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 المحاضرة األولى

 مفهوم البحث

 

 البحث لغة و اصطالحا 

مامثمفم اعماماءجلما   ا    مامح حاس مط ابما ءاعتممم ا امجالما سيا(طفمجاءتتمااء ةم ب
}مما قارن ما رار(لم مبحثمفماألرضمس (هءمبحثءمحفرهءم،مسط ابما ءاعتم (هاءم،مس اعم(قء 

َ َبَمَثما  َُّهمُغَراًبءمَ(ْبَحُثمِ عماأَلْرِضمِ ُ(ِرَ(ُهمَرْ(َفمُ(َساِريمَيْستَةمَأِخ(اِهمََاءَ مَ(اءمَسْ(َ  َاءمَأَزَجاْزُتم
َأْ مَأُرسَ مِاْثَ مَهَذاماْ ُ اَراِبم َاُوَساِرَيمَياْستَةمَأِخاعمَ َوْحاَبَنمِااَ ما َِّاءِ ِا(َ مثم،مسبحاثما ءاعتم

حاا سهم،مس اا شمزِااهم،مساج هاا م (ااهم،س مااّرفمحق(ق ااهم،مسبحااثمسزِااهمط بااهم ااعما  اارابمِس
زِااهميااو مساي قحاابم هااسمبءحااثمسبحااءثمسبحءثاا م،مس ااعما اثاا م مربءحثاا مزاا مح فهااءم

 بظ فهءمفم(ضربم عمط بما ءعتم(ؤ يمبحءحبهمإ بما   ف.

س ما بحثمفمبذ ما جه م عماسضسعماءمسجاعما ايءئ ما  عم  ح مباهم،مسثاارهمهاذامممم
سا اااِجلم(بحااثم (ااهمزاا ما امااء  مسا ح(اا ما مظ(ااا ،مسجامااهممبحااسثمما جهاا مِس (ج ااهم،

مسأبحءث.

م ء بحثم عما    م:ما حفرمسا  ِق(بم.مممم

 

 

 

 البحث في االصطالح :

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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هسمزبءرةمز مإضء  مج ( ةم  م سلم قسلمز ابما ا  ( مسا برهاء م.مإذ م ااِهبما بحاثم   
مهسما قءِس ما ذيم(حرلمأ( ماحءس  م   راياا مأسما  ق((لمز بمأيسمي (ا م.م

أسمزبءرةمز م قر(رمسافمحس ماسضسعمام( م،م(ق اهما بءحثمز ما ماا ما اذيمَاءلمممم
قر(اارمراا ماراحاا ما  راياا ما  ااعمَااءلمبهااءم،مبااهم،مس مهاا هم،مسأ اااهمز اابمأ م(ءااا مهااذاما  

ااا مسار بااا مساؤ(ااا ةمباااء حجبم اِاااذمأ مرءِاااتم رااارةم اااعمذهِاااهم،مح ااابمحاااءرتمِ اااءئبما ِس
مساأل   مساأليءِ( م.

 راا مِ اااءجمز ااااعماااا مَبااا م ارسما خحاااصم اااعماسضاااسعماااا ماسضاااسزءتما م ااالممممم
سمءخحاا( ما ا ماا  ةم،مأسمِظر(اا مااا مِظر(ء ااهما ا ِسزاا م،مأسم راارةمااا مأ رااءرهما ءاا(ق مأ

ا مءخح(ء هما بءرزةم ب(ء مجهس هءمسنثءرهاءما ا ا(ازةمبها فما رءافمزا ما حقاءئ م،مأسم
مإضء  مامءرفمج ( ةم،مأسمح ماءرالتمهسمبحث.م

 البحث العلمي :

~~~~~~~~~~~~~~ 

حاااح ما اِط قاااءتمسحاااح ما اقااا اءتم،مهاااسمذ اااسما ااا رسما اِهجاااعماؤياااسمز ااابمممم
محح(ح م.حح ما طر(ق مبه فما سحس مإ بمِ ءئبمسم

س (ياااااتمر اااااا م مز ااااالمفماخحسحااااا مباااااء م سلما  جر(ب(ااااا ما خءضااااام م ااااااِهبما م ااااالمممم
ا  جر(بااعما حيااعم قااطم،مراااءمذهاابمإ (ااهما  ااربمسأ بااءزهلم،مباا م ءااا ما م ااسلما  جر(ب(اا م
سا م ااسلما ِظر(اا مامااًءم،مإذامأخااذِءم ااعمالز بااءرمأ م راا مز االمااا ما م ااسلماِهجااهما ااذيم

م(سح مإ بما (ق( .

 بي:البحث األد 

~~~~~~~~~~~~ 
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ا بحاثماأل بااعم،م( حا ما حااءلمسث(قااءمبء  راياءتماأل ب(اا م،مسا  اعم(اراا م  بءحااثمأ مممم
،ماباارزامنثااءرهممفءااءزرامرااء مأسمِااءثرا ( ِااءس مااا مخال هااءماااثالمز اااءمااا مأزاااللماأل بم

ماأل ب( م،مساب(ِءمياءتمأ بهم،ماب (ءمسجه مِظرهم (اءم(مرضم.

ا  عم(يا(رمز (هاءم (حا ما ابمحق(قا م اعماسضاسعماا مما طر(ق  ومنهج البحث االدبي :
 اسضسزءتمال بماسمَضء(ءهم.

ما مرباعسَ م( ح ما بحثماأل بعمب راي مجِسمأ بعماما( م،مرفا ما اقء ا م اعمأ بِاءمممم
،مأسم اا ما خطءباا م ااعمزحاارمااا ما محااسرم،مأسم طااسرما ِثاارماأل بااعم ااعمزهاا ما ِبااسةم،م

مأسم(قسلما بءحثمب راي ما ري مأ ب( مرا ري ما  (سا م،مأسما ري مابس سما ءمر( م.

س(ارااا مأ م( جاااهما بءحاااثمإ ااابم رايااا م (اااءرماااا ما  (اااءراتماأل ب(ااا ما ح (ثااا مرء  (اااءرمممم
م.ما رالي(رعم،مأسما ساَمعمأسما رازي

سَ م(بحثم عمزحرماا مزحاسرماأل بمرء محارما جاءه عم،مأسمحا رماإليااللم،مممم
مأسماألاسيم،مأسما ح (ثم.

سطاااسرام( م ااا ما بحاااثمب رايااا مظاااءهرةمأ ب(ااا مرظاااءهرةما  ءاااءبهم اااعما بِاااءتما فِاااعم اااعمممم
ما قح( ةما جءه ( ماثالم.

هم،مساح االمسَ م( جهما بءحثمإ بم حق( مِصمأ بعم اعما قا (لمأسما حا (ثمءاءرحءم ا   
م،مساب(ِءمأها( همساءم( يلمبهما مياءت.م

سطب(مااا ما بحاااثممطب(مااا مخءحااا ما ا(ااازة،م هاااسمذسمحااا  مسث(قااا مبءإلِياااء مساِفمءل اااهمممم
سأ رااءرهم(ح ااءجمإ اابمحاااسمارهاافمسذس مااا رب،مممس ماا ماااا ما اف(اا مأ مِ  بااعمخطسا اااهم

ي قحاعمطرائقاه،مس را ما اجاء ملم(يامفِء،م اذام نِِاءميِق ا حا (ثمز ابمحارم ا ما ( مِس
مأهلمهذهما خطساتمبن(جءزم،مثلمِفح ما ح (ثمزِهءم عماسضمهما ما  راي م.
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 المحاضرة الثانية

 كتابة البحث واختيار الموضوع

  بحااااثما اِهجااااعماجاسزاااا مااااا ما خطااااساتم(ااااارمبهااااءما بءحااااثمح اااابم(حاااا م   ء(اااا مممم
مهعم:ا اِءس ةمسا ه فما ارا م عمِ ءئبماثارةم.مسهذاما خطساتم
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: اختيار موضوع البحث:  اوًلا

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

اخ (ااءرماسضااسعما بحااثمااا مأرباارما اءااءر ما  ااعم ساجااهما بءحااثمإذملم(ماارفمر(اافممم
(خ ااءرمبحثااهم،مس(حااطفعماسضااسزهمسذ ااسمأل مزالَ ااهمبء ار بااءتم االم راا محيااِ م،مسلم

حااا  همباااء قراتةماسحاااس  م،مسلمحضاااسرهم اااعمأثِاااءتماحءضاااراتمأياااء ذ هم اااءزالمسزِااا اءمم
ذاماااءم(او عمز (ااهما اا سرملخ (اءرماسضااسزءماااءم(ما مهااذامهاا سمالخ باءرما حق(قااعم ق را ااهمساا

ماي طءعمح مهذهما مق م ف حتمأاءاهما طر مسذ  تم هما حمءب.ممم

سلمباااا مأ م(الَااااعمهااااذاما اسضااااسعمهااااسجم ااااعمِفااااسما بءحااااثمساياااا جءب مزا(قاااا م ااااعممممم
ااه،مسثقء اا مساياام ماياا سزب ،مسا حااء م سج اِااه،مسهااسم(ياا  زلم ارًيااءمبويااء (بما قااس مس ِِس

مه،مس خ  فماسضسزءتما بحثماأل بعمس  ِاسع:م اِهاءمااءم( حا محا(لمباحء رهمساراج
بء ظساهر،مساِهءماءم( ح مبء ءخح(ءتمساألزالل،مساِهءماءم همزالَ مسث(ق مباجاءلتم
ا ِءااااءطماإلِيااااءِعما ا ماااا  ة،مس(ِب ااااعمز اااابما بءحااااثم ااااعمهااااذاما اااااا( ا مأ م(مااااا مإ اااابم

ما طر(فمغ(رما او سف،مسا ج ( مغ(رما اطرس .

م

 

 اختيار الموضوع  ثانيا: شروط

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

مهِءسمءرسطم(جبم سا رهءم عما اسضسعما ا رسمسهعم:مم

ما ز(ء ةم الشرط األول م(ح ا  مل ماح   ما اسضسع م(رس  مأ  مأي مسا سضسح :ا  َ 
مس (ِط  م م، مِق(  مزق (  مز ب ما طء ب م (   م مساإلبهءل ما  اسض م(ر ِفه مسل سا ِقحء 

ماِط قءمي (اءما مغ(رم  رؤمأسمخطومزءر ءمباءم(وخذممزء اءمباءم( عم.م
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ماب  الشرط الثاني مسغ(ر ماطرس  مغ(ر ما بحث م(رس  مأ  ما  ملب  ما ج ة م رعم: ذ 
(رس م  طء بمءخح( هم،مس (بذ م عماز  همجه ام، ئالم( مس ما ري مأسما يَر م  فس هم

ما فءئ ةما  عمأَرتما ماج هءماألبحءثم.

