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�א�.-��א�5	دس��18 �
  مشكالت املادة العلمية

مرحلة مجع املادة العلمية واحدة من أكثر املراحل أمهية يف البحث العلمـي،             
 فـإن   ،وبعبـارة أخـرى   . فاملعلومات اخلاطئة ال ينتج عنها سوى نتائج خاطئة       

هم يف منو العلم  ال تس،املعلومات اجلزئية غري الواقعية ستقود إىل استنتاجات خيالية
  . اليت ترتدي مالبس علمية،بقدر ما تسهم يف منو املعرفة اخليالية
ومن هذه املشكالت   .  حمفوفة باملشكالت   أيضاً وبقدر أمهية هذه املرحلة فإا    

  أيـضاً  ومن املشكالت . العقبات اليت تفرضها املبادئ األخالقية وأحيانا القانونية      
ئل اليت يتم ا مجع املـادة العلميـة، ودرجـة            يف الوسا  reliabilityدرجة الثقة   
  .validityمصداقيتها 

  سيحاول املؤلف إلقاء بعض األضواء على مشكلة املبـادئ       ،ويف هذا الفصل  
األخالقية، واملصادر احملتملة لالختالف يف نتائج القيـاس، ودرجـة الثقـة يف             

  .)٢٠٥(املقاييس، ودرجة مصداقيتها

mא/��د���EL:א�W� �
 ، األخـالق  ملبادئ وآخرون إن موضوع خمالفة بعض األحباث        "زسلتي"تقول  

 مثار نقاش واهتمام كثري من      لوال يزا والسيما يف مرحلة مجع املادة العلمية كان        
  أيـضاً   ولكن ،واملسألة ال تقتصر على األحباث الطبية     . اجلهات الرمسية والفردية  

                                                 
بطبعاـا   ز وآخرون وكيلنقـر   يفصل على ما ورد يف كتايب سلت      سيعتمد املؤلف يف معظم هذا ال      )٢٠٥(

  .املختلفة
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  .)٢٠٦(األحباث يف جمال العالقات االجتماعية تشمل
 أثنـاء   ،عض أنواع هذه املخالفات   ب سيتم استعراض    ،ي من املباحث  وفيما يل 

  .ذه املخالفاتمجع املادة العلمية، وعند عرض النتائج، مع مناقشة هل
  :خمالفات مجع املادة العلمية

  : وآخرون هذه املخالفات يف األنواع التالية"زيسلت"تلخص 
  .إشراك الناس يف البحث دون احلصول على إذن منهم -١
  .االشتراكإرغام الناس على  -٢
  .إخفاء السبب احلقيقي للبحث عن املبحوث -٣
  .تضليل املشاركني يف البحث -٤
  . بأعمال تصغر من شأن أنفسهمباإلتيانلزام املبحوثني إ -٥
  .خمالفة حق تقرير املصري -٦
  .تعريض املبحوثني لبعض اآلالم اجلسمية أو النفسية -٧
  .بحوثنيقتحام احلياة اخلاصة للما -٨
  .حرمان املبحوثني من بعض املنافع -٩

  .الفشل يف معاملة املبحوثني معاملة فيها احترام وتقدير -١٠
  :ستئذان املبحوثا

كما الحظنا عند احلديث عن املالحظة بصفة خاصة أن إخبار املبحوثني دف            
ر خبـا  ويف أحسن األحوال تعد عملية اإل      ؛ عدم إجراء البحث   ، أحيانا ،البحث معناه 

فهناك مالحظـة   . ولكن املالحظة ليست نوعا واحدا كما ظهر لنا سابقا        . غري عملية 
 مالحظة سلوك بعـض مجهـور التلفـاز يف          : مثل ،لسلوك الناس يف األماكن العامة    

للتجارب  وهناك مالحظة . املقاهي العامة، ومالحظة سلوك الناخبني أثناء االنتخابات      
                                                 

)٢٠٦(Selltiz et. al. 1981pp. 365-417 .  
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  . التعامل مع الرجال والنساء مثل مراقبة سلوك الباعة يف،امليدانية
  :شتراكاإلرغام على اال

 هناك حاالت ال تقتصر القضية فيها على عدم علم املبحوثني بأم مبحوثون،           
ولكن قد يرغمون على املشاركة يف البحث إما أدبيا مببادرة املبحوثني، أو تلميحا             

سـسة  ومثال ذلـك أن تـرغم املؤ      . باألمر من اجلهة ذات السلطة، أو صراحة     
الشـتراك يف البحـث، أو      ا علىشيئا من السلطة    عليهم  منسوبيها أو من متلك     

  .األستاذ يرغم طالبه
. وشبيه ذه احلاالت إغراء املبحوثني لدرجة ال ميلكون معها إال املـشاركة           

  شرعية ألا نوع مـن     اعتبارها ميكن   إذن كانت احلالة األخرية تقع بني بني،        إو
  .إلقناع املشروعاملنافع املتبادلة أو ا

مـسامهة  : ونالحظ أن وسائل اإلقناع عموما ميكن تصنيفها يف أربع فئات         
نتاج املؤسسة احلكومية أو اخلاصة، أو املسامهة يف متكني إالدراسة يف رفع مستوى   

 من السيطرة على جمريات األمور، أو املسامهة يف عالج بعـض      اإلشرافيةاجلهات  
  .البشرية عمومااألفراد، أو يف تنمية املعرفة 

  :إخفاء السبب احلقيقي
 ،لـها  ك ت ولكن ليـس   ،يف هذا النوع قد خيرب املبحوث عن بعض األسباب        

ـ معرفة أثر  اليت كانت دف إىل     دراسة  الومثاله    معلومـات  يف ةاحلملة اإلعالمي
فقد مت فيها إجراء مقابالت مع بعض اجلمهـور         . اليونسكو اجلمهور عن منظمة  

ومل يتم إخبار املبحوثني عن العالقة بني       . اآلخر عقب احلملة   والبعض   ،قبل احلملة 
مل يتم إخبار املبحوثني باهلدف من املعلومات الـيت مت          ،  وبعبارة أخرى . املقابلتني
  .)٢٠٧(عليها احلصول

                                                 
)٢٠٧(Eagly and Chaiken .  
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 ن املقصود هو تقومي بعض اآلراء حول      بأ إخبار املبحوثني    ، أيضاً ومثال ذلك 
 هو اختبار أثر صفات القائم باالتـصال         بينما السبب احلقيقي   ،مواضيع اجتماعية 

  . املتلقي وآرائهيف
  :تضليل املبحوثني

طالع املبحـوثني علـى أهـداف    إيف هذه احلالة ال يقتصر األمر على عدم       
وهناك ثالثة  .  يتم فيها خداعهم بتزويدهم مبعلومات مضللة       أيضاً البحث، ولكن 

وثون مبعلومات مضللة عن    يف النوع األول يزود املبح    . أنواع من عمليات التضليل   
ويف النوع الثاين يزود املبحوثون مبعلومات مضللة عـن طبيعـة           . البحث طبيعة

ويف النوع الثالث يزود فيها املبحوثون مبعلومات خاطئة عن طبيعـة           . مشاركتهم
األمل اجلـسماين أو    وأا قد تتسبب، مثال يف نوع مـن         التجربة اليت ميرون ا،     

  ...النفسي
  والسيما الختبار النظريـات املتـصلة حباجـة        ،دراسات مألوفة مثل هذه ال  

وأثر بعض صـفات  ، cognitive dissonance اإلنسان إىل حتقيق التوازن النفسي
  .)٢٠٨(لرسائل اليت يبثهال طريقة استجابة املتلقي يفالقائم باالتصال 

  :تصغري شأن املبحوثني
. حتط من قدر نفسه   بأعمال قد   فيه  قتضي أن يقوم املبحوث     يبعض األحباث   
.  قيام املبحوث بعملية غش أو كذب أو سرقة لصاحل البحث          ،ومن هذه األعمال  

وتـستخدم هـذه    .  مثال بواسطة لذعات كهربائية    ،ومنها القيام بإيذاء اآلخرين   
  .جرامية مثال اليت تكمن وراء األعمال اإل،الطرق لدراسة الدوافع

ي عن مبادئه اخلاصة أو جتاهل      ومن هذه األحباث ما تقود املبحوث إىل التخل       
 وكما هو واضـح فـإن هـذه       .  بسبب الضغوط اجلماعية   ،حواسه الشخصية 

                                                 
)٢٠٨(Landy and Sigall; Cantor; Alfonso and Zillmann .  
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  . الفرديفلدراسات دف إىل معرفة أثر الضغوط اجلماعية ا
 إن  : الختبار فرضـية تقـول     ، مثال يف مكان عام    ،ومنها متثيل دور سكران   

طيعون تقدمي املساعدة   اإلنسان مييل إىل عدم املساعدة يف حالة وجود آخرين يست         
  وينشط إىل املساعدة يف حالة عدم وجود آخرين يقومـون باملـساعدة           ؛املطلوبة
  .املطلوبة

  :حق تقرير املصري
أو  ينتج عن بعض الدراسات تأثري يؤدي إىل تغيري أفكار املبحوث أو مواقفه           

 وآخرون هي   "زيسلت" إليهاإن األمثلة اليت أشارت     . شخصيته، من حيث ال يشعر    
فاألمثلـة الـيت   . جيايبإمن النوع الذي يتم فيه التحول من وضع سليب إىل وضع     

 ذي مستوى دراسي متـدين  ،ن املبحوثني حتولوا من طلبة بأأوردها املؤلفون تفيد    
ويف التجربة الثانية حتولت املبحوثة من متحيزة عنصريا إىل . إىل طلبة أرفع مستوى

ون خطرية إذا كان التحول من وضع       ولكن املسألة الشك ستك   . )٢٠٩(غري متحيزة 
  .طبيعي إىل وضع شاذ

  :اآلالم اجلسمية والنفسية
حيتاج الباحث يف بعض الدراسات إىل تعريض املبحوث إىل ضغوط نفسية أو            

 يف هيئة ديد يوجهه الوالـدان إىل        ،وتظهر هذه الضغوط النفسية   . آالم جسمية 
  . تائج مثل هذه الضغوطوذلك ملعرفة ن. أبنائهم أو األساتذة إىل طالم

 ومن أشكال الضغوط دراسة ألثر الرعب يف بؤبؤة العني، باعتبارها وسـيلة           
 مت فيها إخبار املبحوث املعتز ،ويف دراسة أخرى. نسانملعرفة األوضاع النفسية لإل

 تـدور   ،ويف دراسة ثالثـة   .  بعد إجراء فحوصات طبية مزيفة     ،برجولته بأنه أنثى  
 قام الباحث بترسيب بعـض الطلبـة        ، العملية التعليمية  حول العقوبة ودورها يف   

                                                 
)٢٠٩(Selltiz et. al. 1981 pp. 390-391 .  
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 ،ودراسة رابعة مت فيها إلقاء دمية تبدو وكأا إنسان حقيقـي          . ملعرفة آثار ذلك  
وذلك لدراسة ردود الفعل البشرية يف حـاالت        . أمام املبحوث وهو يقود سيارة    

  .)٢١٠(اخلطر
  .)٢١١(ةهانة للمبحوث وتعريضه لصور مثريإومن أشكال الضغوط توجيه 

  :كشف أسرار املبحوثني
حتصل مثل هذه املخالفات بصفة خاصة يف الدراسات اليت تعتمـد علـى              

ومثال ذلك الدراسات امليدانية اليت تتبع بعـض        . املالحظة يف مجع املادة العلمية    
السلوك املنحرف يف الواقع، مع حرص أصحاب هذا السلوك على عـدم             أنواع

  .ليهاإنتباه اآلخرين ا
ومـن  .  تلك اليت تلجأ إىل التصنت أو التصوير اخلفي        ،الدراساتومن هذه   

 توجيه أسئلة شخصية إىل املبحـوثني، وإن كانـت األسـئلة            ، أيضاً القبيل هذا
ومنها احلصول على معلومات شخصية .  األسئلة غري املباشرة أيضاًومنها .مفتوحة

  . مؤسسةمكان الطرف الثالث فردا أأ سواء ،من طرف ثالث
  : من املنافعاحلرمان

احلرمان من التعليم   : ويف هذه الدراسات حيرم املبحوث من بعض املنافع، مثل        
املنفعـة الـيت مت      أو من التطعيم أو العالج ملعرفة أثر هذا احلرمان، أو ملعرفة أثر           

  .منحها لغريه
  :عدم تقدير املبحوثني

 عاملـة  هـو م   ، أثناء عملية البحث   دث اليت قد حت   ،ولعل من األشياء العفوية   
                                                 

)٢١٠(Selltiz et. al. 1981 pp. 391-394 .  
)٢١١(Zuckermann; Tannenbaum and Zillmann .  
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 ونسيان كونـه إنـسانا   ،املبحوث بصفته شيئا وأداة للحصول على املادة العلمية 
  . والتقديراالحترامحيتاج إىل 

  :خمالفات ما بعد تنفيذ البحث
 إليـه  يف ضوء ما أشارت      ، عقب تنفيذ البحث   ،تتلخص املخالفات احملتملة  

  : وآخرون يف النقاط التالية"سلتيز"
  .بالوعد كتزويدهم بنتائج البحث عدم الوفاء للمبحوثني -١
  . الذي كان حيتاج إىل اإلخفاء،طالع املبحوث على طبيعة البحثإ عدم -٢
  . عدم إزالة األضرار النامجة عن البحث-٣
  . عدم احملافظة على سرية املعلومات-٤
  .وفيما يلي استعراض هلذه النقاط 

  :عدم الوفاء بالوعد
 افآت للمبحوثني مثل تزويدهم بنتـائج     قد يلتزم الباحث بتقدمي نوع من املك      

البحث أو االشتراك هلم يف مسابقات ذات جوائز كبرية، أو توفري خـدمات، أو              
فعـدم  . مث ال يفي الباحث بـذلك     ... ضمان ختفيضات على بضائع أو خدمات     

  .ى ذمهامن املخالفات األخالقية املتفق علهو الوفاء بالوعد 
  :فياطالع املبحوث على ما كان خاإعدم 

أثنـاء عمليـة    - إخفـاؤه طالع املبحوث على ما مت      إومن املخالفات عدم    
وليس هـذا   .  من معلومات حول طبيعة البحث أو طبيعة دور املبحوث         -البحث
 الـيت مت    ، من املخالفات عدم تصحيح املعلومات املـضللة        أيضاً  ولكن ،فحسب

 الباحـث   إلعـادة الثقـة بـني   ، وآخرون"سلتيز"وتقترح   .تزويد املبحوث ا  
  :يلي  إجراء ما،واملبحوث

  .إخبار املبحوث بالفائدة املتوقعة من البحث -١
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  .تقدمي الشكر املناسب للمسامهة اليت قدمها املبحوث -٢
  . والسيما الطريقة اليت مت اتباعها،تثقيف املبحوث حول طبيعة هذه األحباث -٣
 ئللمباد ن فيها خمالفة اليت قد تكو،حماولة إقناع املبحوث بضرورة اإلجراءات -٤

  .األخالقية
  .اإلعراب عن أسف الباحث الضطراره إىل استعمال تلك الطريقة -٥
 اليت مر ا للتقليل من شأن جوانبها ،تزويد املبحوث بفكرة عامة عن التجربة -٦

  .السلبية
  :عدم إزالة األضرار

ر قـد   وهذه األضرا . ومن املخالفات عدم إزالة األضرار النامجة عن البحث       
 اليت تتراوح بني األضرار اخلفيفة أو الكبرية، مثل عدم          ،شكل اآلثار النفسية   تأخذ

االرتياح للتصريح مبعلومات غري مناسبة، أو اهتزاز الثقة يف النفس، أو االنزعـاج   
  .الشديد

  :عدم احملافظة على السرية
  ومـن هـذه    ,كثريا ما يتلقى الباحث طلبات لبعض املعلومات اليت مجعها        

  :طلبات ما يكون مصدره مثالال
احملكمة اليت قد تصدر أمرا بتسليمها بعض املعلومات الالزمة لقضية تتعلـق             -١

  .باملبحوث أو البحث؛ وهي حالة نادرة
  . ولدمها يف البحثاشتراك ةجازإن وقعا اذلن الاالوالد -٢
  .جراء البحث على منسوبيهاإاملؤسسة اليت مسحت ب -٣
  .االستفادة من املادة العلمية اخلاميف  اليت ترغب ، أو العلميةاملؤسسات التعليمية -٤
اليت تتاجر باملعلومات اليت جتمعها عـن       ومؤسسات النشر،   بنوك املعلومات    -٥

  .، لقاء احلصول عليهااألفراد وتدفع مبالغ مغرية أحيانا
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 مثل كـون    ، قد يكتشف الباحث معلومات ذات خطورة      ،وإضافة إىل ذلك  
 يفعل؟  افماذ.  فيه خطورة على اتمع    ، مبرض نفسي أو جسمي    ااملبحوث مريض 

 فإن عملية النشر لتقرير البحث قد تكشف بعـض          ،هل يبلغ عنه أو ال؟ وأخريا     
ليهـا املبحـوث، إن مل تكـشف        إ اليت ينتمي    ،املعلومات السلبية عن اموعة   

  . مبحوث بعينهمعلومات شخصية عن
  :مناقشة املخالفات

  ختالف املبـادئ   ، مجيعها ، وآخرون "سلتيز" إليهاأشارت  لعل األصناف اليت    
األخالقية، ولكن بعضها ال يبدو خطريا أو رمبا ال يستوجب إجراء قانونيا، أو أا      

وسيتم استعراض هذه املخالفـات يف ضـوء        . خمالفات ال يعاقب عليها القانون    
يت يوردها املؤلـف    والبد من التنبيه إىل أن التعليقات ال      . سالمية العامة املبادئ اإل 

 يف  ،فمثل هذا املوضوع حيتاج إىل معاجلة خاصة بـه        . ليست إال معاجلة سطحية   
  .غري هذا الكتاب

ن مراقبة السلوك املنحرف يف األماكن العامة، ال تشكل خمالفـة           فإ ،وعموما
خطرية، ألن فيها مصلحة عامة، مثل التعرف على دوافع االحنراف ملعاجلته، إضافة 

  .عت يف مكان عامإىل كوا وق
وتكليف املؤسسة ملنسوبيها باالشتراك يف حبث خيدم مصاحل املؤسسة، قد يعد       

 الذي يندرج ضمن عقد العمل، مادام ال يتم على حـساب            ،نوعا من التكليف  
 وال يترتب   قابل مادي أو معنوي،   ضافية إال مب  إوقت إضايف، وال يتسبب يف أعباء       

  .عليه ضرر شخصي
  مادام ال يترتب عليه أضـرار      ،وث عن طبيعة الدراسة   وعدم التصريح للمبح  

ولكن القضية ختتلف إذا وصل األمر إىل تقدمي معلومات         .  فال بأس فيه   ،باملبحوث
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ومع هـذا   . )٢١٢(فهذا قد يندرج ضمن الكذب    . مضللة، حىت لو كانت ال تضر     
ستثنائية جيوز فيها الكذب مادامت املصلحة العامة مؤكدة، مبـا          افهناك حاالت   

 هذا نوع مـن     أنوقد يقال   . )٢١٣( وعدم اإلضرار به   ها مصلحة املكذوب عليه   في
مرتبط بوجود الضرر علـى     عنه  والغش منهي عنه فيقال إن الغش املنهي        . الغش

  .)٢١٤(املغشوش
سالمية أما بالنسبة للتصنت أو تتبع أسرار الناس فهذا ال جيوز يف الشريعة اإل            

  .)٢١٥(بوية تنهى عنهبشكل عام ملا ورد فيه من آيات وأحاديث ن
ذا كـان   إ ف ،وفيما يتصل بتكليف املبحوث بالقيام بعمل قد يصغر من شأنه         

ومـن  . رغامإخداع فيه وال      املبحوث وعلمه فال خمالفة فيه، مادام ال       ابرض ذلك
ومن . رادتهإغبار على تغيري املبحوث من وضع سليب إىل إجيايب دون            أوىل ال  باب
وث عن معلومات شخصية فال شيء فيـه مـادام           سؤال املبح   أيضاً القبيل هذا

  .جابةاملبحوث ميلك حق الرفض يف اإل
 ضرر فالبد من أخذ موافقة املبحوث       هما في ولعله قد بدا واضحا مما سبق أن        

ولية إزالة األضـرار    ؤ، ويتحمل الباحث مس    وتنبيهه إىل اآلثار السلبية احملتملة     فيه
  .جراءات البحثإن عالنامجة 
أمـا فيمـا    .  اليت تقع يف مرحلة مجع املادة العلمية       ،للمخالفاتذا بالنسبة   ه

.  فاألمر يعتمد على عدد من العوامـل       ،يتصل منها مبرحلة ما بعد تنفيذ البحث      
 ومنها. صلحة عامةملفهل هي ملصلحة شخصية أو . ومنها اهلدف من عملية النشر   

تمع يف حالـة     مقارنة بالضرر على ا    ، يف حالة النشر   ،ضرار باملبحوث درجة اإل 
                                                 

  .باب حترمي الكذب النووي )٢١٢(
  .النووي باب بيان ما جيوز من الكذب )٢١٣(
  . النووي باب النهي عن الغشمثالًانظر  )٢١٤(
  .النووي باب النهي عن التجسس، وباب حترمي الكذب )٢١٥(
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الستر وعدم كشف أسرار الناس، وعـدم    سالم إىل وعموما يدعو اإل  . النشر عدم
 ذا جاءت يف هيئة مشورة    إو. تاحة الفرصة للمتاجرة باملعلومات الشخصية للناس     إ

والقضية مرتبطة بأحكام الغيبـة وهلـا حـاالت    . مطلوبة فالبد أن تكون مقيدة  
  .)٢١٦(استثنائية

 لها مرهونة باملوازنة بني احلق العام واحلق اخلـاص،         فإن القضية ك   ،وعموما
صدار أي حكـم يف     وإل. واملعيار األساس هو الكتاب والسنة، مث اجتهاد الفقهاء       

  . البد من التعرف على املالبسات كلها،أي مسالة شرعية كانت أو أخالقية
 نساين، ومن األحباث ما ليس     ضروري ملصلحة اتمع اإل    وما ه ومن األحباث   

عترب نوعا من العبث وضياع الوقت باسـم تنميـة          ضروري، ومن األحباث ما ي    ب
  .جل املعرفة ذاا أو إلشباع حب االستطالع أو الشهرة عند الباحثأاملعرفة من 

  ختـالف  ، مسألة أخالقيـة   وظهار الشكر والتقدير للمبحوث فه    إوأما عدم   
  . يشكر اهللا فمن ال يشكر الناس ال.سالميةاملبادئ العامة للشريعة اإل

)����E$�א�+LC������Wא/�2د�1א �
 سواء  اليت حنصل عليها،ميكن حصر مصادر الفروق اليت توجد بني املعلومات  

 باستخدام املالحظة أو األسئلة املباشرة، أو األسئلة غـري املباشـرة يف األنـواع             
  :)٢١٧(التالية

  .قيقية اليت حناول قياسهااحل الفروق -١
: ود إىل املتغريات األخرى الثابتة واخلاصة بكل فـرد مثـل          تعاليت   ق الفرو -٢

  ...الذكاء، ومستوى التعليم، واملعلومات، واملركز االجتماعي
املـزاج، والتعـب،    : تعود إىل العوامل الشخصية املتقلبة، مثل     اليت   الفروق   -٣

                                                 
  .اح من الغيبةيبا باب حترمي الغيبة، وباب م: النووي كتاب األمر املنهي عنه )٢١٦(
)٢١٧(Selltiz et. al. 1976 pp. 164-169 .  
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  .واحلالة الصحية
 حـضور أحـد     تعود إىل األوضاع البيئية، مثل عمل املقابلة يف       اليت   الفروق   -٤

  ...، ووجود أطفال يلعبون)جدي أو ودي(اجلو النفسي للمقابلة  األقارب،
.  املالحظة أو املقابلة أو االختبار     إجراءاتتعود إىل طريقة تنفيذ     اليت   الفروق   -٥

 فالغالب، أن هناك بعض الفروق بني أساليب القائمني على عملية مجع املادة           
  .العلمية

تكون عينـة     اليت قد ال   ،ستبانة فقرات االستمارة أو اال    الفروق اليت تعود إىل    -٦
  .ممثلة للمجتمع، أو تكون ممثلة هلا ولكن بدرجة غري كافية

اليت تترك جماال رحبا للتفسريات والفروق اليت تعود إىل غموض وسيلة القياس  -٧
  .الشخصية، يف املالحظة أو األسئلة املباشرة وغري املباشرة

  رداءة ستبانة، ورمبـا   إىل أسباب مادية، مثل سوء طباعة اال       الفروق اليت تعود   -٨
 قلم الذي يستعمله املبحوث، أو رداءة خط القائم بتسجيل املعلومـات يف           ال

  .ستبانة أو االستمارةاال
وذلك يف حالة وجـود     . الفروق اليت تعود إىل اختالف صيغ املقياس نفسه        -٩

  .أكثر من صيغة
  .أ أثناء عملية الترميز أو التحليلالفروق اليت تعود إىل اخلط -١٠
الفروق اليت تعود إىل عدم التطابق أساسا بني العينة اليت جترى عليها التجربة  -١١

  .واألخرى اليت تستخدم للتحكم يف املتغريات املتطفلة
 فقد أوىل املهتمون بأصول البحث العلمي عناية طيبة لتشخيص ،وهلذا السبب

 تستخدم جلمع املادة العلمية، ولدرجة مصداقية تلك         اليت ،درجة الثقة يف الوسائل   
  .كما بذلوا اجلهود للوصول إىل أساليب للتغلب عليها. الوسائل

 بالنـسبة لـبعض     ،ويالحظ أن مشكالت الثقة واملصداقية أكثر وضـوحا       
 جابات املفتوحة واملرنة  فاألسئلة املباشرة ذات اإل   . األساليب والوسائل من غريها   
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واالستمارة املرنة يف املالحظة أكثر عرضة     . ألسئلة املقننة املباشرة  أكثر عرضة من ا   
  .)٢١٨(املباشرة واألسئلة غري املباشرة أكثر عرضة من األسئلة. من االستمارة املقننة

�Wد1_��א���4 �
نقليزية هي الثبات ولكن     يف اإل  reliability الترمجة العربية الشائعة لكلمة      إن

نقليزية يف جمال البحث العلمي، يالحظ      لكلمة اإل من يتمعن يف استعماالت هذه ا     
ولعل من املناسـب البـدء      . أن الثبات ليس إال عنصرا من عناصر هذه الكلمة        

  .)٢١٩(طرق قياسها بتعريف هذه الكلمة، مث احلديث عن
  :تعريف درجة الثقة

 درجـة :  مرادفات مثـل   reliability إن لكلمة    Kerlinger "كريلنقر"يقول  
 ، القدرة على  consistency طراد، اال stability، والثبات   dependabilityاالعتماد  

  .accuracy، والدقة predictabilityالتنبؤ 
" درجة الثقـة  " إن هناك ثالثة مداخل لتعريف       :ويضيف يف الصفحة التالية   

بقياس  إذا قمنا بقياس املبحوثني أنفسهم بالقياس نفسه أو: ويتمثل أوهلا يف السؤال
 وهذا يوازي الثبات، ودرجة االعتماد عليه،       ؟ على النتيجة نفسها   مماثل هل حنصل  

 اليت حنـصل  ،هل القياسات:  واملدخل الثاين يعرب عنه السؤال.والقدرة على التنبؤ  
 وهـذا   ؟ هي القياسات احلقيقية للشيء الذي مت قياسه       ،عليها من وسيلة القياس   

ا نسبة اخلطأ يف املقيـاس      م: وأما املدخل الثالث فيتمثل يف السؤال     . يوازي الدقة 
  املستخدم؟

ميكن احلديث عن الثقة بأبعادها املختلفة دون احلديث عن  هناك اتفاق بأنه ال
ن إهـذا و  .  وال ميكن احلديث عن املصداقية دون احلديث عن الثقـة          ،املصداقية

                                                 
  . Kerlinger 1973 pp. 510-538; Selltiz et. al. 1981 pp. 122-136: مثالًانظر  )٢١٨(
  .Kerlinger 1986 pp. 404-415; Selltiz et. al. 1981 pp. 122-129 :انظر  )٢١٩(
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وقد تتوفر املصداقية   . كانت الثقة أكثر مشوال، فاملصداقية عنصر من عناصر الثقة        
 أي يتوفر الثبات    ،نعدام الثبات فيه أو العكس    اقياس وال تتوفر الثقة، بسبب      يف امل 

  .)٢٢٠(دون املصداقية
  :طرق قياس الثقة

 ميكن تقسيم موضـوع     ، وآخرون "زيسلت" و "كريلنقر"ليه  إيف ضوء ما أشار     
األساليب املتعددة، ودرجـة    والتطبيقات املتعددة،   : الثقة إىل األقسام التالية    قياس

   .وقياس نسبة اخلطأ يف املقياس االنسجام،
  :التطبيقات املتعددة

يتم قياس درجة الثبات ألي مقياس باستخدامه مرات متعددة على جمموعـة            
فكلما كان االرتباط . مث النظر يف درجة االرتباط بني نتائج هذه التطبيقات. بعينها

كـون  ولكن هنا البد من مالحظة      . أن درجة الثقة مرتفعة   على  عاليا دل ذلك    
 اليت قد تطرأ على الظاهرة املقيسة والعوامـل         ،درجة الثقة عرضة للتأثر بالتقلبات    

فالبد من التمييز بني التغريات النامجة عـن العوامـل          . النفسية املؤقتة للمبحوث  
 اليت حتدث مثال على موقف املبحوث، من جهـة          ،املؤقتة وبني التغريات احلقيقية   

  .وبني درجة الثقة يف املقياس
لعمدة يف حتديد درجة الثقة هو متوسط املرات املختلفة لتطبيقات القياس،           فا

راقبة سـلوك   مبومثال ذلك أن نكلف مالحظا واحدا       . وليست احلاالت الشاذة  
وقد يكون هذا السلوك هـو      . ستثارةاأحد األطفال وهو يشاهد فلم كرتون فيه        

 نيمـرات، مـستعين   ونكرر عملية املالحظة هذه     ... اهلتاف أو احلركة املفاجئة   
مث نستخرج متوسط املرات املختلفة لنعرف درجـة الثقـة،          . دةموحباستمارة  

. حنراف املعياري هلا ملعرفة ما إذا كانت الدرجة مقبولة أو مرفوضة          ونستخرج اال 
                                                 

  . Selltiz et. al. 1976 p. 194 وانظر قول كريلنقر السابق  )٢٢٠(
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. حنراف املعياري ذو القيمة الكبرية يدل على عدم الثبات والعكس صـحيح           فاال
  .)ة والتشتتزعة املركزي انظر فصل مقاييس الن(

  أن نكلف املالحظ نفسه مبراقبة عدد من األطفـال أثنـاء            أيضاً ومثال ذلك 
مث نستخرج درجة االرتباط بني هذه املالحظات املتعددة        . مشاهدة مثل هذا الفلم   

  كانت درجة االرتباط عالية فذلك دليل على أن        فإذا االرتباطباستخدام مقاييس   
  .)  االرتباط والتباينانظر فصل مقاييس.(درجة الثقة عالية

وميكننا يف حالة األسئلة املباشرة وغري املباشرة تطبيق القياس مرتني للمبحوثني   
وهنا البد من مضي وقت كاف بني االختبارين لتفادي أثـر الـتعلم             . أنفسهم

ولكن مشكلة هذه الطريقة أا عرضة لتأثريات خارجية        . والتذكر حملتوى القياس  
فهي عرضة ألثر التقلبات املؤقتـة النفـسية        . ر للمحتوى إضافة إىل عامل التذك   

  .الظاهرة املراد قياسها واجلسمية، إضافة إىل التغري الفعلي يف
  :األساليب املتعددة

 استخدام اثنني من املالحظني أو أكثر ملالحظـة       بميكن قياس درجة التطابق     
وبه وذلك باعتبـار أن لكـل مالحـظ أسـل         . املبحوث بعينه أو ظاهرة بعينها    

ويف حالة األسئلة املباشرة وغري املباشرة ميكن استخدام صـيغتني أو           . وشخصيته
ويتم استخراج  . وسيلتني خمتلفتني أو أكثر لقياس الظاهرة نفسها، يف الوقت نفسه         

درجة التشتت أو التباين بني نتائج املالحظني املخـتلفني أو الـصيغ املختلفـة              
  .قيس الظاهرة نفسهاأو للوسائل املختلفة اليت ت للمقياس،

  قيـاس   أيضاً  فيه استثارة عاطفية، ميكن    ،المويف مثال الطفل الذي يشاهد فِ     
 مـن   اثنـان ويكلف  .  بتقسيم فترة املالحظة إىل وحدات صغرية      ،درجة التطابق 

املالحظني باملالحظة بالتناوب، مث نستخرج املتوسط ملا سجله كل منـهما مـن           
  .ينهمامث نستخرج درجة االرتباط ب. سلوك
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  :درجة االنسجام
 واستخراج  ، األسئلة إىل نصفني   إجابات ميكن قسمة    ،لقياس درجة االنسجام  

ختبار إىل قسمني واعتبار كل     وهو إجراء مماثل لقسمة اال    . رتباط بينهما الدرجة ا 
  . بينهمااالرتباطختبارا مستقال واستخراج درجة ا قسم

يف   يتوفر،لة بطريقة متماثلةكانت الصيغ األوىل هلذه الطريقة هي قسمة األسئ  
وذلك جبمع األسئلة أو الفقرات ذات . كل نصف منها ما يتوفر يف النصف اآلخر      

  . األرقام الفردية يف نصف، واألرقام الزوجية يف النصف اآلخر
مت أخريا تطوير طرق إحصائية، تستخدم احلاسب       : وآخرون" زيسلت"وتقول  

ومن هذه  . ختيار مفرداا عشوائيا  ا يتم   اآليل، حلساب درجة االرتباط بني نصفني     
كـودر  " ومعادلـة  alpha coefficient "ألفـا "رتباط الربامج اجلاهزة برنامج اال

  .)٢٢١()Kuder-Richardson )20 K-R "ريتشاردسون
 فمثال،. وهناك تطور آخر يقتضي قياس درجة االنسجام بني فقرات املقياس         

  الـسؤال  نجابة ع  هل يتفقان يف اإل    ١  السؤال رقم  عن يف اإلجابة    اثنانإذا اتفق   
  ؟... أيضا٢ًرقم 

  :قياس نسبة اخلطأ
  فإنـه  reliabilityإضافة إىل ما سبق ذكره من وسائل القياس لدرجة الثقـة            

ومنها التحليل التراجعي لتحديد نـسبة       ANOVA حتاليل التباين    استخدامميكن  
فة درجة الثقة عـرب     يف معر ) االستبانة(هذا املقياس    ويفيد. )٢٢٢(اخلطأ ومصدره 

  .أو االستبانة scaleاملبحوثني وعرب فقرات املعيار 
  ميكن افتراض  ،"كريلنقر"ويف ضوء املعلومات األساسية واملثال الذي أورده        

                                                 
)٢٢١(Selltiz et. al. 1976 p. 190 .  
)٢٢٢(Kerlinger 1973 pp. 443-452; Selltiz et. al. 1976 pp. 192-194 .  
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 وجود مخسة أشخاص وأربع فقرات لقياس املوقف جتاه التلفاز، كما يف اجلدول           
 يف  ووظيفتـه  ANOVA  للتحليل العاملي  SPSSويراجع برنامج   . )٢٢٣()١٦-١(

   .)٢٢٤(الكشف عن احتماالت اخلطأ
  :املصداقية وطرق قياسها

 وقد يظهر النوع الواحد بأكثر من ،يف صور متعددة validityتظهر املصداقية  
ختالف اهلدف احملدد من قيـاس املـصداقية، أو     الويأيت هذا التنوع نتيجة     . اسم

 جعلها يف األنواع ،وميكن يف ضوء كتب البحث العلمي. الختالف وسيلة القياس
املصداقية الظاهرة، مصداقية احملتوى، مصداقية التصنيف، مصداقية القدرة        : التالية

  .)٢٢٥(على التنبؤ، مصداقية التركيبة أو البناء، ومصداقية التطابق، ومصداقية التمييز
  :املصداقية الظاهرة

 عـن  وهـي تعـرب  . face validityليزية قنيطلق على املصداقية الظاهرة باإل
 الذي يقيس السلوك بطريقة مباشرة، حيث       ، يف حالة املقياس   ،املصداقية الظاهرة 

 لو أردنا قيـاس كفايـة       ،ومثال ذلك . السلوك معروف وحمدد واملقياس مباشر    
نه ميكننا حتديد هـذه الكفايـة       إ، ف يف استخدام برنامج منسق الكلمات    شخص  

 ،هكتبة، ونظافة ما ي   كتابه يف ال  بالنظر يف دقته أو نسبة أخطائه املطبعية، ويف سرعت        
  .وحسن ترتيبها
 فإن علماء البحث العلمي يؤكدون ضرورة احلذر من االعتمـاد           ،ومع هذا 

فقد يبدو يف بعض احلاالت أن املقياس يقيس شيئا         . كلية على املصداقية الظاهرة   
ر ومثال ذلك جمموعة األسئلة اليت نريد ا اختبا      . حمددا، بينما هو يقيس شيئا آخر     

                                                 
)٢٢٣(Kerlinger 1973 pp. 443-448 .  
)٢٢٤( ) (224 SPSS 15.0 User’s Guide pp. 405-413.  
  .Kerlinger 1986 pp. 416-434؛ Selltiz et. al. 1981 pp. 129-136 انظر )٢٢٥(
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 فهـم   علـى فقد يتضح لنا أننا نقيس القـدرة        . املهارة يف حل املسائل احلسابية    
أو نقيس سرعة الكتابـة، أو  .  أكثر من القدرة على حل املسألة احلسابية   ،األسئلة

   .)٢٢٦(... أمام رهبة االمتحان،نقيس درجة ثبات اجلنان والشعور باالطمئنان
  :مصداقية املضمون

  على درجة متثيـل content validity املضمون تنصب عناية مقياس مصداقية
 فهل املقياس يتضمن مجيـع االحتمـاالت      . املقياس تمع الظاهرة املراد قياسها    

) مقيـاس (املوجودة يف اتمع املراد قياسه؟ ومثال ذلك لو أردنا وضع اسـتبانة             
هل االستبانة تـضم كافـة      : فسيكون سؤالنا . لقياس صفات املصدر املوثوق به    

  أو عينة ممثلة هلا؟اليت تندرج يف موضوعها، فات الص
وهناك طرق أخرى لقياس مصداقية املضمون ومن أكثرها شـيوعا عـرض            

  .  موضوع املقياسإليهاملقياس على خبريين أو أكثر يف التخصص الذي ينتمي 
 مراجعة الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع        أيضاً ومن الطرق األخرى  

ستبانة نطلب فيها من املبحوثني كتابة كل مـا         ا، ومنها توزيع    بالدراسة من قبله  
ففي الدراسة اليت نريد فيهـا معرفـة        . ملوضوعيف ا خيطر يف باهلم من احتماالت      

درجة متثيل حمتوى االستبانة لصفات املصدر الثقة، ميكن سؤال املبحـوثني عـن           
  .مجيع الصفات اليت جتعل املصدر ثقة عندهم

  :مصداقية التمييز
هل يفيـد  :  التساؤلنع discriminatory validityجتيب مصداقية التمييز و

وذلك كما هو احلال يف اختبارات      . القياس يف التفريق بني شخصني أو أكثر مثال       
  التحصيل؟

 ووه. validity criterionويندرج حتت هذا النوع ما يسمى مبصداقية املعيار         
                                                 

)٢٢٦(Kerlinger 1986 p. 416; Selltiz et. al. 1976 pp. 7-8, 178-179 .  
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 يركز على قدرة املقياس يف التمييز       ،فهذا املقياس للمصداقية  . قيس الشيء نفسه  ي
 لو وضعنا مقياسا ملوقف املبحـوثني جتـاه         ،ومثال ذلك . بني ظاهرتني خمتلفتني  

أصحاب السلطة، واستخدمناه لقياس موقف املبحوثني جتاه الزمالء واألنداد، هل          
 استخدام التحليل العاملي للتفريـق بـني        ، أيضاً يعطينا نتائج خمتلفة؟ ومثال ذلك    

technical goodnessتقان  واإلcreativityع بداإلا
)٢٢٧(.  

 congruent مبصداقية التطـابق  هما نسميوميثل الطرف اآلخر هلذا املقياس 

validity  ، حدثنا عن درجة تطابق نتائج مقاييس متعددة لقيـاس الظـاهرة           اليت ت
 ميكننا  ،ومثاله إذا أردنا أن نقيس موقف املبحوث من ذوي السلطة مثال          . نفسها

  :يلي تباع عدد من الطرق لقياس املصداقية منها ماا
 إجراء مقابالت حول موقف املبحوثني مع األب أو مع الرئيس يف العمل أو              -١ 

  .غري ذلك ملقارنتها ببعض
 وطريقـة   ، املقارنة بني ما يكتبه املبحوثون من صفات للشباب والكهـول          -٢ 

  .التمييز بينهم
 الـيت ختطـر يف      ،ويها املبحوثون أو التعليقات    املقارنة بني احلكايات اليت ير     -٣ 

أذهام عند رؤية صور لبعض أصحاب السلطة يف اتمع ولفئة غـري ذات             
  .سلطة

 منها ذات سلطة وأخرى ، املقارنة بني طريقة ترتيب قائمة لشخصيات خمتلفة-٤ 
  .لألنداد

  . مالحظة سلوك املبحوثني جتاه ذوي السلطة وغري ذوي السلطة-٥ 
  :ية التنبؤمصداق

:  السؤالنللمصداقية ع predictive validityختبار القدرة على التنبؤ اجييب 
                                                 

)٢٢٧(Kerlinger 1986 pp. 425-426 .  
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هل املقياس يساعد يف التنبؤ عن التوجهات أو القدرات املستقبلية للمبحـوث؟            
ن هذا املبحـوث سـيكون     بأهل يعيننا املقياس على القول      : ومثال ذلك تساؤلنا  

  ؟طالبا ناجحا يف اجلامعة أو فاشال
  :داقية التكوينمص

 وهو مقياس يعـىن بتركيبـة   construct validityمصداقية التكوين أو البناء 
  ).العناصر الرئيسة (factorsمكوناته من العوامل  املقياس أو

 عد تقدما علميا بارزا    إن اختبار مصداقية التركيبة أو التكوين ي       "كريلنقر"ويقول   
 وحد بـني فكـرة    يوذلك ألنه   . عملييف جمال املقاييس على الصعيد النظري وال      

  . اليت تسعى إىل اخلروج بنظريات،القياسات النفسية التطبيقية واجلهود التنظريية
 ،السلوكية  النفسية أوfactorsالعوامل  ما: وجتيب هذه املصداقية على السؤال

  يتكون من عدد من    ،فبالنسبة ملتغري الذكاء مثال   . اليت متثل املتغري املطلوب دراسته    
  .القدرات املتصلة بالتعبري اللفظي، والقدرات اخلاصة بالتفكري الذهين: العناصر

 اليت تعىن باالحتماالت املختلفة ضـمن       ،وهو خيتلف عن مصداقية املضمون    
أي أفراد جمتمع   (اتمع الواحد، ودرجة متثيل عينة األسئلة لالحتماالت املوجودة         

 بالعناصر اليت يتألف    فتعتين ،صداقية التكوين أما م . )القدرات التعبريية اللفظية مثال   
هـل يقـيس    : تجيبنا عن السؤال  فوذلك ألن مصداقية املضمون     . منها املقياس 

مجيع أنواع الذكاء أو أشكاله ودرجاته؟ أما مـصداقية التكـوين            scaleاملقياس  
construct validityليت هي األشياء أو العناصر أو العوامل ا ما:  جتيبنا على السؤال

جتعل نتائج اختبار الذكاء ختتلف من فرد إىل آخر؟ أي ما مكونـات الـذكاء               
 وما نسبة كل من هذه املكونات؟ وذا فإن مصداقية التكوين تعـىن             ؟األساسية

  .)٢٢٨( اليت مت بناء املقياس عليها،مبصداقية املقياس والنظرية
                                                 

)٢٢٨(Kerlinger 1986 pp. 420-421 .  
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ـ      ،ويتم اختبار مصداقية التكوين    ائج املقـاييس    مبقارنة نتائج مقياس حمدد بنت
 . أو املعدة لقياس متغريات معاكسة     ،نفسه) الظاهرة(األخرى املعدة لقياس املتغري     

 فإن اختباري مصداقية التطابق والتمييز مها اللذان يقومان بقياس          ،وبعبارة أخرى 
  .مصداقية التكوين
  :املصداقية الداخلية

عىن املصداقية الداخلية تinternal validity منالتأكد بالتجريبية  يف الدراسات 
  . )٢٢٩( املتغري التابعيفيؤثر بالفعل ) العنصر املؤثر يف التجربة(كون املتغري املستقل 

  :املصداقية اخلارجية
عين املصداقية اخلارجية وتexternal validity   ،بدرجة متثيل التجربة للواقـع

  .)٢٣٠(مكانية تعميم نتائجهاإوبالتايل 
SPSS 15.0املصداقية وبرنامج 

)٢٣١(:  
 بعدد من   Reliabilityيستطيع هذا الربنامج منح الباحث فرصة اختبار الثقة         

  :الطرق يف عملية واحدة، ومن هذه االختبارات ما يلي
املـبين   ، الختبار الثبات الداخلي،   Cronbach" كرونباخ" ل   Alphaاختبار   -١

  .على متوسط االرتباط بني فقرات االستبانة
 .سم االستبانة إىل جزأين وخيترب االرتباط بينهما، الذي يقSplit-halfاختبار  -٢

 .، الذي خيترب احلدود الدنيا لدرجة الثقة احلقيقيةGuttmanاختبار  -٣

 الذي يفترض أن مجيع فقرات االستبانة حتتفظ بـدرجات          Parallelاختبار   -٤
 .تباين وخطأ متساوية، عند تكرار التطبيق

                                                 
)٢٢٩(Selltiz et. al. 1976 p. 131 .  
)٢٣٠(Selltiz et. al. 1976 p. 131 .  
)٢٣١( SPSS 15.0 Base. Pp. 579-583.   
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 االختبار السابق مضافا إليه  الذي يفترض ما يفترضهStrict parallelاختبار  -٥
 .املتوسطات املتساوية

 فقرة حول أهداف تدريس اللغة   ٥١وإذا افترضنا أنه لدينا استبانة مكونة من        
 ٦٨بعد تطبيق االستبانة على     . اإلنقليزية، وأساليبها، وأساليب التقومي، ومعايريها    

 .)٢٣٢(معلمة نريد معرفة درجة الثقة يف االستبانة

لى نتائج هذه االختبارات أو بعضها باتبـاع اخلطـوات          وميكن احلصول ع  
  :التالية

  .Reliability analysis، مث Scale، مث Analyzeانقر  -١
، وميكنه اختيار االختبارات املطلوبة أو أحدها، Items انقل الفقرات إىل مربع -٢

 .Alpha، مثال Modelsمن خانة 

 اختيار  )٢٣٣("باالنت"ح  وتقتر.  لتحديد اإلحصائيات املطلوبة   Statisticsانقر   -٣
item ،)الفقرات ( وscale) املقياس( و ،scale if item deleted ) القياس عند

 .Continue، مث )إلغاء الفقرة احملددة

 ).١٦-٤(و)١٦-٣: ( لتظهر نتيجة التحليل كما يف اجلدال التاليةOKانقر  -٤

  :Cronbach ل Alphaنتيجة حتليل الثقة باختبار 

Case Processing Summary

66 97.1

2 2.9

68 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a.  
 )١٦-٣(اجلدول 

                                                 
  . احلرمجيب، واقع تدريس التعبري )٢٣٢(
  .١١٢باالنت ص  )٢٣٣(
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Reliability Statistics

.805 51

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 )١٦-٤(اجلدول 

مبلخص عن احلاالت، إذا كان      يزودنا) ١٦-٣(وكما يالحظ، فإن اجلدول     
فهو ما نريد ويزودنا بدرجة الثقة حـسب        ) ١٦-٤(وأما اجلدول   . فيها مستبعد 

). قيمة تتراوح بني الصفر والواحد املوجب      (Alphaالنموذج الذي اخترناه وهو     
، إذا "ألفـا "جيدة، وذلك ألن قيمة  فدل على أن درجة الثقة  ٠,٧ من وهو أكرب 

  .)٢٣٤(، فإنه يدل على الضعف النسيب للثقة٠,٧ كانت أقل من
وميكن احلصول على جداول تزودنا مبعلومات عن فقرات االستبانة أو القياس 

أو عن التعديل الـذي سيحـصل علـى    ) متوسطها احلسايب واحنرافها املعياري (
كما ميكننا احلصول على حتاليل أخرى، . ددة، يف حالة إلغاء الفقرة احمل Alphaقيمة

املتوسط احلسايب، واالحنـراف املتوسـط، واخلطـأ        (ومنها ملخص للحاالت    
 ).املعياري

                                                 
  .١١٢باالنت ص  )٢٣٤(
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  من حيـث احتمـال خمالفتـها   ،اختر دراسة ميدانية وصفية وانقد منهجها      -١

 لة عدمويف حا. جراءات البديلة لتجنب املخالفةللمبادئ األخالقية، واذكر اإل
  .وجود البديل يف رأيك، اذكر األدلة الالزمة هلذا الرأي

 ،)دراسة مالحظة تبحث عـن فرضـيات      (اختر دراسة ميدانية استكشافية      -٢
 من حيث احتمال خمالفتها للمبادئ األخالقيـة، واقتـرح          ،وانتقد منهجها 

ويف حالة عدم وجود البديل يف رأيـك،       . جراءات البديلة لتجنب املخالفة   اإل
  .سند رأيك باألدلة الالزمةأ

  من حيث احتمـال خمالفتـها      ، وانقد منهجها  ،اختر دراسة جتريبية معملية    -٣
ويف حالـة   .  البديلة لتجنب املخالفة   اإلجراءاتللمبادئ األخالقية، واقترح    

  .سند رأيك باألدلة الالزمةأوجود البديل يف رأيك،  عدم
 من ،نهج مجع املادة العلمية، وانقدهاختر حبثا غري منشور، تتوفر فيه تفاصيل م -٤

 هل أشار الباحـث إىل درجـة الثقـة        :  مثل reliabilityحيث درجة الثقة    
 ؟ وما البديل املقترح   ؟ وهل كانت معاجلته كافية    ؟ وكيف عاجلها  ؟وعناصرها

  .ذكر األدلة الالزمة على ما تقول مع
 مـن حيـث   ،انقدهاختر حبثا، تتوفر فيه تفاصيل منهج مجع املادة العلمية، و          -٥

 ؟هل أشار الباحث إىل درجـة املـصداقية       :  مثل validityدرجة املصداقية   
 ومـا هـو البـديل       ؟ وهل كانت معاجلته كافية    ؟ وكيف عاجلها  ؟وزاويتها
  . مع ذكر األدلة الالزمة على ما تقول؟املقترح

 اليت تظهر عند استعمال املقاييس جلمع املادة        ،هناك مصادر متعددة للفروق    -٦
 تساعد إجراءات مع اقتراح   ؟ غري مرغوبة  ،هي أبرز ثالثة مصادر    فما. لعلميةا
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  .يف التخفيف منها
هل ترى أا ذات أمهية كبرية      ،  reliability لقد درست شيئا عن درجة الثقة      -٧

 السؤال مستدال بأدلة عقلية ونقلية، ومفـصال        نأو غري ذات أمهية؟ أجب ع     
  .عناصر درجة الثقة يف

فهل ترى أن هلا أمهية كبرية ،  validity شيئا عن درجة املصداقية     لقد درست  -٨
 مستدال بأدلة نقلية وعقلية، ومفصال      ، السؤال نأو ليست هلا أمهية؟ أجب ع     

  .وسائل اختبارها وأنواعها يف
 احصل على استبانة، وقم بتطبيقها على عينة جتريبية، وأجِر عليهـا اختبـار              -٩

  .كرونباخ للثقة
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈� ��K��Yא/�د�Uא������Wא���"�א�.א�73 �

�������������  ������������� ٤٢٧

  

�	%�א�1א0/א�� �

  حتليل املادة العلمية

ال يشك أحد يف أمهية مرحلة مجع املادة العلمية، اليت قد تـستهلك اجلـزء               
فدقة املعلومات ومصداقيتها، والسيما يف الدراسـات       . األكرب من وقت الباحث   

  .امليدانية أو املعملية، إمنا يتم حتديدها يف هذه املرحلة
وذلك ألن انعدام   .  ذات أمهية كبرية    أيضاً بيد أن مرحلة حتليل املادة العلمية     

 اليت قد تقـضي     ،القواعد الواضحة اجليدة يفسح اال أمام التحيزات الشخصية       
  .على قيمة املادة العلمية ذات املصداقية العالية

وهلذا فقد اعتىن املهتمون مبناهج البحث ذه املرحلة ضمن عنايتهم مبنـهج            
 لعناية جهود علماء املسلمني البارزة يف بعـض       فكان نتيجة هذه ا   . البحث عموما 

وكان ). النوعي(حتت األسلوب الكيفي   منها  جماالت البحث، والسيما ما يندرج      
  .صول الفقهأمن مثار جهودهم علم أصول احلديث، وأصول التفسري، و

.  يف بعض اـاالت     أيضاً وكانت لعلماء الغرب املتأخرين جهودهم البارزة     
هم التقدم الكبري يف األسلوب الكمي مبـا يف ذلـك علـم             من مثار جهود   فكان

  .اإلحصاء وما يتصل به من أحباث يف العلوم الطبيعية، بصفة خاصة
:  بأن التحليل يتكون من ثالث عمليات خمتلفـة        ،ولعل من املناسب التذكري   

حصر جزيئات املادة العلمية، وتصنيفها، وترتيب األصناف حبيث ختدم مـشكلة           
  .البحث
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، ولكل أسلوب   لتحليلهناك أسلوبني رئيسني ل   على العموم، ميكن القول بأن      

احلقـائق  خاص بتحليل   ميكن تسميته بالكيفي أو النوعي،       هناك أسلوب  .وسائله
خـاص  ميكن تـسميته بـالكمي،       وهناك أسلوب . اليت مت التعبري عنها باأللفاظ    

األرقام، سواء كانت هي، يف األصـل، حقـائق         ب علومات اليت مت التعبري عنها    بامل
 أسلوب ويالحظ أن    ).٢= ، وأنثى   ١= مثل ذكر   (رقمية أو مت حتويلها إىل أرقام       

ال يف  إ ، ال تتأثر باختالف موضوعات البحـث      ،التحليل الكمي ووسائله موحدة   
تلف اختالفا جذريا بـاختالف     خي فقد   ، التحليل الكيفي  أسلوبأما  . نطاق ضيق 

فالدراسات اليت تعىن بتفسري القرآن الكرمي حتتاج إىل أصول         . لبحثموضوعات ا 
والدراسات اليت تعىن بتحقيق األحاديث النبويـة حتتـاج إىل أصـول            . التفسري
والدراسات اليت تعىن باملسائل التشريعية والفقهية حتتاج إىل قواعـدها          . احلديث

ث التارخيية حتتـاج إىل     والدراسات اليت تعىن باألحدا   . اخلاصة ومنها أصول الفقه   
عالمـي مـن    والدراسات اليت تعىن بالنقد األديب أو اإلنتاج اإل       . املنهج التارخيي 

وهكذا إىل آخـر     الناحية الفنية حتتاج إىل قواعدها اخلاصة بتقومي األعمال الفنية        
  .قواعد التحليل الكيفي
 علىنه نظرا لألثر الكبري الذي تتركه موضوعات البحث         إوبعبارة أخرى، ف  

أمـا  .  فقد تفرعت وسائل التحليل الكيفي إىل أنواع عديـدة        ،األسلوب الكيفي 
 .لغته هي لغة األرقام   ف ،األسلوب الكمي فقد كان أقل تأثرا مبوضوعات البحث       

 عرب احلضارات البشرية كلها وعـرب       ، وأكثر قابلية للتوحيد   يف التعامل أيسر  وهو  
 خالل فترة وجيـزة مـن       ،ما كبريا تقد وهلذا أحرز األخري  . املوضوعات املختلفة 

وساعد كـل   . لية إىل األمام  مالزمن، فأسهم يف دفع عجلة األحباث امليدانية واملع       
جناز املخترعات العصرية وخباصة املادية اليت قلبت موازين القوة علـى           إ يفذلك  

القوى الروحية عند مـن يـستطيعون        سطح الكرة األرضية، والسيما يف غياب     
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  .امتالكها
عـداد   إل، ببعض اخلطوات األساسـية ئهذا الباب هو تعريف القار  فهدف  

  .العلمية كي تصبح جاهزة للتحليل املادة
 فسيقتصر األمـر علـى      ،ونظرا للتنوع الشديد يف أساليب التحليل الكيفي      

أمـا بالنـسبة    .  يف جتهيز املادة العلمية للتحليل الكيفي      ،استعراض القواعد العامة  
فال يقتصر األمر على ذلك؛ بل سيتم استعراض بعـض          ألساليب التحليل الكمي    

  .ية، مثل الوسائل اإلحصائيةتفصيلوسائلها ال

n�2Nh�5א��W� �
  اليت ،يستخدم للتحليل يف البحوث العلمية     )٢٣٥(من املعلوم أن علم اإلحصاء    

سلوب أنه يوفر درجة كبرية من      ومن مميزات هذا األ   . تستخدم األسلوب الكمي  
واهر الطبيعية والبشرية، ويساعد يف تبسيط املعلومـات،        عند وصف الظ  ،ةيدااحلي

 وتيسري فهمها، وتصنيف املبعثر منها، دون أن تفقد املادة العلمية شيئا يذكر من            
  .قيمتها اجلوهرية

  يف التوصل إىل استنتاجات متحررة من التحيزات        أيضاً ويعني علم اإلحصاء  
ة نوع العالقة املوجودة بني ومن هذه االستنتاجات معرف.  إىل حد كبري،الشخصية

وهذه ). املتغريات(صنفني من الظواهر الطبيعية أو العناصر اليت تتألف منها األشياء 
نسان املعرفة تساعد الباحث يف اكتشاف اهول والتحكم فيما سخره اخلالق لإل          

  .من سنن كونية وخملوقات
 كانـت  ن قواعد اإلحصاء تكشف للباحث عما إذا      إ Leedy" ليدي"وتقول  

ولكـن  . )٢٣٦(مبحض الصدفة أو لوجود أسباب ومـسببات       الظاهرة قد حدثت  
                                                 

)٢٣٥(Glass  ؛Koosis؛ أبو عمة وآخرون.  
)٢٣٦(Leedy p. 123 .  
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ننا نعـين أننـا مل      إ ف ، يف حديثنا العادي   ،ن هذه صدفة  إ :يالحظ أننا عندما نقول   
وكذلك يف علم   . وجود ختطيط هلا من قبل آخرين      ينفي الهذا  خنطط هلا حنن، و   

حدوثها نتيجة لقوانني   فتراض حدوث بعض األشياء بالصدفة هو       ااإلحصاء يعين   
جمهولة، وإال فإن من مسلمات العلم أن كل شيء حيدث حسب قوانني، نعرف             

جمع األديان على أن املوجـد      وت) انظر فصل املعرفة  . (بعضها وجنهل الكثري منها   
  .هلذه القوانني هو اخلالق هلذا الكون

رج مـن    وتتد ،من القواعد البسيطة إىل املعقدة     وتتدرج الوسائل اإلحصائية  
العمليات اليت ميكن إجنازها باستخدام القدرات العقلية العاديـة أو باسـتخدام            

وعمومـا ميكـن    . احلاسبات اليدوية إىل اليت حتتاج إىل احلاسبات اآللية املتطورة        
  : من حيث وظائفها إىل ثالثة أقسام رئيسة،تقسيم الوسائل اإلحصائية

 علـى وصـف    تـه وتقتصر مهم  statistics descriptiveاإلحصاء الوصفي،    -١
الظواهر الواقعية العديدة، وتلخيصها، وعرضها بطريقـة مقبولـة ميـسرة           

  .دراكاإل
 وينبين على اإلحصاء الوصفي، ،inferential statistics اإلحصاء االستنتاجي -٢

ففي اإلحـصاء  . غري أنه يتقدم خطوة إىل األمام يف حماولة الكتشاف اهول 
  . اهول باالستناد إىل عينة من الواقع احملسوساالستنتاجي حناول وصف

 الكتـشاف املـتغريات     ،حباث التجريبية ، ويتعامل مع األ   يباإلحصاء التجري  -٣
هدفه األخري هو التعرف علـى      و. املستقلة اليت تؤثر يف متغريات تابعة حمددة      

ا يف  الطبيعية اليت تسير األشياء واألحداث، حىت ميكن االستفادة منه         القوانني
واستثمارها، للعيش على الكـرة األرضـية،       السيطرة على الظواهر الطبيعية     
  .بطريقة أكثر يسرا وأكثر راحة 

يبـدأ  التحليـل   ف. من نوع إىل آخر    التعقيد لعملية التحليل   درجةوختتلف  
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نتهي إىل التحليل املعقـد يف اإلحـصاء    ويالبسيط يف اإلحصاء الوصفي     بالتحليل  
  .يبـالتجري

  الوحدات القياسية وأنواعها،   : منها ،إلحصاء على وسائل أساسية   ويشتمل ا 
زعـة    الـن منها مقـاييس    مقاييس  على  واجلداول التكرارية، والرسوم البيانية، و    

  .رتباط، والتباين االاختباراتاملركزية، والتشتت، و
القواعـد األساسـية يف اإلحـصاء       عض  بإىل تقدمي   ودف الفصول التالية    

كتساب بعض املهـارات    يف ا و،   التعرف على هذه الوسائل    ساعدة الباحث يف  مل
يف الطبعـة   -وقد مت إعداد هذه الفصول      .  اإلحصائية األولية إلجراء التحليالت  

من إجراء بعض التحليالت اإلحصائية، وإن كان        ئ القار طريقة تمكِّن ب -األوىل
. سمةاجلمع، والطرح، والضرب، والق   : ال يعرف إال عمليات احلساب األساسية     

أما يف هذه الطبعة، فقد مت استبدال اجلزء املعقد منها بالطريقة اآللية، اليت تستخدم       
 لعمل الرسوم البيانية،    Excelاستعمال برنامج إكسل    : برامج احلاسب اآليل، مثل   
 إلجراء بعض التحليالت اإلحصائية، اليت يكثـر        SPSSوبرنامج إس يب إس إس      

  .استعماهلا بني الباحثني
هـذه   جراء بعـض  إ يف   ،احلاسب اآليل االستفادة من   ناك غىن عن    ليس ه ف

 .تنفيذها يستحيل   ة،شاقكثري من التحليالت أعماال     صبح  بدونه ي  اليت   ،التحليالت
ومع أن هذا الباب يساعد يف إجراء بعض التحليالت اإلحصائية، فإنـه ال غـىن        

سب اآليل، بكل   للباحث عن التعليمات التفصيلية، يف طريقة استعمال برامج احلا        
  .برنامج، سواء أكانت يف كتب مستقلة أم مرفقة بالربنامج

،  واملعـادالت  وليس هناك غىن عن كتب اإلحصاء ملعرفة اخللفيات احلسابية        
وملعرفة املزيد من الصيغ للعملية احلسابية الواحدة، اليت قد تكون مفصلة للتعامل            

   .مع احلاالت اخلاصة
 ،حصائية املتعددة  خمتارة من الطرق اإل    مناذج  وسيقتصر هذا الباب على تقدمي    
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  :وسيضم هذا الباب الفصول التالية. للعملية الواحدةحىت 
  .جتهيز املادة العلمية للتحليل -١
  .الوحدات القياسية واجلداول التكرارية -٢
  .الرسوم البيانية -٣
  .زعة املركزية والتشتتـمقاييس الن -٤
  . االرتباط والتبايناختبارات -٥
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  جتهيز املادة العلمية للتحليل

 ،لقد تعرفنا يف الباب الثالث على مصادر املادة العلمية وطريقة احلصول عليها 
وكما علمنا يف مقدمة هذا الباب . فيبقى أن نعرف ما حنتاجه لتحليل املادة العلمية

  .ليل الكميالتحليل الكيفي، والتح: ني رئيسنينوعأن التحليل ينقسم إىل 
 حول قيمة التحليـل الكيفـي       ،ومع أن املعركة ال تزال قائمة بني الباحثني       

مقارنة بالتحليل الكمي، فإن املؤلف عرض وجهة نظره يف هذه املـسألة عنـد              
 جماله الذي    ولكلٍ ،هما واحد من  وخالصته أنه ال غىن عن    . األساليب احلديث عن 

  .ائج أفضلينفرد به، ويتعاونان أحيانا للوصول إىل نت
وسيقدم املؤلف يف هذا الفصل بعض املقترحات لطريقة جتهيز املادة العلميـة    

 من خالل جتاربه الشخصية وما وجـده يف بعـض كتـب البحـث               ،للتحليل
  .)٢٣٧(العلمي

جتهيز املادة العلمية يف األسلوب     :  رئيسني وميكن تقسيم املوضوع إىل قسمني    
  .)العددي (يف األسلوب الكميوجتهيز املادة العلمية ) النوعي(الكيفي 

�Wא��`*�>���א:��
"�א�9�#� �
 ولكن ميكن حصر نقاطه     ،احلديث عن التجهيز يف األسلوب الكيفي متشعب      

عمليـة حـصرها، عمليـة      ،  )البيانات امعة (طبيعة املادة العلمية،    : الرئيسة يف 
  ). أي باألسلوب الكيفي(ملناقشتها وحتليلها باأللفاظ، تفريغها 

                                                 
)٢٣٧( Selltiz et. al. 1981 pp. 295-312; Nafitha; Sache١١٨-١١٢ص  العساف، املـدخل  ؛ ،

  .، الرحيلي٩٨-٨٤دليل ص 
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  : املادة العلميةطبيعة
قد تكون املادة العلمية نصوصا يف مصادرها األصلية أو تكـون نـصوصا             

ت أو مالحظـات أو جتـارب أو   وقد تكون منقـوال . وردت يف مصادر ثانوية 
 أو مـا نـسميه      ،فاملادة العلمية يف األسـلوب الكيفـي      . واستنتاجات أفكارا

سان منشورة بأي شكل من     قد تكون أية معلومة جيدها اإلن      ،املكتبية بالدراسات
 يف ثنايـا    ، ورمبا تناوهلا عرضا   ، بصورة مقصودة  ،ورمبا تناوهلا املصدر  . األشكال

األفالم أو  يف  وقد تكون مسجلة على الورق أو       . احلديث عن موضوعات أخرى   
 أو معروضـة يف      أو الكاسيت أو أسطوانات احلاسـب اآليل       والفيديأشرطة  يف  

  .اإلنترنت مواقع
الدراسـات   ز بني ثالثة أشكال لالستفادة من املادة العلمية يف        وميكن التميي 

  :املكتبية
 يتم اقتباسها كما هي ،االستفادة منها بصفتها اقتباسات واستشهادات جاهزة -١

  .أو باملعىن أو خمتصرة دون تغيري للمضمون اجلوهري
، أو  اتتـشريع أو   ، مقدسـة  انصوص: االستنباط منها بصفتها حقائق عامة     -٢

  .نني طبيعية، أو نظرياتقوا
سـتنتاجات  ا للخروج منها ب   ، بصفتها حقائق جزئية متعددة    ،االستقراء منها  -٣

 مثل السمات الغالبة أو الفرضـيات أو احلقـائق          ،ضافية أو جديدة  إوأفكار  
  .العامة

 ةويالحظ أن هذا التقسيم ال يعين عدم وجود تداخل بني االستعماالت الثالث           
 االستفادة من املادة العلمية الواحدة تقتصر على شكل واحد يعين أن أحيانا، أو ال

 فقد جتتمع أكثر من صورة من هذه االسـتعماالت يف           .ألشكال دائما امن هذه   
  .حبث واحد
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  :حصر املادة العلمية
هنا يقوم الباحث حبصر كل ما يعتقد أن له صلة مبوضوع حبثه بأي شكل من  

ادرها املقروءة أو املسموعة أو املرئية      ، وموجودة يف مص   األشكال املذكورة سابقا  
  ... أو منقولة عن أشخاص يف لقاء أو حماضرة

عند احلديث حول مرحلة البحث عن مـشكلة        إليه،  وكما سبقت اإلشارة    
 ليس من الضروري أن ميتلك اإلنسان كل املصادر اليت حتتوي على املادة ،للدراسة
 أو تصوير الصفحات اليت يريدها      فقد يضطر الباحث إىل استعارة املرجع     . العلمية

ومن العادات الطيبة أن يصور الباحث الغالف الذي حيتوي         . أو نقل ما يريد منها    
ويف حالة عدم .  عند تصويره الصفحات اليت حيتاجها     ،على معلومات النشر كاملة   

 قبـل القيـام     ، يفضل تسجيل معلومات النشر كاملة     ،وجود مثل هذه الصفحة   
  .ات منها أو تصويرهابعملية نقل املعلوم

 وذلك بنقـل  .  يف عملية احلصر أو البطاقات     ،وقد يستخدم البعض امللفات   
    أو بنقل املعلومات املطلوبة على      ،حفظ يف ملفات  املعلومات املطلوبة على أوراق ت 

 سـراف يف  إ دون   ،والبطاقات أفضل ألنه ميكن إعادة تصنيفها بسهولة      . بطاقات
 العلمية نفسها يف موضوع آخر، أو قد يـضطر إىل         فقد حيتاج إىل املادة     . الورق

فكل ما حيتـاج  . جراء تعديالت على طريقة ترتيب القائمة األولية للموضوعات       إ
انظر نظام البطاقـات يف     .(هاكتابتهو إعادة ترتيبها، بدال من إعادة       إليه الباحث   

 ومع استخدام احلاسب اآليل، ميكن للباحث مجـع         .)فصل البحث عن املشكلة   
صوص ومعلومات النشر إلكترونيا، بأحد الربامج اليت تعاجل الكلمـات مثـل،    الن

وبالتايل ميكنه نسخ ما حيتاج من هـذه  . Microsoft Wordمايكروسوفت ويرد 
ها من مكان إىل آخر     لالنصوص املنقولة، ولصقها يف البحث الذي يشتغل به، ونق        
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 احلاجة إىل إعـادة     مرات متكررة، يف البحث الواحد، ويف أحباث متعددة، دون        
  .الكتابة

  :تفريغ املادة العلمية
 ال يعين كتابة النصوص بصيغتها األصلية أو ،يالحظ أن التفريغ للمادة العلمية

أو كما تظهر يف البطاقات أو      البحث،   كما ستظهر يف تقرير      ،باملعىن أو خمتصرة  
ال عـن   فهي ختتلف قلـي   . اليت قد يستخدمها الباحث يف مرحلة احلصر       ،امللفات

عملية احلصر ألن اهلدف األساس هنا هو اختصار املعلومات املبعثرة يف مئـات             
، ميكن استعراضـها     أو يف جدول صغري     يف ورقات حمدودة   ،الصفحات أو آالفها  

وهي أشبه بعملية رسم خارطة ملنطقة جغرافية شاسعة املـساحة          . بسهولة ويسر 
 ،راض تلك املساحات الشاسعة   ومتنوعة التضاريس، يستطيع الناظر إليها من استع      

فالباحث يستغين ذه   .  دون احلاجة إىل التنقل يف الطبيعة      ،ورمبا التضاريس املعقدة  
  .اجلداول عن تقليب املراجع الكثرية والصفحات العديدة

 ما حيتاجه من    اسم املرجع وأرقام صفحات   فالتفريغ معناه أن يسجل الباحث      
الرئيسة أو العناصر    حسب التقسيمات    لع عليها، ، يف املصادر اليت يط    املادة العلمية 

وال مانع من تسجيل أرقام األسطر إذا لزم األمـر يف بعـض             . يف حبثه والفرعية  
 فإن التفريغ يعين تفريغ التقسيمات الرئيـسة يف         ،وبعبارة أخرى . احلاالت النادرة 

  فالـشكل  . وتظهر هذه اجلداول بصور خمتلفة ختدم أغراضـا خمتلفـة         . جداول
مصمم لتفريغ كل املعلومات املطلوبة من مرجـع واحـد لتكـون             ) ١٧-١(

لتفريغ معلومات حمددة من     مصمم) ١٧-٢(والشكل  . كاخلارطة لذلك الكتاب  
  .عدد من املصادر اليت وردت فيها إشارة إىل تلك املعلومات
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  املوضـوع  . .  :. . . . .شهرة املؤلف  : .  . . . . . . . . . عام النشر
    : .. . . . . عنوان الكتاب  : . . . . .د املصدرمكان وجو

  عالم واالتصالاإل  )املراجع اليت تناولت املوضوع هنا تكتب أرقام الصفحات يف( 
  دعوةالعالم واإل    
  خباراأل وعالماإل    
  سالميعالم اإلاإل    

  )١٧-١(شكل ال

  :وهلذا يستحسن اتباع اخلطوات التالية
أو برامج حاسب آيل ختدم التقسيمات الرئيـسة        تصميم بطاقات أو جداول      -١

ملشكلة  وذلك يف ضوء اخلطة املرسومة للعناصر التفصيلية      . والفرعية للبحث 
  .لقائمة األولية ملوضوعات البحثلالبحث و

قـدرة احلاسـب   : منهاعديدة، وتتميز عملية التفريغ باحلاسب اآليل بفوائد     
عادة تـصنيفها بيـسر،   إقة وبسرعة، و  تصنيف املادة العلمية بد    علىاآليل الفائقة   
 واستعراض الفقرات املتشاة أو اليت تنتمي ،استرجاع املطلوب منها وتيسري عملية
، واستنساخ ما حيتاجه الباحث من موضع ولصقه يف موضع آخر،           إىل فئة حمددة  

يضاف إىل ذلك إمكانية التصنيف والترتيب التلقائي بوضع هذه . أو إعادة صياغته
عـشوائية  قد تكون  دخال  ة، مع أن عملية اإل    اج حسب احل  يف جداول، النصوص  
  .املتيسر وحسب

له صـلة مبوضـوع       لتفريغ ما فيه مما    ،استعراض كل مرجع بشكل مستقل     -٢
.  يف اجلداول أو الربنامج الذي مت تصميمه من قبل         -حسب اخلطة -البحث  

قد أجنز شيئا   ومنها أا تشعره بأنه     . وهذه الطريقة تفيد الباحث من جوانب     
حباط الذي ينـتج    فال يصاب باإل  . جتاه تنفيذ البحث بعد تفريغ كل كتاب      

.  دون إجناز شيء حمسوس    ، قضاء وقت طويل يف االطالع والقراءة      منعادة  
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نب الباحث االضطرار إىل استعارة املراجع اليت حيتاجها للموضـوع          جيكما  
  .الواحد دفعة واحدة

 لإىل بيان موقع املعلومة احملددة، يسه     إضافة  ) ١٧-١( ويالحظ أن الشكل    
وميكـن  . عملية املقابلة بني ما ورد حول املصطلح الواحد يف الكتاب الواحـد           

 اليت وضعها يف االعتبـار عنـد        ،للباحث أن يضمنها مجيع التقسيمات التفصيلية     
  .، إذا رغب يف ذلكتصميم القائمة األولية ملوضوعات البحث

خارطة للمراجع، ذات العالقـة، يف املوضـوع        أما إذا أراد الباحث وضع      
فمثل هذا اجلدول   ). ١٧-٢(فيقترح له عمل جدول يشبه ما يف الشكل          احملدد،

ييسر مهمة استعراض اجلهود السابقة ويسهم يف عملية املقارنـة بـني املراجـع              
املختلفة، ويف تتبع مراحل تطور الفكرة أو الرأي احملدد أو اكتشاف الـسرقات             

  .األدبية

سن
ح

  

داع  حامت
ج

  

ليق
ب

  بدر  
إ

  مام
أ

  محد

  املـراجـع
  الصفحات               

  املوضوع  
  القدوة  ٣٣-٩        ٩٩-١    
  الصرب              
  الصدق              
  الصراحة              
  البالغة              

