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ازداد االهتمام في األونة األخیرة بالبحث العلمي في مجاالت الحیاةالمختلفة بما فیها مجاالت   

تمام والرعایة وتحصص مبالغ كبیرة المعرفة، وقد أصبحت الدول والمؤسسات تولي البحث العلمي اإله

  .لهذه الغایة، وهذا نتاج للثمار الملموسة التي تجنیها

فقد أضحى مجاال البحث العلمي مساعدا على رفاهیة الفرد والمجتمع إذا ما وضف احسن   

استخداماه المتطورة والحدیثة، مما أجبر توضیف، ومن آلیات نجاح هذه المجاالت تكوین الفرد على 

ت التكوین على إدخاله ضمن أولویات برامجها التكوینیة لتكسب طلبتها القدرة على العمل بأصوله مؤسسا

والتمكن منها لذا لجأ میدان التكوین في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة إلى ضمه ضمن 

  .برامجه التكوینیة 

  

  التعریف بالبحث العلمي:مدخل  -1  

  البحث المنظم عن الحقیقة:هو
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  البحث المنظم حول الزیادة، وتنمیة المعرفة:هو

عملیة فحص دقیق للكشف عن المعلومات، أو عالقات جدیدة، ولزیادة المعرفة :هو

  ,المتاحة لإلنسان، أو التحقق منها

جراءات العلمیة للحصول لعدد من األسالیب المتخصصة، واإل االستخدام المنظم:هو

  كن الحصول علیه بطریقة أخرى أكثر تمیزعلى حل أكثر كفایة لمشكلة ما عما یم

متعمقة تمثل كشفا لحقیقة جدیدة، أو التأكد على حقیقة  عرض مفصل، أو دراسة:هو

قدیمة مبحوثة، أو إضافة شیئ جدید لها، أو حل مشكلة كان قد تعهد شخص بتقصیها، 

  .وكشفها وحلها

واقع؛ یسعى إلى نشاط علمي منظم، وطرقة في التفكیر، واسلوب في النظر في ال:هو

كشف الحقائق العلمیة معتمدا على مناهج موضوعیة من أجل معرفة االرتباط بین الحقائق 

  ثم استخالص المبادئ العامة، والقوانین العامة، أو القوانین التفسیریة

هو محاولة الكتشاف المعرفة، والتنقیب عنها، وتنمیتها، وفحصها، وتحقیقها بتقص 

ضها عرضا متكامال بذكاء؛ للحاق بركب الحضارة العالمیة، دقیق، ونقد عمیق ثم عر 

  واالسهام إسهاما إنسانیا حیا شامال

التقصي المنظم، بأتباع أسالیب، ومناهج علمیة معینة للحقائق :"البحث العلمي هو

العلمیة، بقصد اكتشافها، أو التأكد من صحتها، أو تعدیلها، أو نقضها، أو إضافة الجدید 

  "لها

  البحث العلمي أنواع-2  

  البحث العلمي النظري: النوع األول-2-1  

ویهدف الوصول إلى المعرفة من أجل المعرفة النظریة فقط دون أن یكون هناك    

فالبحث العلمي النظري یقوم به الباحث فقط من أجل اإلحاطة , هدف تطبیقیي مقصود

ة لها، ویكمن غرض البحث بالحقیقة العلمیة، وتحصیلها، ودون النظر إلى التطبیقات العلمی
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النظري فقط في الوصول إلى معرفة الحقیقة، إشباع لغرائز حب اإلستطالع، والطموح 

  ,والباحث العلمي في إعداده النظري ال یكون مهتما إطالقا بتطبیقاته العلمیة, العلمي

 البحث العلمي التطبیقي: النوع الثاني-2-2  

معنى المحدد لها، وإلجالها، وٕانما تحقیقا، ویهدف الوصول إلى المعرفة لیس فقط بال 

وابتكارا، لحل معین، ومقبول للقضایا، والمشكالت التي تهم المجتمع، ویعاني منها والتي 

  .یساهم في تحقیق أغراض المجتمع في التقدم االنتاجي، وتحسین أدواته

العلمیة وبعبارة أخرى یهدف البحث العلمي التطبیقي تسخیر المكتشفات، والمبتكرات   

الحدیثة، والتي یتمخض عنها البحث العلمي المتطور في مضاعفة االنتاج، وتحسین أدواته 

، ومستویات الخدمة مما یؤدي باستخدام وسائل التقنیة الحدیثة في تقلیل النفقات، والتكالیف

  .بالتالي إلى مضاعفة األرباح، والتقدم العلمي المنشود

لبحث العلمي التطبیقي، تلك الكلمة التي تعني تكنولوجیا من اوقد نشأت كلمة ال  

  .التطبیق العملي لنتائج التقدم العلمي في اإلنتاجیة المفیدة للمجتمع

وتعني كلمة التكنولوجیا أیضا اإللمام المنظم بالفنون الصناعیة، أو أصول الصناعة،   

محسوسة، وتطبیق العلوم النظریة، وتطویعها في المعامل، لتستبط منها أشیاء عملیة 

  .وملموسة

بعدم الفصل التام، والدقیق بین نوعي البحوث العلمیة النظریة، والتطبیقیة؛ : ولنا القول  

نظرا للتالحم، والترابط فیما بینها، فالبحث العلمي التطبیق ال یحقق فوائده المرجوة إال إذا 

النسانیة، منها استند إلى البحث العلمي النظري، وكذلك البحث العلمي النظري، فالبحوث ا

واالجتماعیة یعتمد الكثیر منها إلى حد كبیر على أجهزة تطبیقیة، ومعدات إلكترونیة دقیقة 

  في تحقیق أغراضها

  البحث العلمي اآلكادیمي-2-3  

  :تبعا لهذا المعیار یقسم البحث العلمي إلى ثالث أنواع  

  لعلومبحث دكتوراه ا- بحث الماستر          جـ-بحث اللسانس      ب-أ  

   :بحث اللسانس-أ  
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یعد أثناء الدراسة في مرحلة اللسانس، أي أثناء سنوات الدراسة الجامعیة سواء في   

األقسام، أو المعاهد، أو الكلیات، وهو بحث تدریبي یقصد منه تدریب الطالب الجامعي على 

امج كیفیة إعداد البحوث؛توطئة إلعداد بحوث الماستر، والدكتوراه، ولذا تنص معضم بر 

  الجامعات على تدریس مقیاس مناهج البحث العلمي

ویهدف بحث اللسانس تدریب الطالب الجامعي على إعداد البحوث ثم تنمیة مواهبه،   

، وفي وتوسیع مدركاته، وتنظیم أفكاره، والتعبیر عما یجول في فكره من خواطر، وأفكار

، والتعابییر، والمصطلحات، أسلوب لغوي جید، سواء من حیث المفردات المنتقاة، أو الجمل

  .إلخ....أو المحسنات اللفظیة

ولذا فالقیمة العلمیة . وعلى اعتبار أن بحث اللسانس تدریبي فال تشترط المثالیة فیه  

لبحث اللسانس إنما یتمثل في إتباع الباحث لقواعد، وٕاجراءات، وخطوات إعداد البحث، ومن 

ائح المعطاة له، وكذلك یتمثل في تنمیة مواهبه ثم في تطبیق التعلیمات، واإلرشادات، والنص

  .وقدراته الذهنیة

  :بحث الماستر- ب  

وهو بحث تخصصي أعلى درجة من بحث اللسانس، ویشترط إلعداد بحث الماستر   

  .حصول الباحث على شهادة اللسانس ومزاولة الدراسة ألربع سداسیات

ن العلوم، والمعارف، ویعتبر بحث الماستر بحثا تخصصیا غرضه إضافة الجدید م  

وكذا تمكین الباحث من الحصول على تجارب أوسع نطاقا، وأكثر دقة في . والثقافات

لذكاء الباحث، وموهبته، ولستعداداته، وقدراته فبحث الماستر امتحان . اإلعداد، والتحقیق

على مواصلة البحث، والتألیف، والتحقیق، ومن ثم إضافة الجدید؛ توطئة إلعداد بحث 

  .كتوراهالد

  :بحث الدكتوراه-ج  

وهو أعلى بحث تخصصي، وهو قمة البحوث العلمیة، غرضه إضافة الجدید،   

واألكثر عمقا، وأصالة في میدان العلوم، والذي من شأنه أن یثري المكتبة بأفكار جدیدة، 

ونظریات مبتكرة، وجزئیات علمیة كثیرة، ویكمن هدفه األسمى في تكوین الشخصیة العلمیة 

 

 

 



 

 8 

دة، والممیزة في میدان البحوث، والعلوم، والتدریس، واالستناد إلى الدكتور كمرجع علمي، الجا

یتحمل مسؤولیة المساهمة في النهضة العلمیة لمجتمعه، وضمن تخصصه، ویصح أن یكون 

بحث الدكتوراه في موضوع جدید مبتكر، أو تحقیق دراسة لمخطوطة، وعدد صفحات بحث 

قلیل من واالتجاه الحدیث في الجامعات هو الت.500-300ادیمیا الدكتوراه المتفق علیه أك

  .عدد الصفحات

  أنواع أخرى من البحوث  

  :التقریر-د  

ویعبر . غرضه جمع حقائق معینة، أو توصیات محددة؛ إلذاعتها، وتبلیغها للناس  

بحث التقریر عن القرارات، أو التوصیات التي أقرها مؤتمر من المؤتمرات، أو ندوة من 

  .لندوات العلمیةا

  :المقالة- ه  

وال یلتزم كاتب . غرضها عرض معلومات سابقة فقط، وال تعد بحثا بمعنى الكلمة  

كتقسیماته إلى مقدمة، وأبواب، وفصول، وخاتمة، وفهرس :المقالة بقواعد، وٕاجراءات البحث

  .كالتخریج للنصنوص المنقولة باإلشارة إلى مصادرها: للمراجع، وكذلك

جرد تعبیر عن رأي الكاتب ال یقدم جدیدا، وٕانما یدون مالحظات، ویضع والمقالة م  

، وتشوقه إلى معرفة رأي استفسارات، ویعرض تحلیالت شخصیة، بأسلوب یثیر رغبة القارئ

الكاتب، واستنتاجاته المبنیة في الغالب على مالحظات مطلقة، وغیر محددة، ولذا فالمقالة 

وتؤصل شخصیة الكاتب في آرائه، ومالحظاته،  تتسم بالسمة الشخصیة في التعبیر،

وهذا على خالف البحث العلمي الذي تنتفي في السمة . وتدویناته دون أن تأتي  بجدبد

ویهدف فقط توضیح المشكلة العلمیة، والحقیقة المطلوبة، وبأسلوب یتسم . الشخصیة

  .بالموضوعیة في السرد للمعلومات، وتأصیل المعارف الجدیدة

  السداسي األول)         بحث(مقیاس مشروع مذكرة        الثانیةالمحاضرة 

  خصائص البحث العلمي-3  
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   :إضافة معارف جدیدة-3-1  

وتعني اكتشاف معارف، وحقائق علمیة جدیدة، والتثبت من القدیم منها، وتبني 

  الجدید منها وتطویرها، والزیادة علیها

 ات، وأبعاد، وموضوعات وتعني اكتشاف أفكار، وعناصر، وجزئیات، وحیثی

  علمیة، ومعرفیة جدیدة تثري المادة العلمیة للبحث العلمي

  وتعني اكتشاف نظریات جدیدة، أو قوانین جدیدة، أو قواعد جدیدة، أو مبادئ

جدیدة، أو قضایا جدیدة، وكحد أدنى تفتیش الباحث عن القدیم منها لتبنیهان 

  أونقضها

 ،وٕاجراءات، وأدوات جدیدة یستعان  وتعني اكتشاف أسالیب، ووسائل، وطرق

  بها في صیاغة المادة العلمیة للباحث العلمي

  وتعني اكتشاف أدلة، وبراهین، وحجج جدیدة یستند إلیها في التأكد على

  سالمة، وصحة التحلیالت، والمناقشات ألفكار البحث العلمي وعناصره

 ین على وتعني اكتشاف آالت، وأجهزة، ومختبرات، ومقاییس تعین الباحث

  اختیار العینات، وٕاجراء التجارب

  وتعني اكتشاف مستجدات، ونتائج جدیدة، والتي یمكن أن تشكل المحصلة

  .النهائیة، والهدف األسمى إلعداد البحث العلمي

وتعني هذه الخاصیة الدقة في اختیار الموضوع عنوان  :الدقة والتحدید-3-2  

وذلك بضرورة .دهقصود منه، ومعناه، ومال على المالبحث، بحث یكون دقیقا، محددا داال

استخدام أقل األلفاظ المحددة، والدالة على موضوعد بعیدا عن العناوین العامة المجملة وغیر 

الدقیقة، والتي تحتمل معان، ومقاصد، وجزئیات، وموضوعات عامة، ومتشعبة؛بحث تعقد 

وغامضة تخرج البحث عن  على الباحث عمله في إعدادده لبحثه، وتقود إلى متاهات عدیدة،

مراده، وتحید به عن مشكلته التي اختارها، وحددها الباحث أصال لتكون محل دراسته وعنوان 

  بحثه
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الموضوعیة، والنظرة إلى األمور : وتعني هذه الخاصیة :یةعالموضوعیة والواق-3-3  

لهوائیة، والنفسیة، العلمیة، والبحثیة بعین الواقعیة العلمیة، ولیس بعین الواقعیة الشخصیة، وا

وسواء كان األمر یتعلق بالمنهجیة، أو البحث، أو التحلیل، أو المناقشة، أو العرض، أو 

  .العناوین، أو الخطوات، أو الصیاغة، أو االقتباس، أو النتائج

ومالحظة الظواهر، والحاالت باتباع المنهجیة النزیهة،  وتعني النظرة إلى األمور  

ا كما هي بحسناتها، وسیئاتها، وصفاتها، وواقعها، دون تدخل والحكم علیها، وتحلیله

للمشاعر، والمؤثرات الشخصیة، والمیول، واألمزجة، والعواطف االإنسانیة، واألهواء 

  والمشاعر النفسیة

إن المنهج العلمي یمكن استخدامه من قبل العادل، - :الحیاد، والتجرد-3-4  

اكم، والمحكوم، وبغض النظر عن صفاتهم الشخصیة، والظالم، والملتزم، وغیر الملتزم، والح