مرأ(تماِسم ي ط(عمأ م و عم ز بمم-سلم(اِعما بحثماخ (ءرماسضسعماطرس مإذا
مبج ( مسز(ء ةمز بما يءبق( .م–ا رغلما مذ سم

ما احء : الشرط الثالث ما اسضسع،مس رة مبرِس  مالخ (ءر م  ج م ر فع مل ماِس مأي ر
ِاءم فرر  عماحء رهمس طائ مإ بمأ مز  ما مهذهمم–اعمذ سمم-سح بمب َ همسج  همساا

ا احء رما ما رثرةمسا قسةمبح(ثم(جهزسمبء اء ةما الزا م  بحث.مأ ما اسضسعما ذيم
رمأسم ق ماحء رهمبءر مافضسحمأسما ذيم(رس م (هما راللمبءر مايهبم عماح 

اح ر( م قطملم(ح نم الخ (ءر،مل ما ما م (هملم(م سما   خ(صمسألِهملم(زس م
ما طء بمخبرةمبءي ماء ما احء ر،مسلم(ه(ئم هم  (المز بما اراجم مسا  قحعم.

م:  الشرط الرابع م، م (هء ما  عمهس م  ارح   رم هماألي ءذماِءيب ه مَس مرء محف(ء  نذا
ما اِءيبم ما مءرمإ بما مءر( مم ب(   بحثما اخ صما حجل مممحفح ،ف ض(قِءمهِء

ءماسضسزءا  ائرةم اح  امأسمجزتاما ماسضسعمرب(رمأسمزاس( ما مزحرمأسمما  عماخ ِر
جءِبءما مح(ءةمءءزرمبح(ثملم(رس ما اسضسعماجاسز ما ما مالاءتما ا ِءثرةم عم

 . اخ  فما احء ر

 شروط تحديد العنوان :  

مجءامءماءِمءم،أيم(  مز بما اح سج.ا ءرطماألس :مأ م(رس ما مِسا م

ما ءرطما ثءِعم:مأ م(رس م َ(قء.

ما ءرطما ثء ثم:ممأ م(رس ماخ حرامَ رماإلارء م.

ما ءرطما رابعم:مأ م(رس مجذابءم( فتماِ بءهما ا  قعم.
م

 (Planثالثا:خطة البحث )
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~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

بم ماءم(خ ءرما طء بما اسضسعم(قرأمزِهمبمضما اقءلتمسا ريءئ مسا ر بما  عممم
مبء اسيسزءتم ماب  أ ما اخ  ف  مبء احء ر م (ي م(  مِسرا، ماسضسزه مز ب   قع
ما بءحثم ما طء ب م( ل ما اجالت،سبذ س مأس ما مءا  ما ر ب مببمض مأس سا امجاءت

م ماَؤ ء، مأسمه(رالمزءاء مخط  م(ضع م،ثل مير(مء ما اءاء ما  ر (بمباسضسزه م (ه ( سخب
ا اِطقعما ا ي ي م،مسا سح ةم عما اسضسعمسالر بءطمب( ماألجزات،مس ق (لماألهلمز بم
ما اَؤ  م ما خط  مهذه مأ  مز ب ما ذرر ميءبق  م  ءرسط مجءامء مزِسا  م ه ا اهل.س(ضع

مزرض م (اءمبم م    (رم   ق (لمسا  وخ(رمسا ز(ء ةمسا حذفم.

 

 

 

 

  :محتويات الخطة

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

مز بم: ا خط مهعم هري م  بحثمس ح سيمزء ة

ما مِسا 
ما اق ا 

ما  اه( 

ما جيلم س(ضلما فحس مساألبسابمسا ابءحثمسبحيبمحجلما بحثمف

م.( مجذابءماِبثقءما ما اسضسعمذا ه ء مِسا م(جبمأ م(رس ماخ حرامساضحءمج 



 8الصفحة  
 

مسءرحه ما اسضسع م  ح (  ماخ حر مزرضء مزء ة م رس  م: مأها( همما اق ا  ظهءر ساا
سامء اهمسِ ءئجه،مسسحفما بحسثما اها ما  عماز ا هءما بءحثمسا مقبءتما  عم مثرم

مبهءم.

س(فض مر ءب ما اق ا مبم مإِهءتما طء بم ا بءحثفمر ءب مبحثهم (مرفمر(فم(ءرحم
ما فحس مسا ِ ءئبمسا مقبءتم..

ءحثمسا ابءحثما جيلم:س(ءا مجيلما بحثماألبسابمأسما فحس ما  عم  فرعمإ بما اب
مح بم ما بحث مِساحع ما  مِءح(  م مء ب ما مءِق  ماقءلت مإ ب مسا اطء ب ماطء ب إ ب
(ر ا مب ي ي ماِطقعمز بمأ ما امض  مأسما ايو  م عمهذهما اقءلتم ح م  رج(ء،م

مس ِاسمس  فرعمإ بماي ِ ءجءتمس لئ م.

 ءب مس  و فمر ماقء  ما م قراتمساضح مس(رازبم (هءمسضسحما مِسا مسأحس ما ر
ما حح(ح ،مإذم(ب أمبر م قرةمج ( ةمز بميطرمج ( مبم م رسم يح مباق ارمَح(رم.

