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  -:المقدمـــة 

 البحث العلمي في صنع وتخطيط مستقبل إن مـسئولية الجامعات ومعاهد

أي بلد ال يقل بأي حال من األحوال عن مسئولية الوزارات المعنية 

والسلطات التشريعية والدليل على ذلك ، أن الدول المتقدمة قد أعطت 

وتبنت المنهج العلمي سبيالً وطريقاً نحو األفضل ، وتخلصت من األساليب 

لماضي ، ولالسف في بعض الدول النامية اإلرتجالية التي كانت تتبع في ا

  .في الوقت الحاضر 

لذلك ليس هنالك علم أو تقدم علمي يتم إال عن طريق البحث والتحليل 

  .واإلستنتاج العلمي المقنن والمبني على أدلة وبراهين محسوسة 

سوف نحاول في هذا المقرر إنشاء اهللا ، أن نعطي فكرة عامة وتعريفات 

لبحث العلمي وأنسب الطرق الواجب إتباعها عند القيام محددة عن ماهية ا

بعملية البحث على أسس علمية سليمة لكي نحصل في النهاية على 

إستنتاجات علمية صحيحة ومعلومات يمكن الوثوق بها قبل البدء في أي 

  .مشروع أو خطة مستقبلية 
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  ما ھو البحث العلمي ؟؟؟
What is the  Scientific Research?? 

  

  :كن أن نعرف البحث العلمي على أنه يم

""الخطوات العلمیة المنظمة لألجابة على أسئلة محددة ""   
     هي اإلجراءات العلمية المستخدمة في:الخطوات العلمية 

  .هذا البحث  إجراء                      

    وهي الخطوات العلمية المستخدمة في :اإلجراءات العلمية 

  والتي تسير بأنتظام ، إبتداء البحث                      

  عناصر البحث من خالل   من تجميع                     

  )إفتراض (  ، إلى) المالحظة (                       

   اإلجابة على تلك األسئلة                       

  )إسـتـنـتـاج (       المحددة ، ثــم       

  .ــة  اإلجـابـة الـنـهـائـي        
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 يـعــلـمــخـطـوات الـبـحـث ال
  

عـن  ـد الـ   شـروع أو الـتـفـكـی   ـر ف   ـي إج   ـراء أي نـ   شـاط  

بـح    ـثي ع    ـلى أس    ـس عـلـمــی    ـة صـحـیـح    ـة ، ف    ـإن    

الـخـط  ـوات الـواج  ـب تـنـفـیـذھ  ـا إلج  ـراء ھ  ـذا الـبـح  ـث   

  .یـجـب أن تـكـون مـتـسـلـسـلـة وتـنـفـذ بـالـتـرتـیـب 

  ......الـخـطـوات ھـو وأول تـلـك 

  )))تـحـدیــد مـشـكـلـة الـبـحـث ((( 

  -:تـحـدیـد الـمـشـكـلـة 

یـقـ   صـد بـذل   ـك االسـتـفـ   سـار الـعـلـم   ـي الـنـات   ـج ع   ـن  

  ظـاھـرة تـحـتـاج إلـى حـل ؟

  أو ھـي سـؤال یـحـتـاج إلـى إجــابــة ؟ 

  ....بـعـد ذلـك نـحـتـاج إلـى 

  -) :عـنـوان الـبـحـث ( ة صـیـاغـة الـمـشـكـلـ

بـعـد الـفـراغ مـن تـحـدی ـد الـمـ شـكـلـة الـم ـراد حـلـھ ـا ،          

  ) جـمـلـة ( تـصـاغ أو تـوضـع عـلى شـكـل أو ھـیـئـة 

  ؟) ســؤال ( أو 
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  مـثـال ذلـك 

  " تأثیر أول أكسید الكربون على ھیموجلوبین الدم " 

  

  ،) جـمـلـة  ( فـھـذه الـمـشـكـلـة صـیـغـت عـلـى شـكـل

  

  ما ھو تأثیر أول أكسید الكربون على " 

  ؟؟؟ "ھیموجلوبین الدم 

  

  ،) سؤال  ( فھذه نفس الـمـشـكلة صـیغـت عـلى شـكـل 

  

فـكـمـا ھـو واضـح أن الـمـشـكـلـة واحـدة ولـكـن 

  .اخـتـلـفـت صـیـاغـتـھـا 

  

  كـیـف نـحـصـل عـلى الـمشـكلة الـعـلـمـیة ؟؟

صـادر الـحـصـول عـلى أي مـشـكـلة ؟؟ یـمـكن مـا ھـي مـ

  :لـنا أن نـلـخـص مـصادر الـحـصـول ھـذه في 
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   -: الـخـبـرة – 1

