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أسالیب البحث العلميأسالیب البحث العلمي
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المعرفة 
البحث 

الفكر 
المعرفة 
البحث 



الفكر والتفكیر

.اإلنسان مشكلة ما تعترض طریقھبھھو نشاط عقلي یواجھ : الفكر•
ھي أي موقف غامض یرید اإلنسان أن یستوضحھ، أو حالة : المشكلة•

.مستعصیة یرید فھمھا والتمكن من معالجتھا والتغلب علیھا
.  ھو نشاط عقلي وذھني یمارسھ الفرد إزاء حالة أو موقف: التفكیر•

.اإلنسان مشكلة ما تعترض طریقھبھھو نشاط عقلي یواجھ : الفكر•
ھي أي موقف غامض یرید اإلنسان أن یستوضحھ، أو حالة : المشكلة•

.مستعصیة یرید فھمھا والتمكن من معالجتھا والتغلب علیھا
.  ھو نشاط عقلي وذھني یمارسھ الفرد إزاء حالة أو موقف: التفكیر•



أسالیب التفكیر

:العشوائياألسلوب •
یعتمد على ردود الفعل االعتیادیة المستخدمة مرات عدیدة متكررة 

اإلنسان في حیاتھ، أو لمواصلة حالة اعترضت متشابھةلمواقف وأحداث 
.جھد ذھنيإلىنشیطة تصادفھ برد فعل بسیط ال یحتاج 

:العلمي المبرمجاألسلوب •
األسلوب وبھذا یعتمد على استخدام اإلنسان تفكیره بشكل مركز وكبیر، 

الخطوات المطلوب وترتیب وبرمجتھ،یحتاج اإلنسان إلى تنظیم تفكیره 
وضع بغرضإتباعھا لمجابھة حالة معینة أو مشكلة محددة تواجھھ 

الحلول المناسبة والوصول إلى المعرفة التامة المفیدة المبنیة على أسس 
.مدروسة

:العشوائياألسلوب •
یعتمد على ردود الفعل االعتیادیة المستخدمة مرات عدیدة متكررة 

اإلنسان في حیاتھ، أو لمواصلة حالة اعترضت متشابھةلمواقف وأحداث 
.جھد ذھنيإلىنشیطة تصادفھ برد فعل بسیط ال یحتاج 

:العلمي المبرمجاألسلوب •
األسلوب وبھذا یعتمد على استخدام اإلنسان تفكیره بشكل مركز وكبیر، 

الخطوات المطلوب وترتیب وبرمجتھ،یحتاج اإلنسان إلى تنظیم تفكیره 
وضع بغرضإتباعھا لمجابھة حالة معینة أو مشكلة محددة تواجھھ 

الحلول المناسبة والوصول إلى المعرفة التامة المفیدة المبنیة على أسس 
.مدروسة



المعرفة

. بھتعني اإلحاطة بالشيء، أي العلم المعرفة •
الرصید الواسع المعرفة أشمل وأوسع من العلم، ألنھا تشمل كل•

والھائل من المعارف والعلوم والمعلومات التي استطاع اإلنسان أن 
.یجمعھ

. بھتعني اإلحاطة بالشيء، أي العلم المعرفة •
الرصید الواسع المعرفة أشمل وأوسع من العلم، ألنھا تشمل كل•

والھائل من المعارف والعلوم والمعلومات التي استطاع اإلنسان أن 
.یجمعھ



تصنیف المعرفة

وھي التي یكتسبھا اإلنسان عن طریق حواسھ : المعرفة الحسیة•
.المجردة 

وھذا النوع من المعرفة یتطلب النضج ): الفلسفیة(المعرفة التأملیة •
دراسة الظواھر الموجودة، حیث أن مستوى الفكري، والتعمق في

اإللمام بقوانین وقواعد تحلیل األحداث والمسائل المدروسة یوجب
.علمیة الستنباط الحقائق عن طریق البحث والتمحیص

وھذا النوع من المعرفة یقوم على ): التجریبیة(المعرفة العلمیة •
وعلى أساس وضع الفرضیات "للظواھرالمالحظة المنظمة"أساس

وجمع البیانات العلمیة المالئمة والتحقق منھا عن طریق التجربة
.وتحلیلھا

وھي التي یكتسبھا اإلنسان عن طریق حواسھ : المعرفة الحسیة•
.المجردة 

وھذا النوع من المعرفة یتطلب النضج ): الفلسفیة(المعرفة التأملیة •
دراسة الظواھر الموجودة، حیث أن مستوى الفكري، والتعمق في

