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التوثيقية للمصادر
الخلصة:

 تستهدف هذه الدراسة تعريف الباحثين في مراحل الدراسة الكاديمية
 ومستوياتها المختلفة، على ما يتوجب عليهم معرفته وتطبيقه من القواعد والخطوات
 التي تتطلبها عمليتا تصميم وتنفيذ مشاريع بحوثهم، منطلقة في ذلك مما يتوفر لمن

 يمارسون مهام التدريس والشراف والمناقشة العلمية للبحوث والرسائل والطروحات
 من ملحظة كثرة تساؤل الباحثين الذين يقدمونها عن هذه القواعد والخطوات، وتكرار

 تنبيههم في مواضع وظروف مختلفة إلى ضرورة التزامهم بشرطي تطبيقها وتوحيدها، مما
 يVستنتج منه عدم اطلع العديد منهم على الدراسات المتعددة والمتنوعة التي تعالج

 تلك القواعد والخطوات، أو اختلط المور عليهم عندما يطلعون على هذه الدراسات،
 بفعل معاناة قسم منها من مشكلت التركيز على أنواع متخصصة من البحوث، أو

 التوسع المفرط في التفاصيل، أو الفتقار إلى أسلوب العرض الموجز والتطبيقي. لذلك
 فقد حاول الكاتب عرض قواعد وخطوات تصميم وتنفيذ مشاريع البحوث الكاديمية

 أستاذ الفكر السياسي، كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد.*)(
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 بأسلوب حرص فيه قدر المستطاع على تجنب تكرار هذه المشكلت، فضل عن
 الحرص على التمييز الدقيق في ذلك العرض بين القواعد والخطوات المتعلقة باختيار

 وتصميم مشاريع البحوث، وتلك المتعلقة بتنفيذ/كتابة مشاريع البحوث، آمل أن يكون
قد نجح في ذلك، ووفق في تحقيقه.

تمهيد:
  في اللغة: النظر المجمل أو المفصل في شيء أو أمر ما،  Research  البحث يعني 

بقصد العثور على مطلب يبتغيه الباحث أو جواب يبحث عنه.
  في الصطلح: كل نشاط  عملي أو نظري، أو مركب  Research  البحث ويعني 

 من الثنين معا، يستهدف إزالة غموض، أو استكمال معرفة، أو تحديد علقة، أو حل
 مشكلة، أو الجابة على سؤال، عن طريق إجراء التجارب، والتقصي الدقيق، والنظر

الشامل والعميق في الشواهد والدلة المتعلقة بموضوع البحث وهدفه.
 وبذلك، فإن البحث، أي بحث، هو استقصاء منهجي علمي منظم ودقيق، ونظر شامل

 وعميق في شواهد وأدلة، تكشف عن حقائق وقواعد عامة أو علقات أو حلول، بما
يقدم إضافة إلى المعرفة البشرية قابلة للتحقق منها واختبارها وتأكيدها.

 وإذا كان التخصص في ممارسة عملية البحث بما يجعل شخصا ما جديرا بصفة
 (باحث)، رغبة ذاتية واختيارا إراديا، فإن الجانب الخر من هذه الرغبة وذلك الختيار،

 جانب موضوعي وإلزامي، يتعلق بحاجة الباحث المتخصص في عملية البحث إلى
 معرفة قواعد وخطوات اختيار مشاريع البحوث وتنفيذها، وتدريبه على تطبيقها مرات

 متعددة وفي مستويات متنوعة. وتكمن علة ذلك وتفسيره في واقع أن قدرات ومهارات
 البحث، تبدو ذات طبيعة نوعية مميزة، أشبه ما تكون بالقدرات الفطرية والمهارات

 البداعية المتعلقة بالرسم والنحت والموسيقى، ومن ثم، فإنها ليست موزعة بين الناس
 بالتساوي، فبعضهم أكثر امتلكا لها من غيرهم، وبعض من يمتلكونها، أقدر على

 القدرات الفطرية والمهاراتلذلك، ل بد لكل من يمتلك تنميتها وتطويرها من أمثالهم، 
 الطبيعية اللزمة للتخصص في البحث من تفعيلها وصقلها بالدراسة وتكرار التمرين على
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 ممارسة عملية البحث، بما يساعد في النهاية على تنميتها وتطويرها، لن امتلك هذه
 القدرات والمهارات بالطبيعة، ل يكفي لوحده لجعل مالكها باحثا بشكل عفوي

 وتلقائي، مثلما أن عمليتي الدراسة النظرية والتمرين العملي عاجزتين أيضا بالتأكيد عن
.توفير القدرات والمهارات لمن يفتقر إليها أصل وبالطبيعة

 الق��درة عل��ى البح��ث والتخص��ص في��ه، عملي��ة ذات طبيع��ةونس��تنتج م��ن ذل��ك، أن 
مركبة، يجتمع فيها ويتداخل ويتفاعل عاملن هما:

  والذي يندرج ضمن مفردات الموهبة الذاتية- عامل الستعداد الشخصي للباحث
 والقدرة البداعية التي يفطر عليها النسان ول يكتسبها، وتتفاوت معدلتها في العادة
 من فرد إلى آخر، ويتعذر منحها لمن ليست لديه عناصرها وشروطها أصل وبالطبيعة،

لكنها قابلة للتفعيل والتنمية والتطوير والتحسين في حال توفرها.
  والذي يندرج ضمن مفردات المهارة والخبرة- عامل التدريب المسبق للباحث

 النسانية المكتسبة بالتعليم، وينميها ويطورها بالممارسة والتمرين، لكنه عامل ل يكون
ذا فائدة تذكر ول جدوى تلمس ما لم يقترن بالمواهب والقدرات الفطرية.   

 لذلك، فإن تعذر تزويد النسان بمفردات الموهبة الذاتية والقدرة البداعية على
 البحث، إن لم يتوافر لديه شيء منها أصل وابتداء، يجب أل يمنع من الشتغال على

 العامل الثاني للكشف عما يتوافر لدى بعض الناس من تلك المفردات، ومحاولة
 تفعيلها وصقلها وتنميتها وتطويرها في حال وجودها، ولعل في مقدمة ما يندرج في هذا

 النطاق، تعريف الباحث الممتلك لموهبة البحث والقدرة على إنجازه، على القواعد
 والخطوات التي يحتاج إليها لتنمية وتطوير وتنظيم وتوجيه ما يمتلكه من تلك الموهبة

 والقدرة، وتدريبه على أساليب وفنون استخدامها في كتابة البحوث المنهجية
 الكاديمية، بما يوصله إلى مرحلة امتلك المهارات والخبرات اللزمة لكتابتها بشكل

مستقل ومن دون الحاجة إلى أي عون خارجي.
 البحث المكتوب لغراض الحصول على الدرجات/الشهادات الكاديميةويعد 

 ، أهم أنواع(الدبلوم، البكالوريوس، الدبلوم العالي، رسالة الماجستير، أطروحة الدكتوراه)
 البحوث التي يتم تدريب الباحث على استخدام قواعد وخطوات اختيار وتصميم وتنفيذ

]31[



قواعد وخطوات تصميم وتنفيذ مشاريع البحوث الكاديمية

 مشاريع البحوث في كتابتها، ويفترض أن يكون أيضا أفض أنواع البحوث كلها، بحكم
 ما يVشترط توافره عليه من خصائص (الحيادية والموضوعية والمنهجية والمانة

 والعلمية)، وما يمنحه للقائمين به من الدرجات/الشهادات الكاديمية المتخصصة، وهو
 دراسة يقوم بها (باحث نظامي) عن موضوع أو مشكلة في فرع من فروع العلوم

 المختلفة، بإتباع خطوات منهجية علمية محددة، واستخدام إجراءات منسقة ومتقنة،
 يجمع بها وينظم المعلومات ذات الصلة بموضوع بحثه، ويستخلص منها المقدمات

 والنتائج. وبذلك، فإن البحث الكاديمي، وأيا كان مستواه، بمثابة اختبار لقدرات
 الباحث على البحث وتطبيق شروطه وتلبية متطلباته، يثبت به حسن اختياره لموضوعه،

 وسلمة تركيبه وتقسيمه لمفرداته، وقدرته على مواصلة البحث. ويشرف على البحث
 الكاديمي عادة، أستاذ متخصص ومؤهل، أو عدة أساتذة أحيانا، يساعد الباحث في

 اختيار موضوعه، وإعداد خطته التي تجيزها هيئة من أعضاء المجالس العلمية، ويتعهده
بعد ذلك بالنصح والرشاد والتوجيه حتى ينجز بحثه.

 ويتمث��ل ج��وهر ومحت��وى أي بح��ث، س��واء ف��ي العل��وم النس��انية أم الطبيعي��ة، ف��ي
وجود:

 - ظاهرة لم يتم الكشف عنها من قبل، أو مشكلة لم يتم حلها، أو تم الكشف عنها أو
 حلها من قبل، لكن هذا الكش��ف أو ذل�ك الح��ل ل�م يع��ودا ك�افيين أو مقنعي��ن لي س�بب

كان، مما يستدعي إعادة النظر والبحث فيهما من جديد.
 - علق�ة بي�ن متغيري�ن أو أك�ثر ل�م يت�م كش��فها أو تفس�يرها أو تحدي�د أس�بابها أو نتائجه�ا
 م��ن قب��ل، أو ت��م ذل��ك كل��ه، ولكن��ه ل��م يع��د كافي��ا أو مقنع���ا، مم��ا يس��تدعي إع��ادة النظ��ر

والبحث فيها من جديد.
 م��ن: ش���ك�ل� الم��ر يVش��كVل ش���كل�، أي: التب��س الم��ر، ويق��ال:تVش��تق المش��كلة ف��ي اللغ��ة و

  أش���كل وأش���كلةش����ك�ل فلن أو أش���كل المس���ألة، أي عل�قه���ا بم���ا يمن���ع نفوذه���ا، ومنه���ا
 ومش��كلة، وه��ي ك��ل م��ا ص���عVب� والتب��س وك��ان غامض��ا م��ن الم��ور، وه��ذا المعن��ى اللغ��وي
 للمش���كلة، قري���ب م���ن معناه���ا الص���طلحي ال���دال عل���ى الم���ور الص���عبة أو الملتبس���ة أو
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 الغامض����ة بم����ا يس����تدعي تيس����يرها وف����ك التباس����ها وكش����ف غموض����ها بالطريق����ة العلمي����ة
المنهجية.

 وتختل��ف المش��كلة ع��ن المعض��لة، فالمش��كلة ه��ي الم��ر الص��عب أو الملتب��س أو
 الغامض الذي يمك��ن التع��اطي مع��ه لتيس��ير ص��عوبته، أو ف��ك التباس��ه، أو كش��ف غموض��ه،
 أما المعضلة فهي المشكلة التي بلغت في صعوبتها والتباسها وغموض��ها ح��دا تنع��دم مع��ه
 أو تندر وسائل وأساليب تيسيرها أو فك التباسها أو كشف غموضها، أو حلها، والقضية
 هي الشكل أو الصورة التي تأتي عليها المشكلة، وهي عن��د المفكري��ن م��ا يج��ب التفكي��ر
 والبح���ث في���ه. وليس���ت المش���كلت كله���ا بالض���رورة اس���تفهامية أو تس���اؤلية بالش���كل أو
 الصورة، لكنها يمكن أن تك��ون ك��ذلك بالمض��مون، دون أن تأخ��ذ ش��كل أو ص��ورة س��ؤال
 بالض��رورة، وحي��ن يص��عب الج��واب ع��ن الس��ؤال، فيعل��ق بي��ن النف��ي والثب��ات، وي��دور ف��ي

حلقة مفرغة، يصبح (معضلة) قد تبقى مسكوتا عنها زمنا طويل.
قواعد وخطوات تصميم البحوث الكاديمية

 يقتضي الكشف عن غموض، أو البحث عن معرفة، أو التعرف على طبيعة
 ظاهرة، أو تحديد أسباب ونتائج مشكلة واقتراح حلول لها، أو تفسير أو تحديد علقة

بين متغيرات، أن يبدأ الباحث ب���:
- أول: اختيار موضوع/مشكلة البحث.

 - ثانيا: صياغة موضوع/مشكلة البحث في صورة سؤال، ثم إعادة صياغته في صورة
خبرية، تصبح لحقا عنوانا هذا البحث

 - ثالثا: تقديم الباحث إجابة يقترحها على موضوع/مشكلة/سؤال البحث، ي�فترض أنها
 السؤال يشير إلى كل ما يستوجب أو يفترض أو يستدعي جواباالجابة الصحيحة، لن 

عنه.
 - رابعا: إجراء الباحث لعمليات جمع المعلومات واختبارها للتحقق من طبيعة

 موضوع/مشكلة/سؤال البحث، وإثبات صحة أو خطأ الجابة التي اقترحها، وهذا هو
جوهر كل بحث.
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 وتمثل عملية تحديد المواضيع/المشكلت، وطرح السئلة بشأنها، والجابة المقترحة
 عليها، ضرورة لزمة للتعليم والتعلم واكتساب المعرفة، لن هذه العملية هي همزة

الوصل والجسر الرابط بين المتعلم وموضوع التعلم.
 ويعني ذلك، أن الصل في أي بحث، هو وجود مشكلة معرفية بشأن موضوع
 ما نتيجة ل���: (عدم معرفة، نقص معرفة، خطأ معرفة)، وتحتاج هذه المشكلة إلى حل،
 فيقوم الباحث بطرح هذه المشكلة في صيغة سؤال (سؤال البحث)، ثم يقترح لهذا

 السؤال إجابة يفترض أنها صحيحة (فرضية البحث)، فيكون بحثه محاولة لجمع
 المعلومات واستخدامها للتحقق من صحة أو خطأ الحل الذي اقترحته فرضيته. وعليه،
 فإن البحث ل يمكن أن يصمم ابتداء وأساسا ليكون محاولة متعمدة ومقصودة لثبات
 صحة الفرضية، ول حتى لثبات خطأ الفرضية، سواء أكانت هذه الفرضية صحيحة أم

 خاطئة أصل، لن البحث محاولة علمية منهجية موضوعية منصفة ومحايدة، للتحقق من
 صحة أو خطأ الفرضية، وأيا ما كانت نتيجة البحث وعملية التحقق التي يجريها الباحث
 فيه (بالثبات أو النفي)، فإنها مفيدة، لنها إن أثبتت صحة الفرضية، فقد قدمت إجابة
 نهائية عن سؤال البحث، فل تعود ثمة حاجة للبحث عن إجابة جديدة له، وإن أثبتت

 خطأ الفرضية، فقد دلت الباحثين الخرين على ضرورة استمرارهم في البحث عن إجابة
 للسؤال الذي طرحه الباحث، واقتراح فرضيات جديدة، والتحقق منها في بحوث

أخرى.
 فإذا كان سؤال البحث، أي بحث وفي أي علم، ينطلق من وجود مشكلة

 معرفية، فإن كل ما نسميه مشكلة في المجالت النظرية والتطبيقية كلها، يشير إلى
 وضع يواجه فيه النسان صعوبة تحتاج إلى تيسير وتسهيل، أو التباس أو غموض يحتاج
 إلى توضيح وكشف، أو تعقيد يحتاج إلى حل وتفكيك، أو خطأ في المعرفة يحتاج إلى

 تصحيح، أو نقص في المعرفة يحتاج إلى استكمال، وهذا التيسير أو التوضيح أو
 التفكيك أو التصحيح أو الستكمال، هو الحل الذي يقدمه الباحث في بحثه،

 ويصوغه في صورة (فرضية البحث)، جوابا على سؤال البحث عن اللتباس أو الصعوبة
أو التعقيد أو الخطأ أو النقص الذي تنطوي عليه المشكلة وتشير إليه.
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 : يVفترض أن يتضمن مشروع أي بحث، مجموعة الفقرات* فقرات مشروع البحث
التالية وكما هي متسلسلة تتابعيا في أدناه:

 : ويح��دد فيه��ا الب��احث فك��رة الموض��وع ال��ذي اخت��اره، وي��بين ط��بيعته. مقدم��ة البح��ث1
 ومض��مونه وعناص��ره، ويج��ب أن يك��ون عن��وان البح��ث ال��ذي يع��بر ع��ن موض��وعه وفكرت��ه،
 واض����حا ودقيق����ا وم����وجزا، وأن ل تك����ون في����ه كلم����ات غامض����ة ول فضفاض����ة أو متع����ددة
 المع��اني وال��دللت، ول تعك��س ص��ياغته موقف��ا مس��بقا م��ن موض��وع البح��ث، ل س��لبا ول

إيجابا. ويتحدد اختيار الباحث لموضوع بحثه عادة بثلثة عوامل أساسية هي:
- التخصص العام ثم الدقيق للباحث.

