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 مقــرر بحث ومكتبة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

 ة والسالم على املبعوث رمحة وهداية وإرشاًدا للعاملني ..وبعد ..احلمد هلل والصال

 هيو  العلميلبحث ابتعريف مكونات مصطلح  البداية نقوم يف

:البحث أوال: 
 لغة : يأتي مبعنيني :ث البح

.األرض(  يفقول اهلل تعاىل ) فبعث اهلل غرابًا يبحث  هو من،  احلفر والتنقيب -1

 ةبرءا و منه مسيت سورة ،   تتصل به اليتموضوع ما و مجع املسائل  يفاالجتهاد و بذل اجلهد   -2

قلوبهميف شفت ما يدور ألنها حبثت عن املنافقني و ك؛بالبحوث 

لالستعالم و االستقصاء املنظم الذى يقوم به  فهناك تعريفات كثرية تدور معظمها حول كونه وسيلة االصطالح: يفأما 

 .تطوير أو تصحيح أو حتقيق معلومات موجودة بالفعل  الباحث بغرض اكتشاف معلومات جديدة أو

 التعريفات:ومن بني هذه 

الشامل والدقيق  التقصيميكن بواسطتها الوصول إىل حل ملشكلة حمددة و ذلك عن طريق للدراسة  أنه وسيلة -

: 1998احملددة.) سعد الدين صاحل،  تتصل بهذه املشكلة اليتميكن التحقق منها و  اليتجلميع الشواهد و األدلة 

11

لم بواسطة طائفة من القواعد العامة الع يفاحلقيقة  لياجمموعة من القواعد العامة املستخدمة من أجل الوصول  هأن -

عامر إبراهيم عملياته حتى يصل إىل نتيجة معلومة تهيمن على العقل و حتدد اليت

الرتبوية تعنى: تقص دقيق ناقد و منظم و موجه يوضح ظاهرة أو حل  معجم املصطلحات يفكما يذكر أن حبث  -

بيعة املشكلة و الظروف احمليطة بهاأساليبه و تقنياته وفقًا لط مشكلة و ختتلف

 : ثانيا : العلمي

 تتصف بالصحة والصدق و الثبات اليتنسبة إىل العلم و هو املعرفة املنظمة  
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 الفرق بني العلم و املعرفة : 

فهم  يف كنتيجة خلرباته تتكون لدى الفرد اليتجمموعة من املفاهيم و اآلراء و التصورات الفكرية  هي املعرفة أن

 الظواهر و األشياء املفيدة 

 املعرفة و متحيص احلق من الباطل أما العلم فهو أسلوب حتقيق هذه

حتكمها قوانني عامة  اليتيتعلق جبسر مرتابط من احلقائق الثابتة املصنفة و ي هو ذلك الفرع من الدراسة الذ العلمو 

صاحل،  نطاق الدراسة )سعد الدين يفجلديدة على طرق و مناهج موثوق بها الكتشاف احلقائق ا و حتتوى

 العلمي( مفهوم البحث1998:14

 ثالثا : البحث العلمي :

 التعريفات تلك تعددت حيث ؛" العلمي البحث" مفهوم على أطلقت اليت التعريفات كل حنصر أن اليسري من ليس

 ما مشكلة دراسة على التأكيد حول تقيتل التعريفات تلك معظم ولكن ؛ ومناهجه وجماالته ألهدافه تبعا ؛ وتنوعت

 حياديتها اختالف رغم العلمية البحوث بني الوحدة من نوعا يعطي وهذا ؛ دقيقة علمية لقواعد وفقا ؛ حلها بقصد

 .. أنواعها وتعدد

 املفهوم هذا حول اجتاهاتهم وتباينت مداخلهم اختلفت كما،  العلمي البحث مفهوم الباحثني من العديد تناول وقد

 ، ومن تلك التعريفات مايلي: العلمية قناعته أو ميوله وحسب اخلاصة زاويته من إليه نظر قد منهم واحد فكل، 

الشامل و الدقيق  التقصيأنه وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل ملشكلة حمددة وذلك عن طريق 

شكلة حمددةتتصل مب اليتميكن التحقق منهاو  اليتجلميع الشواهد و األدلة 

، خفاجةوراء املعرفة باتباع أساليب علمية مقننة) فاطمة صابر و مرفت  السعيهو البحث املستمر عن املعلومات و

2002225

استقصاء واستنتاج املعرفة العلمية باالستعانة بالوسائل املنظمة  يفيبذهلا الباحث  اليتهو تلك احملاوالت الناشطة 
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البحث افالوصول إىل أهد يف

للبحث  التالينستطيع أن نضع التعريف  و يالحظ أن هذه التعريفات تدور كلها حول مفهوم واحد و بناًء عليه

 : العلمي

مشكلة من مشكالت   معاجلة أي يفيسلكها الباحث  اليتمن الطرائق واخلطوات املنظمة واملتكاملة  جمموعة أنه

أو تصحيح معلومات سابقة أو هانًا ؛ بهدف التوصل إىل نتائج جديدة تدلياًل و بر املعرفة كشفًا و اخرتاعًا أو

 . باختالف أهداف البحث العلمي ووظائفه وخصائصه وأساليبهف وهذه الطرائق ختتلتطويرها  . 

 أهمية البحث العلمي :ـ 

 سباق حمموم للوصول إىل أصبحت احلاجة إىل البحث العلمي يف وقتنا احلاضر أشد منها يف أي وقت مضى ؛ حيث أصبح العامل يف
 أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املثمرة اليت تكفل الراحة والرفاهية لإلنسان وتضمن له التفوق على غريه.

أولته الكثري من االهتمام وقدمت  -وبعد أن أدركت الدوُل املتقدمة أهمية البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤيده يف التقدم والتنمية 
ا حيتاجه من متطلبات سواء كانت مادية أو معنوية ؛ حيث أن البحث العلمي يعترب الدعامة األساسية لالقتصاد والتطور . له كل م

والبحث العلمي يعد ركنا أساسيا من أركان املعرفة اإلنسانية يف ميادينها كافة كما يعد أيضا السمة البارزة للعصر احلديث، فأهمية 
األمم أدركت أن عظمتها وتفوقها ترجع إىل قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية . ومع أن البحوث  البحث العلمي ترجع إىل أن

حتتاج إىل وسائل كثرية معقدة وتغطي أكثر من جمال علمي وتتطلب األموال الطائلة ؛ إال أن الدول املدركة لقيمة البحث العلمي 
 .1علمية دعائم أساسية لنموها وتطورها ترفض أي تقصري حنوه ؛ ألنها تعترب البحوث ال

وأيضا فإن اإلملام مبناهج البحث العلمي وإجراءاته أصبح من األمور الضرورية ألي حقل من حقول املعرفة ؛ بدءًا من حتديد مشكلة 
 البحث ووصفها بشكل إجرائي واختيار منهج وأسلوب مجع املعلومات وحتليلها واستخالص النتائج ..

ي يساعد على إضافة املعلومات اجلديدة ويساعد على إجراء التعديالت اجلديدة للمعلومات السابقة بهدف استمرار والبحث العلم
 تطورها.

و يفيد البحث العلمي يف تصحيح بعض املعلومات عن الكون الذي نعيش فيه وعن الظواهر اليت حنياها وعن األماكن اهلامة 
ب على الصعوبات اليت قد نواجهها سواء كانت سياسية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية والشخصيات وغريها، ويفيد أيضا يف التغل

 وغري ذلك

كما يفيد البحث العلمي اإلنسان يف تقصي احلقائق اليت يستفيد منها يف التغلب على بعض مشاكله ، كاألمراض واألوبئة ، أو يف 
يف التفسري النقدي لآلراء واملذاهب واألفكار، ويف حل املشاكل االقتصادية  معرفة األماكن األثرية ، أو الشخصيات التارخيية ، أو

 والصحية والتعليمية والرتبوية والسياسية وغريها، ويفيد يف تفسري الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها عن طريق الوصول إىل تعميمات وقوانني
 عامة كلية .

                                                           
 48،  49ص ، انظر: ، البحث العلمي ، مناهجه وتقنياته ، محمد زيان عمر  1
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لمي واحدًا من اجملاالت اهلامة اليت جتعل الدول تتطور بسرعة هائلة وتتغلب وميكن القول: إنه يف وقتنا احلاضر أصبح البحث الع
  2على كل املشكالت اليت تواجها بطرق علمية.

 
 أهداف الدراسة من قاعة حبث يف قسم الدعوة :

أواًل
لطريقة الِعلميَّة، اليت متكِّنه من أنه يساعد على ُرقيِّ األمم يف وقت قياسي؛ ألنَّ الباحث يف هذه احلالة إمنا يسري يف أحباثه على ا

اختصار الوقت، والوصول إىل النتائج من أْقصر طريق، حتى ال يضلَّ يف متاهات العلم وأروقته
ثانًيا

البحث وسيلُة اإلبداع واالبتكار، كما أنَّه وسيلٌة لكشف األخطاء الشائعة، الناجتة عن األحباث غري املنهجية،فبواسطة هذا الِعلم 
أن يكتشفوا كثرًيا من النظريات العلميَّة يف كل جماالت املعرفة، و استطاعوا أن يكتشفوا  -كما أسلْفنا  -اع علماُء املسلمني استط

على سبيل املثال( -األخطاَء اليت وقع فيها فالسفُة اليونان وعلماؤهم )راجع كتاب "احليوان" للجاحظ 
أن ُيبطلوا كثرًيا من النظريات القدمية يف الَفَلك والنجوم والطبيعة، وأن يضعوا بداًل منها نظرياٍت  كما استطاَع العلماُء امُلْحَدثون يف أوربا

جديدًة، ومردُّ ذلك إىل التطور السريع الذي حلق بأساليب البحث، ممَّا حَدا بالدول إىل إنشاء املراكز العلميَّة املتخصصة يف البحث 
األدبي والعلمي يف خمتلف اجلامعات

ثالًثا
للبْحث أهميٌة خاصَّة يف املرحلة اجلامعية؛ إذ يعد وسيلًة من وسائل التعليم الذاتي، فِمن خالله تتعرَّف الطالُبة على أسلوب البحث 

ٌة مهمَّة وطريقته، وتتعلَّم كيف تصل إىل املعلومات بنفسها، وتتحقَّق منها، وتصل إىل النتائج املرُجوَّة من عملها، وذلك يف حدِّ ذاته مثر
من مثار البحث أن ُيعدَّ كادر علمي إعداًدا جيًدا، ُيؤهَّل للعمل يف املضمار ذاته بعد أن يشتدَّ ساعُدها، موجهة ومعلمة، وأستاذة 

ومرشده
رابًعا

 ْكر اإلنسانيالبْحث ميكِّن اإلنساَن من امتالك مهارات خاصَّة، جتعله قادًرا على العطاء، وعلى إضافة اجلديد إىل رصيِد الِف

 مناهج البحث العلمي: 
 أواًل : مفهوم املنهج

 املنهج يف اللغة : مأخوذ من نهج ، يقال : طريٌق َنْهج : َبيٌِّن واِضٌح، وهو النَّْهج ، واجلمع َنهجات وُنُهج وُنهوج
 (48ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجًا()املائدة: من اآليةو َمْنَهج الطريِق : وَضُحه. وامِلنهاج : كامَلْنَهج . ويف التنزيل: ) ِلُكلٍّ َجَعْلَنا  

 3ا وَأنَهج الطريُق: وَضَح واْسَتباَن وصار َنْهجا واِضحًا َبيِّنًا ، وامِلنهاج : الطريُق الواِضُح. واْسَتْنَهج الطريُق: صار َنْهج
 املنهج يف االصطالح :

طائفة من القواعد العامة ، تهيمن على سري العقل ، وحتدد عملياته ،  " الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة
 4حتى يصل إىل نتيجة معلومة " 

 
 ثانيا: أهمية املنهج:

إن قضية املنهج قضية مهمة جدا السيما يف النواحي العلمية ولقد زخر التاريخ اإلسالمي بكوكبة من العلماء كان أعظمهم قدرا 
ا ، كما واجهت الساحة العلمية عرب التاريخ مشكالت عديدة كان من أخطرها غياب املنهج الصحيح أو وأكربهم أثرًا أوضحهم منهج

 عدم وضوحه للمتلقني .
                                                           

 13ص رشدي فكار،هجية الحوار والتحدي اإلعجازي لإلسالم في هذا العصر ، لمحات عن من 2
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  169ص ، صالح نبن حمدالعساف  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،  4
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 ونستطيع أن نلخص أهمية املنهج من خالل النقاط اآلتية :
 السري العلمي خبطوات سليمة متسمة بالوضوح والبيان . -1
 شودة واهلدف املرسوم .اختصار الطريق للوصول إىل الغاية املن -2
 انه ضمان بإذن اهلل من التعثر والعقبات اليت حتول دون الوصول إىل املقصود . -3
 حتقيق النفع املنشود واألثر املعقود . -4
 5التزود بأهم رصيد يف حياة العلماء وما هو أهم من جمرد املعلومات أال وهو قضية املنهج القويم لنسري على مسارهم الصحيح . -5

 
  أنواع مناهج البحث العلمي:ثالثا: 

 ميكن تقسيم مناهج البحث باعتبارين اثنني :
 له ثالثة أنواع من املناهج:االعتبار األول : باعتبار العمليات العقلية ، اليت توجهها ، أو تسري على أسسها ، وهو بهذا االعتبار 

  : املنهج االستداللي أو االستنباطي 
ملقدمات والنتائج ، أو بني األشياء وعللها ، على أساس املنطق العقلي ، والتأمل الذهين ، فهو يبدأ بالكليات وفيه يربط العقل بني ا

 ليصل منها إىل اجلزئيات.
 