اإللمام بقوانین وقواعد تحلیل األحداث والمسائل المدروسة یوجب
.علمیة الستنباط الحقائق عن طریق البحث والتمحیص

وھذا النوع من المعرفة یقوم على ): التجریبیة(المعرفة العلمیة •
وعلى أساس وضع الفرضیات "للظواھرالمالحظة المنظمة"أساس

وجمع البیانات العلمیة المالئمة والتحقق منھا عن طریق التجربة
.وتحلیلھا



طرق الوصول إلى المعرفة

.استشارة أھل الرأي وإتباع التقالید والعرف•
.الخبرة والتجربة•
.القیاس المنطقي واالستدالل•
.االستقراء أو التجریب•

.استشارة أھل الرأي وإتباع التقالید والعرف•
.الخبرة والتجربة•
.القیاس المنطقي واالستدالل•
.االستقراء أو التجریب•



العلم

.العلم یعني إدراك الشيء بحقیقتھ•
الوقائع والنظریات، ومناھج البحث التي والعلم یعني مجموعة الحقائق•

.  المؤلفات العلمیةبھاتزخر 
نسق المعارف العلمیة المتراكمة أو ھو مجموعة المبادئ ھو العلم•

. الظواھر والعالقات القائمة بینھاوالقواعد التي تشرح بعض
التعبیر عن العالقات القائمة بین الظواھر إن الھدف الرئیسي للعلم ھو•

وطبیعتھا،التي یدرسھا اإلنسان من أجل التعرف على جوھرھا

.العلم یعني إدراك الشيء بحقیقتھ•
الوقائع والنظریات، ومناھج البحث التي والعلم یعني مجموعة الحقائق•

.  المؤلفات العلمیةبھاتزخر 
نسق المعارف العلمیة المتراكمة أو ھو مجموعة المبادئ ھو العلم•

. الظواھر والعالقات القائمة بینھاوالقواعد التي تشرح بعض
التعبیر عن العالقات القائمة بین الظواھر إن الھدف الرئیسي للعلم ھو•

وطبیعتھا،التي یدرسھا اإلنسان من أجل التعرف على جوھرھا



مفھوم البحث العلمي

عملیة تقصي منظمة بإتباع أسالیب ومناھج علمیة محددة للحقائق " •
".وتعدیلھا أو إضافة الجدید لھاھا منالتحققالعلمیة بغرض 

الباحث بھالذي یقوم وسیلة لالستعالم واالستقصاء المنظم والدقیق"•
بغرض اكتشاف معلومات أو عالقات جدیدة باإلضافة إلى تطویر أو 

المعلومات الموجودة فعال، على أن یتبع في ھذا الفحص تصحیح
العلمي، واختیار الطریقة واالستعالم الدقیق، خطوات المنھج

"واألدوات الالزمة للبحث وجمع البیانات

عملیة تقصي منظمة بإتباع أسالیب ومناھج علمیة محددة للحقائق " •
".وتعدیلھا أو إضافة الجدید لھاھا منالتحققالعلمیة بغرض 

الباحث بھالذي یقوم وسیلة لالستعالم واالستقصاء المنظم والدقیق"•
بغرض اكتشاف معلومات أو عالقات جدیدة باإلضافة إلى تطویر أو 

المعلومات الموجودة فعال، على أن یتبع في ھذا الفحص تصحیح
العلمي، واختیار الطریقة واالستعالم الدقیق، خطوات المنھج

"واألدوات الالزمة للبحث وجمع البیانات



أھمیة البحث العلمي

إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث والتعلم أضحت الیوم مھمة أكثر •
.من أي وقت مضى

وإذا كانت الدول المتقدمة تولي اھتماما كبیرا للبحث العلمي فذلك •
أن عظمة األمم تكمن في قدرات أبنائھا العلمیة یرجع إلى أنھا أدركت

. والفكریة والسلوكیة

إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث والتعلم أضحت الیوم مھمة أكثر •
.من أي وقت مضى

وإذا كانت الدول المتقدمة تولي اھتماما كبیرا للبحث العلمي فذلك •
أن عظمة األمم تكمن في قدرات أبنائھا العلمیة یرجع إلى أنھا أدركت

. والفكریة والسلوكیة



أھمیة البحث العلمي للطالب

.إثراء معلومات الطالب في مواضیع معینة•
.االعتماد على النفس في دراسة المشكالت وإصدار إحكام بشأنھا•
.إتباع األسالیب والقواعد العلمیة المعتمدة في كتابة البحوث•
التعود على استخدام الوثائق والكتب ومصادر المعلومات والربط بینھم •

