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 المحاضرة األولً

 :تمهٌد

تعتبر كل من الرسائل واالطروحات الجامعٌة المتمثلة بداٌة فً مذكرة التخرج ومذكرة الماستر 
من خاللهاٌحصل الطالب  علً درجات علمٌة معروفة فً مساره العلمً ,والماجستٌروشهادة الدكتوراه 

تكتب وفق منهج علمً متعارف علٌه وهذاما , ونتاج مشكلة بحثٌة متخصصة فً حقل من حقول المعرفٌة,
نقول أن البحث هو فعل أو نشاط علمً ٌتمثل فً , وقبل الحدٌث عن مفهوم البحث وأنواعه .ٌسمً بالبحث 

 Action .جمع المعطٌات وتحلٌلها بهدف االجابة عن مشكلة معٌنة وتسمً باللغة الفرنسٌة

 1"فبعثغراباٌبحث فً األرض»: ٌقول هللا تعالً فً كتابه العزٌز: مفهوم مصطلح البحث لغة

البحث طلبك الشًء فً التراب وسؤالك »: وجاء فً كتاب العٌن للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي قوله
 وفً مقاٌس اللغة البن فارس ٌعرف البحث 2."مستخبرا تقول أستبحث عنه وأبحث وهو ٌبحث بحثا

 وذكر الشرٌف 3الٌاء والحاء والثاء أصل واحد ٌدل علً اثارةالشًء فً التراب: بقوله
وفً لسن العرب إلبن منضور 4."هو التفتٌش والتفحص»: البحث لغة (ه816)الجرجانً

 5"طلبكالشٌئ فً التراب:"قال

البحث طلب الحقٌقة وتقصٌها واذاعتها :" عرفه علً جواد الطاهر بقوله: أما المفهوم االصطالحً
 ومما هو متفق علٌه أن البحث هو طلب الشًء أو السؤال عنه بأدوات وتقنٌات علٌة 6."بٌن الناس

الكتشاف الحقائق العلمٌة والمعرفٌة التً تساهم فً , ٌعمد علٌها الباحث اثناء ممارسته لعملٌة البحث
 .بناء وتنمٌة المجتمع وجعله ٌواكب الركب الحضاري العلمً العالمً

فالبحث اذن محاولة الكتشاف المعرفة والتنقٌب عنها وتنمٌتها وفحصها وتحقٌقها بتقص ونقد عمٌق 
 .ثم عرضها عرضا مكتمال بذكاء وادراك لكً تسٌر فً ركب الحضارة العالمٌة,

تتكون من , اثناء حدٌثنا عن منهجٌة البحث وهً* وكثٌرا ما نردد عبارة البحث العلمً األكادٌمً
نعنٌباألولً التقصً وطلب التفتٌش والتتبع أما الثانٌة فهً تنسب الً »العلمً "و" البحث" كلمتٌن

الذي ٌتصف بخصائص تمٌزه عن غٌره من , العلم الذي هو ضرب من ضروب المعرفة العلمٌة
المعارف وضعٌة وموضوعٌة وهذا ما ٌمٌز العلم وبتركٌب الكلمتٌن تعطٌنا مدلول البحث العلمً هو 

 . التقصً لموضوع من المواضع وفقا لقواعد وشروط هً حكر اعلً البحث دون غٌره

 وقائما علً التبوٌب والتصنٌف,من خصائص البحث العلمً األكادٌمً  األساسٌة أن ٌكون مرتبطا بإشكالٌة 

                                                           
1

 31سورة المائدة اآلٌة رقم
 207ص/3تحقٌق مهدي المخزومً وابراهٌم السمرائً دار الهالل مصر ج,كتاب العٌن  الخلٌل ابن احمد الفراهدي2
 205ص /1 ج1999ط /مقاٌٌس اللغة إلبن فارس تحقٌق عبد السالم هارون دار الجٌل مصر د3
 22ص/2 ج2003ط /لسان العرب إلبن منضور دار صادر مصر د4
 48 ص1/دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان ط (816)التعرٌفات الشرٌف الجرجانً 5
 21منهج البحث األدبً علً جواد الطاهر مطبعة العانً بغداد العراق ص 6

فً :ٌنظر.....هو البحث الذي ٌعد فً الجامعة هو بحث علمً ٌحتاج إلً تصمٌم وإلً عمود فقري ٌقوم علٌه: األكادٌمً*

 .25/ث دارهومة الجزائر ص/ د2005/المناهج اللغوٌة وإعداد االبحاث لصالح بلعٌدط
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, بل إن هذه األخٌرة تكون مبوبة ومصنفة,  وأٌضا التخصص  أي أنه ٌشتغل فً جمٌع الحوادث والوقائع
فهنالك بحوث تقوم علً التحلٌل للوصول إلً نتائج دقٌقة عكس ما إذا كانت تشتغل فً جمٌع المسائل  بشكل 

فقولنا أن البحث العلمً مرتبط بإشكالٌة كما سبق ذكره بمعنً أدق ارتباطه  بموضوع أو واقعة علمٌة , عام
هده األخٌرة تكون حاضرة فً البحث العلمً علً شكل إشكالٌة وتساؤل فهً أي اإلشكالٌة عصب البحث 

 .                                                                                                      العلمً وعموده

 فً األول قلنا أن البحث هو التفتٌش والتقصً عن الحقائق والمعلومات والبٌانات المرتبطة  بإشكالٌة  فهذه  

العملٌة  تؤدي بالموضوعٌة واالبتعاد عن الذاتٌة والعواطف إجماال لمسبق ذكره  نستنتج أن البحث األكادٌمً 
البحث : فهو إذن, هو مجموعة من التقنٌات وااللٌات و األدوات التً تؤلف طرٌقة أو أسلوبا فكرٌا منتجا 

وٌمكن ان نضٌف علً هذا االستنتاج هو أن البحث أٌضا التقصً المنظم بإتباع أسالٌب  . النظامً المضبوط
المفهوم اإلجرائً ,ومناهج علٌة محددة للحقائق العلمٌة ٌقصد التأكد من صحتها وتعدٌلها أو إضافة الجدٌد لها 

للبحث العلمً هو التقصً عن الحقائق وتبوٌبها وتحلٌلها بالنسبة لمشكلة معٌنة إلظهار حقٌقة هده المشكلة 
 .وأسبابها مع ما ٌناسبها من حلول بطرٌقة محاٌدة للمشكلة

و هً العنصر الهام من عناصر البحث الجٌد ,  ٌتفق العلماء علً أن إشكالٌة البحث هً عصبه وعموده
 وعلٌه نطرح سؤاال مهما فً هدا المقام من هو الباحث الجٌدأو الناجح؟

 المحاضرة الثانٌة

 : تتمثل أهم صفات الباحث الناجح فٌما ٌلً:صفات الباحث الناجح

وال نتصور عامال ٌبرع , هً الشرط األساسً للنجاح فً أي عمل»: توفر الرغبة الشخصٌة-1

,  إرضاء أستاذ)او سبب خارجً,والبحث الذي د فعه الضغط .....فً عمله وهو ال ٌرغبه
أما البحث القائم علً سبب داخلً , أو ٌزول بزوال السبب, قد ٌتوقف(...الدرجة العلمٌة, الشهادة

