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3 د. حسني صبري

هذ الكتاب

البحث  وقواعد  ألصول  وتطبيقي  نظري  وبحثي،  علمي  جهد  ثمرة 
العلمي، ملدة تزيد عن الثالثني عامة، قضاها املؤلف بني التدريس والتدريب 
واإلشراف في التعلمي الثانوي واجلامعي وإدارة املناهج التربوية ودراسات 

املاجستير.
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ْن�َساَن * َعلََّمُه اْلَبَياَن} ْحَمُن * َعلََّم اْلُقْراآَن * َخلََق اْلإِ {الَرّ
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الإهداء

Iô°SBG á©fÉj kÓÑ°S »JÉ«M ø∏©L øe ≈dEG

Iô¡Ñe áYóÑe IôgR

IôMÉ°S á©e’ áª‚h

Iôªãe á©FGQ áª°ùHh

بناتي وقرة عيني 
رمي ومروة و�صارة
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7 د. حسني صبري

مهارة البحث العلمي

الدكتور/ ح�صني �صربي

جامعة زايد - اأبوظبي

 ô«à°ùLÉªdG »a  É«∏©dG äÉ°SGQódGh äÉ©eÉédG ÜÓ£d

 á«ª∏©dG á«ãëÑdG õcGôªdG »a ø«ªà¡ªdGh √GQƒàcódGh

 á∏eÉc á«ÑjQóJ IQhO

≥q«°T »∏ªY ≥«Ñ£J ™e
åëÑdG äGAGôLEG áaÉµd

 »ª∏©dG
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مقدمة

•��احلقيقة التي ال خالف حولها، اأن اأمة واحدة يف تاريخ الب�شرية مل تنه�ص 
 - متعهم  على  ُمنكّبني  غري   - وفكرهم  عقولهم  اأعملوا  باأنا�ص  اإال  بحق 
عليه،  واالإقتدار  فهمه  من  متكنوا  اأن  اإىل  واقعهم  معطيات  وتعقلوا  وبحثوا 

وغرّيوه بعلم ودراية اإىل االأف�شل.
لعقولهم،  املطلوبة  احلركة  عن  بعيدًا  اأ�شيائهم،  يف  النا�ص  تنغم�ص  •��فعندما 
معي�شتهم،  منغ�شات  ملواجهة  املطلوب  اجلهد  عن  مناأى  يف  وي�شبحون 

نتوقع كل النتائج الوخيمة والتبعات املهلكة.
جائزة  على  احلائز  زويل  اأحمد  امل�شري  للعامل  حديث  يف  اإنتباهي  •��لفت 
نوبل يف الكيمياء، خالل لقاء اأجرته معه قناة ف�شائية عربية بعد ح�شوله 
و�شارخة  �شريحة  موؤ�شرات  ذكرهما  يف  غريبان،  �شيئان  اجلائزة،  على 

وداللة كافية عن واقعنا:

:∫hC’G A»°ûdG

تعجب زويل من اأن وطننا العربي على اإمتداده جغرافيًا وتاريخيًا واإ�شتطاعته 
ماديًا وفكريًا، مل يفكر، اأو ي�شمح، اأو يرغب باأن ميتلك مذ�ش�شة بحثية علمية واحدة 

معتربة تظاهي موؤ�ش�شة واحدة من املوؤ�ش�شات البحثية يف اإ�شرائيل.

:ÊÉãdG A»°ûdG

اإ�شتغراق معد ومقدم الربنامج يف �شوؤال زويل عما فعل بقيمة اجلائزة املالية، 
االأ�شئلة،  النوعية من  �شابه هذه  وما  اليومي؟  برناجمه  وما  اإ�شرائيل؟  زار  وملاذا 
وهو:  اإعالميًا  الربنامج  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  جوهر  اإىل  بجدية  التطرق  دون 
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دفعًا  ندفعه  اأن  تخ�ش�شه، من غري  بهذا احلجم يف جمال  اإ�شتثمار عامل  كيفية 
وقهرًا للهرب من ال�شخف واحلماقة وال�شطحية يف التعاطي مع ال�شرورات امللحة 

لتغيرينا وتنمية خ�شو�شيتنا التي تتاآكل يومًا بعد يوم.
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البحث العلمي لي�س

á«gÉaQ hCG kÉaôJ

كل  اذان  تالم�ص  لعلها  موؤثرة  �شرخة  ون�شيغها  نعيها..  اأن  بد  ال  •�حقيقة. 
والتزم  القيادة،  االنقياد على  وف�شل  يكون م�شتهلكًا ال منتجًا،  اأن  اآثر  معت�شم.. 
ذيل القائمة وهو قادر على اأن يت�شدرها، ور�شى مبتعة امل�شاهدة، واأبى اأن ي�شعى 

يف عمارة االأر�ص التي تذخر برتاثه ومقوماته وهويته.
يرحل،  ثم  الأيام  ال�شيافة  حق  نعطيه  �شبيل  عابر  لي�ص  العلمي  البحث  �•
على  تر�شى  وال  بعزة،  البقاء  تع�شق  التي  لالأمم  وحيوي  اأ�شا�شي  مكّون  اإنه 
يومًا..  العلمي  البحث  باأن  ي�شرحون  والواقع  واملنطق  التاريخ  اإن  كرامتهاالذلة، 

كان منا.. �شنعتنا.. اإبداعنا... ب�شاعتنا التي لالآن ما ُردت اإلينا.
عن  البعد  يكفيه  واإمنا  نحتمل،  ما  فوق  عناء  يكلفنا  ال  العلمي  البحث  �•
املنمقة  واالأبنية  تنتهي  ال  التي  والرتتيبات  واللجان  اململة  البريوقراطية 

والت�شريعات الفارهة.
•�البحث العلمي ميكنه اأن يتم يف اأروقة مدار�شنا وجامعاتنا وحتى يف بيوتنا 
من  اأكوام  فوق  تتمطى  والتي  وبحثه،  العلم  اأمر  بها  املنوط  وهيئاتنا  وموؤ�ش�شاتنا 

االأوراق واملحا�شر واجلل�شات والتو�شيات العقيمة.
.IOGQEG  ......... العلمي  •�البحث 

 åëÑ∏d  áØ¡∏àe  âØ∏e  πµ°ûHh  IOƒLƒe  ∫ƒ≤Y  ......... العلمي  •��البحث 
.á«HÉéjE’Gh ´GóHE’Gh
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امنحوها فر�صة لإثبات الذات

متوازنة. جادة..  الأمتها..  وفّية  خمل�شة  تكون  اأن  يجب  الفر�شة،  •�تلك 

äÉ«fÉ°ùfE’G ‘ Éªc äÉ«©«Ñ£dG ‘

É«fódG ‘ Éªc øjódG ‘

¿ƒµj ¿CG »¨Ñæj Éª«a Éªc øFÉµdG ‘

ôNB’G ‘ Éªc äGòdG ‘

وجه  على  وجامعاتنا  مدار�شنا  يف  ال�شابة  عقولنا  نربي  اأن  اأبدًا  ينبغي  •�ال 
املعلمون  يكلف  اإذ  العلمي،  البحث  دالالت  مع  ال�شفيه  التعاطي  على  اخل�شو�ص 
مواقع  على  من  باإ�شطيادها  فيقومون  حمددة،  اأبحاث  عمل  طالبهم  واالأ�شاتذة 
االإنرتنت ومن تالل امللفات امل�شتهلكة من كرثة تداولها واملعّدة �شلفًا، وباأي �شكل 
وباأي اإ�شلوب - ودون تفهم لدالالتها - ثم تو�شع يف اأغلفة وملفات اأنيقة ثم يلقيها 
ونلتزم  اخلطاأ،  يحدونا  ال  وحتى  للن�شيان،  معلموهم  فيلقيها  ملعلميهم  الطالب 
االإن�شاف اإذ لي�ص يف ذلك قاعدة عامة ولكن كثريًا مما يحدث - لالأ�شف - يتم 

وفق هذا االأ�شلوب.
النا�شئة  ولنوجه  العلمي...  البحث  مع دالالت  امل�شّوه  التعاطي  •��فلنحذر هذا 

اإىل:
1- اجلدية واالإلتزام واملو�شوعية.

2- وال�شدق يف االإطالع والتحري.

3-  االأمانة يف نقل املعرفة، الأن من يخون يف نقل معرفة غريه وين�شبها لنف�شه؛ 

يفقد اأثرها.
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4- والتعمق والنظر والتدبر يف م�شكالتنا التي فاقت احل�شر.

5- واالإبداع البحث يف مو�شوعات العلم.

ÜÉàµdG Gòg

يرجو  جهد  وتطبيقاته،  العلمي  البحث  مهارات  وممار�شة  واإتقان  الكت�شاب 
�شاحبه اأن يكون �شوتًا موازيًا ومتناغمًا مع ال�شرخة التي يجب اأن توقظ ماّلك 

القرار واأ�شحاب امل�شوؤولية واالإخت�شا�ص.

الأن يحظى البحث العلمي ب:
1- قرارات حقيقية.

2- وموازنات جادة.

3- ومالية رحبة.

4- وجهود مبتكرة.

5- وممار�شات جريئة وغري م�شبوقة.

واهلل تعاىل من وراء الق�شد
هم نعم املوىل ونعم الن�شري

وهو يهدي املخل�شني

…È°U Ú°ùM /QƒàcódG

Ω2015  ¢SQÉe - »ÑXƒHCG
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15 د. حسني صبري

اأهداف J�صتطيع حتقيقها
Hعد bراIA هذا الكتاب

hالتدjQب Yلى حمتوjاJه

1- الوعي ب�شرورة البحث العلمي.

2- اإتقان مهارة القراءة التحليلية النقدية.

3- تنمية القدرة على املقارنة والتف�شري والو�شف والتعليل.

4- ممار�شة مهارات النقد من االإ�شتنباط واالإ�شتقراء والتقييم.

5- تعزيز ملكة التاأمل العلمي.

6- اإ�شتخدام العقل واملنطق يف ترتيب احلجج واالأدلة والرباهني.

7- اإكت�شاب مهارة جمع املعلومات وت�شنيفها.

8- حتفيز القدرة على املالحظة املنظمة والتخطيط العلمي الدقيق.

9- تاأكيد االإلتزام اخللقي واحليادية واملو�شوعية.

10- تفعيل االأمانة العقلية والعلمية.

11- تنمية العمل اجلمعي وال�شعور باالإيجابية.

12- ممار�شة االإ�شت�شارة العلمية املن�شبطة.

13- توطيد النية املخل�شة خلدمة االأمة والدين واالإن�شانية.

14- اكت�شاب ملكة االإبداع والطالقة واملرونة وال�شفافية.

عن  الك�شف  على  والقدرة  واملعرفة،  البحث  يف  االإ�شافة  قيمة  15 -  تقدير 

احلقائق العلمية اجلديدة يف التخ�ش�ص.
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Jنوjر

»ª∏©dG åëÑdG
Scientific

Research

»اإخرتاع معدوم، اأو جمع متفرق، اأو تكميل ناق�ص، اأو تف�شيل جممل، اأو تهذيب 
مطول، اأو ترتيب خملط، اأو تعيني مبهم، اأو تبيني خطاأ«.

»ª°SÉ≤dG øjódG ∫ÉªL óªfi

¬HÉàc øe

zåjóëàdG óYGƒb{

ينبغي ملن اأراد الكتابة يف فن قد �ُشِبَق اإليه اأن ال يخلو عمله من خم�ص فوائد:
كان  اإذا  �شرحه  اأو  متفرقًا،  كان  اإذا  جمعه  اأو  مع�شاًل،  كان  �شيء  ا�شتنباط 

غام�شًا، واأو ح�شن نظمه وتاأليف، اأو اإ�شقاط ح�شو وتطويل.

¬Ø«∏N »LÉM

¬HÉàc øe

z¿ƒæ¶dG ∞°ûc{
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fحن fدYوك fhقول لك HوVصوح

الدقيق. العلمي  تخ�ش�شك  •�اإخرت 
•�حدد:

اأواًل ..... رغباتك وتطلعاتك.
ثانيًا .....  قدراتك واإمكانياتك.

وبثقة تامة و�شفافية كاملة

جهة  من  العلمي  تخ�ش�شك  وبني  جهة  من  وقدراتك  رغباتك  بني  وّفق  �•
ثانية.

»العلم اأكرث من اأن ُيح�شى، فخذوامن كل �شيء اأح�شنه«
»علي بن اأبي طالب كرم اهلل تعاىل وجهه«
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19 د. حسني صبري
ال�صفحات التالية

قراءتها  منها  الغر�ص  والعبارات،  الكلمات  من  مرتا�شة  �شطورًا  لي�شت 
وتفح�شها واإ�شتيعابها بعمق وح�شب.. واإمنا �شيغت تلك ال�شفحات لهدف اأ�شا�شي 

ووا�شح وهو:

  ô«µØàdG á°Sóæg »a á«ÑjQóJ IQhO º«ª°üJ

≈∏Y …ƒàëJ

åëÑdG §HGƒ°Vh ∫ƒ°UCG
»ªjOÉcCG »ª∏Y πµ°ûH »ª∏©dG

ô°ù«dGh ádƒ¡°ùdÉH ∞°üàj

≥«Ñ£àd Ió«L á°Uôah
»ª∏©dG åëÑdG äGAGôLEG Ö∏ZCG

»∏ªY πµ°ûH

وفر�شة جيدة ملمار�شة اأغلب 
اإجراءات البحث العلمي 

ب�شكل عملي

 ∂æe Üƒ∏£ªdÉa

بعناية. ال�شفحات  هذه  •�قراءة 
املطلوبة. االإجراءات  تنفيذ  يف  عالية  وهمة  بفعالية  •�امل�شاركة 
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ƒg åMÉÑdGh πYÉØdGh ∫hC’G É¡aôW

 »fÉ°ùfE’G π≤©dG
The Human Mind

á©HÉààe πMGôe á¡LGƒªdG ∂∏àd

»ª∏©dG åëÑdG
á¡LGƒe
Facing

البحث العلمي
á¡LGƒe

Facing

á©HÉààe πMGôe á¡LGƒŸG ∂∏àd

مع مقت�شيات الن�ص االإلهي املواجهة االأوىل:   
املواجهة الثانية:   مع م�شكلة البحث

مع الكلمة املواجهة الثالثة:   
مع نوع البحث املواجهة الرابعة:   

مع منهج البحث املواجهة اخلام�شة:   
مع مو�شوع البحث املواجهة ال�شاد�شة:   

مع املعلومة املواجهة ال�شابعة:   
مع م�شّودة البحث املواجهة الثامنة:   

مع ال�شكل النهائي للبحث املواجهة التا�شعة:   
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21 د. حسني صبري

»ª∏©dG åëÑdG
á¡LGƒe
Facing

املواLهة الأhىل

The First Facing

مع
مقت�شيات الن�ص االإلهي

 With The

Holly Texts Requirements
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23 د. حسني صبري

OوLيف الو

¿ÉHÉàc

 √ôgGƒ¶H ¿ƒµdG ÜÉàc
´ƒæàdG Iójó°T á«©«Ñ£dG

¿É°ùfE’G ÜÉàch
¬JÉgÉéJEGh ¬dÉ©aCGh √ôgGƒ¶H

ó«≤©àdG Iójó°T

≈dÉ©J ¬q∏dG ΩÓc »a Iƒ≤H Éª¡æY ôÑ©ªdGh

 ºjôµdG ¿BGô≤dG
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:≈dÉ©J ˆG ∫Éb

{اإbراأ HاSسم HQك الذي خلق} العلق )1(

� دعوة اإىل القراءة والفهم والتحليل وفق توجه اإمياين خمل�ص•
{اأaلم j�سريhا يف الأVQض aينظرhا...} غافر )82(

� دعوة اإىل النظر واالإعتبار والتدقيق•
{hلقد j�سرنا القراآن للذcر aهل eن eذcر} القمر )17(

� دعوة اإىل التاأمل والعظة واالإنتفاع•
{اأhمل jرhا cيف jبدئ اهلل اخللق Kم jعيده اإن Pلك على اهلل j�سري}

 العنكبوت )19(.
دعوة اإىل املالحظة واال�شتقراء املنظم والدقيق للكائنات.