.نتائج جدیدةللوصول إلى
.التعود على معالجة المواضیع بموضوعیة ونزاھة ونظام في العمل•
.التعود على القراءة وتحصین النفس ضد الجھل•

.إثراء معلومات الطالب في مواضیع معینة•
.االعتماد على النفس في دراسة المشكالت وإصدار إحكام بشأنھا•
.إتباع األسالیب والقواعد العلمیة المعتمدة في كتابة البحوث•
التعود على استخدام الوثائق والكتب ومصادر المعلومات والربط بینھم •

.نتائج جدیدةللوصول إلى
.التعود على معالجة المواضیع بموضوعیة ونزاھة ونظام في العمل•
.التعود على القراءة وتحصین النفس ضد الجھل•



أسلوب التفكیر العلمي في البحث

ھو إطار فكري علمي ینتج عن تنظیم عقلي معین، :التفكیر العلمي•
.ي دراستھفالباحثبھایسترشد یقوم على عدد من المراحل التي

األسلوب العلميیتمیز •
الدقة والموضوعیة،–
ا یزیل عنھا كل شك محتمل،– ً اختیار الحقائق اختیار

:ویتضمن األسلوب العلمي عملیتین مترابطتین•
ا وتقوم على أساس ترتیب الظروف:المالحظة العلمیة– ا معینً ترتیبً

بحیث یمكن مالحظتھا بطریقة موضوعیة، 
یرمي إلى التعبیر عن العالقات القائمة بین الظواھر : الوصف–

.وھو إما وصف علمي أو وصف كميالمختلفة،

ھو إطار فكري علمي ینتج عن تنظیم عقلي معین، :التفكیر العلمي•
.ي دراستھفالباحثبھایسترشد یقوم على عدد من المراحل التي

األسلوب العلميیتمیز •
الدقة والموضوعیة،–
ا یزیل عنھا كل شك محتمل،– ً اختیار الحقائق اختیار

:ویتضمن األسلوب العلمي عملیتین مترابطتین•
ا وتقوم على أساس ترتیب الظروف:المالحظة العلمیة– ا معینً ترتیبً

بحیث یمكن مالحظتھا بطریقة موضوعیة، 
یرمي إلى التعبیر عن العالقات القائمة بین الظواھر : الوصف–

.وھو إما وصف علمي أو وصف كميالمختلفة،



مراحل عملیة البحث

اختیار 
موضوع 
البحث  صیاغة 

المشكلة

المراجعة 
األدبیة

صیاغة 
النتائج

التعمیم

النظریة
المراجعة 

األدبیة

فرضیات 
البحث

ترتیب 
وتخطیط 

البحث

إجراء 
التجارب 
والقیاس

تسجیل 
البیانات 
وتحلیلھا

صیاغة 
النتائج



خصائص األسلوب العلمي

.الموضوعیة•
.استخدام الطریقة الصحیحة والھادفة•
.االعتماد على القواعد العلمیة•
.االنفتاح الفكري•
.االبتعاد عن إصدار األحكام النھائیة•

.الموضوعیة•
.استخدام الطریقة الصحیحة والھادفة•
.االعتماد على القواعد العلمیة•
.االنفتاح الفكري•
.االبتعاد عن إصدار األحكام النھائیة•



صفات البحث الجید
:  بـویجب أن یتصف العنوان الواضح والشامل للبحث•

.الداللةو، الوضوحو،الشمولیة–
.تخطیط حدود البحث•
.اإللمام الكافي بموضوع البحث•
.توفر الوقت الكافي للباحث•
.اإلسناد•
.وضوح األسلوب•
.الترابط بین أجزاء البحث•
.اإلسھام واإلضافة إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث•
.توفر المصادر والمعلومات عن موضوع البحث•

:  بـویجب أن یتصف العنوان الواضح والشامل للبحث•
.الداللةو، الوضوحو،الشمولیة–

.تخطیط حدود البحث•
.اإللمام الكافي بموضوع البحث•
.توفر الوقت الكافي للباحث•
.اإلسناد•
.وضوح األسلوب•
.الترابط بین أجزاء البحث•
.اإلسھام واإلضافة إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث•
.توفر المصادر والمعلومات عن موضوع البحث•



صفات الباحث الجید
.توفر الرغبة في موضوع البحث•
على التحمل والصبرالقدرة •
التواضع•
.التركیز وقوة المالحظة•
القدرة على التحلیل والتركیب•
.قدرة على إنجاز البحثال•
مینظالقدرة على الت•
علميالتجرد ال•

