
2/12/2019 

1 

 عثٍر فؤاد  عجمً. أ
 استشاري مٌارد تشرٌح 

 مذرب ًمحاضر تجامعح عٍه شمس

 كٍف تتقن األبحاث انعهًٍة
 ًأًراق انعًم فً انًؤتًرات 
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 مستشار  اسري وتربوي •

  TOTمدرب دولً معتمد حاصل على •

 :معتمد مدرب •
 جامعة عٌن شمس –

    N.E.Nالشبكة االهلٌة للتعلٌم –
 رابطة المدربات المحترفات–

 جامعة ادمور االمرٌكٌة –

 وتربوي ماجستٌر اسري •

 ماجستٌر ادارة اعمال والتخصص موارد بشرٌة •

 

 
 

 

@trainer_abeer 

www.facebook.com/abeer.fouad.75 

 عبٍر فؤاد عجًً

تمدٌم البحث  بصورة رائعة 
تضمن لبوله وحصول 
الباحث   على اعلً 

 تمدٌرات 

تتمكن من التنمٌب عن 
المعارف والحمائك واحدث 

النظرٌات فً تخصصن 
 باحترافٌة 

تصحٌح المعلومات الخاطئة 
 عن  بحثن العلمً

كٌف تصٌغ وتنتج بحث 
 علمً ٌفٌدن فً تخصصن

اكتساب مهارات عرض  
البحث وأوراق العمل خالل 

 المؤتمرات 

 االهداف
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 مفهوم البحث العلمً وانواعه•

 دوافع البحث العلمً •

 خطوات البحث العلمً•

 طرق جمع البٌانات فً البحوث العلمٌة •

 الممابالت  العلمٌة وأنواعها  •

 خطة تنفٌذ البحث العلمً•

 كتابة البحث  بطرٌمة صحٌحة واحترافٌة •

 إرشادات لكتابة بحث بطرٌمة علمٌة صحٌحة•

جهز ملفاتن البحثٌة باحترافٌة على الكمبٌوتر للتجهٌز لكتابة  فصول •

 البحث

كٌفٌة عمل فهرس تمرٌر البحث والفصول اتوماتٌكٌا وتجنب ضٌاع •

 الجهد وتوفٌر الولت

تعلم الطرق الصحٌحة لترتٌب ملفات البحث واوراق البحث على جهاز •

 الكمبٌوتر

 تعرٌف اوراق العمل البحثٌة   وانواعها•

 كٌفٌة انشاء اوراق عمل بحثٌة•

 اهداف اوراق العمل؟ •

 كٌفٌة صٌاغة اوراق العمل •

 مهارات العرض والتمدٌم  فً المؤتمرات •

 استخدام التمنٌات الحدٌثة فً اعداد ونشر اوراق العمل باحترافٌة•

 أهـذاف الػـلـم

 .جــكـــعــحر الـــظىاهـــش( 1

 .الخيبإ الزي ٌػخمذ غلى صخت الخكعحر( 2

 .طبؽ الظىاهش والخدٌم بها( 3

 .معاغذة الاوعان غلى الكهم الاغمو( 4
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 الطريقة العلمية

 يعرًفة طرق استخذاو عبر عنيا ًانبحج نهًعرفة انٌصٌل ىً

 .ًتفسٍرىا ًتحهٍهيا انبٍانات جًع فً

 خؼىاث اإلاىهجُت الػلمُت

 .جدذًذ اإلاشٍلت( 1

 .وطؼ قشطُاث خىلها( 2

 .حمؼ البُاهاث( 3

 .الخصمُم( 4

 :البحث لغةً 

 .طلبه وفتش عنه : بحث الشًء ، وبحث عنه 

                                                             

 .اجتهد فٌه وتعّرف حمٌمته : بحث األمر ، وبحث فٌه 

                                                          

 .سأل واستمصى : وبحث عن األمر 
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  :والبحث هـى 

بذل الجهد فً موضوع ما، وجمعع المسعائل التعً تتصع ل 

 ( .بحث ) به ، وٌمال عن ثم رة الجهد ونتٌجته 

 
ً
 :والبحث اصطالحا

دراسة موضوع أو مشكلة ما ، تحتمل المنالشة 

والتمحٌص والتنمٌب ؛ بهدف الوصول إلى حل 

 .لهذه المشكلة والتوّص ل إلى نتائج محددة 

البحث العلمً هو لرٌن الحضارة ، وهو الرافد الذي 

تستمً منه الشعوب تمدمها ورلٌها ، وباإللبال علٌه 

تنهض األمم ، وتتمدم الدول ، وعن طرٌمه صعد العلماء 

إلى الفضاء ، واخترلوا جوانب من حجب الكون ، 

واكتشفوا بعض أسراره ، وبه تمدّمت العلوم ، وزاد 

 .رصٌد المعارف العامة 
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 .التشجٌع على المراءة الواعٌة المركزة   -1

 .تنمٌة المعلومات والمعارف العامة   -2

 . زٌادة المعلومات فً مجال التخصص  -3
إبراز الممدرة على جمع المعلومات ،  -4

وترتٌبها وتنسٌمها ، وتحلٌلها واستخالص 

 .النتائج منها 
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استثمار المعلومات الواردة فً الكتب     -5

والدورٌات والموسوعات والوثائك المتوافرة فً 

 .المكتبة ومصادر المعلومات فً خدمة البحث 

 .بناء الشخصٌة العلمٌة  -6

المدرة على إنجاز بحث متكامل فً  -7

 .موضوع محدد 
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ت  :جصيُكاث البدىر التربٍى

 :بىاءا غلى الؿشض أو الهذف -1

 :البدث الاظاس ي -1

خم ,حذًذة مػشقت اليدشاف ًخجه وهى ت قدص أو بىاء خالُ مً رلَ ٍو  مما .ما هظٍش
 .بُنها ألاظاظُت الػالناث بايدشاف الظىاهش وجكعحر مػشقت في ٌعاغذها

 :خصاةصه

 .ًظُل مػشقت حذًذة -2 .ًخم في املخخبراث ؾالبا -1

كعش الظىاهش -3  .هخاةجه غاإلاُت ًمًٌ حػمُمها -4 .ًٌشل ٍو

ض وػبهذ غلى ؤلاوعان :مثاله ذ للخُىاهاث مثل الخػٍض  .البدىر التي احٍش

ت  :جصيُكاث البدىر التربٍى

 :البدث الخؼبُهي -2

ت البدىر مػظم  يهخم خُث الاظاس ي للبدث مٌمل بدث وهى ,الىىع هزا مً التربٍى
اث بخؼبُو  .والهىاغذ الىظٍش

 :مثاله

ض )البدث في  ئما يُكُت جدعحن الخػلُم مً خالُ هزه اإلابادب قهزا , بدث أظاس ي( مبادب الخػٍض
 .بدث جؼبُهي
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ت  :جصيُكاث البدىر التربٍى

مي -3  :البدث الخهٍى

م ًخػلو بدث وهى ت مماسظت بخهٍى  هزه جٍىن  ونذ مػحن مىنؼ في مػُىت جشبٍى
 :اإلاماسظت

 .الاششاف في حذًذا اظلىبا -

 .خذًثا مىهجا -

هت أو -  .جذَسغ ػٍش

مي والبدث  .هخاةجه حػمُم امٍاهُت بػذم ًخمحز الخهٍى

ت  :جصيُكاث البدىر التربٍى

شي  -4  :البدث الخؼٍى

 أً انمذارس فً نالستخذاو فعانح منتجاخ تطٌٌر ىٌ ًغرضو

 أً كتة أً ًسائم تكٌن قذ انمنتجاخ ًىذه ,االشراف اداراخ

 .مقننح تحصٍهٍح اختثاراخ

 .مسثقا محذدج تفصٍهٍح احتٍاجاخ تهثٍح :ىٌ ًىذفو
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ت  :جصيُكاث البدىر التربٍى

 :البدث الاحشاتي -5

هت جؼبُو خالُ مً صكُت مشٍلت خل هى وؾشطه  نابلت ؾحر وهخاةجه ,الػلمُت الؼٍش
 غلى ًٍىن  ما ؾالبا واظخخذامه .وصماهه البدث إلاٍان مىاظب احشاتي الهه .للخػمُم

 .طُو هؼام

 :مثاله

 .بهذف خل هزه اإلاشٍلت. احشاء بدث غً مذسظت ما لم ًىجح قيها اخذ خالُ ظيخحن
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ت  :جصيُكاث البدىر التربٍى

 :خذخليالبدث ال -6
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ت  :جصيُكاث البدىر التربٍى

 :بىاءا غلى يُكُت الخػامل مؼ البُاهاث -2

 :البدىر الٌمُت -1

 مثل بالهُاط الخاصت الٌمُت ألادواث خالُ مً البُاهاث بجمؼ حػنى التي الابدار مً الاهىاع جلَ وهي
ُ  الاججاهاث مهاًِغ ,الخدصُل اخخباساث ,الاظدباهاث جب ,واإلاُى  بصكخحن البُاهاث هزه جخصل أن ٍو
 .والثباث الصذم هما اظاظِخحن

 غبر ,يمُا املخصلت البُاهاث هزه هخاةج زم ومً الذساظت مجخمؼ ألقشاد ممثلت غُىت جؼبُهها زم ومً
 .(الخ...زىاةُت أو اخادًت بُاهاث جدلُل ,مخىظؼاث) اخصاةُت أظالُب

 معخىي  ٌعمى الثهت مً مػحن بمعخىي  املجخمؼ غلى حػمُمها ًمًٌ هخاةج ئلى ًهىد الخدلُل وهزا
 .ظببُت أو اسجباػُه غالناث هكي أو إلًجاد البدث قشطُاث اخخباس بهذف ,الذالله
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ت  :جصيُكاث البدىر التربٍى

 :البدىر الىىغُت -2

 اماينها في وجكعحرها قهمها احل مً الظىاهش بذساظت تهخم التي البدىر مً هىع وهي
 .الؼبُػُت وظشوقها

 لؿت ٌعخخذم ال اهه يما اإلاخؿحراث طبؽ في بالذنت ًخمحز ال البدىر مً الىىع وهزا
 .ألاسنام

 ,الصىس  ,اإلاباششة ؾحر أو اإلاباششة اإلاالخظت قهي البدىر هزه في اإلاعخخذمت ألادواث ئما
 .ووشاػاتها املجمىغاث أو املجمىغت أداء مً وأمثلت ,الدسجُالث

 :بىاءا غلى يُكُت الخػامل مؼ البُاهاث -2

ت  :جصيُكاث البدىر التربٍى

 :بىاءا غلى غامل الـــضمً -3

خي -1  :البدث الخاٍس

ت امخدان جؼىس  غً بدث :ومثاله .باإلااض ي ًخػلو بدث وهى ً خالُ الػامت الثاهٍى  .غاما غشٍش

 :البدث الىصكي -2

ش ٌعمذ الىىع وهزا آلان ًدذر ما وصل خالُ مً الخاطش في ًٍىن  بدث وهى  اسشاداث بخؼٍى
 .للمعخهبل

بي -3  :البدث الخجٍش

 .اإلاعخهبل في ظُدذر بما ًخيبأ بدث وهى
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 :هـــــشـــــــــاغ

 :خذد هىع البدث التربىي خعب ؾشطه

 .اظخهصاء الػالنت بحن ؤلادساى والخػلم -1

اطُاث اإلاؼىسة لألهذاف اإلاشحىة منها -2  .مذي جدهُو مىاهج الٍش

 .ئغذاد اخخباس جدصُلي مهجن إلاادة الػلىم -3

 .ازش الخىاقض غلى جدصُل الؼلبت -4

 (.ط)أظباب جذوي الشطا الىظُكي غىذ لػاملحن باإلاذسظت  -5

كل من ٌعمل فً مجال البحث عن المعارف ، 

وٌمدم بحثاً فً مجال من مجاالت العلوم 

 .المختلفة ، ٌسهم به فً التمدم العلمً 
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 :الباحث العلمي بمعناه العام

هو من يفكر بطريقة علمية، تجريبية، منظمة من اجل الوصول الى افضل حل لمشكلة 

 .ما بعد معرفة اسبابها وعواملها، ويقدم لها التفسيرات

من ذلك التعريف نستنتج ان الباحث العلمي اهم ما يميزه القدرة على التفكير المنظم 

والممنهج والمبني على اسس منطقية صحيحة، فالتفكير العلمي لحل المشكالت هو ما 

 .يجعلك مميز ومختلف عن االخرين اللذين يفكرون بطريقة عشوائية وغير منظمة

. 