- الهتمام الشخصي للباحث.
- قراءات الباحث المسبقة في نطاق اختصاصه واهتمامه.

 حي�ث تت��داخل ه�ذه العوام��ل وتتفاع��ل لتخل�ق ل�دى الب��احث الفك��رة الولي��ة ح��ول موض��وع
 بحثه والتي يVفترض به أن يعرضها ويوض��حها للق��ارئ ف�ي (المقدم�ة) ال�تي ه�ي أول فق�رات

مشروع بحثه.
 ومض��مونه، يس�تتبع : إن تحدي�د الب�احث لطبيع��ة موض��وع بحث��ه. أس�باب اختي�ار البح�ث2

 توض��يحه للس��باب ال��تي دفعت��ه للهتم��ام به��ذا الموض��وع وم��ن ه��ذه الزاوي��ة أو تل��ك دون
 غيره���ا، والعوام���ل ال���تي دعت���ه لتفض���يله عل���ى غي���ره م���ن المواض���يع ف���ي نط���اق تخصص���ه

واهتمامه.
 : إن تحديد الباحث لموضوع بحث��ه، وعرض��ه لفكرت��ه الولي��ة ف��ي فق��رة. أهداف البحث3

 (المقدمة)، ثم عرضه لسباب اختياره ل��ه وعوام��ل تفض��يله عل��ى غي��ره، يمه�د لنتق��اله إل��ى
 الفقرة الثالثة في مشروع البحث والمتعلقة بتحديد (هدف البح��ث)، فلك��ل بح��ث ه�دف

يبتغي الباحث بلوغه وتحقيقه، ويتحدد هذا الهدف عادة وبشكل تلقائي، بدللة:
- طبيعة الموضوع الذي اختار الباحث تخصيص بحثه لدراسته.

- إشكالية البحث، والسؤال الذي يسعى للجابة عليه فيه.
- أسباب اختياره لموضوع البحث.
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 : وهي الفقرة الرابعة المتعلقة بتحدي��د الب��احث ل��� (أهمي��ة البح��ث)، لن. أهمية البحث4
 دقة تحديد أسباب البحث وأه��دافه، تؤس��س لدق��ة تحدي��د أهمي��ة البح��ث، وم��ا يس��توجب
 اختياره ودراسته نظريا أو عمليا، أو الثنين معا. ولكن بع��ض الكلي��ات والقس��ام والف��روع
 الكاديمية، أو بعض الباحثين فيها، ق��د يفض��لون أحيان��ا إدم��اج فق��رات (أس��باب وأه��داف

وأهمية) اختيار موضوع البحث في فقرة واحدة، أو يجعلونها فقرتين.
 : وه��ي الفق��رة المتعلق��ة بتحدي��د (إش��كالية البح��ث)، أي الفق��رة ال��تي. إش��كالية البح��ث5

 يعيد الباحث فيها صياغة عنوان بحثه في صورة سؤال ع��ام وش��امل وك�بير، يك��ون البح��ث
 محاولة للجابة عليه، ويمكن للباحث أيضا أن يطرح هذا السؤال، ث��م يج��زئه إل��ى أس��ئلة
 خاص���ة وجزئي���ة وص���غيرة، تك���ون الجاب���ة عليه���ا ه��دف فص���ول ومب���احث، وح���تى مط���الب

وفقرات البحث.
 : وه�����ي الفق�����رة السادس�����ة المتعلق�����ة بتحدي�����د الب�����احث ل���. فرض�����ية/فرض�����يات البح�����ث6

 (فرض���ية/فرض���يات البح���ث)، أي الفق���رة ال���تي يص���وغ الب���احث فيه���ا إجاب���ة عام���ة وش���املة
 وك��بيرة، يعتق��د أنه��ا ص��حيحة، ويقترحه��ا كإجاب��ة عل��ى الس��ؤال ال��ذي طرح��ه ف��ي إش��كالية

البحث.
 : وه���ي الفق���رة المتعلق���ة بتحدي���د الدوات ال���تي يس���تخدمها. م���داخل ومناه���ج البح���ث7

 الباحث في التعامل م��ع معلوم��ات البح��ث لس��تخلص المق��دمات والنت��ائج منه��ا للتحق��ق
 م��ن خط��أ أو ص��واب فرض��ية البح��ث، وص��ول إل��ى ه��دف البح��ث، وتش��مل ه��ذه الدوات

كل من:
  (الت��اريخي، الق��انوني، القتص��ادي، الجتم��اعي،Approach- المداخل/المقتربات 

النفسي، الحصائي،...الخ).
 (الستقرائي، الستنباطي، المقارن، البنيوي).Method المناهج- 

وسنوضح لحقا الفرق بين هذين النوعين من الدوات.
 : وهي الفقرة الثامنة المتعلقة بتعيين الباحث للحدود الزمانية والمكانية. نطاق البحث8

 التي سيبحث في موضوعه في نطاقها، ليضمن بذلك، لنفسه أول، وللقارئ ثانيا، دقة
 هذه الحدود ووضوحها، بما يمنع تشتته وتضييع وقته وجهده بخروجه عنها إلى ما ل
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  ويمكن أن تتضمن هذهيدخل في نطاق اهتمام بحثه واختصاصه ل زمنيا ول مكانيا.
 الفقرة أيضا، تحديد الباحث عينة البحث التي سيجري دراسته عليها في حالة البحوث

 التطبيقية التي تتحقق من صحة أو خطأ فرضياتها بإجراء اختبارات/استطلعات رأي
 على عينة بحثية مع ضرورة توضيح الباحث أسباب وطرق اختياره لهذه العينة ونوعية

الختبارات التي سيجريها عليها.
 تعريف�����اته له�����مالب�����احث ل: وه�����ي الفق�����رة المتعلق�����ة بتحدي�����د   التعريف�����ات الجرائي�����ة  . 9

 المص���طلحات ال���تي سيس���تخدمها ف���ي بحث���ه بش���كل إج���رائي/عمل���ي خ���اص وممي���ز، بم���ا
 يجعله��ا ذات دللت خاص��ة ب�البحث وموض��وعه، وه�و م��ا ق�د يجعله��ا مختلف��ة، جزئي�ا أو

 ولك���ن تحدي���د الب���احث للتعريف���ات الجرائي���ةكلي���ا، ع���ن تعريفاته���ا الش���ائعة والمتداول���ة. 
 لمصطلحات بحثه، ل يعني أبدا تعريفه للكلمات كلها الواردة في عنوان بحثه وإشكاليته
 وفرض��يته ودراس��ته، ب��ل يكتف��ي بتعري��ف المص��طلحات ال��تي يس��تعملها ف��ي البح��ث بص��يغ
 إجرائي��ة/عملي��ة خاص��ة، وي��ترك الكلم��ات الخ��رى المعروف��ة ل��دى الجمي��ع، والقص��د منه��ا

واضح ومفهوم، ول يحمل أي لبس.
 الباحث للدراسات السابقةوهي الفقرة العاشرة المتعلقة بتحديد :   البحوث السابقة  . 10

  يتضمن: اسم الباحث، عنوان البحث، مكانعن موضوع البحث، للتعريف بها تعريفا
 وتاريخ تقديم البحث أو نشره، الجهة المقدم إليها البحث أو الجهة الناشرة، ثم موجزا
 عن أهم عناصر ذلك البحث ونتائجه، وأوجه تشابهه واختلفه مع البحث الذي يرغب

الباحث في تقديمه على الرغم من وجود البحث السابق.
 يختم بها الباحث مشروع بحثه، بتقديمالخيرة التي وهي الفقرة :  . خطة البحث11

 خطة البحث التي تتضمن المقدمة، ثم فصول البحث ومباحثها، ويمكن أن تتضمن
 أيضا مطالب المباحث، إذا كان الباحث قادرا على تحديدها، ثم الخاتمة تليها قائمة

 المصادر، ثم قائمة الملحق إن وجدت، مع ملحظة أن هذه الخطة ذات طبيعة أولية
 وغير ثابتة، مما يعني أنها قابلة للتعديل أثناء البحث على أل يشمل هذا التعديل عنوان

البحث ل تعديل كليا ول حتى جزئيا وإلى حد عدم تغيير حرف واحد فيه.
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 فإذا انتهي الباحث من إعداد مشروع البحث الذي ينوي كتابته، ووافق عليه
 الستاذ المشرف، واللجنة العلمية إذا اقتضى المر ذلك، يبدأ بتنفيذ هذا المشروع،

 مراعيا في ذلك كله مسألة بالغة الهمية، وهي أن أي بحث، يجب أن يأخذ في العقل
 أول، ثم في التصميم ثانيا، وفي التنفيذ ثالثا، صورة مربع متساوي الضلع، وهذه

الضلع الربعة هي:
- عنوان البحث: ويجب أن يعبر عن فكرة البحث وموضوعه بدقة ووضوح.

 - إشكالية البحث: وهي السؤال الذي يطرحه الباحث، ويحاول الجابة عليه في
البحث، ويجب أن تكون ذات صلة وثيقة بعنوان البحث وموضوعه.

 - فرضية البحث: وهي الجواب الذي يقترحه البحث للسؤال الذي يطرحه ويريد
الجابة عليه، ويجب أن تكون ذات صلة وثيقة بسؤال وإشكالية البحث.

 - خطة البحث: وهي المخطط أو المسار الذي سيمضي فيه الباحث للتحقق من
 صحة أو خطأ الجواب الذي يقترحه في الفرضية عن السؤال الذي يطرحه في

الشكالية.
 ويجب أن تكون هذه الضلع الربعة موجودة ومتساوية تماما في كل بحث، ول يكون

 بينها ل تناقض ول حتى اختلف أو عدم تناسب، ولو كان صغيرا أو بسيطا، وإل
 فسيعاني البحث من عيب جوهري فيه، بما يفقده شروط الحيادية والموضوعية

والمنهجية والعلمية.
:* صفحات البحث

 يفترض أن تتكون صفحات البحث من مجموعتين مترابطتين ومتكاملتين
ومتتاليتين من الصفحات هما:

  . مجموعة الصفحات التمهيدية التي ترقم بالحرف أ، ب، ج...، وتتضمن:  1
- صفحة العنوان (ل يظهر عليها الرقم)

- صفحة الية أو الحكمة أو المقولة (اختيارية)
- صفحة الهداء (اختيارية)
- صفحة الشكر (اختيارية)
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- صفحة المحتويات
  باللغة العربية في أول البحث، وباللغة النكليزية فيAbstract- صفحة الملخص 

آخره. 
  ...، وتتضمن:  3  ،   2  ،   1  . مجموعة صفحات متن البحث التي يتم ترقيمها بالعداد   2

- المقدمة: (وتحتوي مشروع البحث بفقراته المذكورة سابقا كلها)
 - الفصل الول ومباحثه (ويمكن لهذه المباحث أن تتضمن أيضا المطالب وحتى

الفقرات)
- الفصل الثاني ومباحثه

- الفصل الثالث: ومباحثه
(ويمكن أن يتضمن البحث فصول أخرى حسب موضوعه وخطته)

- الخاتمة
- النتائج والتوصيات والمقترحات (إن وجدت)

- المصادر
- الملحق

 ويج��ب أن يراع��ى ف��ي كتاب��ة البح��وث الكاديمي��ة، وعل��ى تع��دد مس��توياتها وتنوعه��ا، ش��رط
 اللتزام بالعدد الذي تحدده التعليمات الكاديمية لكل مستوى ون��وع منه��ا، إن وج��دت،

فل تقل تلك الصفحات عن الحد الدنى، ول تزيد عن الحد العلى.
: * إشكالية وفرضية البحث

 إذا ك���انت عوام��ل: اختص��اص الب��احث أول، واهتم���امه الشخص���ي ثاني��ا، وقراءات���ه
 المس���بقة المح���ددة به���ذا الختص���اص وه���ذا الهتم���ام ثالث���ا، ه���ي العوام���ل ال���تي تت���داخل
 وتتفاع��ل لتك��و�ن ل��دى الب��احث الفك��رة الولي��ة ع��ن موض��وع بحث��ه، بم��ا يؤس��س لتحدي��ده
 لسباب وأهداف وأهمية البحث (دواعي اختياره ل�ه)، تمهي��دا وتأسيس�ا لص��ياغة إش��كالية
 البحث (وحتى أجزاء الشكالية أيضا، أي مشكلتها/أسئلتها الفرعية)، فما ه��ي إش��كالية

البحث.
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 : تمثل إش��كالية البح�ث، الس��مة الخاص��ة به�ذا البح�ث  problematic  أ. الشكالية 
 والعلم��ة الممي��زة ل��ه ع��ن غي��ره م��ن البح��وث ال��تي تتن��اول الموض��وع نفس��ه، حي��ث تح��دد
 إشكالية البحث، موضوع البحث، والزاوية التي يختارها الباحث للنظر منها إلي��ه، والح��ل
 الذي يقترحه لهذه الشكالية، وهذا ما يجع��ل تحدي�د الش��كالية، محط��ة أساس��ية ف��ي ك��ل
 مش���روع بح���ث. وق���د أعطي���ت للش���كالية تع���اريف عدي���دة، لك���ن التعري���ف ال���ذي تق���دمه
 موسوعة المع�ارف الكوني��ة، يب�دو التعري��ف الك��ثر دق��ة ووض��وحا، حي�ث يح�دد الش��كالية

بأنها:"مجموعة أسئلة عن موضوع معين"
ويعني هذا أن الشكالية: ((سؤال موجز ومركز عن موضوع البحث)).

أو هي:((سؤال عن مجموعة العلقات القائمة بين مقدمات أو نتائج أو أحداث 
أو فواعل أو مكونات موضوع معين يشوبه الغموض والتعقيد)).