  .والخلقیة، ومیولهم المزاجیة واحوالهم النفسیة

المنهج العلمي السلیم من قبل ذوي االختصاص في وعند إعداد البحوث  ان اسخدام-  

العلمیة یجب أن یكون بعیدا عن مثل تلك الصفات، والمؤثرات الشخصیة والتي یمكن أن 

  النتائج، والحقائق العلمیة فیبتعد بها عن الدقة والصحة والصواب ینعكس أثرها على

إن الحیدة والتجرد تبتعد بالبحث العلمي عن كل ما یؤثر في أهدافه، والوصول إلى -  

  نتائجه

إن الحیدة، والتجرد تجعل من البحث العلمي مقیاسا أكثر دقة، وأكثر صحة في -  

  عمیمهاتحدیده للنتئج، والوصول إلیها، ومن ثم ت

إن خاصیة التعمیم، والتطبیق بالنسبة للبحث العلمي تعني  :التعمیم والتكرار-3-5

  .تعمیم النتیجة، وتعمیم التجربة، وتعمیم المنهجیة

وتعني استخدام النتائج المتوصل إلیها ال حقا في التنبؤ  :التنبؤ والتخمین-3-6

ي االختصاص االستعداد بظهور حاالت، وظواهر مستقبلیة مشابهة؛ مما یسهل على ذو 

  وتوفیر الحلول لها، ومعالجة آثارها
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أي تنوع، وتعدد البحوث العلمیة بتنوع، وتعدد العلوم،  :التنوع والتعدد-3-7

وعلى الباحث أن یكون على علم بمناهجها حتى یستطیع . والموضوعات واألبحاث العلمیة

  .مشكلة دراسته، أو بحثهاتباع المنهج القریب، أو المتعلق بعلمه، أو موضوعه، أو 

وتعني عدم التسلیم بما هو مبحوث، أو متوصل إلیه من  :الشك والتشكیك-3-8

أفكار، أو أبعاد، أو حیثیات، أو جوانب، أو جزئیات، أو نظریات، أو قوانین، أو نتائج، أو 

حلول، فلیس كل بحث كامل، أو مطلق، أو مشبع فهناك كثیر من األبحاث حازت على أرفع 

دیرات، وأسمى التقییمات، وحاز أصحابها على أرقى األوسمة، والرتب، والدرجات، ومع التق

ذلك قد یجد الباحثون اآلخرون نواقص تحتاج إلى إكمال، ومجمالت تحتاج إلى تفصیل، 

ومبهمات تحتاج إلى توضیح، وجزئیات تحتاج إلى إشباع، وأفكار تحتاج إلى تنظیم، 

نین تحتاج إلى إثبات، وظواهر تحتاج إلى مالحظة، ونظریات تحتاج إلى تأصیل، وقوا

  ومشاهدة تحتاج إلى وصف

إن التشكیك في البحث العلمي یعني عدم التسلیم بما هو محقق، ویعني ضرورة إعادة 

البحث، والتبصر في األفكار، والمعاني والجزئیات، والحیثیات حتى المروسة منها توصیال 

  .إلى الجدید منها

أي الجمع بین المالحظة والتحلیل، :نهجي االستقراء واالستنباطالجمع بین م-3-9

فاالستقراء یعني المالحظة، واالستنباط یعني التحلیل، فاالستقراء یعني مالحظة الظواهر، 

علیها ومن ثم الوصول إلى ٕان أمكن إجراء التجارب وتفحصها، وتجمیع البیانات عنها، و 

ة التي یمكن تعمیمها في شطل نظریة، أو أي إلى النتیج.عدم صحة الظواهر صحة، أو

قاعدة علمة، أو قانون، أو مبدأ عام ، بحیث یمكن تطبیقها على الظواهر، والحاالت األخرى 

فاالستقراء یعني مالحظة الجزئیات، ومكونات، وعناصر الظاهرة لیصل في . المشابهة

اعدة عامة، وذلك بمعنى النهایة إلى النتیجة التي یمكن تعمیمها في شكل نظریة كلیةـ أو ق

  أن االستقراء یبدأ بالجزئیات لیصل إلى الكلیات
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أما االستنباط فیعني تحلیل النظریات الكلیة، والقواعد العامة إلى أجزائها، ومعلوماتها، 

وفروعها؛ لیصل بها إلى صحة فرضیاتها أي أجزائها، والتي یبدأ بها عادة منهج االستقراء 

  .یبدأ بالكلیات لیصل إلى الجزئیات وذلك بمعنى أن االستنباط

  أهداف البحث العلمي-4  

وتكوین القدرات الذهنیة، وتوسیع المدارك العقلیة،  :تنمیة المواهب العلمیة-4-1  

الذهنیة حیث یجب أن یتسم الباحث  وماتوحفز الملكات الفكریة، وترتیب األفكار، والمعل

حیث أن . ذكائیة، والنضج العقلي المرجعيبأعلى المواهب، والقدرات الذهنیة، والدرجات ال

. الباحث الذي تتوفر فیه صفاته العلمیة، والبحثیة قد تؤهله إلتقان إبداعاته البحثیة الفكریة

وقد تشكل مواهبه، وقدراته الذهنیة الخلفیة القویة في منطلقه العلمي عند إعداده لبحثه 

  .العلمي

لتبحر، والتمعن، والتبصر في األفكار، بالغوص، وا: اإلبداع، والتفوق العلمي-4-2  

المركزة للمبادئ والقواعد  والمعلومات؛ومن ثم التركیز الفكري الذهني، والقراءة التحلیلیة

وكذا التركیز الفكري في الجزئیات، والفروع، والنتائج، . العامة، والقضایا الكلیة الفكریة

ال للحقائق العلمیة المنشودة، والبحث وربطها بكلیاتها، وقضایاها، ومبادئها ونظریاتها؛ وصو 

عن األدلة، والحجج، والبراهین التي تدعم البحث العلمي، وتقوي موقف صاحبه، وصیاغته، 

فالباحث العلمي یفترض أن یتسم یعمق العقل في التبحر، والتحلیل، وقوة الربط . وتحلیالته

اإلبداع العلمي صفة الباحث،  إن. في اإلحكام، والسبك، ودقة الصیاغة، والتعبیر في اإلعداد

  .وشیمته، ویقضي اإلحاطة بالحقائق العلمیة، والسمو في التناول، والدقة في التحصیل

األولیة، والسطحیة، والموسعة، والتلخیصیة،  :إتقان فن القراءة بأنواعها-4-3

یساعد الباحث والمركزة، والمختصرة، والختامیة، والزمنیة، والمكانیة، والمنزلیة، والمكتبیة مما 

على اإلحاطة بالمعلومات القریبة، وتناول المعلومات البعیدة حیث تعتبر القراءة من أهم 

  مع المادة العلمیة كخطوة من أهم خطوات إعداد البحث العلمي وسائل ج
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واألفكار الذهنیة، والعلمیة باالستخدام األمثل : إجادة التعبیر عن المعلومات-4-4

لدقیقة الدالة على معانیها، وكذلك االستخدام األمثل للمصطلحات، للمفردات، واأللفاظ ا

والتعبیرات، والجمل، والتراكیب اللغویة، واألسالیب الصیاغیة التعبیریة، ومن ثم إجادة فن 

الربط المحكم بینها، وبشكل متناسق سوي سلیم لتكون تلك الجمل، والتراكیب متناسبة في 

ل شذوذ في السیاق اللفظي، أو النصي، أو التعبیري، نسق لغوي تعبیري سلس بعیدا عن ك

  .وحتى األسلوبي

  السداسي األول)         بحث(مقیاس مشروع مذكرة        الثالثةالمحاضرة 

  

، والتي ال غنى للباحث عنها اإلحاطة باألسالیب، والمناهج العلمیة الرئیسیة-4-5  

وسواء أكانت مناهج . ومقاالته، وتقاریره في أوعند إعداده لبحوثه العلمیة، ومراجعه، وكتبه،

سواء أكانت هذه المناهج متعلقة بالعلوم كلها، .علمیة تطبیقیة، أو مناهج علمیة أدبیة،إنسانیة

حیث أن لكل موضوع، أو علم منهجیته في البحث، . أو متعلقة بموضوعات العلم الواحد

عداد البحوث العلمیة التطبیقیة، ومع تعدد وتنوع المناهج العلمیة المتبعة في إ. واإلعداد

المنهج : واالنسانیة، فإن أساتذة وعلماء البحث العلمي یتفقون على أهم أنواعها، وهي

، والمنهج االستقرائي، والمنهج التجریبي، ومنهج التاریخي، والمنهج الوصفي، االستنباطي

  .والمنهج التربوي

دبیة اإلنسانیة، أو العلمیة األ :اإلعداد المتقن للبحوث العلمیة بأنواعها-4-6  

ككیفیة، وشروط :وبحث یتناول هذا الفن كل ما یتعلق بكبفیة إعداد البحث العلمي. التطبیقیة

عنوان البحث، وكیفیة إعداد خطة البحث، وتقسیماتها إلى أبواب، وفصول، ومباحث، 

خصائصه، ومطالب، وفروع، وبنود، وكذلك اإلحاطة بأركان البحث، وعناصره، ومسلماته، و 

وهذا ما یفرق . إالخ.......ومقوماته، وأنواعه، ومجاالته، وخطواته، وترتیبه، وفهرسة مراجعه

الباحث عن القارئ، حیث قد یكون بمقدور الباحث الواحد تألیف مئة بحث، أو مرجع في 

  .حین أنه قد ال یستطیع مئة قارئ ولو كانوا مجتمعین من إعداد بحث، أو تألیف كتاب واحد
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والعلوم بما یستخدمه، أو یضیفه الباحث في : إضافة الجدید من المعارف-4-7  

العلوم النظریة اإلنسانیة، أو العلوم الطبیعیة التطبیقیة؛ وذلك كاألحكام الشرعیة الجدیدة 

المستنبطة باإلجتهاد في قضایا حدیثة لم تكن معروفة من قبل، والتي قد تشكل نظریات، 

التي . إلخ.....یة زرع األعضاء في الجسم البشري، وظاهرة كنظر : وحقائق علمیة جدیدة

مما یساهم إلى حد كبیر في .یعول علیها في حل المشكالت التي یعاني منها المجتمعات

ویمكننا القول أن ما وصلت إلیه بعض األمم، والدول الیوم من تقدم . تحقیق التنمیة العامة

رة للبحوث العلمیة التي تعدها المؤسسات علمي، تقني، وتكنولوجي وریاضي ما هو إال ثم

  العلمیة، وجامعاتها، وأكادمییها

مما یوسع من دائرة العلوم، والمعارف، والتي ال  :إتقان اللغات األجنبیة-4-8  

البحث العلمي أحیانا أن  یستغني عنها الباحث في هذه األیام، حیث تقتضي ضروریات

خرى من علوم، ومعارف، وتتعلق ببحثه، وتثریه، یستعین الباحث بما لدى األمم، والدول األ

  .أن سادت سیاسة االنفتاح، ومنها العلمي بین األمم وخاصة بعد

القادرة على تقدیم شتى الخدمات في  :تكوین الشخصیة العلمیة الثقافیة-4-9  

وباإلجابة عن شتى . أوطانها بحل المشاكل العلمیة، واالجتماعیة واالقتصادیة، وغیرها

الت الفكریة العدیدة، وخاصة إذا علمنا أن من أهداف البحث العلمي الرئیسیة حل التساؤ 

وخاصة إذا علمنا أیضا أن . المشكالت بأنواعها، والتي تعاني منها المجتمعات البشریة

الشخصیة العلمیة المرجعیة هي القادرة على تألیف المراجع، والكتب، والمصادر العلمیة، 

، ومناقشتها، واإلشراف علیها، وتقییمها، وعلى رأسها أطروحات وٕاعداد اإلبحاث العلمیة

  ,الدكتوراه

ذات القدوة في العلم، واألخالق؛وذلك :تكوین الشخصیة المبدئیة األخالقیة- 4-10  

بالجمع بین العلم، والمبادئ، وبین القیم، واألخالق، حیث ینظر إلى الباحث العلمي في 

: علما وثقافة، وسلوكا، وتعامال، وأدبا، وأخالقا، وكما یقالأغلب األحوال نظرة مثالیة، تفوقیة 

العلمي یضع نفسه في تقصیه للعلوم في دائرة االلتزام العلمي،  إن الباحث. ال علم بال أخالق

  والعملي، والسلوكي، ویجب أن یتعلم قبل أن یعلم
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ثة وهي الشكل والمنهجیة والموضوع، وتشكل هذه األركان الثال :أركان البحث-5  

  .جوهر البحث، ومحور المناقشة بالنسبة لألبحاث

  الشكل-الركن األول– 5-1

ویعني التنظیم الهیكلي للبحث أي شكل البحث بأقسامه، وصفحاته،ابتداءا من صفحة   

  .اجعالغالف حتى صفحة فهرسة المر 

حیث یكتب علیه، وفي أعاله اسم الجامعة وتحته :شكلیة صفحة الغالف الخارجي-أ  

  ,عهد، وأسفل منه القسماسم الم

عنوان البحث وأسفل منه اسم الباحث وعلى یمینه اسم : ویكتب في الوسط األعلى  

  .ویكتب في أسفل الصفحة السنة الجامعیة ،المشرف على البحث

  أال توضع ضمن العملویفضل - شكلیة صفحة اإلهداء- ب  

فیهم ویذكر فیها أصحاب االختصاص بما  :والتقدیر شكلیة صفحة الشكر-ج  

  المشرف والذین ساهموا في إعداد البحث

أي األبواب، والفصول، والمباحث، والمطالب، :شكلیة صفحة محتویات البحث-د  

  .وعناوینها، وبشكل محكم، ومترابط

كالتعریف بالبحث، واهمیته، : وبعناصرها الثمانیة :شكلیة صفحة المقدمة- ه  

ة، والخلفیة النظریة، وعوائقه، والغرض منه، والمنهجیة المتبعة في إعداده، والدراسات السابق

  ,والمساهمین في إعداده، والعناوین الرئیسیة

وتتضمن عناصر، وأفكار البحث الرئیسیة، وصور :شكلیة صفحة المشكلة-و  

  .صیاغتها إما بالعبارة التقریریة الخبریة، وٕاما بصیغة السؤال

لبحث بصیغة اإلثبات أو وتتعلق باإلجابة على مشكلة ا:شكلیة صفحة الفرضیة-ي  

  .بصیغة النفي

وتتضمن الخالصة، والنتائج التي توصل إلیها الباحث مع :شكلیة صفحة الخاتمة-ن  

  .رأیه بالتأیید أو المعارضة
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بذكر اسم المؤلف اسم المرجع وسنة نشره والجزء  :شكلیة صفحة المراجع-ل  