، وعندما نتحدث عن الثمة ال ٌجب ان نتغافل عن الثمة باهلل وبالنفس، وفً كل المراحل البحثٌة على الثمة•

 .الباحث االكادٌمً ان ٌكون واثما فً ان هللا سٌوفمه الً الوصول للنتائج

، صفة مهمة للباحث العلمً، كما ان الشخص المتواضع ترتفع منزلته فً النفوس، على عكس التواضع•

 .المتكبر، فالناس تراه صغًٌرا كما ٌراهم

، على الباحث العلمً مسئولٌة كبٌرة، علٌه النهوض بها، واال ٌمصر فً ادائها، فال مجال المسؤولٌة•

 .للتمصٌر فً المهام المسندة الٌه او عدم االحساس بما علٌه من واجبات وما له من حموق

، فالباحثون العلمٌون ماهرون فً دراساتهم وابحاثهم، ودائًما على اتم االستعداد للخوض فً أي المهارة•

 .تجربة جدٌدة تخدم الدراسة

، فٌجب على الباحث االكادٌمً ان ٌمتلن المدرة على االبتكار واالبداع، فال تفكٌر اال فً الجدٌد، االبداع•

 .وال انشغال بأشٌاء غٌر مفٌدة

، فالدارس فً االبحاث االكادٌمٌة ال ٌتردد فً المرار الصحٌح، بل ٌمضً فً تنفٌذ المرارات اإلصرار•

 .الصائبة، واثمًا بمدرته الى الوصول للنتائج الحمٌمٌة؛ ألنه ٌملن روح التحدي والمنافسة واالبداع العلمً
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 :المعنى الخاص للباحث العلمً

هو دارس اكادٌمً بشروط وعوامل محددة، ٌعمل على دراسة 
ظاهرة محددة فً علم من العلوم، تحت اشراف من هم الدم 

إلرشاده  -مشرفو االبحاث العلمٌة–وافضل منه فً العلم نفسه 
وتمدٌم النصح له، دون استغالل دراسات السابمٌن او السرلة 

 .منها، وٌسٌر كل هذا فً فلن منهج علمً محدد

حب البحث واالستمرار فٌه ، والرغبة فً إخراج  -1

 .بحثه على أحسن صورة ، وأكمل وجه 

التحلً بالصبر والعزٌمة الموٌة ؛ للتغلّب على  -2

 .المشكالت والعوائك التً لد تعترض طرٌك بحثه 

دلة المالحظة ؛ لٌتمكن من االستنباط واالستنتاج  -3

 .والموازنة والنمد 
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البراعة فً استٌعاب آلٌات البحث العلمً ، وتنفٌذ  -4

 .إجراءاتها بمرونة 

االطالع على البحوث السابمة ، والتعمك فٌها وفهم محاورها  -5

 .الفكرٌة 

 .دراسة آراء السابمٌن وتمحٌصها ، وإلرار الصحٌح منها  -6

معّرفة األخطاء البحثٌة السابمة ؛ لتجنبها فً األعمال الجدٌدة  -7

. 

 .االطالع المستمر على كل جدٌد فً مجال موضوعه البحثً  -8

 .المراءة المركزة والفهم العمٌك لما بٌن السطور  -9

المدرة على اختٌار موضوع للبحث ، ووضع مخطط  -10

 .منظم له 

االستفادة الدائمة من توجٌهات وإرشادات المشرفٌن  -11

 .على البحوث 

المدرة على تأٌٌد اآلراء باألدلة والبراهٌن  -12

 .واالستشهادات ، ورد الرأي المخالف بالمنطك والدلٌل 
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 .األمانة العلمٌة فٌما ٌنمل عن اآلخرٌن  -13

التمّكن من إجراء التعدٌالت التً ٌستلزمها  -14

 .البحث 

نح وا وإمالًء : امتالن اللغ ة السلٌمة  -15

وأسلوب ا ؛ لٌتمكن من إصدار بحث خاٍل من 

 .األخطاء ما أمكن 

 أخطاء تتعهك بانباحج

 .مػُىت إلاذسظت الخػصب مثل مدذد إلػاس الخػصب -1

بُت جصامُم اغخماد -2  .مخخلكت هخاةج لظهىس  ًإدي مما مخخلكت ججٍش

 .بذنت ؤلاحشاءاث أجباع غذم -3

 .الػُىت حجم أو الاخصاةُت الخدلُالث في الخلل -4

ت – الخؼبُو أخؼاء -5  .مخػمذة أو غكٍى
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 :ٌمر البحث العلمً بمرحلتٌن 

 مرحلة االستكشاف واالستطالع    :المرحلة األولى 

 مرحلة اإلصدار   :المرحلة الثانٌة 
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 :ٌمر البحث العلمً بمرحلتٌن 
  :المرحلة األولى 

وتشمل هذه المرحلة : مرحلة االستكشاف واالستطالع  

تعّرف المكتبة وما ٌتصل بها من نظم للتصنٌف 

فهرس العنوان ، فهرس المؤلف ، فهرس : والفهارس 

الموضوع ، والفهرس اآللً الذي أصبح مٌسرا اآلن 

بوساطة الحاسوب ، وٌعمب ذلن اختٌار موضوع ٌتفك 

وتخصص الباحث ومٌوله ، ثم تجمٌع المصادر 

 .والمراجع التً تخدم هذا الموضوع 

 :مىهج البدث الػلمي

وبامٍاهه أن ًخىصل ئليها بذون بدث غلمي ورلَ غً , ؤلاوعان جىصل للمػشقت
و الصذقت  .ػٍش

 :اظخخذام اإلاىهج الػلمي له ممحزجان

ُ  ٌعشع -2 الػهل يهزب -1  .هخاةج ئلى الىصى

 :مدذداث اإلاىهج الػلمي

 .مػها هخػامل التي اإلاادة ػبُػت -1

 .بالبدث ًهىم الزي ؤلاوعان -2
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 :خصاةص مىهج البدث الػلمي

 .ان البدث الػلمي مىظم( 1

 .ًخػامل مؼ اإلاشٍلت الاظاظُت مً خالُ اإلاشٌالث الكشغُت( 2

 .اإلاىطىغُت وألاماهت( 6

 .ان للبدث صكت دوسٍت ال ًيخهي بالىصُى لخل اإلاشٍلت( 5

 .ًخػامل مؼ الخهاةو ومػاهيها( 4

 .ان الباخث ًدذد اججاهاث البدث في قشطُاث مدذدة( 3

 :ثّمة مناهج متنوعة لتناول موضوع البحث ومنها 

  :المنهج الوصفً التحلٌلً  -1

ٌموم هذا المنهج على وصف ظاهرة من الظواهر ،  

  للوصول إلى تحدٌد أسبابها والعوامل التً تتحّكم فٌها ،
واستخالص النتائج منها ، وٌتم ذلن من خالل تجمٌع 

 .البٌانات ، وتنظٌمها ، وتحلٌلها 
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 :المنهج التارٌخً  -2

 خالل من ، تارٌخٌة ظاهرة تتبّع على المنهج هذا ٌموم 

 تناللتها أو ، أفراد ذكرها أو ، المؤرخون أثبتها أحداث

 من علٌه حصل ما الباحث ٌُْخضع أن على ، رواٌات

 تعّرف بمصد ، النمدي للتحلٌل تارٌخٌة وأدلّة بٌانات

 تفسٌر إلى التارٌخٌة البحوث وتهدف . وصدلها أصالتها

 وبٌان ، إلٌها أدّت التً العوامل عن والكشف ، األحداث

 والتخطٌط الماضً لفهم ؛ المستمبلٌة أبعادها

 .المستمبلً

 :المنهج التجرٌبً  -3

  

التجربة           ) ٌم وم هذا المنهج على إج راء ما ٌسمى ب  

، فعن طرٌك التجربة ٌتّم اختٌار أثر عامل ( العلمٌة 

متغٌر لمعرفة نتٌجته ، وذلن لبل تعمٌم استخدامه ، 

وٌسمى العامل المتغٌر المطلوب دراسته بالمتغٌر 

 .التجرٌبً 
 :المنهج الممارن  -4 

ٌهتم هذا المنهج ببٌان أوج ه االتفاق أو االختالف بٌن  

مجالٌن ، كالممارنة بٌن التطبٌك والنظرٌة فً مٌدان من 

 .البحث  مٌادٌن
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 :المنهج المتكامل فً البحوث التطبٌمٌة  -5

 ، واالجتماعٌة اإلنسانٌة الظواهر بدراس ة المنهج هذا ٌموم 

 بٌن وتالزم ارتباط وجود حمٌمة على المنهج هذا وٌستند

 الوالع وبٌن ، ( النظري التفكٌر أي ) للبحث النظري اإلطار

 بٌن بالمزج ٌسمح مما ، ( التطبٌمً المجال أي ) العملً

 المواضع فً العملً والتطبٌك ، الظواهر تفسر التً النظرٌات

 . الدراسة محل

 .وهذا المنهج ٌجمع بٌن اإلطار النظري والوالع العملً 
 ٌتناسب ما المناهج هذه من ٌختار أن وللباحث هذا   

 فاصلة حدود هنان لٌست أنه بالذكر والجدٌر ، بحثه وموضوع

 بٌن واحد بحث فً الباحث ٌجمع فمد ، المناهج هذه بٌن

 . البحث طبٌعة تمتضٌه حسبما ، أكثر أو منهجٌن

هت الػلمُت في البدث التربىي   :مدذداث الؼٍش

ت( 1  .هدُجت اسجباػها بعلىى الاوعان, حػهذ اإلاشٌالث التربٍى

بي( 2  .طػل الهذسة غلى الظبؽ الخجٍش

ت مهاسهت بثباتها في ( 3 حؿحر وجبذُ الظىاهش الاحخماغُت وخصاةصها في الػلىم التربٍى
 .الػلىم الؼبُػُت

ت إلاػاًحر اخالنُت( 4  .خظىع بػع اإلاشٌالث التربٍى

ت( 5  : الؼبُػت املجشدة لبػع اإلاكاهُم التربٍى

ت  ًاء والهلو والخكىم )اإلاكاهُم التربٍى حمُػها مكاهُم اقترطىا وحىدها زم ..( ًالز
كا مدذدا مما صػب مالخظتها خعُا, غشقىاها لزلَ وعخذُ , لزلَ ال هجذ لها حػٍش