یـقـصـد بذلـك الـتـمرس فـي أي مـجـال أو حـقـل أو عـلـم 

، ھـذا الـتـمـرس سـوف یـكـسـب الـشـخـص الـخـبـرة 

  .فـي الـمـجـال الـذي یـعـمـل بـھ 

مـمـارسـة أي عـمـل لـفـتـرة طـویـلة  " بـمـعـنى آخـر

  "تـكـسـب الـشـخـص خـبرة فـي ھـذا الـعـمـل 

ھـذه الـخـبـرة سـوف تـھـيء لـلـشـخـص الـمـمـارس 

الـقـدرة عـلـى طـرح الـعـدیـد مـن الـتـسـاؤالت الـعـلـمـیـة 

الـتي تــرتـبـط بـمـجـال عـمـلـھ ویـحـاول وضـع الـحـلـول 

  ..ـبـة لـھـا الـمـنـاس

الـطـبـیـب مـن مـمـارسـتـة لـعـمـلـھ فـي ..  فـمـثـًال  

عـالج الـمـرضـى وكـتـابـة األدویـة الالزمـة لـھـم ، 

یـحـاول أن یـبـحـث عـن تـأثـیـر ھـذه الـعـقـاقـیـر عـلى 

) مـنـھـم مـن تـفـیـده ومـنھم من ال تـفـیـده ( الـمـرضـى 

یـتـجـنـب وصـف دواء لـمـرضى وبـذلـك یـمـكـنـھ أن 

مـمـاثـلـیـن لـلـمـرضى اللذیـن لـم یـسـتـجـیـبـوا لـلـدواء 
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 في یوم ولـیلة ، بل ممارسة لـفترة تأتيھذه الـخبرة ال 

  .طویلة ، ومالحظة لـلـتـغـیـرات التي تـحـدث 

  

  : الدراسات واألبحاث الـسابقة -2

ـمـتـاز وجـیـد  الـنـقـطـة مـھـمة جـدًا كـمـصـدر مةھـذ

لـلـمـشـكـالت الـعـلـمـیـة، خـاصـة وأن الـغـالـبـیـة 

 مـن األبـحـاث الـعـلـمـیـة تـكـتـب في نـھـایـتـھـا العظمى

قـائـمـة بـالـدراسـات الـتي یـوصـي الـبـاحـثـون 

   عـلـیـھـا ودراسـتـھـاباإلطالعزمـالئـھـم 

  

   :ة الـدراسـة والـقـراء-3

 الـمـشـاكـل الـعـلـمـیـة والـقـضایـا والـنـتـائـج كـثـیـرًا مـن

الـمـسـتـخـلـصـة ال یـسـتـطـیـع الـبـاحـث تـفـسـیـرھـا 

وتـقـدیـم الـحـلـول الـمـقـنـعـة لـھـا دون أن یـكـون 

مـطـلـعـًا ومـتـعـمـقـًا فـي نـفـس مـجـال حـقـل الـدراسـة ، 

 الـحـل األمـثـل ھـذا سـوف یـمـكـن الـدارس مـن إعـطـاء



  كلیة علوم األرض– قسم جیولوجیا المیاه -محمد أمین شرف  / الدكتور 

 EHG 202 – البحـث العلمي) سمات(مـناهج  مقرر 

 

والـعـلـمـي الـمـقـنـع مـسـتـنـدًا عـلى أدلـة قـویـة 

  .وعـلـمـیـة 

  :  الـمـالحـظـة -4

ھـذه الـخـاصـیة یـمـتـلـكـھـا الـبـاحـث الـمـتـمـیـز ، حـیـث 

تـكـون خـصـلـة مـتـوفـرة في الـشـخـص وربـمـا تـأتي 

  ... مـن الـمـمارسـة 

ـدث ھـزات لـألرض في مـنـاطق أكـثـر فـمـثـًال لـمـاذا تـح

  مـن مـنـاطـق أخـرى ؟؟؟؟

لـمـاذا ال تـسـقـط األمـطـار عـلى الـرغـم مـن تـلـبـد 

  الـسـمـاء بـالـسـحـب الـمـتـراكـمـة ؟؟؟؟

لـمـاذا تـخـتـفـي األسـمـاك مـن الـبـحـر فـي بـعـض 

   ؟؟؟؟؟؟ةاألوقـات مـن الـسـنـ

ال یـمـكـن لـلـشـخـص الـعـادي أن كـل ھـذه الـتـسـاؤالت 

 نـوعـًا مـا ارتباطیـتـوصـل لـھـا ، دون أن یـكـون لـھ 

  .بـواحـدة مـن ھـذه الـتـسـاؤالت 

ھـذا سـوف یـفـتـح لـنـا آفـاق كـثـیـرة لـمـشـاكـل 

  .عـلـمـیـة نـحـتـاج إلـى حـل 
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  األجــراءات الـعــلـمــيــة