وهكذا نري ان من أهم شروط . فٌؤتً ثمارا جٌدة,أساسه حب الحقٌقة واللذة فً االكتشاف 
.."وانسجامه معه, النجاح فً  البحث رغبة الباحث فٌه

7
 وهً دائما عامل مساعد ومحرك 

 .للنجاح

 

 

 

, قدر ة الباحث علً الصبر و  التحمل عند الباحث خاصة عند البحثعن مصادر المعلومات المطلوبة:الصبر-2

أن الرغبة فً البحث غٌر كافٌة للقٌام به ,  وعلٌه ٌري معظم  المتخصصٌن فً إنجاز البحوث األكادٌمٌة 
ولذلك ال بد من أن , وهو مازال فً بداٌة الطرٌق,فٌنكص الباحث ,فقد تكون الرغبة الظاهرة نزعة عابرة ,

والصبر فضٌلة النفوس الكبٌرة التً تابً  العٌش فً .ٌصحب الرغبة الصبر والصمود فً وجه المشقات
لذلك علً الباحث أن ٌصبر , فتعمل وتجد غٌر مكترثة لوعورة الشعاب, فتشرئب أعناقها إلً القمم,السفوح 

                                                           
 22:حلب سورٌا ص, المكتبة الوطنٌة, أمٌل ٌعقوب : كٌف تكتب بحثا أو منهجٌة البحث: ٌنظر(7
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وجاء فً القران , وتنفٌذ مالحظات أستاذه المشرف,  وفً التقمٌش8.فً التفتٌش عن المصادر ومراجع بحثه
 9."إن هللا مع الصابرٌن»: الكرٌم قول هللا تعالً

تواضع الباحث العلمً وعدم ترفعه علً الباحثٌن االخرٌن اللدٌن سبقوه فً مجال بحثه : التواضع العلمً-3

 .ٌفتح أمامه مجاالت عدة تساعده علً بحثه ,  وموضوعه الذي ٌتناوله 

البد للباحث من  معرفة العلوم واللغات  .....:قدرة الباحث علً إنجاز بحثه أو ما ٌسمً بالمعرفة والثقافة-4

وكل ذلك ال ٌتأتى , كما ٌحتاج إلً قدرة علً النقد والتحلٌل, التً  تساعده علً قراءة وفهم كل ما ٌتعلق ببحثه
 10والمعرفة فً مجال البحث, إآل بالثقافة الواسعة

وهو ٌقضً أال »,  ال غنى عنه فً البحث ألنه ٌمثل نقطة انطالق فهو الطرٌق إلً الٌقٌن:الشك العلمً-5

ووزنه بمٌزان دقٌق , بل ال بد من تقلٌبه علً وجوهه, ٌقبل الباحث كل ما ٌقدم إلٌه علً أنه حقٌقة مسلم بها
وإذا .  و العاقل ٌتروى,الجاهل ٌؤكد والعالم ٌشك: ٌقول أرسطو فً هذا المجال. من االختبار والفطنة والذكاء

فإن المبالغة فً الشك تجعل الباحث سٌئ النٌة عدوانٌا , كما قالت العرب قدٌما. كالسوء الظن من حسن الفطن
 12(5)"إن بعض الظن إثم:" فاهلل تعالً ٌقول ,11(4)وٌؤثم غٌره دون حق , ٌخالف المألوف

لقد جرت العادة قبل شروع المرء فً أي نشاط علمً واتخاذ الموقف الذي ٌناسبه أن : الروح العلمٌة-6

 فأنت مطالب بالحذر و , فمثال عند جلوسك أمام مقود السٌارة,ٌستعد له ذهنٌا حتً ٌضمن النجاح فٌه الحقا 

الحٌطة قبل االنطالق كما ٌعتبر التركٌز ضروري بالنسبة لطالب االمتحان أٌضا  فالنشاط العلمً هو أٌضا 
و الشك ,هذه الروح ال تعنً سعة االطالع , ٌتطلب شكا علمٌا ذهنٌا  فالشك العلمً جزء من الروح العلمٌة

, اإلنصاف النزاهة: وهً, والصبر علً المصاعب حسب بل أٌضا جملة من الخصائص, المنهجً
 .و الجرأة,و القدرة التنظٌمٌة ,والموضوعٌة 

اإلنصاف  ٌقتضً التجرد من الهوي و الحكم بمقتضً الحقٌقة بعٌدا عن العصبٌة وهذا ما ٌسمً فً الحقل 
وهً عادة ما ترادف عدم التحٌز إلً راي أو إلً موقف معٌن وهً أٌضا , العلمً بمصطلح الموضوعٌة

 .ضد الذاتٌة فهً بصفة خاصة مٌزة كل ما ٌصف شًء أو ظاهرة بصدق 

 :اىشل اىؼيَٜ-7

إُ اىشل اىؼيَٜ جزء ٍِ اىشٗح اىؼيَٞخ، ٕٗزٓ اىشٗح اىزٜ ال رؼْٜ صؼخ االطالع، ٗ اىشل 

اإلّصبف ، ٗ : اىَْٖجٜ، ٗ اىصجش ػيٚ اىَصبػت ٗدضت، ثو أٝضب جَيخ ٍِ اىخصبئص، ٍْٖب 

 .األٍبّخ ، ٗ اىْزإخ ، ٗ اىَ٘ض٘ػٞخ ٗ اىقذسح اىزْظَٞٞخ ، ٗ اىجشأح

فبإلّصبفْؼْٜ ثٔ اىزجشد ٍِ اىٖ٘ٙ، ٗ اىذنٌ ثَقزضٚ اىذقٞقخ ثؼٞذا ػِ اىؼصجٞخ اىزٜ رؼَٚ ٗ 

دْٝٞخ، ٍزٕجٞخ، صٞبصٞخ، ػشقٞخ، ٕٗ٘ ٝقزضٜ أٝضب ادزشاً اٟخشِٝ، )رصٌ، أٝب مبّذ ٕزٓ اىؼصجٞخ 

 .ٗ إُ اخزيف٘ا ٍؼْب فٜ اىشأٛ
                                                           

 153:سورة البقرة االٌة8
 23:المرجع السابق كٌف تكتب بحثا أو منهجٌة البحث أمٌل ٌعقوبص: ٌنظر9

 23:امٌل ٌعقوب ص,كٌف تكتب بحثا: ٌنظر10
 24: المرجع نفسهص11
 12: سورة الحجرات اآلٌة رقم12
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و األمانة  وهً تعنً االنصاف أوال ، ونقل آراء اآلخرٌن كما هً دون تشوٌه إذا لم تعجب 
الباحث  ودون تزوقٌها إذا وجد فٌها دعما لتوجهاته، كما تقتضً عدم سرقة آراء اآلخرٌن ، وعدم 

أما صفة النزاهة فهً من الصفات الضرورٌة التً ٌجب ان ٌتحلى . ادعائها بعد التصرف بها قلٌال
بها الباحث  وتقتضً أن ٌكون الباحث نزٌها محبا للعلم، وبعٌدا عن المتاجرة به، ٌخدم العلم من 