 .غليها اظخذالال
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هت الػلمُت في البدث التربىي   :مدذداث الؼٍش

بي باملجشب واإلاالخظ( 6  .جأزش الىطؼ الخجٍش

ت مهاسهت بذنت الهُاط في الػلىم الؼبُػُت( 7 ,  غذم دنت ادواث الهُاط التربٍى
عخذُ غليها هت ؾحر مباششة َو ت جخم بؼٍش  .قمهاًِغ الػلىم التربٍى

 .صػىبت غُض اإلاخؿحراث الخابػت واإلاعخهلت( 8

 :تعرٌف انبحج انتربٌي

 اً نمشكالخ حم انى نهٌصٌل منظمح عمهٍح ىٌ

 االستقصاء فً طرق فٍيا تستخذو نتساؤالخ إجاتاخ

 فً انثاحثٍه تٍه عهٍيا ًمتعارف مقثٌنح ًانمالحظح

 .جذٌذج معرفح انى تؤدي ان ًٌمكه ,معٍه مجال

 :البدث التربىي 
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 :البدث التربىي 

ل البدث التربىي   :حىاهب حػٍش

وهزه اإلاشٍلت نذ جأحي . وغملُت البدث هي مداولت للىصُى الُه, ان هىاى مشٍلت جدخاج الى خل1)
 .وهدً نذ وشػش بصػىبت خالت مػُىت. غلى شٍل حعاُؤ او غباسة اظخكهامُت

 .طػل معخىي جدصُل الؼالب –العلىى الػذواوي غىذ الاػكاُ : مثال    

وان غبر غً ظاهشة نذ حعترعي اهخمام , وهزا الشػىس ال ًإلل صُؿت مىاظبت إلاشٍلت البدث    
 .الباخثحن

صبذ هزا الشػىس مشٍلت بدثُت غىذما ًخدهو وحىد غالنت سابؼت      :ٍو

 .    هىاى غالنت بحن اظلىب جيشئت الاػكاُ والعلىى الػذواوي -: مثال    

غ املخخلكت ومعخىي جدصُل الؼالب -          .هىاى غالنت بحن ػشم الخذَس

 :البدث التربىي 

ل البدث التربىي   :حىاهب حػٍش

ان هىاى اظالُب وئحشاءاث مخػاسف غليها ًكترض في الباخث اجباغها ختى ًمًٌ الىزىم بيخاةج ( 2
ً  .البدث ونبىلها والاغتراف بها لذي الباخثحن الاخٍش

لزا قان الصُاؾت الذنُهت إلاشٍلت البدث حعتهذف الىصُى الى , ان البدث ًىلذ مػشقت حذًذة( 3
او , او الخػشف غلى غالنت, قهى ًداُو جكعحر ظاهشة ما. مػشقت لِعذ مخِعشة للباخث

ت  .اظخخالص هظٍش
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 :خصاةص البدث التربىي 

 يتسهسهة ينظًة بخطٌات ٌسٍر يٌجو ىادف نشاط فيٌ ,ينظى انو -1

 .يعٍن ىذف نحٌ

 .انفرعٍة انًشكالت خالل ين االساسٍة انًشكهة يع ٌتعايم انو -2

 ًرنك ((انًعهٌيات كًٍة تحذٌذ )) انبحج اتجاه يسبقا ٌحذد انباحج -3

 .ًيسهًات افتراضات عهى يبنٍة فرضٍات خالل ين

 .ًيعانٍيا انحقائك يع ٌتعايم انبحج -4

 .دًرٌة صفة نو انبحج -5

 ما هي الكشطُت؟

 اً نهنفً خاضعح ًىً انمشكهح نحم ركً تخمٍه ىً انفرضٍح

 .االثثاخ

ًاء والخدصُل :مــــثـــــــاُ  .ال جىحذ غالنت بحن الز

 ما هى الاقتراض؟

 .إلزباث بداحت ولِغ صخخه هكترض حػمُم هى الاقتراض

ض في مجاُ الىمى الاخالقي)) :مــــثـــــــاُ هزه قشطُت جدخاج إلاىهج للخأيذ (( الخػٍض
 .منها

ض له الهذسة غلى ))اما الاقتراض هى  ان الشخص الزي ًهىم بالخػٍض
مًٌ ان ال ًهىم به, ((رلَ  .بِىما في الىانؼ ًمًٌ ان ًهىم به ٍو
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ت  :خصاةص اإلاخؿحراث التربٍى

ب ظمت غليها حؿلب -1 ًاء) مثل خس ي وحىد لها ولِغ الخجٍش  .(الز

 .(الهلو) مثل ألخشي  قترة مً وخىاصها صكاتها في جخؿحر خُث :الثباث غذم -2

 في الٍامىت العماث ميشأ غلى اجكام ًىحذ ال خُث :الٍامىت الصكت ميشأ اخخالف -3
 . اإلاخؿحراث

 اإلاخؿحراث مً مجمىغت مً مشيب جشبىي  مخؿحر اي أن هجذ خُث :الخػهُذ -4
 .الهذساث مً مجمىغت غً غباسة قهى والخصاةص

 .اإلاعخخذمت الهُاط ادواث دنت غذم -5

 :مجخمؼ الذساظت

عمى غليها دساظخه هخاةج ٌػمم أن الباخث ٌععى التي الػىاصش أو ألاقشاد مً الٍلُت املجمىغت هى  َو
 .اإلاعتهذف املجخمؼ أو باملجخمؼ

 :املجخمؼ اإلاخاح

هت مىه الاخخُاس الباخث ٌعخؼُؼ الزي املجخمؼ وهى  .وانػُت بؼٍش
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 :أظباب خذور الخؼأ الػُني

 .الخدحز غىذ الباخث -1

 .خؼأ في اخخُاس الػُىت التي ًمًٌ الىصُى ئليها -2

 .خؼأ في اخخُاس الػُىت مً اإلاخؼىغحن -3

 :الػُىت

هت وقو الاقشاد اخخُاس ًخم بدُث ,جمثُل أقظل وجمثله اإلاخاح املجخمؼ مً حضةُت مجمىغت هي  ػٍش
 .اإلاػاًىت حعمى مػُىت

 :أهىاع الػُىاث

 :الػُىاث ؾحر الػشىاةُت -أ 

هت وقو ًخخاس ال بدُث الشخصُت وأخٍامه الباخث سؾبت قيها جخذخل غُىاث هي  وقو بل غلمُت ػٍش
 -:أهىاع ولها سؾبخه

 :الػُىت اإلاخِعشة -1

 .ًأن ًخخاس الباخث مجمىغت مً اإلاػلمحن مشاسيحن في دوسة واخذة, غُىت ًخم اخخُاسها بعهىلت

 :الػُىت الهصذًت -2

 .غُىت ًخخاسها الباخث مً املجخمؼ بىاءا غلى سأًه وجهذًشه لخهذًم أقظل اإلاػلىماث
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 :أهىاع الػُىاث

 :الػُىاث ؾحر الػشىاةُت -أ 

 :الػُىت الخصصُت -3

 .دبلىم/بٍالىسٍىط, اهار/رًىس : غُىت ًخم اخخُاسها وقو خصاةص املجخمؼ

 :ظلبُاث الػُىت ؾحر الاخخمالُت

 .الخدحز غىذ اخخُاس اإلاخؼىغحن -1

 .طػل الهذسة غلى الخمثُل -2

 :أهىاع الػُىاث

 :الػُىاث الػشىاةُت -ب 

هت وقو اخخُاسها ًخم غُىاث هي  املجخمؼ وخصاةص اإلاشٍلت هىع جكشض بدُث ,مدذدة غلمُت ػٍش
هت ٍىن  .اإلاىاظبت بالؼٍش ت قشصت املجخمؼ أقشاد لٍل ٍو  -:أهىاع ولها .لالخخُاس مدعاٍو

 :الػُىت البعُؼت -1

يما أن اخخُاس اي غىصش ؾحر مشجبؽ باخخُاس , غُىت ًٍىن لٍل غىصش في املجخمؼ قشصت لالخخُاس
 :ولها أظالُب مػُىت مثل, غىصش أخش

 .ألاسنام الػشىاةُت ؾحر اإلاىخظمت -

 .نصاصاث الىسم -
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 :أهىاع الػُىاث

 :الػُىاث الػشىاةُت -ب 

 :الػُىت الؼبهُت -2

وهي غباسة غً جهعُم غىاصش املجخمؼ ئلى ػبهاث أو قئاث وقها لخاصُت أو مخؿحر مػحن زم اخز 
 -:غذد مدعاو مً الػىاصش مً ًل ػبهت ومثاله

 :ػالب مىصغحن غلى زالر مشاخل هي 900غذد ػلبت مذسظت مػُىت هى 

 ُ  300: الثالث                   200: الثاوي                        400: ألاو

ػالب مً ًل مشخلت  100قان الباخث في هزه الخالت ًأخز , ػالب 300واإلاؼلىب اخز غُىت جبلـ 
 .بؿع الىظش غً ئغذاد الؼلبت

 :أهىاع الػُىاث

 :الػُىاث الػشىاةُت -ب 

 :الػُىت الػىهىدًت -3

 .وهي غُىت حػخمذ غلى الاخخباس الػشىاتي للمجمىغاث ولِغ لألقشاد
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  :المرحلة الثانٌة 

مرحلة التنفٌذ الفعلً فً كتابة البحث ، وتسّمى    

 .مرحلة اإلصدار 
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 :غىاصش البدث التربىي 

 غىىان البدث ، ومهذمت البدث -1

 .الكصُى اإلاٍىهت للبدث  وؤلاػاس الىظشي  -3

هت والذساظاث: اإلاىهجُت -4   .وهي الؼٍش

 .هخاةج الذساظاث -5

 .مىانشت الىخاةج والخىصُاث -6

 .اهمُت وأهذاف البدثو مشٍلت البدث  -2

 .جىزُو اإلاشاحؼ واإلاصادس  -7
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 :خصاةص غىىان البدث التربىي 

 :وهي الاخخصاص أهل اؾلب غليها اجكو خصاةص التربىي  البدث لػىىان

 .أن ًٍىن مدذدا بذاللت البدث -1

ال بدُث ال ًخػذي  -2  .ًلمت 16أن ال ًٍىن ػٍى

 .ًجب أن جظهش قُه مخؿحراث الذساظت الاظاظُت -3

 .الابخػاد غً الشػاهت واملخعىاث البذٌػُت -4

هت مخخصشة بلؿت ًصاؽ أن ًجب البدث غىىان ,ارن  .البدث مظمىن  حػٌغ دنُهت وبؼٍش

 :غىاصش البدث التربىي 

 :أهذاقه و مشٍلت البدث  -1

 :اإلاهذمت والخمهُذ –أ 

 :وهي غباسة غً تهُئت رهً الهاسب لخلهي مػلىماث غامت غً البدث وؾالبا ما ًخم الخذًث غً

وهي في خذود , ألاظباب والظشوف والػىامل التي دغذ الباخث الخخُاس هزه البدث دون ؾحره* 
 .الصكده
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 :غىاصش البدث التربىي 

 :مشٍلت البدث وخلكُخه -1

 :جدذًذ مشٍلت البدث –ب 

 .قان اخخُاس مشٍلت البدث ٌػادُ غلمُا زلث البدث, مً الؼبُعي اهه نبل جدذًذ مشٍلت البدث