 : املنهج االستقرائي 
للتجريب وهو على عكس سابقه ، يبدأ باجلزئيات ليصل منها إىل قوانني عامة ، ويعتمد على التحقق باملالحظة املنظمة اخلاضعة  

 والتحكم يف املتغريات املختلفة ..
 
  :) املنهج االسرتدادي ) التارخيي 

 فيعتمد على عملية اسرتداد ما كان يف املاضي ليتحقق من جمرى األحداث ، ولتحليل القوى واملشكالت اليت صاغت احلاضر ..
 

 ثالثة أنواع من املناهج :د أن له الثاني:باعتبار أسلوب اإلجراء ، وأهم الوسائل اليت يستخدمها الباحث ؛ جن
 : املنهج التجرييب 

 وهو الذي يعتمد على إجراء التجارب حتت شروط معينة .
 
 : منهج املسح 

، ومنهج دراسة  الكشفية والوصفية والتحليليةوهو الذي يعتمد على مجع البيانات ميدانيًا؛ بوسائل متعددة ، ويتضمن الدراسة 
 حدة معينة ، فردًا كان أو وحدة اجتماعية ، ويرتبط باختبارات ومقاييس خاصة .احلالة ، وينصب على دراسة و

 
 :)املنهج التارخيي ) الوثائقي 
 ..6ويعتمد على الوثائق واملخلفات احلضارية املختلفة 

قت أهمها من حيث واجلدير بالذكر أن املنهج التارخيي يعد أبسط املناهج استعمااًل كطريقة حبث إن مل يكن أساسها ، ويف نفس الو
 . 7التطبيق 

 وهكذا تتعدد مناهج البحث العلمي بتعدد املشارب واملذاهب واإلمكانيات أيضًا.  
 

                                                           
5
 دروس الشيخ عبد الرازق عفيفي ، ملتقى أهل الحديث نبواسطة المكتبة الشاملة . 
6
 2005\8\4مقال منشور على اإلنترنت ، نبتاريخ ،  عبد اهلل عبد الرحيم عسيالن حات في منهج البحث الموضوعي ، لم 
 4ص ، عبد الرحمن نبدوي مناهج البحث العلمي ،  7
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 ميادين البحث العلمي :
" تتسع ميادين البحث العلمي لتشمل مشكالت احلياة مجيعها ويف خمتلف ميادينها ، فالبحث العلمي ال يقتصر على دراسة 

ل يشمل دراسة الظواهر اإلنسانية املتعلقة مبختلف جماالت احلياة االجتماعية والنفسية والرتبوية واالقتصادية الظواهر الطبيعية فقط ب
 8والدينية، فهذه الظواهر هي ميدان للبحث العلمي كالظواهر الطبيعية متامًا " 

 

 جماالت البحث العلمي

لكل حبث ثالثة جماالت أساسية هي:

 . اجملال البشري3  ل الزماني. اجملا2  . اجملال املكاني

 اجملال املكاني: -

وهو املكان الذي سيتم أخذ عينة الدراسة منه، مثل  مدينة مكة املكرمة يف موضوع مثل الدعوة يف مدينة مكة.

اجملال الزماني: -

تهاء من الدراسة والذي قد وهو الوقت الذي حتتاجه الباحثة جلمع بياناتها امليدانية وال يقصد به الزمن الذي حتتاجه الباحثة لالن
 هـ. 1/11/1436هـ إىل 1/11/1435يستغرق سنوات. فمثال اجملال الزماني ملوضوع الدعوة يف مدينة مكة املكرمة هو يف الفرتة من 

اجملال البشري: -

رتض التطرق ويقصد بذلك جمتمع البحث وحجم العينة. وحيث أن طريقة اختيار العينة يفرتض أن يتم تفصيل كيفية أخذها ال يف
 إىل ذلك ضمن احلديث عن اجملال البشري. فمثال اجملال البشري يف موضوع الدعوة يف مكة املكرمة هو :

 جمتمع البحث: الداعيات يف مكة يف الصحة، التعليم، السجون.

 ..500% من جمتمع البحث والبالغ عددهن 50حجم العينة: 

 ميادين البحث العلمي :
لمي لتشمل مشكالت احلياة مجيعها ويف خمتلف ميادينها ، فالبحث العلمي ال يقتصر على دراسة " تتسع ميادين البحث الع

الظواهر الطبيعية فقط بل يشمل دراسة الظواهر اإلنسانية املتعلقة مبختلف جماالت احلياة االجتماعية والنفسية والرتبوية واالقتصادية 
 9الظواهر الطبيعية متامًا " والدينية، فهذه الظواهر هي ميدان للبحث العلمي ك

 

 جماالت البحث العلمي

لكل حبث ثالثة جماالت أساسية هي:

 . اجملال البشري3  . اجملال الزماني2  . اجملال املكاني
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 اجملال املكاني: -

وهو املكان الذي سيتم أخذ عينة الدراسة منه، مثل  مدينة مكة املكرمة يف موضوع مثل الدعوة يف مدينة مكة.

ل الزماني:اجملا -

وهو الوقت الذي حتتاجه الباحثة جلمع بياناتها امليدانية وال يقصد به الزمن الذي حتتاجه الباحثة لالنتهاء من الدراسة والذي قد 
 هـ. 1/11/1436هـ إىل 1/11/1435يستغرق سنوات. فمثال اجملال الزماني ملوضوع الدعوة يف مدينة مكة املكرمة هو يف الفرتة من 

لبشري:اجملال ا -

ويقصد بذلك جمتمع البحث وحجم العينة. وحيث أن طريقة اختيار العينة يفرتض أن يتم تفصيل كيفية أخذها ال يفرتض التطرق 
 إىل ذلك ضمن احلديث عن اجملال البشري. فمثال اجملال البشري يف موضوع الدعوة يف مكة املكرمة هو :

 م، السجون.جمتمع البحث: الداعيات يف مكة يف الصحة، التعلي

 ..500% من جمتمع البحث والبالغ عددهن 50حجم العينة: 

 أدوات البحث العلمي:

 العينة 

تتحدد العينة على ضوء أهداف البحث وإجراءاته. -1
 .حيدد الباحث حسب طبيعة الظاهرة موضوع حبثه كل اجملتمع أو جمتمع البحث -2

 :تعريف جمتمع البحث
 األشياء الذين يكونون موضوع املشكلة هو مجيع األفراد أو األشخاص أو 

 مثال: موضوع البحث طالبات كلية الدعوة مبكة إذا جمتمع البحث طالبات كلية الدعوة مبكة
 هل يستطيع الباحث إجراء حبثه على مجيع أفراد جمتمع البحث؟

 على الباحث أن خيتار جزءا من اجملتمع يسمى عينة البحث.
 أسباب اختيار عينة

اجملتمع األصلي كله يتطلب وقت كبري وجهد وتكلفة مادية. إن دراسة -1
 ال حاجة لدراسة جمتمع الدراسة فالعينة تقوم بالدور. -2

:خطوات اختيار العينة
حتديد اجملتمع األصلي للبحث. -1
 حتديد أفراد اجملتمع األصلي بأن يعد قائمة بهم وقد يلجأ للسجالت اخلاصة بذلك. -2
ة:اختيار عينة ممثل -3

 عند جتانس أفراد جمتمع الدراسة تصبح آي عينة ممثلة له.
اختيار عدد كاف من أفراد العينة ويتحدد احلجم املناسب وفقا ملا يلي: -4
 جتانس أو تباين اجملتمع األصلي. -أ
 اجملتمع املتجانس آي عدد من أفراده ميثل عينة ممثلة مناسبة 

 العينة حتى تكون ممثلة جلميع األفراد بكل تبايناتهم. اجملتمع غري املتجانس ال بد من زيادة عدد
 .أسلوب البحث املستخدم -ب
هل يستخدم أسلوب حبثي أم جترييب إذا كان مسحي يتطلب عدد كبري جدا من األفراد، وإذا كان جترييب حسب التصميم  

 التجرييب  كأن حتدد جمموعات ضابطة وجتريبية فأنها حتتاج حلجم كبري من العينة
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 درجة الدقة املطلوبة. -ج
 احلصول على دقة النتائج يعين كرب حجم العينة.

أنواع العينات
أوال: العينة العشوائية

 وتستخدم عندما يكون مجيع أفراد اجملتمع األصلي معروفني وحمددين كأن يكونو يف قوائم :
 ويتم االختيار العشوائي وفق شرط حمدد:

 اجملتمع األصلي الفرصة املكافئة لكل فرد آخر ليتم اختياره دون حتيز أو تدخل.وهو أن يتوفر لدى كل فرد من أفراد 
 :أشكال العينة العشوائية

 العينة العشوائية البسيطة: -أ
 وجيب توفر شرطني: 
 يكون مجيع أفراد اجملتمع األصلي معروفني. -1
 يكون هناك جتانس بني األفراد -2

:طرق اختيار العينة العشوائية  البسيطة
 القرعة.)أرقام متثل األفراد خيتار منها عشوائيا( -1
 جدول األرقام العشوائية . -2

 العينة الطبقية: -ب
 وتتم عندما ال حيتوى جمتمع البحث أفراد متجانسني ولكن يضم طبقات وفئات متعددة.عند ذلك:

 حتدد الفئات.  - أوال:
 : حيدد عدد الطالب يف كل فئة. انياث

 ل فئة عينة يراعي فيها أن تكون بنسبة حمددة وفقا لعدد الفئة.خيتار من ك ثالثا:
 العينة املنتظمة:  -ج

 تتم عندما يكون اجملتمع األصلي متجانس ،حيث حيدد مسافة ثابتة منتظمة بني كل رقم خمتار وبني الذي يليه.
 . 10فيكون االنتقال كل   20%200مثال 

 
ثانيا : العينة غري العشوائية

 ا يكون أفراد العينة غري معروفني ، فيعمد الباحث الختيار عينة حسب معايري حمددة تستخدم عندم
 وأشكاهلا:

 : خيتارها الباحث األفراد الذين يقابله بالصدفة ، ومبا أنها غري ممثلة  بشكلعينة الصدفة -1
 دقيقيصعب تعميم نتائجها.

 العينة احلصصية: -2
منها، وهي تشبه العينة العشوائية الطبقية ولكن هنا حيدد وخيتار الباحث األفراد حيث يقسم اجملتمع األصلي لفئات وخيتار 

 بدون التقيد بشروط وأيضا تكون غري ممثلة بشكل دقيق.
 :العينة الغرضية أو القصدية -3

 وفيها يقدر الباحث حاجته للمعلومات وطبيعتها وخيتار عينته وفقا ملا حيقق الغرض.
 
 :االستبيان

و االستقصاء هو أحد أدوات اجليدة جلمع املعلومات والبيانات واحلقائق عن واقع أو موضوعا ما ، ويقدم على شكل عدد االستبيان أ
 من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعنيني باملوضوع.

 
أوال: إعداد الصورة األولية من االستبيان وذلك من خالل اخلطوات التالية:
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 اهلدف من االستبيان وذلك على ضوء مشكلة البحث اليت مت صياغتها )باخلطة(. حتديد -1
 حتويل السؤال الرئيسي جملموعة من األسئلة الفرعية يرتبط كل منها جبانب من جوانب املشكلة. -2
 وضع عدد من األسئلة اليت تغطي كل سؤال من األسئلة الفرعية. -3

 مثال: 
 لسؤال التالي:حددت الباحثة مشكلة البحث يف ا

 ما دور األنشطة الدعوية يف تنمية قيم املواطنة عند الطالبات؟
 ويقسم إىل:

 ما دور األنشطة الدعوية يف تنمية قيم املواطنة من وجهة نظر الطالبات؟ -1
 ما دور األنشطة الدعوية يف تنمية قيم املواطنة من وجهة نظر اإلدارة؟ -2
 ية قيم املواطنة من وجهة نظر املعلمات؟ما دور األنشطة الدعوية يف تنم  -3

 ثم يصنف كل سؤال لعدد من األسئلة الصفية مثال:
 هل لألنشطة الدعوية دور يف تنمية قيم التعاون؟ 

 
ثانيا : جتريب الصورة األولية لالستبيان 

األسئلة ، أو مدى صعوبتها ، أو تطبق الباحثة يف صورته األولية على عدد من أفراد اجملتمع األصلي وذلك ملعرفة مدى وضوح  -1
 مدى مناسبتها ألفراد العينة وملوضوع البحث .