{Jhلك الأeثال ن�سرHها للناSض ehا jعقلها اإل العاملون}

العنكبوت )43(
دعوة اإلى التعقل واال�ستنباط

)اأhمل jتفكرhا يف اأنف�سهم eا خلق اهلل ال�سماhات hالأVQض ehا Hينهما 

اإل Hاحلق hاأLل e�سمى hاإن cثريًا eن الناSض HلقاHQ Aهم لكاaرhن} - 
الروم )8(
� دعوة اإىل التفكري واال�شتنتاج يف الظاهرات االإن�شانية•

Kم  اأjام  Sستة  Hينهما يف  ehا  hالأVQض  ل�سماhات  خلقا  الذي  )اهلل 

اإSستوi على العرTض eالكم eن hOنه eن hيل hل Tسفيع اأaال Jتذcرhن( - 
ال�شجدة )4(

� دعوة اإىل التذكر واملنهجية يف �شبط املعلومات وتوظيفها بحقها•
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25 د. حسني صبري

.. »ª∏©dG åëÑ∏d áëjô°U IƒYO

¥OÉ°üdG ≈dÉ©J ¬q∏dG »Mh

 ø«æeDƒª∏d πeÉ°T è¡æe

»JB’Gh »°VÉªdÉH QÉÑNEG

»fÉ«Hh »ª∏Yh …ƒ¨d RÉéYEG

áªMQh iógh Qƒf

á©jô°Th Ió«≤Y

¬fCG øY kÓ°†a

¬fEÉa

ºjôµdG ¿BGô≤dÉa

..»ª∏©dG åëÑ∏d áëjô°U IƒYO

التعلق  درجة  والوعي  الثقافة  من  بلغ  حري�ص  موؤمن  اإن�شان،  كل  على  وفر�ص 
باأ�شراط البحث العلمي و�شوابطه ومقت�شياته من:

اإ�شتقراء،  تاأمل، عظة، مالحظة،  اإعتبار،  اإطالع، حتليل، فهم، نظر،  قراءة، 
اإلتزام، حيادية  اأمانة،  اإميان،  اإ�شتنتاج، تذكر، منهجية،  اإ�شتنباط، تفكر،  تعقل، 

واإخال�ص

فبعد كونه �شرورة حياتية
فاإن البحث العلمي �شرورة اإميانية ال ميكن ت�شوره ترفًا اأو رفاهية

)اأحمد زويل(
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اإن املعلومات املتناثرة غري املنظمة ال قيمة لها وال ميكن اأن ت�شمى 
معرفة، وال ت�شبح ذات قيمة اإال اإذا تاآلفت يف �شيغة واحدة.

العلمي؟ البحث  عن  تعرف  •�ماذا 
1- التحري والتق�شي عن �شيء ملعرفته معرفة دقيقة.

.................................................. -2

.................................................. -3

Research اأي اأن نعيد فح�ص ال�شيء اإ�شارة اإىل الدقة  يعني  •�وباالإجنليزية 
الديدة يف الفح�ص.

?±GógCG øe »ª∏©dG åëÑdG ≥≤ëj ¿CG ™bƒàJ GPÉe

»ÁOÉcC’G iƒà°ùŸG ≈∏Y

1- التو�شل اإىل معرفة جديدة.

2- اإكت�شاف حقائق مل تكن معروفة من قبل.

3- حل م�شكلة علمية نظرية اأو تطبيقية.

4- تطوير معلومات موجودة.

..................................... -5

..................................... -6
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»°üî°ûdG iƒà°ùŸG ≈∏Y

1- زيادة ح�شيلتي من املعرفة.

2- جتديد ثقتي بنف�شي.

.....................................-3

.....................................-4

.....................................-5

.....................................-6

.....................................-7

»∏ª©dG ™bGƒdG iƒà°ùe ≈∏Y

1- اإ�شافة مبتكرة للر�شيد العلمي يف التخ�ش�ص.

2- اإجناز مُيّكن االإن�شان من تغيري الواقع اإىل االأف�شل.

.................................................... -3

....................................................-4

....................................................-5

....................................................-6

.................................................... -7
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»ª∏©dG åëÑdG
á¡LGƒe
Facing

املواLهة الثاfية

 The Second

Facing

åëÑdG á∏µ°ûe ™e

 With The

Problem of Research
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Mقيقة
Fact

¿ÉÄ«°T ¬©e ôcòj ..»ª∏©dG åëÑdG ôcòj ÉeóæY

The Problem  á∏µ°ûŸG  Éª¡dhCG   

حمري. •�موقف 
تفكريًا. •�يتطلب 

حل. اإىل  •�يحتاج 
....................................................�•
....................................................�•
....................................................�•

:»ª∏©dG åëÑdG

االأر�ص. •�اإعمار 
•�ترّقي يف العبادة اإذا اإقرتن باإميان خمل�ص.
واالأمة. واالإن�شان  العقل  تطوير  حلركة  •�دفع 
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á∏µ°ûªdG

äÉLQO ≈∏Y ¿ƒµJ

áHƒ©°üdG øe áJhÉØàe

ô«µØàdG øe ''GQób Ö∏£àJ

AGOC’Gh

امل�صكلة

á∏µ°ûŸG á¡LGƒe ‘ »ª∏©dG åëÑdG ±ógh
حدوثها.. �شبب  •�معرفة 

بدقة. •�و�شفها 
علمية. بطريقة  •�فهمها 
والعلم. بالواقع  •�ربطها 

وتفا�شيلها. حقائقها  عن  •�التنقيب 
فيها. والتحكم  •�حلها 

قانون. اإىل  منها  •�التو�شل 

...iôNCG kÉaGógCG ôcPCG
....................................................�•
....................................................�•
....................................................�•

»ينبغي اأنت تتهياأ للباحث العلمي ظروف مو�شوعية 
عديدة متكنه من اإجناز بحثه، لكن تبقى ال�شيادة للجهد 

الذاتي للباحث«.
»ª∏©dG åëÑdG øa ÜÉàc øe

zêOôØ«H ΩÉ«dh{
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ÉeEG á∏µ°ûªdG

á≤∏¨e

  CloseA

Problem

áMƒàØe

An Open

Problem

امل�صكلة اإما

•�غام�شة.
الطبيعة  عوامل  نتيجة  •��حتدث 

ومتغريات الواقع.
�شعب. •�حلها 

يف: يحدث  •�مثلما 
-  العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء.

واحتياجات  املعا�ص  اليومي  -  الواقع 
االإن�شان.

واالجتماع  كالتاريخ  االإن�شانية  -  العلوم 
والفل�شفة وعلوم اللغة

والتوحيد  كالفقه  ال�شرعية  -  العلوم 
والتف�شري واحلديث

•��ي�شعب تكرار احلل عند تكرار امل�شكلة 
ب�شبب ت�شابك وتعقد متغريات امل�شكلة 

)الظاهرة(.

•�وا�شحة.
االإن�شان. �شنع  •�من 

حمدد. •�حلها 
يف: يحدث  •�مثلما 
- العلوم الريا�شية.

- املنطق.
الكربى  التفكري  -  مهارات 

وتف�شيالتها.

تكررت  كلما  حلها  يتكرر  �•
متغريات  ثبات  ب�شبب  امل�شكلة 

وعنا�شر امل�شكلة عند حدوثها.
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اأمامك جمموYة من م�صكالت...
á∏µ°ûe πc ´ƒf OóM

مع التنبه اإىل اأن التمييز بني هذين النوعني من امل�شكالت لي�ص متييزًا قطعيًا.
الدموية. باجللطة  واالإ�شابة  الدم  حمو�شة  درجة  بني  •�العالقة 
للقلب. اخللقية  العيوب  عالج  يف  املطورة  التقنيات  •�اإ�شتخدام 

الهند�شة  تعلم  يف  الطالب  تواجه  التي  ال�شعوبات  على  التغلب  •��طرائق 
التحليلية.

يف  البرتوكيماوية  ال�شناعات  تطور  يف  البرتول  ظهور  على  املرتتبة  •��االآثار 
دولة االإمارات العربية املتحدة بني عامي 1980 - 1990.

واملت�شوفة. والفال�شفة  املتكلمني  بني  تعاىل  اهلل  روؤية  •�مفهوم 
الكرمي. القراآن  والبياين الآيات  اللغوي  •�نظرية اجلاحظ يف تف�شري االإعجاز 

االأر�شطي. القيا�ص  من  امل�شلمني  املناطقة  •�موقف 
•��العالقة بني ا�شتخدام و�شائل التوا�شل االجتماعي ودرجة التما�شك االأ�شري 

يف القاهرة يف العقد االأول من القرن الع�شرين.

...á«ãëH äÓµ°ûŸ iôNCG êPÉ‰ πé°S

....................................................�•

....................................................�•

....................................................�•

....................................................�•
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IQÉ°TEG
لي�شت امل�شاكل وحدها م�شوؤولة عن ق�شور املعرفة وغياب االإبداع العربي، واإمنا 

امل�شوؤول االأول هو غياب اإ�شت�شعارها.

πé°S
االأكادميي؟ العلمي  تخ�ش�شك  •�ما 

....................................................

اأخرى؟ مبجاالت  اإهتمامات  •�هللك 
....................................................

•�اأذكرها
....................................................

≥FÉbO ‘
واالأكادميي  العلمي  تخ�ش�شك  واقع  ومن  فت�ص..  اأفكارك..  ركز  تاأمل.. 
التي  امل�شكالت  من  خم�شة   - االأقل  على   - التالية  النقاط  يف  �شع  واإهتماماتك 

يعانيها جمتمعك وت�شتحق جهودًا بحثية علمية.
ال ت�شع عناوين كربى.. واإمنا ادخل اإىل التفا�شيل والدقائق املوؤثرة يف ن�شيجنا 

الفكري والعلمي وواقعنا احلياتي:
....................................................�•
....................................................�•
....................................................�•
....................................................�•
....................................................�•
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»ª∏©dG åëÑdG
á¡LGƒe
Facing

املواLهة الثالثة

 The Third

Facing

áª∏µdG ™e

With The Word
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عندما يذكر البحث العلمي.. يذكر معه �شيئان

The Library   áÑàµŸG    Éª¡«fÉK

•�مكان.
خ�شو�شيته. •�له 

االأوىل. بالدرجة  معرفية  •�خدماتها 

:≥Ñ°S Ée ≈dEG ∞°VCG

....................................................�•

....................................................�•

....................................................�•

....................................................�•

....................................................�•

....................................................�•
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املكتبة 

áÑàµªdG
.É¡¡HÉ°TÉeh Öàc

                                 ≈∏Y  …ƒàëJ

.áYƒæàe ádOCGh

 áÑàµªdG IQGOEG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ô«Z

z…ô°ûÑdG ô°üæ©dG{

áYƒÑ£ªdG IOÉªdG

Printed MaterialThe

ô¡¶J:ÉgRôHCG øe áYƒæàe ∫Éµ°TCG »a áYƒÑ£ªdG á«ª∏©dG IOÉªdG

á∏«°UCG QOÉ°üe

ºLÉ©e

áãjóM ™LGôe

É«aGôLƒ«∏ÑH

äÉYƒ°Sƒe

äÉjQhO
äÉWƒ£îe

¢ù«eGƒb

á«ÑæLCG Öàc
áØ∏àîe äÉ¨∏H
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•��اأ�شد اإرتباطًا باالأمور االأ�شا�شية 
االأولية ملو�شوع البحث.

•��متت كتابته يف الع�شر املتعلق 
مبو�شوع البحث اأو ال�شخ�شية 

مو�شوع البحث.
•�  ميدنــا باحلقائق االأولية وباالآراء 

معًا.

•��ي�شري اإىل ما كتب حول مو�شوع 
البحث.

اأو  الع�شر  اإنق�شاء  بعد  •��ُكِتَب 
غري  اآخرين  اأ�شخا�ص  من 

ال�شخ�شية مو�شوع البحث.
فقط. واالأحكام  باالآراء  •�ميدنا 

åMÉÑdG  …õjõY

Qó°üªdG ÜÉàµdG

Original

Source

™LôªdG ÜÉàµdG
Secondary

Source

 ø«H ¥ôØdG ±ôYG

 π«°ü– ‘ »ãëÑdG ∑ó¡L Ö∏ZCG ¬Lƒàj ¿CG »¨Ñæj

.á∏«°UCG QOÉ°üe ≈dEG á«ª∏©dG åëÑdG IOÉe ™«ªŒh
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?áÑàµŸG øe √ójôJ …òdG ÜÉàµdG ≈dEG π°üJ ∞«c

يف البداjة

يجب اأن حت�شل على فكرة كافية عن ت�شنيف الكتب يف املكتبات
حيث اإن هناك

 ∑Éæg ¿EG å«M

 …ô©°ûdG  …ƒjO ∞«æ°üJ¢SôéfƒµdG ∞«æ°üJhiôNBG äÉØ«æ°üJh

وهذه  واملتخ�ش�شة  العامة  املكتبات  يف  تتوفر  الت�شنيفات  لحظ اأن   تلك 
تختلف عن:

بيته يف  االإن�شان  ميلكها  التي  ال�شخ�شية  •�املكتبات 
)وت�شنف  وال�شراء  البيع  هدفها  التي  التجارية  •��واملكتبات 

الكتب فيها وفق رغبات وميول اأ�شحابها(
ديوي  بت�شنيف  ت�شتعني  العربية  دولنا  واملتخ�ش�شة يف  العامة  املكتبات  اأغلب 

الع�شري مع بع�ص التعديل واالإ�شافة، حيث اإنه:
تبداأ  ع�شرة،  رئي�شة  جماالت  يف  ينظمها  الكتب،  ت�شنيف  يف  عاملي  نظام 
باالأ�شفار وتنتهي بالت�شعمائة،و كل جمال منها ينق�شم اإىل ع�شرة اأق�شام وكل ق�شم 

اإىل ع�شرة فروع:
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hاملجالت هي

 ¬æµd ¬JÉ©jôØJ á©°ùH á«µjôeC’G ¢Sô‚ƒµdG áÑàµe ∞«æ°üJ õ«ªàj

 ∞«æ°üJ É¡∏ª©à°ùj »àdG ΩÉbQC’G øe k’óH á«FÉé¡dG ±hô◊G πª©à°ùj

.…ô°û©dG …ƒjO

000

100

200

300

400

áeÉ©dG ∫ÉªYC’G

áØ°ù∏ØdG

äÉfÉjódG

äÉ«YÉªàLE’G

äÉ¨∏dG

áàëÑdG Ωƒ∏©dG

á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG

¿ƒæØdG

ÜGOB’G

ºLGÎdGh É«aGô¨÷Gh ïjQÉàdG

500

600

700

800

900

اإVصافة

تتيح  التي  اأعداد ال ح�شر لها من املكتبات االإلكرتونية، واملواقع  اليوم  تنت�شر 
للقاريء والباحث تنزيل ما ي�شاء من كتب ومراجع، مثلما تتيح له ت�شفح الكتاب 
وقراءته، وتي�شر له احل�شول على الدرا�شات املتخ�ش�شة باأعداد هائلة، واملجالت 

العلمية املحكمة، واال�شت�شارات والن�شائح والتوجيهات البحثية العلمية.
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الببليوLرافيا

Bibliography

للمكتبة،  امل�شاحب  الفعل  والقراءة هي  العلمي،  البحث  املكتبة من �شرورات 
والببليوجرافيا من امل�شابيح التي تك�شف الطريق ال�شحيح ملمار�شة فعل القراءة 

البحثية.
ك�شوف  يف  وتقدميه  به  والتعريف  الفكري  االإنتاج  جمع  •��علم     É¡fEG

وقوائم واأدلة م�شنفة.
•�ربط الباحث بالدرا�شات املا�شية واجلارية.   É¡aóg

•�تي�شري منهج بحثه.   

•��اإمداد الباحث بكل امل�شادر والدرا�شات واملوؤلفات التيت ت�شل    

مبو�شوع بحثه.

 :É¡Ø«æ°üJ

 ,IóY  äÉØ«æ°üJ  …ôµØdG  º¡LÉàf  É«aGôLƒ«∏ÑÑdG  º∏Y  ‘  ¿ƒ°üàîŸG  ∞æ°üj 

:å«M øe ∞∏àîJh

•�الزمن: الذي تغطيه.  

•�املكان: قومية، حملية، اإقليمية.   

•�املجال: عامة، متخ�ش�شة.   

•�نوع املادة: دوريات، ن�شرات، مقاالت...   

•�م�شتوى امل�شادر: اأولية، ثانوية.   