 رابعا: جمع المادة:

~~~~~~~~~~~ 

لمبااا ماااا ماإلءاااءرةمإ ااابمأ مهِاااءسماحااا ر( مأيءيااا(( م هاااذهما ااااء ةمهااااء:ما ِحاااسصممم
اسضااسعما  راياا مإذامرااء ما بحااثم( ِااءس مِحسًحااء،مسهااسم ااعما  ء اابمرااذ س،مسا اراجااعم
ا اياااءز ةما  اااعم ضاااعتما ااااء ةما  اااعم( ِءس هاااءما بءحاااث،مسهاااذهما اراجاااعمِسزاااء :ماراجاااعم

زءااا م اا سرمحااس مَضااء(ءم رر(اا م،مأسمخءحاا مسث(قاا مبء اااء ة،ما خححاا م (هااء،مساراجااعم
 ِ( مذاتمح  مبء بحث،مسح بم  ضنما حسرةمِء(رمإ ابماثاء ماحا  :مإذاما  رضاِءمأ م

مزِسا ما بحثمهسم"ال جءهما رساءِيعم عما ءمرما مربعما ح (ث"

م نِِءمِجاعما اء ةما ما احء رمز بما ِحسما  ء ع:
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اِءااسرةم ااعما اا ساس( مألم ااعما ِحااسصما ءاامر( م ءاامراتمهااذامال جااءهميااساتمرءِااتمم-ٔ
ما ححفمسا اجالت،مسهذهم يابماحء ر.

ا ر اابما  ااعم بحااثم ااعما رساءِياا( مس مر(فهااء،مسخحءئحااهء،مسال جااءهما رساءِيااعمم-ٕ
م عم ِس ماأل بماألخرج؛مسهذهمهعما اراجعما مءا .

ا ر بما  عم ِءس تمبء  راي مءمرما ءمراتما رساءِي(( ما مربمياساتمرءِاتما ر ابمم-ٖ
مس مِحسًحءمءمر( م ساح مألمأرثرما مهؤلتما ءمرات؛مسهذهمهعما اراجعما خءح .  ِء

اا م(ح ااءجما بءحااثمإ اابما بحااثم ااعماجااءلتما ماا  ةم يااءز مز اابم هاالما ِحااسص،ممم َس
مسهعم ِ رجم حتما اراجعما مءا .

م

 خامسا: تصنيف المادة وتنسيقها:

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 اثاًلما ِحسصما ءمر( ما  اعم المجامهاءم  ءامراتما رساءِيا(( ،م( جاوما بءحاثمإ ابممممم
 ِظ(اهاااااءمس قًاااااءم خطااااا ما بحاااااثما  اااااعمريااااااهء،م ااااااءمراااااء ماِهاااااءما م قًاااااءمبء خحااااااءئصم
ا اسضسز( م(ا رجم حاتمهاذاما مِاسا ،مسااءمراء مخءًحاءماِهاءمبء جساِابما فِ(ا م(ا رجم اعم

مهذاماإلطءر.

ِ(اا ماااثاًلمااا مأخااصمخحااءئصما رساءِياا( ،مسهااذهما ِززاا م هااءم ء ِززاا ما ذا (اا ما سج اممم
مظساهرهءما ا م  ةما  عمُ حِفما اء ةمس ًقءم هء.

سلمباا مأثِااءتما  حااِ(فمسا  ِياا( مااا مارازااءةما  اارابطما اِطقااعمبح(ااثم ياا لما اقاا اءتممم
إ ااابما ِ اااءئب،مسذ اااسم اااعمإطاااءرما فحااا ما ساحااا مسا ابحاااثما ساحااا مبااا مسا فقااارةما ساحااا ة؛م

تما احراا مضارسرةماهاا ،مراذ سملمبا ماا مارازاءةما  ر (ابما زااءِعمسا اراءِعم ء مالَاء
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  بحااث؛م اانذامأر ِااءمأ مِ ِااءس مءاامراتما رساءِياا( ملمباا مااا م  بااعماراحاا م طااسرمهااؤلتم
ا ءاااامراتمسا اريااااهلمسا جءهااااء هلمس قًااااءم  ِياااا ما زاااااءِعمسا ارااااءِع،م ءاااامراتماحاااارم هاااالم

جم( اااء(زس م (اااءمب(ااِهل،مسااااءم(يااءز مخحءئحااهل،مسءاامراتما ماارا مأسماألَطااءرماألخاارم
ز اااابمذ ااااسما مِء(اااا مبء مِااااءس( ما فرز(اااا م،مسا رئ(ياااا مس ِظ(اهااااء،مس(ِب ااااعمأ م اااا المهااااذهم

ما مِءس( مبمضهءمبمًضءم عمي(ء ماِظلمسا رابط.

 

 

 

 

 ثالثةالمحاضرة ال
 انواع البحوث

 
 أنواع البحوث العلمية : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ما بحسثم م حِ(ف م ع مساِءهجه ما م اع ما بحث مطر  ماجء  م ع ما ر ءب (خ  ف
مس قي(اهءم اِهلما م(قياهءم

م ِف(ذهءم مجهءت محيب مثء ث مَيل مسهِءس ما سثءئق( ف ما بحسث م  ماِءهجهء حيب
مرء بحسثما جءام( ماألرء (ا( مم
مسا بحسثمغ(رماألرء (ا( م.

 مما سبق نستطيع أن نصنف البحوث إلى: 
منحيثطبيعتهاأنواعالبحوث -أ
  :البحوث األساسية 

هعمبحسثم جرجما مأج ما ححس مز بما امر  مبح مذا هءمس يابمأح(ءِءممممم
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ا اءءر ما فرر( مسا اب ئ( مإلمأ مذ سملم(اِعما مبحسثما ِظر( مسهعم ء  ما ما 
م طب( مِ ءئجهءم (اءمبم مز بماءءر مَءئا مبء فم .

 بيقية:البحوث التط 

ماأليءي( م       ما بحسث ما  مأ   مبءر  ماح  ة مأه ا هء م رس  مز ا(  مبحسث هع
ا ِظر( مس رس مزء ةماسجه م ح ماءر  ما ما اءءر ما م ا( مأسملر ءءفمامءرفم

 م عماسجس م عماؤيي مأسماِطق م،مج ( ةم(ار م يخ(رهءمسالي فء ةماِهءمس عمساَعم
م  جماأل را .

أنواعالبحوثمنحيثمناهجها: -ب
  الوثائقيةالبحوث: 

ما مز ب مام ا ة م (هء ما ام ساءت مجاع مأ سات م رس  ما  ع ما بحسث  احء رمهع
ما اطبسز مرء ر بمسا  سر(ءتمسا ِءرات.سا سثءئ ما اطبسز مسغ(رمم

مسا مأهلما اِءهبما ا بم م عمهذاما ِسعم:م
 .ما بحسثما  عم  بعما اِهبماإلححءئعم
 ا  ءر(خع.ا بحسثما  عم( بعم (هءما بءحثما اِهبم 

 .ا بحسثما  عم  بعماِهبم ح ( ما اضاس مسا اح سجم 

 ية:البحوث الميدان 

ماسامممم ما  ما ام ساءت مجاع مطر(  مز  م ِفذ ما  ع ما بحسث ما اؤييءتمهع َع
مسا  جامءتما بءر( ما امِ( مبء  راي مس(رس مجاعما ام ساءتمبءر مسا سح اتماإل ار( 

ما جهءتمسز مطر( م الي ب(ء مأسما اقءب  مسهِءسمز  ما ما اِءهبمابءءرما مهذه
ما ا بم م هذاما ِسع:م
 .ما بحسثما  عم  بعما اِهبما ايحعم
 .ا بحسثما  عم  بعماِهبم راي ما حء  م 

 .ا بحسثما سحف( ماألخرجم 

 البحوث التجريبية: 

مساألِمم ما اهءرات ما اخ  ف  ما ما (  ما اخ برات م ع م جرج ما  ع ما بحسث ساعمهع
ما  طب(ق( مسبمضما م سلماإلِيءِ( م.يساتمرء مز بماي سجما م سلم
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م:مالبحوثاألكاديميةمنحيثجهاتتنفيذهاج(     
هعما بحسثما  عم جرجم عما جءامءتمسا امءه مسا اؤييءتماألرء (ا( ممممممم

ما اخ  ف مس حِفمإ بماي س(ءتمز ةمهع:
 

  :البحوث الجامعية اًلولية :اوًل 
 

 :)ما م أ.)البحث الصفي مارح   م ع م راي هل مخال  ما ط ب  مبه م(ر ف ماء سهس
م ماِه مس(قح  م ا برء سر(سسف مم–اراح  م(قح  ما احء رمم- (اء مإ ب ا رجسع

سا اراجعما ماج مالطالعمبءر مأسيعمااءمهسماقررم عما ر ءبما اِهجعم
مَ ماِه م،ثل ما بحث مازس   مز ب مذ س مبم  م...سا   ر(ب ما ا قءة ما احءضرة  مأس

(يابم قر(رامسا مءرسطهما ض(  اإل(جءزفسالخ حءرمس(حي مأ م(رس م عم
زءرمحفحءت،مل ما طء بم عم سرما  جرب مسطءَ هماح س ةم، هسم  ر(بملم
جراتاتم ما ق(ا ما م ا( م عمإ بءعما بءحثم قساز مساا ِاء مساا (ء رطم (هما اثء ( ،

م.بحسثعما اِهبما اقررم عمإز ا ما سخطساتمإز ا ما بحثمأيمإ بء
  بحثءم   خرجمَس مم-ساِهءمر ( ِءم– ء رطمبمضما ر (ءتم:)ب( بحث التخرج

ِيا(همريء  م(ر بهما طء بم عميِ هما اِ ه( مس(رس مءرطءم عماِح ما  رج م
ا م ا( ما برء سر(سسم.مسلب مأ م(رس مهذاما بحثمأسيعما ميءبقهمس(رس م (هم

مسا م ز(  مأس ما خاي(  محفحء ه مز   مس ب غ ماء  م ز( ما حيءب مل مأ   امقس 
 حرحءمز بما ِسعم.

  

  :بحوث الدراسات العلياثانيا 
 

 ((  ((Diplomaالدبلوم و الماجستير   

 : عمابيطم مر(فء هءمءهء ةم   خحصم عم راي ماءم.سَ م اِنمهذهم الدبلوم 
ا ءهء ةمبم م رسمساا حء م عمارح  مبم ما برء سر(سسم.مسَ م اِنمبم مبحثم
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  رس مءهء ةماح  ةما  ل  م عما  رايءتما م (ءم،أسم  رس مأسمبحث( مام(ِ( م
  ق مأسمٕٓٓا ارح  ما  عم يب ما  ر سراه.مس(ار مأ م ب غمز  محفحء هءما م

  ز( مَ (المفس(ار مأ م يابم عمهذهما حء  مريء  م.

 

  : ((Master))الماجستير

مأز بمم م خححع مبحث مهس م.أس ما برء سر(سس مبم  مزء (  م  رج  مارح   مهع
 رج ما مبحثما  خرجم،(ق ضعم عمأغ بماألِظا م و (فمريء  م عمح س م