 تعرض الباحثة على عدد من احملكمني من املتخصصني ملعرفة مدى وضوح األسئلة ومدى ترابط الفقرات ومدي مالئمتها. -2
 

 النهائية. ثالثا: تعديل االستبيان على ضوء املالحظات اليت مجعتها الباحثة ثم تصاغ يف صورتها
 ويتكون االستبيان يف صورته النهائية من:

 مقدمة االستبيان:
ويوضح فيها اهلدف من االستبيان وطبيعة املعلومات املطلوبة ، والتأكيد على سرية االجابات وعدم استخدامها إال يف أغراض 

 رض مثال.البحث ، وتشجيعهم على االجابة مبوضوعية ، مع كيفية االجابة على األسئلة وميكن ع
 فقرات االستبيان 

 مع االجابات اليت خيتار منها املفحوص.
االستبيان املغلق: -1

 نادرا( –قليال  –غري موافق/ كثريا -ال / موافق –وفيه يطلب من املفحوص اختيار اإلجابة الصحيحة من إجابات حمددة نعم 
 احلصول على بيانات ومعلومات أكثر من معرفة األسباب ويفيد يف أنه واضح سهل اإلجابة ال يأخذ وقت يف اإلجابة، يساعد يف

 والدوافع.
 
 االستبيان املفتوح:  -2

يرتك للمفحوص حرية التعبري عن آرائه .وميكن من خالله معرفة األسباب والدوافع.ولكن صعوبته بأنه يتطلب وقت وجهد من 
 فها.اجمليبني عليه ، ويصعب على الباحث دراسة اإلجابات وحتليلها وتصني

 
 
 استبيان مفتوح / مغلق: -3

 ال أدري ال أوافق أوافق العبارة 

    الدراسة يف قسم الدعوة يراعي رغبات الطالبات 1
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    املقررات به هلا أهمية وظيفية 2

    أشعر بالرضا اللتحاقي بقسم الدعوة. 3

    أتوقع أنه سيؤهلين أن أكون داعية . 4

 
 بيان:رابعا : قواعد تتعلق باالست

 أوال: قواعد عامة جيب مراعاتها:
 أال يكون طويل. ملاذا؟ -1
 جتنب األسئلة اليت ال مربر هلا ملاذا؟ -2
 عدم تعقيد األسئلة وعدم توجيهها للتفكري الدقيق املعقد حتى ال يؤدي لنفور املفحوصني . -3
اعي ألن توضع باالستبيان ولكن فقط األسئلة اليت إذا كان باإلمكان احلصول على املعلومات من السجالت أو الوثائق فال د -4

 حيصل منها على معلومات ال توجد إال عند املفحوصني .
 وجود عناصر مشوقة جاذبة النتباه املفحوصني. -5
 أن يكون كل سؤال من االستبيان مرتبط مبشكلة البحث.  -6

ثانيا : قواعد تتعلق بصياغة األسئلة:
 أن تكون األسئلة واضحة. -1
 االبتعاد عن املصطلحات الغريبة غري املألوفة. -2
 أن تكون اجلمل قصرية ومعربة. -3
 صياغة األسئلة اليت حتتاج إلجابة رقمية بدقة. -4
 أن حيوي السؤال الواحد فكرة واحدة فقط؟ -5

 المثال: هل ترغب يف االستمرار يف الدراسة بكلية الدعوة ومواصلة الدراسات العليا       نعم      
 فهذا سؤال خطأ ألنه حيتوي على أكثر من فكرة.

 
ثالثا: قواعد تراعى لضمان صدق استجابة املفحوصني:

 وضع أسئلة خاصة الكتشاف مدى صدق املفحوص: -1
 مثال: 

 أمل تغري موقفك ولو ملرة واحدة يف حياتك     نعم    ال
 ب.وضع أسئلة قد تكون متعارضة اإلجابة الكتشاف الصدق أو الكذ -2

 
 رابعا: قواعد تتعلق برتتيب األسئلة:

 البدء باألسئلة السهلة . -1
 ترتيب األسئلة بشكل منطقي متسلسل.  -2

 
 خامسا: طرق توزيع االستبيان:

عن طريق االتصال املباشر:  -1
 ومن مميزاته:

 إجاباتهم وحتليلها. يتيح للباحث دراسة انفعاالت املفحوصني وتعبرياتهم احلسية والنفسية مما يساعده على فهم -1
 اإلجابة على تساؤالت املفحوصني عن بعض جوانب االستبيان. -2
 تشجيع املفحوصني على اإلجابة. -3
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 إقناع املفحوصني جبدية املوضوع ويضمن استجابتهم لالستبيان. -4
 توزيعه عن طريق الربيد: -2

 مزاياه: 
 االتصال بعدد كبري من املفحوصني يف مناطق متباعدة -1
 وفري اجلهد والنفقات .ت -2
قد تتأثر إجابة املفحوصني بطريقة وضع األسئلة اليت توحي باإلجابة. -1
 اختالف املفحوصني من حيث خربتهم فيؤثر على إجاباتهم. -2
 خوف بعض املفحوصني من اإلجابة بصدق لبعض االعتبارات االجتماعية واألمنية. -3
 فحوصني. قد ال يتوفر مستوى اجلدية عند مجيع امل -4

 أما مميزاته:
 فأنه 

 سهل احلصول به على معلومات يف وقت قصري. -1
 أداة للحصول على معرفة مقننة حمددة اإلجابة ألن نفس األسئلة تقد للمفحوصني وبنفس الشكل بعكس املقابلة. -2
 :املقابلة

 حوص.هي استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث جبمع معلومات وبيانات شفوية من املف
 واملقابلة ختتلف كذلك عن االستبيان يف أن الباحث هو الذي يكتب بنفسه إجابة املفحوص.

أهمية املقابلة:
 املقابلة أداة مهمة يف احلصول على املعلومات من مصادرها البشرية. -1
نها متكن الباحث من إذا كان الباحث شخص مدرب حيصل من خالهلا على معلومات تفوق أهميتها االستبيان واملالحظة أل -2

 دراسة وفهم التعبريات النفسية واالطالع على انفعاالته.
 تساعد على تكوين عالقات ودية مع املفحوص مما يساعد الباحث  على اكتشاف املعلومات املطلوبة. -3
 ا الباحثيستطيع الباحث اختبار صدق املفحوص مباشرة من خالل توجيه أسئلة  مرتبطة باجملاالت اليت شك فيه -4

: اإلعداد للمقابلة 
 ويتم ذلك من خالل اخلطوات التالية:

حتديد أهداف املقابلة بشكل سلوكي حمدد وحيدد طبيعة املعلومات وذلك ليستطيع إعداد الوسائل وتوجيهها للحصول علي  -1
 تلك املعلومات.

وخيتار عينة بشرط توفر الرغبة لدى أفراد العينة حتديد األفراد الذين سيقابلهم الباحث : حيدد اجملتمع األصلي للدراسة  -2
 إلجراء املقابلة.

 حتديد أسئلة املقابلة  وجيب أن تكون واضحة ،حمددة ، موضوعية  وطريقة ترتيبها وتوجيهها. -3
 .حتديد مكان املقابلة وزمانها. ويراعى تناسبه مع املفحوصني -4

: تنفيذ املقابلة
 ويتطلب التنفيذ:

 ى إجراء املقابلة: ) مقابالت جتريبية( التدريب عل -1
 وتساعد الباحث على االستعداد النفسي للمقابلة ، الثقة بالنفس، اختيار أسلوب مناسب لفحص اإلجابات وحتليلها.

 التنفيذ الفعلي للمقابلة؛فعليه: -2
 البدء حبديث مشوق يوضح فيه أهداف املقابلة. -
 إظهار الود ليشعر املفحوص بالطمأنينة. -
 بدء مبناقشة املوضوعات احملايدة اليت ال حتمل صبغة انفعالية ثم االنتقال التدرجيي لألسئلة ذات الطابع االنفعالي اخلاص.ال -
 يصوغ الباحث أسئلته بوضوح وال مانع من شرحه للمفحوص. -
 إعطاء الوقت الكايف للمفحوص لإلجابة. -
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 يوجه الباحث املفحوص لاللتزام بالسؤال  وحتديد اإلجابة. -
 ال جيوز إحراج املفحوص أو توجيه أسئلة اتهامية هجومية له. -
 أال يظهر الباحث اندهاشه من إجابة املفحوص حتى ال يتمادى ويبالغ يف األمر -
: تسجيل املقابلة 

 جيب أن يسجل الباحث املعلومات اليت حيصل عليها بعد التأكد من صحتها. وجيب أن يراعي.

 ات بل يكتفي برؤوس املوضوعات حتى ال يربك املفحوص. وميكن أن يستخدم رموز أو إشارات.أال يستغرق يف تدوين املعلوم -1

 ال جيوز ترك التسجيل لنهاية املقابلة حيث يكون عرضة للنسيان. -2

 استخدام أجهزة تسجيل يكون أكثر دقة بشرط تقبل املفحوص هلا -3

 حيذر الباحث من األخطاء اآلتية: -4

 ت.املبالغة يف املعلوما -

 أخطاء اإلبدال يف املعلومات. -

 أخطاء يف ذكر التسلسل. -

أخطاء باإلضافة أو احلذف. -

 أنواع املقابالت :

املقابالت الفردية. -1

 املقابالت اجلماعية. -2

 املقابالت العفوية. -3

 املقابالت العميقة املخططة. -4

 املقابالت احلرة ) أسئلة غري حمددة( أو مقيدة بأسئلة حمددة. -5

 ن حيث أهدافها تنقسم إىل :وم

 مقابالت مسحية مثل تهدف جلمع بيانات ومعلومات مثل دراسات الرأي العام أو االجتاهات. -

 املقابالت التشخيصية تهدف لتحديد مشكلة وأسبابها ومعرفة عواملها. -

مقابالت عالجية لتقديم العون لشخص يواجه مشكلة ما. -

تظهر أهميتها يف احلاالت التالية:

 ندما يكون املفحوصني:ع -1

 أطفال أو أشخاص ال جييدون القراءة والكتابة. -
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 كبار السن واملصابني بعجز. -

 عند ختوف املفحوصني من تسجيل معلومات بأيديهم. -

 حني يتطلب البحث اطالع الباحث بنفسه على الظاهرة اليت يدرسها. -2

 األشخاص يعيشون أو يعملون معا. حني يتطلب موضوع البحث إجراء حديث بني الباحث وبني عدد من -3

 حني يكون اهلدف احلصول على معلومات كيفية وليس رقمية. -4

 حني يتطلب احلصول على معلومات على عالقات جيدة مع املفحوصني -5

 : املالحظة
  ما فتكونولكن الباحث حني يالحظ يتبع منهجا منظ،وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه  اخلربات واملعلومات 

 املالحظة أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة
 وتصلح يف الظواهر اليت تتطلب اتصال الباحث مباشرة بالظاهرة

من أنواع املالحظة:
 املالحظة املباشرة: وفيها يتصل الباحث مباشرة مع األشخاص أو الشيء أو األشياء. -1
 –عاطلون عن العمل  –حث بالسجالت أو التقارير اليت أعدها اآلخرون. مثال ) سجناء املالحظة غري املباشرة:حيث يتصل البا -2

 حاالت مرضية.....(
 مالحظة حمددة : حيث يكون عند الباحث تصور عن  طبيعة املعلومات ونوع السلوك املالحظ. -3
 مالحظة غري حمددة. -4
 مالحظة بدون مشاركة : يتخذ فيها الباحث دور املراقب. -5
 مالحظة باملشاركة فيكون عضو يف اجلماعة اليت يالحظها. -6
 مالحظة مقصودة : هلا أهداف حمددة. -7
 مالحظة غري مقصودة: يالحظ بالصدفة شيء ما. -8

 
 متطلبات املالحظة :

 ألهداف الدراسة. حتديد جمال املالحظة ومكانها وزمانها وفقا -1
 ات املالحظة.إعداد بطاقة املالحظة ليسجل عليها املعلوم -2

 مثال بطاقة مالحظة تفاعل الطالب:
 حتتوي على: زمن حتدث املعلم،زمن حتدث املتعلم ،توجيهات املعلم،املدح ، العقوبة......... 

 وهذا يسهم يف :
 اختصار الوقت واجلهد يف تدوين املعلومات.-أ

 يل املعلومات.تدوين كل ما يالحظه والتفرغ للمالحظة حيث يسهل أعداد البطاقة من تسج -ب
 
التأكد من صدق مالحظته.وذلك عن طريق إعادة املالحظة أكثر من مرة، أو عن طريق مقارنة مالحظاته مع مالحظات باحث  -3
 آخر
 أن يتم التسجيل أثناء املالحظة وليس بنهايتها أو بعدها. -4

 مميزات املالحظة :
وسيلة مالئمة لدراسة الظواهر االجتماعية . -1
 الباحث من االطالع على الظروف الطبيعية مما يزيد من دقة البيانات واملعلومات. يستطيع -2
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 يتم تسجيل البيانات أثناء املالحظة مما جيعلها أكثر دقة -3
 ميكن إجرائها على عدد حمدود من املفحوصني وليس شرط أعداد كبرية. -4
عندما يشعر املفحوص أنه مالحظ قد يغري سلوكه. -1
 الحظة وقت كبري.تتطلب امل -2
 .قد تتدخل عوامل وقتية تؤثر يف النتائج  -3

 
 :االختبارات

هي جمموعة من املثريات )شفوية أو كتابية أو صور( أعدت لتقيس بطريقة :كمية أو كيفية سلوكا ما .واالختبار يعطي درجة ما أو 
 قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص.