  
إطـار عـام  مـتـسـلـسل    يمكن لـنا أن نـضـعـهـا فـي      

  -:من خـمـسة عـناصـر مـنـتـظـمـة هـي 

ü تـعریـف مـشـكلة الـبـحث ؟؟  

ü صـیـاغة الـفـرضـیـات ، أو بـمـعـنى آخـر 

   وضـع الـتـسـاؤالت ؟؟   

ü تـحـدیـد مـصـطـلـحـات الـبـحـث ؟؟  

ü تـجـمـیـع وتـحـلـیـل الـبـیـانـات ؟؟  

ü ـفـیـة الـحـصـول عـلى الـنـتـائـج ، وكـی 

  تـطـبـیـقـھـا ؟؟    
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  مـا ھـي صـفـات وخـصـائـص الـبـحـث الـعـلـمـي ؟؟

يـمـكـن لـنــا أن نـوجــز صـفــات وخــصائـص          

  :الـبـحث الـعـلـمـي فـي الـنـقـاط الـتالـية 

  .الـبـحـث الـعـلـمي عـملـية مـنـظـمـة  •

  .الـبـحـث الـعـلـمي عـملـية مـنـطـقـيـة  •

  .عـلـمي عـملـية تـجـريـبـيـة الـبـحـث الـ •

الـبـحـــث الـعـلـــمي عـملـــية مـخـتـــصـرة  •

  .ومـوجـزة 

  .الـبـحـث الـعـلـمي عـملـية تـطـبـيـقـيـة •
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  : البحث العلمي عـملية منـظمـة -
أنه عند القيام بأي بحث علمي يجب على  بمعنى

الباحث إتباع خطوات معينة متتالية بحيث أن الخطوة 
  . حال إنتهاء الخطوة األولى الثانية تبدأ

  :ويمكن لنا توضيح ذلك في الخطوات التالية 
 أول خطوة إختيار المشكلة وتحديدهـا •

 ثم بعد ذلك تجميع البيانات والمعلومات •
 ثم في النهاية إستنتاج الحل المنطقي للمشكلة •

  
  : البحث العلمي عـمـلية منطقيـة -2

ئمة البد  عند الشروع بعمل بحث علمي ألي مشكلة قا
في كل مرحلة ) الرأي الراجح ( المنطق من إستخدام 

من مراحل البحث ، هذه المنطقية تنتج من حرص 
الباحث أو الباحثون على التأكد من سالمة وصحة 
إجراءات البحث قيد الدراسة ، ويتم ذلك عن طريق 
فحص وتدقيق كل نتيجة يتحصل عليها حتى يمكن أن 

ون النتيجة النهائية للبحث تكون مقبولة ، وبالتالي تك
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كاملة وسليمة ومقـننة بحيث يمكن لنا بعد إنتهاء 
  .البحث تطبيقة واالعتماد على نتائجة 

  
  : البحث العلمي عـملية تـجريـبـية -3

.. أدبية ، طبية ، هندسية ( كل أنواع البحوث العلمية 
تعتمد في المقام األول على الواقعية ، أي ) الـخ 

وإال دخلت في مجال [ وسة والمحسوسة األشياء الملم
ولهذا فإن تجميع البيانات  ] النظريات والتنبوءات

والعينات وتحليلها يعتبر إجراء تجريبياً تماماً كما هو 
  .الحال عند إجراء التجارب المعملية العلمية 

  
  : البحث العلمي عملية مختصرة وموجزة -4

غة عند إجراء أي بحث فإنه يفـضل عـدم المبال
وإعطاء مشكلة البحث حـجم أكبر مما تستحق ، ذلك 
سوف يؤدي إلى التـشـتت ، فالبد من إستبعاد كل 
شيء ليس له عالقة بالموضوع مدار البحث ، بهذه 
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الطريقة سوف نضمن خروج البحث في النهاية بنتيجة 
  ،إيجابية مباشرة تحقق هدف البحث 

   : البحث العلمي البد وأن يكون قابل للتطبيق-5
في نھایة البحث ، النتائج التي توصل لھا الباحثون البد من 

