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 التحليل والنتائج  

Analysis and Results 

كتحليل   تّمت  التي  الفعلية  اإلجراءات  ويتضمن  مباشرة،  البحث(  )أسلوب  السابق  القسم  بعد  القسم  هذا  يأتي 

 البيانات واختبار الفرضيات وما شابه.

 وعند إنجاز هذا القسم ال بّد من مراعاة االعتبارات اآلتية: 

 من الفرض األول ثم الثاني .. وهكذا. يتم عرض   -1
ً
 كيفية تحليل كل فرض ونتائجه بالترتيب بدءا

 يجب تسمية اإلجراءات اإلحصائية املستخدمة دون إظهار للمعادالت املستخدمة فيها.  -2

النتائج  يجب عدم استعراض البيانات املستخدمة كمدخالت ) البيانات األولية والثانوية( وإنما يكتفى بعرض   -3

 اإلحصائية النهائية املبنية على تلك املدخالت. 

 بما فيها مقاييس النزعة املركزية. Descriptive Statisticsيجب عرض اإلحصاءات الوصفية  -4
ً
 أوال

 وتسمية خاصة به. -5
ً
 يجب تنظيم النتائج الكمية ضمن جداول مع إعطاء كل جدول منها رقما

اقع الجداول املعروضة بحيث يعبر كل منها عّما جاء في الجدول  يجب تحديد خالصات رئيسية مستخلصة من و  -6

الذي يسبقها ويوضحه ويفسره، مع التركيز على إبراز أهم النقاط الواردة في كل جدول من خالل تضخيم حجم  

 الرقم أو لونه أو درجة تظليله. 
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 وتسمية -7
ً
 خاصة به.  يجب عرض األشكال البيانية بشكل دقيق وواضح، مع إعطاء كل منها رقما

األساليب   -8 غير ذلك من  أو  مائل  أو كتابتها بشكل  تحتها  املستخدمة بوضع خط  الرموز اإلحصائية  تمييز  يجب 

 ....(. t   ،df أو   t   ،df األخرى )   

 ما ولكن   -9
ً
يجب ذكر مصدر كل جدول أو شكل بياني معروض تحته مباشرة، وذلك على شكل هامش يحمل رمزا

 دول أو الشكل مباشرة     ) * املصدر: الجدول من إعداد الباحث(.ضمن متن الصفحة وأسفل الج 
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 التوثيق واملراجع 

الهوامش   من  كل  كتابة  النهائية  Footnotes يجب  من    Referencesواملراجع  أكثر  استخدام  يجوز  وال  موحد  بأسلوب 

أسلوب لكتابة أّي منهما ضمن البحث الواحد، حيث توجد أساليب متعددة يمكن إتباعها عند كتابة وترتيب املراجع، كما  

 أّن شكل الكتابة يختلف باختالف املرجع نفسه )كتاب، مقالة، رسالة، مرجع عربي، مرجع أجنبي ..... الخ(. 

( مةع التةذكير بةأن  Chicago Manual of Styleوفيما يلي توضيح لكيفية كتابة الهوامش واملراجع النهائيةة ) حسةب أسةلوب 

الهامش يكتب أسفل الصفحة في نفس مكان اسةتخدامه ضةمن مةتن البحةث، بينمةا تكتةب املراجةع النهائيةة فةي حهايةة البحةث 

، كما أن تمييز كلمات معينة مثال عنوان ا
ً
 تحته خط أو بخط مائل أو بخط غامق.تماما

ً
 لكتاب يتم بكتابته مسطرا

 باللغة العربية: -1

 الكتب: -1-1

 ، )مكان النشر: دار النشر، الطبعة، التاريخ(، الصفحة.عنوان الكتاباسم املؤلف ونسبته،  الهامش: -أ 

) القةاهرة: كليواةاترا للطباعةة والكمبيةوتر        دليةل  املسةمثمر  إ ةى  بورصةة  األوراق  املاليةةطارق عبد العال حماد،    مثال:

 ،1998  ،)295. 

 . مكان النشر: دار النشر، الطبعة، التاريخ.عنوان الكتابنسبة املؤلف واسمه ، املرجع:   -ب

. القةةاهرة: كليواةةاترا للطباعةةة والكمبيةةوتر،  دليةةل املسةةمثمر إ ةةى بورصةةة األوراق املاليةةةحمةةاد، طةةارق عبةةد العةةال.  مثااال:

1998. 