، فهً، الموضوعٌةو أما. اجل العلم، ال من أجل الشهرة الباطلة، و المجد الزائف، و الربح المادي
المغاالة، عن الذاتٌة، و التعصب،واإلنصاف، و األمانة، و النزاهة،  والتحلٌل العلمً المنطقً لألمور بعٌدا

ىيزارٞخ ، فٖزا غٞش ٍَنِ، ثو ّفٞب ىَب ٝذخو فٜ األٕ٘اء ، وهً ال تعنً نفٌا مطلقا . و الهوى

ٗاىزؼْذ ٗ اىزنيف، ٗ اىَجبىغبد ، ٗػذً اىقطغ ثأُ ٍب ر٘صو إىٞٔ اىجبدش ٕ٘ اىذقٞقخ اى٘دٞذح ، مَب 

، ثو اىز٘اضغ   ((ّجزً))ٗ  ((ّؤمذ))رقزضٜ ػذً اىَنبثشح ، ٗ اىَجبٕبح، ٗػذً اصزخذاً ػجبساد ٍثو 

ٗاػزجبس ٍب ر٘صو إىٞٔ اىجبدش َٝنْأُ ٝنُ٘ ٗجٖب ٍِ ٗج٘ٓ اىذقٞقخ ٗاىَ٘ض٘ػٞخ رؤدٛ إىٚ ّزبئج 

.ٝقجو ثٖب مو رٛ ػقو، الُ سفضٖب ٝؼْٜ سفض اىؼقو، ىزىل ٝجذٗ اىؼيٌ جبفب أدٞبّب
13
 

فَبرا رؼْٜ اىقذسح اىزْظَٞٞخ ,ْٕٗبك صفخ أخشٛ ٝزصف ثٖب اىجبدش اىْبجخ ٕٜٗ اىقذسح اىزْظَٞٞخ 

 ٝبرشٛ؟

 

اىقذسحاىزْظَٞٞخ،رضبػذ اىجبدش ػيٚ رج٘ٝت أقضبً ثذثٔ، ٗ أث٘اثٔ، ٗفص٘ىٔ، ٗفقشح رج٘ٝجب ٍذنَب، 

فزأرٜ مذيقبد اىضيضيخ ٝأخز ثؼضٖب ثجؼض فٜ رضيضو ٍْطقٜ ال رنيف فٞٔ ٗال رؼضف ثو ٝأرٜ مو 

 .فٜ ٍنبّٔ اىطجٞؼٜ اىَْبصت

ٗأٍب اىجشأح ، فال رؼْٜ اى٘قبدخ فٜ أٛ ٗجٔ ٍِ اى٘ج٘ٓ، ثو ٕٜ اىق٘ه ػِ اىجبطو إّٔ ثبطو ، ٗػِ 

اىذق إّٔ دق ، دُٗ خ٘ف أٗ ٗجو ، ٗدُٗ رَيق ، أٗ ٍذإْخ فيٞش فٜ اىجذش صذٝق أٗ ػذٗ، ثو 

إُ أفالطُ٘ : ىَبرا رْبقض أفالطُ٘ فٜ آسائٔ، ٕٗ٘ صذٝق ىل؟ أجبة )): دق ٗدقٞقخ صئو أسصط٘

ٗ أفضو ٍب رنُ٘ اىجشأح ، ػْذٍب رنُ٘ اػزشاف ( (صذٝقٜ ، ٗىنِ اىذق أٗىٚ ثبىصذاقخ ٍْٔ

"ٗال ريجض٘ا اىذق ثبىجطو ٗرنزَ٘ا اىذق ٗ أّزٌ رؼيَُ٘"، ((اإلػزشاف ثبىخطأ فضٞيخ))ثبىخطأ، ٗ 
14
 

ٗاىجذٝش ثبىَالدظخ أخٞشا أُ اىؼشة اىقذاٍٚ إزَ٘ا ثصفبد اىجبدش ، أٗ اىؼبىٌ ، فقبه اإلٍبً ٍبىل 

ٍِ صفٞٔ ، ٗال ٝؤخز ٍِ صبدت  (اىذذٝش )ال ٝؤخز )): ثِ أّش فٜ ششٗط األخز ػِ اىَزذذس 

 ٕ٘ٙ، ٝذػ٘ اىْبس إىٚ ٕ٘آ ، ٗال ٍِ مزاة فٜ أدبدٝش اىْبس ، ٗال ٍِ شٞخ ىٔ فضو 

 ،((ىؼو))، ٗ ((أغيت اىظِ))، ٗ ((األسجخ)):ىزىل ٝضزذضِ اصزخذاً ػجبساد ٍثو

 :أهم خطوات اختٌار البحث :  المحاضرة  الثالثة

                                                           
13

 .25، 24ٌنظر المرجع كٌف تكتب بحثا إٌمٌل ٌعقوب ص 
14

 .42سورة البقرة اآلٌة رقم 
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جه طالب الدراسات العلٌا هً مشكلة اختٌار موضوع بحثه ، إذ ال ا     لعل اهم مشكلة تو
ٌعرف كٌف ٌختار البحث ، و ما هً البحوث التً عولجت ،  و ما هً التً تمكن معالجتها و 

ما أحوجنا إلى بعض الدروس التوجٌهٌة تعطى لطالب اإلجازة الجامعٌة و خاصة لطالب السنة 
األخٌرة منها، تكون غاٌتها توجٌه الطالب إلى اختصاصات مستقبلٌة و كم هو مفٌد أٌضا 

الطلب إلى هؤالء الطالب القٌام ببعض األبحاث الصغٌرة، أو كتابة بعض المقاالت فً 
و أحٌانا كثٌرة ٌطلع الباحث على ما بحث .مواضٌع معٌنة تكون مقدمة لبحوث الدراسات العلٌا 

قد بحثت و وضحت ، فٌردد مع .فٌظن أن أهم الموضوعات التً تتصل بتخصصه.قبله 

"هل غادر الشعراء من متردم  " :عنترة 
15
. 

 ولذلك نرى معظم طالب الدراسات العلٌا ,        و الحقٌقة أن اختبار البحث لٌس شٌئا سهال 

و نرى أن . و خاصة أساتذتهم لٌدلوهم على موضوعات ٌبحثونها ,ٌلجؤون إلى بعض الباحثٌن 

أو .هذا األمر أول ما ٌجب التحذٌر منه ، إذ إن هؤالء األساتذة ال ٌعرفون مٌول الطالب 

فٌبدؤون , فٌدلونهم على موضوعات ال تتفق مع هذه القدرات و المٌول ,قدراتهم معرفة حقٌقٌة 

بالعمل، لكنهم سرعان ما ٌتعثرون، أو ٌملون ، فٌنكصون ، و ٌعودون إلى اختٌار موضوعات 
و ربما خطر لبعض األساتذة استخدام طالبهم فً بعض مشاكلهم، مما ٌفتقر إلى الصبر . جدٌدة 

 .....أكثر منه إلى الكفاءة و الذكاء، كفهرسة مجلة ، أو تحقٌق مخطوط 

 