  )١٧-٢(شكل ال
 الـيت تناولـت     ،ملراجـع ا حتدد) ١٧-٢( يف الشكل    عمدةويالحظ أن األ  

 اليت يلتقي فيهـا     انات،ت أرقام الصفحات يف اخل    ويتم إثبا . ددةاملوضوعات احمل 
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وذا تسهل عملية املقارنة عرب املراجع املختلفـة العديـدة          . املوضوع مع املرجع  
 ومما يـساعد    .بالنسبة للموضوع الواحد أو الصفة الواحدة، أو املعلومة الواحدة        

 املؤلفني  على معرفة أي املراجع أسبق نشرا لبعض األفكار أو اآلراء، ميكن ترتيب           
  .حسب تاريخ صدور مؤلفام

  :املقصود باملقارنة
تعين املقارنة، باختصار، إثبات النتائج أو األفكار أو اآلراء املتفق عليها بـني             
املوضوعات اليت نقارن بينها، من حيث املضمون أو طريقة املعاجلة أو االثنني معا،    

النوع، وقـد يكـون يف      وقد يكون االتفاق أو االختالف يف       . أو املختلف فيها  
ويأيت االختالف يف املضمون يف صور متعـددة،        . الدرجات داخل النوع الواحد   

. الزيادة أو النقصان، أو االختالف يف املعلومات أو يف الفكرة أو يف الرأي            : منها
ويـأيت االخـتالف يف   . وقد يكون االختالف يف املنهج أو األسلوب أو الوسيلة       

استعمال العبارات أو األرقام والتركيـز علـى        : نهااألسلوب، مثال يف صور، م    
ويف داخـل هـذه     . أحدمها، واستعمال األسلوب العلمي أو األديب أو الدعوي       

األساليب قد يستعمل التفصيل أو االختصار، ووسائل اإليـضاح أو عـدمها،            
واألمثلة والنماذج أو عدمها، والتأخري أو التقدمي، وتصنيف املضمون حتت عنوان           

  ...  أو مدخل أو موضوع خمتلفخمتلف

��Wא��`*�>���א:��
"�א�# �
 وضـع   ، يف معرض احلديث عن استمارة املالحظة أو االستبانة        ،لقد اقترحنا 

أرقام للفقرات املختلفة، وسنالحظ هنا كيف يساعد ذلك يف عملية جتهيز املادة            
جابـات إىل   اجة إىل ترمجة اإل   حب فإننا ال نزال     ،ومع هذا .  الكمي للتحليل العلمية

 قبل  ،كما أن هناك عمليات أخرى ال بد من إجرائها        . أرقام كي ختضع للتحليل   
ملام ببعض املعلومات األساسية يف استعماالت وهذا يقتضي اإل. بدء عملية التحليل
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وحىت مع افتراض جواز استعانة الباحث مبخـتص        . حصاءاحلاسب اآليل ويف اإل   
ولعـل  .  جيري أثناء عملية التحليل اآللية     يعفي الباحث من معرفة ما     فإن ذلك ال  

ـ           مـع التعليقـات     ،ذجاأفضل طريقة لتناول هذا املوضوع هو تقدمي بعض النم
الفصول التالية يف   ا يف   إجراءاحصائية فسيتم استعراض    وأما الوسائل اإل  . الالزمة

  .هذا الباب
ات إىل  حتويل اإلجاب : وفيما يلي من املباحث سيتم استعراض العمليات التالية       

  .سب اآليلاعدادها للتحليل باحلوإ ،حصر املادة العلمية عرب املصادروقيم رقمية، 
  :التحويل إىل أرقام واحلصر

 فمن. ختتلف اجلهود يف هذه املرحلة باختالف تصميم االستمارة أو االستبانة         
. تاج إىل جمهود أكرب   حي ومن التصميمات ما     ،التصميمات ما يوفر جهدا ملحوظا    

مسية اإلجابات اال : ة أقسام أربعيف  ) البيانات( ميكن تصنيف املادة العلمية      ،وعموما
اإلجابات أو التسجيالت القياسـية املـستمرة،       ، و ملتدرجةاإلجابات ا وددة،  احمل
  .جابات املفتوحةاإلو

ومما ييسر مهمة الترميز والتحليل اإلحصائي آليا أن يراعي الباحث وضـع            
وكذلك ينـصح   . غ لكتابة الرقم، وترقيم صفحاا    أرقام لكل استبانة أو ترك فرا     

حمور حمدد يتكون   (بوضع اسم أو رمز ورقم لكل جمموعة مترابطة، يف االستبانة           
  ،٢-١ ،   ١-١: مـثالً (ورقم لكل فقرة تتفـرع منـه،        ) من عدد من الفقرات   

، ٥=١-١: مـثالً . (مع بيان قيمتها عند التحليل، إذا كانت متثل تدرجا        ) ...٣-١
٤ = ٢-١... (  

  .وينصح، عند تفريغ االستبانات، نزع اخلطابات املرفقة بكل استبانة
  :Nominalاإلجابات االمسية احملددة 

  :من املدرس الذي تفضله من هؤالء؟: ومثال ذلك
  علي __  عثمان،__  عمر،__  أبو بكر،__  حممد،__
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، ذكر وأنثى، أعـزب، ومتـزوج     : ، الفئات غري املتدرجة، مثل     أيضاً ومثاله
  ).املبحوثون(وأمساء الدول اليت ينتمي إليها من يشاركون يف الدراسة 

  :Ordinalاملتدرجة جابات اإل
 ل ولك ،ستبانة من أسئلة ذات خيارات متدرجة     يف بعض احلاالت تتكون اال    

ومثال ذلك عندما يطلب من املبحوث حتديد موقفه من         . درجة منها قيمة حمددة   
 مـن   تـدرج  وت ،خلط املقسم إىل سبع درجات    بوضع إشارة على ا   " كلية"كلمة  
  ".بارد"إىل كلمة " ساخن"كلمة 

  ةـكلي
  بارد: ---:---:---:---:---:---:ساخن 

  ٧      ٦      ٥       ٤      ٣      ٢       ١  

  . ويف هذه احلالة ال حنتاج إىل ترميز إضايف
وضع أرقام وقد تكون اإلجابة فئوية متدرجة، وحيتاج الباحث إىل ترميز، أي         

  :متثل كل فئة، مثاله
   سنة وما دون١٥ = ١: العمر 

 ٢٢ -١٦ = ٢   
 ٣٥ -٢٣  =٣   
 ٥٠ -٣٦  =٤   
   وما فوق ٥٠  =٥ 

وقد تأخذ اإلجابة املتدرجة احملددة اليت مت ترميز فئاا اخلمس مـا نـراه يف               
، حيث يطلب من املبحوث وضع إشارة صح يف املربع الـذي            )١٧-٣(الشكل  
   .ميثل رأيه
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فق 

أوا
= ٥

 

   الســؤال 
  

 الفقـــرة

          

  هو مدرس جيد
  )١٧-٣(الشكل 

  :Scalesمقاسة اإلجابات الْ
 هذه اإلجابات أو التسجيالت تستخدم عادة يف األطوال واألوزان، الـيت           

تقبل الكسور العـشرية    وهي  . تظهر يف صيغها األصلية، دون تصنيف يف فئات       
  ...واملئوية

  :املفتوحة اإلجابات
  : كما عرفنا سابقا تتمثل األسئلة مفتوحة اإلجابة يف مثل

  ما اقتراحاتك لتطوير نشرة األخبار يف اإلذاعة؟ 
ولـو  . مسية، أي غري متدرجة   وإجاباا يف الغالب تأخذ صبغة الوحدات اال      

ا من كثري من    لسؤال وهو أكثر حتديد    هذا ا  ناستعرضنا بعض اإلجابات املتوقعة ع    
  :يلي  ومنها ما،األسئلة املفتوحة، لوجدنا العديد من االحتماالت

  .كثار من األخبار العامليةاإل -١
  .سالميةسالمي أو األقليات اإلالتركيز على أخبار العامل اإل -٢
ر كثار من التسجيالت الصوتية احلية مثل لقاءات مع األشخاص الذين يدو      اإل -٣

  .اخلرب حوهلم
  .استبعاد الصياغة الدعائية والتمجيدية عند حترير بعض األخبار -٤
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  .، بدال من جتاهل بعض جوانبها كافةتغطية اجلوانب املكملة للخرب -٥
ـ  ال مت  ، اليت مت إيرادها هنا    ، أن هذه اإلجابات احملتملة    ئوهنا يالحظ القار   ل ث
كما يالحظ .  السؤالن هذاة ع لإلجاب،االحتماالت املمكنةسوى جزء صغري من   

  . بأن املبحوث الواحد قد جييب بأكثر من إجابة واحدةئالقار
واملشكلة اليت حنن بصددها هي كيف نترجم هذه اإلجابات للمائة مبحوث           

 كيف نقـوم    ،حصائية؟ وبعبارة أخرى   ميكن حتليلها بالوسائل اإل    ،إىل أرقام مثال،  
 مثل هذا السؤال؟    نجابات املائة مبحوث ع   سمح باملقارنة بني إ   تبتصنيفها بطريقة   
جابام إىل قيم رقمية موحدة؟ لتحقيق ذلك حيتاج الباحث إىل          إأو كيف نترجم    
  :اخلطوات التالية

عطي رقما  ي، مث   نيبحوثامل يف استبانات قوم حبصر مجيع األجوبة اليت وردت       ي -١
  . باعتبارها صنفا مستقال،لكل إجابة مميزة

جابـات  حلصر الفقـرات املـستقلة لإل     ) ١٧-٤ (لشكوميكن استخدام ال  
ويالحظ أن سعة العمود املخصص للسؤال الواحد يعتمد على عـدد           . املفتوحة

كما أن جمال التوسـع عموديـا مفتـوح      .  السؤال نالفقرات احملتملة لإلجابة ع   
 يف خانـة أرقـام      ،فالباحث ال يضع رقم املبحوث الالحـق      . ضافيةباألسطر اإل 

  .جابات املبحوث السابق كلهاإمن تسجيل  عد االنتهاءاملبحوثني إال ب
  األسئلة   ١١  ١٢  ١٣

  نواملبحوث
        
      ١  

ر (    'PT- ا	ر 
ا]آ%

  ...)ا�&
����، وا]1<	��
٢  

      ٣  
  )١٧-٤(الشكل 
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ستبانة على جدول موزع    وكما يالحظ فإن الباحث يستطيع توزيع أسئلة اال       
 مثال، وال   ٤٠فإذا كان عدد األسئلة     .  حسب احلاجة  ،على عدد من الصفحات   

 فيجعل األسئلة األخرى علـى      ، أو عشرين  ةحتتمل الصفحة الواحدة سوى عشر    
وإذا كان عدد املبحوثني مائة وعشرين وال حتتمل الـصفحة          . ضافيةإصفحات  

  .ضافيةإسوى عشرين فيمكن جعل املبحوثني اآلخرين يف صفحات 
.  مجيـع اإلجابـات    تضم ها يف فئات،  ضعجابات املبحوثني، ون  إ اءةقرعيد   ن -٢

لإلدخـال يف برنـامج     وذا تصبح جاهزة     .ا ميثلها  رقم عطي لكل منها  ون
  . التحليل اإلحصائي

يف االسـتبانة    خاص باألجوبة مغلقة اإلجابة    ،قترح عمل جدول للتفريغ   وي  ،
  .جابات املبحوثني مجيعاإ وأخرى لألسئلة مفتوحة اإلجابة، لتفريغ

  :احلاسباتبالكمي التحليل 
لعل من املناسب التعريف باحلاسب اآليل، قبل احلديث عن طريقة االستفادة           
منه يف التحاليل اإلحصائية، مث نلقي ضوءا على جتهيز املادة العلمية لتصبح قابلـة              

  .للتحليل
  : احلاسب اآليل

ختتلف درجة مرونته    ،أن جيري معك حوارا   يستطيع  جهاز احلاسب اآليل    إن  
 قدرة املستعمل، يف ظل اإلمكانات اليت يوفرها اجلهاز والربنامج          وتعقيده حبسب 

 تؤلفه أنت بالضغط على جمموعة   ،تستطيع أن تكتب له رسالة أو أمرا      و. املستعمل
فريد عليـك   أو بالنقر بالفأرة على خيار من اخليارات، اليت يعرضها          من املفاتيح   

 وميكـن اسـتعمال     .ليك بالـصوت  إمكانية التحدث   إبل لديه   . برسالة مكتوبة 
وأما التعامل معه   . احلاسب اآليل كجهاز حلفظ األصوات والصور حىت املتحركة       

  .باألوامر اليت تقتصر على الصوت فال يزال يف مراحله األوىل
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 قـد تكـون     ،ومع أن اللغة اليت تستخدمها يف التخاطب مع احلاسب اآليل         
حالة :  يتعامل إال مع حالتني     فإن احلاسب اآليل يف النهاية ال      ،باألرقام أو األحرف  

ومن هاتني احلالتني األساسيتني يتم . off، وحالة انفصاله  onالكهربائياتصال التيار 
  .نسان اليت يتعامل ا احلاسب اآليل مع اإل،بناء الطبقات املختلفة من اللغات

أو  )أنظمـة ( مبساعدا استيعاب أية برامج      كنواحلاسب اآليل لديه ذاكرة مي    
أو أي   الكتابة بالعربية أو الفرنـسية    " تعلمه"هلذا تستطيع أن    . أو معلومات لغات  

. ، ليصبح يف ثوان قادرا على التعامل ـا     بلغة احلاسب اآليل  لغة يف العامل مكتوبة     
     لوكل ما تعمله هو أن تمث تتعامل معه   .  هذه اللغة املربجمة يف ذاكرته الداخلية      حم

يقوم بكتابة النصوص والبحث عـن كلمـة يف         ف. بذلك الربنامج أو تلك اللغة    
وتعلمـه كيـف    .  ويوقفك عليها يف ثوان    ات،صفحال جملدات تتألف من آالف   

يصنف املعلومات اليت ختزا يف ذاكرته فيقوم بتصنيفها تلقائيا، يف ثوان حـسب             
حـصائية املعقـدة    وتعلمه املعادالت اإل  . حجم املخزون وسرعة احلاسب اآليل    

وكل ذلـك   .  اليت تتكون من ماليني األرقام     ،على املادة العلمية  فيستطيع تطبيقها   
  .خالل وقت قصري جدا

  نقل ما يف ذاكرته مـن معلومـات إىل          يف إمكانه  ويتميز احلاسب اآليل بأن   
بـل  .  صـلبة مأمضغوطة أم غري مضغوطة  كانت مرنة   أ سواء   ،أسطوانة خارجية 

ات، ليسهل ختزينـها،    وهناك برامج ميكنها ضغط الكميات الضخمة من املعلوم       
دون أن تشغل إال مساحة صغرية، حىت ميكن نقلها بسهولة عرب شبكة اإلنترنت             

ومـن هـذه   . خالل ثوان معدودة إىل مستقبل، قد يوجد يف أي مكان يف العامل           
 بسهولة   هذه املعلومات املخزنة   تستطيع أن تستدعي  و. winrar  و winzipالربامج  

 دون ،جتري عليها عمليات حسابية خمتلفة متعددةكما تستطيع أن . مرارا وتكرارا
 سـوى حيتاج  ال   فإن الباحث    ،وهلذا. احملفوظة) املادة العلمية (البيانات  تأثري على   

 العديد  ليتمكن من إجراء   ، مرة واحدة  ذي يستعمله  ال الربنامج يف   بياناتدخال ال إ
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وهذه .  عليهاجراء التعديالت املتكررةالباحث إ يستطيع كما .عليهامن العمليات 
ختتفي بفـصل    املادة العلمية املخزنة على األسطوانات أو الذاكرات اخلارجية ال        

 بيد  . ميكن استدعاؤها مرات أخرى    ،التيار عن احلاسب اآليل، حيث تبقى خمزونة      
أنه من املفيد أن يتعود الباحث على عمل نسخة أو نسختني احتياطيتني من مادته              

وذلك ألن الباحـث، هنـا،      . جزه باحلاسب اآليل  العلمية، وأيضا من كل ما ين     
يتعامل مع ذاكرات، يمكن أن تمسح خالل جزء من ثانية بسبب خطأ صـغري              

  .جدا، قد ال يشعر به اإلنسان
وباستخدام جهاز  ، فأجهزة احلاسب اآليل اليوم تتعامل بالتسجيل اإللكتروين      

سـوم أو صـور،      ميكن تصوير ما على الورق من بيانات أو ر         scannerاملاسح  
: وترمجتها فورا إىل رموز، ميكن حفظها على األسطوانة والتعامل معهـا، مثـل            

تكبريها وتصغريها وقص جزء منها، أو اإلضافة إليها أو تعديلها أو تلوينـها، أو              
العـادي أو الالمـع أو      (مث طباعتها، على أنواع الـورق املختلفـة         ...حتريرها

  ...)الشفافيات
اآللية خالل العقود األخرية، من جهاز ضخم ميـأل         وقد تطورت احلاسبات    

كمـا زادت سـرعة     . غرفة كبرية إىل أجهزة ال حتتل سوى ركن من منـضدة          
معاجلتها للمواد العلمية مئات املرات، وال يزال التطور حثيثا، والسيما بالنـسبة            

ويف إمكانك احلصول . لسعة الذاكرات وسرعة املعاجلة وتصغري حجم اجلهاز كله      
جهاز، ال يتجاوز حجمه القلم الذي تضعه يف جيبك، ويستخدم األشـعة            على  

  .ليصنع لك لوحة مفاتيح تستخدمها بكل راحة
 فهو ليس إال دليل واحد على عظمـة         .ويطول احلديث عن احلاسب اآليل    

 ،وما يهمنا هنـا .  الذي اخترع احلاسب اآليل، الذي أبدع العقل البشري   ،اخلالق
  .مية للتعامل مع هذا اجلهازهو كيف نعد املادة العل

 



≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈� �����K29��WKא�]�G��73.א�K��Y�Lא/�د�Uא������Wא���"�א�.א�73������~*�>�א/�د�Uא��� �

�������������  ������������� ٤٤٧

  :جتهيز املادة العلمية للتحليل
 ميكـن   ، حيث العملية احلسابية غري معقدة وغري كـثرية        ،يف بعض احلاالت  

 أما  .العملية احلسابية بالذهن أو باحلاسبة اليدوية املبسطة أو املتقدمة نسبيا          إجراء
د مـن االسـتعانة     يف احلاالت األخرى، فهي جمهدة وأحيانا شبه مستحيلة، والب        

التمييز :  ومن اإلعداد اإلضايف   .عداد إضايف إتاج إىل   بربامج احلاسب اآليل اليت حت    
فاحلاالت يف البحث العلمي هـي      . بني احلاالت واملتغري أو املتغريات منذ البداية      

أمـا  . األفراد أو األشياء اليت قد تكون مادية أو معنوية، وهلا صـفات متنوعـة             
مرات التكـرار، أو    : مثل(الصفات املتنوعة من حيث الكم      املتغريات فهي هذه    

درجـة  : أو الكيف مع إمكانية ترمجتها إىل قيم رقمية، مثـل         ) درجة يف مقياس  
 أعلى درجة حيصل عليها     ٤ يف النظام الدراسي الذي تعترب الدرجة        ٤= االمتياز  

يـع  وبعبارة أخرى، فإن احلالة الواحـدة تـضم مج        . الطالب يف املادة الدراسية   
  .املتغريات يف الدراسة

������Kא�2Nh����H��6א�o�3.א,(�א���W� �
 الـيت   اإلحـصائية، ختتلف طرق جتهيز املادة العلمية قليال باختالف الربامج         

والبد للباحث من الرجوع إىل األدلة اخلاصة بكـل         . يتعامل معها احلاسب اآليل   
. ليت يتعامل ا الربنامج   برنامج للتعرف على األوامر اخلاصة والصياغات اخلاصة ا       

 وهي اختصار  SAS "ساس"حصائية برنامج   ومن الربامج املشهورة للتحليالت اإل    
حصائية، وأيـضا  وتعين نظام التحليالت اإل Analysis System Statistical لالسم
 ،Sciences Statistical Package for Social لالسم وهي اختصار SPSS برنامج

وهنـاك العديـد مـن الـربامج        . ائية للعلوم االجتماعية  وتعين اموعة اإلحص  
  .SPSS لتجهيز املادة العلمية يف برنامج) ١٧-٥( وانظر الشكل ،)٢٣٨(اإلحصائية

                                                 
)٢٣٨(Van Tubergen; SPSS; SAS .  
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هذه الربامج تستعمل يف أجهزة الكومبيوتر املركزية الضخمة، ولكن         كانت  و
  سهلةوهي. توفَّر منها، اآلن، نسخ ميكن استعماهلا يف األجهزة الشخصية الصغرية

 أو لتنفيـذ  )تفريغهـا يف الربنـامج     (، سواء بالنسبة لعملية تعبئة البيانات     االستعمال
التحليالت الالزمة، وذلك ألا تستخدم صيغا خمتصرة وأوامر جاهزة يفهمها احلاسب 

وتزوده . وهي تقود املستفيد منها خطوة خطوة لينجز ما يريد. هلا اآليل ويستجيب
  .ن هو طلبهاباإلرشادات التفصيلية إ

 

  
  )١٧-٥(الشكل 

  :وهناك خطوات عامة مشتركة تتمثل يف التايل
، يقوم  بعد ترمجتها إىل أرقام يف جداول     ،  )البيانات(تفريغ املادة العلمية     -١

يف إدخاهلا  عملية   فهذا اإلجراء يسهل  . )١٧-٥(الشكل   تشبه   بإعدادها الباحث 
 وميكن للباحث استعمال االستبانة أو      . للتحاليل اإلحصائية  احلاسب اآليل برنامج  

  .ةاالستمارة مباشرة هلذا الغرض، والسيما إذا كانتا معدتني بطريقة جيد
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�),��p3����2Nhא�K�����for windows SPSS 15.0Wא� �
منوذجا لصفحة البيانات يف برنامج إس يب إس        ) ١٧ -٥(الحظنا يف الشكل    

فـتح  : وفيما يلي سيتم شرح طريقة    . انات املطلوبة للتحليل  إس املعد إلدخال البي   
ملف جديد إلدخال البيانات، حتديد مواصفات البيانات، إدخال البيانات، نقـل           

  .SPSSالبيانات من برنامج إكسل إىل برنامج 
  : فتح ملف جديد

  . من قائمة الربامج أو حيث وضعتهSPSSانقر نقرتني على عالمة برنامج  -١
، Type in data : فيها عدد من اخليارات منهانافذةتظهر   قد)وىليف املرة األ( -٢

انقر األوىل لفتح ملف جديد وصـفحة  . Open an existing data sourceو 
بيانات جديدة، وانقر األخرى لفتح ملف قاعدة بيانات حمفوظة، مث اختـر            

وميكن منع ظهور   ). ١٧-٦(انظر الشكل   . امللف املطلوب وانقر عليه لفتحه    
 مث علـى  Don't show this dialogue in the futureهذا الشكل بالنقر على 

OK .           ١(فتظهر صفحة البيانات، عند تشغيل الربنامج، أي بعد اخلطـوة (
 صفحة نتائج التحليل اليت ميكن التخلص منها بطرق         وتظهر أحياناً  .مباشرة

 :منها

  ."ال"جابة  إلغالقها، وعند السؤال عن احلفظ، اختر اإلXالنقر على  -١
ومنها النقر على عنوان صفحة البيانات يف الشريط املوجود يف أسـفل             -٢

 .شاشة احلاسب اآليل، حيت يتم عرض عناوين امللفات املفتوحة

تظهر صفحة البيانات اجلاهزة لتصميم الربنامج احملـدد لتحليـل البيانـات             -٣
، يف أسفل الـصفحة مـن اليـسار،    Variable Viewاملطلوبة بالنقر على 

 .)١٧-٥(وانظر الشكل . Data Viewوإلدخال البيانات بالنقر على 
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 )١٧-٦(الشكل 

  :حتديد مواصفات البيانات
 يف الركن األسـفل إىل  Variable Viewانقر لتحديد مواصفات البيانات 
ستجد يف الصف األعلى من الصفحة عناوين       ،  اليسار من صفحة البيانات   

وانظر اجلـدول   ) ١٧-٧(كما يف الشكل    األعمدة ابتداء من العمود الثاين      
 .لوظائفها وطريقة إعدادها) ١٧-١(

  
  )١٧-٧(الشكل 

 يـتم  variable viewإللغاء متغري انقر املؤشر يف خانة رقم املتغري يف صفحة 
  . يف لوحة املفاتيحDelالتأشري على الصف كله، مث اضغط على مفتاح 
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 العنوان الوظيفة وطريقة حتديد املواصفات

 جيب بدؤه حبـرف،     ابة اسم املتغري باختصار، وحىت يكون مقبوالً      كت
وبعض مفردات  !...) ؟ و   : مثل( واجتناب استعمال عالمات التفقيط     

  .الربنامج

Name  

 تظهر منطقة مظللة وا ثالث نقاط، انقر عليهـا          Typeبعد نقر   
، واختـر   )١٧-٨(تظهر نافذة لتحديد بعض املواصفات الشكل       

Numeric...  انقر مث OKلتعود إىل صفحة البيانات .  

Type 

لزيادة خانـات   ( فيظهر رأس سهم يشري إىل األعلى        Widthانقر  
  ).لتقليلها(وآخر إىل األسفل ) املعلومة اخلاصة باملتغري

Width  

زيـادة خانـات   ( يظهر رأس سهم إىل أعلى    Decimalsانقر على   
  ).يار الصفرإنقاصها أو إلغائها باخت(وآخر إىل أسفل ) الكسور

Decimals  

 فيحاط املستطيل حتته فاكتب تعريفـا للمـتغري،         Labelانقر على   
  .وميكن كتابة مجل عادية

Label  

Values           لتحديد األرقام اليت متثل كل درجة أو كل نوع، داخل 
  :املتغري احملدد بالطريقة التالية

ة ، وعند ظهور منطقة مظللة انقر عليها تظهر نافذ        Value النقر   -١
-٩(انظر الـشكل    .حتديد الدرجات أو األنواع داخل املتغري     

١٧.(  
 Valueيف مستطيل   " ذكر" مثال يف مقابل النوع      ١ كتابة الرقم    -٢

  . بالنسبة ملتغري اجلنس
، مث النقر على Male بالنقر عليه لكتابة مثال    Label االنتقال إىل    -٣

Add .  

Values  
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 ٢ واكتب رقم    value ولتحديد الرقم الذي ميثل األنثى ارجع إىل        
وعند االنتهاء مـن    . female واكتب   labelمثال وانتقل إىل املربع     

  .OKمجيع األنواع انقر 
 يف حالة عدم وجود معلومات ناقـصة يف  No missingالنقر على 

  ).١٧-١٠(انظر الشكل . االستبانات املدخلة

Missing  

ادة خانات  لزي( فيظهر رأس سهم يشري إىل األعلى        Columnsانقر  
  ).لتقليلها(وآخر إىل األسفل ) املعلومة اخلاصة باملتغري

Columns 

حتريـك  :  ليظهر رأس سهم يعطيك ثالثة خيـارات       Alignانقر  
  .األرقام إىل اليمني، إىل الوسط أو إىل الشمال، فاختر ما تريد

Align  

 , nominal يظهر رأس سهم مينحك ثالثة خيارات Measureانقر 
مثل أوافق متامـا    ( فئات متدرجة    ordinal) ل ذكر وأنثى  مث(امسي  

 بصفر حقيقي مثل الطول والعرض      scale، ومقياس   ... )وال أوافق 
 .فاختر ما ينطبق على بياناتك. أو غري حقيقي مثل درجات احلرارة

Measure  

  )١٧-١(اجلدول 

  
  )١٧-٨(الشكل 
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  )١٧-٩(الشكل 

  

  
  )١٧-١٠(الشكل 

  :اتمثال لتصميم البيان
إلجـراء  ) ١٧-٢(البيانات بالنسبة للجـدول     ) تعبئتها(عند تفريغ البيانات    

  : نتخذ اخلطوات التالية"كا تربيع"اختبار ارتباط، مثل 
ونعطي رمـزا   . نحدد املتغريين الرئيسني، مثل الصحف، واملوضوعات      -١

  .للموضوعات) ٢(للصحف، ) ١(لكل منهما، مثال رقم 
ونعطى . ل عرب نيوز، والشرق األوسط    نحدد أقسام متغري الصحف، مث     -٢

 .للشرق األوسط) ٢(لعرب نيوز، و) ١(رمزا لكل منهما، مثل رقم 

ونرمز لكـل   . نحدد أقسام املوضوعات، مثل سياسية، اجتماعية، ثقافية       -٣
 .للثقافية) ٣(لالجتماعية، ) ٢(ملوضوعات السياسية، ) ١(منه، مثل رقم
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ا وأقسامها إىل أرقام ليتمكن  الربنامج       وحنتاج إىل ترميز املتغريات، أي حتويله     
 .اإلحصائي من حتليلها، وأيضا لتوفري اجلهد واملكان

 

 الصحف
 الشرق األوسط عرب نيوز

  
 اموع

٣٨ ١٨ ٢٠ 
ات ٢٩ ١٦ ١٣

وع
وض

امل
 ١٣ ٦ ٧ 

  ٤٠ ٤٠ جمموع
  )١٧ -٢(اجلدول 

  :إدخال البيانات
  .املواصفات اليت وضعتهاجهز البيانات اليت تريد حتليلها، وذلك حسب  -١
الواقعة يف الزاوية اليسرى من األسـفل، لتعـود إىل    Data Viewانقر على  -٢

 .صفحة بيانات احلاالت

ويالحظ ضرورة إدخـال البيانـات يف صـورا         . أدخل بيانات كل حالة    -٣
فإن األرقام يف العمود األول     ) ١٧-٥(وكما هو واضح يف الشكل      . وليةاأل

 احلاالت أي املبحوثني، سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات إىل اليسار متثل أرقام   
أما األعمدة األخرى إىل اليمني، فتمثل صفات هـذه احلـاالت،           . أم أشياء 

نوع اجلنس، الشهادة العلميـة، العمـر، أنـواع         : مثل) عناوين املتغريات (
 ...اإلجابات على أسئلة البحث

 رقم الصف فيظهر    يف حالة الرغبة يف مسح صف كامل، يوضع املؤشر على          -٤
 يف لوحـة    Delمفتـاح   : رأس سهم يؤشر على الصف كله، فاضغط مثال       

 .املفاتيح فيتم مسح ما فيه
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  :مثال لطريقة إدخال البيانات
 لنـوع املقيـاس     nominalنراعي عند حتديد مواصفات املتغريات اختيـار        

ل  على اجلـدو   "كا تربيع "، وذلك لتنفيذ اختبار     measureاملستخدم حتت عنوان    
 :ويراعى إدخال البيانات يف هيئتها األولية، حسب النموذج التايل) ١٧-٢(

 املوضوعات الصحيفة
٣  ٢  ٢  ٢  ١  ٢  ٣  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ١  ١  ١  ١  

  )١٧-٣(اجلدول 
نـشرت موضـوعني سياسـيني،      ) ١(وهذا يعين أن الصحيفة ذات الرقم       

) ٢(ذات الـرقم    أما الصحيفة   . وموضوعني اجتماعيني، وموضوع ثقايف واحد    
   .السياسي، واالجتماعي، والثقايف: فنشرت مقاال واحدا من األنواع الثالثة

  :SPSS إىل Excelنقل البيانات من برنامج 
، الـذي   Officeأوفـيس من املعلوم أن برنامج إكسل هو جزء من برنـامج  

 فال يتـوفر ـذه      SPSSوأما برنامج   ، نستخدمه يف كتابة النصوص ومعاجلتها    
بإعداد البيانات املطلوب حتليلها يف     " باالنت"وهلذا تنصح   . ولة لكل باحث  السه

  .)٢٣٩(برنامج إكسل، مث نقلها بسهولة إىل برنامج إس يب إس إس
  :وميكن استخدام برنامج إكسل باتباع الطريقة التالية

                                                 
  أيـضاً Word نقل البيانات من جـداول   أيضاًوميكن. ٥٤-٥٣ي ص   باالنت، التحليل اإلحصائ   )٢٣٩(

  .بطريقة النسخ واللصق
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 ستجد صفحة  X افتح برنامج إكسل بالنقر مرتني متتاليتني على رمز الربنامج           -١
ثل أصففها احلاالت أو أفراد العينة أو اتمع، وميكن تسمية الصف  بيانات، مت 

أما عمودها الذي تتسلسل فيه أرقام احلاالت       . x" س"األعلى األفقي العمود    
ومتثل األعمدة، إىل ميني عمود احلاالت، املتغريات       . y" ص"بالعمود فنسميه   

 ). الدرجة واجلنس: مثال(أو أوصاف احلاالت 

فمثال يف حالـة    . احلاالت املراد دراستها واحدة بعد األخرى     أدخل بيانات   
، وندخل األرقام اليت ترمـز      Aدرجات أفراد العينة ندخل الدرجات يف العمود        

  ).١٧-١١( كما يف الشكل Bيف العمود ) أنثى=٢ذكر، = ١(لنوع اجلنس 
  

  
  )١٧ -١١( شكل 

  : نفعل ما يليSPSSولنقل هذه البيانات إىل برنامج 
  .SPSSتح هذا امللف يف برنامج إكسل، وافتح صفحة بيانات يف برنامج اف -١
 .A لنسخ جزء أو كل ما يف العمود Copy مث Editانقر يف برنامج إكسل  -٢

 يف برنامج إس يب إس إس، إللصاقه يف العمـود الـذي             Paste مث   editانقر   -٣
نفسه وافعل الشيء   . SPSS، أي الدرجات يف صفحة بيانات       gradesنسميه  
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... B  ،Cلنقل ما يف األعمدة األخرى، أي قيم املتغريات األخـرى، مثـل             
ويالحظ أنه من الضروري جتزئة البيانات حبيث ال يزيد عدد احلاالت عـن             

كما ميكن استخدام اإلشارات املختـصرة      . ثالثني حالة يف كل عملية نقل     
 .املوجودة يف شريط األدوات للنسخ وللصق

 Microsoft Word يف جدول يف برنامج معاجل الكلمات وميكن تعبئة البيانات
  .SPSSونقلها بالطريقة نفسها إىل صفحة بيانات برنامج 

  :حلفظ البيانات وإعادة فتحها
اختر ) ١٧-١٢( فيظهر الشكل Saveمث  File حلفظ البيانات يتم النقر على ،

وجيب أن  . يهاملسار وامللف الذي تريده فيه، واكتب امسه لتسهل عليك العودة إل          
  .حتفظ مواصفات البيانات، والبيانات نفسها قبل إجراء أي حتليل

 يف الزاوية اليمىن يف أعلى      X فانقر عالمة    SPSSأما عند اخلروج من برنامج      
) ١٧-١٣(كما يف الـشكل     ) ال (Noو) نعم (Yesالنافذة فيظهر خيار    /الشاشة

  . Yesفانقر على 

  
  )١٧-١٢(الشكل 

 



�
א�����������������א�����א������ �≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

�������������  ������������� ٤٥٨

  
  )١٧-١٣(الشكل 

، مث  File انقر على    SPSSلفتح ملف البيانات مرة أخرى بعد حتميل برنامج         و
وأما يف حالة الرغبة يف فتح ملف لنتائج        ). ١٧-١٤( كما يف الشكل     Dataعلى  

  .Data بدال من Outputحتاليل حمفوظة، فانقر 
  

  
  )١٧-١٤(الشكل 

�������+�.;W� �
 يف  ، املـادة العلميـة     واضحا بني عملية حـصر     اختالفاهل تعتقد أن هناك      -١

 والدراسـات الـيت تـستخدم       ،الدراسات اليت تستخدم األسلوب الكيفي    
  .األدلة الالزمة واألمثلةبعض اكتب رأيك مع إيراد  األسلوب الكمي؟

 اليت تتعامل معها، واضـرب      ،ختر دراسة علمية وحدد طبيعة املادة العلمية      ا -٢
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  .العلمية يف دراسته من املوادأمثلة جلميـع األنواع اليت اسـتعملها الباحث 
 قم  ، ويف ضوء املادة العلمية اليت مت استخدامها يف تلك الدراسة          ،اختر دراسة  -٣

تلك  اليت مت استخدامها يف  ، بعض املواد العلمية   تفريغبتصميم اجلدول الالزم ل   
  .الدراسة

 واكتب وصفا للربنـامج     ، احلاسب اآليل   فيها الباحث  اختر دراسة استخدم   -٤
اص الذي مت تصميمه أو الربنامج اجلاهز الذي مت استخدامه يف حتليل املادة             اخل

  .العلمية
وقم  ،اقترح دراسة تستخدم األسلوب الكيفي لعقد مقارنة بني بعض املفاهيم          -٥

 بتصميم جدول يساعدك يف تفريغ املادة العلمية حبيث ييسر عليـك مهمـة            
  . بني أربعة من املؤلفاتاملقارنة

ما ورد عنها   دف إىل الكشف عن     يف موضوع حمدد،    اسة مكتبية   اقترح در  -٦
 خيـدم   ،السابقة، وقم بتصميم جدول لتفريغ املادة العلميـة       لدراسات  ايف  

، وبشرط أن يتألف من أربعة موضـوعات أو         الغرض من الدراسة املقترحة   
  .عناصر

مـع  حدى الدراسات وقم بتحويل أسئلتها إىل قيم رقمية         إاختر استبانة من     -٧
  .تقدمي املربرات الالزمة للطريقة اليت استخدمتها

 اإلجابـات عداد  إ وقم ب  ،هانععشرة مبحوثني   اختر استبانة وامجع إجابات      -٨
  .، مث أدخلها يف صفحة البياناتSPSSربنامج لتصبح جاهزة للتحليل ب

للحصول على جداول مرات التكرار، ومقـاييس        اخلطوات الالزمة    اكتب -٩
  .SPSSزية، ومقاييس التشتت الرئيسة بربنامج زعة املرك الن

، واستعمل برنامج   ٩استخدم البيانات يف أحد اجلداول الناجتة من اخلطوة          -١٠
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  .، لعمل رسم بياين بأشكال متعددة ال تقل عن ثالثة أشكالExcelإكسل 
 لفتح ملف جديد، وحـدد املواصـفات الالزمـة    SPSS استعمل برنامج   -١٠

يانات عشر حاالت على األقل، واحفظ البيانات الـيت         للمتغريات، وأدخل ب  
  .أدخلتها

، لتجهيـز البيانـات   Word أو جدوال يف برنامج   Excel استعمل برنامج    – ١١
، واحفظها، حبيث ميكن    SPSSالالزمة وانقلها إىل صفحة بيانات يف برنامج        

  .الرجوع إليها
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�א�.-��א�#	'18��6 �
  الوحدات القياسية واجلدولة

عن الوسائل اإلحصائية البد أوال من معرفة الوحدات القياسية اليت          للحديث  
 فهدف هذا الفصل هو التعريف بالوحدات القياسية، مث       . يتعامل معها اإلحصائي  

 حصائي، عملية بناء اجلداول   التعريف بأول خطوة أو أبسط عملية يف التحليل اإل        
  .)٢٤٠(التكرارية

�Wא�
�Nא��א�������4 �
 الـيت نقـيس ـا    ، املعايريMeasurement Scalesسية نعين بالوحدات القيا

ـ تكرارقياسات ما ندرسه و   األشياء، لنتمكن من عدها ملعرفة       والوحـدات  . اا
الوحدات االمسية، والوحدات املتدرجـة، والوحـدات       : القياسية أربعة أصناف  

   .متساوية الفترات، والوحدات ذات الصفر احلقيقي
  :مسيةالوحدات اال

سم القيم املستقلة ا Nominal measurement الوحدات االمسية قد يطلق على
تتألف من وحدات منفصلة كل واحدة قائمة   وهي.values discrete أو املنفصلة

: مثـل ( وأمساء األشياء أو األشخاص      ، والسيارات ، والشجر ،بذاا، مثل الناس  
وحـدات  وهي  )... مذكر ومؤنث (، أو اجلنس    )آية،  أمحد، مالك ،  أمين،  أسامة

  أيـضاً  وهلذا تسمى؛فهي إما موجودة أو غري موجودة.  ال ميكن جتزئتها  ،مستقلة
                                                 

)٢٤٠(Glass pp. 8-14, 26-38 ، ؛ ٤٤-٣٥؛ الـصياد وآخـرون ص   ٢٨-١٣ص  أبو عمة وآخرون
  .٧٢-٢٥منفيخي ص 
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  .binominal valuesالقيم ذات احلدين 
يعين   فإن ذلك ال   ، هذه الوحدات  ىوعندما خنصص أرقاما متسلسلة تدل عل     

 عندما نرتب أرقام البطاقات الشخصية للطالب ترتيبا        :مثال ذلك . املفاضلة بينها 
. مسه يف األول أفضل من الذي يليه      ايعين ذلك أن الطالب الذي يأيت         ال ،ياتصاعد

األمسـاء   وعندما نتعامل مع هذه   . فهي أرقام مستقلة تدل على أشخاص مستقلني      
أو األرقام فليس أمامنا سوى عدها وضم املتشابه منـها يف أصـناف مـستقلة،       

  :ومثال ذلك. ومعرفة مرات تكرار كل نوع
  الســــما  مرات التكرار

  أمحــد  ٧
  مالــك  ٣
  آيــة  ١

  )١٨-١(اجلدول 
  :الوحدات املتدرجة

:  مثـل ، الرتب والتقديراتOrdinal measurementمتثل الوحدات املتدرجة 
وهي مرتبطة ببعضها ولكن قيمـة      . ممتاز، وجيد جدا، وجيد، ومقبول، وضعيف     

. ف جيد جـدا مـثال     ذ ال نستطيع القول بأن ممتاز هو ضع       إ ،االرتباط غري ثابتة  
ذه الفئات قد تكون من القياسات املستمرة املختصرة يف فئات، مثـل فئـة              وه

أو منحناها رمزا رقميـا أو      ) جيد(، سواء منحناها اسم     ٧٠-٦٠الدرجات بني   
  .بدون

 البد مـن ترمجتـها إىل       ،حصائيا مع الوحدات القياسية املتدرجة    إوللتعامل  
.  ثابتة هلذه التقـديرات أو الـدرجات       وليست هناك قيم  . تعكس التدرج  أرقام
أكرب قيمة ألعلى    يف اموعة ونعطي     ألدىن درجة  ميكننا حتديد أصغر قيمة   : فمثال
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ات ؤسـس فالقيم اليت متنحهـا امل    . ال نعتربها قيما متصلة تقبل التجزئة     و. درجة
 قد ختتلف مـن     ، مقبول، وجيد، وجيد جدا وممتاز     :للتقديراتالتعليمية وغريها   

  .أخرى إىلجامعة 
  :الوحدات متساوية الفترات

 ،والصنف الرابع Interval measurementتندرج الوحدات متساوية الفترات 
ـ . continuous valuesة ستمرضمن القيم امل ة، ستمروهي عبارة عن وحدات م

  من مقياس متـدرج    اًيعتمد بعضها على بعض، حيث متثل كل وحدة منها جزء         
ومثاهلا . ات متساوية ولكن ليس هلا صفر حقيقيوهذه الوحدات ذات فتر. متصل

درجات احلرارة، فثالث درجات حرارية تساوي ثالثة أضعاف درجة حراريـة           
وكذلك احلـال   . تعين انعدام احلرارة كليا    غري أن درجة احلرارة صفر ال     . واحدة

. رض عن مستوى البحـر    بالنسبة لدرجات العرض والطول، وارتفاع أسطح األ      
 وتندرج هذه حتت    .تقبل القسمة إىل كسور عشرية، غري حمددة      وهذه الوحدات   

  .scalesاسة، وميكن أن نطلق عليها مقاييس قمالوحدات الْ
  :الوحدات ذات الصفر احلقيقي

 مع الوحـدات  Ratio measurementتشترك الوحدات ذات الصفر احلقيقي 
 تتميز عنـها     ولكن ، ذات فترات متساوية    أيضاً ذات الفترات املتساوية يف كوا    

ومثاهلـا الطـول    . عين العدم يفالصفر يف هذه الوحدات     . يارها حقيق فبكون ص 
 ضعف املتر الواحد؛ والصفر فيها يعـين        انفاملتران مثال يساوي  . والعرض والوزن 

  ).املستمرة( املتصلة scales تندرج حتت املقاييس  أيضاً وهي.انعدام الطول كلية

�Wא���`�و�� �
 هي عملية تصنيف وترتيب جمموعـة القـيم املبعثـرة           Tabulatingاجلدولة  

وقد يكون مـع    . أحيانا، اليت يصعب استيعاا، لتصبح سهلة االستيعاب       املتعددة
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جداول القيم غري املتكررة، وجداول القـيم      : واجلداول أنواع . التصنيف اختصار 
 النسب   وجداول ،املتكررة، وجداول القيم الكثرية، واجلداول التكرارية التراكمية      

  .املئوية واملئينات، واجلداول ذات املتغريين
  :غري متكررة قيم

 وكل ما . ٦٥،  ٤٥،  ٤٦،  ٥٨،  ٥٧: ومثال القيم غري املتكررة األرقام التالية     
 أي نبدأ بأصغر قيمة لننتهي بأكرب قيمة،        ،نعمله يف هذه القيم هو ترتيبها تصاعديا      

  .قيمة لننتهي بأصغر قيمةأو تنازليا لنبدأ بأكرب  )١٨-١(كما يف اجلدول 
  رقم القيمة  )س(القيمة 
١  ٤٥  
٢  ٤٦  
٣  ٥٧  
٤  ٥٨  
٥  ٦٥  

  )١٨-١(اجلدول 
ختبـار، أو درجـات     اوالقيمة قد متثل درجات حتصيل يف       . أي قيمة = س  

  .وذلك حسب موضوع الدراسة ووحداا القياسية. ا، أو وزنحرارة، أو طوال
  :قيم متكررة

، فنضع الدرجة   ثر من طالب على درجة حمددة     ومثاهلا أن يكون قد حصل أك     
ومعها مرات تكرارها، وذلك بدال من تكرار الدرجة نفسها، كما يف اجلـدول             

االمسيـة،  ( وهذه القاعدة تنطبق على مجيـع الوحـدات القياسـية            .)١٨-٢(
  ).اسةالْمقواملتدرجة، و
، ٧٧،  ٧٧،  ٧٧،  ٧٧،  ٤٦،  ٤٦،  ٤٦،  ٤٥،  ٤٥:  التاليـة  لألرقامفبالنسبة  

  ).١٨-٢(  نرتبها كما يف اجلدول٩٥، ٩٥ ،٨٥، ٨٥، ٨٥
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  رقم الفئة  )س(القيمة   )ك(التكرارات 

١  ٤٥  ٢  
٢  ٤٦  ٣  
٣  ٧٧  ٤  
٤  ٨٥  ٣  
٥  ٩٥  ٢  

  )١٨-٢(اجلدول 

 ،ةمـصطنع وقد يكون املتكرر قيمة فعلية واقعية أو فئة         . مرات التكرار = ك  
عن بعضها فقط مخسة، ويالحظ أن عدد القيم املختلفة . كما سيتضـح فيما بعد

  .١٤بينما عدد احلاالت 

  :قيم كثرية
  مثال، ميكننا اختصارها بضم    الب ومخسة ط  ةمائعندما تكون لدينا درجات     

 ومع هذا سيكون لدينا تـسع     .  كما فعلنا يف اجلدول السابق     ،املتشابه إىل بعضه  
وعشرون فئة، وسيبقى اجلدول صعب االستيعاب، كما هو واضح يف اجلـدول            

هلذا فإن قواعد اإلحصاء تقترح أن جنعل هذه القيم يف فئات يتـراوح           ). ١٨-٣(
  .عددها حول مخس عشرة فئة

  : باخلطوات التالية،يقارا  أو ما،ويتم حتويل هذه القيم إىل مخس عشرة فئة
وذلك الستخراج  . ١٥نطرح أصغر قيمة من أكرب قيمة؛ ونقسم الناتج على           -١

  .قيمة عرض الفئة أو سعتها
لوجدنا أن الفرق بني أصغر قيمة وأكرب قيمة        ) ١٨-٣( نظرنا يف اجلدول     ولو
  ٤٥= ٥٤ -٩٩   :وه

  . ١٥نقسم الناتج على  -٢
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  ٣= ١٥ ÷ ٤٥ :فيكون عرض الفئة
 احلد األدىن ألصغر فئة، ونعترب القيمة الثالثة حدها        نبدأ من أصغر قيمة لتكون     -٣

وانظر . ..احلد األدىن للفئة الثانية   القيمة التالية ونعتربها     مث ننتقل إىل     األعلى،
  ).١٨-٤(اجلدول 

  رقم احلالة  )س(الدرجة   )ك(التكرارات 
١  ٥٤  ١  
٢  ٥٥  ١  
٣  ٥٦  ١  
٤  ٥٨  ١  
٥  ٦٠  ٢  
٦  ٦٤  ٢  
٧  ٦٥  ٢  
٨  ٦٧  ٢  
٩  ٦٩  ٣  
١٠  ٧١  ٣  
١١  ٧٢  ٣  
١٢  ٧٣  ٥  
١٣  ٧٤  ٥  
١٤  ٧٥  ٦  
١٥  ٧٦  ٦  
١٦  ٧٧  ٦  
١٧  ٧٨  ٧  
١٨  ٧٩  ٨  
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  رقم احلالة  )س(الدرجة   )ك(التكرارات 
١٩  ٨٠  ٧  
٢٠  ٨١  ٦  
٢١  ٨٣  ٦  
٢٢  ٨٥  ٥  
٢٣  ٩٠  ٥  
٢٤  ٩٤  ٤  
٢٥  ٩٥  ٣  
٢٦  ٩٦  ٢  
٢٧  ٩٧  ١  
٢٨  ٩٨  ١  
٢٩  ٩٩  ١  

  )١٨-٣(اجلدول 
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  )١٨-٤(اجلدول 

ومثال . ذا االختصار حنتاج فيها إىل مثل ه     ولكن يالحظ أن هناك حاالت ال     
فئات مستوى الدخل، وفئات السن، حيث ال تتجاوز فئاا أكثر من مخس      : ذلك

 .فئات غالبا أو ست

  التكرار التراكمي
  كت

  التكرار
  ك

  القيمة املتوسطة
  مس

  الفئة
  س

  رقم الفئة

١  ٥٦-٥٤  ٥٥  ٣  ٣  
٢  ٥٩-٥٧  ٥٨  ١  ٤  
٣  ٦٢-٦٠  ٦١  ٢  ٦  
٤  ٦٥-٦٣  ٦٤  ٤  ١٠  
٥  ٦٨-٦٦  ٦٧  ٢  ١٢  
٦  ٧١-٦٩  ٧٠  ٦  ١٨  
٧  ٧٤-٧٢  ٧٣  ١٣  ٣١  
٨  ٧٧-٧٥  ٧٦  ١٨  ٤٩  
٩  ٨٠-٧٨  ٧٩  ٢٢  ٧١  
١٠  ٨٣-٨١  ٨٢  ١٢  ٨٣  
١١  ٨٦-٨٤  ٨٥  ٥  ٨٨  
١٢  ٨٩-٨٧  ٨٨  ٠  ٨٨  
١٣  ٩٢-٩٠  ٩١  ٥  ٩٣  
١٤  ٩٥-٩٣  ٩٤  ٧  ١٠٠  
١٥  ٩٨-٩٦  ٩٧  ٤  ١٠٤  
١٦  ١٠١-٩٩  ١٠٠  ١  ١٠٥  
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  :قد حيتاج األمر إىل إجراء عمليات حسابية أخرى مثلو
 وذلك جبمع ،ضافتها إىل اجلدولإ و)مس ( استخراج القيمة املتوسطة لكل فئة-١

 فتكون النتيجة كما    ،٢ وقسمة الناتج على   لىاألعاحلد األدىن للفئة مع احلد      
 فبدون هذه العملية ال ميكن إخـضاع الفئـات ذات           ).١٨-٤( يف اجلدول 

  .احلدين للعمليات احلسابية
 لنحصل على عمـود     ،إضافة التكرارات إىل بعضها تصاعديا حسب القيمة       -٢

وهذا اجلدول يفيد يف    ) ١٨-٤(كما يف اجلدول    ،  )كت(للتكرار التراكمي   
  . اليت سيتم التحدث عنها يف فصل الحق،مل الرسوم البيانيةع

 فاألرقام تعترب مـن الوحـدات     . استخراج احلد األدىن واحلد األعلى للقيم      -٣
 ة، هلا أبعاد أي بني الرقم واآلخر مسافة، كما هو احلـال يف        ستمرالقياسية امل 

فئة واحلد األدىن   ننا حنتاج إىل حتديد احلد األعلى للقيمة أو ال        إهلذا ف . املسطرة
احلد األدىن للـرقم، واعتبـار   ) -٠,٥(والقاعدة العامة هي اعتبار .  أيضاً هلا
 هـو    يكون احلـد األدىن    ٣أي يف حالة الرقم     . احلد األعلى للقيمة  ) ٠,٤(

  .٣,٤، أما احلد األعلى فهو ٢,٥
 ويلحـق   ،وهكذا يلحق الكسر العشري الذي يقل عن مخسة بالرقم األصغر         

  .ي مخسة وما فوق بالرقم األكرب الذي يليهالكسر العشر

  :جداول النسب املئوية
 يف زيادة يسر فهـم اجلـدول ويف         ،قد يسهم حتويل القيم إىل نسب مئوية      

وقد تكون املساعدة أكرب بتحويلها إىل مئني       . استيعاب مضموناته بصورة أفضل   
percentile      يمة أو القيمـة     بالنسبة للق  ،، حيث ترتب النسب املئوية ترتيبا تراكميا

  :وتتم عملية حتويل القيم إىل نسب مئوية باخلطوات التالية. املتوسطة للفئة
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  : نضرب القيمة أو القيمة املتوسطة يف مرات تكرارها -١
بالنـسبة ألول قيمـة يف       (١٦٥= ٣× ٥٥يساوي مثال    ك× س أو مس     

 يالحظ عدم احلاجة إىل هذه اخلطوة يف حالـة عـدم       ، و )١٨-٥(اجلدول  
  .كرر الفئة أو القيمة الواحدةت

 ،إىل بعضها الـبعض ) ١٨-٥(لكل قيمة يف اجلدول ) ١(جنمع ناتج اخلطوة     -٢
  :لنحصل على جمموع القيم مضروبة يف تكراراا

   ٨٢٢٠= مج س أو مج مس  
  رقم الفئة  س  مس  ك  ك× مس   نسبة مئوية  مئيـنات
١  ٥٦-٥٤  ٥٥  ٣  ١٦٥  ٢,٠٠  ٢,٠٠  
٢  ٥٩-٥٧  ٥٨  ١  ٥٨  ٠,٧١  ٢,٧١  
٣  ٦٢-٦٠  ٦١  ٢  ١٢٢  ١,٤٩  ٤,٢  
٤  ٦٥-٦٣  ٦٤  ٤  ٢٥٦  ٣,١٣  ٧,٣٣  
٥  ٦٨-٦٦  ٦٧  ٢  ١٣٤  ١,٦٣  ٨,٩٦  
٦  ٧١-٦٩  ٧٠  ٦  ٤٢٠  ٥,١  ١٤,٠٦  
٧  ٧٤-٧٢  ٧٣  ١٣  ٩٤٩  ١١,٥٥  ٢٥,٦١  
٨  ٧٧-٧٥  ٧٦  ١٨  ١٣٦٨  ١٦,٦٤  ٤٢,٢٥  
٩  ٨٠-٧٨  ٧٩  ٢٢  ١٧٣٨  ٢١,١٤  ٦٣,٣٩  
١٠  ٨٣-٨١  ٨٢  ١٢  ٩٨٤  ١١,٩٧  ٧٥,٣٦  
١١  ٨٦-٨٤  ٨٥  ٥  ٤٢٥  ٥,١٧  ٨٠,٥٣  
١٢  ٨٩-٨٧  ٨٨  ٠  ٠  ٠,٠  ٨٠,٥٣  
١٣  ٩٢-٩٠  ٩١  ٥  ٤٥٥  ٥,٥٤  ٨٦,٠٧  
١٤  ٩٥-٩٣  ٩٤  ٧  ٦٥٨  ٨,٠٠  ٩٤,٠٧  
١٥  ٩٨-٩٦  ٩٧  ٤  ٣٨٨  ٤,٧٢  ٩٨,٧٩  
١٦  ١٠١-٩٩  ١٠٠  ١  ١٠٠  ١,٢١  ١٠٠  
  ١٠٥  ٨٢٢٠  ١٠٠        

  )١٨-٥(اجلدول 
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ئة وتقسيم  ايف م ) ١(نستخرج النسبة املئوية لكل قيمة بضرب ناتج اخلطوة          -٣
) س أو مـس   (نقوم بذلك لكل قيمة     ). ٢(ناتج الضرب على ناتج اخلطوة      

  ):١٨-٥(كما يف اجلدول . مستقلة بصفة
 ٢,٠=  ١٠٠×١٦٥  

     ٨٢٢٠  
العمود ما قبل األخري مـن   هذه العملية لكل القيم لنحصل على   بإجراءنقوم  

  ).١٨-٥(اجلدول يف " النسب املئوية"جهة اليسار ، املسمى 
نحصل على الترتيب املئيين للقـيم    ل النسب املئوية إىل بعضها تراكميا       نضيف -٤

 نضيف النسبة املئوية ملتوسط الفئة األوىل إىل النسبة         ،وبعبارة أخرى . املختلفة
  ... املئوية ملتوسط الفئة الثانية لنحصل على القيمة التراكمية للفئة الثانية

ر نسبة إىل أكرب نسبة، بـصرف       ويالحظ أن الترتيب املئيين يتدرج من أصغ      
نظر ا. هذا مع أن مرات التكرار تدخل يف عملية حساا. النظر عن مرات التكرار 

  ). ١٨-٦(اجلدول العمود األخري من اليسار يف 

  :ريات املتغ متعدداجلدول
القيمة  : هو ،الحظنا يف اجلداول السابقة أن اجلدول الواحد يتعامل مع متغري واحد          

) ١٨-٦(اجلـدول   ف .ات متعددة ولكن هناك جداول تتضمن متغري    . ومرات تكرارها 
 )١٨-٧( أما اجلدول. األعوام، وعدد احلضور، وعدد اجللسات: اتيتألف من متغري

  .وعدد األعضاء، وعدد اجللسات، وعدد القراراتفيتألف من األعوام، 
  جملس الشورى القدمي

١٤
٠٠

١٣
٩٩

١٣
٩٨

١٣
٩٧

١٣
٩٦

١٣
٩٥

 

١٣
٩٤

 

١٣
٩٣

١٣
٩٢

 

  معا
 العدد

 احلضور ١١ ١١ ١١ ١١ ١٠ ٩ ١٠ ٩ ٦

 اجللسات ٤٧ ٤٢ ٤٠ ٣١ ٣٣ ٢٧ ١٢ ١٠ ٩

  )١٨-٦(جدول 
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  جملس الشورى احلايل
١٤

٢٨
 

١٤
٢٧

 

١٤
٢٦

 

١٤
٢٥

 

١٤
٢٤

 

١٤
٢٣

 

١٤
٢٢

  ١٤
٢٠

  

  العام 
 العدد

 األعضاء  ٩٠  ٩٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٥٠ ١٥٠
 اجللسات  ٦٨  ٨٧ ٨٧ ٧٧ ٨٣ ٨١ ٧٨ ١٠٦
 القرارات  ٤٦  ١٠٥ ٦٩ ٨٤ ١١٧ ٠٠ ٨٣ ١٣٥

  )١٨-٧(اجلدول 
�������+�.;W� �

اضرب ثالثة أمثلة لكل صـنف      . هناك أربعة أصناف من الوحدات القياسية      -١
علـى  - أحد األمثلـة  ن الفرق بينها، على أن يكون        وبي ،من هذه األصناف  

  .يالحظ أن تكون األمثلة واقعية وحمسوسةكما .  من عندك-األقل
 أو مفكرتك عشرة أرقام تلفونات، واعمل جـدوال          من دليل التلفون   اختر -٢

  . وحدة واحدة مستقلةكل رقممنها باعتبار 
  .من درجات ثالثني طالبا، بعضها متكررجدوال اعمل  -٣
عمـل جـدوال منـها      ا. ٩٠ إىل   ٣ يتدرج من    أو قيمة  لديك ثالثون رقما     -٤

 إىل وحنتـاج . مستعينا بالقاعدة اليت نستخدمها عندما تكون القيم كـثرية        
  .الفترات حتويلها إىل فئات متساوية

 يف التمرين الرابع عمودا للقيم املتوسطة،       إعداده أضف إىل اجلدول الذي مت       -٥
  .وعمودا للتكرار التراكمي

واعمل  ، استخرج النسب املئوية للجدول الذي مت إعداده يف التمرين اخلامس          -٦
  .عمودا للنسب املئوية وآخر للترتيب املئيين

  : ة طالب يف الفصل الدراسي األولمسك الدرجات التالية خل لدي-٧
. ٩٦= ، محـود    ٦٥=  ، محـدان  ٧٥= ، محيد ٥٠= ، حامد   ٩٨= أمحد  

، ٨٢،  ٧٥،  ٨٠،  ٩٧: التوايل كما يلي   وكانت درجام للفصل التايل، على    
  .اعمل جدوال واحدا جيمع هذه املعلومات كلها .٦٩
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  الرسوم البيانية

ع أن اجلداول التكرارية بذاا مفيدة، غري أا تكون أكثر فائدة بترمجتها إىل       م
Distribution Graphicsرسوم بيانية 

 ويالحظ أن بعض اجلداول ال ميكـن  .)٢٤١(
. حتويلها إىل بعض أشكال الرسوم البيانية، إال بعد إنقـاص فئاـا ومتغرياـا             

غريات، بـدون أن تتـأثر درجـة        فاجلداول التكرارية قد تستوعب عددا من املت      
  .وضوحها، وأما الرسم البياين فيتأثر من حيث الشكل ودرجة فعاليته

من مميزات الرسوم البيانية أا متكن الباحث من عقد مقارنات بني املتغريات  و
خالل ببساطة الشكل وسهولة إدراك املعلومات الـيت حتتويهـا،          إ دون   ،املختلفة

  .ني عرب سنوات متعددة وحسب ختصصات خمتلفةوذلك كاجلمع بني عدد اخلرجي
األنواع الـيت   فكل  . وليس هناك حدود لنوع مضمونات الرسومات البيانية      

ومن هذه الرسوم ما    .  إىل رسومات بيانية   ا يف جداول ميكن حتويله    اميكن تفريغه 
ومنـها مـا    .  معلومات كثرية  ىتوي عل حيتوي على معلومات قليلة، ومنها ما       حي
تناول املوضوع من أكثر من زاوية،      يضوع من زاوية واحدة، ومنها ما       تناول املو ي

  .مثال) ١٩-٦(و ) ١٩-٥( كما يف الشكل ،تضمن أكثر من متغرييأي 
وعموما فإن األشكال اليت تعتمد على النسب املئوية ال حتتمـل مـتغريات             

  .أما اليت تعتمد على مرات التكرار فأكثر مرونة .عديدة
فبعضها . على اجلداول التكرارية بأنواعها املختلفة -عادة-بىن هذه الرسوم وت

                                                 
 نتـائج  ؛ ولتجـسيد  Glass and Stanley pp. 38-53 ؛١٢٨-٩٣ن ص ينظر السماك وآخرا )٢٤١(

  .Rummel pp. 482-492 رنظااملية الع التحاليل
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القياسـات  أو  ) ١٩-٢(و  ) ١٩ -١( ، كما يف الشكل   يستند إىل مرات التكرار   
يف الشكل    كما ،تستند إىل النسب املئوية   وقد  ). ١٩-٣(الفعلية، كما يف الشكل     

  ).١٩-٥( والشكل )١٩-٤(
 فهي تتدرج بني الرسومات   . وليس هناك حدود ألشكال الرسومات البيانية     

 وقد تكون الزخرفة  . البسيطة جدا واملعقدة نسبيا؛ ومنها العادي ومنها املزخرف       
  .لوانبالتجسيم أو بالتلوين أو بالظالل اليت تقوم مقام األ

 يف أربعة أصناف    ، من حيث الشكل   ،وعموما ميكن جعل الرسومات البيانية    
  .وراخلطوط، واألعمدة، واملساحات، والص: رئيسة


ط���TאW� �
 الـيت تقبـل     ستمرة،قاسة امل تستخدم اخلطوط عادة للتعبري عن الوحدات امل      

ويتم بناؤها على اجلداول ... طوال، ودرجات احلرارةوزان، واألاأل: التجزئة، مثل
ويـتم تزيينـها   . التكرارية العادية أو التراكمية أو املئينات العادية أو التراكميـة         

  .طوط املنوعة أو مبلء الفراغ بني اخلط واآلخرباخللفية املخططة أو اخل
ننا حنتـاج إىل    إف) ١٩-١(ومثال ذلك عند تطبيق هذا النوع على اجلدول         

  :اخلطوات التالية
 مـع ونرسم خطا آخر يتعامـد      . نرسم خطا أفقيا نوزع عليه أنواع الربامج       -١

ج كما  اخلط األفقي عند طرفه األيسر حندد عليه مرات التكرار أو عدد الربام           
  ).١٩-١(يف الشكل 

  .حندد النقطة اليت يلتقي فيها نوع الربنامج مع عدده -٢
  . خبطنوصل بني النقط املختلفة -٣

  

 



≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈� �א�.�
م�א��������Wא��K29א�����K��Y�L.G��7א/�د�Uא������Wא���"�א�.א�73 �

�������������  ������������� ٤٧٥

  
  الربامـج  عددها  النسبة املئوية  املئينات

  ةــيدين  ٥  ٩ ، ١  ٠ر٨٤
  ةـإخباري  ١٠  ١٨ ، ١٨  ١ر٠٠
  ةـرياضي  ١٥  ٢٧ ، ٢٧  ١ر١١
  دراميـة  ٢٥  ٤٥ ، ٤٥  ١ر٢٦

  ٥٥  ١٠٠    
  )١٩-١(اجلدول 
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  )١٩-١ (الشكل

U�����Wא:� �
 تستخدم األعمدة عادة للتعبري عن الوحدات القياسية املنفصلة اليت ال تقبـل           

 .وأي شيء ال يقبل التجزئة  واحليوانات والنباتات،اإلنسان: التجزئة، مثل األحياء
، ليعرب كل جزء عن مرات تكرار       ءزواألعمدة قد تظهر على هيئة عمود واحد جم       

 مـرات   ، كل عمود ميثل   وقد تظهر على شكل أعمدة متعددة     ... أو نسبة مئوية  
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) ١٩-٦(الـشكل   و )١٩-٥ (شكلأو نسبة مئوية كما يف ال     قيمة حمددة   تكرار  
  .وميكن أن تظهر متالصقة أو متفرقة، ومسطحة أو جمسمة

  سوى اتباع اخلطـوة    فليس علينا ) ١٩-١(وعندما نطبق ذلك على اجلدول      
-٣( والشكل   )١٩-٢( النقط املتسامتة كما يف الشكل       إيصال  مث ،األوىل والثانية 

  .)١٩-٤(والشكل ) ١٩
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  )١٩-٢(الشكل 

  

  
  )١٩-٣(الشكل 
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  )١٩ – ٤(الشكل 

��N�[/אW� �
تغطي مساحات مقيدة مبرات التكرار      ،وهذه تظهر يف هيئة أشكال هندسية     

 شيوعا املربعات والدوائر وأنـصاف      األشكالومن أكثر هذه    . النسب املئوية  أو
واملـساحات  ). ١٩-٥ (الشكل وقد تكون مستقلة أو متداخلة كما يف      . الدوائر

  .قد تستعمل للمتغريات املعدودة أو املقيسة
  :املربعات

 وليس قطر   ،بع الواحد مساحة املربع   ويراعى عند حتديد نسبة كل فئة يف املر       
 وهذه القاعدة صحيحة عند استعمال مربعـات منفـصلة أو         . املربع أو أضالعه  

  .متداخلة، كل مربع ميثل فئة قائمة بذاا
نه ميكننا اعتبار   إ ف ،وملا كانت مساحة املربع هي ناتج ضرب الضلع يف نفسه         

فاجلـذر  .  التربيعيـة  النسب املئوية أو التكرارات مساحات، نستخرج جذورها      
-١(ويف حالة التطبيق على اجلدول .  املتساوية للمربعاألضالعالتربيعي ميثل أحد 

  ).١٩-٥( خنرج بالشكل فإننا) ١٩
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   )١٩-٥(الشكل 
  :الدوائــر

عرب كل جزء عن ي ل، تقسم إىل أجزاء، دائرة واحدةيف هيئةتظهر هذه الرسوم 
 تظهر علـى    قد و )١٩-٦(، انظر الشكل    ملئويةفئة ومرات تكرارها أو نسبتها ا     

. نسبتها املئويـة    لتعرب كل دائرة عن فئة و مرات تكرارها أو         ،هيئة دوائر متعددة  
دات وحلل الدائرةوميكن أن تستخدم    . وهذه األخرية قد تظهر مستقلة أو متداخلة      

  .اسةاالمسية، واملتدرجة، والْمق
  :الدوائر املتعددة

عددة، حيث متثل كل دائرة فئة قائمة بذاا، يراعى عنـد           يف حالة الدوائر املت   
 الذي ميثل الفئة احملددة مراعاة تناسب مـساحتها مـع مـساحة        ،حتديد الشكل 

وجيب مالحظة  . ، كل حسب مرات تكرارها    األخرى متثل الفئات    ، اليت األشكال
 فقد نظن بأن القطر الذي يبلـغ      . عدم االعتماد يف رسم هذه الدوائر على القطر       

 اليت يعطيها القطر الذي     ،طوله سنتيمترين سيعطي مساحة تساوي ضعف املساحة      
فالنتيجـة هـي    .  ولكن احلقيقة خبالف هذا الظـن      ا، واحد ايبلغ طوله سنتيمتر  

يزيد قطرها عن سـنتيمتر      احلصول على دائرة تبلغ أربعة أضعاف الدائرة اليت ال        
ذات بعد واحد، فهي    وذلك ألن الدائرة ليست      .)٢٤٢(واحد؛ وليس ضعفني فقط   

                                                 
)٢٤٢(; Smith et. al. pp. 206-217  Glass Stanley pp. 50-52.  