•�الرتتيب: هجائيًا ح�شب املوؤلف، العنوان، املو�شوع.   
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Üô©dG óæY É«aGôLƒ«∏ÑÑdG

ΩóbCG øe

â°Sô¡ØdG
 ËóædG øH’

øY ¿ƒæ¶dG ∞°ûc
 ¿ƒæØdGh ÖàµdG »eÉ°SCG

áØ«∏N »LÉM

iód ¿ƒµj ¿CG ¿hO »ª∏Y åëH óLƒj ¿CG Qóæj
á«aGôLƒ«∏Ñ˘Ñ˘dG QOÉ˘°üŸÉ˘H ΩÉŸEGh á˘aô˘©˘e √RÉ˘é˘fEG ≈˘∏˘Y º˘FÉ˘≤˘dG

.¬ãëH ´ƒ°VƒÃ á∏°üàŸG
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اأOلة الكتب يف املكتبة

:ÖàµdG øe ójôJ Ée ‹EG ∫ƒ°UƒdG ≈dEG ≈©°ùJh áÑàµŸG ≈dEG πNóJ ÉeóæY

وبت�شنيفها. مبحتواها  اأعلم  فهم  املكتبة،  على  بامل�شرفني  ت�شتعني  اأن  •��لك 
اأخرى. متعة  تعادلها  ال  الكتب  من  تريد  عما  بنف�شك  البحث  متعة  •��لكن 

ÖàµdG ≈∏Y ádGódG äÉbÉ£ÑdG ´GƒfCG ÚH õq«e

بطاقات  اإىل  اجته  تريده،  الذي  الكتاب  موؤلف  ا�شم  فقط  تعرف  كنت  •��فاإن 
املوؤلف وفيها )ا�شم املوؤلف، ا�شم الكتاب، رقم الطبعة، مكان الن�شر، جهة 

الن�شر، تاريخ الن�شر وبيانات اأخرى كالتحقيق والرتجمة واالأجزاء(.
وفيها  العنوان  بطاقات  اإىل  اجته  الكتاب،  عنوان  فقط  تعرف  كنت  •��واإن 

نف�ص البيانات ال�شابقة لكنها مرتبة هجائيًا وفق ا�شم الكتاب.
•��واإن كنت جتهل ا�شم املوؤلف وعنوان الكتاب معًا، فيكفي اأنت حدد مو�شوع 
اأو  الكيميائية  اأو  الفل�شفية  اأو  مثاًل  االأدبية  املوؤلفات  من  كان  اإن  الكتاب، 
البيانات  اإىل بطاقات املو�شوع، وفيها نف�ص  الطبيعية وهكذا، عندها اجته 

ال�شابقة لكنها مرتبة ح�شب مو�شوع الكتاب.
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Jعرف اإىل مناPج البطاbات

Main Card        á«°ù«FôdG äÉbÉ£ÑdG

هي البطاقة االأم ومنها تعد البطاقات االأخرى
)قد تكون باملوؤلف اأو بالعنوان(

…È°U Ú°ùM
»é¡æŸG ∂°ûdG OGhQ

Ω2011 ,»ÑXƒHCG ,AÉ«°†dG QGO
º°S 23 ,¢U 280

الفكر االإ�شالمي

رقم الطلب

∞dDƒŸG

تاريــخ الن�شـر

بيانات الن�شر

مدخل اإ�شايف 
باملو�شوع

مدخل اإ�شايف 
بالعنوان

العنوان

بيانات التوثيق
•�ال�شفحات

•�احلجم
اأ- العنوان

الفرق واملذاهب االإ�شالمية
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 يف OاNل املكتبة

áÑàµŸG ábhQCG ÚH πNóJ ÉeóæY

حمتوياتها. •�طالع 
املكان. مع  االألفة  نف�شك  •�اأك�شب 

)اإن  الرفوف.  اأعلى  املوجودة  االأدلة  على  خمت�شرة  �شريعة  اإطاللة  •��خذ 
ذلك يكفيك الأن ت�شتدل بي�شر على اأماكن الكتب(.

البطاقات. اأماكن  اإىل  •�اإجته 
املكتبة. على  امل�شرف  من  واالإر�شاد  املعونة  طلب  يف  ترتدد  •�ال 

الثالث. البطاقات  اأنواع  على  منه  •�تّعرف 
البطاقات. ا�شتخدام  على  عملي  بتدريب  •�قم 

حمدودة. دقائق  اإال  ذلك  ي�شتغرق  •�لن   ßM’

•��لكن قيمتها احلقيقية تكمن يف اإجناز بحثك العلمي، اإنها فائدة    

ال تقدر.

zÒãµdG ´É°VCG ób øe π«∏≤dG ™««°†J ≈∏Y kÉeƒ∏e ¢ù«d{

(ßMÉ÷G)
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IAالقرا

ÊóH »Ñ°üY »∏≤Y ó¡L IAGô≤dG

القراءة. ملحبة  نف�شك  •�هيئ 
يومك. من  معلوم  وقت  لها  اأ�شيلة،  عادة  •�اجعلها 

قراأت. اأنك  يومًا  تندم  لن  اأنك  •�تاأكد 

ب�سرط
الرتكيز. حال  يف  واأنت  •�اإقراأ 

تقراأ. ملا  حافظة  ذاكرة  ذاكرتك  •�اجعل 
باأن يفتح لك مغاليق االأمور ويلهمك  •�ا�شغل وعيك مبا تقراأ فاإن ذلك كفيل 

االأفكار املبدعة واحللول املبتكرة.
مرحلة  اإىل  تعداها  بل  الذاكرة  يف  والنق�ص  القراءة  حدود  عند  تقف  ال  �•

مقابلة االأفكار ببع�شها وربطها باأ�شدادها ومثيالتها وعللها ونتائجها.

 äÉeƒ∏©e øe ¬µ∏“ Ée ºéM ‘ AÉcòdG ¢ù«d

 πãeC’G ∞«XƒàdG ≈∏Y ∂JQób ‘ É‰EGh ,±QÉ©eh

.äÉeƒ∏©ŸG ∂∏àd
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cيف Jقراأ?

اأنواع  اإىل  البحثية  القراءة  البحث  مناهج  بعلم  املخت�شون  اخلرباء  يق�شم 
خمتلفة، لكن القراءة بغر�ص البحث العلمي ينبغي اأن تتم عرب خطوات ثالث.

dhC’G Iƒ£ÿG≈      قراءة اإطالع

اأنت  منها  والغر�ص  البحث،  مو�شوع  اختيار  قبل      وتتم 
اختيار  م�شقة  عليك  تي�شر  املعلومات  من  وفرة  متلك 

املو�شوع.

á«fÉãdG Iƒ£ÿG     قراءة فاح�صة

    وتتم بعد اختيار مو�شوع البحث، وتكفي الأن تطرح عليك 
الفرو�ص املوجهة الآليات بحثك العلمي.

áãdÉãdG Iƒ£ÿG     قراءة حتليلية

    تتم عند جمع البطاقات العلمية، وتت�شل اإت�شااًل وثيقًا 
مبا�شرًا مب�شكلة البحث.

AÉª°ùdG »Mh øe á«fÉ°ùfE’G â°ùe’ »àdG ≈dhC’G áª∏µdG
zCGôbG{
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ويت�شل  كتب  ما  كل  على  الباحث  اطالع  ب�شرورة  يرى  من  اخلرباء  •��من 
مبو�شوع بحثه.

•��وهناك اجتاه اآخر، يتخوف من ذلك، لئال يوؤثر على عقلية ومنهج الباحث 
ويوجهه الأفكار واجتاهات بعينها.

¬dÉb Éª«a øªµj á«dÉµ°TE’G √òg πM

z¿ƒµ«H{ …õ«∏‚E’G ±ƒ°ù∏«ØdG

BGôbEG

óæØJh ¢VQÉ©àd ’

 º∏°ùJh øeDƒàd ’h

ôµ```ØJh ¿õàd πH
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ÒµØàdÉa

واالأ�شخا�ص  االأ�شياء  بداًل من  ي�شتخدم رموزًا ودالالت معينة  ن�شاط عقلي  كل 
واملواقف واالأحداث، وي�شمل جميع العمليات العقلية يف ذهن االإن�شان من ت�شور 
وتذكر وتخيل واأحالم وفهم وا�شتدالل وتعلم وتعليل ونقد واإبداع وتخطيط، وو�شيلة 

التفكري هي اللغة.

ويوؤثر  توافرت ل�شاحبها من م�شادر خمتلفة،  املعلومات،  áaô©ŸGh   بناء من 

وقراراته  و�شيا�شاته  الفرد  توجهات  �شناعة  يف  املعريف  البناء  هذا 
و�شلوكه.

التي  املنهجية  مييزه  ما  واأهم  املنظمة،  العلمية  املعرفة  من  º∏©dGh    نظام 

هو  املنهج  الأن  �شحيح،  والعك�ص  العلم  قرين  فاملنهجية  عليها،  ُيبنى 
اخلطوات املنتظمة التي يتبعها العامل )الباحث( ملعاجلة ق�شية ما.

يكون منهجيًا  وعندما  ب�شكل حمدد  االإن�شان  تفكري  ª∏©dG ÒµØàdG ÉeCG«  فهو 

ومتخ�ش�شًا.

:¬Whô°T øeh

اأن يكون منتظمًا ودقيقًا ومنطقيًا و�شحيحًا ويوؤدي اإىل نتيجة.

 ÒµØàdGh »Ø°ù∏ØdG ÒµØàdG øY πµ°ûdG Gò¡H »ª∏©dG ÒµØàdG π°üØæj ’

 á¨d ¬°ùØæd º∏©dG ‘ åMÉÑdG ™æ°U Éª∏ch ,»HOC’G ÒµØàdGh »≤£æŸG

 ™°ShCG Éª∏c ;ΩÉé°ùfGh §HGôJ ‘ ÒµØàdG øe ¿GƒdC’G √òg øª°†àJ

.ÚYóÑŸG øjôµØŸG áMÉ°S ‘ kÉ≤F’ kÉfÉµe ¬°ùØæd
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مترjن
Practice

لتفعيل الذاكرة

العلمية املو�شوعات  من  واحدًا  •�اإخرت 
)يت�شل بطبيعة تخ�ش�شك العلمي(

تاريخ  الكالم،  علم  نووية،  فيزياء  الوبائية،  االأمرا�ص  طب  اإ�شالمي،  فقه 
اإ�شالمي معا�شر، علم نف�ص اإكلينكي...

:øjôªàdG AGôLE’ (áYÉ°S ∞°üf) á≤«bO ÚKÓK OóM

بي�شاء. ورقة  اأمامك  •��شع 
اأفكارك. •�اإ�شتجمع 

وعقلك. بحوا�شك  •�تهياأ 
واهتمامك  بتخ�ش�شك  ال�شلة  ذات  العلمية  املو�شوعات  من  واحدًا  •��اإخرت 

البحثي.
بهذا  وتت�شل  بالك  على  تخطر  فكرة  كل   - رئي�شة  نقاط  يف   - •���شجل 

املو�شوع.
بع�شها  وجتر  تتداعي  اأفكارك  دع  لالأفكار،  احلر  التداعي  قانون  •��ا�شتخدم 

بع�شًا.
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 â°ù«dh áfRÉN á«fÉ°ùfE’G IôcGòdG

á≤HÉ°ùdG ∂aQÉ©Ÿ á©«°† oe

�شجلته. ما  قراءة  اأعد  الت�شجيل،  •�بعد 
اأو مرتابطتان ك�شبب  االأفكار، هل توجد فكرتان مت�شابهتان  •��ابحث يف تلك 
اأخرى  لفكرة  يوؤديان  بجمعهما  اأو  الت�شاد  تقابل  متقابلتان  اأو  ونتيجة 

جديدة.
الورقة. نف�ص  يف  كله  ذلك  •�دّون 

بنف�شك(. النتيجة  )الحظ  واالآخر  احلني  بني  التمرين  نف�ص  •�كّرر 
بتخ�ش�شك  املت�شلة  االأفكار  من  جمموعة  الورقة  يف  اأمامك  •���شتتجمع 
العلمي، مل تكن تتخيل اأنك تعرفها، هذه االأفكار هي الوقود الذي �شي�شحذ 

ذهنك ويوجهك ملو�شوع بحثك.

 øe ¬µ∏‰ Ée ¿EG ,ΩóY øe »JCÉJ ’ IôµàÑŸG IôµØdG

 ÉfQÉµaC’  Iôªãe  QhòL  »g  áÑFÉ°U  á≤HÉ°S  QÉµaCG

.áYóÑŸG
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Iرcة التطبيق لتفعيل الذاbQh

العلمي: ••�التخ�ش�شي 
باختياره( قمت  )الذي  ••�املو�شوع 

باملو�شوع: ملت�شلة  ••�االأفكارا 
....................................................�•
....................................................�•

ال�شابقة: االأفكار  من  امل�شتنبطة  ••�االأفكار 
....................................................�•
....................................................�•

القراءة: من  مزيد  اإىل  حتتاج  ••�اأفكار 
....................................................�•
....................................................�•

العلمي: للبحث  كمو�شوعات  ت�شلح  ••اأفكار 
....................................................�•
....................................................�•

العلمي(: للبحث  )فر�شيات  �شحتها  من  للتحقق  حتتاج  ••اأفكار 
....................................................�•
....................................................�•

التمرين: ختام  يف  اإليها  تو�شلت  مبتكرة  مبدعة  ••اأفكار 
....................................................�•
....................................................�•
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الإfرتfت
Internet

áMƒªW ájô¶f Iôµa @
 @ ¤G É¡≤jôW äóLh

 »∏©ØdG ≥«Ñ£àdG
πFÉg åjó–h Qƒ£J É¡≤◊ @

Üƒ˘˘˘˘°SÉ◊G ΩGó˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°SEG äGQÉ˘˘˘˘¡Ÿ ∂fÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘JEG¯
.ájô°üY IQhô°V

AGô˘˘˘˘LE’ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y ≈˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Z ’ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dhCG Iƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘Nh ¯
•ƒÑ°†ŸG »ª∏©dG åëÑdG
≈∏Y ∑óYÉ°ùj ¬fEG

” ƒd , ™FGQ RÉ‚EG ,âfÎfE’G
 ∫ƒ```°UC’G  ≥```ah ¬dÓ````¨à°SEG

åMÉÑdG …õjõY

øe  Qób ÈcCG Ëó≤J
á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG

øe ∂ãëH ´ƒ°VƒÃ
á«ª∏Y äÉ¡L IóY

≥Kƒe …ƒb AÉ°üMEG
QOÉ°üŸGh äÉÑàµª∏d
ΩóîJ »àdG ™LGôŸGh
äÉÑàµe ÈY ,∂ãëH

 ⁄É©dG

¢UÉî°TC’G ™e π°UGƒàdG
õcGôŸGh äÉ¡÷Gh

⁄É©dG OÓH ‘ á«ãëÑdG

äÓµ°ûª∏d Ohófi ÒZ Qƒ°üJ
∂°ü°üîJ ´ƒ°VƒÃ á≤∏©àŸG

 »ª∏©dG

äGõéæŸG çóMCG ≈∏Y ´ÓWE’G
QOÉ°üŸG øe äÉeƒ∏©ŸGh

á°ü°üîàŸG á«ª∏©dG

´ƒ°VƒÃ π°üàJh âfÎfE’G ÈY ∂∏°üJ áeƒ∏©e πc ¿EG

á«bGó°üŸÉH ∞°üàJh  ,Ióªà©e ™bGƒe øe ¿ƒµJ ¿CG Öéj , »ª∏©dG ∂ãëH

 .π«°UC’G ÉgQó°üŸ É¡àÑ°ùfh É¡àbO ‘ Ióªà©eh ,ágGõædGh

ßM’
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»ª∏©dG åëÑdG
á¡LGƒe
Facing

املواLهة الراHعة

 The Fourth

Facing

åëÑdG ´ƒf ™e

 With The

Kind of Research
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Mدf Oوع Hحثك

 Ö°ùM 
¬Yƒ°Vƒe ¯

¬é¡æe ¯
 ¬dÉ› ¯

¬aóg ¯

ح�شب  البحث  •�يختلف 

øµd  الواقع العلمي ي�شري اإىل اأن هذا التمييز لي�ص عمليًا. اإذ اإن البحث العلمي 

رغم متيزه باملو�شوع واملجال الذي ينتمي اإليه.
بعدد  وي�شتعني  احلقائق  عن  التنقيب  اإىل  مايهدف  عادة  العلمي  EÉa¿  البحث 

وافر من املناهج واأ�شاليب الدرا�شة.

¬Yƒf ¿Éc Éª¡e »ª∏Y åëH πc ‘ ¿EGh

حمدد. •�مو�شوع 
وا�شحة. •�اأهداف 

وا�شتق�شاء. •�بحث 
معلومات. وجمع  •�اإطالع 

واإجراءات. •�فرو�ص 
حقائق. •�اإكت�شاف 

علمي. •�اإجناز 
للباحث. العلمي  التخ�ش�ص  مليدان  مميزة  •�اإ�شافة 
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JوLهات Yلمية

Scientific Interests

k’hCG

:∂«∏Y Öéj kÉàëH kÉjô¶f kÉaóg åëÑdG ±óg ¿Éc GPEG

البحث. ملو�شوع  الدقيق  •�الت�شور 
اأثناء القراءة وجمع البطاقات. •�حتديد كافة الفرو�ص التي تتعلق باملو�شوع 

تواجهك. اأن  ميكن  التي  ال�شعوبات  •�توقع 
ال�شعوبات. تلك  وتذليل  مبواجهة  الكفيلة  الو�شائل  •�حتديد 

بدقة  وتطبيقها  التالية  ال�شفحات  من  العلمي  البحث  مهارة  •��اإكت�شاب 
وتركيز �شديد.