-أنواع االختبارات:
 االختبارات التحصيلية. -1
 اختبارات األداء.  -2
 اختبار االستعداد العقلي. -3
 اختبارات امليول. -4
اختبارات الشخصية. -5

 أغراض استخدام االختبارات :
املسح:مجع املعلومات والبيانات عن واقع معني -1
 التنبؤ:معرفة مدى ما ميكن أن حيدث من تغري على ظاهرة ما أو سلوك ما. -2
 لضعف يف جمال ما.التشخيص:حتديد نواحي القوة وا -3
العالج:تقديم العالج ملشكلة ما -4

 
 صفات االختبار اجليد :   
الثبات : االختبار الثابت هو الذي يعطي نتائج  متقاربة أو النتائج نفسها إذا طبق أكثر من مرة يف ظروف متماثلة.  -1

 العوامل اليت تؤثر يف ثبات االختبار:
  كان طويال والعكس صحيح ولذلك ميكن رفع درجة الثبات بزيادة عدد األسئلة طول االختبار:فيزداد ثبات االختبار كلما 
 .زمن االختبار:يزداد ثبات االختبار بزيادة الوقت الذي يستغرقه املفحوص يف أداء االختبار
  صعوبة االختبار:يقل ثبات االختبار كلما زادت سهولته ألن ذلك يفقده القدرة على التمييز كما يقل الثبات
ازدادت صعوبته ألن ذلك سيدفع املفحوصني للتخمني إذا 

أنواع البحوث العلمية :
البحوث الكاملة-1
البحوث الناقصة -2
البحوث الصفية-3
التحقيق -4
أسس جناح البحث-5

 
إىل املنهج، وحيًنا  اختلف الباحثون حوَل أنواع البحوث، وذلك راجٌع أحياًنا للنظر إىل معنى البْحث نفسه، وأحياًنا أخرى بالنظر

على أساس الظواهر اليت يتمُّ رصدها للدِّراسة
فِمن الباحثني من َقسَّم البحوث إىل أنواع ثالثة

البحث مبعنى التنقيب عن احلقائق دون حماولِة التعميم،أو استخدام احلقائق يف حلِّ مشكلة معيَّنة-1
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تعتمد على التدليل املنطقي، وحتليل األفكار وهو الذي جيري يف سائِر البحوث  البحث مبعنى التفسري النقدي،وهو الدِّراسات اليت-2
النظريَّة

البحث الكامل، وهو الذي يهدف إىل حلِّ املشاكل،ووْضع التصميمات بعَد التنقيب الدقيق عن مْجع احلقائق، باإلضافة إىل حتليل -3
األدلَّة
 

 إىل  س البحوَثومنهم َمن قسَّمها على أساس الظواهر اليت تدر
طبيعيَّة  
بيولوجيَّة 
اجتماعيَّة  

 ومنهم َمن قسَّمها على أساس املنهج إىل حبوث:
وصفيَّة  
تارخييَّة  
جتريبيَّة. 

والتقسيمات الساِبقة ُيالحظ عليها التداخُل واخَلْلط، إذ ميكن إدخاُل البحوث البيولوجيَّة يف حبوث الطبيعة، كما أنَّ البحوث 
هي نوٌع من البحوث الوصفية، فهي تصنِّف وتسجِّل أحداث التاريخ والوقائع. التارخييَّة

 
 ويف إعادة ترتيب لألقسام السابقة تالفًيا ِلَما ُوجِّه إليها من نْقد نقول: 

  مبعنى: أحباث كاملة، وأخرى متهيديَّة غري كاملةالكمال والنقصإنَّ هناك حبوًثا باعتبار ،
 كن أن ُتقسَّم إىل أحباث نظرية، وأحباث علميةُيم وباعتبار منهج البحث

أوال: األحباث الكاملة
وهي اليت َيِصل فيها الباحُث إىل معرفة جديدة، وإضافِة حقيقٍة إىل رصيد املعرفةاإلنسانيَّة، وذلك مثل أحباث التخصُّص والعاملية، 

اآلتية من السِّماتوسائر األحباث املتخصِّصة أوالتخصصيَّة، اليت ال ختلو 

اكتشاف حقيقة جديدة، وذلك إذا كان املوضوُع جديًدا، سواء كان قد ُبِحث من قبُل أو مل ُيبحث، خاصة الدِّراسات األدبية؛ إذ  -1
 إنَّ النتائج متثِّل وجهاِت نظر الباحثني، وهي متنوِّعة بطبيعة تنوُّع أولئك، وِمن هنا ال مانع من أن يتفَق باحثان يف تناول موضوع

واحد، طاَلما كان تناول كلِّ واحد خيتلف عن اآلخر، وميثل وجهَة نظر خمتِلفة، أما الذي حبث وكان على أساس خاطئ، فَقِمٌن 
مِبثل هذا البحث أالَّ يتوصَّل فيه إىل جديد

التمحيص النقدي للرباهني واألدلَّة املفضية إىل النتائج اليت توصَّل إليها الباحث.-2
غرة يف جمال التخصص أو تكمل نقًصا يف ميدانه وهي ذات جدوى ألنها تستنبط حقائق جديدة تكون الغاية االستفادَة أنها تسدُّ ث -3

من تلك البحوث واستثمار النتائج، واستخدامها علميًّا يف احلياة أو يف معاجله بعض القضايا واملشكالت الفكرية اليت تسود يف 
اجملتمع.

ى ما يليوجيب أن تتوفَّر الكاملة عل
أن يكون هناك جديد يستحق تناوله وبذل اجلهد فيه، أو قضية حتتاج إىل مناقشة مل تكن واضحًة أو خمتلف حوهلا، أو تناقض -1

بفحواها ما جدَّ عليها من تطور خيرجها من مسلَّماتها السابقة، فإذا مل يكن َثمَّت جديٌد، أو ما يستدعي بذَل اجلهد فليس هناك داع 
تجشم العناء بالتفكري فيهأصاًل ل

عْرض املوضوع عرًضا منهجيًّا بعد فهمه، وهضم تفاصيله، وبسط اآلراء واألدلة والرباهني واالحتماالت، اليت تساعد يف الوصول إىل -2
األهداف واملبتَغى منها

ل ذلك يساعد على إجناز العمل والبعد عن  الدقة يف حتديد املصطلحات اليت هلا صلة مبوضوع الدِّراسة،واالهتمام باملفاهيم؛ ألن ك -3



17 

 

كل ما ُيورده الباحُث يف البحوث الكاملة حيتاج إىل اإلقناع بالرأي، والربهنة بالدليل وإثبات احلقائق، وعدم التناقض بْين أجزاء  -4
البحث والتصادم بْين التفاصيل وجتنُّب الوهن يف العرض

ب رصانَة األسلوب ووضوحه، ويف الوقت نفسه تراتب األفكار وتدرجها حبيث ُتسِلم البداية صياغة األفكار بطريقة منطقيَّة تتطلَّ-5
إىل النهاية يف سالسة ويسر

 الغاية ِمن تلك البحوث تتمثَّل يف إبراز النتائج املستخلصة، واجلديد املبتكر، و إصدار األحكام.-6
 

أقسام األحباث الكاملة
طبيعُة البحث إىل تنقسم األحباث الكاملة من حيُث

أحباث املوضوع -1
أحباث التحقيق -2
أحباث املوضوع -1

وهي سائُر األحباث اليت خيتار الباحث فيها موضوًعا من املوضوعات، اليت حتتاج إىل البْحث، ثم حيدِّدها ويضع له العنوان املالئم، 
ف حمصوله املعريف، والعلمي والثقايف يف إجناز ما تصدَّى له وجيمع مادته، ويهيكل خطته، وحيدد إطاره، ويتخري منهجه، ويوظِّ

وكلِّف به
أحباث التحقيق -2

ويراد منها األحباث اليت يقوم أصحابها بإخراج كتب الرتاث املخطوطة بأيدي مؤلفيها أو الورَّاقني وحتقيقها،وإعدادها للطبع ثم 
النشر

لفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متُنه أقرَب ما يكون إىل الصورة اليت تركها مؤلفه.والكتاب احملقق: هو الذي صحَّ عنوانه،واسم مؤ
إىل إحياء كتب الرتاث يف التحقيق، خاصَّة تلك اليت تركها العلماء القدامى، وما زالت خمزونًة  -كما أشرنا وجهد احملقِّق يتمثَّل

خلط األصلي، حياول الباحُث أن خيرج الكتاب مطابًقا لنص املؤلف،أو يف دور الكتب خبطوطها األصلية، أو بنسخها املنقولة عن ا
األصل الصحيح املوثوق به إذا فقدْت نسخة املؤلف

هي كتاب مل يتمَّ طبعه وال يزال خبط املؤلف أو خبط من مسعه،ونقله عنه، أو أخذْت عن األصل صورة ضوئيَّةإًذا املخطوطة
املنتشرة يف شتَّى أحناء العامل، واملتاحف، ودور املخطوطات، ولقد اهتمَِّت املطبوعات العربيَّة يف  وتوجد هذه املخطوطات يف املكتبات

فهارسها ودورياتها، وكذلك األجنبية املعنية بشؤون املخطوطات العربية بنشر عناوينها على صفحاتها، أو اإلشارة إىل أماكن وجودها

قيمة أحباث التحقيق
أن التحقيق مطلب حيوي هام، لكن بداًل من جعلها موضوعاٍت تنال بها درجات )التخصص والعاملية( ينبغي أن يرى بعض الباحثني 

تقوَم بهذه املهمة جلاُن حتقيق الرتاث، حبيث يتفرَّغ الباحثون لتنسيق األحباث املوضوعيَّة،ومن ينظر يف الكالم يرى فيها جمافاًة 
ج  املخطوط من حالة املوات بإحيائه يقوم بِدراسة موضوعه، وسرب أغواره ومعرفه خباياه،فكأنَّه للحقيقة إذ إنَّ احملقق إىل جانب إخرا

بذلك قام بعملني يف آٍن واحد، فمن ينظر إىل أحباث التحقيق نظرة تقلل من قيمتها غري عادل يف ُحكمه ذلك ألنَّ أي عمل علمي مهَما 
إالَّ من عاناه بالفعل كان إمنا حيتاج إىل جمهود،وال يقدر هذا اجملهود

إن جمرد القراءة يف خمطوط من املخطوطات وحل طالمسه يعدُّ جمهوًدا جباًرا حيتاج إىل مثابرة وتأنٍّ، وصرب ودقة، وال ينقص هذا عمَّا 
ي حياول أن يبذل ِمن جمهودات يف األحباث املوضوعية، إال أن الرؤية أمام الباحث التحقيقي تكون أوضح من الباحث املوضوعي الذ

ينشئ موضوًعا جديًدا من العدم، ويضيف إىل رصيد الفكر اإلنساني حقائق جديدة، ويعاجل مشكالت اجتماعية وفكرية ومادية، قد 
يكون اجملتمع يف حاجة ماسة إليها

أنواع األحباث الكاملة باعتبار منهج البحث.
أحباث نظرية -1
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أحباث علمية-2
 
األحباث النظرية -1

يت جْتري غالًبا يف جماالت األديان والفلسفات واآلداب والتاريخ، وسائر الدِّراسات اإلنسانيَّة، وهي أحباث تعاِلج مشكالت وهي ال
فكريَّة واجتماعيَّة وعقدية تفيد اجملتمع،وتثري الدراسات، وُتساعد على تطور األفكار، ومعاجلة القضايا يف شتَّى التخصُّصات؛بغيَة 

ا، وإضافة اجلديد يف جماالتهاالوصول إىل حل هل
وطبًقا ملا َسبق تتنوع األحباث النظرية من حيث موضوعها، ونوعية املادة اليت تدور حوهلا إىل أنواع كثرية نذكر بعضها على سبيل 

املثال
أواًل: أحباث يف جمال الدراسات اإلسالمية

وعلوم القرآن والدِّراسات املتعلِّقة بالسنة النبوية الشريفة، ِروايًة وِدراية، وهي املتعلِّقة مبوضوعات الدِّراسات القرآنية، مثل التفسري 
 وكذلك الدراسات املتعلقة بالفقه وأصوله، والسياسة الشرعية، ُيضاف إىل ذلك األحباث املتعلِّقة بالعقيدة اإلسالميَّة، والدعوة، وعلم

الكالم وتارخيه، ومشكالته ومباحثه
بأنَّ منطلقها الرئيسي واألساس هو الكتاب الكريم والسنة النبوية املطهرة باعتبارهما املصدرين األساسيني  وتتميز هذه الدراسات

للدراسات اإلسالمية، ثم العقل باعتباره مصدر القبول والفهم
ثانًيا: أحباث يف جمال األديان بصفة عامة

نشأتها، وتطورها والعقائد اليت تدور حوهلاوهي املتعلِّقة بامِللل والنحل واملذاهب، من حيث تارخيها و
ثالًثا: األحباث الفلسفية والفكرية

وهي املتعلقة بتاريخ الفلسفة وموضوعها، قضاياها ومدارسها واجتاهاتها وفالسفتها، وعلم املنطق ومناهج البحث العلمي، واملذاهب 
والتيارات الفكريَّة املعاصرة

يةرابًعا: األحباث اللغوية واألدب
وهي املتعلِّقة مبجاالت النحو والصرف، والشعر والنثر، والبالغة والنقد، وغري ذلك من علوم اللغة