  ٢٥درامية 

  رياضية
أخبارية   ١٥

دينية   ١٠
٥  
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  .مساحة ذات بعدين
  :وميكن عمل الدوائر املستقلة أو املتداخلة باتباع اخلطوات التالية

  .، واستخراج نسبها املئويةلفئات املختلفةااستخراج تكرارات  -١
  .اً أقطارت دوائر، وليساحاتمساملئوية  النسباعتبار  -٢
، )٣ر١٤علـى   أي  (  املـساحة علـى ط       ، بقسمة نصف القطر  استخراج   -٣

  .واستخراج اجلذر التربيعي للناتج
فإن مساحة دائرتـه    ) ١٩-١(الربامج الدرامية يف اجلدول     يف حالة   ومثاله،  

  ).١٤، ٤٧ = ٣، ١٤ ÷ ٤٥، ٤٥(، أي "ط"، نقسمها على ٤٥، ٤٥: هي
وهو نصف القطر للدائرة اليت متثـل الـربامج         . ٣،  ٨= وجذرها التربيعي   
  .ع كل نوع من أنواع الربامج األخرى يف الدراسةالدرامية، ونفعل ذلك م

  :الدائرة الواحدة
نه يتم حتديد الزوايـا أو      إ ف ،يف حالة استخدام دائرة واحدة لعدد من الفئات       
  :املساحات اليت حتتلها كل فئة باتباع اخلطوات التالية

  نستخرج نسبة كل فئة يف املساحة الدائرية أو مقدار الزاوية الـيت حتتلـها              -١
  .٣٦٠ضرب مرات تكرار الفئة يف ب

 جمموع تكـرار الفئـات   ي أ،على جمموع احلاالت) ١( قسمة ناتج اخلطوة  -٢
فـإن العمليـة    ) ١٩-١( يف اجلدول     عدد الربامج الدينية   لو أخذنا و. كلها

  :احلسابية ستكون كما يلي
  ٣٢,٧ = ٣٦٠× ٥    =النسبة أو مقدار الزاوية  

 ٥٥  
فئة، ولكن يالحظ أن الدائرة عادة ال حتتمـل         وهكذا نفعل مع كل قيمة أو       

هلذا يفضل عدم زيادة عدد الفئات يف الدائرة الواحدة إىل درجـة            . فئات كثرية 
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 ولو طبقنا هذه العملية على اجلـدول      . تصبح معها الدائرة مكتظة أكثر مما حتتمل      
  ).١٩-٦(خلرجنا بالشكل ) ١٩-١(

  
��ا�� ����ز��

د����

إ���ر��

������

���درا

  
  )١٩-٦( الشكل 

  :الصـــور
إنـسان، حيـوان،    (وتظهر الصور مثال يف شكل أحرف أو أرقام أو أحياء           

 اليت تظهـر    لألشكالوليس هناك حدود    ... حافالت أو  أو سيارات أو  ) أشجار
وهي تكون عادة مرتبطة مبضمون الرسم البياين، مثال صور اآلدميني لبيـان            . ا

  ... يتعدد براميل الز  والرباميل لبيان،عدد اآلدميني
فقد نرسم شكل إنسان مقابل كل ألف أو مليون إنسان، أو برميل مقابـل              

  ...كل ألف أو مليون برميل زيت

���3�5�1����3��cאم�Excel�W� �
، ومنها برنامج   SPSSهناك برامج عديدة ميكنها عمل الرسوم البيانية، ومنها         

 Microsoft  املتوفر ضمن جمموعة الربامج املكتبية للمايكروسوفتExcelإكسيل 

Office .         باستخدام ) ١٩-١(وميكن عمل رسم بياين متعدد األشكال من اجلدول
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  :)٢٤٣(، باتباع اخلطوات التالية٢٠٠٠برنامج مايكروسوفت أوفيس 
 ستجد جدوال، عموده X افتح برنامج إكسيل بالنقر مرتني على رمز الربنامج -١

 ويـستوعب آالف    )x" (ص"الرأسي األيسر املرقم ميثل احلاالت، ونسميه       
الكمية، : مثال(وميثل الصف العلوي املتغريات أو أوصاف احلاالت        . احلاالت

 . ويستوعب أكثر من مائيت متغري) y" (س"ونسميه ) أو اجلودة

بكتابة الربامج حتت بعـضها     ) ١٩-١( أدخل البيانات املوجودة يف اجلدول       -٢
د الرأسي الذي يليـه    على العمود األول من جهة اليسار، مث عددها يف العمو         

  ).١٩-٧( إىل اليمني كما يف الشكل 
  منوذج لصفحة البيانات يف برنامج إكسل

  

  
  )١٩ -٧( شكل 

قيمة " (٥ "Bويف العمود ) اسم احلالة" (دينية" مثال A اكتب، مثال يف العمود -٣
  .وعدد براجمها) أنواع الربامج(وهكذا بالنسبة لبقية احلاالت ) متغري الكمية

 Microsoft Excel)  نقر رمز الرسم البياين يف شريط األدوات املعنونـة ب  ا-٤
. ، وأنواع قياسية  )٢٠(أنواع خمصصة   : ا خياران ) ١اخلطوة  (تظهر نافذة   

                                                 
  .Office 2000 .وختتلف الصيغ اجلديدة قليال )٢٤٣(
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أعمدة، دائـرة،   ( خيارا رئيسيا للشكل     ١٤  أيضاً وهناك. اختر واحدة منها  
 ٧٣ويتفرع كل شكل رئيس إىل تفريعات، فيبلـغ جمموعـه           ...) خطوط
  .األعمدة: فاختر واحدا منها مثال. شكال

ومتنحـك فرصـة    ) ٢اخلطوة  . (، يظهر الشكل املطلوب   "التايل"انقر   -٤
كمـا  . االختيار بني أعمدة مستقلة أو صفوف، أي أعمدة متالصـقة         

  )سلسلة، ونطاق البيانات(يظهر الشكل املطلوب، ومينحك فرصة 
هـر لوحـة    ، سيظهر كل نوع من الربامج بلون، وتظ       "صفوف"انقر   -٥

 .توضيحية تقابل بني األلوان وأنواع الربامج

، يف اخلطوة الثالثة، وسيكون الرسم البياين جاهزا للنـسخ          "إاء"انقر   -٦
 .Microsoft Wordوالنقل إىل 

 الذي" مايكروسوفت أوفيس "وختتلف اخلطوات قليال، حسب صيغة برنامج       
ة للخـروج مـن     وهناك طرق متعددة، وفرص متعدد    ". إكسل"يتبع له برنامج    

ويتم ذلك، مثال بنقر الشكل مرتني متتالية، وعنـد ظهـور           . األشكال األصلية 
وانظر مـثال   ... ميكن سحب الزاوية، لتغيري الشكل النهائي للرسم البياين        زواياه،

  ).١٩-٩(و ) ١٩-٨( األشكال
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  )١٩-٨(الشكل 
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  )١٩-٩(ل الشك

فتح الربنامج، : ، مثال حتتاج إىلMicrosoft Excel 2007ويف حالة استعمال 
فاختيار الـشكل   " إدراج"مث النقر على    . وإدخال البيانات كما يف الشرح السابق     

عنـوان  "، و "عنوان املخطط "، مث   " ختطيط"مث النقر على    . الذي تريده من املتوفر   
وطريقـة إدخـال    . يدها وبالطريقة اليت ختتارها   ، إلدخال العناوين اليت تر    "احملاور

العناوين هي أن تنقر على نوع العنوان، فيفتح لك مستطيال مكتوبا فيـه، مـثال           
فتضع املؤشر فيه، ومتسح املكتوب، وتكتب بديال عنه ما تريد،  ". عنوان املخطط "

  .مث تنقر خارج املستطيل

��������+�.;W� �
يف الفصل السابق رمسا بيانيـا      ) ٤(ل رقم   اعمل من مرات التكرار يف اجلدو      -١

  .باخلطوط، مع تعليق على ما توحي به من معلومات
 يف الفصل السابق رمسا بيانيـا     ) ٥(اعمل من النسب املئوية يف اجلدول رقم         -٢

  .باألعمدة، مع تعليق على ما توحي به من معلومات
 خلطوط أو يف الفصل السابق رمسـا بيانيـا بـا        ) ٦(اعمل من اجلدول رقم      -٣
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  .، مع كتابة عنوان الرسم وعناوين املتغرياتاألعمدة
 من النسب املئوية التالية، اليت متثل نسبة        ،اعمل رمسا بيانيا باملربعات املتداخلة     -٤

  .٨٠، ٦٠، ٤٠، ٢٠: ذاعة خالل أربع سنواتالربامج احمللية يف حمطة لإل
 اليت متثـل    ، من القيم التالية   ،اعمل رمسا بيانيا بالدوائر املنفصلة أو املتداخلة       -٥

األربـع،   املعدل السنوي الذي أحرزه أحد الطلبة خالل السنوات الدراسية        
٩٠، ٨٠، ٧٠،  ٦٠.  
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�א�.-��א��18ون �
  زعة املركزية والتشتتـالن

. لقد تعرفنا على بعض األساسيات يف اإلحصاء الوصفي، يف الفصول السابقة         
قاييس اإلحصائية الوصـفية، الـيت   وسوف نتعرف، يف هذا الفصل على بعض امل 

وسيـشمل  . تزودنا باملعلومات الالزمة إلجراء التحليالت اإلحصائية االستنتاجية      
  .زعة املركزية، ومقاييس التشتتـمقاييس الن: احلديث

�4���rא�+,���<q./א���<W� �
Measures of Central Tendencyزعة املركزية ـمن أهداف مقاييس الن

)٢٤٤( 
م واحد، يساعد يف إعطاء تصور عن جمموعة من الـصفات أو            احلصول على رق  

فمعرفة القيمة اليت تقترب من مركز اموعة، أي اليت تدور حوهلا معظم            . القيم
وذلك ألن معظم القيم األخرى إما      . القيم تعطي فكرة تقريبية عن القيم األخرى      

تقل عنها، بشكل   أن تكون مساوية هلا أو مقاربة، ونسبة قليلة جدا تزيد عنها أو             
زعة املركزية يفيدنا يف التعرف على الـصفة          وهلذا السبب، فإن مقياس الن    . واضح

البارزة، بني جمموعة من الناس أو املخلوقات أو األشياء، أو الرأي العام أو التوجه              
السائد بني جمموعة من الناس، أو الشخصية أو األشياء اليت هلا شعبية كبرية بـني               

  ...سجمموعة من النا
 ونظرية central limit theoremوإذا وضعنا يف الذهن نظرية االجتاه املركزي 

التوزيع الطبيعي، فإن هذا يعين أن القيمة املتوسطة، بالنسبة لقاعدة الشكل اهلرمي            
                                                 

)٢٤٤(Glass pp. 57-74  ٧٥-٥١؛ أبو عمة وآخرون ص.  
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-٣(و) ٢٠-٢(و ) ٢٠-١(تقع يف الغالب على مست قمة اهلرم، وانظر األشكال     
 تقع داخل الشكل اهلرمي إمنا متثل مجيع        وكما قلنا سابقا فإن املساحة اليت     ). ٢٠

هلذا، فكلما اقتربنا من نقطة قمة اهلرم فإن املساحة تصبح          . أفراد اتمع أو العينة   
ويـشري  . أكرب، وكلما ابتعدنا عنها إىل طريف الشكل اهلرمي فإن املساحة تصغر          

اما كمـا أن    التوزيع الطبيعي إىل ميل معظم أفراد اتمع إىل املقياس املتوسط، مت          
فاهلرم يعرب  . املساحة حول املتوسط أكرب من املساحات اليت تقترب من األطراف         

) األفراد(، حيث تقع نصف احلاالت Normal Distributionعن التوزيع الطبيعي 
  . إىل ميني نقطة القمة، والنصف اآلخر إىل يسارها، تقريبا

ومـن  . نرمي املتواز واملقيسات عموما توزيعها طبيعي، أي تأخذ الشكل اهل       
). انظر فصل العينة وجمتمعها   . (الذكاء، والطول، واالنتماء الديين   : أمثلة املقيسات 

فهناك قلة من الناس حتظى بذكاء حاد جدا، وقلة من الناس تبتلى بذكاء منخفض            
وما يقال عن الذكاء يقـال عـن        . م متوسطو الذكاء  أما معظم الناس فه   . جدا

وهذا يعين أن كل حالة وقيمة تزيد عن        ... اءات الدينية الطول، والوزن، واالنتم  
  ). ٢٠-٢(املتوسط تقابلها حالة وقيمة تنقص عن املعدل الوسط كما يف الشكل 

 

  

 

  
+                      -   +                   -  +                     -  
  )٢٠-٣(الشكل       )٢٠-٢(الشكل          )٢٠-١(شكل ال 

يضاف إىل ذلك أن هناك حاالت احنراف عن التوزيع الطبيعي، فقد تنحرف            
قمة اهلرم إىل اليمني أو الشمال قليال أو كثريا، حسب طبيعة العينة، أي أن الغالبية 

 كمـا يف    من الطلبة مثال مييلون إىل احلصول على درجات عالية يف مادة حمددة           
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وبعبارة ). ٢٠-٣(أو على درجات منخفضة كما يف الشكل        ) ٢٠-١( الشكل
يف اجتاه احلاالت   ) -(أو إىل النقصان    (+) أخرى، قد تنحرف الغالبية إىل الزيادة       

  .الشاذة يف التوزيع الطبيعي
ولو افترضنا أن اخلط يعرب عن درجة االنتماء إىل ديانة حمددة، فإن هذا يعين               

فراد انتماء إىل هذه الديانة يقعون يف أقصى اليسار من اخلط، وأكثرهم            أن أقل األ  
أما الغالبية العظمـى فهـي بـني امـوعتني          . انتماء فيقعون يف أقصى اليمني    

وتقع حوهلا  ". صفر"املتناقضتني؛ ويقعون حول النقطة املركزية اليت نعطيها القيمة         
أو تـنقص بـاحنراف     ...)  أو ٢ أو   ١(احلاالت اليت تزيد عنها باحنراف موجب       

  ...). أو-٢ أو -١(سالب 
املتوسط احلسايب، والوسيط، : زعة املركزية بطرق خمتلفة منها      ويتم حساب الن  

  .واملنوال، واملئيين اخلمسون
  :املتوسط احلسايب

 قليال بناء على نوع mean / averageختتلف طريقة حساب املتوسط احلسايب 
القيم غري املتكررة والقيم املتكـررة،      : وعان من القيم  القيم أو البيانات؛ وهناك ن    

  .سواء ما كان منها قيمة فعلية أو مصطنعة
  :القيم املتكررة

  :وحيسب املتوسط احلسايب للقيم املتكررة يف ظل املعادلة التالية
  مج س) = x(س  :املعادلة

  ن                       
 ا املتوسط احلسايب للمجتمع فريمز لهاملتوسط احلسايب للعينة، أم) = x( س -

   ).µ(بالرمز س ج 
  .جمموع قيم احلاالت= مج س  -
عدد احلاالت أو مرات تكرار القيم، املتعددة يف العينة، ولعدد          ) = n(ن   -
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  ).N(احلاالت يف اتمع فله الرمز نج 
  :وهذا يعين اتباع اخلطوات التالية

  ).مج س(االت، أي نستخرج  جنمع قيم احل-١
  ).ن(على عدد احلاالت أو جمموع مرات التكرار ) مج س( نقسم -٢

ويالحظ أن عدد الفئات أو القيم شيء خمتلف عن عدد احلاالت أو األفراد،             
هنا فقط يتساوى عدد الفئات مع عـدد      . إال يف حالة عدم تكرار القيمة الواحدة      

الب مثال وعدد القيم أو الفئـات متثلـه         فعدد احلاالت ميثله عدد الط    . احلاالت
  .الدرجات املختلفة

 اليت متثل األطوال ألفـراد    ١٧٥،  ١٦٥،  ٦٠،  ١١٠،  ٩٠:ففي حالة األرقام  
  :إحدى األسر بالسنتيمترات، فإن العملية احلسابية ستكون كما يلي

  ٦٠٠ = ١٧٥+ ١٦٥+ ٦٠+ ١١٠+ ٩٠= مج س
  ١٢٠ = ٥ ÷ ٦٠٠= س 

  
  )٢٠-٤(شكل 

 وموقعه هو النقطة اليت تقع يف       ١٢٠ن املتوسط احلسايب يساوي     وهذا يعين أ  
أي املتسامت مع قمـة  ) ٢٠-٤(كما يف الشكل . منتصف قاعدة الشكل اهلرمي  

  .الشكل اهلرمي
  :القيم املتكررة

  :حيسب املتوسط احلسايب للقيم املتكررة باستعمال املعادلة التالية
   مج س ك=  س

  ن              
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  .موع القيم بعد ضرا يف مرات تكرارهاجم=   مج س ك-
  :تكون النتيجة كما يلي) ٢٠-١(وبتطبيقها على اجلدول رقم 

= ٧٩,٩٥ = ٦٠ ÷ ٤٧٩٧  
  

  رقم الفئة )س(الدرجة  )ك(التكرار  ك× س
١  ٥٠  ٥  ٢٥٠  
٢  ٧٠  ٧  ٤٩٠  
٣  ٧٥  ٩  ٦٧٥  
٤  ٨٠  ٢٣  ١٨٤٠  
٥  ٩٥  ٨  ٧٦٠  
٦  ٩٧  ٦  ٥٨٢  
٧  ١٠٠  ٢  ٢٠٠  
٦٠  ٤٧٩٧      

  )٢٠-١(قم جدول ر

  : القيم الفئوية
املقصود بالقيم الفئوية، القيم اليت ال تقبل التجزئة، وتظهر كوحدات امسية أو            

  .متدرجة بدون صفر، سواء كان صفرا حقيقيا أو غري حقيقي
) ٢٠-٢(كمـا يف اجلـدول      ) ٤٥-٣٦مـن   : مثال(عند وجود قيم فئوية     

احلصول على متوسط   ويتم  ). س(عوضا عن   ) مس(يستعاض عن الفئة مبركزها     
  :بقسمة جمموع احلدين األدىن واألعلى للفئة على اثنني، كما يلي

٣٨ = ٢ ÷ ٧٦ = ٤٠ + ٣٦  
يف مرات تكرارها قبـل مجعهـا       ) مس(ويالحظ ضرورة ضرب كل فئة أو       

اليت متثل جمموع مرات احلدوث أو التكرار، وليس على عدد          ) ن(وقسمتها على   
  .الفئات
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  :الوســيط
وختتلف طريقة التعرف .  هو القيمة اليت تتوسط القيم مجيعهاmedianالوسيط 

زعة املركزية    وهي ليست من مقاييس الن    . عليها قليال حبسب اختالف نوع القيم     
اليت تدخل يف العمليات احلسابية األكثر تعقيدا، أي ليست مثل املتوسط احلسايب            

، ونترك ما حيتاج    يان حسابه بيسر يدو   وهلذا سنقتصر على شرح ما ميك     . يف أمهيته 
  .إىل عملية حسابية معقدة لربامج التحاليل اإلحصائية

  : القيم املتصلة
 أو ذات الصفر احلقيقي interval measurementوهي القيم متساوية الفترات 

ratio measurement .    وهذه ال تصبح متـصلة إذا مت تـصنيفها يف فئـات، أي
  ...٣٠-٢١، ٢٠-١٠جمموعات تتراوح، مثال بني 

  :يتم التعرف على الوسيط، يف حالة القيم غري الفئوية، باخلطوات التالية
  . نرتب القيم مجيعها ترتيبا تصاعديا-١
يساوي عددا فرديا خنتار القيمة اليت تترك       ) مج س ( يف حالة كون عدد القيم       -٢

فالوسيط يف اجلدول   . كه أعالها عددا من القيم دوا مساويا للعدد الذي تتر       
  .٨٠ هو القيمة )٢٠-١(

يساوي عددا زوجيا، فنأخذ القيمتني     ) مج س ( أما يف حالة كون عدد القيم        -٣
. املتوسطتني وجنمعهما ونقسم الناتج على اثنني، لنحصل علـى الوسـيط          

  :هو) ٢٠-٢(فالوسيط يف اجلدول 
 ١١١ = ٥٨ + ٥٣  
 ٥٥,٥  =٢ ÷ ١١١  
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 الفئــة مس مرات التكرار )مج ك(التكرار التراكمي 

٤٠-٣٦  ٣٨  ١  ١  
٤٥-٤١  ٤٣  ١  ٢  
٥٠-٤٦  ٤٨  ٢  ٣  

  ٥٥-٥١  ٥٣  ٤  ١ ك٨
  ٦٠-٥٦  ٥٨  ٣  ٢ ك١١

٦٥-٦١  ٦٣  ١  ١٢  
٧٠-٦٦  ٦٨  ٣  ١٥  
٧٥-٧١  ٧٣  ١  ١٦  
  ١٦      

  )٢٠-٢(اجلدول 

  :القيم الفئوية
وهناك اختالف يف طريقة حساا، وهي طريقة فيهـا تعقيـد، واألفـضل             

وهناك اختبارات تباين . الستخراجهSPSS 15.0االستعانة بربنامج إحصائي مثل 
 .مبنية عليها

  :املنــوال
وهي ليست من   .  هو القيمة أو الفئة اليت تتكرر أكثر من غريها         modeاملنوال  
 أي ليست   اليت تدخل يف العمليات احلسابية األكثر تعقيدا،      زعة املركزية     مقاييس الن 

ما ميكن حسابه بيسر    وهلذا سنقتصر على شرح     . مثل املتوسط احلسايب يف أمهيته    
. يدويا، ونترك ما حيتاج إىل عملية حسابية معقدة لربامج التحاليـل اإلحـصائية            

  .)٢٤٥(ونقتصر هنا على شرح طريقة حساب القيم غري الفئوية
                                                 

  .٧٢-٧١أبو عمة وآخرون ص  )٢٤٥(
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  :القيم غري الفئوية
  :ميكن حتديد املنوال للقيم غري الفئوية باخلطوات التالية

وازاا مرات تكرارها حسب قواعـد       ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا ويف م       -١
  ).انظر الوحدات القياسية واجلدولة.(اجلداول التكرارية

  . ننظر أي القيم تكررت أكثر من غريها-٢
يالحظ أننا ننتهي أحيانا مبنوالني أو أكثر أو بدون منوال يف حـاالت غـري               

ير زعة املركزية حيث يستطيع تـصو  وهذا ما مييز املنوال كمقياس للن    . طبيعية
  .أكثر من نقطة مركزية واحدة

  :املئيين اخلمسون
ومن . زعة املركزية، ومنها صيغ معدلة مما سبق ذكره هناك مقاييس متعددة للن

حيـث حيتـل املئـيين     Percentile 50 املقاييس املستمدة من املئينات اخلمسني
  :تاليةويتم حسابه بطرق خمتلفة منها اخلطوات ال.  النقطة املركزية أيضاًاخلمسون

  :)٢٤٦()٢٠-٣(ويالحظ أن القيم مبنية على اجلدول 
 ترتب القيم ترتيبا تصاعديا ونوجد عمودا تراكميـا للتكـرارات كمـا يف              -١

  ).٢٠-٢(اجلدول 
 نقسم جمموع التكرارات على اثنني، وذلك لتحديد التكرار أو احلالة اليت تقع        -٢

  :وسط العمود التراكمي، تقريبا
  ٨=  ١٦ = ٠٠,٥ املئيين اخلمسون، 

٢  
والقيمة املناظرة،  ). ٢( ننظر يف اجلدول لتحديد القيمة املناظرة لنتيجة اخلطوة          -٣

  .٥٣تساوي ) مس(، هي )٢٠-٢(يف جدول 
                                                 

)٢٤٦(Glass and Stanley pp. 33-38 .  
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، )٣( نستخرج احلد األدىن احلقيقي للقيمة اليت مت التوصل إليها يف اخلطـوة              -٤
  ).٥٣,٤ - ٥٣ألن القيمة متتد من  (٥٢,٥ :وهي

كرار التراكمي الذي يأيت مباشرة قبل التكرار التراكمي الذي          نطرح قيمة الت   -٥
من التكرار التراكمي املناظر للقيمة اليت مت حتديدها        ) ٢(مت حتديده يف اخلطوة     

  ٤  =٤ - ٨ ):٤(يف اخلطوة 
 على مرات تكرار القيمة اليت مت حتديدها يف اخلطوة        ) ٥( نقسم ناتج اخلطوة     -٦

)١=  ٤ ÷ ٤ ):٣  
إىل احلـد األدىن للقيمة اليت مت حتديدها يف اخلطوة         ) ٥( اخلطوة    نضيف ناتج  -٧

)٥٣,٥ = ١ + ٥٢,٥) : ٤  
  ).٢٠-٢(وهذا هو املئيين اخلمسون للقيم املوجودة يف اجلدول 

 ٥بقسمة جمموع التكرارات على     ) ٠,٢٠ (ويتم حتديد قيمة املئيين العشرين      
ابه بقسمة جمموع التكـرارات     فيتم حس ) ٠,٢٥ (يف اخلطوة الثانية، وأما املئيين      

وذلك ألن اخلمسني نصف املائة، والعشرين مخس املائـة، واخلمـس           . ٤على  
  .وبقية اخلطوات كما هي. وعشرين ربع املائة

s�G��4���rא�,W� �
زعة املركزية يزودنا بالقيمة الـشعبية أو         لقد الحظنا من قبل، بأن مقياس الن      

ما مقياس التشتت فيزودنا بدرجة التباين،      أ. الشائعة، اليت تدور حوهلا معظم القيم     
وذا ميكننا من خالل هذين املقياسني تكوين صـورة         . أي االختالف بني القيم   

  .متكاملة عن أي جمموعة من القيم تنتمي إىل عينة واحدة أو جمتمع واحد
 دف إىل معرفة درجـة  )٢٤٧( Measures of Variabilityفمقاييس التشتت

هل درجـات   : مثال. و احلاالت املختلفة يف اموعة الواحدة     التباين بني القيم أ   
                                                 

)٢٤٧(Glass and Stanley pp. 75-88  ١١٣-٨٩؛ أبو عمة وآخرون ص.  
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  الطالب يف مادة قاعة البحث متقاربة؟ أو متباعدة؟ أو معتدلة؟
  
  
  
  

  )٢٠-٧(الشكل             )٢٠-٦(الشكل          )٢٠-٥(الشكل   

-٥(وإذا اعتربنا األشكال اهلرمية هي درجات التحصيل احملددة، فإن الشكل    
) ٢٠-٦(والشكل  . ى أن مستوى الدرجات متقارب بني الطالب      يدل عل ) ٢٠

يدل على أن الدرجات مشتتة وأن هناك فروقا كبرية بني الدرجات، والـشكل             
  .يدل على أن االختالف أقل) ٢٠-٧(

املدى املطلـق، واملـدى     : وتتم معرفة درجة التشتت بعدد من الطرق منها       
  .راف املعياري، واالحنراف املتوسط، واالحن)الربيعي(الربعي 

  :املدى املطلق
فمـثال يف حالـة   .  هو الفرق بني أدىن قيمة وأعلى قيمة rangeاملدى املطلق   

 ميكننا ترتيب القيم تصاعديا مـثال، مث        ٨٢،  ٧٠،  ٥٢، ٥٠، ٤٥: األرقام التالية 
  .نطرح القيمة الصغرى من القيمة الكربى

  ٣٧ = ٤٥ - ٨٢=  املدى املطلق
  :املدى الربعي
ربعي، أو ما يسمى أحيانا باملدى الربيعي هو الفرق بني الربع األدىن            املدى ال 

الفترة  (٠,٧٥  ونسبة٠,٢٥ موعة من القيم والربع األعلى، أي الفرق بني نسبة
ويستخدم هذا املقياس لتجنـب أثـر القـيم         ). ٠,٧٥  واملئيين ٠,٢٥ بني املئيين 

  .املتطرفة بالزيادة أو النقصان
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  :ي نتبع اخلطوات التاليةوحلساب املدى الربع
نستخرج املئيين اخلمس وعشرين، واملئيين اخلمس وسبعني باتباع خطـوات           -١

زعـة    استخراج املئيين اخلمسني املوضح سابقا، عند احلديث عن مقاييس الن         
  .املركزية

 نطرح قيمة املئيين اخلمس وعشرين من قيمة املئيين اخلمس وسبعني، والناتج            -٢
  .هو املدى الربعي

  :االحنراف املتوسط
بالنـسبة للعينـة    ) s" (٢ع" ويشار إليه بالرمز     varianceاالحنراف املتوسط   

وهو جمموع احنراف احلاالت عـن املتوسـط        . بالنسبة للمجتمع ) δ" (٢عج"و
وفيما يلـي   ). رمرات التكرا (احلسايب هلذه احلاالت، مقسوما على عدد احلاالت        

إحدامها للقيم اليت ال تتكرر، واألخـرى       :  طريقتني الستخراجه  سيتم استعراض 
  .للقيم اليت تتكرر أكثر من مرة واحدة

  :القيم غري املتكررة
الستخراج االحنراف املتوسط، حيث ال تتكرر القيمة إال مرة واحدة، ميكن           

  :)٢٤٨(استخدام املعادلة التالية
 مج س=  ٢ع

=
  س 

   ن 
  ):٢٠-٣(لية، عند تطبيقها على اجلدول وهذا يعين اتباع اخلطوات التا

  .للقيم كلها، حسب ما مت بيانه سابقا) س( نستخرج املتوسط احلسايب -١
  ٧ = ٥  ÷٣٥ = س

ونقوم بتربيع النتيجة،   )  س –س  ( نطرح املتوسط احلسايب من كل قيمة        -٢
                                                 

)٢٤٨(Glass and Stanley pp. 81-82  ؛Koosis pp. 26-27١٠١-١٠٠؛ أبو عمة وآخرون ص.  
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للتخلص من العالمة السالبة، اليت قد تعوق عملية حساب متوسط االحنرافـات            
  ٣- = ٧-٤ :، مثال بالنسبة للقيمة األوىل)٢٠-٣( اجلدول كما يف

للتخلص من العالمة السالبة نضرب ناتج الطرح، لكل قيمة يف نفـسه، أي             
  ٩ = ٣× ٣ :نقوم بتربيعها

  

 س ) س–س ( ٢) س -س (
٤  ٣-  ٩  
٦  ١-  ١  
٧  ٠  ٠  
٨  ١  ١  
١٠  ٣  ٩  
٣٥  ٠  ٢٠  

  )٢٠-٣(اجلدول 
  ):٢٠-٣(بة للقيم، كلها، كما يف اجلدول بالنس) ٢( جنمع ناتج اخلطوة -٣

٢٠ = ٩ + ١ + ٠ + ١  +٩  
 ،)جممـوع مـرات التكـرار     (على عدد احلاالت    ) ٣( نقسم ناتج اخلطوة     -٤ 

  ٤ = ٥ ÷ ٢٠: للحصول على االحنراف املتوسط
  :القيم املتكررة

الستخراج االحنراف املتوسط للعينة، يف حالة وجود حاالت تتكرر أكثر من           
  :)٢٤٩(فاملعادلة كما يلي بالنسبة للعينة) ٢٠-٤(يف اجلدول مرة، كما 

  } ن٢)مج ك س( {–مج ن س =  ٢ع 

  ١ -ن 
  

                                                 
)٢٤٩(Glass and Stanley pp. 79-86  ؛Koosis pp. 31-34.  
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٢س ك)٢س( ك)س(

  تكرارات 
  ك

  القيمة
 س

٤  ١  ١٦  ١٦  ٤  
٦  ٢  ٣٦  ٧٢  ١٢  
٧  ٣  ٤٩  ١٤٧  ٢١  
٨  ٢  ٦٤  ١٢٨  ١٦  
١٠  ١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠  
٩    ٤٦٣  ٦٣    

  )٢٠ -٤(اجلدول 

  :)٢٥٠(ليةويتم ذلك باتباع اخلطوات التا
ترتيبا تصاعديا مع مرات تكرارها، كما هـو موضـح يف       ) س( ترتب القيم    -١

مث نضرب كل قيمة . ونقوم بتربيع كل قيمة بشكل مستقل) ٢٠-٤(اجلدول 
مث حنصل على اموع الكلي وهو يف اجلدول . بعد تربيعها يف مرات تكرارها 

  .٤٦٣ يساوي) ٢٠-٥(
  .٦٣ : ونستخرج جمموعها وهو يساوينضرب كل قيمة يف مرات تكرارها ، -٢

مث نقسم الناتج على جمموع . ٣٩٦٩ = ٦٣× ٦٣: مث نقوم بتربيع هذا الناتج
  .٤٤١ = ٩ ÷ ٣٩٦٩: احلاالت

  ٢٢ = ٤٤١ – ٤٦٣ ):١(من ناتج اخلطوة ) ٢( نطرح ناتج اخلطوة -٣
فيكون . على عدد احلاالت، بعد حذف حالة واحدة      ) ٣( نقسم ناتج اخلطوة     -٤

  ٢,٧٥  =٨ ÷ ٢٢ :للعينة هو االحنراف املتوسط الناتج
على مجيع  " ٢عج "للمجتمعيالحظ أن القسمة يف حالة االحنراف املتوسط         

  .احلاالت، أي بدون حذف أي حالة
                                                 

)٢٥٠(Glass and Stanley p. 81-83   
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  :القيم الفئوية
حلساب االحنراف املتوسط للقيم الفئوية نقوم بالعملية احلسابية نفسها مـع           

  ).س( من قيمةبدال) مس(اعتماد وسط الفئة، أي قيمة 
  :االحنراف املعياري

 هو معدل االحنراف املوحد الـذي  standard deviationاالحنراف املعياري  
  .)٢٥١(تقاس به االحنرافات عن املتوسط احلسايب للحاالت

  .ونستخرج ذلك باستخراج اجلذر التربيعي لالحنراف املتوسط
  ٢,٧٥ = ٢عج:  هوللمجتمعفإذا كان االحنراف املتوسط 

  ١,٦٦ ) =δ(عج =  االحنراف املعياري للمجتمع هو فإن
  ٤ = ٢ع:  هوللعينةوإذا ما كان االحنراف املتوسط 

  ٢) = s(٢ع: فإن االحنراف املعياري للعينة سيكون
ختتلـف عـن   " ع" املعياري للعينة   فويالحظ أن املعادلة الستخراج االحنرا    

ويتمثل الفرق يف كـون     ". عج"عياري للمجتمع   املعادلة الستخراج االحنراف امل   
القسمة تكون على عدد احلاالت ناقص واحد يف حالة العينة، أما يف حالة اتمع              

  .فتكون القسمة على جمموع احلاالت كلها

�),��.3SPSSs�G����وא�<q./א�+>���א�r����Wو,�4 �
ملقـاييس  زعة املركزية والتشتت حنتاج التعرف على ا        الستخراج مقاييس الن  

املتوفرة يف الربنامج، وخطوات استخراج املختار منها، مث التعرف على خطوات           
  .استخراجها

                                                 
)٢٥١(Glass and Stanley p. 82  ١٠٧-١٠٤؛ أبو عمة وآخرون ص.  
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  :زعة املركزية والتشتتـاملقاييس الرئيسة للن
زعـة    عددا من الطرق للحصول على مقاييس الـن SPSS 15.0يوفر برنامج 

  ).٢٠-٥(املركزية والتشتت، وإحداها تشتمل على ما يف اجلدول 
 باإلنقليزية بالعربية  تفاد من املصطلحاملس

 Mean املتوسط احلسايب معرفة القيمة اليت تتجمع حوهلا معظم احلاالت

 Median الوسيط .تؤدي وظيفة املتوسط احلسايب بطريقة أخرى

 Mode  املنوال =   =   =   =   =   =

أو مييل إىل اليمني أو     ) طبيعي(يوضح هل املوقع    
 قد يكون املستوى العام للطلبة      فمثال. إىل اليسار 

 .مرتفع فيميل إىل اليمني

 Skewness موقع املتوسط

فمثال إذا  . يوضح نسبة احلاالت اليت ميثلها املتوسط     
كان منخفضا يدل على أن املتوسط ميثـل نـسبة          

 .ليست كبرية وإذا كان مرتفعا فيمثل نسبة كبرية

 Kurtosis ارتفاع املتوسط

االحنراف  
 املتوسط

Variance 

 Max احلد األقصى  Maximumاختصار 

 Min احلد األدىن Minimumاختصار 

مقياس تـشتت معيـاري يـسهم يف إجـراء          
 .االستنتاجية التحليالت اإلحصائية

االحنراف 
 املعياري

Std Dev 

 Range املدى املطلق مقياس تشتت مبسط

  )٢٠-٥(اجلدول 
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  :خطوات استخراج املقاييس املطلوبة
زعة املركزية والتشتت بعد إدخال البيانات ـج املقاييس املختارة للن الستخرا

  :حنتاج إىل اخلطوات التالية) ٢٠-٥(وكتابة املواصفات وحفظهما كما يف الشكل 

  
  )٢٠-٥(الشكل 

  .Analyzeانقر  -١
  .Descriptive Statisticsانقر  -٢
  ).٢٠-٦( الشكل Frequencies انقر -٣

  
  )٢٠-٦(الشكل 

ـ    انقل -٤  بالنقر على Variable  املتغريات املطلوب حتليلها إىل املستطيل املعنون ب
املتغري املطلوب، مث النقر على رأس السهم، مث انقل املتغري اآلخـر بالطريقـة       
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  .نفسها
، وقم بتحديد املقاييس اليت تريدها بالنقر يف املربعات ااورة          Statistics انقر   -٥

 Percentilesاكتب النسبة اليت تريدها يف مستطيل       هلا، أو بالنسبة للمئينات ف    
  ).٢٠-٧(الشكل ...مث انقر يف املستطيل واكتب النسبة الثانية، مث، Addمث انقر 

  
  )٢٠-٧(الشكل 

  
Statistics

christian character Nar

15

1

.19257

.037

.196

.580

-.797

1.121

.62

Valid

Missing

N

Std. Deviation

Variance

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Range
 

Statistics

christian character Nar

15

1

2.3547

2.3500

2.43

2.1800

2.3500

2.4600

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

25

50

75

Percentiles

  
 

  )٢٠-٧(اجلدول  )٢٠-٦(اجلدول  

 لتظهر لك نتيجة التحاليل اليت طلبتها من مقـاييس          OK، مث انقر    Continueانقر   -٦
  ).٢٠-٧(ومقاييس التشتت، اجلدول ) ٢٠-٦(ركزية، اجلدول زعة امل الن
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زعة املركزية املتوسط احلـسايب والوسـيط   ـوهنا نالحظ أننا اخترنا من الن     
 تعادل قيمة   ٥٠ويالحظ أن قيمة املئيين     . ٧٥،  ٥٠،  ٢٥: واملنوال، ومن املئينات  

  . الوسيط، وتقترب من قيمة املتوسط احلسايب كما هو متوقع
االحنراف املعياري واالحنـراف املتوسـط،      : س التشتت مت اختيار   ومن مقايي 
، وتفاصـيل   kurtosisودرجة التجمع حول املتوسط      skewness واجتاه املتوسط 

  .أخرى ال حنتاجها يف التحليالت العادية

���+�.;W� �
 للحصول علـى املقـاييس      SPSSميكن استخدام الطريقة اليدوية أو برنامج       

  .املطلوبة
توسط احلسايب والوسيط واملنوال، لألرقام التالية، اليت متثـل عـدد            أوجد امل  -١

  :األخبار املذاعة من إذاعة الرياض خالل أسبوع واحد
٣٣٤ ٣١٦ ٣٣٤ ٣٤٧ ٣٢٦ ٣٠٥ ٣٤٨  

أوجد املتوسط احلسايب والوسيط واملنوال لألرقام التالية، اليت متثـل عـدد             -٢
  :واحداألخبار املذاعة من إذاعة القاهرة خالل أسبوع 

٣٥٥ ٣٥٤ ٣٥٢ ٣٤٩ ٣٤٩ ٣٤٨   
أوجد املتوسط احلسايب والوسيط واملنوال لألرقام التالية، اليت متثـل عـدد             -٣

  :األخبار املذاعة خالل أسبوع واحد من إذاعة أم درمان
٣٨١ ٣٦٩ ٣٦٥ ٣٦٤ ٣٦٣ ٣٥٢   

) ٢(و) ١( ارسم ثالثة أشكال هرميـة من القيم املوجــودة يف التمـرين           -٤
يكون رأس اهلرم مسامتا للنقطة، اليت متثل املتوسط احلـسايب          ، حبيث   )٣(و

وقارن بني األشكال الثالثة، من حيث االجتاه العام لعـدد          . على قاعدة اهلرم  
  .األخبار يف اإلذاعات الثالث، ومطابقته للتوزيع الطبيعي
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أوجد املتوسط احلسايب والوسيط واملنوال لألرقام التالية، اليت متثل درجـات            -٥
  :وذلك بعد تصنيفها يف فئات. طالب يف اختبار نصف الفصل الدراسيال

١٥ ٢٢ ٢١ ٢٠  ٢٢  ٢٤  ١٥  ١٨   ٣   ٢١ ٢٠ ٣٥  
٤٢ ٢٠ ٣٠ ٢٨  ٣٦  ٣٥  ٧٠  ٥٩  ٣٧ ١٨  ٧   ٤٥  
٥٢ ٥٣ ٥٣  ٥٣  ٥٠  ٤٦  ٤٥  ٣٢  ٦٠ ٥٥  ٩٠ ٧٧   
٩٠ ٨٠ ١٢  ٢٠  ٧٠   ٢٠ ٢٤  ٤٤  ٢٠ ١٠ ٢٢  ٨٨   

  ).٥( للقيم املوجودة يف التمرين  أوجد املئيين اخلمسني-٦
 أوجد املدى املطلق واالحنراف املتوسط للقيم التالية، اليت متثل درجات أعمال -٧

  :السنة لثالثني طالبا يف مادة قاعة حبث
١٠ ١٥ ١٤  ٦  ١٣ ١٣ ١٠ ١٢  ٨ ١٤ ١٧ ١٢  
١٥ ١٩ ١٢ ١٣ ١٣ ١١ ١٢ ١١ ١٨  ٣ ١٦ ١٢  
٤  ١٥  ٧  ١٣ ١٢ ١١ ١٨ ١٢  ٥   ٩ ١٠ ١٢   

 أوجد املدى املطلق واالحنراف املتوسط للقيم التالية، اليت متثل درجات أعمال -٨
  :السنة لثالثني طالبا يف مادة التحرير الصحفي

١٢ ١١ ١٠ ١١ ١١ ١٢ ١١ ١٢ ١١ ١٢ ١٤ ١٤  
١٣ ١٣ ١٤ ١٣ ١٣ ١٤ ١٣ ١٣ ١٢ ١٢ ١١ ١٤   
٨   ٨   ٧  ١٠ ١٢ ١٣ ١٢ ١٢ ١٥ ١٠  ٩  ١٣  

واالحنراف املتوسط للقيم التالية، اليت متثل درجات أعمال  أوجد املدى املطلق -٩
  :السنة لثالثني طالبا يف مادة اإلعالم اإلسالمي

١١ ١٠ ١٠  ٩  ١٥ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٤ ١١ ١٥  
١٣ ١٣ ١٤ ١٤ ١٣ ١٣ ١٢ ١٢ ١٣ ١٣ ١٢ ١٥  
١٧  ٨ ١٢  ١٣ ١٢ ١١ ١١  ١٠ ٩  ١٧  ٧  ١٥  
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ارسم ثالثة أشكال هرمية،    ) ٩(و) ٨(و) ٧(يف التمارين     معتمدا على القيم   -١٠
وقارن بني هذه األشكال، من حيث داللتها على درجة التجانس والتقارب           

  .بني درجات الطالب يف املواد الثالث
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�א�.-��א:	د�9وא��18ون �
   االرتباط والتبايناختبارات

زعة املركزية ومقاييس  سبق أن تعرفنا يف الفصل السابق على بعض مقاييس الن     
اختبارات  االرتباط و  اختبارات وسيتم التعرف يف هذا الفصل على بعض         التشتت،

يف إجراء التحليالت اإلحصائية  SPSS 15.0 وسيتم االعتماد على برنامج .التباين
  . لألمثلة

���1א�L1?��طאCא�W� �
 تستخدم للوصف measures of correlation االرتباط اختباراتيالحظ أن 

 لالستنتاج  يالبعض ضمن املقاييس الوصفية وه     انفهوهلذا يص .  أيضاً ولالستنتاج
  .)٢٥٢(أميل

  حتدثنا عن جداول تضم    ،ولعل القارئ قد الحظ أننا يف الفصل الثامن عشر        
  االرتباط بـني   اختباراتوسنتحدث يف هذا الفصل عن      . معلومات عن متغريين  

مـن  قد نالحظ   ف.  يف حماولة، للتثبت من وجود نوع من العالقة بينهما         املتغريين
 بالنـسبة للـربامج     ،أن املستمعني من الذكور أكثر من اإلنـاث       مثال   ،اجلدول

  .اإلخبارية وأن عدد اإلناث أكرب بالنسبة للربامج الدرامية
ال االرتباط و وجود هذا النوع من      ؤكد فإن اجلدول التكراري ال ي     ،ومع هذا 

مؤهلني للقول  أخرى، فإن اجلدول التكراري ال جيعلنا       وبعبارة  . يزودنا بقياس له  
فاجلدول التكراري يقتصر .  الربامج والذكورة واألنوثةأنواع بني ا ارتباطبأن هناك

                                                 
)٢٥٢(Glass pp. 109-132 ;Koosis pp. 182 -198, 215-234 ٢٣٣-٢٠٩ ، هويل ص.  
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 اختباراتأما  . وحي بوجود عالقة  يعلى وصف األمور احملسوسة كما هي، وقد        
، وتبِحر  فخطوة متقدمة عن خطوة وصف احملسوس، التبايناختباراتاالرتباط أو 

 ذلك، أن اختبارات االرتباط قد تقف عند تأكيد          ويضاف إىل  .يف عامل االستنتاج  
وقد تتجـاوز هـذه     . بني متغريين مستقلني  ) موجبة أو سالبة  (نوع من العالقة    

ومثال . إىل املسامهة يف الكشف عن كون أحدمها سببا يف حدوث اآلخر           املرحلة،
يف عندما يكون االختبار مقارنة بني جمموعتني متماثلتني أو موعة واحدة            ذلك،

  . وضعني خمتلفني، أي قبل إجراء التجربة عليها وبعدها
املكثف من مستوى   ) متغري مستقل (يرفع التدريب   : ومثاله الفرضية اليت تقول   

  ).متغري تابع(أداء املعلمني واملعلمات 
ويضاف إىل ثبوت االرتباط بني املتغريين باختبار االرتباط هناك اختبار يأيت           

ويسهم هذا  ). إيتا (Etaإس يب إس إس يسمى اختبار       يف صحبة حتليالت برنامج     
 ولتأكيـد   .االختبار يف تأكيد العالقة السببية بني املتغريين املـرتبطني أو نفيهـا           

، والسـيما    أو ما يعادهلا    البد من الدراسة التجريبية بشروطها     ي،ِبسباالرتباط ال 
  .ري على املتغري التابع، اليت قد تشارك يف التأثالتحكم يف املتغريات املتطفلةضرورة 

نوع أهناك  .  االرتباط دف إىل بيان نوع االرتباط ودرجته       بعض اختبارات ف
  أم ليس هناك ارتباط بتاتـا؟      )-٠,١(الب  أو س ) +٠,١(موجب  : رتباطمن اال 

 ينقصان معا ويزيدان    ، تالزم بني متغريين   ويعين االرتباط املوجب وجود   . )٠,٠(
إذا زاد أحدمها يـنقص       االرتباط السالب فيعين   أما) ٢١-١(معا، وانظر الشكل    
   ).٢١-٢(اآلخر، انظر الشكل 

الـذي  " كا تربيع "وقد يندرج حتتها اختبارات التوافق والتماثل، مثل اختبار         
  .يقتصر استعماله غالبا على العالقة املوجبة

بعض  االرتباط، وسيتم استعراض     ختباروهناك أنواع متعددة من املعادالت ال     
 "بريسـون " ومقيـاس    scattergramالرسم البيـاين التنـاثري      : مثل ا،هذجامن
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Correlation Pearson Product-moment كا تربيع"، ومقياس" .Chai square  
  :الرسم البياين التناثري

 هو أبسط هذه األنواع اليت تبني نوع scattergramلعل الرسم البياين التناثري 
  .االرتباط بني متغريين

  )عدد املساجد (س  )انعدد السك (ص
٣  ١٠٠٠  
٩  ٦٠٠٠  
١٩  ١٥٠٠٠  
٣٠  ٢٩٠٠٠  
٣٦  ٣٠٠٠٠  
٤٥  ٤٣٠٠٠  
٥٠  ٥٣٠٠٠  

  )٢١-١(اجلدول 

  :يدويا إىل رسم بياين باتباع اخلطوات التالية) ٢١-١(وميكننا حتويل اجلدول
 واآلخر X" س"أحدمها أفقي وميثل املساجد ونسميه  خطني متعامدين، نرسم -١

ونقسم اخلطني إىل أقسام متثل     . Y) ص(كان ونسميه   عمودي ميثل عدد الس   
 ).٢١-١(البيانات املوجودة يف اجلدول 

 التقسيمات  تتقاطع اخلطوط األفقية والعمودية، املنطلقة من     ضع عالمات حيث    ن -٢
 ... ألف ساكن٣٠٠ مسجدا يلتقي مع٣٠: اليت متثل البيانات، مثالً

 ميكننا الترجيح بوجود    ،اتوبإلقاء نظرة عامة على طريقة توزيع هذه العالم       
  .)٢٥٣(بل ميكن القول بأن االرتباط موجب أو سليب.  عدمهأورتباط نوع من اال

زيـادة عـدد    ألن   ويف مثالنا هذا، نالحظ أن هناك ارتباطا موجبا، وذلك        
                                                 

)٢٥٣(Glass and Stanley pp. 115-117 .  
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  ).٢١-١(كما يف الشكل ، املساجدالسكان يصاحبها زيادة يف عدد 
القة بني متوسط الدخل الـسنوي      ومثال االرتباط السليب لو أردنا معرفة الع      

-٢(اجلـدول    ، سنوات سبع خالل   ،لسكان املدينة املنورة وعدد املنازل الشعبية     
. ، حيث العالقـة سـلبية     )٢١-٢(فرمبا ننتهي بالرسم املوضح يف الشكل       ) ٢١

  .فزيادة الدخل يصاحبها نقص يف عدد املساكن الشعبية
  املنازل الشعبية) X(س   الدخل الفردي) Y (ص

٥٠  ١٠٠٠  
٤٥  ٦٠٠٠  
٣٦  ١٥٠٠٠  
٣٠  ٢٩٠٠٠  
١٩  ٣٠٠٠٠  
٩  ٤٣٠٠٠  
٣  ٥٣٠٠٠  

  )٢١-٢(اجلدول 
 ميكن احلصول على هذه الرسوم التناثريـة  SPSS 15.0وباستخدام برنامج 

  :باتباع اخلطوات التالية
  ....Scatter/dot، مث Legacy Dialogue، مث Graphs ننقر -١
  .define، مث على simple scatter على ننقر -٢
 .Y، وننقل املتغري اآلخر إىل Xإىل مستطيل " س"ننقل املتغري املناسب للعمود  -٣

 ورقم  X للمتغري   ١ إذا رغبنا يف وضع عناوين ونكتبها مثال، رقم          Titlesننقر   -٤
 .Y للمتغري ٢

 إذا أردنا طريقة التعامل مع االستبانات الناقصة، إذا كانـت           Optionsننقر   -٥
 .Continueموجودة وننقر 

  .)٢١-٢، ٢١-١( لتظهر نتيجة التحليل، وحنصل على الشكل OK ننقر -٦
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  )٢١-١(الشكل 
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  )٢١-٢(الشكل  

  :معامل ارتباط بريسون
من أشهر معامل االرتباط وأكثرها      Pearson "بريسون"يعترب معامل ارتباط     

نا نريد معرفة نوع العالقة     ولنفرض أن . r" ر"ونرمز هلا هنا حبرف الراء       .استعماال
هل يزيد ). Y (باآلالففيها عدد السكان و) X( مدن عشرةاملساجد يف   عددبني
 عدد املساجد بزيادة عدد السكان؟ للحصول على نتيجة االختبار نتبـع            -مثالً-

  :اخلطوات التالية
  . Bivariate، مث Correlate ، مثAnalyze ننقر على -١
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  . ننقل املتغريات املراد حتليلها إىل املربع األمين -٢
، مث حنـدد إذا     Pearsonبتحديد اختبار معامل االرتباط املطلوب، مثل       نقوم   -٣

  ).عالقة موجبة أو سالبة(كان االختبار ذا اجتاه واحد، أو ذا اجتاهني 
املعيارية ، واالحنرافات Mean ، مث حندد إذا أردنا املتوسطاتOptionننقر على  -٤

Standard deviation،  ...ا، مث ننقر بالنقر على املربع اخلاص Continue. 

 ).٢١-٣( لتظهر نتيجة التحليل كما يف اجلدول OKننقر  -٥

Correlations

1 .994**

.000

10 10

.994** 1

.000

10 10

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

عدد المساجد

عدد السكان

عدد المساجد عدد السكان

Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
 

  )٢١-٣(اجلدول 

وذا نالحظ أن النتيجة تؤكد وجود ارتباط موجـب ذي داللـة مهمـة              
 بني عدد املساجد وعدد السكان يف عشر مدن عنـد درجـة الثقـة      ) إحصائية(
)٠,٩٩ .(  

فهذا يعين أن العالقـة     ) -(مة  أما يف حالة وجود عالمة ناقص إىل يسار القي        
  .سالبة، أي زيادة أحدمها تؤدي إىل نقصان اآلخر
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  :)٢٥٤("كا تربيع" اختبار
Chi-Square" كا تربيع " اختباريستعمل  

 عـادة للوحـدات الفئويـة       )٢٥٥(
، لعدد من األغراض، ومنها التأكد من مطابقة مواصـفات          )االمسية، واملتدرجة (

مل مثال للتأكد من مستوى املنتجات الزراعية       فيستع. العينة على مواصفات حمددة   
بعبارة أخرى، فإن املقارنـة     و. والصناعية، اليت تنتجها املؤسسة أو اليت تستوردها      

 .Observed واآلخر واقع ملحوظ     Expectedأحدمها متوقع   شيئني  بني  كون  تقد  
ـ    ؤ ذات الطبيعة التنب   ، الختبار الفرضيات  وقد تستخدم  دة ية أو اليت توصل إىل قاع

 .اإلعالمية كلما كان احتمال رواجها أكرب كلما زادت تكاليف إنتاج املادة: مثل
  :وميكن احلصول على نتائج مثل هذه املقارنة باتباع اخلطوات التالية

  .Chi-square، مث Nonparametric Tests، مث Analyzeالنقر على  -١
 ".Test variable list"نقل املتغريات املراد اختبارها إىل مربع  -٢

 . للحصول على النتيجةOKالنقر على  -٣

ويالحظ أن درجة الثقة، يف هذه احلالة، تظهر يف هيئة نسبة اخلطأ احملتمـل،              
  . ٠,٩٥  بدال من٠,٠٥ أي مثالً

بني  contingency  ملعرفة درجة التوافق   -أيضا–" كا تربيع "ويستعمل اختبار   
وميكن هنا حتليل   . اتصفالاملتغريات و ، وذلك عرب عدد من      األشخاص أو األشياء  

 likelihood-ratio و Pearson chi-squareأي عدد من اخلاليا، عند اسـنخدام  

chi-square
)٢٥٦(.  

عدد األفـراد أو املالحظـات       أن ال يقل  " كاتربيع"يف اختبارات   ويشترط  
observations كما يشترط أن يكون جممـوع أفـراد         .كل خلية   يف ةمخس عن

                                                 
)٢٥٤(SPSS Brief Guide 15.0 pp. 207-209; SPSS Base pp. 369-372, 526-529   
)٢٥٥(Koosis pp. 215-235 ؛ SPSS Base 15.0 User’s Guide pp. 526 -529.  
)٢٥٦(SPSS Base pp. 366-370 .  
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ميز الوحدات االمسية واملتدرجة إىل أرقام بطريقـة        ويفضل تر . العينات متساويا 
  .تعكس التدرج للوحدات املتدرجة

ومثال اختبار التوافق إذا رغبنا يف معرفة درجة التوافق بني أمحد ومالك وآية             
االجتماعية، وااللتزام بالتعاليم اإلسالمية، وطريقة : عرب مخسة أصناف من العادات

 الـذي  )٢١-٥، ٢١-٤( األكل، كما يف اجلدول     وعادات النوم، وعادات  الدراسة،  
  .Data View، وصفحة Variable Viewيوضح لنا جدول البيانات، صفحة 

  
  )٢١-٤(الشكل 

  

  
  )٢١-٥(الشكل 
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باتبـاع  " كـا تربيـع   "وللحصول على نوع االرتباط بينهم، جنري اختبار        
  :اخلطوات التالية

  .Crosstabs، مث Descriptive Statistics، مث Anlyzeننقر  -١
والـشركاء إىل مـستطيل     ) Rows) Xننقل متغري العادات إىل مـستطيل        -٢

Columns) Y.( 

عند ترك اختيار   . (Continue، مث ننقر    Chi-square، مث خنتار    Statisticsننقر   -٣
 ). نوع االختبار احملدد خيتار الربنامج ما يناسب البيانات

 .Continue، مث Observed، مث خنتار Cellsننقر  -٤

 ).٢١-٦، ٢١-٥، ٢١-٤: ( لتظهر النتيجة كما يف اجلداولOKقر نن -٥

Case Processing Summary

120 100.0% 0 .0% 120 100.0%habits * partners
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
  )٢١-٤(اجلدول 

habits * partners Crosstabulation

Count

6 7 5 18

9 8 10 27

8 11 9 28

11 9 11 31

6 5 5 16

40 40 40 120

social

Commitment

Studing

Sleaping

eating

habits

Total

Ahmad Malik Aayah

partners

Total

 
  )٢١-٥(اجلدول 
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Chi-Square Tests

1.439a 8 .994

1.438 8 .994

.008 1 .930

120

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5.33.

a. 

 
  )٢١-٦(اجلدول 

  :تفسري النتيجة
  :يالحظ على النتائج أا تتكون من اجلداول التالية

يوضح عدد احلاالت الصحيحة ونسبتها املئوية، وعـدد        ) ٢١-٤(اجلدول   -أ  
  .ا املئوية، وجمموعهمااحلاالت الناقصة ونسبته

أمحـد  (يوضح الدرجات اليت حصلت عليها كل حالة        ) ٢١-٥(اجلدول   -ب
بالنسبة للعادات اخلمس، وجمموع درجات كل حالة وكـل         ) ومالك، وآية 

 .صنف

  :، ويتألف من األعمدة التالية"كا تربيع"نتيجة اختبار ) ٢١-٦(اجلدول  -ج
" كـا تربيـع   "نـها اختبـار     العمود األيسر ميثل أنواع االختبارات، وم      )١

 ."بريسون"ـل

 بالنسبة لكل نوع من االختبـارات،      "كا تربيع " ميثل قيمة    Valueالعمود   )٢
 .، بعد التقريب١,٤٤ :"يعبكا تر"وهي بالنسبة الختبار 

ويالحظ أن برنـامج    .  ميثل درجات احلرية بالنسبة لكل نوع      dfالعمود   )٣
SPSSيزودنا بدرجات احلرية بطريقة تلقائية . 

عمود األمين يعطينا درجات الثقة بالنسبة لكل نوع، باعتبار االختبار ذا           ال )٤
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 : فأصـلها  ٠,٩٩ :، بعد التقريب، هي   "بريسون"ونتيجة اختبار   . اجتاهني
وهذا يعين وجود درجة من التوافق عالية بني أمحد، ومالـك،           . ٠,٩٩٤

 .وآية

ه ال توجد   ، من خارجه بأن   Chi-squareوتفيد املالحظة بأسفل اجلدول نتيجة      
، وأن احلد األدىن    )درجات (observations خاليا فيها أقل من مخس مالحظات     

جند ثالث خاليـا    ) ٢١-٦(وبالنظر إىل اجلدول    . ٥,٣٣ :املتوقع يف اخللية هو   
ويف عرف بعض اإلحصائيني، ال يؤثر ذلك يف مصداقية         .  مالحظات ٥تقف عند   

  .النتيجة العامة
مراعاة قلة عدد اخلاليا عند تـصميم  :  منها وميكن جتنب هذا النقص بوسائل    

وميكـن  . البحث، أو حماولة احلصول على إجابات كافية عند مجع املادة العلمية          
، حبساب  observationsمالحظاتالتأكد من كون كل اخلاليا تستويف شرط مخس 

. عدد اخلاليا احملتملة، أي نقاط التقابل بني تفريعات املتغريات، موضع االختبـار           
مخسة أصناف يتقاطع مع متغري     ) ٥(يتفرع إىل   " عادات"مثال عند وجود متغري     ف
مخسة عشرة خلية،   ) ١٥(ثالثة شركاء، فإننا حنتاج إىل      ) ٣(يتفرع إىل   " شركاء"

 .وكل خلية ال بد أن تكون فيها مخس مالحظات على األقل

8�������1א��א�LאW� �
 ويف  ، االرتبـاط  تباراتاخفيما سبق مت التعرف على بعض النماذج املتصلة ب        

" يت" الشائعة، مثل اختبار      التباين اختباراتاملبحث سيتم التعرف على بعض       هذا
واختبار زي للبيانـات الـيت تـستخدم الوحـدات الفئويـة غـري املقاسـة                

Nonparametricاا أو ألحد متغريا٢٥٧(، ملتغريا(.  
                                                 

)٢٥٧(Koosis pp. 126-151, 155-178  ؛ Glass and Stanley pp. 357-368، SPSS 15.0 Base. 

Pp.394-404  
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  :"يتِ"بارِ ــاخت
تصر استعماله على الوحدات الكمية،     يق هو اختبار    )٢٥٨( test t- "يت"اختبار ِ 

اختبار صاحل حىت مـع العينـات       هو  و. عينتنييقيس درجة التباين بني متوسط      و
، مع اشتراط كون التوزيع األصلي للمجتمع        حالة ٢٥الصغرية اليت تتراوح حول     

، أو على األقل ال ينحرف كثريا عن التوزيع الطبيعي، وال يشترط كـون              اطبيعي
وقياس التباين قد يكون ذا اجتاه واحد، أي أن متوسـط            .اتساويحجم العيِنتني م  

وقد يكون ذا اجتـاهني، أي      .  العينة الثانية  متوسط أكرب من  -مثال–العينة األوىل   
  . األخرىمتوسط أكرب أو أصغر مناألوىل متوسط 

  ":يت"وهناك ثالثة أنواع من اختبار 
  .هما املعيارينوع للمقارنة بني متوسط عينيتني مستقلتني واحنراف -١
قبل املعاجلة وبعد   (نوع للمقارنة بني وضعني خمتلفني لعينة أو موعة واحدة           -٢

 ).املعاجلة

نوع يعتمد على عينة واحدة للتأكد من مطابقتها ملواصفات حمددة يف هيئة             -٣
متوسط حسايب، واحنراف معياري تضعه الشركة املنتجة لبعض املنتجـات          

  .وردة هلاالزراعية أو الصناعية أو املست
  :بني جمموعتني مستقلتني" يت"اختبار 

إذا مـا    ونريد أن نعرف     ،)٢١-٧( كما يف اجلدول     نيلنفرض أنه لدينا عينت   
 املرحلة ة طلب ختتلف عنها بني   املرحلة العليا    ة طلب الثقة يف النفس بني   كانت درجة   

) ري املستقلاملتغ( وبعبارة أخرى، نريد مبدئيا معرفة أثر املستوى الدراسي .اجلامعية
  ).املتغري التابع(يف درجة الثقة يف النفس 

                                                 
)٢٥٨(Koosis pp. 139-141 .  
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  درجات ثقة  اجلامعية  تكرارات

١  ٥  ٠  
٢  ٦  ٥  
٣  ٧  ٤  
٤  ٥  ٩  
٥  ١  ٦  
٢٤  ٢٤    

  )٢١-٧(اجلدول 

اليت تقارن بني اموعتني املـستقلتني باتبـاع         "يتِ" قيمة   استخراج ناميكنو
  :التاليةاخلطوات 

 .Independent samples T-test، مث Compare means، مث Analyzeننقر  -١

، وننقل املتغري الذي نتوقع Test Variablesننقل املتغري املراد اختباره إىل مربع  -٢
 .Grouping Variableإىل ) مثال املرحلة الدراسية(له تأثريا 

 مثال دراسـات  Group 1( ونكتب رمز كل جمموعة Define Groupsننقر  -٣
 .Continueمث " ٢"ت جامعية رقم دراسا Group 2و" ١"عليا رقم 

 .Continueمث % ٩٥ وحندد درجة الثقة املرغوبة مثال optionsننقر  -٤

للمعلومات اخلاصة  ) ٢١-٨( لتظهر نتيجة التحليل كما يف اجلدول        OKننقر   -٥
 ".يت"لنتيجة اختبار ) ٢١-٩(بالعينتني و

Group Statistics

29 4.07 .884 .164

29 2.59 1.086 .202

Level of study
graduate

undergrad

self confedince
rate at two groups

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
  )٢١-٨(اجلدول 
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Independent Samples Test

3.105 .083 5.703 56 .000 1.483 .260 .962 2.004

5.70353.773 .000 1.483 .260 .961 2.004

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

self confedince
rate at two groups

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
DifferenceLower Upper

 Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means

  
  )٢١-٩(اجلدول 

 :تفسري النتائج

  :تائج ما يلي على النيالحظ
عدد أفرادهـا، متوسـطاا،      :يزودنا مبواصفات العينيتني  ) ٢١-٨( اجلدول   -أ  

  .احنرافاا املعيارية، متوسط خطئها املعياري
  :يزودنا بعدد من احلقائق) ٢١-٩( اجلدول -ب

العمود األول من اليسار يفيدنا بأن السطر األول جييب عن فرضـية أن              )١
لسطر الثاين جييب عن فرضية أا غـري        وا. درجات االحنراف متساوية  

 .متساوية

 الذي ينبه   Leveneالعمود الذي يليه إىل اليمني حيتوي على نتيجة اختبار           )٢
أو متباينة،  ) أو أقل  ٠,٠٥ أي مساوية ل  (إىل كون املتوسطات متساوية     

  .٠,٨٣ :وتفيدنا النتيجة بأن درجة الثقة هـي      ). ٠,٠٥ أي أكثر من  (
يجة يف السطر الثاين الذي يقـول بعـدم تـساوي           هلذا نعتمد على النت   

 . االحنرافات يف العينتني

، ودرجة احلرية، ودرجة الثقـة يف       "يت"بقيمة   األعمدة إىل اليمني تزودنا    )٣
وهذه تؤكد وجود   . وهي املعلومات اليت نريدها   . االختبار ذي االجتاهني  

فس عند  االختالف الناتج عن املرحلة الدراسية على مستوى الثقة يف الن         
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وأما األعمدة األخـرى     . ٠,٠٠٠ الطالب، عند درجة احتمال اخلطأ    
فهي تشتمل على معلومات إضافية، هي الفرق بني املتوسـطات، بـني            

 .االحنرافات املعيارية، واحلد األدىن واألعلى للثقة يف االختالف

 : تربيع وقياس األثرEta" إيتا"اختبار 

Pallant" باالنت"تقول  
 قياس حجم التأثري باستخدام اختبار       بأنه ميكن  )٢٥٩(

وميكن احلـصول   . الذي تتراوح قيمته بني القيمة صفر والقيمة واحد        "إيتا تربيع "
  :عليها بالطريقة التالية

  ٣٢,٤٩  =٥,٧٠  ×٥,٧٠ :، يف مثالنا، هي بعد التقريبt تربيع قيمة -١
 ٨٨,٤٩ =٣٢,٤٩+٥٦) ١(إىل نتيجة اخلطوة ) df(نضيف درجة احلرية  -٢

 ٠,٣٧ =٨٨,٤٩÷٣٢,٤٩ )٢(على نتيجة اخلطـوة     ) ١(نتيجة اخلطوة   نقسم   -٣
 دليال على التأثري    ٠,٠١ يقترح اعتبار القيمة  " كوهن"بأن  " باالنت"وتقول  

 على التـأثري    ٠,١٤  على التأثري املعتدل، والقيمة    ٠,٠٦ الضعيف، والقيمة 
ـ       ٠,١٤ ومبا أن الناتج هو أكرب من     . الكبري ر  فنتيجة التحليل تؤكـد أن أث

 .املرحلة الدراسية كبري يف درجة ثقة الطالب يف نفسه

  :للعينات الزوجية أو املتماثلة" يت"اختبار 
يتم استخدام هذا النوع عادة الختبار فعالية عالج أو حل ملشكلة موجـودة    

ففي هذا االختبار تتم املقارنة بني أفراد العينة نفسها قبل          . لتحسني وضع راهن   أو
املعاجلة اخلاصة، وبعد تعرضها لذلك، أو بني عينتني متماثلتني         تعرضها للتجربة أو    

، experimental groupونسميهما عينة التجربة . يتم إجراء التجربة على إحدامها
، مث جنرى القياسات الالزمة ملعرفـة الفـرق   controlling groupوعينة التحكم 

لى نتيجـة االختبـار   وميكننا احلصول ع. بينهما بعد إجراء التجربة على إحدامها    
                                                 

  .٢٣٣-٢٣٢باالنات، التحليل اإلحصائي ص  )٢٥٩(
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  :باتباع اخلطوات التالية
  .Paired Sample T-tes، مث Compare means، مث Analyzeننقر  -١
، وتظهر الثانية variable 1 ننقر كل متغري بصورة مستقلة فتظهر األوىل أمام -٢

 .variable 2أمام 

ع  إىل مربteaching methodننقل املتغري املستقل، الذي يفرق بني اموعتني  -٣
Paired Variablesاملتغري التابع هو ، وذلك باعتبار :grades.  

 . لتظهر نتيجة التحليل، كما يف اجلداول التاليةOKمث ننقر  -٤
Paired Samples Statistics

1.50 46 .506 .075

66.76 46 21.780 3.211

teaching method
(independent variable)

grades (dependent variable)

Pair 1
Mean N Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
  )٢١-١٠(اجلدول 

Paired Samples Correlations

46 .564 .000
teaching method
(independent variable) &
grades (dependent variable)

Pair 1
N Correlation Sig.

  
  )٢١-١١(اجلدول 

Paired Samples Test

-65.261 21.499 3.170-71.645-58.877-20.588 45 .000
teaching method
(independent variable) -
grades (dependent variable)

Pair 1
MeanStd. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed

 
  )٢١-١٢(اجلدول 
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  :تفسري النتائج
  : على النتائج ما يلييالحظ

، وعـدد حاالمـا،     باسم اموعتني، ومتوسـطاما   ) ٢١-١٠( اجلدول   -أ  
  .واحنرافهما املعياري

  .يزودنا بعدد احلاالت) ٢١-١١(اجلدول  -ب
يزودنا مبتوسط االختالف، واحنرافه املعياري، املدى بني       ) ٢١-١٢( اجلدول   -ج

، ودرجة احلرية، ودرجة الثقة     t" يت"احلد األدىن واألعلى لالختالف، وقيمة      
سايب، واالحنراف املعياري، واحلـد  قيمة املتوسط احل. لالختبار ذي االجتاهني  

، ودرجـة   t" يت"، وقيمـة    ٩٥األعلى واألدىن لالختالف عند درجة الثقة       
وتفيدنا النتيجة بأن هناك اختالفـا ذا       . احلرية، ودرجة الثقة ذات االجتاهني    

 :، واحتمال اخلطأ هـو    ٢٠,٥٩ :هي" يت"داللة إحصائية، وذلك ألن قيمة      
٠,٠٠٠.  

جة تأثري املعاجلة الـيت أنتجـت االخـتالف بـني        وميكن احلصول على در   
  . سابق الذكرEtaاملتوسطني باستخدام اختبار إيتا 
  :Nonparametricاختبار التباين للقيم الالمعلمية 

املقصود بالالمعلمية هو تلك األشياء أو األحداث أو الصفات، اليت تنتمـي إىل             
هل توزيعها  .  وجنهل طبيعتها  )٢٦٠(جمتمعات جنهل معاملها، أي اليت توزيعها غري طبيعي       

طبيعي أو منحرف؟ وما نوع االحنراف؟ ومن املعلوم أن شرط انتماء العينات الصغرية             
  . )٢٦١( حتليلهاإىل جمتمعات ذات توزيع طبيعي ضروري لقابلية تعميم نتائج

                                                 
ـ            )٢٦٠( زعة املركزيـة   ـانظر الفصل احلادي عشر، العينات وجمتمعها والفصل العشرون، مقـاييس الن

  .توالتشت
  .٢٧٤-٢٧٣هويل ص  )٢٦١(
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، الـذي   "كا تربيع "ويف هذه احلاالت، هناك اختبارات بديلة ومنها اختبار         
شف عن درجة االرتباط بني متغريات متعددة، تزيـد عـن           يكثر استخدامه للك  

وهناك اختبارات للتباين ملثل هذه العينات اليت       . االثنني والذي سبق احلديث عنه    
 الذي يعتمـد  Mann-Whitney Uال تنتمي إىل اتمعات املعروفة، ومنها اختبار 

  قيـاس  على الوسيط، وليس على املتوسط احلسايب، وتتم ترمجـة نتيجتـه إىل م            
Z" زي"

)٢٦٢( .  
عينـتني  ( مـشرفا تربويـا      ١٥ مشرفة تربوية و   ١٥نفترض اختيار   : ومثاله

هناك اختالف بينهم يف تقدير أمهية االبتسامة واملعاملة        "مستقلتني الختبار فرضية    
وللحصول على نتيجة املقارنة نتبع اخلطـوات       ). متغري امسي " (احلسنة يف التحفيز  

  :التالية
  .Nonparmetric Test ،2 Independent-Samples Tests، مث Analyzeننقر  -١
، واملتغري املستقل Test variable Listننقل املتغري التابع املراد قياسه إىل مربع  -٢

 Define ننقـر ، مث Grouping Variableإىل  gender )مثال نـوع اجلـنس  (

Groups  لوضع القيمة اليت ترمز لكل من األنثى والذكر حسب املواصفات ،
 . Continue، مث ننقر Variable Viewليت مت حتديدها يف ا

 Moses Extremeأو  Mann-Whitney Testمثال (ننقر االختبار الذي نريد  -٣

Reaction. 