أو هي:((سؤال عن موضوع محدد، ل يوجد له جواب شاف أو كامل حتى الن)).
 وبذلك، يكون هدف الباحث من أي بحث ينجزه، هو الجابة عن السؤال الذي يطرح���ه

موضوع البحث، أو تقديم حل لشكالية البحث التي يضعها في صيغة سؤال.
 وإذ يختلط عادة مصطلح (الشكالية)، بمصطلح آخر مقارب له هو

(المشكلة)، فل بد من التمييز بين المصطلحين على أساس:
 - اتفاق الشكالية والمشكلة من حيث الدللة على أوضاع أو قضايا أو مشكلت أو

ظواهر معينة، تطرح على من يعيشها أو يفكر فيها أسئلة تحتاج إلى إجابات.
 - اختلف الشكالية والمشكلة من حيث اتساع نطاق الشكالية أكثر من المشكلة،
 لن الشكالية أوضاع أو قضايا أو مشكلت أو ظواهر عامة وكلية، قابلة للتجزئة أو

 التقسيم إلى مشكلت خاصة وفرعية. ويعني ذلك أن إشكالية البحث، سؤال عام
 وكلي، يمكن أحيانا تجزئته إلى مجموعة مشكلت (أسئلة) خاصة وفرعية، ترتبط كل

مشكلة منها وسؤالها بالشكالية وسؤالها العام وتتفرعان عنها.
 ويجعل ذلك من الجابة (الحل) التي يقدمها الباحث على السؤال العام والكلي

 للشكالية، محصلة لمجموع ما توصل إليه في بحثه من الجابات (الحلول) عن
 السئلة الخاصة والفرعية المرتبطة بالمشكلت المتفرعة من الشكالية والمشتقة منها.
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 إن الجابة عن كل سؤال من أسئلة المشكلت، تقرب الباحث خطوة من الجابةحيث 
 عن سؤال الشكالية، فحين يجيب البحث عن سؤال جزئي عن طبيعة المصالح

 القتصادية الغربية، ويجيب عن سؤال آخر جزئي عن ضرورة نفط البلدان العربية لهذه
 المصالح، توصلنا محصلة الجابتين الجزئيتين إلى الجابة عن السؤال الكبير والساس

 عن العلقة بين طبيعة وتوجهات سياسات البلدان الغربية تجاه البلدان العربية عامة
 والنفطية منها على وجه الخصوص، وحين يجيب البحث عن سؤال جزئي عن الضغط

 الجوي وأثره في الطبيعة، ويجيب عن سؤال آخر جزئي عن خصائص الماء، توصلنا
 محصلة الجابتين الجزئيتين إلى الجابة عن السؤال الكبير والساس عن علة ظاهرة

م.33,10صعود أو عدم صعود الماء في المضخات إلى أعلى من 
 وبذلك تكون الشكالية و المشكلة، متفقتان دلليا ومرتبطتان وظيفيا لن إحداهما

 تحتاج للخرى وتكملها وظيفيا، لكنهما مختلفتان اختلفا جزئيا من حيث اتساع نطاق
 الشكالية وضيق نطاق المشكلة، وهو ما يجعل العلقة بينهما، علقة الكل

 لن الشكالية تتكون من أكثر من مشكلة أي(الشكالية) بأجزائه (المشكلت)، 
 المشكلة جزء من الشكالية، فسيكون حل المشكلتوحيث إن «مشكلت»، 

 الجزئية الصغيرة والجابة عن أسئلتها الفرعية، هو المقدمة لحل المشكلة الكلية
والكبيرة (الشكالية) والجابة عن سؤالها الساس.

  الشكالية هي الزاوية التي يختارها الباحث للنظر منها إلى موضوعوإذا كانت
 بحثه، فإن هذا الختيار، يعني دراسة جانب محدد من الشكالية/الموضوع دون

 جوانبها الخرى التي ما تزال موجودة، وما تزال بحاجة لدراسات أخرى. وإذ تتخذ
 الشكالية صورة السؤال الكبير الذي يطرحه الباحث عن موضوع دراسته، بما يعين

 حدود هذا الموضوع، والجانب أو الجوانب التي سيركز عليها، فإن هذا السؤال، يكون
قابل للتجزئة والتفريع إلى أسئلة صغيرة، تجيب عنها فصول الدراسة ومباحثها ومطالبها.

 : إن من الضروري ملحظة أن الشكالية هي التي تحدد للباحث ماخصائص الشكالية
 يبحث عنه ويريد فهمه وتفسيره وتعليله، لذلك، ل بد أن تتوافر فيها مجموعة

الخصائص التالية:
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 خاصية الوضوح: حيث يجب أن تكون الشكالية واضحة، دقيقة، موجزة.- أول:
  خاصية التواف�ق: حي��ث يج�ب أن تك��ون الش��كالية متوافق��ة م�ع موض��وع البح��ث،– ثانيا:

أي أن تكون ذات صلة وثيقة ومباشرة بموضوع البحث.
  خاص��ية القابلي��ة للبح��ث: حي��ث يج��ب أن تك��ون الش��كالية قابل��ة للبح��ث فيه��ا- ثالث��ا:

 ودراستها، وخصوص��ا م�ن حي��ث ت��وفر المعلوم��ات عنه��ا، وأوله��ا المعلوم��ات باللغ��ات ال��تي
 يس���تطيع الب���احث قراءته���ا وفهمه���ا، وثانيه���ا المعلوم���ات ال���تي يمك���ن للب���احث الحص���ول

عليها، سواء أكانت علنية أم سرية، والولى أفضل على الرغم من أهمية الثانية.
 هناك أخيرا سؤال يطرحه الطلبة عادة ع�ن ماهي��ة العلق��ة بي�ن عن�وان البح�ث وبي�ن
 إش���كالية البح��ث؟ والج���واب ه��و أن عن���وان البح���ث، ص���ياغة خبري���ة تلخيص���ية لش���كالية

البحث، ومن ثم، فإن إشكالية البحث، صياغة تساؤلية لعنوان البحث.
مثال: علقة عنوان بحث بالشكالية:

 العن�����وان: ((المعالج�����ة العلمي�����ة لظ�����اهرة الره�����اب ف�����ي الع�����راق ف�����ي تلفزي�����ون فض�����ائية
)).2015-2003العراقية..دراسة وصفية تحليلية لنشرة الساعة الثامنة مساء 

 الشكالية: كي�ف عال��ج تلفزي��ون فض�ائية العراقي��ة ظ�اهرة الره�اب كظ�اهرة جدي�دة عرفته�ا
؟ 2003دولة العراق بعد عام 

 ونلح���ظ ف���ي ه���ذا المث���ال أن عن���وان البح���ث تح���ول إل���ى س���ؤال يت���وافر عل���ى المق���اييس
 ال���واجب توفره���ا ف���ي ك���ل بح���ث يت���م اختي���اره، وه���ي المق���اييس المتمثل���ة ف���ي (الوض���وح

والتوافق والقابلية للبحث).
 : ويقص��د به��ا المش��كلت/الس��ئلة الفرعي��ة الخاص��ة ال��تيمش��كلت/تس��اؤلت الش��كالية

 يشتقها الباحث من الشكالية الساسية العامة، ثم يعيد صياغتها في صورة أسئلة جزئية،
 تحدد الجوانب الفرعية للبحث (فصول، مب�احث، فق�رات، مط�الب..ال�خ)، ويك��ون ع�دد
 التس��اؤلت غي��ر مح��دد، لك��ن المفض��ل أل يق��ل ع��ادة ع��ن س��تة أس��ئلة، ليك��ون بالمك��ان
 جمع كل سؤالين مترابطين معا، ليكون��ا مبح��ثين ف�ي فص��ل، بم��ا يجع��ل البح��ث مكون��ا ف��ي
 ح���ده الدن���ى م���ن ثلث���ة فص���ول. وتفي���د ه���ذه التس���اؤلت ف���ي تحدي���د الج���وانب الفرعي���ة
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 للبح����ث لض����مان ع����دم خروج����ه ع����ن ه����ذه الج����وانب ال����تي ت����م تحدي����دها س����لفا بدلل����ة
التساؤلت، كما تفيد أيضا في توجيه عملية التحليل نحو الهداف المحددة للبحث.

مثال: السئلة الفرعية وعلقتها بالسؤال الرئيس في المثال السابق:
. هل اتبع تلفزيون فضائية العراقية إستراتيجية معينة في تعامله مع ظاهرة الرهاب؟1
 . إذا ك���ان تلفزي���ون فض���ائية العراقي���ة ق���د اتب��ع إس���تراتيجية معين���ة ف���ي تع���امله م���ع ظ���اهرة2

الرهاب، فهل كان القائمون على إدارة هذه الفضائية على علم بمثل هذه الستراتيجية؟
 . هل تغيرت إستراتيجية تلفزيون فضائية العراقية ف��ي معالج��ة ظ��اهرة الره��اب؟ وم��ا ه��ي2

طبيعة هذا التغير؟ وما هي أسبابه ومراحله؟
 . ما ه�ي الن��واع الص��حفية ال��تي اس��تخدمها تلفزي��ون فض��ائية العراقي��ة ف��ي معالج��ة أخب�ار3

العمليات الرهابية وما هي مصادر هذه الخبار؟
 . م��ا ه��ي أن��واع الص��ور وال��دللت الساس��ية ال��تي نقله��ا تلفزي��ون فض��ائية العراقي��ة إل��ى4

المشاهدين في سياق معالجته لظاهرة الرهاب؟ 
 فإذا كان الباحث، قد طرح هنا أربعة تساؤلت، فستكون هذه التس��اؤلت ه�ي الج��وانب
 الساسية الربعة للبحث التي سيكون عليه تناول ك��ل تس��اؤل منه��ا ف��ي فص��ل م��ن فص��ول
 بحث��ه، م��ع إمكاني��ة تقس��يم ك��ل تس��اؤل/ج��انب منه��ا إل��ى تس��اؤلت/ج��وانب فرعي��ة، تك��ون

بدورها مباحث الفصول الربعة للبحث.
 : إذا ك��ان ك���ل بح��ث، محاول���ة للجاب���ة ع��ن س���ؤال ع���ام  Hypothesis  ب. الفرض���ية 

 وك���بير، نطل���ق علي���ه تس���مية الش���كالية، وك���انت الش���كالية قابل���ة للتفري���ع إل���ى مش���كلت
 ص��غيرة، تص��اغ ب��دورها كأس��ئلة خاص���ة ص��غيرة، تح��دد بمجموعه��ا الج��وانب ال��تي يخت��ار
 الباحث معالجتها من بي��ن المجم��وع الكل��ي لج��وانب الش��كالية المطروح��ة للبح�ث فيه��ا.
 فإن كل بحث أيضا، محاول��ة لتق��ديم إجاب��ة مقترح��ة عل��ى س��ؤال الش��كالية، وه�ي الجاب��ة
 التي يمكن أن تتضمن أيض�ا إجاب��ات ع�ن الس��ئلة الخاص��ة الص��غيرة للمش��كلت الجزئي��ة
 المتفرع���ة ع���ن ه���ذه الش���كالية ، وه���ذه الجاب���ة ه���ي م���ا يع���رف ب�� "فرض���ية البح���ث" أو

"الفرضية".
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  م��ن كلم��تينHypothesis: يتك��ون مص��طلح الفرض��ية ف��ي اللغ��ة النكليزي��ة تعري��ف الفرض��ية
Hypoوتعني "شيء أقل ثقة"، و Thesis:وتعني أطروحة؛ وبذلك، يكون معناها 

"الجواب الفتراضي المبدئي، المقترح والمؤقت، أو الجواب غير المؤكدة صحته".
ويVعر�ف المنجد الموسوعي الفرنسي الفرضية بأنها:

"الجواب المقترح الذي ننطلق منه للتفكير في حل مشكلة ما".
"اقتراح ناتج من ملحظة ما نراقبه عن طريق التجربة أو نفحصه عن طريق الستنتاج".

وبذلك، سيكون بالمكان تعريف الفرضية بأنها:
"إجابة يقترحها الباحث على السؤال الذي تطرحه إشكالية البحث، 

ويقدمه مسبقا وقبل البدء بالبحث الذي سيكون هدفه التحقق من صحة هذا الجواب".
 وعليه، فقد تكون الجابة التي يقترحه��ا الب��احث عل��ى س��ؤال الش��كالية، ب�� (نع�م) أحيان�ا،
 وب�� (ل) أحيانا أخرى. ل�ذلك، توض��ع أول إش�كالية/مش��كلة البح�ث ف��ي ص��ورة س��ؤال، ث��م
 توض�ع بع�دها الجاب��ة ال�تي يقترحه�ا الب�احث عل�ى ه�ذا الس��ؤال ف�ي ص��ورة فرض��ية مص��اغة
 في جمل خبرية تقريرية، تبين ما يعتقد الباحث أنها طبيعة وأسباب ح��دوث ظ��اهرة معين��ة،
 أو تحدد مظاهر ونتائج هذه الظاهرة، أو تصرح بوجود علق��ة بي�ن ح��دين أو عنص�رين أو
 أك���ثر م���ن ح���دود أو عناص���ر الظ���اهرة. وب���ذلك، تك���ون مهم���ة الب���احث والبح���ث، تحدي���د
 الش��كالية وس��ؤالها، ث�م ص��ياغة الفرض��ية إجاب��ة عل��ى ه�ذا الس��ؤال، ث�م التحق�ق م�ن ص��حة
 الفرض��ية/الجاب��ة، س��واء ع��ن طري��ق البح��ث النظ��ري، أو البح��ث المي��داني أو ع��ن طري��ق
 ملحظ��ة وتحلي��ل ممارس��ات أو س��لوكيات معين��ة، ول ب��د م��ن الت��ذكير ب��أن ه��دف البح��ث
 لي��س إثب��ات الفرض��يات ول نفيه��ا ب��أي ح��ال م��ن الح��وال، ولك��ن ه��دفه ه��و التحق��ق م��ن
 الفرض����يات المقترح����ة، وه����ل ه����ي فرض����يات ص����حيحة أو خ����اطئة، والنتيج����ة مفي����دة ف����ي

الحالتين.
أمثلة على إشكاليات توضع فرضيات للجابة عليها:

 - الش���كالية: كي���ف عال���ج تلفزي���ون فض���ائية العراقي���ة ظ���اهرة الره���اب كظ���اهرة جدي���دة
؟ 2003عرفتها دولة العراق بعد عام 
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 - الفرضية: إن معالجة تلفزيون فضائية العراقي��ة لظ��اهرة الره��اب كظ��اهرة جدي��دة عرفته��ا
 ، تع��اني م��ن نق��ص المعلوم���ات، وقص��ور التغطي��ة الص��ورية2003دول��ة الع��راق بع��د ع��ام 

والخبرية، والفتقار للستراتيجية الواضحة والثابتة.
- الشكالية: هل يقرأ الطلبة الجامعيون عادة الكتب الجامعية المنهجية ؟ 

 - الفرضية: إن الطل�ب الج��امعيين ل يق��رءون الكت��ب المنهجي��ة الجامعي��ة إل ف��ي ح��الت
محدودة واستثنائية.

- الشكالية: هل يؤثر إقبال الطفال على النترنيت في تحصيلهم الدراسي؟
- الفرضية: إن إقبال الطفال على النترنيت يؤثر سلبا في تحصيلهم الدراسي.
- الشكالية: هل تؤثر عادة القراءة لدى الوالدين في رغبة أبنائهم في القراءة؟

- الفرضية: إن عادة القراءة لدى الوالدين تؤثر إيجابيا في رغبة أبنائهم في القراءة.
- الشكالية: ما هي صورة المواطن العربي في الصحافة الفرنسية المكتوبة؟

 - الفرضية: إن صورة المواطن العربي في الصحافة الفرنس��ية المكتوب��ة، ص��ورة س��لبية ف��ي
الكثير من جوانبها.