اإلستفادة منھا وتطبیقھا في المجاالت التي لھا عالقة بنفس 

موضوع البحث ، بمعنى أن النتائج الغیر قابلة للتطبیق ال تعتبر 

  نتائج توصل لھا الباحثون

  
ى من ما سبق ذكره من خصائص البحث العلمي یمكن لنا أن نشیر إل

  أن كل تلك الخصائص تدل على أن البحث العلمي ھــو

  ""الـتـفـسير الـعـلـمي لـلـحـقائـق "" 
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  "مـصـادر الـمـعـلـومـات  "  

ـعـد الـفـراغ مـن تـحـدیـد مـشـكـلـة الـبـحـث ، ووضـع ب

جـمـیـع الـتـسـاؤالت الـمـتـعـلـقـة بـھ ، وتـصـمـیـم 

تي سـوف یـقـوم الـبـاحـث أو ورسـم خـطـة الـعـمـل الـ

  ....الـبـاحـثـون مـن خـاللـھـا بـإجـراء ھـذا الـبـحــث 

  وھـي.... تـأتـي بـعـد ذلـك خـطـوة ھـامـة جــدًا 

  ))))جــمــع الـمـعـلـومــات ((((  

  مـن أیـن نـجـمـعـھـا ؟؟؟

  ھـل كـلـھـا صـحـیـحــة ؟؟؟ ویـعـتـمـد عـلـیـھـا ؟؟؟

جـابـة عـلى ھـذه الـتـسـاؤالت جـمـیـعـھـا إذا یـمـكـن اإل

تـعـرفـنـا عـلى الـمـصـادر الـتي یـمـكـن أن تـمـدنـا 

  بـالـمـعـلـومـات الـمـطـلـوبـة ؟

  )))مـصـادر الـمـعـلـومـات (((  

  : یـمـكـن لـنـا أن نـقـسـم مـصـادر الـمـعـلـومـات إلـى 
                 Published Sourcesمـصادر مـنـشـورة  .1

 Unpublished Sourcesمـصـادر غـیـر مـنـشـورة     .2

                                       Referencesالـمـراجــع   .3



  كلیة علوم األرض– قسم جیولوجیا المیاه -محمد أمین شرف  / الدكتور 

 EHG 202 – البحـث العلمي) سمات(مـناهج  مقرر 

 

    

                Published Sources    مـصادر مـنـشـورة -1

  :یـمـكـن لـنـا أن نـقـسـمـھـا إلــى 

 الـكـتــب    .1

  الـدوریــات  .2

 ـسـمـعـیـة والـبـصـریـة األدوات ال .3

  الـمـطـبـوعـات الـحـكـومـیـة  .4

 الـنـشـرات  .5

 الـمـخـطـوطـات  .6

 الـمـصـغـرات الـفـلـمـیـھ   .7
            مـایـكـروفیـلـم        الـمـایـكـروكـارد        الـمـایـكـروفـیـش

   CD – ROM         
  Internetاألنترنیت   -8

  

  published Sources            Un  مـصادر غـیر مـنـشـورة -2
  

  :   یـمـكـن لـنـا أن نـقـسـمـھـا إلــى 

 الـرسـائـل الـجـامـعـیــة .1

 الـتــقــاریــر .2

 أبـحـاث الـمـؤتـمــرات .3

 تـوصــیـات الــنـدوات .4

 الـمـحــاضــرات الـعـامــة .5
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         References:    الـمـراجــع -3

ـث ، وھـي تـحـدد األبـحـاث وھـي التـي تـوضـع فـي آخـر كـل بـح

  .الـتـي أسـتـعـیـن بـھـا خـالل إجـراء الـبـحـث 

  ھـــو.... و مـن أھـم الـمـصـادر الـمـرجـعـیـة 

  

     :  Index: الـفـھــرس 

لـمـكـتـب  ـات الـعـام  ـة أو وھ  ـو عـب  ـارة ع  ـن دلـی  ـل یـوج  ـد ف  ـي ك  ـل ا  

  .مـراكـز الـمـعـلـومـات ، ویـشـمـل كـل مـحـتـویـات ھـذه الـمـكـتـبـة 

  :وعـادة یـحـتـوي الـفـھـرس عـلـى 

   عـنـوان الـمـرجـع-         اسـم الـمـؤلف -

   مـكـان الـنـشـر-       عـنـوان الـكـتـاب   -

   تـاریـخ الـنـشـر-         اسـم الـنـاشـر-

   عـدد الـصـفـحـات-       جـم الـكـتــاب حـ-

   رقــم الـطـلـب-
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  :تـوثـیـق الـمـعـلـومــات 
ال یـمـك     ـن ألي بـاح     ـث أن یـب     ـدأ بـحـث     ـھ بـطـریـق     ـة عـلـمـی     ـة   