يتوقف  بحثك  جناح  اأن  تعرف  اأن  املهم 
على اإ�شتنباط واكت�شاف حقائق جديدة ت�شكل 

اإ�شافة معتربة يف جمال تخ�ش�شك العلمي.
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kÉ«fÉK

وإذا كان هدف البحث اإجراء درا�شة اإجرائية ميدانية فال بد من:
الباحث. اإليه  ي�شتند  مرجعي  نظري  اإطار  •�وجود 

االإجرائي. البحث  فعاليات  على  مركز  وتدريب  •�ترتيب 
على: اإجنازها  يتوقف  االأبحاث  من  النوعية  هذه  اأن  •�معرفة 

- طبيعة املو�شوع.
- وحجمه.

- وزمنه.
- والوقت املتاح للباحث.
- واالإمكانات املتوافرة.

البحث  خطوات  واأما  البحث..  مبو�شوع  املت�شلة  املتغريات  كافة  •��حتديد 
االإجرائي.. فاإنها تت�شمن جمموعة عديدة من االإجراءات.. لعل اأهمها:

1-  اإختيار العينة: وعليك كباحث اأن حتر�ص على اأن تكون عينة بحثك متثل 

متثياًل حقيقيًا ودقيقًا العدد الكلي الذي يت�شل مبو�شوع البحث �شواء كان 
االختيار ع�شوائيًا اأو مق�شودًا.
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2- ت�صميم ال�صتبانات والختبارات:
- بحيث ت�شاغ االأ�شئلة بعيدة عن التكرار والتطويل والغمو�ص وال�شعوبة.

- واأن تتحدد خيارات االإجابة بحيث يجد كل فرد من العينة اأمامه اخليار الذي 
يعرب عن اإجابته، فلي�ص معقواًل اأن تقدم اال�شتبانة اإىل اأحد اأفراد العينة فال يجد 

بني خيارات االإجابة ما يعرب عما يريد.
- كما يجب حتديد طرق احل�شول على املعلومات من اأفراد العينة )مالحظات، 

مقابالت، تقارير...(.
3- حتليل الإجابات:  وح�شاب املتو�شط واملنوال واإ�شتخراج املعامالت املطلوبة 

للو�شول اإىل النتائج بدقة اأكرب ومن ثم �شياغتها وت�شجيل 
التو�شيات.

�شرورة  االإح�شاء  لعلم  ال�شحيحة  االأ�ش�ص  وا�شتيعاب  وفهم  تنويه  درا�شة 
لتنفيذ البحث االإجرائي التطبيقي.

 É¡H ó¡©àJ á°ü°üîàe Üƒ°SÉM èeGôH ¿B’G óLƒj

 øe á«FGôLE’G çÉëHC’G RÉ‚EG óæY äÉcô°ûdG ¢†©H

 äÓeÉ©ŸGh äGAÉ°üME’Gh äÉfÉ«ÑdG áaÉc êGôîà°SG πLCG

á«FGôLE’G çƒëÑdG ∂∏àH á°UÉÿG
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kÉãdÉK

مراعاة  من  بد  فال  جتريبية  تطبيقية  درا�شة  اإجراء  البحث  هدف  كان  واإذا 
مايلي:

والت�شنيف  البحث  مو�شوع  للظاهرة  العلمي  والتعريف  الدقيق  •��الو�شف 
لكافة حاالتها  )املالحظة(.

لالإنطالق  البحث  مبو�شوع  املت�شلة  الظواهر  بني  الروابط  ك�شف  •��حماولة 
لو�شع االإفرتا�شات التي حتاول التف�شري  )الفرو�ص(.

فر�ص  كل  بطالن  اأو  �شحة  توؤكد  التي  املعملية  التجارب  اإجراء  يف  •��ال�شروع 
)يجب التنبيه هنا اإىل الدقة يف التجارب وامل�شاهدات املتعلقة بكل جتربة 

وعددها وت�شجيل كافة تفا�شيلها(   )التجربة(.
وت�شبح  اأعم  نطاق  لتدخل  الظاهرة  حلاالت  اجلزئية  االأحكام  •��تنظيم 

مبادئ عامة.    )القانون(.
ßMÓJ Gòµg

  ≈∏Y 

 .ÜQÉéJ -

.äÉæ«Y -

.äGógÉ°ûeh äÉ¶MÓe -

.ôÑàîe -

 .π«é°ùàdGh ábódG -

.ójóL ±É°ûàcEG -

ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y èFÉàædG ójóëJ -

.»≤«Ñ£àdG »∏ª©dGh …ô¶ædG

اإن البحث التجريبي يعتمد على 
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∞∏àîj

 »ÑjôéàdG åëÑdG

á«©«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ‘

.AÉ«ª«µdGh AÉjõ«ØdÉc

á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG ‘ ¬æY

.¢ùØædG º∏©c

بل يختلف من علم الآخر داخل الفئة نف�شها
و�شابطة(. )جتريبية  جمموعتني  وجود  التجريبي  البحث  يتطلب  •�فقد 

التجربة مبو�شوع  املت�شلة  املتغريات  كل  ح�شر  يتطلب  •�وقد 

 √ó“  IóY  äGAGô≤H  åMÉÑdG  á«∏≤Y  ™Ñ°ûàJ  ¿BG  Öéj

 ÜQÉéàdG  AGôLEGh  ¢VhôØdG  áZÉ«°üd  á«aÉc  áaô©Ã

èFÉàædG ∑ÓàeEGh

يجب اأن تكون النتائج م�شبوطة ومو�شوعية

هذا يحتاج لقراءات متاأنية ودرا�شة واعية ومعرفة وخربات متنوعة يف جمال 
التخ�ش�ص.
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kÉ©HGQ

 »ª∏Y πµ°ûH ¬°VôYh Ëób ¢üf êGôNEG IOÉYEG :áWƒ£îŸG ≥«≤–

≥«bOh ójóL

:åMÉÑdG Ωõà∏j áWƒ£fl ≥«≤– åëÑdG ±óg ¿Éc GPEGh 

املخطوطة. نوع  •�بتحديد 
من  خمطوطة  حتقيق  يتم  )فال  واأماكنها  منها  املتوفرة  الن�شخ  •��ومعرفة 

ن�شخة واحدة اإال ل�شرورة ق�شوى(.
اأهميتها ح�شب  الن�شخ  •�وترتيب 

)فاملعلوم اأن اآخر ن�شخة هي االأوثق(
ملوؤلفها. ون�شبتها  وعنوانها  الن�شخة  �شحة  من  •�والتحقق 

الن�شخ. بقية  مع  )االأهم(  االأم  الن�شخة  •�ومقابلة 
وم�شطلحاتها. ن�شو�شها  و�شبط  واخت�شاراتها  نواق�شها  •��واإ�شتجالء 

وت�شنيفها. •�وتق�شيمها 
فهار�شها. •�واإ�شتكمال 

العلمية. مادتها  •�وتخريج 
اإىل  التنبه  )مع  فقرات  اإىل  وتوزيعها  تقطيعها  بعد  الن�شو�ص  •��و�شبط 

اأخطاء الن�شخ(.
اإ�شكاالتها. وحل  العلمية  املادة  هذه  وتو�شيح  وحتليل  •�و�شرح 

التحقيق. نتائج  •�واإ�شتخال�ص 
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املقدمة. وكتابة  الهوام�ص  •�واإعداد 
�شابقة  خمطوطات  لتحقيق  بالفعل  متت  مناذج  منن  عدد  على  •��واالطالع 
لتحقيق  طريقة  ابتكار  على  ي�شاعدك  عليها  فالتعرف  خمتلفة،  علوم  يف 
املخطوطة التي بني يديك تخ�شك اأنت وتعرب عن جمهودك املتميز، وفيها 

ب�شمتك واأثرك.

 øe ≥FÓdG √Qób ≥«≤ëàdG ∫Éæj ¿CG ±ó¡dG

.á«é¡æŸGh á«Yƒ°VƒŸGh ábódG
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مناPج متنوYة مل�صكالت Yلمية

JدjQب

وحتديد  اكت�شاف  يف  كثريًا  يفيدك  التالية  النماذج  تلك  على  اطالعك  •��اإن 
و�شياغة م�شكلة بحثك.

الإجراءات  فعليًا  بع�شها  خ�شع  والتي  امل�شكالت،  من  جمموعة  •��اأمامك 
يتبع  الذي  العلمي  التخ�ش�ص  م�شكلة  لكل  حتدد  اأن  حاول  العلمي،  البحث 
 - جتريبي   - بحت  )نظري  البحث  نوعية  ثم  الدقيق،  التخ�ش�ص  ثم  له، 

اإجرائي - حتقيق خمطوطة(.

احل�شابية  والعمليات  ومفهومه  •��العدد 
املرحلة  لطالب  تو�شيلها  وكيفية 

التاأ�شي�شية
على  املائية  للتيارات  احلرارة  •��اأثردرجة 

الكائنات البحرية يف اخلليج العربي
يف  الواقعية  اإىل  الرومان�شية  من  •��التحول 

�شعر اخلم�شينات يف م�شر
فكر  يف  واليقني  ال�شك  بني  •��العالقة 

املعتزلة

 التخ�ص�صالإخت�صار
العلمي

 التخ�ص�ص
الدقيق

نوع البحث
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اال�شتنتاجي  االأ�شلوب  •��ا�شتخدام 
لتدري�ص  العلمي  التفكري  وطرائق 

الريا�شيات دون العا�شرة.
الغذائية  احلافظة  املواد  بني  •��العالقة 

واالإ�شابة باالأمرا�ص ال�شرطانية
•��اجتاهات النقد االأدنى عندا لعرب يف 

القرن الثاين الهجري
العاملية  التجارة  منظمة  اإتفاقية  •��اأثر 
دولة  يف  الغذائية  ال�شناعات  يف 

االإمارات
للقا�شي  اخلم�شة  االأ�شول  •���شرح 

 التخ�ص�صالإخت�صار
العلمي

 التخ�ص�ص
نوع البحثالدقيق

¢ü°üîàdG øjô°û©dG ¿ô≤dG áª°S âfÉc

¢ü°üîàdG ¢ü°üîJ ≈dEG ¿ô≤dG Gòg ¬éàjh
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:πMGôÃ »∏≤©dG ÉgQƒ£J ‘ ájô°ûÑdG äôe

� اأفكار متناثرة، تلبي حاجات يومية )مرحلة ما قبل التاريخ(.•

� اأفكار تعرب عن مهارات، ج�شدها اأ�شحابها يف ر�شوم ونقو�ص واآثار مادية •

)يف احل�شارات القدمية كح�شارة الفراعنة(.

� اأفكار مت تنظيمها وت�شنيفها اإىل علوم )منذ فال�شفة اليونان( وكان العلم •

فيها مو�شوعيًا. 

� النه�شة • ع�شر  بداية  )منذ  التخ�ش�ص  ظهور  اإىل  اأدى  االأفكار  من  زخم 

االأوروبية(.

� اأفكار مت�شابكة معقدة اأرجعت العلماء اإىل عالقة كل علم بغريه من العلوم.•

� اإيل • ثانية  العلماء  تقود  اأن  ميكن  هائلة  وتكنولوجية  وعلمية  معرفية  ثورة 

مو�شوعية البحث ولي�ص التخ�ش�شية.
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مواLهة Yلمية

Scientific Facing

اأن  )بعد  العلمي  بحثك  مو�شوع  يف  تتوافر  التي  العبارة  اأمام  اإ�شارة   •���شع 
تقف على �شياغته(.

بحت نظري  جانب  بحثي،  متطلبات  •�من 
تطبيقية ميدانية  درا�شة  البحث  •�يت�شمن 

جتريبية علمية  درا�شة  •�يت�شمن 
خمطوطة حتقيق  اأ�شا�شه  يف  البحث  •�هدف 

املعلومات جلمع  معينة  اأ�شاليب  البحث  •�يتطلب 

á≤HÉ°ùdG äGQÉÑ©dG ™bGh øe

�شع �شياغة دقيقة لنوع البحث الذي تود القيام به

..................................................

•�من املؤكد إنك قرأت الصفحات السابقة
 هل لك اأن حتدد اأهدافًا عامة ترغب يف اإجنازها من وراء بحثك العلمي؟

..................................................�•

..................................................�•

..................................................�•

..................................................�•
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Tصرhط الباMث العلمي

The conditions Of The Person Who

Want To Make A Research 

اعلم اإنه:
ناجحًا. علميًا  باحثًا  تكون  •�لكي 

تخ�ش�شك. يف  مميزة  علمية  باإ�شافة  اإ�شمك  يقرتن  •�ولكي 
مهمة. خربة  على  وحت�شل  بثقة  طريقك  ت�شق  •�ولكي 

 å«ëH áª¡e á«YÉªàLGh á«≤∏Nh á«∏≤Y á«°ùØf äÉØ°üH ™àªàJ ¿CG Öéj 

:¿ƒµJ

•�اإن�صانًا: فاالإن�شانية عطاء وفكر وخلق كرمي.
•��صادقًا: يف فهمك، لغتك، م�شاعرك، ويف جهدك.

•��صبورًا: يف االإ�شتنتاج ويف االآداء، وعلى اجلهد وعلى التعب.
•�اأمينًا: يف توثيق املعلومة ويف عر�شها ويف نقل االآراء وحتليلها.

•�مطلعًا: على كل ما يخدم مادة بحثك العلمي.
•� مو�صوعيًا:  بعيدًا عن التاأثر برغباتك وميولك وعواطفك التي قد تبعدك عن 

الهدف.
اأكرب من دائرة �شخ�شك كلما  •� �صاحب هدف وا�صح:  وكلما كان هذا الهدف 

كان اأجّل واأعظم.
•� حمبًا للعلم:  لذاته ومن ثم حتب العلماء والعظماء واملخل�شني وتتاأ�شى بهم 

وتقراأ عنهم وتتاأثر بهم.
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جمهول  ك�شف  اإىل  يقودك  اأن  ميكن  الذي  •� مالكًا لأدوات التخيل:  الرزين 
واإعالن معلوم.

•� متمر�صًا على احلد�ص: اأي اال�شتخدام االأمثل ملهارتي التاأمل واخليال يف كل 
مراحل البحث، فتاأتيك االأفكار فجاأة الن�شغالك بها، لهذا قم بت�شجيل كل 
فكرة ترد اإىل ذهنك مبا�شرة، الأنها تختفي بنف�ص ال�شرعة التي جاءت بها، 

وقد ال تعود مرة ثانية.

kÉjô≤ÑY kÉ°üî°T ¿ƒµJ ¿CG kGõ«‡ kÉ«ª∏Y kÉãMÉH ¿ƒµJ »µd kÉWô°T ¢ù«d

من الأNطاA يف البحث العلمي

� جمع • بطاقات  على  التعليقات  وتدوين  املالحظات  ت�شجيل  يف  الدقة  عدم 
املعلومات وت�شنيف البطاقات يف ف�شول البحث.

� عدم و�شوح م�شمون حقائق معينة.•
� عدم اإجراء درا�شة جزئية ما ب�شكل كاف.•
� اأخطاء تقنية )الو�شائل امل�شتخدمة يف القيا�ص والتقدير(.•
� اأخطاء اإح�شائية يف اجلداول واالأ�شكال.•
� اأخطاء يف �شياغة اأ�شئلة اال�شتبانة.•
� اأخطاء يف اختيار عينات املفحو�شني.•
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»ª∏©dG åëÑdG
á¡LGƒe
Facing

املواLهة اخلام�صة

The Fifth Facing

åëÑdG è¡æe ™e

With The

Method Of Research
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åëÑdG ‘ áeóîà°ùŸG ègÉæŸG OóM
Applied Method

áæjÉÑàe Ωƒ∏©dG ‘ ègÉæŸG ¿CG
 º∏Y πc ´ƒ°Vƒe ≥ah

π°UGƒa ∑Éæg â°ù«d ¿CG
ôNBGh »ãëH è¡æe ÚH á©WÉb áæ«©e

êÉàëj   åMÉÑdG ¿CG
è¡æe øe Ìc’ ¬ãëH ‘ IQhô°†dÉH

ób óMGƒdG è¡æŸG ¿EG
á≤jôW øe ÌcCÉH Ωóîà°ùj
∞∏àîJ áYƒæàe Ö«dÉ°SCÉHh
IOÉŸG Ö°ùM ≥«Ñ£àdG óæY

 åëÑ∏d á«ª∏©dG

:k’hCG ±ôYG

ìƒ°VƒH ¬ª∏©oJ åMÉÑ∏d äÉ¡Lƒe ègÉæŸG
¬ãëH ‘ ¬éàj øjCG ¤EG
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:º¡æe ¬jƒæJ

اأ�شاليب  مع  وتتاآلف  العلمي  البحث  يف  املناهج  •��تت�شابك 
الدرا�شة.