 انبحج؟ يشكهة انباحج ٌحذد كٍف -

 :ًمًٌ أن ًدذد الباخث مشٍلت بدثه مً خالُ

 .اإلاىانل املخحرة التي ال ًجذ لها جكعحر -1

 .الػالناث التي ال ٌعخؼُؼ جىطُدها -2

 :غىاصش البدث التربىي 

 :مشٍلت البدث وخلكُخه -1

 :جدذًذ مشٍلت البدث –ب 

 اإلاشٍلت؟ جدذًذ مصادس هي ما -

ت ًالخظ بػع الظىاهش : اإلاالخظت الػشطُت -1 قالباخث بدٌم الخبرة الخػلُمُت وؤلاداٍس
اطُاث , اسجكاع مػذُ ؾُاب الؼلبت: والػالناث مثل طػل معخىي ػالب صل ما في مادة الٍش

 .مثال

اث الػلمُت -2  .الىظٍش

 .ورلَ مً خالُ جىصُاث الباخث لذساظت ظابهت مػُىت أو اجمامه لها: الذساظاث العابهت -3

ت  العاةذة او  اإلاكاحئتوالالهظاًا الاحخماغُت  -4  .  ظىاهش التربٍى
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 :غىاصش البدث التربىي 

 :مشٍلت البدث وخلكُخه -1

 :جدذًذ مشٍلت البدث –ب 

 :الباخث ًخخاسها التي اإلاشٍلت خصاةص -

 .أن جٍىن نابلت للبدث بدُث ًمًٌ حمؼ بُاهاث مخػلهت باإلاشٍلت وجدلُلها -1

ت -2  .أن جٍىن لها أهمُت غملُت أو هظٍش

 .أن جٍىن لها صلت باهخماماث الباخث وخبرجه ومإهالجه -3

 :غىاصش البدث التربىي 

 :مشٍلت البدث وخلكُخه -1

 :جدذًذ مشٍلت البدث –ب 

 :اإلاشٍلت صُاؾت ششوغ -

ً أو ايثر -1  .أن جدمل غباسة اإلاشٍلت حعاؤال غً غالنت بحن مخؿحًر

 .أن ًشاعي الباخث ظالمت اللؿت وججىب اظخخذام الشمىص  -2

ل مخؿحراتها احشاةُا أو اخظاغها للمالخظت  -3 أن جدمل الصُاؾت مشٍلت نابلت للبدث ًمًٌ حػٍش
 .والهُاط

أال جخظمً غباسة اإلاشٍلت اخٍاما بهُم أو مكاطلت اخالنُه لىحىد صػىباث في مػالجت الهُم  -4
 هل ًجب غلى اإلاػلمحن اخترام شػىس الؼالب؟: مثاُ, وألاخالنُاث
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 :غىاصش البدث التربىي 

 :مشٍلت البدث وخلكُخه -1

 :جدذًذ مشٍلت البدث –ب 

 :اإلاشٍلت صُاؾت اهىاع -

ت -1 ٍش دُه جهٍش  :صُاؾت جصٍش

 .الػالنت بحن مػذالث الدعشب غىذ الؼلبت وبحن معخىاهم الانخصادي: مثل

 :صُاؾت اظخكهامُت -2

 ما الػالنت بحن مػذالث الدعشب غىذ الؼلبت وبحن معخىاهم الانخصادي؟: مثل

 :غىاصش البدث التربىي 

 :مشٍلت البدث وخلكُخه -1

 :جدذًذ مشٍلت البدث –ب 

 :اإلاشٍلت أهمُت -

بحن الكاةذة منها ويُكُت جدهُهها, إلاارا حػذ هزه الذساظت مهمت: وهي ئحابت الباخث غً العإاُ , ٍو
 :وهي ئما

 .خل مشٍلت ناةمت -.                       ظذ قجىة في بدىر ظابهت -

 :الذساظت مدذداث -

 :  وهي الػىامل التي حػُو حػمُم البدث وهي جخػلو

 .أو ئحشاءاث الذساظت -ئما بمكاهُم ومصؼلخاث الذساظت      -
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 :غىاصش البدث التربىي 

 :اظخخالص قشطُاث البدث وصُاؾتها -2

 غً خذظُت حملت الكشطُت أخش وبمػنى للعإاُ مشخملت مخىنػه ئحابت أو رًي جخمحن هي
ً بحن اإلاخىنػه الػالنت  .أيثر أو مخؿحًر

 :بُنها قشوم هىاى ولًٌ اإلاشٍلت صُاؾت حشبه الكشطُت صُاؾت

 .بالػالنت جصشح ال اإلاشٍلت ئما ,بالػالنت جصشح الكشطُت في الصُاؾت -

 .اإلاشٍلت صُاؾت مً دنت أيثر الكشطُت صُاؾت -

 .الىخاةج جٍىن  اًً ومدذدة اإلاشٍلت دالت الكشطُت -

 :الكشطُت

 :غىاصش البدث التربىي 

 :اظخخالص قشطُاث البدث وصُاؾتها -2

 :مػاًحر صُاؾت اإلاشٍلت

 .أن جصاؽ غلى شٍل غباسة جىطُدُت -1

ً أو ايثر -2  .أن جدىاُو الػالنت بحن مخؿحًر

 .أن جٍىن في صُؿت نابلت لالخخُاس أو البدث -3

 مثاُ

غ؟: اإلاشٍلت  ما ازش الخأهُل التربىي للمػلم غلى قاغلُخه في الخذَس

غ باسجكاع معخىي جأهُله التربىي : قشطُت مدخمله  .جضداد قاغلُت اإلاػلم بالخذَس
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 :غىاصش البدث التربىي 

 :اظخخالص قشطُاث البدث وصُاؾتها -2

 :أهىاع الكشطُاث

دُه -1  :قشطُاث جصٍش

ذ ,ظببُت أو اسجباػُه غالنت وهي ,اإلاخؿحراث بحن بالػالنت خاللها مً هصشح  :ئلى ًىهعم والخصٍش

ذ مىحه -1  -:وحعمى الكشطُه هىا بالكشطُت اإلاخجهه ألنها صشخذ بالػالنت مثاُ: جصٍش

ًاء والخدصُل الذساس ي -  (غالنت اسجباػُه.  )جىحذ غالنت اًجابُت بحن الز

جىحذ قشوم راث دالالث اخصاةُت بحن مجمىغت دسظذ باظخخذام الخػلُم اإلابرمج ومجمىغت  -
 (ظببُت.      )دسظذ بالخػلُم الخهلُذي

 :غىاصش البدث التربىي 

 :اظخخالص قشطُاث البدث وصُاؾتها -2

 :أهىاع الكشطُاث

دُه -1  :قشطُاث جصٍش

ذ ,ظببُت أو اسجباػُه غالنت وهي ,اإلاخؿحراث بحن بالػالنت خاللها مً هصشح  :ئلى ًىهعم والخصٍش

ذ ؾحر مىحه -2 وحعمى الكشطُه هىا بالكشطُت ؾحر اإلاخجهه ألنها صشخذ بالػالنت دون : جصٍش
 -:جدذًذ اججاهها مثاُ

ًاء والخدصُل الذساس ي -  (غالنت اسجباػُه.  )جىحذ غالنت بحن الز

جىحذ قشوم راث بحن مجمىغت دسظذ باظخخذام الخػلُم اإلابرمج ومجمىغت دسظذ بالخػلُم  -

 (غالنت ظببُت.             )الخهلُذي
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 :غىاصش البدث التربىي 

هت وؤلاحشاءاث -3  :الؼٍش

 :هىا الباخث ًىضح

   .الذساظت وغُىت الذساظت مجخمؼ -

-  ُ  .الذساظت مخؿحراث خعب حذاو

-  ُ  .الذساظت مجخمؼ أقشاد لخىصَؼ حذو

 .الذساظت في ًدبؼ ظىف الزي الاخصاتي الاظلىب -

 .ومجاالتها مكشداتها وغذد الذساظت ألداة ششح -

 .اإلاخؿحراث جدذًذ -

 :غىاصش البدث التربىي 

هت وؤلاحشاءاث -3  :الؼٍش

 :أهىاع اإلاخؿحراث

,  الغخباس أن هىاى غالنت بحن مثحر واظخجابت( اإلاثحر)الزي ًىظش ئلُه باغخباسه : اإلاخؿحر اإلاعخهل -1
كه مًٌ حػٍش بأهه الػامل الزي جخم مػالجخه في غملُت البدث للخدهو مً جأزحره غلى ظاهشة : ٍو

 .هالخظها أو الخدهو مً غالنخه بها

وبمػنى . الزي جدهو به هدُجت الهُاط واإلاالخظت لىخػشف غلى ازش اإلاخؿحر اإلاعخهل: اإلاخؿحر الخابؼ -2
ادة أو ههصان نُمت اإلاخؿحر , أخش هت ما جبػا لٍض ذ نُمخه أو جىهص أو جخؿحر بؼٍش هى اإلاخؿحر الزي جٍض

 .اإلاعخهل
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 :غىاصش البدث التربىي 

هت وؤلاحشاءاث -3  :الؼٍش

ُ  :أهىاع اإلاخؿحراث  :1مـــثـــــا

غ في الٌكاًت معخىي  ًشجبؽ الثالث الصل مً الزًىس  الػملُت التربُت ػلبت ُ  لذيهم الخذَس  بؼى
ب قترة  روي  الؼلبت بحن مىه الػالي الخدصُل روي  مً الؼلبت بحن ايبر بذسحت الػملي الخذٍس

 .اإلاخذوي الخدصُل

ب الػملي: اإلاخؿحر اإلاعخهل -1  .قترة الخذٍس

 .معخىي الٌكاًت في الخذَسغ: اإلاخؿحر الخابؼ -2

 (.مخذوي –غالي )معخىي الخدصُل : اإلاخؿحر اإلاػذُ -3

 .الصل والجيغ: اإلاخؿحر الظابؽ -4

 (.ًهؼ داخل الكشد)الخػلم : اإلاخؿحر الىظُؽ -5

 :غىاصش البدث التربىي 

هت وؤلاحشاءاث -3  :الؼٍش

ُ  :أهىاع اإلاخؿحراث  :2مـــثـــــا

ت جيشئت الىاشئىن  الىظؼى الاحخماغُت الؼبهت أبىاء  غلى نذسة أيثر الدعامذ غلى ناةمت اظٍش
 .الدعلؽ غلى وشئىا الزًً الىظؼى الاحخماغُت الؼبهت أبىاء مً ؤلابذاع

 (.مدعلؽ –مدعامذ )همؽ جيشئت الاظشة : اإلاخؿحر اإلاعخهل -1

 .الهذسة غلى الابذاع: اإلاخؿحر الخابؼ -2

 (.وظؼى)الؼبهت الاحخماغُت : اإلاخؿحر الظابؽ -3



2/12/2019 

41 

 :غىاصش البدث التربىي 

هت وؤلاحشاءاث -3  :الؼٍش

 :ػشم طبؽ اإلاخؿحراث

 الباخث باخخُاس غىه الخػبحر ًخم مخؿحر وهى ازشه وهخهص ى هبدث الزي اإلاخؿحر هى اإلاعخهل اإلاخؿحر
 :لظبؼه ػشم  زالر وهىاى ازشه غً الٌشل احل مً