- الشكالية: هل يعد (.....) مفكرا ذا فكر سياسي مميز وخاص به؟
 - الفرض���ية: إن (......) يع���د مفك���را ذا فك���ر سياس���ي ممي���ز وخ���اص، عكس���ته مع���الجته

لقضايا مثل ..... .
 - الش��كالية: ه��ل ت��ؤثر الظ��روف الجتماعي��ة-القتص��ادية ال��تي يعي��ش فيه��ا الش��باب ف��ي

 في توجهاتهم ومواقفهم السياسية؟2003دولة مصر بعد عام 
 2003- الفرضية: إن التوجهات والمواقف السياسية للشباب في دول��ة مص��ر بع��د ع��ام 

تتأثر بظروفهم السياسية والفكرية أكثر من تأثرها بظروفهم الجتماعية والقتصادية.
 ونلح���ظ أن الفرض���يات الس���ابقة، توض���ح بدق���ة العلق���ة بي���ن عناص���ر الش���كالية موض���وع
 البح��ث، وال��تي تح��دد بالت��الي ه��دف البح��ث وأهميت��ه، وترس��م مس��ار عمل��ه، وت��وجه نح��و
 أه��داف فرعي��ة مح��ددة (م��ن حي��ث: جم��ع المعلوم��ات والحق��ائق ذات الص��لة بالموض��وع

دون سواها).
: للفرضية عادة ثلثة أركان أساسية هي:أركان الفرضيات
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- الجواب الذي يفترض الباحث صحته، ويقترحه مسبقا كجواب على سؤال البحث.
 - العلق��ة ال��تي يق��ترح ج��واب/فرض��ية الب��احث وجوده��ا أو ع��دم وجوده��ا بي��ن ح��دين أو

أكثر من حدود سؤال البحث.
 - المسار الذي يقترحه جواب/فرضية الباحث، للتحقق النظري أو التجري�بي م�ن تط�ابق،

أو عدم تطابق، الفرض مع الواقع.
 ويVف��ترض ب��البحث ونت��ائجه، الكش��ف ع��ن ص��واب أو خط��أ الجاب��ة ال��تي تقترحه��ا الفرض��ية
 على سؤال إشكالية البحث، بشأن تأثير العلن التلفزيوني في إقبال الطفال على س��لع

معينة مثل، وفي حالة هذا المثال، يقوم الباحث بالخطوات التالية:
  تحديد إشكالية/سؤال البحث "هل يزي��د العلن التلفزي��وني م��ن إقب��ال الطف��ال عل��ى.1

شراء السلع التي يقدمها لهم حتى لو لم يكونوا في حاجة إليها؟"
  تحدي��د فرض��ية البح��ث "إن العلن التلفزي��وني يزي��د م��ن إقب��ال الطف��ال عل��ى ش��راء.2

السلع التي يقدمها لهم حتى لو لم يكونوا في حاجة إليها".
 ويعني ذلك، أن على الباحث الذي ح��دد إش�كالية/س��ؤال البح�ث، واق�ترح ه�ذه الفرض��ية
 للجاب���ة علي���ه، أن يخت���ار عين���ة م���ن الطف���ال، يج���ري عليه���ا تجرب���ة، يع���رض فيه���ا عليه���م
 برامجه��م المفض��لة، مص��حوبة ف��ي حال��ة وغي��ر مص��حوبة ف��ي حال��ة أخ��رى، بإعلن��ات ع��ن
 س��لع معين��ة (أقلم، مح��افظ، لع��ب...)، ث��م يص��طحبهم إل��ى محلت تجاري��ة توج��د فيه��ا
 ه��ذه الس��لع، ليلح��ظ إن ك��ان الطف��ال س��يرغبون ف��ي اقتن��اء ه��ذه الس��لع ويقبل��ون عل��ى

اقتنائها حتى لو لم يكونوا في حاجة إليها.
  العداد ال�دقيق لك��ل خط��وة، باختي��ار الب��احث للعين��ة البحثي��ة ال��تي تك��ون عل��ى ش��كل.3

 مجموعة متماثلة من حيث العوامل المتداخلة (عدد الخوة والخوات ف��ي ال��بيت، موق��ع
 الطفل بين إخوته، الحالة المادية للوالدين ومستواهم التعليمي، الوسط الجتماعي ال��ذي
 ينتمي إليه، الحي الذي يعي�ش في��ه، ع��دد س��اعات مش��اهدة برام��ج التلفزي�ون...)، تحدي��د
 مجموع��ة التجري��ب ومجموع��ة الض��بط، تحض��ير الوس��ائل اللزم��ة لج��راء التجرب��ة (أفلم،

جهاز تلفزيون، القاعة).
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  إج�����راء التجرب�����ة بع�����رض الب�����احث للفلم والش�����رطة المص�����حوبة بالعلن�����ات عل�����ى.4
 مجموع������ة التجري�����ب (أ)، وع������رض الفلم والش�����رطة نفس������ها ولك�����ن غي������ر المص������حوبة
 بالعلن��ات عل��ى مجموع��ة التجري��ب (ب). ث��م يص��طحب بع��د ذل��ك المجموع��تين، ك��ل
 منهم��ا عل�ى ح�دة، إل�ى المحلت التجاري��ة نفس��ها لملحظ��ة تص�رفات ك�ل مجموع��ة تج�اه

السلع المعروضة.
 تسجيل الملحظات المستخلصة من التجربة في شكل بيانات ونسب مئوية..5
  تك����رار التجرب����ة نفس����ها أك����ثر م����ن م����رة للتأك����د م����ن ص�����حة الملحظ����ات والنت����ائج.6

المستخلصة منها.
 : للفرض��يات أن��واع مختلف��ة، لك��ن ج��رت الع��ادة عل��ى التميي��ز بي��ن ثلث��ةأن��واع الفرض��يات

أنواع أساسية منها:
  وه���ي الفرض���ية ال���تي تهت���م بموض���وع أو متغي���ر أو ظ���اهرة. الفرض���ية أحادي���ة المتغي���ر:1

 واح��دة: (ازدي��اد مع��دلت الس��تياء الف��ردي والع��ام م��ن السياس��ات الحكومي��ة الخدمي��ة)،
حيث يهتم الباحث هنا بوصف ظاهرة تزايد معدلت الستياء لدى الناس.

  وه��ي الفرض��ية ال��تي تهت��م بالعلق��ة بي�ن متغيري�ن/ ظ�اهرتين/. الفرضية ثنائي��ة المتغي��رات:2
 عنصرين أساسيين، بحيث إن تغير ظاهرة/عنصر منهما، ي��ؤدي إل��ى تغي��ر الظ��اهرة/العنص��ر
 الخ�ر، بم�ا يثب�ت وج��ود علق��ة ارتب�اط وت�أثير بي�ن المتغيري�ن/ الظ�اهرتين/ العنص�رين، (إذا
 زاد اس���تياء الن���اس م���ن السياس���ات الحكومي���ة الخدمي���ة، ازداد ض���عف مس���توى الش���رعية
 السياسية للنظام الحاكم)، حيث تكون العلقة في ه�ذه الفرض��ية ثنائي�ة المتغي�رات: زي�ادة
 الستياء تؤدي إلى ضعف الشرعية، وهي أيضا علق��ة س��ببية أيض��ا، لن (الس��تياء وزي��ادة

معدلته هو المتسبب في ضعف الشرعية وزيادة معدلته).
 : وه������ي الفرض������ية ال������تي تهت������م بالعلق������ة بي������ن ع������دة. الفرض������ية متع������ددة المتغي������رات3

 متغيرات/ظواهر/عناص��ر، "إن انع�دام أو ح�تى ض��عف اهتم�ام الحكوم��ة بقط��اع الخ��دمات،
 يجعل المواطنين أقل ثقة بهذه الحكومة شخوصا وسياسات، وأكثر استعدادا لمعارض��تها
 والتشكيك بشرعيتها"، فالمتغيرات في هذا المثال هي: المواطنون، الحكوم��ة، سياس��ات
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 الخدمات، الثقة، المعارضة والتشكيك بالشرعية، وهي حدود مترابطة وكل ظاهرة مس��ببة
أو نتيجة للظاهرة الخرى. 

 : يVف���ترض أن تص���اغ الفرض���ية بأس���لوب تقري���ري خ���بري واض���ح،أس���لوب ص���ياغة الفرض���ية
 وعب���ارات مختص���رة، ل لب���س فيه���ا ول تن���اقض بينه���ا، ول تحم���ل أي تحي���ز أو تعص���ب،
 وتك����ون العلق����ة بي����ن المتغي����رات فيه����ا واض����حة، وقابل����ة للثب����ات أو النف����ي، وأن تك����ون

 ،observableالمفاهيم والمصطلحات ال�واردة فيه��ا مح��ددة المف��اهيم، وقابل��ة للملحظ��ة 
 . وبقدر م��ا يمك��ن أن تك��ون الفرض��ية إثبات�ا،Quantifiable، والعد measurableوالقياس 

 يمك���ن أن تك���ون نفي���ا أيض���ا، فالحتم���الن واردان فيه���ا، ويمك���ن أن تك���ون مركب���ة أيض���ا،
 بحي��ث يجتم��ع فيه��ا إثب��ات أم��ر ونف��ي آخ��ر. ول يج��وز للب��احث أن ي��وجه بحث��ه وي��وظفه
 بطريقة متعمدة لثبات صحة الفرضية حتى وإن لم تكن صحيحة فعل، أو إثب��ات خطئه��ا
 ح��تى وإن ل��م تك��ن خ���اطئة فعل، لن مهم���ة البح���ث ه��ي التحق���ق المحاي��د والموض���وعي
 والعلم�����ي مم�����ا إذا ك�����انت الفرض�����ية ص�����حيحة أو خ�����اطئة، ول يوج�����د ع�����دد أنم������وذجي
 للفرضيات، لكن يفضل أن ل تزيد عن الثلث، بما يسمح بتخصيص فصل للتحق��ق م��ن
 ك��ل فرض��ية منه��ا، وب��ذلك ل تزي��د فص��ول البح��ث ع��ن ثلث��ة فص��ول كم��ا ه��و غ��الب عل��ى

الكثير من البحوث، وإن كان يمكن أن تكون أقل أو أكثر.
:أمثلة عن العلقة بين العنوان والشكالية (التساؤلت) والفرضيات

:مثال
 : النعكاس�����ات السياس�����ية والعس�����كرية للث�����ورة الجدي�����دة ف�����ي الش�����ؤونعن�����وان البح�����ث

العسكرية.. دراسة حالة الوليات المتحدة المريكية.
 : ما هو محتوى الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية؟ وما هيإشكالية/سؤال البحث

 المفاهيم والسس التي تقوم عليها؟ وما هي النعكاسات السياسية والعسكرية لذلك
المحتوى وتلك المفاهيم والسس في حالة الوليات المتحدة المريكية؟

:تساؤلت/أسئلة البحث
- ما هو مفهوم وطبيعة الثورتين التقليدية والجديدة في الشؤون العسكرية؟

- ما هي مراحل ومسارات الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية؟
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 - ما هي طبيعة التغيرات التي تركتها الثورة الجديدة ف�ي الش��ؤون العس��كرية عل��ى مف��اهيم
ومسلمات استخدام القوات المسلحة في الحرب؟ 

 - م���ا ه���ي ت���أثيرات الث���ورة الجدي���دة ف���ي الش���ؤون العس���كرية ف���ي أداء الق���وات المس���لحة
المريكية؟ 

 - ما هي تأثيرات الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية في المنظور المريك��ي للعلق��ات
الدولية؟

 - ما هي ت��أثيرات الث��ورة الجدي�دة ف��ي الش��ؤون العس��كرية ف��ي أه�داف السياس��ة الخارجي��ة
المريكية ووسائل وأساليب تحقيقها؟ 

:الفرضيات
 - إن الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية جعلت المنظ��ور المريك��ي للعلق��ات الدولي��ة
 يؤك����د عل����ى ال����دور المنف����رد والخ����اص للولي����ات المتح����دة، ووس����عت أه����داف السياس����ة
 الخارجي��ة المريكي��ة، وأعط��ت له��ذه السياس��ة ط��ابع الت��دخل العس��كري ف��ي ش��ؤون ال��دول

الخرى.
 - إن التصورات الستراتيجية العالمية للوليات المتحدة، باتت تتحدد بدلل��ة التط�ورات
 التقني��ة والتنظيمي��ة للث��ورة الجدي��دة ف��ي الش��ؤون العس��كرية، حي��ث تع��د التط��ورات التقني��ة
 والتنظيمي��ة متغي��را مس���تقل، ي���ؤثر ف��ي الس��تراتيجية العالمي���ة للولي���ات المتح��دة بوص���فها

متغيرا تابعا.
 - إن أهداف السياسة الخارجية المريكية ازدادت وتوسعت واكتسبت أس��اليبها ووس��ائل

 الث����ورةتحقيقه����ا طابع����ا عس����كريا بفع����ل التط����ورات التقني����ة والتنظيمي����ة المتحقق����ة بفض����ل 
.الجديدة في الشؤون العسكرية

 يتعل��ق موض��وع البح��ث، ف��ي ه��ذا المث��ال، بدراس��ة الث��ورة الجدي��دة ف��ي الش��ؤون العس��كرية
 ، لكن�ه موض��وع بح�ث واس�عوالت�أثيرات الناتج��ة عنه�ا ف��ي المج�الين السياس��ي والعس��كري

 جدا، ول يمكن اللمام بجوانبه كلها في بحث واحد، ل��ذلك ل ب��د م��ن تجزئت��ه إل��ى ع��دة
 أج��زاء، يخت��ار الب��احث ج��زءا م��ن ه��ذه الج��زاء ليدرس��ه، وه��ذا الج��زء ه��و انعكاس��اتها ف��ي
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 المي�دانين السياس��ي والعس��كري عل��ى الولي��ات المتح��دة المريكي��ة، وه��و م��ا ح��دده بدق��ة
في السئلة الست التي طرحها.

:مثال
-1978: نم�و النزع��ة الس��لمية السياس�ية ل��دى الش��باب ف�ي دول��ة مص��ر عن�وان البح�ث

1992.
 : لم��اذا نم��ت النزع��ة الس��لمية السياس��ية ل��دى الش��باب ف��ي دول��ةإش��كالية/س��ؤال البح��ث

؟1992-1978مصر بين العوام 
:تساؤلت/أسئلة البحث

 - ما هي طبيعة النزعة السلمية السياسية التي نمت لدى الشباب في دولة مصر، وه��ل
تختلف هذه الطبيعة باختلف المراحل العمرية والظروف الجتماعية؟

 - م��ا ه��ي البع��اد الفكري��ة والعملي��ة، السياس��ية والجتماعي��ة للنزع��ة الس��لمية السياس��ية
التي نمت لدى الشباب في دولة مصر.

 - ه��ل نم��ت النزع��ة الس��لمية السياس��ية ل��دى الش��باب ف��ي دول��ة مص��ر فعل بي��ن أع��وام
؟ 11978-1992

 - م��ا ه��ي المراح��ل الساس��ية لتن��امي النزع��ة الس��لمية السياس��ية ل��دى الش��باب ف��ي دول��ة
مصر، وهل تبدو هذه المراحل كحركة دائمة، أم أن هناك انقطاعات في هذه الحركة؟

 - هل هن��اك أوج��ه اختلف أو تش��ابه بي�ن نم��و النزع��ة الس��لمية السياس��ية ل��دى الش�باب
في حالتي الشباب في دولتي مصر و سوريا.