ت�شنيفاتهم. يف  واختلفوا  املناهج  بت�شنيف  اخلرباء  •��قام 
يتوقف  واأال  عليها،  تطلع  اأن  علمي  كباحث  منك  •��املطلوب 
عند   - الت�شنيفات  تلك  على  اإطالعك  حال   - بها  اإنفعالك 

حد اجلمود والتاأمل النظري.
لبحثك. املنا�شبة  البحثية  واالأ�شاليب  املناهج  اإختيار  يف  •��دقق 

البحث. على  امل�شرفني  •�اإ�شت�شر 
العلمية. مادته  ويغني  بحثك  يرثي  واالأ�شاليب  املناهج  •��تنوع 

Jذcر:

 »ª∏©dG åëÑdG ‘ áeóîà°ùŸG ègÉæŸG ¿CG

.á«Yƒ°Vƒeh ájóL ∂ãëH ≈∏Y »Ø°†J
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املناهج امل�صتخدمة يف البحوث العلمية

املنهج الو�صفي:  
� بينها • فيما  العالقات  واكت�شاف  املو�شوع  وتفا�شيل  دقائق  يف  للغو�ص 

ب�شيطة  منطقية  اأولية  قواعد  من  االإنتقال  عرب  معرفية  نتائج  وا�شتنتاج 
ت�شمح بت�شكيل اإ�شافات فكرية مبتكرة.

� وحتليلها، • وتبوبيها  وت�شنيفها  واملعلومات  البيانات  جمع  على  يقت�شر  ال 
واإمنا هو حماولة للتف�شري.

� ويخ�شع لالأدوات العلمية من املقارنة وامل�شح ودرا�شة احلالة واال�شتبانات •
واملقابالت واملالحظات واالختبارات واختيار العينات.

  : املنهج النقدي
� لرتكيز االإهتمام على و�شع الفكرة اأو املو�شوع اأو امل�شكلة يف ميزان نقدي •

ي�شتجلي كافة زوايا واأطر املو�شوع ويجعله حماًل للتقييم املو�شوعي.

  : املنهج التجريبي
� فيخ�شعها • االإن�شاين،  العقل  عن  اخلارجية  للوقائع  يت�شدى  الذي  هو 

للمالحظة الدقيقة والو�شف والت�شنيف، للربط بني عنا�شرها من خالل 
فر�شيات ميكن اختبار �شحبتها بالتجربة، التي متكن الباحث من التو�شل 

اإىل قانون يف�شر تلك الواقعة ويتحكم فيها.
� با�شتثناء • والعوامل  املتغريات  جميع  يف  التحكم  للباحث  يتيح  املنهج  هذا 

عامل واحد يقوم الباحث بتطويعه لقيا�ص تاأثريه.
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� والت�شجيل • والتجربة  والكم  والدقة  القيا�ص  على  التجريبي  املنهج  يعتمد 
وال�شبط والتحكم.

املنهج  املقارن: 
� واأوجه • ال�شبه  اأوجه  البحث  حمل  املو�شوع  اأو  للفكرة  يتلم�ص  الذي  هو 

االختالف التي جنمت عند بحثها بني �شتى املذاهب والفرق واالجتاهات 
اأو بني زمن واآخر،  اأو بني متغري واآخر،  اأخرى،  اأو بني جمموعة  الفكرية، 

وهكذا.

املنهج التاريخي )ال�صرتدادي(:  
�  بهدف اإىل الك�شف عن الوقائع واالأحداث والت�شورات املتالحقة املتالحقة •

املواكبة ملو�شوع البحث كظاهرة قابلة للدرا�شة والفهم والتف�شري وا�شتنتاج 
العالقات القائمة بني متغرياتها.

� ثم • املا�شي،  يف  وانتهى  مت  حلدث  املعلومات  جمع  على  يعتمد  منهج  اإنه 
التفتي�ص فيها، وفح�شها وفق قواعد معينة للو�شول اإىل نتائج جديدة كانت 
معلوماته  م�شادر  ونقد  بتحليل  الباحثل  يقوم  اأن  �شريطة  معلومة،  غري 

للتاأكد من �شحتها.

  : املنهج اجلديل
� وهو الذي يحدد من خالل تتابع مرحلي متدرج تدرجًا ت�شاعديا جمموعة •

ظاهرة  اأو  ما  مو�شوع  بحث  يف  املتباينة  االجتاهات  عن  املعربة  االأفكار 
بعينها.
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اأ�شاليب بحثية متنوعة كاالإ�شلوب  اأخرى، وهناك  هناك  ت�شميات لعدة مناهج 
التحليلي واالإ�شتطالعي الك�شفي واالإ�شتنتاجي واالإح�شائي.

مع  تتداخل  كما  الباحثني،  كثريمن  عند  املناهج  م�شميات  ت�شابك  فاملالحظ 
امل�شتوى  على  اإال  بينها  فيما  التمييز  ي�شعب  حتى  البحثية  االأ�شاليب  م�شميات 

النظري فقط.

 è¡æŸG ¬æc ójóëàd á«aÉc ád’O ¬«a è¡æŸG ≈ª°ùe ¿EG

åëÑdG AGôLEG óæY ¬∏«©ØJ äÉ«dBGh ¬eGóîà°SEG á©«ÑWh

البد من االإ�شتعانة بـ: يف البحث العلمي 
البحث. •�مناهج 

البحث. •�واأ�شاليب 

لكن وراء تلك املناهج واالأ�شاليب املتنوعة املت�شابكة تكمن وحدة العقل االإن�شاين.

 ∂ãëH  á∏µ°ûe  á¡LGƒe  óæY  á«≤«≤◊G  ∂àë∏°SCG

 á«ãëÑdG Ö«dÉ°SC’Gh ègÉæŸG ≥«Ñ£J ‘ ∂àYGôH »g

.∫ƒ¡éŸG ∂dP ±É°ûàcE’ áªFÓŸG
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اآليات VصرjQhة يف مناهج البحث العلمي

� هي قواعد يجب على الباحث العلمي اأن ي�شتخدمها مثل:•
� ال�صتقراء:  فال يغفل عن اأي جزئية اأو اأي عن�شر من مو�شوع البحث حتى •

ال ت�شل نتائجه.
� الو�صوح: فال يقبل فكرة اإال بعد التيقن منها.•

� التحليل: جتزئة املو�شوع اإىل عنا�شره.•

� الرتكيب:  حيث تكون عنده القردة على ترتيب وتنظيم العنا�شر مما ي�شمح •

لعقله العلمي اأن يكـت�شف احلقائق والعالقات بينها.
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iر الكربWمن املخا

The Big Risks

� اإ�شتبعاد البحث العلمي اجلمعي من جماالت اإهتمامنا البحثي يف الوطن •
العربي، فاإن كافة اجلامعات العاملية والعربية ت�شع البحث اجلمعي الذي 

يوؤديه فريق من الباحثني يف املرتبة االأوىل من االأهمية واالأثر والتقدير.
� اإنه املف�شل ويعطى االأولوية يف كافة اجلامعات واملراكز • البحث اجلمعي: 

البحثية يف العامل، وال يعني تق�شيم العمل اإىل جزئيات اأن يخت�ص كل فرد 
بجزئية وينتهي االأمر، البحث اجلمعي م�شاركة حقيقية وفاعلة يف االأفكار 

ويف كل تفا�شيل البحث.
� اأفراد فريق العمل البحثي اجلمعي كٌل • يجب توزيع العمل )االأدوار( على 

ح�شب تخ�ش�شه.
� يجب اإدراك ان كل فرد يتحمل م�شوؤوليته عن العمل ككل.•
� يجب عدم جتاهل عمل االآخرين.•

¬fCG Éªc

لي�ص منطقيًا وال معقواًل اأن ي�شتبعد من جمال البحث العلمي:
حولها. املختلف  •�املو�شوعات 

ال�شيقة. اأو  الغام�شة  •�واملو�شوعات 
مادتها  على  العثور  ي�شعب  التي  •��واملو�شوعات 

العلمية.
اجلامدة. •�واملو�شوعات 
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اإن مهمة البحث العلمي : 
املعلومات  من  املزيد  وجلب  واكت�شاف  الغمو�ص  الإ�شتجالء  والتق�شي  التحري 
اإىل واقع ديناميكي فعال وموؤثر وملهم لالإبداع  الواقع اجلامد  واحلقائق وتبديل 

االإن�شاين.
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خمطط البحث (مقرتح البحث)

  Research Plan )Proposal(

اأغلبية اجلامعات العلمية يف عاملنا العربي ويف اأوروبا واأمريكا تطلب من الباحث 
اأن ي�شع خمططًا للبحث قبل ال�شروع يف تنفيذه، يت�شمن:

البحث. ملو�شوع  •�مقدمة 
اختياره. •�اأ�شباب 

الدرا�شة. تواجهها  اأن  املتوقع  •�وال�شعوبات 
الدرا�شة. يف  املتبعة  •�املناهج 

للمو�شوع. ال�شابقة  •�والدرا�شات 
البحث. ج�شم  يت�شمنها  اأن  املتوقع  املباحث  اأو  االأبواب  اأو  •�الف�شول 

اإليها. التو�شل  املتوقع  •�النتائج 
واملراجع. امل�شادر  •�قائمة 

يتبعه  الذي  الق�شم  داخل  للبحث   SEMINAR علمية  مناق�شة  ويتم       عمل 
ورئي�ص  امل�شرفني  بح�شور  باجلامعة،  املخت�شة  الكلية  تابعًا  البحث، 

الق�شم واأع�شائه واأحيانًا طالب الدرا�شات العليا التابعني للق�شم.
فقط     •�للتاأكد من مدى جدية الباحث يف عمله.

       •���وللوقوف على كفاية قدراته ومعلوماته وخرباته التي توؤهله الإجناز 

الر�شالة العلمية.
البحث  خمطط  مع  بعد  فيما  قليل  اأو  كثري  يف  العلمي  البحث  �شكل  يختلف  لحظ اأنه  قد 
االأويل )املقرتح(، وذلك ملعطيات القراءة والتدقيق وتوجهات املو�شوع واإ�شافات 

امل�شرفني على البحث، وهذا طبيعي ومقبول على م�شتوى اجلامعات كلها.
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 ™e

åëÑdG ´ƒ°Vƒe

TheWith

Subject Of Research

á°SOÉ°ùdG á¡LGƒŸG

The Sixth Facing

املواLهة ال�صاSOصة

The Sixth Facing
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Nطوات البحث العلمي

اإNتياQ موVصوع البحث
Selecting The Topic

من ال�شروري الختيار مو�شوع بحثك اأن تقوم مبايلي:
وتف�شيلية. ودقيقة  وا�شعة  •�قراءة 

وتخيل. ذهني  •�تاأمل 

عميق. وفهم  •�تركيز 
االإخت�شا�ص. اأهل  مع  •�الت�شاور 

.¢UÉ°üàNE’G πgCG ™e QhÉ°ûàdG @

:áª¡e •hô°T

áÑàµŸG øe hCG

ÉeEG QÉ«àN’G ¿ƒµjhøe hCG

åMÉH IQÉ°ûà°SEG
™bGƒdG øe

�سروط مهمة:
� التحديد الدقيق للم�شكلة )زمانيًا ومكانيًا(.. فاإنه �شيوجهك اإىل قراءاتك.•
� كلما كان البحث اأكرث دقة يف �شياغته كان اأف�شل يف منهجية البحث.•
� اإبتعد عن املو�شوعات.•

- العامة.
- الوا�شعة.

- �شديدة الغمو�ص.
- املعقدة.
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JدjQب

من واقع التخ�ش�ص العلمي اأو املهني الذي ت�شغله وي�شغلك.. �شجل بع�ص االأمور 
التي تراها ت�شلح الأن تكون م�شكالت بحثية

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
 .................................................

.................................................

.................................................
 .................................................

QÉ«àNE’G •hô°ûH ΩGõàdEG

™bGƒdG øe

áÑàµŸG øe

 IQÉ°ûà°SEG

åMÉH

مالحظة: ال تنفذ االإختيارات ال�شابقة اإال بحقها وح�شب االأ�شول.
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c�صاف البحث

ال تتم عملية االإختيار النهائي مل�شكلة البحث اإال بعد اأن جتيب على هذه االأ�شئلة:
اإنتباهك؟ ت�شد  •�هل 

جديدة؟ م�شكلة  هي  •�هل 
تبحث؟ اأن  ت�شتحق  •�هل 

جديدًا؟ ي�شيف  اأن  ميكن  بحثها  •�هل 
بتلك  تقوم  اأن  بامل�شكلة  اإهتمامك  ودرجة  واإمكانياتك  قدراتك  ت�شمح  •��هل 

الدرا�شة؟
درا�شتها؟ اآخر  لباحث  �شبق  •�هل 

تو�شل؟ النتائج  •�والأي 
نتائج؟ من  تتوقع  •�ماذا 

 Éªc ,≥jô£dG ájGóH ‘ áàHÉK ∂eób ™°†j á∏Ä°SC’G √òg áHÉLEG ¿EG

:≈dEG ÉeEG ∂¡¡Lƒj á«ª∏Y áMGô°Uh ìƒ°Vhh ábóH É¡àHÉLEG ¿EG

.åëÑ∏d  ∂àjõgÉL  IOÉjR�•
.IójóL  á∏µ°ûe  øY  åëÑdGh  ¬côJ  hCG�•

Ö∏£e

عنوان بحثك .......................................

�شجل هنا املو�شوع الذي اخرتته لبحثك العلمي واعر�شه على باحثني اآخرين 
لهم نف�ص التخ�ش�ص العلمي اأو قريبني منه، وخذ بتوجيهاتهم.
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Jقييم م�صاQO البحث

CG πÑb¿  ما بني يديك من مادة علمية.
CGô≤J

 ¿CG Öéj
º«≤J

- هل معلوماتها منا�شبة لتوجهاتي واأهدايف؟   
- هل املوؤلف من ُي�شهد له باالأمانة والنزاهة والكفاية؟   

- هل املعلومات مالئمة ملطلوب البحث؟   

õq«e              - بني الكتب العلمية الر�شينة والكتب الثقافية العامة.

              -  بني امل�شادر امل�شهود لها بال�شدق وامل�شادر املجهولة الن�شب اأو 
امل�شكوك يف ن�شبتها اأو التي مل تخ�شع بعد لتحقيق علمي موثق.

ابداأ                باأكرث الكتب دقة واإت�شااًل مب�شكلة البحث.
- بالنظر اإىل فهر�ص املو�شوعات ومقدمة الكتاب.

- بت�شفح الببليوجرافيا ذات ال�شلة مبو�شوع البحث.
- اأو باالإ�شرت�شاد بذوي اخلربة والكفاءة يف التخ�ش�ص.

احر�ص           على اأن يكون مو�شوع بحثك مما ي�شهل عليك اإيجاد م�شادر مادته 
العلمية بي�شر ودون عناء.

تذّكر             اأن كثريًا من البحوث ت�شرتط اأن ت�شتند املادة العلمية اإىل مراجع 
بلغة ثانية اأو اأكرث.
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 ƒg É‰EÉa ,kÉ«≤«≤M kÉØ≤ãe ó©j ’ IóMGƒdG á¨∏dG ÖMÉ°U
kGóMGh kÉMÉæL ’EG Ò£j »µd ∂∏Á ’ …òdG ôFÉ£dÉc

ل ت�صّلم        باأي معلومة اإال بعد اأن تقوم بتحليلها و�شبطها وتدقيقها والتحري 
عنها.

باإنتقاد عملك يف حكل خطوة تقوم بها. ُقْم   

تاأّكد   اأن الراأي الذي تاأخذه من موؤلف معني ال ميثل الراأي االأخري له يف 
هذا املو�شوع، فلرمبا يقع بني يديك لنف�ص املوؤلف كتاب اآخر فيه 

تراجع عن راأيه االأول.
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á©HÉ°ùdGá¡LGƒŸG

Seventh FacingThe

áeƒ∏©ŸG ™e

 É¡àfÉ°†Mh É¡©ªL

TheWith

Information

املواLهة ال�صاHعة

The Seventh Facing
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IطوN

Lمع املعلومات

Collecting Information

وتتم من الكتب وامل�سادر باأنواعها.. لكن ب�سرط

É¡≤«KƒJh  hCG É¡∏≤f ‘ áfÉeC’Gh

É¡æY ÒÑ©àdG

É¡àbO

:äÉeƒ∏©ŸG ™ªL §HGƒ°V

1- التمييز بني احلقائق ووجهات النظر.