 حفح مسَ م ق مأسم ز( مبحيبما اسضسعما ا رسسم.مٕٓٓا ا

 (:  Doctorateبحث الدكتوراه )

مبا ممم م ا  ر سراةفس خ حر مر ءب هء مبمضهل مPH.D س(فض  مم–فسهع م–زء ة
عما ط بمسا  َ م عمأز بما ءهء اتما جءام( م،سامِبمهذامال  راضما ء ةم 

ا حيءبم،س(يابما بحثما ريء  مأسماألطرسح مسَ مغ ب ما ر ا ما ثءِ( مز بم
مممم بحسثما  ر سراه.

مب ما ا م(ظ ما بمض ما حفحءتمراء م عمز   ما ضخءا  م (هء مٕٓ٘سلم(ء رط
حفح مإ بما ثالثاءئ مسخاي( محفح محجلماِءيبمج امإِاءما مبرةم عمذ سم

محس م.م عمزا ما بحثمسا  زالماأل
رذ سم( لماِءَء ما بءحثمبم ماز  همأطرسح ما  ر سراهما مَب م جِ ما اِءَء م
سبحضسرمأي ءذهما اءرفمسأاءلماجاسز ما ما حءضر( مإذم ذ(عما  جِ مِ (ج م

ما بحثمس رج همبم ماِءَء هماِءَء مء ( ةم.م
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 المحاضرة الرابعة
 البحث الجيد والباحث الناجح

 
 والباحث الناجح :. البحث الجيد

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

م طر( م مخءح  محفءت م (ه مرأ(ت مسنثءره مأخالَه م ع مام س ا مبءحثء م ريت إذا
ذامِظرتمإ بمهذهما حفءتمسج  هءمرث(رةمسسج تم (هءماءم سار ب( مسخ ق( مساهِ( ،مساا
مسخءح م مزءا  م مسثقء   مسز ل مذرءت ما  محق  مر  م ع ماآلخر(  ما اخ ح(  مبه (ءءرس

مإ (هءمساِهءم(ءءرسمبهمغ(ره،مس رِهءمس جرب مساءمإ  بمذ س،مسا مإخالصمسأاءِ مساء
   (همذاتم ل  مار بط مبما هما خءص،مساِهءماءم(جبمأ م( فر مبهمبحرلما بحث

 مستمزمات البحث الجيد:  ( أ
ياءتمأيءي( م عممثالث(ِب عمأ م( س رمالعنوان الواضح والشامل لمبحث : .1

 ا مِسا مهع:م
 :ما  َ( ممالشمولية مسا اسضسع ما اح   ما اجء  ما بحث مزِسا  م(ءا  مأ  أي

ما ذيم(خسضم (هما بءحثمسا ف رةما زاِ( ما  عم( ط(هءما بحث.
 :مسزبءرا هممالوضوح م ه ماحط حء م ع مساضحء ما بءحث مزِسا  م(رس  مأ  أي

 ساي خ ااهم بمضماإلءءراتمسا راسز.

 :مسسامالداللة ماح  ة ماسضسز(  م للت ما بحث مزِسا  م(مطع ضح مأ 
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   اسضسعما ذيم(بحثمسامء ج همسالب مء مز ما ماسا(ءت.
 

سأه ا همسح س هما اط سب ما ب تمب ح ( مساضنمراءر  ممتحديد خطوات البحث .ٕ
ما ب(ءِءتم مجاع مأي سب م ح (  مثل مبهء ما ار بط  ما فرض(ءت مسضع مثل ا بحث
ما ذيم م  بحث مأه ا ء مأس مه ف مس ح (  مس ح ( هء م بحثه ما اط سب  سا ام ساءت
(يمبمإ بم حق(قهءمبحسرةمساضح مسسضعمإطءرما بحثم عمح س ماسضسز( م

مساضح ما امء لم.سزاِ( مسارءِ( م
ماعم اإللمام الكافي بموضوع البحث: .3 مساسضسزه ما بحث م( ِءيب مأ  (جب

 إارءِءتما بءحثمس(رس م  (هماإل اءلما رء عمباجء مساسضسعما بحثم.

ما بحثمتوفر الوقت الكافي لدى الباحث:  .4 مإلِجءز ماح   مسَت مهِءس مأ  أي
تما ا ء جراتا هما اط سب مسأ م( ِءيبما َس حماعمحجلما بحثمس ِف(ذمخطسا همساا

 سطب(م هم.

مساآلراتماإلسناد:  .5 ما  رايءت مز ب مبحثه مر ءب  م ع ما بءحث م(م ا  مأ  (ِب ع
ماألاءِ م مس م  مام ساء ه مجاع م ع م َ(قء م(رس  مأ  مسز (ه مسا ايِ ة األح(  
مأارم عمغء( ماألها( م ق هء ا م ا( م عمالَ بءسمسالي فء ةما ما ام ساءتمِس

 ِ ما م ا( م عما بحثمز بمجءِب( مأيءي(( م:م عمر ءب ما بحسثمس  ررزماألاء

 .ماإلءءرةمإ بما احء رما  عماي قبماِهءما بءحثمام ساء همسأ رءرهماِهء
 .ا  ور ما مز لم ءس(هماأل رءرمساآلراتما  عمِق ما بءحثمزِهءمام ساء ه 

إ ما بحثما ج( م(رس مار سبمبوي سبمساضنموضع أسموب تقرير البحث :  .6
  جذبما قءرئم قرات همسا ءبم محفحء همسام ساء ه.مساقرستمساءس مبطر(ق 

ما رابط مالترابط بين أجزاء البحث : .7 ما اخ  ف  مسأجزاته ما بحث مأاءل م رس  أ 
مساألجزاتم ما ابءحث مأس ما فحس  ماي سج مز ب مذ س مرء  ميسات ساِيجا 

 األخرج.

 مدى اإلسهام واإلضافة إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث : .8
مساف( ةمسا  ور( مز بمالب رءرمزِ مأ م ض(فما بحسثم ا م ا( مأء(ءتمج ( ة

 ر ءب ما بحسثمسا ريءئ م.

   ز ما  ح(زم عمذررما ِ ءئبما  عم سح ما بءحثمإ (هءممالموضوعية واالبتعاد .9
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ماحء رم.توفر المعمومات والمصادر من موضوع البحث :11  س ر
( ما ا س رة  عما ار بءتمسارارزمما ام ساءتما ار سب مأسما اطبسز مأسمال ر رِس

 ا ام ساءتما  عم(ي ط(عما بءحثما سحس مإ (هء.

 
 

 صفات الباحث الناجح :  ( ب
 أفما رغب :مسهعمءرطم  ِجءحم عمر م  اث مأهلمحفءتما بءحثما ِءجنم (اءم( عمممم

مسرِتم مذرزء مبه مضقت م رضء ما بحث مز (س م رض م نذا ما بحث، م ع مسءرط زا 
مراغبءم مرِت مإذا مِهءرس،أاء ما  م ( س م(ِج ع مأ  ما حء   مهذه م ع مس(حمب رء اضطه 
أِيتمبما سمسلزا سمخال همِءسةم بذ  مبيبمذ سما جه م.إذ ما رغب مءرطمضرسريم

مءرسطما بءحثما ِءج مز بما جاعمسما  و (فما  م ؤسبء ماِهما حايء م جم  مأِهء نمإذ
م الم(حق ما  ء( ما ارجسةم م رضمز (هما اسضسعم رضءمضء مبهمذرزء مأاء سا  حق( ،
اِهم،سمإذامرء ما بءحثمراغبءمبذ مَحءرجمجه هم عما بحثمح بم(حق ما  ء( ما  عم

ما ماج هءمأَرتماألبحءثم.م
م(حيبمممم م ق  ما راح  م(ؤثر ما ذي ما طء ب مبهء م( سي  مرخ(ح  محج  مهذا م(مِع سل

اارؤماِهمغ(رمراغبمز بما  سهلمأاءمإذامب أمسيءرمَ (الم ءِهم(ر ءفمحق(ق هم (حسم
م الِحرافمز م با م ما بحثمس(ي(رمس(ي(رم.ثلما مَ  ما رغب ملم رس ميببءمسج(هء

ما  س ( مس رج  م(ق رهماألي ءذمس(ق رهمما بحث،مألِهمأارملب ماِهمأاء ا  س ( م ذ سماء
مامهما ظرفم.
لم ِفعما رغب مسح هءم قطعمطر( ما بحث،مل مممطر( ما بحثمطس(  مم)ب( الصبر:

مأرثرما راغب( ما ذ( م(ِرحس ماِذما ب ا( م، ق م رس ما رغب ما ظءهرةمِزسةم سءءَ مساء
حبرمز بما ارءرهمزءبرةم(جه محءحبهءمرِههءم.مسا مهِءمسجبمأ م(ححبما رغب ما 

ءتمسا اثءبرةمسبذ ما جه مسا سَتما م س م و فمأسم ذارم عما جاعم سا ثبءتمإزاتما امَس
م.ح بمبء غمبمضهلم قء م  ا بحثمحبرففسا اِءَء مسا  وا م

:م(جبمأ م(ق ر ما حبرمبء   بعمسحبمالطالعمز بماءممالتتبع وحب االطالع تفم
م  م(ح ر، مساء مسح ر مس(ر ب مسر ب مس(قء  مسا اراجعمَ(  ما احء ر م ع ما  ف (ش م (ه
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ما ماءهسرما احء ر،م ماح  ا ما اجالتمسا  سر(ءتم،ل ما بحثملم(م ا مز  ا س(قرأ
ماءم مزسا(ءهء م ع م ج  مَ  مس رِس مأها(  ماَ  م ب س مأخرج مر ب مإ ب ما رجسع ما  ملب  ب 
(ار مأ م(ج سمغءاضءمأسم(ف نمبءبءمأسم(ي مطر(قءمز بمنخر( م.سلمب م  بءحثمسهسم

شمز ما احء رما مالي قحءتم عمبحثهم الم(ز ريمأ(ءما ما احء رمل مأضو هءم(ف 
مبء ام ساءتم مسأغِءهء ما  حق( مأء هءمخطسرة ماألس بمَ م(  سمبم  م  جما ِظرة سأحقرهء

م.رمرأسما زاس( سا حجرما ذيم(ح قرهما بِءتس مَ م(ح(
مذارم)ث( الحافظة والذاكرة : م ؤ( هء م ل ماء م ج ي مل مهذه ما بءحثمسا حء ظ  م ا  رة

مخ(رم مسل مإ (ه مس(مس  مس(ي مرضه مبه م (ي ءه  ما اِءيب ما سَت م ع ما حء ظ  باخزس 
ماألجزاتم مب(  ما بءحث م(ربط مأ  ماألار م ع ما ءرط م،ل  ماِقطم  م ذررهء مبء  (ر جب
ا ا بءز ةمباءمَرأهما (سلمسمباءمَرأهمأاسم،س(جاعمب( ماءمرنهم عمر ءبمَ (لمساءمرنهم عم

م را مرث(رما ما مِءحرم.ر ءبمج ( مسهرذام(ي
َ م  سا رما ءرسطماألِف ما ذررم عماارئمز بمم)ج( القدرة عمى الترتيب والتصنيف :

ا ق رما اط سب،مس رِهمإذام س بما بحثمَ لماء  همار بر م لم(ا(زم (هءماألهلما ما  ء هم
ذام ،مسلما مءوِهمأ م(ها ممساءما مءوِهمأ م(ق لمأسم(ؤخرم...مرو مء(ئءم(مسزهمساا