.توفر الرغبة في موضوع البحث•
على التحمل والصبرالقدرة •
التواضع•
.التركیز وقوة المالحظة•
القدرة على التحلیل والتركیب•
.قدرة على إنجاز البحثال•
مینظالقدرة على الت•
علميالتجرد ال•



أنواع البحوث من حیث مناھجھا
:في ھذا النوع من الوثائق ما یأتيومن أھم المناھج المتبعة:البحوث الوثائقیة•

.الطریقة اإلحصائیة أو المنھج اإلحصائي–
.المنھج التاریخي–
.منھج تحلیل المضمون أو تحلیل المحتوى–

:  البحوث المیدانیة•
.المنھج المسحي–
.منھج دراسة الحالة–
.المنھج الوصفي–

:إلى ثالثة أركان أساسیھ ھيحتاجتو: البحوث التجریبیة•
المواد األولیة التي تجرى علیھا التجارب،–
واألجھزة والمعدات المطلوبة إلجراء التجارب، –
.والباحثین المختصین ومساعدیھم–

:في ھذا النوع من الوثائق ما یأتيومن أھم المناھج المتبعة:البحوث الوثائقیة•
.الطریقة اإلحصائیة أو المنھج اإلحصائي–
.المنھج التاریخي–
.منھج تحلیل المضمون أو تحلیل المحتوى–

:  البحوث المیدانیة•
.المنھج المسحي–
.منھج دراسة الحالة–
.المنھج الوصفي–

:إلى ثالثة أركان أساسیھ ھيحتاجتو: البحوث التجریبیة•
المواد األولیة التي تجرى علیھا التجارب،–
واألجھزة والمعدات المطلوبة إلجراء التجارب، –
.والباحثین المختصین ومساعدیھم–



مكونات مخطط البحث

مكونات 
مخطط 
البحث

عنوان 
الحث 
البحث  مقدمة 

نظریة

الدراسة 
المرجعیة

متغیرات 
البحث

المراجع

مكونات 
مخطط 
البحث

الدراسة 
المرجعیة

مشكلة 
البحث

أھداف 
البحث

أھمیة 
البحث

منھجیة 
البحث

متغیرات 
البحث



؟ةیالبحثالورقة ما الرسالة وما

:الرسالة ھي
تقریر واف یقدمھ باحث عن عمل تعھده وأتمھ على أن یشمل “ 

التقریر كل مراحل الدراسة منذ كانت فكرة حتى صارت 
.نتائج مدونة ، مرتبة، مؤیدة بالحجج واألسانید

“Arthur Cole”
:ھو)البحث(الورقة البحثیة 

تقریر مصغر یقدمھ باحث عن عمل تعھده وأتمھ على أن یشمل
التقریر مقدمة عامة عن أھداف البحث والنتائج التي خلص 

.إلیھا

:الرسالة ھي
تقریر واف یقدمھ باحث عن عمل تعھده وأتمھ على أن یشمل “ 

التقریر كل مراحل الدراسة منذ كانت فكرة حتى صارت 
.نتائج مدونة ، مرتبة، مؤیدة بالحجج واألسانید

“Arthur Cole”
:ھو)البحث(الورقة البحثیة 

تقریر مصغر یقدمھ باحث عن عمل تعھده وأتمھ على أن یشمل
التقریر مقدمة عامة عن أھداف البحث والنتائج التي خلص 

.إلیھا



:موضوع الرسالة أو البحث

دراسة موضوع الرسالة للبحث ، فیقرأ، ویجمع الباحث یبدأ •
المادة، ویتفھمھا ویقارن بعضھا بالبعض اآلخر لتوصلھ 

القراءة والدراسة إلى الحقیقة دون أن تلعب بھ األھواء أو 
.توجھھ المیول

الروح العلمیة تجري وراء الحقیقة وال یقودھا أو یؤثر فیھا •
.ھوى أو رغبة

دراسة موضوع الرسالة للبحث ، فیقرأ، ویجمع الباحث یبدأ •
المادة، ویتفھمھا ویقارن بعضھا بالبعض اآلخر لتوصلھ 

القراءة والدراسة إلى الحقیقة دون أن تلعب بھ األھواء أو 
.توجھھ المیول

الروح العلمیة تجري وراء الحقیقة وال یقودھا أو یؤثر فیھا •
.ھوى أو رغبة



:دعائم الرسالة الناجحة
فالباحث ینبغي أن یقرأ بنھم وعمق، ویجب أن یلم : القراءة الواسعة)

.بكل ما كتب عن موضوعھ من بحوث مھمة
.خریناآلالدقة التامة في فھم آراء )
.بھاعلى أنھا حقیقة مسلم هأال یأخذ آراء غیر)
ھو معروف من أن تنتج الرسالة ابتكارا، وتضیف جدیدا إلى ما٤)