2- التمييز بني االإقتبا�ص املبا�شر للمعلومات اأو تلخي�شها باإ�شلوبك.

3- التمييز بني اأفكار غريك واأفكارك.

مهم خرب  العلمية،  القوانني  مثل:  لالقتبا�ص  حتتاج  حاالت  •�هناك 
.....................................................................

مثل: للتلخي�ص  حتتاج  حاالت  •�هناك 
.....................................................................

مثل: ال�شرح  اأو  التحليل  اأو  للنقد  حتتاج  حاالت  •�هناك 
.....................................................................
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á¶MÓe

مزدوجتني فا�شلتني  بني  املقتب�ص  اجلزء  •�يو�شع 
»...........................................................................«

� وال يزيد عن جملة اأ�شطر تقدر يف الغالب ب 6:4 اأ�شطر، ومن ال�شعر ما ال •

يزيد عن ثالث اأبيات.

� كلما كانت اقتبا�شاتك حمددة ومركزة، كانت مداة بحثك جادة ور�شينة.•

� ال تقف عند حدود االقتبا�ص احلريف يف جمع بطاقات املعلومات.•

� ال�شياغة • واإعادة  والتلخي�ص  االقتبا�ص  بني  ما  متنوعة  بطاقاتك  اجعل 

والنقد وال�شرح.

� هو • بحثك  معلومات  من  جتمعه  فما  العلمية،  مادتك  جمع  يف  كرميًا  كن 

رائعًا  اأنيقًا  مريحًا  فتجعله  بيتك  حول  تزرعها  التي  والنباتات  كاالأ�شجار 

حتب البقاء فيه.
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ôjPÉëŸG ∂∏J ÖæŒ »∏Y ¢UôMG

Nالل Yملية Lمع املعلومات Mh�صاfتها

املعامل. وا�شحة  غري  اأو  مكتملة  غري  بنتائج  •�التعلق 
ال�شابقة. لتوجهاتك  املخالفة  واحلقائق  االآراء  •�اإهمال 

بعينها. زاوية  من  املو�شوع  اإىل  والنظر  االأفق  •��شيق 
الفهم. يف  •�اخلطاأ 

االإ�شتنتاج. •�اأغاليط 
�شحيحة. غري  فر�شيات  على  اأحكام  •�بناء 

تعتقد  الإثبات هدف معني  اأعناقها  ولوي  الن�شو�ص  الق�شري من  •��االإ�شتنتاج 
ب�شحته.

الذاتية. وم�شاحلك  ورغباتك  مبيولك  •�التاأثر 
بحثك. على  امل�شرفني  مع  بجدية  التفاعل  •�عدم 

 ´ƒ°VƒÃ §ÑJôJ »àdG á≤HÉ°ùdG ™LGôŸG åëÑdG ™LGôj ¿CG

.»ªàM »ª∏Y Ö∏£eh …ôgƒL ôeCG Gòg ,¬ãëH

.äÉeƒ∏©ŸG ™ªL á«∏ªY CGóÑJ ¿CG πÑb ¬≤«≤– ≈∏Y ¢UôMG

   -    97 4/22/15   12:52 PM



مهارة البحث العلمي98

Cards  اتbالبطا

:äÉeƒ∏©ŸG ™ªL óæY åMÉÑdG Ωõ∏j

Qó°üŸG ábÉ£H -1

- وي�شجل فيها بيانات كاملة عن املوؤلف: 
 )اإ�شم املوؤلف دون األقاب علمية، عنوان الكتاب، دار الن�شر، بلد الن�شر، تاريخ 

الن�شر، املجلد اأو اجلزء(.
)اإذا كان الكتاب حمققًا اأو مرتجمًا ي�شجل ذلك بعد عنوان الكتاب(.

- وللباحث اأن يدون يف البطاقة م�شدرًا واحدًا اأو اأكرث من م�شدر.
- يجب اأن يدون امل�شدر بلغته.

äÉeƒ∏©ŸG π«é°ùJ äÉbÉ£H -2

-  وي�شجل فيها يف االأعلى: الكتاب، اإ�شم املوؤلف، املطبعة، البلد، الطبعة، تاريخ 
الن�شر، املجلد اأو اجلزء، ال�شفحة. 

- وللباحث اأن يدون يف البطاقة:
تف�شيلية. اأو  خمت�شرة  واحدة:  •�معلومة 

معلومة(. كل  عند  ال�شفحة  رقم  يدون  )وهنا  معلومة  من  •�اأكرث 
ملعلومة. •��شرح 

لن�ص. حريف  •�اإقتبا�ص 
ملعلومة. •�نقد 

يجوز  اأن ت�شمل البطاقة الواحدة العنا�شر ال�شابقة جمتمعة اأو منفردة.
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JدjQب Jطبيقي Yلى Yمليات

ó≤ædGh ìô°ûdG ,¢ü«î∏àdG ,¢SÉÑàbE’G

(∫hCG êPƒ‰)

íLGQ äõY óªMCG Qƒàcó∏d z¢ùØædG º∏Y ∫ƒ°UCG{ ÜÉàc øe ¢üædG

الال�شعور،  اأو  الهو  بيولوجي ميثله  ال�شخ�شية تنطوي على جانب  اإن 
العلمية  العقلية  العمليات  مقر  وهو  االأنا  ميثله  �شيكولوجي  وجانب 
لي�شت  جوانب  وهي  االأعلى،  االأنا  ميثله  اإجتماعي  وجانب  واالإرادة، 
بني  التوفيق  هي  االأنا  فوظيفة  متبادل،  دائم  �شراع  يف  بل  م�شتقلة 
وبعبارة  ال�شمري،  ومطالب  اخلارجي  الواقع  ومطالب  الهو  مطالب 
اأخرى فهو حمط �شد وجذب بني ثالث قوى عليه اأن ير�شيها جميعًا، 
واأن يوفق بينها جميعًا فاإن ثار دافع من دوافع العقل الباطن كالدافع 
العدواين تعني على االأنا اأن ير�شيه ب�شورة ال ت�شر مب�شالح الفرد يف 
جمتمعه وال يرتتب عليها �شعور بالذنب، وهنا ين�شاأ التوافق والتكامل 
واالإتزان النف�شي، واإن ف�شل يف التوفيق ل�شطط يف اإحدى القوى الثالث 
اأو  نف�شيًا  مر�شًا  النتيجة  وكانت  النف�شي  التوازن  اإختل  به،  املحيطة 

عقليًا اأو �شلوكيًا اإجراميًا.
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¢SÉÑàbEG

Quotation

¢ü«î∏J
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ó≤f
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(منوPج اآNر)

¿hó∏N øHG áeó≤e øe ¢üædG

كرثة  غاياته  على  والوقوف  العلم  حت�شيل  يف  بالنا�ص  اأ�شر  مما 
ثم  طرقها  وتعدد  التعليم  يف  االإ�شطالحات  واختالف  التاآليف 
اإىل حفظها  املتعلم  فيحتاج  كله،  با�شتح�شار ذلك  املتعلم  مطالبة 
كلها اأو اأكرثها ومراعاة طرقها وال يفي عمره مبا كتب يف �شناعة 
واحدة اإذا جترد لها فيقع الق�شور.. ولو اإقت�شر املعلمون باملتعلمني 
على امل�شائل املذهبية فقط لكان االأمر دون ذلك بكثري وكان التعليم 

�شهاًل وماأخذه قريبًا.
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البطاقات. من  كافيًا  قدرًا  امل�شكلة  ملو�شوع  •�اجمع 
املعلومات. تدوين  يف  كلها  الطرق  •�ا�شتخدم 
بطاقة. كل  عند  باأول  اأواًل  مالحظاتك  •�دون 

•��يجب اأن جتعل ذهنك من�شغاًل مبا جتمع من معلومات، حتى اإذا ما وردت اأية مالحظة 
حول املعلومة التي تدونها، مبا�شرة �شجلها على نف�ص ا لبطاقة )ظهر البطاقة( فرمبا 

كان فيها فائدة عظمى لبحثك.
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Jطبيق Yملي Yلى Lمع املعلومات

اخرت جمموعة من الن�شو�ص املتعلقة مبو�شوع بحثك على اأن يكون كل ن�ص ما 
يقارب ال�شفحة الواحدة، قم بتدريب عملي على كل ن�ص:

اأولية. قراءة  الن�ص  •�اقراأ 
ومكثفة. بطيئة  حتليلية  قراءة  •�ثم 

•� القتبا�ص:  اخرت من الن�ص جزءًا حمددًا حتتاج اأن تنقله حرفيًا وت�شعه بني 
فا�شلتني مزدوجتني هكذا.

»................................................................«
األفاظ  باإ�شلوبك بحيث ال تكرر  الن�ص وخل�شها  •�التلخي�ص:  حدد فقرة من 

الفقرة كما هي بل عرّب عن املعنى بكلمات من عندك.
•�النقد:  ا�شتنبط �شيئًا حمددًا مما يطرحه الن�ص ثم تناوله بالنقد.. لكن ال 

تنقد دون تقدمي الدليل على ما تقول.
اأو التعقيد  اأن فيه �شيئًا من ال�شعوبة  •�ال�صرح:  حدد جزءًا من الن�ص تعتقد 

وا�شرحه باإ�شلوبك وباألفاظ اأكرث و�شوحًا مما هي عليه.

¢Vô¨dG ∂dòd É¡à©ªL »àdG ¢Uƒ°üædG á«≤H ™e ÖjQóàdG ¢ùØf Qôc
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jRن Hحثك ب

التعرjفات

Definitions

لغة اإن حتديد املفاهيم املت�شمنة  
يف م�شكلة البحث يكون    

واإ�شطالحًا      

بحثك. ملفاهيم  حمدد  تعريف  اإىل  للو�شول  دقيقة  األفاظًا  •��ا�شتخدم 
بدقتها. املوثوق  اللغوية  واملراجع  امل�شادر  على  •�اإعتمد 

والعملي. العلمي  وبالواقع  اال�شطالحية  بالدالالت  اللغوية  املدلوالت  •�اربط 
وا�شتنبط. •�حلل 

مهمة. نتائج  اإىل  •�تو�شل 
•��حدد فيمااإذا كانت الداللة اللغوية اال�شتقاقية للمفاهيم تقرتب من الداللة 

اال�شطالحية اأو تبتعد عنها وتو�شل اإىل اأ�شباب ذلك كلما ا�شتطعت.
التعريفات  من  يديك  بني  مبا  واال�شتنتاج  والتحليل  الربط  يف  دورك  •��اإن 
فر�شيات  اإىل  يوجهك  وقد  واإثباتها،  البحث  فر�شيات  لتوجيه  للغاية  مهم 

جديدة، كما �شوف تعينك على التثبت من �شحة توجهاتك البحثية.
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�صفحة الفرVhس

 .äÉeƒ∏©ŸG ™ªL AÉæKCG
.á«∏©ØdG áHÉàµdG AÉæKCG hCG              ç

.åëÑdG äÉÑ∏£àe ‘ πeCÉàdG AÉæKCG hCG
.áæ«©e á«°Vôa ∂ægP 

ميكن اأن يحدث 

اأثناء جمع املعلومات.
اأو اأثناء الكتابة الفعلية.

اأو اأثناء التاأمل يف متطلبات البحث.
معينة. فر�شية  ذهنك  اإىل  ترد  •�اأن 

بحثك. مبو�شوع  متعلقة  ما  فكرة  •�اأو 
دونتها. علمية  مبادة  متعلق  نقد  •�اأو 

البحث. بجزئيات  مرتبطة  ما  اإ�شافة  •�اأو 

اأو  الإثباتها..  املنا�شبة..  الفر�شة  �شتاأتي  لوقتها..  دعها  مبا�صرة    �شجلها.. 
نفيها.. اأو التعليق عليها.. اأو تو�شيح غام�شها.

الدليل  اأو  املنطقي  الربهان  اأو  العقلي  بال�شند  دائمًا  تقوله  ما  فقط        دعم 
العلمي.

∂JÉ¶MÓe ¿shnO .......É¡àFGôb ‘ π¡“ ..∂àbÉ£H ≈dEG ™LQG
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الفرVصية يف البحث العلمي

� اإبطال • اأو  املو�شوع،  حقائق  عن  الك�شف  من  الباحث  ن  مُتكِّ اأداة  جمرد 
معلومات قدمية.

� تكون قابلة لالختبار واإثبات ما اإذا كانت �شادقة اأو كاذبة.•
� حماولة اأوىل يف �شوء ما مت جمعه من معلومات.•
� جمرد م�شروع لقانون، ولي�شت قانونًا )جمرد م�شروع لفكرة جديدة ولي�شت •

فكرة ثبت �شحتها(.

ájô¶ædG øY ∞∏àî J á«°VôØdG

فالنظرية هي مبداأ عام و�شع لتف�شري حقيقة ما، هي فر�شية ثبتت �شحتها، 
لكنها قابلة للتعديل.

�سروط الفر�ض العلمي
الإن الفر�شيات يف البحث العلمي هي التي حتدد اجتاهات الباحث فيجب اأن 

تكون:
- وا�شحة
- حمددة
- واقعية

- حتدد عالقة بني متغريات الظاهرة )مو�شوع البحث(.
- وتت�شل مبا�شرة باملو�شوع.
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مرMلة M�صاfة املعلومات

تامة. وبكفاية  �شوابطها..  وفق  املعلومات  جمع  عملية  تتم  اأن  •�بعد 
منها: والغر�ص  املعلومات..  ح�شانة  مرحلة  •�تاأتي 

- قراءة بطاقات املعلومات.

- ت�شفحها مّرة بعد مّرة.

-  تاأملها.. )واخليال هنا مطلب �شروري يف اإطار املعلومات املتوفرة( الأن 

الوقت املطلوب من الباحث للتاأمل يف مو�شوع بحثه يعادل ورمبا يزيد 

عن الوقت املطلوب للقراءة والتحليل واالإ�شتنتاج وجمع املعلومات.

- معاي�شتها.

- التعليق عليها.

- تنظيمها.

- ثم ت�شنيفها )وفق املخطط االأويل للبحث(.

العلمية  للمادة  املنطقي  والرتابط  للت�شل�شل  )ملراعاة  -  وترتيبها 

ولتوجهات البحث(.
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مع مالحظة
� اأنه ميكنك اأن ت�شتعي�ص عن بطاقات املعلومات وبطاقات امل�شدر اجلاهزة •

باأوراق بي�شاء تقّطعها بحيث جتعل لكل منها حجمًا مميزًا عن االأخرى.
� ُتباع يف املكتبات اأنواع من البطاقات الورقية لتدوين املعلومات عليها عند •

جمعها، ولهذه البطاقات اأحجام واألوان خمتلفة.
� ت�شتطيع اأن ت�شتخدم حجمني خمتلفني للبطاقات للتمييز بينهما ويكون:•

- االأول: لبطاقات امل�شدر.
- والثاين: لبطاقات املعلومات.

¢Só◊G

, ´GóHEÓd ∂∏°UƒJ ¿CG É¡æµÁ á∏FÉg á«°ùØf Iƒb

∂JÉeƒ∏©e ôØæà°SEGh ,áæeÉµdG ∂àbÉW ôªãà°SEG

QÉµaCÉH ≈¶ëà°S kÉªàM ,É¡∏¨°TCGh É¡H π¨°ûfEGh

.áYóÑe
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áæeÉãdGá¡LGƒŸG

 FacingEighthThe

IOƒ°ùe ™e

¢û«ª¡àdG á«∏ªYh åëÑdG

With Draft Of

And NotationResearch

املواLهة الثامنة

 The Eighth

Facing
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م�صوIO البحث

DRAFT OF RESEARCH

� هي املحاولة االأوىل لكتابة البحث.•
� لي�شت نهائية.•
� تخ�شع للتعديل والتطوير واالإ�شافة واحلذف.•
� يف حاجة اإىل مراجعة بني وقت واآخر حتى ت�شل �شورتها االأخرية.•

áHÉàµdG óæY

� اجمع البطاقات املتعلقة بعنا�شر الف�شل.•
� اقراأها بتمهل وتركيز.•
� ر فيها بعمق.• فكِّ
� التزم االأمانة واملو�شوعة والدقة.•
� ان�شب كل معلومة مل�شدرها وكل راأي ل�شاحبه ووثقه ب�شكل حمدد.•
� ا�شتعن باملقارنة والتحليل والنقد.•
� ا�شتعن بخيالك وتاأمالتك العلمية وبقدراتك االإبداعية.•
� يجب اأن تظهر �شخ�شيتك يف كل جزء من البحث ويف كل �شفحة، ويف كل •

عبارة.
� ال تطل فرتات االبتعاد عن بحثك، فاإن هذا يجعل ات�شالك الروحي والعقلي •

معه غري متواتر، و�شيظهر ذلك يف ال�شيغة النهائية للبحث، و�شي�شعر به 
من يقراأ البحث خا�شة امل�شرفون واأ�شحاب جلنة املناق�شة.
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.. πµ°ûàj ÚæL
kÉ«ØY ódƒj ...ájÉYôdÉH √ó¡©J

-ó oY ºK ..IOƒ°ùŸG øY äGÎØd ó©àHEG
 .É¡JAGô≤d

 -,É¡æe ±ò–h .É¡«dEG ∞«°†à°S ∂fCG ócDƒe
 .É¡«a Ò¨Jh

 -.á«°Vôe áYÉæb ¤EG π°üJ ≈àM ∞bƒàJ ’

.á«∏©ØdG áHÉàµdG ¤EG π≤àfEG -

IOƒ°ùe
∂ãëH

ó«°Uôd áaÉ°VEG  ¬eó≤J Ée πãÁ ¿CG
.ÊÉ°ùfE’G áaô©ŸG

´GóHE’G
»≤«≤◊G

- ال تتوقف حتى ت�شل اإىل قناعة مر�شية.