 - ما هو دور السياسات الحكومية في نمو النزعة السلمية السياسية لدى الش��باب ف��ي
 دولة مصر، وهل يمكن عزلها عن المؤثرات المجتمعية وتحليلها على حدة؟ وهل يمك��ن

تحديد العامل أو الطرف الكثر تأثيرا في نمو هذه النزعة داخليا وخارجيا؟ 
 - م��ا ه��و دور وس��ائل العلم الحكومي��ة والمعارض��ة ف��ي نم��و النزع��ة الس��لمية السياس��ية
 ل���دى الش���باب ف���ي دول���ة مص���ر، وم���ا ه���ي الفئات العمري���ة والجنس���ية والمهني���ة والطبقي���ة
 الش��باب م���ن الش���باب ال��تي ك��انت الك��ثر ت���أثرا به���ذه الوس���ائل، أو ك���ل وس���يلة م���ن ه��ذه

الوسائل على حدة؟
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 - هل كان الدور المؤثر في نمو النزعة السلمية السياسية لدى الشباب في دول��ة مص��ر
لوسائل العلم ذات النزعة السلمية، أم لقادة ورموز الحركات السلمية؟

 - هل تركز نمو النزعة السلمية السياسية لدى الشباب في دولة مصر في مناطق معين��ة
من هذه الدولة دون أخرى، وما هي طبيعة وخصائص هذه المناطق؟

- الفرضيات:
-11978بي��ن أع��وام  النزع��ة الس��لمية السياس��ية ل��دى الش��باب ف��ي دول��ة مص��ر- إن 

 ، ذات طبيعة معارضة عنيفة، على اختلف في درجة المعارضة والعنف باختلف1992
 لهؤلء الشباب.المراحل العمرية والظروف الجتماعية

 دور وسائل العلم الحكومية والمعارضة في نمو النزعة الس��لمية السياس��ية ل��دى- إن 
 ، أقل م��ن دور الظ��روف القتص��ادية1992-11978بين أعوام  الشباب في دولة مصر

والجتماعية والسياسية السلبية.
 إن نم��و النزع��ة الس��لمية السياس��ية ل��دى الش��باب ف��ي دول��ة مص��ر، ترك��ز ف��ي المن��اطق- 

الريفية والمدينية الكثر فقرا في هذه الدولة دون غيرها من المناطق.
مثال:

العلقة بين العلن التلفزيوني والطفل الموضوع:
  ه���ل يج���ب التحك���م ف���ي نوعي���ة ومحت���وى العلن التلفزي���ونيإش���كالية/س���ؤال البح���ث:

الموجه للطفال؟
الفرضيات:

يؤثر العلن التلفزيوني في فكر وسلوك الطفال سلبا، فيجعلهم أكثر عنفا.- 
 - ي��ؤثر العلن التلفزي��وني ف��ي فك��ر وس��لوك الطف��ال أك��ثر م��ن ت��أثيره ف��ي فك��ر وس��لوك

 الكبار.
 ، وه��و موض��وعالعلق��ة بي��ن العلن التلفزي��وني والطف��ليتعل��ق موض��وع البح��ث، بدراس��ة 

 بح��ث واس��ع ج��دا، ول يمك��ن اللم��ام بج��وانبه كله��ا ف��ي بح��ث واح��د، ل��ذلك ل ب��د م��ن
 تجزئت��ه إل��ى ع��دة أج��زاء، عل��ى أن يخت��ار الب��احث ج��زءا واح��دا م��ن ه�ذه الج��زاء ليدرس��ه،

ومن بين هذه الجزاء نذكر على سبيل المثال: 
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- الثار السلبية للعلن التلفزيوني على الطفل،
- كيفيات ونتائج تفاعل الطفال مع المؤثرات السمعية والبصرية للعلن التلفزيوني،

- علقة الوضع الجتماعي للسرة بتأثير العلن التلفزيوني في الطفال ،
- علقة السن بتأثير العلن التلفزيوني في الطفال، 

 اختار الباحث، من بين عشرات السئلة المطروحة في هذا المجال، السؤال التالي: ه��ل
يجب التحكم في نوعية ومحتوى العلن التلفزيوني الموجه للطفال؟ 

ثم وضع لسؤاله فرضيتين اثنتين:
 - ي��ؤثر العلن التلفزي��وني ف��ي فك��ر وس��لوك الطف��ال أك��ثر م��ن ت��أثيره ف��ي فك��ر وس��لوك

 الكبار.
يؤثر العلن التلفزيوني في فكر وسلوك الطفال سلبا، فيجعلهم أكثر عنفا.- 

لتكون دراسة الباحث مركزة بالساس على التحقق من صحة هاتين الفرضيتين.
:مثال

العلقة بين الطلبة والمطالعةالموضوع: 
 ما هي أسباب إحجام الطلبة عن المطالعة؟:إشكالية/سؤال البحث

:الفرضيات
 - إن الطلبة يحجمون عن المطالعة بسبب عدم تعويدهم عليها في المدرسة

البتدائية/الساسية.
- إن الطلبة يحجمون عن المطالعة بسبب ارتفاع سعر الكتاب.

- إن الطلبة يحجمون عن المطالعة بسبب غياب المكتبات العامة والخاصة القريبة. 
 ، لكن��هالعلق��ة بي��ن الطلب��ة والمطالع��ةيتعل��ق موض��وع البح��ث، ف��ي ه��ذا المث��ال، بدراس��ة 

 موضوع بحث واسع جدا، ول يمكن اللمام بجوانبه كلها في بح��ث واح��د، ل��ذلك ل ب��د
 من تجزئته إلى عدة أجزاء، يختار الباحث ج��زءا م��ن ه�ذه الج�زاء ليدرس��ه، م�ن بي��ن ه�ذه

الجزاء نذكر على سبيل المثال: 
- دور المطالعة في تكوين الطالب، 
- نوع الكتب التي يطالعها الطلبة، 
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 - علق���ة البرام���ج الدراس���ية ف���ي المرحل���ة البتدائي���ة بالقب���ال عل���ى المطالع���ة أو الع���زوف
عنها. 

 أسئلة عدي�دة تط�رح عل�ى ه�ذا المس�توى، وق�د اخت�ار الب�احث، م��ن بينه��ا الس�ؤال الت�الي:
 لم���اذا يحج���م الطلب���ة ع���ن المطالع���ة؟ ووض���ع لس���ؤاله ثلث فرض���يات/إجاب���ات مقترح���ة،
 سيعمل طوال بحث��ه عل�ى التحق��ق منه�ا تأكي�د أو نفي�ا له�ا كله�ا، أو تأكي�دا لبعض��ها، ونفي�ا

لبعضها الخر.
قواعد وخطوات تنفيذ البحوث الكاديمية

 إذا كان القسم الول من هذه الدراسة، قد عرض مجموعة القواعد والخطوات
 اللزمة لختيار وتصميم البحوث التي يتوجب تقديمها كجزء من متطلبات الحصول

 على الدرجات/الشهادات الكاديمية المختلفة أو درجات/مراتب الترقية العلمية. فإن
 هذه المجموعة، ليست في حقيقة المر إل نصف ما يحتاج إليه أي باحث لنجاز مثل

 هذه البحوث، لن النصف الخر الذي يحتاج إليه من تلك القواعد والخطوات،
 يتضمن ما يلزمه منها لغرض تنفيذ/كتابة المشروع البحثي الذي سبق أن اختاره وصممه.
 ول بد من القول هنا، أن قواعد وخطوات الختيار والتصميم التي سبق عرضها، وقواعد

 وخطوات التنفيذ التي ستعرض هنا، إذا كانت تنطبق على البحوث الكاديمية بشكل
 خاص وأساس، فإنها تنطبق أيضا بالقدر والشكل ذاتهما على البحوث غير الكاديمية،
 ولعل الفارق الوحيد بين هذين النوعين من البحوث، أن الباحث الكاديمي ملزم بإتباع

 قواعد وخطوات التصميم والتنفيذ في آن واحد، وأن الباحث من خارج الوسط
 الكاديمي، مخير بين إتباعها أو تجاهلها، وان كان إتباعه لها أجدى له وأنفع، لنه

 يوفر لبحثه خصائص التنظيم والمنهجية والعلمية التي تتوافر عليها عادة البحوث
الكاديمية، بفضل إتباعها لتلك القواعد والخطوات.

 وإذ تقدم القول بحاجة كل باحث إلى معرفة قواعد وخطوات اختيار مشاريع
 البحوث وتنفيذها، وتدريبه على تطبيقها مرات متعددة وفي مستويات متنوعة، بحكم
 واقع أن قدرات ومهارات البحث، تبدو ذات طبيعة نوعية مميزة، وليست موزعة بين

 الناس بالتساوي، بما يجعلها بحاجة ماسة إلى الدراسة والتمرين لتفعيلها وصقلها

]53[



قواعد وخطوات تصميم وتنفيذ مشاريع البحوث الكاديمية

  أول وأهم القواعد والخطوات التي يحتاج الباحث إلى معرفتها. فإنوتنميتها وتطويرها
 والتمرين عليها، بعد قواعد اختيار وتصميم مشاريع البحوث، هي قواعد وخطوات تنفيذ

 مشاريع البحوث التي اختارها وصممها، وأول قواعد وخطوات التنفيذ وفي مقدمتها
 تلك المتعلقة بجمع المعلومات التي تحتاج إليها عملية تنفيذ/كتابة مشروع البحث،

 وتكمن أهمية ذلك بالنسبة لي باحث، والباحث الكاديمي خاصة، ومهما كانت طبيعة
 تخصصه وموضوع بحثه وأهدافه، في أن أي بحث ينطوي في جوهره على إشكالية

 (سؤال)، يختارها الباحث ويوظف بحثه لحلها. وإذ يطرح الباحث هذه الشكالية في
 بحثه في صيغة سؤال، ويقدم إجابة مقترحة ومحددة على هذا السؤال في فرضية

 البحث، ويوظف خطة البحث ومفرداته للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الجابة
 الفتراضية المقترحة، فإنه يحتاج بشكل أساس إلى جمع المعلومات أول عن كل ما

 يتعلق بإشكالية (سؤال) البحث، وطبيعتها وعناصرها وأسبابها وتفاعلتها ونتائجها، وثانيا
 عن فرضية البحث ومدى توافقها مع تلك الشكالية ودرجة وأوجه انطباقها عليها، وثالثا

متطلبات التحقق من صحة الفرضية، والنتائج التي يتوصل إليها بشأنها.
 ويعني ذلك أن أي مشروع بحث يختار الباحث العمل عليه، هو في حقيقته
 مشروع بناء/تصنيع/تأليف (كتابة)، فإذا كانت قواعد وخطوات اختيار وتصميم هذا
 المشروع هي التي تزود الباحث بفكرة وهدف وخارطة البناء الذي يريد تشييده، أو

 الجهاز الذي يرغب في صناعته أو البحث الذي يسعى إلى كتابته، فإن قواعد وخطوات
 جمع واستخدام المعلومات اللزمة لبناء/صناعة/كتابة هذا المشروع، هي التي تزود

 الباحث في هذه الحالت كلها، بالمادة الولية الخام المناسبة التي يحتاج إلى
 استخدامها والشتغال عليها، مثل الطوب/الطابوق والسمنت والرمل والحصى والحديد

 إذا كان مشروعه مشروع بناء، والسلك والترانزستورات والدوائر الكهربائية والرقائق
 اللكترونية إذا كان مشروعه تصنيع أجهزة الكهربائية، والمعادن وأجهزة الصب والحفر
 والقياس والتركيب إذا كان مشروعه تصنيع مكائن ومعدات. ويكمن الفارق الساس بين

 متطلبات تنفيذ مشاريع/عمليات البناء/التصنيع العملية، ومتطلبات تنفيذ
 مشاريع/عمليات البناء/التصنيع/التأليف النظرية، في أن تنفيذ الولى يحتاج بشكل
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 أساس إلى توافر مواد أولية خام صلبة، وأن تنفيذ الثانية يحتاج بشكل أساس إلى توافر
 مواد أولية خام ناعمة (المعلومات النظرية)، لتكون مهمة جمع هذه المعلومات من

 مصادرها المختلفة، أول المهمات التي على الباحث انجازها قبل الشروع في
تنفيذ/كتابة بحثه.

 وتشمل مجموعة المصادر التي يحتاج الباحث عادة إلى التعامل معها/قراءتها
لستخلص/جمع المعلومات منها لبحثه كل من:

 - المصادر النظرية (الكتب، البحوث، المقالت، المقابلت، المراسلت،
الستبيانات، الحصائيات، الوثائق...الخ).

 - المصادر العملية (التنقيبات أو الحفريات، التجارب المختبرية...الخ) التي تتحول
نتائجها إلى معلومات نظرية.

 وإذا كان تنفيذ/كتابة البحوث التطبيقية، يتطلب في الغلب العم من الحالت الجمع
 بين التجارب العملية والمصادر المادية والنظرية، فإن البحوث النظرية، قد تتطلب
 أحيانا الجمع بين هذين النوعين من المصادر أيضا، ولكن الغلب العم من هذه

 البحوث، يعتمد بشكل أساس على المصادر النظرية التي سيتركز الحديث هنا على
كيفية استخلص/جمع المعلومات منها واستخدامها في تنفيذ/كتابة البحوث.

 وتتمثل أول وأهم قواعد وخطوات جمع المعلومات اللزمة لتنفيذ/كتابة البحوث
فيما يلي:

 : أن يلحظ الباحث أن المادة الولية الخام اللزمة لكتابة أي بحث نظري، أو- أول
 الجزء النظري من أي بحث تطبيقي، ل تكون عادة مجتمعة في مصدر واحد يتعلق

 بمشروع البحث بشكل مباشر ومنتظم ومنهجي، إذ لو توافر مصدر واحد على مثل هذه
 المعلومات وبهذا الشكل، فلن تكون هناك حاجة لختيار هذا المشروع ول تنفيذه، لنه
 لن يكون إل تكرارا لمشروع بحثي سبق تنفيذه من قبل. ولكن ضرورة تصميم وتنفيذ أي

 مشروع بحث، تنشأ عادة عن واحد من الحتمالين التاليين اللذين يجب أن يوضح
 الباحث في مقدمة مشروع بحثه الحتمال الذي يفسر به ويعلل اختياره لمشروعه

وعمله عليه:
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- احتمال عدم وجود مشروع بحث مماثل منفذ سابقا عن موضوع البحث.
 - احتمال وجود مشروع بحث مماثل منفذ سابقا عن موضوع البحث، لكن الباحث

 اختار العمل على الموضوع نفسه مرة أخرى، لن مشروع البحث الجديد يماثل البحث
 السابق في موضوعه فحسب، لكنه يختلف عنه من حيث زاوية المعالجة، أو منهجيتها،
 أو هدفها، أو علقتها بعامل/متغير أو عوامل/متغيرات أخرى، أو لن معلومات جديدة

 توفرت عنه بعد أن لم تكن معروفة سابقا، أو بعض ذلك أو كله في آن واحد، مما
يسمح بتكرار العمل مرة أخرى على الموضوع نفسه.