صـحـیـحـة، دون أن یـكـون لـدیـھ فـي األسـ ـاس رصـی ـد وافـ ـر م ـن              

  الـمـعـلـومـات ؟؟     

  بـد وأن یـقـوم بـنـفـسـھ بـكـمـا وأن الـبـاحـث ال

  جـمـع الـمـعـلـومـات الـمـطـلـوبـة ،  •

 بـتـنـظـیـم وتـرتـیـب ھـذه الـمـعـلـومــات ، •

إع    ـادة صـیـاغـتـھ    ـا وتـحـلـیـلـھ    ـا ، والـتـعـلـی    ـق عـلـیـھ    ـا     •

 .بـإسـلـوبـھ 

ت  ولـلـبـاحـث كـامـل الـحـریـة فـي االقـتـبـاس مـن تـل ـك الـمـعـلـوم ـا          

  . بـمـا یـفـیـد بـحـثـھ الـذي یـجـریـھ 

ولـك   ـن یـج   ـب عـل   ـى الـبـاح   ـث أن یـك   ـون أمـیـن   ـًا بـك   ـل مـع   ـنى       

الـكـلـم  ـة فـیـم  ـا یـنـقـل   ـھ م  ـن مـعـلـوم  ـات م   ـن الـمـ  صـادر الـت   ـي      

أو بـمـعـن   ـى آخ   ـر ، أن یـوث   ـق   . یـ   سـتـفـیـد مـنـھ   ـا ف   ـي بـحـث   ـھ    

  :وھـذا الـتوثیق ویتم بـطـریـقـتـیـن .  الـمـصـادرإقـتـبـاسـھ مـن تـلـك

     Footnotes الـحـواشــي   -1

    Bibliography قـائـمة الـمـصـادر     -2
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  الـفرق بين الحواشي وقائمة المراجع
  

  :الحواشي 
 قتباسإتسجل المادة المقتبس منها في كل  •

 تكون دائماً في أسفل الصفحة •

 فال يقلب فيها إسم المؤل •

و " نفس المـصدر  " نستخدم اإلختصارات إذا تكرر اإلقتباس مثل        •
 "المصدر السابق"

 يكتب رقم الصفحة المقتبس منها •

  
  

  :قائمة المراجع 
 تسجل المادة المقتبس منها مرة واحدة فقط •

 ال تكون أو ال تكتب إال في آخر البحث •

 يقلب فيها إسم المؤلف دائماً •

 ال يذكر إال مرة واحدة فقطال نستخدم اإلختصارات ألن المصدر  •

ــادةً   • ــا عـ ــبس منهـ ــصفحة المقتـ ــم الـ ــب رقـ   ال يكتـ
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  ?? What is Extractionما ھو اإلقتباس ؟؟   
اإلقتباس ھو أخذ معلومة أو نظریة أو فك رة أو آی ة أو ح دیث ش ریف      

  . ووضعھا في البحث واإلستفادة واإلستعانة بھا في إبراز النتائج 
  

  أنـواع االقتباس 
  :لـنـا أن نـوجـزھـا فـي طـریـقـتـیـن ھـمـا یـمـكـن 

  : اقـتـبـاس مبـاشــر  .1
وھ   ـو أن نـقـتـب   ـس حـرف   ـیًا م   ـن الـمـ   صـدر ، وال ب   ـد     

عـلـیـن   ـا ف   ـي ھ   ـذه الـحـال   ـة أن نـ   ضـع م   ـا اقـتـب   ـس       

داخ    ـل "  "  مـبـاش    ـرة بـی    ـن قـوسـی    ـن صـغـیـری    ـن   

أي ( قـتـب  ـاس الـبـح  ـث ، ث  ـم نـ  ضـع رقـم  ـًا ف  ـي آخ  ـر اإل 

، وھ  ـذا الـرق  ـم یـ  شـیـر  ) ع  ـلى الـقـوسـی  ـن األخـیـری  ـن  

إل  ـى رق  ـم الـحـاشـی  ـة ال  ـتي تـحـت  ـوي ع  ـلى الـبـیـان  ـات     

الـبـبلوجرافـی   ـة لـلـم   ـادة الـمـقـتـب   ـس مـنـھ   ـا ، إض   ـافة  

إلـى رقـم الـصـفـحـة أو الـصـفـحـات ، وإسـم الـمـؤل ـف ،       

، ومـك  ـان نـ  شـرھـا ، وإس  ـم الـنـاش  ـر وعـن  ـوان الـم  ـادة 

  وتـاریخ الـنـشـر

 :اقـتـبـاس غـیـر مـبـاشـر  .2
وھـو إعـادة صـیـاغـة األفـكـار الـمـقـتـبـسة بأسـلـوب 