  والبلدودار النشر طبعة والب

في أسفل الصفحة لكل نقل حرفي، أو اقتباس بذكر اسم بالتذییل  :شكلیة التخریج-ك  

ورواة الحدیث , المؤلف، والكتاب، ودار النشر، ورقم الصفحة، وذكر اسم السورة، ورقم اآلیة

  وأسماء المراجع المقتبس منها

  الخ......أثناء صیاغة البحث كالفاصلة، والنقطة:شكلیة عالمات الترقیم-ع  

  ....وص ب، وت, الخ:مثل :شكلیة المختصرات-س  

  سواء بوضع األرقام في أسفل الصفحة، أو أعالها:شكلیة ترقیم الصفحات-ض  

  شكلیة الطباعة، والتجلید-م  

  المنهجیة-الركن الثاني-5-2  

  وتعني منهجیة إعداد البحث، وطریقته، وكیفیة اختیار الموضوع، وخطواته، وصیاغته  

  .وعوتتعلق المنهجیة بركنیه اآلخرین الشكل والموض  

  :ویمكن تأصیل المنهجیة ضمن العناصر التالیة

والذي یكون عادة من قبل الباحث نفسه، أو : منهجیة اختیار الموضوع،أي العنوان-أ  

  .من قبل استاذه المشرف، أو من قبل المعهد

بتقسیم البحث إلى أبواب ثم فصول، ثم مباحث، ثم :منهجیة إعداد الخطة- ب  

  هذا هو التقسیم المنهجي للبحوثمطالب، ثم فروع ثم البنود، و 

  الخ,,,,,وتشمل القدیمة والحدیثة والدوریات :منهجیة جمع المراجع والمصادر-ج  

أي طرقها، ووسائلها كالقراءة والسماع والمالحظة :منهجیة جمع المادة العلمیة-د  

  والمقابلة واالستبیان

وین كاألبواب، أي صیاغة المادة العلمیة، وهي مادة العنا:منهجیة الصیاغة- ه  

والفصول، والمباحث، والمطالب بالترتیب المحكم للمعلومات، وااللتزام بالموضوعیة، 

واالستعمال الصحیح للمعلومات، واألسالیب، والمناهج العلمیة، ومناقشة األدلة، والبراهین 
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واتباع منهجیة الموضوعیة، والتجردن وتجنب التكرار، , المقنعة، واالستشهاد باألمثلة

ألخطاء اللغویة، واالمالئیةن والنحویة، وٕاتقان منهجیة االقتباس بوضعه بین قوسین، وا

مناقشة الهادئة من قبل وتتناول المنهجیة أیضا ال وتخریجهن وتذییله في الهامشوترقیمه، 

ظهار شخصیته، وسیطرته على بحثه إلى غیر ذلك من عناصر الصیاغة ن وإ الباحث

  ثالمشروحة في خطوة صیاغة البح

أي ترتیب البحث من صفحة الغالف حتى المراجع، والتي تكون :منهجیة الترتیب-و  

صفحة -صفحة المقدمة-صفحة المحتویات-صفحة االهداء والشكر-صفحة الغالف: كالتالي

- صفحة الخاتمة-صفحات العناوین أي المادة العلمیة-الفصل التمهیدي مدخل للدراسة

  صفحة المراجع

  أعلى الصفحات أو أسفلهافي :منهجیة الترقیم-ي  

كالنقطة، والنقطتان،  :منهجیة عالمات الترقیم بوضعها في أماكنها الصحیحة-ن  

  ,,,,,والفاصلة، والفاصة المنقوطة، الشرطة، واألقواس

  

  السداسي األول)         بحث(مقیاس مشروع مذكرة        الرابعةالمحاضرة 

  

  الموضوعیة-الركن الثالث-5-3  

لعلمیة، والتي تشمل جمیع جوانب الموضوع، وعناصره، وأبعاده، وحیثیاته، اي المادة ا  

وأسبابه، وأدلته، ومعلوماته، وجزئیاته، ومناهجه، وأسالیبه المتبعة في صیاغة معلوماته، 

وهدفه، ومجاالته، ومشكلته، وحلها، ونتائجها، وسواء تعلقت المادة العلمیة بعناصر المقدمة، 

یة،أو الخامتمة، أو عناوین األبواب، والفصول، والمباحث، والمطالب، أو المشكلة، أو الفرض

والفروع، والبنود، وتشكل المادة العلمیة في الغالب فحوىن ومضامین عناوین البحث، والتي 

تعتبر جوهر البحث، أي شرح العناوین والتفصیل فیها، ومنقشة معلوماتها، بالتقید بمنهجیة 

فاظ الدالة على معانیها، وكاالستخدام األسالیب، والمناهج اللغویة كالتعبیر بادق األل:الصیاغة
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الدقیقة، باستخدام اللغة العربیة الفصحى في الصیاغة، والتعبیر عن المعاني وكذلك تجنب 

األخطاء اللغویة والنحویة واالمالئیة وتجنب التكرار وتجنب القتباس الكثیر وكذلك اتباع 

  الخ....ث وسیطرته على بحثهالموضوعیة وٕاضهار شخصیة الباح

  :خطوات إعداد البحث العلمي-6  

وهي أولى، وأهم  :خطوة اختیار موضوع أي عنوان البحث:الخطوة األولى-6-1  

ومن البدیهي ان هذه الخطوة ضروریة للسیر في الخطوات األخرى، . خطوات إعداد البحث

األساذ المشرف، من قبل  وقد تكاد تنحصر في طریقتین أو ثالثة؛من قبل الباحث، من قبل

  المعهد

  اختیار العنوان من قبل الباحث-الطریقة األولى  

وهي الطریقة األسلم، واألسلوب األمثل في االختیار، فالباحث هو صاحب بحثه،   

وهومالكه، وهو المتخصص في موضعه، وهو المسیطر على عناصره، وجزئیاته، ولدیه 

  .وري تقتضي أن یكون االختیار من قبلهالحاجة الملحة للكتابة فیه، ولذا فالضر 

ویتم االختیار غالبا أثناء فترة الدراسة الجامعیة، واستناد إلى مطالعات الباحث   

الغزیرة؛ حیث تتوفر لدیه الخلفیة العلمیة عن موضوعه، وأفكاره، وجزئیاته وعناصره، ومن ثم 

لدیه الوقت الكافي  یرشح عددا من المواضیع لبحوث الماجستیر، والدكتوراه حیث یكون

  والترشیح للتأصیل

ن یختارون الموضوع على عجلة سربعة لتسجیله، والحصول وهناك الكثیر من الباحثی  

على موافقة المعهد علیه الكتساب الوقت، وضمان البدء السریع للفترة الزمنیة الضروریة 

الباحث في مأزق لمناقشة البحث أو الرسالة مما یؤدي إلى االختیار الغیر الموفق ویضع 

  .یصعب الخروج منه إال على حساب جهده، وٕامكانیاته الزمنیة والعلمیة

  :ستاذ المشرفاختیار العنوان من قبل األ-لثانیةالطریقة ا  

وهذا األسلوب وارد بالنسبة للكثیر من الباحثین، والذین ال تسعفهم إمكانیاتهم الزمنیة،   

  راسة الجامعیة، أو بعدهاأو العلمیة من اختیار الموضوع أثناء الد
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وهذه الطریقة ال تمس سالمة االختیار، وعلى العكس قد یتوافر لدى األستاذ المشرف   

عدد من الموضوعات المهمة، أو التي تصلح أن یكتب فیها، فیكون اختیار الوضوع من قبل 

  بهاألستاذ  المشرف موفقا، وفي هذه الحالة یناقش الموضوع مع أستاذه لتتحقق قناعته 

  اختیار العنوان من قبل المعهد-الطریقة الثالثة  

حیث تقترح في العادة عدة موضوعات، وتنشرها في قائمة یختار الباحث موضوعا   

  واحدا منها

  :وهي -شروط اختیار عنوان البحث  

أي أن یكون الموضوع جدیدا لم یسبق أن كتب فیه، أو سجل، أو :الجدة واالبتكار-  

هر االتكال، والسرقة األدبیة، والعلمیة ولذلك فإنه یمنع أن یكون نوقش وهذا لتحاشي ظوا

الموضوع الواحد بحثا ألكثر من رسالة، أو یكتب في الموضوع الواحد أكثر من باحث إال في 

  ,بعض الحاالت

وهي شرط ضروري یتعلق بالباحث، ویتوقف علیها نجاح البحث، فالباحث :الرغبة-  

تتأصل شخصیته العلمیة من خالله، ومن الضروري أن  هو سید بحثه، وهو صاحبه، وسوف

  .یبدع فیه

یتناول هذا الشرط المعنى، والغرض فموضوع البحث یجب أن  :الدقة والوضوح-  

متقننا في الصیاغة، : یكون واضحا في معناه داال على المراد منه، دقیقا في تناوله لألفكار

، فمهمة الباحث لیس فقط في اختیار والتعبییر، بأسلوب سلس، وكلمات محددة للغرض منه

العنوان، أو الموضوع، وٕانما إتقان االختیار لفظا وتحدیده غرضا وبتعبییر واضح جدذاب ال 

  .لبس فیه وال غموض

فیشترط بالنسبة . وال قصیرا مخال, بأال یكون طویال ممال:التحدید اللفظي-  

والتي تفي بالغرض أي بیان المقصود،  للموضوع،أو العنوان التحدید لأللفاظ، والكلمات القلیلة

  وخیر الكالم ما قل ودل
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یعتبر توفرها شرطا ضروریا الختیار الموضوع، وعلى :توفر المصادر، والمراجع  

الباحث أن یتجنب المواضیع التي تتصف بندرة المراجع حتى ال یضیع وقته وجهده ومن هنا 

اقة، والتي ال مراجع لها، ویقوم بعض تقتضي الضرورة عدم التسرع في اختیار المواضیع البر 

  .والمراجع العلماء القیمة العلمیة للرسالة بكثرة المصادر

وهي خطوة ال حقة لخطوة اختیار :خطوة إعداد خطة البحث: ةالخطوة الثانی-6-2  

الموضوع، وسابقة لخطوة جمع المادة العلمیة، ولكنها متزامنة مع خطوة جمع المصادر 

  العلمیة

للبحث وبالمقانة  ة البحث أهم الخطوات االساسیة، والهیاكل التنظیمیةوتعتبر خط  

فهي الهیكل التنظیمي، والبناء الهیكلي للبحث، وهي المشروع الهندسي ألقسام، وعناصر 

البحث المعنویة، ولذا یجب أن توضع بإحكام، وأن ترسم بإتقان، وكما هو الحال بالنسبة 

كما یجب أن یطلع بل أن یستعین في تخطیطه لبحثه للهیكل التنظیمي الهندسي للمبنى، 

بخطط البحوث السابقة استرشادا بها ولیس اتباعا لطرقها وتتناول الخطوات الرئیسیة لخطة 

  البحث األمور التالیة وهي 

الخاتمة -األبواب والفصول والمباحث والمطالب وعناوینها-المقدمة-عنوان البحث  

  -:حث مایليویجب أن یراعى بالنسبة لخطة الب

  یجب أن یبدأ التقسیم بالباب، ولیس بالفصل، ألن الباب أعم من الفصل-أ  

یجوز للباحث أن یكتفي بتقسیم البحث إلى أبواب فقط، ولكن تفریع األبواب إلى -ب  

  فصول أفضل

فهذا أر متروك .لیس هناك عدد حدد لألبواب، والفصول متفق علیه منهجیا-ج  

ت بحثه، ومنها غزارة العناوین من عدمها، فهناك من العناوین ما للباحث یحدده تبعا لمقتضیا

هو غزیر في مفاهیمه، وأفكاره، وجزئیلته ومشكالته یحتاج تأصیلها، والكتابة حولها إلى عدد 

  .أكبر من األبواب والفصول

لیس بالضرورة أن یكون هناك تماثل بین أعداد التفریعات المتعلقة باألبواب، -د  

مباحث، فقد تقضي الضرورة االكتفاء بعنوان أحد األبواب، وعدم تفریعه، في والفصول، وال
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حین إذا اقتضت الضرورة تفریع باب إلى ثالثة فصول ثال، فال یشترط أن تقسم االبواب 

ونفس الشیئ بالنسبة لفریعات الفصول، فإذا قسم أحد . األخرى إلى نفس العدد من الفصول

فلیس من الضروري أن تفرع الفصول األخرى إلى نفس .ثالفصول إلى عدد معین من المباح

  العدد من تلك المباحث

ال یجوز مطلقا تقسیم البحث إلى فرع واحد أي باب واحد، أو فصل واحد، بل -ه  

  .یجب أن ال تقل التقسیمات عن بابین أو فصلین،أو مبحثین

  كل منهاال یجوز تقسیم البحث إلى أبواب، وفصول، ومباحث دون ذكر عنوان ل-و  

ضرورة التناسق، والترابط بین العناوین كلها، یمعنى أن تكون العناوین من جنس -ي  

بعضها البعض، أي ضمن مؤشرات وضوع البحث، وجزئیاته، وأفكاره فالمنهجیة في إعداد 

خطة البحث تقتضي أن تكون عناوین األبواب من جنس العنوان الرئیسي للبحث، وأن تكون 

نس عناوین أبوابها؛وأن تكون عناوین المباحث من جنس عناوین عناوین الفصول من ج

  الفصول، وأن تكون عناوین المطالب من جنس عناوین المباحث التابعة لها

الباب، ثم الفصل ثم : من المتفق علیه منهجیا أن ترتیب تقسیمات البحث كالتالي-ك  

  المبحث، ثم المطلب، ثم الفرع، ثم البند

جیا أنه إذا فرع الباب إلى فصول یكتفى بكتابة مقدمة قصیرة من المتفق علیه نه-م  

  عنه، وعلى أن یترك الشرح، والصیاغة المفصلة لفروعه إلى فصوله، ومباحثه، ومطالبه

  :تعدیل خطة البحث  

وهو أمر جائز، وبعتبر ضروري، وبدیهیا في كثیر من الحاالت، وذلك على ضوء   

فخطة البحث األولى، والتي سجلت في البدایة  .البحثمطاعات الباحث المتأنیة أثناء إعداد 

هي خطة مبدئیة وغالبا ما یجد ما یخالفها أو یناقضها وعلیه تسم أنظمة الجامعات بإجراء 