 : أن يلحظ الباحث أن المادة الولية الخام اللزمة لكتابة أي بحث نظري، أو- ثانيا
 الجزء النظري من أي بحث تطبيقي، تتناثر عادة في مجموعة متنوعة من المصادر التي

 يفيد واقع الحال ونتائج الخبرة العملية، أنها تشمل نوعين من المصادر ذات الصلة
 المباشرة وغير المباشرة بموضوع البحث، مما يفرض على الباحث النتباه إلى هذين

 النوعين من المصادر معا، وعدم الوقوع في خطأ التركيز على أحدهما وإهمال الخر،
 لن المصادر غير المباشرة قد تساعد الباحث على رؤية موضوع بحثه من زوايا كانت

خافية عليه قبل ذلك، أو توفر له معلومات لم يكن يعتقد أنه سيجدها فيها 
 : أن يلحظ الباحث أن المادة الولية الخام اللزمة لكتابة أي بحث نظري، أو- ثالثا

 الجزء النظري من أي بحث تطبيقي، ل تتوزع فقط على صفحات مصادر متعددة
 ومتنوعة مباشرة وغير مباشرة، بل وأن تلك المصادر نفسها موزعة بين أكثر من مكتبة

 عامة وخاصة، ومن ثم فسيكون عليه قبل البدء بتنفيذ/كتابة بحثه، أن يقوم بإجراء جرد
 عام وشامل لتلك المصادر، وتسجيل أسمائها وأرقام تصنيفاتها في سجلت يخصص
 كل واحد منها لحدى تلك المكتبات، أو في سجل عام مقسم إلى أجزاء، يخصص

 كل جزء منها لواحدة منها. وتكمن ضرورة ذلك في حاجة الباحث أثناء عمله ليس
 فقط إلى معرفة المصادر المتاحة عن بحثه أول، ومقدار المتوافر منها لكل باب أو

 فصل أو مبحث أو مطلب في البحث ثانيا، ولكنه يحتاج أيضا إلى معرفة المكتبة التي
 يوجد فيها كل مصدر منها ثالثا، ورقم تصنيفه في تلك المكتبة رابعا، ليستطيع من جهة

 العودة إلى هذه المصادر بسهولة ويسر متى ما احتاج إليها، ويستطيع من جهة أخرى
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 سد النقص في المواضع التي تكون المصادر المتاحة لها أقل من اللزم، مع ملحظة
المكانية الدائمة لضافة المصادر الجديدة التي يقوده البحث إليها.

: أن يلحظ الباحث بعد انتهاءه من الخطوات الثلث الولى:- رابعا
- تصميم مشروع بحثه أول،

- موافقة أستاذه المشرف ومؤسسته الكاديمية عليه ثانيا،
- جرد مصادره المباشرة وغير المباشرة ثالثا،

 حاجته إلى الخطوة الرابعة المتعلقة بقراءة هذه المصادر، ليستخلص/يجمع منها
 المعلومات اللزمة لتنفيذ/كتابة البحث، ويصنفها حسب مواضع استخدامها في

 البحث، لن الباحث إذا عرف ماذا يقرأ، وكيف يقرأ، وكيف يستخلص/يجمع مما يقرأه
 ما يلزم بحثه ويناسبه من المعلومات، وكيف يرتب ويصنف ما جمعه عن بحثه من

 المعلومات حسب مواضع استخدامها في البحث، فسيكون بمقدوره البدء بالخطوة
 الخامسة: كتابة البحث الذي سيتوافر عندها على شروط الدقة والحيادية والموضوعية

 والعلمية، فإذا حدث العكس، افتقد البحث هذه الشروط، وانتفت عنه ليس صفة
البحث الكاديمي الناجح فحسب، بل وانتفت عنه أيضا حتى صفة البحث ذاتها.

 وترجع أهمية الخطوة الرابعة (قراءة المصادر وجمع المعلومات منها وتصنيفها
حسب مواضع استخدامها) والحاجة إلى التأكيد عليها إلى ضرورتين:

 - ضرورة قراءة الباحث للمصادر المباشرة وغير المباشرة عن موضوع بحثه لجمع
 ، لن نتائجالمعلومات منها وتصنيفها حسب مواضع استخدامها قبل أن يبدأ بكتابته

 هذه القراءة لن تزوده بالمعلومات فحسب، ولكنها ستصحح أيضا وبشكل ضمني وغير
 ملحوظ في البداية فكرته عنه وعن مفرداته وعلقة ببعضها ببعض والتأثيرات المتبادلة

 عنها، أو ستوضح له فكرته عن موضوعه إن كان يشوبها الغموض، وترتب عناصرها أن
 كانت مرتبكة ومتداخلة، أو قد تغير وجهة هذه الفكرة وتفاصيلها كليا أحيانا، وقد

تجتمع في نتائج هذه القراءة أشياء من ذلك كله في آن واحد.
 - ضرورة قراءة الباحث للمصادر المباشرة وغير المباشرة عن موضوع بحثه لجمع

 ، لن نتائجالمعلومات منها وتصنيفها حسب مواضع استخدامها قبل أن يبدأ بكتابته
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 هذه القراءة ستوفر لبحثه خصائص الدقة والحيادية والموضوعية والعلمية التي بات
 يفتقر إليها العديد من البحوث بسبب انتشار ظاهرة كتابة الباحثين لبحوثهم حال

 انتهائهم من تصميم خطتها والموافقة عليها، وقبل قراءتهم لمصادرها وجمع المعلومات
 منها وتصنيفها حسب مواضع استخدامها، مستخدمين في كتابتها أسلوب النقل المباشر

 للمعلومات من المصادر، اعتقادا منهم أن ذلك سيسهل عليهم ويسرع� لهم عملية
إنجازهم لهذه البحوث.

 ولعل أبرز أسباب الخطأ التام والكلي والدائم للعتقاد بأن كتابة البحوث بأسلوب النقل
المباشر للمعلومات من المصادر، يسهل ويسرع� عملية إنجاز هذه البحوث هو ما يلي:

 - إن استخدام أسلوب النقل المباشر للمعلومات من المصادر في كتابة البحث، قد
 يوحي للباحث من الناحية الشكلية بأنه السلوب الكثر سهولة ويسرا، لكنه من الناحية

 العملية السلوب الكثر صعوبة وضررا، لنه غالبا ما ينتج بحثا ناقص المعلومات،
 ضعيف التكوين، كثير الخطاء والتناقضات، لن الباحث ينجزه قبل أن يقرأ عن

 موضوعه ما يكفي من المصادر لتكوين الفكرة الواضحة والشاملة والعميقة اللزمة
 لكتابة بحث يتمتع بالحاطة الكافية للباحث بموضوع بحثه وتفاصيله وأبعاده، أو ينجزه

 بعد قراءة متعجلة وسطحية لتلك المصادر، مما يضعف فهمه لها، ويمنع تعمقه في
 تفاصيلها وأبعادها، ويربك ربطه بين عناصرها، وهي مشكلت يمكن ملحظة تكرارها

 وانتشارها اليوم في العديد من البحوث النظرية في المجالت المختلفة للعلوم النسانية
 التي باتت تعاني بسببها من الفتقار إلى صفات العلمية والموضوعية والحيادية

والعلمية.
 - إن استخدام أسلوب النقل المباشر للمعلومات من المصادر في كتابة البحث، قد
 يوحي للباحث من الناحية الشكلية بأنه السلوب السرع والكثر توفيرا للوقت، لنه
 يسمح له بالدمج بين الوقت اللزم لقراءة المصادر وجمع المعلومات والوقت اللزم
 لكتابة البحث. لكن الواقع العملي، يثبت خطأ هذا اليحاء دائما وتماما وكليا، لن

 الوقت الذي قد يتوفر في حال إتباع هذا السلوب في كتابة البحث، إما أنه سيتسبب
 في اختلل بناء البحث ونقص معلوماته وعدم وضوحه وضعف موضوعيته وعلميته، أو
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 أنه سيكون لزما للستخدام لحقا، وربما أكثر منه أيضا، لمعالجة الخطاء والسلبيات
 الكثيرة التي غالبا ما يسجلها المشرفون والخبراء العلميون ولجان المناقشة على مثل

 هذه البحوث، على افتراض حرص الباحث فعليا وجديا على تصحيح ومعالجة ما
سيسجل على بحثه منها.

 - إن استخدام أسلوب النقل المباشر للمعلومات من المصادر في كتابة البحث، قد
 يوحي للباحث من الناحية الشكلية أن بمقدوره البدء بكتابة بحثه قبل أن يقرأ عنه، وهو

 ما يعني شيئا واحد هو أنه سيكتب عن شيء يجهله ول يعرف تفاصيله ول يحيط
 بأبعاده وحدوده وأوجهه المتعددة، وقد يوحي له ذلك أيضا، وبذريعة توفر المصادر
 للكتابة المباشرة، بأن يكتب الخاتمة قبل المقدمة، والفصل الرابع مثل قبل الفصل

 الول، أو أنه حين يكتب فصل ما، يكتب المبحث الثالث منه قبل الول، فيزيد الطين
 ب±ل�ة، لن حاله أشبه ما يكون بحال من يريد بناء بيت، ويبدأ ببناء الطابق الثاني فيه قبل

 الول، أو حال من يضع العربة قبل الحصان، وتلك كلها أخطاء كبيرة بل خطايا
 جسيمة، يرتكبها الباحثون الذين يقعون ضحايا اليحاءات الشكلية التي يوحي بها إليهم

أسلوب الكتابة المباشر.
 ويمكن في ضوء ما تقدم القول إن الخطوات الولى والساسية التي يفترض

 تصنيفو جمع المعلومات منها  و معرفة المصادر وقراءتهابالباحث أن يخطوها لغرض 
  قبل أن يبدأ بالتعامل معها واستخدامها في كتابةالمعلومات حسب مواضع استخدامها

بحثه هي:
 - جرد المصادر المباشرة وغير المباشرة لبحثه، وتسجيل أسمائها وأرقام تصنيفها في

كل مكتبة يمكنه الوصول إلى محتوياتها واستخدامها.
 - قراءة المصادر التي قام بجردها كلها، أو ما يضاف إليها لحقا من المصادر

الجديدة.
- استخلص/جمع المعلومات اللزمة لكتابة بحثه من المصادر التي قرأها.

 - تصنيف المعلومات بعد النتهاء من جمعها وتوزيعها حسب مواضع استخدامها في
خطة البحث (باب، فصل، مبحث، مطلب). 
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- البدء بكتابة البحث بعد النتهاء من الخطوات الربع السابقة.
ويفضل في حال استخدام الباحث طريقة كتابة البحث باليد مراعاة ما يلي:

 - الكتابة على وجه الورقة فقط وبين سطر وآخر، مع ترك هوامش كافية على الجوانب
 الربعة للورقة، ليتمكن عند الضرورة من إضافة ما يستجد لديه أو لدى الستاذ

 المشرف من إشارات أو إضافات أو تصويبات سواء بين السطر المكتوبة في الصفحة
أو في هوامشها، أو إضافة فقرات ومقاطع كاملة في ظهر الصفحة.

 - تقسيم الصفحة الواحدة إلى فقرات متوسطة الحجم، فل تكون قصيرة (جملة واحدة
 أو جملتين)، ول طويلة (صفحة واحدة أو أكثر)، وأن تتضمن كل فقرة فكرة رئيسة على

 )، وأن تفصل بين فقرة وأخرى مسافة4إل يزيد عدد فقرات الصفحة الواحدة عن (
إضافية، وتبدأ كل فقرة بسطر جديد تترك قبل الكلمة الولى فيه مسافة بادئة (فراغ).

 30-5- بناء الفقرات من جمل قصيرة، يVفضل أن يتراوح عدد كلماتها عادة ما بين 
 كلمة، وأن تVستخدم  في سياق الجملة الواحدة، الفاصلة/الفارزة (،) للفصل بين

 المقاطع/العبارات القصيرة المرتبطة ببعضها أو المعطوفة على بعضها أو الدالة على
 أنواع أو أقسام الشيء الواحد، فضل عن حالت أخرى يتعلمها الباحث بكثرة

 الممارسة وتكرار التمرين؛ والفاصلة/الفارزة المنقوطة (؛) للفصل بين المقاطع/العبارات
الطويلة؛ وعلمة التوقف (.) للفصل بين الجمل.

 - تجنب استعمال الضمائر الشخصية (أنا، أنت، نحن، هم) إل إذا وردت ضمن
 القتباسات، والشارة في المتن والهوامش والمصادر إلى أسماء الباحثين والمؤلفين

 مجردة دون ألقاب علمية ول وظيفية، أما اللقاب الوظيفية للشخصيات الرسمية التي
 يعرض البحث أفكارها أو مواقفها وقراراتها، فتذكر مرة واحدة عند ذكر أسماء أصحابها

لول مرة.
 - عرض البحث بعد النتهاء منه على خبير لغوي لضمان سلمة اللغة ودقة التعبير، مع
 التمييز في اختيار الخبراء بين خريجي كليات اللغات والداب والتربية من المتخصصين

 في علوم اللغة وقواعدها وهم المقصودين هنا، وخريجيها من المتخصصين في الدب
وتاريخه.
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 ويعود الترتيب التتابعي لهذه الخطوات، الجرد ثم القراءة ثم جمع المعلومات ثم
تصنيفها وتوزيعها ثم الكتابة، إلى خمسة أسباب أساسية:

 : إنه سيوفر للباحث المعرفة اللزمة والكافية بمصادر بحثه، ومواضع- السبب الول
 تواجدها بما يسهل عليه العثور عليها، وأحيانا العودة إليها، بل وحتى ترتيب تسلسلها

في القراءة.
 : إنه سيوفر للباحث المادة الولية (المعلومات) اللزمة والكافية لكتابة- السبب الثاني

 بحثه، والمعرفة الساسية بمواضع استخدام تلك المادة فيه، وإل فكيف يكتب/يبني
 الباحث بحثه ويكون له رأيه في فقراته وعنها من دون توافر تلك المادة الولية، أو من

دون معرفة مواضع استخدامها.
 : إنه سيوفر للباحث رؤية شاملة وتفصيلية عن موضوع بحثه، وجمله- السبب الثالث

 عناصره وأوجهه وأبعاده، وإل فإن لو بدأ بالكتابة قبل قيامه بهذه الخطوات، فسيكتب
 أشياء مجتزأة وغير متسلسلة ول مترابطة ومكررة، أو سيكتب شيئا في فصل أو مبحث

 أو مطلب، ويكتب ما يناقضه في فصل أو مبحث أو مطلب آخر، ويقول في موضع
رأيا ثم يقول ضده في موضع آخر، أو ذلك كله في آن واحد.

 : إنه سيوفر للباحث المعلومات من كل مصدر يقرأه أول، ولكل أبواب- السبب الرابع
 وفصول ومباحث ومطالب بحثه ثانيا، ويعر�فه بالموضع الذي يستخدم فيه كل معلومة

 منها، ومن ثم فلن يحتاج لعادة قراءة المصدر نفسه مرة أو مرات أخرى عندما تتطلب
 الضرورة ذلك، لنه سبق وقرأه واستخلص وجمع منه كل ما يتعلق بفقرات بحثه، وهذا

سيقلل الوقت والجهد اللزمين لنجاز البحث.
 : إنه سيوفر للباحث المادة الخاصة بفقرات بحثه والتي يرتبها ويربط- السبب الخامس

 بينها ويستنتج منها ويؤسس بكل واحدة منها لما بعدها، ويستحسن أن يتعامل مع
 فقرات البحث ومعلوماتها وفقا للترتيب والتسلل الذي وضعه لتلك الفقرات في خطته،
 لتأتي أفكاره مرتبة ومتسلسلة من جهة، وتكون منسجمة وغير متناقضة مع بعضها، فل

يناقض نفسه، ول يقدم النتائج قبل عرض السباب.  
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 وبقدر تعلق المر بالسلوب الفضل والنسب لقراءة المصادر وجمع/اقتباس
المعلومات منها، فإن هذا السلوب وحسب تتابع خطواته هو:

 - قراءة المصدر كامل وبشكل سريع، مع التركيز على الجزاء المتعلقة بموضوع
 البحث، وجمع/اقتباس المعلومات الواردة فيها، ويمكن أن يضيف الباحث بعد كل

 معلومة يقتبسها من المصدر، ما لديه عنها من الملحظات والتعليقات والستنتاجات
الولية، ومهما بدت بسيطة وأولية، لنها يمكن أن تتطور وتتعمق وتنضج تدريجيا.