ِظرتما (ءمهذاما ذيم(مسزهما اق رةما  ِظ(ا( ماق رةما اهِ سما بءرعما حءذ م.أ ما م لم
ماأل ب؛م م ع مزالا  ما ارت م(رس  مَس  ما ح (ث، مبء امِب مبءحثء م(رَس  مل مسح ه بء ءعت
أزالاهمزحسرهمءمرهمِثرهماحء رهمس عما    محر هءم قههءم ور(خهءم...س ر مذ سملم

ماِهم(ي ط(عمأ م(ر مح اء ماء هما محبرم(مِع مز اه م،سلم(ِفمهماع ماِهج(ء  بمبحثء
س  بعمسحء ظ مساِهمزاس ما بحثماراراماِهم(بقبمح(ثمهسم.مسا يببمامرسفمذ سمأ م
ا اق رةمز بما  ِظ(لمأارملم(ي هء مبهمسملم(ي  ِبمزِهم،مساءمر ماارئمباي ط(عم

مبق ره ما الئ  مارءِه م ع ماِهء مر  مسسضع مأجزائهء مس سح(  ما اء ة مبم مم بس(ب ا اِءيب
مطر ماءمهسم ء همسخءرجمز ما ح  .م

ز بما بءحثمأ ملم(قب مر ماءم(قء مإذمرث(راماءم(قء م  يستمم)ح( الشك والتثبت :
ا ظ ما محي ما فط مففما م س م ق (بممز بما سجسهمب مم س مااءِم مسءسم عم

م ء ما ِظرةماألس بمسَ م( ءبمبحِر مِياعمأسمِرجمأسمِقرأ،م ق م خ زِء بهرجمحح ماء
س( سيمبح(ر ِءممهسجمسرث(راماءمز ا ِءما ح(ءةمأ م سجهمسجهء.ِقرأما خبرمارةمراءمهس،م
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سارةمأيسأمااءمِراهمز (ه،مسارةمز بمأحي م،مس عمر مسَف مِط( ما  وا ماِءَء( ماء هم
مساءمز (همح بمِب غماءمِطائ مإ (ه.

ق(ق مسلم(قسلمهذاما ءسما م س ميستم عما قح م،ءسمِقء ،بِءت،مألِهم(بقعمسجهما ح
مس(ار مأ م مرءِتمضرسر ه، مأسما ارضما ِفيع.سا مهِء مأسما ا ء ب  ز بما ااءحر 

مِيا(همءرءمز ا(ء.
اإلِحءفمَر( ما م  م،سا م  م(ق ضعمأ مِ جر ما م)خ( اإلنصاف والموضوعية :

ا هسجم،سا مِحرلمباق ضبما حق(ق .مسهسم(مِبمألم قب مز بماسضسزسمبمحب( م هم
مز محا(لمزا سمسز ما ح ما ذيم(ء رطمأ م(رس ممأسمز (هم  جر س األهساتمبم( ا

م(رضعم مأس مِهاه م ال  مبهء م(ءبع ما مءطف  مز (هء م قسل مازاال ما بحسث م  (يت رائ س؛
مأارم ما بحث مسا  م(خفض. مأ  م(ر(  ما  مس(خفض م(ر ع، م(ر(  ما  م (ر ع مِزس ه  ال 

سةماإلرا ةم عمأ م(ي(طرما ارتمز بمِفيهمس(رسضه ءمس(ر فعمبهءمز م( ط بماإلرا ةمَس
ماي سجمالِ قءلماسما ا ء ط مأسما ِفء مأسما  هر(بمأسما ريبما حرالم.

ا بحثمأاءِ مسضا(رمساألاءِ مأ م ِق مرأيمغ(رسمم)د( األمانة العممية والضمير :
 عم َ مس ِيبهمإ بمحءحبه،م الم ءس(همإذام لم(مجبسمسلم زس( مإذامأزجبسمسلم ير م
إذامرأ( همحء حءم  رس مبذ سمرويميءر م(ح رمز م ِءتةم،سلم(ِجسما مزقءبمزءج م

همل مذ سمإ مألماج ممسلم(ِفمسمأ م  حرفمبرأيمغ(رسمسا م  ((رمح(ءغ همثلم  ز(
م(خفمز (سمسز بمنخر( م   م(خفبمز بما بءحث( مسا ِءَ ( م.

سهعمأ م قس مز ما بءط مبءط مسمز ما ح مح مغ(رمخءئفمأسمسج م)ذ( الجرأة :
،سلم(هاسمبم مذ سما م(ِءززسم عمأز ائسمأسم(ج ِبسما مأح َءئسمس (سم عما بحثم

مح ( مأسمز سمَ رماءم (هما مح مسحق(ق م.
مذ مزاء م ض( م ضال ماغف ِءهء مءرسط م هِءس ما ا ا(ز ما بءحث م ع مءرسط ما  رِرءه

ا سَتمساِهءمز بميب( ما اثء م  ا مق ما ف يفعمففمس(قح مبهما ِظرةماإلِيءِ( مإ بماءم
م...ساِهءم مسأطس م سااء مأثرا مهسمابم  ماء هسم عما اءضعمسا حءضرمسا اي قب مسا بم

ما بءحثما مبء قراتةم  ا اسهب ففسهعما ا ر ما  عم( ا عمبهء مسما ذ هء  اِقطعمز ما  ِ(ء
مزا م مإزات ما قءرئ م(جم  مااء ماساهبه م ف ن مإ ب م ؤ ي مراء مبءي ارار مسا  و (ف سا جاع
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مسا اثءبرةم مرء حبر مامرسف مظءهر ماِهء مرث(رة مزساا  مء ه مز ب مزا ت مزا(  ضخل
مسا جاعما اِظلم،مسغ(رماِظسرةمألِهءملم سج مإلمبهذاما بءحثما رب(رم.

 امسةالمحاضرة الخ
 تطور البحث األدبي عند العرب

 

 التأليف األدبي عند العرب

يمكن إرجاع المادة التي يقوم عليها التأليف األدبي عند العرب إلى ثالثة عناصر    

رئ(ي( مهع؛ما ءمرمسا ِثرمساألخبءر.مسَ مرءِتمهذهما مِءحرما ثالث م ِق م عما محرم
م خال مذ سما محرمطسائفما م  ةما ما جءه عمز مطر( ما رسا( ما  عمءءرسم (هء

أ را مسمجاءزءتمسمَبءئ ،م هِءسمراسمساح م  ءءزرمإ بمجءِبمرساةمَب (( م(رسس مءمرم
مءمراتما قب(  مساءم( ح مبهما ماآثرمسأخبءرم.

ما محرممم ماِذ ما ارس(ءت م  س(  مإ ب م ء(ر ما  ع ما رث(رة ماأل    ما  ما رغل سز ب
ارس(ءتما ا ِس م و (فءمأ ب(ءمبامِبما بحثميساتمما جءه عمم، رِِءملمِي ط(عمز مهذهما 

ءتمضربءما ما احء رم مَب ( مألمَحءئ م  ءمراتمس(ارِِءمز مهذهما ا ِس أمرءِتمر بء
ماألس ( م   و (ف.

ما هجريمم ماألس  ما قر  مطسا  مِفيه ما حء  مز ب مساي ارت ءت ما ا ِس م  س مظ ت سَ 
مز ا محرر  مرأ(ِء م  هجري ما ثءِع ما قر  مب أ ماء مإذ مز اءتم،ح ب م (هء م(ءءرس ماِظا   )

ا    مساألخبءرم ه فمإ بم  بعما ارس(ءتما ق (ا مسجامهءمساا را هءمباؤ فءتماِذمأسايطم
ماأل ب( م ما اؤ فءت مرثرت مح ب مِءط  مَس(  ما حرر  مهذه ماي ارت مسَ  ما ثءِع ا قر 

مس ِسزتمأحِء هءم عما قر ما ثء ثمساءمبم ه.
مامم مهذه مأِ ج هء ما  ع ما اؤ فءت ماث ت ما  و (فمسَ  مأءرء  ما  مأس (ء مءرال  حرر 

األ بعم، ا مهذهما اؤ فءتماءمجءتمز بمءر ماجاسزءتمءمر( م  اث م عما  ساس( م
مب ام م.ثل م ِي(  مبال مساألخبءر ما ءمر مب(  م(جاع مبمضهء مسرء  ما ءمر(  سالخ (ءرات
مهذهم مأَ ل مأ  مإذ ما هجري، ما ثءِع ما قر  مأسايط ماِذ ما ءمر(  مالخ (ءرات مإ ب ال جءه

فمسا افض (ءتما  عمٙ٘ٔالخ (ءراتمهعما ام قءتما  عمَءلمبجامهءمحاء ما راس( م ت
م ت ما ضبع ما افض  م تٛٙٔجامهء ماألحامع م الهاء مثل مِفيهمٕٙٔف ما قر  ف ع
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 ءخ ءرماجاسز مأط  مز (هءمالحام(ءت،مسرءِتمهذهمالخ (ءراتماألس بمأيءسم ررةم
ملما حاءي م.الخ (ءراتما ءمر( ما  عم   هءمسزرفمبمضءمبءي

ثلمجءتمبم مهذهما ارح  مارح  مأخرج،مهعمجاعما  ساس( ما ءمر( مح(ثمَءلمز  ممم
م ساس( م مجاع ما  ماِهل م،ب  ما ءمرات م ساس(  مبجاع ما هجري ما ثء ث ما قر  مز اءت ا 
مب و (فم ما م اءت مبمض مَءل مإذ م ء(ئء، مء(ئء ما  و (ف مارح   م طسرت مسَ  مرءا   َبءئ 

ماب ما  ر بعمساب مهءءلمسأبسمزب( ةمسا مزءحرهلم فعمهذهمبمضما احِفءتمساِهل
م.لماا زج مباء ةمسا رةما ماألخبءرا اؤ فءتمِج ماء ةمسا رةما ما ءمرما ق (

ثلمأخذتما اء ةما   س( م ي ق م عما حقب مِفيهءمإذمَح ماؤ فسهءمإ بمجاعما   ءتمم
ا ِء رةمح(ِءمسا ا ءءبه مأسما ا ضء ةم عما امِعمح(ِءمأخر،مسهذهما اؤ فءتم ِيبم عم
مز م ما ارس(  ءت ما ا ِس ما  ماجاسز  ماألح  م ع مأِهء مإل ماءهسر مزء ل مإ ب  و (فهء

 .مما م اءتمراءم عما ِسا رمسا ِقءئض

مَ (المِالحظمأ م طسرمارح  ما  و (فم طسراما حسظءمح(ثمأخذتممم م ق اِء ماء ذا ساا
ا اؤ فءتماأل ب( م ي ق مذ سم عماحِفءتماِهءمر ءبم  طبقءتم حس ما ءمراتففملب م

م ت ما جاحع ماآلراتمٖٕٔيالل مس  س(  ما  قي(ل م َ  مز ب ماح ساه ما  م(   م ء ر ءب ف
ما ِق ( ما  عمبثهءم (هم.

ءتما  عم ءبهم ح ماءمر ءبمطبقءتم حس ما ءمراتمسأاءمإذمم ام خط(ِءمرثراما ما ا ِس
م ت ما جءحظ مزحر مِح  ما اِهجعمٕ٘٘ح ب م   و (ف م مأخرج ماحءسلت م يِج  هاف

 ظهرم عم سز(عماسا ما ر ءبمبمِساِءتمز ( ةم(حا مبمضهءمايلم بءبفمااءم(ءرمإ بم
م( مراء مأبساب مإ ب م اخ (ء ما ر ءب مب قي(ل ما  فر(ر مر ءبعماب  ات م ع مال  زال مهذا ظهر

  ا ب(ء مسا  ب(( ففس  ا ح(سا ففا ذيميءرم (هاءما جءحظمز بماِهبمز اعمأرثرم طسرام
مز ما ر بماألِف ما ذررم.

مامء ج م مح(ث مسا  ما  قي(ل مح(ث ما  ماِهج(ء ماِحء م ِحب مرث(رة مر ب مظهرت ثل
م  مَ (ب  ملب  ماألخبءرفف م  ز(س  مرر ءب م ٕٙٚا ِحسص م  ا ب (ع مسر ءب مِق مف ع

مفمسغ(رهاءم.ٜٕٙا ءمرففملب ما ام زم ت