  تعدیالت، ویشترط أال تكون جوهریة ، وٕابالغ الجهات بصفة رسمیة
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  ولالسداسي األ )         بحث(مقیاس مشروع مذكرة        الخامسةالمحاضرة 

  

وهي خطوة شكلیة إجرائیة ضروریة : خطة تسجیل البحث:ة الثالثةو الخط-6-3  

للحصول على موافقة القسم ث المعهد بعد عرضها على األستاذ المشرف والموافقة علیها یتم 

یلیها صدور .الحصول على إذن المشرف لطباعة البحث والتي غالبا ما تكون طباعة أولیة

بعدها صدور قرار المناقشة من الهیئة المكلفة وموعد )المناقشة(قرار بتشكیل لجنة خبراء 

المناقشة، في نهایة المناقشة یتداول أعضاء اللجنة حول البحث بصورة سریة ثم یعلنون 

القرار سواء بالقبول النهائي لتودع المذكرة على مستوى المصالح أو بالتأجیل أو بالتعدیل 

 .تعدیال والتعلیمات الصادرة عن اللجنةلتوضع المذكرة بعد التصحیح واتباع ال

ویفضل االیجاز  )آخر ما ینجزه الباحث(:خطوة مقدمة البحث :ة الرابعةو الخط-6-4 

، واالكتفاء بصفحة إلى ثالث صفحات على االكثر ، وبحیث یذكر الباحث فیها العناصر 

  .التالیة ، بإیجاز 

عاده ، وجزیئاته ، ومشكالته أي عناصره ، وأفكاره ، وأب :التعریف بموضوع البحث -

 .الرئیسة

یبین الباحث مكامنها ، واالسباب ، والمبررات التي تستند إلیها أهمیة :أهمیة البحث -

  .البحث ،، وكذلك أهمیة النتائج التي توصل إلیها الباحث في بحثه

. ویتعلق بالسبب الرئیسي الدافع العداد البحث ، وبشيء من التحدید  :غرض البحث -

ل بحث هدفه ، ودوافعه ، وأغراضه فضال عن الهدف العام لكل البحوث ، وهوالهدف فلك

فیما اذا كان الغرض یكمن  في دراسة : فالباحث یبین على سبیل المثال . العلمي 

. أو اكتشاف صحة نظریة ، أو تبنیها ، أو نقضها . إخباریة ، أو نظریة ، أو ترفیهیة 

داة یستعین بها الباحث في إعداده لبحثه ، وخاصة إذا أو اختراع آلة ، أو جهاز ، أو أ

وكذلك قد یكمن الغرض في محاولة الباحث . كان یتعلق بالعلوم الطبیعیة ، أو التطبیقیة 

كالعالم أو رجل سیاسة ، أو : تحلیل حادثة تاریخیة ، أو إجراء دراسة حول شخصیة ما 
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وقد یكمن الغرض أیضا في . ة قائد عسكري ، أو شخصیة قدمت خدمات جلیلة لالنسانی

وقد یكمن الغرض أیضا في استهداف . إجراء دراسة معینة خالل فترة زمنیة محددة 

صیاغة توصیات ، أو مقررات ، أو نصائح تقررت في إحدى الملتقیات الفكریة ، أو 

الندوات العلمیة وقد یكمن الغرض أیضا في أنه للمتعة العقلیة ، أو التأمل الفكري ، أو 

  .لنفع االقتدائي ، أو النصح الدعوي ا

وما إذا كانت استنباطیة ، أو استقرائیة ، أو تجریبیة ، أو وصفیة ،  :منهجیة البحث -

و تتناول أیضا الخطوات االساسیة للبحث ، . أو تربویة ، أو استردادیة تاریخیة 

، واللفظیة ،  كاالسالیب التعبیریة: واالسالیب التي استخدمها الباحث في إعداد لبحثه 

: وتشمل المنهجیة أیضا الوسائل المادیة . والمترادفات ، والجمل ، والتراكیب ، وغیرها 

كالعینات البشریة ، واالدوات ، واآلالت ، واالجهزة ، ، ووسائل االیضاح ، وغالبا ما 

  .تتعلق هذه بالبحث العلمي التطبیقي 

ا الوثیقة بالبحث ، وفائدتها في بلورة ویذكر الباحث عالقته :الدراسات السابقة للبحث -

. مشكلة البحث ، والمناهج ، واالدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة لالستفادة منها 

وكذلك أخطاء الباحثین السابقین ، ونتائج دراساتهم ، ومساهماتهم بالنسبة لمشكلة البحث 

إضافات جدیدة یستند إلیها وكذلك بیان المراجع لتلك الدراسات ، وغیرها مما یعتبر . 

  .الباحث لوضع بحثه في موضعه السلیم دراسیا 

ومنهم المشرفون الذین ساهموا في إعداد البحث ، وتقدیم : االشخاص ، والجهات -

  .المعلومات له

أي عناوین االبواب فقط إذا قسم البحث إلى االبواب ، أو  :العناوین الرئیسة للبحث -

  .قتصر البحث على ذلك عناوین الفصول فقط إذا ا

  لدراسةلإعداد الخطة المقترحة : ة الخامسةو الخط-6-5  

تمثل خطة البحث اإلطار األساسي الذي یحدد للباحث كیفیة السیر في الدراسة من         

الناحیة اإلجرائیة والمنهجیة ، فهي تضع الباحث على بدایة الطریق نحو الدراسة التي یقوم 

  .تحقیق الهدف الذي ینشده من تلك الدراسة بها ، وتنتهي به إلى 
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  2جامعة باتنة 

  معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

  .....................قسم

اللسانس، الماستر، ( مشروع بحث مكمل لنیل شھادة 
  ..في)دكتوراه

  .....................................:..........عنوان البحث

  .......................میداني على مستوى مشروع بحث

  :.............إشراف األستاذ:............               إعداد الطلبة

  : ......./........السنة الجامعیة 

  

وٕاعداد خطة الدراسة ال تكون بین لیلة وضحاها ، وٕانما تستغرق وقتا وجهدا كبیرا   

وحتى تحدید استكمال  –كما تقدم  –منذ اختیار مشكلة البحث وتحدیدها وصیاغتها بدقة 

  .بقیة عناصر الخطة

رورة اإللمام بعناصرها األساسیة وتتطلب عملیة إعداد الخطة المقترحة للدراسة ض  

  :هذا ویمكن استعراض تلك العناصر فیما یلي. المكونة لها 

  :صفحة عنوان الدراسة : أوال   

بالنسبة لصفحة عنوان الدراسة لیس لها شكل أو نموذج محدد تنفق علیه ، ولكن   

ث أجزاء یمكن هنا عرض النموذج الشائع في تصمیمها ویمكن تقسیم صفحة العنوان إلى ثال

، بحیث یحتوي كل جزء على البیانات المطلوبة ، ویمكن أن یتضح ذلك من خالل المثال 

  :التالي

  مشروع البحث ویشمل العناصر التالیة

  

  

  

  

  

  

  

  مشروع البحث  :1الشكل 
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  2اتنة جامعة ب

  معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

  ..........................قسم

  .....في)الدكتوراهاللسانس، الماستر،( بحث مكمل لنیل شھادة 

  :...............................................عنوان البحث

  .......................بحث میداني على مستوى

  :.............إشراف األستاذ............               :إعداد الطلبة

  : ......./........السنة الجامعیة 

 

تقریر البحث النهائي ویشمل 

  العناصر التالیة

  

  

  

  

  

  

   البحث النهائيتقریر : 2الشكل                               

  : إشكالیة الدراسة: ثانیا  

الدراسة بدایة استهالكیة منطقیة تقود الباحث إلى صیاغة مشكلة  إشكالیة تعتبر   

الدراسة المراد بحثها ، حیث تتضمن المعلومات والبیانات التي ترتبط أو تتعلق بموضوع 

  :الدراسة عدة أهداف منها  إشكالیة الدراسة ، لذلك یجب أن تحقق 

 .استعراض العوامل والمتغیرات التي ترتبط بموضوع الدراسة  - 

التي یتمكن أن توضح ) إذا لزم األمر( استعراض بعض اإلحصائیات والمؤشرات  - 

 .مدى أو حجم المشكلة وطبیعتها

االستعانة ببعض المصادر والدراسات التي تساعد في تحدید مشكلة الدراسة وكذلك  - 

 .واقع المشكلة ومداها 

 .همیة الدراسة إبراز أ - 

 إبراز التفاعل بین متغیرات الدراسة وباقي العناصر - 

 :مشكلة الدراسة : ثالثا 
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وتمثل خطوة أولى متقدمة ، وعلى الباحث أ، یقوم بتحدیدها ، وبلورة . تحدید المشكلة 

عناصرها ، وأفكارها ، والتي تتمحور حول محاور عدیدة یضفي بیانها وضوحا شدیدا یساعد 

  :تحدید مشكلة بحثه ، وأبعادها ، ومن أهم هذه المحاور  الباحث على

عناصر المشكلة ، واالفكار ، والمسائل ، و الجزیئات ، والمبادئ ، والحیثیات ،  - 

والجوانب ، واالبعاد وغیرها ، وبحیث یجب تحدیدها ، وعدم تركها عامة ویجب أن 

  . تكون ألفاظها ، ومداوالتها دقیقة تدل على معانیها المقصودة

تتطلب عملیة صیاغة المشكلة استخدام عبارات وجمل دقیقة ومحددة بطریقة   

  :وتأخذ صیاغة المشكلة صور متعددة یمكن أن تتضح كما یلي. موضوعیة 

  : صیاغة تقریریة -أ

تصاغ مشكلة الدراسة في صورة تقریریة ، بحیث تشتمل فقراتها على جمل 

لحات والمفاهیم المرتبطة وعبارات محددة وواضحة ، وكذلك تتضمن المصط

  .بموضوع الدراسة ، والتي غالبا ما تمون قد وردت في عنوان الدراسة 

  :صیاغة استفهامیة - ب

یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في صورة أسئلة بحثیة ، تعكس اإلجابة المتوقعة 

أو النتائج المحتملة للدراسة وعادة ما تتمثل الصیاغة في تحدید التساؤل 

األساسي لموضوع الدراسة ، ویمكن كذلك االستعانة بتساؤالت الرئیسي أو 

  .فرعیة تساعد الباحث في اإلجابة على التساؤل الرئیسي 

  :صیاغة تجمع بین الصورتین السابقتین  -ج

یمكن صیاغة مشكلة الدراسة  في صورة تقریریة واستفهامیة معًا، حیث   

ات ، ثم یستخلص منها یستعرض الباحث مشكلة الدراسة في شكل فقرة أو فقر 

  .التساؤالت البحثیة كطریقة أكثر تحدیدا لما تسعى الدراسة لألجابة علیه

وعلى وجه العموم ، فهناك عدة معاییر أساسیة یجب مراعاتها عند   

  :فیما یلي "   kerlingerكیرلنجر" صیاغة المشكلة ، كما حددها 

 .أن تعكس المشكلة العالقة بین متغیرین أو أكثر  - 
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 .تكون المشكلة محددة وواضحة ، بعیدة عن الغموضأن  - 

 .أن تكون المشكلة قابلة للدراسة، ویمكن اختبارها وتجریبها  - 

سؤال المشكلة "   : في هذا الصدد "   hopkins" " هوبكنر " ویقول     

، وٕاذا ) نعم أو ال( الذي یصاغ صیاغة جیدة ، هو السؤال الذي ال یجاب عنه ب 

  .السؤال ال یتطلب بحثاكان األمر كذلك فإن 

  

  السداسي األول)         بحث(مقیاس مشروع مذكرة        السادسةالمحاضرة 

  هداف الدراسةأ :رابعا  

  والغرض من هذه الخطوة هو تحقیق اآلتي

 الكشف عما یرید الباحث أن یفعله في دراسته وكذا ما یرید التوصل إلیه من خاللها - 

 ات وعناصر الدراسةالكشف عن الواقع الحالي لمتغیر - - 

 الكشف عن المشكالت واألسباب المتعلقة بموضوع الظاهرة التي یدرسها الباحث- - 

 االجابة عن تساؤالت الدراسة - 

 بین هدف الدراسة وبین أهمیة الدراسة قویجب اإلشارة هنا إلى توضیح الفر -

حیث تبحث .یقصد به ماترید الدراسة أن تكشف عنه أو تتوصل إلیه: هدف الدراسة

. هداف الدراسة في ماذا عن الظاهرة المراد دراستها، أو كیف تحدث ظاهرة ما أ

ولذلك تتوقف أهداف الدراسة عند حدود التوصل إلى النتائج ومعالجة القضایا 

  والمشكالت البحثیة

اهمیة الدراسة ویقصد بها ، لماذ هذه الدراسة؟ وما یمكن االستفادة به من نتائج في 

؟ وما تفید القائمین على العمل في المجال الذي تدور في ...بويالمجال العلمي والتر 

  فلكه؟ وكیف یمكن أن تثري المعرفة سواء في المجال النظري أو التطبیقي؟

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن استخالص الباحث لمبررات الدراسة قد یساعده إلى حد 

  كبیر في إبراز أهمیتها
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فلسفیة، حیث یمكن وراء تحقیق أهدافها فكر  وتعتبر أهمیة الدراسة بذلك ذات أبعاد

ورؤیة فلسفیة، ألنها ال تتوقف عند حدود التوصل إلى النتائج البحثیة، وٕانما تتعدى 

ذلك إلى مدى االستفادة التي یمكن أن تحققها نتائج الدراسة في تطویر المجتمعات 

  وٕاسعاد البشریة، من خالل معالجة قضایاها إیجاد حلول لها

  

  منهج الدراسة :اخامس-

ینبغي على الباحث تحدید المنهج الذي یستخدمه في تحقیق أهداف الدراسة ،   

ویتوقف هذا على ضرورة التعرف على طبیعة الدراسة وأهدافها، وكذلك على طبیعة صیاغة 

، وقد یستخدم الباحث في دراسته أكثر من منهج وفقا لما تقدم، )إن وجدت(فروض الدراسة

  :وقد صنفت مناهج البحث إلى عدة تصنیفات مختلفة حسب الهدف أو الغرض منها مثل.