و قد .إن الطالب هو المسؤول  األول عن اختٌار موضوع بحثه ، و هو الذي ٌجب أن ٌختاره 
ٌستدل من محاضرات سنوات اإلجازة ، أو من مطالعاته الشخصٌة على موضوع أو أكثر لما 
ٌنل ما ٌستحقه من الدراسة ، و إال علٌه أن ٌعكف على كتب الباحثٌن ٌستعرض موضوعاتها 

و إذا كان اختٌار الموضوع عن مسؤولٌة الطالب .لٌستبٌن له موضوع ٌتفق و مٌوله و قدراته 
 .نفسه ، فإنه ٌحسن االستعانة ببعض أساتذته لالستئناف برأٌه 

و ننصح بالتمهل فً اختٌار البحث ، و أال ٌهجم الباحث على البحث قبل أن ٌتسلح له بقراءة 
 :ومن أهم ما ٌجب علً الباحث أن ٌتسلح به أوال.كثٌرة

 :الرغبة فٌه /1

من أهم شروط نجاح الباحث فً بحثه رغبته فٌه، و كثٌرا ما كنت أشبه اختٌار البحث باختٌار 
و ٌقرن .، فهذه تحمل اسم زوجها تماما كما ٌحمل البحث اسم القائم به(أو الزوج )الزوجة 

و لهذا السبب ٌنصح بأن ٌختار .("قرٌنة»و لهذا سمٌت)الباحث ببحثه كما تقرن المرأة ببعلها 
الباحث بنفسه موضوع بحثه، ألنه أعلم من غٌره بمٌوله و برغباته، و بالبحث الذي ٌمتزج 

                                                           
  (186عنترة الدٌوان ، ص )أم هل عرفت الدار بعد توهم : " هذا شطر من مطلع معلقته ، و الشطر الثانً 15
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فإنه ٌحذر , بدمه و ٌتصل بروحه إذا كان موضوع البحث ٌجب أن ٌتفق مع المٌول و الرغبات

من المواضٌع التً ال ٌستطٌع الباحث فٌها أن ٌكبح جموح هواه
 فٌفقد مٌزة الموضوعٌة ، و ,16

 .اإلنصاف ، و النزاهة و األمانة التً ٌجب أن ٌتحلى بها 

 :الجدة /2
 

ال بد أن ٌكون البحث جدٌدا غٌر مطروق، و ربما أتم الباحث بحثه دون أن ٌعرف أنا باحثا 
من هنا ضرورة تعاون الجامعات فٌما بٌنها ، و أهمٌة تبادل . آخر فً جامعة أخرى قد بحثه

البحوث التً تجري فٌها و كم هو مفٌد أن ٌلجأ بعض االختصاصٌٌن إلى إصدار كتب عما قدم 
من بحوث عن عصر من العصور ، أو عن شاعر من الشعراء ، أو غٌره و ذلك كما فعل 

و لكن مهما اعتنى ". مكتبة العصر الجاهلً و  أدبه "  الدكتور عفٌف عبد الرحمن فً كتابه 
االختصاصٌون بإصدار هذه الكتب ، و مهما تعاونت الجامعات فٌما بٌنها ، فإنه من الصعب 

و . جدا معرفة كل البحوث التً قدمت على كثرة الجامعات فً مشارق األرض و مغاربها  
إذا . لكن إذا كان ٌنصح، عادة باالبتعاد عن المواضٌع المطروقة سابقا، فإنه ال بأس مطروق

رأى الباحث أنه ٌستطٌع إتٌان بأشٌاء جدٌدة بحث من جدٌد، و هنا تصبح جدة أكثر ظهورا و 
 .وضوحا

 : أهمٌة الموضوع/3

لٌس لكل موضوع جدٌرا أن ٌكون بحثا، لذلك على الطالب أن ٌتساءل أمام الموضوع الذي 

 هل ٌزٌد به و لو لبنة صغٌرة ? هل فٌه فائدة له و لسواه ? هل هو ٌستحق الدراسة  :ٌختاره 

 ال التً تختفً فً  ,( 3) و هنا ٌنصح الطالب باختٌار الموضوعات النافعة ?فً صرح العلم 

و من األفضل أن . مكاتب أصحابها بعد إنجازها، بل التً تنشر، فتساهم فً التطور العلمً
 .ٌكون البحث ذا نفع علمً للباحث و للمجتمع معا، كأن ٌحاضر فٌه معمل، أو فً علم 

 : و ضٌق مٌدانه ,حصره /4

و ذلك ألن اإلحاطة .   كلما كان البحث أكثر ضٌقا ، كان أكثر صالحٌة ، و العكس بالعكس 
بالمواضٌع الواسعة عملٌة صعبة ٌضطر الباحث معها إلى معالجتها معالجة سطحٌة ، أما فً 

البحث الضٌق المجال ، فٌستطٌع الباحث أن ٌلم بأطرافه ، و ٌتعمق فً أغواره ، و ٌحٌط 
و لذالك من الخطأ تناول عصر من العصور األدبٌة ، أو شاعر من إقلٌم .بمصادره و بمراجعه 

من األقالٌم أو زمن محدد ،أو ناحٌة معٌنة عند شاعر مشهور ، أو دعوة إصالحٌة خالل فترة 
 ....زمانٌة محددة 

                                                           
أو كأن ٌكتب باحث ٌمٌنً االتجاه فً ... كأن ٌكتب بحثا عن أبٌه األدٌب، أو الشاعر، أو العالم، أو عن حزبه، أو عن عقٌدته16

 .شاعر شٌوعً
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 :  و وفرة مصادر البحث و مراجعه,وفرة المادة /5

 ال بد للموضوع المختار من أن ٌكون وافر المادة بحٌث تكون كافٌة لرسالة ماجستٌر أو دبلوم 

كذالك ٌجب على الباحث أن ٌتأكد من وفرة مصادر البحث و مراجعه .  أو ألطروحة دكتوراه ,

 .  ألن عنصر الجمع من هنا و هناك من العناصر األساسٌة فً البحث أحٌانا ,

 : القدرة على معالجته/6

فمن ناحٌة القدرة الثقافٌة .         و تشمل القدرة الثقافٌة ، و المادٌة ، و توافر الوقت الالزم 
ٌجب على الطالب الذي ال ٌعرف لغات أجنبٌة أال ٌتناول أبحاثا تتطلب هذه اللغات ، أو كتب 

فٌها بلغات أجنبٌة
17

 :  ، و من ناحٌة القدرة المادٌة و الوقت ، ٌجب على الطالب أن ٌسأل نفسه 
هل ٌمكننً الحصول على المال لشراء الكتب الالزمة 

18
، و لزٌارة المكتبات ، أو للسفر و 

و هل لدي الوقت الكافً لكل هذا؟  ....  اإلطالع على المخطوطات الواجب اإلطالع علٌها 
 :تفسٌر

الشك أن إجادة اللغات األجنبٌة ، و خاصة االنجلٌزٌة ، و الفرنسٌة ، و األلمانٌة ٌساعد كثٌرا 
فً البحث ، و بعض الجامعات ٌشترط إجادة لغة أجنبٌة أو لغتٌن لتسجٌل أطروحة الدكتوراه ، 

أما إذا كان موضوع البحث قد كتب عنه مقاالت قلٌلة بلغات أجنبٌة ، ال ٌجٌدها الطالب ، فال 
ٌكفً هذا إلحجام الطالب عنه ، إذ ٌمكنه االستعانة بمن ٌترجم له هذه المقاالت ، على أن ٌشٌر 