- اإنتقل اإىل الكتابة الفعلية.

-  موؤكد اأنك �شت�شيف اإليها. وحتذف منها، 
وتغريفيها.

ُعد  ثم  امل�شودة..  عن  لفرتات  -  ابتعد 
لقراءتها.
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مطلوHات مهمة Yند cتاHة 

åëÑdG IOƒ°ùe

)اأعتقد،  مثل:  ال�شخ�شية  ال�شمائر  تفيد  التي  التعبريات  اإ�شتعمال  •��جتنب 
اأرى، من وجهة نظري، اأنا، نحن(.

راأي  �شحة  عدم  اأو  ب�شحة  للقارئ  توحي  التي  التعبريات  اإ�شتخدام  •��جتنب 
ما.

اأو  قيمة  من  تقلل  التي  اأو  ال�شاخرة،  اللغوية  االأ�شاليب  اإ�شتعمال  •��جتنب 
معرفة القارئ اأو من قدرته على الفهم والتحليل.

�شرورة. ما  غري  يف  التطويل  •�جتنب 
)من  تعبريات.  اإ�شتعمال  ميكن  البحث  يف  الواردة  الفقرات  ربط  •��عند 

الوا�شح اأن، يبدو اأن، يعتقد اأن، ي�شح اأن، يرى الباحث...(.
موثق. علمي  بدليل  اإال  ما  براأي  جتزم  •�ال 

الفقرة  اأول  يف  م�شافة  ترك  يجب  رئي�شية  جديدة  فقرة  كل  بداية  •��عند 
لتمييزها عما �شبقها، وليلتقط القارئ اأنفا�شه للتوا�شل مع البحث ولتنظيم 

اأفكاره وحتليالته.
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التفرjع

عندما تت�شمن الفقرة الواحدة عنوانًا رئي�شًا له عدة اأق�شام ويف كل ق�شم يوجد 
عدة فروع، اإ�شتعن بالتفريع، حيث اجعل امل�شافات يف كل جزء اإىل الداخل قلياًل.

‹ÉàdG ∫ÉãŸG ™dÉW

من ثمرات الفكر االإ�شالمي:
1- علم الكالم: وهذا بدوره يتبلور يف:

اأ- اإجتاه اأهل ال�شنة.
ب- اإجتاه املعتزلة.

ج- اإجتاه االأ�شاعرة.

اأفقية  تقتب�شها، �شع مكانها نقاط  التي  الفقرة  اأو جملة من  اإذا   حذفت كلمة 
متتابعة لتحل حمل ما حذفته من الفقرة.

اإذا   اأردت اإ�شافة كلمة اأو جملة خالل االإقتبا�ص �شعها بني قو�شني معقوفني.

]..................................................[

هذا  بيانات  دون  االأوىل  للمرة  الكتاب  معلومات  بتهمي�ص  عندما   تقوم 
الكتاب ب�شكل كامل.

الكتاب  نف�ص  معلومات  لتهمي�ص  حتتاج  عندما  الثانية  املرة     يف 
يكتفي فقط با�شم املوؤلف وا�شم الكتاب ورقم ال�شفحة واإن كان 
للكتاب اأجزاء يدون رقم اجلزء قبل رقم ال�شفحة ويكون هكذا:
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املراأة الأوىل  علي اإبراهيم ح�شن: التاريخ االإ�شالمي العام، وكالة املطبوعات، 
الكويت، 1971، �ص 268.

املرة الثانية   علي اإبراهيم ح�شن: التاريخ االإ�شالمي العام، �ص 178.

اإذا   تكرر امل�شدر نف�شه مرتني متتابعتني يف نف�ص ال�شفحة، يكفي اأن 
ت�شجل يف املرة الثانية )امل�شدر نف�شه ثم رقم ال�شفحة( فيكون 

هكذا:
املعارف  دار  الف�شيولوجي،  النف�ص  علم  عكا�شة:  اأحمد   )1   

القاهرة، ط6، 1982، �ص 87.
2( امل�شدر نف�شه، �ص 159.   

اأحد  من  اأخذتها  التي  البطاقات  اإحدى  من  علمية  مادة  عندما  ت�شجل 
توثيق  عند  بد  فال  العلمية  املو�شوعات  اأو  القوامي�ص  اأو  املعاجم 

بيانات امل�شدر يف الهام�ص اأن حتدد وبدقة كاملة:
الكتاب، الكاتب، املجلد، اجلزء، املادة، ال�شفحة.   

يجب                عدم ذكر االألقاب العلمية اأو ال�شرفية اأو املنا�شب اأو ما �شابه عند 
التهمي�ص.

املن�شب  لهذا  اأو  اللقب  لهذا  يكون  اأن  اإال  ذلك  من  ي�شتثنى     وال 
داللة معينة تفيد البحث اأو تو�شح الفكرة من مثل:

فقيه،  الق�شاة،  قا�شي  مر�شد،  وايل،  رئي�ص،  موؤ�ش�ص،     )زعيم، 
متكلم.... وهكذا(
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Yالمات الرتbيم

(∞bƒdG äGQÉ°TEG)

من �شوابط الكتابة يف البحث العلمي، االإلتزام بعالمات الرتقيم، فاإنها مبثابة 
التفا�شيل والدقائق ال�شغرية التي بها يتم جمال ورونق الكتابة العلمية.

.á«ª∏©dG áHÉàµdG ≥fhQh ∫ÉªL ºàj

ÉgRôHCG øe

@    á£≤ædG ≈æ©ŸG áeÉàdG á∏ª÷G ájÉ¡f í°VƒJ
 @á∏°UÉØdG§˘˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘d hCG ,…OÉ˘˘˘˘˘˘˘æŸG ó˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘H ™˘˘˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘˘˘J

πª÷G ÚH hCG ,Úà∏eÉµàe Úà∏ªL
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ÚH hCG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VÎ©ŸG

.áaƒ£©ŸG äGOôØŸGh áaOGÎŸG
áWƒ≤æŸG á∏°UÉØdGÖÑ°SÉgó©HÉe ,á∏ªL ó©H í°VƒJ

É¡«a
¿Éà«°SÉ°SC’G ¿Éà£≤ædGÚHh ,(∫Éb) π©a ó©H ¿É©°VƒJ

á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘c ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Hh ,¬˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘°ùbCGh A»˘˘˘˘˘˘°ûdG
.(»æ©j)h ,(ƒëf) h ,(πãe)

 Öé©àdG áeÓY.á«Ñé©àdG á∏ª÷G ó©H ™°VƒJ

ΩÉ¡Øà°SE’G áeÓY.á«eÉ¡Øà°SE’G á∏ª÷G Ö≤Y ™°VƒJ

.

,

;

:

!

?
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¿ÉàWô°ûdGJhCG á°VÎ©ŸG á∏ª÷G õ««ªàd ¿É©°Vƒ

.ÜÉàc ¿GƒæY ∫ƒM hCG á°VÎ©ŸG áª∏µdG

¿ÉàLhOõŸG ¿Éà∏°UÉØdG.É«aôM á°ùÑà≤ŸG äGQÉÑ©∏d ¿É©°VƒJ

  áWô°ûdGJÚH QGƒ◊G óæY ô£°ùdG ∫hCG ‘ ™°Vƒ

ó©ŸGh Oó©dG ÚH hCG ÚaôWOh

 ¿É°Sƒ≤dGÉ¡∏Ñb Ée ô°ùØJ »àdG IQÉÑ©∏d ¿É©°Vƒj

ΩÉbQCÓdh

¿Ébƒ©ŸG ¿É°Sƒ≤dGåMÉÑdG ójôj Ée Éª¡æ«H ™°Vƒ«d

.É¡°ùÑàbEG »àdG Iô≤ØdG ∫ÓN ¬àaÉ°VEG

 á«≤aC’G •É≤ædG‘  ±ò◊G ≈∏Y ád’ó∏d ™°VƒJ

IQÉÑY øe k’óH hCG ‘ô◊G ¢SÉÑàbE’G
 z√ôNBG ¤EG{

µj  ¿Éc GPEG ±hô◊ÉH ºbôdG Öà

 ÚªbQ hCG óMGh ºbQ) . kGOhófi
 (áKÓK hCG

(49517)                  ΩÉbQC’ÉH Öàµj ∂dP øY OGRÉe

-   -

z     {

   -

( )

}{

.......

 á©Ñ°S
¿ƒà°Sh á°ùªN

¿ƒ©HQCGh ¿ÉæKEGh áFÉe

ΩÉbQC’G

لكن ذلك لي�ص فيه اإلزام للباحث، فيمكنه 
اأن يعرب عن اأرقامه بال�شكل الذي يريد.
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اأTصهر الإNت�صاQات

هناك كثري من االإخت�شارات ال�شائعة التي يجب للباحث االإملام بها عند كتابة 
م�شودة بحثه ففيها توفري للجهد الوقت.. منها:

مج
ج

�ص
ط
م
هـ
حت

حتق
تر
الخ
ت
�ص

املجلد
اجلزء

ال�شفحة
الطبعة

ال�شنة امليالدية
ال�شنة الهجرية

حترير
حتقيق
ترجمة

اإىل اآخره
تاريخ

ال�شطر

�ص
*

عم
فق
با
ف
فها
د

مخ
مط
*

*

ال�شرح
*

العمود
الفقرة
الباب

الف�شل
الفهار�ص

دكتور
خمطوط
مطبعة

*

*

دللته الإخت�صار دللته الإخت�صار
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التهمي�س

(áëØ°üdG πØ°SCG ™≤j …òdG Aõ÷Gƒgh ¢ûeÉ¡dG ≈dEG áÑ°ùf)

             التهمي�ص
له  •�يقال 

             والتقمي�ص

ال�شيء. جمع  اللغة:  يف  •�ويعني 
العلمي. البحث  �شرورات  من  �شرورة  •�اإنه 

يف الإمكان
•�اأن يتم التهمي�ص يف كل �شفحة من �شفحات البحث.    

•�اأو يف نهاية الف�شل.    

•�اأو يف نهاية البحث.    

هذا يتوقف على نوع البحث وطلب امل�شرفني على 
الر�شالة وعلى نظام اجلامعة التي يتم البحث 

�شمن واحدة من الكليات التابعة لها
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اأTصكال التهمي�س

∫hC’G πµ°ûdG

اأن يتم داخل قو�شني بعد كل بطاقة ويكون داخل منت ال�شفحة نف�شها وتطلق 
على هذه الطريقة )نظام هارفارد( اأي ح�شب املعمول به يف جامعة هارفارد.

ÊÉãdG πµ°ûdG

وهو ال�شائع يف جامعاتنا العربية ويتم يف اجلزء االأ�شفل من ال�شفحة ويكون 
حجم اخلط اأ�شغر قلياًل مما هو عليه يف املنت.

الوحدة  نهاية  عند  اأو  الف�شل  نهاية  عند  التهمي�ص  اإىل  البع�ص  يلجاأ  •��قد 
العلمية  البحوث  يف  غالبًا  يحدث  ال  وهذا  كاملة  الدرا�شة  اإمتام  عقب  اأو 

اجلامعية.
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الهدف من Yملية التهمي�س

يف  املدونة  املعلومات  مب�شادر  للتعرف  فقط  م�شتخدمًا  التهمي�ص  يكون  ال 
ال�شفحة.

É‰EGh

اإ�شافية. معلومات  لتقدمي  •�ي�شتخدم 
اأخرى. معلومات  م�شادر  اإىل  القارئ  •�ولتوجيه 

البحث. من  اأخرى  موا�شع  يف  املعلومة  نف�ص  تكرار  اإىل  القارئ  لتنبيه  •��اأو 

Iô°TÉÑe É¡≤«KƒJh É¡éjôîJ ∂æµÁ
É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘jhó˘˘˘J Ö≤˘˘˘Yh  ¬˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘f ô˘˘˘˘£˘˘˘˘°ùdG ‘

 :Gòµg ÖàµJh(57:Iô≤ÑdG )

á«fBGô≤dG äÉjB’G

 ‘ Iô°TÉÑe É¡≤«KƒJh É¡éjôîJ ∂æµÁ

 ó©H ÖàµJh É¡æjhóJ Ö≤Yh ¬°ùØf ô£°ùdG

.(57 :Iô≤ÑdG) :Gòµg ájB’G
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مثال Yلى cيفية Jهمي�س

لبياfات اخلا�صة مب�صدQ املعلومات

…hóædG ø°ù◊G ƒHCG

 ⁄É©dG ô°ùN GPÉe
Úª∏°ùŸG •É£ëfEÉH

»Hô©dG ÜÉàµdG QGO
¿ÉæÑd - ähÒH

1984 -áæeÉãdG á©Ñ£dG

دكتور علي �شامي الن�شار

ن�صاأة الفكر الفل�صفي يف الإ�صالم
اجلزء االأول

الطبعة الثامنة
دار املعارف - القاهرة

1968

¢û«ª¡àdG á«Ø«c

علي �شامي الن�شار: ن�شاأة الفكر الفل�شفي يف االإ�شالم، دار املعارف، القاهرة، 
ط8، 1968م، رقم اجلزء، رقم ال�شفحة.
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JدjQب Yلى التهمي�س

∫hC’G ÜÉàµdG ¢û«ª¡J

................................................................

................................................................

ÊÉãdG ÜÉàµdG ¢û«ª¡J

................................................................

 ................................................................

±É°ûµdG

πjõæàdG ≥FÉ≤M øY

‘ πjhÉbC’G ¿ƒ«Yh

 πjhCÉàdG √ƒLh

ôªY øH Oƒªfi ¬q∏dG QÉL  º°SÉ≤dG ƒHG
»eRQGƒÿG …ô°ûflõdG

∫hC’G Aõ◊G
`g 1995

ähÒH - ô°ûædGh áYÉÑ£∏d ôµØdG QGO

ÖgòdG êhôe
ôgGƒ÷G ¿OÉ©eh

ñQDƒª∏d
Ú°ù◊G øH ≈∏Y ø°ù◊G ƒHCG

 …Oƒ©°ùdG

 ™HGôdG Aõ◊G
 ΩÉë∏dG óªfi ó«©°S :≥«≤–

ô°ûædGh áYÉÑ£∏d ôµØdG QGO
 ähÒH

1997- ¤hC’G á©Ñ£dG
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∫hC’G ÜÉàµdG ¢û«ª¡J

................................................................

................................................................

ÊÉãdG ÜÉàµdG ¢û«ª¡J

................................................................

 ................................................................

ΩÉ©dG »eÓ°SE’G ïjQÉàdG

∞«dCÉJ
ø°ùM º«gGôHEG »∏Y QƒàcódG

 äÉYƒÑ£ŸG ádÉch
 âjƒµdG

 1971/9586 ´GójE’G ºKQ

¢ùØædG º∏Y ∫ƒ°UCG

íLGQ äõY óªMCG QƒàcO

Iô°ûY ájOÉ◊G á©Ñ£dG
 1999

±QÉ©ŸG QGO
القاهرة
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:áªµëŸG äÓéŸGh á«ª∏©dG äÉjQhódG øe ¢û«ª¡àdG

ا�شم املوؤلف: عنوان البحث، ا�شم الدورية اأو املجلة، رقم العدد، مكان الن�شر، 
تاريخ الن�شر، رقم ال�شفحات.