 لتحديد بعض املعلومات اإلحصائية اإلضافية، إذا رغبنـا يف          Optionsننقر   -٤
 .شيء منها

 .  لتظهر نتائج التحليلOKننقر  -٥

                                                 
  .SPSS Base pp .٣٢٢-٣٢١ص  باالنت )٢٦٢(
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Ranks

15 22.00 330.00

15 9.00 135.00

30

male or female
female

male

Total

good treatment & smile
N Mean Rank Sum of Ranks

  
  )٢١-١٣(اجلدول 

Test Statistics b

15.000

135.000

-4.709

.000

.000
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig.
[2*(1-tailed Sig.)]

good treatment
& smile

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: male or femaleb.   
  )٢١-١٤(دول اجل

  :تفسري النتائج
  :يالحظ على النتيجة ما يلي

عينـة  (مبعلومات عن اسم احلاالت يف العينـتني        ) ٢١-١٣(يزودنا اجلدول    -١
وعدد األفراد فيهما، ومتوسط الترتيب التراكمي، ) املشرفني، وعينة املشرفات

  . )٢٦٣(وجمموعهما
، U Mann-Whitney" مان وتـين يـو    "يزودنا اجلدول الثاين بنتيجة اختبار       -٢

 tزي املقابلة لـ ( z للتباين حيث يفيد بأن قيمة Wilcoxon W "وولكوكسن"
وهذه النتيجة تؤكد بأن فرضية اختالف نظرة       . -٤,٧١ هي") يت"يف اختبار   

                                                 
هلذا يستخدم الترتيـب    . كما قلنا سابقا يعتمد هذا االختبار على الوسيط وليس املتوسط احلسايب           )٢٦٣(

  .التراكمي
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املشرفات عن املشرفني صحيحة، وذات داللة إحصائية عالية، هي احتمـال           
للثقة أو  .Asymptotic sig سواء مبعيار  يف اختبار ذي اجتاهني،٠,٠٠٠ اخلطأ

) ٢١-١٣(وواضح من كرب درجات اإلناث يف اجلدول .  .Exact Sigمبعيار 
أن سبب االختالف هو أن املشرفات يعتربن حسن املعاملة واالبتسامة مـن            

 .احملفزات أكثر من املشرفني

������+�.;W� �
 املـتغريات يعتقد البعض بأن اجلداول التكرارية ميكنها حتديد العالقة بـني            -١

ناقش هذا االعتقاد يف ضوء ما جتده يف بعض كتب اإلحصاء أو ما             . املختلفة
  . مدعمة باألمثلة،أشار إليه مؤلف الكتاب، مع تقدمي األدلة الالزمة

 يف مادة التحرير الصحفي وعدد      ،اجلدول املرفق ميثل درجات عشرة طالب      -٢
واملطلوب إجياد  . وعياالساعات اِليت يقضوها يف مطالعة الصحف اجليدة أسب       

بني درجات التحـصيل    لالرتباط  " بريسون"واختبار  التناثري   العالقة بالرسم 
  .وساعات املطالعة

  أرقام الطـالب  درجات التحصيل  ساعات املطالعة
١  ٥٠  ٢  
٢  ٥٥  ٤  
٣  ٦٥  ٦  
٤  ٧٠  ٨  
٥  ٧٥  ١٠  
٦  ٨٠  ١٢  
٧  ٨٥  ١٤  
٨  ٩٠  ١٦  
٩  ٩٥  ١٨  
١٠  ١٠٠  ٢٠  

 حفـظ  يف   ،ثل عدد الساعات اليت يقضيها عشرة طـالب       اجلدول املرفق مي   -٣
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واملطلوب . فظ القرآن الكرمي   حل القرآن أسبوعيا وعدد األسابيع اليت قضوها     
بني ساعات   لالرتباط   "بريسون"واختبار  العالقة بالرسم البياين التناثري      بيان

  .الدراسة األسبوعية وعدد األشهر اِليت حيتاجها حفظ القرآن
  البرقم الط  اعات الدراسةس  احلفظأشهر إلجناز 
١  ١٥  ٦٠  
٢  ٢٠  ٥٦  
٣  ٢٥  ٥٠  
٤  ٣٠  ٤٦  
٥  ٣٥  ٤٠  
٦  ٤٠  ٣٦  
٧  ٤٥  ٣٠  
٨  ٥٠  ٢٦  
٩  ٥٥  ٢٢  
١٠  ٦٠  ١٨  

  طـالب وملعـدالم    ةافترض أن اجلدول املرفق هو للدخل الشهري لعشر        -٤
 بـني الـدخل    املطلوب بيان نوع العالقة بالرسم البياين التناثري      . التراكمية

  .واملعدالت
  البرقم الط  ريدخل شه  دل تراكميمع

١  ٦٠٠  ٩٥  
٢  ٧٠٠  ٩١  
٣  ٩٠٠  ٨٦  
٤  ٨٥٠  ٨٢  
٥  ٧٦٠  ٧٧  
٦  ١٢٠٠  ٧٥  
٧  ٩٤٠  ٦٩  
٨  ١٠٠٠  ٥٥  
٩  ١٠٥٠  ٥٠  
١٠  ١٥٠٠  ٥٠  
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 ،استخرج العالقة بني درجات التحصيل وساعات املطالعة يف التمرين الثاين          -٥
  .٠,٩٩  درجة الثقة لالرتباط عند"بريسون"مستخدما مقياس 

، استخرج العالقة بني الدخل الشهري واملعدل التراكمي يف التمرين الرابـع           -٦
 أي باحتمال  (٠,٩٠  عند درجة الثقة   ، لالرتباط "بريسون"مستخدما مقياس   

  ).٠,١٠ خطأ قدره
" سـعودي قازيـت   "من صحيفة   عددا   ٥٠  أننا أخذنا عينة حجمها    افترض -٧

 نيوباعتبارمهـا تـابعت   ". عكاظ"من صحيفة    ٥٠وعينة حجمها    ،نقليزيةاال
 بالنـسبة الهتمامهمـا   ، نريد معرفة نوع االرتباط بينـهما    ،ملؤسسة واحدة 

وكان حجم كل موضـوع     . السياسية، واالجتماعية، والثقافية   باملوضوعات
  :منها كالتايل

  

      صــحف  
      سعودي قازيت  عكاظ  اموع
  السيـاسية  ١٧  ٣٠  ٤٧
ات  االجتماعية  ٢٤  ١٤  ٣٨

ضوع
مو

    ـةـالثقافي  ٩  ٦  ١٥  
٥٠  ٥٠  ١٠٠      

 ٠,٩٥  عند درجة الثقة   " تربيع كا"مبقياس   التوافق   املطلوب استخراج درجة  
  ).٠,٠٥ باحتمال خطأ ال يزيد عنأي (
. الثقة  من صفات الداعية   عدد ل ،يف اجلدول املرفق تقدير املسلمني واملسيحيني      -٨

اختبار  ني املسلمني واملسيحيني، مستخدماواملطلوب هو معرفة درجة التباين ب
  .t "يت"ِ
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  الصفـــة  املسـلمون  سيحيونامل

  الـقـدوة الطـيبة  ١٥٣  ١٥٨
  األخـالق احلسنة  ٨٩  ٩٣
  املعــرفة اجلـيدة  ٤٤  ٤٩
  األسلـوب احلسن  ٥٧  ٦٩
  العقـلـية اجلـيدة  ٩٦  ٨٢
  املظـاهر اجلـيدة  ٤٧  ٦٣

. ني واملسيحيني لصفات راوية األخبار الثقـة      يف اجلدول املرفق تقدير املسلم     -٩
 بني تصور املسلمني واملسيحيني، مستخدما       نوع العالقة  واملطلوب هو معرفة  

  .z "زي"للمترجم نتيجته إىل  Mann-Whitney U ، و"كا تربيع"اختبار 
  

اهر
ظـ

م
  

قلية
ع

وب  
أسل

ـة  
عرف

م
  

ـلق
خ

  

دوة
ق

  

   لصفاتا 
  الديانة

  وناملســـلم  ١٠٦  ٧٥  ٥١  ٦٢  ٩٩  ٥١
١٢٧  ١٠٢  ١٠٣  ٦٢  ٩٢  ٦٤    
١٢٩  ١١٠  ٩٩  ٧٠  ١٢٩  ٦٨    
٨٠  ١١٠  ٦٢  ٧٠  ١٢٠  ٨٥    
  نيواملسيحــ  ١٠٦  ٧٠  ٦٣  ٧٣  ٩٩  ٧٥
٩٤  ٨٨  ٨٦  ٨٧  ٨٦  ٦٨    
٨٩  ١١٣  ٩٣  ٧٥  ٩٢  ٩٦    
٥٣  ٩٥  ٩٨  ٨١  ١٠٣  ٩٣    
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  حث رير البتقـ

 وبعبـارة . ث وتقريره كثريا ما يتساءل الباحثون عن العالقة بني خطة البح        
  يف اخلطة؟ مباذا يزيد التقرير عن اخلطة؟   هل يتضمن التقرير كل ما،أخرى

 ،يتم كتابتـه   أما التقرير فهو ما،ن اخلطة تسبق التنفيذإ ف ،وكما هو معروف  
هلذا من الطبيعي أن يشمل     و. عقب تنفيذ البحث يف ضوء اخلطة املوضوعة مسبقا       

عديالت يف الصياغة أو املضمون أو بـشيء مـن           دون ت  ،التقرير اخلطة بكاملها  
التعديل، والسيما يف حالة أحباث مرحلة املاجستري أو الـدكتوراه، ويف حالـة             

 إىلويضاف . حباث املقدمة للنشر يف الدوريات أو للندوات أو املؤمترات العلميةاأل
قرير وذا يشمل الت  .  يف مواقعها املناسبة   ،ذلك فقرات أخرى سيأيت احلديث عنها     

  :)٢٦٤(العناصر الرئيسـة التالية
  :  صلب البحث:أوالً

  :ويتألف صلب البحث من العناصر التالية
  . عناصر اخلطة-أ 

  .نتائج الدراسة -ب
  .اخلامتة -ج

                                                 
: اعتمد املؤلف يف هذا الباب على التجارب الشخصية واستقراء األحباث العلمية واملراجع التاليـة              )٢٦٤(

-١٤٩؛ ملحـس ص  ٢٦٧-٢٥٥؛ أبو سليمان، الدليل؛ عاقـل ص        ١٦٢-١٤٥،  ١٣ ص   شليب
  .Odom, Teitelbaum pp. 51-58 ؛١٨٦-١٧٣وعبد اهللا وفودة ص  ؛١٦١
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  :املكمالت: ثانياً
 بل ميكن . وتتألف من عدد من العناصر، قد ال تكون مجيعها باألمهية نفسها          

ومـن العناصـر   .  مستوى التقريـر لك يفذاالستغناء عن بعضها، دون أن يؤثر       
  :يلي املكملة ما

  :وهذه تشمل.  العناصر املمهدة-أ 
  .صفحة الغالف -١
 جازة البحث بالنسبة لبعض األحباث األكادميية يف مرحلة املاجـستري         إوثيقة   -٢

  .والدكتوراه
  بالنسبة للدراسات األكادميية وللنـشر يف معظـم       abstractامللخص الشامل    -٣

  .ات املتخصصةالدوري
  .هداءاإل -٤
  .األشكال يف ذلك قائمة املوضوعات، وقائمة اجلداول، وقائمة قائمة احملتويات، مبا -٥

  :وهذه تشمل. العناصر املساندة -ب
  .قائمة املراجع -١
  .سالميةكشاف اآليات القرآنية بالنسبة للدراسات اإل -٢
  .الميةس بالنسبة للدراسات اإلالسنة النبوية،كشاف نصوص  -٣
  .كشاف النصوص يف بعض الدراسات األدبية والدراسات القانونية -٤
  .كشاف األعالم، أو املؤلفني الذين وردت أمساؤهم يف البحث -٥
  .كشاف املوضوعات -٦
  .املالحق -٧

ويف الفصول التالية مت عرض بعض املقترحات اخلاصة بالقواعد العامة لكتابة           
داد صلب البحث، واملكمالت، وعرض نتائج      وقد مشلت املقترحات إع   . التقرير

  .البحث، وعالمات الترقيم، واحلواشي والتوثيق
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  صلب التقـرير

يتكون صـلب التقرير من عناصر اخلطة كلها، مـضافا إليهـا النتـائج،             
  . واملستخلص واالستنتاجات واملناقشة والتوصيات

ت علـى ترتيـب عناصـر اخلطـة      وقد يتطلب األمر إجراء بعض التعديال     
سب ما تقتضيه طبيعة املوضوع واملنـهج املعـد لدراسـة           حبوصياغتها، وذلك   

املوضوع وما يستجد أثناء عملية مجع املادة العلمية أو التحليل، مـضافا إليهـا              
وفيما يلي التنظيم املقترح لصلب الدراسة والتعـديالت عليـه،          . احلاسة الذوقية 

التقرير، تعديالت حمتملة على اخلطة، نتائج الدراسـة،        موقع اخلطة من    : شملوي
  .اخلامتة، التوثيق

.�.4�
��7א���T,�8א�,W� �
 النتائج  استيعاب من   القارئ حىت يتمكن    ،تدرج اخلطة كلها يف تقرير البحث     

ويالحظ أن بعـض    .  ويتمكن من تقومي نتائج البحث مبوضوعية      ، جيدا استيعابا
 خمتارة مل يرجع إليها الكاتب عند كتابـة         اخلطط تكون مصحوبة بقائمة مصادر    

ويقتـصر  . التقريريف  اخلطة باقتباس مباشر أو غري مباشر فال توضع هذه القائمة           
  .على ما مت االقتباس منه عند إعداد التقرير

فهناك . أما من حيث موقع اخلطة يف التقرير فيختلف باختالف نوع الدراسة          
نية واملعملية، والدراسات اليت جتمـع بـني        الدراسات املكتبية، والدراسات امليدا   

  .املكتبية وامليدانية، واملشروعات
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  :الدراسات املكتبية
 وهـي   ؛ يف مقدمة تقرير البحث    -غالبا– تدرج اخلطة يف الدراسات املكتبية    

دراسات يعتمد فيها الباحث على املعلومات اجلاهزة، أي اليت ال حيتاج فيهـا إىل        
  :التاليةلطبيعة أو بالتجربة املعملية؛ وذلك لألسباب العلمية من ا جتميع املادة

 انعدام احلاجة إىل االستعراض املستفيض أو املستنفد للدراسات الـسابقة يف            -١
إذ يقتصـر االستعراض يف هذه الدراسـات       .  غري امليدانية  األحباثكثري من   

 له صـلة وثيقة مبوضوع البحث، ويربز يف هيئة مسامهة مستقلة هلا           على ما 
أما الدراسات اليت ال تربز كأعمال مـستقلة أو فـصول أو            . عنواا اخلاص 

البحـث بصفتها مـادة علميـة،       فقرات رئيسة فتدخل يف منت     مباحث أو 
يستفاد منها يف هيئة اقتباسات أو أدلة مباشرة أو غري مباشرة أو حقائق عامة              

  .)انظر فصل الدراسات السابقة. (أو جزئية لالستنتاج
 كوني يف مثل هذه الدراسات ال       ،الحظ أن عنصر الدراسات السابقة    هلذا فامل 
  .كثرأ فصل كامل له أو إفراد يف العادة، حبيث يستوجب طويال

صـلب   املكان الطبيعي ملناهج الدراسات السابقة وأدلتها النقلية والعقلية هو         -٢
فيها،  وقد يشار أحيانا إىل املالمح العامة للقصور. البحث حيث تتم مناقشتها

 الدراسة املقترحة، اليت قد يكون موضوعها مـستهلكا،         إلجراءوذلك تربيرا   
وقُتل حبثا، أو يف حالة كون السبب يف الدراسة املقترحة هو ضعف منـاهج              

  .الدراسات السابقة
 مل جيمعها الباحث    ،وحىت بالنسبة لإلحصائيات اخلام فإا مادة علمية جاهزة       

  .ل خطوات مجعها فال يلزمه إيراد تفاصي،بنفسه
طريقة مجع املادة العلمية، وطريقـة حتليلـها        : منهج البحث بأقسامه الثالثة    -٣

  .وطريقة عرض نتائجها ال تتجاوز بضع صفحات
 وكذلك تدرج اخلطة يف مقدمة التقرير املعد للنشر يف الـدوريات، حيـث            
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 دون ما   األحباثوتنطبق هذه القاعدة على     . املساحة حمدودة واالختصار مطلوب   
 مل يفـرض حجـم عنـصري اسـتعراض         املاجستري والدكتوراه عموما، ما   مرحليت  

  .الدراسات السابقة وتصميم البحث إفراد كل منهما بفصل خاص أو فصول خاصة
  :الدراسات امليدانية أو املعملية

وهـذه  . يفضل إجراء بعض التعديالت يف الدراسات امليدانية أو املعمليـة         
 مثل حتليل املـضمون وحتليـل       ، ذهنية استقرائيةأو  الدراسات قد تكون وصفية     

وذلك ألن خطط هذه الدراسات تتميـز       . الوثائق أو تكون حسية مثل التجارب     
  :عن الدراسات املكتبية مبتطلبات منهجية خاصة، ومنها

 تفاصيل كثرية ضمن فقرة مجع املادة       -غالبا-يتطلب منهج هذه الدراسات      -١
، وتصميم االستبانة   ةاختيار العين لدراسة وطريقة   حتديد جمتمع ا  :  مثل ،العلمية

فاملادة العلمية ال توجـد يف      ... أو وصف األجهزة اليت حيتاج إليها البحث      
املواد املنشورة بالوسائل السمعية أو املرئية، أو ليست جاهزة  بطون الكتب أو

  .وقد توجد كمواد خام مثل املواد اإلعالمية. والتحليل لالقتباس
حتديـد  : فقرة حتليل املادة العلمية تفاصيل كثرية يف الغالـب مثـل          تتضمن   -٢

  وبرامج احلاسب اآليل اجلاهزة أو اليت حيتاج الباحث إىل         اإلحصائيةالوسائل  
  .تصمميها لتحليل املادة العلمية لدراسته

 قد ختترب الدراسة فرضيات حمددة تتنبأ بنتـائج الدراسـة؛ وهـذا خـاص              -٣
 وتكون هذه مكتوبة يف صيغة مجل مفيـدة تتـبىن           .بالدراسات االستقرائية 

وينطلق هذا املوقف من نظريات قائمة ال بـد للباحـث أن            . حمددة مواقف
  .)انظر حتديد املشكلة. (استعراضا كافيا من حيث الكم والنوع يستعرضها

 مادتـه   ألنميكن للباحث عزل نتائج دراسته عن نتائج دراسات اآلخـرين            -٤
  .ملادة العلمية للدراسات السابقةالعلمية مستقلة عن ا
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  :التالية التعديالت إجراء السابقة يفضل ولألسباب 
،  املقدمة  يف ، تساؤالت حول املشكلة   على إثارة االقتصار عند حتديد املشكلة      -١

  . حتت عنوان مميز أو ضمن فقرة مستقلة
جعل عنصر استعراض الدراسات السابقة يف فصل أو فصول مستقلة تتقـدم        -٢

  .هج البحث مباشرةمن
جعل عنصر تصميم البحث أو منهجه يف فصل خاص به، يوضـع عقـب               -٣

ـ    . الدراسات السابقة وقبل نتائج البحث مباشرة      منـهج  : "ـويعنون لـه ب
 الربط بني الدراسات السابقة ومنـهج       القارئوذلك ليسهل على    ". البحث

 يف ذهـن    فهذا مما يسهم يف تسلسل األفكار     . البحث ونتائجه، دون انقطاع   
  .فاملنهج يبىن على الدراسات السابقة، والنتائج تبىن على املنهج. ئالقار

ويتبـع كـل    . إضافة الفرضيات يف صيغها النهائية يف مقدمة منهج البحث         -٤
 فرضية مربراا ملخصة، لتعيد إىل الذهن ما ورد عند استعراض الدراسـات           

  .ة غزيرت معلوماتالسابقة، والسيما إذا كان
غيري صياغة تصميم البحث من الفعل املستقبل إىل املاضي، وإن كانت هناك            ت -٥

إبقـاء  وللباحث أن خيتار    . إليهاتغيريات عند التنفيذ فعلى الباحث أن يشري        
 و يشري إىل التعديالت    ،منهج البحث يف صيغته األصـلية املستقبلية يف اخلطة       

  .ض النتائج يف مقدمة الفصل احملدد لعر،التفصيالت اإلضافية أو
التأكد :  دراسة استكشافية ألغراض منها    إجراءقد يضطر بعض الباحثني إىل       -٦

 منهج البحث والسيما مقاييسه ودرجـة الثقـة يف          Validityمن مصداقية   
فعلى الباحث أن يثبت منهج الدراسة االستكـشافية        . Reliabilityنتائجها  
رئيسة باختصار، إذا كانت  يف اية الفصل اخلاص مبنهج الدراسة ال      ا،ونتائجه

 ، ضـمن الدراسـات الـسابقة      إليها تكفي اإلشارة    ، وعموما .ختتلف عنها 
  .تكوين فرضيات البحث والسيما إذا كانت تسهم يف
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  :الدراسات املكتبية امليدانية
يطبق على الدراسات اليت جتمع بني املصادر اجلاهزة وامليدانية ما يتناسب مع            

أن تكـون     إما أن تكون دراسة يغلب عليها      -العادةيف  -وهي  . احلاالت الفردية 
  .ميدانية، وإما أن تكون دراسة يغلب عليها أن تكون مكتبية

ومثال الدراسة اليت يغلب عليها أا ميدانية الدراسة اليت تقوم بعملية مـسح             
 مث حماولة لعرض وسائل العالج مـن        ، يف الواقع  ، بني األحداث  االحنرافأسباب  

  وحيتاج الباحث يف هذه الدراسة إىل مادة علمية جيمعهـا مـن            .الكتاب والسنة 
 الواقع، ومادة علمية جاهزة تندرج ضمن الدراسات السابقة، ومادة علميـة ال           

 وهي املادة العلمية املتـصلة بوسـائل العـالج       .تندرج حتت الدراسات السابقة   
  :تاليةاليف مثل هذه الدراسة تكون القواعد العامة بالصورة . )٢٦٥(اإلسالمية

مناهجهـا،  :  الدراسة امليدانية اليت قام ا الباحث ودراساا الـسابقة         إبراز -١
ونتائجها يف باب خاص أو فصول خاصة، بصفتها دراسة قائمة بذاا، كما            

  .مت بيانه سابقا
 يف باب أو فصول خاصة ا، مـع بيـان           اإلسالميةعرض وسائل العالج     -٢

 العلمية هلذا اجلزء هي ما يتم مجعه من بطون        واملادة  . السمات العامة للمنهج  
  .املنشورات غالبا

 البحوث الفقهية أو القانونية، ، يغلب عليها الدراسة املكتبية، اليتومثال الثانية
 ليوجههـا إىل  ، أسئلة حمددة أو شبه حمـددة إعداداليت قد يلجأ فيها الباحث إىل       

 علـى كتـب الفقـه أو        العلماء أو اهليئات التشريعية، مـع االعتمـاد أكثـر         
  :التالية ويف هذه الدراسات تتبع القواعد )٢٦٦(...القانون

                                                 
  .األحيدب )٢٦٥(
  .هادي )٢٦٦(
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 ، اليت مت مجعها عن طريق االتصال الشخصي باملختصني      ،تضاف املادة العلمية   -١
مة املنشوراألعمالعة من إىل املادة العلمية ا.  

 اجلاهزة   اليت مت مجعها من العلماء املتخصصني ضمن األقوال        ،تناقش األقوال  -٢
يف بطون املنشورات، بصفتها مصادر ثانوية أو أساسية حـسب موضـوع            

  .الدراسة ومنهجها
  :املشروعات

 إلجنـاز متنح بعض اجلامعات درجات علمية يف بعض التخصـصات ليس          
 مـشروعا   إلجنازهولكن  ،  )شيء موجود (الطالب حبثا تغلب عليه الصبغة النظرية       

ا فائدة تطبيقية مباشرة، أي حتـل مـشكلة         ، وذ )شيء مستقبلي  (يتسم باالبتكار 
 عبارة عن وضع خمططات لعمـل حمـدد،         اإلبداعيوقد يكون املشروع    . عملية

مثال و.  جتارب معملية أو ميدانية    إجراءيتطلب دراسات ميدانية وربـما يتطلب      
ذلك ابتكار طريقة لتدريس اللغة لغري الناطقني ا، أو طريقة لزراعة بعض أنواع             

 أو وضع خمططات لتنميـة      ،يف ظروف مناخية خمتلفة عن بيئاا األصلية      النباتات  
  ...اجتماعيا قرية حمددة عمرانيا أو اقتصاديا أو

  إذا كانت هذه   ،ويف بعض احلاالت ال يقتصـر األمر على وضع املخططات        
  وال يكلف الباحث كثريا أن     ،املشروعات صـغرية أو ذات فائدة تطبيقية حمدودة      

 : الفنية مثـل   األعمال بعض   إنتاج ،مثال ذلك و. أو ينفذ منوذجا هلا     أيضاً ينفذها
  ... برامج مسموعة أو مسموعة مرئية متكاملة أو جزئيةإعداد

يتضمن مقدمة وتقريرا عن املشروع،عد الطالب تقريراويف مجيع احلاالت ي .  
  األوساط العلمية  ى إىل نظريات مقبولة لد    -عادة-وتستند هذه املشروعات    

 فيتطلـب األمـر     .مدارس فنية ذات أصول معلومة ومشهورة      إىل   صصة أو املتخ
ـ  مع التربيرات الالزمة الختيار الباحث واحدة منها أو          ،استعراضا وافيا هلا   زيج مل

  . ويأيت هذا االستعراض يف مقدمة التقرير. منها
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لتمهيـد، أو  قد تقع بعض التعديالت بصفة خاصة على مقدمـة اخلطـة وا        

الدراسات السابقة، أو منهج البحث، والسيما بالنسبة للدراسات اليت تـستخدم           
وذلك بسبب صعوبة التعامل مع الكلمات مقارنة بالتعامل مع         . األسلوب الكيفي 

ورمبـا  . فالكلمات مطاطة تتعدد مدلوالا، أما األرقام فمدلوالا حمددة       . األرقام
رجة احليادية يف األسلوب الكمي عن درجـة        كان هذا هو السبب يف ارتفاع د      

ويف الفقرات التالية سيتم استعراض فقرات اخلطـة  . احليادية يف األسلوب الكيفي  
  .اليت قد حتتاج إىل تعديل، أو الفقرات اإلضافية اليت ال تندرج ضمن نتائج البحث

  :املقدمة والتمهيد
 وال. الن كشيء واحد   بني املقدمة وبني التمهيد فيعام     -أحيانا- األمرخيتلط  

بني  بيد أن املدقق ميكن أن مييز اختالفا بسيطا       .  يف ذلك يف حاالت كثرية     إشكال
  .)٢٦٧(الكلمتني
دمة أول الشيء مهما كانت مهمته، ومن مهام أول الشيء التمهيـد أو             قفامل

  .التوطئة أو التسهيل الستيعاب وحسن قبول ما يرد بعده
:  وتـضم   فاملقدمة تتصدر البحث كله    .دة العامة التمهي  ـقدمـهلذا تسبق امل  

 فغالبا ما يقوم مبهمة تسهيل عملية فهم        ،دـمهيـأما الت . دوافع البحث وأهدافه  
أيت كخلفية مكانية أو زمانية عامة أو موضوعية لنتائج البحـث           ي فقد   .املوضوع

انظر الدراسات املكتبية يف بدايـة هـذا        . (دون التعرض ملنهج البحث ونتائجه    
  .على تفاصيل منهج البحث -أيضاً-قد حتتوي فاملقدمة ما أ.) الفصل

 إال عند احتوائها على منهج البحـث      ،وينبغي مالحظة كون املقدمة خمتصرة    
  . الدراسات املكتبيةكثري منيف 

                                                 
  .٨٨٩-٧٢٠: ٢املعجم الوسيط، ج )٢٦٧(
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  :التمهيد والدراسات السابقة
 قد خيلط البعض بني التمهيد واستعراض الدراسات السابقة ألن الدراسـات          

  . أيضاًيفة التمهيد للموضوعالسابقة تقوم بوظ
  : جيد عددا من الفروق ومنهااالثننيولكن املدقق يف مدلوالت 

الدراسات السابقة تسهم بطريقة مباشرة يف حتديد عناصر مشكلة البحـث،            -١
ـ وذلك ألنه   . أما التمهيد فمسامهته تتمثل يف التهيئة للبحث        القـارئ زود  ي

العـصر  (انت خلفية زمانيـة   ملوضوع البحث، سواء ك    backgroundخبلفية  
جغرافيـة الـشرق    : مثـل (أو مكانية   ) للحديث عن السرية النبوية    اجلاهلي

تعريف احلوار وتطـوره    : مثل( أو موضوعية    )األوسط للحديث عن اململكة   
  .)عند احلديث عن احلوار النبوي

تسهم الدراسات السابقة يف تزويد الباحث مبنهج البحث كله أو بأجزاء منه             -٢
املصطلحات وتعريفاا، أو   : أفكار فيه، والسيما فيما يتصل بوسائله مثل      أو ب 

  .أما التمهيد فال يسهم بشيء من ذلك... استمارة املالحظة أو االستبانة
 وقد  ،خلفية تتسم بالشمولية  . وهناك ضرورة للفصل بني نوعني من اخللفيات      

 إال  ،ـث بصـلة  فيضمنها معلومات ال متت إىل مشكلة البح       ،يبالغ البعض فيها  
 عند التعريف   ، سلسلة النسب من يومنا هذا إىل آدم عليه السالم         إيرادمثل صـلة   

ن هذه اخللفيـة    إ ف ، يف البعد عن مشكلة الدراسة     اإلغراقومع هذا   .  حمدد بإنسان
؛ وهي شيء ميكن    "متهيدا" هذه اخللفية    ىونطلق عل . قد ال تبدو مستهجنة أحيانا    

صر على املعلومات والزوايا وثيقـة الـصلة مبـشكلة          وخلفية تقت . االستغناء عنه 
انظر اخلطة ومكونـات    . (وهذه نسميها استعراضا للدراسات السابقة    . الدراسة

  .)عنصر الدراسات السابقة
  أن تقوم بدراسة للمواد املقررة يف كلية       ،ومثال التمهيد والدراسات السابقة   

 يف العايل زة عن تطور التعليمفتقدم فكرة موج. التربية يف جامعة امللك سعود مثال    
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وتقدم فكرة عن الدراسات اليت متت حول       . اململكة؛ فهذا يندرج ضمن التمهيد    
املواد املقررة على الكلية نفسها من قبل، أو أقسام التربية وكلياا يف جامعـات              

فهذه تندرج حتـت الدراسـات      . اململكة، أو كليات التربية وأقسامها يف العامل      
  .السابقة

  :عراض الدراسات السابقةاست
  اليت جتيز خطة البحث تكتفـي      ، إىل أن معظم اللجان    اإلشارةقد سبقت   ل 

. للجهود السابقة  اليت تعرب عن السمات العامة،باستعراض أبرز الدراسات السابقة
ن بعـض أنـواع     إ ف ،وهلذا.  النظري للدراسات امليدانية   باإلطارويسميها البعض   

 -عند تنفيذ اخلطـة   -تستدعي  )  أو الدكتوراه خباصة   رسائل املاجستري (األحباث  
 إعداداستعراض مزيد من الدراسات، اليت قد ال يعرف الباحث عنها شيئا، عند             

  .اخلطة، ولكن يكتشفها عند تنفيذ البحث
يكون  وما يقوم به بعض الباحثني من جتاهل لبعض اجلهود السابقة البارزة قد         

 هذه الدراسات البارزة ضـمن الدراسـات  أما عدم استعراض    . مقبوال يف اخلطة  
 جهوده الشخـصية    إبرازفإنه يوحي برغبة الباحث يف      البحث  السابقة، يف تقرير    

وهذا يتناىف مع القواعد األخالقية قبل األمانة       . والتقليل من أمهية جهود السابقني    
  .العلمية

 ة من  إىل الدراسات السابقة يف ثنايا البحث عند االستفاد        اإلشارةوال تكفي   
 يف هيئـة مقـاالت أو فـصول أو          ،ات منها، ما دامت تلك اجلهود بارزة      يجزئ

 املهام الرئيسة الستعراض الدراسات السابقة هي بيان النقطة اليت فإحدى. مباحث
انظر الدراسات  . (انتهت إليها جهود السابقني، والنقطة اليت سيبدأ منها الباحث        

  .)السابقة
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  :منهج البحث
 إجـراء وقد يكون من الطبيعي     . ة العمود الفقري للدراسة   منهج البحث مبثاب  

بعض التعديالت غري اجلذرية على بعض فقراته عند تنفيذ البحث، والسـيما إذا             
فهذا . اإلشرافيةوذلك باالتفاق مع املشرف أو اللجنة       . كانت التعديالت حتسينية  

 على أرضية  طبيعي ألن التخطيط استنادا إىل جتارب السابقني خيتلف عن التطبيق         
  .)انظر باب خطة البحث( .الواقع

  :نتائج الدراسة
 . أن نتائج الدراسة هي االستنتاجات النهائية للبحـث        األذهانقد خيطر يف    

 .وهذا اخلاطر أكثر ما يدور يف الذهن وحنن نتحدث عن الدراسات غري امليدانية            
و بـصورة كاملـة أ   ،ويبدو أن السبب يف ذلك هو صعوبة فصل جهود الباحث     

 يف تناول مشكلة الدراسة، يف هذا النوع من ، عن جهود الذين سبقوهشبه كاملة،
 قلة الصفحات الـيت حيتلـها اسـتعراض         ،يضاف إىل هذه احلقيقة   . الدراسات

 هناك اختالفا كبريا بني نتائج الدراسـة        إنواحلقيقة  . الدراسات السابقة واملنهج  
عملية حصر أجزاء املادة العلميـة      فنتائج الدراسة تشمل    . واستنتاجاا املختصرة 

التصنيفات أو األفكار اليت تربط بني      (وعمليات التحليل    )االقتباسات والرباهني (
  ).االقتباسات والرباهني، والترتيب واالستنتاج أو الترجيح

ويف مثل هذه الدراسات رمبا يقوم الباحث، يف كل فقرة من فقرات البحث             
 مث ،ود السابقة وأدلتها حول تلـك الفقـرة  باستعراض اجله) وليس البحث كله  (

  . احلال يف الدراسات الفقهيةي واخلروج بترجيح أو خالصة، كما ه،حتليلها
 وهي جمردة من. أما االستنتاجات فهي اخلـالصـة النهائية املختصرة للنتائج

 وال تكون مبنية على الـرباهني     . االقتباسات والرباهني وتفاصيل عمليات التحليل    
 بطريقة مباشرة، ولكن على االستنتاجات العامة املبنية على تلك الرباهني،           واألدلة
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  .وعلى نتائج الدراسات األخرى
ويالحظ أن هناك بعض االختالفات عند عرض النتائج بني الدراسة امليدانية           

  : ومن هذه االختالفات-واملكتبية من جهة أخرى  من جهة-واملعملية
طول الواضح لعنصر اسـتعراض الدراسـات        من ال  إليه اإلشارةما سبقت    -١

ففـي األوىل   . السابقة يف الدراسات امليدانية، وقصره يف الدراسات املكتبية       
ميكن للباحث مناقشة أدلة الدراسات السابقة، ومناهجها مناقشة مستنفدة،         

 قد حيتل االستعراض فصال كامال      ،وهلذا. يتداخل مع دراسة الباحث    دون أن 
ت كثرية يشكل االستعراض مع منهج البحـث ثلثـي          ويف حاال . أو فصلني 

  .التقرير بأكمله
 من الطول الطبيعي لعنصر تصميم البحث أو منهجـه     إليه اإلشارةما سبقت    -٢

 من القسم   اًيف الدراسات امليدانية واملعملية، حيث حيتل فصال مستقال وجزء        
  .وهو على خالف املعهود يف الدراسات املكتبية. اخلاص بامللحقات

مـن   ن النتائج يف الدراسات املكتبية، حتتل اجلزء األكرب إولألسباب السابقة ف  
 غري يسري من الدراسات السابقة ومناقشة مناهجها        اوذلك ألن جزءً  . التقرير كله 

  .يندرج ضمن النتائج
فمن املألوف أن ال يتجاوز عرض نتائج البحـث         أما يف الدراسات امليدانية،     

  . الثلثنصف التقرير وقد يقترب من

�����?�TאW� �
 نتائج البحث، واملناقشة، واالسـتنتاجات،    لوتشتمل اخلامتة على خـالصة     

  .والتوصيات
.  يف الدراسات املكتبية، بصفة خاصة     ا، أن هناك خطأ شائع    ،وجدير بالذكر 

" نتيجة الدراسة  "االستنتاجاتويتمثل هذا اخلطأ يف تسمية اخلامتة والسيما فقرة         
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 ليس نتـائج    ، يف منت البحث   ،وكأن كل ما يكتبه الباحث    ". نتيجة البحث "أو  
يف ذلك عرضه لألدلة ومناقشاته هلا وحتليالتـه وترجيحاتـه           جلهوده البحثية، مبا  

 بأن نتائج األحباث املكتبية     انطباعافأوجدت هذه التسمية    . املباشرة وغري املباشرة  
 عرض نتـائج    ن الباحث يبدأ يف   هي أ واحلقيقة،  . ال تتجاوز صفحة أو صفحتني    

 اليت تتضمن يف العادة     ، من الفصل األول الذي يتلو املقدمة      ابتداءجهوده البحثية   
  .منهج الدراسة

أما يف الدراسات امليدانية فصحيح أنه من املفروض أن يقوم الباحث جبهـد             
ـ           الدراسـة   وإبداعي عند استعراض الدراسات السابقة، ولكن جوهر دراسته ه

 للدراسـات   االستعراضن تكون له استنتاجات يف اية       وهذا يقتضي أ  . امليدانية
، يبين عليها دراسته امليدانية، وله استنتاجاته من دراسـته      )وليس التمهيد (السابقة  
ـ " نتائج البحث "وهذا اجلزء شيء خمتلف متاما عن       . امليدانية تـل فـصال    حت يتال
مبنية على نتائج    ، يف الدراسة امليدانية   ،وذلك ألن االستنتاجات األخرية   . مستقال

  .البحث ورمبا نتائج الدراسات األخرى املماثلة
  :اخلالصة

وتقتصر النتائج،  .  ملخصا ملشكلة البحث ونتائجه    summaryتشمل اخلالصة   
الدراسات اليت تستخدم األسلوب الكمي، على املعلومـات الـيت           والسيما يف 

 ،هلذا فإن اخلالصـة   . اإلحصائيةتولدت عن عملية حتليل املادة العلمية بالوسائل        
 تعرض مـستقلة عـن توقعـات    ،الدراسات ذات الفرضيات احملددة وخباصة يف 

  . يف حالة عدم ثبوت الفرضيات حسب توقعاتهوالسيماالباحث، وتعليالته، 
  :املناقشة

 واحدة من األشياء اليت تتميز ا الدراسات الـيت          discussionفقرة املناقشة   
مل مناقشة الباحث للنتائج يف ظـل نتـائج         وهي تش . تستخدم األسلوب الكمي  
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تزال يف حاجة إىل      اليت ال  ،الدراسات السابقة واملسلمات األخرى أو الفرضيات     
وقد . وذلك بعقد مقارنات بني نتائج البحث ونتائج الدراسات السابقة        . االختبار

جـة   نتي يف اليت رمبا أثرت     ،ينبه الباحث بنفسه إىل بعض األخطاء املنهجية احملتملة       
 بطريقة غري متوقعة يف بعض      ،وقد تتضمن بعض التربيرات لظهور النتائج     . البحث

  .اجلوانب، أو غري املتوقعة متاما، يف بعض احلاالت القليلة
  :استنتاجات

 ما ميكن استخالصه مـن نتـائج        conclusionsوتشمل فقرة االستنتاجات    
مية، ومناقشة هذه    للمادة العل  اإلحصائيالبحث، كما تولدت عن عملية التحليل       

وهـي ختتلـف عـن      .  ا النتائج يف ظل نتائج الدراسات األخرى ذات الصلة       
االستنتاجات التفصيلية املبنية مباشرة على الـرباهني املـستمدة مـن الواقـع             

 ،وبعبارة أخرى . اإلشارة إليه واالقتباسات اليت تندرج ضمن النتائج كما سبقت        
الرباهني النقلية والعقلية وعلى هذه : لمية مثلن البحث يتكون عادة من املادة العإف

  .تبىن النتائج ومناقشتها، وعلى النتائج تبىن االستنتاجات
  :التوصيات

 على توصيات الباحث يف ظـل       recommendationsتشتمل فقرة التوصيات    
فكثريا مـا   . مراعاة عدم اخلروج عن حدود نتائج البحث      فيها  وجيب  . نتائج حبثه 

 لسرد كل مـا خيطـر يف        ،ثني أن فقرة التوصيات فرصة ذهبية     يعتقد بعض الباح  
.  ال تقبل التحقيق   ، أو اقتراحات خيالية   ،أذهام من اقتراحات عامة ال تفيد كثريا      

الدراسات النظرية،  : كما ينسى بعض الباحثني التمييز بني نوعني من الدراسات        
  .والدراسات التطبيقية

ن إ ف ،نظرية على تنمية املعرفة بعامة    ففي الوقت الذي تركز فيه الدراسات ال      
وذلك ألن  . الدراسات التطبيقية تركز على التطبيق والفائدة الفورية من الدراسة        
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. األهداف النهائية للدراسة التطبيقية إمنا حتددها اجلهة اليت تقوم بتمويل الدراسـة   
  .)األحباثانظر أنواع (

  تـصـب عنايتـها يف    ن املفروض يف توصيات الدراسات النظرية أن      إهلذا ف 
  اليت قد تسهم يف تنمية املعرفـة       ، املستقبلية األحباثتقدمي مقترحات تدور حول     

وهذه املقترحات يستمدها الباحـث مـن جتربتـه         .  يف جمال البحث   ،وتطويرها
 الـيت  ، للباحث بعض املشكالتفما تنكش فكثريا  . الشخصية أثناء تنفيذه لبحثه   

  . واالستكمال، أو املزيد من الفحصحتتاج إىل الدراسة، أو املتابعة
 فاملتوقع منها االهتمام بسبل معاجلـة املـشكلة         ،أما يف الدراسات التطبيقية   

لذا فهي تعىن بتقدمي توصيات تطبيقية حلل الوضع احملدد املوجود،          . العملية احملددة 
  .ولكن يف ظل نتائج الدراسة، دون االنغماس يف اخليال

ملفروض أن ال يعد الباحث نتائج حبثه ائيـة أو          ن ا إ ف ،وحىت يف هذه احلالة   
قطعية الداللة وكأا وحي مساوي، فيقدم توصياته بطريقة توحي بأن عدم األخذ            

  .بديل له إال فشل املؤسـسـة اليت يقدم هلا التوصيات بنتائج حبثه ال
  من حيث درجـة    ، أكثر اتقانا  ، يف جمال العلوم الطبيعية    ،ومع أن الدراسات  

  بعد أحباث  إال فإن نتائجها ال تصبح مقبولة       ،يف عناصر الدراسة وظروفها   التحكم  
 زول ن الدول املتقدمة ماديا ال تسمح بـن       إوهلذا ف . عديدة ويف ظل ظروف متباينة    

  اليت تثبـت ،الدواء اجلديد مثال إىل السوق إال عقب اجتيازه االختبارات املشددة   
  .نسبة مقبولة السلبية، باآلثارفعاليته من جهة وخلوه من 

 جيب أن يكون أكثر تواضـعا       اإلنسانيةن الباحث يف جمال الدراسات      إهلذا ف 
 وحذرا يف تقومي نتائج حبثه، والسيما أن هذه األحباث تؤثر فيها عوامل خارجيـة  

 العوامل العقلية، والنفسية، ومنـها    : ومن هذه . كثرية، وظروف متشابكة معقدة   
وذلك لالختالف الواضح يف . اث يف العلوم الطبيعيةاملادية اليت قد ال تتأثر ا األحب

  .درجة السهولة يف حتديد أفراد العينة أو التحكم يف املتغريات املتطفلة، بني النوعني
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.  ينبغي جتنب التوصيات اليت خترج عن نطاق نتائج البحث  األحوالويف مجيع   
ت  جيـب عدم حتـميل نتائج البحث مـدلوالت أو صـالحيا          ،وبعبارة أخرى 

  .ال تستند إليها مباشرة تتجاوز حدودها، أو

>����D
��Wא� �
 ويرد التوثيق يف  . مما ال شك فيه أن التوثيق جزء أساس من صـلب البحث          

بـني  ) ٣يف ايـة الفـصل،      ) ٢يف أسفل الصفحة نفـسها،      ) ١: مواقع أربعة 
  .ويف حاالت قليلة يف اية الكتاب) ٤النصوص، 

  . هو أن يأيت يف أسفل الصفحةوأفضل موقع هلا يف نظر القراء
 تضمني معلومـات  :  خياران  أيضاً وإذا جاء التوثيق يف اية الفصل فللباحث      

النشر كاملة أو االقتصار على الضروري، مع توفري قائمـة للمراجـع يف ايـة             
  .التقرير

  أساسا مـن   ايأيت بصفته جزءً  : أما إذا جاء مع النصوص فهو يأيت بصورتني       
 شار ابن تيمية يف منهاج السنة يف الصفحة العاشرة مـن اجلـزء            وأ: مثال(اجلملة  

 .)١١١ص  :١ابن تيمية ج  : (، أو على هيئة فقرة معترضة بني قوسني مثال        )الثاين
انظر فصل قواعد   . ( معلومات النشر كاملة   إيرادويف هذه احلالة ليس من الطبيعي       

  .)التوثيق
وىل حيتـوي علـى     يف الـصورة األ   .  صورتان رئيسيتان  ، عموما ،وللتوثيق

النشر كاملة، يف املرات كلها، أو يف املرة األوىل وختتـصر يف املـرات            معلومات
أو يف حالة التتابع املباشر، يستعاض عنها       " املرجع السابق "عبارة    مع إضافة  التالية

  ". املرجع نفسه"بعبارة 
األمـر  وإذا لزم   . ويف الصورة الرئيسة الثانية يتم االقتصار على شهرة املؤلف        

  ... يضاف إليها رقم الد والصفحة وجزء من عنوان الكتاب أو املقال
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 وتتميز احلاشية املختصرة يف أسفل الصفحة أو اية الفصل بأن الباحـث ال            
ويف . يضطر معها إىل تكرار جزء كبري من املعلومات املتوفرة يف قائمة املراجـع            

 مة، دون تقليب للـصفحات    الوقت نفسه تيسر عملية التعرف على مصدر املعلو       
السابقة بطريقة عشوائية ولكن بالرجوع مباشرة إىل قائمـة املـصادر املرتبـة             

  .اهلجائية حسب شهرة املؤلف باحلروف
اية البحث تصبح ضرورية يف الصيغة الثانيـة         ويالحظ أن قائمة املراجع يف    

  .من التوثيق

�����+�.;W� �
 الكتاب، فما الفرق بينهما؟ وما       مصطلحات درستها يف   "التقرير" و "اخلطة" -١

نقاط االلتقاء واالختالف بينهما؟ وحتدث عن احلد الفاصـل بينـهما، دون     
  .يف تفاصيل عناصرمها، مع ضرب األمثلة الالزمة اخلوض

 يف ضوء ما درست حـول       ، وناقش حمتوياا األساسية   ،اختر دراسة مكتبية   -٢
 بيات واقتـراح البـدائل     والسل اإلجيابياتمكونات صلب البحث، مع بيان      

  .للسلبيات
 يف ضـوء مـا     ، وناقش حمتوياا األساسـية    ،اختر دراسة ميدانية أو معملية     -٣

 والسلبيات وتقدمي   اإلجيابياتدرست حول مكونات صلب البحث، مع بيان        
  .للسلبيات البدائل

املشروع نوع من اجلهود العلمية اليت متنح عليها بعض اجلامعات درجـات             -٤
، مـع  املكـتيب احملتويات الرئيسة للبحث وقارن بني حمتوياته الرئيسة    . علمية

  .ضرب األمثلة الالزمة من دراسات واقعية
املشروع نوع من اجلهود العلمية اليت متنح عليها بعض اجلامعات درجـات             -٥
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 أو  امليـداين احملتويات الرئيسة للبحـث     وقارن بني حمتوياته الرئيسة     . علمية
  .ألمثلة الالزمة من دراسات واقعيةاملعملي، مع ضرب ا

صلب (اختر مشروعا نال عليه صاحبه درجة علمية وناقش حمتوياته الرئيسة            -٦
وذلك يف ظل ما درست مـع       .  وليس املضمون  اإلخراجمن حيث   ) البحث

  . والسلبيات وتقدمي البدائل للسلبياتاإلجيابياتبيان 
 مكتبيـة،   إحداها: سات ثالث درا  يفقارن بني ترتيب عناصر صلب البحث        -٧

  .وأخرى ميدانية أو معملية، وثالثة مشروع
وامليدانية  ناقش بالتفصيل ثالثة من العناصر املشتركة بني الدراسات املكتبية،         -٨

واكتب رأيك يف مضمونات هذه العناصر، مع دعم        . أو املعملية، واملشروع  
  .رأيك باملربرات الالزمة
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  مكمالت البحـث

 ولكن ال   ، اليت ال تدخل يف صلب الدراسة      ،جزاءويقصد باملكمالت تلك األ   
وميكن جعل هـذه    . وهي تتفاوت من حيث األمهية    . يستقيم الصلب إال ببعضها   

ومن حيـث   النهائي للبحث،    من حيث موقعها يف التقرير       ،املكمالت يف صنفني  
القسم اآلخر ميكـن تـسميته      قسم ميكن تسميته املكمالت املمهدة، و     . مهامها

املكمالت املساندة، ومها موضوع هذا الفصل، إضافة إىل طريقة إعداد تقـارير            
  .)٢٦٨(األحباث للدوريات، وإعدادها للندوات

U�*�Wא/#��Eא/ �
وتأيت هذه قبل صلب البحث وتتألف من عنوان الدراسة، ووثيقـة إجـازة             

 تويات، وقائمة اجلداول، وقائمـة    البحث، واإلهداء، وامللخص العام، وقائمة احمل     
واملصطلحات املختصرة اليت ال    واملقدمة اليت تتضمن مشكلة البحث،      شكال،  األ

  .تكون ضرورية ملنهج البحث
  :عنوان الدراسة

  وذلك بعد أن تتضح معـامل      ،قد حيتاج األمر أحيانا إىل تعديل العنوان جزئيا       
 احث واملـشرف أو اللجنـة      باالتفاق بني الب   ، عادة ،ويتم ذلك . الدراسة أكثر 

فقد يتضح بعد تنفيـذ البحـث أنـه         . شرافيةإشرافية، يف حالة وجود جلنة      اإل
                                                 

 - احملكمـة، و   وجمالت اجلامعات املختلفةAPA  دليل مجعية علماء النفس األمريكية:مثالًنظر ا )٢٦٨(
Selltiz et. al 364 1981 pp 342-.  
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 ليكون العنوان أكثر اتساقا مع أبعاد مـشكلة         ،يستحسن إجراء مثل هذا التعديل    
  . أو منهجه أو مضمونهالبحث دون تغيري يف موضوع ،البحث

 يف عنصر حتديد املشكلة ،يالتأما يف احلاالت اليت يتم فيها إجراء بعض التعد
  .أو منهج البحث، فإن تعديل العنوان قد يصبح ضروريا يف معظم احلاالت

قترح أن يأيت العنوان يف صفحة الغالف اخلارجية والداخلية، ويأيت منفردا           وي
وقـد  . نتهاء من إعداد البحث    الذي مت فيه اال    ،مع اسم الباحث، والعام الدراسي    

 بعض أحباث املاجستري والـدكتوراه مكتظـة بأمسـاء          تكون صفحة الغالف يف   
وقد خيتلف  . املشرفني والعنوان الكامل للقسم الذي يتخرج فيه والكلية واجلامعة        

الغالف اخلارجي عن الداخلي باقتصاره على بعـض املعلومـات املوجـودة يف             
 انظر الشكل . غلفة باملعلومات الكثرية  الغالف الداخلي، واألفضل عدم تشويه األ     

بية واألمريكية، منشأ هذه    روالذي تعمل به معظم اجلامعات األو     ) ٢٣- ١(رقم  
  .الرسائل والشهادات

  

  عنوان الدراسة
  
  إعداد

   الباحث ووالده وشهرتهاسم
   اجلداسموميكن إضافة 
  
  

  هجرية١٤١٥-١٤١٤عام 

  )٢٣-١(الشكل 
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 يففني  وقد جرى العرف يف بعض األنظمة على وضع اسم املشرف أو املشر           
بيد أن جامعات أخرى قد ترى يف       ". إشرافحتت  "صفحة الغالف معنونا بعبارة     

وجنايـة علـى    ) يف حالة جودة البحث   (ذلك هضما حلقوق الطالب من جهة       
فيه من تشويه لـصفحة      يضاف إىل ذلك ما   ). يف حالة ضعف البحث   (املشرف  
اف ثالثية أو رباعية    مساء املشرفني، والسيما إذا كانت جلنة اإلشر      أ بإقحامالغالف  

  .كما هو العرف يف اجلامعات األمريكية -أحياناً-أو مخاسية 
 من املناسب تدخل املـشرف أو اللجنـة         نال يكو  قد   ،ويف مجيع األحوال  

لدرجة اليت يصبحون معها شركاء، أصحاب حقـوق        إىل ا شرافية يف البحث    اإل
انظر . (جنازهإلبحث و من جهد يف التخطيط ل،ومسئوليات مقاربة ملا بذله الباحث

ويكون بالتايل من املناسب عدم إقحـام أمسـاء         .) فصل أصناف األحباث العلمية   
يرادها يف شهادة إجازة    إاملشرفني يف صفحة الغالف، ولكن هذه املعلومات ميكن         

 يف أحباث املاجستري والدكتوراه بصفة  ،البحث وعلى صفحات الشكر واالعتراف    
  .خاصة

 فهل املـشرف  . فهوم اإلشراف يف اجلامعات املختلفة    وهذه القضية مرتبطة مب   
 رقيب من اجلهة املاحنة للشهادة، ومهمته األساسية هي تنبيه الباحث إىل نقـاط            

املخالفة لقواعد البحث، مث هو مرجع من املراجع ميكن أن يستفيد منه الباحـث              
ة ال تتمثل  أنه مساعد للطالب يف الدرجة األوىل، ومهمته الرقابي      وويوثقه كغريه؟ أ  

إال يف إجازة البحث عند االنتهاء منه، وما يستفيده الباحث من املشرف هو جزء              
 ال جيب نسبته إليه بصفته مرجعا مستقال من املراجع كغـريه            ،من مهمة املشرف  

للتفاصيل انظر فصل أصناف األحبـاث      ( اليت يستفيد منها الباحث؟      ،من املراجع 
  .)واإلشراف

  :وثيقة إجازة البحث
 ، لتوفري متطلب أكادميي   ، حيتاج الباحث إليها إال إذا كان يقوم بالبحث        وال
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بية واألمريكية  و بعض اجلامعات األور   ترىو. مثل رسالة املاجستري أو الدكتوراه    
فهي مبثابـة   . مع الرسالة اازة  " وثيقة إجازة البحث  "ضرورة إرفاق نسخة من     

أخرى قد ال تـرى هلـا       ولكن جامعات   . الشهادة للبحث الذي جيتاز الفحص    
ضرورة، طاملا أن الطالب سيحصل على شهادة تفيد حصوله على الدرجة العلمية           

  .إجناز البحث املطلوب ائه متطلباا مبا يف ذلكإل
  اليت جتيز  ،ويقترح أن تتكون وثيقة إجازة البحث من كل مقومات الشهادة         

 حنة للشهادة، والتاريخ،  عنوان اجلهة املا  على  مل  تفتش. البحث يف صورته النهائية   
 وعنوان الرسالة، واسم معد الرسالة، واسم املشرف أو املشرفني على الرسـالة،           

.  توقيع عميد الكلية عليها    إضافةوقد يكون من املناسب     . وتوقيعات جلنة املناقشة  
  ).٢٣-٢(وانظر الشكل 

  :امللخص العام للبحث
 لـسابقة، وحتديـد   يشمل هذا امللخص العام نبذة خمتصرة عن الدراسات ا        

  .)٢٦٩(املشكلة، ومنهج البحث، وأبرز النتائج
وليست هناك قاعدة ثابتة يف حجم امللخص العام ولكـن يستحـسن أن ال              

وتترك بعض اجلامعات والدوريات العلمية موضوع تقـدير        .  سطر ةاملائتتجاوز  
ويتم التحديد عادة بعدد    . احلجم للباحث والبعض اآلخر ينص على حده األقصى       

  .لماتالك
قسام أو الكليات وجـود ملخـص آخـر باللغـة      وقد تستحسن بعض األ   

نقليزيـة  ويسمى هذا امللخـص باإل    . عداد البحث بالعربية  إيف حالة    ،نقليزيةاإل
abstract.  

  
                                                 

  .١٨٤-١٨١شليب ص  ؛APA pp. 9-119 بتصرف من )٢٦٩(
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  اإلسالمية  محمد بن سعوداإلمامجامعة 

  المدينة المنورة            

  ةشعار الجامع                               كلية الدعوة              

  عالمقسم اإل

  وثيقة

  إجازة البحث

   هـ١٤١٥/     /     :تاريخ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  أعده الذي) البحث المكمل / الرسالة ( جازة إهذه توصية ب

  :................................................الطالب 

  ................................................. بعنوان
  

  ).الماجستير/ الدكتوراه (لنيل درجة 

  :المشرفون/ المشرف

  :االســـم

  :االســـم
  

  :المناقشون/ المناقش

  :االســــم

  :االســــم
  

  :صادق عليه

  :التوقيع                          :االسم
  

  عميد الكلية

  )٢٣-٢(الشكل 
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  :اإلهــداء
 وقـد . قرة هي من الكماليات اليت يزين ا بعض الباحثني تقريرهم         هذه الف 

ينوه فيها الباحث بفضل بعض األفراد      . تتألف من بضعة أسطر أو بضع كلمات      
  .إجناز البحث  عمليةيفعلى ما أحرزه من جناح يف احلياة عموما وأثر ذلك 

  : الشكر واالعتراف
ات؛ وقد جيعله الـبعض يف      وهذا اجلزء قد يأيت ضمن املقدمة كفقرة أو فقر        

 فال يعتقـد    ،واقعياجيب أن يكون    الباحث   وهو أمر طبيعي ألن   . صفحة مستقلة 
فهذا منتهى  . بأنه أتى مبا مل يأت به األوائل، ودون أن يستفيد من مسامهام بتاتا            

  . اجلحود واالستعالء
 إجناز البحث، أو   هلذا البد من االعتراف بفضل من أسهموا بشكل مباشر يف         

، وقد  األشخاصوقد يتضمن الشكر إشارات حمددة إىل بعض        . بشكل غري مباشر  
تكون عامة، وقد جيمع الباحث بني الشكر اخلاص للمسامهات املتميزة والـشكر        

  .العام
. ويالحظ أن املسامهة قد تكون بشكل استشارة عارضة أو بشكل مقـصود           

 . تكون ثانوية، حتسينية وقد؛وقد تكون املسامهة جذرية تتعلق باملنهج أو املضمون
وقد تكون االستفادة نتيجة جتنب أخطاء وقع فيها اآلخرون، أو نتيجـة سـؤال          

فليس شرطا أن تكون االسـتفادة      . أثاره اآلخرون فنبه الباحث إىل نقاط جديدة      
مما هـو    وليس شرطا أن تكون االستفادة    . باالقتباس املباشر أو غري املباشر، دائما     

القرآن الكرمي واألحاديث النبوية مت حفظها ونقلها عـرب      ف. منشور كتابة فحسب  
وهي الطريقة األساسية يف حفظ القـرآن ونقلـه عـرب           . األجيال املختلفة مساعا  

 ال تستطيع حفظ صـيغ الـتالوة        ، وذلك إضافة إىل الكتابة اليت     األجيال املتعاقبة 
  . كما هي،املعتمدة
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ن حاول فهو لن يـستطيع      إوهلذا فإن الباحث ال يستطيع ذكر كل األمساء و        
رفـع  ولعل اجلمع بني اإلشارة احملددة والعامة أفضل حـل ل         . تذكر كل األمساء  

فيقتصر على أمساء أصحاب املسامهات البارزة ويوجه شكرا عاما لكل من . احلرج
  ...قدم خدمة

  :قائمة احملتويات
وتتضمن هذه القائمـة  ". الفهرس"أو " فهرست املوضوعات"وتسمى أحيانا  

الدرجة الثانية، والثالثة،   (والفرعية  ) الدرجة األوىل ( العناوين الرئيسة    -العادة يف-
  .وقد يقصرها البعض على العناوين الرئيسة والفرعية األوىل...) والرابعة

عقب صـفحة الغـالف     ) التقرير(ويستحسن إما وضعها يف بداية البحث       
ىت تقوم مبهمة املرشـد     الداخلية مباشرة أو يف اية البحث مالصقة للغالف، ح        

  .ويسهل الوصول إليها ملضمونات البحث كله،
عدادها، باملسافة اليت يتم تركها     إبراز درجات هذه العناوين عند      إويستحسن  
 حتتل مكانا متوسطا مـن  ، مثال،جعل عناوين الدرجة األوىل   نف. عند بداية السطر  

 الثانية، عنه قلـيال، و     مث يتأخر عنوان الدرجة      ،السطر، أو تبدأ من بداية السطر     
  :الدرجة الثانية قليال، كما يليموقع عنوان الدرجة الثالثة عن يتأخر 

  الباب األول
  . . . . . . . . . املعرفة : األولالفصل 

  . . . . . . . . . . . مصادر املعرفة    
  . . . . . . . . . .التلقي : أوالً
  . . . . . . . . . املالحظة:ثانياً
  . . . . . . . . . التجربة :ثالثاً
  . . . . . . . . االستنتاج :رابعاً

وهناك من يشري إىل عناوين املوضوعات ولكن دون ذكر أرقام الصفحات،           
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 وهذا ال يكفي، فال بد من ذكر الصفحات املقابلة لتلك العناوين، حىت تكمـل             
ن والتأكد  وقد يفوت على الباحث مطابقة أرقام الصفحات مبواقع العناوي        . الفائدة

  . فيقع يف بعض األخطاء اليت تقلل من فائدة القائمة،من صحتها
  :قائمة اجلداول

ونعين ا األرقام اليت تأيت     . تشمل هذه القائمة اجلداول اليت وردت يف التقرير       
ف، وقد تكون مصحوبة خبطوط تفصل بينـها أو         ومرتبة على هيئة أعمدة وصف    

  .ط ا أو بدوايحتر بأطُ
  :شكالقائمة األ

اليت قد تكون   واملصورات  تشمل هذه القائمة الرسومات البيانية واخلارطات       
  .ر أو بدواطُرقام أو ال تكون مصحوبة ا أو تكون داخل أُأب مصحوبة

  :قائمة املصطلحات
 إىل استعمال بعض املـصطلحات أو       ،حباث يف بعض األ   ،قد حيتاج الباحث  

 فتوضع يف قائمـة     ،ة يف البحث، ترد كثريا    املختصرة لترمز إىل أمساء مطول     الرموز
ويف بعض احلاالت قـد يكـون       . خاصة مع تعريفاا، حىت يسهل الرجوع إليها      

 من املقدمة أو كان     اًاألنسب هلا هو منهج البحث، سواء كان املنهج جزء         املكان
  .فصال مستقال

 واملكان الطبيعي ملثل هذه املصطلحات أو الرموز الكثرية هو بعـد قائمـة            
  .البحث احملتويات أو اجلداول أو األشكال، أي يف اية القوائم اليت تأيت يف مقدمة

u/אt#U���[/א��EW� �
الكـشافات  : تشمل املكمالت املساندة قائمة املصادر، وبعض املالحق مثل       

  .واملنوعات
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  :قائمة املصادر
.) انظر فصل احلواشـي والتوثيـق     (تسمى هذه القائمة أحيانا قائمة املراجع       

وهي ضرورية يف احلاالت اليت يقتصر فيها التوثيق على املعلومات األساسـية، يف           
وحىت يف احلاالت الـيت يتـضمن التوثيـق         . احلاشية أو يف املنت ضمن النصوص     

وهلذا فإنه من األفضل إعـداد قائمـة        . معلومات النشر كاملة فإا ذات فائدة     
  .باملصادر يف مجيع احلاالت
 جيعـل : مـثال . حثني القائمة يف أكثر من صنف رئيس      وقد جيعل بعض البا   

القرآن الكرمي وحده، مث كتب احلديث، مث كتب الفقـه، أي حـسب أمهيـة               
املراجع الدينيـة،   : وقد يقسمها آخرون حسب املوضوعات    . مضمونات املرجع 

وقد يقسمها البعض حسب اللغات، والسيما اللغة العربيـة         . اإلعالميةواملراجع  
  ... واألجنبية

كتب، ودوريات، وخمطوطات،   :  حسب األشكال   أيضاً وقد يصنفها البعض  
مث ترتب عناوين املصادر أو شهرة مؤلفيها  ...ومراسالت، ومقابالت وحماضرات،

 وقد خيتلف القارئ مع الباحث يف . حسب ترتيب احلروف اهلجائية هلامأمسائهأو 
  ...ريةتصنيفه، أو ال يعلمون من احلاشية أن املرجع كتاب أو دو

أن تقتصـر التقسيمات الرئيسة على ما هو ضروري مثـل          ، أوال،   واألفضل
 ، وجعل الكتـب )املكتوبة عناوينها بلغة أجنبية(تقسيم املراجع إىل عربية وأجنبية   

وذلك ألن هذا التقسيم ليس فيـه       . املقدسة مثل القرآن الكرمي يف مقدمة املراجع      
ـ     فاألف ،وفيما سوى ذلك من املصادر    . غموض  صـنف   تضل جعلها مجيعا حت

وبعبـارة  ... ليها وحـصرها  إ وذلك لتيسري مهمة التصنيف واالستدالل       ،واحد
 يراعى أن يكون األساس يف تفريع القوائم التقـسيمات الرئيـسة للغـة             ،أخرى

  ).غري العربية عموما(املكتوبة، مثل العربية واألجنبية 
  خيتلف فيه الناس وقـد     واملربر لذلك أن التصنيف املبين على املوضوعات قد       
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 ومن يعمل يف تـصنيف      .يقبل املرجع الواحد االندراج حتت أكثر من موضوع       
، عملة التصنيف حبسب املوضـوعات     يعرف مدى صعوبة     ،الكتب يف املكتبات  

رغم وجود قواعد إرشادية جيدة، مثل التصنيف العـشري وتـصنيف مكتبـة             
  ...رسالكوجن

. قسيمات الرئيسة حسب شهرة املؤلفني    ويتم ترتيب املصادر داخل الت    ثانيا،  
وذلك ألن الشهرة أكثر استعماال يف النصوص، و تقتصر احلواشـي املختـصرة             

 وألن الشهرة أقل تعددا من األمساء العادية، وبالتايل       . وليس على العناوين   عليها،
البحـث   وهذه احلقيقة جتعل عملية   . فالشهرة الواحدة تندرج حتتها أمساء عديدة     

، يف   ختتار هذا النظام   ، مثال ي نفس احلقيقة اليت جعلت شركات اهلاتف      وه. أيسر
  .تصنيف أصحاب األرقام

 ويف مجيع احلاالت جيب أن يكون الباحث مطردا يف الطريقة اليت خيتارهـا،            
وأن يكون هناك اتساق بني الطريقة اليت يثبت ا املرجع يف احلاشية والطريقة اليت              

فعندما يستخدم الشهرة يف احلاشية فال بد أن        . ملراجعيثبت ا املرجع يف قائمة ا     
  .يرتب القائمة مبوجب الشهرة

مصادر اسـتعان ـا     ) ١: )املراجع (وهناك ثالثة أنواع رئيسة من املصادر     
ومصادر اطلع  ) ٢،   يف هيئة اقتباسات مباشرة وغري مباشرة      احملدد الباحث يف حبثه  

صادر اطلع على عناوينها ومل يقرأها      وم) ٣ منها بصورة حمددة،     يستفدعليها ومل   
ويعمد بعض الباحثني إىل تضمني قائمة املـصادر كـل هـذه            . أو رمبا مل يرها   

وهناك من . ا فعالستعان أما البعض اآلخر فيقتصرها على املصادر اليت ا. األنواع
واألفضل يف حالـة إضـافة      .  وإن مل يقتبس منه شيئا     ، أيضاً يضيف إليها ما قرأه   

 أو أي   ،"مـصادر مقترحـة   "أو  " مصادر خمتارة : " متييزه بعنوان مثل   ينلثاالنوع ا 
  .عنوان القائمةيف  إىل تلك احلقيقة، سواء يف مقدمة البحث أو القارئإشارة تنبه 

  يدرك أن املصادر الـيت وردت يف       القارئ فإن   ،ويف حالة وجود توثيق دقيق    
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 عين بالضرورة اطالع الباحث   القائمة ومل ترد يف احلاشية هي مصادر خمتارة، وال ي         
جلوء  ولكن يف حالة انعدام التوثيق املفصل أو      . على حمتوياا إال أن يشري إىل ذلك      

 فإن تضمني القائمـة     ،شارة إىل املراجع   الذي يقتصر على اإل    ،الباحث إىل التوثيق  
 بـأن   القـارئ  قد يوهم    ، مصادر مل يستفد منها الباحث أو مل يطلع عليها         أمساء

انظر الفصل اخلاص باحلواشي . (د استعان ا كلها، أو اطلع عليها كلهاالباحث ق
  .)والتوثيق

  :الكشافات
 عنصر ذو فائدة كبرية ولكن لصعوبة عمله        يوه . index وتسمى باإلنقليزية 

. ذلكب إلزامه قد يكون من باب التكليف على الباحث         ،بالطرق العادية أو يدويا   
اليت ربامج  كثري من ال   ف .ميسوراذلك   أصبح   ومع استخدامات احلاسب اآليل فقد    

 لديها قدرة على جتاهل ألف الم       بعضهاو. تعاجل الكلمات توفر مثل هذه اخلدمة     
  ...التعريف والتشكيالت

كـشاف اآليـات     :ابرزه ومن أ  تستخدم الكشافات ملضمونات متعددة،   و
  .القرآنية، وكشاف األحاديث النبوية، وكشاف األعالم، وكشاف املوضوعات

  :كشاف اآليات القرآنية
 .هذا العنصر قد ال يكون ضروريا إذا مل تتجاوز اآليات القرآنية بضع آيات            

  .بيد أنه يصبح ضروريا عندما تكون اآليات املقتبسة كثرية
 .وقد حيلو للبعض استسهاال أن يرتبها حسب السور فتكون قليلة الفائـدة           

حسب الترتيب  قتبس من اآلية،     يرد يف اجلزء امل    اسموىل ترتيب أول فعل أو      واَأل
ال يبحث عن آية حمددة إال وهو يذكر        -يف الغالب - القارئوذلك ألن   اهلجائي،  

 السورة فمعلومة إضـافية  اسمأما .  إىل جانب املعىن العام  ،كلمة أو كلمات منها   
  .قلما يذكرها
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  :كشاف األحاديث النبوية
 مـن   ، القرآنية  على كشاف اآليات   قما ينطب ينطبق على كشاف األحاديث     

 األفضل هو االعتماد يف ترتيبها     فإن   ،أما من حيث طريقة الترتيب    . حيث األمهية 
فأمساء الكتب  .  مرتبة حسب األحرف اهلجائية    ،با أو الب  )٢٧٠(با الكت على اسم 
 وهو يبحـث عـن      القارئ الذي يكون يف ذهن      ، عن املعىن العام   تنبئواألبواب  

كثرية يف الكتاب الواحد أو الباب وأضيف      حاديث  وإذا كانت األ  . احلديث احملدد 
إىل التصنيف الرئيس تصنيف آخر حسب األحرف اهلجائية، مبين على أول كلمة            

  .فإن فائدته تزداد
  :كشاف األعالم

أبو، وابـن، وأم،  :  الكىن مثلإمهالويراعى يف ترتيب األعالم أن األصل هو    
 يف  تـأيت حى شـائعا أو أن       من اسم أض   ا إال أن تكون جزءً    ،وال يتم البناء عليها   

 يف أما ألف الم التعريف فتهمل دائماً. "ابن باز"و" ةيابن تيم"، مثل مقدمة الشهرة
 واإلثبـات شارة  مهال يف اإل  ويالحظ أن اإلمهال يف الترتيب ال يعين اإل       . الترتيب

  .حيث ترد
  :كشاف املوضوعات

ن إ و ،ينطبق على كشاف املوضوعات كل ما ينطبق على كشاف األعـالم          
قائمـة  "وهو يتميز عن    . كان كشاف املوضوعات أكثر فائدة يف معظم احلاالت       

وعمومـا خيتلـف كـشاف      . حىت التفصـيلية منها  " تويات أو املوضوعات  احمل
  :اجلوانب التالية  منتوياتاملوضوعات عن قائمة احمل

                                                 
...) مثل كتاب العقيدة، كتاب الصالة    (يقسم كثري من جامعي احلديث النبوي ما يؤلفه إىل كتب            )٢٧٠(

  ...).باب بدء األذان، باب صفة األذان(يتفرع عنها األبواب 
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 حيدد مواقع كلمات معينة، باعتبارها حماور تدور حوهلا املوضـوعات، وال           -١
  . على العناوين، أو تتقيد اتقتصر

أكثر تفصيال وأكثر مشولية، حيث يكشف النقاب عن املضمونات اليت تتصل            -٢
 العنـاوين أو املوضـوعات    مبا يف ذلك    بالكلمة يف الكتاب أو البحث كله،       

  .الرئيسة
  .ال تتقيد بالتسلسل الطبيعي للصفحات -٣

لرئيـسة والفرعيـة    ويصعب وضع قاعدة ثابتة لطريقة اختيار املوضوعات ا       
ولكن يستحسن مراعاة تناسقها مع تقـسيمات قائمـة         . لكشاف املوضوعات 

عالم ففي حالة البحث يف جمال اإل     . املوضوعات يف الدراسة واألهداف الرئيسة هلا     
 هـي احملـاور     اإلعالميةسالمي مثال جيب أن تكون املصطلحات أو املفردات         اإل

 ، حالة احلديث عن السرية النبوية مـثال       ويف. األساسية اليت يقوم عليها الكشاف    
  .همة تكون احملاور األساسية للكشاففإن املواقع اجلغرافية الرئيسة واألحداث امل

  :)املنوعات(املالحق 
- ميكن إدراج أشياء كثرية حتت هذا العنصر وقد تقتصر عناوين حمتوياتـه           

واألفـضل  ..). مثل امللحق أ، أو امللحق ب       ( على األحرف اليت ترمز هلا       -عادة
  .  حمتويات امللحق احملددمييزإضافة عنوان 

األولية  ذج االستبانات وصورا أو نسخا من املادة العلمية       اوتشمل املنوعات من  
كمـا  . قبل التحليل النهائي أو كما أنتجها احلاسب اآليل، يف حالة اسـتخدامه           

ا الباحث إىل صور من اخلطابات اليت بعث : تشمل أنواع خمتلفة من الوثائق مثل     
وغري ذلك مما ال يستحسن حشو      ... مصادر ذات أمهية للمادة العلمية و إجابام      

  .املنت أو احلواشي به
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 احلديث عن املكمالت الشكلية، تقـدمي بعـض         عندقد يكون من املناسب     

 املقترحات املتصلة بالشكليات، مثل طريقة ترقيم الصفحات، وإخراج العناوين،        
  .وإعداد التقرير للنشر يف الدوريات، وإعداده للندوات العلمية

  :ترقيم الصفحات
 ميكن ترقيم الصفحات األوىل، اليت تشمل املقدمة واملكمـالت املمهـدة،          

الترقيم   يف استخدام   أيضاً وال بأس . رقامباألحرف اهلجائية، مث ترقيم ما بعدها باأل      
  .ة الغالف الداخلية من صفحابتداءالعددي من الصفحة األوىل، 

ويالحظ أن صفحة الغالف الداخلي حتسب عند الترقيم ولكن ال يكتـب            
. وحتسب مجيع الصفحات سواء كانت بيضاء أو حتمـل مـضمونا          . عليها رقم 

 ذات رقم   يت يبدأ منها الباب أو الفصل،      ال ،مراعاة جعل الصفحة  البعض  يفضل  و
  .آحادي دائما

يوضع دائما بـالقرب مـن احلافـة        وقد يوضع الرقم يف وسط السطر، أو        
 وقد يوضع الرقم يف أعلى الصفحة أو أسفلها مـع           .)اهلامش (اخلارجية للكتاب 

وقد يضاف إليه، والسيما إذا كان يف اية        . زخرفة حتيط به من اجلانبني أو بدون      
وكل هذه الشكليات ختـضع     ... الصفحة معلومات، مثل اسم الفصل أو رقمه      

  .و من يطبع لهللذوق الشخصي للباحث أ
وميكن إظهار الرقم يف الصفحات األوىل يف الفصول أو املباحث اليت تبدأ من             

أما الصفحات البيضاء اليت تترك عادة لبدء       . صفحة جديدة، وميكن إخفاء الرقم    
  .الفصول من الصفحات اليسرى بالنسبة للعربية فاألفضل إخفاء أرقامها

  :ـاوينالعن
 اً وبعض اجلامعات حتدد جزء.هذه املسألة كثريايالحظ أن األذواق ختتلف يف 
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منها، ولكن الغالب أا متروكة للباحث أو من يعتمد عليه الباحث يف طباعـة              
وفيمـا يلـي بعـض    .  صيغ كثرية مقبولةكوهنا. بداعيةرسالته، وإمكاناما اإل 

املبحث، واملطلب،  : ، مع مالحظة عدم ضرورة استخدام كلمات مثل       املقترحات
  :فضل االستغناء عنهابل األ

  يف وسط السطر ويكتب خبط مميز، أو ببنط        املرتبة األوىل يوضع العنوان من     -١
ويترك بني العنوان وأول سطر يتلوه درجة مضاعفة من الفراغ عما بني . كبري

كما يترك بني العنوان والطرف األعلى للصفحة مسافة أكرب         . العادية األسطر
أو أسفلها، وتبدأ من صـفحة جديـدة،         فحةمن املسافات على جانيب الص    

  :ومثاله

�א	����א�ول �

 مثل املرتبة األوىل يقع يف وسط السطر، ويكتب خبط مميز  املرتبة الثانية عنوان   -٢
وبينه وبني أعلى الـصفحة     . بدأ من صفحة جديدة دائما    يو. أو ببنط أصغر  

  :ومثاله. وبينه وبني أول سطر مثل املرتبة األوىل

  الفصل األول
 يبدأ من بداية السطر واملسافة بينه وبني الـسطر الـذي   املرتبة الثالثة عنوان   -٣

. ، ويكـون يف سـطر مـستقل        تزيد عن املسافة بني األسطر العادية      يلحقه
ه أو بالكتابة عليه مرتني يف      حبريويكتب خبط مييزه عن العناوين السابقة أو بت       

  :حالة استعمال اآللة الكاتبة العادية، ومثاله
�����Wא:ولא/ �
 مثل املرتبة الثالثة فيما عدا كونه خبط عادي، وحتته خط           املرتبة الرابعة عنوان   -٤
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أو يغمق، ويقل حجم بنطه عن حجم األبناط املستعملة يف املراتب العليـا،             
  :ومثاله

  :املطلب األول
مثل عنوان املرتبة الرابعة، ولكن بدون خط حتتـه أو           املرتبة اخلامسة    عنوان -٥

  :، ومثالهبريحت
  :املعرفة والعلم

أو ..." ب أ،: أو األحرف..." أوال، ثانيا"الفقرات املتسلسلة اليت تبدأ بعبارة   -٦
األرقـام   ويراعى، عند استعمال هذه العناوين معا، تفرع      ... ،٢،  ١: األرقام

 وتبـدأ ... أوال، وثانيا : عن أحرف األلف باء، وتفرع األحرف عن الترتيب       
يستحسن تـأخري    وقد. ر، دون أن حتتل سطرا مستقال     كلها من أول السط   

كما ميكن تأخري األحـرف عـن       . السطر الذي يليه مسافتني، لتربز العالمة     
  .الترتيب، وتأخري األرقام عن األحرف

وميكن أن يتفرع عن األرقام اليت تبدأ من أول السطر أرقام مصحوبة بقوس             
  : الفقرات املتسلسلةيليه مباشرة، دون أن يبدأ من سطر جديد، ومثال

  ) إىل آخر السطر... (: أوالً
  )إىل آخر السطر ... (-أ 
  ) ...٢) ... ١): إىل آخر السطر... ( -١

 أي بعد ترك    ، السطر األول يف أي فقرة من املسافة اخلامسة        ءبدمثال،  وميكن  
تبدأ من املـسافة    فأما الفقرات اجلديدة داخل الفقرات املتسلسلة       . أربع مسافات 

 والقضية ختضع لذوق من يقـوم بالـصف،         .الثة، أي بعد ترك مسافتني فقط     الث
  .ويعتمد على عر الصفحة

 يالحظ أنه يف اإلمكان جتاوز إحدى هذه املراتب إىل اليت قبلها أو             ،وعموما
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والقاعدة األساسية الـيت ينبغـي      . اليت بعدها، مع مراعاة الترتيب العام للمراتب      
  .ادطرلتزام ا دائما هي االاال

  :إعداد البحث للدوريات
ختالف جذري بني هذه التقارير املختصرة واملفصلة لألحباث من         اليس هناك   

  . حتديد املشكلة، والدراسات السابقة، واملنهج، والنتائج: حيث عناصرها الرئيسة
ختالف من حيث مراحـل التخطـيط للبحـث         اوجيب أن ال يكون هناك      

 فتخـضع غالبـا لـسياسة الـدوريات         ،يأما طريقة اإلخراج النهائ   . وتنفيذه
  .املشرفة على تلك األحباث وايزين هلا وإلرشادات اجلهات

  : ما يليويالحظ عند إعداد تقارير األحباث املراد نشرها يف الدوريات
 حبيث تتناسـب مـع      ، مع اختصارها  ،تبقى عناصر صلب التقرير كما هي      -١

ويعين هذا غالبا   .  أو تتبىن نشره   احلجم املقترح من قبل اجلهة اليت جتيز البحث       
 ورمبـا اقتـصار فقـرة اسـتعراض         ،حذف الكثري من اجلداول واألشكال    

  . الدراسات السابقة على أبرزها
 فيما يتصل   ،ويالحظ أن كثريا من الدوريات العلمية تضع قواعد خاصة ا         

  ...بطول التقرير والعناصر األساسية فيه، وطريقة التوثيق، وطريقة الترقيم
 يدمج التمهيد والدراسات السابقة يف املقدمة، وقد يستبعد التمهيـد ويـتم            -٢

  .االقتصار على أبرز نقاط الدراسات السابقة
  .بالنسبة للمكمالت املمهدة فالبد من إدراج العنوان كما هو -٣
بالنسبة للمكمالت املساندة فالبد من إدراج قائمة املراجع اليت مت االقتبـاس             -٤

  .تعانة امنها، واالس
  . غالباأما بقية املواد املكملة فال حاجة إليها -٥

 يشمل حتديد املـشكلة     abstract ملخصا   قما سب إضافة إىل   الباحث  وحيتاج  
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وهذا امللخص ضروري بالنسبة لرسائل املاجستري . ومنهج البحث ونتائجه الرئيسة
أو للمـشاركة يف    والدكتوراه ولتقدمي البحث إىل اللجان العلمية ألغراض الترقية         