 .إلى ذلك فً بحثه 

و ٌستغل بعضهم وجود مكتبة لدٌه، أو لدى أسرته، تكون غنٌة بنوع من الكتب فٌختار موضوع 
و الجدٌر بالمالحظة أخٌرا .    تغذٌة هذه المكتبة بالقسط األوفر من المراجع، و ال بأس بذلك

أن رسالة الماجستٌر ، عمل مستقل ، أي إن موضوعها متكامل ، و قائم بنفسه ، و لكن ٌجوز 
للطالب ، ال بل األفضل له أن ٌختار موضوعا ، و ٌعالج ناحٌة من نواحٌه ، ثم ٌعالج ناحٌة 

أخرى أعم و أشمل فً أطروحة الدكتوراه ٌجوز لمجموعة من الطلبة أن تختار موضوعا معٌنا  
 .ثم ٌعالج ناحٌة أخرى أعم و أشمل فً أطروحة الدكتوراه 

و ٌجوز لمجموعة من الطلبة أن تختار موضوع معٌنا ، ثم ٌعالج كل طالب ناحٌة من نواحٌه 
 .تحت مراقبة مشرف واحد 

 : تعدٌل موضوع البحث و تغٌٌره/- 7

إن تعدٌل موضوع البحث جائز بموافقة األستاذ المشرف، و أما تغٌٌره فجائز فً الحاالت 

 :التالٌة 

                                                           
17

 .29ٌنظر المرجع السابق ص 
18

 .ٌنظر المرجع نفسه ن ص
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 النقص الشدٌد فً المصادر و المراجع . 
  عدم التمكن من الحصول على مخطوطة من المخطوطات. 
  و بالمنهجٌة , لكونها تعالج الموضوع نفسه ,صدور دراسة تلغى دراسة الطالب 

 نفسها 
  .       عدم قدرة الطالب على متابعة البحث 

 

     و فً جمٌع هذه الحاالت ٌجب أال ٌأسف الطالب على الوقت و الجهد اللذٌن أضاعهما فً 
 . أن ٌستمر فً عمل ال جدوى منه ، وال ثمار تجنى بواسطته منالبحث الذي ٌتركه ، 

  اختٌار األستاذ المشرف/8

  لٌس هناك قاعدة عامة الختٌار األستاذ المشرف ، فبعض الجامعات تسمح للطالب باختٌاره 
لمشرفه، و باالتفاق معه على مشروع البحث و خطة العمل ، ثم تعرض النتٌجة على المسؤول 

و بعض الجامعات توكل أمر اختٌار المشرف إلى .، أو القسم المختص للموافقة النهائٌة علٌه 
رئٌس القسم المختص، أو لجنة خاصةو مهما ٌكن من أمر، فإن األستاذ المشرف ٌجب أن ٌكون 

و .متخصصا فً مٌدان البحث، أو فً مٌدان له صلة وثٌقة به، أو قد كتب أبحاثا قرٌبة منه 
ٌختلف أساتذة الجامعات بالنسبة إلى التشدد فً تطبٌق المنهج ، فإذا عاد أمر اختٌار المشرف 

إلى الطالب ، فإٌاه و األستاذ المعروف بالتساهل ، الن المهم هو التدرب الجدي على المنهجٌة 
العلمٌة الصحٌحة ، و كتابة بحث ٌفخر إذا نسب إلٌه ، أو إذا طبع فً كتاب ، ال الدرجة العلمٌة  

و تعرف جدٌة األستاذ ، و قدرته العلمٌة من خالل أبحاثه ، أو كتبه . أو الشهادة بأي ثمن 
 .المنشورة ، أو محاضراته الصفٌة 

 :القة مع األستاذ المشرف الع/- 9

   صلة األستاذ المشرف بالطلب صلة الوالد بابنه، فٌها اللٌن و المحبة، و اللطف و الحزم، و 
و من واجبات المرشد نحو طالبه ، قبل اإلرشاد إلى المصادر و . المناقشة الحرة و التقدٌر

المراجع و النصح و اإلرشاد ، تشجٌعه ، و عدم تثبٌط همته ، أو السخرٌة منه ، أو االستهزاء 
به ، مهما كان عمله ناقصا ، و أن ٌبتعد عن فرض آرائه الشخصٌة مهما كانت مصٌبة ، ألن 

الطالب هو المسؤول أوال و آخرا عن موضوعه ، لكن هذه المسؤولٌة ال تعنً أن المشرف 
عندما وافق باإلشراف على عمل " طلٌق من كل مسؤولٌة عن مستوى بحث الطالب ، فهو 

الطالب أعترف ضمنا بكفاءته و عندما وافق على موضوع الرسالة ، سلم بأنه حري بالبحث ، 
و المرشد مهما كان .و عندما سمح بطبع الرسالة و تقدٌمها للمناقشة ، اعتبرها إنجازا مقبوال 

من استقالل فً موقفه ، ال بد من أن ٌتأثم من إخفاق طالبه ، أو أن ٌعتز بنجاحه ، فضال عن 
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 و الذي ال ٌتحمل المرشد مسؤولٌته هو آراء الطالب الشخصٌة ، و موقفه الخاص و ,توفقه 

 .النهائً من موضعه ، وذلك احتراما لحرٌة الرأي و قناعة الفكر

 

 

 

 

 

 

        و من أولى واجبات الطالب نحو المشرف علٌه احترامه ، و االمتثال لنصائحه ، و 
و الطالب ، و إن كان أعرف بموضوعه من أستاذه ، .اطالعه على كل ما ٌعترضه من مشاكل 

بعد أن انصرافه له ردحا من الزمن ٌبقى دون أستاذه من ناحٌة العلم بالمنهجٌة العلمٌة 
 و لوالذالك، لما استحق هذا .الصحٌحة ، و الخبرة فً البحث ، و النضج فً المعرفة و الثقافة 

األستاذ أن ٌكون مشرفا علٌه ٌجب اإلصغاء بانتباه إلى توجٌهاته، و العمل بموجبها، و تقبل 
النقد بصدر رحب، و ال باس بمناقشته فً بعض اآلراء إن كان الطالب غٌر مجبر على التقٌٌد 
ببعض آراء المشرف التً ال تنسجم مع قناعته الشخصٌة،فعلٌة، فً حال مخالفتها، االستعداد 

 .للدفاع عن وجهه نظره، بعٌدا عن المكابرة و العناد

تقدٌم - 1 :   و فً تقدٌم المادة إلى األستاذ المشرف للتزود بمالحظته و توجٌهاته طرٌقتان 

و إن كانت الطرٌقة .  تقدٌم البحث كامل و مرة واحدة- 2. أو بابا بابا ,البحث فصال فصال

 الثانٌة تساعد على عدم تقدٌم 

 

 

 

 :المحاضرة الرابعة
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  مصطمح التقميش

، وىو في منيجية البحث، "جمع الشيء ما ىاىناوىاىنا"التقميش، في المغة، ىو :تعريفو لغة. 1
 .مصطمح شائع يعني مرحمة جمع مواد البحث، أو قل مرحمة تييئة المواد الخام لمبناء الجديد

وأّول . إن الخطوة األولى، بعد اختيار الموضوع، ىي العودة إلى الكتب لجمع المواد الالزمة لو
ما ينبغي الرجوع إليو، ىو الكتب التي تتحّدث عن الكتب، كمعجم المطبوعات العربية والمعّربة 

فيرس "ليوسف الياس سركيس، والفيارس المطبوعة لمكتب الموجودة في بعض المكتبات، كـ
النشرة المصرية "والدوريات المتخّصصة في الفيرسة، كـ" الكتب الموجودة بالمكتبة األزىرية

وفيارس المكتبات غير المنشورة، وخاصة التحميمية منيا التي ترّتب حسب " لممطبوعات
. الموضوعات، ودوائر المعارف اإلسالمية وتواريخ األدب كتاريخ األدب العربي لكارل بروكممان

وفي مالحق كتابي ىذا ممحق خاص بأسماء الكتب الميّمة الواجب أن يراجعيا الطالب كّل في 
كذلك يستطيع الباحث استشارة أىل الخبرة . (166ص  - 146ص ). اختصاصو

مراسمًة )واالختصاص، باإلضافة إلى أستاذة المشرف طبعًا، والمسؤولين عن المكتبات 
حتى إذا عرف ىذه المصادر . ، كي يرشدوه إلى المصادر والمراجع المتعّمقة ببحثو(ومشافيةً 

واقتناء الكتاب خير من استعارتو من المكتبات . والمراجع، عمد إلى شراء ما تيّسر لو منيا
العامة والخاصة، ففيو اقتصاد لموقت، وضمان الحصول عمى الكتاب عندما نحتاج إليو، 

ومن أولى من الباحثين باقتناء الكتب . وسيولة في الرجوع إليو، وحرّية استخدامو كيفما نريد
المفيدة؟ إّننا ال نستطيع أن نتصّور بّحاثة ال يممكون مكتبات في بيوتيم تحوي الكثير من 

وليعمم الباحث أّنو خير لو أن تذخر مكتبتو بالكتب، . المصادر والمراجع في حقول اختصاصيم
 .من أن تكتنز محفظتو بالنقود، وأّن مجموعة نفيسة من الكتب لمدرسة جامعة

وبعد معرفة المصادر والمراجع الواجب اإلطالع عمييا، واقتناء ما يتيّسر منيا، يمجأ الباحث إلى 
ثم المراجع، وىي  (...الدواوين الشعرية، الكتب القديمة )وُيبدأ بقراءة المصادر أّواًل . القراءة

الدراسات التي استمّدت موادىا من المصادروالقراءة األولى يجب أن تكون سريعة تتناول عنوان 
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الكتاب وفيرستو ومقّدمتو لمعرفة موضوعو، ومنيج البحث فيو، واليدف من تأليفو، حتى إذا 
 .عرف الباحث الكتب التي تيّمو، قرأىا قراءة تفصيمية متأّنية، فيدّون فييا ما يراه مناسباً 

 :تدوين المعمومات. 2

 :لتدوين المعمومات نظامان

مع كعب ( الكرتون)، والممف غالف من الورق المقوى (Dossier)نظام الممّف أو الدوسيو . أ
يتفاوت عرضو بتفاوت حجم الممّف، وبداخمو قابضان أو ماسكتان تُفتحان وتغمقان بسيولة، 
. تُثّبث بيما مجموعة من األوراق المثقوبة، بعد إدخال القابضين في ثقبين من ثقوب األوراق

، كما يمكن استخدام الدفاتر (Classeur)ويمكن استخدام ممّف من نوع آخر ذي أربع حمقات 
 .العادية، أو مجموعة من الورق

وفي ىذا النظام يقّسم الباحث عادًة أوراق الممّف وفق خّطة بحثو، فيخّصص لكّل جزٍء من ىذه 
ويمكن استخدام )جزءًا من األوراق،  (...مقدمة، أبواب، فصول، مصادر ومراجع )الخطة 

، جاعاُل في النياية بعض األوراق احتياطًا لما قد يجّد لو من (األوراق الممّونة ليذا التقسيم
بين كّل  (تشترى من المكتبات)فصول وأبواب جديدة، وتوضع ورقة سميكة ذات لسام بارز 

وعند قراءة المصادر والمراجع، يكتب . ويكتب عمى وجو المسان عنوان الفصل المطموب. قسمين
الباحث، كّمما عثر عمى معمومة تتعّمق بموضوع بحثو، ما يريده في القسم الخاص بيا من 

الممّف، مستخدمًا وجيًا واحدًا من الورقة، وال ُيكتب عمى الصفحة الواحدة إال المعمومات المتصمة 
ذا ازدحم الممّف الممف بالورق، واستخدم الطالب ممفًا آخر، عميو أن ُيجري . اتصااًل قوياً  وا 

تعدياًل في الممف األول، كأن يجعل المقّدمة وبعض الفصول أو األبواب فيو، وينقل ما تبّقى إلى 
 .الثاني

عبارة عن  (Cards وباإلنكميزية Fichesبالفرنسية )، البطاقات (الجزازات)نظام البطاقات . ب
 :مجموعة من األوراق السميكة المتساوية الحجم، وىي عادة ثالثة مقاييس

 . سنتيم12 × 17.50: مقياس صغير .1
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 . سنتيم15 × 10.50: مقياس متوسط .2

 . سنتيم20 × 12.5: مقياس كبير .3

وفييا تكتب عنوانًا لمعمومة أو . وىي تباع عادًة في المكتبات، كما أن الباحث يستطيع أن بنفسو
ونكتب ىذه المعمومة أو الفكرة في وسط البطاقة، واسم . فكرة صغيرة في الزاوية العميا اليسرى

المصدر أو المرجع مع اسم المؤّلف دون قمب في الزاوية السفمى اليمنى دون معمومات النشر 
. ، ألّن ىذه نضعيا في بطاقة خاصة كما سيأتي(مكان النشر، اسم الناشر، رقم الطبعة، السنة)

 :ويكون تصميم البطاقة كالتالي

 

 

 

 

 

 :ولنفترض أن البحث يتناول أديبًا من األدباء، فإّن بعض البطاقات ُتصّنف كالتالي

 

 

 

 

 

 

 عنوان المعمومة

 المعمومة الصغرى

 اسم المصدر أو
  المرجع مع اسم المؤّلف 
 ورقم الصفحة

 مكان والدتو

 ...ولد في 

 اسم المصدر أو
  المرجع مع اسم المؤّلف 
 ورقم الصفحة

 زمن والدتو

 ...ولد في السنة 

 اسم المصدر أو
  المرجع مع اسم المؤّلف 
 ورقم الصفحة

 وفاتو

 ...توفي في 

 اسم المصدر أو
  المرجع مع اسم المؤّلف 
 ورقم الصفحة
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ومن المفّضل استخدام بطاقات ذات لسان ُيكتب عميو عنوان باب، أو فصل، أو فقرة، من 
وتوضع ىذه البطاقات في درج أو صندوق خشبي أو معدني، . أبواب، أو فصول، أو ِفقر البحث