  :مناهج تصنف حسب البعد الزمن وتشمل-أ

  )الماضي(المنهج التاریخي-

  )الحاضر(المنهج اإلمبیریقي-

  )المستقبل(االمنهج التنبؤي-

  :مناهج حسب حجم العینة وتشمل- ب

  منهج دراسة الحالة-

  منهج العینة-

  االصل االحصائي العاممنهج -

  مناهج حسب المتغیرات المستخدمة في الدراسة وتشمل-ج

  المنهج البعدي-

  المنهج شبه التجریبي-

  المنهج التجریبي-

  :مناهج تصنف حسب الهدف من الدراسة وتشمل-د
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  المنهج الوصفي-

  المنهج المقارن-

  المنهج االرتباطي-

  المنهج التفسیري-

  :الستداللیة وتشملمناهج تصنف حسب الطریقة ا- ه

  المنهج االستقرائي-

  المنهج االستنتاجي-

  :تصنیفات أخرى لبعض المناهج وتشمل-و

  :وهذا سنقسم إلى ) المقانة في النمو والتغیر(المنهج االرتقائي-

  المنهج الطولي

  المنهج المستعرض

  منهج التحلیل التتابعي

  المنهج المقارن

  منهج التحلیل البعد

  دیةمنهج التقاریر السر 

  منهج الدراسات الكمیة

  أدوات الدراسة: اسادس  

دوات الدراسة أحد أهم األسالیب المستخدمة في جمیع المعومات أتعتبر 

وتحدید أدوات الدراسة التي سیتم االستعانة بها في البحث یتوقف على مشكلة .والبیانات

سالیب جمع الدراسة والتساؤالت التي یرید الباحث اإلجابة عناها ویمكن استعراض أ

  :المعلومات فیما یلي

  المالحظة-أ

  :مالحظة مباشرة-1
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وتقوم على مراقبة سلوك أفراد العینة في ظروف بیئیة معینة ، مع العلم المسبق بأنهم تحت 

  عملیة مراقبة أو مالحظة

  مالحظة غیر مباشرة-2

  وتتم بمالحظة سلوك أفراد العینة دون علمهم بأنهم مراقبون 

تخدمة في الحصول على المعلومات بطریقة المالحظة ما یسمى بقوائم ومن األدوات المس

  : الرصد ومقاییس الرتب

  قوائم الرصد-

  مثال مالحظة العالقات االجتماعیة للفرد:  1جدول 

  قائمة السلوك االجتماعي لألفراد

  ال  نعم    م

       یشارك زمالئه بعض األعمال  

       یؤدي كثیر من األعمال بمفرده  

       ظیم األشیاء قبل البدء في العملیقوم بتن  

  

 

  :مقاییس الرتب-

ویتم الحصول بواستطها على المعلومات بصورة كمیة للسلوك الصادر من األفراد أو 

العینة، ویعتمد ذلك على قوة وأهمیة السلوك، ومعنى هذا أن المتغیر السلوكي یقاس 

  ك المتغیرباستخدام مقیاس ترتیبي، یحدد من خالل درجات قوة وأهمیة ذل

  )قیاس درجة السلوك التعاوني للرفد(مثال 

  غیر متعاون 123456متعاون 

یقوم الفرد بمشاركة اآلخرین أداء (وقد یعكس مقیاس الرتب تكرار السلوك مثل 

  ال یحدث - نادرا-أحیانا–عادة -دائما) األعمال
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من  ویمكن في ضوء ما سبق قیاس سلوك أو متغیر مثل االتجاهات االبداع وغیرذلك

  السلوك

  نةر مقیاس الرتب المقا-

  ویم فیه ترتیب السلوك أو المتغیر من 

  األفضل إلى األسو-

  القوي إلى الضعیف-

  الممتاز إلى المقبول-

  تصنیف مهارة الطالب(وعادة ما یصنف األفراد إلى فئات مئویة مثل 

  %10من فئة أعلى ..............

  %20من فئة أعلى ..............

  %30من فئة أعلى ..............

  %40من فئة أعلى ..............

  %50من فئة أقل..............

  ویمكن إعطاء أرقام وصف لمقیاس الرتب أو كالهما مثل   :2جدول 

1  2  3  4  5  6  7  

أضعف 

  المهارات

ضعیف 

  جدا

أفضل   جید جدا  جید  متوسط  ضعیف

  المهارات

  مثل: ن تصنف تبعا لطریقة المالحظةویجد اإلشارة إلى أن هناك أدوات أخرى یمكن أ

  السجالت-دفاتر الحضور–الیومیا 

  

  السداسي األول)         بحث(مقیاس مشروع مذكرة       السابعةالمحاضرة 
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  :المقابلة- ب

وهي اتصال شفهي مباشر مع أفراد العینة، وغالبا ما یشیع هذا األسلوب في البحوث 

  بحوث التربویةاالجتماعیة وقد تزاید استخدامه في ال

  :أنواع المقابالت

  :مقابلة مقیدة-1

وهي مقابلة تسیر وفق خطة معینة، ویطلق علیها أیضا الموحدة حیث یتم بناء خطة 

  المقابلة بطریقة موحدة في بناء العبارات واألسئلة، ویمكن أن یطلق علیها المقابلة الموجهة

  :مقابلة غیر مقیدة-2

مرونة، حیث یمكن تعدیلهل لتناسب أفراد العینة وهي مقابلة غیر رسمیة تتمیز بال

وفیما یسمح للفرد بالتعبیر عن ذاته بحریة، وحتى یشعر بأنه غیر . وتناسب المواقف المختلفة

  خاضع لعملیة المقابلة، ولذلك یطلق على هذا النوع من المقابالت بالمقابلة غیر الموجهة

  :االستبانة-ج

سئلة تصمم بهدف جمع المعلومات بع اإلجابة وهیر عبارة عن قائمة منظمة من األ

عن األسئلة التي تحتویها، االستبانة تهدف إلى الحصول على معلومات الحقائق، بینما قائمة 

  مسح اآلراء تهدف إلى الحصول على اتجاهات األفراد وآرائهم تجاه قضیة

  :اناتیأنواع االستب

  ):المغلقة(االستبانة الموجهة 

ن األسئلة المحددة وهي تسیر وفق خطة معینة، وعادة یجاب عن حیث تحتوي على عدد م

أو وضع دائرة أو مربع حول االجابة أو تحدد درجة على حسب ما ) نعم او ال(أسئلتها ب

  یرد في تعلیمات االستبانة

  :االستبانة غیر الموجهة

جابة بحریة وتعتمد على االجابة المفتوحة للفرد عن األسئلة المنتضمنة باالستبانة تكونم اال

  وأسلوب الفرد الخاص، أو یجیب عن االسئلة بالطریقة التي یرغبها
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  :االستبانة التوضیحیة

  وهي استبانة على شكل صور أو رسومات تختلف حسب الهدف منها

  :االختبارات أو المقاییس-د

" االختبارات على أنه إجراء منظم لقیاس عینة من السلوك" brown"یعرف براون 

منظم لالختبار هو العناصر المكونة له، كذلك إدارة االختبار واالشراف علیه، واالجراء ال

  ووضع عالمات موحدة لجمیع األفراد الذین یطبق علیهم االختبار

أما القیاس هومقدار أداء الفرد بناء على مقیاس رقمي، وتستخدم االختبارات لمالحظة عینة 

  ع أنواع السلوك المختلفة من السلوك كما تقدم، ألنه ال یمكن مالحظة جمی

اختبتر االداء، االتجاهات، : ویتمیز االختبار الجید بالمعیاریة، ومن أمثلة تلك االختبارات

  القدرات، المهارات

  :مزایا االختبارات المعیاریة

  الصدق–الثبات  -الموضوعیة

  حدود الدراسة:سابعا 

ة، فهي بمثابة االطار تمثل حدود الدراسة أهمیة كبرى للبحوث والدراسات بصفة عام

  الذي یحدد االجراءات التي تتم فیها الدراسة ویمكن تصنیف حدود الدراسة كما یلي

  

  :الحدود الزمانیة-

  ویتم فیها تحدید الفترة الزمنیة التي تم فیها إجراء أو تطبیق الدراسة

  الحدود البشریة-

  یهاویقصد بها تحدید الفئة المستهدفة التي سیتم إجراء الدراسة عل

  :الحدود المكانیة-

ویتم فیها تحدید المكان الذي سیتم فیه إجراء الدراسة، وتختلف هذه الحدود وفقا 

  لمایلي
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  فروض الدراسة-أهداف الدراسة-تساؤالت الدراسة

  :عینة الدراسة -ثامنا

یتم اختیار عینة الدراسة وفقا لنوع مشكلة البحث وأهدافه، ویتوقف تعمیم نتائج على 

صلي على مدى تمثیل عینة الدراسة لهذا المجتمع تمثیال جیدا، والعینة الجیدة المجتمع األ

هي التي تتوزع فیها خصائص المجتمع األصلي بالنسب كما جائت فیه، واتفق على أن 

من حجم المجتمع  %10یكون الحجم المناسب ألي عینة هو الحجم الذي ال یقل عن 

  األصلي

 فروض الدراسة -تاسعا

یعة الدراسة تحتاج إلى صیاغة فروض معینة، یجب معرفة أنسب إذا كانت طب

األسالیب لصیاغة تلك الفروض، وال شك في أن طبیعة تساؤالت الدراسة وأهدافها وكذلك 

  حدودها والدراسات والبحوث السابقة تلعب دورا هاما في عملیة الصیاغة

قة بین هذین النوعین ویجدر االشارة إلى ضرورة نعرفة نوعي الفروض، بحیث یمكن التفر 

  وهما كما یلي

  الفرض التجریبي أو البحثي-أ

یمثل الفرض التجریبي في الدراسة فرض البحث، ویقصد بذلك، أنه حدس جید أو 

والفرض التجریبي أو فرض البحث , توقع معقول للنتیجة التي سوف تتوصل إلیها الدراسة

،وكذلك خالصة )المستقلة والتابعة(اتیأتي نتیجة خالصة تأمل، وفهم  للعالقات بین المتغیر 

دراسات نظریة ونتائج دراسات وبحوث سابقة، لذلك فالفرض التجریبي وثیق الصلة باإلطار 

  النظري للدراسة، ویفضل دائما صیاغته في صورة خبریة

  :الفرض اإلحصائي- ب

تحتاج أي دراسة تستخدم الفروض إلى تحویل الفرض التجریبي إلى فرض إحصائي 

ید مقدار العالقة بین المتغیرات، مع ضرورة مقارنة هذا المقدار بمحك أو بمستو هو تحد

  معین لتقویمه
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  صیاغة الفروض اإلحصائیة

  :الفرض الصفري-أ

ویفترض في الباحث وجود عالقة بین المتوسطات االحصائیة المحسوبة للعینة وبین 

بین قیمةإحصائیة العینة وأن االختالف . متوسط المجتمع األصلي الذي اشتقت منه العینة

وبیت قیمة المجتمع األصلي هو اختالف راجع لعوامل المصادفة وأن الفرق هو فرق 

  ال ینتسبان إلى مجتمعین مختلفین مصادفة، أي فرق لیس له قیمة وأنهما بالفعل

  :الفرض البدیل- ب

الفرض الذي یحاول الباحث إثباته مقابل رفضه للفرض الصفري، ویشیر الفرض  هوو 

بین متوسطات إحصایة العینة وبین متوسط الكجتمع ) حقیقي(البدیل إلى وجود فرق معنوي

  :األصل، أي عالقة عدم التساوي وللفرض البدیل نوعین من الصیاغة

توجد فروق بین (وهو فرض یشیر عدم التساوي دون تحدید للتجاه مثال :فرض غیر موجه-

  بي غیر موجهفرض تجری) الذكور واالنات في القدرة البدنیة

طریقة التدریس (وهو فرض یشیر إلى عدم التساوي مع تحدید االتجاه مثال  :فرض موجه-

  فرض تجریبي موجه) الكلیة اكثر فعالیة من طریقة التعلیم الجزئیة

  :مصطلحات الدراسة:عاشرا

تمثل مصطلحات الدراسة أهمیة في إعداد البحث، فهي تساعد الباحث في التعرف 

المرتبطة بموضوع الدراسة، سواء كانت هذه المفاهیم متضمنة في عنوان على النفاهیم 

الدراسة أو متضمنة في تساؤالت الدراسة، أو یمكن لهذه المفاهیم أن تساعد بصفة عامة في 

كم أن عملیة تحدید مصطلحات الدراسة والمفاهیم .فهم العالقات المرتبطة بموضوع الدراسة

ى تحدید المفاهیم االجرائیة التي سیستخدمها في دراسته المرتبطة بها، تساعد الباحث عل

  وتحقق له أهداف تلك الدراسة

  مسلمات الدراسة:حادي عشر
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وهي بمثابة افتراضات یسلم بها الباحث منذ بدایة الدراسة، فهي تساعده على السیر 

في دراسته بصورة منطقیة وموضوعیة، وبدون هذه المسلمات قد تصعب مهمة الباحث في 

  كم أنها تساعده على تبریر اختیار الدراسة.قیق دراسته على أكمل وجهتح

  :الدراسات السابقة:ثاني عشر

تمثل الدراسات السابقة أهمیة خاصة، فهي تساعد الباحث في كثیر من إجراءات 

  :الدراسة مثل

  إعداد خطة الدراسة

  االطار النظري للبحث

  إبراز حجم ومدى مشكلة الدراسة

  ائجها في صیاغة الفروضاالستفادة من نت

  االستفادو منها في تحدید ادوات الدراسة والمنهج المستخدم

  االستفادة منها في المعالجة االحصائیة

  معرفة الباحث لموقع دراسته بین هذه الدراسات وما تضیفه عن سابقاتها مما تبرز أهمیتها

  تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة

والدراسات السابقة التي ترتبط بدراسته مباشرة، وكذلك هذا ویفضل أن یختار الباحث البحوث 

التي ترتبط بالمفاهیم والعالقات والمتغیرات التي یحددها الباحث في دراسته، كما یفضل أن 

یلجا الباحث إلى الدراسات الحدیثة أوال،إال إذا كانت الدراسة في المجال الذي یبحثه نادرة او 

  قلیلة

فقد . ي تحدید موضع الدراسات السابقة في  فصول الدراسةوتختلف كثیر من االتجاهات ف

یرى البعض إمكانیة وضعها ضمن الفصل األول والخاص بخطة الدراسة، بینما یرى البعض 

  التین فالموضعین ال خالف علیهما،وفي كال الح, اآلخر بوضعها في فصل منفرد بذاته

  

  السداسي األول     )    بحث(مقیاس مشروع مذكرة        الثامنةالمحاضرة 
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  خطوة جمع المصادر والمراجع:سادسةالالخطوة -6-6 