وحماولة الكْشف عن أسبابها ونتائجها وعالجهاخامًسا: األحباث املتعلِّقة بالظواهر الشائعة يف اجملتمعات،
على أنه واضع أسس البحث فيِعلم االجتماع، إذ أشار إىل أن  ابن خلدون" صاحب الباع الطويل يف هذا امليدان، حيث اتفقويعد

هناك أنواًعا خمتلفة من الظواهر السياسيَّة والبشرية، والعادات والسري واألخالق، وأسس بناء اجملتمعات، وأسباب انهيارها، وغري 
ذلك ممَّا أشار إليه "ابن خلدون"

األحباث االقتصادية واإلداريةسادًسا
لقة بالظواهر االقتصاديَّة،وحتديد القوانني اليت تنظِّمها باإلضافة إىل الدراسات اخلاصة بعلوم اإلدارة، وهناكالكثري غري ما وهي املتع

سبق من األحباث النظرية ِمن مثل
األحباث التارخيية،واجلغرافية، والفلكية، والرتبوية، والنفسية، وغريها كثري

أهم مميزات األحباث النظرية

واًل: لتدخل الرأي الشخصي يف هذه العلوم جند يف كلِّ جمال منها العديَد من النظريات، هي اليت ال تتعارض مع قوانني ومبادئ أ
املنطق العقلي ِمن جهة، وال مع تعاليم الوحي السماوي غري احملرَّف من جهة ثانية

املثال جند أنَّ علَم النفس بعد أن كان فرًعا من فروع الفلسفة إىل نهاية القرن ثانًيا: التفرُّع الواسع واملتعدِّد يف هذه العلوم،فعلى سبيل 
الثامن اهلجري، تفرَّع اآلن إىل عدد كبري من الفروع، فهناك علم النفس العام واالجتماعي، وعلم نفس الطفل، وعلم النفس الصناعي، 

والسياسي، وغري ذلك
وحضري وديين ونظم اجتماعية واجتماع بشري، واجلغرافيا بعد أن كانت علًما واحًدا  وكذلك تفرع علم االجتماع إىل اجتماع ريفي
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أصبحْت جمموعة من العلوم، وذلك ينطبق على عدد من العلوم غري قليل
 

منهج البحث يف العلوم النظرية
،االستقصائي االستنباطيتعتمد األحباث النظرية بصفة خاصَّة وسائر األحباث بصفة عامة على املنهج العقلي املنطقي

فاملنطق الصحيح هو الذي يضع وحيدد القوانني العامَّة للفكر، واليت ينبغي أن يعمَل كل مفكر مبقتضاها، كما أنه يربي يف الباحث 
ملكَة النقد وتقدير األفكار، ووزن الرباهني واحلكم عليها بالصحة أواخلطأ

اب "أصول البحث العلمي" للدكتور أمحد بدر، وكتاب "مناهج البحث يف الرتبية"، و"علم وملزيد من التفصيل يف هذا املنهج ُيراجع كت
النفس" للدكتور جابر عبداحلميد وكتاب املرشد السليم يف املنطق احلديث والقديم للدكتور عوض اهلل جاد حجازي ثم كتاب البحث 

صاحل العلمي ومناهجه النظرية "رؤية إسالمية" للدكتور سعد الدين السيد
البحوث الناقصة والتمهيدية:النوع الثاني

وهي عبارة عن املقاالت العلمية والتقارير واملستخلصات العلمية، والبحوث الصفية، أو الدراسية اليت يقوم بها طالَّب اجلامعات يف 
أثناء املرحلة اجلامعية

ت والتقارير والبحوث الدراسية، وهذا الفرق يتضح فيما يليوفرق شاسع بني البْحث الكامل كما أشرنا إليه من قبل وبني املقاال
أن البحوث الناقصة هي جمرَّد دراسة أو تلخيص ملوضوع أو مشكلة قام ببحثها عاِلم معيَّن، واملقابل بهذا املْعنى ال يضيف جديًدا  -1

َسَبق التوصل إليها، ذلك ألن البحث الكامل جيب أن للمعرفة اإلنسانيَّة، ألنها ال تعدو يف الغالب أن تكون تقديَم ملخصات ملعلومات 
يكون أكثَر من جمرَّد اقتناص لبعض أفكار وآراء اآلخرين

إنَّ عمل جمرَّد خملصات ألفكار اآلخرين وآرائهم بالنِّسبة لبعض املوضوعات ال يقدم جديًدا ُيفيد بل رمبا يشوه أحياًنا أصل املوضوع 
تنزل من قيمته العلمية، وإذا كان التلخيص مستوفًيا لشروطه مشتماًل على األفكار الرئيسة نفسه،وينتقص منه االجتزاء، ويس

للموضوع، رمبا أفاد يف تنمية مواهب املبتدئني وتوسيع دائرة معارفهم، وتدريبهم على بعض األعمال العلمية بأي حال
كتابة حبثه، من حيث توسيع دائرة املراجع وتوثيق املعلومات  ال يتقيد كاتب املقال بالقواعد نفسها اليت يلتزم بها الباحث عند -2

ومراجعة اآلراء ومناقشتها والربهنة على صحَّة رأيه، والتدليل عليه مع نسبة اآلراء املؤيدة أو املخالفة إىل أصحابها
ره وعندئذ تقدم احلقائق والنتائج بطريقة املقاالت قد تكتب جملرَّد التيسري على القراء عند الرغبة يف معرفة حبث ما، أو إدراج أفكا-3

مباشرة وموجزة
أما األحباث الكاملة فهي موجهةإىل طبقة خاصة وهم األكادمييون واملثقفون واملهتمون، ولذلك تتميَّز تلك األحباث باملستوى الرفيع 

فكًرا واجتاًها ذاتيًّا، ميثالن جبالء صاحب البحث؛ ألنه نتاج عقل وفكر الباحث.
ملقاالت والتقارير جمرد أحباث حرة ال يتقيَّد فيها الكاتب بشيء إال مبا يشرتط فيها من خصائص ومسات فنية خاصَّة بها ا -4

يعرض من خالهلا احلقائق املعروفة مسبًقا بطريقة أخرى بصرف النظر عن ُقدرات القائم بها، أساء أم أجاد، وذلك متوقف على بدء 
تقرير من استعداد وتهيؤ وإمكاناتما يتصف به صاحب املقال أو ال

أما األحباث الكاملة فهي دراسات مستقلَّة قائمة بذاتها ذات خطة واضحة، ومنهج دقيق، باإلضافة إىل أنها حتتاج إىل قدرات خاصة 
جيريها الباحث على حنو يليق بالبْحث ليصل يف النهاية إىل عمل علمي مستوٍف لكل شروطه الشكلية واملوضوعية

دف من توفر الباحث الذي يقدم البحَث الكامل على تلك السِّمات هو أن يعرف أواًل ما إذا كان الباحث قادًرا على إضافة معرفة واهل
أصيلة إىل حقل ختصصه أم ال

األحباث الصفية
راسة اجلامعية، وخيتار له وهي ما تسمى بورقة البحث يف املرحلة اجلامعيَّة األوىل حيث يطلبه األستاذ من الطالب يف سنوات الدِّ

 أستاذ متخصص عنواَن البحث، ويرشده إىل املصادر واملراجع اليت تساعده على إمتامه، ويكون غالًبا حمدَد الكم والكيف
 : مسات الباحث

 ينبغي على كل باحث يف ميدان الدعوة اإلسالمية أو البحث العلمي أن يتسم بصفات منها : 
 الرصانة العلمية والتأصيل املنهجي : -3  التواضع -2 اإلخالص  -1

 وتتحقق باآلتي:
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بالقراءة اجليدة واملوسعة   -
القدرة على فهم النصوص والربط بينها على أساس علمي . -
املعرفة بأصول العلم الذي يبحث فيه .  -
التجرد للربهان الواضح وترك الدعاوي والظنون . -
االستعالء على آفة التقليد والتعصب املقيتني  -

 ىل غريها من األمور الواجب توفرها يف الباحث واملشتغل يف ميدان التأليف العلمي .إ

 األمانة العلمية : وتتحقق باآلتي :  -4

صحة نقل النصوص .  -
التجرد يف فهم النصوص .  -
جوهري يف توثيق النصوص بنسبتها إىل أصحابها ، ومن أجل ذلك فإن تدوين املصادر والتعليقات يف البحوث العلمية أمر  -

 تقديرها . وإن اإلهمال أو اإلخالل به  يعترب خدشًا يف أمانة الباحث ، وعيبًا يف البحث ال ميكن التغاضي عنه  أو التهاون به .

  الصبــــر : -5

الباحث حيتاج إىل طول نفس يف البحث ، وأن يتحمل املصاعب ، وأن يستمر يف حماولة ختطي العقبات ، فالبحث العلمي ال 
س قياده إال ملن أعّد له من نفسه الصرب  والتأني ، ألن البحث أيًا كان له مشاكله وعقباته اليت حتتاج إىل جلد و مصابرة للوصول يسل

 10إىل الغاية املرجوة . ومن لوازم املصابرة االستمرار الدائب والتعايش مع املوضوع كاًل وجزءًا .

 : مراحل البحث العلمي

 :  ي إمجااًلمراحل البحث العلم -أ 
 اختيار املوضوع، وصياغة عنوانه.-1

 القراءة األولية الواسعة عن املوضوع، لتسجيل عناصره وقضاياه ومسائله. -2

 التحديد األولي خلطة البحث. -3

 مجع املصادر. -4

 مجع املعلومات )املادة العلمية(. -5

 تنظيم املعلومات. -6

 التحديد النهائي خلطة البحث. -7

 البحث. كتابة -8

 مراجعة البحث وتعديله. -9

 : مراحل البحث العلمي تفصياًل -ب

                                                           
 ، أرشيف ملتقى اهل الحديث نبواسطة المكتبة الشاملة د . يوسف نبن عبد اهلل األحمد بحث العلميمقدمة في ال 10
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  :) املرحلة األوىل : اختيار موضوع البحث  ) عنوانه 

اختيار املوضوع  قد يبدو مهمة شاقة على الطالب ، إذ أنه رمبا ظن أن أهم املوضوعات اليت تتصل بتخصصه قد حبثت ووضحت ، 
يدركون أن موضوعات كثرية ال تزال يف  -إن مل يكن كلهم-ق مع الواقع يف شيء ، فأغلب األساتذة واحلقيقة أن هذه الفكرة ال تتف

حاجة إىل من يدرسها وخيرجها للوجود ، وكثريون منهم يشغلون أنفسهم بإخراج واحد من هذه املوضوعات ، ويتمنون لو أتيح أن 
حيرصون على أن يرتكوا للطالب أن يثابر على حضور حماضرات حيصلوا على من يعمل يف املوضوعات األخرى ، ولكن األساتذة 

أستاذه ، وأن يكون وثيق الصلة بأساتذة املادة اليت ختصص فيها ، جيالسهم ويناقشهم ، وسيصل حتما إىل معرفة املوضوعات اليت 
 11تستحق دراسة أوسع وأعمق ، فيختار منها ما يالئمه ويوافق ظروفه .

 ملوضوع :وصايا مهمة عند اختيار ا

 يوصى الباحث يف هذه املرحلة بأمور أربعة:

 االستعانة باهلل عز وجل واستخارته. -1

 التأني وعدم االستعجال. -2

 كثرة القراءة واالطالع يف اجملال الذي يبحث فيه. -3

 استشارة أهل اخلربة والتخصص. -4

 مصادر اختيار املوضوع. 

 دة، منها: ميكن أن يستقي الباحث موضوعه من مصادر عدي

 املالحظة وتأمل الواقع االجتماعي والعلمي وحاجاته ومشكالته. -1

 احلوار مع اآلخرين وتبادل األفكار معهم واستشارتهم. -2

 النظر يف البحوث السابقة وتوصياتها. -3

 قد تعرض بعض اجلهات حبث موضوعات تهمها فتوافق رغبة عند الباحث. -4

 شروط  اختيار املوضوع:

 تيار املوضوع لشروط ، من أهمها:خيضع اخ

 ميل النفس إىل املوضوع والرغبة يف حبثه. -1

 أهمية املوضوع ومستوى الفائدة منه واحلاجة إليه. -2

 جدة املوضوع والدراسات السابقة . -3

 أن يكون املوضوع ضمن اهتمامات الباحث وختصصه. -4

 توفر اإلمكانات املادية لبحث املوضوع. -5

                                                           
 178، د. أحمد شلبي ، ص  كيف تكتب نبحثا أو رسالة 11
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 املوضوع حمدًدا غري عام وال متشعب.أن يكون  -6

 أن يكون املوضوع متالئًما مع الزمن. -7

 وفرة املصادر واملعلومات. -8

 القبول األخالقي والشرعي للموضوع. -9

 12مجع مصادر املعلومات:
ماهية املصادر: -1

 تتنوع مصادر املعلومات حبسب طبيعة البحث، ومن املصادر     :

 وطة.الكتب املطبوعة واملخط - 1

 الرسائل العلمية. - 2

 البحوث واملقاالت العلمية يف الدوريات. - 3

 االستبيانات. - 4

 الوثائق. - 5

 النقوش األثرية.) ال يستعملها الباحث يف العلوم الشرعية  (. - 6

 الرواية الشفهية واملقابالت. - 7

 التسجيالت الصوتية واملرئية. - 8

 الربامج احلاسوبية. - 9

 ع الشبكة العاملية )االنرتنت(.مواق - 10

 املالحظة. -11

 أماكن تواجد املصادر: -2

 :     ميكن احلصول على مصادر املعلومات املتعلقة باملوضوع من خالل ما يأتي

 البحث يف املكتبات ودور الكتب  -1

 واء كانت ورقية أو حاسوبية.البحث يف الفهارس واألدلة اليت تعنى برصد عنوانني الكتب والرسائل والبحوث واملقاالت، س -2

 الرجوع إىل فهرس املصادر يف أواخر الكتب والرسائل اليت هلا صلة باملوضوع. -3

 البحث من خالل مواقع البحث يف الشبكة العاملية. -4

 الربامج احلاسوبية اليت حتوي مصادر العلم الذي يتعلق به املوضوع. -5
                                                           

12
 راجع مذكرة نبحث ومكتبة ،د/محمد السرحاني . 
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 استشارة املتخصصني وأهل العلم واخلربة. -6

 قواعد يف التعامل مع املصادر: -3

 وينبغي يف الرجوع إىل املصادر مراعاة ما يأتي من القواعد:

الرجوع إىل أكرب عدد ممكن من املصادر، وال يصح يف البحوث العلمية االقتصار يف حبث املسألة على مصدر واحد، أو مصادر -1
 حمدودة مع كثرتها

عتد بها يف العلم، والبدء بها، ويستفاد من املتأخرين فيما مل يذكره املتقدمون، ويف تنظيم العناية باملصادر املتقدمة واألصيلة امل -2
 املسائل، ومعرفة مصادر املوضوع.

