
 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

1 

 االفتراضات والحدود 

 Assumptions & Limitations 

 

نقاط ضعف   أو  إما عوائق  الحدود فهي  أما   ،
ً
واقعيا تكون كذلك  ال  أنها قد  رغم  تعتبر صحيحة  أشياء  هي  االفتراضات 

 يحتمل أن تحّد من صحة النتائج.

 يجب أن تفرد فقرة مستقلة لالفتراضات والحدود حيث: 

 االفتراضات يجب تحديد أسباب وضع االفتراضات.في فقرة  -1

 إذا كان هناك ما يدفع لالعتقاد بصحة االفتراض يجب ذكره وتحديده. -2

 إذا كان االفتراض موضع شّك كبير يجب وضعه على شكل حّد من الحدود وليس افتراض. -3

 يجب أخذ التأثيرات املحتملة لحدود البحث على نتائجه بعين االعتبار.   -4

 يجب وصف نوعي الحدود: عوائق )صعوبات( و حدود )زمانية ومكانية(.  -5
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 أسلوب البحث 

 Research Method 

 

املستخدمة   األدوات  ووصف  البيانات  لتجميع  املادية  الخطوات  وصف  البحث  من  القسم  هذا  في  وكيفية  يتم 

 املعالجة واألسلوب املستخدم.

استخدام صيغة   من   
ً
بدال الباحث  به  سيقوم  أو  قام  عما  الحديث  عند  الغائب  استخدام صيغة  يتم  أن  ويفضل 

.، سوف    .  .  . بـ  الزمن املستقبلي عند إعداد مشروع البحث على نحو: سيقوم الباحث  املتكلم، حيث يتم استخدام 

 ألن كل  يجري الباحث تحليل . . . . و 
ً
هكذا، في حين يتم استخدام صيغة الزمن املاض ي عند كتابة البحث النهائي نظرا

 إحصائيا .....،  
ً
 وذلك على نحو: قام الباحث بـ .....، أجرى الباحث تحليال

ً
ما سيرد فيه من إجراءات قد تّم إنجازها فعال

 استنتج الباحث أّن ....... وهكذا. 

 يتوجب األخذ بها عند إنجاز هذا القسم من البحث: وهناك مجموعة من القواعد التي 

 يجب وصف كافة املوضوعات وبشكل مفصل وكافي وبما يمكن القارئ من تصورها واستيعابها.  -1

 

)العمر،   -2 العينة  تلك  مفردات  وصف  الضروري  فمن  الحجم  صغيرة  املستخدمة  العينة  كانت  إذا 

 الجنس، العدد، .....(.

 

 واألسلوب املستخدم في اختيار العينة.يجب تسمية مجتمع البحث  -3
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 في حال استخدام أداة غير منشورة يجب توصيف تلك األداة بشكل مفصل وواضح.  -4

 

في حال استخدام أداة منشورة يجب وصف تلك األداة بشكل مختصر مع توضيح كيفية استخدامها   -5

 لقياس املتغيرات وقيم الدرجات التي تستخدمها. 

 

إسقاط بعض خصائص -6 تحفظات مرتبطة    في حال  أّية  مع ذكر  إليها  يشار  أن  العينة يجب  مفردات 

 بمخاوف إسقاط تلك الخصائص.

 

 يجب توضيح بعض املعلومات الخاصة بدرجات الثقة وصالحية األداة املستخدمة.  -7
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