وھـنـا ال نـضـع األقـواس ، وإنـمـا . الـبـاحـث الـخـاص 
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نـضـع رقـمـًا في نـھـایـة الـفـكـرة الـتـي أقـتـبـسـنـاھـا ، 

الـرقـم یـشـیر إلـى الـحـاشـیة الـتي تـحـتوي عـلى ھـذا 

الـبـیـانـات الـبـبلوجرافـیـة لـلـمـادة الـتـي اقـتـبـسـنـا 

مـنـھـا الـفـكـرة ، أو أعـدنـا صـیـاغـتـھـا بأسـلـوبـنـا 

  .الـخـاص 

  

  :وفـي الـعـادة تـقـتـبـس الـمـعـلـومـات مـن 
 الـكـتـب •

 الـدوریـات •

 ـرسـمـیـةالـوثـائـق ال •

 الـمـعـاجـم •

 الـرسـائـل الـجـامـعـیـة •

 )الـمـنـشـورة وغـیر الـمـنشورة ( الـتـقـاریـر  •

 الـمـصـغـرات الـفـلـمـیـة بـأنـواعـھـا •

   Internetالمنشورات المأخوذة من اإلنترنیت  •
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  :مثال لألقتباس المباشر  
  
يع اإلداري مراقبـة    والتخطيط له صلة وثيقة أيضاً بالرقابة إذ ال يـستط         " 

عمل ما لم يسبق التخطيط له ، فالرقابة دون وجود خطة تكون غيـر ذات    
معنى طالما أنه ليس من الممكن القول بأن ما تم تنفيذه قد طابق حقيقـة               

  )1." (ما أريد إتمامه
  
  

  . مكتبة الخدمات الحديثة – اإلدارة العامة –حسن توفيق .د ) 1(
   .116 ص – 1965 –جدة 

  
  
  

  :قتباس الغير مباشر مثال لأل
  

إن التخطيط والرقابة عنصران متزامنان ألن اإلداري الناجح ال يمكن لـه            
لـذلك  . مراقبة سير العمل في المؤسسة دون تخطيط مسبق لهذا العمـل            

نجد بأن الرقابة تكون غير مجدية طالما أننا ال نعلم أن ما تم إنجازه مـن                
  )1.(األعمال قد طابقت حقيقة ما خطط له

  
  . مكتبة الخدمات الحديثة – اإلدارة العامة –حسن توفيق .د) 1(

   .116 ص – 1965 –جدة 
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  Bibliography:  قـائـمـة الـمـصـادر 
ھـي رصـد كـامـل لـجـمـیـع الـمـصـادر الـتـي إسـتـخـدـمـھـا 

الـبـاحـث ، والـتـي أوردھـا فـي بـحـثـھ مـمـثـلـة فـي الـحـواشـي ، 

ـقـائـمـة تـرسـخ وتـوضـح مـبـدأ األمـانــة الـعـلـمـیـة الـتـي وھـذه ال

  .ال بـد وأن یـتـحـلـى بـھـا أي بـاحـث جــاد وأمـیــن 

  

  -:طـریـقـة تـدویــن االقـتـبـاسـات 
یـتـم تـدویـن اإلقـتـبـاسـات وكـتـابـتـھـا عـلى بـطـاقـات صـغـیـرة 

حـسـن أن یـتـم ذلـك ، ویسـتـ )  Reference Card(تـسـمـى 

فـتـرة تـجـمـیـع ( خـالل أو أثـنـاء الـقـراءه األولـیـھ لـلـبـحـث 

، وبـالـتـالـي سـوف تـتـجـمـع لـدي الـبـاحـث بـعـد ) الـمـعـلـومـات 

الـقـراءات الـعـدیـدة مـجـمـوعـة كـبـیـرة مـن الـبـطـاقـات ، والـتـي 

لـك حـسـب مـوضـوعـھـا ، سـوف یـرتـبـھـا الـبـاحـث بـعـد ذ

وعـالقـتـھـا بـالـبـحـث ، ثـم عـنـد شــروع الـبـاحـث فـي كـتـابـة 

بـحـثـھ ، یـبـدأ فـي تـفـریـغ ھـذه الـبـطـاقـات ویـقـتـبـس مـنـھـا 

  .مـبـاشـرة أو غـیـر مـبـاشــر 
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  كـیـفـیـة كـتابـة مـشـروع الـبـحـث