على الباحث أن يراعي املدة الزمنية لبحثه، فيختار من املصادر أهمها ملوضوعه، وال ينشغل مبا هو دونها مما يفوت عليه  -3
 فله أن يرجع إىل هذه املراجع لعله جيد شيًئا مفيًدا.الوقت، وإذا تيسر له وقت 

 العناية بالرجوع إىل الكتب احملققة حتقيقًا علميًا وافيًا. -4 

 االقتصار يف مجيع البحث على طبعة واحدة للمصدر إال إذا كان يف الطبعة األخرى ما تدعو احلاجة إىل الرجوع إليها. -5

بية اليت حتوي الكتب املخزنة فيها بطريقة نصية، حيث يكثر فيها اخلطأ والسقط، وميكن عدم االعتماد على الربامج احلاسو -6
أن يستفيد الباحث من هذه الربامج يف معرفة موقع املعلومة من خالل خاصية البحث املوجودة يف هذه الربامج، ثم يرجع إليها يف 

 ا وخمزًنا يف الوسائط احلاسوبية.الكتاب املطبوع سواء كان على رفوف خزائن الكتب، أو كان مصوًَّر

تعد الشبكة العاملية ))أكرب ناقل للمعلومات عرفته البشرية يف تارخيها((  ويف ظل هذا تزداد صعوبة احلصول على املعلومات -7
بيسر املطلوبة، ولذا فإن الباحث مطالب بالتعامل مع )حمركات البحث( اليت تسهل له عملية الوصول إىل كثري من املعلومات 

 وسهولة.

 حمركات البحث.

هي مواقع وبرامج حاسوبية تتيح للمستخدم البحث عن كلمات حمددة السرتجاع املعلومات املتاحة يف صفحات الشبكة العاملية مما 
 يتعلق مبوضوع حبثه     .

 وتتنوع )حمركات البحث( إىل حمركات حبث عامة، ومتخصصة.

 عات واملواقع واللغات وغريها، فهي شاملة وال ختتص بشيء حمدد.( فهي اليت تغطي مجيع املوضوالعامةأما )

 ( فهي اليت ختتص بشيء حمدد، كتخصصها يف علم معني أو منطقة جغرافية حمددة     .املتخصصةوأما )

أنواع املصادر : -4

 للمصادر نوعان : 

 األول : املصادر العامة     و  الثاني : املصادر اخلاصة .

 يف تعريفهما إىل فريقني :وقد اختلف العلماء 

 الفريق األول :  
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بأنها املصادر اليت تعتين بذكر املؤلفني ومؤلفاتهم يف كافة العلوم ؛ ومثاله كتاب الكشف والظنون حلاجي  املصادر العامةعرف 
 خليفة ، وكتاب الفهرست البن النديم .

 صادر الطبية و املصادر الشرعية واملصادر اللغوية وغريها . هي كل مصادر العلوم على اختالف ختصصاتها . كامل واملصادر اخلاصة

 الفريق الثاني : 

بأنها املصادر  من علوم  التخصصات األخرى  غري ختصص الباحث وذلك كمصادر اللغة و التاريخ و غريها  املصادر العامةعرف 
 لباحث العلوم الشرعية .

الباحث ، مثل مصادر التفسري واحلديث و الدعوة وعلوم القرآن وعلوم هي كل املصادر اليت تتعلق بتخصص  واملصادر اخلاصة
 احلديث  لباحث العلوم الشرعية .

 أهم املصادر العامة واخلاصة للباحث يف ختصص الدعوة :

 املصادر العامة :

  العني  للخليل بن أمحد   -1: يف علم اللغة
 تهذيب اللغة لألزهري   -2                   

 لسان العرب البن منظور  -3                  

 املصادر اخلاصة :

  : يف علم التفسري
 تفسري الطربي  -1التفسري باملأثور : 

 تفسري ابن كثري -2                      
 تفسري السعدي  -1التفسري بالرأي : 

 تفسري ابن عاشور -2                      
 تفسري القرطيب  -1التفسري الفقهي : 

 تفسري آيات األحكام للجصاص -2                       
 تفسري آيات األحكام للشافعي  -3                      
 أحكام القرآن البن العربي . -4                      

 تفسري آيات األحكام للصابوني- 5             

 تفسري آيات األحكام للسايس . -6                        

 معاني القرآن للزجاج  )كتب املعاني تعترب تفسري لغوي (   -1التفسري اللغوي : 

 تفسري أبي حيان . -2                       

تفسري الشوكاني . - 3                       

 يف ظالل القرآن لسيد قطب   -1التفسري الدعوي :
 تفسري السعدي  -2                      

 تفسري الشيخ عبد الرمحن الدوسري ) غري مكتمل (  -3                      
 قبسات من نور القرآن للغزالي ) فسر بعض السور ( 4                      
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 تفسري الزخمشري . -1التفسري البالغي : 
 
  : يف علم الغريب

 غريب القرآن :  املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاني .
 ث : النهاية يف غريب احلديث البن األثري .غريب احلدي

 : يف علم احلديث
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -1كتب احلديث : 

 صحيح البخاري   -2                    
 صحيح مسلم . -3                     
 سنن الرتمذي-4                    
 سنن أبي داود .- 5                   

 سنن النسائي . -6                  
 سنن ابن ماجه . -7                  

 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر . -1كتب شروح احلديث : 
 شرح النووي على صحيح مسلم . -2                             
 املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم . -3                            

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي للمباركفوري. -4                             
 عارضة األحوذي بشرح جامع الرتمذي البن العربي.-5                             

 لخطابي )وهو شرح لسنن أبي داود(لمعامل السنن -6                    
 لنسائي لنور الدين السندي.حاشية السندي على ا -7                                

 شرح السيوطي لسنن النسائي للسيوطي . -8                                 
 

 يف علم الدعوة : 

 ( 28جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، جـزء )    -

 تزكية النفس ، شيخ اإلسالم ابن تيمية.     -

 طريق اهلجرتني ، ابن القيم .     -

 عاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزية .زاد امل    -

 مدارج السالكني ، البن قيم اجلوزية.    -

 الروح ، البن القيم    -

 أدب الدنيا والدين ، للماوردي    -

 االعتصام ، للشاطيب    -

 جامع بيان فضل العلم وأهله ، بدر الدين ابن مجاعة.       -

  تذكرة السامع واملتكلم ، للخطيب  . -
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 الرسائل املستطرفة ، للكتاني . -

 صفة الصفوة ، البن اجلوزي. -

 اخلطابة وإعداد اخلطيب ، توفيق الواعي .          

 اخلطابة ، أمحد غلوش        -

 اخلطابة الدينية بني املنهج والواقع ، د. حسني حممد حممود عبد املطلب        -

 هداية املرشدين ، للشيخ علي حمفوظ ،  -

 كيف تدعو لإلسالم ، عبد البديع صقر  -

 طرق الدعوة ، حممد عبد السميع جاد  -

 طرق الدعوة ، حممد خليل هراس.  -

 دعوة الرسل إىل اهلل ، حممد أمحد العدوي  -

 منهج الرسول يف دعوة أهل الكتاب ، د. حممد سيد احلبيب  -

 تاريخ الدعوة ، مجعة اخلولي  -

 مد العدوي دعوة الرسل إىل اهلل ، حم 

 الرسل والرساالت ، عمر األشقر  

 اإلبداع يف مضار االبتداع ، للشيخ علي حمفوظ  -

 حتذير الساجد عن بدع املساجد ، لأللباني  -

 التحذير من احلوادث والبدع ، ألبي شامة  -

 حقيقة البدعة وأحكامها ، سعيد الغامدي  -

   زت علي عيد عطية البدعة : حتديدها وموقف اإلسالم منها ، د. ع -

 الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة ، عبدالرمحن عبد اخلالق  -

 الصوفية ، معتقدًا وسلوكًا ، د. صابر طعيمة .  -

 اجلماعات اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنة ، سليم اهلاللي  -

 الزهراني ) رسالة دكتوراه (.  دعوة الشيخ حممد بن عبدا لوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي ، د. أمحد عطية -

 عقيدة الشيخ حممد بن عبدا لوهاب ، صاحل العبود  -

 دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، عبدا لعزيز عبد اللطيف  -
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 ن الدعوة السلفية يف شبه القارة اهلندية وأثرها يف مقاومة االحنرافات الدينية، لعبد الوهاب خليل الرمح        -

 مواطن الشعوب اإلسالمية ، حممود شاكر  -

 حاضر العامل اإلسالمي ، د. مجيل املصري  -

 قضايا هامة يف حاضر العامل اإلسالمي ، حمي الدين الضماني  -

 حاضر العامل اإلسالمي ، شكيب أرسالن. -

 رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم ، أبو احلسن الندوي  -

 يف زمن النيب  ، د. مجيل املصري ،  تاريخ الدعوة اإلسالمية -

 تاريخ الدعوة يف عصر اخللفاء الراشدين ، د. يسري هاني  -

 الدراسات النفسية عند علماء املسلمني ، عبدا لكريم عثمان.  -     

 علم النفس وعالقته بالدعوة اإلسالمية، د. حسني حممد عبد املطلب  -

 اهلل ، د. حممد عبدا ملوىل مجعه. الدراسات النفسية وصلتها بالدعوة إىل  -

 منهج القرآن يف الرتبية ، حممد شديد .  -

 حملات يف الرتبية اإلسالمية ، د. حممد أمني املصري .  -

   أصول الرتبية اإلسالمية ، عبد الرمحن النحالوي .  -

 دستور األخالق يف القرآن ، د. حممد دراز.  -

 رمحن امليداني. األخالق اإلسالمية ، الشيخ عبد ال -

 مقاصد املكلفني ، د. عمر األشقر  -

 تهذيب األخالق ، عبد الرمحن احلسيين.  -

 النظرية اخللقية عند شيخ اإلسالم  -

 االجتاه األخالقي يف اإلسالم ، د.مقداد باجلن.  -

 اآلداب الشرعية ، ابن مفلح  -

 فن التعامل مع الناس ، عبد اهلل اخلاطر.  -

 ، عبد الكريم زيدان  أصول الدعوة -

 أصول اخلطابة ، أمحد غلوش  -

 احلكمة يف الدعوة ، سعيد القحطاني  -
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 أخالق الداعية، عبد اهلل علوان.  -

 فقه الدعوة الفردية ، علي حممود .  -

 أحكام أهل الذمة ، البن القيم  -

 الدعوة الفردية ، عقيل املقطري. -

 صفات القائد الدعوي ، عقيل املقطري. -

 مقومات الداعية الناجح ، سعيد القحطاني. -

 ، د.خالد القرشي . ألصحابه  تربية النيب       -

 خصائص التصور اإلسالمي ، سيد قطب .     -

 العدالة االجتماعية ، سيد قطب .     -

 حنو جمتمع إ سالمي ،سيد قطب .     -

 منهج الرتبية اإلسالمية ،حممد قطب .     -

 املعاصر ،حممد قطب واقعنا     -

 جاهلية القرن العشرين ، حممد قطب .    -

 شبهات حول اإلسالم ، حممد قطب.    -

 مذاهب فكرية معاصرة ، حممد قطب .    -

 كيف ندعو الناس ، حممد قطب .    -

 ال إله إال اهلل عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ، حممد قطب . -

 دراسات قرآنية ، حممد قطب . -

 صادر:قراءة امل 

من حبوث مهمة ، والطالب كما سبق حيدد نتائجه  يقرأ بنهم وعمق ، وجيب أن يلم بكل ما كتب عن موضوعهينبغي للباحث أن 
بناء على قراءته ، وال شك أن موقفه سيكون حرجا لو واجهه املمتحنون مبعلومات مل حيصل عليها ، ومن شأنها أن حتدث تغيريا 

 و واجهوه بنتائج أروع من نتائجه ، توصل هلا سواه.فيما وصل إليه من نتائج ، أ

أن يبدأ بأهم وملا كانت القراءة وسعة االطالع من أهم واجبات الباحث ، فإنه يلتزم أن جيعل ذلك دستوره ، وينصح عند القراءة 
 13.املصادر اليت ترتبط مبوضوعه ، وبعد األهم جييء املهم وهكذا

                                                           
 37،ص محمد مسعد ياقوت، حث العلمي العرنبي معوقات وتحدياتالب 13
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سري إذا أريد بها أن تكون نافعة منظمة ويقول )جول( : " إن مما ال شك فيه أن املقدرة على لكن القراءة يف احلقيقة عمل غري ي
القراءة وعلى هضم األفكار املكتوبة واالنتفاع بها فن ال يعرفه إال القليلون ، ومن اجملهود الضائع أن يبذل الطالب وقته ومحاسته يف 

 قراءة غري نقدية وغري مركزة " .