:∞ë°üdG øe ¢û«ª¡àdG

ا�شم املوؤلف: عنوان املقال اأو الدرا�شة اأو التقرير، مكان الن�شر، تاريخ الن�شر.
اأوراق  الباحث من  عليها  التي يح�شل  املعلومات  تهمي�ص  يتم  وقريبًا من هذا 
العمل املقدمة يف املوؤمترات واملحا�شرات والندوات والر�شائل اجلامعية والتقارير 

والوثائق الر�شمية.

:á«fhÎµdE’G QOÉ°üŸG øe ¢û«ª¡àdG

يوثق  فاإنه  تقريرًا  اأو  درا�شة  اأو  مقااًل  اأو  كتابًا  االإلكرتوين  امل�شدر  اأكان  �شواء 
بذكر بيانات املرجع )اإذا توفرت( وهي ا�شم املوؤلف وعنوان املرجع ومكان الن�شر 

ودار الن�شر وتاريخ الن�شر ثم يعقبها الرابط االإلكرتوين.

åMÉÑdG õjõY

من  �شفحة  كل  يف  معلوماتك  مل�شادر  التهمي�ص  بعملية  قيامك  اأن  اإىل  اإنتبه 
م�شدرها  اإىل  معلومة  كل  ُتن�شب  اأن  يف  الدقة  حتقيق  هدفه  البحث،  �شفحات 

االأ�شلي.

∂dP øµd

لن يغني عن ت�شجيل جميع املوؤلفات التي اإعتمدت عليها وب�شكل تف�شيلي وكامل، 
وذلك عند نهاية البحث يف ثبت امل�شادر واملراجع.
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≥«KƒàdG Gògh

املوؤلف. ا�شم  ح�شب  هجائيًا  يرتب  •�اإما 
الكتاب. ا�شم  ح�شب  لكن  اأي�شًا  هجائيًا  يرتب  •�واإما 

 ≈∏Y ∂YÓWEG åëÑdG IOƒ°ùe ‘ áHÉàµdG CGóÑJ ÉeóæY

 iôNC’G äÉ°ü°üîàdGh Ωƒ∏©dG ‘ IõéæŸG çƒëÑdG

AÉ£NC’G øe ÒãµdG ∂Ñæéjh Ió«L IÈN ∂«£©j
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áæeÉãdGá¡LGƒŸG

 FacingEighthThe

IOƒ°ùe ™e

¢û«ª¡àdG á«∏ªYh åëÑdG

With Draft Of

And NotationResearch

IريNهة الأLاملوا

The Last Facing
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م�صك اخلتام

كاملة. بحثك  م�شودة  تنجز  •�عندما 
وتدقيقها. ملراجعتها  املعتربة  الفر�شة  •�وتاأخذ 

كتبت. مبا  قناعة  اإىل  •�وت�شل 

هيئ fف�صك

الأن تقوم بكتابة البحث يف �شكله النهائي.

Jذcّر

والباحثون  امل�شرفون  عليها  �شيطلع  التي  هي  البحث  من  ال�شورة  تلك   اإن 
واملخت�شون عامة والقراء.
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Yند الكتاHة

äGQÉ°ùŸG √òg kÉªFGO ΩõàdG

الأول  اأن تكون لغتك علمية ر�شينة دقيقة يف األفاظها ومعانيها.

بعيدة عن  والي�شر  بال�شهولة  اللغة معربة مت�شفة  تكون هذه  الثاين  اأن 
التكلف والتعقيد واملبالغات واجلمل االإن�شائية.

والف�شول  والفقرات  االأفكار،  بني  املنطقي  والرتابط  الثالث  الت�شل�شل 
بع�شها البع�ص، وو�شوح �شخ�شيتك وقدرتك على توجيه البحث.
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مرMلة الكتاHة الفعلية

±Ó¨dG áëØ°U

الر�شالة. •�عنوان 
عليها. للح�شول  الباحث  يتقدم  التي  •�الدرجة 

العلمية. الهيئة  •�ا�شم 
•�الق�شم.

التقدم. •��شنة 
امل�شرف. •�ا�شم 
الباحث. •�ا�شم 
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حمتوjات البحث

The Contents Of Research

(πNóŸG) hCG ó«¡ªàdG hCG åëÑdG áeó≤e :k’hCG

امل�شرف  يواجه  ما  اأول  هي  الأنها  القاريء،  انتباه  املقدمة  تلفت  اأن  •��يجب 
يكون  للمو�شوع،  مب�شط  دخول  على  حتتوي  حيث  الدرا�شة،  على  واملطلع 
االأ�شاليب  يتجنب  كما  وال�شعوبة،  الغمو�ص  ويتحا�شى  وحمددًا  مركزًا 
ودقيق ملو�شوع  ب�شكل علمي  واإمنا ميهد  والكنايات،  واال�شتعارات  االإن�شائية 

الدرا�شة.
•� اإ�صكالية الدرا�صة: حيث اإنه يجب اأن ال تقوم درا�شة علمية اإال على اإ�شكالية 
تعددت  فاإذا  اإ�شكالية  من  اأكرث  الواحدة  الدرا�شة  يف  يكون  ورمبا  بحثية، 
اأ�شكاليات الدرا�شة فهي باملوؤكد تت�شل ببع�شها، وتوؤدى كل منها لالأخرى، 
ورمبا  البحث،  �شتوجه  التي  الفر�شيات  ت�شكل  التي  هي  الدرا�شة  واإ�شكالية 
الباحث فر�شياته  ي�شتقي منه  الذي  الدرا�شة هي امل�شدر  اإ�شكاليات  كانت 

واأ�شباب اختياره ملو�شوع درا�شته.
الدرا�شات  ا�شتطاعته -  الباحث - قدر  اأن يورد  يجب  •� الدرا�صات ال�صابقة: 
يف  ينطلق  مل  اأنه  ليو�شح  للتحليل  ويخ�شعها  بحثه،  مو�شوع  تناولت  التي 
درا�شته من فراغ، واإمنا هو يبني على ما �شبق بالقبول اأو الرف�ص اأو اإ�شافة 

جديد اإىل املو�شوع.
وا�شحة(. نقاط  )يف  للمو�شوع  الباحث  اختيار  •�اأ�شباب 

البحث. اإجراء  يف  امل�شتخدمة  العلمية  واالأ�شاليب  •�املناهج 
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البحث. حمتوى  عن  مركزة  •�فكرة 
البحث. على  للم�شرفني  •�ال�شكر 

åëÑdG º°ùL :kÉ«fÉK

هيذة  يف  اإما  الباحث  يريده  الذي  بال�شكل  العلمية  البحث  مادة  فيه  وتتواىل 
اأبواب اأو ف�شول اأو مباحث اأو مطالب )ح�شب توجيه امل�شرفني على البحث(.

á“ÉÿG :kÉãdÉK

البحث. متام  بعد  •�وتكتب 
ووا�شحة. حمددة  الباحث  اإليها  تو�شل  التي  النتائج  كافة  •�وفيها 

البحث. ثنايا  يف  عر�شه  �شبق  ملا  تكرارًا  تكون  اأال  •��شريطة 
بحثًا  تتطلب  جديدة  ملو�شوعات  ومبتكرة  جادة  اإقرتاحات  تت�شمن  •��واأن 

علميًا الحقًا.
البحث. ركائز  الأهم  توجيهًا  تت�شمن  •�واأن 

™LGôŸGh QOÉ°üŸG

الآخر  م�شرف  من  يختلف  قد  بل  الأخرى  جامعة  من  يختلف  التوثيق  •��وهذا 
يت�شمن  لكنه  االأكادميي  التخ�ش�ص  نف�ص  يف  اأو  نف�شها  اجلامعة  داخل 

قائمة مفهر�شة اأبجديًا ومرقمة ت�شمل:
 )امل�شادر - املراجع - املرتجمات - املعاجم - القوامي�ص 

- املخطوطات - الدوريات - الكتب االأجنبية(.
 اأو اأي م�شدر علمي موثق ينتقي منه الباحث مادته العلمية.
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املالMق
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الن�صخة النهاFية للبحث

•��هي ال�شورة اخلتامية وال�شكل النهائي الذي �شيظهر فيه البحث لالآخرين.
اللغوية  االأخطاء  كافة  من  وخلوه  االأ�شلوب  ودقة  الكتابة  جودة  •��يتطلب 
يريده  الذي  املعنى  لفظ  كل  ليعطي  االألفاظ  ت�شكيل  اإىل  واللجوء  واملطبعية 

الباحث بدقة.
فيه. املت�شمنة  االأفكار  بني  املنطقي  والرتابط  التنا�شق  •�يتطلب 

واملعلومات. البيانات  كفاية  •�يتطلب 
املعلومات. لكافة  ودقة  باأمانة  العلمي  التوثيق  •�ي�شرتط 

التخ�ش�ص. جمال  يف  ومبتكرًا  جديدَا  •�يت�شمن 
تامة. وحيادية  مبو�شوعية  والنقد  للتقييم  •�يخ�شع 

االإن�شاين. للفكر  جديدًا  •�ي�شيف 
يف  املتبعة  االأ�شول  ح�شب  اأو  امل�شرف  مع  بالت�شاور  وتن�شيقه  طباعته  •��يتم 
اجلامعة التي ينتمي اإليها البحث ويف ذلك يتم حتديد حجم الورق وحجم 

اخلط وعدد ال�شفحات.
اأن تختتم الر�شالة مبلخ�ص ملا جاء فيها ويتحدد  •��ت�شرتط بع�ص اجلامعات 

حجم امللخ�ص تبعًا حلجم الر�شالة باالتفاق مع امل�شرف.
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IQhصرV

Necessity

بهدف: لغوي  ملدقق  النهائية  �شورتها  يف  الر�شالة  تقدمي  •�يجب 
- ت�شحيح االأخطاء املوجودة قبل طباعة الر�شالة.

- واالإ�شتفادة العلمية من تطبيق قواعد اللغة.
- وتالفيها م�شتقباًل

اأن يبتعد عن بحثه وهو يف �شورته النهائية لوقت كاف، ميّكن  ينبغي للباحث 
روؤية  با�شتخدام  جديد،  من  لت�شفحه  يعود  ثم  كتب،  ما  يراجع  اأن  من  الباحث 

حتليلية نقدية، تو�شله اإىل التقييم املو�شوعي للبحث، وال�شعورباالطمئنان.

π°†aC’G øe

اأال يقوم الباحث بنف�شه باملراجعة االأخرية لن�شخة البحث. )بل يعهد باملراجعة 
اإىل اإن�شان اآخر متخ�ش�ص(.

بال�شكل  املراجعة  تلك  لبحثه، ال ميكنه من حتقيق  الباحث  معاي�شة  الأن طول 
االأمثل وال ميكنه من اإكت�شاف اأخطائها، اإذ اإنه حني يقراأ - يف االأغلب - يطالع ما 
يف دماغه من البحث ولي�ص ما هو مدون على الورق اأمام عينيه، وبالتايل تغيب عن 

عينيه االأخطاء التي يحتويها الورق.
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ليطمئن bلبي

لكي تتاأكد من �شالمة بحثك

اأLب Yن Jلك الأSصئلة

بحثك؟ مادة  تغطي  العلمية  فرو�شك  كانت  •�هل 
عليه؟ جتب  مل  ما  االأ�شئلة  من  هناك  بقي  •�هل 

من: ي�شتحقه  ما  البحث  من  جزء  كل  اأخذ  •�هل 
- جهد.

- ووقت.
- ودقة علمية.

حمله؟ يف  مو�شوع  البحث  يف  وورد  ما  كل  •�هل 
- اأال ي�شتحق اأي جزء اأن ُيحذف؟

- اأال ي�شتحق اأن ُي�شاف اإليه مادة جديدة؟
اأفكاري  ومعامل  والنقد  واال�شتنتاج  والبحث  التحليل  يف  �شخ�شيتي  •��هل 

وا�شحة يف كل �شفحة ويف كل �شطر من البحث؟
غريها؟ دون  ما  لفكرة  تع�شبت  اأو  اإنحزت  •�هل 

عر�ص  يف  العلمية  االأمانة  حيث  من  لنف�شك..  تقدر  كم  مئوية..  •��بن�شبة 
املعلومات؟
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Yند املناb�صة

•�كن م�شتعدًا ل�شاعة املناق�شة حول مو�شوع بحثك، ذلك بعد مراجعته بدقة 
�شديدة.

على: ي�شتمل  البحث  عن  ملخ�شًا  •�جهز 
- مقدمة خمت�شرة.

- االأ�شباب التي دعتك الإختيار مو�شوع البحث.
- املناهج التي ا�شتخدمتها يف تنفيذ البحث.

- ج�شم البحث وحمتواه ب�شكل غري تف�شيلي.
- ختام مب�شط.

- ال�شكر للم�شرفني على البحث واأع�شاء جلنة املناق�شة.
)مع ذكر اال�شم م�شبوقًا باللقب العلمي والوظيفة(

يتعدى  ال  بحيث  امللخ�ص  هذا  اإلقاء  زمن  مرة  من  الأكرث  جترب  اأن  •��حاول 
الزمن املخ�ش�ص.

   )غالبًا ما يكون يف حدود 15 دقيقة(

á°ûbÉæŸG óæY

- تقبل النقد بدون تربم.
- اأجب عما تراك قادرًا على الّرد عليه وب�شكل علمي ومو�شوعي.

- التزم بقوة االأع�شاب وجاهزية الرتكيز واالنتباه.
-  اعرف اأنه لي�ص �شروريًا اأن جتيب عن كل ما يطلب اإليك اأو يوجه اإليك من 

اأ�شئلة واإنتقادات.
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اYرف

∫ƒM Qhóà°S á°ûbÉæŸG á∏Ä°SCG ¿CG

.ádÉ°SôdG êGôNEGh ≥«°ùæJh áYÉÑW

 .É¡àjõgÉLh É¡à«Yƒ°Vƒeh QÉµaC’G ábO

øe ô£°S πc ‘ÉgOƒLhh åMÉÑdG á«°üî°T

 .åëÑdG

.á«ª∏©dG åMÉÑdG äÓ«∏–

.á«©Ñ£ŸG AÉ£NC’G

.ájƒ¨∏dG AÉ£NC’G

±Ó¨dG øe åëÑdG øY ∫hDƒ°ùe ∂fEG º∏YG

.±Ó¨dG ¤EG

من ذلك: نرى اأن مناق�شة اأية ر�شالة علمية تتمحور حول ثالثة توجهات هي:
� �شكل الر�شالة.•
� املم�شون )حمتوى الر�شالة العلمي(.•
� منهج الباحث.•
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جلنة املناb�صة

يكون ع�شوًا يف  اأن  الظروف  له  واأكادميي متمر�ص هياأت  باحث وم�شرف  لكل 
جلنة مناق�شة لواحدة من الر�شائل والبحوث العلمية.

¬¡jõf

IQƒÑ°U

áfÉeCÓd Iôaƒe
»ª∏©dG øeC’Gh

‘ á°ü∏fl
É¡FGOCG

≈∏Y ¥ó°üH á°üjôM

‘ ¤É©J ¬q∏dG É°VQ

É¡∏ªY

‘ ádOÉY
É¡ª««≤J

IõØfi
áÄ«¡e

á«Yƒ°Vƒe

≈∏Y ¢UôMG
¿ƒµJ ¿CG
 áæé∏dG
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اإ�صداQات املوؤلف

…È°U Ú°ùM :QƒàcódG

»eÓ°SE’G »Ø°ù∏ØdG ôµØdG ‘

� رواد ال�شك املنهجي.•
االإ�شالم. يف  اهلل  •�روؤية 

:ÜOC’G ‘

ق�ش�شية. جمموعة  •�»االأقنعة« 
�شعرية. جمموعة  ال�شهر«  •�»عناقيد 

:»ª∏©dG åëÑdG ‘

العلمي. البحث  •�»مهارة 

:ájô°ûÑdG á«ªæàdG ‘

الوقت. اإدارة  •�فن 
� بتفكريي اأنا اإن�شان•
� عتبات التميز.•

   -    142 4/22/15   12:52 PM



143 د. حسني صبري

:á«°SGQódG ègÉæŸG ‘

� العربية • االإمارات  دولة  يف  الرتبية  وزارة  النف�ص«  علم  ملادة  املعلم  »دليل 
املتحدة.

� االإمارات • دولة  يف  الرتبية  وزارة  النف�ص«  »علم  كتاب  تاأليف  جلنة  ع�شو 
العربية املتحدة.

� االإمارات • تاأليف كتاب »علم االجتماع« وزارة الرتبية يف دولة  ع�شو جلنة 
العربية املتحدة.

.»eÓ°SE’G »Ø°ù∏ØdG ôµØdG ‘ :™Ñ£dG â– Öàc

� بناء الوعي.•
� من الزهد اإىل االإ�شالح.•
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