تتسم بالبحث األعمق،  تتزامن مع الخطوة السابقة، وهي خطوة إعداد الخطوة إال أنها  

واالطالع األوسع، والتفتیش األكثر، واالقتناء األكبر للمصادر، والمراجع المتعلقة بالبحث، 

  من األمور التالیةویمكننا تأصیا هذه الخطوة ض

والتي یجد فیها الباحث مواد، وموضوعات  -جمع المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث-

  وافرة، وغزیرة تخدم موضوع بحثه

اقتناء المصادر والمراجع - -جمیع المصادر والمراجع المتعلقة باالقتناء المادي أو التدوین-

الواضحة ،  حقائق الغزیرة ،واالفكار النیرةوالتي تزخر بالمعلومات الوفیرة ، وال . -القدیمة

وفي الوقت نفسه تؤصل أصول العلوم الحدیثة بنظریاتها، وأفكارها ، . والجزئیات االصلیة 

  .الخ...وقواعدها

د فیها میتغاء من العلوم حیث یج-اقتناء المصادر الحدیثة، وهي ال غنى عنها للباحث-

  .والتي تخدم موضوع بحثه، وغرضه الحدیثة،والنظریات ، واالفكار المستجدة ،

كالمجالت ، والنشرات ، والجرائد ، والصحف الیومیة ، أو –االطالع على الدوریات -

عالقة حیث كثیرا ما تنشر مقاالت ، أبحاث لها . االسبوعیة ، أو الشهریة ، أو السنویة 

  .بموضوع البحث محل الدراسة 

سواء كانت في . الحكومیة  ، والمطبوعات وهي النشرات–االطالع على الوثائق الرسمیة -

  .وال یكتفي فقط بالنشرات غیر الحكومیة. ، أو احصائیات ، أو أبحاث شكل تقاریر

والتي تنشرها دوائر المعادرف العالمیة حتى  –االطالع على أمهات المراجع ، والمصادر -

الخلفیة الثقافة ،  في تكوینبالبحث ، ولكنها تخدمه من حیث مساهمتها  ولو أنها التتعلق

والتي الغنى عنها  لكل ؛فهي توسع مداركها الذهنیة ،وتعمق قدراته التحلیلیة ، وتنشط 

  مواهبه 
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وهي ذات المعلومات ، والحقائق  -االطالع على المصادر ، والمراجع االولیة االصلیة -

د بتفسیرها ، أو االصلیة التي لم تتنوالها االیدي ، ولم یجر اقتباسها من قبل ، ولم یقم أح

  :ومن المصادر االولیة . شرحها ، أو تدوینها بالنقل 

االطالع عل المصادر الثانویة ، وهي التي تتناول المعلومات في المصادر االصلیة -

وهذه المصادر مهمة للباحث تساهم في . ، والتفسیر، والتعلیق ، والتقدبالشرح، والتحلیل 

  :ومن المراجع الثانویة . ضافة لهاتوضیح المعلومات االولیة ، وفي اال

  

  

  

  

  خطوة صیاغة البحث-الخطوة السابعة-6-7  

  وهي من أهم ، وآخر خطوات إعداد البحث العلمي تعقب خطوة جمع المادة العلمیة  

وبهذه الخطوة یصوغ الباحث بحثه، ویكتبه بصورته النهائیة مجسما فیه أراءه . 

ل عرضه لقدراته التعبیریة في اللفظ، واالسلوب مثبتا ومن خال ،الجدیدة ، وتحلیالته العمیقة

ویمكن تفریغ خطوة صیاغة . ذاتیته، وشخصیته العلمیة في استقالله لبحثه ، وسیطرته علیه

  :منها البحث ضمن إجراءات، وقواعد إجمالیة

أن یضع الباحث أمامه المادة العلمیة التي جمعها سواء على البطاقات ، ، أو بالتصویر ،أ -

  .الخ...الكمبیوتر ، أو باالنترنت ، أو بالمقابلة ب

أن یقرأ الباحث تلك المادة موضوعا موضوعا ، أو فقرة فقرة ، وبتركیز ، وبتمعن شدیدین -

  .،وأن یفهم الموضوع جیدا ، وأفكاره الرئیسة ، ویهضمه تماما 

 بیراته ، وجملهیعبر الباحث عما قرأه، وما غرس في ذهنه من أفكار ، وذلك بأسلوبه، وتع -

  .، ومفرداته ، وأسالیبه، وتراكیبه، وكلماته ، وألفاظه دون نقل لها من الغیر 

  .، والموضوعضرورة صیاغة البحث بالمنهجیة المناسبة لنوعیة الدراسة -
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الطریقة ، والمسلك بینما االسلوب یعنب : فاألول یعني.أن المنهج غیر االسلوب 

والتعبیرات التي یعبر بها الباحث عن المعاني ، واالفكار ،  االلفاظ ، والكلمات ، والجمل ،

ویستخدمها في استخالص النتائج ، ویقوم بالربط المحكم بینما ، وبشكل انسیابي ، وبحیث 

  .یضفي على السیاق التعبیري السالسة ، والعذوبة

ومهما كان موضوع البحث أدبیا ، إنسانیا ، نظریا أو  –إن مقتضیات الصیاغة 

جمع بین منهجي االستنباط، ولي ، و یا ، تطبیقیا تقتضي بل تملي على الباحث االعمل

  .واالستقراء

  إن عملیة الصیاغة لیست عشوائیة فإما أن تكون استنباطیة ،أو استقرائیة ، 

وٕاذا كان االستنباط یعني التحلیل األولي ، والشرح ، والسرد ، فإن االستقراء یعني 

ق ، والمالحظة ، والمشاهدة ، والقراءة المركزة ، والتمعن ، والتبحر ، التحلیل الدقیق ، والعمی

وكال المنهجین ال یستغني عنهما .، وٕاجراء التجارب إن لزم االمر والتبصر في المعاني 

، االستقراء یتنوالن أثناء الصیاغة تحلیل إن منهجي االستنباط . الباحث في صیاغة بحثه 

لتأكید صحتها ، وتفكیك القضایا لفهم والحقائق العلمیة  النظریات العلمیة إلثباتها ،

وكال . ، وربط المقومات بالنتائج ، والكلیات بالجزیئات ، والمبادئ بالفروع عناصرها

، ومن ثم لتبینها ، المنهجین یدعم عملیة الصیاغة باألدلة ، والحجج ،والبراهین ، ومناقشتها 

  .أو دحضها ، أو الرد على أصحابها 

كلیهما یقتضیان حسن السبك ، والعرض لألفكار ، وترتیبها ، وحسن ك فإن وكذل

أي اإلطناب في الشرح ، والتحلیل ، واستخدام المحسنات .استخدام المختصرات ، والمطوالت 

وكال . كالجیناس ، والطباق ، واالستعارة ، والكنایة ، والتمثیل : البدیعیة بال مبالغة 

، والرسوم واالجهزة ، المصطلحات ، والجداول ، واالحصائیات المنهجین یقتضیان استخدام 

واالدوات ، والمقاییس ، والعوامل مما یسهل على الباحث االستنتاج المنطقي السلیم ، 

  .والمنشود ، واستخراج ، وحساب المعدالت ، والنسب ، وغیرها

علمیة تبدو استخدام منهجي االستنباط ، واالستقراء في صیاغة البحوث ال إن ضرورة 

أن صیاغة ، وٕاعداد البحوث لیست عمال ترفیهیا ، وٕانما للمساهمة  واضحة جلیة إذا علمنا
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العلمیة عنصرا هاما بالنسبة لها ، وما في حل مشاكل المجتمعات ، والتي تعتبر البحوث 

كان إعدادها إال لحلها ؛ وعلى اعتبار أن من أهم خصائص البحوث العلمیة أنها مجتمعیة 

  .نیة انسا

وال شك أن أسلوب الغموض ، والتعقید یذهب جمال المعنى ، ومراد اللفظ ، وعذوبة 

 .اللحن

مع أسلوب اللغة ، أو  أن قواعد اللغة العربیة الفحصى تتنافى تماما:ویجب التنویه  - 

. اللفظ العامي ، والدارج بین فئات العوام من الجمهور ختى بعض المثقفین منهم 

  .للباحث أن یستخدم االلفاظ والتعابیر العامیة بمعنى أنه ال یجوز 

كذلك تقتضي تلك القواعد عدم استخدام الكلمات، والعبارات  االجنبیة إال عند الضرورة 

  .كالمصطلحات 

وتقتضي قواعد اللغة العربیة الفصحى أیضا تجنب االخطاء االمالئیة ، والنحویة ، واللغویة 

؛حیث تعتبر هذه االخطاء عیبا منهجیا بحوث المعاصرة ، والتي من النادر أن تخلوا منها ال

  .شكلیا ، وخاصة في بحثي الماجیستیر ، والدكتوراه

  وضوحاالدقة في التعبیر ، وعرض الحقائق بأقل االلفاظ -

. تجنب التكرار في التعبیر ، واللفظ للفكرة الواحدة ، أو االمر الواحد ، أو المعنى الواحد -

  .ي ال یضیف جدیدا إلى البحث فإن التكرار عیب منهج

التقلیل من االستشهاد باألمثال ، واالشعار ، والحكم ، واالقوال المشهورة ؛مثل ذلك قد -

  .یكون على حساب أفكار البحث ، وحیثیاته، ونتائجه

. الموضوعیة في الكتابة ، وباألسلوب الموضوعي المنصف لذات الباحث ، واآلخرین -

اظ التهكم والسخریة ، والحط لعلم، وأسلوب ب استخدام ألفوتتمثل الموضوعیة في تجن

اإلنصاف في الجمع بین الباحث نفسه، وبین غیره من وقواعد الموضوعیة تتناول . االخرین

أو المبالغة . ، والشدة غیر البناءة لآلخرین وتقنضي الموضوعیة تجنب المبالغة. الباحثین 

ویقتضي هذا تجنب استخدام ألفاظ ، وضمائر . ا خرین ذمأنفي االعتداد بالنفس مدحا ، واال

وأنا ، ونحن ، ونرى أن . ورأیي الذي الیناقش .  قولنا الذي الیرد: مثل . للذات المدح 
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ال یعلمون : استخدام عبارات الذم لهم مثل وبالنسبة لآلخرین ال یجوز . الخ ... العیب فیه

وكم من عالم نبذه الناس، وتخلوا عن  م شیئا، وجهالء، وأغبیاء ، وال مكانة لهم ، وأقواله

وهذا الذي نحذر منه خاصة باحثي الماجستیر . فاد ، وال استفادة  علومه لسوء أخالقه ؛ فال

  .، والدكتوراه في الجامعات العربیة 

أبراز شخصیة الباحث أمر ضروري في البحث؛ تدعیما الستقاللیته في الصیاغة، وقدرته -

یتمثل كل هذا في آرائه ، . ، والتحكم في عناصر موضوعه ن مادته على الكتابة ، وتمكنه م

، وسرده ، وتأصیله ، وتبنیة للموافق ، واالفكار العلمیة الجدیدة ، وتعلیقاته ، وأدلته ، ونقده 

، و أصالته، وهذا أن ابراز شخصیة الباحث تعني سیطرته على بحثه . أو القدیمة المطروحة

وهذا . تعتمد على النقل حیث تغیب عنها شخصیة الباحث عادة  ما یفرقه عن االبحاث التي

  : ما نراه الیوم بالنسبة للكثیر من االبحاث العلمیة سواء المؤسساتیة ، أو االكادیمیة 

وضرورة إنهاء الفصل . قبل الدخول في صیاغة الجوهر  بتمهیدضرورة ابتداء الفصل -

ءه ، وأفكاره في الموضوع ، أو الفكرة ، موجزة یبرز الباحث خالصة الفصل ، وآرا خالصة

  أو النتیجة ، ولیس بالضرورة وضع ، 

وتجنب التركیز . تحاشي عدم الفائدة في الصیاغة بتجنب الجدال العقیم الذي الفائدة منه -

وتجنب الكتابة في بدیهات مسلم بها حیث ال فائدة من ذكرها ، أو . على حقائق مسلم بها 

، وأفكار ، ومفاهیم تافهة ال قیمة علمیة لها ، وال تضیف في آراء وتجنب الخوض . شرحها 

 .، أو المعارف اإلنسانیة شیئا إلى العلوم 

  السداسي األول)         بحث(مقیاس مشروع مذكرة         التاسعةالمحاضرة 

  

 

  :مهارات تدوین البیانات:الخطوة الثامنة -6-8

جها الباحث والتي لها عالقة بموضوع ال شك أن البیانات والمعلومات التي یحتا

وهذا یحتاج إلى تدوین الفقرات . دراسته، من أحد المهارات التي یجب أن یتمتع بها الباحث
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أو البیانات المهمة بطریقة یمكن من خاللها سهولة استرجاع البیانات، وتحقیق االستفادة 

 كصفات معینة ویتضح ذلالمرجوة منها، وتدوین البینات والمعلومات في بطاقات ذات موا

  :من خالل اآلتي

  :بطاقة تسجیل البیانات-أوال  

  ت وبیاناتامیتم فیها تدوین ما یقتبس من معلو 

تسجل في البطاقات البیانات الكاملة عن المصدر الذي یتم االقتباس منه، وذلك على 

  :النحو التالي

ه من القیمة العلمیة كثار من الثقل الحرفي ، واالقتباس حیث تحط كثرتضرورة عدم اإل-

  .للبحث وعلى شرط اإلشارة الیه في الهوامش ، وتخریجه 

  :أي الكالم المنقول حرفیا ، ومنها. ضرورة التقید بالقواعد ، وشروط االقتباس  -

  .أن یكون قصیرا ، ویفضل أال یتعدى الصفحة الواحدة . أ

سلسل المنطقي ، أن یدمج االقتباس بأقصى درجة ممكنة في النص حتى یتحقق الت.ب

  والتتابع المتناقس 

وذلك بوضعه بین شولتین ، أو قوسین ، وترقیمه ومن ثم اإلشارة إلیه . تخریج االقتباس . ج