يتعلم كيف يقرأ ، وليضع أمامه حقيقة هامة ، هي أنه يتوقع منه أن يقرأ كثريا ، وأن يطلع على جمموعة كبرية فعلى الباحث أن 
من الكتب ، وأال يفوته مرجع ذو أهمية يف موضوعه وعمل كهذا حيتاج إىل أعوام طويلة ال تتوافر غالبا للطالب ، وللتغلب على هذه 

 اءة لبعض الكتب .املشكلة جيب أن يعرف الطالب نظام القر

 فالقراءة ثالثة أنواع : 

 القراءة السريعة :  -

، وخيتار الطالب من الفهرس ما ميس موضوعه من قريب أو من بعيد ، ففي هذه املرحلة ،  بقراءة الفهرس قراءة فاحصةوتكون 
التعرف على الكتاب بقراءة بعض ك يكون حتديد املوضوعات اليت ستقرأ هو اهلدف األساسي لالطالع ، ويدخل يف هذه املرحلة كذل

حيدد الطالب بها قيمة الكتاب على العموم ، فقد تكون املوضوعات بالفهرس جذابة ولكن يكون موضوعاته أو فصوله قراءة سريعة 
أو  احلديث عنها يف صلب الكتاب سطحيا أو ضحال ، وعلى هذا فالطالب يف هذه املرحلة يستبعد بعض الكتب نهائيا هلبوط مستواها

 لعدم صلتها مبوضوعه ، وخيتار من بعض الكتب موضوعات حمددة يؤمل أن تكون مفيدة لبحثه.

 القراءة العادية :  -2

 . وجيمع منها النصوص اليت تتصل مبوضوعهيف بعض الكتب  حددها للقراءةويف هذه املرحلة يقرأ الطالب املوضوعات اليت 

      القراءة العميقة : -3

زة وثيقة الصلة باملوضوع ، وهذه ينبغي أن يقرأها الطالب بتمهل وعمق ، وعليه أن يتمثلها ويستفيد بها يف تكوين هناك أحباث ممتا
 14فكره وتطويره ، وأن ينتفع باجتاهاتها  ورمبا كان عليه أن يعيد قراءتها وأن يعيش معها ، وأن يقتبس ما ينري له السبيل.

 : مجع املعلومات وتدوينها
ث بعد قراءة الكتب قراءة أولية أن جيمع كما من املادة العلمية اليت ينبغي له أن ينظمها لكي ميكنه االستفادة يستطيع الباح

 منها،وهذا التنظيم يكون من خالل تصنيفها يف بطاقات ،أو ما عرف قدميا باسم ) التعليقة(.
ا اإلنسان من مطالعة الكتب أو مساع احملاضرات، و)التعليقة (:هي مذكرة لتدوين مالحظات منظمة يف موضوعات معينة يظفر به 

 15أو مقابلة الباحثني، وإجراء التجارب، وإعمال الذهن.
 فوائد مذكرة التدوين:

،ألن التعليقة حتتوي على إضافات الكاتب على بعض فقراتها لئال ينساها مع طول حيافظ عليها من النسيانالتدوين للمعلومة -1
  آلخر وينقلها لآلخرين بطريقة موضوعية. الزمان ولكي يراجعها من حني

 
،ألنه لسان حال الفرد عندما يكتسب املهارات واملعارف املفيدة من أفضل وسائل املعرفة والتعلم والرتبية التدوين يف التعليقة يعد -2

 فتبقى وقلما تنسى.
   
تحق التدوين خشية من نسيانها السريع بل التعليقة ألن القارئ سيحرص على اصطياد املعلومات اليت تس تيسر التعليقة املطالعة-3
 .16من الضوابط العامة الالزمة يف منهجية قراءة كتب العلم والتنقل يف أرجاء املصادر املعرفية _مبعنى تدوين املعلومات اجلوهرية -

                                                           
14

 93ص المرجع السانبق  
15

 (نبواسطة المكتبة الشاملة68/417،أرشيف ملتقى أهل الحديث )د. لطيفة الكندري،  عليقة من ضوانبط القراءة المنهجيةتال 
16

 
 كيف تستوعب ما تقرأ ؟

،
مبارك عامر نبقنه

(نبواسطة المكتبة الشاملة68/422أرشيف ملتقى أهل الحديث ) ،
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ثارة لكثري من األسئلة، باإلضافة إىل ،كما تسد الثغرات العلمية لدي الباحث، مع إالتعليقة تساعد على الرتكيز، والفهم، والتذكر-4

أن التحليل املنطقي للمذكرات يعترب اخلطة األوىل إلجياد معلومات تفصيلية أدق يف البحث فهي اخلطو األوىل لكتابة األحباث 
 واألعمال الطويلة.

مل يفهمها الباحث وتتطلب توضيح كتابة النقاط اهلامة؛ بل كذلك تستعمل لكتابة القضايا اليت وال يقتصر دور املذكرات يف إطار 
 17.أكثر، أو زيادة تفصيل وشرح

وبناء على ما سبق فيا أيها الباحث بقدر ما تستطيع اكتب كل شيء تراه مفيدًا وهامًا حتى وإن كنت صاحب ذاكرة قوية فذة فأنت 
 مطالب بكتابة املذكرات لتكون قارئ جيد، فكتابتك للمذكرات يعين استخدام أكثر من حاسة.

 
طريقة التدوين:

ليس هناك طريقة وحيدة لكتابة املذكرات بل كل شخص له أسلوبه اخلاص يف تدوين املذكرات، ولكن األمر املشرتك يف كتابة 
مييزها عن غريها  لكل مذكرة عنوان خاصويشرتط أن تكتب  جيب أن حتتوي على اسم املرجع، ورقم الصفحة،املذكرات أن املذكرة 
فال تنسخ ما هو موجود يف الكتاب وإمنا دون بأسلوبك وعباراتك  أن تكتب املذكرة بأسلوبكذكرة، وكذلك ال بد ويدل على حمتوى امل

حتى تكون قادرًا على الربط بني  ويفضل يف كتابة املذكرات أن تكون بعد قراءة كل فصل كاماًلما استخلصته من معلومات هامة، 
 18التفاصيل واألحداث اهلامة

 
 

 خطة البحث:
 كونات خطة البحث الكامل : م

 : وفيها بيان مايلي:املقدمة – 1

 أهمية املوضوع. –أ  

 سبب اختيار املوضوع. -ب 

 الدراسات السابقة للموضوع. –ج 

 خطة البحث. -ع

 مناهج البحث.-د

 خطوات البحث -و

 ويتكون من: املوضوع: – 2

 أبواب. –أ  

 فصول. -ب 

 مباحث. -ج 

                                                                                                                                                                                               
 
17

 المرجع السانبق نفس الصفحة. 
18

 (.104حثا ،لشلبي،ص )انظر:كيف تكتب نب 
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 عنها يف األحباث الكاملة (مطالب. ) قد يستغنى  -د  

 : وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.اخلامتة – 3

 :وأهمها:الفهارس – 4

 فهرس اآليات. –أ  

 فهرس األحاديث واآلثار. -ب 

 فهرس األعـالم. -ج  

 فهرس املصطلحات والكلمات الغربية. -د  

 فهرس األشـعار. -هـ 

 فهرس األماكـن. -و  

 فهرس املوضوعات. -ز 

ذه خطة األحباث الكاملة ) ماجستري + دكتوراه ( ، أما خطة األحباث الناقصة فينقص منها األبواب ، وأما خطة األحباث ه
 الصفية فينقص منها األبواب والفصول . 

 وتراعى القواعد التالية يف كتابة خطة البحث :

 ع وقراءة واعية واستشارة ألهل العلم.أن يكون حتديد القضايا والعناصر اليت سيتناوهلا الباحث نتيجة اطال -1

أن يتناول الباحث يف هذه التقسيمات كل ما يكون من صلب املوضوع، ويدخل يف إطار العنوان، مما حيقق أهداف البحث.  -2
 ويتجنب ما ال عالقة له بأهداف البحث وإن كان له صلة باملوضوع.

 ا، وبني املباحث وما يتفرع منها.الرتابط بني األبواب وفصوهلا، وبني الفصول ومباحثه -3

 الرتتيب بني عناصر البحث وفق اعتبارات علمية. -4

 جتنب التكرار يف تناول قضية أو مسألة يف أكثر من فصل أو مبحث. -5

 يف عدد الفصول بني األبواب، وعدد املباحث بني الفصول، وكذلك التوازن يف عدد الصفحات. -ما أمكن-مراعاة التوازن  -6

كن للباحث أن يستفيد من اخلطط اليت كتبت سابًقا يف جمال ختصصه، واليت تناولت موضوعات تشبه موضوعه، ولكن عليه مي -7
 أن حيذر من أن يستنسخها خلطته       بال وعي.

 :19كتابة البحث

رتيب ما اختري ، ثم ، وتلك هي مرحلة االختيار من املادة اجملموعة ، وت وتظهر فيها ذاتية الطالب وشخصيته ظهورا واضحا
 كتابته ، وتلك ال ريب ، إذ إن الطالب سيجد

                                                           
 (نباختصار130-37/  1) -كيف تكتب نبحثا أو رسالة  19
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من غري املمكن ومن غري املرغوب فيه إثبات مجيع ما مجع ، وخباصة إذا كان موضوعه مطروقا كثرت البحوث عنه ، فعلى 
ختيار أو قل التصفية تتوقف قبل فعملية االالطالب حينئذ أن يظهر مقدرته يف تقدير املادة اليت مجعها ليتمكن من االختيار منها ، 

كل شيء على مقدرة الطالب على تقدير قيمة بضاعته ومادته ليأخذ بعضها ويدع بعضها اآلخر ، وبطبيعة احلال سيتدخل يف تقدير 
 .قيمة املادة طرافتها ، وعدم ذيوعها ، ودقة املرجع الذي أخذت منه ، وقبل كل شيء فائدتها ملوضع البحث

 
ويقوم اليت بها مادة عن الباب أو الفصل الذي يريد كتابته ،  أن يضع الطالب أمامه البطاقاتار أو التصفية تستلزم وعملية االختي

، ويكون رأيا ينساب يف تسطريه تبعا خلطة ارتسمها ولرتتيب اقرتحه ،  خيتار منها، ثم  وبالتفكري فيما احتوته،  بقراءتها ثانيا
 .  الحظة دقيقة فيما للزمن دخل فيهوجيب أن يالحظ الرتتيب الزمين م

 والربط بينها ، والتعليق عليها ،، ويف التقديم هلا ،  مقارنة النصوص بعضها ببعضوجيب كذلك أن تربز شخصية االباحث يف 
وحذار أن  حسن تفهمه ملا أمامه من معلومات ، وعلى أنه مؤثر فيها ، متأثر بها ،وعليه أن يبدل رأيه بني احلني واحلني ليدل على 

 .يكون متأثرا بها فحسب ، فهو إًذا ناقل وليس بباحث ناقد خبري
يراعي قواعد البحث ؛ فإنه يفكك املوضوع ويذهب وحدته وانسجامه ،كما ينبغي على الباحث أن  وليحذر الباحث من االستطراد

 سواء من ناحية اللغة أو األسلوب أو االقتباس أو التهميش.العلمي الكتابية 
 

 البحث وأسلوبه: لغة 
، وإذا مل يكن الطالب واثقا من صحة ما  من سالمة قواعد اللغة وقواعد اإلمالءسواء أكان البحث يف موضوع علمي أو أدبي ال بد 

 يكتب فال بد له أن يرجع إىل من جييد هذه القواعد ؛ ليصحح ما قد يكون قد وقع .
األخطاء ولذا ينبغي أن التقليل من اهلفوات أو  واألهم من ذلك ائل العلميةمجال األسلوب فليست احلاجة ماسة إليه يف الرسأما  

يكون معجم الطالب يف اللغة واسعا ، حبيث ميده باللفظ اليت يدور معناها يف خلده ، ثم ميده بألفاظ متعددة مرتادفة للمعنى الواحد 
 إذا كان هذا املعنى سيتكرر عدة مرات يف مكان واحد.