 :مجمىغت ال ًىحذ بها ظبب( 2) –مجمىغت ًىحذ بها ظبب ( 1: )وحىد أو غذم وحىد العبب -1

 .مجمىغت جذسط بخهىُت الخػلُم الخػاووي –( 1)

 .مجمىغت جذسط بخهىُت الخػلُم الخهلُذي –( 2)

 :غىاصش البدث التربىي 

هت وؤلاحشاءاث -3  :الؼٍش

 :ػشم طبؽ اإلاخؿحراث

 الباخث باخخُاس غىه الخػبحر ًخم مخؿحر وهى ازشه وهخهص ى هبدث الزي اإلاخؿحر هى اإلاعخهل اإلاخؿحر

 :لظبؼه ػشم  زالر وهىاى ازشه غً الٌشل احل مً

قالعبب , مثل جهص ي ازش مشاث اإلاشاحػه غلى الخدصُل: الخػشض لٌمُاث مخخلكت مً العبب -2
 :غذد اإلاشاث

 .جشاحؼ مشجان(: 1)مجمىغت 

 .جشاحؼ زالر مشاث(: 2)مجمىغت 

 .جشاحؼ خمغ مشاث(: 3)مجمىغت 
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 :غىاصش البدث التربىي 

 :جدلُل الىخاةج -4

   -:قُه ًزيش

 :..........الاحي شمل اظدباهه باظخخذام جدهُهه جم الزي الذساظت هذف

ُ  جم حمػذ التي الاخصاةُت البُاهاث جدلُل وبػذ  :........الخالُت الىخاةج غلى الخصى

 :غىاصش البدث التربىي 

 :مىانشت الىخاةج والخىصُاث -5

   -:قُه ًزيش

 :........الاحي ئلى الذساظت هذقذ لهذ

 :........الخالُت الىخاةج ئلى الذساظت خلصذ ونذ

 .العابهت الذساظاث بيخاةج وسبؼها وأهىاغها لالظخجاباث جكعحر وقيها) : الىخاةج مىانشت جم -

 .(الذساظت هخاةج غلى ومبيُت اإلاكهىم وواضخت مخخصشة جٍىن  أن ًجب) :الخىصُاث -
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 :المرآن الكرٌم : أوالً 
 تتمُّ عادة االستعانة فً توثٌك اآلٌات المرآنٌة

  ( .دمحم فؤاد عبد البالً ) ل   (بالمعجم المفهرس أللفاظ المرآن الكرٌم )   

  :وعند توثٌك آٌة لرآنٌة نذكر اسم السورة ورلم اآلٌة ، وذلن على النحو اآلتً 

 " َمْن عمَل صالحا فلنفسه وَمْن أس اَء فعلٌها وما ربَُّن بظ الم للعبٌد : " لال تعالى 

                                                                               ( .1 ) 

 . 46سورة فصلت ، اآلٌة (  1) 

 :األحادٌث النبوٌة الشرٌفة : ثانٌاً 

 تتمُّ عادة االستعان ة فً توثٌك األحادٌث النبوٌة الشرٌفة   

 ( .فنسنن ) ل  ( المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث الشرٌف ) ب  

 إذا تم األخذ من كتب األحادٌث النبوٌة الشرٌفة ، فإننا نذكر اسم المصدر األصلً أ-

 ( صحٌح البخاري ، صحٌح مسلم ) ب-

 .، ثم رلم الجزء ، ثم الكتاب ، ثم الباب ، ثم رلم الصفحة ت-

 . 92صحٌح البخاري ، الجزء األول ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء ، ص : مثال 

ب من كتب الحدٌث ، تُكتب بٌانات الكتاب العادي  -ب  .إذا أُخذ من كتاب غٌر مبوَّ

 العنوان ، دار النشر ، بلد النشر ، رلم الطبع ة: المؤلف : مثال 

 .، رلم الصفحة ( إن ُوجد ) ، التارٌخ ، الجزء ( إن ُوجد )   

 :المعاجم والموسوعات ودوائر المعارف المرتبة ألفبائٌا : ثالثاً 

 الماموس المحٌط ،: ٌكتفى بذكر اسم المعجم والمادة :   المعاجم اللغوٌة 

 ( .س ل م ) مادة  

 :ٌكتفى بذكر اسم الدائرة  والجزء ، والصفحة :   دوائر المعارف 

 . 284، ص  1دائرة المعارف اإلسالمٌة ، ج  

 :ٌكون التوثٌك منها على النحو اآلتً :   معاجم األعالم 

 . 94، ص  5األعالم ، ج : خٌر الدٌن الزركلً * 

 . 73، ص  6معجم المؤلفٌن ، ج : عمر رضا كحالة * 
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 :الكتب العربٌة : رابعاً 

 رالعنوان ، دار النشر ، بلد النش: ٌذكر اسم المؤلف  :من كتاب لمؤلف واحد  -1

 .، رلم الصفحة ( إن ُوجد ) ، التارٌخ ، الجزء ( إن ُوجد ) ، رلم الطبع ة 

 : ٌذكر االسم األول والثانً ، نحو  :من كتاب لمؤلفٌن اثنٌن  -2

 أزمة المٌاه فً: دمحم صادق . خالد إبراهٌم ، و د. د

 الوطن العربً ، مكتبة األنجلو المصرٌة ، الماهرة ، الطبعة األولى  

 . 18م ، ص 1979، سنة 

 تذكر أسماء المؤلفٌن الثالثة حسب ترتٌب كتابتها  :من كتاب لثالثة مؤلفٌن  -3

  حسن عبد العال ،. عبد الغنً عبود ، د. د: على صفحة الغالف ، نحو 

 فلسفة التعلٌم : على خلٌل . د

 االبتدائً وتطبٌماته ، دار الفكر العربً ، مصر ، الطبعة األولى ، 

 . 84م ، ص 1982سنة 

 ٌُذكر االسم األول مع ذكر كلمة: من كتاب ألكثر من ثالثة مؤلفٌن  -4

  :الدكتور محمود رشدي خاطر وآخرون : ، نحو " وآخرون "   

 طرائك تدرٌس اللغة العربٌة ، دار المعارف ، الماهرة ، الطبعة الرابعة ، 

 . 64م ، ص1980سنة 

 ٌُذكر اللمب أو الكنٌة أوالً : كتاب لمؤلف لدٌم له كنٌة أو لمب مشهور  -5

 :، ثم االسم بٌن لوسٌن ، وذلن على النحو اآلتً  

 عبد السالم هارون ،: الكتاب ، تحمٌك ( : عمرو بن عثمان ) سٌبوٌه 

 . 49، ص  3م ، ج 1987دار الكتب العلمٌة ، الماهرة ، الطبعة الثالثة ، سنة 

 ٌُذكر اسم المؤلف المدٌ م ، عنوان الكتاب ،: من كتاب محمَّك  -6

 اسم المحمِّك ، دار النشر ، رلم الطبعة ، التارٌخ ، الجزء ، الصفحة  

 :مجاز المرآن ، تحمٌك ( : معمر بن المثنى ) أبو عبٌدة :نحو 

 دمحم فؤاد سزكٌن ، مكتبة الخانجً ، الماهرة ، الطبعة األولى ، . د

 . 23، ص  1م ، ج 1988سنة 



2/12/2019 

45 

 .ٌتبع فً عدد المحممٌن ما طبّك فً عدد المؤلفٌن : ملحوظة * 

 ٌُذكر اسم المؤلف أوالً ، ثم عن وان الكتاب: التوثٌك من كتاب مترجم  -7

 ، دار النشر ، بلد النشر( ترجمة ) المترج م ، ثم اس م المترج م مسبول اً بكلمة  

 .، الصفحة ( إن وجد ) ، رلم الطبعة ، التارٌخ ، الجزء  

 :مثال 

 هٌثم علً حجازي : موجز تارٌخ األدب األمرٌكً ، ترجمة : بٌتر هاي 

   . 84م ، ص 1982، دار الكتب العلمٌة ، لبنان ، الطبعة األولى ، سنة 

 .ٌتبع فً عدد المترجمٌن ما طبّك فً عدد المؤلفٌن والمحممٌن : ملحوظة * 

 :التوثٌك من كتاب بلغة أجنبٌة : خامساً 

 عنوان الكتاب ، دار النشر ، بلد النشر ، رلم الطبعة ،: اسم المؤلف 

 :التارٌخ ، الصفحة ، نحو  
Raman Selen : The theory Of Criticism , Long man  

, London , Tenth Impression ,1997, P 95 . 

 :وترجمة التوثٌك السابك هً 

 نظرٌة النمد ، دار لونجمان ، لندن ، الطبعة العاشرة ، : رامان ِسْلدن 

 . 95، ص  1997سنة 

 .ال داعً لكتابة اسم المؤلف إذا اشتهر بكنٌة أو لمب : ملحوظة * 

 :الدورٌات : سادساً 

 بٌن لوسٌن ، اسم الدورٌة وتحتها( عنوان الممال : ) ٌُذكر اسم كاتب الممال 

 .خط  ، رلم العدد ، السنة ، الصفحة  

 ،  مجلة شؤون أدبٌة، ( الرفاهٌة وبناء اإلنسان : ) فاروق زكً : نحو 

 . 23م ، ص 1990، السنة السابعة ، سنة  28، العدد 

 :ملحوظ ات 

 .تكتب بٌانات النشر كاملة فً المرة األولى فمط  -1

 عند أخذ التباس مرة ثانٌة من مصدر االلتباس السابك مباشرة ٌحال بكلمة  -2

 .المرجع السابك ، ثم ٌُذكر رلم الصفحة 
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 فً حالة أخذ التباس من مرجع تم األخذ منه سابماً وفُصل بٌن االلتباسٌن -3

 .بمراجع أخرى ، ٌُكتفى بذكر المؤلف والعنوان والصفحة  

 ،( ج ) إلى ( جزء ) ، و( ط ) إلى ( طبعة ) ٌمكن أن نختصر كلمة  -4

 ( .ص ) إلى ( صفحة ) ، و( مج ) إلى ( مجلد ) و 

 .إذا أخذت االلتباسات من صفحات محددة غٌر متتابعة ، تذكر أرلام الصفحات  -5

 . 29،  27،  23ص : مثال 

 إذا أخذت التباسات من صفحات متتالٌة ٌُذكر رلم الصفحة األولى ورلم  -6

 ( . -) الصفحة األخٌرة ، وبٌن الرلمٌن شرطة 

 . 30 – 25ص : مثال 

ف فٌه الباح ث ، ٌُشار إلى ذلن بكلمة  -7  ،( بتصرف ) عند توثٌك نص تصرَّ

 .بعد ذكر رلم الصفحة  
 ( .بتصرف )  57ص : مثال 

 :الخـــىزــــُــــو

 :أهىاع الخىزُو والانخباط

 جىزُو في ناةمت اإلاشاحؼ -2 جىزُو في اإلاتن -1

 :الانخباط هىغان

 .انخباط خشفي انل مً زالزت اظؼش هظػه بحن انىاط وهظُل الخىزُو -1

 .انخباط خشفي ايثر مً زالزت اظؼش هظػه بحن انىاط مؼ جمُحز الخؽ وهظُل الخىزُو -2

 :وأهىاغه. الخىزُو هى ريش اظم اإلاشحؼ غىذ انخباط مػلىماث خشقُه مىه
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 :أظالُب الخىزُو