ولیس االبتكار المطلوب ھو كشف الجدید فحسب بل ھناك العلوم،
لھا لفظ االبتكار مثل ترتیب المادة المعروفة ترتیبا ثأشیاء أخرى یم

.مفیدا جدیدا أو االھتداء إلى أسباب جدیدة لحقائق قدیمة
إلى مرحلة كتابة الرسالة كان علیھ أن یبذل جھده إذا وصل الباحث٥)

.لیكون قوي التأثیر في قارئھ

فالباحث ینبغي أن یقرأ بنھم وعمق، ویجب أن یلم : القراءة الواسعة١)
.بكل ما كتب عن موضوعھ من بحوث مھمة

.خریناآلالدقة التامة في فھم آراء ٢)
.بھاعلى أنھا حقیقة مسلم هأال یأخذ آراء غیر٣)
ھو معروف من أن تنتج الرسالة ابتكارا، وتضیف جدیدا إلى ما٤)

ولیس االبتكار المطلوب ھو كشف الجدید فحسب بل ھناك العلوم،
لھا لفظ االبتكار مثل ترتیب المادة المعروفة ترتیبا ثأشیاء أخرى یم

.مفیدا جدیدا أو االھتداء إلى أسباب جدیدة لحقائق قدیمة
إلى مرحلة كتابة الرسالة كان علیھ أن یبذل جھده إذا وصل الباحث٥)

.لیكون قوي التأثیر في قارئھ



:موھبة البحث وشخصیة الباحث

البحث موھبة تمنح لبعض الناس وال تمنح لآلخرین، فالبحث •
خلق وإبداع وتلك قدرة خاصة تتألق عند البعض وتتضاءل 

.أو تنعدم عند اآلخرین
إلى موضوع غامض یعمدالطالب الموھوب ھو الذي •

.فیقترحھ لیبحثھ ویتدارسھ ویحاول أن یزیل غموضھ

البحث موھبة تمنح لبعض الناس وال تمنح لآلخرین، فالبحث •
خلق وإبداع وتلك قدرة خاصة تتألق عند البعض وتتضاءل 

.أو تنعدم عند اآلخرین
إلى موضوع غامض یعمدالطالب الموھوب ھو الذي •

.فیقترحھ لیبحثھ ویتدارسھ ویحاول أن یزیل غموضھ



:من عالمات الموھبة

القدرة على ابتكار خطة مناسبة للبحث، وھذه القدرة دلیل على سیطرة الطالب •
.على الموضوع وعلى جوانب الفكر فیھ

.استقالل شخصیة الباحث وعدم استعداده لینجذب بسھولة مع اآلراء ھنا وھناك•
والتي قررھا أسالفھ ، بل البد أن یقف بھاأال یسلم تسلیما مطلقا باآلراء التي سبق •

.یتدارسھاوعند المقدمات 
.أال یقنع بالكلمات المكتوبة بل یحاول أن یقرأ ما بین السطور•
.أن یشعر الباحث دائما بأنھ سید بحثھ•
.أن تظھر في الباحث اللذة في العمل والرغبة في االستمرار فیھ•
أن یتحلى الباحث في الدراسات التجریبیة بالصبر والدقة والفطنة وعدم التسرع •

.للحصول على الدرجة العلمیة
.التأنق في األداء•

القدرة على ابتكار خطة مناسبة للبحث، وھذه القدرة دلیل على سیطرة الطالب •
.على الموضوع وعلى جوانب الفكر فیھ

.استقالل شخصیة الباحث وعدم استعداده لینجذب بسھولة مع اآلراء ھنا وھناك•
والتي قررھا أسالفھ ، بل البد أن یقف بھاأال یسلم تسلیما مطلقا باآلراء التي سبق •

.یتدارسھاوعند المقدمات 
.أال یقنع بالكلمات المكتوبة بل یحاول أن یقرأ ما بین السطور•
.أن یشعر الباحث دائما بأنھ سید بحثھ•
.أن تظھر في الباحث اللذة في العمل والرغبة في االستمرار فیھ•
أن یتحلى الباحث في الدراسات التجریبیة بالصبر والدقة والفطنة وعدم التسرع •

.للحصول على الدرجة العلمیة
.التأنق في األداء•



:اختیار موضوع الرسالة

.الباحثاختیار موضوع الرسالة قد یبدو مھمة شاقة على •
من نفسھ میال لدراسة موضوع وجب علیھ الباحث إذا وجد •

:وتسجیلھ أن یسأل نفسھبھقبل التقید 
ھل یستحق الموضوع ما سیبذل فیھ من وقت وجھد؟١.
ھل من الممكن كتابة رسالة عن ھذا الموضوع؟٢.
أفي طاقتي أنا أن أقوم بھذا العمل؟٣.
ھل أحب ھذا الموضوع وأمیل إلیھ؟٤.