  .الندوات
  :للندوات العلميةإعداد البحث 

 إال مـن    ،حباث املقدمة للدوريات املتخصصة   هذه األحباث ال ختتلف عن األ     
 إما أن يتم    ،وذلك ألن البحث يف صيغته األصلية     . حيث املرونة يف طول البحث    

ة،  يزود مناقشه بنـسخ -األقلعلى -توفريه ملن أراد احلصول على نسخة منه أو         
  .إن كان هناك مناقش
 مدة تتراوح بني العشر دقائق إىل العشرين دقيقة،         -يف العادة -يعطى الباحث   

  . والنتائج كحد أقصى ليعرض فيها أبرز النقاط يف اإلطار النظري واملنهج
 فإن هذه الندوات ختتلف اختالفا كليا عن احملاضرات، مـن           ،وبعبارة أخرى 

 ، وطوله، والطريقةان حيث املضمون الذي يقدم فيهحيث املدة الزمنية، وبالتايل م
  .اليت يتم ا تقدمي البحث

 يقعـون يف خطـأ      ، يف الندوات العلمية   ،ومع هذا فإن كثريا من املشاركني     
  املشارك، يحاولف. لقاء حماضرة إاعتبار عملية تقدمي ورقة يف ندوة مشاة لعملية         

ـ  يبدأوقد  .  مكتوب مثال قراءة حبث من عشرين صفحة أو أكثر كما هو           ة مبقدم
طويلة، تصلح للمحاضرات ذات الساعة، فال يشعر إال وقد انتهى الوقت قبل أن             

  .يدخل يف صلب املوضوع
  اليت يوصي ا   ،وقد يكون من املستحسن أن يستحضر الباحث النقاط التالية        

  :)٢٧١(كينييدليل مطبوعات مجعية علماء النفس األمر
هو إيصال أفكار واضحة حتت     من مشاركته   س   أن يتذكر بأن اهلدف األسا     -١

                                                 
  .APAانظر  )٢٧١(
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هلذا البد من حماولة االقتصار علـى  . ظروف أقل مالءمة من الظروف املثالية 
  .إيصال فكرة واحدة أو فكرتني فقط

مع أن معظم الناس ال ينصحون بالقراءة من ورقة مكتوبة، فاألفضل جعـل              -٢
التعرف على  ك  على املشار واحدة جاهزة، توضع عليها عالمات لكي يسهل        

 احلاجة إىل اخلروج عن السياق األصلي لتوضيح نقطـة أو           ه، إذا دعت  هموقع
  .الستعمال وسائل توضيحية

مـن  له  عند القراءة من ورقة مكتوبة البد       :  ميكن القول  ،قما سب ضافة إىل   إ
ميكن قراءة البحث يف طولـه       إعداد ورقة خمتصرة خاصة هلذا الغرض، إذ ال       

  .األصلي
جتربة عمليـة   إجراء   عليه ف ،ستعمل وسائل إيضاحية مرئية   ي املشاركان  إذا ك  -٣

، عـن بعـد     مفهـوم  ها للتأكد من أن الكتابة مقروءة أو أن الـشكل         يلع
  .للحاضرين

 ،قرأ الورقة يف. أن التدريب ضروري للعرض املاهر    املشارك ب تذكر  ينبغي أن ي   – ٤
رأهـا مـرة    قيو.  الختبار تسلسل أفكارها وسالسة أسلوا     ،بصوت مرتفع 

اول قراءة الورقة يف ظـروف مـشاة للظـروف          حيو. أخرى مع التوقيت  
  .الواقعية، للتدرب على ذلك

����+�.;W� �
منها  فجعل. اقترح مؤلف الكتاب التمييز بني العناصر املختلفة لتقرير البحث         -١

 ناقش هذا . أساسية ال يستقيم صلب البحث إال ا؛ وجعل منها املكمالت         
 أو سلبياته، مع تقدمي البديل للسلبيات، مـسندا         هجيابياتإيث  التقسيم من ح  

  .رأيك باألدلة الالزمة
ناقش هذا التقسيم يف    . فصل املؤلف بني نوعني من املكمالت لتقرير البحث        -٢
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  .رأيك اخلاص املدعم باألدلة واألمثلة الالزمة
ما درست   وناقش مكوناا من العناصر املكملة يف ضوء         ،اختر دراسة مكتبية   -٣

  .جيابياا وسلبياا، مع تقدمي البديل املدعم باملربرات الالزمة للسلبياتإبرز أو
 وناقش مكوناا من العناصر املكملة يف ضوء ما درست   ،اختر دراسة ميدانية   -٤

 بياا وسلبياا، مع تقدمي البديل للـسلبيات مـدعما بـاملربرات          اجيإبرز  أو
  .الالزمة

قش مكوناته من العناصر املكملة يف ضوء مـا درسـت،      ونا ،اختر مشروعا  -٥
جيابياته وسلبياته، مع تقدمي البديل للسلبيات مدعما مناقشتك باألدلة         إوأِبرز  
  .الالزمة

 واكتب ما جتده من اخـتالف أو      ) ٥(و) ٤(و) ٣(قارن بني نتائج التمارين      -٦
  .اتفاق بينها

 . اليت اقترحهـا املؤلـف     ،ةناقش بالتفصيل ثالثة عناصر من العناصر املكمل       -٧
  .واكتب رأيك يف مقترحاته، مدعما رأيك باألدلة الالزمة
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�א�.-��א�1א0/�وא��18ون �
  عرض النتائج

  يف حتديد درجـة    ،طريقة عرض نتائج الدراسة أو البحث تعترب معيارا نافعا        
 ،ويف حاالت كـثرية   .  البحث أو الدراسة إىل نوع حمدد من فروع املعرفة         انتماء
 الـذي   ، يف حتديد درجة إملام الباحث باملوضوع      ، معيارا إضافيا جيدا    أيضاً تعترب

  .هلا شروطهاكان وهلذا . كتب فيه
 سواء منها األساسية    ، فكرة عن مكونات التقرير    ، اآلن ،وقد أصبحت لدينا  

 فهدف هذا الفصل هو استعراض بعض القواعد املتصلة بأسـاليب           ،التكميليةو  أ
 للتنوع الكـبري يف     ،شعب القواعد اخلاصة بعرض النتائج    ونظرا لت . النتائج عرض

.  فهناك صعوبة كبرية يف وضع قواعد عامة شاملة        ،أهداف األحباث وموضوعاا  
ميكن االتفاق على بعض القواعد العامة، وبعض القواعـد اخلاصـة            ولكن رمبا 
 ويف ما يلي من   . بالدراسات الكمية بعض القواعد اخلاصة    الكيفية، و  بالدراسات

  . القواعد العامة واخلاصة بكل من الصنفنياستعراضاملباحث سيتم 

�Wא�4
א���א���,� �
عند كتابة هذا اجلزء من تقرير البحث، أي عرض النتائج، جيب على الباحث  

. مراعاة بعض القواعد العامة، إضافة إىل املنهج الذي التزم به الباحث يف خطتـه             
القواعد املنهجية، والقواعد اجلمالية    : اليةوهذه القواعد ميكن جعلها يف األقسام الت      

  .، والكتابات التخصصيةاتاملقارنيف  األصولاألساسية، و
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  :القواعد املنهجية
  :)٢٧٢(ما يلياملتبعة  القواعد يندرج حتت

 أو  ،سياق الذي ورد فيه   ال يف   ،مراعاة كون املعلومة أو الدليل ذا قيمة علمية        -١
 قيمة عاليـة يف     وياملعلومة ذ الدليل أو    كونيفقد  . طريقة االستدالل ا  يف  

والسياق قد يشمل الغرض من الدراسة .  القيمة يف سياق آخريت وعدمي،سياق
فآراء جمموعة صـغرية مـن      . ودرجة الصلة به  أو املنهج ووجه االستدالل     

ولكـن آراء   . جمموعة كبرية من غريهم يف موضوع طيب       األطباء تعادل آراء  
ين عن رأي األغلبية يف حبث يهدف إىل معرفة الرأي          جمموعة من األطباء ال تغ    

  .العام يف قضية سياسية حمددة
 مـع   ،مل تدع الضرورة إىل ذلك     ستعمال الغريب من املصطلحات ما    اجتنب   -٢

حها واالطراد يف استعماهلا، ومنها املصطلحات املختصرة مثـل         يضتومراعاة  
  ). هجرية" (هـ" و) ميالدية" (م"

.  الرئيسة، اليت يتكرر استعماهلا، واالطراد يف مدلوالا       وضوح املصطلحات  -٣
  جيب أن يكون املعـىن     ،وعند استعمال املصطلحات ذات املدلوالت املتعددة     

  .املقصود واضحا من السياق املباشر
العناية بإثبات أصل املصطلحات املترمجة عن اللغـات األخـرى يف لغاـا              -٤

وذلك ليسهل الرجـوع إىل األصـل،       . ةاألصلية، وكتابتها يف لغاا األصلي    
للتأكد من املعىن يف سياقه األصلي، أو إلزالة غموض، ورمبا لتصحيح بعض            

املوقف أو االجتاه   اخللط بني   ومثال ذلك   . األخطاء النامجة عن الترمجة أحيانا    
  .)عقدي (beliefواملعتقد ) عقلي( opinionالرأي و) نفسي( attitude مقابل

 بوصفها ترمجـة لكلمـات      ،"عالمإ" كلمة   استعمالئعة  من األخطاء الشا  و
                                                 

  .Boyeyd pp. 567-585؛ Patton pp. 340-346؛ ٦١٤-٥٧٢ظر دالني ص نا )٢٧٢(
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 information : وقد تكون متعارضة مثـل     .نقليزية ذات مدلوالت مستقلة   إ
اتـصال   (communication،أو  ) تكون صـحيحة   معلومات، ويفترض أن  (

ويف احلـالتني  ). اتصال مجـاهريي ( mass communicationأو ) بشكل عام
بـل  . عامل دائما مع املعلومـات الـصحيحة       ال يفترض فيها الت    ،األخريتني

 رمبا كان صحيحا فهي تتعامل مع األعمال الدرامية اخليالية ومـع            ،العكس
  .)٢٧٣( والتقارير اإلخبارية واملواد التعليميةالكاذبةالدعاية 

  فال تكون فضفاضة   . مطابقة العناوين ملضموناا، حبيث تكون مفصلة عليها       -٥
واحلديث عن مؤسسة دولية تنتج مطبوعات      " ويلاإلعالم اإلسالمي الد  : "مثل

" خصائص اإلعالم اإلسـالمي   : "تكون خادعة مثل  وقد  . سالميةإذات صبغة   
اإلعالم اإلسـالمي   "اإلسالم بشكل عام، مطعمة بعبارات مثل        واحلديث عن 

  "...ينبع من دين عظيم
 ليدل على أن مـا يكتبـه        ،"إعالم"وليس شرطا أن يتضمن العنوان كلمة       

االت أو الصحف أو مصادر اخلـرب    : فعناوين مثل . هو يف اإلعالم   حثالبا
تدل على املضمونات اإلعالمية أفضل من      ... أو أساليب اإلخراج التلفازي   
 قد يكـون  ،  واضحبإصرار ،ومشتقاا" إعالم"العناوين اليت تستخدم كلمة    

  .ممقوتا
  .حصر مجيع جزيئات املادة العلمية ومدلوالا -٦
  . جلزيئات املادة العلمية كلها،جيابية والسلبية اجلوانب اإلحصر -٧
 تنبيه إىل موضع االستـشهاد، أو     ب مبناقشة أو    ،أو التعقيب عليها  التقدمي للرباهني    -٨

ولكن دون حتميل الرباهني أكثر مما      .  إن كان األمر حيتاج إىل ذلك      ،التلخيص
  . الرباهنيت األصلية هلذهمن معان، ودون مبالغة أو حتيز، يشوه املدلوالحتتمل 

                                                 
  .٦٠-٢٩عالم ص ىل اإلإصيين، مدخل  )٢٧٣(
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 والعامـة، واالسـتنتاجات، واالنطباعـات       ،احلقائق اجلزئيـة  مراعاة التمييز بني     -٩
  .الشخصية

 ، والسيما عند املقارنة بني األجزاء املختلفة للمادة العلمية        ،طرادمراعاة اال  -١٠
واالطراد يف استعمال القواعد أو املفاهيم األساسية يف موضـوع البحـث،            

  .جتنب التناقض عنفضال 
عدم التركيز على عامل من العوامل املتعددة اليت تتسبب يف نتائج معينـة،              -١١

وإغفال العوامل األخرى ذات األمهية املماثلة أو األكثر أمهية، والسيما عند           
  .عقد املقارنات

فالنتائج الـيت   . مراعاة تقسيم النتائج إىل فصول أو أبواب حسب احلاجة         -١٢
عالمية، ومعلومات عن   نتاجية اإل  معلومات عن املؤسسات اإل    : مثال ،تتضمن

أحدمها للمعلومات  : عالمية ينبغي جعلها يف قسمني مستقلني     بعض املواد اإل  
  .عن املؤسسة اإلنتاجية، واآلخر للمواد اإلعالمية

مراعاة حسن تنظيم األفكار وتسلسلها داخل التقسيمات الرئيسة والفرعية          -١٣
 النظـر يف    إعـادة وإذا دعت الـضرورة إىل      . للموضوعاتللقائمة األولية   

 إذا بدت احلاجة    ، فال مانع من ذلك    ،التقسيمات الرئيسة املوجودة يف اخلطة    
 ،وجيب مالحظة كون التقسيمات ختدم جوهر موضوع البحـث        . واضحة

  .)٢٧٤(وليس املوضوعات الثانوية فيه
اليب اليت تبحـر يف     ألساجتنب األسلوب األديب الذي خيرج عن الواقعية، ف        -١٤

وقـد تـستثمرها    .  عن غريهـا    متيز الكتابات األدبية   ، هي اليت  عامل اخليال 
ولكن ال مكان هلا يف التقـارير       . لتؤثر يف اجلمهور عاطفيا    الكتابات الدعوية 

وهذا ال يعين عدم اسـتعمال    .  حىت تلك اليت تتناول األعمال األدبية      ،العلمية
                                                 

  .؛ وانظر طريقة استعراض الدراسات السابقة يف فصل الدراسات السابقة١٠٨-١٠١شليب ص )٢٧٤(
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 إال ما يرد    ،ا جتنب األسلوب التهكمي   ويشمل هذ . األسلوب السلس اجلميل  
  .الفكرة املعنوية اخلفية لتجسيد  يف مثال ضروري،عرضا

 الـذي  ،مراعاة اقتصار أسلوب الكتابة على األسلوب الـصريح املباشـر          -١٥
  . ويتعامل مع احلقائق دون مواربة أو التواء،خياطب العقل الناضج
  :القواعد اجلمالية األساسية

  :قواعد اجلمالية ومن أبرزهاهناك العديد من ال
 واستخدام األسلوب املناسب الواضح والتركيبـات       ،سالمة اللغة من اللحن    -١

ومن وسائل  . إذا مل تكن ضرورية    ، اجلمل الطويلة واملعقدة   وجتنبالبسيطة،  
نظرا "و  ..." ومع أن  ":عبارات مثل ب بتداء اجلمل جتنب اجلمل املعقدة جتنب ا    

  .تؤدي غالبا إىل مجل مركبة وطويلةومثيالا اليت ..." ألن
يعين  وهذا ال . ستعمال قواعد اإلمالء وعدم اخلروج عن املألوف      اطراد يف   اال -٢

 فله أن يتخري منها ما      . يف كل القواعد   ،ضرورة التزام الباحث مبدرسة حمددة    
  .مراعاة االطراد يف استعماهلامع يقتنع به، ولكن 

  .)انظر فصل عالمات الترقيم. ( استعماهلاسالمة قواعد الترقيم واالطراد يف -٣
  )انظر فصل احلواشي والتوثيق. (االطراد يف أسلوب التوثيق واإلحاالت -٤
 يف إخراج العنـاوين الرئيـسة والفرعيـة         ،مراعاة حسن الترتيب والتنظيم    -٥

  ...واملتفرعة عن الفرعية
ماسـية أو   جتنب استعمال الكلمات أو العبارات الوصـفية النابيـة، أو احل           -٦

وعلى . العاطفية، أو العبارات الفضفاضة الرنانة اليت ال تعطي مدلوالت حمددة
إال أن يكون موضوع البحـث تقريـر        " فالن كذاب " :سبيل املثال ال يقول   

ويكفـي أن   . عدالة أو درجة الثقة يف الشخص، وقد اشتهر بكثرة الكذب         
  ".احلقيقة خبالف ما أوردها فالن: "نقول
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 لكتابـة تقـارير     ، بتاتا ، الذي ال يصلح   ،سلوب اخلطايب احلماسي  جتنب األ  -٧
تتميز ـا الكتابـات     اليت   من اخلواص فاألسلوب اخلطايب   . األحباث العلمية 

وجهة نظر حمددة أو فكرة     الداعية   ىنتبي أن   ،وذلك ألن األصل فيها   . الدعوية
ـ   . خالص وتفان، وبأي أسلوب كان    إدعو إليها ب  ي مث   ،أو قضية  ة أمـا طبيع

واملوضوعية والتجرد مـن أي حتيـز        ا تقتضي احليادية  إ ف ،األحباث العلمية 
  )انظر فصل األسلوب والوسيلة. (شخصي

 عند تقسيم موضـوعات     -اإلمكانبقدر  - كمية الصفحات  مراعاة توازن  -٨
. النتائج، دون أن يكون ذلك على حساب ترابط املضمون ومستواه العلمي          

 ، قبل الشروع يف كتابـة النتـائج       ،ط املسبق ولتحقيق ذلك البد من التخطي    
كما يراعى تناسـق هـذه      . ومراجعتها بضع مرات بعد كتابة التقرير كله      

التقسيمات مع فقرات حتديد املشكلة بصفة خاصة، وفقـرات الدراسـات           
  . ما أمكن،السابقة

" أنا: "ومما ينصح به شليب جتنب استعمال ضمري املتكلم بصيغه املختلفة مثل           -٩
، "ويـرى املؤلـف   : "، وحماولة التقليل من استعمال عبـارات مثـل        "نحن"و
يظهر ممـا  "و " ويبدو أنه : "والصيغة اليت يقترحها هي    "...مييل إىل  الباحث ال "و

  .)٢٧٥("...سبق
كما ينصح شليب بأن تتكون الفقرة من معىن مستقل بذاته ويدور حـول              -١٠

، وأن تكون متسقة مع     فكرة واحدة، وأن يراعي عدم جتاوزها الطول املقبول       
  .الفقرات السابقة هلا والالحقة

 وكذلك احلـال    ، أعدادا ، ما فوق املائة   ،وعموما تكتب األرقام الصحيحة    -١١
وأما ما دون املائة من     . بالنسبة للكسور العشرية أو االعتيادية والنسب املئوية      

                                                 
  .١٠١-١٠٠شليب ص  )٢٧٥(
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  . إبرازهاوميكن كتابتها أحيانا باألرقام للحاجة إىل). باألحرف(القيم فتكتب 
 الـيت   ، استخدام األرقام املزدوجة   ،يفضل عند ترقيم اجلداول أو األشكال      -١٢

طار الفصل احملـدد،    إ بالرقم التسلسلي للجدول أو الشكل يف        ئتزود القار 
ومثالـه للـشكل    . زوده برقم الفصل الذي ينتمي إليه اجلدول أو الشكل        تو

املذكور أسفل   الرقمويفضل وضع    ).٧-١(الشكل  : األول يف الفصل السابع   
 يوضع عنوان الشكل أو اجلدول أعاله، إن كان هلمـا         اجلدول أو الشكل، و   

  .عنوان
حماولة التقدمي لكل فصل بعبارات خمتصرة، تربطه مبا سبق وإاؤه جبملـة             -١٣

تربط حمتويات الفصل مبوضوعات الفصل الذي يليه، أو جبـوهر املـشكلة            
  .، قدر املستطاعموضوع البحث

.  لتوضيح األفكار يف احلدود املقبولة     ،ستعانة باجلداول والرسوم والصور   اال -١٤
 باخلطوط املختلفة واألحجام املتنوعة لألحـرف       االستعانةوذلك إضافة إىل    

إلبراز العناوين والنصوص أو األمثلة، وبيان أمهيتـها النـسبية          ،  ...والتحبري
  .)٢٧٦(اخلاصة وكذلك جلذب االهتمام إىل النقاط ذات األمهية

 استخدام الرسوم والصور لتجسيد املفاهيم واألفكار املعنوية، حىت يـسهل           -١٥
  .فهمها واستيعاا

  :األصول يف عقد املقارنات
 عند عقد املقارنات للمفاضـلة      ،هناك أصول أخالقية وعلمية جيب مراعاا      

 . تشترك فيها أطراف متعددة    ،بني األشياء أو عند الفصل يف قضايا متنازع عليها        
  :هذه األصول ومن

                                                 
واجلدولـة،   قياسـية مكمالت البحث، والوحـدات ال    : ؛ وانظر الفصول  ١٤٠-١٣٦شليب ص    )٢٧٦(

  .والرسوم البيانية
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ـ فـال  . اإنصاف كال الطرفني أو األطراف املشتركة يف القضية مجيعه     -١ صح ت
 واجلانـب الـواقعي     ،لطرفأو اخليايل   بني اجلانب النظري     -مثالً-املقارنة  

 بنتيجة تفيد بأن الطرف األول يتفوق على الطرف         ، للخروج  للطرف اآلخر 
  .الثاين

 ،ومثال ذلك يف األحباث االتصالية    .  بني متماثلني  عدم املقارنة يف األسبقية إال     -٢
ما بني املمارسات االتصالية، أو بني الدراسات       إنه جيب أن تكون املقارنة      إف

ال هلـذا،  .  التنظرييـة فهناك فرق بني املمارسات وبني الدراسات  . االتصالية
  ألم  يف الدراسات النظرية،    أسبق من غريهم   سلمنيامل  مثال بأن  ،يصح القول 

 مل  طويلة، وإن كانوانومارسوا بعض أشكال العملية االتصالية بإتقان منذ قر
   . إال يف العقود القريبةيقوموا بدراسات للعملية االتصالية

فاملقارنة يف  . وبأي شكل كان،جواز املقارنة لغري املفاضلة بني شيئني أو أكثر -٣
خـتالف، وبقـصد     دف إىل معرفة أوجه الشبه واال      ، غالبا ،هذه احلاالت 

  . وليس للمفاخرة أو إلثبات أفضلية أو أسبقية،التطوير والتحسني
 ،واحداللشيء  ل ،جواز املقارنة للمفاضلة بني الصورة املثالية والصورة الواقعية        -٤

مع إدراك كون الصورة املثالية أو النموذجية قد ال تكون قابلة للتحقـق يف              
  . يف معظم احلاالت،الواقع

 جتنب جتريد أحد األطراف من بعض إجيابياته        -ند عقد املقارنات  ع- يراعى -٥
فهذه خمالفـة صـرحية للتعـاليم اإلسـالمية         . ونسبتها إىل الطرف اآلخر   

فمـن  . قائق تتحدث عـن نفـسها     احلودع  . وألخالقيات البحث العلمي  
املمارسات اخلاطئة أن يتحيز الباحث لطرف من أطراف املقارنة، فيبـالغ يف            

 أن   أيـضاً  ومن املـألوف  . يتغاضى عن سلبياته، أو يقلل من شأا      إجيابياته و 
يتحيز الباحث ضد طرف من األطراف، فيبـالغ يف سـلبياته، ويتجاهـل             

 .كما يراعى عدم تعميم السلبيات أو اإلجيابيات ألي من الطـرفني          . إجيابياته
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  .فهذا يتناىف مع العدالة اإلسالمية واملبادئ اإلنسانية الكرمية
 فيورد حسنات كل طرف ويبني      ،ن يكون الباحث منصفا وواقعيا    واألصل أ 

 بدون مبالغة وويل؛ وكـل طـرف        ،األوجه اليت متيز أحدمها على اآلخر     
ويكفـي  . سيظهر على حقيقته اليت هو عليها، وليست الـصورة املختلقـة          

 ظهار الصواب من اخلطأ أن يعرضهما الكاتب سـويا علـى حقيقتـهما            إل
  .مابإجيابياما وسلبيا

قتصار على جانـب    مراعاة اجلوانب اإلجيابية والسلبية لطريف املقارنة، أو اال        -٦
ومراعاة عدم تشويه املعلومات املتصلة بـالطرفني أو        . واحد بالنسبة للطرفني  

  . أو سلبياماإجيابيامااملبالغة يف وصف 
  :الكتابات املتخصصة

 والكتابـة املوسـوعية،     هناك ضرورة ملالحظة الفرق بني الكتابة املتخصصة      
  ومن حيث السمات اليت ينبغي     ،والكتابة لتنمية الثقافة العامة، من حيث األهداف      

 فإن الكتابات املتخصـصة ـدف إىل        ،فمن حيث األهداف  . لباحث مراعاا ل
وهذا املتخـصص قـد   . خدمة متخصص يف فرع حمدد من فروع املعرفة الكثرية        

أو يكـون   ) املدارس واجلامعات (عليم النظامي   يكون باحثا أو طالبا يف مرحلة الت      
فهو يسعى إىل تطوير املعرفة أو يبحث عن حل ملشكلة          . املتخصص صاحب مهنة  

  .حمددة
  يف جمال،وأما الكتابة املوسوعية فتهدف إىل خدمة باحث عن معلومات عامة

  .حمدد أو باحث عن مفتاح للوصول إىل كتابات متخصصة
  .تهدف إىل تنمية الثقافة العامة لغري املتخصص غالباوأما كتب الثقافة العامة ف

والكتابـات   introductionsن كتب املداخل    إ ف ،ومن حيث أسلوب التناول   
ويف حاالت كثرية، قد ترقى     . املوسوعية تتسم جبدية أكثر من كتب الثقافة العامة       
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، ولكنـها تغطـي     researchesبعض كتب املداخل إىل مستوى األحباث العلمية        
  . وعات أكثر، تنتشر فيها املسامهات املبتكرة للمؤلفموض

ومن مسات كتابات الثقافة العامة، االنسياب احلر ألفكار الكاتب ومشاعره،          
 .ةملحوظدرجة  بوالتحرر من قيد االطراد والترتيب والتعمق واملصداقية العالية،         

حـسن   الشمولية واالختـصار الـشديد و      :، فمن مساا  الكتابة املوسوعية وأما  
  .التصنيف والترتيب

  بني الكتابات املتخصـصة التعليميـة      ، من حيث اجلدية   ،وليس هناك فرق  
  . واملوسوعية)األحباث(أو العلمية ) املداخل(

، فالكتابات املتخصصة تتميز بكوا ذات صبغة علمية وهلا متطلباا اخلاصة         
  :)٢٧٧(يلي لباحث مراعاا؛ ومن هذه املتطلبات مالاليت ينبغي 

طالع على جزء كبري مما له صلة وثيقة مبحور موضوع الدراسة أو أبرزها             اال -١
عالم فمحور املوضوع يف دراسة عن اإل     . وبشرط أن تكون الدراسات أصيلة    

وحمور املوضوع يف . عالم، وليس املعلومات اإلسالمية هو اإل، مثال،اإلسالمي
عاة ذلك بالنسبة   فالبد من مرا  ... حبث عن االقتصاد اإلسالمي هو االقتصاد     

وهذا ال يعـين أن  . ها الباحث عند عرضه النتائجن اليت سيضمِ  ،للمادة العلمية 
ولكن املسألة أيهما له األوليـة بالنـسبة        . املعلومات اإلسالمية قليلة األمهية   

للموضوع الذي نكتب فيه، وينبغي أن يكون احملور الذي تدور حوله بقيـة             
  .املعلومات

وهذه نقطـة   . ستيعاب ناقل ا ناقد وليس    استيعابعلمية قراءة   قراءة املادة ال   -٢
ذات أمهية بالغة ألن القراءة الناقلة أو القراءة السطحية كثريا ما توقع الكاتب             

وهـذا  . خاطئيف سوء فهم ما يقرأ، ومن مث اخلروج باستنتاجات أو تقومي            
                                                 

   Journalism Quarterly: Journal of:  دوريات علمية متخصصة مثلمثالًنظر ا )٢٧٧(
 Experimental; Psychology; Communication; Monograph.  

 



≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈� �r,�Tא���"�א�Wא�����.���.��4?�Lون.Gא�.א�73وא���K29א��W)�����.ض�א�+ �

�������������  ������������� ٥٧٩

األعمـال  اخلطأ أكرب احتماال عند االقتصار على امللخصات الثانوية لتقومي          
  .األصلية

إعادة قراءة املادة العلمية اليت مت حصرها، مستعينا باجلداول املعـدة هلـذا               -٣
الغرض، يف مرحلة التجهيز للتحليل، مع حماولة التأكد من املعىن بالعودة إىل            

  .سياقاته
 اليت ال ختـدم     ،تنقية املادة العلمية اليت جيمعها الباحث من املعلومات الثانوية         -٤

وتعـين  . وع، واالقتصار على املعلومات األساسية ذات الصلة الوثيقة       املوض
 اليت ال ختدم املوضوع، أو ال ختدمه بـصورة          ، استبعاد التفاصيل   أيضاً التنقية

.  اليت ال تضيف معلومات جديدة     ،كافية، وجتنب حشو املنت باألدلة املتكررة     
 اإلشارة إليها    فيمكن وضعها أو   ،وإذا كانت هذه األدلة تضيف قوة بتعددها      

  .يف احلاشية
 الذي ميثل حمور الدراسة، ،االستيعاب الكايف للمصطلحات اخلاصة باملوضوع -٥

  .فال خيرجها عن مدلوالا األصلية. ستخدامهااوحسن 
مراعاة احتواء منت البحث على جرعات مركـزة أو مكثفـة مـن مـادة                -٦

 دون تبديد   ،طلوبة احلصول على املعلومات امل    ئالتخصص، ليسهل على القار   
فعندما يتناول الكاتب موضوعا    . وقت طويل وجهد كبري وأحيانا مال كثري      

عالم املـصبوغ   ن التركيز جيب أن يكون على اإل      إ ف ،عالم اإلسالمي مثل اإل 
عالمية  أن يقتصر حديثه على املمارسات اإل      ،وبعبارة أخرى . سالميةإبصبغة  

ابط اإلسالمية هلذه املمارسات، أو     الضوعلى  املنضبطة بالتعاليم اإلسالمية أو     
األساليب املستمدة من املصادر اإلسالمية أو املقبولة إسالميا، أو النظريـات           

 واليت تسندها بعض اآلراء     ، وفنوا املستمدة من التعاليم اإلسالمية     ،اإلعالمية
  .الفقهية املقبولة أو تدخل يف نطاق املباح

لكايف يف املقالة أو البحث أو الكتـاب        ضرورة إعطاء املوضوع احملدد حقه ا      -٧
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 اليت تندرج حتت التخصص احملدد عن       ،وذلك بتمييز املعلومات  . املخصص له 
 مبعاجلتها بدرجة ملموسة من التفصيل والعمق، وجتنـب    ،املعلومات األخرى 

  .التفصيل يف املوضوعات الثانوية أو اجلانبية يف الدراسة
اندة، يف املنت، كمية املعلومات األساسـية  أن ال تتعدى كمية املعلومات املس      -٨

 يف التخصص، وأن تقتصر مهمة املعلومات الثانوية املختلفة علـى خدمـة           
 بوضوح، كأن يشعر بأنه يقـرأ       للقارئاملوضوع األساس، وأن يظهر ذلك      

... عالم، وليس يف التفسري أو الثقافة اإلسالمية أو التاريخ        اإل كتابا أو حبثا يف   
ورمبا كان مراعاة عدم طغيان الصفحات      . ر عن العناوين  وذلك بصرف النظ  

اليت تتضمن معلومات يف غري التخصص على الـصفحات الـيت تتـضمن             
مقياسا عمليـا مفيـدا يف    - يف املنت -معلومات ذات صلة وثيقة بالتخصص    

  .معظم احلاالت
ومثال ذلك . أن ختدم طريقة تصنيف وترتيب أجزاء املوضوع جمال التخصص -٩

 فريتب أجزاء البحث    ،قناع يف السنة النبوية   ب املؤلف عن أساليب اإل    أن يكت 
وذلك بدال مـن ترتيبـها    .  الرئيسة وتفريعاا  اإلقناعحسب أنواع أساليب    

 اليت ترد فيها هذه األساليب أو درجة قوا،         ،حسب مضمونات األحاديث  
انظر فـصل الدراسـات الـسابقة لطريقـة         . (أو املصادر اليت وردت فيها    

  .)ستعراضاال

�Wא��1א����א���9�# �
هناك بعض القواعد اليت    إليها،   اإلشارة   تسبقاليت  إضافة إىل القواعد العامة     

 اليت تعتمد غالبا على املعلومات اجلاهزة يف        ،ينبغي مراعاا يف الدراسات الكيفية    
  :، ومن أبرزها ما يلياملكتبات

 اليت يستند إليهـا     ،) العقلية األدلة النقلية أو  (التأكد من مصداقية املعلومات      -١
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غـري  ) النقليـة  األدلة(وضرورة استبعاد املعلومات    . الباحث يف استنتاجاته  
مـن املراجـع    ) األدلة( إذ ينبغي احلصول على املعلومات األساسية        ،املوثقة

 ،وبعبارة أخـرى  . األصلية املوثقة، كما مت بيانه يف فصل مجع املادة العلمية         
يف و.  قبل االستشهاد به أو االستنتاج منـه       ،لدليلينبغي التأكد من صدق ا    

قد يتطلب األمر التأكد من صدق الترمجة بالرجوع مثال         حالة العمل املترجم    
  .إىل األصل

مالحظة كون املعلومات منسوبة بطريقة صحيحة ودقيقة إىل شخص حمدد أو  -٢
يمـة  فالتوثيق شيء خمتلف عن الق    . جمموعة من األفراد أو إىل مؤسسة حمددة      

 ولكن  ،فقد تكون املعلومة أو الدليل موثقا توثيقا صحيحا       . العلمية للمعلومة 
 ولكن ضـعف    ،وقد تكون املعلومة صحيحة   . ليست للمعلومة قيمة علمية   

 وخباصـة   ،وهلذا تستبعد املعلومات ضعيفة التوثيق    . التوثيق يقلل من قيمتها   
قها أو كـذا     احلكم على صـد    ئبالنسبة للمعلومات اليت ال يستطيع القار     

، مثل األخبار الغريبة اليت يعتمد قبوهلا ورفضها على درجة           فيها مبجرد التأمل 
  .الثقة يف املصدر

ضرورة مقاومة الرغبة امللحة يف إدراج األدلة املتكررة الغزيرة، يف املنت، مـا              -٣
. ويف اإلمكان اإلشارة إليها يف احلاشـية      . دامت ال تضيف معلومات جديدة    

 ومة الرغبة امللحة يف إدراج تفاصيل األدلة، ما دامـت تلـك           وضرورة مقا 
ستدالل هو وجود   فكثريا ما يكون وجه اال    . التفاصيل ال تضيف سندا جديدا    

  ذا؟ وما مالبساته؟ االشيء أو حدوثه من عدمه، وليس كيف؟ ومل
 . على الضروري من األدلة والـرباهني      ، يف منت الدراسة   ،والبد من االقتصار  

 وذلك  ،يف املنت جيب أن يكون معقوال     ) املعلومات املساندة (ني  فحجم الرباه 
، وأمهيته، ووضوحه، وتفـصيله،     proximityمبوازنته مع درجة قرب الدليل      

  .وصلنا إليهاأودرجة بروز النتيجة اليت 
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 اليت هي ذاا مثار     ،قتصار على القوي من األدلة، وجتنب األدلة والرباهني        اال -٤
 لالكتفاء مبا هـو     ،د يتم استبعاد بعض األدلة اجليدة     قو. جدل يف ختصصاا  

 ألن دلـيال واحـدا      ،أجود منها، وقد يتم استبعاد العديد من األدلة اجليدة        
  . واضحا أو دليلني يؤديان الغرض املنشود

وال مـانع   .  األولوية لضم املتشاات من املعلومات إىل بعضها       منحمراعاة   -٥
 مـثال لتحديـد     ، باعتباره تصنيفا داخليـا    ،أحيانا من األخذ بتاريخ النشر    

  .األسبقية
  . أدلة نقلية أو عقليةاال تسنده اآلراء اليت استبعادمراعاة  -٦
 مـن   اً إال أن تكون جـزء     ،"ءردي"و" جيد"عدم إصدار أحكام عامة مثل       -٧

  .وهنا البد من دعمها باألدلة الالزمة املطردة. املنهج
األدلة النقلية  (جات العلمية املنقولة     االستنتا احلقائق أو مدلول  قتصار على   اال -٨

 ال تسندها   ، فرضيات احتماالت أو  اخلروج عليها، أو اقتراح       وعدم )والعقلية
مل مـن   ت أو املادة العلمية أكثر مما حت      وص أو النص  ةدلألوعدم حتميل ا  . األدلة

  .يغري من داللتها أو يشوه معناهافمعىن، 
، مثـل جتاهـل     الستشهاد ببعض النـصوص    عند ا   جتنب األخطاء الشائعة،   -٩

" يغلـب "و  " قـد : " مثل ،الكلمات املقيدة للمدلول يف النص املستشهد به      
مدلوالت هذه النصوص ويـبين عليهـا       الباحث   فيطلق   ."رمبا"و  " حيتمل"و

احلذر من الوقـوع يف مثـل هـذه         للباحث  ينبغي  و. أحكامه واستنتاجاته 
  .األخطاء

ومن بـاب أوىل جتنـب      . جيابيات أو السلبيات  جتنب املبالغة يف وصف اإل     -١٠
فقولنا بأن النظام كله فاسد     . جيابيات أو العكس  تعميم السلبيات وجتاهل اإل   

 من أصل آالف احلـاالت      ، أخطأ فيها النظام   ،لوجود حاالت فردية حمدودة   
   عد من التعميمات الشائعة واخلطرية اليت تتناىف مع العدالة         اليت أصاب فيها، ي
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 وكذلك األمر بالنسبة لتعميم اإلجيابيـات       . قبل املوضوعية العلمية   السماوية
  .والتغاضي عن السلبيات

 افمثال صفة كـبري يقابلـه     . التنبه إىل أن األمور الدنيوية كلها أمور نسبية        -١١
وليس .  وهكذا مجيع الصفات اخلاصة باملخلوقات     ".أصغر منه " و "أكرب منه "

 يديه وال من خلفه، إال ما ورد فيه نص           الباطل من بني   هال يأتي هناك صواب   
وليس هناك خطأ ال حيتمل الصواب مـن أي         . الداللةالثبوت و   قطعي رباين
 ،هلـذا . الداللةالثبوت و  ربانية قطعية     اآلراء، اليت تسندها نصوص     إال ،وجه

 البد من مراعاة هذه احلقائق عند التعبري عن اآلراء وعـن نتـائج البحـث              
  .البشري

 البد مـن    ، أي فكرة أو حقائق نسبية من االجتهادات البشرية        عند تقومي  -١٢
 أو باختصارها إن كانت طويلة ،إيراد الفكرة املنقودة بنصها إن كانت قصرية

 فاحلاشية ، عديدةاًوإذا كانت الفكرة حتتل أسطر.  يف مواضع خمتلفةأو متناثرة
ـ     باإلشارة إما بإيراد النص أو      ،ختدم هذه املهمة   ك الفكـرة    إىل مراجـع تل

 أصـل    فيمكن وضـع   ،بسهولةال تستوعبها   وإذا كانت احلاشية    . ومواقعها
  . امللحق يفالنص املنقود

���Wא��1א����א�# �
إضافة إىل القواعد العامة سابقة الذكر، يالحظ أن الدراسات الكمية حتتاج           

  :)٢٧٨(، ومنها اإىل بعض القواعد اخلاصة
ب أن يكون متسقا مـع ترتيـب        ترتيب املوضوعات عند عرض النتائج جي      -١

وميكن .  فرضيات م خربية أ   مجال مكانت تساؤالت أ  أ سواء   ،عناصر املشكلة 
                                                 

   .Selltiz et. al. 1976 pp. 503-504; Leedy pp:  لبعض هذه النقاط يفمثالًنظر ا )٢٧٨(
 161-169; Rummel pp. 472-521.  
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 يتم  ،وهذه العناصر متثل فئات مستقلة    . بعد ذلك إضافة ما حيتاج إىل اإلضافة      
سـتمارة  اسـتبانة أو     لوضع فقرات اال   ،جتزئتها إىل تفريعات تكون أساسا    

  .املالحظة
 فهـذه   ؛ستبانة بشكل مـستقل    كل سؤال يف اال    وال يصح استعراض نتائج   

 يف ربط أجزاء املوضوع     مال تسه  إال تصورات جزئية مستقلة،      يالطريقة ال تعط  
صورة كلية عن نتائج البحث، وال متيـز بـني          ب ئ القار زودوال ت .  ببعض ابعضه

. ة أو األقسام الرئيسة والفرعي،الفكرة احملورية يف البحث واألفكار الثانوية املساندة
وتقوم مجل الربط يف . وقد يقوم التعليق على اجلداول واألشكال مبهمة الربط هذه     

فالبد من  . كفي ت  ال اتجراء اإل ههذأن   بيد. هاايات املباحث أو بداياا جبزء من     
 اً كل فئة منها ختدم هدفا ومتثـل جـزء         ،استعراض النتائج يف هيئة فئات متمايزة     

، مع ضـم املتمـاثالت إىل بعـضها    تائج البحث يف الصورة املتكاملة لن  ،أساسيا
  . متناثرةوذلك بدال من استعراضها يف هيئة جزئيات كثرية. البعض

ولعل مما خيدم عملية إظهار الفروق بني الفئات مساندا بالرسوم البيانية، إذا            
أما املتوسطات احلسابية فال تصلح    . كانت مرات التكرار أو النسب املئوية متوفرة      

  .غرضهلذا ال
ومثال ذلك أن يكون هدفنا من الدراسة هو تقومي الربامج اإلخبارية إلحدى            

ولكن . ستبانة بشكل مستقل  اإلذاعات، فال يصح عرض إجابات كل فقرة يف اال        
نقـسمها  أن  علينا أن نصنفها يف ضوء التقسيمات الرئيسة ملوضوعات البحث، و         

  ...وضوعاتحترير اخلرب، الوسائل املساندة، امل: إىل فئات مثل
التفاصـيل املوجـودة عـادة يف       (ضرورة مراعاة كون املادة العلمية اخلام        -٢

وإمنـا  .  عند إعداد تقرير البحث    ، ال تدرج يف املنت    ،)ستبانةستمارة أو اال  اال
 إىل  جال حنتا كما أننا   . درج يف املنت امللخصات، وليست امللخصات كلها      ت

ولعل هذا مما مييزها عـن      . ائجها ولكن نت  ،إدراج تفاصيل العمليات احلسابية   
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 اليت تقتضي أن يدرج املؤلف فيهـا        ،الكتابات التعليمية للعمليات احلسابية   
  . للعمليات احلسابية،اخلطوات التفصيلية

 أن هذه الوسـائل     ،كما اتضح معنا يف الباب اخلاص بوسائل التحليل العامة         -٣
ـ  .  لكل حبث ولكل غرض    ، كلها ،حصائية ال تصلح  اإل ث أهدافـه   فلكل حب

أما إذا سـقط مـن      . واألصل أن يتم حتديد ذلك يف خطة البحث       . وطبيعته
 وسـائل   ، هدف حمـدد   يلكل حبث ذ  على الباحث مراعاة أن      اخلطة، فإن 
زعة املركزية    وقد خيطر يف ذهن الباحث أن يستخدم مقاييس الن        . تناسبه أكثر 
أنه يفهـم يف    ظهار  ذلك إل و.  بدال من اجلدولة والنسب املئوية     ،أو التشتت 

من املبادئ األساسية، وهو ـذا يـربهن علـى           أكثر   التحاليل اإلحصائية 
حـصائية   كم يعرف الباحث من هذه الوسائل اإل       ،فاملسألة ليست . العكس
 ولكن إىل أي درجة من العمق يعرف، حبيث يصبح قادرا علـى             ؟فحسب

  حتديد األنسب للغرض احملدد؟
 أفضل تعبريا عـن     ، أو النسب املئوية هلا    فاجلداول املبنية على مرات التكرار    

 املراد منها إبراز االختالفات     ، لعرض مادة علمية   ،اجلداول املبنية على املتوسطات   
والنسبة املئوية املبنية على جمموع أفـراد       . رد الوصف  ،بني األصناف املختلفة  

. ملتعددة داخل الفئات ا   ،العينة أفضل يف توضيح الصورة الكلية من النسب املئوية        
والنسب املئوية املبنية داخل الفئات ضرورية إلبراز الفروق بني مكوناا؛ ولكنها           

ة على النسب املئوية املبنية علـى       ؤسسال تغين عن اجلداول أو الرسوم البيانية امل       
  .جمموع أفراد العينة

  إذا أردنا وصف الفرق بني املستمعني إلذاعة الرياض مـن الـذكور     ،ومثاله
 فال ميكن االستغناء عن استخدام النسبة املئوية املبنية على جمموع أفراد            ،واإلناث

االهتمام بربامج  : أما إذا أردنا إبراز ظاهرة غريبة داخل فئات اإلناث، مثل         . العينة
هنا، البد من بناء النسبة املئوية      . يزيد عن االهتمام بربامج األسرة    بينهن  الرياضة  
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ومع هذا ال نستغين عن بيـان نـسبة         . ناث فقط على جمموع أفراد العينة من اإل     
قد تكون صغرية جدا يف العينة،       ثافنسبة اإلن  .اإلناث إىل نسبة الذكور يف العينة     
أربعـني   و ،الذكور مائة عدد    فلو افترضنا أن   .أي ال متثل نسبة اإلناث يف الطبيعة      

ـ     ،ناث عشرة فقط  عدد اإل ، و يعتنون بربامج الرياضة  منهم   نني  وسبعة منـهن يعت
، فإن القول بأن اإلناث يعتنني بالرياضة أكثر من الذكور يعتـرب            بربامج الرياضة 

شارة إىل العـدد احلقيقـي    فالبد أن تكون هذه املقارنة مقرونة باإل    .قوال مضلال 
  .ناث أو نسبة كل منهما يف العينةللذكور ولإل

أو استخدام اجلداول إلبراز بعض اإلحصائيات أو جتسيد بعـض األفكـار             -٤
 كمـا هـو احلـال يف التحاليـل          ، والسيما املفاهيم املعنويـة    ،املعلومات

 يف اجلدول أو الـشكل      ، ومراعاة عدم حشد معلومات كثرية     .)٢٧٩(العاملية
 ما  وضع و ، يف املنت  ،واألصل يف استعماهلا هو إثبات الدليل األقوى      . الواحد

  . أو يف جدول آخرللمساندة يف احلاشيةالبد من إضافته 
 اإلكثار من اجلداول واالقتصار فيها على اجلداول اليت تـربز األفكـار             عدم -٥

واألمر نسيب فيوازن الباحث بنفسه بني كمية املكتـوب يف فـصل            . العامة
عرض  األفضلمن فقد يكون  .  اجلداول، ويستشري بعض القراء    النتائج وكمية 

،  البحـث  بعض النتائج كتابة، ممزوجة بتعليقات تربز احلقائق املتصلة مبحور        
  .بدال من عرض جدول مفصل

بشيء من  التعليق على اجلداول مبا يربز النقاط املتصلة مبحور البحث، ممزوجة -٦
ومثال ذلك يف دراسة لصفات القائم باالتصال ميكن أن         . االستنتاج املتحفظ 
حصائية تؤكد الفرضية القائلة بـأن      ن هذه النتيجة اإل   إ: "يعلق الباحث بقوله  

وإذا كانـت   ".  أكثر توجها إىل الصفات الشخصية للمصدر      املسلمني مثال 
                                                 

  .Rummel pp. 482-497مثالً  رنظا )٢٧٩(
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هناك قيود على هذا التعليق فيذكرها الباحث مع التعليـق أو يرجئهـا إىل              
  .مبحث املناقشة يف الفصل األخري من تقرير البحث

وعلى الباحث أثناء عرض النتائج وعند التعليق جتنب تكـرار املعلومـات            
يت خبالصة هلا، أو أن ينتقي منـها        ألكن له أن ي   و. املوجودة يف اجلداول كما هي    

انظر . ( يستند مباشرة إىل هذه اجلداول فينبه إليه       اهمة فيربزها، أو استنتاج   منقاطا  
  .)البحيثات التدريبية

يف صفحة  حة الواحدة    جعل اجلدول الذي ميكن أن حتتويه الصف       ،ويلحق ذا 
  . بني صفحتنيمن تقسيمهواحدة، بدال 

�����+�.;W� �
عد معيارا نافعا لتحديد    ت إن طريقة عرض نتائج البحث       :يقول مؤلف الكتاب   -١

يف ناقش هذه العبـارة     . درجة انتماء البحث إىل نوع حمدد من أنواع املعرفة        
  . دراستك هلذا الفصل وفصل تصميم منهج البحثضوء

 هل جتد من الضروري تقسيم احلديث عـن         ،من خالل قراءتك هلذا الفصل     -٢
قسم للدراسات اليت تستخدم األسـلوب      : اط املنهجية إىل قسمني   بعض النق 

الكيفي، وآخر للدراسات اليت تستخدم األسلوب الكمي؟ أسند إجابتـك          
  . والنقليةباألدلة العقلية

 ونـاقش طريقتـها يف      ،)النوعي( الكيفيختر دراسة استخدمت األسلوب     ا -٣
  .تعلمتهاعرض النتائج، يف ضوء القواعد العامة املنهجية اليت 

 وناقش طريقتها يف عرض النتائج،      ،الكميختر دراسة استخدمت األسلوب     ا -٤
  .يف ضوء القواعد العامة املنهجية اليت درستها

 وناقش طريقتها يف عرض النتائج، ،كيفيالختر دراسة استخدمت األسلوب   ا -٥
  .يف ضوء القواعد العامة للجوانب اجلمالية األساسية اليت درستها
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 وناقش طريقتها يف عرض النتائج،      ، الكمي  دراسة استخدمت األسلوب   خترا -٦
  .يف ضوء القواعد العامة للجوانب اجلمالية األساسية اليت درستها

 ،ختر دراسة مقارنة أو دراسة قام الباحث يف جزء منها باملقارنة بني شيئني            ا -٧
  .وناقش طريقتها يف ضوء ما درسته

 متثل كـل    ،نيالكيفي والكمي أو دراست   ختر دراسة استخدمت األسلوب     ا -٨
 ا إىل حمور موضوع البحث    م وناقش درجة انتمائه   ،منهما نوعا من األسلوبني   

  .فيها أو فيهما
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�א�.-��א3	'�2وא��18ون �
  عالمات الترقيم

قد يستهني الباحث أحيانا بعالمات الترقيم؛ ولكنها يف احلقيقة تقوم بوظيفة           
.  بل ال ميكن االستغناء عنها يف حاالت أخـرى ال يستهان ا يف بعض احلاالت،     

  .)٢٨٠(وسيتناول هذا الفصل بعض العالمات الشائعة للترقيم
ولعل العناية بعالمات الترقيم يف اللغة العربية بدأت باجلهود اليت بذهلا علماء            

من وظائف التـرقيم  ف. السلف، يف تسجيل تالوة القرآن الكرمي كتابة، أي جمودة 
  أا تساعد على التعرف على مواطن الوقف والسكتة واالبتداء،         ،يف علم التجويد  

ل مساعا، واحلفـاظ    نِز على تالوة القرآن الكرمي كما أُ      -مكانقدر اإل -واحلفاظ  
 فاألصل يف حفظ القرآن الكرمي أـا روايـة   .على معانيها من اخللط والتحريف 

  . والكتابة تسندها، وليس العكس�مسموعة متصلة إىل النيب 
  فقـد كانـت  ،ا كانت الدقة يف التعبري مطلبا أساسا يف الكتابات العلمية      ومل

دف عالمات الترقيم يف الكتابات العلمية       ف .العناية بعالمات الترقيم أمرا طبيعيا    
  . ئ املعاين يف ذهن القارإجالءإىل إزالة اللبس، و

�*?C����E�W,���א�\���5وא� �
  :التالية ر أكثرها استعماال يف العالماتوعالمات الترقيم كثرية ولكن ميكن حص

  .النقطة -١
  . عالمة االستفهام -٢

                                                 
   Turibuian, A ManualP Turibuan, Student's براهيم، باشا؛ مجال الدين؛إ )٢٨٠(

 American Psychological Association.  
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  . والتأثرعالمة االنفعال -٣
  . النقط الثالث املتتالية -٤
  .الفاصلة -٥
  .الفاصلة املنقوطة -٦
  . النقطتان املتعامدتان -٧
  .الشرطة أو الشرطتان -٨
  .القوسان -٩

  . القوسان املعقوفان-١٠
  .ملزخرفة األقواس ا-١١
  . عالمة التنصيص-١٢
  . اخلط املائل-١٣
  . الترقيم املتسلسل-١٤

  :النقطــة
  :يما يلتستعمل النقطة ألغراض خمتلفة، من أبرزها 

 م أامسيةكانت مجلة أتستعمل إلاء مجلة متكاملة من حيث قواعد اللغة سواء  - أ
النقطة داخـل   وجيوز استخدام   .  وبالتايل تفيد معىن مستقال    ، مركبة مفعلية أ 

عالمات التنصيص، إذا كانت مجلة مكتملة بذاا، والسـيما إذا كانـت            
ويف هذه احلالة تغين عن النقطة اليت تقع يف اية اجلملة اليت احتوت             . طويلة

  :االقتباس، ومثاله
 قوهلم هذا حـديث صـحيح     "حوى الكتاب تعقيبا على قول ابن الصالح        

  ."سناد، دون قوهلم حديث صحيحاإل
يفضل نقلها إىل احلاشية إذا كانت طويلة أو        ف ،ا بالنسبة للجمل االعتراضية   أم

نه ميكن يف بعض احلاالت معاملتها      إومع هذا ف  . تؤلف مجلة متكاملة، لغة ومعىن    
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 اجلملة االعتراضية املتكاملة داخل القوسـني، دون        إلاءباملثل، أي وضع نقطة     
  :الهاحلاجة إىل وضع أخرى بعد القوس الثاين، ومث

  .)انظر التعليق على النص يف املبحث األول من الفصل الثاين( 
يفضل وضع النقطة اليت تنهي اجلملة قبل قوسي رقم التوثيق، وذلـك ألن              -ب

  .التوثيق ليس جزءا من النص
عالمة التنصيص الثانية، إذا كانت اجلملة تنتـهي  ين أو   تأيت عقب القوس الثا    -ج

يت حتتوي على كلمة أو عبارة، أو مجلة فرعية،         بالقوس أو بعالمة التنصيص ال    
  :غري مكتملة بذاا، ومثاله

  ".مقطوع بصحته"وأكد املؤلف أن ما أخرجه الشيخان  
  ".صحيح"وافق احملقق املؤلف يف كون احلديث  

يفضل استخدامها عقب الفقرات املرقمة، اليت تبدأ من سطر جديد، حىت لو             -د
  :ريا لألمر، ومثالهمل تكن مجلة كاملة، وذلك تيس

  :جيب أن تتوفر فيه الشروط التالية 
  .أن يكون جديدا -١ 
  .أن يستحق البحث -٢ 

الفقرات املرقمة تتكون من مجلة     بعض  وذلك بدال من الفاصلة، والسيما أن       
  .ملة فتعامل كغريهاتملة أو عدد من اجلمل املكتمك
  :ختصرة، ومثالهالكلمات أو األمساء امل قد تستخدم عقب األحرف أو -هـ

  )صندوق الربيد( .ب. ص 
  :عالمة االستفهام

اء مجلة مفيدة، وتنوب عـن النقطـة يف        تستخدم عالمة االستفهام عادة إل    
وال فرق يف   . جابة عليها إ أي اجلمل اليت ينتظر قائلها       ،حاالت اجلمل االستفهامية  

ناك فرقا بـني    وهنا يالحظ أن ه   . ذلك بني اجلملة اليت تبدأ حبرف استفهام أو ال        
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  :احلاالت التالية
 مجلة استفهامية قائمة بذاا، وتنتهي بعالمة استفهام، وذلـك ألن الـسائل             -أ  

  :يسأل، وينتظر اإلجابة، ومثاله
   من ربك؟ 

 ولكنها بني عالميت تنصيص،     ، من مجلة خربية   اًمجلة استفهامية بصفتها جزء    -ب
 داخل عالمـة التنـصيص،      وهنا توضع عالمة االستفهام عند اية اجلملة،      

  :، ومثالهاإلجابةوذلك ألن السائل عند توجيه السؤال كان ينتظر 
  " من ربك؟"يسأله امللك  

 من مجلة خربية ال تقع بني عالمات التنصيص،         اًمجلة استفهامية بصفتها جزء    -ج
  :فال توضع هلا عالمة استفهام، ومثاله

  .يسأله امللك من ربك 
املقصود منها االستفهام بقدر ما هو التوجيه والطلـب         مجلة استفهامية ليس     -د

وذلك ألن الناطق باجلملة ينتظر . املؤدب أو الرجاء فتوضع هلا عالمة استفهام
 بني عالمـات تنـصيص يف       إال ،ومثل هذه اجلملة عادة ال توجد     . استجابة

  :الكتابات العلمية اليت تتعامل مع األعمال األدبية غالبا ومثاله
  ).يقوهلا املدير للموظف عنده( تلك األوراق؟ بإحضارهل تسمح " 
  )."ذايقوهلا زميل لزميل أو طالب ألست(هل تسمح يل باحلديث؟  

جابة أو اسـتجابة،   إإن القاعدة العامة هي أنه يف حالة انتظار الناطق للجملة           
فال توضـع   ا،   حني التلفظ    ،اال ينتظره توضع هلا عالمة استفهام؛ أما إذا كان        

وذلك ألن العبارة أو اجلملـة بـني        . ة االستفهام إال بني عالميت التنصيص     عالم
عالميت التنصيص تعين أن العبارة مردودة إىل الوضع الذي قيلت فيه، وكان قائلها         

  .جابة أو استجابة، حني سألإاألصلي ينتظر هلا 
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  :عالمة االنفعال
للتعبري عـن    وهي تستخدم    . عالمة التعجب  ، أحيانا ،تسمى عالمة االنفعال  

التعجب عرب عن   ت وقد   .ةأو املستنكر االنفعاالت النفسية جتاه األشياء غري املتوقعة       
  .وتنوب عن النقطة... عجاب، أو الفرح، أو احلزن، أو التهكم، أو التحذير اإلأو

ال هلـذا   . وعموما تعرب هذه العالمة عن العواطف أكثر مما تعرب عن الفكـر           
عالمـيت  ، إال أن تأيت ضمن اقتباس مباشـر بـني            يف الكتابات العلمية   تستخدم
  :، ومثالهتنصيص

   !حذار حذار !واخيبتاه !احسرتاهو !رائع !ءاله مع اهللا 
  :النقاط الثالث املتتالية

  :تستخدم النقاط الثالث، يف وضعها األفقي يف احلاالت التالية
النص  ذف يف  إىل وجود ح   ئ تستخدم هذه النقاط الثالث املتتالية لتنبيه القار       -أ  

يف حالة االقتباس املباشر، أي أن تستعمل بني عالمات التنصيص وما يقـوم             
  :مقامها، ومثاله

وهو قول  ... اليهود والنصارى  :ثل م ،وهو قول أصحاب الديانات األخرى    "
  ."خيالف الكتاب والسنة

 تستخدم خارج عالمات التنصيص للغرض نفسه، وغالبا لتجنـب تكـرار            -ب
كما تستعمل لتنوب عن االستنتاجات،     . قبل وردت من أو عبارات    كلمات

املسبوقة جبملة أو عبارة، من املفروض أن تكون قد أصبحت معروفة لـدى             
  :دراكها تلقائيا، ومثالهإميكنه   أوئالقار

واحد زائد واحد يساوي اثنني، ومائة زائد       . ليست كل األمور مثل احلساب    
  ...مائة

اجلملة اجلديدة إال إذا كانـت داخـل        ويالحظ جتنب استخدامها يف بداية      
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 يف ، يف الغالـب، وتأيت النقاط الـثالث . عالمة تنصيص باعتبارها اقتباسا مباشرا  
صيص أم نوهذا حيدث سواء أكانت داخل عالمات الت    . ايتها يف   وسط اجلملة أو  

  . خارجها
  :الفاصلــة

  :للفاصلة استخدامات عديدة ومن أبرزها ما يلي
ة لتفصل العبارات أو اجلمل االعتراضية عن اجلملة الرئيسة،          تستخدم الفاصل  -أ  

خالل باجلملة الرئيسة مـن حيـث       إمكانية االستغناء عنها، دون     إيف حالة   
وذلك بصفتها بديال للقوسني لتمييز عبارة أو مجلـة         . قواعد اللغة أو املعىن   

 وتأيت الفاصـلة يف   . اعتراضية تقوم بوظيفة الوصف لكلمة أو عبارة تسبقها       
.  ا يال تنته بداية اجلملة االعتراضية ويف ايتها إذا كانت اجلملة األساسية          

ن النقطة تغين عن    إأما إذا جاءت اجلملة االعتراضية يف آخر اجلملة الرئيسة ف         
  :الفاصلة الثانية، ومثاله

   أصال لتخريجإنشاؤهالقد زار مدير اجلامعة كلية الدعوة، اليت مت  
  .يف جماالت مساندة للدعوةالدعاة أو تأهيلهم  

 بصفتها بديال حلرف العطـف،       أو العبارات،  كلماتبعض ال قد تفصل بني     -ب
  :ومثاله

  ...عالم، االستشراققسم الدعوة، اإل: تتكون كلية الدعوة من 
قد تأيت مع حرف العطف لتمييز األصناف الرئيسة عن األصناف املتفرعـة             -ج

  :عنها، ومثاله
كلية و ،كلية العلوم املالية واإلدارية   ، و كلية التربية :  من جامعة طيبة تتكون   

  .الطب
يف كتابـة    أو   قد تأيت بديال حلرف اجلر، الذي يربط بني عبارتني أو أكثـر،            -د
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، كل فقرة حتتل    جمزأ  وخباصة عندما يكتب يف سطر واحد، أي غري        ،العنوان
   .سطرا جديدا

  .لعربية السعودية، اململكة ا٤١٣٢١ ، املدينة املنورة١٠٥١٤٨ .ب.ص 
  :تأيت للفصل بني مجل قصرية متكاملة إعرابا، تؤلف مجلة طويلة، ومثالهقد  -هـ

للكتـاب    فاجتمع .كان العنوان براقا، واملؤلف مشهورا، واملضمون جيدا       
  .أسباب النجاح الباهر

تأيت الفاصلة عقب القوس الثاين مباشرة، ولكنها ال تأيت قبل القـوس األول،             -و
  :ومثاله

  .ملتصقة ا ، إذا لزم األمر،)نيانظر القوس(وتأيت الفاصلة بعد القوس الثاين  
  :الفاصلة املنقوطة

كل واحدة منهما    تستطيع   ،تستعمل الفاصلة املنقوطة عامة للربط بني مجلتني      
 دون إضافة من حيث قواعد اللغة، ولكن من حيث املعىن يكون            ،الوقوف بذاا 

  :ومن استعماالا احلاالت التالية. لة التالية هلاأكثر اكتماال بإضافة اجلم
 بذاا  االستقاللا  م تستعمل للتفريق بني عبارتني أو مجلتني تستطيع كل منه         -أ  

  :األساسية يف اجلملة، ومثاله ولكنها من األجزاء
إىل فـصلني    هناك أربع مستويات يف املرحلة اجلامعية؛ وكل مستوى ينقسم        

  .دراسيني
  : بني أجزاء رئيسة، حتتوي على أجزاء فرعية، ومثالهتوضع للفصل -ب

  :هناك أربع مدن يف العامل يزيد عدد سكاا على العشرة ماليني 
 اليابان؛ لندن، اململكة املتحدة؛ نيويورك، ولوس أجنلس، الواليـات         طوكيو،

  .املتحدة األمريكية
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  :وتستخدم للفصل بني عدد من املصادر ضمن حاشية واحدة، ومثاله -ج
  .٢٢٢بن باز ص ا؛ ١١١بن تيمية ص ا 

  :النقطتان املتعامدتان
  :  يف احلاالت التالية، عموما،تستخدم عالمة النقطتني املتعامدتني

  بأن نصوصا سـوف تتبع، سواء كانت العالمة مسبوقة بفعل         ئ لتنبيه القار  -أ  
  :أو مشتقاا أو غري مسبوقة بذلك، ومثاله" قال"
  ".م متفقون يف األصولإلماء يف الفروع فومع اختالف الع: "قال 

كانـت  أتوضع النقطتان املتعامدتان للتنبيه إىل أن تفاصيل سوف تتبع سواء            -ب
  : غري مكتملة، ومثال هذا االستخدامماجلملة السابقة هلا مكتملة لغويا أ

: تتكون كلية الشريعة وأصول الدين يف القصيم من عدد من األقـسام                
علومه، السنة وعلومها، الفقه، أصول الفقه، العقيدة واملذاهب        قسم القرآن و  

  .املعاصرة، الدعوة والثقافة، االقتصاد
تستعمل للتنبيه إىل تفاصيل ذات أرقام أو أحرف أو تقسيمات مرتبة متتابعة             -ج

  :بشكل عمودي أو أفقي، ومثاله
  :عناصر اخلطة 

  . العنوان-أوال 
  . الدوافع-ثانيا 
  .املشكلة حتديد -ثالثا 

  : أيضاًومثاله 
) ٢ حصر املـادة العلميـة،    ) ١: ويتألف التحليل من ثالث خطوات        

  .ترتيب أصنافها) ٣تصنيفها، 
تستخدم للفصل بني اسم السورة ورقم اآلية، والساعة والدقائق، ورقم العدد            -د
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  :بالنسبة للدورية والصفحات احملددة فيها، ومثال هذا االستخدام
  ٣: الفاحتة 
  ١٢:٥٠ :وكانت عقارب الساعة تشري إىل 
  ٩٩-٧١: ٢٦العدد  
  : العنوان، الذي يبدأ من أول السطر، ومثالهيف ايةقد تستخدم  -هـ

  :عناصر اخلطة 
  العنوان،: هناك عناصر أساسية وأخرى ثانوية ومن األساسية 
  .وحتديد املشكلة 

  :الشرطة أو الشرطتان
 ألغراض خمتلفة ومن أبرز استعماالا      وتستخدم الشرطة املفردة أو الشرطتان    

  :يما يل
  . تستخدم فاصلة بني عالمة الترقيم بدل النقطة كما هو قيد االستعمال–أ 

حدامها احلد األدىن،   إتأيت الشرطة مفردة لتعرب عن املدى بني القيمتني، متثل           -ب
 واألخرى متثل احلد األعلى، وقد يترك فراغ بني القيمتني والشرطة وقـد ال            

  :يترك فراغ، ومثاله
  ٤٧٠ - ٤٣٠أو  ٤٧٠-٤٣٠ من 

  : بني العدد واملعدود، ومثاله أيضاًتأيت -ج
   العنوان -١أو   العنوان،-أ   العنوان،:أوالً 

تأيت لتفصل بني ركين مجلة، يطول فيها الركن األول، ويقوم فيهـا الـركن               -د
ـ   يكما ه ... الثاين بوظيفة الشرح أو التأكيد     تخدامات  احلال يف بعـض اس

  .الفاصلة
ويالحظ أن النقطة يف اية العبارة أو اجلملة الثانوية تنوب عـن الـشرطة              
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  :الثانية، ومثاله
كما سبقت   -االلتزام بقواعد الترقيم يف بعض احلاالت ضروري ال غىن عنه         

  .اإلشارة
 صال يـنق  تأيت الشرطة أحيانا لتعمل عمل القوسني، لتحتوي مجلة اعتراضية،           -هـ

 متساوية؛ وقـد    مبسافة وتفصل عن ما قبلها وما بعدها     . يئا من املعىن  حذفها ش 
حتتضن الشرطتان العبارة املعترضة أو تبتعدان عنها مبـسافة متـساوية مـن             

  :اجلهتني، واألفضل أن حتتضنها دون مسافة، ومثال هذا االستخدام
   ...-رمحه اهللا-قال املؤلف  

عند  ،الشهرة لبسا بسبب االقتصار على   تأيت أحيانا لتضم معىن ذا أمهية يزيل         -و
شـهرة واحـدة،    اسم   يف   -أحدمها رجل واآلخر امرأة   -اشتراك شخصني   

  :ومثال هذا االستخدام
  ... على-باحثة-" سعود" و-باحث-" سعود"اتفق  

  :القوســان
 تأيت عالمة القوسني يف وسط الكالم لتحتوي على معان ليست من أركـان              -أ  

  :توضيح جزء منه أو لتفسريه، ومثالهالكالم األساس، ولكن ل
بن أيب طالب   ا أحد التابعني الذين الزموا اخلليفة علي     ) بفتح الشني (الشعيب   
  .طويال
هلا مرادفات   )أي أحد األحكام يف الشريعة وهي بني الفرض واملباح        (السنة   

  .كثرية منها املندوب، واملستحب، والنافلة
 قد ال يكون توضيحا أو تفسريا،       اعتراضية،، أو مجلة    تأيت حمتوية على تعليق    -ب

  :ومثال هذا االستخدام
  ).عليه السالم(عيسى  
  ).رضي اهللا عنه(أبو بكر الصديق  أو 
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إىل مواقع أخرى يف الكتاب الواحـد،       أو إحاالت   شارات  إقد حتتوي على     -ج
  :االستخدام ومثال هذا

  .)انظر فصل احلقائق( 
 شـارة بـني    فمن طرق التوثيق اإل    .وثيقللقوسني استخدامات أخرى يف الت     -د

صدار والصفحة عقب النص    قوسني إىل شهرة مؤلف املصدر أو إىل سنة اإل        
  :املعىن املنقول، ومثال هذا االستخدام أو
  )١١٧، ص١٤١١صيين ( 
 يستخدم القوسان عند ترقيم النقاط املتسلسلة أو ترقيم احلواشـي؛ وقـد            -هـ

  :ثالهيقتصر األمر على القوس الثاين، وم
  للتوثيق،) ٢(للجمل االعتراضية، ) ١: (يستخدم القوسان ألغراض ثالثة 
  . للترقيم) ٣( 
  ...للجمل) ١: يستخدم القوس املفرد ألغراض ثالثة 

للنصوص  يستخدم البعض القوسني بدال من عالمة التنصيص والسيما بالنسبة         -و
 ألحاديـث او  املقدسة مثل اآليات القرآنية، مع زخرفتها أو مـضاعفتها، أ         

  .النبوية
قد يستخدمها البعض نيابة عن عالمة التنصيص اليت تربز األمساء أو العناوين             -ز

أو املصطلحات اخلاصة، والسيما إذا جاءت ضمن اقتباسات مباشرة، داخل          
  :عالمات تنصيص، أو لتمييز األمساء األجنبية اليت تكتب بالعربية، ومثاله

إىل بعض قواعد التأصيل للعلوم ) سالميعالم اإل اإلمدخل إىل(وقد أشار يف كتابه   " 
  ."نسانيةاإل

  للجمهور يف دراسة Ross )روس(و  Stone) ستون(اشترك  و 
  . يف التعبري عن املعادالت الرياضيةتستعمل -ح
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سـواء   تستعمل مع األرقام املتسلسلة كما هو األمر بالنسبة ألرقام احلواشي          -ط
  . يف احلاشيةميف املنت أكانت بالنسبة للرقم املوجود أ

  :القوسان املعقوفان
تتداخل مـع اسـتعماالت الـشرطتني       قد   املعقوفني استعماالت    نيللقوس

  :يما يلواستعماالت أخرى ومن أبرزها 
  وتستعمل هذه األقواس عند إضافة معلومات على نص يتم حتقيقه أو نـص             -أ  

نة يف الـنص    واإلضافة قد تكون توضيحا لنقطة معي     . منقول أو نص مترجم   
  :أو تصحيحا أو استكماال لنقص ورد يف النص األصلي، ومثاله املنقول

  .]سنة تسع ومائتني[هو أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي ولد "الترمذي  
   أمحد]بن[مام العامل أبو جعفر املبارك ابن املبارك فأخربين به الشيخ اإل" أو 
  "بن زريق احلداد 
  " الثالث من هذه املقدمة]الباب[هذا آلخر القول يف " أو 

 لعبارة أو كلمة اعتراضية تأيت يف وسـط          أيضاً وتستعمل األقواس املعقوفة   -ب
  :مجلة تقع بني قوسني، ومثال هذا االستعمال

  .)٢  يف اجلدول رقم أيضاً]٧=  ن [انظر نتيجة اموعة الضابطة( 
 احملقق لينبه إىل أن كل      ىل املنت إقد توضع لعنوان الفقرة أو الفقرات املضافة         -ج

  : من إضافات احملقق، ومثالهوما ورد حتت ذلك العنوان ه
  :]شرح الغريب[ 
  .نوع من جيد التمر، من متر املدينة: العجوة) بعجوة( 
  .تطعم ما يبقى يف الفم من آثار الطعام: التلمظ) يتلمظها( 

  . املعادالت الرياضيةتستعمل يف -د 
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  :األقواس املزخرفة
ولكن أشهرها ما يرد يف تنـصيص اآليـات         وأشكال،  قواس أنواع   هذه األ 

  : ومن أشكاهلا.القرآنية وللتعبري عن بعض العمليات احلسابية
 }    {   

  :عالمة التنصيص
،  وايته من أبرز استعماالت عالمات التنصيص حتديد بداية االقتباس املباشر        

  : ومنها،وهناك استعماالت أخرى
) قتبـاس لال الـنص احلـريف   (يص حول االقتباس املباشر      توضع عالمة التنص   -أ  

، إليهـا أما االقتباس باملعىن فقط فال حيتـاج        . لتحديد بداية االقتباس وايته   
  :ومثاله

  ."يقرون بالتقليد وهؤالء ال يدعون االجتهاد وال: "قال ابن القيم 
ويالحظ أنه يف حالة النص احلريف الطويل يفضل البدء مـن أول الـسطر،              

برازه بوضعه مستقال يف    إويتم  . السيما النص الذي حيتوي على فقرات متعددة      و
. فقرة جديدة تتميز باألسطر القصرية ذات املـسافات القـصرية، أي املتقاربـة            

والطول نسيب، ولكن ميكن اعتبار النص الذي يشغل أكثر من سطرين اثنني نصا             
  :تنصيص، ومثاله به أن يوضع يف الصيغة املقترحة، دون عالمات اًجدير

ـ     "وقال احلافظ ابن احلجر العسقالين يف كتابه           نالنكت على كتـاب اب
وظاهر كالم املـصنف أن     ،  حول تعليقه على كتب احلديث اخلمسة     " الصالح

 شـيئا   ان فيه إكذلك ف  وليس األحاديث اليت يف الكتب اخلمسة حيتج ا مجيعا       
لالستشهاد به من حديث     ال يصلح   بل وفيها ما   ،كثريا ال يصلح لالحتجاج به    

  .املتروكني
من استعماالت عالمة التنصيص متييز عناوين املقاالت املنشورة يف الدورية           -ب

  :بوضع العنوان بداخلها عند التوثيق، ومثاله
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  ىدور وسائل االتصال يف التوعية البيئية لد"شريف، حسني أمحد،  
  ١٩٨٩ املركز العريب لبحوث املستمعني واملشاهد" ، األطفال 

  .١٠٣-٩٧: ٢٦عدد 
.  غري منقول، ولكن يريده املؤلف بصورة حمددة،د نص حريفيتستخدم لتحد -ج

  : أو مجلة، ومثالها أو امساوقد يكون هذا النص كلمة أو عبارة أو عنوان
  :حدد اجلملة الصحيحة من الفقرات التالية 
  " القائمة األولية للموضوعات يف خطة البحث هي منهج البحث" 
  .والتأييديراد األدلة الالزمة يف حاليت الرفض إاقش هذه العبارة مع ن 

تستخدم عالمة التنصيص املفردة للنص الذي يأيت داخل نص حريف منقول،            -د
  :ومثاله

  :قال مدرس منهج البحث 
 املرات  إحدى ويف   .دقة العنوان املختار للبحث دليل على دقة اخلطة       " 