Research Proposal 
حـث ھـو الـخـطـوط األولـى والـعـریـضـة ألي بـحـث، مـشـروع الـبـ

  :وال بـد مـن مـراعـاة مـا یـلـي أوًال عـنـد كـتـابـة الـمـشـروع 

أن یـكـون الـمـشـروع مـركـزًا وشـامـًال لـكـل جـوانـب  -1

  .الـبـحـث الـمـقـتــرح 

أن یـتـم تـوضـیـح خـطـوات الـبـحـث وأھـمـیـتـھ والـنـتـائـج  -2

  .مـتـوقـعـة مـنـھ الـ

أن یـحـتـوي الـمـشـروع عـلـى مـراجـعـة أولـیـة لـمـصـادر  -3

الـمـعـلـومـات والـدراسـات ذات الـعـالقـة بـالـمـشـروع 

  " .أدبـیـات الـمـشـروع "  ویـسـمى ھـذا الـجـزء بــ 

أن یـحـتــوي عـلـى جـدول زمـنـي یـوضـح خـطـوات تـنـفـیـذ  -4

، ودور كـل ) كـم تـسـتـغـرق كـل مـرحـلـة ( ًا الـبـحـث زمـنـیـ

بـاحـث مـشـارك فـي الـمـشـروع فـي تـنـفـیـذ ھـذه الـخـطـوات 

. 
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  الـخـطـوط الـعـریـضـة لـمـشـروع الـبـحـث

  ) أو صفحة الـعـنوان ( صـفـحـة الـغـالف  -1

  .  Abstractالـمـسـتــخـلـص   -2

 . الـمـقــدمــة  -3

 ) .أو طـریـقـة الـبـحـث ( ث مـنـھـج الـبـحــ -4

 .الـجـدول الـزمـنـــي  -5

   . Bibliographyقـائـمـة الـمــراجــع   -6

   ھـذه الصفحة تحتوي على-: صفحة الغالف أو صفحة الـعنوان -1

  وھـو تـلـخـیـص واضـح ومـبـاشـر Title  العـنـوان  •

لـلـفـكـرة الـرئـیـسـیـة لـلـبـحـث ، ویـجـب أن یـصـاغ 

ـلـوب جـیـد ، ویـصـف بإیـجـاز مـوضـوع الـبـحـث بـأس

ویـنـبـغـي أن یـكـون الـعـنـوان مـعـبـرًا عـن الـمـوضـوع 

، وشـارحًأ لـھ شـرحـًا وافـیـًا عـنـدمـا یـقرأ بـمـعـزل عـن 

الـبـحـث نـفـسـھ ، كـمـا یـجـب أن ال یـكـون عـنـوانـًا 

ـول الـعـنـوان مـا طـویـًال ، ویـسـتـحـسـن أن یـتـراوح ط

 .كـلـمـة  )  15 – 12(  بـیـن 

تأثـیـر أول أكـسـیـد الـكـربـون عـلى الـتــلـوث " مـثـال 

  " .الـھـوائــي 

 .إسـم الـمـؤلـف والـجـھـة الـتـي یـنـتـمـي إلـیـھـا  •
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  -  :  Abstract الـمـسـتـخـلـص  -2

ـتـوی   ـات وھ   ـو عـب   ـارة ع   ـن مـلـخ   ـص ش   ـامل ، مخـتـ   صـر لـمـح    

  :الـبـحـث وھــو 

 .أول مـا یـقـرأ مـن الـبـحـث  •

قـد یـكـون الـجـزء الـوحـید الـذي یـقـرأ مـن الـبـحـث  •

 .وذلـك حـسب إھـتـمـام الـقـارىء 

ویـعـتـبـر وسـیـلة إسـتـدالل مـھـمـة لـتـحـدید  •

 .مـحـتـویـات الـبـحـث 

  :فـیـھ مـا یـلـي والـمـسـتـخـلـص الـجـیـد یـجـب أن تـتـوفـر 

 أن یـكـون دقـیـقـًا ، یـعـبـر عـن غـرض الـبـحـث ، ومـحـتـوى  .1

 .الـبـحـث بـكـل دقـة 

یـجـب أن ال یـرد فـي الـمـسـتـخـلـص أي مـعـلـومـات لـم تـرد  .2

 .فـي داخـل الـبـحـث 

أن یـكـون مـوجـزًا ومـحـددًا ویـتـضـمـن أقـصـى قـدر مـن  .3

 ) . كـلـمـة 150 -100( أن ال یـزیـد عـن الـمـعـلـومـات ، و

أن یـكـون مـتـرابـطـًا وسـھـل الـقـراءه ، ومـكـتـوب بـعـبـارات  .4

 .سـلـسـة وواضـحـة 
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  -  : Introduction الـمـقـدمــة  -3