 - تدوين كل معلومة يجمعها الباحث في بطاقة/كارت منفردة، وبين سطر وسطر وعلى
 الجهة المامية منها فقط، لن ذلك يقلل احتمالت اختلط المعلومات وارتباك العمل،
 ويسمح باستخدام المعلومة في أكثر من موضع، ويوفر فرصة إضافة ما يستجد بشأنها

 من الملحظات والتعليقات والستنتاجات سواء بين السطر أو على الجهة الخلفية من
البطاقة/الكارت.

 - تصنيف وتوزيع بطاقات/كارتات المعلومات وفقا للبيانات التوثيقية المدونة في
 أعلها والتي تتضمن: موضوع المعلومة، الموضع المناسب لستخدامها في خطة

البحث:
(الباب، ثم الفصل، ثم المبحث، ثم المطلب) (ب؟، ف؟، مب؟، مط؟).

 - تخزين بطاقات/كارتات المعلومات المصنفة حسب مواضع استخدامها في خطة
 البحث (ب؟، ف؟، مب؟، مط؟) في ملفات/صناديق/ظروف/حقائب، يخصص كل

واحد منها لمجموعة محددة من تلك البطاقات/الكارتات.  
 - يمكن الستعاضة عن بطاقات/كارتات المعلومات، في حال تعذر الحصول عليها

 بسجلت/دفاتر لتدوين المعلومات على صفحاتها، ويتم تصنيف تلك
 السجلت/الدفاتر وأوراقها وفقا للتصنيف السابق نفسه، ويمكن للباحث في هذه

 الحالة الستغناء عن الملفات/الصناديق/الظروف/الحقائب التي يوزع عليها المعلومات
في حال تدوينها في البطاقات/الكارتات حسب مواضع استخدامها في خطة البحث.

 - يVفترض تمييز كل بطاقة/كارت/ورقة معلومات بوضع البيانات التوثيقية التالية في
أعلها:
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* موضوع الفكرة التي يقتبسها الباحث ويدونها.
* موضع استخدام الفكرة في البحث (ب؟، ف؟، مب؟، مط؟).

* البيانات التوثيقية الكاملة للمصدر:
اسم الكاتب، عنوان الكتاب/البحث/المقالة،

 اسم المترجم (إن وجد)، رقم الطبعة، أو عدد المجلة أو الصحيفة، جهة النشر، مكان
النشر، سنة النشر، الصفحة (وسنوضح لحقا كيفية ترتيب تسلسل هذه البيانات)

 ولتجنب تكرار هذه البيانات في كل بطاقة/كارت/ورقة معلومات، يمكن للباحث تدوين
 بيانات مصادر بحثه في سجل خاص، وترقمها فيه بشكل متسلسل، ويستعيض عن

 توثيق هذه البيانات كلها في البطاقات/الكارتات/الوراق، بتوثيق اثنتين منها فقط هما
(رقم المصدر في سجل المصادر، الصفحة التي يقتبس منها).

 ويرجع العتقاد بأفضلية أسلوب جمع/اقتباس المعلومات من المصادر وتصنيفها
 وترتيبها حسب مواضعها في كل باب وفصل ومبحث ومطلب في البحث إلى أن ذلك

يساعد الباحث على:
 - الفصل بين المعلومات، وحفظ كل مجموعة منها في مكان واحد، حسب موضوعها

وموضع استخدامها.
 - منع فقدان المعلومات أو اختلطها، وتسهيل مهمات العثور عليها والعودة إليها عند

الحاجة.
- إمكانية استخدام المعلومة الواحدة في أكثر من موضع إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 وإذا كان قد سبق القول بتعذر تحديد السلوب الفضل في هذا الخصوص،

 لنه أمر يعتمد على موهبة الباحث وقدرته البداعية الذاتية من جهة، وخبراته ومهاراته
 المكتسبة من جهة ثانية، فليس أقل من القول بأن أحد شروط تحسين السلوب

 الخاص بالباحث وتطوير موهبته وقدرته الذاتية ورفع مستوى خبرته ومهارته المكتسبة،
 هو شرط التزامه بالقواعد المنهجية لجمع القتباسات وتوثيق بياناتها واستخدامها في

 البحوث الكاديمية، بما يثبت ويؤكد أمانته العلمية. ويستخدم الباحثون القتباسات في
البحوث عادة بصيغتين:
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 - صيغة القتباسات المباشرة التي ينقلها الباحث من المصادر بنصها الحرفي والكامل،
 ولذلك يميزها عن سياق البحث بوضعها بين قوسين ( ) أو " "، فإذا كانت للقتباس

 مقدمة في أوله أو بقية في آخره أو كلمة أو عبارة أو جملة في وسطه، وأهملها الباحث
 ولم يدخلها في القتباس، توضع محلها ثلث نقاط متتالية (...) للتنبيه إلى وجود ما

حذف من القتباس.
 - القتباسات غير المباشرة التي ينقل الباحث من المصادر فكرتها أو روحها أو

 فحواها أو موجزها وليس نصها الحرفي الكامل، ولذلك ل يميزها عن سياق البحث،
ول يضعها بين قوسين.

 وتقتضي المانة العلمية من الباحث، توثيق بيانات مصادر اقتباساته المباشرة وغير
 المباشرة كلها، ليس فقط بتمييزها في متن البحث بوضعها بين القواس أو بالشارة إلى
 أصحابها، ولكن أيضا بتخصيص رقم تسلسلي في متن الصفحة لكل اقتباس، ثم تكرار

 الرقم نفسه في هامش الصفحة، ملحقا بالبيانات التوثيقية الكاملة لمصدر القتباس
والتي تتضمن:

 ** اسم المؤلف الذي يجب تدوينه كما ورد في المصدر حرفيا، ويكون التدوين
بصيغتين:

 - الصيغة العربية بكتابة اسم المؤلف واسم أبيه كما وردا في المصدر، مثل: (سالم
 سليم)، ويذكر أيضا في التوثيق اسم جده إذا كان موجودا في المصدر مثل: (سالم
سليم سلوم)، أو اسمه الثلثي ولقبه إذا وجدا مثل: (سالم سليم سلوم السلماني)

 - الصيغة الغربية بكتابة السم الخير للمؤلف في المصدر (اسم الب أو الجد أو
 اللقب) ثم توضع بعده فارزة، يكتب بعدها باقي السم كما في الصيغة العربية

(السلماني، سالم سليم أو السلماني، سالم سليم سلوم).
 والصيغتان صحيحتان، ولكن ما يحكم استخدام الباحث لية صيغة منهما هو التزامه

في استخدامها بثلثة قواعد هي: 
  قاعدة وحدة تسلسل ترتيب البيانات التوثيقية في الهوامش كلها في البحثأول:

 الواحد، ابتداء من الهامش الول وحتى الخير، فإذا ورد في الهامش الول، رقم الطبعة
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 قبل دار النشر، أو ورد دار النشر قبل مكان النشر، فيجب تطبيق ذلك التسلسل على
الهوامش كلها بعده الواردة من دون أي استثناء.

 ثانيا: قاعدة وحدة تسلسل ترتيب البيانات التوثيقية في المصادر كلها في البحث
 الواحد، ابتداء من المصدر الول وحتى الخير، فإذا ورد في المصدر الول، رقم

 الطبعة قبل دار النشر، أو ورد دار النشر قبل مكان النشر، فيجب تطبيق ذلك
التسلسل على المصادر الواردة بعده كلها من دون أي استثناء.

 ثالثا: قاعدة وحدة تسلسل ترتيب البيانات التوثيقية في الهوامش والمصادر كلها في
البحث الواحد من دون أي استثناء.

 ويعني ذلك، عدم جواز الجمع بين الصيغتين أو تغيير تسلسل إدراج البيانات في
 البحث الواحد من حالة إلى أخرى. فإذا كان للمصدر مؤلفان، يذكر اسماهما، وإذا
 كانوا أكثر من ذلك، يذكر اسم المؤلف الول منهم وبعده كلمة (وآخرون)، وينطبق
 على هذه الحالة القواعد نفسها المعتمدة في توثيق أسماء المؤلفين في البحث سواء

وردت بالصيغة العربية أو الغربية.
 ، فإذا كان لبعض** عنوان الكتاب الذي يجب تدوينه كما ورد في المصدر حرفيا

 المصادر عناوين فرعية لحقة بالعنوان الصلي، فيستحسن في هذه الحالة تدوين
 العنوان الصلي الكامل للمصدر ملحقا بالعنوان الفرعي، على أن يفصل بين العنوان

 الصلي والعنوان الفرعي بنقطتين للتمييز تكونان إما عموديتين (:) أو أفقيتين (..) ل
 فرق بين الثنين ول مانع من استخدام أي منهما مع اللتزام باستخدام واحدة منهما

فقط في المواضع والحالت كلها.
 ، ويرد في التسلسل التتابعي** اسم المترجم إذا كان الكتاب مترجما عن لغة أخرى

لبيانات التوثيق بعد اسم المؤلف وعنوان الكتاب. 
:** البيانات التوثيقية المتبقية وتشمل

رقم الطبعة؟، الجهة/الدار/المؤسسة/المطبعة التي نشرت الكتاب؟، 
مكان النشر؟، سنة النشر؟، الصفحة التي أخذ منها الباحث القتباس أو الفكرة؟).

]65[



قواعد وخطوات تصميم وتنفيذ مشاريع البحوث الكاديمية

 وفي حالة عدم وجود أي من هذه البيانات، يمكن الشارة إلى ما هو غير موجود منها
 مسبوقا بكلمة (بدون) التي يمكن أيضا اختصارها إلى (بدون طبعة = ب ط)، (بدون

ناشر = ب ن)، (بدون مكان نشر = ب م ن).
 وإذا كانت غالبية الباحثين تتفق على ضرورة توثيق هذه البيانات، فإن غالبيتهم أيضا

 تختلف على تسلسل ترتيبها في الهوامش أو في قائمة المصادر، وقد يبلغ المر
 ببعضهم أحيانا حد وصف تسلسل ترتيب البيانات الذي ل يرضى عنه، بأنه تسلسل

 خاطئ وغير علمي. وأود هنا التأكيد وبإلحاح على عدم وجود خطأ أو شيء من عدم
 العلمية في ترتيب البيانات التوثيقية بأي تسلسل كان سواء في الهوامش أو المصادر،

 عدا تسلسل البيانات الثلثة الولى (المؤلف، العنوان، المترجم)، لن التسلسلت
 الخرى المستخدمة في توثيق البيانات المتبقية، صحيحة كلها وقابلة للستخدام، ولكن

بشرط اللتزام بالقواعد الثلث المذكورة سابقا.
** البيانات التوثيقية لمصادر هوامش البحث والتي توثق بصيغتين:

 : عند استخدام المصدر في الهامش لول مرة، تدون البيانات التوثيقية للهامشأول
 كاملة ومن دون أي نقصان، وبتسلسل تتابعي واحد متماثل لتلك البيانات في الحالت

 كلها، وينطبق ذلك على بيانات مصادر الهوامش الخرى التي ترد لول مرة سواء
أكانت مكتوبة باللغة العربية أو باللغات الجنبية.

 : عند استخدام المصدر في الهامش مرة أو مرات أخرى، يكون توثيق بياناتهثانيا
بشكلين:

 - إذا تكرر استخدام المصدر في الهامش بعد المرة الولى وبشكل مباشر من دون أن
 تفصل بين الستخدامين أية هوامش أخرى، يكتفي الباحث بأن يورد فقط في الهامش
 الذي يلي الهامش الول مباشرة عبارة (المصدر السابق) أو (المصدر السابق الذكر)

 )، ثم الصفحة، من دون الحاجة لذكر أية بياناتibidويقابلهما باللغة النكليزية (
 توثيقية أخرى، مع اللتزام بقاعدة استخدام عبارة واحدة في جميع الحالت المماثلة

اللحقة.
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 - إذا تكرر استخدام المصدر في الهامش بعد المرة الولى وبشكل غير مباشر، بحيث
 تفصل بين الستخدامين هوامش أخرى، فيجب أن يورد الباحث اسم المؤلف وعنوان

 الكتاب فقط، وكما وثقهما في أول استخدام لهما، ثم يورد بعدهما عبارة (مصدر
 )، ثم الصفحة، معop citسابق) أو (مصدر سبق ذكره) ويقابلهما باللغة النكليزية (

اللتزام بقاعدة استخدام عبارة واحدة في جميع الحالت المماثلة اللحقة.
 وإذ يوثق بعض الباحثين بيانات المصادر التي سبق له استخدامها في الهوامش بذكر
 اسم المؤلف فقط متبوعا بعبارة (المصدر السابق) أو (مصدر سابق) ثم الصفحة من
 دون ذكر اسم الكتاب، فل بد من التنويه هنا بعدم ضرورة ذلك، لن أغلب العناوين
 قصيرة بما يسمح بإيرادها وتكرارها، فإذا كانت طويلة، فإن بالمكان اختصارها، لن
 عدم ذكر تلك السماء عند تكرار الشارة إليها في الهوامش، سيضطر القارئ المهتم

 بمعرفة مصدر القتباس إلى تقليب الصفحات السابقة من البحث في كل مرة يريد فيها
معرفة اسم المصدر.

 ** قواعد توثيق بيانات الدراسات والبحوث والمقالت المنشورة في المجلت
 والدوريات والصحف التي يأخذ الباحث بعض اقتباساته منها، مما يفرض عليه توثيق

 ، وهي مماثلة للقواعد التوثيقيةبياناتها عند استخدامها حالها في ذلك حال الكتب
 السابقة الخاصة بالكتب، مع مراعاة اختلف عناصر التوثيق (اسم

 الدورية/المجلة/الصحيفة، جهة الصدار، مكان الصدار، رقم المجلد، رقم العدد..)
 والتي يجب أن يخضع توثيقها أيضا لقاعدتي وحدة صيغة التوثيق، ووحدة تسلسل
ترتيب عناصر التوثيق في جميع الهوامش والمصادر والحالت في البحث الواحد.

 ** قواعد توثيق بيانات هوامش البحث والتي تنطبق أيضا على قائمة المصادر في آخر
:البحث، مع مراعاة الختلفات التالية بين الحالتين

 : أن يتضمن توثيق بيانات مصادر القتباسات في هوامش البحث، اسمي- أول
 المؤلفين الول والثاني إذا كانا اثنين، فإذا كانوا أكثر من ذلك، فيوثق اسم الول متبوعا
 بكلمة (آخرون)، ولكن توثيق بيانات قائمة المصادر في آخر البحث، يجب أن يتضمن
 السماء الكاملة لجميع المؤلفين ومهما بلغ عددهم، فإذا كان قد تم تمييز السم الول
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 في غلف الكتاب بوضع كلمة (إشراف أو تحرير) بعده، فيوثق اسمه كامل في هوامش
 البحث وقائمة المصادر، متبوعا بالكلمة الواردة بعده في المصدر المعتمد، فإذا كان

 المصدر يضم أعمال مؤتمر أو ندوة، يضاف بعد اسم المشرف أو المحرر عبارة
(أعمال ندوة) أو (أعمال مؤتمر) حسب طبيعة المصدر.  