 :الخـــىزــــُــــو

 :مإلكحن( 3 - 1)جىزُو  -1

ًاهذ غشبُه أم احىبُه زم ظىت اليشش  :مثاُ. جزيش اظماء اإلاإلكحن ألاخحرة ظىاء ا

 ........ئلى أن ( 1417,الػجزي )اشاس 

ًاء بأهه  ػشف الز  (1992, حالُ................... )َو

 ............ئلى أن ( 2002, عجمي وحالُ وصالح)ريش 

 :الخـــىزــــُــــو

 :أظالُب الخىزُو

 :مإلكحن( 6 - 3)جىزُو  -2

 :مثاُ. ئما في اإلاشاث الهادمت قٌُخب اظم ألاُو وصمالؤه, جزيش اظماء اإلاإلكحن ألاخحرة أُو مشة

 :اإلاشة ألاولى -

 ..........ئلى أن ( 2007,اإلاشي وخعان وصالح وغبذ اإلاىػم وخالذ)اشاس 

 :اإلاشة الثاهُت -

 ................بان ( 2007, اإلاشي وصمالؤه)وريش 
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 :الخـــىزــــُــــو

 :أظالُب الخىزُو

 :جىزُو أيثر مً ظخت مإلكحن -3

 :مثاُ. ًزيش اظم ألاُو و آخشون زم ظىت اليشش

 ..........ئلى أن ( 1995, مشوان وآخشون)اشاس 

 ................بان ( 2004, صهحر وآخشون)وريش 

 :الخـــىزــــُــــو

 :أظالُب الخىزُو

 :جىزُو اإلاإظعت -4

 :مثاُ. حػامل اإلاإظعت في اإلاتن واإلاشاحؼ مػاملت اإلاإلل

ش بأن   (1979,الُىوعٍى........................ )ريش الخهٍش

ت -5  :جىزُو اإلاصادس الثاهٍى

ػشف بىسدان  ًاء الاصؼىاعي بأهه( 1987, اإلاشاس ئلُه في الػؼىي )َو  ......الز
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 :الخـــىزــــُــــو

 :أظالُب الخىزُو

 :جىزُو الٌخب املخشسة -6

خُث ًٌخب ًل باخث حضءا أو , الٌخب املخشسة هي الٌخب التي شاسى في جألُكها أيثر مً مدشس 
 .قصال مً الٌخاب

 :ًٌخب اظم مإلل الكصل وظىت اليشش: في اإلاتن -

 (.2002)أمل , الصشاًشة

غىىان الٌخاب , مدشس الٌخاب, غىىان الكصل, اظم مإلل الكصل وظىت اليشش: في ناةمت اإلاشاحؼ -
 :والؼبػت 

ذ بشاًشة, الاخخباساث( 2002)أمل , الصشاًشة  ....ػبػت , اسشاداث التربُت الخاصت, في ٍص

 :الخـــىزــــُــــو

 :أظالُب الخىزُو

 :جىزُو الٌخب اإلاترحمت -7

ًٌخب اظم اإلاإلل الاحىبي زم ظىت الترحمت زم غىىان الٌخاب زم اظم اإلاترحم واإلاذًىت وداس 
 .اليشش

 :مثاُ

م في غلم الىكغ والتربُت( 1988)سوبشث , زىسهذاًَ ذ و غبذ )جشحمت , الهُاط والخهٍى غبذ هللا ٍص
 ......مشيض الٌخب, الشباغ, (الشخمً غذط
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 :الخـــىزــــُــــو

 :أظالُب الخىزُو

 :جىزُو املجالث وألابدار -8

 .ًٌخب اظم اإلاإلل زم ظىت اليشش زم غىىان البدث زم اظم املجلت جدخه خؽ

 :مثاُ

ت, (1998)صالح , الخشبي  مجلت املجخمؼ, التربُت الكٌٍش

 :الخـــىزــــُــــو

 :أظالُب الخىزُو

 (:الصخل)جىزُو الجشاةذ  -9

خ اليشش زم غىىان اإلاهاُ زم اظم الصخُكت زم سنم الصكدت  .ًٌخب اظم اإلاإلل زم جاٍس

 :مثاُ

ذة الٍشاض, الخٍىمت الالٌتروهُت, (2007-5-9)غثمان , الػمحر  23ص, حٍش
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 :الخـــىزــــُــــو

 :أظالُب الخىزُو

 :جىزُو اإلاإجمشاث -10

ًٌخب اظم اإلاإلل زم ظىت اوػهاد اإلاإجمش زم غىىان البدث زم اظم اإلاإجمش زم صكداث البدث 
 .اإلاهخبغ منها زم مٍاهه زم الجهت الشاغُت

 :مثاُ

ش الخػلُم الػالي, (2000)اخمذ , الػمشي  وناتؼ اإلاإجمش التربُت الػشبي العادط , أظالُب جؼٍى
 .حامػت الذُو الػشبُت, غمان, 34ئلى ص  28مً ص , الجداد الجامػاث الػشبُت

 :الخـــىزــــُــــو

 :أظالُب الخىزُو

 :جىزُو الكُلم الىزاةهي -11

 .ًٌخب اظم املخشج زم مذًش الاهخاج زم غىىان الكُلم زم مٍان ؤلاهخاج زم الجهت اإلاىخجه

 :مثاُ

ض, حذة, الخكٌحر الابذاعي, غبذ هللا ظالم, (مخشج)دمحم , مصؼكى  .حامػت اإلالَ غبذ الػٍض
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 ارشادات كتابة البحث 

 علٌها تنعكس التً الم رآة هً العلمً البحث لغ ة

 ، ومحتواه مضمونه ٌحوي الذي الوعاء وهً ، أفك اره

 وأهمٌة بالغة عناٌة ٌولٌها أن الباحث على ٌتعٌن ولذلن

 . البحث فً األمثل التوظٌف ٌوّظفها وأن ، خاصة

 التً اللغوٌة اإلرشادات من عددا ٌأتً فٌما ونذكر  

 : البحث كتابة أثناء العلمً الباحث ٌتمثّلها أن ٌجب
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 والفاعل الفعل بٌن   اإلمكان لدر   الطوٌلة الفواصل تجنب -2

 ٌسهل بحٌث ، المتالزمات من ذلن وغٌر ، والخبر والمبتدأ

 أو ، الجملة شطري بٌن االرتباط إدران السامع أو المارئ على

 . ومتعلماتها الكلمة بٌن

  .تجنّب العبارات الموحٌة بالمبالغة والتهوٌل  -3

 . السخرٌة وعبارات التهكمً األسلوب عن االبتعاد -4

 توضٌح مع ، المطلوب بالمدر المصطلحات استخدام -5

 . منها الغامض

 . هً كما الولائع تعرض التً الحٌادٌة اللغة إٌثار -6

 والتعابٌر ، الجاهزة الصٌغ عن   أمكن ما   البعد -7

ً  المدهش ومن ، فٌه جدال ال ومما : مثل ، المحفوظة  . حما

 الفخر عن والبعد ، النفس عن الحدٌث عند التواضع -8

 . بالذات واالعتداد
 انتهٌت ولد / نحن / أنا : بضمائ ر التعبٌ ر تجنّب -9

 سبك مما وٌظهر / أنه وٌبدو : ٌمال أن وٌفضل ، إلى

 . ذلن من وٌتضح / ذكره

 . البحث كتابة فً الفمرات نظام اتباع -10

 . الترلٌم عالمات استخدام -11

  . الغامضة / الغرٌبة المفردات عن االبتعاد -12

 . واإلرشاد الوعظ ولغة ، الخطابٌة اللغة تجنب -13
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تناسب اللغة مع المضمون ، فلغة البحث العلمً  -14

 .تختلف عن لغة البحث األدبً 

البعد عن التعابٌر الموحٌة باألحكام الجازمة فً  -15

أوافك تماماً ، : األشٌاء التً لم ٌمطع برأي فٌها ، مثل 

 .والمول الفصل فً ذلن 
 

البعد عن التعابٌر الموحٌة بتعمٌم األحكام فً  -16

 .مواطن ال ٌجوز فٌها التعمٌم 

استشارة المتخصصٌن فً اللغة فٌما ٌصعب على  -17

 .الباحث 

 :البحث  محاور

هً الموضوع الدلٌ ك الذي ٌخت اره الباح ث ، 

 لٌعال ج من خالل   ه مشكل  ة أو ظاه    رة أو 

  .موضوعاً ما ؛ بهدف الوصول إلى نتائج محددة 
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 :اختٌار الموضوع ( أ ) 

 إنَّ أول صعوبة تواجه الباحث هً اختٌار الموضوع الذي سٌكتب فٌه بحثه

 ، وتحدٌده بدلة تامة ، وربما ٌرجع السبب فً ذلن إلى عدم معرفة الباحث  

 المبتدئ شروط اختٌار الموضوع وإجراءاته ، وإلى محدودٌة دراٌته وعلمه

 أسئلة كثٌرة تدور فً ذهن الباحث ،. بمجال تخصصه وطبٌعة مشكالته  

 ونذكر فٌما ٌأتً عدداً من األمور التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار موضوع  

  .البحث 

  .اختراع شًء جدٌد  -أ

  .إكمال نمص فً موضوع ما  -ب

  .شرح أمور غامضة تحتاج إلى توضٌح وشرح  -ج

  .جمع أمور متفرلة  -د

 .كشف جانب محجوب من الحمٌمة  -ه 

 .تصحٌح خطأ علمً  -و

 .ترتٌب أمور مختلطة  -ز

  .تمدٌم تفسٌر لظاهرة ما  -ح

 :أن ٌكون الموضوع جدٌداً لم ٌسبك بحثه ، وتتمثل هذه الجدة فً  -1
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 أن ٌكون الموضوع متصالً بمجال اختصاص الباحث ، ونابعاً من رغبته -2

 فً الكتابة فٌه ؛ ألن حب الموضوع والحماس الذاتً لدى الباحث ٌمدّانه  

 .بطالة دافعة إلى العمل المتواصل ، وٌمّكنانه من التعّمك واالبتكار 

 .أن ٌتناسب الموضوع والولت المحدد إلنجاز البحث  -3

 .أن تكون مصادر ومراجع الموضوع متوفرة  -4

 اإللمام بجهود من سبموه فً مجاله: ومن األشٌاء التً تنٌر الطرٌك للباحث    

 البحثً ، وٌمكنه التحمك من ذلن بمراجعة فهارس الموضوعات بالمكتبات 

 .المختلفة ، وسؤال ذوي الخبرة واالختصاص  
 تحدٌد الحٌّز : ومن األمور التً تساعد الباحث فً اختٌار موضوع بحثه    

 .الزمانً والمكانً والموضوعً للبحث    

 : فإذا أردنا   مثالً   أن نكتب بحثاً عن األدب ، فمن الواجب أن نمف مع أنفسنا متسائلٌن    

 أنكتب عن األدب فً كل العصور ؟ أم نكتب عن األدب فً عصر النبّوة ؟ أم عن األدب فً

 العصر العباسً ؟ أم عن األدب فً العصر الحدٌث ؟ فإذا اخترنا األدب فً العصر الحدٌث  

 فإننا بذلن نكون لد حددنا الموضوع نسبٌا ، لكن ما ٌزال الموضوع واسعاً ، فهنان الشعر

 بأغراضه الكثٌرة ، والنثر بأنواعه المتعددة ، فإذا اخترنا الشعر فً الخلٌج العربً نكون  