.الباحثاختیار موضوع الرسالة قد یبدو مھمة شاقة على •
من نفسھ میال لدراسة موضوع وجب علیھ الباحث إذا وجد •

:وتسجیلھ أن یسأل نفسھبھقبل التقید 
ھل یستحق الموضوع ما سیبذل فیھ من وقت وجھد؟١.
ھل من الممكن كتابة رسالة عن ھذا الموضوع؟٢.
أفي طاقتي أنا أن أقوم بھذا العمل؟٣.
ھل أحب ھذا الموضوع وأمیل إلیھ؟٤.



:اختیار موضوع الرسالة

:لنعد إلى األسئلة بشيء من اإلیضاح
.لیس كل موضوع یستحق الجھد الذي سیبذل فیھ-١
.قد یكون الموضوع مفیدا وطریفا ولكن المادة الموجودة عنھ غیر متوافرة-٢
أما السؤال الثالث فیشیر إلى حالة الطالب وظروفھ الخاصة ویشمل ذلك اللغات -٣

التي یعرفھا ومقدرة الطالب المالیة وأیضا الوقتیة فللوقت تأثیر كبیر في اختیار 
.الموضوع

.والسؤال الرابع فیتصل بالعاطفة التي ال یمكن أن تتجاھل في ھذا الصدد-٤
موضوعا یكون أساسا لدراسات أوسع للماحستیر ویحرص الطالب الطموح أن یختار 

.یقوم بھا فیما بعد

:لنعد إلى األسئلة بشيء من اإلیضاح
.لیس كل موضوع یستحق الجھد الذي سیبذل فیھ-١
.قد یكون الموضوع مفیدا وطریفا ولكن المادة الموجودة عنھ غیر متوافرة-٢
أما السؤال الثالث فیشیر إلى حالة الطالب وظروفھ الخاصة ویشمل ذلك اللغات -٣

التي یعرفھا ومقدرة الطالب المالیة وأیضا الوقتیة فللوقت تأثیر كبیر في اختیار 
.الموضوع

.والسؤال الرابع فیتصل بالعاطفة التي ال یمكن أن تتجاھل في ھذا الصدد-٤
موضوعا یكون أساسا لدراسات أوسع للماحستیر ویحرص الطالب الطموح أن یختار 

.یقوم بھا فیما بعد



:تغیـیــــــر الموضـــوع

التغییر لیس سیئاً •
الھدفالىالتغییر خیر من عدم الوصول •
المعلومات المكتسبة من الموضوع األول لن تذھب سدى•



:تبویب الرسالة تبویبا أولیا

یختلف تخطیط الرسائل اختالفا بیّنا تبعا لموضوعاتھا، •
وللمادة التي كتبت عنھا، وللمدة المعینة لدراستھا وللجامعة 

.التي یتبعھا الطالب
.یمكن للطالب أن ینتفع بجھود من سبقوه•
لیست كل الرسائل التي أجازتھا الجامعات یمكن أن تعد •

.نموذجا
على الطالب محاولة الحصول على رسالة في المادة التي •

.یبحثھا

یختلف تخطیط الرسائل اختالفا بیّنا تبعا لموضوعاتھا، •
وللمادة التي كتبت عنھا، وللمدة المعینة لدراستھا وللجامعة 

.التي یتبعھا الطالب
.یمكن للطالب أن ینتفع بجھود من سبقوه•
لیست كل الرسائل التي أجازتھا الجامعات یمكن أن تعد •

.نموذجا
على الطالب محاولة الحصول على رسالة في المادة التي •

.یبحثھا



:الخطوط العریضة األولیة للدراسات واألبحاث

.وضع عنوان للمشكلة موضوع الرسالة١)
بیان المشكالت الرئیسیة التي تتفرع عن ھذه المشكلة، وكل مشكلة ٢)

.من ھذه المشكالت الرئیسیة المتفرعة تسمى باباً 
تقسم كل مشكلة من ھذه المشكالت الرئیسیة إلى مشكالت فرعیة ٣)