 

 

 الدوريات: -1-2

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

4 

 ، رقم العدد )التاريخ(: الصفحة.اسم املجلة أو الدوريةاسم املؤلف ونسبته، " عنوان املقالة "،  الهامش: -أ 

جعفةةةر محمةةةد حةةةابي ، "الشةةةبكة العصةةةبية: التنبةةةؤ بأسةةةعار صةةةرف الةةةدينار الكةةةويتي مقابةةةل الةةةدوالر األمريكةةةةي، "  مثااااال:

 .19(: 1999، العدد األول )يناير 6 املجلة العراية للعلوم اإلدارية

 ت.، رقم العدد )التاريخ(: الصفحااسم املجلة أو الدوريةنسبة املؤلف واسمه ، " عنوان املقالة "، املرجع:  -ب

حةةةةابي، جعفةةةةر محمةةةةد. "الشةةةةبكة العصةةةةبية: التنبةةةةؤ بأسةةةةعار صةةةةرف الةةةةدينار الكةةةةويتي مقابةةةةل الةةةةدوالر األمريكةةةةي ."  مثااااال:

 .24-8(: 1999، العدد األول )يناير 6 املجلة العراية للعلوم اإلدارية

 

 األطروحات: -1-3

اسةةةم املؤلةةةف ونسةةةبته، " عنةةةوان األطروحةةةة " )نةةةو. الرسةةةالة ماجسةةةتير .. دكتةةةوراه  منشةةةورة ..أو  الهاااامش: -أ 

 غير منشورة، الجامعة، الكلية، التاريخ(، الصفحة.

، "إدارة الجةةةةةودة الشةةةةةاملة كمةةةةةدخل لتحسةةةةةين مسةةةةةتوى الخدمةةةةةة التعليميةةةةةة فةةةةةي الجامعةةةةةات سةةةةةالمصةةةةةال  حسةةةةةن  مثاااااال:

 .125( 2001غير منشورة، القاهرة :جامعة عين شمس، كلية التجارة، املصرية الحكومية" ) رسالة دكتوراه 

نسبة املؤلف واسمه ، " عنوان األطروحة. " نو. الرسالة ماجستير .. دكتوراه  منشورة ..أو غيةر املرجع:   -ب

 منشورة، الجامعة، الكلية، التاريخ.

صةةةةال  حسةةةةن ، " إدارة الجةةةةودة الشةةةةاملة كمةةةةدخل لتحسةةةةين مسةةةةتوى الخدمةةةةة التعليميةةةةة فةةةةي الجامعةةةةات  سةةةةالم، مثااااال:

 .2001املصرية الحكومية ". رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة :جامعة عين شمس، كلية التجارة، 
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نسبته في الهوامش،  *** في حال وجود مؤلفين اثنين يتم ذكر املؤلف األول بنفس األسلوب السابق )اسم املؤلف و 

نسبة املؤلف واسمه في املراجع النهائية( يليه املؤلف الثاني كما هو ) االسم والنسبة( سواء في الهوامش أم في  

 املراجع النهائية.  

بدري، مسعود عبد هللا. أحمد خليل املطو.. "استخدام تحليل التمايز والشبكات العصبية في التنبؤ بدرجة    مثال:

 (.1996، العدد الثاني )مايو 3 املجلة العراية للعلوم اإلدارية يل املصرفي." اعتمادية العم

في   ونسبته  املؤلف  )اسم  السابق  األسلوب  بنفس  األول  املؤلف  ذكر  يتم  أكثر  أو  مؤلفين  ثالثة  وجود  حال  في   ***

 الهوامش، نسبة املؤلف واسمه في املراجع النهائية( يليه وآخرون. 

. القاهرة: الهيئة العامة    تحفيز الطلب في سوق األوراق املالية: ملخص تنفيذيي وآخرون.  السعيد، هالة حلم  مثال:

 .2000لسوق املال، 

تّم استخدامه ضمن الهوامش دون أن يرد بينهما مرجع آخر نكتب: نفس   *** في حال تكرار استخدام آخر مرجع 

مائل أو غامق( يليه فاصلة ثم رقم الصفحة أو  املرجع السابق أو املرجع السابق نفسه بخط مميز ) مسطر،  

 الصفحات. 

 .130، املرجع السابق نفسه   مثال:

 

 

 ضمن الهوامش ولكن بعد ورود مرجع آخر أو أكثر عندها  
ً
*** في حال تكرار استخدام مرجع تّم استخدامه مسبقا

مائل أو غامق( يليه    نكتب: اسم املؤلف ونسبته يليه فاصلة ثم نكتب مرجع سبق ذكره بخط مميز )مسطر، 

 فاصلة ثم رقم الصفحة أو الصفحات. 

 .310، مرجع سبق ذكرهمنير إبراهيم هندي،  مثال:
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 باللغة األجنبية: -2

 :Booksالكتب  -2-1

 : Footnoteالهامش  -أ 

 Author' name and surname, Title of Book, Edition. ( Place of Publication: Publisher, Date), Page. 

Example: James C. Van Horne, Financial Management and Policy, 10th Ed. (New Jersey: Prentice- Hall, 

Inc., 1995), 55. 