ألن احلديث عن نقطة يف أكثر من مكان عيب ال يكرر املعاني ،وأن  يستعمل الكلمات الواضحة السلسة العذبةأن  وكذا على الباحث
 .1كبري

البساطة بأن تأخذ كل منها بعجز سابقتها ؛ ومن مظاهر األسلوب اجلميل كذلك  مظاهر األسلوب اجلميل االرتباط بني اجلملومن 
حبيث حيس القارئ أنه جيد جديدا كلما قرأ ، فإذا اتضحت الفكرة اليت يشرحها  اإلجيازثم فالتعقيد يقلل من قيمة الرسالة ،  ،

 الطالب ، فليتوقف عن أن يضيف سطًرا واحدا إليها ، وينتقل بالقارئ إىل فكرة أخرى.
، فليس  لسخريةاألسلوب التهكمي وعبارات ا، وأن يقصد كل ما يكتب ،ويتحاشى كذلك  يتحاشى املبالغاتكما على الباحث أن 

 يف البحث العلمي جمال ملثل هذا اللون من التعبري.
 

، وهنا تبدو براعة الطالب الذي ال حيذف شيئا مهما  يتجنب بقدر اإلمكان كل ما سيفتح عليه بابا للخالفوعلى الباحث أيضا أن 
 وال يتورط يف الوقت نفسه يف إثارة مشكالت ميكنه أن يفلت منها.

 
 االقتباس : 

 االقتباس من أهم املشكالت اليت جيب على الباحث أن يدرسها بكامل العناية واالهتمام ، ويدرس كل ما حييط بها من يعترب
 ظروف على ما يلي : 

أن يالحظ الطالب الدقة التامة يف النقل ، ويضع ما يقتبس بني شوالت أو عالمات تنصيص  "   " وإذا كان االقتباس ألكثر من  -1
 وضع شولتان قبل بدء كل فقرة ، ولكن الفقرة األخرية فقط هي اليت ختتم بشولتني .فقرة جيب أن ت

 يشار يف احلاشية إىل املصدر أو املرجع الذي اقتبس منه.  -2
 وال بد من حسن االنسجام بني ما اقتبس وما قبله وما بعده حبيث ال يبدو أي تنافر يف السياق. -3
  ثنايا كثرة االقتباسات ، وأال يكون البحث سلسلة اقتباسات متتالية . وجيب أال ختتفي شخصية الباحث بني -4
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 : كيفية االقتباس
 إذا مل يتجاوز االقتباس ستة أسطر فإنه يوضع كجزء من الرسالة ولكن بني شوالت    " ... " . -1
ن يرتك فراغ أوسع بني االقتباس وبني إذا جتاوز ستة أسطر إىل صفحة فإنه حينئذ ال حيتاج إىل شوالت ، ولكنه يوضع مميزا بأ-2

آخر سطر قبله وأول سطر بعده ، وحبيث يكون اهلامش على ميني االقتباس وعن مشاله أوسع من اهلامش األبيض املتبع يف بقية 
 الرسالة ، وأن يكون الفراغ بني سطوره أضيق من الفراغ بني السطور العادية .

إنه ال جيوز حينئذ االقتباس احلريف ، بل يصوغ الكاتب املعنى يف أسلوبه اخلاص ويشري إذا جتاوز ما يراد اقتباسه عن صفحة ف-3
قد اقتبس من مرجع كذا ، كأن يقول : انظر كتاب مدارج السالكني البن القيم  -ال األلفاظ-يف احلاشية إىل ما يفيد أن هذا املعنى 

 .225ص 2جـ
كلمة أو مجلة ال حيتاج إليها يف حبثه على أال يضر احلذف باملعنى الذي جيوز أن حيذف الطالب من الفقرة اليت يقتبسها  -4

يريده الكاتب األصلي ، ويف حالة احلذف جيب أن توضع نقط أفقية متتابعة يف موضع احلذف ، مثل....... فإذا اقتبس الطالب 
 سطر تام مستقل من النقط.فقرة كاملة ثم ترك فقرة ، وعاد يقتبس مرة أخرى ، فالداللة على ما حذف تكون بوضع 

يف بعض احلاالت يضطر الباحث أن يضيف كلمة أو كلمات يف أثناء االقتباس ؛ ليشرع شيئا أو ليبني مرجع ضمري أو حنو ذلك  -5
 ، وال بد إذن أن توضع هذه الزيادات داخل عالمتني مثل ] [.

 
 عالمات الرتقيم والشكل : 

يها أحيانا ، وهي دائما تعني مواقع الفصل والوصل ، وتنبه على املواضع اليت ينبغي فيها عالمات الرتقيم مهمة إذ يتوقف الفهم عل
 تغيري النربات الصوتية ، وتسهل الفهم واإلدراك عند مساع الكالم ملفوظا ، أو قراءته مكتوبا.

عض الكتاب ال يعطيها األهمية الكافية من أجل هذا تعترب عالمات الرتقيم ضرورية يف الكتابة الفنية يف العصر احلديث ، وإذا كان ب
 يف الكتب واملقاالت ، فهي يف البحوث العلمية ضرورية ، وعلى الباحث أن يالحظها متاما.

ومبناسبة الكالم عن عالمات الرتقيم جيدر بنا أن نذكر أن الكتابة باللغة العربية حتتاج إىل شيء آخر ال يقل أهمية عن عالمات 
كل ، فكثري من الكلمات العربية حتتاج إىل الشكل إلزالة اللبس وتيسري القراءة ،وسيجد الباحث كلمات كثرية الرتقيم ، ذلك هو الش

 يزيدها الشكل وضوحا وجالء مثل : يكون ، يكوِّن ، والكتاب ، الكتَّاب ، ُيعني ، يعيِّن ، َيِعنُّ ، وُلبس وَلْبس ، وَغَزل ، غْزل ،
 وغريها 

 
 احلاشية : 
 ء رئيسية تذكر يف احلاشية ، وهي : ثالثة أشيا

 اإلشارة إىل املرجع الذي استقى منه الطالب مادته ، سواء أكان ذلك املرجع مطبوعا أو خمطوطا أو حماضرة أو مشافهة . -1
إيضاحات وشروحات  تورد أحيانا لتفصيل جممل ورد يف صلب البحث أو لتحقيق موضع أو بيان مسألة وحنو ذلك ، وال ميكن  -2

إثبات هذه اإليضاحات يف صلب البحث؛ ألنها غري أسياسية فيها ، فلو وردت بها لقطعت اتساق الرسالة وتسلسلها ، فالقاعدة 
 حينئذ أن تبعد هذه اإليضاحات عن صلب البحث وتوضع يف احلاشية .

ذلك لتتحاشى إعادتها إذا ورد أن حتيل القارئ إىل مكان آخر من البحث وضحت به نقطة ما ، أو أوردت به تفاصيل عنها؛ و -3
 هلا ذكر مرة ثانية.

 عزو اآليات وختريج احلديث والتعريف باملصطلحات والفرق والقبائل واألماكن وترمجة األعالم . -4
 وهناك طرق ثالث للرتقيم باحلاشية : 

" ، وتوضع يف  1دأ من رقم " أهم هذه الطرق وأسهلها وأكثرها شيوعا هو وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة ، وهي تب -1
أسفل كل صفحة هوامشها ، وسهولة هذه الطريقة واضحة فكل صفحة مستقلة بأرقامها ومراجعها وكل ما يتصل بها ، ومن السهل 
يف هذه احلالة أن حتذف رقما أو تضيف بها ، ومن السهل يف هذه احلالة أن حتذف رقما أو تضيف آخر بدون احتياج إىل إحداث 

  يف هوامش الصفحات األخرى.أي تغيري
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" ويستمر إىل نهاية الفصل ، وإحداث أي تغيري باحلذف أو  1إعطاء رقم مسلسل متصل لكل فصل على حدة ويبدأ أيضا من "  -2
باإلضافة يف األرقام يستلزم تغيري ما بعده حتى نهاية الفصل وتوضع يف أسفل كل صفحة هوامشها أو جتمع اهلوامش كلها لتوضع يف 

 هاية الفصل.ن
" كذلك ويستمر إىل نهاية البحث ، وإحداث أي تغيري باحلذف أو  1إعطاء رقم مسلسل متصل للبحث كله ويبدأ من "  -3

باإلضافة يف األرقام هنا يستلزم تغيري ما بعده حتى نهاية البحث وتوضع يف أسفل كل صفحة هوامشها ، أو جتمع اهلوامش كلها 
 لتوضع يف نهاية الرسالة.

 امتة البحثخ -

كما لكل حبث مقدمة فإن له خامتة، تتضمن أهم النتائج اليت تضمنها البحـث، حبيث يربز بوضوح أهم النتائج اليت توصل إليها 
وبعض الناس يعمل يف اخلامتة الباحث يف القضايا اليت حبثها، ويسهل على القارئ الوقوف على رأيه ونتيجة حبثه فيه بوضوح تام

ث، ومضامني كل فصل ومبحث، وهذا ال حيسن، إال إذا أراد بيان النتائج اليت توصل إليها يف كل فصل عـلى حـدة، تلخيًصا للبح
 فهو يربز النتائج من خالل عرض موجز للفصل، ليوضح النتيجة

ضوع و حيـسن أن يـورد الباحـث بعـض التوصـيات التـي يـوصى بهـا مـن خـالل مـا انكشف له من أمور تتعلق مبو
البحث،كمواضيع صاحلة للبحث، أو لفـت األنظار إىل سلوك مسلك معني يف حبث بعض القضايا، أو لفت األنظار إىل كتاب معني، 

وبعض الباحثني جيري على ذكر وليختم بعد ذلك باحلمد اهلل الذي بنعمته تـتم الـصاحلات، وليـصل عـلى النبـي وحنو ذلك
 ب، و هـذا لـه وجـه واهلل اعلم.كفارة اجمللس يف ختام الكتـا

 الكشافات أو الفهارس: -

عـلى الباحـث أن يـزود حبثـه بكـشافات ) ويف اللغة الفارسية : فهارس ( تـساعد عـلى الوصول إىل املعلومة يف حبثه، وأهم هذه 
 الكشافات هي التالية

 كشاف اآليات القرآنية. ويرتب حبسب سور القرآن .  -
اآلثاركشاف األحاديث و -

 كشاف الكلمات الغريبة  

 كشاف األعالم.  -
 كشاف املصادر واملراجع. -

كشاف األماكن

كشاف احملتويات أو املوضوعات  ) بعض الباحثني يذكره أول رسالته بعد الشكر وقبل املقدمة . واألكثر يضعونه يف نهاية  -
الرسالة ويكون آخر كشاف )فهرس(  يوضع (

 مالحظة :

يقـوم الباحـث بعمـل الكـشافات بنفـسه، فـإن ذلـك ميكنـه مـن تصحيح الكثري من األخطاء املطبعية، والصياغة يفضل أن 
األسلوبية، مما قد يكون فاته استدراكها يف املراجعات السابقة،كما يهيئه الستيعاب الرسـالة حتـى يـسهل عليه األمر أثناء املناقشة .

 ملراجع :طريقة ترتيب كشاف  املصادر وا

القرآن الكريم أواًل، ثم يسوق بعد ذلك املصادر واملراجـع التـي أحـال إليهـا ونقـل منهـا،ذاكـرا اسـم الكتـاب، واسـم يذكر
 املؤلـف، واسـم احملقـق، ومعلومــات النــشر، وحتديــد ســنة الطبعــة، ودار الطباعــة، ودار النــشر والتوزيع. 



35 

 

وله يف لكتب جملرد أنـه رجـع إليهـا أثنـاء حتـضري مادة البحث، وهو مل ُيحل إليها وينقل منها يف البحثو ال ينبغي أن يذكر ا
 ترتيب الكتب يف فهرست املصادر واملراجع الطرق التالية

أن يرتبها هجائيا على أساس أمساء الكتب   -
أو يرتبها هجائيا على أساس أمساء املؤلفني -
اس املوضـوعات، فيفـرد كتـب الفقـه عـلى حـدة، ، وكتب اللغة على حدة، وكتب التفسري وعلـوم القـرآن أو يرتبهـا عـلى أسـ -

عـلى حـدة، وكتـب احلديث وعلومه على حدة، وكتـب العقيـدة عـلى حـدة، وهكـذا. ويرتبهـا داخل اجملموعة بإحدى الطريقتني 
السابقتني. 

وليتنبه إىل األمور التالية
 قرآن العظيم هو أول املصادر فيقدم قبلها مجيعهاأ ( ال

 ب ( إذا كثرت الدوريات واجملالت اليت رجع إليهـا فاألحـسن أن يفردها
 ج ( إذا كثرت املخطوطات اليت رجع إليها فإفرادها أحسن

 م مستقلد ( إذا اضطر للرجوع إىل أكثـر مـن طبعـة للكتـاب فإنـه يـذكرها، حتـت اسـم الكتاب دون رق
و( البد أن تتوافق اإلحالة يف اهلامش للمصدر مع الطريقة اليت يرتب بها كشاف املصادر . فمثال  إذا اعتمد عند اإلحالة إىل املصادر 

يف التوثيق أن يبدأ بـذكر اسم املؤلف، ثم الكتاب فسريتب كشافه للمصادر بأمساء املؤلفني ، وإذا اختار اإلحالة يف اهلامش للمصدر 
 ن طريق ذكر اسم الكتاب أوال ثم املؤلف رتب كشافه للمصادر بأمساء الكتب مراعيا ترتيبها باألحرف اهلجائية .ع
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وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني


