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 : التدريس يقةطر. 1

النهج الذي يتبعه املعلم لتوصيل ما تضمنه الكتاب املدرس ي أو املنهاج من معارف ومهارات 

 . ونشاطات للمتعلم بيسر وسهولة من خالل التفاعل بين الطرفين

 عناصر أساسية ، هي : أربعةفهذا التعريف مكون من 

 .هناك مراحل تمر بها عملية التدريسأي أن النهج   .1

 .أي أنه العنصر الفاعل املولد للطاقة الدافعةاملعلم  .2

 الكتاب  يضم املنهاج وهو الوعاء الذي  .3
 
 .محتوى محددا

  وهو املستهدف بإحداث التغير في فكره وسلوكهاملتعلم  .4

   :مواصفات الطريقة التدريسية السليمة. 2

ووقت  طالبالتدريس ي املناسب لل األسلوبللمعلم الحق في اختيار  حرية االختيار : -1

الحصة وكل هذه العوامل وحسب رؤيته وتقديره للموقف التدريس ي الحالي وعليه الدقة في 

  . التحديد

: يجب أن يكون األسلوب املختار يتواكب مع نتائج بحوث التربية ، وعلم  األسلوب -2     

 .   النفس الحديث ، والتي تؤكد على مشاركة الطالب في النشاط داخل الحجرة الصفية

أن تكون الطريقة التي يتبعها املعلم تواكب أهداف التربية التي وضعها  الطريقة : -3     

    .الدراسية التي يقوم املعلم بتدريسهااملجتمع، ومع أهداف املادة 

، ودرجة وعيهم ، طالب علي املعلم أن يضع في اعتباره مستوى نمو ال : طالبمستوى ال -4     

   وأنواع الخبرات التعليمية التي مرورا بها من قبل )الخبرة السابقة( .

سلوب املتبع وبناء  عليها يحدد األ  طالبهعلم تحديد قدرات علي امل الفروق الفردية :  -5     

  .معهم حتى وإن قام بعملية تنويع لألساليب املستخدمة في الحصة الواحدة 

أي موقع الحصة من الجدول الدراس ي ، فكلما كانت الحصة في بداية  العنصر الزمني : -6     

يراعى عدد الطالب اليوم الدراس ي كان الطالب أكثر نشاطا وحيوية . كما ينبغي على املعلم أن 

، حيث أن التدريس لعدد محدود منهم قد يتيح للمعلم أن يستخدم  صفالذين يضمهم ال

  . أسلوب املناقشة والحوار دون عناء

  :اع طرق التدريسأنو. 3

 : وتتضمن ، فقط علماليت تعتمد على املطرائق التدريس  أواًل : 

 : طريقة احملاضرة
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اإللقاء ، وهى من أكثر أساليب التدريس شيوعا ، وتستخدم يطلق عليها البعض طريقة       

في مراحل التعليم املختلفة . وقد ارتبطت  علمينهذه الطريقة بوساطة الغالبية العظمى من امل

هذه الطريقة بالتدريس منذ أقدم العصور ، على أساس أن املعلم هو الشخص الذي يمتلك 

املعرفة وأن املستمعين ينتظرون أن يلقى عليهم بعضا مما عنده ، بهدف إفادتهم وتنمية 

ن عوامل نقل املعرفة إلى عقولهم ، وهذا املعنى يتفق ومفهوم املدرسة باعتبارها عامال م

  .الطالب

ويفهم من اسمها أن املعلم يحاضر طالبه مشافهة ويشرح لهم املعلومات الجديدة التي     

تتعلق بموضوع الدرس ، وهذا يبتعد بها عن أن تكون عملية إمالء من كتاب أو مذكرة . 

ه لإليضاح ، بل واملعلم أثناء شرحه يستخدم صوته بطبقاته املختلفة ، كما يستخدم يدي

 وبقية أعضاء الجسم ، مراعيا الحركات التي تعبر حقيقة عن األفكار التي يريد توصيلها للطالب

.    

 : شروط احملاضرة اجليدة

لكي تكون املحاضرة التي يلقيها املعلم على طالبه حيدة ، البد أن تتوافر فيها الشروط 

  : التالية

 .التحضير لها قبل موعدها بوقت كاف  -1

ربط موضوع املحاضرة الجديدة بموضوع املحاضرة أو املحاضرات السابقة ، بحيث  -2

  . يستعيد الطالب وحدة املوضوع وترابطه

، حتى ال يصيب  صفليس كون املعلم هو املحاضر ، أن يظل هو املتحدث األوحد في ال -3

  . الطالب بامللل

يتوقع املعلم أن   الواحد ، فال يجب أن صفالفروق الفردية بين طالب المراعاة  -4

   . باالهتمام نفسهطالب يتابعه كل ال

  :اجيابيات طريقة احملاضرة

   . االقتصاد من وقت التدريس : أي تغطية أجزاء املقرر في زمن محدد -1 

  . تعليم عدد كبير من املتعلمين في زمن محدود -2 

   أية فكرة مسبقة عنها طالبتقديم موضوعات جديدة ال يملك التفيد في  -3

  . تصلح عندما تكون املادة الدراسية كبيرة جدا -4 

  : سلبيات طريقة احملاضرة 

  . ة الكالم للمعلم واإلصغاء للطالبفي طريقة املحاضر  -1
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وتكاد تنعدم وسائل االتصال بين  ،ظي والفكر يقتصر على املعلم وحدهيكاد التواصل اللف -2

  .املعلم واملتعلم

دور املتعلم في أسلوب املحاضرة هو دور سلبي مقصور على االستماع فهو ال يشارك في أي  -3 

   جزء من أجزاء عملية التعلم .

كما أنها ال تراعي الفروق الفردية في مستوى قدرة املتعلمين على اكتساب املعرفة بطرق  -4

  فق قدراتهم .متمايزة و 

 والطالب ، وتتضمن : علمثانيًا : طرائق التدريس اليت تعتمد على امل

 : طريقة املناقشة/  1  

هي إحدى طرق التدريس املهمة املتبعة منذ القدم ، حتى أن البعض ينسبها إلى سقراط     

.      

ليست هي األساس فيها وهذه الطريقة يمكن أن تستخدم األسئلة فيها أثناء إدارتها ، ولكنها 

.    

ومما ينبغي أن يراعى في هذه الطريقة ، أن يبتعد فيها النقاش العلمي عن أن يكون مجرد 

     حديث غير هادف بين مجموعة ، أو هراء عفويا ، أو مجرد جدل .

بل ينبغي أن ، تكون نقاشا هادئا هادفا ، يتقدم الطالب من خالله نحو تحقيق هدف أو 

، يخطط لها املعلم سلفا . كذلك فإن املناقشة ليست مجرد مجموعة من اآلراء  أهداف معينة

   التي يلقيها أصحابها عفويا ، وإنما يجب أن يسبقها القراءة والتحضير الالزمين .

والذين يحبذون هذه الطريقة ، يقولون عنها إنها تبتعد بالتدريس عن أن يكون من      

ملعلم عندما يتبعها فإنما يستثير طالبه نحو استغالل ذكائهم طرف واحد ، هو املعلم ، وأن ا

وقدراتهم في كسب املعرفة ، أو اكتسابها ، وهذا املعنى في حد ذاته يحمل في طياته ميزة ، أنه 

    يكافئ صاحبه في الحال ، ألنه يشعر أنه قد حقق ذاته ، وأكدها بين زمالئه .

 :  شروط طريقة املناقشة

املعلم أن يحدد نوعية املوضوع الذي يريد تدريسه ، وهل هو يصلح ألن يتبع في على  -1  

أدائه أسلوب املناقشة أم ال ، فبعض موضوعات القواعد قد ال يصلح أداؤها بطريقة 

املناقشة ، بينما إثارة الحوار والنقاش حول الظروف االجتماعية والثقافية والسياسية التي 

   الشعراء ، قد تكون مناسبة لذلك .كانت سائدة وقت نبوغ أحد 

أن يخبر طالبه به ، كي  علمبعد تعيين املوضوع املطروح للمناقشة ، ينبغي على امل -2   

   يبدؤوا قراءاتهم حوله ، ليكونوا خلفية معقولة عنه .
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عند جلوسهم على شكل  صفطالبه في ال علمقد يكون من املناسب أن يرتب امل -3   

  تتم املجابهة بينهم ، وهذا يسمح لهم برؤية تعبيرات وجوههم وانفعاالتهم .نصف دائرة ، كي 

ناقشة لتوضيح ينبغي أن يخصص املعلم في البداية جزءا قليال من وقت امل -4   

   موضوعها ، واألفكار الرئيسة فيها ، واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها .

الذين يريدون أن يسيطروا على جو قد يكتشف املعلم أن هناك بعض الطالب  -5  

أال  علمناقشة ، بسبب شخصياتهم القوية ، أو لقراءتهم كثيرا حول املوضوع ، وهنا على املامل

يحبطهم أو يكبتهم ، وإنما عليه أن يضع من الضوابط ما يوقفهم عند حد معين حتى ال 

   يضيعون فرص االستفادة على اآلخرين .

لى املعلم أن يكون حريصا على أال يخرج أحد الطالب عن حدود عند املناقشة ينبغي ع -6  

   املوضوع الذي حدده .

على املعلم أن يكون حريصا على أن تسير املناقشة في طريقها الذي رسمه لها مسبقا  -7  

   بحيث تؤدى في النهاية إلى تحقيق األهداف التي رسمها لها قبل الدرس .

أثنائها يجب أن يجعلها  ياملناقشة ، ويبين الهدف منها ، وف ينبغي على املعلم أن يبدأ -8  

   مستمرة ، بإثارة بعض األمثلة التي تعيدها إلى ما كانت عليه ، إذا ما رأى هبوط حيويتها .

ة ، أو يعهد ألحد ينبغي على املعلم كتابة العناصر األساسية للمناقشة على السبور  -9   

   .طالبه بكتابتها

في ربط جميع الخيوط التي دارت حولها املناقشة  ية املناقشة يأتي دور املعلمي نهاف -10  

إلى بعضها البعض ، بحيث تتضح أمام الطالب وحدة املوضوع وتماسكه ، واستنتاج األهداف 

    العامة التي وضعت له أصال لتحقيقها .

 : ناقشةإجيابيات طريقة امل 

 فعليين في الدرسإن املناقشة تجعل الطالب مشاركين  -1  

 . فيهم هذا األسلوب عادة احترام آراء اآلخرين وتقدير مشاعرهم يينم -2  

يساعد هذا األسلوب على تعويد الطالب على مواجهة املواقف ، وعدم الخوف أو  -3  

   . التحرج من إبداء آرائهم

 : سلبيات طريقة املناقشة

 .قد يسرق عنصر الوقت املتكلمين لكثرة عددهم  -1   

، قد ينفلت منه الزمام  صفإن املعلم الذي ال يكون واعيا لشخصيات طالبه في ال -2   

   . بحيث تسيطر منهم مجموعة على الحديث
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إذا لم يطلب املعلم من طالبه قراءة املوضوع مسبقا ، فإن درسه سوف يتحول إلى  -3  

   . املهاترات الفارغة ، ألنها ستكون مناقشات بال أساسمجموعة من 

إذا لم يهتم املعلم بتسجيل األفكار املهمة التي ترد أثناء املناقشة في الوقت املناسب ،  -4  

   . فإنها قد تضيع وتضيع الفائدة املرجوة منها

 

 :الطريقة االستقرائية  /  2 

هي طريقة تقود املتعلم إلى معرفة الحقائق واألحكام العامة بطريقة البحث واالستقراء    

 . ،فهي طريقة يبحث فيها عن الجزئيات أوال للوصول إلى قاعدة عامة 

  :خطوات الطريقة االستقرائية

 

 : التمهيد -أ

بتمهيد بسيط للموضوع الغاية منه جذب انتباه الطالب للدرس اوال فاذا  املعلم أيبد   

كان املوضوع  املراد مناقشته الفاعل مثال فيمكن للمعلم ان يمهد للموضوع بذكر الفعل 

 .الى فاعلوانواعه وحاجة الفعل 

 عرض االمثلة : -ب

االمثلة املناسبة بعد انتهاء خطوة التمهيد يعرض املعلم على السبورة مجموعة من    

ملوضوع الدروس والتي تشمل جوانب املوضوع جميعها والتي تتناسب مع املعلومات املوجودة 

 . في القاعدة النحوية املطلوب الوصول اليها

 املوازنة والربط: -جـ 

االصغاء اليه ويشرح  طالببعد انتهاء املعلم من عرضه لألمثلة يطلب املعلم من ال   

اوجه التشابه واالختالف بينها بشكل عام  طالبة بشكل مفصل ويبين للمضمون هذه األمثل

 .القاعدة  وهذه الخطوة من اهم الخطوات قبل الوصول الى اشتقاق

 اشتقاق القاعدة النحوية: -د

حوارا الغرض منه  طالبهيعد انتهاء خطوة املوازنة والريط بين االمثلة يحاور املعلم    

من خالل املعلومات التي حصلوا عليها من خطوتي عرض  القاعدةمعه في اشتقاق اشراكهم 

املطلوب  من خالل الحوار القاعدة طالبهاالمثلة واملوازنة والربط فيشتق املعلم وبالتعاون مع 

 اشتقاقها.

 التطبيق: -هـ

مشابهة  بأمثلةاالتيان   طالبهمن  املعلميطلب  القاعدة  والطالب املعلمبعد اشتقاق    

 . اعدة النحويةمناسبة للمعلومات املوجودة في القو  املكتوبة على السبورة لألمثلة

 الطريقة االستقرائية : اجيابيات
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 .تنمي القدرة على التفكير حيث يصل الطالب إلى القاعدة بنفسه  -1

 .سهولة حفظ القاعدة نتيجة النشاط الذاتي والفهم   -2

 .تثير الحماسة والنشاط الذهني والتفاعل مع املعلم  -3

 .استخدمها اللغويون في استنباط قواعد النحو  -4

 : الطريقة االستقرائية  سلبيات

 .تحتاج إلى وقت خاصة عند كثرة الطالب وطول املنهج  -1

 .قلة األمثلة والتسرع للوصول إلى القاعدة مما يؤدي إلى ضعف الفهم  -2

    :الطريقة القياسية  / 3

 .اعدة إلى األمثلة للتطبيق عليها ننتقل فيها من الق التيوهي الطريقة 

 طريقة القياسيةخطوات ال       

 اما خطواتها فهي:
 التمهيد : -أ

درسه بتمهيد بسيط وال باس في ان يعرج على املوضوع السابق ويربطه  املعلميبدا    

 اليه. طالبلغرض جذب انتباه ال يباملوضوع الحال
 عرض القاعدة : -ب

بعد انتهاء املعلم من التمهيد يعرض نص القاعدة مكتوبا على السبورة ،بعد ذلك يشرح    

املعلم القاعدة النحوية ويوضح املفاهيم الجديدة الواردة فيها وال باس من ان يطلب من 

 .وماته الجديدة في اذهانهمالطالب قراءة النص املكتوب امامهم لغرض ترسيخ معل
 عرض املعلم جملموعة من االمثلة: -جـ

بعد انتهاء املعلم من عرضه وشرحه للقاعدة يكتب على السبورة مجموعة من االمثلة   

تتناسب مع املعلومات املوجودة في القاعدة النحوية ويوضح املعلم خالل هذه الخطوة عالقة 

 هذه االمثلة بالقاعدة .
 :طالبه بأمثلة مشابهة  املعلممطالبة  -د

بان يأتوا بأمثلة مشابهة ألمثلته على ان  طالبهمن عرضه لألمثلة يطالب  املعلمبعد انتهاء   

 طالبتكون هذه االمثلة مراعية للمعلومات الجديدة املوجودة في القاعدة ، وفي حالة نجاح ال

 .في هذه الخطوة فانهم يكونوا قد تمكنوا من فهم موضوع الدرس ووصلوا الى الهدف املطلوب

 :قياسيةال الطريقة اجيابيات         

 . وتطبيقها إعدادها سهولة -أ 

 . مناسب وقت في املنهج تغطية على تساعد - ب 

 :لقياسيةا الطريقة سلبيات
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 . التعليم من األولى املراحل في بةمناس غير  -أ 

  يبذلوا لم ألنهم للقاعدة طالبال نسيان  -ب 
 
 إذا - طالبال تصيب وهي استنتاجها. في جهدا

 دون  باأللفاظ واالهتمام الحفظ، على االعتماد الى وتدفعهم بامللل، -عليها املعلم اقتصر

 . املعنى في التعمق

 

 :إعداد الدروس. 4    

يحتاج املعلم إلى تخطيط عمله ، شأنه في ذلك شأن من يقومون باألعمال الهامة       

األخرى ، فإذا كانت حاجة أصحاب املهن األخرى إلى تخطيط واضحة فهي بالنسبة للمدارس 

 وأكثر ضرورة ، فالتدريس من أكسر امل
 
 وأهمية ، ويكفي أن أشد وضوحا

 
يادين اإلنسانية تعقيدا

على مختلف أعمارهم الزمنية والعقلية  طالبيؤدي عمله وسط مجموعة من ال املعلمنذكر أن 

، ومختلف امليول واالستعدادات والقدرات ، وأنه مكلف بتوجيههم حتى يحصلوا على النتائج 

 من أنواع النشاط بطريقة فعالة منتجة ، وأن 
 
العلمية املرغوبة ، وأن عليه أن يستخدم كثيرا

 بقيمها املختلفة ،
 
 بمادته العلمية ، واعيا

 
 على معالجتها بالطريقة التي يستفيد  يكون ملما

 
قادرا

، ونتيجة لالعتبارات السابقة وغيرها من العوامل املؤثرة في العملية التعليمية طالب منها ال

، ونوع البيئة املحيطة باملدرسة وغيرها ، ويرى طالبكالحالة االجتماعية ، واالقتصادية لل

 ، من أهمها : عملنا كمعلمين خاصة تدعونا لتخطيطالتربويون أن هناك أسباب  

 يقلل مقدار املحاولة والخطأ في التدريس ، ويشجع على استخدام الوسائل الالئمة . -1

 ، فال املعلميكسب  -2
 
الذي ُيعد عمله وينظمه كم يتوقع هو  املعلميقدرون طالب احتراما

 منهم .

لب على شعور وخاصة املبتدئ على الثقة بالنفس ، وعلى أن يتغ املعلميساعد  -3

 االضطراب ، وعدم االطمئنان .

 من النسيان . املعلميحمي  -4

5-   
 
 متدرجا

 
 منطقيا

 
ترتيب املعلومات والحقائق العلمية التي يتضمنها موضوع الدرس ترتيبا

 من السهل إلى الصعب .

 ، ومعالجة مواطن الصعوبة فيه قبل دخول اجهة مشكالت الدرس املنوي إعطاؤهمو  -6

 .صفغرفة الاملعلم 

 صفخطة الدرس داخل ال أن يراعي النواحي الزمنية املحددة لتنفيذ املعلمينبغي على   -7

 الدراس ي .

   

     عند تحضير الدروس :املعلم ومن النصائح الهامة التي من املفيد أن ينتبه إليها 
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عقول  أن يعلم أن املعول في الدرس على الفهم ال على كثرة الكالم السطحي ، وحشو  -1

 بقشور املعلومات .طالب ال

 ، يخرجه من موضوع الدرس ومسائله  -2
 
 يتخبط فيه تخبطا

 
أال يؤدي درسه أداء  عشوائيا

 لها . طالبإلى سواها حتى يتأكد من فهم ال

حسنة حتى يحبوه ويتقبلوا ما يقول ويقبلوا على درسه ، وأن طالب أن يجعل عالقته بال -3

 الفروق الفردية بينهم .يسوي بينهم في االهتمام 
 
 والعناية مراعيا

       

عند إعداده لدروسه نود توضيحها في اآلتي  املعلموهناك بعض األخطاء التي يقع فيها 

: 

 . املعلمعدم تحضير  -1
 
 لدروسه مطلقا

عدم احتواء التحضير على املواد والوسائل والطرق التعليمية املستخدمة في التدريس ،  -2

 اختيار املناسب منها .أو عدم 

عدم احتواء مقدمة التحضير ألي موضوع على نماذج لألسئلة التي سيتم استعمالها في  -3

 . طالبالتمهيد وتحفيز ال

  في الشرح التدرجعدم  -4
 
 منطقيا

 
 وهي : املقدمة ، العرض ، التطبيق ، التلخيص . تدرجا

 اللجوء لتفصيل أو إيجاز معلومات التدريس أكثر مما يجب . -5

 نسيان الخطة التحضيرية في البيت أو السيارة أو غرفة املعلمين . -6

 :اإلدارة الصفية . 5

 :مفهوم اإلدارة الصفية

اعد على تحقيق األهداف هي مجموعة من األنشطة والعالقات اإلنسانية التي تس

 . التعليمية

 وبدونه الصفية وواجب أساس ي للمعلم يوميمظهر هام من مظاهر اإلدارة   : ضبط الصف

 تسود الفوض ى التي تمنع التعلم .

  املالحظات واملشكالت اليت قد جتعل املعلم سببًا ملشاغبة الطالب :

 . عدم إتقان املعلم ملادته  -1

 .بالطريقة املناسبة طالب عدم قدرة املعلم على إيصال املادة التي يعرفها إلى ال -2

 .صوت املعلم املنخفض أو غير الواضح  -3

 . طالبهسوء معاملة املعلم ل  -4

 .في الدرس  طالبهعدم إشراك املعلم ل -5
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 .أو شل حركتهم أو محاسبتهم على البسمة والهمسة واللفتة  طالبقطع أنفاس ال -6

 .اتباع أسلوب واحد في التدريس دون تغيير أو تجديد  -7

 .أمور فوق طاقتهم  طالباملعلم الذي يكلف ال -8

 .املعلم الذي ال يحب عمله  -9

 . املعلم عصبي املزاج يثور ألقل األسباب -10

 األساليب الوقائية : 

  صفتقع مشكالت في ضبط ال من األفضل بالطبع أن ال     
 
وللحصول على مثل أساسا

 هذا الوضع املثالي يحسن بك أن تراعي ما يلي :

 ك وافعل كل ما يحفظ لك هذا االحترام .طالباكتسب احترام  -1

 في معاملة  -2
 
 ك وال تتحيز ألحد ضد أحد .طالبكن عادال

 أظهر لهم أنك تهتم بهم وبتقدمهم الدراس ي .-3

4- . 
 
 حضر مادتك الدراسية جيدا

5- . 
 
 حضر طريقة تدريس املادة جيدا

  األساليب العالجية :

ه الخاصة به ودون أن يكون لك فعلت فقد تجد من يشاغب ألسباب مهما كنت ومهما    

في سوء سلوكه  وال توجد طريقة واحدة ملعالجة املشاغبين فكل حالة فريدة في نوعها ذنب 

 ودوافعها ودرجتها.

 : وكل ما يمكن قوله هنا هو أن هناك أساليب عديدة للعالج

 . طالبضاعف من إشراك ال  -1
 
 املشاغب في سير الدرس عن طريق األسئلة مثال

 في أمور ضبط ا -2
 
 .لصفكلف املشاغب أن يساعد ولو شكليا

قد يفيد أن توجه إليه كلمة تنبيه أو لوم أو توبيخ وهذه األساليب تتدرج في الشدة كما  -3

 . ترى 

 قد يفيد أن تقابله على انفراد وتنصحه بتعديل سلوكه .  -4

 أن تدرس حالته لتعرف ماذا وراء سوء سلوكه.قد يفيد   -5

 أو داخله . صفقد يفيد أن تعطي املشاغب مهمات قيادية خارج ال  -6

 قد يفيد أن تعامله بش يء من العطف إذا كان ما يجري وراءه هو العطف . -7

 قد يفيد أن تطلب مساعدة مدير املدرسة إذا فشلت األساليب السابقة .  -8

 تدعى ولي أمره لشرح حالته له .يسقد يفيد أن   -9

عادة أم هي  قد يفيد أن تتشاور مع مدرسيه اآلخرين لتعرف إذا كانت مشاغبته  -10

 . مقصورة على بعض الحاالت
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 ففي األساليب العالجية يحسن مراعاة ما يأتي :

 تدرج في استعمال األساليب العالجية املختلفة .  -1

 فإذا فشلت فانتقل إلى األساليب األشد .ابدأ بتجريب األساليب قليلة   -2
 
 الشدة أوال

 طالبمشاغب هو حالة خاصة فاألسلوب الذي ينجح في معالجة  طالبتذكر أن كل   -3

          آخر . طالبقد ال ينجح في معالجة 

أسباب سوء السلوك فإذا  تذكر أن لكل سلوك دوافعه فحاول أن تعرف دوافع أو   -4

     قد قطعت نصف الطريق .فإنك تكون فعلت ذلك 

 –) مشكالته   املشاغبطالب سة املعلم لحالة اللقد ثبت في كثير من الحاالت أن درا  -5

 لسوء سلوك ذلك ال…… أسرته  –هواياته 
 
 من األلفة بينهما وتضع حدا

 
طالب الخ ( تخلق نوعا

. 

  :الوسائل التعليمية. 6

في لتحسين علمية التعلم والتعليم ،   املعلمالوسيلة التعليمية : كل أداة يستخدمها 

واالفكار ، او التدريب على املهارات ، أو تعويد الطالب على العادات الصالحة ،  وتوضيح املعاني

 على  املعلمأو تنمية االتجاهات ، وغرس القيم املرغوب فيها ، دون أن يعتمد 
 
على أساسا

 األلفاظ و الرموز و األرقام .

  :الوسائل التعليمية فوائد استخدام

 تساعد على الفهم والتعلم الصحيح . -1

 تساعد في معالجة ظاهرة العيوب اللفظية . -2

 تعالج الفروق الفردية بين الطالب . -3

 تجذب وتشوق وتثير انتباه الطالب . -4

 تبقي أثر التعلم في ذهن الطالب . -5

 :بعض القواعد العامة في استخدام الوسائل 

استخدام الوسيلة التعليمية على املعلم أن يحضر درسه الذي سيقوم بتدريسه ، قبل  -1

ثم يحدد نوع الوسيلة التي يمكن أن تفيد فيه ، ومن ثم لم يجد صعوبة في تجهيزها ، 

 .  واستخدامها

ينبغي على املعلم إال يستخدم أكثر من وسيلة في الدرس الواحد ، ضمانا لتركيز الطالب  -2

  .نب ، ولحسن استخدامها من جانب آخرعليها من جا
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ينبغي أال يكون استخدام الوسيلة التعليمية هو األساس في الدرس ، إذ هو جزء مكمل  -3

له ، لهذا يجب التنبه لعنصر الوقت الذي ستستغرقه ، خاصة وأن بعض الطالب قد يطلبون 

الفائدة التي استخدمت من من املعلم االستمرار في االستمتاع بها مما يضع جزءا كبيرا من 

 .  أجلها

على املعلم أن يخبر طالبه عن الوسيلة التي سيستخدمها أمامهم وعن الهدف منها ،  -4

ذلك قبل أن يبدأ الدرس ، حتى ال ينصرف جزء من تفكيرهم في تأملها ، في الوقت الذي يكون 

 فيه منشغال في شرح الدرس .

قا كوسيلة من وسائل التعلم ، عليه أن يختبره إذا كان املعلم سيستخدم جهازا دقي  -5

قبل أن يدخل به حجرة الدراسة ، وأن يتأكد من سالمته ، حتى ال يفاجأ بأي موقف غير 

 .  متوقع أمام الطالب ، مما قد يسبب له حرجا

 ت:االمتحانا. 7

 : عند بلوم -صياغة األسئلة حسب تصنيف املستويات املعرفية 

 :املعرفة -1

والكلمات املفتاحية لتحديد املهارة: يعرف، يحدد، يسّمي، يعّدد، يعرض يصّنف، يجمع،    

 يذكر، يصف، يفحص، يعين، يسرد، أين؟ متى؟ من؟ ما؟    

 :الفهم -2

يناقش، يوّضح  ، والكلمات املفتاحية لتحديد هذه املهارة: يطّور، يقارن، يباين، يفّسر

ب، يعيد صياغة، يسلسل، كيف؟ هل؟ علل؟    
ّ
ص، يشرح، يستنتج، يرت

ّ
 يفّصل، يمّيز، يلخ

 :التطبيق -3

والكلمات املفتاحية لتحديد هذه املهارة : يكمل ، يحسب ، يعرض ، يطّبق ، يختبر ، يحل 

ل ، ينتج ، يتنبأ ، يبّدل ، 
ّ
ينسب إلى ، يعّدل ، يبرر، يبرهن ، يستخلص ، يجرب ، يحّضر ، يمث

 ، يمارس.

 :التحليل -4

والكلمات املفتاحية لتحديد هذه املهارة: يمايز، يحلل، يقّسم، يفّرق، يفّصل، يستنتج 

،يحدد، يستدل، يبرهن، يحاور، يقارن، يفسر الفروق، ملاذا؟ ما الحقائق التي تدعم هذا؟ ما 

 الطريقة األخرى للتعبير عن..؟

 : التركيب -5

ط، يكّون، والكلمات امل
ّ
م، يخط

ّ
فتاحية لتحديد هذه املهارة: يؤلف، يبني، ينش ئ، ينظ

، يعيد ترتيب يخترع، 
 
د، يفترض، يصّمم، يعيد صياغة يدمج، يقترح، يرسم مخططا

ّ
يركب، يول

 يتنبأ، ماذا لو ...؟
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 :التقييم -6

يفاضل، والكلمات املفتاحية لتحديد املهارة: يقّدر، ينقد، يبّرر، يدّعم بالحجة، يقّوم، 

يفّند،  يقرر، يناقش، يحرر، يصدر حكم، يصّحح، يقيس، يقنع، يختبر، يقّرر اختيار، يعارض،

 يؤيد، يسّوغ، ماذا ترى؟ 

  :أنواع األسئلة.  8

 تنقسم أسئلة االمتحانات إلى نوعين رئيسين هما :

 .األسئلة املقالية -1

 .األسئلة املوضوعية -2     

 :أواًل : األسئلة املقالية

مين من أجل اإلجابة عنها،     
ّ
االختبار املقالّي عبارة عن سؤال أو عّدة أسئلة تعطى للمتعل

ا ويكتب فيها ما  تي درسها سابق 
ّ
م هو أن يسترجع املعلومات ال

ّ
وفي هذه الحالة فإّن دور املتعل

ا إلى الفهم والقدرة على التعبير وا لربط بين يتناسب والسؤال املطروح، كما تحتاج اإلجابة أيض 

  املوضوعات . 

م على الربط والتنظيم      
ّ
م أن يقيس قدرة املتعل

ّ
ستعمل االختبارات املقالّية إذا أراد املعل

ُ
ت

 والقدرة اللغوّية والقدرة التحصيلّية .

 :  ولهذه االختبارات صيغ تكاد تكون معروفة في كّل املواد مثل

ل  ، ناقش املقصود بـ اذكر ما تعرفه عن
ّ
 ، قارن  ، بّين ، وّضح ، اشرح أسباب حدوث، عل

م حسن التعبير، منطقّي التفكير، يربط  ، اكتب
ّ
، ولذلك تحتاج هذه االختبارات إلى متعل

، أو يفّند فرضّية
 
، أو يقيم دليال

 
، ويستخلص منها رأيا

 
 محكما

 
 . الحوادث ربطا

  لألسئلة املقالية مميزات من أهمها :  

لقياس قدرات الطالب على التعبير عن النفس بحرية ، وإنتاج عمل  مناسبتها دون غيرها  -1

 أصيل .

 مناسبتها ملواد معينة كمادة الرياضيات وكثير من فروع اللغة العربية واالجتماعيات . -2

  تبين مدى قدرة الطالب على تنظيم معلوماته وترابطها وتكاملها .  -3

  . املوضوعيةسهولة إعدادها مقارنة باألسئلة  -4

   : املقالّية سللةاأل  ايجابيات

مناسبتها دون غيرها لقياس قدرات الطالب على التعبير عن النفس بحرية ، وإنتاج عمل  -1 

    تنطوي على النقد والتحليل والتركيب واالستدالل املنطقّي والربط . ؛ إذأصيل 

  .  سهولة وضع األسئلة فيها -2  
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، وعلم  ، والتوحيد ، والفقه ، والتاريخ ، كاألدب املواّد الفكرّية واللغوّيةمناسبتها لكثير من  -3

 . ، والفلسفة ، واملنطق النفس

   : املقالّية سللةاأل  سلبيات

، واملصّحح معّرض للشرود أثناء  ، فهي تحتاج إلى وقت أطول  صعوبة التصحيح وبطؤه -1

 التصحيح .

، فهي ذاتية تتأثر برأي املصحح ومزاجه  الدرجاتضعف املوضوعية والدقة في تقدير  -2

  ، وفيها مجال كبير الختالف املصححين في تقدير الدرجة املستحقة  . وميوله ورغباته

قصورها على تغطية املنهج املقرر قياسه، واختبار الطالب فيه، فالبد أن يكون عدد  -3

 إذا كانت ستشمله كله . 
 
 جدا

 
  األسئلة كبيرا

: هل  ، فال يدري إذا كانت اإلجابة خطأ ال لوقوع الطالب في الخطأ في فهم السؤالثمة مج -4

  هي ناتجة عن الخطأ في الفهم أو الخطأ والجهل بالجواب .

مين -5
ّ
 ال تراعي الفروق الفردّية بين املتعل

 : املقالّية مقترحات لتحسين األسللة

الطالب قبل تصحيح سؤال  على املصحح القيام بتصحيح إجابات كل سؤال لجميع -1

آخر، وذلك من أجل التقليل من األثر الذي تتركه قراءة املصحح إلجابة سؤال ما على 

الدرجات التي يحصل عليها الطالب لبقية األسئلة، ويضاف إلى ذلك التركيز على اإلجابة 

 ة عديدة .النموذجية لسؤال واحد أيسر على املعلم من التركيز على اإلجابات النموذجية ألسئل

   

يجب أن تعكس الدرجة التي يحصل عليها الطالب تحصيله دون أي ش يء آخر، وذلك من  -2

أجل إبعاد التأثر بأمور خارجة عن أداء الطالب، ولهذا على املصحح عدم النظر إلى اسم 

  الطالب عند التصحيح .

عدم إدخال األمور الجانبية: كالخط، والتعبير، وصحة اإلمالء، والنحو، واللغة؛ في تقدير  -3

 . 
 
 قياسه كما في مواد اللغة العربية مثال

 
  الدرجة، اللهّم: إال إذا كان ذلك مرادا

يجب تصحيح اإلجابات عن السؤال الواحد دون انقطاع، ألن ظروف املصحح تختلف من  -4

  ا بدوره يؤثر على املعايير التي يعتمدها في التصحيح  .وقت آلخر، وهذ

م -5
ّ
 في االبتعاد عن  تصحيح األسئلة دون النظر إلى اسم املتعل

 
م كثيرا

ّ
، وهذا يساعد املعل

العاطفة وامليل ملتعلم ما بسبب القرابة أو االرتياح النفس ّي أو العالقات الشخصّية بأحد 

 . أقربائه

 :ثانيًا : األسئلة املوضوعية
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األسئلة املوضوعية كثيرة ، ومتنوعة ، ويمكننا في هذه املحاضرة أن نفصل القول في 

 بعضها ، ومما يكثر دورانه في االختبارات . 

 
ا
 أسللة الصواب والخطأ :  : أول

مجموعة من الجمل ، أو العبارات بعضها متضمن معلومات صحيحة مما درس الطالب 

ومات خاطئة ، ثم يطلب من الطالب املختبر الحكم في مادة ما ، والبعض اآلخر متضمن معل

 على تلك العبارات فيما إذا كانت صحيحة ، أو خاطئة . 

 : ايجابياتها 

من ميزات هذه النوع من األسئلة أنه يتطلب وقتا طويال لإلجابة عليه ، ومن خالله يمكن 

تغطية أكبر قدر ممكن مما درس الطالب في فصل دراس ي ، كما أن تصحيحه سهل ، وال 

يتطلب لإلجابة عليها استعمال اللغة ، لذا يستوي في أجابتها الطالب السريع التعبير ، والبطيء 

 اللغة ، والضعيف . ، والقوي في 

 : سلبياتها 

من عيوبها أن الطالب الذين ال يعرفون اإلجابة الصحيحة ال يترددون في التخمين ، كما 

أنها تدفع الطالب إلى التركيز على حفظ الحقائق واألرقام واملعلومات ، دون أن تنمي فيهم 

 القدرة على االستنتاج والتحليل . 

      
ا
 أسللة نعم ول :  : ثانيا

 في هذا النوع يكون السؤال مباشرا ، ويطلب من املختبرين اإلجابة عليه بنعم ، أو ال . 

وهو مشابه ألسئلة الصواب والخطأ ، غير أنه يفضل استخدامه مع الطالب صغار السن ) 

استيعابهم معنى املرحلة االبتدائية ( حيث يسهل عليهم استيعاب معنى " نعم وال " أكثر من 

 الصواب والخطأ . 

 
ا
 أسللة الختيار من متعدد :  : ثالثا

يعد هذا النوع من األسئلة أفضل أنواع األسئلة املوضوعية ، وأكثرها مرونة ، إذ يمكن 

استخدامها لقياس أي من األهداف السلوكية التي يمكن تقويمها باالختبارات املقالية ، ماعدا 

 رة في التعبير الكتابي . األهداف التي تتطلب مها

ويتألف سؤال االختيار من متعدد من جزأين : الجذر أو املقدمة أو املتن الذي يطرح 

املطلوب من السؤال ، ثم قائمة اإلجابات ، أو البدائل املمكنة لإلجابة ، والقاعدة العامة أن 

 خطأ . يكون هناك بديل واحد صحيح ، أو يعد أفضل اإلجابات ، والبدائل األخرى 

ويراعى أال يقل عدد البدائل عن ثالثة إلى سبعة ، وهذه التحديد له أهميته ، فإن قلت 

البدائل عن ثالثة أصبحت ضمن اختبار الصواب والخطأ ، وإذا زادت عن سبعة أربكت 
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الطالب ، وأجهدته في البحث عن البديل الصحيح ، إضافة ملا تحتاجه من وقت طويل عند 

 اإلعداد . 

، وأن  صفن في مثل هذا النوع من األسئلة أن يكون املعلم قد دربهم عليها في الويستحس

تغطي كل ما درسه الطالب ، كما يراعى في املعلم تمكنه من اللغة العربية ، حتى يتمكن من 

 لطالب ، وال توحي له باإلجابة . صياغة جذر السؤال أو مقدمته أو متنه بطرقة سليمة ال تربك ا

 
ا
 أسللة ملء الفراغ :  : رابعا

هذا النوع من األسئلة السهلة االستعمال ، وهو يقوم على كتابة عبارات يترك فيها جزء 

ناقص يتطلب من املختبرين تكملته باإلجابات الصحيحة ، وقد يعطى املختبرون مجموعة من 

 البدائل يختار من بينها الكلمة ، أو العبارة الناقصة . 

مثل هذا النوع من األسئلة أن يغطي من خاللها معظم املوضوعات وينبغي على املعلم في 

املقررة التي تمت دراستها ، كما يجب مراعاة الدقة في اختيار األلفاظ ووضوح العبارة ، بحيث 

 يفهم املختبر املقصود منها تماما دون لبس ، أو غموض . 

ي ، كما يمكن أن يقس من إيجابيات هذا النوع أنه يغطي جزءا كبيرا من املقرر الدراس 

 ، ويمكنه من الربط واالستنتاج . قدرة املختبر على الحفظ والتذكر 

 
ا
 أسللة املزاوجة :  : خامسا

هذا النوع من أكثر األسئلة املوضوعية أهمية وفائدة ، ألن عنصر املوضوعية فيه متوافر 

غيره من األسئلة ، بدرجة كبيرة ، والعلة في ذلك أن عنصر التخمين فيه أقل بكثير مما في 

وخاصة أسئلة الصواب والخطأ ، واالختيار من متعدد ، وهذا ما يزيد من عنصر الثبات فيه ، 

 ذلك العنصر الذي يعد من املؤشرات الهامة إلى جانب عنصر الصدق في االختبارات . 

يث يتكون سؤال املزاوجة من قائمتين : تعرف األولى باملقدمات ، والثانية باإلجابات ، ح

يطلب من الطالب أن يجري مقابلة بين كل عنصر من عناصر املقدمات بالعنصر الذي يالئمه 

في اإلجابات وفق قاعدة توضح له في التوجيهات ، غير أن وضع الكلمات أو الجمل أو األرقام في 

املقدمة يتطلب من الطالب إعمال الفكر وكد الذهن ، بحيث يختار من قائمة اإلجابات ما 

 مع ما في القائمة األولى من معلومات حسب الترتيب املطلوب .  يتناسب

وينحصر دور أسئلة املزاوجة في قياس النواتج التعليمية القائمة على مجال املعرفة 

والتذكر ، والتي تركز على تحديد العالقة بين شيئين ، فهي تفيد الطالب كثيرا في أن تجعلهم 

واملعارك ، واملصطلحات وتعاريف القواعد والرموز  يتذكرون الحوادث والتواريخ واألبطال

واملفاهيم ، واآلالت واستخداماتها ، واملؤلفين ومؤلفاتهم ، وتصنيف النباتات والحيوانات ، 

واملخترعات العلمية ومخترعيها ، والدول واملمالك ومؤسسيها ، والنظريات العلمية وواضعيها ، 

 ثقافة العامة . فهي بشكل عام تركز على قدر كبير من ال
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ويفترض في أسئلة املزاوجة أن تكون قائمة اإلجابات أكثر عددا من قائمة املقدمات ، 

والسبب في ذلك أنه لو تساوت القائمتان ، وكان لكل منها ستة أسئلة فرضا ، فالطالب عندما 

يجيب على خمسة منها تصبح إجابته على السؤال السادس حتمية دون أن يبذل جهدا ، 

 يستحسن أن تزيد القائمة الثانية عن األولى بسؤال أو أكثر .  لذلك

ويراعى في هذا النوع من األسئلة وضوح العبارة ، وجعل األسئلة مقصورة على فرع واحد 

من فروع املعرفة داخل املادة الدراسية الواحدة ، وأال تكون األسئلة من النوع الذي يحتمل 

 ؤال أيضا .ة ، كما يراعى قصر السأكثر من إجاب

 :  سلبياتها

 تكمن عيوب أسئلة املزاوجة في اآلتي :

ـ أنها محدودة النواتج التعليمية املمكن قياسها باستخدام هذا النوع من األسئلة ، فهي  1

 ال تصلح لقياس نواتج تعليمية إال في مجال املعرفة " التذكر " تتعلق بالقدرة على الربط . 

متجانسة ، وذلك لن التجانس متفاوت ، فما يبدو  ـ صعوبة الحصول على مواضيع 2

 ون كذلك لطالب املراحل األخرى . متجانسا لطالب املرحلة االبتدائية ، قد ال يك

 
ا
 أسللة التصنيف :  : سادسا

ن بينها كلمة ال  عبارة عن طرح بعض الكلمات التي يوجد بينها عالقة تشابه ، ثم ُيضّمِّ

عالقة لها بها جميعا ، ويطلب من الطالب أن يحددها ، أما بوضع إشارة خطأ أمامها ، أو 

 وضعها في دائرة ، أو وضع خط تحتها ، وما إلى ذلك. 

فهم العالقات بين األمور املتشابهة  هذا النوع من األسئلة املوضوعية يبين القدرة على

 ا أنه يبتعد كثيرا عن الذاتية . بسرعة ، وهو من االختبارات السهلة اإلعداد ، كم

 
ا
 أسللة إعادة الترتيب : : سابعا

يقوم املعلم في هذا النوع من األسئلة بكتابة كلمات ، أو جمل ، أو عبارات ، أو أرقام ، أو 

، ويطلب من الطالب إعادة ترتيبها حسب ما يراه مناسبا ، فقد  أحداث ، أو وقائع بدون ترتيب

يطلب ترتيب األحداث تصاعديا ، أي من القديم إلى الحديث ، وقد يطلب العكس ، وفي 

 األرقام قد يطلب إعادة ترتيبها من األصغر إلى األكبر ، أو العكس ، ثم يعيد كتابتها مرتبة . 

في الفهم املتتابع لألحداث ، كما يفيده في سرعة هذا النوع من األسئلة يفيد الطالب 

البديهة ، خاصة عند التعامل مع األرقام الكبيرة ، السيما وأن الوقت الذي يتاح ملثل هذه 

 ي حين يكون عدد األسئلة كبيرا . األسئلة املوضوعية في الغالب يكون محدودا ، ف

 
ا
 أسللة الحقيقة أو الرأي :  : ثامنا
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األسئلة يكتب املعلم مجموعة من العبارات بعضها يمثل حقائق ، في هذا النوع من 

إذا كانت تمثل والبعض اآلخر يمثل آراء ، ثم يطلب من الطالب الحكم على تلك العبارات فيما 

 حقائق ، أو آراء.

 تاسعا ـ أسللة اإلجابة القصيرة : 

غالبا ما يكون هذا النوع من األسئلة مالئما لقياس أنواع كثيرة من ) األهداف السلوكية ( 

التي تمثل نواتج تعليمية بسيطة ، كمعرفة املصطلحات ، والحقائق الخاصة ، والتعاريف 

والرموز ، وحل املسائل العددية في مجال الرياضيات والعلوم ، ومعرفة النظريات والقوانين ، 

جانب ذلك تقيس القدرة على إعطاء اإلجابة ، وليس مجرد التعرف عليها من بين عدة  وهي إلى

 خيارات . 

 : ايجابياتها

 ـ سهولة اإلعداد . 1 

 ـ التقليل من عامل التخمين .  2

  : سلبياتها

 ـ محدودة االستعمال : فهي ال تساعد إال على قياس النواتج التعليمية البسيطة .  1

حالة وجود  تصحيحها ، وخاصة مع وجود أكثر من إجابة محتملة للسؤال فيـ صعوبة  2

 األخطاء اإلمالئية . 

 :أوراق االمتحانتصحيح تعليمات .  9

لخلفية السابقة ملستواه والتركيز عليها وليس على ا ة املبدئية إلجابة الطالبالقراء -1

 العلمي.

 الدرجة التي تستحقها. خي الدقة في إعطاء الطالبتو  -2

 مراعاة العدالة وعدم اختالف التقدير في كل مرة أو بين أوراق اإلجابة األولى واألخيرة. -3

الدال على  ة بل يكتفى بتعبير الطالبعدم االلتزام الحرفي بما جاء في نموذج اإلجاب -4

 املطلوب.

على الخطأ أكثر من مرة، وحسم درجة الجزئية التي أخطأ  عدم محاسبة الطالب -5

 فيه/أخطأت فيها مع احتساب بقية درجات اإلجابة.

( كما هي على أن تستخدم الكسور االعتيادية 1/1.4/3.2/4مراعاة تثبيت الكسور ) -6

 وليست العشرية عند التصحيح أو املراجعة.

صحح هذه اإلجابات ويؤخذ عند قيام الطالب بتدوين عدة إجابات للسؤال  -7
ُ
الواحد  ت

 .  لتي يحصل عليها من تلك اإلجابات متوسط الدرجة ا
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معالجة الخطأ في حالة اكتشافه في نموذج األسئلة باتخاذ اإلجراءات التالية )بإشراف  -8

 :ير املدرسة(مد

 في إجابة الطالب ولم يؤثر على درجاته -أ
 
م يتم إذا كان الخطأ في األسئلة ال يسبب لبسا

 التصحيح .

إذا كان الخطأ يؤثر على إجابة الطالب تحذف درجة السؤال وتوزع على باقي األسئلة  -ب 

 ويعاد تصحيح جميع أوراق اإلجابة حسب التوزيع الجديد .

 السؤال الذي لم تتم اإلجابة عليه يدون عنده في ورقة اإلجابة )ال ش يء( . -9

 

 :الغش يف االمتحانات. 10

محاولة الطالب غير املشروعة للحصول على معلومات يدونها في ورقة اإلجابة  الغش :

إليهام األستاذ بأن ما كتبه في الورقة هو حصيلة العلم الذي استفادته خالل دراسته لهذه 

 املادة .

 يتبعها الطالب في الغشاألساليب التي 

 استعمال قصاصات ورق صغيرة . -

 . النظر إلى الجدار والنقل منه -

 الكتابة على املقعد الذي يجلس عليه.  -

 النقل من الكتاب. -

 االستعانة بأوراق مكتوبة من زميل قريب.  -

 الكتابة على ظهر الدفتر الذي يكتب عليه الطالب. -

 الكتابة على راحة اليد. -

 كتابة الكلمات العربية بأحرف فرنسية وإنجليزية.  -

 ا.استعمال اإلشارات باليد أو بغيره -

 كتابة الحروف األولى لبعض الكلمات. -

 تبديل جلد الكتاب بجلد آخر. -

 االستعانة باملدرس. -

 الكتابة على ظهر الزميل الذي يجلس أمامه. -

 الكتابة على القدم.  -

 تبادل بعض األوراق مع زميل آخر. -

 استخدام اآلالت الحاسبة املبرمجة. -
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مع الكتابة املسبقة على أبواب املرافق   قضاء حاجةالذهاب إلى املرافق الصحية بحجة  -

 الصحية أو إخراج أوراق لقراءتها موجودة سلفا.

 وضع أوراق داخل الحجاب الذي تلبسه الطالبات. -

 النقل من املقرر املدرس ي. -

 التحدث مع زميل.-

 استخدام بعض اإلشارات املتفق عليها مع الزمالء. -

الهاتف الجوال بأكثر من طريق عن طريق إخفائه في املالبس وتوصيله بسماعة وقت   -

 الحاجة وتحويل رنينه إلى طريق االهتزاز حتى ال يسمع الرنين أحد.

كما هناك طريقة الكتابة على األوراق الهندسية كاملساطر واملثلثات البالستيكية  -

بيض بطريقة تشبه الحبر ا وضعت على الورق األ الشفافة التي ال تظهر الكتابة عليها إال إذ

   السري .

  : أسباب الغش

حثون إلى ضعف اإليمان ، وضعف التربية خاصة من اتتعدد اسباب الغش ويرجعها الب    

واملرشدين وجمعيات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم ،  علمينقبل الوالدين أو غيرهما من امل

 وتزيين الشيطان ، والكسل وضعف الشخصية ، والخوف من الرسوب.

 وبالنسبة لظاهرة الغش في االمتحانات تعددت أسبابه ويمكن تلخيصها في :

 .  إحساس الطالب بضعف قدراته العقلية -1

 .  ضعف مستوى التحصيل الدراس ي للطالب -2

 عدم الرغبة في الدراسة . -3

 .  عدم تقدير املسؤولية من قبل الطالب -4

 كثرة املطالبة بالواجبات . -5

 امللل من املدرسة . -6

 .  عدم االستعداد الكافي لالمتحان -7

 وجود مشكلة بين الطالب واملدرس. -8
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للتقليل من مفعول هذه الظاهرة ومحاربتها بشكل جذري تستلزم عدة إجراءات تربوية     

و تنظيمية تتكاثف فيها جهود جميع أطراف الجماعة التربوية ) أولياء امور ، أساتذة 

  املرشد التربوي( . ، طالب،  إدارةومعلمين ، 

  :وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي
  : اإلجراءات الرتبوية اواًل:             

تجنب األسئلة التقليدية التي تعتمد على الحفظ الببغائي للدروس مع االعتماد على  -1

األسئلة التي تقيس املستويات العقلية األخرى ) كالفهم ، التحليل ، التطبيق ، التركيب ، 

لتدريب املتعلمين على كيفية توظيف املعلومات التي تعلموها واستوعبوها في  االستنتاج (

حل مشكالت مطروحة. والبعد عن األسئلة املوضوعية، وذلك ألن األسئلة املقالية تتيح 

للطالب عرض ما استوعبه من املادة، أما الثانية فإنها قد تحصره في جزئية بسيطة. 

له من املادة. ومن أمثلة األسئلة وبشكل يضيق على الطالب فرصة التعب ير عما حصَّ

كما أن األسئلة املوضوعية  ، : أجب بنعم أو ال، اختر اإلجابة الصحيحة.. إلخ املوضوعية

  . تسهل على الطالب ممارسة الغش في االختبارات

واإلدارة وتبادل املعلومات وتعزيز الثقة  علمينتفعيل دور مجالس اآلباء واألمهات مع امل -2

بين البيت واملدرسة من اجل التخفيف والحد من انتشار السلوكيات الخاطئة لدى أبنائنا 

  .الطلبة والتخلص منها

توضيح مخاطر الغش وتعارضه مع مبادئ اإلسالم ومع القيم والغايات التربوية، من  -3
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 خالل اإلذاعة املدرسية، ومن خالل املنابر في املساجد، وأن يتم ذلك في إطار تربية

 . إسالمية قويمة ترسخ لدى الطالب قيم اإلسالم وأخالقياته السامية

مراعاة اإليجاز والتركيز في الواجبات املنزلية التي يكلف بها الطالب وأن تتناسب مع  -4

املدى الزمني املطلوب إنجازها فيه. إذ أن إثقال كاهل الطالب بواجبات مطولة، قد 

ا، أو تلخيصها بشكل مخل. كما يتعين التنسيق بين يضطره إلى االستعانة بغيره إلنجازه

 .في هذا الشأن لعدم تحميل الطالب من الواجبات ماال يطيق علمينامل

 اإلجراءات التنظيميــــة :ثانيًا: 

. إجراء االمتحانات في قاعات الدراسة مع تجنب القاعات الكبيرة واملدرجات بهدف 1

 التحكم في عملية املراقبة .

 20في كل صف او قاعة امتحانية إلى أقص ى حد كلما أمكن )  طالبمن عدد ال.التقليل 2

 
 
 في كل قاعة على األكثر(طالبا

املمتحنين سواء في الفروض أو االختبارات  طالب.تجنب الجلوس الثنائي واملتقارب بين ال3

 أو املسابقات ملنع أي شكل من أشكال االتصاالت.

حركات وسلوك كل ممتحن تجنبا لسوء الظن واالتهام . تشديد املراقبة مع ضرورة تفهم 4

املجاني لبعض منهم . وأحسن طريقة للمراقبة هي تلك التي يكون فيها جلوس املراقبين من 

وراء املمتحنين و السر في ذلك يكمن في أن هؤالء حينما يعرفون بأن املراقب موجود ورائهم 

 أنه يركز نظره عليهم .يخافون من االلتفات يمينا أو يسارا العتقادهم ب

تشديد و  .عدم التسامح مع الذين يتساهلون أو يتواطئون في عملية الغش املدرس ي5

العقوبة على من يمارس الغش من الطالب أو من يسمح بالغش من املراقبين، وهنا ال يكفي 

 إلغاء اختبار الطالب، بل ال بد من عقاب رادع .
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 :منهج البحث العلمياواًل:  

هو الطريقة التي ينتهجها الباحثون في دراسة أي موضوع من أي علم من العلوم للوصول 

 .ضوء تلك القواعد إلى القواعد العامة ، واستنتاج املعارف على

 :ثــــــــالبحثانيًا: 

 أنواع البحوث :. 1

ية التي يحلها تختلف البحوث بحسب الغرض الذي تطلب من اجله واملرحلة الدراس    

 :الطالب وهي كاآلتي
 :البحث الصفي -1

  

وهو ما يكلف به الطلبة خالل دراستهم في مرحلة من مراحل )البكالوريوس( ويقصد     

الرجوع إلى املصادر واملراجع من اجل االطالع بشكل أوسع مما هو مقرر في  -فيما يقصد  –منه 

الكتاب املنهجي أو املحاضرة امللقاة ، والتدريب بعد ذلك على مزاولة البحث ، ثم انه قد يسمى 

ا ومن شروطه الضيق )اإليجاز( واالختصار ويحسن أن يكون في عشر صفحات ، الن تقرير 

الطالب في دور التجربة وطاقته محدودة ، فهو تدريب ال يشترط فيه املثالية ، وإنما القيمة 

العلمية في إتباع الباحث لقواعد وإجراءات وخطوات إعداد البحث أي إتباع املنهج املقرر في 

 إعداد البحوث .

 
 حبث التخرج  - 2

، يكتبه الطالب في سنته املنتهية ويكون تشترط بعض املؤسسات التعليمية بحثا للتخرج  

شرطا في منحة الدرجة العلمية البكالوريوس . والبد أن يكون هذا البحث أوسع من سابقه ويكون 

 على النوع .فيه الحساب اشد وتبلغ عدد صفحاته الخمسين أو تزيد واملعقول أن ال تزيد حرصا 

 
  الدبلوم و املاجستري  -3

 الدبلوم :

في ابسط تعريفاتها شهادة للتخصص في دراسة ما . وقد تمنح هذه الشهادة بعد درس  

وامتحان في مرحلة بعد البكالوريوس . وقد تمنح بعد بحث أو بحثين معينين لتكون شهادة 

لتي تسبق الدكتوراه . ويمكن أن تبلغ محددة الداللة في الدراسات العليا ، أو لتكون املرحلة ا

 )تقل أو تزيد قليال ( ويمكن أن تسمى في هذه الحالة رسالة . 200عدد صفحاتها ال 

 

  : املاجستير
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هي مرحلة لدرجة عالية بعد البكالوريوس . أو هو بحث تخصص ي أعلى درجة من بحث   

صفحة وقد تقل أو تزيد  200التخرج ، يقتض ي في أغلب األنظمة تأليف رسالة في حدود الـ

 بحسب املوضوع املدروس .

 حبث الدكتوراه  -4

لشدة في الطلب والدقة أعلى الشهادات الجامعية ، ومعنى هذا االفتراض ا –عادة  –وهي     

في الحساب ، ويسمى البحث الرسالة أو األطروحة وقد غلبت الكلمة الثانية على بحوث 

     الدكتوراه .

صفحة إلى  250وال يشترط فيها الضخامة في عدد الصفحات كما يظن البعض بل الـ  

والتزام الثالثمائة وخمسين صفحة حجم مناسب جدا إنما العبرة في ذلك في عمق البحث 

 األصول . 

كذلك يتم مناقشة الباحث بعد اعداده أطروحة الدكتوراه من قبل لجنة املناقشة    

وبحضور أستاذه املشرف وأمام مجموعة من الحاضرين إذ تذيع اللجنة نتيجة البحث ودرجته 

 بعد مناقشته مناقشة شديدة . 

 

  :مواصفات كتابة البحث. 2

ق بالشكل 
ّ
 : ما يتعل

ا
 العام :أول

( ، وال بّد أن تكون الطباعة واضحة، وعلى  A4 يتم طباعة البحث على ورق أبيض ) -1

  وجه واحد من الورقة .

يكتب البحث بلغة عربية سليمة ، خالية من األخطاء اللغوية ، والنحوية ، والطباعية  -2

 ، وخالية كذلك من أي شطب .

فال بّد أن تكتب بالحروف ، مثل : )خمسة(  في حالة وجود أرقام ، أو رموز في البحث ، -3

 من الرقم )
 
 من الرمز )الخ( .5بدال

 
 ( ، او كتابة )إلى آخره( بدال

ة . -4
ّ
 تكتب العناوين الرئيسية ـ عناوين املباحث ـ في صفحات جديدة ، ومستقل

ق بالخط والهوامش :
ّ
 : ما يتعل

ا
 ثانيا

 ي الحواش ي .ف 12في متن البحث ،  14أن يكون حجم الحرف  -1

وعريض في العناوين  15وعريض في العناوين الرئيسية ، و 16أن يكون حجم الحرف  -2

 الفرعية .

 ( .Simplified Arabicأن يكون نوع الخط في متن البحث ) -3

 أن تكون املسافة بين السطور في متن البحث سطر واحد ، وكذا في حاشية البحث . -4
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فقرة والفقرة التي تليها سطر ونصف مع ترك مسافة في بداية أن تكون املسافة بين كل  -5

 الفقرة .

ق بترقيم الصفحات :
ّ
 ثالثا : ما يتعل

. تستخدم الحروف العربية الهجائية )أ ، ب ، ت ، ث ، ..( لترقيم صفحات التمهيدي ؛ 1

 كصفحة اإلهداء والشكر ... .

 . يبدأ الترقيم باألرقام ابتداء  من صفحة املقّدمة .2

 . ال يتم ترقيم صفحة العنوان ، فال يظهر عليها رقم ، أو حرف .3

ق بترتيب صفحات البحث :
ّ
 : ما يتعل

ا
 رابعا

 صفحة العنوان ، وتحتوي على : -1

 الجامعة ـ الكلية ـ القسم . - أ

قّر من قبل املشرف . - ب
ُ
 عنوان البحث كما أ

 اسم الباحث ) مقّدم البحث( . - ت

 اسم املشرف . - ث

بات الحصول على درجة  - ج
ّ
العبارة التالية : قّدم هذا البحث استكماال ملتطل

( في العلوم اإلسالمية .
 
 )البكالوريوس مثال

 تاريخ االنتهاء من البحث . - ح

 

 وهذا نموذج لواجهة البحث :
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 ية و املهدالعلمية الحوزة 

 مدرسة أنصار اإلمام املهدي عليه السالم 

 في النجف األشرف

 

 

 شخصية اليماني املوعود     

 

بات الحصول على درجة               
ّ
 قّدم هذا البحث استكماال ملتطل

( في العلوم اإلسالمية                        
 
 )البكالوريوس مثال

      

 

 

 إعداد الطالب :                                       إشراف )الشيخ( :     

 

 

 

                            

 م  2017  -2016                               

 
 

صفحة اإلهداء إن وجدت ، ويراعى فيها أن يكون اإلهداء بسيطا ، وأن ُيوضع في  -2

ة .
ّ
 صفحة مستقل

 صفحة الشكر والعرفان : ويقتصر فيه على الذين ساهموا وسّهلوا مهمة الباحث . -3

ا من املبحث األول .املقّدمة ، ثم متن البحث  -4  بدء 

 الخاتمة . -5

 قائمة املصادر واملراجع . -6

 الفهرس . -7
 

 :أهداف البحث  . 3

يميل البحث العلمي اليوم للتخصص ومعالجة أدق الجزئيات بالتفصيل ، ويسلط      

الضوء على أسبابها وكيفية عملها ونتاجها ، ويوازن بين األمور ليبين صحيحها ، ويهدف إلى 
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 ملشكلة ما : ثقافية ، أو علمية ، أو اجتماعية ، أو أدبية ، أو 
 
إبراز حقيقة ما ، أو يضع حال

 ، أو يرد 
 
 ، أو نظرية معينة ، أو يصحح خطأ شائعا

 
يتوصل إلى اكتشاف جديد ، أو يطور آلة

 على أفكار معينة .

إلنسانية ، ويسعى ومجاله َرحٌب واسع ال حدود له ، ألنه صادٌر عن أفراد املجتمعات ا   

لتطورها ونشر العلم والثقافة والوعي فيها ، وهذا أمر ال حدود له ، يستمر باستمرار 

اإلنسانية ، لذلك يجب أن ال َيْحتار الباحثون في اختيار مواضيع بحثهم ، فاملجال أمامهم 

حيث واسع ومفتوح ما دام العقل البشري يعمل ويفكر ، وما على الباحث إال االنطالق من 

توقف اآلخرون ، لذلك يجب معرفة، واستيعاب أبحاث السابقين ، حتى ال يقع الباحث في 

 التكرار ، وضياع الجهود وتبعثرها .

 ، والبد من وضوح هذه األهداف في ذهن الباحث ،   
 
والبد من أن يحقق البحث أهدافا

ريف الناس ، أو ألن معالجة املوضع تختلف الختالف الهدف ، فمن كان هدفه من بحثه تع

 في بحثه غير الطريق الذي يسلكه من كان هدفه 
 
شريحة من الناس باملشكلة ، يسلك طريقا

 حل املشكلة .

 ومن األهداف املعتبرة للبحث اآلتي :

الوصول إلى حكم لحادثة جديدة لم يبحثها غيره، أو التنبيه على أمر لم يسبق ألحد  -1

ه إليه .  أن نبَّ

 ) االختراعات ، واالكتشافات ( .اختراع معدوم :  -2

3- . 
 
 إتمام بحث لم يتمه مْن بحثه سابقا

تفصيل مجمل : الشروح ، والحواش ي ، والتحليالت ، والتفسيرات ، والبيان ملا هو  -4

 غامض .

اختصار أو تهذيب ما هو مطّول : إذ يستبعد من البحوث ما عس ى أن يكون حشو  -5

 ، ولم وفضول ، ومعارف يمكن أن يستغنى 
 
عنها في تعليم املبتدئين ، وقد شاع هذا قديما

 كبحث .
 
 يعد اليوم مقبوال

جمع متفرق : ) النصوص ، والوثائق ، واألحداث ، واملعلومات ..( قد تكون هناك  -6

مسائل علمية متفرقة في بطون الكتب موزعة في مصادر ومراجع مختلفة ، وتحتاج إلى بحث 

حث إلى تصور شامل ملا تفرق في صورة قضية واحدة متكاملة واستقراء دقيقين ليصل البا

األطراف والعناصر ، وهذا لون من البحث وإن لم يأت بجديد لكنه جهد مفيد ، مثمر ، 

 ييسر لألجيال التالية أن تخطو على أساسه خطوات واسعة .

 تكميل ناقص : بحث جانب وإهمال آخر، أو اهتمام بقضية وإغفال أخرى . -7
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از مختلط : كاستقراء تراجم لألعالم ، واستخراج تراجم مْن مات في أماكن إفر  -8

 ومناطق مختلفة .

 إعادة عرض موضوع قديم بأسلوب جديد . -9

التعقيبات والنقائض : هذا لون من البحث يعتمد على التعقيب على بحوث سابقة  -10

سابقون ، وكشف ما فيها ، أو نقض ما فيها من قضايا ، أو إصالح أخطاء وقع فيها مؤلفون 

 ما ورد فيها من آراء واجتهادات .من زيف ، أو تخطئة 

 :مميزات البحث اجليد. 4

 العنوان الواضح والشامل للبحث . -1

 تحديد خطوات البحث وأهدافه وحدوده املطلوبة : -2

البدء بتحديد واضح كمشكلة البحث ثم وضع الفرضيات املرتبطة بها ثم تحديد     

أسلوب جمع البيانات واملعلومات املطلوبة لبحثه وتحليلها وتحديد هدف أو أهدافا للبحث 

الذي يسعى إلى تحقيقها بصورة واضحة ووضع إطار البحث في حدود موضوعية وزمنية 

 ومكانية واضحة املعالم .

 ملام الكافي بموضوع البحث :اإل -3

ملام الكافي بمجال يجب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكانات الباحث ويكون لديه اإل  

 .وموضوع البحث

 توفر الوقت الكافي لدى الباحث : -4

أي أن هناك وقت محدد إلنجاز البحث وتنفيذ خطواته وإجراءاته املطلوبة وأن يتناسب    

 البحث وطبيعته .الوقت املتاح مع حجم 

 اإلسناد :  -5

ينبغي أن يعتمد الباحث في كتابة بحثه على الدراسات واآلراء األصيلة واملسندة وعليه أن    

يكون دقيقا في جمع معلوماته وتعد األمانة العلمية في االقتباس واالستفادة من املعلومات 

ة العلمية في البحث على جانبين ونقلها أمر في غاية األهمية في كتابة البحوث وتتركز األمان

 أساسيين : 

 اإلشارة إلى املصادر التي استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره منها. -أ

 التأكد من عدم تشويه األفكار واآلراء التي نقل الباحث عنها معلوماته . -ب

 وضع أسلوب تقرير البحث :  -6

ومشوق بطريقة تجذب القارئ  إن البحث الجيد يكون مكتوب بأسلوب واضح ومقروء   

 لقراءته ومتابعة صفحاته ومعلوماته .

 الترابط بين أجزاء البحث : -7
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أن تكون أمام البحث وأجزاءه املختلفة مترابطة ومنسجمة سواء كان ذلك على مستوى    

 ول أو املباحث واألجزاء األخرى .الفص

 الباحث :مدى اإلسهام واإلضافة إلى املعرفة في مجال تخصص  -8

أن تضيف البحوث العلمية أشياء جديدة ومفيدة والتأكيد على االبتكار عند كتابة  

 البحوث والرسائل .

 املوضوعية واالبتعاد عن التحيز في ذكر النتائج التي توصل الباحث إليها . -9

 توفر املعلومات واملصادر من موضوع البحث : -10

توفر مصادر املعلومات املكتوبة أو املطبوعة أو االلكترونية املتوفرة في املكتبات ومراكز    

 املعلومات التي يستطيع الباحث الوصول إليها.

 :ثــــــــالباحثالثًا: 

 التي يريد نقلها إلى –بين يديه  التي –: هو من له القدرة على تنظيم املعلومات الباحث

 
 
 في أسلوب علالقارئ تنظيما

 
 متسلسال

 
 أفكاره ترتيبا

 
 له معناه ومدلوله مرتبا

 
مي رصين منطقيا

 .بعيد عن الغموض واإلطالة

 :شروط الباحث الناجح /   1

إذا درست باحثا معدودا في أخالقه وآثاره رأيت فيه صفات خاصة فطرية ومكتبية     

وجدت فيها ما يشارك به وخلقية ومهنية، وإذا نظرت إلى هذه الصفات وجدتها كثيرة و 

املختصين اآلخرين في كل حقل من ذكاء وعلم وثقافة  عامة وخاصة وتجربة وما إلى ذلك، ومن 

إخالص وأمانة وما إليها ومنها يشارك به غيره، ولكنها لديه ذات داللة مرتبطة بعمله الخاص، 

 ومنها ما يجب أن يتفرد به بحكم البحث .وهذه الشروط هي:

البحث  : وهي شرط للنجاح في كل عمل وشرط في البحث ، فإذا فرض عليك الرغبة -1

فرضا ضقت به ذرعا وكنت كاملضطهد ويصعب في هذه الحالة أن ينجلي ليلك من نهارك ، أما 

إذا كنت راغبا أنست بعملك والزمتك خالله نشوة فبذلة بسب ذلك الجهد .إذن الرغبة شرط 

نها تجعل منه متحمسا دؤوبا على الجمع و التأليف ضروري من شروط الباحث الناجح إذ أ

والتحقيق، أما فرض عليه املوضوع فرضا ضاق به ذرعا فال يحقق الغاية املرجوة منه ،و إذا 

كان الباحث راغبا بذل قصارى جهده في البحث حتى يحقق الغاية التي من اجلها أقرت 

 األبحاث . 

الب الذي يؤثر الراحة فقد يحسب امرؤ انه وال يعني هذا حجة رخيصة يتوسل بها الط    

غير راغب على التوهم أما إذا بدأ وسار قليال فانه يكتشف حقيقته فيحس بمتعة البحث ويسير 
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ويسير .ثم ان قلة الرغبة ال تكون سببا وجيها لالنصراف عن البحث، ألنه أمر البد منه أما 

 ه معه الظرف .التوفيق ودرجة التوفيق فذلك ما يقدره األستاذ ويقدر 

: ال تنفع الرغبة وحدها لقطع طريق البحث، الن طريق البحث طويلة وشاقة  الصبر -2

وما أكثر الراغبين الذين ينكصون منذ البداية ،فقد تكون الرغبة الظاهرة نزوة عابرة يجهل 

صاحبها كنهها . ومن هنا وجب أن يصحب الرغبة الصبر على املكاره والثبات إزاء املعوقات 

الوقت من دون تأفف أو تذمر في الجمع واملناقشة والتأمل حتى بالغ واملثابرة وبذل الجهد و 

 بعضهم فقال ))البحث صبر (( .

قيل ويقال  : يجب أن يقترن الصبر بالتتبع وحب االطالع على ما التتبع وحب الطالع -3

فعليه التفتيش في املصادر واملراجع ويقرأ املجالت والدوريات  وكتب ويكتب وصدر وما يصدر،

ن البحث ال يعتمد عددا محددا من مشهور املصادر، بل البد من الرجوع إلى كتب أخرى ،ال 

تبدو اقل أهمية ولكنك قد تجد في زواياها ما يمكن أن يجلو غامضا أو يفتح بابا أو يسد طريقا 

على آخرين .وال بد للباحث وهو يفتش عن املصادر من االستقصاء في بحثه فال يزدري أيا من 

الن أضألها وأحقرها لدى النظرة األولى قد يغدو بعد التحقيق أشدها خطورة وأغناها املصادر 

 باملعلومات والحجر الذي يحتقره البناؤون قد يصير رأس الزاوية .

: والحافظة هذه ال تجدي ما لم تؤيدها ذاكرة تمد الباحث بمخزون الحافظة والذاكرة  -4

ستعرضه ويعود إليه وال خير يرتجى بان تذكرها الحافظة في الوقت املناسب ليستشهد به وي

منقطعة ،الن الشرط في األمر أن يربط الباحث بين األجزاء املتباعدة بما قرأه اليوم و بما قرأه 

أمس ،ويجمع بين ما رآه في كتاب قديم وما رآه في كتاب جديد وهكذا يستكمل كثير من 

 العناصر .

تتوافر الشروط األنفة الذكر في امرئ على القدر : قد  القدرة على الترتيب والتصنيف -5

املطلوب، ولكنه إذا تولى البحث قدم مادته مرتبكة لم يميز فيها األهم من التافه ، وال من شأنه 

أن يهمل  وما من شأنه أن يقدم أو يؤخر ... كأن شيئا يعوزه وإذا نظرت مليا هذا الذي يعوزه 

ارع الحاذق .أن العلم بالش يء وحده ال يكَون باحثا باملعنى املقدرة التنظيمية مقدرة املهندس الب

الحديث، وقد يكون املرء عالمة في األدب ؛ أعالمه عصوره شعره نثره مصادره وفي اللغة 

صرفها فقهها تأريخها ...ولكن ذلك ال يعني حتما انه يستطيع أن يكتب بحثا منهجيا ، وال ينفعه 

وانه زاول البحث مرارا انه يبقى حيث هو . والسبب  مع علمه ماله من صبر وتتبع وحافظة

معروف ذلك أن املقدرة على التنظيم أمر ال يستهان به و ال يستغنى عنه ، وما كل امرئ 

بمستطيع تبويب املادة وتوحيد أجزائها ووضع كل منها في مكانه الالئق بقدره املناسب بعد طرد 

 ما هو تافه وخارج عن الصدد. 
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: على الباحث أن ال يقبل كل ما يقال إذ كثيرا ما يقال ))سوء الظن من  بتالشك والتث -6

حسن الفطن (( من دون تقليب  على الوجوه بل  دون ممانعة وشك في صحة ما نسمع أو نرى 

أو نقرأ ، فقد تخدعنا النظرة األولى وقد يغش ى بصرنا بهرج ويلوي بصيرتنا  هوى وكثيرا ما 

 . نقرأ الخبر مرة كما هو ، ومرة أسوأ مما نراه عليه ، ومرة على علمتنا الحياة أن لوجٍه و 
 
جها

 أحسن ، وفي كل وقفة نطيل التأمل مناقشين ماله وما عليه حتى نبلغ ما نطمئن إليه .

هذا الشك من دون سوء في القصد ، شك نقاد ، بناء ، ألنه يبقي وجه الحقيقة وال     

ملرض النفس ي . ومن هنا كانت ضرورته ، ويمكن أن نسميه يقوم على املماحكة أو املغالبة أو ا

 شكا علميا.

قرين العدل ، والعدل يقتض ي أن نتجرد من الهوى  : اإلنصاف اإلنصاف واملوضوعية  -7

، وان نحكم بمقتض ى الحقيقة  . وهو يعنى أال تقبل على موضوعك بعصبية له أو عليه 

ق الذي يشترط أن يكون رائدك؛ فليست فتجرفك األهواء بعيدا عن صميم عملك وعن الح

البحوث اعمال تقوم عليها العاطفة يشبع بها فالن نهمه أو يرض ي فالن نزوته فيرفع من يريد 

يرفع، ويخفض من يريد أن يخفض. وان البحث أمر يتطلب اإلرادة وقوة اإلرادة في أن يسيطر 

ملغالطة أو النفاق أو التهريج أو املرء على نفسه ويروضها ويرتفع بها عن مستوى االنتقام او ا

 الكسب الحرام .

أمانة وضمير واألمانة أن تنقل رأي غيرك في دقة  : البحث األمانة العلمية والضمير - 8

وتنسبه إلى صاحبه ، فال تشويه إذا لم يعجبك وال تزويق إذا أعجبك وال تسرق إذا رأيته 

صالحا فتكون بذلك كأي سارق يصدر عن دناءة ،وال ينجو من عقاب عاجل أم اجل  وال 

ذلك إن يخف عليك وعلى  ينفعك أن تتصرف برأي غيرك وان تغيير صياغته ثم تدعيه الن

 آخرين فلن يخفى على الباحثين والناقدين .

: وهي أن تقول عن الباطل باطل و عن الحق حق غير خائف أو وجل ،وال يهمك  الجرأة -9

بعد ذلك من ينازعك في أعدائك أو يجتنبك من أصدقائك وليس في البحث صديق أو عدو قدر 

 ما فيه من حق وحقيقة .

 :العلمي اإلشرافرابعًا: 

لكل حرفة أو صنعة ال بد لها من معلم يشرف على األفراد الراغبين باالنضمام إليها ، من    

 اجل تلقينهم أصول الحرفة ، وإشرافه على تنفيذ هذه األصول النظرية بشكل تطبيقي .
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 لتخصصه العلمي    
 
إن بعض الجامعات هي التي تحدد األستاذ املشرف لبحث معين تبعا

ي موضوع البحث ، بينما بعضها اآلخر يترك للطالب حرية اختيار األستاذ املشرف وخبرته ف

ضمن اختصاص موضوع البحث ، وهذه الطريقة لها مكن االيجابيات أكثر ما للطريقة األولى 

 معه ، وهنا 
 
 مع أستاذ ال يتوافق نفسيا

 
 –ألن الطالب في الطريقة األولى يضطر للعمل أحيانا

 
 
 غير مشجع فتخمد همة  قد –وهذا نادرا

 
 عدائيا

 
يقف األستاذ املشرف من الطالب موقفا

الطالب ويتوانى عن العمل وقد يرفض التعاون مع أستاذه املشرف ، وبعد ان اختار الطالب أو 

اختير له األستاذ املشرف ، فما مسؤولية األستاذ املشرف على البحث املقدم من الطالب للجنة 

 من تحضيره؟املناقشة بعد االنتهاء 

فاملشرف وإن كان مسؤوال إلى حد ما عن بحث الطالب ، وما قام به إال أن الطالب     

وحده هو املسؤول األول واألخير عن بحثه وعن نجاحه أو إخفاقه فال يجوز والحالة هذه أن 

 يلقي الطالب اللوم في حالة إخفاقه على عاتق أستاذه املشرف ليتخلى عن املسؤولية .

دم املشرف نصائح عامة للطالب الذي صار لديه خبرة خاصة في موضوعه ، فقد يق     

كرس سنوات للفكرة عابرة عند املشرف ، ويبقى على األستاذ أن يدافع بقوة عن مخطط 

البحث بشكل عام الذي يقدمه الطالب ملجلس القسم ، واملرشد مهما كان من استقالل في 

 عن تفوقه ، والذي ال موقفه ال بد من أن يتأثم من إخفاق ط
 
البه ، أو أن يعتز بنجاحه فضال

يتحمل املرشد مسؤوليته هو آراء الطالب الشخصية وموقفه الخاص والنهائي من موضوعه 

 لحرية الرأي وقناعة الفكر.
 
 وذلك احتراما

فإنك تقدم هذا  –وهو املألوف  -  إذا كان االتفاق على تقديم البحث فصال فصال     

الفصل على اتم ما يمكن من الدقة والوضوح ، وقد يستمع إليك تقرؤه ويصحح ويناقش ، أو 

أن يتولى هو القراءة والدراسة بحضورك ويصحح ويناقش أو ان يستبقيه عنده مدة مناسبة 

 يدرسه خاللها ويسجل عليه مالحظاته .

 ، ومن تمام االدب أنك تصغي إلى وإن تقديمك الفصل على اكمل     
 
أشكاله يخدمك كثيرا

توجيه أستاذك وال تقاطعه عندما يتكلم أو تعلق وإنما تحتفظ باتزانك حتى ينتهي من النقطة 

 التي يبحثها فتعلق باللياقة الالزمة .

وعليك ان تقف منه موقف املؤدب املهذب ، موقف التلميذ من االستاذ دون ان     

 يأخذك غرور أ
 
  و يركبك عناد ، وإذا لحظت عليه شيئا

 
من تناقض بين املبدأ واملنتهى ، أو سهوا

 أو ما يشبه ذلك نبهت على ذلك في لطف وهدوء .

 وتدور مسؤوليات املشرف على البحث حول األمور اآلتية :
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 توجيه الطلبة في اختيار موضوع البحث املناسب لقدراتهم . -1

 طلبة .تقديم املساعدة العلمية لل -2

 تشجيع الطلبة على التفكير الناقد واملستقل . -3

تعويد الطلبة على تحمل مسؤولية بحثهم وتحليالتهم ونتائجهم واستعدادهم ملناقشة  -4

 بحوثهم.

 حث الطلبة على االمانة العلمية وتنمية خصال الباحث العلمي فيه . -5

 . تقييم ابحاث الطلبة بدقة ونزاهة قبل عرضها للمناقشة -6

 االعتراف بحقوق الطلبة في األعمال البحثية التي ينتجونها أو يشاركون في إنجازها . -7

 :خطوات كتابة البحث العلميخامسًا:       

للبحث املنهجي مجموعة من الخطوات يمر بها الباحث حتى يصل للغاية املنشودة والهدف  

 املراد في نتائج مثمرة . وهذا الخطوات هي :

 اختيار املوضوع :أواًل : 

ال مانع أن لعل اختيار موضوع الرسالة قد يبدو مهمة شاقة على الطالب ، ولكن     

، ويقترح عليه ، حتى يتمكن من اختيار موضوعه ، فاغلب األساتذة يوجهه األستاذ املشرف

يدركون ان موضوعات كثيرة ال تزال في حاجة إلى من يدرسها ويخرجها للوجود ، وكثيرون من 

م يشغلون أنفسهم بإخراج واحد من هذه املوضوعات ، ويتمنون لو أتيح لهم أن يحصلوا ه

على من يعمل معهم في املوضوعات األخرى ، ولكن األساتذة يحرصون على ان يتركوا الطالب 

وحرية اختيار موضوعه ، فإن إحساس الدارس امللح بوجود موضوع جدير بالدراسة أو شعوره 

لها هما البداية املنطقية للقيام ببحث علمي أصيل ، واملقصود باملشكلة بوجود مشكلة يراد ح

 املواقف التي يمر بها اإلنسان في حياته ، وتتمثل فيما يأتي :

 صعوبة السؤال . -1

 مالحظة الخطأ . -2

 املوقف الغامض . -3

 الشك في الحقيقة . -4

 النقص في ش يء ووجود عقبة تحول دون تحقيقه . -5

 الذي يثير التوتر . املوقف -6

وقد أثبتت التجربة بين طالب البحوث أن الذين يوفقون إلى اختيار املوضوعات    

بأنفسهم يكونون أكثر تفوقا ونجاحا وسعادة بالعمل من أولئك الذين يفرض عليهم بحث معين 
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ن في . وفي املقابل يحذر العلماء والباحثون اعتماد طالب الدراسات العليا اقتراحات اآلخري

 اختيار موضوع البحث.

والطريقة العلمية في التوصل على اختيار بحث مناسب أن يتخير الباحث مجموعة من      

املصادر والكتب في حقل التخصص متنوعة بين قديم وحديث ، تمثل مدارس فكرية متنوعة 

، ومناهج علمية مختلفة يعكف على تأملها ودراسة موضوعاتها بتان وروية ولن تخونه هذه 

د من البحوث واملوضوعات التي تحتاج إلى زيادة في الدراسة والبحث ، الدراسة في اكتشاف عد

وسيجد بعد ذلك أمامه قائمة طويلة وعناوين كثيرة يلقي بعد ذلك عليها نظرة فحص واختبار 

 للبحث والكتابة .
 
 واسعا

 
 ليقع اختياره على احدها مما يتوقع فيه مجاال

علمي يستحسن أن يتفادى الباحث في  وفي سبيل اختيار موضوع موفق لدراسة موضوع   

 هذا االختيار األمور التالية :

املوضوعات التي يشتد حولها الخالف : حيث إنها بحاجة على فحص وتمحيص ومن  -1

 
 
 في الوقت الذي تكون فيه الحقائق والوقائع مختلفا

 
الصعب على الباحث أن يكون موضوعيا

 ين واملؤيدين فقط .فيها إذ ليس البحث مجرد عرض آراء املخالف

املوضوعات العلمية املعقدة : التي تحتاج على تقنية عالية الن موضوعات كهذه  -2

 ستكون صعبة على املبتدئ في هذه املرحلة .

غير  املوضوعات الخاملة : التي ال تبدو ممتعة فإذا كانت املادة العلمية من األساس  -3

 من التقدم
 
 وعائقا

 
 . مشجعة فإنه سيصبح ممال

املوضوعات التي يصعب العثور على مادتها العلمية : في مراكز املعلومات املحلية  -4

 وبصورة كافية  فليس من الحكمة ان يستمر الطالب في بحث تندر مصادره .

املوضوعات الواسعة جدا : فإن الباحث سيعاني كثيرا من املتاعب ، وعليه من البداية  -ه

 ن طرحه كما خطر بباله .ان يحاول حصره وتحديده بدال م

املوضوعات الضيقة جدا : بعض املوضوعات قصيرة وضيقة ، وال تتحمل لضيقها  -6

 تأليف رسالة علمية في حدودها ، وسيصيب الباحث الكثير من العنت في معالجتها .

املوضوعات الغامضة : يتبعها غموض الفكرة فال يعرف الباحث ما الذي يمكن   -7

مات مما يدخل تحتها ، واألخرى التي يجب حذفها ، وينتج عن هذا ان تصنيفه من املعلو 

الباحث ربما قرا الكثير مما ليس له صلة أو عالقة باملوضوع ، وحينئذ يصعب أن يخرج برؤية 

 وتصور واضح له . 
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املوضوعات امليدانية : التي يلفها ش يء من السرية والغموض في املمارسة وفي تفسير  -8

 . وتأويل نشاطها

فإذا تم اختيار البحث على ضوء التعليمات السابقة ، وهو الجانب األول فإن اختبار   

استعداد الباحث له في الجانب اآلخر ، فليتلمس في نفسه مدى توافره على الكفاءة العلمية 

      ة والحماسة في إنجاز بحثه.وال رغبة الصادقة في البحث التي تزودها بالدافعي

 ملعرفة ميل الطالب لدراسة موضوع ما ، من خالل األسئلة  ويمكننا أن نضع
 
مقياسا

اآلتية ، فإذا كانت اإلجابة بالنفي في اي من األسئلة اآلتية فعليه املحاولة بالبحث في موضوع 

 آخر كسبا للزمن والجهد .

 هل يستحق هذا املوضوع ما سيبذل فيه من جهد؟ -1

 هل يقدم الجديد؟ -2

 ة رسالة عن هذا املوضوع ؟أمن املمكن كتاب -3

 أفي طاقتي أنا أن أقوم بهذا العمل؟ -4

 هل أحب هذا املوضوع وأميل إليه؟  -5

 :شروط اختيار املوضوع ثانيًا: 

 هناك شروط يجب توافرها في املوضوع املدروس وهي :

   :الدقة والوضوح -1

أي أن يكون املوضوع محدد ال يحتمل الزيادة والنقصان وال يكتنفه الغموض واإلبهام   

ليدل الطالب على عقلية نقية ، ولينطلق منطلقا سليما من غير تلكؤ أو خطأ عارفا بما يأخذ  

 عاملا بما يدع . 

  :اجلدة -2

خصيته ، البد من أن يكون البحث غير مطروق وغير مبتذل لكي يكون للطالب ش    

لئال يتعود الكسل أو السرقة فتفوته الفائدة التي أقرت من اجلها  ،جهداوليبذل في اعدده 

 األبحاث .

على الرغم من  -وال يمنع البحث اختيار موضوع مطروق إذا رأيت انك تستطيع أن تأتي 

 بجديد وزيادة على السابقين. –ذلك 

  :وفرة املصادر -3
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مع  -ختيار برونق املوضوع، وحتى بدقته وجدته وإنما تفكرأي انك ال تكتفي لدى اال     

في مصادره وتطمئن إلى أن عدد من هذه املصادر من الكثرة والقوة بحيث يجهزك  –ذلك 

باملادة الالزمة للبحث. أن املوضوع الذي تقل مصادره بشكل مفضوح أو الذي يكون فيه 

الختيار، الن العمل فيه ال يعدو الكالم بشكل مسهب في مصدر أو مصدرين فقط ال يصلح ل

التلخيص وألنه ال يزود الطالب خبرة باستعمال املصادر، وال ييهئ له دليال على املراجعة 

 والتقص ي .

 مناسبته للمرحلة اليت هو فيها    -4

فإذا كان صفيا وقر له األستاذ املختص الحجم املناسب بين العشر إلى العشرين صفحة ، 

وحسبنا هذا الحساب ضيقنا الدائرة اخترنا موضوعا محددا أو جزءا من موضوع كبير أو زاوية 

في من عصر أو جانبا من حياة شاعر بحيث ال يكون املوضوع مجموعة من العالمات املتناثرة 

 ر كما كبيرا ... مختلف املصاد

 :املوضوع معاجلة الباحث عند سيسلكها اليت والطريقة : املنهج لثًاثا

الذي يتبعه الباحث في وضع قواعد العلم : هو الطريقة أو األسلوب  منهج البحث العلمي

 .وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد 

  : ويتكون البحث العلمي من املناهج اآلتية
 

 :املنهج الوصفي   -1

 أو الظاهرة بطبيعة املتعلقة الراهنة الحقائق وصف على قائمة الوصفية الدراسة     

 تفسير محاولة مع كما توجد في الواقع األحداث من مجموعة أو الناس جماعة من أو املوقف

ا الحقائق هذه  ، مثل )دراسة تطور اإلعالم في العراق( . تفسير 
 
 كافيا

 

  :املنهج التارخيي   -2

املنهج التاريخي مستمد من دراسة التاريخ حيث يعمل الباحث على دراسة املاض ي      

وفهم الحاضر من أجل التنبؤ باملستقبل ، واملنهج التاريخي يقوم على املالحظة للظواهر 

 املختلفة والربط بينها لتكوين فكرة عامة .

 :املنهج التحليلي  -3
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  وهو منهج يقوم على دراسة اإلشكاالت العلمية املختلفة : تفكيكا أو تركيبا أو تقويما ،     

فإن كان اإلشكال تركيبة منغلقة ، قام املنهج التحليلي بتفكيكها وإرجاع العناصر إلى أصولها. 

منها أما إذا كان اإلشكال عناصر مشتتة ؛ فإن املنهج يقوم بدراسة طبيعتها ووظائفها ليركب 

ويتلخص املنهج  نظرية ما، كما يمكن أن يقوم املنهج التحليلي على تقويم إشكال ما ، أي نقده

 التحليلي في عمليات ثالث قد تجتمع كلها أو بعضها في العمل الواحد، وهي : 

 التفسير: أي التفكيك

 والنقد: أي التقويم

  ثم االستنباط ، أي التركيب

 :املنهج التجرييب  -4

يعتبر املنهج التجريبي من أفضل مناهج البحث العلمي الن هذا املنهج يعتمد باألساس     

على التجربة العلمية مما يتيح فرصة عملية للمعرفة الحقائق وسن القوانين عن طريق هذه 

 ويمكن تعريفه بالنحو اآلتي : .التجارب

  .، أو إثبات الفروض عن طريق التجريب(  )استخدام التجربة في إثبات الفروض

 :املنهج االستنباطي أو االستداللي -5

وفيه يربط بين املقدمات والنتائج ، أو بين األشياء وعللها على أساس املنطق والتأمل      

الذهني ، فهو يبدأ بالكليات ليصل إلى النتائج ، وذلك مثل االستدالالت التي يستعملها القاض ي 

 . اعتمادا على ما لديه من قضايا ومبادئ قانونية

 :املنهج االستقرائي  -6

 ه يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة ويعتمد على التحقق وهو عكس سابق  

 باملالحظة املنظمة الخاضعة للتجريب والتحكم في املتغيرات املختلفة .

 

 :: عنوان البحث   رابعًا

    
 
العنوان هو مطلع البحث ، وهو أول ما يصافح نظر القارئ فينبغي أن يكون جديدا

 باملوضوع
 
 ، الئقا

 
مطابقا لألفكار بعده ، فهو الذي يعطي االنطباع االول في عبارة  ومبتكرا

موجزة تدل بمضمونها على الدراسة املقصودة بها . والعنوان الجيد هو الذي يتصف باألمور 

 اآلتية :

 

 أن يكون العنوان جامعا مانعا ، أي يدل على املحتوى . -1

 قدر اإلمكان . -2
 
 أن يكون مختصرا

 يلفت انتباه املتلقي .أن يكون جذاب  -3
 
 ا
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  والدراسة العلمية املنهجية
 
تقض ي أن يحمل العنوان الطابع العلمي الهادئ الرصين ، بعيدا

عن العبارات الدعائية املثيرة ، التي هي انسب وأقرب باإلعالنات التجارية منها إلى األعمال العلمية 

املسجعة املتكلفة التي ال تناسب أسلوب ، كما يستبعد الباحث العناوين الوصفية واإلنشائية 

 العصر .

 

 :: خطة البحث وعناصره خامسًا

بعد ما يختار الطالب املوضوع ويحدد منهجه يقرأ عنه بعض املقاالت والرسائل والكتب    

التي تلقي على موضوعه نورا، فيستعين باملصادر املختلفة مبتدأ باملوسوعات واملعجمات أو 

أو املجالت ، وبذلك يلم الطالب الباحث بموضوعه املاما سريعا ، ثم ببعض الكتب العامة 

يضع خطة أو هيكال عاما مؤقتا ، يتوخى فيه الترتيب املنطقي املتسلسل ، والوحدة في املوضوع 

واالرتباط بين األجزاء ، وتقديم األهم على املهم . على أن هذه الخطة املؤقتة عرضة فيما بعد 

 أخير والزيادة والحذف .للتغير للتقديم والت

فالخطة هي فهرس محتويات البحث ، والهيكل العظمي الذي ُيبنى عليه البحث ، وتحتوي 

 على : الخطة عادة

 العنوان 

 اإلهداء 

 املقدمة 

 التمهيد 

  )متن البحث )ويضم األبواب والفصول واملباحث وبحسب حجم البحث 

 الخاتمة 

  قائمة املصادر واملراجع 

 املحتويات 

 تفصيل عناصر الخطة بالشكل اآلتية :ويمكن 

 املقدمة :  -1

تكون عادة عرضا مختصر لتحديد املوضوع وشرحه وإظهار أهميته ومعامله ونتائجه،     

 ووصف البحوث املهمة التي اعتمدها الباحث والعقبات التي تعثر بها .

فاملقدمة هي التي تيهئ القارئ في وقت قصير للتفاعل مع البحث، وهى املدخل الحقيقي    

والبوابة الرئيسية له، وهي محصلة البحث وتوجهاته، وبيان لطبيعة البحث والباحث، وهى التي 

 تعكس صورتهما الحقيقية .
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   : تشتمل املقدمة على العناصر التالية
 

 

 موضوع البحث : -أ

هو عرض شامل لطبيعة املوضوع أو املشكلة ، مع بيان صلة موضوع البحث باملوضوع     

العام للعلم الذي يجري البحث في محيطه . وكذلك صلته باملوضوع الخاص الذي يجري 

مت في هذه املشكلة ،  ّدِّ
ُ
البحث في محيطه . وإذا كانت هناك نظريات أو نتائج علمية قد ق

 ن املشكلة موضع البحث .فينبغي الربط بينها وبي

 إشكالية البحث :    -ب

واإلشكالية هي سؤال يوضح الباحث الفكرة الرئيسة التي ينطلق منها في دراسته ،     

علمية أو نظرية ال يوجد لها حال. تكون اإلشكالية أولية حينما  مطروح يطلب حال أو مسألة

بحثه. وعندما يجمع الباحث املادة العلمية، ويبدأ  يضعها الباحث ويبنى عليها فرضياته أو خطة

 في دراستها وتمحيصها ثم تنقيحها أو تعديلها وإضافة إليها ما يلزم تصبح نهائية .    

 :  أهمية البحث -جـ 

تتباين املبررات واألسباب الذاتية واملوضوعية التي دفعت الباحث إلى اختيار موضوع    

بحثه . وعلى الباحث أن يبين هذه املبررات واألسباب في املقدمة ، ومبرزا في نفس الوقت 

  أهمية البحث على املستوى النظري والتطبيقي على النحو التالي :                                  

: توضح ما ستضيفه الدراسة من معلومات  * األهمية النظرية أو العلمية للدراسة

وتعميمات جديدة ، لم يتم التوصل إليها من قبل ، مع األخذ في االعتبار أن تكون التعميمات 

الجديدة إضافة إلى مجال التخصص بشكل عام ، من تلك التي لم يتم التوصل إليها من خالل 

 .                                                                 في السابقةالبحوث السابقة 

األهمية التطبيقية أو العملية للدراسة : وهي تبين مدى مساهمة الدراسة في تقديم *   

على أن يكون ذلك  مجتمع ، سواء على مستوى مؤسسة ما أو  حلول علمية للمشكلة املطروحة

  ووجيزة .بصيغة واضحة ودقيقة 

 :  حدود البحث -د

يوضح الباحث الحدود املوضوعية للبحث وهي ما ستقتصر عليه أسئلته ، والحدود    

املكانية ، وهى املكان الذى سوف يجرى فيه بحثه ، وسيعمم النتائج عليه ،والحدود الزمانية 

 .                                                                                                وهي الفترة الزمنية املقررة للبحث

                                                           :الدراسات السابقة   -هـ
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يشير الباحث في املقدمة إلى البحوث والدراسات السابقة التي تناولت املوضوع في كلياته    

أو في جزئياته، مع اإلشارة إلى الجوانب والنقاط التي لم تركز عليها هذه البحوث أو تلك 

الدراسات، وذلك لبيان أن البحث يرمى إلى ابتكار جديد، أو تصحيح أخطاء سابقة أو استكمال 

ب قصور لم تدرس بعد بصورة شاملة ومستوفية مع ذكر املراجع واملصادر التي تتضمن جوان

 تلك البحوث . 

 : التساؤالت أو الفرضيات -و

يضع الباحث التساؤالت أو الفرضيات العلمية التي يراها حال إلشكالية البحث أو املشكلة    

                                                                 العلمية محل البحث .

 :   منهج البحث وأدواته -ز 

يشير الباحث إلى املنهج الذى اتبعه في بحثه، والعينة التي استخدمها وأدوات البحث     

  التي استعان بها ومدى تالؤم ذلك مع طبيعة البحث .

 

 : خطة البحث  -حـ

على الباحث أن يعرض في املقدمة خطة البحث، وتقسيماته من أبواب وفصول     

 .   ومباحث، مع ذكر الفكرة التي تناولها كل باب أو فصل أو مبحث

 :املعوقات والصعوبات  -ط

على الباحث أن يشير إلى املعوقات والصعوبات التي اعترضت بحثه سواء في الحصول     

املتعلقة بتمويل البحث أو تلك املتعلقة بالوصول إلى مصادر املعلومات على املصادر أو املراجع 

وغيرها من العراقيل واملثبطات. وما هي الطريقة التي استعملها الباحث لتجاوز تلك الصعوبات 

 .                                                 مما يظهر حجم الجهد الذي بذله

ي املقدمة الشكر للذين أعانوك على إنجاز مهمتك ، ومن الناس وال بأس في أن تثبت ف     

 من يلزم بشكر األستاذ املشرف .                                                             

ويفضل كتابة املقدمة بعد إنهاء الطالب )الباحث( كتابة بحثه ليعرف كيف يشرح     

 الفصول والنتائج والعقبات .

كما أن املفضل في املقدمة أن تكون موجزة ال تزيد املساحة التي تستغرقها على خمس  

 صفحة . 300-200صفحات للبحث الذي يبلغ 

 : التمهيد -2

التمهيد ليس صورة أخرى للمقدمة ، وهو يلي املقدمة ، والغاية منه التوطئة للدخول إلى   

يكون    . مل على مباحث هي من صلب البحثالبحث كاالنتقال من الكل إلى الجزء ، وهوال يشت

 بينهما، وهو ليس ضروريا في كل البحوث، 
 
التمهيد بين املقدمة والبحث، والبد وأن يكون رابطا
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  إال عندما يرى الباحث أن القارئ سيجد فجوة بين املقدمة والبحث .

رسالة او في متن يتناول الباحث في التمهيد موضوعات متناثرة ، ليست مكانها في صلب ال    

يقوم و   البحث ، وانما يضطر الى تناولها وذلك لتهيئة ذهن القارئ الى ما سيرد في صلب البحث

 . الباحث في التمهيد بتحديد االصطالحات او املفاهيم املتعلقة بالبحث

 : القواعد اخلاصة بالتمهيد

   للولوج اليه .األصل ان التمهيد خارج موضوع البحث ، لكنه يمهد له او يسعى  -1

يتعين اال يكون التمهيد كبيرا يشذ في الرسالة العلمية كأن يماثل عدد صفحات باب واحد  -2 

من مجموع  1/10واملألوف في حجم التمهيد ان يقرب من نسبة ،  من رسالة تقع في بابين

قد درس دراسة ناضجة ، وتقل هذه النسبة إذا وجدت  الدراسة املطولة إذا لم يكن العصر 

دراسة أو دراسات موثوق بها يشير إليها املؤلف ويقتصر من التمهيد على النقاط الخاصة جدا 

 بموضوعه.

يأخذ التمهيد اسما وفق حجمه ، فاذا كان في بحث علمي عادي فيالئمه اسم تمهيد ،  -3

 (او )مبحث تمهيدي) )فصل تمهيدي او  )باب تمهيدي( اما اذا كان في رسالة علمية فيالئمه اسم

 . وذلك وفق حجم املعلومات الواردة فيه

 .ال يفضل مطلقا ايراد تمهيد لكل فصل ألن ذلك يشوه الرسالة -4

  الفرق بني املقدمة والتمهيد :

ال تزيد املساحة التي تستغرقها على خمس صفحات للبحث الذي يبلغ املقدمة قصيرة قد  -1

، في حين ان التمهيد يقع في عشرين صفحة أو أكثر خاصة في بحوث صفحة  200-300

  املاجستير والدكتوراه .

تتضمن املقدمة : ماهية املوضوع ، وضرورته ، ونطاقه ، ومنهج البحث وخطته ، بينما  -2

  موضوعات ذات اهمية ويصعب تجاهلها .يتضمن التمهيد 

تخلو املقدمة من شرح مستفيض للموضوع ، وقد تخلو من الهوامش ، وهذه املسائل  -3  

 . مسموح بها أو واجبة في التمهيد احيانا

 : منت البحث -3

ويشمل متن البحث األبواب التي تتفرع إلى الفصول ، والفصول التي تتفرع إلى املباحث    

إلى مطالب واملطالب إلى مقاالت متعانقة تعالج ناحية من نواحي البحث حتى يكتمل  واملباحث

بتسلسل منطقي على أن املعضلة أو املسألة في هذه املقاالت تحل تدرجيا ، وتنمو وتتفرع إلى 

 استنتاجات ودالئل .
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ص فإذا كنت قد وزعت بحثك على األبواب  ، فاكتب : الباب األول ، ويفضل أن تخص     

 لذلك صفحة كاملة وتكتبه بحرف ذي حجم كبير .

ثم تبدأ صفحة جديدة تكتب أسفل ربعها األعلى الفصل األول بحرف كبير ولكنه أصغر     

من حرف )الباب( ، وتكتب تحت الفصل عنوان املادة التي سيحتويها مثل : حياته ، نشأته ... 

 الخ .

 )في حدود السنتمتر( من أول السطر وتسير بالنقل    
 
 قليال

 
 بياضا

 
وتبدأ الفقرة األولى تاركا

 مع مالحظة :

 وضوح الحرف مع ضبط الرسم )اإلمالء( . -1

 والدقة في كتابة الهمزة . –وضع النقاط في أماكنها تحت الحرف أو فوقه  -2

 تضع نقطتين لهاء التأنيث . -3

 عالمات الترقيم اآلتية : مراعاة استعمال -4

 النقطة  .  -أ 

 توضع في أواخر الجمل التامة ، مثل :  -

 حسن الخلق يثبت املودة . 

 عالمة االستفهام ؟ -ب

 توضع بعد الجمل االستفهامية ، مثل : -

 كم لبثتم ؟ أين كنتم ؟ 

 توضع بين قوسين للداللة على شك في رقم أو كلمة أو خبر، مثل : -

 )؟(1966ولد سنة  

 عالمة التعجب ! -جـ

 توضع في نهاية الجملة التعجبية أو املعبرة عن الفرح أو الحزن ... .  -

 ، مثل :

 ما أجمل الصدق ! 

 الفاصلة أو الفارزة ،    -د

 توضع بين الجمل املتعاطفة ، مثل : -

 الكلمة : اسم ، وفعل ، وحرف .

النشر أثناء تدوين املصادر في الهوامش توضع بين اسم املؤلف وعنوان الكتاب ومعلومات  -

 ، مثل :

بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ، محمد باقر املجلس ي ، دار إحياء التراث 

 م .                             1983 -هـ  1403،   3لبنان ، ط  –العربي ، بيروت 

 الفاصلة أو الفارزة املنقوطة ؛ -هـ 
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 لألخرى ، مثل :تستعمل 
 
 للجمل التي تكون إحداها سببا

 للنجاح . 
 
 أستذكر دروس ي ؛ طلبا

 النقطتان :  -و

 : بعد القول أو ما هو في معناه )حكى ، حدث ، أخبر ، سأل ، أجاب ، روى ، تكلم( ، مثل -

 قال تعالى : )قل هو هللا أحد( .

  :اآلتية ( ، ) ما يلي ( ، أو ما يشبهها ، مثلبعد الصيغ املختومة بألفاظ : ) التالية ( ،  )  -

 أجب عما يأتي : كيف ُيعرف اليماني؟

 بعد كلمة )مثل( .  -

 "    "عالمة االقتباس  -ز

 من اخبار وشواهد ، مثل : -
 
 تحصر بينهما ما تقتبسه كامال

راَر " .  قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : " ال ضرَر وال ضِّ

 القوسان الهالليان ) (  -حـ  

 يوضع بينهما كلمة أو جملة تفسر كلمة غامضة سبقتها ، مثل : -

 الذهب األسود )البترول( هو مصدر ثروة دول الخليج .

 :، مثل  العبارات التي يراد لفت النظر إليها -

  .اتهمني املدير بالتقصير )ويعلم هللا أني مجد( ، فظلمني  

   [ ]القوسان املستطيالن   -ط 

ها الكاتب على النص املقتبس أو يثبت بينهما عبارة من عنده  
ُ
ل وتوضع بينهما زيادة قد ُيْدخِّ

 يراها ساقطة من النص الذي يحققه ، أو يكتمل بوجودها هذا النص ، مثل :

ا للمتوكل ولكنه حينما غضب عليه سجنه وصلبه   .  وكان ]علي بن الجهم[ صديق 

 عالمة الحذف ...  -ي

 توضع للداللة على أن هناك كالم محذوف من النص ، مثل : -

  وقف في ساحة املدرسة ... ثم أنشد

 : توضع عوضا عن الكالم الذي يستقبح ذكره ، مثل  -

تملكني الحزن واألس ى حين سمعت هذين الرجلين يتشاتمان، ويتبادالن أنواع السباب ،  

 . ... اآلخرفيقول أحدهما ... ويقول 

 سالمة النحو  -5

ضبط ما يجب ضبطه من أسماء االعالم أو ما يحتمل أن يخطئ فيه قارئ متوسط  -6

 الثقافة من مسائل اإلعراب والصرف .
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 ضع أرقام اإلحاالت واضحة وصغيرة ، أما تسلسلها فيأتي على إحدى طريقتين : -7

الفصل حتى نهايته وتكتب في الذيل من أول  4،  3،  2،  1األولى : أن تسير بها متسلسلة 

 )الهامش( ما تشير إليه هذه األرقام من املصادر والشروح .

الثانية : أن تحتفظ لكل صفحة بتسلسل خاص بإحاالتها ، فقد يكون في الصفحة 

الواحدة إحالة واحدة وقد تكون أربع إحاالت ... الخ ، حتى إذا بدأت صفحة جديدة بدأت معها 

 جديدة 
 
 .... . 3،  2،  1أرقاما

إذا انتهيت من تبييض الفصل األول ، تبدأ صفحة جديدة للفصل الثاني وتكتب في      

 اسفل الربع  االعلى منها : الفصل الثاني ، وتحته عنوان مادته .

وهكذا ... حتى تصل الباب الثاني فتكتبه بحرف كبير على صفحة خاصة ، وتبدأ     

 إن وجد ... وهكذا ...  –ى تصل الباب الثالث فصوله األول ، الثاني ... حت

 حساب 5أما أرقام صفحات الكتاب فاملفضل ان تبدأ أولى صفحات املقدمة بـ )    
 
( حاسبا

صفحتي الغالف الداخلي وصفحتي الورقة التي تترك أناقة بعدهما قبل املقدمة وال يكتب عليها 

 حتى لو كتب عليها كلمة  )على وجهها( إال عنوان البحث ثم تسير على أن تعطي
 
كل صفحة رقما

 واحدة أو تركها بيضاء .

وتكتب األرقام في العادة في أعلى الصفحة )وقد تكتب على يسارها األعلى أو يمينها( وفي    

 كاملقدمة 
 
 للصفحة البيضاء أو ذات الكلمة الواحدة التي تحمل عنوانا

 
هذه الحالة ال تكتب رقما

 على أن تحتفظ بالرقم لدى التسلسل(.    –والتمهيد والفصل األول 

 ومن املؤلفين من ال يضع أرقاما لصفحات املقدمة وإنما يجعلها : أ ، ب ، جـ ، د ... .

 لغة البحث وأسلوبه : -8

أسلوبه الجيد ويجب ومن األمور الواجب االنتباه إليها في كتابة البحث لغته السليمة و     

 :مراعات ما يلي

املفهومة و الفعالة : حيث يجب على الباحث ان يعبر عن افكاره في البحث لغة البحث  -أ

بجمل بسيطة وموجزه و ان يتجنب التنكر اال ذا كان ملطلوب لغرض التأكد على نقطة معينه 

 استخدام املصطلحات العلمية بشكل دقيق و مفهوم .

يقة وتجنب دقة الصياغة حيث يجب على الباحث استخدام الجمل والتعابير الدق -ب

الحشو في الكتاب وتجنب استخدام العبارات الرنانة التي ال يجب استخدامها في البحث العلمي 

. 
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استخدام الجمل والتراكيب املناسبة ان استخدام الجمل القصيرة الواضحة  -جـ  

والتراكيب املناسبة يجعل الباحث اكثر وضوحا ويجب يتجنب استخدام الجمل االحتمالية التي 

 لها اكثر من معنا . يكون 

اختيار الكلمات والعبارات التي توضح وتخدم الهدف من البحث حيث يجب على  -د 

الباحث ان يتجنب استخدام االلفاظ العامية واالبتعاد املصطلحات املعربة االجنبية التي لها 

 بديل في اللغة العربية .

 مراعات قواعد اللغة من نحو وصرف عند كتابة البحث . -هـ 

 :االقتباسسادسًا:         

 ما يرجع الباحث إلى االقتباس     
 
هو النقل بالنص من املصدر العلمي أو الكتاب وغالبا

نتيجة الصعوبة التي يواجهها في إعادة صياغة الفكرة أو االستشهاد بالنص الحرفي لغرض 

 تدعيم فكرة معينة .

 أنواع االقتباس :

 .االقتباس النصي -1

هو عبارة عن نقل عبارات الكاتب بنصها دون أي تصرف فيها، بقصد تدعيم وجهة    

 نظر، أو إبراز خطأ صاحب النص .                                                         

  :                                                     أما شروط االقتباس النص ي فهي كالتالي

 تأكد من صحة نسبة النص إلى قائله، وذلك بالرجوع إلى مصدره األصليال -1

مراعاة الدقة في النقل ووضع ما يقتبس بين هاللين واإلشارة في الحاشية إلى املرجع  -2

 الذي اقتبس منه .

ث أن يضَع ألجل التمييز بين الكالم املقتبس وبين ما  -3 يقرأ له من اآلخرين ، على الباحِّ

ن صغيرين داخل قوسين كبيرين بما يفيد ان املصدر نفسه قد اقتبس الفقرة ذلك في قوسي

 كتاب آخر   ("....").من   

ف جزٍء غير مفيد بالنسبة له من النّصِّ املقتبس،  -4
ْ
ا إلى حذ يضطر الباحث أحيان 

قاط متتابعة هكذا  عليه أن (...).                                           وعندئٍذ   يكمل النصَّ بنِّ

 في موضع ،  -5
 
ا منقوال ب التناقَض فيما ينقل من نصوص ، بحيث يثبت نصًّ أن يتجنَّ

 ويأتي بآخَر يناقضه في موضع ثاٍن . 

محافظة الباحث على شخصيته بين االقتباسات، وذلك عن طريق التمهيد للنص  -6

ة فيه ، واملقارنة بين النصوص بعضها ببعض املنقول والتعليق عليه ، وشرح النصوص الصعب

         . 
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 يكون االقتباس     
َّ
وإذا تجاوز ما ُيراد اقتباُسه صفحة ، فاألفضل في هذه الحالة أال

ا ث ويصوغه بأسلوبه .                                                    حرفيًّ  ، بل يوجزه الباحِّ

  التلخيص طريق عن االقتباس-2

    ، 
 
يعتمد الباحث في بحثه على ما كتبه سابقوه ، ومن ثم يحاول أن يضيف إليه جديدا

ولكن لو ذهب الباحث يعرض آراء سابقيه واستنتاجاتهم كما هي في بحثه ألدى ذلك إلى ازدياد 

 آخر يتفادى به هذا العيب، وهو 
 
، ومن هنا يسلك الباحث طريقا

 
 معيبا

 
حجم بحثه ازديادا

يص، حيث يستخلص صفحات متعدد في سطور محدودة، ويشير في النهاية إلى طريق التلخ

 املرجع وبقية البيانات .                                               

 الصياغة باعادة االقتباس -3

قد يحتاج الباحث إلى إعادة صياغة النص إذا رأى فيه صعوبة على القارئ، فيعيد    

اص. ويوضح ما فيه من الغموض والخفاء ، وذلك بعد فهمه واستيعابه صياغته بأسلوبه الخ

  له .

 : واملقصود من استعمال هذه الطريقة

  تقليل النقول النصية في الرسالة حيث ال يوجد هناك داع . –أ 

 إبراز قدرات الطالب في فهم النصوص وحسن استخدامها . –ب 

 : اهلوامشسابعًا: 

يخصصه الباحث في أسفل الصفحة ؛ ليدّون فيه معلومات ذات الهامش : هو الجزء الذي 

 .ببحثه صلة

 :وظائف اهلامش 

 توثيق املادة التي يقتبسها الباحث . -1

  تفسير معنى كلمة غامضة . -2

 توضيح مصطلح من املصطلحات العلمية . -3

 التعريف بأحد األعالم . -4

 التعريف بأحد األماكن . -5

 التي يرى الباحث أن ذكرها في املتن يعوق تسلسل األفكار . إبداء بعض التحفظات -6

 اإلشارة إلى رأي معين . -7

 اإلحالة إلى مكان آخر في البحث . -8

 اإلحالة إلى مجموعة من املراجع ملن أراد التوّسع في فكرة ما . -9

 :طرائق كتابة اهلامش  
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ُرق ي   
ُ
 ط

ُ
دون الهوامش بأسفل الصفحة ، وللتهميش ثالث

ُ
 الطريقة التي ت

ُ
تخير منها الباحث

يستحسن السيَر عليها في البحث ، وينبغي أن يستقر رأيه على واحدة منها حين البدء ، فيلتزم 

 السير عليها حتى نهاية البحث ، وفيما يلي عرض ُمفصل لهذه الطرق :

      الطريقة األوىل : وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة :                        

ماثل 1وتبدأ من رقم )   
ُ
ا في أعلى لدى نهاية النص ، أو الفكرة ، ُيقابله الرقم امل ( ُمدون 

وضع في أسفل كل صفحة هوامشها، وكل صفحة ُمستقلة بأرقامها ومراجعها، 
ُ
بالهامش . وت

 وكل ما يتصل بها .                                                                     

 الطريقة الثانية : إعطاء رقم ُمتسلسل ُمتصل لكل فصل على حدة:                       

( ويستمر إلى نهاية الفصل ، مع اختصاص كل صفحة بهوامشها 1يبدأ من رقم )   

جمع كل الهوامش والتعليقات ؛ لتدوينها في نهاية الفصل .            
ُ
 وتعليقاتها ، وت

 :اهلوامش كلها يف نهاية البحث أو الرسالة  مجعالطريقة الثالثة : 

 من بداية املوضوع، حتى نهايته .
 