في الهامش ومن الضروري أن یخرج كل اقتباس ، أو اإلشارة الیه، وخاصة إذا كان قلیال 

ف صفحة ، أو صفحة ، أما إذا كان االقتباس كثیرا كنص. حیث یعبر عنه الباحث بأسلوبه 

أو نقال مشهورا لصاحبه ، أو معلومة محفوظة لعالم ، أو خاصة بمفكر ، فهذه یجب 

وفضال عن وضع المقتبس بین قوسین ، فیجب أن یوضع وضعا . تخریجها ، واإلشارة إلیها 

وبحیث یكون الهامش في بدایة . ممیزا بأن یترك فراغ قصیر بین أول السطر ، واالقتباس 

و أما بالنسبة . باس أوسع من هوامش االسطر األخرى غیر المنقولة ، والمكتوبة تحتهاالقت

فإنه یكتب بخط أصغر  –والذي یوضع أحیانا في الهامش أسفل الصفحة  –للكالم المقتبس 

  .من كالم المتنى، وبفراغات بین سطوره أضیق من الفراغ بین السطور العادیة
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وٕانما یجري االقتباس . الواحدة ، فال یجوز النقل الحرفي  أما إذا تجاوز االقتباس الصفحة.د

أي بصیاغته بأسلوب الباحث یلخص به المحتویات المقتبسة ، بكالمه ، . بنقل المعنى 

  .ومفرداته ، ویشیر في نفس الوقت إلى المرجع المقتبس منه كمرجع من المراجع البحث

وأن یكون . أصلیة ، أو أولیة  بأن تكون المصادر المقتبس منها –أصلیة المصادر .ه

مؤلفها ممن له خبرة فنیة ، وعلمیة كبیرة سواء في التألیف للكتب ، أو نشر البحوث ، أو 

  .كالماجیستیر ، والدكتوراه :التدریس ، أو االشراف على االبحاث األكادیمیة 

الجملة في حالة االضافة إلى االقتباس من قبل الباحث یجب أن یشار إلى الكلمة ، أو .و

  .المضافة بوضعها بین قوسین آخرین كبیرین لتمییز المضاف عن االقتباس 

أفقیة متتابعة محل ...قط نفي حالة الحذف من االقتباس یجب االشارة إلیه بوضع ثالث . ز

  .المحذوف 

االمانة ، والدقة في النقل ، واالقتباس باإلشارة إلى صاحبه ، وتخریجه ، وعدم نسبه إلى . ح

  .حیث یعتبر سرقة یحاسب علیها الباحث

. وذلك إذا جرى العرف بذلك ، وكان ذلك ممكنا . التقید بالقواعد اإلذن للكمیة المقتبسة . ط

كلمة ال یحتاج  300وجرى العرف في الجامعات األمریكیة أن االقتباس إذا كان في حدود 

الجامعات  وتسمح بعض. أما أن زاد على ذلك ، فاإلذن واجب. إلى إذن من صاحبه 

  .األمریكیة بأن یبلغ االقتباس الذي ال یحتاج إلذن إلى حوالي ألف كلمة 

أن الضرورة ال تقتضي اإلذن ،أو اإلشارة لكل اقتباس ، وٕاذا لم تكن هناك :ولنا التنویه

فالعلم للجمیع إال إذا كان االقتباس هو من تعابیر ، وأفكار اشتهرت . ضرورة لذلك 

  .، أو عالم ، أو مفكر مشهور ألصحابها كمؤلف معروف

 :التقید بأشكال االقتباس-ثانیا

من الكتب ، والمؤلفات ،والمجالت ، والدوریات الحدیثة ، والقدیمة  –االقتباس الكتابي . أ 

...  

  .ضرات ، أو المحدثات العلمیة امن المح –االقتباس السماعي .ب
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یر ، وفي حالة عدم تجاوز الصفحة بالنقل الحرفي للفظ من مؤلفات الغ -االقتباس الحرفي.ج

  االولى

وذلك بنقل المعنى من مؤلفات الغیر دون اللفظ ، وبعد صیاغته  –االقتباس التخلیصي . د

  .بأسلوب الباحث نفسه ، وذلك في حالة تجاوز االقتباس الصفحة الواحدة فأكثر

  تدوین البیانات للكتاب كمصدر-   

  اسم المولف

  اسم الكتاب كامال

  بعة أو الجزءرقم الط

  بلد النشر

  الناشر

  تاریخ النشر

  رقم الصفحة التي تم االقتباس منها

  تدوین البیانات للمجلة كمصدر-

  اسم المؤلف أو أسماء المؤلفین

  اسم المقالة كامال

  اسم المجلة

  )حسب الترتیب(رقم المجلد والجزء والعدد 

  لك الجهةالجهة التي تصدر المجلة والمؤسسة أو الهیئة التي تتبعها ت

  :تدوین البیانات للصحیفة كمصدر-

  .اسم كاتب المقالة 

  .عنوان المقالة

  .اسم الصحیفة 

  ).إن وجد(رقم السنة منذ تاریخ تأسیسها 

  .العدد
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  .الطبعة 

  ).إن وجد(الشهر ، الیوم ) الخاصة بإصدار المقال(السنة 

  :تدوین البیانات للمؤتمرات كمصدر-

  .اسم الباحث

  .عنوان الدراسة

  .سم المؤتمرا

  عة للهیئة.اسم الجامعة أو المؤسسة التي تعقد المؤتمر

  .الخ........-مركز - كلیة -المكان الذي یعقد به المؤتمر

  .البلد

  .الشهر ، الفترة التي عقد فیها المؤتمر، السنة

  ):ولم یكن هل كاتب أو مؤلف( تدوین البیانات للمؤسسات أو الهیئات كمصدر-

  عنوان الموضوع 

  )الخ...مجلس الوزاء –رئاسة  -منظم مركز –وزارة ( الهیئةاسم 

  القسم أو اإلدراة التابعة للهیئة 

  البلد 

  ).إن وجد الشهر والیوم(السنةأو الشهر ، الیوم، السنة 

یقوم الباحث بعد اإلنتهاء من عملیة تدوین البیانات الخاصة بدراسته باختیار النص   

، ثم یدون النص الخاصة بالمصدر في رأس البطاقة المراد اقتباسه، ثم یدون البیانات

المقتبس مستفیدا في ذلك بوجهي البطاقة ویجب أن یتبع الباحث طریقة موحدة في تدوین 

وٕاذا كانت البیانات تتعلق بالدراسات السابقة أو   المصادر ، وكذلك في عملیة القتباس

  :التي لها عالقة بموضوع البحث ، فیجب تدون مایي

  .بحثمشكلة ال

  .تساؤالت الدراسة

  ) .إن وجد( الفروض
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  .منهج البحث المستخدم وأدواته

  .وصف عینة الدراسة

  .التحلیل أو المعالجة اإلحصائیة المستخدمة

  .النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

بیانات أو معلومات أخرى ، یرى الباحث أنها تفیده في اإلطار النظري أو في تفسیر نتائج 

  .دراسته

  

  السداسي األول)         بحث(مقیاس مشروع مذكرة        العاشرةحاضرة الم

  

  :مهارات أخرى هامة لتدوین المعلومات-ثالثا

أو البیانات المتعلقة بموضوع البحث  عملیة تدوین المالحظات"   BEST"صنفلقد    

  :إلى أربعة عناصر ، وهي في حقیقة األمر مهارات هامة یجب مراعاتها كما یلي

  نقل من المرجع بدقةال-

  .على الباحث أال یلجأ للنقل الحرفي ، إال إذا كان النص المنقول یمثل أهمیة بالغة للبحث-

  .ال بد من تحقیق االنسجام بین ما اقتبس وبین ما قبله وما بعده-

  .إذا كان االقتباس حرفیا ، یجب أن یكتب كما هو ، حتى لو اشتمل على بعض األخطاء -

  .ت المراد اقتباسها ذات العالقة بالبحثتحدید الفقرا-

  "التعبیر بأسلوب الباحث-

ومدى قدرة الباحث غلى فهم النص المراد االستعانة به في البحث، ثم إعادة صیاغته   

الخاص ، بشرط عدم التشویه أو االخالل بالمعنى ، وبصفة عامة تحتاج هذه  بأسلوبه

  .المهارة إلى ممارسات ومحاوالت كثیرة
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تعتبر مهارة التلخیص من المهارات التي یجب أن تدرب علیها    یصالتلخ-

الباحث ، ألنها تحتاج للقراءة المتأنیة والفهم ، والقدرة على التعبیر ، وتتطلب هذه بالضرورة 

  .امتالك مهارات اللغة من قواعد وتراكیب

  التقویم الناقد -

التحلیل ، عندما یقوم بعملیة یجب أن یمتلك الباحث القدرة على التعلیق ، والتفسیر و    

  .وتدوین المعلوماتالقراءة 

  :هیكل البحث أو الرسالة: التاسعةالخطوة -6-9      

یمثل هیكل الریسالة أو البحث العلمي الدعامة االساسیة التي تجعل الباحث واقفا 

درجة على أرضیة صلبة، فإذا ما أتقن الباحث مهارة كیفیة بناء هذا الهیكل، فإنه یساعده ب

كبیرة في اجتیاز العدید من الصعوبات التي قد تواجهه أثناء كتابة التقریر أ البحث، ویمكن 

استعراض المحتوى الذي یضم هیكل الرسالة، أو بمعنى ىخر العناصر األساسیة لمحتوى 

  :الرسالة وذلك كما یلي

  

  

  

  

  

  قائمة المحتویات: 3جدول 

  الصفحة  الموضوع

  ه-أ  مقدمة

  لدراسةلمدخل : التمهیدي) األول(الفصل 

   اإلشكالیة - 1

  17  تساؤالت الدراسة - 2

 

 

 



 

 48 

  

  قائمة الجداول: 4جدول 

  

  17  فرضیات الدراسة - 3

  18  أأهداف الدراسة - 4

  19  أهمیةالدراسة - 5

  19  مصطلحات الدراسة - 6

   حدود الدراسة - 7

  21  الدراسات السابقة - 7

  60  تعقیب على الدراسات السابقة - 1- 7        

  62  لدراسة الحالیة من الدراسات السابقةموقع ا - 2- 7        

  الدراسة النظریة: الباب األول 

  نظریاتها- مكوناتها - مفهومها - االتجاهات: الفصل الثاني

   تمهید 

  65  مفهوم االتجاه -1

  66  تعاریف االتجاه - 1- 1

  69  خالصة

   الدراسة المیدانیة: الباب الثاني

   راسةاالجراءات المنهجیة للد.....: الفصل 

رقم 

  الجدول

  عنوان الجدول
  الصفحة

  179  یبین مواصفات عینة الدراسة حسب متغیر المستوى األكادیمي  01

  180  یبین مواصفات عینة الدراسة حسب متغیر االختصاص في البكالوریا  02

  181  یبین مواصفات عینة الدراسة حسب متغیر المعدل في البكالوریا  03
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  قائمة األشكال والرسومات البیانیة: 5جدول                                       

  

رقم 

  الشكل

  عنوان الشكل
  الصفحة

  80  یوضح مكونات االتجاه  01

  90 یبین مفهوم االتجاه كما یتناوله الباحثون  02

رقم الرسم 

  البیاني

  الرسومات البیانیةعنوان 
 الصفحة

  179  عینة الدراسة حسب متغیر المستوى األكادیمي یبین مواصفات أفراد  06

  180  یبین مواصفات أفراد عینة الدراسة حسب متغیر االختصاص في البكالوریا  07

  181  یبین مواصفات أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المعدل في البكالوریا  08

إلیه في بطاقة  یبین مواصفات أفراد عینة الدراسة حسب متغیر رتبة االختیار الموجه  09

  الرغبات عند التسجیل األولي
182  

  

  

  

  

  

  

  قائمة بمالحق الدراسة: 6جدول  

  

رقم 

  الملحق

  عنوان الملحق
  الصفحة

  80  أعداد السكان المقدرة في التجمعات السكانیة  01
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  السداسي األول  )  بحث(مقیاس مشروع مذكرة         الحادي عشرالمحاضرة 

  

  :صفحة الشكر والتقدیر

یوجه الباحث في هذه الصفحة الشكر والتقدیر لألشخاص والهیئات والمؤسسات التي 

قدمت له ید العون والمساعدة أثناء إجراء دراسته من حیث إمداده ببعض البیانات 

والمعلومات، والتي ساعدته في تطبیق الدراسة وما إلى ذلك حتى أم الباحث دراسته وال یحق 

  حة إلهداءللباحث تخصیص صف

  :التقید بعالمات الترقیم  -  

وهي تساعد على الفهم ، وٕادراك المقصود من اللفظ ، وال تكتمل عناصر صیاغة   

بها ، إن عالمات الترقیم المهمة ، وفوائدها  كثیرة في الصیاغة حیث لم یأتها بها  المادة إال 

المعاني المقصودة فهي تساعد على معرفة بدایة الجمل ، ونهایتها، وعلى فهم العلماء عبثا ، 

وببحیث یتعذر الفهم أحیانا بدونها ، ولكن لألسف الشدید فإن معظم المؤلفین الیوم یهملون  ،

  : ویمكننا تبیان مواضع عالمات الرقیم كما یلي . عالمات الترقیم 

  :مثل . توضع في نهایة الجملة التامة للمعنى ، وعند انقضاء الكالم (.) النقطة : أوال 

  :وتوضعان في الحاالت التالیة(:) نقطتان العمودیتان ال :ثانیا

 .أي بین القول ، وبین المقول –جملة القول، وبین جملة المقول بین  . أ

  .بین الشيء ، وبین أقسامه.ب

  .عند التمثیل ، وقبل االمثلة ، وبعد كلمة مثل .ج  

    

  

  

  :ومواضعها هي ) ،(الفاصلة  :ثالثا

  .بعد لفظ المنادى  . أ
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 .المعطوف علیهبین العطف ، و  . ب

  .بین جملة الشرط ، وبین جملة الجواب . ج

  .قسم ، وجوابهالبین . د

  .بین جملتین الثانیة سبب األولى: وموضعها  )؛(الفاصلة المنقوطة : رابعا

  .وموضعها نهایة جملة االستفهام ) ؟(عالمة االستفهام :خامسا

أو الفرح ، أو  وموضعها نهایة التعجب ، أو الحزن ، :عالمة التعجب: سادسا

  .الخ...التأسي

  .وموضعها ) -(الشرطة : سابعا

 :، أو في القصصبدل التكرار لألسماء التي تتكرر في الحوار  . أ

  .بین العدد ، والمعدود إذا كان في أول السطر. ب 

  -أوال:مثل

  -ثانیا  

  -ثالثا  

  -1أو   

  2-  

  3-  

  .یة ضوعها قبل ن وبعد الجملة االعتراضومو ) --(الشرطتان: ثامنا

  :وموضعها كالتالي [ ]أو ’ أو . ( )االقواس : تاسعا

 ا الجملة المنقولة حرفیا من كتب اآلخرین وتوضع بینه -"الشولتان  . أ

  .اآلیات ، واآلحادیث، وأقوال العلماء :مثل 

ویوضع بینها عبارات التفسیر ، والدعاء القصیر ،  –( )  :القوسان الصغیران  . ب

 .وأحیانا الكالم المقتبس
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ویوضع بینها كل زیادة ، أو اضافة یدخلها الباحث  -:[ ]القوسان الكبیران . ج