 ،فقهي ال يتجاوز عشر صـفحات     سألت أحد الطالب عن عنوان لبحث       
  "فما رأيكم يف هذا العنوان؟'` سالمالصالة يف اإل`: فأجاب

 حىت ال ختتلط باألحرف     ،تستخدم عالمة التنصيص لتمييز األمساء األجنبية      -هـ
  :أو الكلمات اليت تسبقها أو تلحقها، ومثاله

  "...شرام"و " أتوود"ويرى  
  . للترمجة احلرفية، أيضاً،تستخدمو 

  :ة املائلشرطةال
ستخدم لبيان التقسيمات الفرعية وهو استعمال شائع عند تـرقيم الوثـائق      ت -أ  

  :الرمسية، ومثاله
  )٤٤١١/ع/أو م( م/ ع/ ٤٤١١ 
  يتفرع منه أما الرقم" ع"هو التقسيم الرئيس، و " م"وهذا يعين أن ( 
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  ")ع"فهو متسلسل يتفرع عن  
املقام يف الكسور االعتيادية، وقد     قوم مقام اخلط الذي يفصل بني البسط و       ت -ب

  :يأيت معكوسا يف العربية، ومثاله
  )٠ر٢٥ = ٤÷١( ر٢٥ = ٤\١ 

  : للفصل بني اليوم، والشهر والسنة، ومثاله أيضاًستخدمت -ج
  هـ٢١/٠٩/١٤٢٩ 

  .، يف حالة الكلمات املتعددة أو العبارات القصرية"أو"وقد تستخدم لتعين  -د
  .)٢٨١(نوان الكتاب واسم املؤلف قد تستخدم للفصل بني ع-هـ

  :الترقيم املتسلسل
 لبيـان   ،األفضل عند استخدام الكلمات للترتيب أو األحرف، أو األرقـام         

أوال، (تسلسل عدد من النقاط يربطها رابط واحد أن نستخدم الترتيب املكتوب            
 ملـا   ...)أ، ب، ج، د   (نستخدم األحرف اهلجائية بالترتيب األجبدي        مث ...)ثانيا
وإذا لـزم   .  ملا يتفرع عن األحرف اهلجائية     ..)٣،  ٢،  ١(األرقام   رع عنه، مث  يتف

 القوسنيانظر مبحث   .(األمر ميكن العودة إىل األرقام مصحوبة بالقوس الثاين فقط        
  .)يف هذا الفصل

 إنباألحرف  واملنطق وراء هذا الترتيب هو أن الفقرات الرئيسة اليت يعنون هلا
العادة ال  دل ذلك على خلل يف التصنيف؛ وهي يفزادت عن عدد األحرف فقد ي

إىل درجـة    ن احتمال زيادا ال تصل    إولكن يف حالة الزيادة ف    . تزيد عن العشرة  
  .احتمال زيادة التفريعات يف مستوى األرقام

 خـالل مكان جتاوز تفريع إىل الذي يليه، ولكـن دون اإل         ويالحظ أنه باإل  
  .)"١" مث يتفرع عنها "أوال"م فمثال ميكن استخدا. بالترتيب املقترح

                                                 
  .١١٥-١٠٧ودة وعبد اهللا  ف)٢٨١(
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انظـر  . (وهذا يكون مع مراعاة االطراد يف الفقرات األخرى التابعـة هلـا           
  .)يف فصل مكمالت التقرير العناوين


א�����,��W� �
وهـي   ،ختضع طريقة استعمال عالمات الترقيم إىل حد ما للذوق الشخصي         

ا فإن االطراد   ومع هذ . تظهر خاصة عندما يقرأ اإلنسان املكتوب بصوت يسمعه       
  :ها ومن، وهناك قواعد عامة يفضل مراعاا.حوالشيء ضروري يف مجيع األ

نادرة،  ال يف حاالت  إيالحظ أن عالمات الترقيم ال توضع يف بدايات اجلمل           -١
  .قد تقتصر على عالمات التنصيص والقوسني

يالحظ عموما أن عالمات الترقيم الفردية تتبع ما قبلـها مـن األحـرف               -٢
لكلمات مباشرة بدون فراغ يفصل بينها، يتبعها فراغ ليفصل بينها وبني ما        وا

بـرامج  وهذا مينع بدء السطر بعالمة ترقيم، يف حالة استخدام          . يأيت بعدها 
  . الكلماتاليت تعاجل اإللكتروينالصف 

 دون أن   ، فاألفضل أن حتتضن ما يقع داخلـها       ،أما عالمات الترقيم الزوجية    -٣
 ما بداخلها فراغ يفصلها من اجلهتني عن الكلمة الـسابقة           يفصل بينها وبني  

 أفضل من ، رمبا كانقيمروابتداء السطر باجلزء األول من عالمة الت. والالحقة
  .بقاء اجلزء األول من العالمة الزوجية يف اية السطر السابق

ة االعتراضي  لتمييز اجلمل-أحيانا-تستخدم الفاصلتان، والشرطتان والقوسان  -٤
  .للتمييز بني استعماالا ويصعب وضع حد فاصل. عن اجلملة الرئيسة

بيد أنه يالحظ أن الفاصلة ال حتتضن اجلملة االعتراضية ولكن تفصل عنـها             
فانتهاء السطر  .  السطر ا  ءوذلك لتجنب بد  . عند البداية وتلصق ا عند النهاية     

  .ا أفضل من ابتدائه ا
قواس تعامل معاملتها، من حيث احتـضان        األ  تقوم الشرطتان مقام   عندماو
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اجلملة االعتراضية؛ أو على األقل جيب أن تكون املسافة متساوية عند بداية اجلملة 
  .أو عند ايتها

توضع اجلمل االعتراضية الطويلة يف احلاشية؛ وتنطبق القاعدة نفسها يف حالة            -٥
ـ         ضمن يف الـنص، أو     كثرة اجلمل االعتراضية كثرة تعوق متابعة املعىن املت

  .يستغين عنها

��+�.;��W� �
اضرب سبعة أمثلة من حبث أو كتاب لعالمات ترقيم ذات أمهية قـصوى،              -١

  .دوا خيتلط املعىن، مع بيان املربرات
اضـرب  . ات الترقيم ظهرت مع العناية بكتابة القرآن الكرمي كما يقرأ         معال -٢

اأمثلة لسبعة من هذه العالمات، مع بيان مدلوال.  
 اضرب ثالثة أمثلة خمتلفة الستعماالت النقطة، من حبث أو كتاب اطلعـت            -٣

  .عليه، مع مناقشتها يف ضوء ما درست
اضرب ثالثة أمثلة الستعماالت النقاط الثالث، من حبث أو كتـاب، مـع              -٤

  .مناقشتها يف ضوء ما درست
بعة أمثلة  اضرب أر . عالمة االستفهام ليست دائما متالزمة مع صيغة السؤال        -٥

  .من عندك تؤكد هذه احلقيقة
  .اضرب ثالثة أمثلة خمتلفة من عندك الستعماالت عالمة التعجب -٦
 اضرب سبعة أمثلـة خمتلفـة، مـن عنـدك،         . للفاصلة استعماالت متعددة   -٧

  .الستعماالا
اكتب رأيك فيما أورده وأسـند      . ميز املؤلف بني الفاصلة والفاصلة املنقوطة      -٨

  . الالزمةرأيك باألدلة
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  .اضرب ثالثة أمثلة، من عندك، الستعماالت النقطتني املتعامدتني -٩
 إجابتك هل هناك فرق بني الشرطتني والقوسني العاديني واملعكوفني؟ أسند           -١٠

  .باملربرات الالزمة واألمثلة
اضرب أمثلة، من عندك، لثالثة مـن       .  استعماالت خمتلفة  ا هل ة املائل شرطة ال -١١

املختلفة ااستعماال.  
اضرب . غالبا من سطر جديدتبدأ  األرقام واألحرف تأيت كبدايات لفقرات -١٢

  .أمثلة، من عندك، لثالثة منها، مرتبة حسب ما درست
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�א�.-��א�5	دس�وא��18ون �
  احلواشي والتوثيق

  مضمونات حمددة،  يفرها البعض   صاحلواشي أو اهلوامش كلمات مترادفة حي     
يكتب  ما واملؤلف هنا يعين ا كل    . تعين أكثر من معىن   ويستعملها البعض اآلخر ل   

  .ن يكون خارج النصوصأخارج النصوص، أو ما ينبغي 
كمـا مت   ومواقعها،   ،وسيشمل هذا الفصل حديثا عن احلواشي واستعماالا      

كما يشمل قواعد التوثيق، وقواعد إعداد قائمة املـصادر،          .استقراؤها من الواقع  
  .مع مناذج لتطبيقاا

 ،ا هو مستمد من الطرق الشائعة     إمنمت اقتراحه يف هذا الكتاب       ن ما أويالحظ  
  .)٢٨٢(نقليزية، وبعضها مسجل يف املراجع املشار إليها يف احلاشيةيف العربية واإل

��Vא
�Wא�6 �
يف  يف املنت األساس ، أساسيااًيعترب جزء  على كل ما ال"حواشي "تطلق كلمة 

 جند من املألوف يف الكتب القدمية كتابا حيتوي         ،وهلذا. لكتاب احملدد البحث أو ا  
. يشتركان يف املوضـوع  -يف العادة-ن كانا إ و،على مضمونني ملؤلفني مستقلني 

ويـسمى  . وميثل أحدمها اجلزء األساس من الكتاب واآلخر ميثل اجلزء الثـانوي          
 للموضوع األساس من ثالث جهات      املتقابلتنياألخري حاشية، وحييط بالصفحتني     

اليسرى مـن   العليا و ، واحلافة    اليمىن  من الصفحة  ليمىنوا احلافة العليا :  الغالب يف
                                                 

ة يف الكتابات العربيـة     الستعماالت الشائع ل املؤلف   ات من استقراء  وبعض ما ورد من معلومات ه      )٢٨٢(
  .واالنقليزية وما كتبه املؤلفون يف فن البحث العلمي وتقنياته
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 وقد يكـون    . وقد تضاف احلافة السفلى، أحيانا، للصفحتني      . اليسرى الصفحة
يف احلاشية شرحا وتعليقا على املوضوع       املوضوعان مستقلني متاما وقد يكون ما     

  .األساس للكتاب
 االجتاه السائد هو اقتصار تسمية احلاشـية        أما يف العصر احلاضر فقد أصبح     

على ما يرد من معلومات مساندة ملا يف املنت، وما يتم إدراجه يف ايات صفحات 
  .تعد قوائم املراجع واملالحق حواشي وذا ال. املنت أو ايات فصوله
  :استعماالت احلواشي

 النـصوص    مبراجع ئ تزويد القار  : من أبرزها  ،للحواشي استعماالت متعددة  
 إىل ئحالـة القـار  إ اقتباسا مباشرا أو اقتباسا باملعىن، و    ،اقتبس منها الباحث   اليت

  . مواضع أخرى يف البحث
  بتوضيحات أو تفسريات أو    ئ بتزويد القار  ، إضافة إىل ذلك   ،وتقوم احلواشي 

  :)٢٨٣(وتدور معظم هذه التوضيحات حول املضمونات التالية. تعليقات
و املصطلحات، وينبغي مراعاة كتابة االصطالح بلغته  شرح بعض املفردات، أ   -١

قد أصـبحت   ، إال إذا كانت الترمجة ، وال يقتصر على الترمجة املنقول عنها 
  .مشهورة

  . تعليق أو تصحيح أو اقتراح أثناء االقتباس-٢
  . يف النصامسه ترمجة خمتصرة حلياة مؤلف ورد -٣
  . جغرايف تعريف مبكان أو موقع-٤
ض اآلراء املؤيدة أو املعارضة ملا يف النص؛ وهذه قد تكون مصحوبة             بع إيراد -٥

  .بأدلتها العقلية أو النقلية
  . فقرة حمددةإجناز تنويه مبساعدة تلقاها الباحث يف -٦

                                                 
  .٩٦ -٩٥؛ أبو سليمان، كتابة ص٤١٦؛ عمر ص١١٦-١١٥؛ شليب ص٦٠١دالني ص مثالًانظر  )٢٨٣(
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  :موقع احلاشـية
أو  ضمن النصوص بني قوسني،      -والسيما إن كانت توثيقا   -قد تأيت احلاشية    

واحلالة األخـرية    . كله  أو يف اية الكتاب    ،ل يف اية الفص   أو ،يف اية الصفحة  
كل صفحة تبدأ بـرقم  ( إما يف نطاق الصفحة    ،وتوضع هلا أرقام متسلسلة   . نادرة
 كله، أي يوضـع رقـم       أو الكتاب أو يف نطاق الفصل كله أو البحث        ) واحد

  .)٢٨٤( يف الفصل، أو البحث، أو الكتاب،متسلسل من واحد إىل آخر حاشية
 مع الفصل بينها وبني املنت خبط قصري لـه          ،آخر الصفحة ووضع احلاشية يف    

  : فائدتان
  . إليها الرجوع ئيسر على القاري -١
يسر على الباحث مهمة إضافة حواش جديدة، كلما بدت احلاجة إىل ذلك،     ي -٢

ن يبدأ من   أ وهذا بشرط    .عادة ترقيم عدد كبري من احلواشي     إ خيشىن  أدون  
حالة استخدام الترقيم التلقائي املتـوفر يف        إال يف    الرقم واحد يف كل صفحة    

  .Microsoft Wordبرنامج معاجل الكلمات، مثل 
وضع هلا بـدل    يوتستخدم احلاشية يف بعض احلاالت لغري أغراض التوثيق، و        

 توحيـد   األفضلولكن  ... واحدة للحاشية األوىل واثنتان للثانية    : األرقام األجنم 
  . ويف األرقام غىن عن العالمات األخرى.العالمات اليت تستخدم تيسريا لألمر

يف  (=)ويالحظ أنه يف حالة الطول املفرط للحاشية تستخدم عالمة يساوي           
ـ     أوذلك لتنبيه القارئ إىل     . بداية اهلامش يف الصفحة التالية      ين هذه احلاشـية ه

لكترونية مبـد   وتقوم بعض برامج الصف اإل    . امتداد للحاشية يف الصفحة السابقة    
ن احلاشية متصلة من أ دليال على ،صل بني احلاشية واملنت إىل اية السطراخلط الفا

  .الصفحة السابقة
                                                 

  .١١٧-١١٦شليب ص  )٢٨٤(
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 وقد يكون من املناسب نقل هذه احلاشية كلها إىل امللحق إن كان نصا من              
  .، ليس تعليقا أو توثيقامصدر واحد

>�����D
��Wא� �
ة مباشـرة أو   بصور، اليت استفاد منها الباحث  ،يقصد بالتوثيق إثبات املراجع   

  .عداد حبثهإ عند ،غري مباشرة
فال . ونسبة األقوال إىل أصحاا مبدأ متليه التعاليم الدينية قبل األمانة العلمية          

ولوال ثقة املسلم مثال يف نقل الرواة وأمانتهم ملا كان هنـاك            . جيب التساهل فيه  
الدنيا الفانية  قرآن كرمي أو أحاديث نبوية صحيحة، يهتدى ا للفوز بالسعادة يف            

 بنسبة فكرة أو قول مجيل، أثار إعجابه        ئن خيط أوخري للباحث   . واآلخرة األبدية 
ن اهلدف األول هو توثيق املصادر      أومع  .  فينسبه إىل نفسه   خيطئن  أإىل غريه من    

، ذات العالقـة    فقد يشري املؤلف إىل بعـض املراجـع       . اليت متت االستفادة منها   
  .ئلفائدة القارباملوضوع، 

وال يقتصر التوثيق على ما نقله الباحث من املطبوعات أو من املنـشورات             
ولكن التوثيق يشمل املخطوطات، واملسودات، وما يلقيه املدرس        . مبعناه الواسع 

 عنـد أهـل     ، معلوم مصدرها  ،على طالبه أثناء احملاضرات، وأية معلومة جاهزة      
ك بني املعلومـة الـيت      فرق يف ذل   ال. االختصاص، يستفيد منها الباحث يف حبثه     

  . باملشاهدة يتلقاها بالقراءة أو بالسماع أو
يعفينـا   ن ذلك ال  إ ف ،مل يستخدم السلف الصاحل الطرق احلديثة للتوثيق      وإذا  

فهم مل يركبوا السيارات والطائرات ومل      . من استخدام الطرق احلديثة يف التوثيق     
  ؟ إذناذا نستخدمهافلم. نستخدمها حنن اليوم يستخدموا وسائل الراحة اليت

 الباحث فيها إىل التوثيق، واملسألة عموما تعـود         جال حيتا   قد وهناك حاالت 
  :، ويتمثل أبرز هذه احلاالت فيما يليإىل درجة يقظة ضمري الباحث وأمانته
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 ولكـن إذا نقلـها      ،األمثال والقصص الشعبية الشائعة، لعدم معرفة مؤلفيها       -١
املـصدر  ب ها فيوثق ، يف كتاب أو مقال    الباحث من مصدر مجع هذه األمثال     

  .ن هذه األمثال شعبية ومعروفة للكثريأ من التوثيق هوال يعفي. عنهالذي نقل 
اجلمع، والطرح، والضرب،   : معلومات شائعة مثل العمليات احلسابية األربع      -٢

  .والقسمة
  .استنتاجات من حقائق جزئية غري حمددة املصادر -٣
  .ظات أو أسئلة أو مالحظات أو جتارب شخصيةأفكار نشأت نتيجة مالح -٤

  :وهناك طرق خمتلفة يف إثبات هذه املراجع ويتمثل أشهرها فيما يلي
وهذه الطريقة واسعة   . إثبات اسم املؤلف وأحيانا اسم الكتاب يف املنت فقط         -١

  .االنتشار يف املؤلفات العربية القدمية
 املقالة ومعلومات النـشر يف      إثبات اسم املؤلف وشهرته، وعنوان الكتاب أو       -٢

 اسم املؤلف أو شهرته وتضاف روعند تكرر املرجع مباشرة يكر . املرة األوىل 
؛ أما عند تكرر املرجع عقب مراجع أخرى تـضاف          "املرجع نفسه " عبارة  
  .ضافات أرقام الصفحات إن لزممث يتبع تلك اإل". املرجع السابق"عبارة 

  .ومات النشر يف كل مرةإثبات اسم املؤلف والكتاب ومعل -٣
 يف احلاشـية مـع أرقـام        -كقاعدة عامـة  -االقتصار على إثبات الشهرة      -٤

الصفحات إن لزم، وتزويد القارئ بقائمة كاملة للمراجع مرتبة بالشهرة يف           
وهذه الطريقة جتنب القارئ االضـطرار أحيانـا إىل   . اية الكتاب أو املقال  

 . للتعرف على املـصدر    ،ن عديدة  رمبا تكو  ،يب صفحات جمهولة العدد   لتق
إثبات معلومات النشر الكاملة مرة يف احلاشية وأخرى يف         تعفي الباحث من    و

  .)انظر تفاصيل الطريقة يف مبحث قواعد خاصة باحلاشية( .قائمة املراجع
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  :اإلنترنت والتوثيق
لقد أصبح التوثيق مبا يرد يف مواقع اإلنترنت أمرا شائعا، واختلف البـاحثون      

فما يكون موجودا اليوم، قد خيتفي غـدا،      . عتماده يف األحباث العلمية اجلادة    يف ا 
أي ال ميكن الرجوع إليه للتأكد من مصداقية املصدر ومصداقية النص أو املعـىن              

  . املنقول منه
 ، أي "التراجم"وهلذا فإن االعتماد عليه كلية أمر مرفوض، والسيما يف غياب           

ويبدو . واقع، اليت تظهر وختتفي وتعمل على تقوميها      املؤلفات اليت تدرس باليني امل    
أن الرأي الراجح يف املوضوع هو االقتصار على اعتماد ما له أصل مطبوع، ميكن              
احلصول عليه ولو جبهد كبري، للتأكد من مصداقية املصدر ومـصداقية القـول             

  .املنسوب إليه
ستفادة منها، مـع    أما إذا مل تكن املعلومة املنقولة حقيقة علمية، فيمكن اال         

  .حتديد اسم املوقع والتاريخ والوقت
  :القواعد العامة املقترحة للتوثيق

  :يما يلهناك قواعد عامة يقترح على الباحث مراعاا ومن أبرزها 
  . التيسري على القارئ يف الوصول إىل املصادر املنقول عنها-١
  .مها الباحثاالطراد يف التوثيق بصرف النظر عن الطريقة اليت يستخد -٢
 دارة حكومية، أو دولـة، أو     إاملصدر قد يكون فردا، أو مؤسسة خاصة أو          -٣

ـ   رسالةن ع اً، أو معد حتقيق، أو جميب      معد برنامج أو مقدم برنامج      اً، أو جميب
على سؤال شفاهة باملواجهة أو باهلاتف، وقد يكون مدرسا، أو حماضرا، أو            

 تقتضي االستئذان من صاحب النص      والقاعدة األخالقية ... مشرفا، أو زميال  
واملنشور له قوانينه اخلاصة اليت     .   يكن ذلك منشورا   ما مل أو الفكرة املقتبسة    

  .حتكمه
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 بقائمـة   م اعتبار شهرة املؤلف مفتاح التصنيف، سواء فيما يتصل باحلاشية أ          -٤
 وكـذلك الكـىن أو      ،التعريف" أل" حذف    هو والقاعدة يف ذلك  . املراجع

 ال  ، حبيث أصبح جزءا من شهرته     ،إال إذا اشتهر بذلك   " أم  " و "أبو"و ،"ابن"
ن هذه احلالة خاصـة بالشخـصيات التارخييـة أو          أويبدو  . يعرف بدوا 

  .املعاصرين املشهورين
 فهناك من العلماء األجالء   . له صانقإوليس يف االقتصار على شهرة املصدر       

 وبالنـسبة للـشهرة     .هرةمن ال نعرفهم إال ذه الش     ... مثل ابن تيمية وبن باز    
  .فيختار منها املشتهر ا أكثر...) املالكي الدمشقي(املتعددة 

التعريف يف تلك   " أل" فيصعب التمييز بني ما يعترب       ،جنبيةوبالنسبة لألمساء األ  
ن القاعدة هي احملافظة على الطريقـة       إ ف ،هلذا. االسم من   اًاللغات وما أصبح جزء   

لشهرة بلغتها األصلية عند ورودها يف املرة األوىل،        وتكتب ا . املكتوبة يف املصدر  
وتعاجل مـشكلة معرفـة   . مكان قدر اإل،إضافة إىل كتابة نطقها يف لغتها األصلية   

  .سم األجنيب باستشارة من يعرف تلك اللغةالنطق الصحيح لال
فـوزارة املاليـة    .  فالعربة بأول االسم الرمسي    ،أما بالنسبة ألمساء املؤسسات   

" الـشرق "فتصنف حتت   " الشرق األوسط "ولكن جريدة   ". وزارة"تصنف حتت   
  .االسم رمسيا من اًوذلك ألن كلمة جريدة ليست جزء

قد يكون العنوان لكتاب، أو ملقالة، أو لنظـام، أو لالئحـة، أو لقـسم يف       -٥
وقد يورد الباحـث العنـوان بـني        ... مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة    

ال إ اإلشارة إليها يف النص أو للتنويـع، و         ألمهية ،يف حاالت قليلة   النصوص
  .الطبيعي قائمة املصادر فمكاا

ويضاف إليها أحيانا اسم الواليـة      ( تتكون معلومات النشر من مدينة النشر        -٦
، )متييزا هلا عن مدينة أخرى يف الدولة نفسها، أو ألا مدينة غري مـشهورة             

 



�
א�����������������א�����א������ �≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

�������������  ������������� ٦١٤

  .ادة بني قوسنيوتوضع هذه املعلومات ع. النشر ودار النشر، وسنة
يف مكان اسـم    " املؤلف نفسه "املؤلف نفسه فيكتب    هو  وقد يكون الناشر    

  ... وقد يكون مؤسسة حكومية أو خاصة. الناشر
 يـتم اختيـار أوهلـا يف    ،ويف حالة وجود أكثر من ناشر أو أكثر من مدينة  

  .الترتيب
لقـوس  ورقم إىل جانبها لترمز لرقم الطبعة، وتأيت قبل ا        " ط" يوضع حرف    -٧

ن اإلشارة  إ ف ،وعند تعدد طبعات الكتاب   . الذي حيتوي على معلومات النشر    
ن تتضمن الطبعة اجلديدة بعـض      أفاألصل  . إىل رقم الطبعة تصبح ضرورية    

 إليـه أو بتعديلـه، أو بإعـادة         أو اإلضافة من املضمون   التغيريات باحلذف   
ري يف أرقـام     يترتب عليه تغي   ،ن هناك احتماال إلعادة الصف    أكما  . الصياغة

، وهذا بالرغم من عدم اهتمام الناشرين يف العربية ذه القاعـدة    . الصفحات
إعـادة   (printing) طبعة جديدة، مضافة، معدلة   ( editionإذ ال يفرقون بني     
ويلحق ذا ضرورة رجوع الباحـث إىل الطبعـات         ). طباعة بدون جديد  

  .يد الدراسةاحلديثة للوقوف على آخر أفكار املؤلف يف املوضوع ق
 يف موضع معلومة النشر الناقصة      انتلن متص ا توضع ثالث شرطات أو شرطت     -٨

  ".بدون"لتدل على عدم وجودها أو كتابة كلمة 
 املختلفة إال يف حالة وجـود القـوس         األقسامبني  " ،" توضع عالمة فاصلة     -٩

  . يف النهاية"." وتوضع نقطة 
 إليها ضمن املنت، وقد يـضاف        االقتصار على شهرة املؤلف عند اإلشارة      -١٠

زالة لـبس أو     أو إل  ، لبيان كون املؤلف أنثى مثال     ، أحيانا ،إليها االسم األول  
بل ميكن االستغناء عن الشهرة     . للتحلية يف حاالت قليلة، مثل مقدمة البحث      

فالعمل هو الذي يعطي الشخص مكانة مميزة ولـيس         . سم كلية يف املنت   واال
. وص املقدسة فاملصدر هو الذي يعطيها قيمة مميزة       العكس، إال يف حالة النص    
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، والسيما إذا صـادف     والقارئن كثرة األمساء تشتت ذهن الكاتب       أكما  
وختيل . خمتلفة املصادر يف الصفحة الواحدة     ،وجود عدد كبري من االقتباسات    

مثال اثنني أو ثالثة أمساء لكل مؤلف مضاعفة يف ستة أو سـبعة مراجـع يف             
  .كلها يف املنتصفحة واحدة، و

 عند ذكر شهرة أي مؤلف هي حذف اللقـب          ،ن القاعدة العامة  أ يالحظ   -١١
وهذه احلاالت تتمثل يف كـون      .  إال يف حاالت خاصة    ،العلمي أو الفخري  

 من الشهرة تقريبا، أو للتمييز بـني اثـنني          اًهذه األلقاب مثال أصبحت جزء    
. يف مقدمـة البحـث    قع   أن اإلشارة ت   يشتركان يف االسم األول والثاين، أو     

احلاشية أو  وتنطبق هذه القاعدة عند اإلشارة إىل اسم املؤلف يف النص، أو يف      
عـامل  :  على الصفات العاطفية مثل     أيضاً تنطبق القاعدة و. يف قائمة املصادر  

  ... الصديق أو األخزمانه، أستاذنا الكبري،
سـارى بريـق    ن كثريا من القراء أصبحوا أُ     ألغاء األلقاب هو    إوالسبب يف   
جنازات  إل ،نح كشهادات فخرية  لقاب أصبحت متُ  ن هذه األ  أمع  . األلقاب العلمية 

ال صلة هلا مبجال تنمية املعرفة، أو تطلق متلقا دون جدارة املمنوح هلا، أو متـنح                
  .عناية كافية يف متحيص القدرة العلمية للممنوح دون

األسـتاذ  "و" امل الكبري الع"و" العالمة"و" األستاذ الكبري "ذا أصبحت كلمة    
يف كثري من األحيان ال تعين كثريا، يف حتديـد املـستوى            " الدكتور"و" الدكتور

  . مثل هذه األلقابحيملالعلمي ملن 
ن ال يتخذ القارئ موقفا من املـادة        أ هو   ،األصل بالنسبة لألعمال البشرية   و

ـ   " الذي قد حيمل لقب       فقط، العلمية اعتمادا على مصدرها    أو " بريالعالمـة الك
 ولكن مبـستوى العمـل      ،فالعربة ليست باأللقاب واألمساء   "... األستاذ الدكتور 

 بأن األعمال هي اليت تعطـي       ،ن يدرك القارئ الناضج   أوجيب  الذي بني أيدينا؛    
  . اخلطأ والنسيان جزء من طبيعة البشرنأكما . األمساء قيمة علمية وليس العكس
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 ولكنه جاهل أو قليل ، حبق يف جمال قد يكون اإلنسان عاملا،ومن جهة أخرى
فيختلط األمر علـى غـري      . املعرفة يف جماالت أخرى، قد جيرؤ على الكتابة فيها        

 فيعتربوا مصادر موثوقة، بنـاء      رى، اليت خاض فيها،   املتعمقني يف ااالت األخ   
  .على شهرته يف ااالت اليت يتقنها

ن يتحدث  أاحبه بدال من    ن يتحدث العمل عن ص    أويف مجيع األحوال ينبغي     
  .عنه ألقابه وشهاداته

 وقد تكون مترمجة من     . االقتباسات املباشرة قد تكون يف نطاق لغة واحدة        -١٢
فينبغي أن ال جيرأ الباحث إىل ترمجتها إىل لغة ثالثة، باعتبارهـا            لغة أخرى،   
 إىل ترمجته إىل لغة ثالثة، بدال مـن         ضطرارأما يف حالة اال   . صلأترمجة عن   

  .اعتباره نصا مباشرا  فاألوىل عدم،رجوع إىل النص األصليال
ويالحظ الفرق بني االقتباس من ترمجة منشورة باسم املترجم عن الترمجة غري        

هلذا عندما يلجأ الباحث إىل مترجم، أي الترمجة غري منشورة، ينبغي له            . املنشورة
 ىل اسم املترجم، أي أا    أن يوثق املعلومة باسم املؤلف األجنيب، وينبه يف احلاشية إ         

حىت ال يوهم القارئ بأنه هو الذي قام بترمجتها وأنه يعرف تلك            . ليست للباحث 
  .فيقع يف موقف حرج عند املناقشة، والسيما إذا أخطأ املترجم. اللغة األجنبية

  :النصوص املقتبسة
  :)٢٨٥(هناك قواعد خاصة باالقتباس ميكن حصر أبرزها فيما يلي

 االقتصاد يف استعمال االقتباسات املباشرة، سواء من حيـث          ضرورة مراعاة  -١
 تعطي انطباعا سلبيا عن قدرة      -يف الغالب -فطوهلا وكثرا   .  كثرا وطوهلا أ 

أما احلاالت اليت تبدو فيها كثرة االقتباسـات        . الباحث على التفكري املستقل   
. ميهي حاالت التفسري والشرح وحاالت النقـد والتقـو        فاملباشرة حممودة   

                                                 
  .١١٤-١١٣، ١٠٨-١٠٣ شليب ص مثالًانظر  )٢٨٥(
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ا تستند إىل النصوص اليت يقوم الباحث بـشرحها وتفـسريها أو            أل وذلك
  .التعليق عليها

 :ويف غري هذه احلاالت تستعمل االقتباسات املباشرة العتبارات خاصة منها         
 ن الـنص  أ و، أ )٢٨٦( سلبية مجيابية أ إكانت  أوجود داللة خاصة يف الصياغة،سواء      

  .غري مفهومة مضمونات توي علىحي
وميكـن  . كن للباحث اقتباس نص مباشر، دون انقطاع أو مع االنقطـاع           مي -٢

خالل باملعىن األصلي وذلك بوضع احلذف من االقتباس املباشر بشرط عدم اإل
كما ميكن اإلضافة إىل االقتباس املباشر بـشرط        . نقاط ثالث مكان احلذف   

 عـدم   -يف مجيع األحـوال   -ويراعى  . وضع اإلضافة بني قوسني معقوفني    
ث تشويه بسبب احلذف أو عملية االنتقاء، ووضع النص املقتبس بـني            حدو

  .عنهما عالميت تنصيص أو ما ينوب
قد يستنتج الباحث بعض املعاين من جمموعة حقائق جزئية، توجد يف مصادر             -٣

ن يـبني نـوع     أوهنا البـد    . متعددة، فيشري إىل تلك املصادر يف احلاشية      
  ..."الفقهاء نتاج مما قال به عدد منوميكن االست: "االستفادة كأن يقول

ـ ال تزيد عن السطرين     النصوص املقتبسة   إذا كانت    -٤ يمكن وضـعها بـني     ف
أما إذا كانت تزيد عن الـسطرين فاألفـضل         . هاعالمات تنصيص يف سياق   

انظـر فـصل    .( يف أسطر قصرية ومتقاربة حىت تظهر بارزة       ة مستقل اوضعه
  .)الترقيم عالمات

عىن يراعى االختصار قدر اإلمكان، ويـتم ذلـك باتبـاع            عند االقتباس بامل   -٥
  :اإلرشادات التالية مثال

  .استبعاد األمثلة -
  .استبعاد التفسريات والشروحات -

                                                 
  .٩٩-٨٦ أبو سليمان، كتابة ص مثالًانظر  )٢٨٦(
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" وبعبارة أخرى "استبعاد الصياغات املعادة اليت يتم التقدمي هلا عادة بعبارة           -
  .وما يشبهها يف املدلول

  اجلمل الرئيسة ليستدل ـا علـى        التركيز على الكلمات و العبارات أو      -
  .املدلوالت األساسية ومييزها عن املدلوالت الثانوية

  :املعلومات التوثيقية يف احلاشية
 هناكف. هناك آراء خمتلفة حول حجم املعلومات اليت يتم تضمينها يف احلاشية          

رى وضع املعلومات الكاملة عند اإلشارة األوىل إىل املصدر واالختصار عند           من ي 
رى االقتصار على املعلومات الضرورية يف املـرات         ي منهناك  و. اإلشارات التالية 

وهذا الرأي حيتم وجود قائمة جبميع املصادر يف اية البحث، مرتبة بطريقة       . كلها
انظر قواعد .(مؤلفه  بواسطة شهرة،جتعل من السهل التعرف على املصدر املطلوب

وفيما يلـي بعـض     . فضلهي األ ألخرية  ولعل الطريقة ا  .) عداد قائمة املصادر  إ
  :القواعد املقترحة فيما يتصل بالتوثيق يف احلاشية

 السورة ورقـم اآليـة أو       باسميف حالة االقتباس من القرآن الكرمي يكتفى         -١
يكفي " الكتاب املقدس "ويف حالة   . اآليات، وبني االثنني نقطتان متعامدتان    

  .اسم السفر، ورقم اإلصحاح واآلية
حالة االقتباس من كتب احلديث يشار إىل طرف من عنـوان الكتـاب             يف   -٢

ويف حالة االقتباس من أبواب متتالية يف كتاب للحـديث النبـوي            . والباب
  .يذكر من باب كذا إىل باب كذا

 يف حالة االقتباس من قوانني أو أنظمة أو لوائح يشار إىل اجلهـة املـصدرة                -٣
ت متسلسلة عرب النظام كله، وال حاجـة        ورقم املادة إذا كان   ... للقانون أو   

عند االستشهاد مـن نظـام      " العالوات والترقية "إىل ذكر عنوان الفئة، مثل      
  .املوظفني
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 يف حالة اقتباس فقرات حمددة من معجم أو دائرة معارف، يشار إىل الكلمة              -٤
اليت تندرج حتتها املعلومة، ويفضل ذكر الصفحات، أحيانا، لتوفري وقت من           

  . الرجوع إىل األصليرغب يف
ال ...مقالة أو خطـاب   حبيث أو   من  ) غري املباشر ( يف حالة االقتباس باملعىن      -٥

وتنطبق القاعدة نفسها عندما    . ذكر الصفحات اليت حتتلها   الباحث إىل   حيتاج  
ولكن يف حالـة االقتبـاس      . يكون االقتباس باملعىن هو خالصة الكتاب كله      

ىل رقم الصفحة أو الصفحات، وال فرق يف        املباشر أي بالنص يشري الباحث إ     
  .ذلك بني املقالة والكتاب

يف حالة االقتباس من كتاب أو حبث طويل واالقتباس ينحصر يف فقرات منه              -٦
  . حرفيامكان االقتباس باملعىن أأيشري الباحث إىل أرقام الصفحات، سواء 

له حبث أو    ليسعند توثيق االقتباس، يتم االقتصار على شهرة املؤلف الذي           -٧
أمـا يف   . كتاب آخر يف قائمة املراجع، وعلى أرقام الصفحات املقتبس منها         

حالة وجود مؤلفات أخرى للكاتب نفسه يف القائمة فالبد من إضافة بداية            
  .عنوان البحث أو الكتاب

 إذا كان االقتصار على الشهرة خيلق لبسا، الشـتراك          ،وقد يضاف االسم األول   
 أو لغرابته حبيث يندمج مع سياق اجلملـة،         ،لشهرة مثال أكثر من واحد يف ا    

  .أو لبيان كون املؤلف أنثى...  وحسنةإصالحي :مثل
 سواء يف املرة    ،الشهرة يف احلاشية  اسم  استعمال  كما سبقت اإلشارة، فإن     و

 ال توفره الطرق اليت ،، يوفر على القارئ جمهودا كبريا... املرات املتكررةواألوىل أ
لكاتب من اخللط بـني     ل وفيها وقاية ". واملرجع نفسه " "رجع السابق امل"تستخدم  

  .، وتيسري للتعرف على املرجع املقصوداملصادر
أما يف حالة   و . يف حالة وجود مؤلفني اثنني للكتاب الواحد فتذكر شهرما         -٨
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  ".وآخرون"وجود أكثر من مؤلفني اثنني فيكتفي بشهرة األول ويضاف 
ق أو املترجم عنوانا جديدا يعامل احملقق واملترجم        قِّحملُاب ا عطاء الكت إيف حالة    -٩

، إذا  يف احلاشية هو شهرة احملقق أو املتـرجم        رما يظه ن  أمعاملة املؤلف، أي    
  .كانت الترمجة حتمل عنوانا خمتلفا

١٠-     بشهرة املؤلف األول باللغة األجنبية مـع        يكتف يف حالة املصادر األجنبية ي 
 وأرقام الصفحات باملصطلحات األجنبية، حىت ميكن .et. alإضافة وآخرون 

  . األجنبيةالتعرف عليها يف قائمة املصادر
 ويف حالة احلاجة إىل توثيق املعلومة املوجودة يف احلاشية فـإن مـصدرها              -١١

 .يوضع يف احلاشية ويصاغ كغريه

  توضع عالمة الفاصلة املنقوطة بني املصدر واآلخر يف حالة وجود أكثر من            -١٢
، دون حاجة إىل اسـتعمال حـرف العطـف،          مصدر يف احلاشية الواحدة   

  .والسيما أن واو العطف يستخدم للربط بني مؤلفي املرجع الواحد
يف ( توضع عالمة النقطتني املتعامدتني بني السورة واآلية، والكتاب والباب           -١٣

نسبة بال(، ورقم العدد    )نظمةيف األ (ورقمها  " املادة"، و كلمة    )كتب احلديث 
الفرعي  والصفحة أو الصفحات، و بني العنوان الرئيس والعنوان       ) للدوريات

  .للبحث أو الكتاب
مل ينقل عنه الباحث مباشرة، ولكن عن طريـق           يف حالة النقل من مصدر     -١٤

ما بتوثيق املصدر املنقول عنه     إمرجع آخر فإنه ينبغي التنبيه إىل هذه احلقيقة،         
، أي املصدر الذي اطلـع      ..."نقال عن   "عبارة  أو املصدر األصلي مع إضافة      

يهام القارئ  وذلك جتنبا إل  . ويكون التوثيق الكامل هلذا األخري    . عليه الباحث 
ولكن ال مانع من إضافة     . فهذا يعترب غشا  . بأنه قد رجع إىل املصدر األصلي     

جراء يعفي الباحث   وهذا اإل . القارئألصلي يف قائمة املراجع لفائدة      ااملرجع  
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.  من املصدر األصـلي ، يف املرة األوىل ،مسئولية اخلطأ يف النص عند نقله     من  
 إال إذا عجـز عـن       ،إىل هذه الطريقـة   الباحث   أال يلج  من املفروض أن  و

 أو ألن االقتباس ليس أساسيا بالنسبة ملوضوع        ،الوصول إىل املصدر األصلي   
  .تهدراس

  . ة املصادر يراعى تطابق الشهرة يف احلاشية مع الشهرة يف قائم-١٥
 ميكن اإلشارة إىل حاشية سابقة دون تكرار حمتوياا توفريا للجهد ما دامت     -١٦

 ومثالـه   . وكالمها جزء من وحدة واحدة متسلـسلة       ،متطابقة يف كل شيء   
 خاصـة إذا كانـت      ")٣(انظر احلاشية رقم    ): "٧(قولك يف احلاشية رقم     

  .احلاشية تضم مراجع عديدة
الشخصية والتحقيقات توثق بشهرة القائم باملقابلـة أو         يف حالة املقابالت     -١٧

سـم  اب ويف حالة عدم وجود شخص أو أشخاص بأعينهم فتوثـق         . احملقق
 "...جملة"أو  " صحيفة"الصحيفة أو الدورية الناشرة، وذلك مع حذف كلمة         

  .سم من االاًذا مل تكن جزءإ
 ز والتاريخ أو رقـم عند توثيق الصحيفة أو الدورية يقتصر على االسم املمي   -١٨

 ،ن الشهرة يف حالة املؤسسة هي االسم الرمسي املميز هلـا          أويالحظ  . العدد
بالنسبة لة  " اليمامة"يف حالة وزارة املواصالت، و    " املواصالت"مثل وزارة   

  ...اليمامة
  :مناذج للتوثيق يف احلاشية

  .)"سورة"قد تضاف كلمة . (١٢٥: البقرة: الكتب املقدسة -١
  .١٢٧: ابن كثري، البقرة: التفسريكتب  -٢
  .باب إذا مل تستح: البخاري، كتاب األدب: كتب احلديث -٣

 إذا كان يف قائمة املراجع أكثر مـن نـسخة           "الدين حاشية نور ": تضاف( 
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  .)لصحيح البخاري
  .نقد: املعجم الوسيط، مادة: معاجم اللغة أو الفهارس املرتبة باألحرف اهلجائية -٤
  .٧٥: نظام القضاء، مادة: األنظـمة -٥
  .٢٠: ٢كتابة عدل املدينة املنورة، املبايعات جلد  :سجالت رمسية -٦
  .١١٠الشامخ، ص  :كتاب أو حبث ملؤلف واحد أو حمقق أو مترجم -٧
  .٢١٣سالمي، ص الندوة العاملية للشباب اإل :صدارات مؤسساتإ -٨
ام الصفحات يف حالة    تضاف أرق  (.التومي: مقال يف دورية أو يف كتاب جممع       -٩

  .)االقتباس املباشر
  . ه١٢/١١/١٤١٤، أو ٥٦٢٥: ١٦الشرق األوسط، العدد : صـحف -١٠
  .صيين:  أو حماضرةرحبث مقدم يف مؤمت -١١
  .٦١١: ١اجلزري، ج: خمطـوطة -١٢
  .العسكر :ذاعي أو تلفازيإبرنامج  -١٣
 ملتحدث أوسم اا. (٧بدوي، شريط رقم : شريط مسموع أو مرئي أو فيلم -١٤

  .املقدم
وذلك مع   .بن باز : مقابلة شخصية، أو مكاملة تليفونية أو رسالة شخصية        -١٥

اإلشارة إىل اسم جمري املقابلة أو املكاملة، واسم الربنامج إذا كـان هنـاك              
  ...برنامج

  ).سم القائم بالتحقيقا. (جملي :حتقيق صحفي -١٦
  ).سم املقدما (خطاب: ذاعية أو تلفازيةإندوة  -١٧

  :عند تكرر املصدر
تتغري الصياغة وكل ما يتغري هو املـضمون         عند تكرر املصدر يف احلاشية ال      

  ...)اجلزء و أرقام الصفحات أو رقم املادة(مر إذا لزم األ
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تعاد شهرة املؤلف كما هي يف املرة األوىل، مع مالحظة ضرورة وجود قائمة      
  .وافية جبميع املراجع اليت وردت يف احلاشية

  :ضع عالمة احلاشيةمو
 يف)... ٢(أو  ) ١:(توضع إشارة االقتباس أو احلواشي، يف النصوص، مثـل        

والقاعدة األساسية هي سهولة تعرف القارئ      . مواضع خمتلفة من الفقرة املقتبسة    
على اجلزء املقتبس، والتمييز بني االقتباس وكالم الباحث، والسيما إذا كان االقتباس            

  :  منهاويتم حتقيق ذلك بوسائل. المات تنصيص عدال توجباملعىن، حيث 
عند االقتباس املباشر، حيث يكون االقتباس داخل عالمـات تنـصيص أو             -١

وميكن وضع العالمة عنـد     . بدائلها، يفضل وضع العالمة يف اية االقتباس      
  .أو مرادفاا، قبل البدء يف النص من سطر جديد" :قال"كلمة 

تقريب أسـطر الـنص      -كما أشرنا سابقا  –ومن بدائل عالمات التنصيص     
 عالمـة   كما ميكن وضع  .  أكثر مكان يتألف من فقرة أ    أاملباشر وتقصريها، سواء    

وانظر عالمـة التنـصيص يف فـصل        . بهبعد النص مباشرة، ملتصقة     التنصيص  
  .عالمات الترقيم

هـا يف   ا يقـوم مقام   وم" قال" النص بكلمة    ءومن البدائل عند األقدمني بد    
  .انتهى النص املقتبس وتعين" اهـ" النص املقتبس بالرمز وإاءالبداية، 

عقب  ميكن يف حالة االقتباسات اليت ال تشغل إال فقرة واحدة وضع العالمة            -٢
  :اسم صاحب املصدر، أو يف اية الفقرة ومثاله

  )يف بداية االقتباس( .)..١(بن تيميةاوقد أكد  
  )قتباسيف اية اال( )١...(بن تيميةاوقد أكد  

 إذا كـان  ما  أ .ن ينتهي االقتباس بنهاية الفقرة املستقلة     أويف هذه احلالة جيب     
ينبغي توثيق كـل     هلذا،و.  عادة بني عالمات تنصيص    عفال يوض اقتباسا باملعىن،   
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لة االقتباس باملعىن، وذلك منعا الختالط االقتبـاس بكـالم          يف حا فقرة مستقلة   
  .الباحث

أو مرادفاا يف حالة وجود نقاط متتاليـة        :" التايل"وضع العالمة عند كلمة      -٣
  :كلها مقتبسة من مرجع واحد، ومثاله

  )١:(النقاط التالية 
ولكن يف . وميكن استخدام هذه الطريقة يف حالة االقتباس املباشر وغري املباشر

 ال بديل هلذه الطريقة سوى وضع عالمة عند اية كل فقرة تبـدأ              األخريةاحلالة  
  :ديد، أو استخدام عبارات تشعر القارئ بأن االقتباس مستمر مثلمن سطر ج

  ...ويستطرد محزة 
  .ويذكر املؤلف يف الصفحة نفسها: أو 
  ... بأن ويضيف قائال: أو 

ويف حالة تعدد املصادر للفقرات املتتالية توضع عالمة لكل فقرة عند ايـة             
  :الفقرة، ومثاله

 ١...( -١(  
 ٢- ...  

ات اليت وردت يف أكثر مصدر أو اليت ورد جمموعهـا يف            الفقر وميكن مجع 
  :عدد من املصادر مث توضع هلا عالمة واحدة ويثبت يف حاشية واحدة، ومثاله

  .١٢١؛ عمر ص ٩٠؛ بدر ص ٧١شليب ص ) ١( 
 مع عدم تتابعها فتثبـت      ،ويف حالة تعدد أرقام الصفحات يف املرجع الواحد       

 حتت رقـم واحـد،      ،يه االقتباسات أرقام الصفحات بالتسلسل الذي وردت ف     
  : ومثاله
  ٤٧١، ٢٣٠، ١٣٩العساف ص ) ١( 

 



≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈� �r,�Tא���"�א�Wא�����.���.��4?�Lون.Gא�]�دس�وא���K29א��W>�D
��א6
אV��وא� �

�������������  ������������� ٦٢٥


א������אد������א/�2د1�W� �
 أمـا  مفهل مها سـواء أ   . سم آخر وهو قائمة املراجع    اقائمة املصادر تأيت ب   

مـساوية للمـصادر األساسـية،      " املـصادر "خيتلفان؟ مييز شليب بينهما باعتبار      
وقد مييز البعض بني املصطلحني باعتبار . )٢٨٧( الثانويةمساوية للمصادر" املراجع"و
 ،ليـه إ يرجـع    وما مل ليه الباحث   إأكثر مشوال، حيث تشمل ما رجع       " املصادر"

 يراعى ضـرورة    ،هلذا. صلة مبوضوع البحث  هلا  ولكنها حتتوي على مادة علمية      
أو ملـا   تنبيه القارئ يف مقدمة البحث بأن القائمة هي ملا رجع إليه واستفاد منه،              

  . وما له صلة باملوضوع ومل يطلع عليهقما سباستفاد منه واطلع عليه، أو كل 
 جيب االلتزام   ئوقد ختتلف املدارس الفكرية وختتلف الطرق ولكن هناك مباد        

  : اخلروج عليها وهييوال ينبغا، 
 خدمة القارئ وتيسري مهمة التعرف على       واهلدف األساس من هذه القوائم ه      -١

  .احملددة اليت وردت يف البحثاملصادر 
  .طراد يف الطريقة اليت يتبناها الكاتباال -٢
 وطريقة إثبات املصادر يف القائمـة،       ،التناسق بني طريقة التوثيق يف احلاشية      -٣

  . إثبات الشهرة يف احلاشية والترتيب مبوجبها يف قائمة املراجع:لمث
 حتقق ما سبق إيراده من      وما يقدمه املؤلف هنا ليس إال مقترحات يعتقد أا        

  :وهذه املقترحات تتمثل فيما يلي .)انظر فصل مكمالت التقرير( .ئمباد
ضرورة احتواء القائمة على مجيع املراجع اليت وردت يف احلاشية، والسـيما             -١

عـن  النشر الكاملة   وهذا يشمل معلومات    . عند استعمال احلاشية املختصرة   
 من مقال فيه؛ ويتم تسجيله كامال بصفة        الكتاب امع الذي متت االستفادة    

، مضافا إليها شـهرة     مستقلة، إضافة إىل تسجيل كل مسامهة بشكل مستقل       
                                                 

  .١٦٢-١٥٦، ٦٧-٥٨شليب ص  )٢٨٧(
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وهذا يغين عن تسجيل معلومات النشر كاملة       . حمرر اُمع وجزء من عنوانه    
ـ    . مع توثيق كل مسامهة موجودة يف امع نفسه        ني أو  تفقد يستفيد من اثن

 فتغنيه هذه الطريقة عن تكرار معلومات      ،مع نفسه مسامهات من ا  ... ثالث
  .النشر الكاملة مرات متعددة

عند عمل قائمة املصادر يفضل وضع الكتب املقدسة يف مقدمة القائمة ما دام  -٢
فيتم ... أما يف حالة كتب التفاسري أو التعليقات أو الترمجات   . ليس هلا مؤلف  

  ...املترجمترتيبها حسب شهرة املفسر أو املعلق أو 
تقسم املراجع إىل قسمني فقط يف حالة وجود مصادر بالعربيـة وأخـرى              -٣

وذلك ألن كثرة التقسيمات تزيد من جمهود القارئ الذي يريـد           . باألجنبية
وانظر فصل مكمالت البحث للتفاصيل حـول       . التعرف على مصادر حمددة   

  .هذه املسألة
 املؤلف أو املؤلف األول أو      يتم ترتيب املصادر حسب حروف اهلجاء بشهرة       -٤

  .التعريف" أل"االسم املميز للمؤسسة مع جتاهل 
سم اال(ن أمساء بقية املؤلفني تظهر بترتيبها الطبيعي        إفيما عدا املؤلف األول ف     -٥

  ).األول، مث االسم الثاين مث الشهرة
) ٢٦-١(والقاعدة يف ترتيب املعلومات اخلاصة باملصدر كما يف الشكل رقم      -٦

 بالنسبة للمـصدر الـذي    ) ٢٦-٢(لنسبة للمؤلف الواحد، والشكل رقم      با
بالنسبة للمصدر عندما ) ٢٦-٣(، والشكل ...سم احملقق أو املترجمايسجل ب

 للمصدر احملقق أو املعلق عليه أو     ) ٢٦-٤( من دورية، والشكل     ايكون جزءً 
  .  املؤلف األصليباسماملترجم 

   

  شركة مصطفى : القاهرة(لبخاري  إمساعيل، صحيح ا  بن  البخاري، حممد   
  ).١٩٥٣ البايب احلليب وأوالده

  )٢٦-١(الشكل 
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، تيسري العلي القـدير الختـصار      )خمتصر ومعلق (الرفاعي، حممد نسيب،    
  .)١٣٩٢املؤلف نفسه : بريوت(بن كثري اتفسري 

  )٢٦-٢(الشكل 
  

مجعيـة الطلبـة    : كاربون ديـل   ( جملة املغترب   التومي، األزمة النفطية،  
  .)١٤٠٧ سعوديني رمضانال

  )٢٦-٣(الشكل  
  

 ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد، املغين، حتقيق عبد اهللا التركي وعبد الفتاح             
  )١٤٠٦والتوزيع واإلعالن  هجر للطباعة والنشر: القاهرة(احللو 

  )٢٦-٤(الشكل  

ن صياغتها تكون مطابقة لصياغة املصادر العربية       إبالنسبة للمراجع األجنبية ف    -٧
  . وانظر قائمة املصطلحات األجنبية يف اية الفصل

٨-      كتاب يتألف من عدة مقاالت لكُ     (عة  ميف حالة الدوريات أو الكتب ااب ت
وعنـد  . هلا بـشكل مـستقل    ) احملرر(اجلامع  شهرة  يتم تسجيلها ب  ) خمتلفني

سم كاتبها وتضاف ا تسجل املقالة ب  الدورية أو امع،   االستفادة من مقال يف   
 وجزء من عنوان امع فقط، وتثبت أرقام الصفحات         )احملرر (هرة اجلامع ش

معاليت حتتلها املقالة يف الدورية، أو يف الكتاب ا.  
 ،املعلق عليها واملشروحة واحملققة واملترمجة    البشرية،  ل املؤلفات   ياألفضل تسج  -٩

احملقق أو  شهرة الشارح أو    اسم  تسجيلها ب بوال بأس   . بشهرة املؤلف األصلي  
وذلك مع مراعـاة    . املترجم، يف حالة اختالف العنوان عن العنوان األصلي       
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  .التطابق بني احلاشية وقائمة املراجع
 يف حالة وجود أكثر من مؤلف يسجل اسم املؤلف األول كامال وتضاف             -١٠

مساء عن أربعة فيسجل    أما يف حالة زيادة األ    . أمساء ثالثة من املؤلفني اآلخرين    
  ".آخرونو"ؤلف األول وتضاف كلمة اسم امل

ترجم ويف حالة امل  . مسه األول والثاين  ا توضع فاصلة بني شهرة املؤلف وبني        -١١
حمرر أو  : املسامهة بني فاصلتني أو قوسني، مثل      يثبت نوع  قق أو احملرر  أو احمل 

سم املؤلف الذي مت حتقيـق  ا، قبل عنوان الكتاب، ومترجم أو حمقق أو معلق   
الكتاب امع أو الدورية، وال توضع فاصلة قبل         مجته، أو عنوان  كتابه أو تر  

  .ذين حيتضنان معلومات النشر، مث توضع نقطة يف النهايةلأو بعد القوسني ال
 .ويف داخل القوسني توضع النقطتان املتعامدتان بني مدينة النـشر والناشـر           

  .)لانظر احلاالت االستثنائية يف النماذج املبينة يف اية الفص(
ز عنوان الكتاب أو امع أو الدورية خبط خمتلف أو يوضع خط            ييميكن مت  -١٢

  . حروفهحبريتب حتته أو
ويف حالة  .  ميكن متييز عنوان املقالة يف الدورية بوضعه بني عالميت تنصيص          -١٣

ما عـدا   lower case  كتابته باألحرف الصغرية أيضاًاملراجع األجنبية ميكن
 ولتحديد هوية الدورية ،upper caseباحلرف الكبري أول حرف منه فيكتب 

  . رقم العدد، إن وجدإليهقد يتم االقتصار على تاريخ النشر أو يضاف 
وىل  يستغىن عن رقم الطبعة بالنسبة للطبعة األوىل؛ أما يف الطبعات التالية فاَأل-١٤

سوى " الطبعة" بكلمة   ال تعين ن كثريا من املؤلفات العربية      أهذا مع   . كتابته
 ال مييـز الناشـرون      ،وبعبارة أخرى .  تصوير الكتاب ونشره كما هو     إعادة

 تعين وجود تعديالت وحتسينات، وبني       اليت edition" طبعة"العرب دائما بني    
عادة تصوير ونـشر للطبعـة      إاليت تعين    printing أو impression "طباعة"

 إىل موضع آخر فإن  واألفضل كتابة امسه كامال حىت لو مت استنساخه.السابقة
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  .معلومات نشره ستكون كاملة
 يف حالة وجود أكثر من مسامهة للمؤِلف الواحد ميكن االستغناء عن شهرة             -١٥

 كتابتـها، عنـد     تمسه بوضع خط يساوي طول شهرته اليت سبق       ااملؤلف و 
 واألفضل تسجيل الشهرة، حىت ال خيتلط األمر يف         .تسجيل مؤلَفاته األخرى  

  . إىل قائمة أخرى أو موقع آخرحالة نسخه ونقله
العامـة    يف حالة غياب بعض املعلومات كما سبقت اإلشارة يف القواعـد           -١٦

  ".بدون"يقترح وضع خط مكانه أو يكتب 
  :)٢٨٨(مناذج للمصادر املختلفة

  : الكتب املقدسة -١
  .القرآن الكرمي     

  :  كتب احلديث-٢
  حاشية نور الدين   ، مع ، صحيح البخاري  إمساعيلابن  البخاري، حممد    

شـركة  : القاهرة(السندي وتقريرات من شرح القسطالين ،       
  ).١٩٥٣ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 

  : كتب التفسري-٣
 ، تيسري العلي القدير الختصار    )خمتصر ومعلق (، حممد نسيب    الرفاعي 

  ).١٣٩٢املؤلف نفسه : بريوت (بن كثرياتفسري 
  :معاجم اللغة -٤

، عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، حممد خلـف اهللا          هيمإبراأنيس،   
 التراث العـريب    إحياءـــ دار    (٢ ط املعجم الوسيط  أمحد،

                                                 
قد حيرب عنوان الكتاب أو امع الذي جيمع عددا من املقاالت أو األحباث، ويـستخدم الـسطر                  )٢٨٨(

  .املعلق بالنسبة للسطر األول
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١٣٩٢.(  
  : األنظــمة -٥

مطـابع احلكومـة    : الرياض (، نظام القضاء   العربية السعودية  اململكة 
  ).١٤٠٢ األمنية 

  :  سجالت رمسية-٦
كتابـة  : املدينة املنورة ( األراضي   مبايعاتكتابة عدل املدينة املنورة،      

  ).١٤٠٠العدل 
  :  كتب ملؤلف أو مؤلفني -٧

  ).١٣٩٢ دار األمانة: بريوت (الصحافة يف احلجازالشامخ، حممد،  
  : صدارات مؤسساتإ -٨

 والعالقـات   ي اإلعالم اإلسـالم   سالمي ، الندوة العاملية للشباب اإل    
 سـالمي شباب اإل الندوة العاملية لل  : الرياض( ٢، ط   اإلنسانية
١٤٠٥.(  

  :  دوريــات-٩
: كاربون ديل، إلينـوي    (جملة املغترب ،   التومي، ناصر، األزمة النفطية    

  ).١٤٠٧ الطلبة السعوديني رمضان  مجعية
  :  صــحف-١٠

مؤسـسة  : الريـاض (الرياض، جريدة، اجليش اهلندي يف حالة تأهب         
  ).١٤٠٧ حمرم ٢٩، ٨٧٩٥٣: اليمامة الصحفية، العدد

  :  مقالة يف جممعات أو كتب فيها مقاالت لعدد من الكتاب-١١
، الندوة العاملية،   "عالمية يف القرآن  السياسة اإل " الوند، حممد رمضان،   

  ).٦٨-٤١، ص ٢، ط سالمياإل عالماإل
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  :  رسائل وأحباث غري منشورة-١٢
، رسالة دكتـوراه غـري      الصحفيون السعوديون القادر،   طاش، عبد  

عـالم  لينوي قـسم اإل إجامعة جنوب  : يلد كاربون(منشورة  
١٩٨٣.(  

  :  حبث مقدم يف مؤمتر-١٣
 ، حبث مقدم ملـؤمتر    سالمي لألخبار إل املفهوم ا  صيين، سعيد إمساعيل،   

 املؤمتر الـسابع  : بلني فيلد، أمريكا  ( االجتماع املسلمني،    علماء
١٩٨٥.(  

  :  حماضرة أو كلمة عامة أو حديث عام-١٤
املعهـد  : املدينة املنورة ( حماضرة عامة،    مالء،قواعد اإل اخلراط، أمحد،    

  ).١٤٠٦سالمية للدعوة اإل العايل
  :  خمطـــوطة-١٥

: دمـشق  (جامع األصول يف أحاديث الرسـول  اجلزري، ابن األثري،     
  ).هـ٧٧٤ إمساعيل باشا العظم مدرسة

  :  أو تلفزيوينإذاعي برنامج -١٦
الربنامج العام  : رياضال (ركن الدعوة واإلرشاد  العسكر، عبدالعزيز،    

  ).١٤٠٧ صفر ٣ السعودية ذاعةلإل
  :  أو فلموفيدي شريط مسموع أو -١٧

 ، سلسلة مسجلة على أشرطة صوت     سالميةالتعاليم اإل بدوي، مجال،    
مؤسسة املعلومـات اإلسـالمية     : هاليفاكس، كندا ( وفيديو،
١٩٨٢.(  

  :  مقابلة شخصية أو مكاملة تليفونية-١٨
 ،اإلسـالمية مشكالت املسلمني يف البالد غري      يز،  بن باز، عبد العز    
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 واإلرشـاد  والـدعوة    لإلفتـاء الرئاسـة العامـة     : الرياض(
  ).هـ١٤٠١

  :  رسالة شخصية-١٩
جامعة اإلمام حممد بن    : بريدة( حول تعريف املسافر  ابن عثيمني،حممد،    

  ). هـ١٤٠٧سعود اإلسالمية، كلية الشريعة 
  :مصطلحات للمصادر األجنبية

  editor (s) أو حمرر أو حمررونجامع 
  translator (s) مترجم

  .et. al وآخرون
  ibid املرجع نفسه

  . op. cit املرجع السابق
  .p. or pp صفحة أو صفحات

   .vol جزء أو جملد
   ed. or edition طبعة معدلة

   print or impression نسخة جديدة
   .No )للدورية( العدد 

������+�.;W� �
 كان بينهما فرق فمـا      وإذا؟  "هامش"و" حاشية"ل هناك فرق بني كلميت      ه -١

 كتـب  ثالثة مل يكن هناك فرق بينهما فأيهما أكثر استعماال يف     وإذاالفرق؟  
   الشخصي مع ذكر املربرات الالزمة؟كوما رأييف البحث العلمي تنتقيها؟ 

اعـد  اضرب أمثلة، من عندك، يف ظـل القو       . للحواشي استعماالت عديدة   -٢
العامة للتوثيق اليت درستها، مع ضرب األمثلة وتقـدمي البـديل للـسلبيات             
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  .واملربرات لإلجيابيات
منشورة،   مع ضرب األمثلة من أحباث أو كتب       ، اذكر استعماالت احلواشي   -٣

  .مثبتا عناوينها ومؤلفيها
 وناقش درجة تـوفر     ،للتوثيق قواعد عامة اختر حبثا علميا أو كتابا منشورا         -٤

ه القواعد العامة فيه، واذكر البدائل اليت جتعلها متمشية مع هذه القواعـد     هذ
  .العامة

ستـشهاد بـاملرجع     وناقش طريقة املؤلف عند تكرار اال      ،اختر حبثا أو كتابا    -٥
يراد البديل يف حالة اعتراضـك      إتقول و  الواحد، مع ضرب األمثلة على ما     

  .على طريقته وبيان األسباب
 وصياغتها يف ظل    مضمونات احلاشية  وناقش أسلوبه يف     ،تابا اختر حبثا أو ك    -٦

ما درسته من قواعد خاصة باحلاشية، مع ضرب األمثلة الالزمة وتقدمي البديل 
  .للسلبيات مع مربراا

 اضرب أمثلة، من عندك، لطريقة إثبات سبعة أنواع خمتلفة من املـصادر يف              -٧
  .احلاشية، مع تقدمي املربرات الالزمة

 توثيـق    يف  وناقش أسـلوب املؤلـف     ،ر حبثا أو كتابا يف النقد والتقومي      اخت -٨
  .، مع ضرب األمثلة الالزمة وتقدمي البديل للسلبيات ومربراااالقتباسات

اختر حبثا أو كتابا وناقش أسلوبه يف مضمونات احلاشية وصياغتها يف ظل ما              -٩
  وتقدمي البـديل   درسته من قواعد خاصة باحلاشية، مع ضرب األمثلة الالزمة        

  .للسلبيات مع املربرات
طريقة إثبات املصادر يف احلاشية     ل اضرب سبعة أمثلة خمتلفة، من عندك،        -١٢

تكررها بالصفحات نفسها أو بصفحات أخرى، يف حالة كون االقتباس     عند  
  . أو غري مباشر، مع اإلشارة إىل الشروط الالزمة للطريقة اليت اخترااًمباشر
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أسلوب الكاتب يف اختيار موضـع عالمـة         وناقش   ، أو كتابا   اختر حبثا  -١٣
، مع ضرب األمثلة الالزمة وتقدمي البـديل واملـربرات يف مجيـع             احلاشية
  .لاألحوا

 قائمـة   إعـداد طريقة إثبات املراجع األجنبية يف احلاشية وعند         ختتلف   -١٤
  . اذكر ثالثة أوجه هلذا االختالف، مع ضرب األمثلة.املراجع

أمثلة من كتابات متعددة لطرق خمتلفة يف إثبات املراجع يف قائمـة             اضرب   -١٥
املراجع أو املصادر، وناقش ذلك يف ضوء ما درسته، مع تقـدمي البـديل يف       

  .حال وجود سلبيات واملربرات يف مجيع األحوال
 سبعة  هما من  اعمل قائمة للمراجع العربية واألجنبية، تتكون كل قائمة من         -١٦

  .مراجع
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  التأصيل والتقومي والتدريب

،  مت تناول املكونات األساسية ملناهج البحث العلمـي        ،فيما تقدم من فصول   
 كان البد من معاجلة بعض املوضوعات اليت بدت احلاجة إليها           ،ولتكتمل الصورة 

  .سالميإلومن هذه املوضوعات عملية التأصيل ا. ماسة
 حماوالت تسمى باجلهود التأصيلية     ري يف بداية القرن اخلامس اهلج     فقد ظهر 

ومن استعراض كثري من هذه اجلهود الريادية املتحمـسة         . اإلسالمية أو األسلمة  
 حىت  ،اجة إىل وضع بعض األسس اليت ينبغي أن تنبين عليها هذه اجلهود           احلبدت  

  .تكون هلا مثارها الطيبة
توراه أو  ومن خالل حضور كثري من املناقشات لرسائل املاجستري أو الـدك          

 ماسة إىل تأكيد بعض املقترحات اليت سبق أن          أيضاً  بدت احلاجة  ،االستماع إليها 
املقترحات بقواعد   وتتعلق هذه .  يف جمال البحث العلمي    ،قدمتها بعض الكتابات  

فقد لوحظ أن بعض املناقشني يركزون على       . التقومي املقننة لألحباث العلمية اجلادة    
يل الدقيقة يف املضمون، ولكن يتجاوزون األخطـاء        الشكليات األساسية والتفاص  

  .املنهجية الكبرية
كما اتضح للمؤلف من خالل جتاربه يف التـدريس للمراحـل الدراسـية             

قبل اجلامعية، ويف املرحلة اجلامعية، والعليا أن هناك حاجة إىل بعض            ما: املختلفة
  .يبيةاألحباث أو البحيثات التدر املبسطة إلجراء القواعد العملية
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ري ممـن يقومـون بإعـداد األحبـاث         وهناك مشكلة عامة يعاين منها الكث     
ل هـذه املـشكلة يف احلاجـة        وتتمث. املؤلفات أو التقارير بأنواعها املختلفة     أو

إىل االختصار، وبالتايل احلاجة إىل بعض اإلرشادات اليت تعني يف عملية            الشديدة
  .التلخيص

: ة األخرية من الكتـاب    ربعالفصول األ هلذا كان من مهمة هذا الباب تقدمي        
، وطرق تلخيص   سالمي، وتقومي األحباث العلمية، والبحيثات التدريبية     التأصيل اإل 

  .املادة العلمية
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  التأصيل اإلسالمي

 عن أسلمة العلـوم والفنـون أو تأصـيلها          ة األخري ودكثر احلديث يف العق   
نـسانية، فمجـال    يف جمال العلوم اإل   هنا  ب احلديث   ن ينص أغرابة   وال. إسالميا

هذا من  . احلديث فيها رحب وجمال التأمالت السطحية فيها والتكهنات أرحب        
 فإن هذه العلوم والفنون أكثر خضوعا وتأثرا بـاألطر          ، ومن جهة أخرى   ،جهة

 فيها، بل قل والسم    ن آثارها خفية ويسهل دس الغث     أكما  . العقدية أو الفلسفية  
  .أيضاً

فما املقصود باألسلمة أو التأصيل اإلسالمي؟ وهل هلا شروط أم أنه يكفـي             
ن يكون الكاتب معتدا باإلسالم ومتحمسا له، وإن كان ال يطبق           أللمسامهة فيها   

يفقه فيه إال فقها سطحيا أو فقها كثريا ولكن متناثرا           منه إال القليل، وإن كان ال     
  ها؟ال رابط بني أجزائه، وجيوز التناقض بين

وهل يكفي فيه قراءة كتابني أو ثالثة من الكتب غري املتخصصة أو العامة يف              
  املوضوع الذي نريد أسلمته أو تأصيله إسالميا؟

 :يف هذا الفصل سأحتدث عن بعض القواعد الرئيسة حتت العنـاوين التاليـة        
ية، املقصود بالتأصيل اإلسالمي أو األسلمة، التصريح مبنهج الدراسة، املادة العلم         

  .املادة العلمية، وعرض املادة العلمية حتليل
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:  مثل،ااالتخمتلف عند مراجعة الكتابات اليت استعملت كلمة إسالمي يف     

الحـظ عـددا مـن      نالتشريع واالقتصاد والفن املعماري واألدب والتـاريخ،        
 منها، قد   توجهالواحد أكثر   وهذه التوجهات، اليت قد يتبىن الكاتب       . التوجهات

  :جيازها فيما يليإميكن  و.تكون صرحية وقد تكون ضمنية
قد ورد يف القرآن    ... ن هذه القاعدة أو التعريف أو األسلوب        أحماولة إثبات    -١

  . أيضاًالكرمي والسنة النبوية، أو فيهما ويف السرية النبوية
... ك القواعد أو التعريفات أو    ن املسلمني األوائل قد عرفوا تل     أحماولة إثبات    -٢

  .وهم الذين اكتشفوها وأول من استعملها
ن هذه القواعد واألساليب واألنشطة ربانية املصدر تتصف مبا         أحماولة إثبات    -٣

 قريـب مـن   وشيءتصف به التعاليم اإلسالمية من مشولية وواقعية ومرونة  ت
  .العصمة

 فهو وضعي مـن     -ملؤصلحسب فهم ا  -ليس بإسالمي    ن ما أحماولة إثبات    -٤
  .وضع البشر ويتصف بالنقص والقصور وبالفساد دائما

االقتباس من اجلهود الفكرية اليت نشأت يف ظل أطر عقدية أو فلسفية غـري               -٥
ختالفها، والعمل على تنميتها  ية أو ال  سالمية لكوا تتفق مع التعاليم اإل     إسالم

  .وتطويرها
 مسلمني أو وقعت بينهم وبني اآلخـرين     األحداث اليت وقعت لل   االستشهاد ب  -٦

  .بصفتها أدلة على سبق اإلسالم يف ااالت اليت نريد تأصيلها
  .العلوم للدعوة إىل اإلسالم أو للدفاع عنهخمتلف تسخري  -٧

جتتمع كلها يف عمليـة      ن هذه االجتاهات ال   أ ئ ولعله قد بدا واضحا للقار    
                                                 

  .43-40، 33-29صيين، مدخل إىل اإلعالم ص  )٢٨٩(
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 بدا واضحا بأن بعض هذه      ، أيضاً ،هولعل. تأصيل النوع الواحد من فروع املعرفة     
ـ خيفى ع  ولعله ال . التوجهات مكملة لبعضها البعض، وتصب يف مسار واحد        ى ل

ميكـن  لكـن  ن لكل صنف من أصناف املعرفة طبيعة مميـزة، و  ، أ  أيضاً ئ،القار
تلك اليت تعـىن بالقواعـد   : نسانية إىل نوعني رئيسينيتصنيفها يف جمال العلوم اإل    

 وتلك اليت تعـىن بالنـشاط       .)القانون، وعلم النحو والصرف   مثل الفقه و  (أكثر  
 فاملقصود  "قواعد إسالمية "وعندما نقول   ). مثل علم النفس واالجتماع   (البشري  

بقواعـد  "؛ وميكـن مقابلتـها       بصورة مباشرة أو غري مباشرة     أا ربانية املصدر  
أنشطة منضبطة  ، فالغالب أننا نعين أا      "أنشطة إسالمية "أما عندما نقول    . "وضعية

  ."أنشطة وضعية" بالضوابط اإلسالمية؛ وال ميكن مقابلتها بعبارة
 فإن لكل نوع من أنواع املعرفة اليت تتخذ من األنـشطة            ،ومن زاوية أخرى  

 وقد  ،وهذه القواعد قد تكون ربانية املصدر     .  هلا جمموعة قواعد   ،البشرية موضوعا 
فعندما . كا خليطا من هذا وذ     وقد تكون  ،تكون من االجتهادات البشرية احملضة    

 نستطيع وصفها بأا ربانيـة  ،نتحدث عن القواعد اليت حتكم أي نوع من املعرفة    
أما عندما نتحدث عن األنشطة البشرية نفسها أو املمارسـات فـال            . أو وضعية 

  .نستطيع وصفها بذلك
 يف النـوع    ، فإن نسبة القواعد إىل نسبة األنشطة البـشرية        ،ومن زاوية ثالثة  

فإذا غلب على املعرفـة اهتمامهـا       . لواحد من املعرفة ختتلف من نوع إىل آخر       ا
نسب إىل فئة العلوم اليت تعىن بالقواعد، وإذا غلـب عليهـا            تبالقواعد أكثر فقد    

ىل الفئة اليت تعىن باألنـشطة البـشرية        إفبدرجة أكرب   االهتمام بالنشاط البشري    
  .تنسب

عندما تـضاف إىل    " يإسالم"كلمة  ويف ضوء هذه احلقائق ميكن القول بأن        
  .أنواع املعرفة املتعددة فإن معناها خيتلف تبعا لطبيعتها

فالتشريعات هي جمموعة قوانني لضبط األنشطة البشرية، وهي ليست أنشطة          

 



�
א�����������������א�����א������ �≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

�������������  ������������� ٦٤٠

منا نقصد  إية ف إسالمهلذا عندما نقول تشريعات     . بشرية حمضة يقوم ا عامة الناس     
شريعات وضعية، تواضع البشر عليها أو اتفقوا       تشريعات ربانية املصدر ويقابلها ت    