ا ُمتسلسال عطى رقم 

ُ
 وهنا ت

 :قواعد استعمال اهلوامش 

ا باسم املؤلف ، وقد  -1 تدوين املصادر في الهوامش ، إما أن يكون بذكر اسم املصدر متبوع 

 ، ثم االسم( ويرد بعد هذا اسم الكتاب ، وقد يكون بذكر 
 
يكون بوضع اسم املؤلف )اللقب أوال

 باسم الكتاب ، وال مفاضلة بين هذه الطريقة وتلك ، غير ان على 
 
لقب املؤلف ثم اسمه متبوعا

احث أن يأخذ في بحثه كله بطريقة واحدة ، وأن يبين رقم املجلد إذا كان متعدد املجلدات ، الب

                                                          ورقم الصفحة .     

إذا تكرر النقل من مصدر واحد في صفحة واحدة من البحث دون فاصل ، واختلفت  -2

 ، وفي املرة الثانية أو الثالثة 
 
الصفحات املقتبس منها ، فإن املصدر ُيذكر في املرة االولى كامال

ذكر كلمة )املصدر نفسه( مع بيان رقم الصفحة ، أما إذا لم تختلف هذه الصفحات املقتبس 
ُ
ت

 فإنه ُيكتفى بذكر كلمة )املصدر نفسه( دون ذكر رقم الصفحة .                       منها ،

 ، فإنه يذكر في الهامش اسم املصدر أو املرجع  -3
 
 حرفيا

 
إذا كان الباحث قد نقل نصا

مباشرة ، فإذا كان قد تصرف في النص ، ولم يلتزم بحرفيته فإنه يذكر قبل املصدر أو املرجع 

لإلشارة إلى أن ما ورد في الصلب ليس كما جاء في مصدره دون تغيير ، وان  كلمة )انظر(

 الباحث نقل املضمون وتصّرف في العبارة .                                                   

ستخدم عالمة يساوي )=( في بداية الهامش في  -4
ُ
فرط للحاشية ت

ُ
في حالة الطول امل

لتنبيه القارئ إلى أن هذه الحاشية هي امتداد للحاشية في الصفحة  الصفحة التالية ؛ وذلك
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  السابقة. .

 قد يعتمد الباحث على ُمحادثٍة شفوية أو ُمحاضرة ، واإلشارة إليها حينئٍذ تكون هكذا : -5  

                    ( أذن باإلشارة إليه .2015: حديث شخص ي )نوفمبر  )اسم املحاضر( 

 أو : 

 ( أذن باإلشارة إليها .           2/12/2016: محاضرة عامة بتاريخ ) املحاضر()اسم 

كر اسم املؤلف في صلب الرسالة ، فال داعي إلعادة االسم في الهامش ، بل ُيذكر  -6
ُ
إذا ذ

ال الصفار ، فالهامش يكون عنوان الكتاب فقط ، كاْن يرد في صلب الرسالة عبارة مثل : ق

 .                                                                      57الدرجات :  بصائر: كاآلتي

وإذا ورد اسم املؤلف وعنوان الكتاب في صلب الرسالة ، فال داعي إلعادة ش يء منهما ،    

 .                                                                                   44فإذا قيل : وفي غيبة الطوس ي ما يشير إلى أن ... ، يكون الهامش كاآلتي :                   ص

ا لتفصيل ُمجمٍل ورد في صلب الرسالة ، وال ُيمكن إثبات هذه  -7 توضع اإليضاحات أحيان 

اإليضاحات في صلب الرسالة ؛ ألنها غير أساسية فيها ، فلو وردْت لقطعت اتساَق الرسالة 

 
َ
بعد هذه اإليضاحات عن صلب الرسالة ، وتوضع في املالحق وتسلُسل

ُ
ها ، فالقاعدة حينئٍذ أن ت

إذا كانت طويلة ، فإذا كانت قصيرة ُوضعت في الحاشية ، ولكن ينبغي أال يكون الدليل عليها 

ز أمثاُل هذه اإليضاحات بعالمة خاصة  ميَّ
ُ
ا كالذي ُيوضع عند اإلشارة للمصدر ، بل ت ا عاديًّ رقم 

ورد إيضاٌح ثاٍن على نفس الصفحة كانت اإلشارة له نجمتين )**( كا
ُ
 )*( ، فإذا أ

 
لنجمة مثال

 وهكذا.                                                 

إذا كان االقتباس ليس من األصل بل من كتاب اقتبس منه لتعذر الحصول على  -8

 كاآلتي : األصل، كان الهامش

( اسم الكتاب في كتابه ) )اسم صاحب الكتاب(( ، اقتبسه 127الغيبة ، النعماني ، ص ) 

 . 48ص

إذا أراد الطالب اإلشارة إلى عدة صفحات ُمتتابعة ، جاز له أن ُيعيد رقمي الصفحتين  -9

 ( وهكذا .219 -214كاملين مثل : صفحات )

، ما دامت هذه التفاصيل سترد في ال داعي ألن يذكر الهامش مكان طبع املرجع وتاريخه -10

 قائمة املراجع التي سُتذكر في آخر الكتاب .

 :السرقة العلمية سابعًا: 

ليها يعتقد هي تقديم نصوص أو أفكار مأخوذة من مصادر أخرى  بطريقة تجعل املطلع ع   

 أنها من إنتاجك أنت .

 ومن أسباب اللجوء إلى السرقة العلمية :

 إنجاز املهام إلى أن يحل املوعد النهائي لتسليم البحث .قصر الوقت وتأجيل  -1
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 صعوبة البحث املطلوب .  -2 

 اعتياد الطالب القيام بهذا العمل .  -3

الستشهاد واالقتباس من عدم وضوح مفهوم السرقة العلمية والطريقة الصحيحة ل -4

 املراجع .

 كيف جتنب طالبك خطأ الوقوع يف السرقة العلمية؟

  النصائح لتجنب وقوع طالبك في هذه املشكلة  : وإليك بعض

وضح بالتحديد وبدقة للطالب ، ومنذ اليوم األول من الفصل الدراس ي، مفهوم السرقة  -1

 أهمية حقوق امللكية الفكرية واألمانة العلمية واالستخدام األمثل للكتابات 
 
العلمية، موضحا

 العلمية واملراجع، والعقوبات املترتبة عليها. 

وضح للطالب عدم قبولك باللجوء للمكاتب التي تقوم بتجهيز هذه البحوث لحساب  -2

الطالب. واعرض بعض النماذج من البحوث وناقش مع الطالب نقاط القوة والضعف فيها؛ 

 أن معظم هذه البحوث ال   حتى يدرك الطالب أنك على علم بما هو موجود بالفعل،
 
موضحا

 .تنشد األفضليرقى للمستوى املطلوب، وأنك 

حدد موضوعات البحوث للطالب في وقت مبكر من الفصل الدراس ي حتى تسمح  -3

بالوقت الكافي للتعمق في البحث. ووضح أن الهدف من البحث هو تعلم مهارات التفسير 

 .والتحليل واستخدام املعلومة، وليس مجرد تجميع املادة العلمية والحصول على منتج نهائي

لبحث بشكل دوري كل فصل دراس ي، حتى ال يتم تداول هذه البحوث غير موضوعات ا -4

 . بين الطالب أو بيعها أو شرائها

شجع الطالب على استخدام مصادر متنوعة للحصول على املادة العلمية، بحيث يكون  -5

بعضها من املراجع واملجالت املطبوعة والبعض من اإلنترنت أو من خالل املشاهدات أو 

 .إلخ؛ وذلك لتفادى القص واللصق… خصية أو االستبياناملقابالت الش

 للبحث -6
 
 أوليا

 
  شجع الطالب على اتباع املنهجية العلمية في الكتابة ، كأن تطلب مخططا

، فهذا  أو نسخة أولية من البحث لتقييمها قبل تقديم النسخة النهائية وعناصره األساسية

   . يكون من الصعب تحقيقه باستخدام بحوث منقولة
 
قبل املوعد النهائي لتقديم   وحدد وقتا

 .النسخة األولية من البحث ملراجعته

 اخلامتة  ثامنًا: 

 تطول     
ّ

عتبر الجزء األهم في البحث ، وُيستحسن أال
ُ
أما الخاتمة فتجيء في أخر البحث وت

 تزيد على عشر صفحات في بحث يزيد على ثالثمائة صفحة ؛ ألن طولها 
ّ

، واملفضل فيها أال

يضيع الفائدة التي وجدت من أجلها ، وألن املادة التي يمكن أن تطيل الخاتمة يحسن بها أن 

رد إلى أ
ُ
 .البحثماكنها املناسبة من فصول ت
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 واملعتاد في الخاتمة :

 : أن تتضمن خالصة ملجموع البحث تثبت في ذهن القارئ النقاط األساسية في مجموع 
 
أوال

 ما قرأه .

 والباحثون إزاء هذه الخالصة على حالين :

 باألخير  -أ
 
 بالفصل األول ومنتهيا

 
ْينا في  منهم من يسير فيها كما سار في بحثه مبتدئا

َ
 : رأ

 
قائال

 الفصل األول كذا وعلمنا في الفصل الثاني كذا .

 ومنهم من يثبت النقاط األساسية على منهج جديد يبتدئ باألهم ثم األقل أهمية . -ب

وال بد من أن تكون الحال الثانية أرقى ألنها تدل على تمكن الباحث من مادته وانسجامه 

إنها تغير الجو على القارئ وتجدد نشاطه وتغريه باالستمرار وإياها ونفوذها في مسارب نفسه ثم 

 على قراءة ما سبق أن قرأه .

 جديدة من معلومات لم يسبق ذكرها  –زيادة على التلخيص  –وتتضمن الخاتمة 
 
أمورا

 في فصول الكتاب ، ومن آراء جديدة لم يكن من حقه أن 
 
ولم يجد لها الباحث مكانا مناسبا

 -فيحق له ذلك ، فهي  –في الخاتمة  –حثه ألنها تعد )شخصية( ، أما هاهنا يبديها في غضون ب

 من الفرص النادرة التي يستطيع أن يتحرر فيها املؤلف )في حدود بالطبع(. –والحالة هذه 

 : من الباحثين من يضرب عن التلخيص في الخاتمة فال يستعيد مادة عرض لها أو  
 
ثانيا

 في طوايا بحثه كأنه رأيا عرضه ، وإنما يفاجئ ال
 
قارئ برأي جديد أو باالستفاضة برأي مّر ضائعا

  لدراسة أخرى ونقاش 
 
يفتح ذهن القارئ إلى أمر خطير انتهت إليه الدراسة ويجدر أن يكون بدءا

 جديد .

 قائمة املصادر واملراجع : تاسعًا: 

 واستعملها الباحث عليها اعتمد التيفي نهاية البحث يدرج الباحث قائمة باملصادر واملراجع  

 في 
 
ا منها اقتبس سواء بحثه ألغراض فعال  من باالستفادة أو األصلي باملصدر جاءت كما او حرفي 

 والوثائق والتقارير والدوريات واملجالت الكتب على القائمة هذه وتشمل .فيها الواردة الفكرة

  .وعرضها الخ … واملقابالت الشخصية والقوانين الحكومية

هي أقدم ما يحوي مادة عن موضوع ما ، أما  والفرق بين املصدر واملراجع ، أن املصادر 

 على املصادر األساسية األولى ، فتعرض لها 
 
املراجع فهي التي تعتمد في مادتها العلمية أساسا

 .النقد ، أو التعليق ، أو التلخيص   بالتحليل ، أو

رتب الكتب في فهرست و
ُ
 بطرائق شتى منها الطريقتان اآلتيتان : واملراجع املصادر ت

 على أساس اسم الكتاب ، وكما يأتي : -1
 
 هجائيا

 
 أن يرتبها ترتيبا
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اسم الكتاب ، اسم املؤلف فلقبه )مع تاريخ الوفاة( ، اسم املحقق ،  اسم املطبعة ، مكان 

  الطبع ، ، رقم الطبعة ، سنة الطبع .

 مثل :

ثقة اإلسالم أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي رحمه هللا )ت : ،  الكافي

،  3تهران ، ط -هـ ( ، صححه وعلق عليه على أكبر الغفاري ، دار الكتب اإلسالمية  329/  328

 هـ .   1388

 على أساس اسم املؤلف ، ويمكن تدوين املعلومات عن الكتاب  -2
 
 هجائيا

 
أن يرتبها ترتيبا

 مؤلفه ودار النشر كما يأتي :و 

لقب املؤلف ، االسم الشخص ي للمؤلف )مع تاريخ الوفاة( ، اسم الكتاب ، اسم املحقق ، 

 لطبع ، رقم الطبعة ، سنة الطبع .اسم املطبعة ، مكان ا

 مثل :

هـ( ، بصائر الدرجات ، 209الصفار ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ )ت : 

 م.   2010 -هـ  1431،  1لبنان ، ط  -للمطبوعات ، بيروت  منشورات شركة األعلمي

 وهناك قواعد عامة عند استخدام املصادر واملراجع ، منها :

 القرآن الكريم هو أول املصادر وال يدخل في الترقيم . -1

 .عند عدم وجود تاريخ النشر نكتب الرمز ] د.ت[ أي : )دون تاريخ( -2

  . نكتب ]د.ط[ أي : )دون طبعة(عند عدم وجود رقم الطبعة  -3

  .كل مرجع ُيذكر في قائمة املراجع ، يجب أن يكون مستخدما في متن البحث  -4

ذكر املصادر واملراجع في الخاتمة . -5
ُ
  ال ت

6- . 
 
 علميا

 
  إذا كان للكتاب اكثر من طبعة نختار الطبعة املحققة تحقيقا

  إذا اشترك أكثر من اسم في الحرف األول ، -7
 
أخذنا الحرف الثاني او الثالث ... الخ أساسا

 للتقديم .

  :الفهرس عاشرًا: 

يشترط في الدراسة العلمية أن يلحق بها عدد من الفهارس املناسبة ملادة البحث لتدل على  

املقدرة التنظيمية لدى الباحث والصبر على إيفاء كل جزء من أجزاء املنهج ولتسهل على 

 املراجع الوصول إلى مراده عن اقصر طريق وأيسر وقت .

اع كلها في أي بحث ، وإنما ُيشترط أن يتوافر والفهارس أنواع ، وال ُيشترط أن تتوافر األنو 

منها في البحث ما هو فيه ومن طبيعته ، وقد يكون في بحث من الفهارس ما ال يكون في اآلخر ، 

وقد يكون في اآلخر ما ال يكون في غيره ، وقد يكون في بحث فهرس واحد أو فهرسان ويكون في 

 بحث ثالثة أو أربعة أو أكثر .
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 من أنواع الفهارس ما يأتي :  ويمكن أن نعدد 

 فهرس األعالم )لألشخاص( . -1

 فهرس القبائل . -2

 فهرس امللل والنحل )املذاهب والطوائف( . -3

 فهرس األماكن )البلدان ، الجبال ، األنهار...( . -4

 فهرس اآليات . -5

 فهرس األحاديث . -6

 فهرس األمثال . -7

 ... البحور( . فهرس القوافي )األبيات ... األشطر  -8

 فهرس الكتب الواردة . -9

 فهرس املصطلحات الفنية )أو األلفاظ الحضارية( . -10

 فهرس املفردات اللغوية . -11

 فهرس األحداث ... والسنين . -12

 فهرس الصور )والخرائط( . -13

 فهرس املصادر واملراجع . -14

 عندما يقال : الفهرس أو فهرس املحتويات أو املوضوعات . وهذا وحده املعروف  -15
 
سابقا

الفهرست ، ولكننا احتجنا إلى هذه الكلمة )املحتويات( أو )املوضوعات( بعد ان تعددت فهارس 

 الكتاب ، ومن الباحثين من يضع هذا الفهرس في أول الكتاب )بعد املقدمة( .

 
 
 
 
 

 واحلمد هلل اوال واخرًا
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