 

 :Referenceاملرجع   -ب

Author' surname and name. Title of Book. Edition. Place of Publication: Publisher, Date. 

Example: Van Horne, James C. Financial Management and Policy. 10th Ed. New Jersey: Prentice- Hall. Inc, 

1995. 

 

 :Periodicalsالدوريات  -2-2

 : Footnoteالهامش  -أ 

 vol. (Date): Page. ,Title of JournalAuthor' name and surname, "Title of Article”,  

VII, no.1 (1952): 79. Journal of FinanceHarry M. Markowitz, “Portfolio Selection, ”  Example: 
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 :Referenceاملرجع   -ب

Author' surname and name. "Title of Article”, Title of Journal, vol. (Date): Pages. 

Example: Markowitz, Harry M. “Portfolio Selection, ”, Journal of Finance, VII, no.1 (1952): 77-91. 

 

 :Dissertationاألطروحات  -2-3

 : Footnoteالهامش  -أ 

Author' name and surname, " Title " (Ph. D. diss. , University, Faculty, Date), Page. 

Example: Alan Martin Safer, “Neural Networks and MARS for Prediction Using Legal Insider Stock 

Trading Data“ (Ph. D. diss., University of Wyoming, 2000), 135. 

 :Referenceاملرجع   -ب

Author' surname and name. " Title ." Ph. D. diss. , University, Faculty, Date. 

Example: Safer, Alan Martin. “Neural Networks and MARS for Prediction Using Legal Insider Stock 

Trading Data. “ Ph. D. diss., University of Wyoming, 2000. 

مؤلفين   وجود  حال  في  املؤلف***  )اسم  السابق  األسلوب  بنفس  األول  املؤلف  ذكر  يتم   ونسبته    Nameاثنين 

Surname  )في الهوامش، نسبة املؤلف واسمه في املراجع النهائية( يليه املؤلف الثاني كما هو ) االسم والنسبة

 سواء في الهوامش أم في املراجع النهائية. 
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Example: Brigham, Eugene F. and Louis C. Gapenski. Financial Management: Theory and Practice. 7th Ed. 

Fort Worth: The Dryden Press, 1994. 

في   ونسبته  املؤلف  )اسم  السابق  األسلوب  بنفس  األول  املؤلف  ذكر  يتم  أكثر  أو  مؤلفين  ثالثة  وجود  حال  في   ***

 واخط مميز.  ...... ,et alالهوامش، نسبة املؤلف واسمه في املراجع النهائية( يليه 

Example: John Yana, et al, The Modern Management, 2ed. (New York:   McGraw-Hill, 2005), P. 232. 

 

آخر نكتب:   بينهما مرجع  يرد  الهوامش دون أن  تّم استخدامه ضمن  في حال تكرار استخدام آخر مرجع   ***Ibid.   

 بخط مميز )مسطر، مائل أو غامق( يليه فاصلة ثم رقم الصفحة أو الصفحات. 

 

Example:  Ibid., 13. 

 

 

 ضمن الهوامش ولكن بعد ورود مرجع آخر أو أكثر عندها  *** في حال تكرار استخدام مرجع تّم  
ً
استخدامه مسبقا

بخط مميز )مسطر، مائل أو غامق( ومن ثم رقم    .Op.   Citفاصلة ثم نكتب     نكتب: اسم املؤلف ونسبته يلي

 الصفحة أو الصفحات. 

Example: James C. Van Horne, Op. Cit., 64. 
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 النهائية في نهاية البحث ال بّد من مراعاة مجموعة القواعد اآلتية: وبخصوص كتابة املراجع 

 يجب أن تكون جميع املراجع املذكورة مستخدمة ضمن البحث ومشار إليها على شكل هوامش. -1

 يجب ترتيب املراجع أبجديا حسب الحروف األو ى لنسب املؤلفين وأسمائهم. -2

 األجنبية.يجب فصل املراجع العراية عن املراجع  -3

 يجب تصنيف املراجع ضمن مجموعات متجانسة ومستقلة ) كتب، دوريات، رسائل، تقارير ......(. -4

 يجب أن تكون املراجع كافية لتغطية موضو. البحث. -5

 يجب أن تكون املراجع حديثة قدر اإلمكان وذلك حسب طبيعة وحساسية البحث. -6

مةةةةة ) مثةةةةل ال ةةةةحف يجةةةةب االبتعةةةةاد عةةةةن اسةةةةتخدام املقةةةةاالت ال ةةةةحفية واملراجةةةة -7
ّ
ع التةةةةي تعبةةةةر عةةةةن آراء غيةةةةر محك

.
ً
 والجرائد اليومية( وذلك حسب طبيعة البحث أيضا

 يفضل االبتعاد عن اعتماد منشورات كثير من مواقع اإلنترنت التي ال تعدو مجرد آراء فردية تخص أصحابها. -8
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