ماي ارتمحرر ما  و (فمح بمأحبحتمأرثرم َ ما مح(ثماخ (ءرما مِساِءتمم سهرذا
مب م م ق اا  ما ءمرفف م  ِق  مرر ءب ما اء ة مسزرض ما  اخ ع ما  قي(ل مح(ث سا 
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فمس  ر ءبما حِءز ( ففألبعمهال ما ميرريمٖٓٚفمسا اساِز م آلا يم ٖٖٚجمفر ت
مسغ(رهءم.مفٜٖ٘ ت

ثلمظهرتما جءهءتمج ( م لمِرماث( هءمزء بم (هءماؤ فسهءما ِءح( ما م ا( ما اها ما م
ما  حح(ففف حازةم مح سث مز ب م  ا  ِب(ه مرر ءب ما احء ر مز  مسا ِق  ما ر ءب  ايءئ 

م ت محازةمٖٓٙاألحفهءِع مب  م م ع ما رساةفف مأغء (ط مز ب م  ا  ِب(هءت مسر ءب ف
م ت ماءٖ٘ٚا بحري م  ءرح مسر ءب ماحا ممف مألبع مسا  حر(ففف ما  حح(ف م (ه (قع
مهاف.ٕٖٛا ميرريم ت

مب أتم ماِظا  مزا (  مرءِت ما مرب مزِ  ماأل بع ما  و (ف محرر  مإ  ما قس  خالح 
مإ بم ما ا وخر ما حقب م ع م حس ت مثل ما ِضب م رج  مإ ب مسسح ت م طسرت مثل بي(ط 

م مأييهء  قءب ماءمما م ا( ما اريسا ما  عم(ار مأ مسابء ئهءحرر مز ا( ما رءا  م هء
مم سضمهما  اريس ما اح ثس ما مر بم عماِهبما بحثم.
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 المحاضرة السادسة
 كتابة الشكل النهائي للبحث"

  

 "كتابة الشكل النهائي للبحث" 

م(ط  مز بمهذاما اراح ما ما بحثم"ر ءب م قر(رما بحث"مممم

هءم ح(ثم(قسلما بءحثمباراجم مسا ( مس َ(ق م ايس اتما بحثما  عمجامهءمسح  هءمس ِس
م ما بحث م ع ما سار ة ما ام ساءت مسيالا  م َ  ما  مح(ثممساسضسز(ءمز ا(ء  ور  ا 

مماي خ ااء ما م ا(  م سث( مسما احط حءت مسرذ س ما بحث ماجء  م ع ما ا خحح  ا فِ( 
ما احء رمسا ام ساءت

 ويتناول الفصل النقاط التالية:.   

مسأي سبه   ما بحثممأسآل:

م.ا ر ءب  ِق(نما بحثمساي سبهماي خ الماإلءءراتمسا اخ حراتم عممثءِ(و:

مأَيءلما بحثمسزِءس(ِهما رئ(ي( مسا فرز( .مثء ثآ:

ما ءر ما اء يمسا فِعم  بحث.مرابمآ:

ماِءَء ما بحث.مخءايآ:
 1-  وأسلوبهلغة البحث: 

إ (هءم عمر ءب ما ءر ما ِهءئعم  بحثما ي (ا ممالِ بءهسا ماألاسرما ساجبمممممم
ما ج( مسأي سبه

 ويجب مراعات مايمي:
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ح(ثم(جبمز بما بءحثما م(مبرمز ما رءرهم عمملغة البحث المفهومة و الفعالة: -ٔ
ساسجزهمسما م( جِبما  ِررمالمذامرء م اط سبم  رضممبي(ط ا بحثمبجا م

ما  ور مز بمِقط مام(ِهماي خ الما احط حءتما م ا( مبءر م َ( مسمافهسلم.
ح(ثم(جبمز بما بءحثماي خ الما جا مسا  مءب(رما  َ(ق مس جِبمم:دقة الصياغة -ٕ

ءِ ما  عمالم(جبماي خ ا اهءم عما حءسم عما ر ءبمس جِبماي خ الما مبءراتما ِر
ما بحثما م اعم.

ا ساضح مما قح(رةا ماي خ الما جا مم:استخدام الجمل والتراكيب المناسبة -3 
سا  رار(بما اِءيب م(جم ما بءحثمارثرمسضسحءمس(جبمز بما بءحثماي خ الم
ا جا ما ابِ( م  اجهس مسا م( جِبماي خ الما جا مالح اء ( ما  عم(رس م هءم

مارثرما مامِءم.

ا  عم سضنمس خ لما ه فما ما بحثمح(ثم(جبم:مالكممات والعباراتاختيار م-ٗم
ز بما بءحثما م( جِبماي خ المال فءظما مءا( مسالب مء ما احط حءتما امرب م

مالجِب( ما  عم هءمب ( م عما    ما مرب( م.

ما مِحسمسحرفمزِ مر ءب ما بحثم.ممراعات قواعد المغة-٘ 

 2- و المختصرات في الكتاب : تنقيح البحث واستخدام اًلشارات-  

 ِق(نما بحثم(م برم ِق(نما بحثم عما اراح مالخ(رةما مطبءز ما بحثمم-ٔ
مبءر مِهءئعما مالاسرماليءي( مس(جبماله اءلمبء جسابما  ء ( :

 ثب(تما ام ساءتما  عم لمالي ءهء مز بمءر مازء ةمح(ءغ ماعما  ور( مز بمم-أممم
مالءءرةما بما اح ر.م

  َ( مساراجم ما ام ساءتما  عماَ بءيهءمحر (ءمسا  ور( مز بمالءءرةما بمم-بمم
ما احء رما اق بي ماِهم.
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حذفما مبءراتمسا جا ما  عملم ب سرما رءرما بءحثمبءر مساضنمسا  خ صمم-جمم
م.ا ما جا مسا مبءراتما  ءاض 

ما  ور( مز بمالي خ الما مبءراتما ابِعم  ام سلم.م- ممم

مز ما  م-ها مبهل ما اي ءه  مالءخءص ماس م  ءخص ما رءا  ماليل مذرر مز ب ور 
مذررهلممألس مارهمم عما  ما بحثماسما هسااش.م

ما  رر(زمز بما مبءراتما  عم سضعماأل رءرما رئ(ي( م  اسضسعما بحثم.م-س

اضء  مأيمجا ماسمزبءراتمضرسر( م  يءِ م ررةما بحثما رئ(ي( مسازء ةما  ِظ(لم-ي
متمر اءمرء مذ سمضرسريم.مما جا مسا مبءرا

 استخدام اإلشارات .  -ٕ

هِءسمز  ما مالءءراتمسا راسزممسا مالاءتما اي خ ا م عما ر ءب ما بحسثم
مم-سا ريءئ ما م ا( مساخراجهءمبء ءر ما حح(نمس(ار م  خ(حهءمَ(اءم( عم:

اث مسضعما ِقط م عمااءرِهءما اط سب ممالترقيم )التنقيط(: تاستخدام عالما -أ
سز لما ابء   م عماي خ الما اقءطعما رث(رةما  عم  آ فماِهءما جا ما ساح ةم س م
فم يببماح اء مض(ءعما امِبمسا افهسلم.َ م ي خ لما ِقط مبم ما حرفماسم  َس

مارثرم   ل  مز بماخ حءرما ر ا ماث م .ب  ما م ر سرمص.مب  ما محح(ف م.

ما  م(ر((ي خ ل ماء م(حءس ما بءحثما م(قيل ر ءب ما بمم ِقط ( ما ا مءا  ( مزِ اء
 }ابءحثم اءم( عم:ٖاثء م(ار م قي(لمهذاما فح ما بم{اَيءلم

ماسم ما بحث مزِسا  ماس ما ر ءب مايل ما ر ءب  مزِ  ما ا مءا  (  ما ِقط (  ما(ضء  ي خ ل
م:ا جاءز ماث  مثءِسي مسزِسا  ما رئ(يع ما مِسا  م (هء م(رس  ما  ع ما مراَ( ما اقء   ءت

م:ِءو هءمس طسرهءم.
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م ي خ لما ِقءطما ثالث م ل  م سجس مراللماحذسفمسلمحءج م الي ارارماث ...ا خمم

 عمحء  مالَ بءسم(جبمذررما ام ساءتمراءمسر تم عما ِصمالح عمممالحظات : 
مذمباء مالي فهءلم ع مسزالاءت مسا فءح   ما ِقط  ماث  ما  ِق(ط مسزالاءت مالءءرات  س

مسغ(رهءم.م

ارثرم  رضما  زس( م عما ر ءب مس(م برمذ سمم_مَ م(ح سم  بمضماي خ المِقط ( ماس
مخءح مز بماي سجما بحثما م اعم.م حءء(هخطءم(جبم

 إشارة الفاصمة:  -ب

م:م عما ر ءب مراءم( عماح س ة ي خ لم عماجءلتم

ماقءطعمَح(رةملي ارار( ما ح (ثمسا ر ءب م.ما فءح   اث م

َ م ي خ لما فءح  مب( ماقءطم( مربط( م حرسفماسمزبءراتمربطما جا ماث مم
 ار ،غ(رماِه،مإلمأِهفم ي خ لما فءح  مب( مي ي  ماألياءتمسا مبءراتم(رس م

مام(ِ مبِفسما افهسلم.ز  هءمثالث ماسمارثرم

 ي خ لما فءح  م  فح مب( ما مبءراتمراث مزِسا ماَءاتمءخصم،ممساح مزا هم
ماسماءمءءب مذ سم.م

 ي خ لما فءح  ماعماءءراتماخرجم  فح مب( ما ب(ءِءتما ب (سغرا ( ما خءح م
مبء ر ءبمسا اقءلتما م ا( مساحء رما ام ساءتمألخرجم.م

 :القوسين الصغيرين -جمم

هء( م¤م ء م عمب ا( مِس ما  ِح(ص"مأ اةا ح (ثمأسما ِصمس(يا(هءمبمضما ر ءبم"(رِس
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حسصمحر (ءمماَ بءسس ي خ لمهذهماألَساسم   ل  مز بم¤م مِضراام ساءتمِس
ألها( هءمأسماها( مرء بهءمَس م ي خ لماث مهذهماألَساسم ححرمزبءرةمام(ِ ماث م
احط نماسمافهسلمخءصمس(فض ما م ر بماث مه هماألَساسم عمب ا( ماسمِهء( م

مبءر مار فم مز مبءَعما ر ءب ما مء ( .م ح (ثا

 :االعتياديةاألقواس -دم

 ي خ لمزِ مسرس مزبءرةمبء    ما مرب( ما فححبمس هءماءم(مء  هءما ما مبءراتمم¤
ما حءيبم ا راب(س رفماي خ الاألجِب( ما مرب مث م

أجِب( مأ م رس ممس(ء رط  سض(نمزبءرةمب (  ماخرجممالز (ء ( َ م ي خ لماألَساسمم¤
ماث ميرء ما ا   ا حضرف

ءلما اي خ ا م عما بحث.مالز (ء (  ي خ لماألَساسمم¤ م ححرماألَر

 الشارطة: -هـم

هء( مزبءرةماح  ة.م¤ مأيما خط( ما ح (ر( م عمب ا( مِس

.ماثء :مامظلم سض(حهس ي خ لمزء ةمزِ ماي خ المزبءرةمأسمر ا ماز راض( م
اه ا مبن خء ما حءيبم عماإلجراتاتمم– ر مر هءملم  إ م–ا جءامءتما مراَ( م
