 . الإرد الم ئاي والدرامي لد و  البحث و بوابم وفاراتم وت اإم  ح ام ا م  بعض ا البع تئبيا .3

العلميثة يت  تئبيا ا من خال  توثيا األفكار واآلرا  واألإاليم التي ت  ا تباإ ا من البحوث العلميثة األخثرى األما ة .4

و إب ا  ل    حاب ال ومراعا  الد ة في وض  ال وامش من     تإ ي  الو و   لث  الم ثادر والتعثر  علي ثال مث  

الشثك  والاواعثد . الحرص عل  الت و  في المرا   التي ت  ب ا  البحث علي ال وعد  التحيثز لم ل   و م موعة مث   

من خال  ت  ي  وترتيم الدارات في كافثة ال ثدحات بث دل الث مئل خا ثةح مثن حيثث المإثافات الدا ثلة بثين كث  فاثر  

 .و خرىل وال وامش المو ود  عل  زوايا ال دحاتل و إلوم  دراج ال  وص الماتبإة بشك  حرفي

 .ي م  ن تكون لغة البحث واضحة وخالية من     خئا  مئبعيثة. 5
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