.تسمى كل منھا فصالً 
قاعدة لذلك خالصتھا أن یشمل العنوان من Bigelowوقد وضع (

المعلومات ما یدفع باحثا آخر أن یبحث عن ھذه المعلومات تحت 
).ھذا العنوان

یجب أن تخضع األبواب والفصول في ترتیبھا إلى أساس سلیم ٤)
.وفكرة منظمة ورابطة خاصة

.وضع عنوان للمشكلة موضوع الرسالة١)
بیان المشكالت الرئیسیة التي تتفرع عن ھذه المشكلة، وكل مشكلة ٢)

.من ھذه المشكالت الرئیسیة المتفرعة تسمى باباً 
تقسم كل مشكلة من ھذه المشكالت الرئیسیة إلى مشكالت فرعیة ٣)

.تسمى كل منھا فصالً 
قاعدة لذلك خالصتھا أن یشمل العنوان من Bigelowوقد وضع (

المعلومات ما یدفع باحثا آخر أن یبحث عن ھذه المعلومات تحت 
).ھذا العنوان

یجب أن تخضع األبواب والفصول في ترتیبھا إلى أساس سلیم ٤)
.وفكرة منظمة ورابطة خاصة



:لنوجز المراحل السابقة قبل أن نخطو خطوات جدیدة

التعرف على نماذج من التخطیط لرسائل قریبة الشبھ ١)
.برسالة الطالب

القراءة حول موضوع الرسالة للتعرف علیھ والتعمق فیھ ٢)
.دون تقیید شيء

.اقتراح تخطیط للرسالة في ضوء النقطتین السابقتین٣)
القراءة العامة حول الموضوع مدة شھر أو شھرین مع ٤)

بعض بھقرب الصلة بالتخطیط إلمكان أن یحدث 
.التعدیالت

التعرف على نماذج من التخطیط لرسائل قریبة الشبھ ١)
.برسالة الطالب

القراءة حول موضوع الرسالة للتعرف علیھ والتعمق فیھ ٢)
.دون تقیید شيء

.اقتراح تخطیط للرسالة في ضوء النقطتین السابقتین٣)
القراءة العامة حول الموضوع مدة شھر أو شھرین مع ٤)

بعض بھقرب الصلة بالتخطیط إلمكان أن یحدث 
.التعدیالت



:إعداد المصادر والمراجع

إذا نجح الطالب في إعداد تبویب لرسالتھ ونجح كذلك في •
إعداد قوائم مراجعھ فإن طریقھ یسیر واضحا وعملھ یبدأ بعد 

.ذلك على أساس قویم
وھناك اقتراحات قیمة تساعد الطالب على إعداد مراجعھ •

.سنعرضھا في الشریحة التالیة

إذا نجح الطالب في إعداد تبویب لرسالتھ ونجح كذلك في •
إعداد قوائم مراجعھ فإن طریقھ یسیر واضحا وعملھ یبدأ بعد 

.ذلك على أساس قویم
وھناك اقتراحات قیمة تساعد الطالب على إعداد مراجعھ •

.سنعرضھا في الشریحة التالیة



:أھم ھذه االقتراحات
یبدأ الطالب بأن یقرأ ما كتب عن موضوعھ بدوائر المعارف ١)

.ضخمة إلنتاجھاالعالمیة التي تضافرت جھود
.أن یستعین في ھذه المرحلة بالكتب القیّمة٢)
أن یتحدث مع من لھ خبرة بھذه الدراسة فأغلب الظن أنھ سیرده إلى ٣)

.بعض المراجع
.یراجع الطالب فھارس المكتبات في المادة التي یبحث فیھا٤)
ینصح الطالب بأن یقرأ األبحاث الجدیدة التي تنشر بمجالت ٥)

.ودوریات تعني بمثل دراستھ
.تثبیت المراجع كلھا في قائمة واحدة٦)

یبدأ الطالب بأن یقرأ ما كتب عن موضوعھ بدوائر المعارف ١)
.ضخمة إلنتاجھاالعالمیة التي تضافرت جھود

.أن یستعین في ھذه المرحلة بالكتب القیّمة٢)
أن یتحدث مع من لھ خبرة بھذه الدراسة فأغلب الظن أنھ سیرده إلى ٣)

.بعض المراجع
.یراجع الطالب فھارس المكتبات في المادة التي یبحث فیھا٤)
ینصح الطالب بأن یقرأ األبحاث الجدیدة التي تنشر بمجالت ٥)

.ودوریات تعني بمثل دراستھ
.تثبیت المراجع كلھا في قائمة واحدة٦)



:قائمة المراجع

إذا ما انتھى الطالب من إعداد قائمة مراجعھ كان علیھ أن •
.یثبت أمام كل مرجع مكان وجوده