  .في نص منقول ، أو مقتبس 

  .وهي ثالث نقط أفقیة موضعها المحذوف من المقتبس.(...) عالمة الحذف : عاشرا

  .التقید باإلختصارات  -

ر وهي متعلقة باأللفاظ ، والكلمات ، والمصطلحات ، والتعبیرات التي یتكر   

وقد اتفق على اختصارها ن وبإعطاء رمز . ، أو الرسالة في البحث  ورودها 

خاص لكل منها تعرف به ن وعلى الباحث أال یقوم باختصار ما إال إذا جرى 

  :العرف على قبوله ، واستخدامه 

  :أمثلة على االختصارات

  .الخ= إلى آخره  

  .ا ه= انتهى 

  .ج= جزء 

  .ص= الصفحة 

  .س= سطر 

  . م.ق= یالد قبل الم

  .م= بعد المیالد 

  .ه=التاریخ الهجري 

  .ب . ص= صندوق برید 

  .ت= تلفون 

  .ت .س= سجل تجاري 

 . WWW= االنترنت 

   االستنتاجات وخالصة البحث واالقتراحات– الخطوة العاشرة-6-10

 

 

 



 

 53 

یذكر فیها . وهي آخر بند في أقسام الخطة ، وقبل خطوة فهرسة المراجع 

إلى وجهات النظر ، والنتائج ، ة للبحث ، ویشیر فیها الباحث خالصة سریع

واالفكار الرئیسة المستخلصة ، والتي توصل إلیها في بحثه، ویشیر كذلك إلى 

أیضا رأیه ، ووجهة نظره  فیهاویلخص الباحث . الجدید المبتكر في البحث 

.  بالنسبة لجوهر البحث ، وما فیه من وجهات النظر ، ومفاهیم ، وأفكار رئیسة

سواء بالموافقة ، أو المخالفة ، وسواء بالنسبة لجوهر الموضوع ، أو بالنسبة 

لبعض جزیئاته دون مجاملة ، أو زوغان ملخصا في ذلك آراءه التي أبداها 

تلك اآلراء التي تترسخ فیها شخصیة . أثناء كتابته ، وصیاغته لفصول البحث 

  .الباحث ، ومركزه العلمي 

  خطوة فهرسة المراجع  –شر ع الحاديالخطوة -6-11

، وتعني توثیق المراجع التي استند إلیها الباحث ، واستعان بها في اعداد بحثه 

وسواء نقل منها ، أو لم ینقل ، وسواء أكانت االستفادة ، أو حجم اإلطالع فیها 

  .كثیرا أو قلیال 

  

  ألولالسداسي ا)      بحث(مقیاس مشروع مذكرة        الثانیة عشرالمحاضرة 

  

  :وتلخص في طرقتین  –طرق توثیق المراجع 

  .كتابة المراجع في نهایة كل باب ، أو فصل  –األولى   

  .كتابة المراجع كلها في نهایة الرسالة أو البحث –الثانیة   

  .كتابة المراجع في نهایة كل باب ، أو فصل  –االولى 

بحیث یكون كل . وتعني تدوین مراجع الفصل ، أو الباب الواحد في نهایته 

ویعیب هذه الطریقة أنها تفرق مراجع الكتاب بین ثنایاه . باب مستقال بمراجعه 

  .أو القارئ في الرجوع إلى هذه المراجع  وهذا یشكل عبئا على الباحث ،. 
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  .كتابة المراجع كلها في نهایة الرسالة أو البحث  –الثانیة    

ویمیز هذه الطریقة سهولة وتعني تدوین مراجع الباحث كلها في نهایته ،   

  .الرجوع إلى المراجع

  : ونجملها في  –قواعد توثیق المراجع 

كتابة، وتوثیق المراجع مرتبة حسب الحروف األبجدیة سواء أكان البدء باسم -

  .واألفضل البدء بكتابة اسم المؤلف. المؤلف ، أو عنوان الكتاب 

  (:).كتابة اسم المؤلف ، وبعده نقطتان  -

  ) .-(عنوان الكتاب، وبعده  كتابة -

  ) .-(رقم الطبع ، وبعدها شرطة  -

  ).-(الناشر ، وبعدها شرطة  -

  ) .،(سنة النشر ، وبعدها فاصلة  -

الطبعة ، وال تكتب إذا كان الكتاب منشورا دون ذكر رقم الطبعة ال یكتب رقم  -

  .الطبعة 

  ) .ون ناشر بد( إذا كان الكتاب قد صدر بال ناشر ، یكتب بین قوسین  -

  ).بدون تاریخ(إذا كان الكتاب قد صدر بال تاریخ ، یكتب بین قوسین  -

إذا كان الكتاب قد صدر ضمن سلسلة ، یكتب اسم المؤلف ثم عنوان الكتاب  -

  .، ثم رقم الكتاب، ثم اسم السلسلة ، ثم رقم الطبعة ، ثم الناشر فسنه النشر 

ثم الهیئة ،  فیكتب عنوان الكتاب إذا كان الكتاب قد صدر من قبل هیئة ،  -

  .الخ...ثم بقیة المعلومات 

إذا كان الكتاب مترجما ، یكتب اسم المؤلف ثم عنوان الكتاب ثم ترجمة فالن  -

  .ثم بقیة المعلومات 

  .إذا كان للكتاب مؤلفان یذكر المؤلفان معا -

 : لقبهیجب كتابة اسم المؤلف كما هو مكتوب على الكتاب ، وكذلك  -
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االول ، أو باسم العائلة ، والبدء باالسم االول أفضل یجوز البدء باسم المؤلف -

.  

كذا , كمجلة : إذا كان  المرجع مقاال في أحدى الدوریات یكتب اسم الدوریة  -

ویكتب , ، وابرازها إما بوضع خط تحتها ، أو كتابتها بخط واضح ، أو أسود 

شأن ت األخرى للدوریة شأنها اسم المقال بین قوسین ، ثم تكتب المعلوما

كالمؤلف ، والسنة ، ورقم العدد ، وتاریخ الصدرور ، ثم رقم الصفحة : الكتاب

، وتكتب إذا كان كاتب المقال  غیر موجود بالدوریة یسقط اسمه  - .الخ ...

  .المعلومات االخرى

ر إذا كان الكتاب باللغة االجنبیة ، وتكتب المعلومات  عنه بها ، ومن الیسا -

  .إلى الیمین ، ویكتب اسم المؤلف ، وعنوان الكتاب ، ثم باقي المعلومات 

اسمه مباشرة ، إذا كان المؤلف الواحد له أكثر من كتاب تكتب جمیعها بعد  -

  .ویعطى كل كتاب رقما خاصا به

  :یتم ترتیب المراجع كما یلي  -ترتیب المراجع 

 .ترتیب المراجع أبجدیا بالبدء بأسماء المؤلفین  - 

 .اء الكتب مأو ترتیب المراجع أبجدیا بأس - 

 .ترتیب المراجع العامة ، والهامة أبجدیا ، وحسب األولویة  - 

 .بالكتب القدیمة ، تلیها الكتب الحدیثترتیب المراجع أبجدیا بالبدء  - 

  .مستقلة ، ومنفصلة عن الكتبالدوریات أبجدیا في صفحة المجالت و ترتیب     -     

  ألطروحات والرسائل الجامعیة في صفحة مستقلة ، منفصلة ترتیب ا    -     

  ترتیب الملتقیات واإلیام والدراسیة واالعالمیة في صفحة مستقلة ، منفصة    -     

التقاریر والمناشیر والجرائد الرسمیة في صفحة مستقلة ، ترتیب المجموعات ،     -     

  منفصلة

  صفحة مستقلة ، منفصة ترتیب الموسوعات والقوامیس في    -     

  ترتیب المواقع االلكترونیة في صفحة مستقلة ، منفصة    -     
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  ونفس الشیئ مع المراجع األجنبیة     

  

  السداسي األول)         بحث(مقیاس مشروع مذكرة    الثالثة عشر المحاضرة 

  

  

 

  خطوة ترتیب البحث –عشر  الثانیةالخطوة -6-12

یلیه ورقة فارغة ثم نسخة ورقیة  )مجلد( لبحث الخارجيبصفحة غالف ا -1: وتبدأ  

قد (الملخصصفحة  -4.صفحة  المحتویات  -3.  الشكر والتقدیرصفحة  -2. للغالف

الفصل (صفحة فاصة للفصل األول-6 .المقدمة  اتصفح -5.  )توضع في نهایة البحث

للباب األول ة لفاص ةصفح -8.مدخل الدراسة الفصل التمهیدي،  صفحات -7.)التمهیدي

 وهكذا مع جمع الفصول النظریة(.صفحات مادة البحث-9، ة للفصل األوللیلیه صفحة فاص

یلیه صفحة فاصة للفصل الموالي ) الدراسة المیدانیة( صفحة فاصلة للباب الثاني -9

والخاص باالجراءات المنهجیة للدراسة، فعرض وتحلیل النتائج، فمناقشة النتائج 

ملخص البحث  -12 ، المالحق-11صفحة المراجع ،  – 10.ترحاتواالستنتاجات والمق

  )یحبذ أن یوضع في بدایة البحث(بلغتین 

  خطوة ترقیم البحث –عشر الثالثة الخطوة -6-13

  :ویقسم الترقیم إلى نوعین   

  .الترقیم باألحرف األبجدیة  –النوع االول   

  .الترقیم باألرقام العددیة –النوع الثاني   

  الترقیم باألحرف األبجدیة  – النوع األول

، وعدد صفحات ، وال یدخل هذا الترقیم ضمن أرقام ت المقدمةوترقم به صفحا  

  .ومع العلم بأن صفحة الغالف الداخلي ، وصفحة محتویات البحث ال یرقمان أبداً . البحث 
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  :ویجري الترقیم إما  

  .1-2-3-4- 5:والتي تسمى إنجلیزیة عرفا مثل  باألرقام العربیة ،-

  .، والتي تسمى عربیة عرفا  أو باألرقام الهندیة -

  :والترقیم العددي له طریقتان 

  :الطریقة األولى  

كتابة األرقام المتسلسلة في أعلى الصفحات ، وفوق أول سطر من أسطر الصفحة 

  .الواحدة 

  :الطریقة الثانیة 

أسفل الصفحة ة ، أي في منتصف حأن ترقم الصفحات بكاتبة األرقام في أسفل الصف

  .وفي أسفل الهوامش. الواحدة ، وتحت آخر سطر من أسطر الصفحة 

  خطوة طباعة وتجلید البحث  –عشر الرابعة الخطوة -6-14

  :طباعة البحث  –أوال 

وفي العادة تترك الحریة للباحث في . وتسمى أحیانا نسخ ، أو استنساخ البحث   

  اختیار نوعیة الطباعة 

  :بعهاعدد النسخ المطلوب ط  

ومن المتفق علیه . والمعاهد یختلف باختالف النظام في الجامعات بل  وفي الكلیات 

، ولكل عضو نسخة ، نسخا محددة إلى أعضاء لجنة المناقشة یوفر  طباعة حد أدنى 

  .تة الكلیة ، وللعمادةبوعلى األقل لمكوللباحث نسخة ، ونسخة واحدة 

  :تجلید البحث  - ثانیا

یقوم به الباحث ، وقبل أن یسلم البحث ألعضاء لجنة المناقشة  ، وهذا أمر ضروري   

  .أو الجامعة، أو التوزیع ، أو المكتبة 

تترك للباحث ، ولظروفه المادیة ، ولكن جرت العادة أن تجلد  إال أن نوعیة التجلید  

ویعتبر . وهي الخاصة بأعضاء لجنة المناقشة ، والجامعة . النسخ تجلیدا فاخرا بعض 
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الشكلیة المهمة للبحث ، والتي كثیرا ما یلفت النظر إلیها من قبل أعضاء جلید من األمور الت

  .لجنة المناقشة ، وقبل مناقشة األمور الموضوعیة

  

  

  

  :المراجع باللغة العربیة/  

  

: األردن (  3أسالیبه ، ط –أدواته  –ذوقان عبیدات وآخرون ، البحث العلمي مفهومه -1

  ).م 2011موزعون ، دار الفكر ناشرون و 

زكریا الشربیني وآخرون، مناهج البحث العلمي األسس النظریة والتطبیقیة والتقنیة -2

  ).2012القاهرة، دار الفكر العربي، (،1الحدیثة، ط

، 1سعید التل وآخرون، مناهج البحث العلمي تصمیم البحث والتحلیل اإلحصائي، ط-3

  ).2007طباعة، األردن، دار المیسرة للنشر والتوزیع وال(

األردن، دار المیسرة (،1سعد التل وآخرون، مناهج البحث اإلحصاء في البحث العلمي،ط-4

 ).2006للنشر والتوزیع والطباعة ، 

دار : االردن (  2عدنان یوسف العتوم ، علم النفس المعرفي النظریة والتطبیق ، ط-5

 ) .م 2010المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة ، 

األردن ، دار الرایة للنشر والتوزیع ، ( مد الخیاط  ، أسالیب البحث العلمي ، ماجد مح-6

2010 .( 

عمان ، دار ( ،  1ملحم سامي محمد ،  مناهج البحث في التربیة وعلم النفس  ، ط-7

 ) . 2000المسیرة ، 

 ). 2000القاهرة ، دار الكتاب الحدیث ، ( الرشیدي  بشیر ، مناهج البحث التربوي ، -8

وائل عبد الرحمن ، عیسى محمد قحل ، البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -9

 ) .2007عمان ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، ( ،  2، ط
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القاهرة ، دار ( رجاء محمود أبو عالم ، مناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة ، -10

 ) . 2007مصر ، –النشر للجامعات 

األردن، (،1نایة، منهجیة إعداد البحث العلمي، بكالویوس،ماجستیر، دكتوراه، طغازي ع_11

 ).2007دار المناهج للنشر والتوزیع، 

  

  

      المجلس العلمي للمعهد                                               
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