، أّما طولو فبحسب 19عرضو زائد قمياًل عن عرض البطاقة، وارتفاعو أقل بقميل من ارتفاعيا
  سنتيم60 و40الحاجة، ومن المفّضل أن يتراوح بين 

 :عمى البطاقات لألسباب التالية (الدوسيو)ويفّضل بعض الباحثين استخدام الممف 

إّن المادة توزع في الممف دفعة واحدة، بدل جمعيا في بطاقات، ثم توزيع  .1
 .البطاقات

 .يحفظ ما بو من أوراق، أما البطاقات فقد يفقد بعضيا (الدوسيو)إن الممف  .2

إن المراجعة أو الزيادة، أو التحّقق من أمر ما في الممف أسيل من المراجعة في  .3
 .البطاقات

وىو يزعم أن المحّدثين من الباحثين يستعممون نظام الممّف ال البطاقات ويجاريو في زعمو 
 بعض الباحثين اآلخرين ناسبًا استخدام البطاقات إلى المدرسة القديمة

والواقع أن المدرسة الحديثة ىي التي تستخدم البطاقات، وال ُينصح الباحثون اليوم إاّل بيا فيي 
أكثر من سواىا ضبطًا ودّقًة، وأيسر في التصنيف، وأنفع لدى استعمال المعمومات، وأبقى في "

مكان الرجوع إلييا، وأجدى في إمكان االستفادة منيا في مجال آخر لدى المزومكما أّنيا أخّف 
وىي . حماًل، ويسيل معيا، التقديم، والتأخير، والتعديل، واإلضافة، خاصة إذا ُأحِسن استخداميا

 .اليوم ال تفارق األساتذة الكبار من ذوي البحوث الكثيرة أو الطويمة

 :وكي يأتي استخدام ىذه البطاقات بالفائدة المرجّوة منو، يجب التقّيد بما يمي

استخدام البطاقات ذات المون الواحد والحجم الواحد، مع فصل المجموعات  .1
المقابمة ألبواب البحث وفصولو وفقره ببطاقات ذات لسان، ُيكتب عميو عنوان الفصل، أو 
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الباب، أو الفقرة، عمى أّنو َيحُسن، دفعًا لإلسراف، استخدام البطاقات ذات المقياس الصغير 
لتدوين المصادر والمراجع، وذلك إذا استخدمنا، لتدوين المواد األّولية لمفصول واألبواب، 

، أو ذات المقياس الكبير (وىذه التي يفّضل استخداميا)البطاقات ذات المقياس المتوّسط 
 .(تفّضل إذا اعتمدنا التحميل والنقل في نقل المعمومات)

ذا لم تكن الصفحة كافية لنقل ما نريد، فإّننا . ُيكتب عمى صفحة واحدة من البطاقة .2 وا 
نستعمل بطاقة ثانية وثالثة، مع ترقيميا بتسمسل بعد العنوان، مع تكرار ىذا العنوان في 

أّما إذا تطّمبت المعمومة التي ننقميا أكثر من ثالث بطاقات، فيذا يعني وجود . أعالىا
 .خمل في المنيج

إذ تعددت المصادر لمعمومة واحدة، نجعل ليا عّدة بطاقات، ونضعيا متتالية مع تكرار  .3
ىنا نافع جدًا، وىو " التبذير"و. وال ُيكَتب أكثر من معمومة واحدة عمى البطاقة. العنوان

 .من الكرم الممدوح

ُترّتُب البطاقات حسب عناوينيا، وحسب الفصول واألبواب التي تشتمميا، ال  .4
 .حسب مصادرىا ومراجعيا

يجب أن تكون الكتابة بخط واضح جمي، وبالحبر، أما العناوين فُيستحَسُن كتابتيا  .5
 .بقمم رصاصي، حتى إذا شاء الباحث تغييرىا أو تعديميا، محاىا بسيولة

نقل الخبر أو النص كاماًل، ال كتابة ممّخص مكّثف لو، ألن الباحث قد يضطّر  .6
وال ُيكتفى بالتمخيص، إال إذا كان الكتاب الذي يحوي الخبر أو . إلى العودة إليو

 .النّص ممكًا لمباحث

، يكتب فييا ما يّتصل ببحثو "متفّرقات"تخصيص بعض البطاقات تحت عنوان  .7
 .اتصااًل ضعيفًا، ألّنو قد يحتاج إلييا يوماً 
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إبقاء عممية الجمع ممنوعة، فكمما عثر الباحث عمى مصدر أو مرجع جديد فيو  .8
معمومات مفيدة لبحثو أو متعّمقة بو، كتبيا عمى بطاقات، ووضعيا في مكانيا 

 .المناسب من الدرج، أو الصندوق الخشبي، أو الحزمة المناسبة

إذا كان الخبر المراد نقمو يتوّزع عمى صفحتين من المصدر أو المرجع، ال بد من  .9
اإلشارة إلى ذلك عمى البطاقة بوضع خط مائل بعد الكممة األخيرة من الصفحة 

 .األولى

 :تدوين المصادر والمراجع عمى البطاقات. 3

ُتدّون أسماء المصادر والمراجع في بطاقات ذات مقياس صغير، عمى أن ُيخّصص كل مصدر 
 :ولكل نوع من ىذه المصادر والمراجع ترتيب خاص نفّصمو كما يمي. أو مرجع ببطاقة خاصة

 :الكتب. أ

 :ُتدّون كالتالي

اسم عائمة المؤّلف، ففاصمة، فاسم المؤّلف، فنقطة أو نقطتان، ثّم تاريخ وفاتو بين قوسين، 
فنقطة، ثم عنوان الكتاب، فنقطة أو فاصمة، ثم اسم المحّقق أو المترجم إن وجد دون قمب فنقطة 
أو فاصمة، فمكان النشر، ففاصمة، ثّم دار النشر ففاصمة، فالمطبعة، ثم فاصمة، فالسمسمة إن 

وجدت، ففاصمة، ثم رقم الطبعة، ففاصمة، ثم تاريخ النشر، ففاصمة، فعدد المجّمدات أو األجزاء، 
 .ففاصمة، فمكان وجود الكتاب ورقمو، ثم نقطة, فنقطتان، ثم عدد الصفحات

الذي حققو حسن السندوسي، وصدرت طبعتو األولى في " المقابسات"فكتاب أبو حيان التوحيدي 
 :م، ندّونو كالتالي1929 ص، سنة 399القاىرة عن المكتبة التجارية الكبرى في 

تحقيق حسن . المقابسات: (م1010/  ه400عمي بن محمد نحو )التوحيدي، أبو حيان 
 . ص399م، 1929، 1القاىرة، المكتبة التجارية الكبرى، ط. السندوسي
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 بتحقيق عبد 1977، والذي صدرت طبعتو الثانية في السنة "الكتاب"وكتاب سيبويو المشيور بـ
 446في الجزء األول . السالم محمد ىارون عن الييئة المصرية العامة لمكتاب في خمسة أجزاء

 صفحة مرّقمة، 662وفي الجزء الثاني . صفحة مرّقمة، وصفحتان أخيرتان غير مرقمتين
.  صفحة مرّقمة، وصفحة أخيرة غير مرّقمة491وصفحتان أخيرتان غير مرّقمتين، وفي الرابع 

 :ندّونو كما يمي.  صفحة مرّقمة، وصفحتان أخيرتان غير مرّقمتين430وفي الخامس 

تحقيق عبد السالم محمد ىارون . الكتاب: (م796/  ه180أبو بشر عمرو بن عثمان )سيبويو 
 + 430، [2 + ]446: م، خمسة أجزاء1977، 2القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط

[2] ،662[ + 2] ،491[ + 1] ،430[ + 2.] 