في إعداد فھرس نظام البطاقاتیعمد بعض الطالب إلى اتباع •
.المراجع التي سیرجعون إلیھا

إذا ما انتھى الطالب من إعداد قائمة مراجعھ كان علیھ أن •
.یثبت أمام كل مرجع مكان وجوده

في إعداد فھرس نظام البطاقاتیعمد بعض الطالب إلى اتباع •
.المراجع التي سیرجعون إلیھا



:إعداد البطاقات

تستخدم البطاقات ذات الورق المقوى وحجمھا في المعتاد •
سم، ومن الممكن أن یصنع الطالب البطاقات بنفسھ ١٤*١٠

من األوراق والغالب أن تشترى مجھزة والبد أن تكون 
.متساویة في الحجم

تستخدم البطاقات ذات الورق المقوى وحجمھا في المعتاد •
سم، ومن الممكن أن یصنع الطالب البطاقات بنفسھ ١٤*١٠

من األوراق والغالب أن تشترى مجھزة والبد أن تكون 
.متساویة في الحجم



:جمع المادة

یبدأ الباحث بقراءة مراجعھ كتابا كتابا، ویقتبس من كل كتاب •
ما یراه نافعا لموضوعھ ویدونھ في البطاقات على النحو الذي 

.سنشرحھ فیما یلي 



:طریقة تدوین االقتباسات

تدون االقتباسات على عرض البطاقة وعلى وجھ واحد منھا •
فقط، ویستحسن أن ویضع عنوان لكل اقتباس، لیدل على ما 
ورد في البطاقة من معلومات وتكون الكتابة بالحبر وبخط 
واضح، ویكتب في أسفل البطاقة اسم المصدر الذي أخذت 
منھ المادة وكذلك اسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة وال 

.یكتب في كل بطاقة إال اقتباس واحد فقط

تدون االقتباسات على عرض البطاقة وعلى وجھ واحد منھا •
فقط، ویستحسن أن ویضع عنوان لكل اقتباس، لیدل على ما 
ورد في البطاقة من معلومات وتكون الكتابة بالحبر وبخط 
واضح، ویكتب في أسفل البطاقة اسم المصدر الذي أخذت 
منھ المادة وكذلك اسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة وال 

.یكتب في كل بطاقة إال اقتباس واحد فقط



:دراسة عن الكتب والقراءة
ك فیھ أن المقدرة على القراءة وعلى ھضم األفكار شإن مما ال“: Coleیقول •

ل ذیبود الضائع أن ھفن ال یعرفھ إال القلیلون ومن المجبھاالمكتوبة واالنتفاع 
.”الطالب وقتھ وحماستھ في قراءة غیر نقدیة وغیر مركزة

:والقراءة ثالث أنواع ھي•
وتكون بقراءة الفھرس قراءة فاحصة ، ویختار الطالب من :القراءة السریعة–

.الفھرس ما یمس موضوعھ من قریب أو بعید
وھنا یقرأ الطالب الموضوعات التي حددھا للقراءة في بعض :القراءة العادیة–

.الكتب ویختار منھا االقتباسات التي تتصل بموضوعھ
ھناك أبحاث وثیقة بالموضوع ینبغي أن یقرأھا الطالب بتؤدة :القراءة العمیقة–

.في تكوین فكرة وتطویرهبھاویستفید یتمثلھاوعمق وعلیھ أن 

ك فیھ أن المقدرة على القراءة وعلى ھضم األفكار شإن مما ال“: Coleیقول •
ل ذیبود الضائع أن ھفن ال یعرفھ إال القلیلون ومن المجبھاالمكتوبة واالنتفاع 

.”الطالب وقتھ وحماستھ في قراءة غیر نقدیة وغیر مركزة
:والقراءة ثالث أنواع ھي•

وتكون بقراءة الفھرس قراءة فاحصة ، ویختار الطالب من :القراءة السریعة–
.الفھرس ما یمس موضوعھ من قریب أو بعید

وھنا یقرأ الطالب الموضوعات التي حددھا للقراءة في بعض :القراءة العادیة–
.الكتب ویختار منھا االقتباسات التي تتصل بموضوعھ

ھناك أبحاث وثیقة بالموضوع ینبغي أن یقرأھا الطالب بتؤدة :القراءة العمیقة–
.في تكوین فكرة وتطویرهبھاویستفید یتمثلھاوعمق وعلیھ أن 



معلومات ھامة

األوراق المطلوبة لتسجیل بحث الماجستیر •
ملف التسجیل لدرجة الماجستیر 

الدلیل الشامل للدراسات العلیا 