 لد حصرنا الموضوع أكثر ، ولكن ٌبمى الموضوع بحاجة إلى مزٌد من التحدٌد ، ولو جعلناه

 ممتصرا على الشعر فً اإلمارات نكون لد حصرنا الموضوع أكثر ، ثم ننتمل إلى دائرة أضٌك

 كأن نحدّد غرضاً شعرٌاً عن شاعر إماراتً معٌن ، مثل االتجاه الوطنً فً شعر الدكتور

 .مانع سعٌد العتٌبة ، وبذلن نكون لد حددنا نمطة بحثٌة مناسبة  
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 لد تستهوي الموضوعات المثٌرة البّرالة المبتدئ ، فٌمع تحت تأثٌرها ، وٌختار   

 موضوعاً لبحثه ، ثم ٌكتشف بعد فترة أنها أكثر من ممدرته على معالجتها ودراستها  

  .فٌضطر أن ٌختار موضوعاً آخر ألل اتساعاً ، وأكثر تحدٌداً  

 وحتى ال ٌمع الباحث المبتدئ فً هذا اإلشكال ، ٌمكنه أن ٌتبع الطرٌمة اآلتٌة للوصول   

 .إلى موضوع بحثً محدد ممتبس من موضوع عام  

 (التارٌ خ .............) موضوع عام جداً  -1

 (التارٌخ اإلسالمً .................) موضوع عام  -2

 (عصر الخلفاء الراشدٌن ........) موضوع ألل عمومٌة  -3

 (خالفة عمر بن الخطاب ...) موضوع محدود العمومٌة  -4

 عنوان البحث هو الناف ذة التً نطل من خاللها على الموضوع ، ومن ثّم فإن الواجب   

 علٌنا أن نترّوى كثٌرا عند اختٌاره ، حتى نحصل على عنوان دلٌك ٌترجم أهداف البحث 

 وٌعبّر عن الموضوع بدلة ، فال ٌكون عاماً والموضوع خاص ، وال خاصا والموضوع  

 .عاما  

 :وٌجب علٌنا مراعاة ما ٌأتً عند اختٌار عنوان البحث 

 .، وبعٌداً عن العمومٌة  شامالً محدداً ، و -1

 .واضحاً ، خالٌاً من الغموض  -2

 .مباشراً ٌسهل فهمه  -3

 .خالٌاً من األخطاء اللغوٌة  -4

 .معبّراً عن مضمون البحث ومحتواه  -5

 مبرزاً أهمٌة الموضوع  -6

 :عنوان البحث ( أ ) 
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 جامعــت القاهــسة

 ًلُت آلاداب
 رس ال ة ماجستٌر

 بعنوان
 

 خدمات المعلومات الدوائٌة فى مصر 

 دراسة لوالعها والتخطٌط لمستمبلها
 

 إع  داد
 أحمد ٌوسف حافظ أحمد/ الباحث 

 تحت إشراف

 حشمت لاسم. د. أ

 أستاذ علم المعلومات

 

  م2005ه    1426

جخضع صفحت العىىان ملىهج علمي محدد ، حعازفت عليه معظم ألاوساط 
 :والهيئاث العلميت ، فعلى الباحث أن يدّون في هره الصفحت

 .عنوان البحث بدلة  -1

 .اسم الباحث كامالً  -2

 .اسم األستاذ المشرف على البحث  -3

اسم الجامعة والكلٌة التً ٌنتسب إلٌها ، والمس م الذي ٌنتمً  -4
 .إلٌ ه ،  والدرجة المتمدم لها 

 .العام الجامعً  -5
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فهرس ) بعد ترلٌم صفحات البحث ، ٌبدأ الباحث فً عمل فهرس المحتوى 

، وٌمثل هذا الفهرس بالنسبة للمارئ دلٌالً ومرشدا إلى ( الموضوع 

مكونات البحث ، وٌتضمن أبواب البحث وفصوله ، وٌوضع غالبا فً نهاٌة 

البحث ، وبعض الباحثٌن ٌضعونه فً أوله بعد صفحة الغالف ، وكلما كان 

الباحث دلٌما فً إثبات جزئٌات البحث ساعد المارئ فً الوصول إلى ما 
 .ٌرٌده بألصى سرعة وأٌسر سبٌل 

 

ممدمة كل بحث هً واجهته ، وهً النافذة التً ٌطل منها المارئ على 

محاوره الرئٌسٌة ، وعلى الرغم من أنها أول ما ٌطالعه المارئ إال أنها 

ٌنبغً أن تكون آخر ما ٌُكتب فً البحث ، والسبب وراء ذلن ٌكمن فً أن 

الباحث سوف ٌتطرق فٌها إلى لضاٌا ال تتضح له بصورة جلٌة إال بعد كتابة 

 .البحث 
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 .تحدٌد موضوع البحث تحدٌدا دلٌما ، وتبٌان أهدافه  -1

 .أسباب اختٌار البحث  -2

 .بٌان أهمٌة الموضوع فً مجال البحث أو الحٌاة  -3

 .ذكر أبواب البحث وفصوله ، واإلشارة إلى دواعً الربط بٌنها  -4

 .ذكر المنهج الذي التزمه الباحث فً إنجاز بحثه  -5

ذكر أبرز المصادر والمراجع ، أو استعراض بعض الدراسات  -6
 .والمعالجات السابمة  

 .الصعوبات التً واجهت الباحث مع عدم التهوٌل والمبالغة  -7

تمدٌم الشكر لكل من أسدى خدمة للباحث فً عمله ، أو سّهل مهمة فً  -8
 .إنجاز البحث  

 .االعتذار عن التمصٌر  -9
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بعد انتهاء الباحث من جمع المادة العلمٌة ، وترتٌب البطالات وفك تسلسل 

محاور البحث وفصوله ، تبدأ مرحلة كتابة المسّودة األولى ، وذلن بترتٌب 

بطالات المح ور األول حسب الفكرة التً تعالجها ، ثم لراءتها لراءة 

متأنٌة مرّكزة ، ولراءة ما دّونه من مالحظات حولها ، وال ٌباشر الكتابة 

إال بعد نضج الفك رة فً ذهنه تماما ، وعلٌه أن ٌوظف االلتباس فً 

انتهى من  المكان الذي ٌراه مناسباً لتطوٌر الفكرة واكتمالها ، فإذا ما

معالجة الفكرة األولى ، انتمل إلى الفكرة الثانٌة فعالجها بالطرٌمة نفسها ، 

وهكذا حتى ٌنتهً من المحور األول ، ثم ٌنتمل إلى المحور الثانً ، إلى 
 .أن ٌنتهً من الفصل األول 

 

تفضل الكتابة على سطر وترن آخر ؛ لٌتمكن المشرف من  -1
 .تصوٌب الكلمات ، وإضافة بعض العبارات  

ترن الجزء األسفل من الصفحة ؛ لتسجٌل ما ٌمكن أن ٌطرأ على         -2
 .ذهن الباحث من أفكار وآراء وتعلٌمات  

 .كتابة الهوامش والتوثٌمات بدلة  -3

كتابة الفصل األول وعرضه على المشرف ؛ إلبداء الرأي  -4

والمالحظات والتوجٌهات وتصوٌب األخطاء ، كً ٌتجنبها الباحث 
 .فً كتابة الفصول التالٌة 

ضرورة تصوٌب األخطاء اللغوٌة والنحوٌة ، والمحافظة على  -5
 .سالمة األسلوب ودلته  

 

  :مالحظاث حىل كخابت املسّىدة ألاولى 
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كتابة مسودة الفصل األول وعرضها على المشرف 

 .لتصحٌحها، ومن ثم تجنّب األخطاء فً الفصول التالٌة 

بعد أن ٌنتهً الباحث من كتابة المسّودة األولى ، وعرضها على المشرف ؛ 
 :إلبداء الرأي فٌها ، علٌه أن ٌعٌد كتابتها مرة ثانٌة مراعٌاً ما ٌأتً 

 .تنفٌذ التوجٌهات والمالحظات التً أبداها المشرف  -1

 .تصوٌب األخطاء اللغوٌة والنحوٌة  -2

 .المحافظة على سالمة األسلوب  -3
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 .كتابة مسودات بمٌة فصول البحث 

 .كتابة الخاتمة والنتائج التً توصل إلٌها الباحث 

 .اختٌار المصادر والمراجع التً تخدم موضوع البحث 

ٌفرد الباحث فً نهاٌة البحث صفحة أو صفحات لتدوٌن النتائج التً توّصل 

خاتمة ) ، أو ( ملخص البحث ) ، أو ( نتائج مهمة ) إلٌها ، وٌشار إلٌها ب  

 .، ونختار االسم األخٌر( البحث 
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 .خالصة مكثفة للنماط المهمة التً أثارها البحث  -1

النتائج العلمٌة التً توّصل إلٌها الباحث ، وهذه النتائج إما تكتب  -2

مرتبة حسب ورودها فً البحث ، وإما أن تذكر مرتبة حسب األهمٌة ، 
 .فٌمدَّم األهّم على المهّم 

 .التوصٌات والممترحات التً ٌنصح الباحث بها  -3

 وآلان وسأل ماذا ُيكخب في الخاجمت ؟

 :حشخمل الخاجمت على 
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 علٌها تنعكس التً الم رآة هً العلمً البحث لغ ة

 ، ومحتواه مضمونه ٌحوي الذي الوعاء وهً ، أفك اره

 وأهمٌة بالغة عناٌة ٌولٌها أن الباحث على ٌتعٌن ولذلن

 . البحث فً األمثل التوظٌف ٌوّظفها وأن ، خاصة

 التً اللغوٌة اإلرشادات من عددا ٌأتً فٌما ونذكر  

 : البحث كتابة أثناء العلمً الباحث ٌتمثّلها أن ٌجب

 عنوان البحث هو الناف ذة التً نطل من خاللها على الموضوع ، ومن ثّم فإن الواجب   

 علٌنا أن نترّوى كثٌرا عند اختٌاره ، حتى نحصل على عنوان دلٌك ٌترجم أهداف البحث 

 وٌعبّر عن الموضوع بدلة ، فال ٌكون عاماً والموضوع خاص ، وال خاصا والموضوع  

 .عاما  

 :وٌجب علٌنا مراعاة ما ٌأتً عند اختٌار عنوان البحث 

 .، وبعٌداً عن العمومٌة  شامالً محدداً ، و -1

 .واضحاً ، خالٌاً من الغموض  -2

 .مباشراً ٌسهل فهمه  -3

 .خالٌاً من األخطاء اللغوٌة  -4

 .معبّراً عن مضمون البحث ومحتواه  -5

 مبرزاً أهمٌة الموضوع  -6

 :عنوان البحث ( أ ) 
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 هً التصّور الذي ٌمدّمه الباحث لمشرفه ، موّضحاً فٌه الهٌكل الع ام : خطة البحث    

 للبحث ، وذلن عن طرٌك ذكر عناوٌن الفص ول ، وما ٌتف ّرع منها من نم اط رئٌسة ،

 .مبٌنا ه دف البح ث ، والخط الذي سٌسٌر علٌه ؛ لٌصل إلى النتٌجة المرجّوة  

 :أهمٌة وضع خطة البحث 

 إنَّ الخطة الدلٌمة المحكمة تبعد الباحث عن التشتّت ، وتنٌر الطرٌك أمامه ؛ لٌسٌر فً
  .بحثه على هدى وبصٌرة نحو تحمٌك الهدف الذي رسمه لبحثه  