 :المقاالت. ب

 :نرتّبيا كما يمي

اسم العائمة، ثم فاصمة، فاسم المؤّلف، ثم نقطة أو نقطتان، فعنوان المقال بين مزدوجتين، فنقطة 
أو فاصمة، ثم اسم المجمة أو الجريدة، ففاصمة، ثم مكان صدورىا، ففاصمة، ثم اسم المجّمة أو 
الجريدة، ففاصمة، ثم مكان صدورىا، ففاصمة، ثم رقم المجّمد أو الجزء، ففاصمة، ثم رقم العدد 

ثم  (كذا- ص كذا )فتاريخ الصدور كاماًل بين قوسين، ففاصمة، فأرقام الصفحات التي يشغميا 
 .وفيما يمي بعض األمثمة عمى ىذا التدوين. نقطة

 :في المجالت- 

 2، العدد7مجّمة األبحاث، بيروت، ج". نظرة في معجم الشيخ عبد اهلل العاليمي: "فريحة أنيس* 
 .225 - 208، ص (م1954حزيران، )

ذو الحجة ) 101مجّمة العربي، الكويت، العدد ". الشعر األندلسي: "المارديني صبحي* 
 .95 - 92، ص (م1967/ ه1386
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مجّمة الرسالة، ". النيضة المسرحية في مصر ونصيب الفرقة القومية منيا: "فرعون الصغير* 
 .1680 - 1669، ص (م1939أغسطس، ) 7بيروت، المجّمد الثاني، العدد 

 :في الجرائد- 

جريدة النيار، بيروت، العدد ". مدخل جديد إلى تعميم القواعد العربية: "القصار محمد* 
 .11، ص (21/1/1978 )13224

، ص (م8/11/1959 )2107جريدة الجريدة، بيروت، العدد ". النقد في الفنّ : "الحكيم توفيق* 
7 

 :الرسائل واألطاريح الجامعية. ج

 :ندّونيا كالتالي

اسم العائمة، ثم فاصمة، فاسم المؤّلف، ثم نقطة أو نقطتان، فعنوان الرسالة أو األطروحة، فنقطة 
أطروحة لنيل "، أو "رسالة ُأعّدت لنيل شيادة الماجستير في قسم كذا: "أو فاصمة، فالجممة التالية

، ففاصمة، ثم اسم "لم تُنَشر"أو " ُنِشرت"، ففاصمة، ثم عبارة "شيادة الدكتوراه في قسم كذا
وفيما . الجامعة، ففاصمة، ثم اسم الكمّية، ففاصمة، ثم السنة، ففاصمة، فعدد الصفحات، ثم نقطة

 :يمي بعض النماذج

رسالة أعّدت لنيل . لنجيب محفوظ" المص والكالب"الجممة في كتاب : عقل سمير يوسف- 
شيادة الكفاءة في التعميم الثانوي في المغة العربية وآدابيا، لم تُنشر، الجامعة المبنانية، كمية 

 . ص103 + [أ، ب]م، 1974التربية، 

رسالة أعّدت لنيل شيادة الماجيستير . الرمزية واألدب العربي الحديث: كرم أنطوان غطاس- 
م، الجامعة األمريكية ببيروت، كمّية اآلداب 1947في المغة العربية وآدابيا، ُنِشرت في السنة 

 . ص188م، 1947والعموم اإلنسانية، 
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دراسة مقارنة )يعقوب إميل، آراء أنيس فريحة في تبسيط المغة العربية وأساليب تدريسيا - 
في المغة العربية وآدابيا، لم تنشر، ( الحمقة الثالثة)أطروحة أعّدت لنيل شيادة الدكتوراه . (وتقويم

 324 + [ع- أ ]م، 1980جامعة القديس يوسف في بيروت، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية 
 .ص

 :المخطوطات. د

 :ندّونيا كالتالي

اسم العائمة، ثم فاصمة، فاسم المؤّلف، ثم نقطة أو نقطتان، ثم عنوان المخطوطة، ثم نقطة أو 
أي الذي يقتنيو حاليًا، )فاصمة، فتاريخ المخطوط إن وجد، ففاصمة، ثم اسم صاحب المخطوط، 

، ثم فاصمة، فرقمو، ثم فاصمة، فييئة المخطوط (أي بمدة صاحب المخطوط)ثم فاصمة، ثم البمدة 
، ثم فاصمة، فعدد الصفحات أو الورقات، ثم فاصمة، فحجم الصفحة، (إذا كان مصّورًا أم أصمياً )

 :وفيما يمي بعض النماذج. ثم نقطة

مكتبة الجامعة . كتاب شرح مفتاح العموم وفّن المعاني والبيان والمعاني: الجرجاني الشريف- 
 . ص، حجم كبير173، نسخ عبد الرحمن بن طيب، رقم 988األمريكية ببيروت، بيروت 

معيد إحياء . كتاب اإلمامة والرّد عمى الرافضة: (أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل)األصبياني - 
 . ورقة49، نسخة مصّورة، 715المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، القاىرة، رقم 

، 732المكتبة الظاىرية، دمشق، رقم . كتاب تاج المموك: (إسماعيل العجالني)الشافعي - 
 . ورقة74نسخة مخطوطة، 

 :األحاديث اإلذاعية. ه

 :تدّون كالتالي
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اسم العائمة، ثم فاصمة، فاسم المؤّلف، ثم نقطة أو نقطتان، فعنوان الحديث، ثم نقطة أو فاصمة، 
وفيما يمي . فاسم اإلذاعة، ثم فاصمة، فتاريخ الحديث باليوم والشير والسنة والساعة، ثم نقطة

 :نموذج من تدوينيا

، الساعة 1959 تشرين الثاني، سنة 5ثورة عمى القديم، اإلذاعة المبنانية، : عبود مارون- 
 .التاسعة مساءً 

 :قائمة المصادر والمراجع

 القران الكريم
تحقٌق مهدي المخزومً وابراهٌم السامرائً ,كتاب العٌن  الخلٌل ابن احمد الفراهٌدي .1

 دار الهالل مصر 

  1999ط /مقاٌٌس اللغة البن فارس تحقٌق عبد السالم هارون دار الجٌل مصر د .2

  2003ط /لسان العرب البن منضور دار صادر مصر د .3

 د ت /1/دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان ط (816)التعرٌفات الشرٌف الجرجانً  .4

 منهج البحث األدبً علً جواد الطاهر مطبعة العانً بغداد العراق  .5

 .ث دار هومة الجزائر/ د2005/فً المناهج اللغوٌة وإعداد االبحاث لصالح بلعٌد .6

 حلب سورٌا , المكتبة الوطنٌة, أمٌل ٌعقوب : كٌف تكتب بحثا أو منهجٌة البحث .7

 

 

 

 

 

 

 