  .عليها
والتاريخ هو تسجيل ألنشطة بشرية وقعت يف املاضي السحيق أو القريـب،            

وال ميكن بأي حال اعتبـاره ربـاين املـصدر،          . قام بتسجيلها البشر يف الغالب    
ميكن بأي حال    أنه ال  كما. مادامت هي من األنشطة البشرية ومن تسجيل البشر       

  . كون تلك األنشطة البشرية منضبطة بالتعاليم اإلسالميةضمان
وإن يقصد به كتابة التاريخ بصورة خيدم اإلسالم واملسلمني، فإن هلذا الدافع            

ومن هذه املزالق تشويه األحداث التارخيية، وافتراض أن مجيـع سـلوك            . مزالقه
  .املسلمني ميثل التعاليم اإلسالمية، أي أم معصومون من اخلطأ

 أنشطة قام ا البـشر      ، يف معظمهما  ،والفن املعماري أو اإلنتاج األديب مها     
ن نسبغ عليهـا صـفات الربانيـة أو         أميكن   وال.  عليها واويف ظل قواعد تعارف   

ولكن نستطيع اشتراط كوـا أنـشطة       . الوضعية اليت نسبغها على التشريعات    
  .رى والفنونوعلى ذلك تقاس العلوم األخ. منضبطة بالضوابط اإلسالمية

�k�I+*(�א��1א��.2��Wא� �
الكتابات ذات   ن هناك شروطا جيب توفر احلد األدىن منها، يف        أمن املعروف   

  .، سواء أكان يف جمال األسلمة أم يف غريهاالقيمة العلمية
وللخطة عناصر متعددة، منـها الرئيـسة       . ومن هذه الشروط خطة البحث    

.  تبعا الختالف نوع البحث أحيانا     ،يةختتلف العناصر الفرع  حيث   ،ومنها الفرعية 
 ولكن قد ختتلف من حيـث       ،أما العناصر الرئيسة فال ختتلف من حيث املضمون       

 ال حتتاج إىل خطـوات أو       ، والسيما املكتبية  ،فبعض الدراسات . الشكل واحلجم 
ا حتتاج إىل خطوات وتفاصيل     إتفاصيل كثرية، والبعض اآلخر والسيما امليدانية ف      
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 يعمد الباحثون إىل اختصار بعض الفقرات داخل العناصر الرئيسة أو           وقد. كثرية
االستغناء عنها أو دمج بعض العناصر أو الفقرات يف بعض وذلك حسب ما متليه              

  .احلاجة
من العناصر الرئيسة   كما تبني معنا يف الفصول السابقة       وعموما تتكون اخلطة    

، استعراض الدراسات السابقة، كلةحتديد املش، الدوافع واألهداف، العنوان :التالية
حتديد مـصادر  : من عناصر ثالثة رئيسةتصميم البحث ويتكون . تصميم البحث 

  .النتائج املادة العلمية وطريقة احلصول عليها، وطريقة حتليلها، وطريقة عرض
لة دائما لكل من هذه العناصر،      ستقجياد عناوين م  إن العربة ليست ب   أويالحظ  

ن يـتم جتميـع     أتكون هذه العناصر موجودة يف اخلطـة و       ن  أولكن العربة يف    
فمن األحباث مثال   . املعلومات املتصلة بكل عنصر منها يف فقرات خاصة، مترابطة        

تداخل فيها قواعد مجع املادة العلمية مع فقرة حصر املادة العلميـة، التابعـة              يما  
يات مجع عنـصر    ومن األساليب املناسبة لبعض الدور    . لعنصر حتليل املادة العلمية   

الدوافع، وحتديد املشكلة، والدراسات السابقة حتت عنوان؛ وجعـل تـصميم           
 عموما، فإن املؤصل البد أن يكون ضـليعا يف        و. )٢٩٠(ن آخر االبحث حتت عنو  

  . التأصيل، إضافة إىل منهجللبحث مناهج البحث الالزمة
الـيت   يصرح بالقواعد اليت اعتمدها يف دراسته واخلطوات   البد للمؤصل أن  و

وبدون هذا التصريح فإن النتائج اليت .  إىل النتائج اليت يقوم بعرضهااتبعها للوصول
  . وتكون مصداقيتها موضع شك،توصل إليها ستكون موضع تساؤلي

  :املادة العلميةالتأصيل و
غفال نوعني مـن  إميكننا   عند احلديث عن املادة العلمية يف عملية التأصيل ال        

                                                 
   Journal of؛ Journalism Quarterly:  مثل، دوريات علمية متخصصة:مثالًانظر  )٢٩٠(

 Experimental Psychology Monographs ; Communication.   
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العامة للتعامل مع مصادر املادة العلمية، واملتطلبات اخلاصة        املتطلبات  : املتطلبات
  .للكتابة املتخصصة

  :بصفة عامةاملصادر 
ن يتوفر جزء كبري منها يف مصادر املادة العلميـة        أهناك متطلبات عامة جيب     

  :املتطلبات ومن هذه. ن يكون للعمل التأصيلي قيمة علميةأإذا أردنا 
ادر املادة العلمية وأنواعها ودرجات مـصداقيتها،    العناية الكافية بتحديد مص    -١

احلـديث  ثبـوت  ما األساسية منها والثانوية؟ ودرجة    . ضمن خطة الدراسة  
  ...صحيح، حسن : النبوي مثال

ضرورة اطالع الكاتب على عشرات املراجع يف عدد من التخصصات ذات            -٢
 ، ميدانا جديـدا  بصفته، فمن يريد الكتابة يف اإلعالم اإلسالمي مثال      .العالقة

 يف جمال الدراسات    ،قد حيتاج إىل االطالع على أكرب كمية من املادة العلمية         
وذلك . وجيب التركيز على الكتابات املتخصصة منها     . اإلعالمية واإلسالمية 

ن مراجع الثقافة العامة وحىت املوسوعية قد ال تقود إال إىل احلصول علـى              أل
حيتاج إىل االستعانة بأهل االختصاص،     ن األمر قد    أكما  .  معلومات سطحية 

  .أحيانا
حسن اختيار املراجع والتأكد من مصداقيتها يف جماالا، والسيما إذا كانت            -٣

فاملراجع الثانوية مثل امللخصات، ومـا ال يعتـرب         . مصادر أساسية للدراسة  
وإذا كانت املعرفة   . نتاج كتابات ذات قيمة علمية    كفي إل  ي  ال ،أحباث علمية 

 فالبد مـن الرجـوع إىل       ، يكتب فيها مزدهرة يف لغة أكثر من غريها        اليت
ن معلومات املراجع الثانوية عرضة     وذلك أل . مصادر متخصصة يف تلك اللغة    

  .أحيانا لقدر كبري من التشويه بسبب االختصار الشديد والترمجة
ن أصل املصطلحات املترمجة عن اللغات األخرى، ورمبـا بعـض           االعناية ببي  -٤
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وذلك ليسهل الرجوع إىل األصل، للتأكد مـن املعـىن يف           . مساء األجنبية األ
النامجة عن   غموض، ورمبا لتصحيح بعض األخطاء     زالةسياقه األصلي، أو إل   

  .الترمجة
نقليزية إكثريا ما تكون ترمجة لكلمات      " عالمإ"وعلى سبيل املثال فإن كلمة      

معلومـات  ( information :ذات مدلوالت مستقلة وقد تكون متعارضة مثل      
 mass )اتصال بشكل عام (communication,) ن تكون صحيحةأيفترض 

communication )اتصال مجاهريي.(  
 يف اوهلذا فإن بعض الذين أسهموا يف تنمية الثقافة اإلسـالمية ممـن نـشأو        

ن احلضارة الغربية ويدركون خلفيات تلك احلضارة حيذرون من اسـترياد           اأحض
  .)٢٩١(بية واستعماهلا عند معاجلة املوضوعات اإلسالميةبعض املصطلحات الغر

اليت يستند  ) الرباهني واألدلة النقلية أو العقلية    (التأكد من مصداقية املعلومات      -٥
غري ) األدلة النقلية (وضرورة استبعاد املعلومات    . إليها املؤصل يف استنتاجاته   

مـن  ) اهني واألدلـة  الرب(ذ ينبغي احلصول على املعلومات األساسية       إاملوثقة  
 ينبغي التأكد من صدق الدليل قبـل  ،وبعبارة أخرى. املراجع األصلية املوثقة  

وقد يتطلب األمر التأكد من صدق الترمجة       . االستشهاد به أو االستنتاج منه    
  .األصل بالرجوع إىل

وقائمة املراجع لتخـدم    ) اهلوامش(العناية بطريقة إثبات املراجع يف احلواشي        -٦
  .ليهاإ وهي يسر التعرف عليها، وسهولة الرجوع ،املنوطة ااملهمة 

مالحظة الفرق بني الكتابة املتخصصة والكتابة املوسوعية، والثقافة العامة، من  -٧
فمن حيث  . لمؤلف مراعاا لحيث األهداف ومن حيث السمات اليت ينبغي        

د األهداف فإن الكتابات املتخصصة دف إىل خدمة متخصص يف فرع حمد          
                                                 

  .٥٢-٤٥أسد، منهاج ص :  مثالً)٢٩١(
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وهذا املتخصص قد يكون طالبا يف مرحلة التعليم        . من فروع املعرفة الكثرية   
  .يكون املتخصص صاحب مهنة أو) املدارس واجلامعات(النظامي 

أما الكتابة املوسوعية فتهدف إىل خدمة باحث عن معلومات عامة يف جمال            
  .حمدد أو باحث عن مفتاح للوصول إىل كتابات متخصصة

  . العامة فتهدف إىل تنمية الثقافة العامة لغري املتخصص غالباوأما كتب الثقافة
ومن حيث أسلوب التناول فإن كتب املداخل والكتابات املوسوعية تتـسم           

ومن مسات الكتابة املوسـوعية الـشمولية       . جبدية أكثر من كتب الثقافة العامة     
ومن مسات كتابـات الثقافـة      . واالختصار الشديد وحسن التصنيف والترتيب    

العامة، االنسياب احلر ألفكار الكاتب والتحرر من قيد االطراد والترتيب والتعمق           
  .ملموسة واملصداقية العالية، إىل درجة كبرية

املـداخل  ( بني الكتابات املتخصصة التعليميـة       اجلديةوليس هناك فرق يف     
introductions ( أو العلمية) األحباثresearches.(  

 يف كوا ذات صبغة     ،ة مع الكتابات املوسوعية   الكتابات املتخصص وتشترك   
وسيتم احلديث عنها فيما يلي بشيء      . علمية وهلا مساا اخلاصة اليت ينبغي توفرها      

  .من التفصيل

�Wא�#�����3א/���22cوV.و0*� �
قد حيتاج  يف األسلمة،   ن يقوم جبهد ريادي     أ الذي يريد    ،ن الكاتب أصحيح  

وهذه احلقيقـة   . ي إىل فروع للمعرفة متعددة    إىل تأليف أجزائه من معلومات تنتم     
 مثل جمال االتصال، وبدرجة أقل      ، يف بعض ااالت   ،تنطبق أكثر على من يكتب    

االتصال اجلماهريي   (عند الكتابة يف جمال حمدد من جماالت االتصال مثل اإلعالم         
. ىوهذا يعود إىل العالقة املتداخلة بني االتصال واألنشطة البشرية األخر         . )فقط

 إىل اخلروج بكتـاب يف الثقافـة اإلسـالمية، أو           ملؤصل ينتهي األمر با   وبالتايل،
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األنشطة البشرية املختلفة، مزين باملصطلحات االتصالية أو اإلعالميـة، وبـدون     
  .يشعر نأ

حيتاج   فإن الكاتب،ولكي يكون هذا العمل ذا قيمة علمية يف جمال التخصص
 من جماالت املعرفة املختلفة وتغيري العنـاوين        إىل أكثر من جمرد النقل شبه احلريف      

  :النقاط التالية  من مالحظةلمؤصلوال مفر ل. واستبدال املصطلحات
ن أ وبـشرط    ،االطالع على جزء كبري مما له صلة وثيقة باملوضوع أو أبرزه           -١

عـالم  ن حمور املوضـوع بالنـسبة لإل      أومالحظة  . تكون دراسات أصيلة  
ن حمور املوضوع   أم وليست املعلومات اإلسالمية، و    اإلسالمي مثال هو اإلعال   

فالبد من االطالع الكايف على أعمال      ... يف االقتصاد اإلسالمي هو االقتصاد    
وال يكفي االطالع على امللخصات، وما ينـدرج        . متخصصة وأصيلة فيها  

ن أوعدم توفر هذا الشرط قـد يـؤدي إىل           .حتت املداخل أو الثقافة العامة    
نتاج شيء موجود، ورمبا بصورة أفـضل،       إ وقتا وجهدا يف  يتكلف الكاتب   
ن يصرف الكاتب وقته وجهده يف تصويبه       أن األوىل   اوك. ومن زمن طويل  
  .ليهإضافة أو حتسينه أو اإل

تصفية ما مت االطالع عليه يف ااالت املختلفة، حىت يقتصر على ما له صلة               -٢
عابه استيعاب ناقد ولـيس     مث حماولة استي  . وثيقة باملوضوع الذي يكتب فيه    

ن االطالع الناقل أو االطالع     وهذه نقطة ذات أمهية بالغة أل     . استيعاب ناقل 
اخلاطف كثريا ما يوقع الكاتب يف سوء فهم ما يقـرأ، ومـن مث اخلـروج                

وهذا اخلطأ أكرب احتماال عند االقتصار علـى        . ئباستنتاجات أو تقومي خاط   
  .ألصليةامللخصات الثانوية لتقومي األعمال ا

 اليت ال ختدم املوضوع، أو ال ختدمـه         ، استبعاد التفاصيل   أيضاً وتعين التصفية 
 اليت ال تضيف معلومـات      ، حشو املنت باألدلة املتكررة    عين عدم بصورة كافية، وت  

شارة  فيمكن وضعها أو اإل    ،وإذا كانت هذه األدلة تضيف قوة بتعددها      . جديدة
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  .إليها يف احلاشية
. عقـال  مرفوضة شرعا أو     ئصفية ال تكون مبنية على مباد     مراعاة كون الت   -٣

ويعلق الركايب على مثـل     .  الرفض املطلق لألشياء اجلديدة    ئومن هذه املباد  
ـ ةنه أمامنا ثالثإهذا املبدأ بقوله     هـدم  : اه الوسـائل اجلديـدة   خيارات جت

 أو حتويلها وتسخريها خلدمة     ،عراض عنها  أو مقاطعتها واإل   ،اجلديدة الوسيلة
  .حلق واخلريا

املوقف الثالث هو الالئق بأمة راشدة، متلك معيار االختيـار          : مث يؤكد بأن  
اإلسالم مل خيترع السيف، وال اخليل، وال اللغة العربية، وال اخلطبـة،             ف .واالنتقاء

ن منحها  أوال النطق، ولكنه استخدم هذه الوسائل، يف سبيل أهدافه وغاياته، بعد            
  .)٢٩٢("خالقياملضمون احلق والضابط األ

ن آفـالقر .  رفض األفكار اليت ال تستند إىل القرآن والسنة        ئومن هذه املباد  
    وهذا يعين حاجتنـا إىل      .عىن أكثر بالقواعد العامة   الكرمي والسنة النبوية احملققة ت 

وهلذا أوجـد   . ةياستثمار العقل البشري للحصول على القواعد التفصيلية التطبيق       
 ـذا   "الوند"ويقول  . أصول الفقه  وعلموأصوله،  ري  علماء املسلمني علم التفس   

ِكتـاب  ﴿ إن القرآن الكرمي كما جاء فيه     ": مع املنهج العلمي  "ن  االصدد حتت عنو  
مينعنا وحنن نتعرض لفهم     لكن هذا ال   ،)٢٩٣(﴾فُصِّلَت آياته قُرآنا عرِبيا لِّقَوٍم يعلَمونَ     

تعلم احلق الذي أتى به يف حدود ما يتوفر         كتاب اهللا يف ضوء رؤية أصيلة غايتها        
ن نـستخدم   أإن هذا ال مينعنا مـن       ": لنا من ملكات الفهم واالستيعاب، نقول     

لـى بعـض احلقـائق يف       عجتاربنا ومعارفنا اإلعالمية أو غري اإلعالمية لنتعرف        
  .)٢٩٤("اهللا كتاب

                                                 
  .٣٠٥ الركايب، يف اإلعالم اإلسالمي ص )٢٩٢(
  .٤١ :سورة فصلت )٢٩٣(
  .من قضايا الوند، )٢٩٤(
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ن م يكون التأصيل مبنيا على رفض كل ما ليس        ن ال أ ينبغي   ،وبعبارة أخرى 
 أو ألنه غري مستنبط من املصادر اإلسـالمية،         -يف نظر املؤصل  -نتاج املسلمني   إ

قـال الرسـول     كمـا " احلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها أخذ ا      "ن  وذلك أل 
�)٢٩٥( .  

فالنظريات اليت توصل إليها البشر باالستقراء من الواقع ليست سوى تأمالت           
 وحسب معايري تتدرج من ،ة مقننة وتدبر وتفكر يف صنع اهللا ولكن بطريقة منهجي       

  .حيث الدقة والثبات والوضوح
ن الكرمي، نقارع احلجة باحلجة، آن نقتدي بالقرأ -يف حالة الرفض-واألصل 

مستخدمني أدلة ومناهج حمايدة علمية يف البحث، نثبت ا قصور ذلك اإلنتـاج             
  . الفكري الذي نرفضه

م املتخصص التعرف بدقة على حقيقـة       ن يرفض املسل  أوإن مما يثري األمل والسخرية      
 ويقبل بشراهة على وسائل الرفاهية اليت أجنبتها تلـك          ،املنجزات الفكرية لغري املسلمني   

 والـيت بعـضها     لشعوبذه ا وذا يزيد من القوة االقتصادية هل     . املنتجات الفكرية 
جات ون عن بعض املنت   م ليستغين املسل  ،، بدال من اقتباس معرفتهم وتطويعها     معاٍد

  .معادين للمسلمني املادية لل
. ن تكون درجة الصلة قوية بني املوضوع احملدد واملعلومات املـساندة لـه            أ -٤

فاملسألة ليست مسألة وجود أي نوع من العالقة ولكـن نـوع العالقـة              
  .ودرجتها

أنت : ن أحدا قال لك، دون معرفة كافية عنكأولتوضيح هذه النقطة افترض 
وقد . ن والنمرود أقرباؤك  اذن فرعون وهام  إليس كذلك؟   أ. من نسل آدم وحواء   

  .جاءوا قبلك فالبد أنك ورثت عنهم صفة الفرعنة أو النمردة
ن أتـستطيع    نـك ال  إقد ترفض النتيجة اليت وصل إليها بشدة؛ ومع هذا ف         

                                                 
  . وانظر تعليقه عليه٤١٥السخاوي، احلديث  )٢٩٥(
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ن تـدخل نـوع     أترفض األدلة اليت بىن عليها نتيجته أو وجه االستدالل ا إال            
  .العالقة ودرجتها

وليست املالحظات املقننـة    (ما إذا ثبت لديه يف ضوء انطباعاته الشخصية         أ
بأن فيك بعض مسات الفرعنة والنمردة فال مفر لك من االعتراف مبا أثبته ) العلمية

  ."!القويةاملنطقية "عليك باألدلة 
صحيح بينك وبني فرعون والنمرود عالقة دم، ولكن من أي درجة؟ رمبا من         

براهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم الـصالة       ة قرابتك إل  درجة مساوية لدرج  
ا قبلك، فاحتمال وراثة شيء عنهم يتـساوى مـع          ءو جا  أيضاً وهؤالء. والسالم

  .احتمال وراثة شيء عن أولئك
  معيار آخر لتحديد درجة التخصص؛ وهي ذات       ،ودرجة العمق أو التفصيل   

 بأن ما يف حـدود      ،عني الذي يريد الفصل بني متناز     ،فقول القاضي . أمهية كبرية 
. هو ملك له، فيه من الوجاهة الشيء الكـثري        من املمتلكات،    ،كل واحد منكما  

.  ال حيتاج إىل متخصص يف الشريعة أو متمرس يف القـضاء       قد ،ن هذا األمر  أبيد  
 أو   على احلدود  ، أصال ،يغين شيئا إذا كانت اخلصومة     نه ال إ ف ،ومن جهة أخرى  

  .عدى احلدود املتعارف عليهاعلى إنشاء ممتلكات ثابتة تت
كانت علوما  أ سواء   ،اجلهود يف جماله  ختلف  ن يكون اجلهد املبذول مرتبطا مب     أ -٥

وال يعين االرتباط التبعية ولكن االرتباط التراكمي،       . نسانيةإ علوما   مطبيعية أ 
 ،لغائها باألدلة القويـة   إ أو تقوم بتعديلها أو ب     ،أي تضيف إىل اجلهود السابقة    

  .أو الفكرية تتأثر باالختالفات العقدية أو السياسية اليت ال
طار اإلسـالمي  وال مينع هذا االرتباط من حتديد موقع اجلهود السابقة من اإل  

 أو من املقبول الذي     ؟ أو من الذي حيتاج إىل تنقية      ؟هل هو من املرفوض   . للفكر
  ؟ينسجم مع الفكر اإلسالمي

كـرر وضـعيف، ال فائـدة       فهذا جينب املؤصل ضياع جمهوداته يف عمل م       
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ـ فكل حبـث يتوقـع منـه اإل       ". إسالميا"منه غري الدعوى بأن هناك شيئا        ن اتي
 أو  ئأو تـصحيح مفهـوم خـاط      يف اال الذي يكتـب فيـه،        بشيء جديد   

  .نظرية أو نقضها أو تأكيدها
  :التأصيل وحتليل املادة العلمية

اك نقاط خاصة   وهن. اا عامة للتحليل جيب على املؤصل مراع      ئهناك مباد  
  ".إسالمي غري"هو  وما" إسالمي"جيب مراعاا عند عقد املقارنات بني ما هو 

  : عامة للتحليلئمباد
لتحليل يف األحباث التأصيلية ذات القيمـة العلميـة، ينبغـي           ل ئ مباد هناك

  :ومن أبرزها ا،مراعا
لـة  األد  عدم اقتصار جهود األسلمة أو التأصيل على نطاق االستنباط مـن           -١

صالحيتها، والسيما   النقلية، دون ربط نتائج ذلك االستنباط بالواقع الختبار       
وهذا يعين ضرورة خوض جمال     . يصيبأنه قد    كما   ئن االستنباط قد خيط   أ

االستقراء من الواقع الذي نعيش فيه، امتثاال ألوامر اهللا بالتدبر والتفكـر يف             
  .صنع اهللا

أدوية  به عملية االقتصار على تركيب    شيإن االقتصار على عملية االستنباط،      
من مواد ذات فعالية مؤكدة، دون ربط تلك املركبات بـأمراض موجـودة يف              

 تشبه عملية االقتصار علـى      ،ومن جهة أخرى  . الواقع، ولكن ألمراض افتراضية   
 ،جراء أحباث باالستنباط من احلقائق العامة عملية وصف أدوية مضمونة الفعالية          إ

  .يوصف له الدواء ة، دون تشخيص املرض الذيلعالج أمراض حمدد
ن يبـادر يف وصـف      أن يكون الطبيب ملما حبقيقة املرض قبل        أفاملفروض  

 للوصـول إىل    ، قبل عملية االسـتنباط    ،ن يكون الباحث ملما بالواقع    أالدواء، و 
  .عليةاقواعد ذات ف
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 مثـل  ن يدرك املسلم بأنه مع وجود قيود على البحث يف بعض ااالت،           أ -٢
فالبـد  . الغيبيات، فإن جمال التدبر والتفكر أكثر مما يتوقع كثري من املسلمني          

من ارتيادها للوصول إىل معلومات ذات فائدة تطبيقية، تقلل مـن اعتمـاد             
 ،الذي ينشأ يف بيئات غري إسـالمية      الضار،  املسلمني على اإلنتاج الفكري     

  .وتوابعها من اإلنتاج املادي
املشتركة بني   ن االقتصار على ترديد احلقائق العامة     ن يدرك بأ  أوعلى املؤصل   

. التخصص ال يفيـد كـثريا      العلوم املختلفة، أو ترديد املعلومات العامة يف جمال       
  . املعاجلة معرفة متعمقة يف جمال التخصص الذي يكتب فيهعكسن تأوجيب 

ا م جتنب احلماس العاطفي الذي يظهر عادة يف صيغة مبالغات تربز إجيابيات             -٣
نـه كتـاب   إفقولنا إن القرآن كالم اهللا يغنينا عن القول      . يعتقد أنه إسالمي  

وال يربر لنا القول بأنه يشمل كل شيء وفيه كل النظريات العلمية،             عظيم،
يستنبط منـه ال     عالم، وكل ما  ويكشف لنا كل احلقائق الكونية املتصلة باإل      

  .يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
ن القرآن فيه كل    أيعين    ال )٢٩٦(﴾ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيءٍ     ﴿ :قوله تعاىل ف

فقـد  . وال يترك جماال لالجتهاد البشري    . شيء من أمور الدنيا والدين بتفاصيلها     
أحدمها يقول بأن القرآن ورد فيه كل ما يتصل بأمور          . ورد يف تفسري اآلية قوالن    

يقول بأن املقصود بالكتاب هـو اللـوح        واآلخر  . الدين، دون اشتراط التفصيل   
  .احملفوظ

تستند إىل االسـتنباط     وقولنا بأن النظريات العلمية هي اجتهادات بشرية، ال       
  .ا فاسدة كلها، ومرفوضة إسالمياإيربر قولنا  من القرآن والسنة ال

تربر القول بأنه لدينا يف القرآن والسنة ما يغنينا عـن             فإن هذه اآلية ال    ،هلذا
                                                 

  .٣٨: سورة األنعام )٢٩٦(
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ن دراسة تلك االجتهادات وحماولة االسـتفادة       أجتهادات البشرية للكافرين، و   اال
  .منها جهل وعمالة للغرب وتبعية ألعداء اإلسالم

فاحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها أخذها، والعربة يف األمـور االجتهاديـة            
  .وفائدا ما مصدرها بقدر ما درجة صالحيتها وشرعيتهاهي  تليس

 فيقف معه ويتعاون معه     غري املسلم  يرى احلق يف جانب      نأوال يضر املسلم    
 حدود الباطل، ن يرى الباطل يف جانب أخيه املسلم فيقف ضده يف           أيف نطاقه، و  

ن يفعل ذلـك  أبل جيب على املسلم .  واضطر إىل ذلكصالحهإعجز عن هو  إن  
  .بعتن يأ فاحلق أحق

 خبدمة اإلسـالم يف     ن رضا اهللا  نشدان يكون منطلق الباحث املسلم هو       أ نعم   -٤
ن هذا الـشرط    أغري  . جماالت العلوم الضرورية لرقي األمة اإلسالمية وعزا      

فالبد مـن   . ليس ضروريا لكل جهد يسهم بقصد أو بغري قصد يف التأصيل          
مالحظة الفرق بني شروط الباحث املسلم، وشروط اجلهد التأصيلي الذي قد 

  .يسهم فيه غري املسلم
 ثراء العلوم اإلسالمية، وكم من مسلم أسـهم يف        إ  وكم من كافر أسهم يف    
فالعربة مبستوى املسامهة نفـسها، فـإن كانـت    . تشويه التراث املعريف لإلسالم 

 فما املانع من االستفادة منها؟ وحىت إذا        ،املسامهة جيدة وال تتعارض مع اإلسالم     
قيتها مـن    فما املانع من االستفادة منها بعد تن       ،املسامهة شوائب وقصور  يف  كان  

وما دام املنهج يف العادة حمايدا فما املانع من االستفادة من املنهج على             . الشوائب
  األقل؟

ملام ميكن حتديد درجة صالحية منهج أي دراسة ونتائجها إال باإل          وعموما ال 
  .ملام السطحي هلا أو بتجاهلهااملتعمق بتفاصيلها وليس باإل

باالجتهاد   للفكر احلر، الذي يسمح    طار اإلسالمي ن يكون العمل ضمن اإل    أ -٥
 ضـمن   ، إىل أقصى حدوده   ، واستثمار العقل البشري   يف جماالت احلياة كافةً   
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  .طار التعاليم اإلسالميةإ
. )الالديـين  (ن هناك فرقا واضحا بني نية املسلم ونية العلمـاين         أوال ريب   

نه يـؤمن  إف، بصيغة قطعية الداللة ،فاملسلم، وقد أخربه القرآن بكثري من الغيبيات      
وحىت لو قـام    . ثباا بالتجارب العلمية احملسوسة   إما حاجة إىل     بوجودها، دون 

 ألغراض البحـث  ، شكليا ،منا يقوم بذلك  إثباا ف الباحث املسلم بأحباث علمية إل    
العنصرية الفلسفية أو    الذي يفترض فيه عدم التأثر باالنتماءات العقدية أو          ،العلمي

.  اة ما يعتقده لغري املؤمننيصحثبات لبا ما يقوم بذلك إلوهو غا... أو السياسية
ولو جاءت نتائج البحث على غري ما يؤمن به فأول خطوة خيطوها هي التفتيش              

  .عن اخللل يف منهج البحث
ميانه بأن كفـة النقـل املوثـق     إطار يقيده   إوهو يقوم مبثل هذه األحباث يف       

دراك مكانات اإل إن  ألوذلك  . ريةالصريح ترجح على فهم كثري من العقول البش       
  . دراك عندهن مقيدة بقيود كثرية، وحمدودة بقصور حواس اإلانسعند اإل

 جراء أحباث تتوفر فيها   إنه مطالب ب  إولكي تكون ألحباث املسلم قيمة عاملية ف      
حباث العلمية، وتعتمد على مناهج ذات قيمة عامليـة،         املوضوعية املشروطة يف األ   

 يف الواقع   ،ن يف التدبر والتفكر   انسن يسخرها اإل  أل اليت جيب    وتستثمر نعمة العق  
  . أو القابل لالستنتاجاحملسوس

ومن شروط املنهج العاملي الدرجة العالية ملصداقية وسائل البحث، وثبـات           
نتائجها، ووضوح معاملها حبيث ميكن لغري الباحث األول استعماهلا دون اختالف           

  .يف النتائج غري مقبول علميا
) أو البحـث  (ن قدوة يف استخدام هذا املدخل وهو ابتـداء احلـوار            آلقروا

وانظـر  .  هو ثابت أصال ومؤكد    مباقناعا لآلخرين   إبفرضية حمايدة لتكون أكثر     
وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَـى     قُلْ من يرزقُكُم مِّن السمواِت واَألرِض قُِل اهللا         ﴿ :قوله تعاىل 
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ِفي ض ى أَودِبٍنيه٢٩٧(﴾الٍََل م(.  
 يفترض  -غالبا-نهإف نه إذا قام بالبحث يف املوضوع     إوأما الباحث العلماين ف   

تثبت له نتائج األحبـاث      ذلك من باب االعتقاد بعدم وجود هذه الغيبيات حىت        
  .املتكررة غري ذلك

مل ترد فيها   جتنب التكلف يف نسبة النظريات العلمية إىل املصادر اإلسالمية ما    -٦
 اننيشارة املصادر اإلسالمية إىل كثري من القو      إفعدم  .  وصرحية شارات كافية إ
نسبة أشـياء   من جهة أخرى،    و. ينقص من قدرها   ال أو النظريات    يةطبيعال

ن وذلك أل . يزيدها شرفا  ليست فيها، هي من االجتهادات البشرية، ال      إليها  
 الطبيعيـة أو    املصادر األساسية يف اإلسالم ليست كتبا متخصصة يف العلوم        

وذلك ألا مصادر هدى    . فمهامها أكرب من مهام العلوم املساندة     . نسانيةاإل
الـيت  األمور  وهي أمسى من التركيز على      . للناس لتحقيق السعادة يف الدارين    

. ن أنشطته، ويتفاعل معها   انسختضع لظروف البيئية املؤقتة اليت يزاول فيها اإل       
 فإن كثريا   ،ومن جهة ثالثة  . ورية الثابتة  تلك األسس احمل   وه فمجال تركيزها 

مما نسميه بالنظريات يف جماالت املعرفة املختلفة مل ترق بعد إىل درجة احلقائق 
  . ومعرضة للتفنيد والرفضتزال موضع دراسة ومتحيص الكونية، فهي ال

 الصرحية  قائق العامة ن يكون يف القرآن والسنة النبوية بعض احل       أمينع   وهذا ال 
صات العامة أو التفصيلية لعناصر احلياة يف هذا الكون ومظاهرها، ممـا            والتشخي

يف  ورد يف القرآن الكرمي و     ،في جمال االتصال مثال   ف. جب علينا االستفادة منه   وي
شـارات إىل  إالسنة النبوية بعض األساليب الربانية والنبوية، كمـا ورد فيهمـا            

كن استثمارها السـتنتاج بعـض      ممارسات اتصالية متميزة قام ا األنبياء، مما مي       
  .القواعد االتصالية

                                                 
  .٢٤: سورة سبأ )٢٩٧(
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.  وضوح املصطلحات الرئيسة، اليت يتكرر استعماهلا، واالطراد يف مدلوالا         -٧
ن يكون املعـىن    أوعند استعمال املصطلحات ذات املدلوالت املتعددة جيب        

  . املقصود واضحا من السياق املباشر
 املخالفة،  دن بتعريفات بديلة ر   اتي كاإل ةن ال تكون عملية األسلمة متكلف     أ -٨

وذلـك ـرد    . بينما التعريفات القائمة أصدق تصويرا للواقع وأكثر مشوال       
فهذا القول يشبه القول بأن     . أو مشتقاا " إسالمي"التربير الستخدام كلمة    
 ال يكون مجهورا إال ، يف مفهوم اإلعالم اإلسالمي    ،اجلمهور املستقبل للرسالة  

فهـذه  . ن يكونوا من املسلمني امللتـزمني     أ أو   ،ون من مسلمني  إذا كان يتك  
عملية فرز حمضة للجمهور املسلم عن بقية أنواع اجلماهري، وليست عمليـة            

 ال تكون املخلوقـات    ، يف املفهوم اإلسالمي   ،ن يكون القول بأنه   أتأصيل إال   
فالتأصيل الصحيح هو القـول بـأن     . خملوقات إال إذا كانت تدين باإلسالم     

 وأخرى مكلفة   !ناك أنواعا من املخلوقات، خملوقات مكلفة تدين باإلسالم       ه
  .وغري مطالبة باالنتماء إىل أي دين ال تدين باإلسالم، وثالثة غري مكلفة

 مثال علـى اسـتبدال مفـردات        ،عالمن ال يقتصر التأصيل اإلسالمي لإل     أ -٩
 عالمية بغريها فقط، وحشو مؤلفـات الـدعوة والتفـسري         إومصطلحات  

األحاديث والسرية والتاريخ اإلسالمي مبثل هذه املـصطلحات         وشروحات
يعطـي  " التأصـيل "فهذا النوع من    . مقبول وغري مقبول   اإلعالمية بسبب 

 شعورا بأنه يقرأ كتابات يف التفسري والسرية والدعوة بدال من اإلعالم     ئالقار
  ...أو علم النفس أو االجتماع

املضمون كما هو     األمساء والعناوين مع بقاء    وهذه العملية أشبه بعملية تغيري    
رغم اعتماده على احلقائق املشتركة كمـادة       -نه  إأما التأصيل احلقيقي ف   . تقريبا

ن يشعر بأنه   انسوعندما يقرأه اإل  .  يأيت مبركب جديد امسه اإلعالم مثال      -أساسية
  . اإلعالميف جماليقرأ شيئا 
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 اسـتبدال مـصطلحات     وجتنب التكلف يف استعمال املصطلحات، وجتنب     
ن املصطلح اجلديـد كـان      أجديدة مبصطلحات راسخة مشهورة، رد إثبات       

 ،ثبات ذلك هي األدلة القوية واألسلوب املباشـر       فالطريقة الصحيحة إل  . معروفا
  .غري مقبول بدال من عملية االستبدال املتكررة، بشكل مقبول أو

تمثل يف  ي غري احلذرة    خطر االقتصار على عملية االستبدال الشكلي     كما أن   
وذلك باعتبار . اخللط بني معاين الكلمات ذات املدلوالت املختلفة يف اللغة العربية         

عالم على  إهذه املفردات مترادفات، ومثال ذلك القول بأن رسل اهللا هم رجال            
  .طالقهإ

فقط، وهناك دعاة حق وهناك دعاة      " هم دعاة حق  "ن رسل اهللا    أ ،واحلقيقة
ومـن  ". الدعوة إىل احلق  "املطلقة أكثر مشوال من كلمة      " لدعوةا"باطل؛ وكلمة   

ن أل،  "الـدعوة املطلقـة   "أكثر مشوال من كلمة     " عالماإل"حيث املضمون كلمة    
 أي دعوة إىل رأي     ،ةيقناعإقد حيتوي على رسالة     ) االتصال اجلماهريي " (عالماإل"

  .ترفيهية أو مواد يراد نشرها أو موقف أو عقيدة، وقد حيتوي على أخبار
صدار أحكام فقهيه حول بعض     إن عملية التأصيل ال تقتصر على       أ مالحظة   -١٠

قواعد ونظريات العلوم والفنون أو األصول الفنية للممارسـات االتـصالية           
 للفتوى يف حكم هذه األشياء ال بد لـه          يتصدالومن يريد   . اجلماهريية مثال 

السطحي عليها مـن خـالل      وال يكفيه التعرف    . ملاما كافيا إملام ا   من اإل 
ن تكفـي   أعند الترمجة، إال     وأاملختصرات املعرضة للتشويه، عند التلخيص      

  .بات التهمةثاألدلة السطحية إل
  كونيـة وبـني    ا وسـنن  حقائق ضرورة التمييز بني النصوص اليت تتضمن        -١١

 مثال هناك فـرق بـني       ،ففي االتصال . النصوص اليت تتضمن مناذج ربانية    
 الكرمي أو وردت    نحية والنماذج االتصالية اليت وردت يف القرآ      القاعدة الصر 

  .ليهاإشارة إ
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ادع ِإلَى سـِبيِل ربِّـك ِبالِْحكْمـِة        ﴿ :ى قوله تعاىل بصيغة األمر    ،ومثال األول 
     نسأَح م ِبالَِّتي ِهياِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمأو   ،)٢٩٨(﴾و ﴿ نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعفَـِإذَا  اد 

ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كني٢٩٩(﴾الَِّذي ب(.  
كانت مـن   أ ما يرد من أساليب يف القرآن أو يف السنة سواء            ،ومثال الثانية 

  . غريهممممارسات األنبياء أ
 القـرآن   يفنه جيب التمييز بني املمارسات اليت وردت        إ ف ،ومن جهة أخري  

 السنة النبوية والسرية احملققة، من جهة، واملمارسات غري احملققة          مقرونة بالثناء أو  
ن النصوص اليت ترد يف صيغة وذلك أل. يف كتب السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي

 ال حتتاج إىل حبث يؤكد مـصداقيتها،   ،خبار عن سنة كونية   األمر أو يف صيغة اإل    
ريها من النـصوص    وهي خبالف غ  . مادامت صرحية ومفصلة على واقع موجود     

. ا حتتاج إىل التحقق من مصداقيتها، قبل االستنتاج منـها         إوالروايات التارخيية ف  
  . نتاج االجتهاد البشري، غري املعصوم من اخلطأإوذلك ألا من 

 ،وكذلك احلال إذا كانت النصوص اليت تتضمن سننا كونية غـري مفـصلة            
إن األمر حيتاج إىل مزيد مـن        ف ،تطبيقيأو مدلول   حبيث حتتمل أكثر من تفسري      

  .الكونية اجلهود البشرية ملعرفة أي التفسريات هي اليت تنطبق عليها السنة
 مالحظة التمييز بني احلديث عن اإلسالم مبا يتصف به من كمال وثبات،             -١٢

مبا يتصفون به من نقص ومن تأرجح يف مـستوى          " املسلمني"واحلديث عن   
نتـاج  إ ينجزه املسلمون كامل ومتفوق على فال نفترض بأن كل ما    . االلتزام

غريهم، ألم مسلمون ويفترض فيهم االسـتلهام واالنـضباط بالتعـاليم           
  .اإلسالمية

                                                 
  .١٢٥:  النحلسورة )٢٩٨(
  .٣٤: سورة فصلت )٢٩٩(
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 الرباين الـيت ورثهـا      علموبعبارة أخرى، مالحظة التمييز بني احلديث عن ال       
البشر عن األنبياء واحلديث عن املعرفة اليت اكتسبتها البـشرية عـرب العـصور              

فال خنلع صفات الكمال والعصمة على      . رهم املواهب اليت منحها اهللا هلم     باستثما
  . املنقول أو استمدت أصوهلا منهعلماملعرفة املكتسبة ولو حبجة أا اهتدت بال

 ضرورة املوازنة بني الواقع الذي نطبق فيه التعاليم اإلسالمية والواقع الذي            -١٣
أبرز مسات التعـاليم     فمن. ابقةمت فيه تطبيق الشريعة اإلسالمية يف عصور س       

فالعبادات فضال عن املعامالت قد ختتلف أحكامها . اإلسالمية مراعاا للواقع
فمثال هناك أحكام خاصـة بالطهـارة       . باختالف الظروف اليت تطبق فيها    

والصالة والصوم يف السفر ختتلف عن أحكام الطهارة والصالة والـصيام يف            
 هذا يتم يف ضوء بيد أن. هذه احلقيقة ال حصر هلاواألمثلة على . قامةحالة اإل

  .القواعد العامة ومع احلذر الشديد، وحيتاج إىل درجة من املعرفة متعمقة
  :األصول يف عقد املقارنات

هناك أصول أخالقية وعلمية جيب مراعاا عند عقد املقارنات للمفاضلة بني           
ومن .  فيها أطراف متعددة   األشياء أو عند الفصل يف قضايا متنازع عليها تشترك        

  :هذه األصول
 مـثال يف    ،ن تكون املقارنة  أما  إف.  عدم املقارنة يف األسبقية إال بني متماثلني       -١

فهناك فرق . جمال املمارسات االتصالية أو تكون يف جمال الدراسات االتصالية
  .بني املمارسات وبني الدراسات

قية طرف مارس العملية االتصالية     ومثال املقارنة غري العلمية املقارنة بني أسب      
ن كشف النقاب عن العوامـل الـيت        انسإبطريقة ذات فعالية عالية وبني أسبقية       
 شـيء   -مـثالً -فالدراسات االتصالية   . جعلت تلك املمارسة ذات فعالية عالية     

  .واملمارسات االتصالية شيء آخر
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  . )٣٠٠(يد ولكن علم االتصال أو اإلعالم جد،املمارسات اإلعالمية قدميةف
جيابياته إ جتنب جتريد أحد األطراف من بعض        -عند عقد املقارنات  -يراعى   -٢

 حىت مع استغناء الطرف اآلخر عن مثل هـذه          ،ونسبتها إىل الطرف اآلخر   
  .النسبة وال يدعيها لنفسه

 فنورد حسنات كل طـرف ونـبني        ،ن نكون واقعيني ومنصفني   أواألصل  
بدون مبالغة وويل، وكل طرف سـيظهر       اليت متيز أحدمها على اآلخر       األوجه

زهـاق  إظهار احلـق و   ويكفي إل . على حقيقته اليت هو عليها، وليست املختلقة      
  .ن يعرضهما الكاتب سويا على حقيقتهماأالباطل 

مراعاة اجلوانب اإلجيابية والسلبية لطريف املقارنة، أو االقتصار على جانـب            -٣
  .واحد بالنسبة للطرفني

جيابيامـا أو   إملعلومات املتصلة بالطرفني أو املبالغة يف وصف        جتنب تشويه ا   -٤
  .سلبياما

جواز املقارنة لغري املفاضلة بني أي شيئني أو أكثر وبأي شكل كان، مبـا يف             -٥
ذلك املقارنة بني الصورة املثالية والصورة الواقعية لشيء واحد أو لـشيئني            

  .خمتلفني
البحث العلمي والسيما عند املقارنة بني      ومن القواعد اليت جيب مراعاا يف       

األجزاء املختلفة للمادة العلمية االطراد يف القاعـدة أو املفـاهيم األساسـية يف              
  .موضوع البحث، فضال عن جتنب التناقض

ومن القواعد األساسية عدم التركيز على عامل من العوامل املتعـددة الـيت             
رى ذات األمهية املماثلة أو األكثـر       غفال العوامل األخ  إتتسبب يف نتائج معينة، و    

  .أمهية، والسيما عند عقد املقارنات
                                                 

  .٥٤-٣٥؛ صيين، اإلعالم ص٣٥-٢٣؛ حممد، سيد، ٢٧إبراهيم إمام، اإلعالم اإلسالمي ص )٣٠٠(
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طريقة عرض نتائج الدراسة أو البحث تعترب معيارا نافعا يف حتديـد درجـة              

ويف حاالت كـثرية    . و الدراسة إىل نوع حمدد من فروع املعرفة       أانتماء البحث   
ملام الكاتب باملوضـوع الـذي      إ درجة   ضافيا جيدا يف حتديد   إ معيارا    أيضاً يعترب

  :يلي ما فلها شروط، ومن أبرزها ،وهلذا. يكتب فيه
مراعاة احتواء منت البحث على جرعات مركـزة أو مكثفـة مـن مـادة                -١

 دون تبديد   ، احلصول على املعلومات املطلوبة    ئالتخصص، ليسهل على القار   
ـ      وقت طويل وجهد كبري وأحيانا مال كثري       دة ذات  ، تـوفري كتـب عدي

فعندما يتناول الكاتب موضوعا مثل اإلعالم اإلسالمي       . )مضمونات متكررة 
ن يقتصر أن يكون على اإلعالم املصبوغ بصبغة إسالمية؛ وأفإن التركيز جيب 

أسـاليبها أو النظريـات      وأحديثه على املمارسات اإلعالمية أو ضوابطها       
 نصوص الكتاب والسنة    وبعبارة أخرى، ينبغي أن ال تطغى     . اإلعالمية وفنوا 

  .وروايات األحداث التارخيية واآلراء الفقهية على احلديث عن اإلعالم
عطاء املوضوع احملدد حقه الكايف يف املقالة أو البحث أو الكتـاب            إضرورة   -٢

وذلك بتمييز املعلومات اليت تندرج حتت التخصص احملدد عن         . املخصص له 
  . التفصيل والعمق أكثراملعلومات األخرى مبعاجلتها بدرجة من

ن ال تتعدى كمية املعلومات املساندة، يف املنت، كمية املعلومات األساسـية       أ -٣
ن تقتصر مهمة املعلومات الثانوية املختلفة علـى خدمـة          أيف التخصص، و  

ن يشعر بأنه يقـرأ     أ بوضوح، ك  ئن يظهر ذلك للقار   أاملوضوع األساس، و  
وذلك ... و الثقافة اإلسالمية أو التاريخ    كتابا يف اإلعالم، وليس يف التفسري أ      

  . بصرف النظر عن العناوين
ن الصفحات اليت تتـضمن معلومـات يف غـري          ارمبا كان مراعاة عدم طغي     -٤

 التخصص على الصفحات اليت تتضمن معلومات ذات صلة وثيقة بالتخصص         
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  .مقياسا عمليا مفيدا يف معظم احلاالت
ة الغزيرة، يف املنت، مـا      ردراج األدلة املتكر  إضرورة مقاومة الرغبة امللحة يف       -٥

. شارة إليها يف احلاشـية    إلن ا امكويف اإل . دامت ال تضيف معلومات جديدة    
دراج تفاصيل األدلة، ما دامـت تلـك        إوضرورة مقاومة الرغبة امللحة يف      

  .التفاصيل ال تضيف سندا جديدا
قدر لة والرباهني،   االقتصار يف منت الدراسة على الضروري والقوي من األد         -٦

  .ختصصاا وجتنب األدلة والرباهني اليت هي ذاا مثار جدل يفاإلمكان، 
ن يكون معقوال وذلك    أيف املنت جيب    ) املعلومات األخرى (فحجم الرباهني   

، وأمهيته، ووضوحه، وتفصيله،    proximityمبوازنته مع درجة التصاق الدليل      
  .ليهاإودرجة بروز النتيجة اليت توصلنا 

فقد يتم استبعاد بعض األدلة اجليدة لالكتفاء مبا هو أجود منها، وقـد يـتم        
ـ       استبعاد العديد من األدلة اجليدة أل      ن ان دليال واحدا واضحا أو دليلني يؤدي

ن املسألة مسألة وجود أو عدم      وقد يتم استبعاد التفاصيل أل    . الغرض املنشود 
  ...وجود، وليس كيف، وملاذا

ن أومثـال ذلـك     . رتيب أجزاء املوضوع جمال التخصص    ن ختدم طريقة ت   أ -٧
قناع يف السنة النبوية فريتب أجـزاء البحـث         يكتب املؤلف عن أساليب اإل    

وذلك بدال مـن ترتيبـها    . قناع الرئيسة وتفريعاا  حسب أنواع أساليب اإل   
 حسب مضمونات األحاديث اليت ترد فيها هذه األساليب أو درجة قوا، أو           

  .ردت فيهااملصادر اليت و
مطابقة العناوين ملضموناا، حبيث تكون مفصلة عليها فال تكون فـضفاضة            -٨

واحلديث عن مؤسسة دولية تنتج مطبوعات " عالم اإلسالمي الدويلاإل: "مثل
خـصائص اإلعـالم    : "تكون خادعـة مثـل    ال  ن  أو. ذات صبغة إسالمية  

 عالماإل"ثل  واحلديث عن اإلسالم بشكل عام، مطعمة بعبارات م       " اإلسالمي
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  "...اإلسالمي ينبع من دين عظيم
ن ما يكتبه املؤلف    أليدل على   " عالمإ"ن كلمة   ان يتضمن العنو  أوليس شرطا   

االت أو الصحف أو مصادر اخلرب أو أسـاليب         : فعناوين مثل . هو يف اإلعالم  
تدل على املضمونات اإلعالمية أفضل من العنـاوين الـيت          ... خراج التلفازي اإل

  .اجوجمم صرار واضح قد يكونإومشتقاا ب" عالمإ" كلمة تستخدم

������+�.;W� �
 وناقشها من حيث تقيدها بضوابط البحـث        ،اختر دراسة تأصيلية إسالمية    -١

  . إضافة إىل تقيدها بإطار الفكر اإلسالميا، يف قيمته،العاملي
يته  وناقشها من حيث موضوعية كاتبها وواقع      ،اختر دراسة تأصيلية إسالمية    -٢

  .وسعة أفقه، مسترشدا بفصل عرض النتائج، إضافة إىل هذا الفصل
 من حيث درجة صـلتها مبـا        ا وناقش أدلته  ،اختر دراسة تأصيلية إسالمية    -٣

 ومن حيث درجة اقتصارها على اجلزء الـضروري مـن           ا،يستدل ا عليه  
 ،رةيراد األدلة املتكر  إالدليل، ومن حيث اقتصارها على األدلة القوية وجتنب         

  .تضيف جديدا اليت ال
 وناقش درجة التزام املؤصل مببـدأ تراكميـة         ،اختر دراسة تأصيلية إسالمية    -٤

  .املعرفة
 وناقش درجة وعي الكاتب بضرورة التفريـق      ،اختر دراسة تأصيلية إسالمية    -٥

  .بني املنهج االستقرائي واالستنباطي يف االستفادة من املصادر اإلسالمية
 وناقش درجة عمق معلومات املؤصل يف اال        ،صيلية إسالمية اختر دراسة تأ   -٦

  .الذي يقوم بالتأصيل فيه
نصاف الكاتب وسيطرته على    إ وناقش درجة    ،اختر دراسة تأصيلية إسالمية    -٧
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 علىعاطفته وموضوعيته يف مناقشة احلقائق والتعبري عنها، إضافة إىل مقدرته           
  .عاجلهجتنب التكلف يف تعامله مع املوضوع الذي ي

 وناقش درجة وعي الكاتب بضرورة التفريـق      ،اختر دراسة تأصيلية إسالمية    -٨
هو رباين قطعي الداللة، ورباين ظين الداللة، واجتهاد بشري حمـض،     بني ما 

  .مصادر موثقة وغري موثقةما هو و
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  تقومي األحباث العلمية

الشروط اليت متيز املعرفة ذات   إىل،ول يف الفصل األ، عرضا،لقد متت اإلشارة
كما متت اإلشارة بشيء مـن      . العلميةغري  القيمة   ذات   القيمة العلمية عن املعرفة   

 بعض املكونات التفصيلية للخطة ولتقرير البحـث        إىلالتركيز يف الفصل اخلامس     
هـدف هـذا    و. العلمي، وذلك عند احلديث عن مسئوليات الباحث واملشرف       

يد قارئ البحث ببعض املقترحات اليت تعينه يف حتديـد مـستوى     الفصل هو تزو  
  .أو مبستوى تنفيذه البحث، سواء فيما يتعلق خبطته

�m5,��د
4�����,���W� �
 قد تكون املعرفة ذات قيمة علمية عالية أو منعدمة أو تتأرجح بـني هـذين              

 العلميـة    فإن احلد الفاصل بني املعرفة العلمية وغري       ،وعموما. الطرفني املتعارضني 
 ؛ بالنسبة للمعرفة العلميـة ،هو وجود منهج واضح جيد للوصول إىل تلك املعرفة   

  .اجليد بالنسبة للمعرفة غري العلمية الواضح ويقابله غياب املنهج
غـري  ويوضح املثال التايل الفرق بني املعرفة ذات القيمة العلمية ذات القيمة            

  .العلمية
ة اجلمعة، يف أحـد املـساجد       افترض أنك سألت أحد املصلني عقب صال      

فسألته كيـف   ". أربعة آالف  "-بعد تفكري -الكبرية، عن عدد املصلني فأجابك      
بكثرة تردادي على   ذلك  عرفت  : "فأجاب قائال ). املعلومة(توصل إىل هذا الرقم     
  ". التقديرعلىاخلاصة  هذا املسجد وبقدريت
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 كيـف   :فسألته. مث سألت مصليا آخر عن عدد املصلني فأجاب ثالثة آالف         
رت  فوجدته حوايل الثالثني، مث قـد ؛فوصفلقدرت عدد ا:"  فقال .عرف ذلك 

ئة مـصل، فـضربت الـرقمني يف        اعدد املصلني يف كل صف فوجدته حوايل م       
  . الناتج ثالثة آالف بعضهما فكان

 .الثاين:  اإلجابة ستكون  من الواضح أن  . لو سألنا أنفسنا من جيب أن نصدق      
اين أعطانا فرصة للوقوف على طريقته يف الوصول إىل املعلومة          والسبب هو أن الث   

 وذا يعطينا فرصة الختبار مصداقية الطريقة اليت توصل ـا إىل          . اليت زودنا ا  
أما األول . وهذا بدوره ميكننا من حتديد قيمة املعلومة اليت زودنا ا    . تلك املعلومة 

  .فال يعطينا تلك الفرصة
وذلـك  . صديق معلومات الثاين حىت يثبت لدينا خطؤها      هلذا حنن منيل إىل ت    

 ننا الإلينا بعد انصراف املصلني فإذا عجزنا عن التأكد من املعلومة اليت نقلها إألنه 
  .نعجز عن التأكد من الطريقة اليت توصل ا إىل تلك املعلومة

 ،حلصول على املعرفـة   املتقنة متكننا من ا   بيد أنه وإن كانت الطرق املنهجية       
فهي يف الغالب تؤدي إىل ما      . فإا ال تضمن لنا دائما الوصول إىل املعرفة اليقينية        

وذلك يف ظل براهني حمددة معروفـة       . الظن مطابقته للواقع املوجود   على  يغلب  
ومهما يكن األمر فإن هذه املعرفة أفضل من املعرفة اليت تعتمد على . لدينا ومقبولة

 ذكيا جدا ويوصـل إىل      -يف حاالت قليلة  - الذي قد يكون     ،احلدس والتخمني 
  .معرفة مطابقة للواقع املوجود

 هناك درجات متفاوتة مـن العلميـة، أو غـري العلميـة             ،وبعبارة أخرى 
وبقدر ما يكـون املنـهج متقنـا وحمـددا تكـون            . بالنسبة للمعرفة البشرية  

  .املعرفة علمية أكثر
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  :توفر يف البحث العلمي ومن أبرزهاهناك شروط عامة جيب أن ت

  . للهدف املصرح به يف اخلطة عموما، مبنهجه ومضمونه،حتقيق البحث -١
ضمان املستوى العام املطلوب من اجلامعة أو اجلهة املتبنية للبحث، واستيفاء            -٢

  . اليت تكافئ الباحث باملؤسسة التعليميةاصة والضوابط اخلشروطالتقرير لل
  .بحث على إملام الباحث بالقواعد العامة للبحث العلمييدل تقرير ال -٣
  .يدل تقرير البحث على إملام الباحث بأنظمة املؤسسة التعليمية -٤
لبحـث  يف ا  العامة   يةقواعد األخالق اليدل تقرير البحث على إملام الباحث ب       -٥

  .العلمي
ث يدل تقرير البحث على توفر خلفية متخصصة أي متعمقة يف موضوع البح -٦

  .لدى الباحث
يدل تقرير البحث على إملام الباحث إملاما جيدا بالقواعد التفصيلية للمنـهج             -٧

  .الذي اختاره، وأساليبه ووسائله املعنوية واملادية
عند فحص األعمال املقدمة للترقية وأحيانا للنشر يف بعض الدوريات يشترط            -٨

اجستري أو  املل رسالة   مث(مع أعمال سابقة    " جزء منه "عدم مطابقة البحث أو     
ولكن يالحظ هنـا أن التطـابق       . وإن كانت غري منشورة   ... ) دكتوراهال

اجلزئي حتمي يف األعمال املطورة عن أعمال سابقة قد تكون رديئة أو تقادم             
كما أن التطابق اجلزئي حتمي يف حالة استشهاد        ... العهد على مادا العلمية   

  .الباحث بعمل سابق له
حظة أن التطوير كان جذريا أو شبه جذري، سواء يف املنهج           وهنا جيب مال  

أما يف حالة االستشهاد بعمل سابق فيجـب مالحظـة كـون            . أو يف املضمون  
موثقـا بطريقـة   أن يكون  من البحث اجلديد، و    ثل جزءا كبريا  د به ال مي   ستشهاملُ

  .سليمة
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لية إىل ثالثـة أقـسام      يزات ميكن تقسيم املعايري شبه التفص     بشيء من التجاو  

النقاط املنهجية، النقاط املتصلة باملضمون، النقاط املتصلة بالشكليات        : رئيسة هي 
  .)٣٠١(األساسية

  :النقاط املنهجية
  .هناك نقاط منهجية ختص خطة البحث وأخرى ختص تقرير البحث

  :نقاط منهجية خاصة باخلطة
 اليت وضعها   ، النظر أوال يف اخلطة    يتقومي أي حبث علمي ه    لعل أمثل طريقة ل   

 يتم من خالهلا ،وهناك معايري منهجية عديدة.  لتنفيذ البحث الذي قام به،الباحث
  :يلي  ولعل من أبرزها باختصار ما.تقومي خطط األحباث العلمية

حسن اختيار موضوع البحث من حيث تناسبه مع قدرات الباحث وإمكاناته  -١
  .، ودرجة أصالته النسبيةالبحثنية واملادية وجمال الزم

 مبا يف ذلك وضوح الفرضـيات،       ، بدقة ،حتديد موضوع الدراسة أو املشكلة     -٢
وعند قراءة فقرة حتديد املشكلة يشعر القارئ . يف حالة الدراسات االستقرائية   

.  حول موضوع الدراسة وأدرك أبعادها،ا فيه الكفايةمببأن معد اخلطة قد قرأ 
، مثل   عندما يأخذ التحديد شكل الفرضيات     ،وهذا الشعور يكون أكثر جالء    

  ".يسهم شهر رمضان يف زيادة عدد املصلني يف املساجد: "قولنا
وفاء الدراسات السابقة املستعرضة بالغرض املنشود لتكوين اإلطار النظري،          -٣

لبحـث  وربط البحث باجلهود السابقة، أو تقدمي التربير الكايف لـضرورة ا          
 ليس فقط عن الكمية اليت قرأها       ،وحيدثك عنصر الدراسات السابقة   . املقترح
 عن الكيفية اليت قرأ ا، ويقودك تلقائيا إىل النقطة الـيت            ، أيضاً  بل ،الباحث

                                                 
  .٤٦٧-٤٤١ سلطان والعبيدي ص مثالًنظر ا )٣٠١(
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  .الباحث دراسته سيبدأ منها
 صياغة الدراسات السابقة صياغة تنطق باملوضوعية والقدرة على التحليـل          -٤

  .راكمية املعرفةالعلمي، وحتقق ت
 .البحث يوفر املوضوعية املطلوبة يف األحباث العلمية تصميم منهج -٥

أسـئلة  : سالمة طريقة مجع املادة العلمية يف مراحلها التفصيلية املختلفة مثل          -٦
كتابة اإلجراءات  طريقة  و. املقابالت أو االستبانات وطريقة إجراء املقابالت     

ثقة واملصداقية للمقاييس أو املعـايري، وأن       الالزمة لضمان درجة عالية من ال     
فاإلعداد اجليد لفقرة   . تكون إجراءات املالحظة والتجربة، وتسجيلها دقيقة     

أنواعها، واملتـوفر   : لتساؤالت حول مصادر البحث   يقلل ا مجع املادة العلمية    
وسالمة الطريقة اليت مت ا حتديد جمتمع الدراسة واختيـار  منها وغري املتوفر،   

وأماكن وجودها، وطريقة الوصول إليها، وطريقـة احلـصول         اد العينة،   أفر
وقد تكون اإلجابة عن هذه التساؤالت بطريقة مباشرة أو بطريقة غري           . عليها

  .مباشرة ولكنها واضحة عموما
درجة دقة حتديد املصادر األساسية والثانوية ودرجة وضوح الفرق بينـهما            -٧

  .دة منها، والسيما يف الدراسات املكتبيةودرجة وضوح ودقة طريقة االستفا
سالمة الوسائل الظاهرة لتحليل املادة العلمية أو معاجلتها، ودقـة قواعـد             -٨

أصـول الفقـه    :  مثـل  ،الوصف واالستنتاج بشقيه االستنباط واالستقراء    
  ...حصائية والوسائل اإل،والتفسري والنقد األديب واحلديث

  حتليل املادة العلمية أو معاجلتـها ومـن مث         وضوح الطريقة اليت مت مبوجبها     -٩
  . ووضوح قواعدها ودقتها،البحث منها استنتاج نتائج

ختبار درجـة   امتكن الباحثني اآلخرين من      ٩-٥النقاط من    درجة وضوح  -١٠
 ومتكنهم من   validity  وجدواها أو مصداقيتها   reliabilityثبات تلك الطرق    
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  .)٣٠٢(ةإعادة تطبيقها واخلروج بنتائج مقارب
 أن تكون اخلطة مفصلة على املشكلة املراد دراستها، حبيث لو أنك غريت             -١١

. عنوان املوضوع تشعر بنوع من النشاز بني مفردات اخلطة والعنوان اجلديد          
النشاز يبدو أكثر وضوحا إذا كانت الدراسـة تنتمـي إىل     ويالحظ أن هذا  

كثر وضوحا بني   فاالختالف أ . صنف خمتلف من األصناف الرئيسة للمناهج     
حتتاج إىل  من جهة والدراسات اليت ال) الكمية(الدراسات امليدانية والتجريبية 

مثال ذلك أن تكون اخلطة     . من جهة أخرى  ) الكيفية(التحليالت اإلحصائية   
اإلسـالم  ": ، وأن يكون العنوان   تصف مشاعر الناس جتاه برنامج تلفازي     لدراسة  

  ...." برنامجو
مثل عنصر حتديد املشكلة، والدراسات     . بعض العناصر وهو أكثر وضوحا يف     

ويبدو النشاز أكثر جـالء يف بعـض        . السابقة، ومجع وحتليل املادة العلمية    
الفقرات من غريها مثل فقرة حتديد نوعية املصادر، وطريقة مجع املادة العلمية            

  .وحتديد مفردات االستبانات، وأنواع األسئلة عموما
 تصورا واضحا عما سيكون عليـه البحـث عقـب           تعطي اخلطة القارئ   -١٢

التنفيذ، ليس من حيث مضمون النتائج ولكن من حيث ترابط املـضمونات            
فمن الضروري أن يكون هناك اتساق واضـح  . واتساق فقراا وموضوعاا  

بني مضمونات عنصر حتديد املشكلة ومضمونات الدراسات السابقة وطريقة         
ـ      استعراضها، واملصطلحات أو مـضمو      يت متنات االسـتبانة أو املعـايري ال

  .استخدامها يف الدراسة
وغين . ميكن لشخص آخر تنفيذ اخلطة دون أن ختتلف النتائج العامة كثريا           -١٣

عن الذكر أن التوثيق الدقيق لالقتباسات املباشرة وغري املباشرة يف اخلطة كلها 
                                                 

)٣٠٢(Selltiz et. al. pp. 169-197; Kerlinger pp. 442-476   
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يم  عنـد تـصم  ومطلب أساس، سواء عند استعراض الدراسات الـسابقة أ  
وقد يظن بعض الباحثني أن املفروض أن تكون مجيع فقرات منهجه           . املنهج

  . دون توثيق،مبتكرة فينقل فقرات كثرية حرفيا من األحباث األخرى
 ئتناىف مع املباد  ي ، يعاقب عليها القانون   ،وهذا السلوك إضافة إىل كونه سرقة     

املنهج مستمدة مـن    فاألصل أن تكون فقرات     . ا يف املنهج  عد وهن يو ،األخالقية
وهلـذا  .  املُعد مبتطلبات البحثيف وتقواعد راسخة أو مألوفة يف البحث العلمي،     

. فإن التوثيق اجليد للفقرات املستعارة من أحباث أخرى حمترمة تزيد املنهج قـوة            
فهناك فرق بني أن يستخدم اإلنسان يده لقياس مـساحة حمـددة مـثال، أو أن                

  .الديسيمتر، والسنتيمتر: املتر وتفريعاتهيستخدم مقياسا مألوفا مثل 
  :نقاط منهجية خاصة بالتقرير

هناك معايري إضافية بالنسبة لطريقة تنفيذ اخلطة أو البحث، ميكن االسترشاد           
  :يلي ا يف تقومي تقرير البحث ومن أبرزها ما

  .درجة التزام الباحث باخلطة اليت وضعها لنفسه -١
  . تسندها أدلة كافيةاجتناب التعميمات اليت ال -٢
  .اجتناب التحيز عند املقارنة -٣
  .اإلجيابيات اجتناب املبالغات يف تصوير السلبيات أو -٤
  .اجتناب التكرار املخل -٥
 ال تتـصل    ،سهاب يف مواضيع ثانوية   إلاخلروج عن جوهر املوضوع با     عدم -٦

  .بصلب موضوع البحث
  . واطراد استعماهلاوضوح مدلوالت املصطلحات ومصداقيتها وثباا -٧
دقة االقتباس املباشر، واألمانة يف النقل، أي مطابقة املنقول لألصل، وجتنب            -٨

  .التشويه بتجريد االقتباس من سياقه
دقة النقل للمعىن املقتبس، يف حالة االقتباس غري املباشر، وسالمة املضمون من  -٩
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  . ودقة التلخيصصل املنقول عنهالتشويه ومطابقة املعلومات امللخصة لأل
  .قوة األدلة العقلية والنقلية اليت اعتمد عليها الباحث يف استنتاجاته -١٠
  .سالمة التقرير من األخطاء يف احلقائق العامة اليت ال حتتاج إىل التوثيق -١١
  .خلو التقرير من املضمونات املتناقضة أو اخلاطئة، دون مناقشة أو تعليق -١٢
دمة يف عملية تصنيف املادة العلمية ودقتـها حبيـث   وضوح املعايري املستخ   -١٣

  . بعض وتناقضهايفيضمن عدم تداخل األصناف بعضها 
خدمة طريقة تقسيم الفقرات الرئيسة حملور مـشكلة البحـث وضـماا             -١٤

  .للتسلسل املنطقي للمعلومات واألفكار
 ملناسبةاجتناب حشو املنت بالنصوص املقتبسة اقتباسا مباشرا فوق احلدود ا          -١٥

  .لطبيعة البحث
ختدم املوضوع أو تـضيف معلومـات        اجتناب حشو املنت باألدلة اليت ال      -١٦

  .جديدة
  . النقليةويراد األدلة الالزمة ملقوالت الباحث، سواء األدلة العقلية أإ -١٧
  .ترابط الفقرات الفرعية والرئيسة من حيث الترتيب والتنسيق -١٨
يب أو اشتماهلا علـى املعلومـات األساسـية،         دقة التوثيق من حيث الترت     -١٩

  .وسهولة العودة إىل املراجع املقتبس منها
انضباط مضمون فقرات االستنتاج وامللخص والتوصيات مـع القواعـد           -٢١

  .السليمة ألصول البحث العلمي

�Wא�G#����א:������א�+�4ط �
  .سالمة قواعد اللغة اليت يكتب ا البحث -١
  .هدقة التعبري ووضوح -٢
  .مالء واالطراد يف استعماهلاسالمة قواعد اإل -٣
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االطراد يف توثيق املراجع يف احلواشي، ويف إعداد قائمة املراجع، ومراعـاة             -٤
  .التناسق بينهما ليسهل التعرف على معلومات النشر الكاملة

  . سالمة قواعد عالمات الترقيم، واطراد األساسيات منها-٥
  .اء املطبعية سالمة التقرير من األخط-٦

5�
1��7א�4?���+9�G/אW� �
لقد سبقت اإلشارة إىل أن بعض اجلامعات تسمح للطالب بأن يعد مشروعا             

 هنـاك نقـاط   ف .عالمبدال من البحث يف جماالت املعرفة التطبيقية كاهلندسة واإل        
  :)٣٠٣(يما يل ها ومن،أخرى ختصها

 لغري مصممه درجة وضوح فكرة املشروع ودقة تفاصيل تصميمه حبيث ميكن -١
  .تنفيذه مع الوصول إىل نتيجة مقاربة

درجة وضوح طريقة استعراض الدراسات واألعمال الفنية ذات العالقة حبيث  -٢
 مما جيعله أهال ألن     اً إبداعي تشعر القارئ بأمهية املشروع وأصالته وكونه عمالً      

  .يكون مشروعا للحصول على املاجستري أو الدكتوراه
 املشروع وقالبه، وطريقة وصف مجهوره، وطريقـة        درجة وضوح مضمون   -٣

االستفادة منه ومكان االستفادة منه واملستفيد منه، والنتائج املتوقعـة مـن            
  .االستفادة من املشروع

نتاجه إل درجة وضوح وصف الطريقة املقترحة أو اخلطوات التفصيلية الالزمة       -٤
امليزانية املطلوبة والوقت   ، و ...)مثل ممثلني ومعلقني    (واملهارات اليت حيتاجها    

  .املسموح به، واملساعدات الفنية املطلوبة، واألجهزة واخلدمات الالزمة
فيذ مبا  نتقان الطريقة اليت مت ا تنفيذ منوذج املشروع ودرجة التزام الت          إدرجة   -٥

  .هو خمطط له مسبقا، يف حالة كون مثل هذا التنفيذ مطلوبا
                                                 

  .Main and Kaltenstein pp. 16-27نظر ا )٣٠٣(
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. الت كثرية تتحول املناقشة إىل مناظرة بني طرفني غـري متكـافئني           يف حا 

 والسيما إذا   ، بصور خمتلفة  م استعراض عضال  ونحياولالذين  ) املناقشون(أحدمها  
حياول الدفاع عـن نفـسه      الذي  ) الباحث(واآلخر  . كانت املناقشة أمام مجهور   

ه قد جيرح كربيـاء     فهو إن أجاد الدفاع عن نفس     . يائسا، يطلب من اهللا السالمة    
تحسب عليه نقطة    الطرف األول فيخسر؛ وهو إن قصر يف الدفاع عن نفسه فقد          

  . أيضاًضعف فيخسر
 اإلجيابيات والسلبيات معـا     التنبيه إىل وهلذا يقترح املؤلف أن حياول املناقش       

  .حىت يكون منصفا وعادال
 معرفـة   وقد يقتصر الطرف األول على استعراض عضالته مبا يتوفر لديه من          

ة، مث كشف النقاب عنها     تخيلأعانته على تصيد الكثري من األخطاء احلقيقية أو امل        
 ،احلـدود   الطـرف األول   قد يتجاوز و. أمام اجلمهور مستمتعا بتعذيب ضحيته    

 بالدخول يف تفاصـيل     ،فيكون سببا يف تعذيب من حيضر لالستفادة من املناقشة        
تكررة أو اإلمالئية أو املطبعية، وحـىت       متماثلة ومتكررة، مثل األخطاء النحوية امل     

  .بعض األخطاء املنهجية اليت قد تتكرر بعينها يف صفحات عديدة
وجتنبا لذلك يقترح املؤلف أن حيصر املناقش األخطاء اليت وقـع عليهـا أو              

وعنـد  . أحصاها، مث يقوم بتصنيفها يف ظل التقسيمات الواردة يف هذا الفـصل           
 كل صنف ويقتـصر  منثالني أو ثالثة من أبرز األمثلة    املناقشة يقتصر على ختري م    

مث يزود الباحث ببقيـة     .  مناقشتها أمام اجلمهور الذي جاء حبثا عن الفائدة        ىعل
وذلك حبسب جـسامة    . لزام أو االختيار  األخطاء ليقوم بتصويبها على سبيل اإل     

  .اخلطأ من وجهة نظر جلنة املناقشة
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يف ضوء ما ورد يف الكتاب من شروط        خطتها   وناقش   ،ميدانيةاختر دراسة    -١

  .اخلطة اجليدة، مع تقدمي البدائل يف حالة وجود سلبيات
 يف ضوء ما ورد يف الكتاب من شروط         خطتها وناقش   ،مكتبيةاختر دراسة    -٢

  .اخلطة اجليدة، مع تقدمي البدائل يف حالة وجود سلبيات
حيث املنهج يف ضوء مـا ورد يف         من   تقريرها وناقش   ،ميدانيةاختر دراسة    -٣

  .الكتاب من شروط اخلطة اجليدة، مع اقتراح البدائل يف حالة وجود سلبيات
 من حيث املنهج يف ضوء مـا ورد يف          تقريرها وناقش   ،مكتبيةاختر دراسة    -٤

  .الكتاب من شروط اخلطة اجليدة، مع اقتراح البدائل يف حالة وجود سلبيات
 من حيث الشكليات األساسية يف ضوء       تقريرها اقشون ، ميدانية اختر دراسة  -٥

  .ما ورد يف الكتاب من شروط اخلطة اجليدة
من حيث الشكليات األساسية يف ضوء       تقريرها    وناقش ، مكتبية اختر دراسة  -٦

  .ما ورد يف الكتاب من شروط اخلطة اجليدة
وء ما   وناقش تقريره يف ض    ،حدى جماالت املعرفة التطبيقية   إ يف    مشروعا اختر -٧

  .ورد يف خطته
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 البحيثات التدريبية

يهدف هذا الفصل إىل توفري بعض اإلرشادات للطالب يف املرحلة اجلامعيـة            
اليت تعتمد علـى    ( لتنفيذ بعض أنواع البحيثات املكتبية       ،ويف املراحل السابقة هلا   

اليت تعتمد على   (امليدانية   أنواع البحيثات    بعضو) املكتبة كمصدر للمادة العلمية   
وذلك بغرض التدريب على مهـارة البحـث        ). امليدان كمصدر للمادة العلمية   

لى تنميتها بني أبنائها يف سـن       ع األمم املتقدمة علميا     رصوهي مهارة حت  . العلمي
وذلك ألن البحيثات التدريبية تنِمي عند الطالب القدرة علـى الـتفكري            . مبكرة

 .ستقل املقنن أو املنضبط بضوابطامل

لقد الحظنا يف الفصول السابقة أن األحباث املكتبية وامليدانية تشتركان يف           و
هلذا سوف يتم تقسيم هذا الفصل      . القواعد العامة وختتلفان يف القواعد التفصيلية     

املراحل العامة، والقواعد اخلاصة بالبحيثـات املكتبيـة،        : إىل أقسام رئيسة ثالثة   
 .قواعد اخلاصة بالبحيثات امليدانيةوال

 :א/.א�KNא���,�

اختيار املوضوع،  : تتكون عملية البحث من عدد من املراحل العامة تتمثل يف         
البحث عن املراجع األولية واإلطالع على قائمة املوضوعات فيها، حتديد العنوان،          

ـ           ع املـادة   حتديد العناصر الرئيسة للبحيث، التعرف على املزيد من املراجع، مج
 .العلمية، حتليل املادة العلمية، وكتابة التقرير

. ويالحظ أنه مت إغفال فقرة استعراض الدراسات السابقة أو تفاصيل املنهج          

 



�
א�����������������א�����א������ �≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

�������������  ������������� ٦٧٦

 وحتديد عناصر   .ضافة العلمية وذلك ألن البحيث التدرييب ال يهدف إىل حتقيق اإل        
بحيث ليست شرطا   املوضوع يغين عن حتديد املشكلة، واملصداقية العالية لنتائج ال        

  .أساسيا فيه
 : اختيار موضوع البحيث:أوالً

فقد يترك املدرس للطالب . أو بتكليف منه  املدرس بالتشاور مع  يتم هذا عادة  
وقد .  املوضوع بشرط أن يكون ذا صلة باملادة املقررة أو التخصص          اختيارحرية  

 املدرس حتقيـق    ويف مجيع احلاالت يراعي   . جيهز املدرس قائمة ليختار منها الطلبة     
  :البحيث لألهداف التالية أو بعضها

حث الطالب على االطالع على مراجع خارج املذكرات املقررة أو خارج            -١
 .صلة باملادة املقررة مفردات املقرر ولكن له

ومثاله أن يدرس مـادة     . إلزام الطالب بربط ما يدرسه نظريا بالواقع املعاش        -٢
ث ميرنه على استخدام جزء مما درسـه يف         الرأي العام فيكلف الطالب ببحي    

ما رأي الطلبة يف مدرس مادة الرأي العام أو     : حل مشكلة تدور يف ذهنه مثل     
 طريقة تدريسه أو طريقته يف وضع األسئلة؟

س مادة اإلعالم الـسعودي     ومثاله أن يدر  . إلزام الطالب بتحديث معلوماته    -٣
احلديثة مـن الـصحف أو      فيكلف الطالب بكتابة تقرير عن بعض األعداد        

ذاعية أو التلفازية اليت تبثها اإلذاعة أو التلفاز يف الفترة          االت أو الربامج اإل   
اليت تس فيها املادةدر.  