ما  سث(ق( م ار بء هء.

 

مماستخدام المختصرات: -و

م عما  ما بحثماسم عمر ءب ما احء رم ا اراجعفمسا هسااشم عما اسضسزءتما هءا م

 3- ة والفرعية:األقسام والعناوين الرئيس 
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(جبمأ م(بسبما بحثمس(قيلمبءر ماِطقعماقبس مسساضنمس(ار مححرمأَيءلم
ما بحثما اخ  ف م (اءم( ع:

ما حفحءتما  اه( ( .-ٔ

 ا ا  مأسما ِصم حا(لما اء ةف -ٕ

 ا ِ ءئبمسا  سح(ءت. -ٖ

 ا احء رماسم اراجعما  عمأز ا مز (هءما بءحث. -ٗ

 ا االح . -٘

 الصفحات التمهيدية: (1

 وتشمل مايمي:

 صفحة العنوان:  -أ

محفح م ر ءب مأياءتماأليء ذةما اءر ( مسا اِءَء م  عما ريءئ ما م ا( فم

محفح ماإله ات.م

محفح ما ءررمسا  ق (ر.

م

م

م

 قائمة المحتويات: -ب

َءئا ماألءرء مسا ج اس مسا ريساءتمخال ما بحثمأسما اي خ صم  عمح س م
صمر ا فمسَ م(ط بما ما بءحثمأ م(ق اهمبحف ماي ق  مس(م برما اي خ مٕٓٓ

ءرما بحثماث مذ س.مغ(رما زلم  بءحثمإلمإذاماء رط ما جه ما ام(ِ مبقبس مِس
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 المتن أو النص )صميم المادة(: (2

(م برمهذاما جزتما ما بحثمأسما ريء  ما جزتماألربر،مس(اث محح(  مجه ما بءحثم
مس(ء ا مز بمأَيءلمسجساِبماخ  ف مسهع:

 مقدمة البحث وتشمل عمى الجوانب التالية: - أ
 ما  سا عما  عم   عما بءحثمز بماخ (ءرماسضسعما بحثمساءر  ما بحثم
 .ما ه فماسمأه افما بحث
 .أها( ما بحث 

 .اِهبما بحثمسأ ساتمجاعما ام ساءت 

 .رض(ءتما بحث  

 .ح س ما بحث 

 .ا  مر(فمبء احط حءتمسا اخ حراتمإذام زلماألار 

( )نظرية وعمميةاألبواب وذلك في حالة تقسيم البحث الى أبواب أو أقسام  - ب
 ز بمز ةم ح مسابءحث. اثآلمس(ء ا مر ماِهاء

 
 الفصول والمباحث: -جـ 

(م برم قي(لما بحثما بمز  ما ما فحس ما اِءيب مأارمافض مساِءيبمزِ م
ر ءب م قر(رما بحثمأسما ءر ما ِهءئعم همس(ء ا مر م ح مز بمز  ما ما بءحثم

أسمبمضمبءر ماِطقعمابحث( مأسمارثرمس(جبما م را ما فحس مبمضهءم
مسافهسل.

 والتوصيات: اًلستنتاجات (3

أل ممالي ِ ءجءتا ِ ءئبمس(فض ماي خ المر ا ممأح(ءِءس يابم :االستنتاجات
ا بءحثمهسما ذيماي ِ بمسخرجما مهذهما ِ ءئبما مخال ما بحثمس لم خرجما م

م  قءتمِفيهء.
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م عمحسرةمِقءطماي ي  م عمءر ماِطقع.مالي ِ ءجءتس(جبما م ِظلم

 وينبغي توافر مجموعة من المواصفات:

 ءخ(صما جساِبما  عم سح مإ (هءما بءحثمبءر مساضنمز مطر( ما اِهبم -مأ
ا ذيما بمهمساأل اةما  عمجاعمبهءما ام ساءتمس(جبمز لمذررمأيماي ِ ءجءتم

مز بمهذاماأليءس.ملم يِ 
ا اسضسعم عمماز اء سممالي ِ ءجءتالب مء مز ما اجءا  مسا  ح(زم عمذررم -مب

 طرحما ي ب(ءتمساإل(جءب(ءت.

 عم ي ي ماِطقع"ا م رس م هءمزالَ مباءر  ممالي ِ ءجءتا م  لمير مم-جممم
ما ممهذاما ِطء "مسأل خرجساسضسعما بحثم

 التوصيات )المقترحة(:   

  عم(رجما بءحثمضرسر( مير هءم عمضستم اث ما  سح(ءتما ِقءطمسا جساِبما 
زِ ممالز بءرا  عم سح مإ (هءمس(جبمز بما بءحثمبوخذم عممالي ِ ءجءت

 ذررهم   سح(ءتمز ةمااسرمهع:

   سح(ءتمسا اق رحءتم عمءر مأارمأسما زالمساِاءمبءر ماَ راحمملم رس أ م -مأ
ما ما م م(ق رح مأس م... م ع ما ِظر مبنزء ة ما بءحث م  (سحع ماثال ما بءحث  (ق 

مز بم.....فف
أ م ي ِ مز بما  سح(ءتمز بماي ِ ءجمأسمارثرمخرجمبهما بءحثمسذررهم عم -مب

م ما خءص مِ (جمبءلي ِ ءجءتا جزت م ر  م سح(  مسجس  م(ء رط مبهءمسل مخرج  
 ا بءحثم ق م ح ءجمِ (ج مساح ةملمأرثرما م سح( .

مضا مم-جممممم مأي م   ِف(ذ ءب   مَس ماقبس   مسا اق رحءت ما  سح(  م رس  ما  (ِب ع
م.اي قبالأسما  عم(ار ما م  ءحممحء (ءا ا ءح مماإلارءِءت

ممالب مء م- ممممم ما  سح(ءت م ع ما ماسا(  ماِط  مز بمم–ز  مذ س س(ِطب 
 عم سح(ء هممساضحءسمماح  األِهم(جبمز بما بءحثمأ م(رس مم–مالي ِ ءجءت
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م مففمالب مء  (جب ما قيل م ع ما مءا (  مز   مز(ء ة ما بءحث م  (ق رح ما قس  ب ممز 
ءل.مبء حقءئ (ِب عما م(ح  ما م ما اط سبمسابرراتمهذاما م  م مساألَر

مم-هاممممم ما  سح(ءت م ِيجل مساهمسالي ِ ءجءتأ  مساءر ه ما بحث مزِسا   افم ع
م مذ س مأ  مإل م(اِعا بحث ماألخر( ممل ما بءحث(  مَءل مباء ما بءحث م(سحع ما  ا 

بامء ج مجءِبمأسمأرثرما مجساِبمساساضعمساءرالتمظهرتم هماثِءتمبحثهم لم
مسرذ سم ما  سح(ءت م قي(ل مأل ض  مسا  مبحث  مبطب(م  مابءءرة مزالَ  م هء  ر 

رث(رةمبح(ثم(حا مإ بماحءسرمساسضسزءتمثءِس( مسخءح مإذامرءِتممالي ِ ءجءت
ماسما  سح(ءتما اِءيب .مالي ِ ءجءتر ماحسرمأسماسضسعمثءِسيماجاسز ما م

 لمالحـــق:.ا

 خحصم’م(ح ءجمز  ما ما بحسثمإ بمإضء  مجزتماخرم(رس م عمِهء( ما بحث)
مهذام مس(ياب ما بحث ما   م ع ما بءحث م(ح ءج مل ما  ع مسا سثءئ  ما ام ساءت بمض

 ااسرمز ( ةماِهء:ا جزتمبء االح مس(ء ا مز بم

 ٔ-مم مَءئا  ما  رايءتممالي ب(ءِءتِاسذج محء   م ع ما بءحث مز (هء ماز ا  ا  ع
 ا ا( اِ( ما ايح( .

 ٕ-ِاسذجما ما قساِ( مساألِظا مسا  م (اءتمذاتما مالَ مبسضعما بحث.م 

 ٖ-م ق (اهءم مرضم قر(رما ام ساءتمم ايمسثءئ مأسمِاءذجم(ِسيما بءحثمضرسرة
 اي ه.ا سار ةم عمبحثهمس رم

 ٗ-س(جبمربطمرء  ما سثءئ ما  عم ضءفم عما االح مبء ام ساءتما اسجس ةم عمم
 ا  ما بحث.

 ٘-لم م  ف.ٖ  حس ما اخ  ف فماثء ماِظرما ا ح مَر

 

 .:رابعا: الشكل المادي والفني للبحث 

 تمثل اهم الجوانب التي تخص الشكل الفني والمادي لمبحث فيما يمي:
مفمحجلما بحثمسز  محفحء ه.ٔمم
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سز( .مءرالفما سَر ما ج( مسا اسح مٕمم  ِس

 فما طبءز ما ساضح مسا ر ءب ما خء ( ما ماألخطءتما اطبم( .ٖمم

فما حساءعمسا هسااشما مح(ثم ِظ(اهءمس ِي(قهءمبءر مساح مسبطر(ق م ا(زهءمز مٗمم
ا ام ساءتما اسجس ةم عما ِصميساتما مِءح( ما فراغءتمب( ماأليطرمأسمسجس م

مهءمسب( ما ا  .خطسطم ءح  مب(ِ
ما م٘مم ما ريء   ماس م  بحث ما اخ  ف  ما مِءس(  مب(  ما  ا((ز م(جب مح(ث ما مِءس( ، ف

مزِءس( م م رس  ما  مس(جب ما  س  مس رج  م، هء م ِس ماس ما طبءز  ماس ما ر ءب  محجل ِءح( 
ثلممالز (ء ( ا حفح ممم ماي ق  مزِءس( ما ابءحثم عمسيطا فحس م عما سيطمحفح

  م هءم رس مام  م عمب ا( ما يطرمس ح هءمخط.ا مِءس( ما ثءِس( ما  ءبم

مأسمٙمم ما بحث محفحءت (ل م َر ما  ما  ور  م(جب مح(ث ماإلءءرات، مسسضع (ل ما  َر ف
م مساسح  مثءبت مارء  مس ع ما رئ(ي( ممسأ(ضءا ريء   ما بحث مبوَيءل ما خءح  ءل األَر

م عم ماإلءءرة مس ءل ماألَر ماي خ ال م(جب ءل ماألَر مبجءِب ما هجءت محرسف مأس سا ثءِس( 
 هءما اط سب مسا حح(ح م عما بحث.ِااءر

بهءمسا م ظهرم عمءر ممالز ِءتفما ريساءتمسما خرائطمسا اخططءتمح(ثم(جبمٚمم
 ساضنمساسح مساِ( .

فما  اااااااالفمسا  ج (ااااااا ،مح(اااااااثم(جااااااابماخ (اااااااءرما  اااااااالفما ج(ااااااا مسا اِءيااااااابمسذرااااااارمٛمم
ا ام سااااااااءتماأليءيااااااا( مز ااااااابما  اااااااالفما خااااااااءرجعمس ااااااارسماياااااااءح مهءاءااااااا( مرء (اااااااا م

م   ج ( .
م
 
 .:خامسا: مناقشة البحوث 

مناقشـــة البحـــوث عـــادة مـــا تكـــون فـــي مجـــاالت عـــدة وعمـــى مســـتويات عـــدة 
 أهمها:

ماِءَء ما ريءئ ما م ا( م  ب سلم،ماءجي (ر،م ر سراهفم-أ
 ح قءتما بحثمم-ب

ما م ا( مسا ح قءتا ِ ساتمسا اؤ اراتمم-جا