 : أن يتضمن توثيق بيانات مصادر القتباسات في هوامش البحث، أرقام- ثانيا
 الصفحات التي ينقل منها الباحث اقتباساته من المصادر التي يوثقها، ولكن توثيق
 بيانات قائمة المصادر في آخر البحث، ل يتضمن أرقام الصفحات التي ينقل منها

الباحث اقتباساته من المصادر.
 : أن يتم توثيق بيانات مصادر القتباسات في هوامش البحث حسب تسلسل- ثالثا

 القتباسات وتتابع أرقامها في متن البحث، ويتم توثيق بيانات قائمة المصادر في آخر
 البحث حسب التسلسل الهجائي أو البجدي للحروف الولى من أسماء المؤلفين كما

 وردت في متن البحث، سواء باللغة العربية أو غيرها من اللغات المستخدمة في
البحث.
 : أن يتم توثيق بيانات قائمة المصادر في آخر البحث حسب التسلسل الهجائي- رابعا

 أو البجدي للحروف الولى من أسماء المؤلفين، وأن تVدرج كتب المؤلف الواحد
 تتابعيا، ويفضل حسب تتابعها الزمني، وينطبق ذلك أيضا على دراسات المؤلف الواحد

 وبحوثه ومقالته في الفقرات الخاصة بكل نوع منها في قائمة المصادر. وقد جرى
 العرف على أن المؤلف الذي يرد له أكثر من عمل في قائمة المصادر، يذكر اسمه في

 المصدر الول منها فحسب، أما مؤلفاته الخرى التي ترد بعده ومهما كان عددها،
 فيوضع خط (������������������������������) بدل من السم في المكان المخصص له، وإن لم يكن ذلك

أمرا حتميا ول ملزما.
 : أن يتم توثيق بيانات قائمة المصادر في آخر البحث على أساس توزيعها- خامسا

ضمن مجموعات ترد متسلسلة كما يلي:
- الكتب الدينية (القرءان الكريم، النجيل، التوراة).

- الوثائق والعلنات والبيانات والمعاهدات والمواثيق والدساتير والقوانين.
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- القواميس والموسوعات.
 - الكتب العربية، ويمكن أن تشمل هذه المجموعة الكتب التي كتبها مؤلفوها باللغة

 العربية أصل، أو الكتب المترجمة من اللغات الجنبية إلى اللغة العربية، وإن كان بعض
 الباحثين يوزعوها على مجموعتين منفصلتين، أولهما للكتب المؤلف باللغة العربية،

والثانية للكتب المترجمة إلى اللغة العربية، ول ضير في إتباع أي من هاتين الطريقتين.
 - الكتب الجنبية، وتشمل مجموعة الكتب التي كتبها مؤلفوها باللغات الجنبية،

واستخدمها الباحث في لغاتها تلك وليس في ترجماتها العربية.
 - البحوث والدراسات والمقالت التي يستخدمها الباحث في بحثه، ويفرد لها فقرة

خاصة بها، تقسم فيها إلى ثلثة أنواع:
أ. البحوث والدراسات والمقالت المنشورة في المجلت والدوريات والصحف.

 ب. البحوث والدراسات والمقالت قيد النشر، وتوضع إشارة إلى ذلك بين قوسين في
البيانات التوثيقية لكل مصدر منها.

 ج. البحوث والدراسات والمقالت غير المنشورة، وتوضع إشارة إلى ذلك بين قوسين
في البيانات التوثيقية لكل مصدر منها.

 - الرسائل والطروحات الكاديمية التي استخدمها الباحث في شكلها هذا، أما ما
 استخدمه منها بعد إصدارها في شكل كتب، فيدرج ضمن مجموعة الكتب، ول يدخل
 ضمن هذه المجموعة حتى لو أشير في الكتاب إلى أنه كان في الصل بحث أو رسالة

أو أطروحة أكاديمية.
 - المقابلت والستبيانات واللقاءات الشخصية التي يجريها الباحث مع الشخصيات

ذات الصلة بموضوع البحث.
 - الملحق التي تشمل جداول البيانات والحصائيات قبل تحليلها، ونصوص الوثائق

 وصور الخرائط، وتوضع كلها بعد قائمة المصادر، وترقم بأرقام متسلسلة، وتوضع قائمة
بها في آخر فهرست البحث.

وأود أخيرا، التذكير هنا بست مسائل مهمة:
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 : إن ما يجمع ويماثل بين البحوث الكاديمية كلها من خصائص- المسألة الولى
 البحث الكاديمي المنهجي العلمي، ل يمنع اختلف أطروحة الدكتوراه وتميزها عن

 غيرها بتقديمها إضافة معرفية غير مسبوقة عن موضوع البحث، أو تقديمها إضافة
 معرفية جديدة، تكشف عن خطأ إضافة معرفية سابقة، وتVحل أخرى جديدة مختلفة

 محلها، ويجب أن يكون هذا أول ما يفكر فيه الباحث عند اختياره لموضوع أطروحته،
 وأول ما يناقشه معه أستاذه المشرف واللجان العلمية في الفروع والقسام والكليات،

وإل فستتماثل الطروحة مع باقي البحوث الكاديمية، وتصبح كلها شيئا واحدا.
 : إن الساليب التوثيقية للبيانات متعددة ومتنوعة في أنواع البحوثالمسألة الثانية

 الكاديمية كلها، بقدر ما هي أيضا أساليب متغيرة ومتطورة، حيث لوحظ مؤخرا توثيق
 بعض الباحثين والمؤسسات الكاديمية والثقافية لبيانات هوامش بحوثهم باستخدام ما

) الذي يقوم على:Harvard Style/Systemيعرف ب�� (أسلوب/نظام هارفرد 
 : كتابة البيانات التوثيقية لهوامش القتباسات التي يوردها الباحث في بحثه بين- أول

 قوسين يوضعان في متن الصفحة، بعد القتباس مباشرة، وسواء أكان هذا القتباس
 مباشرا أو غير مباشر، وهو ما ينفي الحاجة إلى وجود الهوامش آخر المتن في أسفل

الصفحة.
 : اقتصار البيانات التوثيقية للهوامش والموضوعة بين قوسين في متن الصفحة- ثانيا

 على اسم المؤلف وسنة نشر المصدر، وقد يضيف بعض الباحثين إلى ذلك رقم
الصفحة، ويتجاهلها آخرون.

 : تمييز البيانات التوثيقية للهوامش والموضوعة بين قوسين في متن الصفحة في- ثالثا
 حال استخدام أكثر من مصدر للمؤلف نفسه، صدرت كلها في السنة ذاتها، بإضافة

حرف في آخر كل مصدر منها (أ، ب، ج).
 : كتابة البيانات التوثيقية للهوامش الموضوعة بين قوسين في متن الصفحة- رابعا

 بالصيغة التي يفضل الباحث استخدامها لتوثيق أسماء المؤلفين (العربية: اسم المؤلف
 كامل، أو الغربية: اسم العائلة أول) بشرط استخدام صيغة واحدة في المواضع

والحالت كلها.
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 : كتابة البيانات التوثيقية للمصادر التي يأخذ عنها الباحث اقتباساته في قائمة- خامسا
 المصادر في آخر البحث، وفقا للقواعد التقليدية نفسها الموضحة سابقا في هذا

 الخصوص، على أن يراعى في ذلك إضافة الحروف التي تم استخدامها للتمييز بين
 مصادر المؤلف الواحد الصادرة في السنة ذاتها. ولكن هذا السلوب/النظام التوثيقي ما

 زال محدود النتشار في الكثير من المؤسسات الكاديمية والثقافية التي ما زالت
 غالبيتها تعتمد الساليب التقليدية في ذلك، ومن ثم، فإن على الكاديميين المرتبطين

 بهذه المؤسسات أو الراغبين في نشر بحوثهم فيها، التأكد من موافقتها على
استخدامهم لهذا السلوب قبل تطبيقهم له في بحوثهم المقدمة إليها.

 : إن تعذر القول باتفاق الباحثين على أساليب توثيق بيانات الهوامشالمسألة الثالثة
 وقائمة المصادر وجملة مفرداتها وتفاصيلها، يعني أن بالمكان الزعم بأن تلك الساليب

صحيحة كلها، ولكن بشرطين أساسيين ملزمين:
 : شمول السلوب الذي يستخدمه الباحث في توثيق بيانات هوامشه- الشرط الول

 ومصادره في البحث الواحد لمفرداتها كلها، بما يثبت أمانته العلمية في التعامل معها،
 وعدم اقتباسه نصوصا ول أفكارا منها من دون الشارة إلى ذلك، وقدرته على تسهيل

مهمة عودة القارئ إلى تلك المصادر لي سبب كان.
 : وحدة السلوب الذي يستخدمه الباحث في توثيق بيانات هوامشه- الشرط الثاني

 ومصادره في البحث الواحد في جميع هوامش البحث وقائمة مصادره كلها من دون
 استثناء لي هامش ول مصدر، وعدم تجاهله لية مفردة في ذلك السلوب، ول تغييره

لموقعها في التسلسل الترتيبي لذلك التوثيق.
 : إن عدد القتباسات التي يوردها الباحث في بحثه، يجب أن يكون- المسألة الرابعة

 معقول ومتوازنا، فل إفراط في القتباسات ول تفريط فيها، لن كثرة عدد القتباسات
 في البحث، غالبا ما تؤخذ من قبل المشرفين والخبراء العلميين والمناقشين كدليل على

 ضعف الباحث والبحث، ومحاولة تغطية الباحث على ذلك الضعف، بالكثار من
 القتباسات إلى الدرجة التي تجعل بعض البحوث الكاديمية مجرد نقل للقتباسات

ليس للباحث فيه دور ول حضور.
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 : إن المشرفين والخبراء العلميين والمناقشين ومجالس الكليات- المسألة الخامسة
 والجامعات على قدر كاف من المعرفة والخبرة، يسمح لهم أن يلحظوا اتساع نطاق

 ظاهرة لجوء بعض الباحثين مؤخرا إلى الكثار من، إن لم يكن الفراط في، نقل فقرات
 ومقاطع كاملة، أو حتى فصول وبحوث كاملة، من المصادر التي يستخدمونها، وخاصة

 من المواقع اللكترونية، ومحاولتهم إخفاء ذلك إما بعدم تطبيق قواعد التوثيق عليها، أو
 في أحسن الحوال، تطبيق تلك القواعد، ولكن مع عدم وضع ما ينقلونه بشكل مباشر

 بين أقواس لضمان عدم تمييزه عن متن البحث، لليحاء بأنها اقتباسات غير مباشرة،
 مما يدل على انعدام المانة والهلية العلميتين عند مثل هؤلء، ويجد ذلك دليل ثابتا

 ومؤكدا عليه في اضطرار المؤسسات الكاديمية مؤخرا لبتكار برامج للكشف عن هذه
 السرقات العلمية، أVسميت من باب التهذيب (برامج كشف الستلل)، والتأكيد

 المتكرر على إخضاع البحوث والرسائل والطروحات لها، وتطبيقها حتى على البحوث
المقدمة للنشر أو للترقيات العلمية.

 : إن الدراسات والكتب حول طرق ومناهج البحث، باتت أكثر من- المسألة السادسة
 كثيرة، وسنقترح في قائمة المصادر بعضا من أنواعها العامة والمتخصصة التي يمكن
 العثور عليها في المكتبات والمواقع اللكترونية. ويمكن للمهتم العثور على مصادر

 أخرى إضافية عديدة في هوامش ومصادر هذه الكتب، وهو ما يمكن أن يتعلم منه أن
 فائدة ما يقرأه ل تقتصر على تزويده بالمعلومات فحسب، لنه يمكن أن يفيده أيضا في

التعرف على مصادر أخرى مباشرة وغير مباشرة، يحتاج إليها وليس له علم سابق بها.
* مصادر عامة عن مناهج البحث وكيفية إعداد البحوث:

.1968. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 6- احمد شلبي. كيف تكتب بحثا أو رسالة. ط
.1977. وكالة المطبوعات. الكويت. 3- عبد الرحمن بدوي. مناهج البحث العلمي. ط

.1992. المكتبة الكاديمية. القاهرة. 1- محمد الصاوي محمد مبارك. البحث العلمي: أسسه وطريقة كتابته. ط
. 1994. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. بيروت. 2- جان بيار فرانيير. كيف تنجح في كتابة بحثك. ط

 . المجلس العلى للثقافة/سلسلة المشروع القومي للترجمة. القاهرة.1- أومبرتو إيكو. كيف تعد رسالة دكتوراه. ط
2002.

.2005-2004- علي شنشول جمالي. السس العلمية لنجاز البحوث العلمية. ب ط. شركة الميناء للطباعة. بغداد. 
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 - حامد عبد الماجد. مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية. دار الجامعة للطباعة والنشر. بغداد.
2007

.2004- ماثيو جيدير. منهجية البحث العلمي. ترجمة: ملكة أبيض. ب ط. منشورات وزارة الثقافة. سوريا. 
.2008. دار دجلة. عمان-الردن و بغداد. 1- رحيم يونس كرو العزاوي. مقدمة في منهج البحث العلمي. ط

 في العلوم السياسية:وكيفية إعداد البحوث* مصادر خاصة عن مناهج البحث 
.1987. مكتبة الفلح. الكويت. 2- محمد محمود ربيع. مناهج البحث في العلوم السياسية. ط

 - غازي فيصل. منهجيات وطرق البحث في علم السياسة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة بغداد-كلية
.1990العلوم السياسية. بغداد 

.2005- رياض عزيز هادي. كتابة البحث العلمي. كلية العلوم السياسية. جامعة بغداد. 
.2011. دار اليازوري. عمان-الردن. 1- ناجي عبدالنور. منهجية البحث السياسي. ط

.2015. مطبعة الكاتب. بغداد. 1- صالح عباس الطائي. طرائق ومقتربات البحث في العلوم السياسية. ط
. دار أوما-1- طه حميد حسن العنبكي و نرجس حسين زاير العقابي. أصول البحث العلمي في العلوم السياسية. ط

.2015بغداد ومنشورات ضفاف-الرباط  ومنشورات الختلف-الجزائر. 

 وختاما ل بد من العتراف بأن ما سبق عرضه من قواعد وخطوات تصميم
 وتنفيذ مشاريع البحوث الكاديمية، ل يمثل أكثر من وجهة نظر أنتجتها القراءة

 وأنضجتها الممارسة العملية، ومن ثم، فإنها مجرد وجهة نظر، ل يمكن افتراض الصحة
 الكاملة والمطلقة فيها، فهناك تفاصيل كثيرة لم يتم التعريج عليها، ووجهات نظر أخرى
 ذات مكانة وتقدير في الوساط الكاديمية لم يتم عرضها، لن التركيز هنا كان على ما

 بدا أنه الهم والكثر ضرورة من تلك القواعد والخطوات بالنسبة للباحثين عموما،
 والمستجدين منهم خصوصا، الذين سيكون من يمتلك منهم الموهبة البحثية المدعمة
 بالتجربة والتعلم المستمر، قادرا يوما ما ليس على تعلمها وتطبيقها فحسب، بل وعلى

تعليمها للخرين أيضا وحتى تصحيحها وإغنائها بإضافات مهمة.
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Conclusion
            This study aims at defining the researchers in the 
academic stages and their different levels in order to know and 
apply  the  rules  and  steps  required  by  the  design  and 
implementation of their research projects, in order to enable 
those  who  practice  teaching,  supervision  and  scientific 
discussion of research, And the frequency of alerting them in 
different places and circumstances to the need to adhere to the 
rules  of  application  and  standardization,  which  leads  to  the 
conclusion that many of them are not aware of the multiple and 
diverse studies that address these rules and steps, Or mixing 
things up when they come to these studies, partly because of the 
problems  of  focusing  on  specialized  types  of  research,  or 
excessive detail expansion, or lack of a brief presentation and 
application.  Therefore,  the  author  attempted  to  present  the 
rules and steps for the design and implementation of academic 
research projects  in a manner that  avoids  the  recurrence  of 
these problems, as well as the careful distinction between the 
rules and steps related to the selection and design of research 
projects, to have succeeded in that, and agreed to achieve.
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