 :والخطة الجٌدة تمكن الباحث من 

 .ترتٌب موضوعات بحثه ، وتنسٌمها ، وترابطها  -1

 .تجنُّب تكرار األفكار أو الموضوعات  -2

 .البعد عن التنالض بٌن أفكار الموضوع  -3

 .البعد عن نسٌان نماط جوهرٌة فً البحث  -4

 :وهنان نوعان من الخطط البحثٌة هما 

 خّطة مختصرة تمتصر على ذكر عناوٌن فصول البحث ، دون ذكر النماط الفرعٌة التًأ-

 .تتشعّب من فصوله  

 خّطة مفّصلة ٌمدّمها الباحث ، ٌوّضح فٌها طبٌعة الموضوع ، وأهمٌته ، وأسباب اختٌاره -ب

 ومنهجه ، وفصوله ، ونماطه الفرعٌة ، ودراساته السابمة ، وأهم المصادر والمراجع التً  

 .سٌرجع إلٌها  
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 :وهنان نوعان من الخطط البحثٌة هما 

خّطة مختصرة تمتصر على ذكر عناوٌن فصول البحث ، 
 دون ذكر النماط الفرعٌة التً

 .تتشعب من فصوله

 خّطة مفّصلة ٌمدّمها الباحث ، ٌوّضح فٌها طبٌعة الموضوع ، وأهمٌته ، وأسباب اختٌاره 

 ومنهجه ، وفصوله ، ونماطه الفرعٌة ، ودراساته السابمة ، وأهم المصادر والمراجع التً

 .سٌرجع إلٌها 

  :عنوان نمطة البحث 

  :الفصل األول 

  :الفصل الثانً 

  :الفصل الثالث 

  .المكتبات العامة فى دولة اإلمارات 

  .تارٌخ ونشأة المكتبات العامة فى دولة اإلمارات 

  .أهداف المكتبات العامة بدولة االمارات وخدماتها 

  . تحلٌل لدراسة مٌدانٌة للمكتبات العامة بالدولة
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 المصادر والمراجع هً المنابع التً ٌستمً منها الباحث مادة بحثه ، وٌتم 

 عن طرٌمها تكوٌن مادة البحث وإغناؤها ، ومن خالل المصادر والمراجع

 ٌتمكن الباحث من تعرف آراء اآلخرٌن وأفكارهم ، ومن ثّم منالشتها ، 

 وتأٌٌدها أو معارضتها ، ولد ازداد اهتمام العلماء والباحثٌن بالمصادر 

 والمراجع ؛ بهدف توثٌك ما ٌؤلفون ، واالعتراف بفضل السابمٌن ،  

 وأصبحت كتابتها فً البحوث والرسائل العلمٌة تملٌدا علمٌا ٌرفع من
  .لٌمة البحث ، وٌعلً من شأنه  

 وعلى لدر عممها وتنوعها وتوظٌفها التوظٌف األمثل فً البحث ، تتحدد

 وهنان مجموعة . لٌمة البحث ، ودرجة جودته ، ومنزلته بٌن البحوث  
  :من المراجع األساسٌة التً ال غنى عنها ، ومن أهمها 

 ( :ببلوجرافٌا ) كتب عن الكتب : أوالً 

 لدٌماً للداللة على كل ما(   Bibliography) استخدمت كلمة ببلوجرافٌا    

 ٌتصل بصناعة الكتب ، من حٌث تألٌفها ونسخها ، وتٌسٌر اإلفادة منها ، بٌد  

 أن مفهومها لد تحدد فً المرن التاسع عشر ، فصارت الببلوجرافٌا تعنً 

 أي تجمٌع مواد اإلنتاج الفكري المستخدمة فً لوائم ذات" الكتابة عن الكتب " 

 نظام موّحد ، ترتبط بٌن موادها صفة مشتركة ، وٌحكمها غ رض معٌن ، كأن 

 .إلخ ... تكون حول شخص ، أو موضوع ، أو زمان ، أو مكان  

  :العربٌة مرتبة ألفبائٌاً ( الببلوجرافٌا ) ومن أهم كتب 

 .  الببلوجرافٌا المختارة عن الكوٌت والخلٌج العربً 

 (ثرٌا دمحم لابٌل ) 



2/12/2019 

69 

 (ابن الندٌم .         )   الفهرست 

 .  كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون 

 (حاجً خلٌفة ) 

 .  معجم المصطلحات العربٌة والمعربة 

 (ٌوسف إلٌاس سركٌس ) 

 .  مفتاح السعادة ومصباح السٌادة فً موضوعات العلوم 

 (طاش كبرى زاده ) 

 :الموسوعات ودوائر المعارف : ثانٌاً 

 .  دائرة المعارف اإلسالمٌة 

 .  دائرة معارف البستانً 

 (دمحم فرٌد وجدي .   )   دائرة معارف المرن العشرٌن 

 ٌُطلك على العصر الذي نعٌش فٌه عصر االنفجار المعرفً

 نظراً لكثرة المعلومات وتنوعها فً جمٌع المجاالت ، ووسط هذا 

 :الزخم المعرفً على الباحث أن ٌمٌز بٌن نوعٌن من المراجع  

 :مراجع جادة  -1

 وضح فٌها جهد المؤلف ودلته وفهمه للموضوع ، وهذه المراجع تتسم 

 :بأمور منها 

وٌمصد بهعا ععدم تعصعب الباحعث لرأٌعه ، أو  :  الكتابة الموضوعٌة 

  فً إصدار تحٌزه آلراء باحثٌن آخرٌن ، وعدم التكلف أو التعسف

 .األحكام المنافٌة للوالع أو الحمائك 

  
والممصععود بععه أن تععأتً الكتابععات مدعومععة بالععدلٌل  : ألمانععة العلمٌععة عع ا

 المنطمً 

 .إلخ ... أو باألمثلة ، أو النماذج ، أو االستشهادات ، أو االلتباسات 
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 فال تكون األفكار سطحٌة ، محدودة اآلفاق ، فمٌرة المضمون :  العم ك 

 بل ٌنبغً أن تفتح للمارئ مجاالت رحبة للتفكٌر والتأصٌل ، واستٌفاء 

 .جوانب الموضوع 

 فال تكون المعلومات الواردة مشتتة أو متداخلة ، أو ُمْبهمة :  الدل ة 

 .تحول دون تمكن الباحث من التركٌز والوصول إلى النتائج المرجّوة  

 صادروٌمصد به أن تكون المادة العلمٌة فٌها مستماة من م :  الوزن العلمً 

 .علمٌة متخصصة  

 :مراجع سطحٌة  -2

 :ُكتبت مجاراة ألحداث معٌنة ، ومن صفات هذه المراجع أنها 

 .  تفتمر إلى الجدٌّة 

 .  بعٌدة عن العمك 

 .  تأتً األحكام فٌها متسّرعة
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 .  تنمصها الدلة والموضوعٌة 

 .  ال تخلو من التكلّف والتعّسف 

 .  لٌس لها وزن علمً معتبر 

 .  لٌس فٌها فائدة 

                         أو موالف عارضة ، األخبار التً تتعلّك بأحداث طارئة ، :ومن أمثلة ذلن 

                       والندوات أو اللماءات العامة غٌر المتخصصة ، واإلعالنات والنشرات التً

                                                                                    .إلخ ... ترّوج لسلعة  

 ولذا ٌنبغً أال ٌُس رع الباح ث إلى اعتماد المراجع كٌفما كانت ، وإنما علٌه

 إخضاعها للفحص والنظر والتمحٌص ، واصطفاء ما هو جاد ، واستبعاد ما  

 .هو سطحً 

 دور ٌأتً خطته ووضع عنوانه وتحدٌد البحث موضوع اختٌار من الباحث انتهاء بعد

 فً الباحث نجح وإذا ، لبحثه الالزمة األولٌة المادة له تمدم التً المراجع عن البحث

  . باب لكل مراجع  تخصٌص علٌه سهل ، بحثه ألبواب جٌد تصّور وضع

 : البحثلتوصل إلى مراجع فى اممترحات تساعد  ٌلًونعرض فٌما    

 .العودة إلى المراجع التً اطلع علٌها الباحث فً مرحلة اختٌار موضوع بحثه  -1

 .الرجوع إلى دوائر المعارف ، واإلفادة من الكتابات التً تعالج موضوع البحث  -2

 .الرجوع إلى كتب التراج م إذا كان البحث ٌتناول أحد األعالم  -3

 .اإلفادة من الموائم الواردة فً الكتب المتصلة بموضوع البحث  -4

 ( .الفهرس اآللً ، الفهرس البطالً :  ) مراجعة فهارس المكتبة ومصادر المعلومات  -5

 .متابعة األبحاث الجدٌدة فً الدورٌات المتخصصة  -6

 .استشارة أهل الخبرة من األساتذة والباحثٌن المتخصصٌن فً موضوع الدراسة  -7
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هنان أنماط عدٌدة لجمع المادة العلمٌة التً ٌتكّون منها البحث ، وال شن أن 

هذه المادة تتنوع تبعاً لتنوع البحث وطبٌعته وهدفه ، و نورد فٌما ٌأتً عدة 
 :أهماط لجمع مادة البحث منها 

 

وهذا ٌتطلب من الباحث الدلة التامة فً النمل ، وعدم الحذف أو النسٌان ، 

 وإذا اضطر إلى حذف بعض الكلمات أو الجمل ، فعلٌه أن ٌضع ثالث نماط 

، تشٌر إلى أن مكان هذه النماط كلمات أو عبارات محذوفة  كما ٌجب ) ... ( 

على الباحث أن ٌضع المادة العلمٌة بٌن عالمتً تنصٌص ، وأن ٌكتب رلماً 

 .بعد إغالق الموسٌن 
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وهنا ٌجوز للباحث أن ٌتصرف فً النص الممتبس ، بأن ٌحذف منه ما ال 

حاجة له إلٌه  ولد ٌصل هذا الحذف إلى ثلث النص أو أكثر ، وٌحاول 

الباح ث أن ٌحتفظ بلغة المؤلف وأسلوبه ، وال ٌُوضع هذا الن ص الممتبس 

بٌن عالمتً تنصٌص ، وٌُشار فً الهامش إلى التصرف فٌه ، وذلن بكتابة 

 .فً نهاٌة بٌانات التوثٌك ( بتصرف ) كلمة 

إذا أراد الباحث أن ٌجمل مضمون عدة صفحات ، فعلٌه أن ٌمرأها 

لراءة فاهمة مستوعبة ، ثم ٌموم بكتابتها بأسلوبه ، وعلٌه أن ٌشٌر 

 .إلى ذلن فً الهامش 
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وهو ذلن التمهٌد الذي ٌعدّ مدخالً مناسبا للنص : التمهٌد الجٌ د  -1

الممتبس ، بحٌث ٌكون الكالم متصالً مع مضمون النص ، دون خلل فً 

 .السٌاق 

 (  إذا كان االلتباس حرفٌا ) وضع النص الممتبس بٌن عالمتً تنصٌص  -2

 

التعلٌك المناسب على النص الممتبس ، وهذا التعلٌك لد ٌكون تأٌٌدا له  -3

 …باألدلة والبراهٌن ، أو باألمثلة والنماذج ، أو بالشرح والتعلٌل 

 

 