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سز ااااابما بءحااااااثما ِاااااءجنمأ م(ه(اااااائمِفيااااااهم  اِءَءااااا مسا ِقاااااا مبء ءااااار م(ااااااؤ يمإ اااااابم
م.سالي فيءراتحي ما مرضمسجس ةما اِءَء مساإلجءب مز بماأليئ  م

ويوجد عدد من الجوانب األساسية التي يجب ان ينتبه اليها الباحث في نقاشه 
 ودفاعه عن بحثه أهمها:

مز(مءمز بما امِ(( مبء اِءَء . ِظ(لمخالح ما بحثمأسما خصما ريء  مس سمم-ٔ
ا   ر(بما ايب مز بم ق (لمخالح ما بحثمَب ماسز ما اِءَء مأسما ِ سةمأسمم-ٕ

 ا ريء  .

تما اح  م  مرضمسا اِءَء .مال  زالم-ٖ  بء َس

 ا حستما ساضنمساإل قءتما ج( .م-ٗ

بسيءئ ماإل(ضءحما اِءيب ماث :ما ءفء ( مأسما  قِ(ءتما ارئ( ممالي مءِ م-٘
(ضءحمما ام ساءت.  سا اياسز م عما مرضمساا

ا  عم سجهما بما بءحثمس ِظ(لممبءلي فيءرات  س( ما احءضراتما خءح مم-ٙمم
 اإلجءب مز (هء.

 م عماجءمالِفمء ز ممسالب مء ا ج( م ؤلي ءذما اِءَشممال حء سمممالي اءعم-ٚمم
 األيئ  ما  عم اث ماِ قء م  بحث،م ه ستماألزحءبمسا  حرفمام ساء ه.

ق م(سجهم  بءحثم.مخءح م عمماله زازز لمم-ٛمم سا  ي (لمبر ماق رحمأسمرأيمأمِس
 األاسرما  عم مرسمسجهءمِظرما بء(ِ .

ف.م-ٜمم ما ظهسرمبء اظهرما الئ ما ذيم(ِيلماعما اَس
 
 

قواعدتوثيقالمصادر:
مام ساءتما احء رم عما حساءع....مَساز م سث( 

 في حالة اإلشارة الى المصادر تذكر المعمومات عمى النحو التالي: أوآل:
الكتاب:(1
ما ِءر،مم- ميِ  ما ِءر، م ار ما ِءر: م ارء  ما ارجع م،زِسا  ما اؤ ف ايل

ما حفحءتف
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مَِ ( جعماثء : ما  ق ( ( مزءار ما ام ساءت ماحء ر مساي خ ال ما م اع ما بحث ،
( م زاء :م ارم مفمص....ٕٕٓٓ  ِءر،ما بءزسريساإل ر رِس

ممفي حالة وجود أكثر من مؤلف مسضع مز بممايل(جب مسرس هل محيب ا اؤ ف( 
ماألس م( بمهمر ا م سأخرس فمايل(ر بممٖا  الفمإذامزا ما م  مز م

  et.alسبء    ماألجِب( م( بعمايلما اؤ فمأس ما مبءرةم-

 في حالة الكتابة الذي يتكون من عدة دراسات لمكتاب عمى النحو التالي: -

ح َ م(حعم ءض م"ما ِظءلما مء اعمس طسرا هما اح ا  م"م عماحا ما ي( ما ي (لم
م ارء :م ارما ِءر،ما يِ فمص.....ما ِظءلما مء اعما ج (  احررفم

ِاءمءخح( مامِس( :ماذا مرء ما اؤ فم (سم ر نمساا
اررزما  رايءتماإلي را (ج( مبءألهلممرءل عه(ئ /مسزارة/م....م ر بما ام ساءتم

م ممفمص....مالتقرير اإلستراتيجي العربي
 في حالة الكتاب المترجم يذكر: -

مثلما ا رجلم مممفمص....ما ر ءبايلما اؤ ف،مزِسا م
م،م رجا ماررلمزط( م مممفمص....ما ءمبمحقس اثء :مس (لم سجالسم،م

ماذامرء ما ر ءبمأرثرما مجزتمأسمطبم م(ذررمبم ما مِسا .م-
 :مالحظات مهمة 

مام ساءما ِءرم سضعمب( مَسي( .م-
 (سضنمخطم حتمزِسا ما ر ءب.م-

م٘ٔبء ِيب م  حفحءتماذامرءِتما ام ساءتما محفح مساح ةم(ءءرما (هءمصمم-
ذامرء ما مارثرما محفح   ٕٓ-٘ٔصممساا

 ِفسما قساز م طب( مز بما ر ءبماألجِب( .م-

(الدوريات:2
مايلما اؤ ف،مزِسا ما اقء  مب( مَسي( 

لما اج  م إمسج فما م  م،م ءر(خما ح سر،مص..... م  مزِسا ما  سر( م،مَر
ماثء :مخء  ةمءء يم  ايلما اقء  فف

مصمأسمص.مفمص.ٜٜٓٔ ابر( م،ممٓٗ،مز  ممٓٔاج  ما ي(ءي ما  س ( م،ماج  م
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فسما قساز م طب م عمحء  ماقء  مبء    ماإلِج (ز( .  ِس

(الصحف:3
ما حح(ف م  ح هءمخطمفم،ما  ءر(خ،مصم عمحء  مخبرم س مرء ب.

مايلما رء بم  زِسا ما اقء  مففما حح(ف ما  ءر(خم،مص.....
 حالة اإلشارة الى مرجع تكرر ذكرها:م:ثانيا
o .م(جبماي خ المح(غماخ حرة

م  رررماإلءءرةما بماحء رهءمز ةماراتما  ء ( .فمزِ اءمٔ
ابءءرةم س مسجس ماح رمأخرمب(ِهءم(ي ما م مب(رم ا ارجعما يءب فمأسمِفسم

 ف(ibidماإلِج (ز( م ا اح ر.مسبء   

فم عمحء  ماإلءءرةمارةمثءِ( مإ بماح رميب ماإلءءرةمإ (همرءاآلم عما ارةمٕ
ب(ِهاءمبءإلءءرةمإ بماحء رمأخرجم(ي خ لم مب(رمماألس بمس ر مبم ما م( لم فح م

زِسا ما رء بمإلمإذامرء مم ارجعميءب مذررهمفمبم مذررمايلما اؤ فم س مذررم
 بهء.مالي مءِ   اؤ فمأرثرما مارجعمثلم

 op . cit*س عمحء  ما    ماإلِج (ز( م(ي خ لم مب(رم

ءرةمإ بما اؤ فمفم عمحء  مذررمارجم( ما  ء (( م ِفسما اؤ فم،م رس ماإلءٖ
 ز بما ِحسما  ء عم:

مَِاا (جعم،مزِاااسا ،.......مزءااار
 اااااااامم،مزِاااسا م،.......

م*س عمِفسما ءئم عمحء  ما ارجعماألجِبع.
لب ما مذررمذ سم عما حءء( م ز(ء ةماألاءِ ما م ا( مس عممالَ بءسفم عمحء  مٗ

مهذهما حء  م(ر بم عما هءاشم
م...ِق مز مزبءرةم:

فمإذاماخذما بءحثم ررةماح  ةما مز ةماحء رم(ذررما  ء عم:ماِظرم عمهذام٘
ما ءو :

 قواعد لتوثيق معمومات المصادر في الحواشي: :ثالثا

ماأل مءبما م ا( م  اؤ ف( :م-ٔ
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ا ماأل قءبما م ا( ما اهِ( م  حذفمر ا م ر سرم/مماح  ا(ذررمايلما اؤ فم
ماهِ سمساءمءءبهمذ  س.

مايلما ِءءرمأسم ءر(خما ِءر:مر ءبمل(حا م-ٕ
م عمهذهما حء  م(ذررما راز  م.م ف س مِءءرمأسم  م.متفأيم س م ءر(خمِءر.

 n.d(no date)سبء    ماألجِب( م

n.d (noplace)م
ما  عملم حا مايلما اؤ فم ن ما ا خ ما رئ(يعم هءم(رس ما مِسا :ا ر بمم-ٖ
ءئعما اؤ اراتمسا ح قءتما  راي( :م-ٗ مَس

،ما بءحثم،مزِسا ما ريء  م ريء  ماءجي (رفما قءهرة:ما ر ( م،ممف ا اؤمايلم
ما جءام م،ما  ءر(خم،مص....

م سث( ما ريءئ ما جءام( :م-٘
ايلما اؤ فم،ما بءحثم،زِسا ما ريء  م ريء  ماءجي (رفما قءهرةم:ما ر ( م،م

ما جام م،ما  ءر(خمفمص....
مَءئا ما احء رم:مَساز ما  سث( م:.

ا قءئا ما  عم حسيمز بمر ما احء رما  عماز ا مز (هءما بءحثما اقحس مبهءم
 عماز ا مبحثهمس و عم عمِهء( ما بحثمسهعم ءا ما احء رما  ق ( ( مبوِسازهءماألس ( م

مسا ثءِس( مسا احء رما ح (ث .
م
م

 أهم المالحظات:

فإذامرء ما بحثم(م ا مز بما م ( ما ما احء رم نِهم( لم حِ(فمهذهمٔ
ما ِسعمبسضعماجاسز ماي ق  م ر مِسع.ا احء رمحيبم

اثء :ما  حِ(فما ءءئعمهسماجاسز ما ما احء رماألس ( مثلماجاسز ما احء رم
ما ثءِس( .

فم اخ مر ما ما اجاسز ( ما رئ(ي( ( م(ار م قي(لما احء رمإ بماجاسزءتمٕ
م رز( :
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 ا احء رما ثءِس( ماثال:

ما ريءئ م.م–ا ححفمم–ا  سر(ءتمم–ا ر بم
ا بحسثما  عم ح سيمز بماحء رمب  ءتمزرب( ماجِب( م،م سضعممفم عمحء  ٖ

ماحء رما    ما ساح ةم عماجاسز مم
ما ر بماألجِب( مم-ٕا ر بما مرب( ممم-ٔاي ق  ماثال:م حتماجاسز ما ر ب:م

مساليلأبج (آمحيبمايلما اؤ فمم ر (بءفم عمر ما حءلتم( لم ر (بما احء رمٗ
 ا مءئ عم  اؤ فماألجِبع.

ذامرء ما اؤ فمءخحآمامِس(آم اؤيي م،مءرر م،مسزارةمفم ن ما اح رمب لم ساا
مر ا ماعماغفء م ا ما  مر(ففماثء :ما بِسما اررزيمم ر (بمأبج (آمحيبمأس م

فمإذامرء م  رء بمساح مز ةماؤ فءتم  خ م عم حِ(فمساح م ن ماياهم(ذررم٘
األبج يمثلم عما ارةما  ء ( ممبء رءا م عما ارةماألس بماعمبق( ما ب(ءِءتمحيبما  ر (ب

م(سضعمخطمب آلما ماإليلمثلما ب(ءِءت.
محء  م(ح(بم ءض م،مابء تمز سلمي(ءي( .م-ٔاثء :
مااااااامم،م ررمي(ءيع.م-ٕممممم

فمبء ِيب م  ب(ءِءتما خءح مبء احء رم هعم ر بمبِفسما طر(ف مراءم عمٙ
ما حساءعماعمبمضما فرس ماثء :م

 )ر بمبءيلما مءئ  م عمَءئا ما احء رمأاءم عمبء ِيب م  اؤ فماألجِبعم
 األس .مبءليلا حساءعم ر بم

 ا حفحءتم عمَءئا ما احء ر.مرلم ذربء ِيب م  ر ءبم 

 بء ِي( م   سر(ءتم ر بمِفسما ب(ءِءتماث ما حساءعمس ر ماعمذررمز  م
 ف.ٖٓ-ٕٓحفحءتما اقء مر هم صم

م
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