  وتـحـتـوي الـمـقـدمـة عـلـى        
 .الـمـشـكـلـة مـحـل الـبـحـث ) عـرض ( صـیـاغـة  •

 .ـا نـشـر حـول مـوضـوع الـبـحـث إسـتـعـراض م •

تـحـدیـد الـفـرضـیـات والــتـسـاؤالت الـتي تـقـع تـحـت  •

مـظـلـة الـبـحـث ، ونـالحـظ أن الـمـقـدمـة الـجـیـدة ھـي 

الـتي تـحـتـوي عـلـى فـقـرة أو فـقـرتـیـن عـلى األكـثـر 

تـجـیـب فـیـھـا عـلـى كـل الـتـسـاؤالت مـن خـالل 

یـصـھـا لـألدلـة والـمـعـلـومـات ذات الـعــالقـة تـلـخـ

 .بـمـوضـوع الـبـحـث 

تـوضـیـح وشـرح خـلـفـیـة الـمـوضـوع الـمـطـروح  •

لـلـبـحـث ، بـعـد إسـتـعـراض الـدراسـات الـسـابـقـة والـتـي 

لـھـا صـلـة وثـیـقـة بـمـوضـوع الـبـحـث ، وإبـراز 

 .صـل إلـیـھــا الـنـتـائـج الـتـي تـم الـتـو

  

  

  -) :أو طـریـقـة الـبـحـث (  مـنـھـج الـبـحـث -4
  وفـي ھـذا الـجـزء مـن الـبـحـث یـجـب عـلى الـبـاحـث أن یـشـرح

ü  كـیـف سـوف یـتـم إجـراء الـبـحـث.  
 

ü الـطـرق الـتي سوف تـسـتـخـدم ألنـجـاز أھـداف الـبحث 
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ü الـمـنـاطـة بـكـل یجب ذكـر أسـماء الـبـاحـثـیـن والـمـھـام 

 .بـاحـث 

ü  یـجـب ذكـر كـافـة األجـھـزة الـتـي سـوف تـسـتـخـدم فـي

 .الـبـحـث 

  

  -  : Time Table الـجـدول الـزمـنــي  -5

وفـی  ـھ یـت  ـم تـحـدی  ـد أھ  ـداف الـبـح  ـث ك  ـًال عـل  ـى ح  ـدا ، ویـك  ـون       

ي الـج  ـدول مـرتـبـط ـًا بـوق  ـت زمـن ـي یـح  ـدد بـدق  ـة ، كـذل ـك یـحـت  ـو   

الـزمـن  ـي ع   ـلى اسـم   ـاء الـبـاحـثـی   ـن الـمـ   شـاركـیـن ف   ـي الـبـح   ـث  

  .والـمـھـام الـمـنـاطـة لـكـل واحـد مـنـھـم 

  :والـجـدول الـتـالـي یـعـطـي مـثـال عـلى الـجـدول الـزمـنـي 
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  ) :Bibliography ) References قـائـمـة الـمـراجـع -6

وھ  ـي قـائـم  ـة تـرص  ـد فـیـھ  ـا كـاف  ـة الـمـراج  ـع والـمـ  صـادر الـت  ـي    

، وھ   ـي بـمـعـن   ـى آخ   ـر ) الـبـاحـثـی   ـن ( أسـتـع   ـان بـھ   ـا الـبـاح   ـث 

لـتـسـلـ سـل كـم ـا ورد ف ـي    تـوثـی ـق كـاف ـة الـمـراج ـع والـمـ صـادر بـا    

  .الـحـواشـي فـي وسـط مـتـن الـبـحـث 

وعـادة مـا تـوضع الـمـراجـع فـي أغـلـب الـكـتـب والـمـجـالت 

  :الـعـلـمـیـة فـي آخـر الـبـحـث ، وتـرتـب عـلـى الـنـحـو الـتـالـي 

سنة . إسم العائلة للمؤلف ، إختصار الحرف األول من اسم المؤلف 
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