س مادة القـوانني اإلعالميـة      درومثاله أن ي  . إلزام الطالب بالتفكري املستقل    -٤
 .ومهيةفيكلف الطالب حبل بعض املشكالت القانونية الفعلية أو ال

 :اإلطالع على املراجع األولية :ثانياً

يتم التعرف على املراجع األولية مبعونة املدرس أو املدرسني املختصني يف جمال 
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 املوضوع، أو بسؤال أمني املكتبة أو باالستعانة ببطاقات فهـرس املوضـوعات           
يغطي مجيع   وعقب احلصول على مرجع   . املطوعة أو املنشورة يف شبكة اإلنترنت     

وانب املوضوع ينظر الطالب يف قائمة موضوعاته ليتخري العناصر الرئيسة الـيت            ج
 .يضِمنها يف حبيثه

 :وعموما ميكن تصنيف املراجع إىل ثالثة أنواع

دوائر املعارف أو كتب التراجم، ويف العادة حتتوي علـى   مصادر عامة مثل -١
 .عمبراجع يف املوضو وقد تزود القارئ. معلومات خمتصرة شاملة

  ولكن تتناول املوضوع بنـوع مـن الـشمولية         ،مصادر خاصة باملوضوع   -٢
 تكرر املعلومات نفسها يف أكثر من أاويغلب على هذه املراجع  . والسطحية

 . وقد ينفرد بعضها ببعض املعلومات. مرجع

مصادر تتناول جزئيات من املوضوع ولكن تتناول هذه اجلزئيات بشيء من            -٣
يف -ونسبة املعلومات اليت ينفرد ا كل من هذه املصادر          التعمق والتفصيل،   

 . أكرب من النوعني السابقني-الغالب

 :حتديد العناصر الرئيسة: ثالثاً

يختيار العناصر الرئيسة للبحيث عدد من االعتبارات، من أبرزها        اعند   ىراع: 
أمهية العنصر للموضوع، وحجم البحيث من حيث الصفحات، واملدة الزمنيـة           

 .إلجنازه ملتوفرةا

وعموما ميكن استخدام الطرق التالية كلها أو بعضها للـتحكم يف حجـم             
 :البحيث، حبيث يصبح متسقا مع اجلهد املطلوب واملدة الزمنية املتوفرة إلجنازه

صحيفة املدينة : مثال. التحديد من حيث احليز الزماين الذي سيغطيه البحيث    -١ 
يف عصر هارون الرشيد، أو برامج اإلذاعة       تصال  أساليب اال أو  ملدة أسبوع،   
القنـاة  : وقد يكون التحديد بتعيني بداية الفترة وايتها، مثل       . خالل يومني 
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 .هـ ٥/١١/١٤٢٨ - ١/١١األوىل من

جـدة، أو    يف: مـثال . التحديد من حيث املكان الذي سيشمله البحـث        -٢
 .، أو اخلرطومسكندريةاال

 ومثـل حمـرر   . يتم إدراجه يف البحث   التحديد من حيث املضمون الذي س      -٣
مدير إدارة األخبار يف تلفاز     : األخبار يف تلفاز الكويت، أو بتحديد أدق مثل       

 .الكويت

 حمطة تلفـاز املدينـة    : التحديد من زاوية الوحدات املستقلة عن بعضها مثل        -٤
 وهذا يعين غالبا أن الدراسة قد تشمل كل       ... املنورة، أو أبو ظيب، أو الرباط     

فكـل هـذه    ... العاملني، والتنظيمات اإلدارية، واألجهزة، والربامج    : شيء
وقد نسميها دراسة   . مكملة لبعضها البعض وتنتمي إىل حمطة مستقلة         عناصر

 .case study نقليزيةاإلب احلالة أو

التنموية  الربامج: مثل. التحديد من زاوية العناصر اليت تتكون منها الوحدات -٥ 
وهـذا   ...سالميةب العريب، أو الدول العربية، أو الدول اإل       يف تلفازات املغر  

يف عـدد مـن     ) عنصر من العناصر  (يعين دراسة نوع من الربامج التلفازية       
وقـد نـسميها دراسـة مـسحية أو         ). الوحدات املستقلة (حمطات التلفاز   

 .survey study باإلنقليزية

. يستبعدها حث وتلك اليت  التحديد ببيان املصادر اليت يعتمدها الباحث يف الب        -٦
مكتبة الكلية من منظور مدرسي الكلية أو طالا أو زوارها من           : مثال ذلك 

إىل ذلك أن الطالب يستطيع التحكم يف حجم العينة          يضاف. خارج الكلية 
درسـني  مثل االقتصار على عينة من عشرة أشخاص مثال، بدال من مجيع امل           

 .الطالب أو

 وقد توضـع هـذه    . فقرات اليت يوحي ا العنوان    التحديد باستبعاد بعض ال    -٧
ومثاله التأكيد بأن دراسـة     ". قيود البحث "الفقرة حتت عنوان فرعي يسمى      
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 .تشمل دراسة موظفيها مكتبة الكلية ال

وميكن صياغة العناصر الرئيسة للبحيث يف هيئة تساؤالت شبه تفصيلية حتتاج           
 :إىل اإلجابة، ومثاله

 :ابة عن التساؤالت التاليةدف الدراسة إىل اإلج 

  البوذيني؟دما مفهوم اإلله عن -١ 

 أو الرسول عند البوذيني؟ ما مفهوم النيب -٢ 

  ما مفهوم الكتاب املقدس عند البوذيني؟ -٣ 

 ما أبرز املعتقدات عند البوذيني؟ -٤ 

 ما أبرز التشريعات عند البوذيني؟ -٥ 

 وانظر الشكل . ية للموضوعات قائمة أول  وقد تظهر عناصر املوضوع يف هيئة     
ويالحظ أنه يف اإلمكان استخدام الطريقة نفسها        ).٢٩-٣(و الشكل    )٢٩-٢(

ويف هذه احلالة بدال من العنصر األول نقول . عند املقارنة بني ديانتني مثال أو أكثر
 ما مفهوم اإلله عند البوذيني واهلندوس والسيخ؟: مثال

وية للبحيث أن تكون مقـسمة إىل فقـرات         ى يف صياغة العناصر الرئيس    راع
متعددة ومرتبطة بفكرة جوهرية أي رئيسة، وأن تكون الفقرات مرتبـة ترتيبـا             

 .منطقيا

وجيب أن تعرب هذه التقسيمات بصدق عن اهلدف من الدراسة أو جوهرهـا     
أساليب تقدمي األخبار يف حمطـات      "فمثال، عندما يكون املوضوع     . وأن ختدمها 

: ، سيكون أمامنا خياران رئيسيان لتقسيم املوضوعات      "ل أفريقيا التلفاز بدول مشا  
ومبا أن العنصر الرئيس هو األساليب وليست الدول فيجب         . األساليب، أو الدول  

طريقة ترتيب األخبار حسب    : أن يكون التقسيم الرئيس مبنيا على األساليب مثل       
عاملي، (وقع اجلغرايف أو ترتيبها حسب امل  ...) سياسية، اقتصادية، اجتماعية  (النوع  

 ...)إقليمي، حملي 
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 لنفرض أنه لدينا دراسة دف    . ويف املثال التايل يتضح الفرق بصورة أخرى      
قـد  . يف الدعوة ) رضي اهللا عنه  (إىل كشف النقاب عن منهج أيب بكر الصديق         

 منهجه" :يكون من العبث بناء التقسيم الرئيس للدراسة على املضمونات كقولنا         
  أو مـع والتـه أو مـع        ،..." الدعوي يف السياسة   هدارة، ومنهج إل يف ا  يالدعو

وذلك ألننا يف الغالب سننتهي بدراسة تارخيية، مع شيء من التعليق           ... الشباب  
  .على املنهج هنا وهناك

 ن التقسيم الرئيس ينبغي أن يكـون     إولكي يكون املنهج هو مركز الدراسة ف      
ج العقلي القويل أليب بكـر الـصديق،        املنه: فنقول مثال . مبنيا على نوع املنهج   
مث نأيت  ... واملنهج العاطفي العملي  ... ، العاطفي القويل    ..واملنهج العقلي العملي  

وذلـك  . بأمثلة لكل نوع من املناهج من ااالت املختلفة أو املناسبات املختلفة          
الفقري هلذه الدراسة وليست أنـشطة      ألن املنهج ونوعه هو الذي يشكل العمود      

 ).�(يب بكر الصديق أ

 :اختيار عنوان مناسب: رابعاً

سم الرمسي للبحيث، وهلذا يفضل عدم وضع صـيغته         ويعترب العنوان مبثابة اال   
ويراعى يف العنـوان أن يكـون       . النهائية إال بعد معرفة العناصر الرئيسة للبحيث      

 .، و أن يكون خمتصرااشامال جلوانب موضوع البحيث كله

 :وات التنفيذية حتديد اخلط:خامساً

 إىل األشـياء الـيت      ، بنفسه ،شارة الطالب إ هذه اخلطوات    شملوجيب أن ت  
ومن أبرز هـذه  .  وما ينبغي أن يعمله للوصول إىل النتائج ،حيتاجها لتنفيذ البحث  

. حتديد مصادر املادة العلمية، مجع املادة العلمية، حتليل املـادة العلميـة           : النقاط
 .ته العامة ملا سيحتاجه لتنفيذ البحيث املقترحويكفي أن يعطي الباحث تصورا
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 :املصادر الالزمة حتديد

يف هذه املرحلة حيدد الباحث املصادر اليت يستمد منها مادته العلمية، مثـل             
وميكن . الكتب أو الدوريات أو األشخاص أو األشياء اليت سيجري عليها الدراسة

 الـيت  ،ر يف املراجع األوليـة  وبالرجوع إىل قائمة املصاد    ،ذلك باستشارة املدرس  
 .ستفاد منها يف حتديد عناصر املوضوعا

مثـل الكتـاب    (أساسية  : ندرج ضمن هذه املرحلة حتديد نوع املصادر      يو
كتابات غري املسيحيني   (أو مصادر ثانوية    ) املقدس وشروطها للكتابة عن املسيحية    

  ).ة عن املسيحي
  :مجع املادة العلمية

تعارة سى املصادر بااللتاج الطالب سوى احلصول عويف هذه املرحلة قد ال حي    
وقد حيتاج إىل إعداد أداة ... من املدرس أو الزمالءأو من مكتبة الكلية أو اجلامعة   

ستمارة املالحظة بالتشاور مع املدرس، مث اختيار عينـة مـن           استبانة أو   مثل اال 
املقابلـة  األشخاص أو األشياء، مث ملء االستبانة مبا حيصل عليـه عـن طريـق        

  .الشخصية أو اهلاتفية أو املراسلة، أو باملالحظة
 :حتليل املادة العلمية

 حبصر مجيع ما حيتاجه من مادة علمية يف ضوء         ويف هذه املرحلة يقوم الطالب    
 أو االستبانة أو االستمارة) القائمة األولية للموضوعات(العناصر الرئيسة ملوضوعه 

 مث يقوم بتصنيفها يف ضوء عناصـر أو تفريعـات   .اليت أعدها جلمع املادة العلمية 
مث يقوم بترتيب هذه    . ثيالقائمة األولية للموضوعات أو يف ضوء تساؤالت البح       

األصناف يف ضوء ترتيب تساؤالت البحيث أو يف ضوء ترتيب املوضـوعات يف             
 .القائمة األولية للموضوعات
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 :كتـابة التقـرير: سادساً

الف واملقدمة اليت تتضمن اهلدف من البحيث       ويتكون التقرير من صفحة الغ    
.  للبحيث، وصلب البحيث أو النتائج اليت مت التوصل إليهـا          ةواخلطوات التنفيذي 

سم معد البحيث ، واسم املدرس      او عنوان البحيث، : وتتكون صفحة الغالف من   
) ٢٩-١( وانظر الشكل. سم املادة اليت يتبعها البحيث  االذي يقدم إليه البحيث، و    

   .حة الغالفلصف
  

  
  مدرس مادة الرأي العام

  
  
  حبيث

  يف مادة الرأي العام للفصل الدراسي األول
  هـ١٤١٤
  

  أعده الطالب
  ؟؟؟؟؟؟
  مقدم إىل
  ؟؟؟؟؟؟
  

 
  )٢٩-١(الشكل 
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مقـدم  "ولكن يكتب   ..." األستاذ أو الدكتور   بإشراف"ويفضل عدم كتابة    
دم البحيث إىل املدرس    ففي حاالت كثرية يقوم الطالب بكل شيء مث يق        ..." إىل  

 .جنازهإجاهزا دون أن يكون للمدرس دور يذكر يف 

وقد يضيف الطالب فهرسا للعناوين الرئيسة والفرعية يف البحيث مع أرقـام            
 ،لموضـوعات لوميكن وضع فهرست    . الصفحات اليت توجد فيها هذه العناوين     

كما يـضيف   . ته، بعد صفحة العنوان    أو يف بداي   ،اية تقرير البحيث  يضعها يف   
ستفاد منها ونقل منها مضمونات حبيثـه أو اسـتنتج منـها         اقائمة باملراجع اليت    

وذلك إضافة إىل توثيق كل معلومة نقلها عن غريه يف موضعها بتسجيل            . أفكاره
وتكتب هذه املعلومات   . شهرة مؤلف املرجع وأرقام الصفحات اليت استفاد منها       

 .لبحيث خط قصريأسفل الصفحة، يفصل بينها وبني منت ا

 :بحيثترتيب مضمونات ال

 :يتم ترتيب املضمونات الرئيسة بالترتيب التايل 

  .صفحة العنوان -١
 )قد توضع يف اية البحيث. ( قائمة باحملتويات– ٢

حتديد مشكلة البحيث، ويتبعه منهج البحيث، وصف للمصادر مثل أفـراد            -٢ 
 .تحليلالعينة ووسائل مجع املادة العلمية ووسائل ال

عرض النتائج ويشمل مثال اجلداول والرسوم البيانية يف حالـة الدراسـات            - ٣
 .امليدانية والتعليق على اجلداول والرسوم

 .اخلامتة وتتضمن خالصة البحث -٤

 . معبأةأو مناذج منها ،ستبانات مثال اال، وتضم.املالحق -٥

  . قائمة املراجع-٦
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كتبية على املادة العلمية املوجودة يف املكتبـات غالبـا،          تعتمد البحيثات امل  
وهلذا ختتلف عملية مجع املادة العلمية فيها . وتستخدم األسلوب الكيفي يف الغالب

ستعانة بنظام البطاقات حلـصر مادتـه       وميكن للطالب اال  . عن البحيثات امليدانية  
 .العلمية وحتليلها يف هذا النوع من األحباث

 :تنظام البطاقا

الباحـث  تسجيل املراجع اليت حيتاج     : تفيد هذه البطاقات يف تأدية وظيفتني     
الباحث وينصح  . يف موضوع حبثه، ويف تسجيل االقتباسات اليت حيتاج إليها        إليها  

 .بأن يعد جمموعة مستقلة لكل وظيفة من هذه الوظائف

 :بطاقات املراجع

، وعنـوان   ...لفيـه   سم الكامل ملؤلفـه أو مؤ      اال  على حتتوي بطاقة املرجع  
مدينـة  (الكتاب أو البحث، ورقم الطبعة إن وجد، ومعلومات النشر األخـرى            

املالك أو مكـان وجـود      يضاف إليه اسم    و) النشر واسم الناشر وتاريخ النشر    
 ...) مكتبة عامة، شخصية، صديق(البحث  الكتاب أو

 :قتباساتبطاقات اال

 أو علـى أرقـام   ، نفسها،طلوبةقتباسات املقتباس على االحتتوي بطاقات اال 
الصفحات اليت حتتلها هذه االقتباسات يف مراجعها، مع معلومات خمتصرة عـن            

 ،االقتباساتبطاقة  ويتم ترتيب   . هاصادرعلى م التعرف   ،تهاط بواس ،مراجعها ليتم 
تيسريا لكتابة التقرير عقـب     وذلك  . ثييف ضوء القائمة األولية ملوضوعات البح     

 وتتيح برامج   .ة كلها، أو اخلاصة بتفريع من تفريعات البحيث       حصر املادة العلمي  
 فرصة طيبة لالستغناء عن هذه البطاقـات،  Microsoft Wordاحلاسب اآليل مثل 

يكتب الباحث ا النصوص املراد اقتباسها، مرتبة حسب املوضوعات، مع التوثيق           
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  . إعادة كتابتهاوميكن نقلها إىل البحيث بالنسخ واللصق، دون حاجة إىل . الالزم
 سـنتيمتر، أو  ١٥×١٠ستعمال بطاقات مـن حجـم     اوميكن هلذا الغرض    

  .ستعاضة عن هذه البطاقات بصفحات من الكراس أو ورق يوضع يف ملفاال
وبعد مجع االقتباسات املطلوبة وتصنيفها وترتيب هذه األصـناف حـسب           

لصياغة ليأخـذ   القائمة األولية ملوضوعات البحيث تكون املادة العلمية جاهزة ل        
  ).٢٩-٣(و الشكل ) ٢٩-٢(وانظر الشكل . التقرير شكله املتكامل

 :املقارنة واملناقشة

يالحظ أننا أثناء مجع املادة العلمية كثريا ما نواجه مبادة علمية ختتلف مـن              
فمرجع يفيد بأن اهلندوس يؤمنون بوجود إله       . مرجع إىل مرجع آخر أو تتضارب     

 يفعـل   مـاذا ف. له الواحد بتاتـا   يعرفون مفهوم اإل   واحد ومرجع يقول بأم ال    
 الباحث؟

يف األحباث اجلدية يضطر الباحث إىل التحقق بالرجوع إىل املصادر األساسية           
 : احتماالتة، ولكن يف البحيثات التدريبية هناك ثالث...والثانوية

وقـد  . أن يقتصر الطالب على املعلومات الواردة يف املرجع الذي يرجحـه           -١
 ... الترجيح لشهرة كاتبه أو ألن الطالب حيب هذا الكاتب أويكون

يقتصر على إيراد األقوال كلها يف النقاط املختلف عليها، أي يبني وجه الشبه     -٢
 .واالختالف بني املراجع املختلفة

 ويرجح يف حدود املراجع احملدودة أو يف ظـل          ،يبني وجه الشبه واالختالف    -٣
 .قواعد جاهزة إن وجدت

ليق ببحيثات طالب املراحـل     ي وقد   ،أن اخليار األول أقل درجة    يف  شك  وال
 االختيـار الثـاين أو      يلزمهمأما طلبة املرحلة اجلامعية ف    . قبل اجلامعية  التعليمية ما 

  .الثالث
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ويالحظ عند املقارنة بني شيئني أو أكثر أن ال نكتب مجيع النقاط اخلاصـة              
. متقـابلني جدولني   يف   وستقلة أ  سواء يف صفحات م    ،بكل منهما بشكل مستقل   

ورد يف : "ومثال ذلك أن نقـول .  عليهاولكن تكون املقارنة بني النقاط املختلف    
 والنشر أن من شروط املتقدم للحصول على رخـصة إلنـشاء            املطبوعاتنظام  

 ةيقل عمره عن مخـس     مطبعة أن يكون سعوديا متمتعا باألهلية الشرعية، وأن ال        
 مث  ...االت االستثنائية وأن يكون حسن السرية والسلوك      وعشرين عاما إال يف احل    

، سـواء   هذه الـشروط  مما خيتلف من     للنظام   الالئحة التنفيذية نورد ما ورد يف     
  ...أكانت إضافة أم تفصيل

 فـإن   ،هلذا.  يف بيان أوجه الشبه أو االختالف      ، غالبا ،ن املقارنة تنحصر  ألو
 :العبارات التالية مفيدة عند عقد املقارنات

لقد اتفق ميثاق الشرف اإلعالمي املنبثق      : عند التشابه ميكن القول مثال    : أوال
سالمية وميثاق الـشرف لتلفزيـون دول التعـاون         عن مؤمتر جاكرتا للدول اإل    

 .سالمية ومبادئها األخالقيةاخلليجي على أمهية ترسيخ اإلميان بالقيم اإل

لقد أكد ميثاق   : ن القول  ميك ،ويف حالة سبق أحدمها لآلخر أو تبعيته لآلخر       
 . اليت انبثقت عن مؤمتر جاكرتائالشرف لدول اخلليج املباد

لقد فسرت الالئحة :  ميكن القول مثال،ويف حالة املقارنة بني األصل والتفسري
 ...، أو أكدت...ما ورد يف النظام، أو شرحت الالئحة

لـشرف  وخبـالف ميثـاق ا  : مكن القول مثال ييف حالة االختالف، ف   : ثانيا
سالمية فإن ميثاق الشرف العريب     اإلسالمي الذي حيدد نوع القيم الدينية بالقيم اإل       

 .ةمل امليثاق كافة الديانات املوجودة يف البالد العربيـيترك ذلك مفتوحا ليش

وانفرد كذا بكذا، أو يف حالـة       : ويف حالة انفراد أحدمها بنقطة ميكن القول      
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ويف حالة . واقتصر كذا على كذا: كن القولاقتصار أحدمها على بعض األجزاء مي     
لقد ورد املعىن نفسه يف ميثاق الصحفيني  :االختالف يف الصياغة فقط ميكن القول

 ...األمريكيني ولكن بصيغة أخرى

 :قــالتوثي

يالحظ ضرورة توثيق كل معلومة منقولة من اآلخرين بتحديد عنوان املصدر           
عـن   ويف حالة النقـل   . أرقام الصفحات عنه، و االسم الكامل ملؤلفه و      املنقول

يف لقـاء   (عنه وطريقة النقـل       يتم تعريف الشخص املنقول    ،األشخاص شفاهة 
  ...)شخصي أو حماضرة أو هاتفيا

وذلك ألن الفاصل بني الكتابة العلمية وغري العلمية هو التوثيق، وهو احلـد             
 .األدىن من شروط الكتابات العلمية

 :א��������א/��א���

ـ    ، إىل خطوات إضافية   ، يف الغالب  ،البحيثات امليدانية حتتاج    د عقـب حتدي
عـداد األداة   إومن هذه اخلطوات    ). األشخاص أو األشياء  (مصادر املادة العلمية    

حتديد العينة، وتصميم االسـتبانة،     : الالزمة جلمع املادة العلمية من امليدان، مثل      
 وحتديد الوسـيلة املناسـبة      وحتديد طريقة احلصول على املادة العلمية املطلوبة،      

 .للتحليل

 :حتديد العينة

الناس مجيعـا أو الطـالب      (نظرا لعدم إمكانية دراسة جمتمع الدراسة كله        
وقد تكون . فالبد للباحث أن حيدد عددا حمدودا إلجراء الدراسة عليهم...) مجيعا

 .العينة اليت تتكون من عشرة أفراد كافية ملثل هذه الدراسات التدريبية
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 :ستبانةميم االتص

 :يالحظ أن االستبانة تتكون من نوعني من األسئلة

أسئلة عامة حول شخصية املبحوث، مثل الـسن، واملـستوى التعليمـي،             -١
هل : ، وأسئلة شخصية ذات صلة مبوضوع البحيث مثل       ...ومستوى الدخل 

هل تستمع إىل   : تقرأ صحيفة البالد؟ وذلك يف دراسة عن صحيفة البالد أو         
وهذه األسئلة هي أسـئلة     . غداد؟، يف حالة الدراسة عن إذاعة بغداد      إذاعة ب 

 .اً أو موقفاًمعلومات، وليست رأي

أسئلة يف موضوع البحث، ومثاله يف دراسة لتقومي أحد املدرسني السؤال عن             -٢
... القراءات اليت حيددها، وطريقته يف التدريس، وطريقته يف وضع األسـئلة          

عن الرأي أو االجتاهات و املواقف أو املعتقدات،     وهذه ميكن أن تكون أسئلة      
 .يعتمد ذلك على موضوع الدراسة. أو املعلومات

  : تصنيف األسئلة إىل صنفني أيضاًومن حيث الصياغة ميكن
قد يـأيت   ف .أسئلة مفتوحة اإلجابة، أي أن املبحوث هو الذي حيدد اإلجابة          -١ 

ما رأيك يف طريقـة     : ئلة هذه األس   الباحث، ومثال  ذهنجابة مل ختطر يف     إب
 ؟...تدريس األستاذ

جابـات بوصـفها    أسئلة مغلقة اإلجابة، أي أن الباحث حيدد عددا من اإل          -٢
 :خيارات ليس للمبحوث إال أن خيتار منها، ومثاله

  :طريقة التدريس 
  ممتــازة_  جيدة جدا_  جيدة_ مقبولة_  سيئة_ 

  :ستباناتختيار طريقة ملء االا
بتوجيه السؤال إىل املبحوث مث يسجل اإلجابة يف االستبانة،         قد يقوم الباحث    
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. وقد يكلف أحد األشخاص بتلك املهمة. ستبانة للمبحوث ليمألهاوقد يعطي اال 
 ...نترنيتوقد يستخدم اهلاتف أو اال

 :ختيار وسيلة التحليلا

ر ا تكر مراتت، أي   اد خيتار الباحث حتليل املادة العلمية مستخدما التكرار       ق
وقد يستخدم الباحـث النـسب       ).٢٩-١(ابة الواحدة، كما يف اجلدول      اإلج

ك الرسوم البيانية بأشكاهلا املختلفـة، كمـا يف         اىل هذا وذ  إاملئوية، وقد يضيف    
  ).٢٩-٦(و الشكل ) ٢٩-٥(الشكل 

وترتـب  . وبعد عملية التحليل تصبح املادة العلمية جاهزة لصياغة التقريـر         
 عند   اليت مت حتديدها   ،بحيث وعناصره الرئيسة  النتائج حسب ترتيب تساؤالت ال    
  .وضع اخلطة حتت إشراف املدرس

 :مناذج للبحيثات التدريبية

وقد مت تقـسيم    . لعل أفضل طريقة لتوضيح الفكرة هي تقدمي بعض النماذج        
 بعـض   عـرض فـسيتم   ) املكتبية وامليدانية : (أنواع األحباث إىل نوعني رئيسيني    

 .النماذج من النوعني

 :ن البحيثات املكتبيةمناذج م

يف احلديث عن طريقة عرض النتائج يف الفصل التاسع، متت الربهنة على عدم         
. لتحديد منهج البحث العلمي اجلـاد     " القائمة األولية ملوضوعات البحث   "كفاية  

. أما يف البحيثات التدريبية فيمكن االقتصار على القائمة األولية لتمثـل املنـهج            
كما يالحـظ   . لومات عن املصادر األساسية والثانوية    ضافة مع إويستحسن معها   

 إىل تقسيمات رئيسة ملوضـوع البحـث        ، غالبا ، حنتاج ،أننا يف األحباث اجلادة   
 فيستحسن االقتـصار علـى      ،أما يف البحيثات  . وأخرى فرعية أو فرعية الفرعية    

وذلك ألن البحيـث    . مستوى واحد من التقسيمات، يتمثل يف التقسيم الرئيس       
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ذا تناول موضوعا كبريا فال يتوقـع أن       إأو   موضوعا صغريا  يغطي إال  أن ال ينبغي  
  .ن لعناصر البحيثات املكتبيةوفيما يلي مثاال. يتناوله بعمق أو تفصيل

   :املثال األول
 املسيــحية

شارة إىل أن املصادر األساسـية      إتتضمن بيان اهلدف من البحيث، و     (مقدمة  
حيني وكتابات املسيحيني عن ديانتـهم، وأن       تتمثل يف الكتب املقدسة عن املسي     

ولعناصره انظـر   .) املصادر الثانوية تتمثل يف كتابات غري املسيحيني عن املسيحية        
  ).٢٩-٢(الشكل 

وتتحول هذه العناصر اليت يتم وضعها قبل تنفيـذ البحـث إىل فهرسـت              
وضوعات املوضوعات، بعد التنفيذ، يف الغالب وذلك باعتبارها العناوين الرئيسة مل         

  فرعية، وذلك الرئيسة بعد التنفيذ عناوين ضاف إىل هذه العناوينيوقد . البحيث

وهذه املسألة متروكة لشكل البحث عقب التنفيذ ولدرجـة       . حبسب احلاجة 
  .احلاجة إىل إبراز بعض النقاط

 .حينيياإلله عند املس

 .نسان املقدس عند املسيحينياإل

 .حينييالكتاب املقدس عند املس

 .ذج من املعتقدات الرئيسةمنا

 . مناذج من التشريعات الرئيسة

  ) ٢٩-٢(الشكل 
 :املثال الثاين

 سليمان عليه السالم

شارة إىل أن القـرآن الكـرمي،       إحديث عن اهلدف من البحيث، و     ( املقدمة  

 



1��Wא���"�א�]�دس�≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈����5وא�
4�1�����Wא��K29א�����7وא��G.ونH�Lא��)@��Kوא����א��������א� �

�������������  ������������� ٦٩١

للبحيث، وأن تعليق املفسرين والـشراح   ان األساسيانوالسنة النبوية مها املصدر
  )٢٩-٣(ولعناصره انظر الشكل .) ء هي املصادر الثانويةوكتب قصص األنبيا

 :عناصر الموضوع

 .منذ صباهاألفضل صابة الحكم إذكاؤه و

 .معرفته بمنطق الطير

 .تسخير الرياح له

 .تسخير الجن له

 .قصته مع الصافنات الجياد

 .قصته مع ملكة سبأ

 .قصته مع النملة

 .وفاته وعدم اكتشاف الجن ذلك

  )٢٩-٣(الشكل 

  :وذج من الدراسات امليدانيةمن
سـنحتاج إىل   ". مدرس مادة الـرأي العـام     "نفترض أن عنوان البحث هو      

 :العناصر التالية

 :شارة إىل األمور التاليةوتتضمن اإل. (مقدمــة: أوالً

دف الدراسة إىل معرفة رأي طالب مادة       : اهلدف من الدراسة، ومثاله قولنا     -أ  
  .الرأي العام يف مدرس املادة

النقاط الرئيسة يف االستبانة اليت ستكون مرفقة مع البحيث، مثـال ذلـك              -ب
، )٤و ٣األسـئلة   (شخـصية املـدرس     : تتمثل النقاط الرئيـسة يف    : قولنا

، )٨و ٧ األسئلة(، وأسلوبه يف التدريس     )٦و ٥األسئلة  (ومعلومات املدرس   
-٤(ل  وانظر الـشك  ). ١٠و ٩األسئلة  (وأسلوبه يف وضع أسئلة االمتحان      

 .ستبانةلنموذج اال) ٢٩

لقد مت اختيار مخسة    : ورمبا مربرات اختيارهم، ومثاله قولنا     عدد أفراد العينة ونوعيتهم    -ج
ن على و احلاصل: منهم، كان يف نتائج البحث   نصاف والعدالة إللضمان ا وعشر طالبا،   
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نا ورمز. )نوراسبال(،  )درجات منخفضة (احلاصلون على    يف املادة،    )درجات عالية (
 .)١(، )٢(، )٣: (ملستويام على التوايل بالرموز التالية

املتوسطات،  حتليل املادة العلمية مثل مرات التكرار أو النسب املئوية أو          طريقة -د
 هذه اإلجابات ويلاملبنية على مرات تكرار كل نوع من اإلجابات أو بعد حت

 .إىل قيم رقمية

  :يلي  من زوايا خمتلفة، ومنها ما بيانيةافمثال، ميكننا عمل جداول ورسوم
  .سؤال جدول ورسم بياين مستقل لكل -١
صـحيح،  : جابات الثالث جدول ورسم بياين مستقل لكل نوع من اإل        -٢

 .رمبا، وغري صحيح

متفـوق،  : جدول ورسم بياين لكل من األنواع الثالثـة للمبحـوثني          -٣
  .وراسب ،متوسط

 استبانة لتقومي مدرس مادة الرأي العام

 رقم السؤال جــــابةاإل
 ١ ما درجتك يف مادة الرأي العام؟ %٨٠فوق  %٨٠أقل من 
هل سبق أن رسبت يف مادة الـرأي         ال نعم

 العام؟

٢ 

      صحيح  رمبا  غري صحيح
  ٣  يغلب عليه املرح      
  ٤  حريص على االنضباط      

  ٥  حماضراته جيدة      
  ٦  عامة جيدةمعلوماته بصفة       
  ٧   ةيشجع املناقش      
  ٨   ربط املادة بالواقعي      
  ٩   أسئلته ختترب الفهم      
  ١٠  أسئلته واضحة       

)٢٩-٤(الشكل   
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النقـاط  (جدول ورسم بياين لكل نوع من الصفات املدرجة يف االسـتبانة             -٤
 ).شخصية املدرس، معلوماته، تدريسه، أسئلته: الرئيسة

 يـضم   ا، واحد ا بياني االسابقة، ورمس الثالث  جدول يضم اثنني من اخليارات       -٥
 .املعلومات كلها، أو أي مزيج آخر

 عشر مبحوثا يف جدول واحد مـن        ةسمخجابات  إولنفرض أننا قمنا بتفريغ     
ت الثالثة يف اإلجابة، معتمدين على مرات التكرار فقـط          ازاوية األسئلة واخليار  

  .)٢٩-١(فكانت النتيجة هي اجلدول 
 بصرف النظر عن كونه من      "صحيح"ويالحظ هنا أننا مجعنا عدد من قالوا        

غـري  "و  " رمبـا "الراسبني، وهكذا بالنسبة ملن قـال        وأاملتوسطني   وأاملتفوقني  
وثالثة " رمبا"وسبعة أجابوا   " صحيح "ثالث السؤال ال  نفأجاب مخسة ع  ". صحيح
عرب األسئلة  " صحيح: "كما يالحظ أن جمموع اإلجابات    ". غري صحيح "أجابوا  

  .٢٣هو " غري صحيح"، و ٣٥هو " ارمب" و٦٣الثمانية هو 
  

  مستوى التحصيل صحيح رمبـا غري صحيح
  ورمزه

  اإلجابات 
 السؤال

   يغلب عليه املرح– ٣  )٢(جيد   ٥  ٧  ٣
   حريص على االنضباط– ٤  )٢(جيد   ٧  ٦  ٣
   حماضراته جيدة-٥  )١(راسب   ٨  ٣  ٤
   معلوماته العامة جيدة-٦  )٢(جيد   ٨  ٣  ٤
  شجع املناقشة ي-٧  )٣(متفوق   ١٢  ٣  ٠
   يربط املادة بالواقع-٨  )٢(جيد   ٣  ١١  ١
   أسئلته تعتمد على الفهم-٩  )٣(متفوق   ١٥  ٠  ٠
   أسئلته واضحة-١٠  )١(راسب   ٥  ٢  ٨
  امــوع    ٦٣  ٣٥  ٢٣

)٢٩ -١(اجلدول   
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 أننا اخترنا عمل رسم بياين من زاوية نوع اإلجابة واألسـئلة             أيضاً وافترض
 آخر من زاوية مـستوى      ا بياني ا، ورمس )٢٩-٥(ة الشكل   الثمانية فكانت النتيج  

الطالب ونوع اإلجابة معتمدين على النسب املئوية فكانت النتيجة هي الـشكل            
)٢٩-٦(  
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)٢٩-٥(الشكل   
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)٢٩-٦(الشكل   

ولكن هذه الطريقة ال تبني لنا التوجه العام لتقديرات الطلبة ملـدرس مـادة              
اره ذا كفاية عالية أو منخفضة؟ وهنا حنتاج إىل         فهل مييلون إىل اعتب   . الرأي العام 

 .جراء العمليات احلسابية عليهاإ ميكن رقميةترمجة اإلجابات إىل قيم 

 :يلي ومثال حتديد القيم الرقمية ما 

 . ٣ يساوي "صحيح" 
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 .٢ يساوي" رمبا" 

 .١يساوي " غري صحيح" 

األسئلة حنتاج والستخراج الرأي العام بالنسبة لكل سؤال أو كل جمموعة من    
 ):٢٩-٢(إىل اخلطوات التالية كما يف اجلدول 

 وعدد  ٢يف  " رمبا"، وعدد من أجابوا     ٣يف  " صحيح"نضرب عدد من أجابوا      -١
 .، بالنسبية لكل سؤال١يف " غري صحيح" من أجابوا

 .جنمع نواتج اخلطوة األوىل بالنسبة لكل سؤال -٢

 املبحوثني للحـصول علـى      لكل سؤال على عدد   ) ٢(نقسم نواتج اخلطوة     -٣
 .الرأي العام بالنسبة لكل سؤال بشكل مستقل

 جنمع  ، عرب جمموعة من األسئلة    ،وللحصول على الرأي العام أو التصور العام      
نواتج اخلطوة الثانية، ونقسمها على عدد األسئلة الـيت أدرجناهـا يف العمليـة              

  .ةاحلسابي
فـيعين أن   ) ٣,٤ – ٢,٥(مث ننظر هل النتيجة تدخل ضمن القيمة ثالثـة          

 )١,٥ – ٢,٤(تقع ضمن القيمة اثنني      ، أو أن النتيجة   مستوى كفاية املدرس عالٍ   
فتعين النتيجة أن مستوى كفاية املدرس متوسط، أو أن النتيجة تقع ضمن القيمة             

 .فتعين أن مستوى كفاية املدرس منخفض) ٠,٠ - ١,٤( واحد

جمموع   متوسطها
  القيم

ري ـغ
 صحيح

  اإلجابات صحيح اــرمب
 السؤال

   يغلب عليه املرح– ٣  ٥  ٧  ٣  ٣٢  ٢,١٣
   حريص على االنضباط– ٤  ٧  ٦  ٣  ٣٦  ٢,٤
   حماضراته جيدة-٥  ٨  ٣  ٤  ٣٤  ٢,٢٧
   معلوماته العامة جيدة-٦  ٨  ٣  ٤  ٣٤  ٢,٢٧
   يشجع املناقشة-٧  ١٢  ٣  ٠  ٤٢  ٢,٨
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جمموع   متوسطها
  القيم

ري ـغ
 صحيح

  اإلجابات صحيح اــرمب
 السؤال

   يربط املادة بالواقع-٨  ٣  ١١  ١  ٣٢  ٢,١٣
   تعتمد على الفهم أسئلته-٩  ١٥  ٠  ٠  ٤٥  ٣,٠٠
   أسئلته واضحة-١٠  ٥  ٢  ٨  ٢٧  ١,٨
  جممـوع القيم        ١٢١  
  التوجه العام/ املتوسط          ٢,٣٥

  )٢٩-٢(اجلدول 

 فإن الرأي العام أو التصور العام لكفاية مدرس       ) ٢٩-٢(وبناء على اجلدول    
 .، أي أن مستوى كفايته متوسط٢,٣٥ مادة الرأي العام هو

مـستويات  ، عرب األسئلة وعـرب      الرأي العام  يوضح   ،وميكن بناء رسم بياين   
 ... وذلك ملعرفة الرأي العام بني الطلبة املتفوقني واملتوسطنيالطالب املبحوثني،

اليت مت  ،عرض النتائج أو كتابتها، ومثاله أن نعرض اجلدول والرسوم البيانية    -هـ
لنتيجة ويتسق مـع  التوصل إليها بعملية التحليل، والتعليق عليها مبا يتفق مع ا    

 عند عـرض النتـائج     ميكننا ومن أمثلة التعليق املناسبة   . اهلدف من الدراسة  
إن معظم اإلجابات تؤكد بوضوح بأن : بقولنا )٢٩-١(التعليق على اجلدول 

 .هذه الصفات موجودة يف املدرس

إن معظم الطالب يرون أن      :بقولنا) ٢٩-٥(كما ميكننا التعليق على الشكل      
بني املادة والواقـع، ويـشجع       رس تعتمد على الفهم، وأن هناك ربط      أسئلة املد 

اضـراته  حميرون أن معلومات املـدرس و      وأكثر من النصف  . املناقشة يف الفصل  
 .درس غامضةكما أن معظم الطلبة يؤكدون أن أسئلة امل. جيدة

الذي يبني مستويات الطالب يف املـادة ورأيهـم يف          ) ٢٩-٦(أما الشكل   
إن معظم املتفوقني مييلون إىل القول بوجـود        : ا التعليق عليه بقولنا   املدرس فيمكنن 

 



1��Wא���"�א�]�دس�≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈����5وא�
4�1�����Wא��K29א�����7وא��G.ونH�Lא��)@��Kوא����א��������א� �

�������������  ������������� ٦٩٧

الصفات الثمانية يف املدرس، أما معظم الراسبني فيميلون إىل نفي الصفات الثمانية           
وعموما صورة املدرس بني املتفوقني واملتوسطني أفضل منـها بـني       . عن املدرس 

 .الراسبني

اسب مع اهلدف من الدراسـة، مثـل        تتن ويف النهاية ميكننا اخلروج خبالصة    
 أفضل من صورته    ، عند املتفوقني واملتوسطني   ، بصورة عامة،  صورة املدرس : قولنا

وذلك بالنسبة لشخـصيته أو ملعلوماتـه أو ألسـلوبه يف           . عند الراسبني عموما  
 .ةالتدريس أو طريقته يف األسئل

����+�.;: 

عداد ما يقابـل خطـة      يالحظ أن هذه التمرينات مت اقتصارها على عملية إ        
حثـه علـى    ييف الطالب أو املتدرب بتنفيذها، ل     لالبحث، ولكن يف اإلمكان تك    

 .القراءة يف موضوع البحث

حدد النقاط الرئيسة للقائمة األولية ملوضوعات حبيث، فيه مقارنة بني اإلطار            -١
اإلسالمي للفكر وبني إطار املسئولية االجتماعية للفكر، واضـرب أمثلـة           

 . األساسية لبحيثك وأخرى للمصادر الثانويةللمصادر

 ئحدد النقاط الرئيسة للقائمة األولية ملوضوعات حبيث، فيه مقارنة بني املباد           -٢
سالمية وإحدى مواثيق الشرف اإلعالميـة، واضـرب أمثلـة          إلاألخالقية ا 

  .ملصادرك األساسية والثانوية
 ،يث حول جرائم النـشر    حدد النقاط الرئيسة للقائمة األولية ملوضوعات حب       -٣

سالمي وأنظمة إحدى الدول العربية، واضرب أمثلـة        إلجيمع بني التشريع ا   
 .ملصادرك األساسية والثانوية

حدد النقاط الرئيسة للقائمة األولية ملوضوعات حبيـث حـول حقـوق             -٤ 
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فيه مقارنة بني األنظمة يف دولتني خمتلفتني، واضرب أمثلة ملصادرك           ،التأليف
 .والثانويةاألساسية 

حدد النقاط الرئيسة للقائمة األولية ملوضوعات حبيث فيه مقارنة بني ديانتني            -٥
 .خمتلفتني، واضرب أمثلة ملصادرك األساسية والثانوية

حدد النقاط الرئيسة للقائمة األولية ملوضوعات حبيث فيـه مقارنـة بـني              -٦
لـة ملـصادرك    املعتقدات األساسية يف ديانتني خمتلفتني، واضرب أمث       بعض

  .األساسية والثانوية
وضوعات حبيث، فيـه مقارنـة بـني        حدد النقاط الرئيسة للقائمة األولية مل      -٧

التشريعات يف ديانتني خمتلفتني، واضرب أمثلة على مصادرك األساسية          بعض
 .والثانوية

 ئحدد النقاط الرئيسة للقائمة األولية ملوضوعات حبيث، فيه مقارنة بني املباد           -٨
 .خالقية يف ديانتني خمتلفتني، واضرب أمثلة ملصادرك األساسية والثانويةاأل

 أكتب اخلطوات والوسائل اليت حتتاجها لتنفيذ حبيث ملعرفة رأي جمموعة من           -٩
  .يف قضية ختتارها... األقارب أو األصدقاء أو الزمالء 

 أكتب اخلطوات والوسائل اليت حتتاجها لتنفيذ حبيث للحصول على بعض          -١٠
 .املعلومات حول مسألة حمددة، من الناس مباشرة

كتب اخلطوات والوسائل اليت حتتاجها لتنفيذ حبيث يهدف إىل كـشف           ا -١١
وذلـك  . نسان أو احليوان أو النبات    إلحقيقة بعض الظواهر السلوكية عند ا     

  .باستخدام املالحظة
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�א�.-��א�#=>�ن �
  قواعد إرشادية لالختصار

العصر  باحثون كما يواجهها معظم الكُتاب يف هذا      هناك مشكلة يواجهها ال   
خاصة، وذلك للكم اهلائل من التراث املعريف يف جماالت احلياة املختلفة، ولغزارة            

ومما يزيد املـشكلة تعقيـدا أن       . سيل املعلومات املتدفقة يف املوضوعات املختلفة     
ة، خيتلط فيه   جزءا كبريا من هذا التراث املعريف مكرر وكثري منه تكرارات مشوه          

كما . اجليد القليل مع الرديء الكثري، ومتتزج فيه املضمونات قريبة الصلة ببعيدها          
ختتلف درجة أمهية احلقائق أو اآلراء، اليت قد تتوفر يف موضوع البحث، وختتلف             

  . قوا وصلتها باملوضوع األساس
بعـض  وهلذا تربز احلاجة الشديدة إىل االختصار، وتعظم احلاجة إىل تـوفر            

بيد أن طبيعـة أهـداف املوضـوعات        . القواعد اإلرشادية يف طريقة االختصار    
واملضمونات ختتلف وتتعدد، مما جيعل الوصول إىل قواعد إرشادية مبسطة أمـرا            

ويعترف املؤلف بأن ما يسجله يف هذا الفصل ليس إال حماوالت أوليـة،             . عسريا
  .قبلية على تطويرها وإنضاجهايأمل أن تكون مفيدة نسبيا وأن تعمل اجلهود املست

  :ولعل من املناسب احلديث يف املوضوع حتت العناوين التالية
  ملاذا حنتاج االختصار؟ -١
 .هدف املوضوع املختصر -٢

  . تصنيف املضمونات املتوفرة-٣

 .االستعانة بالتساؤالت -٤

  . االستفادة من أبعاد املعرفة-٥
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  .الصياغة واالختصار -٦
  .تصارمستويات االخ -٧

�1�2؟LCج�א��yذא��/� �
هناك أغراض عديدة جتعلنا حنتاج االختصار من أجلها، وتشترك فيها الكتابة           

  : يف كافة ااالت، ولعل من أبرزها بالنسبة للباحث ما يلي
إعداد متهيد شامل ملوضوع يريد الباحث دراسة جزئية منه بعمق وتفـصيل،      -١

... ىل اختصار مؤلفـات أو أحبـاث        فيحتاج يف سبيل توفري هذا التمهيد إ      
 .تشكل خلفية ضرورية ملوضوع البحث

إعداد فقرة الدراسات السابقة اليت يبين عليها الباحث جهـده العلمـي أو              -٢
فهو حيتاج إىل اختصار نتائج الدراسات . مسامهته يف تنمية املعرفة ذات القيمة

ميـة املطلوبـة    ذات العالقة ومناهجها واملالحظات عليها، لتحقيـق التراك       
  .للجهود البحثية ذات القيمة العلمية

التحكم يف صفحات البحث، وذلك ألن بعض اجلامعات أو مؤسسات النشر  -٣
وكـذلك  . تلزم الباحث والكاتب بصفحات حمددة ينبغي له عدم جتاوزهـا   

 . تشترط املؤمترات والندوات

ته، والسـيما يف    اختصار املادة العلمية اليت قد جيمعها الباحث لصلب دراس         -٤
فما حيدث، يف الغالب، هـو أن       . حالة الدراسات الكيفية أو النظرية عموما     

الباحث جيمع كمية كبرية من املعلومات بسبب محاسه ملوضوع البحث، مث           
وهي عملية  . يدرك أن املدة احملددة إلجناز املوضوع قد قاربت على االنتهاء         

ل التحري الذين يـضطرون إىل       الصحفي أو املفتش أو رج      أيضاً حيتاج إليها 
مجع كل ما يقع يف أيديهم من معلومات يشتبه يف أن تكـون هلـا عالقـة                 
بقضيتهم فينتهون إىل مجع معلومات غزيرة تتفاوت أمهيتها وعالقتها بالقضية          
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فيحتاجون إىل االختيار منها إلعداد التقرير الالزم املعقول        . اليت يعملون فيها  
 .حجما ونوعية

نسخة خمتصرة من البحث أو ورقة العمل األصلية اليت قد تـستغرق            إعداد   -٥
قراءا مدة تزيد على الساعة أو الساعتني، وذلك لتقدميها يف ندوة أو مؤمتر             

ففي العادة ال تتجاوز املدة املمنوحة للتقدمي عن عشرين دقيقة كحد           . أو لقاء 
لـرمسيني، أي  وقد ال تزيد عن عشر دقائق حىت بالنسبة للمشاركني ا         . أقصى

 ... املضمنة أحباثهم أو أوراق عملهم يف اجلدول املكتوب للندوة أو املؤمتر

استبعاد بعض املضمونات ذات احلساسية من املادة العلمية يف ظل ظـروف             -٦
 . معينة، أي اليت ال تقبل النشر

.2�c/ع�א
i
�W%�$�א/ �
يعـة  هناك ضرورة لتحديد اهلدف اجلوهري من املوضـوع املختـصر وطب          

فالتحديد اجليد للهدف الـرئيس وطبيعـة مـضمونات     . املضمونات املطلوبة له  
امللخص يسهم يف حتديد األنواع اليت حنتاجها واملضمونات الـيت ال حنتاجهـا،             

وميكن حتديد اهلدف اجلوهري من املوضوع املختصر من        . ودرجة االحتياج إليها  
  :زوايا متعددة، مثل

  أو لتقدمي عينة بارزة متثل املوضوع األصلي؟ هل هو لتقدمي نظرة شاملة، -١

 هل هو لوصف حدث أو فكرة، أو إلثبات رأي أو حقيقة، أو لعقد مقارنة؟ -٢

مـن؟  : ما طبيعة املعلومات املطلوبة من حيث اإلجابة عن التساؤالت، مثل          -٣
 ما الفائدة؟ ما العالقة؟  أين؟ مىت؟ وملاذا؟ كيف؟) ما هو؟ أو ما هي؟( ماذا؟
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 للتخري من املادة العلمية أو املعلومات املتوفرة يف ظـل هـدف املوضـوع              
املختصر، البد لنا من تصنيف مضمونات املادة املتوفرة، حىت ميكن معرفة عالقتها            

ويالحظ عمومـا أن    . دف املوضوع املختصر، فيساعدنا ذلك على التخري منها       
  :يف الغالب عن األصناف التالية املواد املتوفرة ال خترج

 .وصف أشياء موجودة أو كانت موجودة أو متوقع وجودها -١

وصف أحداث جرت يف املاضي أو جتري يف الوقـت الـراهن أو متوقـع                -٢
 .حدوثها يف املستقبل

 .آراء أو مقترحات -٣

استنتاجات مبنية على االستنباط أو االستقراء الذهين أو على املالحظـة أو             -٤
 .ى التجربةعل

ويشمل هذا التحديد كل املفردات والعبارات اليت تتحدث عن         . حتديد زماين  -٥
الزمان، أي وقت وقوع حدث حمدد أو توقعه، سواء أكان ملـرة واحـدة              

، وسواء أكـان حـدثا      )اإلصابة بالزكام (أم متكررة   ) والدة شخص بعينه  (
سلسلة من املراحل   أم مرحلة يف    ) نقل إىل مدينة أخرى   (مستقال قائما بذاته    

، وسواء )أخرى انتقل من مرحلة دراسية إىل(املرتبة واملبنية بعضها على بعض 
غاب فترة عن   (أم يدوم فترة زمنية     ) امتدح شخصا (أكان حدثا يقع وينتهي     

) عند وجود اثنني  (وقد يكون حتديد الزمان بالقرينة أي وجود شيء         ). وطنه
 ).عند طلوع الفجر(أو وقوع حدث حمدد 

ويندرج حتته حتديد املكان أو املوقع الذي توجد فيـه أشـياء      . حتديد مكاين  -٦
حمددة أو تقع فيه أحداث حمددة، سواء أكان موقعا جغرافيا حمددا وله اسـم            

أم ذا عالقة بشيء    ) منطقة ساحلية (أم صفة حمددة    ) القارة األسيوية (مستقل  
 ...) و مشالقمة جبل أو قمة جبل حمدد، فوق أو حتت، ميني أ(آخر 
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نصوص من كتب مقدسة، أو قانون، أو قول خبري         : أدلة مساندة لآلراء مثل    -٧
وقد تكون أدلة نقلية أو عقلية تعتمـد علـى االسـتنتاج والتجـارب         ... 

 .الشخصية

 . أمثلة افتراضية أو واقعية لتوضيح األفكار -٨

 ... وسائل توضيحية، مثل الرسوم البيانية واجلداول -٩

 أو عبارات بلغة أجنبية لتوضيح املـصطلح، والسـيما إذا كـان       كلمات -١٠
  .مستوردا

�Cz�[���3�������CאW� �
إذا عرفنا اهلدف من االختصار، أي املوضوع الذي جنري االختصار من أجله     

فهي تـساعدنا يف    . ميكننا االستفادة من بعض التساؤالت اليت أشرنا إليها سابقا        
علومات اليت ميكن استبعادها أو جزء منها أو        التعرف على نوع املضمونات أو امل     

  ).مثل التفصيل(درجة منها 
فاإلجابة عن هذه التساؤالت حتتاج إىل معلومات ذات خصائص شبه حمددة           

  :كما يلي
التعريف مبا حدث أو التعريف مبا هو موجـود،         ) ما هو؟ أو ما هي؟    ( ماذا؟ -١

ا أم رأيا أم حكما     أي ما نريد احلديث عنه، سواء أكان مفهوما أم اصطالح         
وقد يكون التعريف ملفـردات أو      ... أم تصورا خياليا أم عمال فنيا أو مهارة       

 ...مصطلحات حمددة أو لعبارات حمددة

  للمعلومـة،  من قال كذا؟ أو فعل كذا؟ ويندرج فيه مجيع ما يتعلق بالتوثيق           من؟   -٢
 ..مثل رواة احلديث، أو سلسلة الرواة، أو اهلامش، وقائمة املصادر

يف؟ وصف ما حدث بالتفصيل، أو وصف الشيء الذي نريد احلديث عنه         ك -٣
ومكوناته ومساته، أو اخلطوات اليت تساعدنا يف إجناز عمل حمدد، وكيـف            
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 . تتطور األشياء أو األحداث من مرحلة إىل مرحلة أخرى

أين حدثت احلادثة، أو أين حيدث هذا؟ أين يظهر الشيء املتحدث عنه؟  أين؟ -٤
الشارع أو احلي أو املدينة أو الدولة أو املنطقة اجلغرافيـة ذات          ويتم حتديده ب  

أو بتحديد موقعه من شيء آخر معلوم مثل فوق أو أسفل           . اخلصائص املميزة 
 ...أو مشال أو جنوب

مىت؟ مىت حدثت احلادثة أو مىت يظهر الشيء املوصوف أو تظهر الـصفات              -٥
ومثال  .ويا أم حمسوسااحملددة على الشيء الذي نتحدث عنه؟ سواء أكان معن       

مرحلة الطفولة أو الكهولة أو الشيخوخة، أو وقت وقـوع احلـدث            : ذلك
 .أو بعضها معا...بالساعة أو األيام أو األشهر أو السنة

وملاذا؟ ملاذا حدث ما حدث، أو ملاذا اتصف الشيء الذي نصفه مبا اتـصف               -٦
 تشري إىل ذلك؟ به، سواء أكان نتيجة أم رأيا أم حكما، أي ما هي األدلة اليت

 أو األسباب اليت تؤدي إىل ذلك؟

ما الفائدة؟ أي ما الفائدة من رأي معني؟ أو اقتراح أو وجود شيء حمدد أو                -٧
 حالة حمددة؟

عند عقد املقارنة بـني بعـض األشـياء         " ما العالقة "ما العالقة؟ وتستعمل     -٨
ـ           ر، الكتشاف وجوه الشبه أو االختالف بينها ودرجة األمهية، وتبادل األث

  .ودرجاا... والتبعية 
فهذه التساؤالت تساعدنا يف عملية االختصار بتصنيف املـادة العلميـة يف            
األصناف الثمانية، مث االختيار منها يف ظل اهلدف الرئيس من املختـصر الـذي              

وقد يتمثل اهلدف الرئيس يف    . نعمل عليه يف ضوء طبيعة الفقرات اليت يتكون منها        
 أكثر فنتوسع فيها، ونتجاهل املضمونات اليت جتيب عـن          اإلجابة عن سؤالني أو   

 .األسئلة األخرى أو خنتصرها
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  : منوذج مبسط
إذا أردنا اختـصاره    . لدينا النص التايل املكون من عدد من الفقرات الرئيسة        

فأول خطوة نستخدمها هي تصنيف أجزائه باستخدام التساؤالت السابقة أو ما           
  . نف بني قوسني معكوفني وحنن نقرأ النصيعادهلا، وذلك بوضع عنوان الص

  .وسيتم متييز التعليق احملدد لصنف الفقرة يف النص بوضعه بني أقواس معكوفة
كلمات ادت على مسامع احلضور، وعبارات فخر صـدح       :الفقرة األوىل 

 أمري منطقة مكـة املكرمـة     ] من؟  [،  ا مسو األمري خالد الفيصل بن عبد العزيز       
ر عام مؤسسة امللك فيصل اخلريية ورئيس هيئة جائزة امللـك           مدي] لقب رمسي [

يف أرجاء حفل تسليم اجلائزة مساء األحد غـرة         ]العالقة باجلائزة [،  فيصل العاملية 
ـ ١٤٢٩ربيع األول من عام       من شهر مارس لعام  ٩املوافق  ] الزمن بالتاريخ [،   ه

ى يف مركـز    بقاعة األمري سـلطان الكـرب     ] إضافة يف الصيغة الزمنية    [م٢٠٠٨
  ]املكان.[الفيصلية التابع ملؤسسة امللك فيصل اخلريية بالرياض

وتقلدت املناسبة وسام التكرمي حبضور خادم احلرمني الشريفني  :الفقرة الثانية 
عبـارة  [،حفظه اهللا وزاد احلفل اًء بكلمته،     ] من؟.[امللك عبد اهللا بن عبد العزيز     

 امللك فيصل الثالثني خلدمة اإلسالم لعام       اليت ألقاها بعد تسلمه جائزة    ] اعتراضية
 ما خطر بذهين حـني    ] مىت؟   [أصارحكم بأن أول  : "هـ خماطبا احلضور  ١٤٢٨

] عبارة اعتراضية [،  يرمحه اهللا مسعت بترشيحي جلائزة أخي امللك فيصل،       ] مىت؟[
فهناك من املسلمني من له مـن األعمـال         . خلدمة اإلسالم أن أبادر إىل االعتذار     

ت ما جيعله أحق مين ذا التكرمي، ولكن حسن الظن بأعـضاء جلنـة              والتضحيا
ورأيت بعد استخارة . اجلائزة وثقيت، إن شاء اهللا، يف نزاهتهم جعلتين أتردد وأفكر

اهللا أن أقبل اجلائزة ال اعترافا مين بفضل شخصي، ولكن نيابة عن كـل مـسلم        
ن انتظار جـزاء أو     ومسلمة ممن خدموا اإلسالم بصمت، بعيدا عن األضواء ودو        

خوة يف املؤسـسة    إلويف ختام كلمته شكر امللك عبد اهللا ا       ] ماذا قال؟  [."شكور
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على ] "اختصار نص مباشر  [على اختيارهم لشخصه، سائال العلي القدير أن يعينه         
محل املسئولية ملا فيه خدمة دينه، مث وطنه، وأهله، شعب اململكة العربية السعودية، 

  ."واملسلمني قاطبة
وشهد احلفل حضور عدد كبري من الشخصيات الـسياسية          :الفقرة الثالثة 

والعلمية والثقافية واإلعالمية، يف مقدمتهم ويل العهد األمري سلطان بـن عبـد             
  ]من؟.[العزيز

وتوالت فقرات احلفل حيث ألقى األمني العام جلائزة امللـك           :الفقرة الرابعة 
مني كلمة رحب يف مستهلها خبادم احلرمني     عبد اهللا الصاحل العثي   . فيصل العاملية، د  

مث قدم بعدها الفائزين جبائزة امللـك فيـصل         . ومسو ويل عهده األمني واحلضور    
أمحد مطلوب الناصري   . فقد فاز د  ] ماذا؟ [... م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٨العاملية لعام   

حممد رشاد احلمزاوي من تونس جبائزة اللغـة العربيـة واألدب   . من العراق، ود 
: وفاز جبائزة الطب وموضوعها   ".  قضايا املصطلحية يف اللغة العربية     :وموضوعها

بيزل آرثر  . "، ود "دونالد دين ترنكي  . "د: كل من األمريكيني  " طب احلوادث "
رودجـر  . "د"علم احلياة والبيولوجيـا   : "وفاز جبائزة العلوم وموضوعها   ". بروت

  ]من بالتفصيل؟.[األملاين اجلنسية" فينر
 ومتثل هذه االحتفالية السنوية أبرز جوانب نشاط مؤسـسة    :الفقرة اخلامسة 

فبعد عام  .  أبناء امللك الراحل   ١٣٩٦/١٩٧٦امللك فيصل اخلريية اليت أقامها عام       
. من هذا التاريخ قرر جملس أمناء هذه املؤسسة إنشاء جائزة عاملية باسم أبـيهم             

، واألدب  وقد بدأت بثالثة فروع هي خدمة اإلسالم، والدراسـات اإلسـالمية          
ــريب ــام . الع ــرة ع ــت ألول م ـــ١٣٩٩ومنح ــام . م١٩٧٩/ه ويف ع
ويف .  أضيفت إليها جائزة يف الطب، ومنحت يف العام التايل         ١٩٨١/هـ١٤٠١

م أضيفت إليها جائزة أخرى يف العلوم، ومنحت يف عام          ١٩٨١/هـ١٤٠٢عام  
وكانت هاتان اإلضافتان مما عمق الصفة العاملية للجائزة،        . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
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ويقدر عدد الفائزين حىت هذا العام   ... وأكسبها مزيدا من الشمولية، ومن الفخر       
  ]ماذا؟ ومىت؟.[مبائة ومخسة وتسعني فائزا

  : إذا افترضنا أن جوهر املوضوع املختصر يدور مثال حول
الفقرة اخلامسة   تطور جائزة امللك فيصل العاملية فإن عنايتنا تنصب على        " -

  ماذا؟ مث مىت؟ : ن السؤالاليت جتيب بصورة مركزة ع
فإن مركز عنايتنا   " احلفل السنوي للجائزة  "أما إذا كان جوهر املوضوع       -

 السؤال ماذا؟ أوال مث أين؟ وتأيت مىت؟سينصب على الفقرة الرابعة، أي إجابة 
 .يف اية املطاف من حيث األمهية

هــ يف خدمـة     ١٤٢٨جائزة عـام    "وعندما يكون جوهر املوضوع      -
وهذا يعين   ؟من حصل على هذه اجلائزة    ن التركيز سيكون على     فإ" اإلسالم

أن تركيزنا سيكون على الفقرة الثانية وكلمة امللك الذي حصل علـى            
األسئلة األخرى فهي أقل     أما املعلومات اليت جتيب عن    . اجلائزة املذكورة 

أمهية والتصاقا جبوهر املوضوع املختصر، وبالتايل ميكن حذفها أو حذف          
 .ا أو اختصارهاكثري منه

هــ  ١٤٢٨ على اجلائزة عـام   نيوإذا كان جوهر املوضوع هو احلاصل      -
 . الفقرة اخلامسة أيضاًفيضاف إىل الفقرة الثانية

��9د�U,��3��8د�א/�.-��CאW� �
باستخدام التساؤالت ميكن حتديد ما ميكن استبعاده وما ميكن إبقاؤه، بصفة           

فما نقرر إبقاؤه أو استبعاده درجات عامة، ولكن القضية ال تتوقف عند هذا احلد 
وهلذا حنتاج إىل عرض املعلومات اليت قمنـا        . متفاوتة كما علمنا من أبعاد املعرفة     

بتصنيفها يف ضوء التساؤالت لالختيار منها، ولكن املعلومات املتوفرة املطلوبـة           
غالبا تتدرج بني األكثر أمهية أو األقوى عالقة مبوضوع امللخـص، أو تكـون              
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. رة مدلوال وإن كانت خمتلفة صياغة أو تكون مكررة مـضمونا وصـياغة            متكر
  . وهلذا حنتاج إىل وسيلة أخرى تعيننا على االختيار منها، مثل أبعاد املعرفة

عالية املصداقية، وقد تكون شاملة أو  فاملعرفة قد تكون منخفضة املصداقية أو   
حتتاج إىل    معقدة، وقد  بسيطة أو  أو   عميقة ومفصلة، وقد تكون قليلة أو غزيرة،      

 واملعرفة ليست إما هذا أو      .مهارة تقتضي تدريبا ومرانا أو موهبة تتطلب الصقل       
  .ذاك، ولكنها تتدرج بني النقيضني

ولعله من الواضح أن بعض أنواع املعرفة ال حيتاج املصداقية، مثل األعمـال             
ال متثـل إال    الفنية اليت تعرب عن املشاعر الشخصية، أو اآلراء الشخـصية الـيت             

وال حنتاج إال إىل تسجيلها بإتقان، أي ال حنتاج إىل التأكد من مطابقتها       . صاحبها
وبالنسبة للشمولية والعمق فالغالب أننا يف املختصرات منيل إىل الشمولية          . للواقع

. كما نتجه إىل التقلل من املعلومات بدال من الغزارة        . وليس إىل التعمق والتفصيل   
رات جتنب املعلومات املعقدة اليت حتتاج إىل الشرح والتفـسري          وتستوجب املختص 

أما بالنسبة للمعرفة، اليت تستوجب التدريب لالستفادة منها، فال         . قدر املستطاع 
مفر من االقتصار على عرض فكرة موجزة نظرية عنها، وجتاهل طريقـة تنميـة              

  .القدرة على تطبيقها
اد اخلمسة، فـإن هـذا ينبـهنا إىل    ونظرا ألن املعرفة تتدرج بني طريف األبع  

ضرورة مالحظة الفروق الدقيقة بني املعلومات اليت تندرج ضمن الفئة الواحدة،           
مثل فئة املعلومات اليت جتيب عن السؤال مىت؟ فقد تكون القرن، العقد، السنة، أو 

وهذا يعين أن الزمن يتدرج مـن       . أو الساعة والدقيقة  ... الشهر مضافا إىل السنة   
لتفاصيل ويفسح لنا جماال لالختيار من بني مستوياته املختلفة، ما يناسـب            حيث ا 

  :ومثال ذلك. جوهر املوضوع الذي خنتصر له
إذا كان املوضوع يغطي فترة زمنية طويلة تصل إىل األلف سنة فاملناسب             -

  .استخدام القرن يف االختصار
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أما إذا كان جوهر االهتمام هو مىت حدث شيء حمـدد؟ مثـل مولـد                -
  .خصية مهمة؛ فاملناسب استخدام اليوم والشهر والسنة معاش

فاألبعاد اخلمسة للمعرفة ليست إما أبيض أو أسود، ولكنها تتـدرج مـن             
طرف، ميثل األسود القامت وطرف، ميثل األبيض الناصـع، وبينـهما درجـات             

  .متفاوتة
 :  وانعدامهااملصداقية

در اليت نقلنا منها املعلومة،     التوثيق بذكر املصا  : وتظهر املصداقية يف صورتني   
وتتدرج عملية التوثيق بني اإلشارة إىل اسـم         .وإيراد األدلة اليت تؤكد املصداقية    

املؤلف مضافا إليه اسم املصدر وعام نشره ، أو الناشر، أو معلومات النشر كاملة              
 وقد يلحق ا اإلشارة   ...) املدينة، واسم الناشر، والتاريخ ورقم الد والصفحة      (

  .إىل املصادر األخرى اليت أوردت املعلومة املنقولة نفسها
وأما إيراد األدلة فيتدرج من ذكر مجيع األدلة اليت تسند الرأي أو االقتراح أو              

ومثال ذلك يف حالة االستدالل     . صدق النتيجة أو بعضها أو االقتصار على أقواها       
الضعيف، واحلسن  : ثلبنص من السنة النبوية ميكن استبعاد النصوص األقل قوة م         

ويتم االقتصار على الصحيح أو الكتب املـشتهرة جبمـع          . لذاته واحلسن لغريه  
  ...البخاري ومسلم: الصحيح فقط، أو التشدد يف رواية احلديث، مثل

 : ليفصوالتة العمومي

قد يضطر الباحث إىل االقتصار على خالصة استنتاجه من عدد من النصوص            
وقد يضطر الكاتب إىل االقتصار    .  االقتباسات نفسها  بدال من إيراد النصوص، أي    

على التعريف العام للشيء، دون احلديث عن مكوناته أو أنواعه، سواء بالنـسبة             
 ...للعناصر األساسية أو الفرعية

وبالنسبة للموضوعات اليت تستخدم األساليب الكمية، قد يضطر الكاتب إىل          
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ة أو الشبه تفصيلية واالقتصار علـى       االستغناء عن بعض جداول التكرار التفصيلي     
جداول ختتصرها، تأخذ هيئة ااميع أو النـسب املئويـة أو املتوسـطات، أو              

 .االحنرافات عنها أو يقتصر على خالصة هلا بالكلمات

 :رةاغزوالقلة ال

األقوال املتعددة للمصدر نفسه أو ملـصادر متعـددة،          قد تأخذ الغزارة هيئة   
. ة أو متكررة، ال يضيف بعضها إىل بعض شـيئا         ولكن ذات مدلوالت، متشا   

وهنا ميكن االختصار باختيار أفضلها وحذف الباقي، مع اإلشارة إىل مصادرها أو 
ومثال ذلك، عند تعريف مفردة أو مصطلح خنتار التعريـف    . بدون اإلشارة إليها  

كل األكثر اتساقا مع موضوع املختصر، يف أفضل املعاجم املتوفرة، بدال من نسخ   
ما ورد يف املعاجم أو املعجم املختار، من كالم حـول املفـردة أو املـصطلح                

 .ومشتقاا

  :والتعقيدطة ابسال
فالتلخيص . أقل قابلية للتلخيص وأكثر صعوبة  من املعلوم أن املواضيع املعقدة

وعلى العكس فـإن املعرفـة      . قد يزيدها تعقيدا وصعوبة يف الفهم واالستيعاب      
بيد أن امللخص للمعرفة املعقـدة قـد يـضطر إىل           .  التلخيص البسيطة أيسر يف  

االستغناء عن بعض أجزاء الشرح ووسائل التوضيح، مثل األمثلة والتشبيهات أو           
  .يستخدم رسوما توضيحية تغين عن اجلمل الطويلة

 :احلاجة إىل املهارة والتدريب

ومة اليت  املعل:  تتكون بعض املعلومات من قسمني حىت ميكن االستفادة منها        
ويتطلب القسم  . يتم إدراكها بالفهم، واملهارة اليت ال ميكن اكتساا إال بالتدريب         

الثاين متارين ختتلف، من حيث البساطة والتعقيد، ومن حيث احلاجة إىل اجلهـود   
هلذا من الطبيعي، يف حالة االختصار أن نـضطر إىل جتاهـل            . الذهنية أو البدنية  
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ووصف النتيجة اليت نصل    ) قواعد التجويد ( النظري   التمارين ونقتصر على القسم   
  ).القراءة الصحيحة(إليها، بعد القيام بالتدريبات الالزمة 

1�2�LCوא��b��2א�W� �
قد نستصغر االختصار الذي حتدثه الصياغة، ولكن بكثرة تكـراره سـنوفر            

  :أسطرا كثرية، ومن أمثلة ذلك ما يلي
ة باستخدام الضمائر، أو باستخدام ألف      استبعاد تكرار األمساء والسيما املطول     -١

نستخدم " جائزة امللك فيصل العاملية   "فبدال من استعمال االسم     . الم التعريف 
 .مكانه، أو الضمري إذا كان مناسبا"...هذه اجلائزة"أو " اجلائزة"

  ...يرمحه اهللا، املغفور له، إن شاء اهللا، : استبعاد العبارات االعتراضية، مثل -٢
 .يخ واألرقام الكبرية باستخدام لغة األرقام وليس باألحرف والكلماتكتابة التوار -٣

االستغناء، عند تسجيل التاريخ، عن التاريخ املوافق، واالقتصار على التاريخ           -٤
التاريخ اهلجري مع االسـتغناء     : األكثر مناسبة ملعظم القراء املستهدفني، مثال     

 .عن التاريخ امليالدي، والشمسي

ميكن "بدال من   : ، ومثاله "كان اإلسالم حريصا  "ال من   ، بد "حرص اإلسالم " -٥
، "حتديد نوع املعلومات اليت حنتاجها يف الفقرات املختلفة للموضوع املختصر         

 ."ميكن حتديد املعلومات اليت حنتاجها يف تلك الفقرات" نقول 

فضيلة الشيخ العالمة، مدير    ... استبعاد األلقاب الرمسية، أو العلمية الفخرية      -٦
 ... البحوثإدارة

. استبعاد أصل الكلمات والعبارات األجنبية واالقتصار على ترمجتها الشائعة         -٧
 ،case study :وحنـذف األصـل  " دراسة احلالة"نقتصر على  :ومثال ذلك

اسـتعراض الدراسـات   "، وfactor analysisوحنـذف  " التحليل العاملي"و
  .literature reviewوحذف " األدبيات"، أو "اجلهود"السابقة، أو 
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نظرا لتدرج أبعاد املعرفة، فإنه من الطبيعي أن تكون هناك درجات خمتلفـة             

: ، أن معظم درجات االختصار تنتمي إىل بعـدي         أيضاً كما يالحظ، . لالختصار
فهناك مستوى شامل لالختـصار، يتـسم       . القلة والغزارة، العمومية والتفصيل   

ولو أخـذنا   . مث يتدرج يف اجتاه التفصيل والغزارة     بالعمومية والقلة يف الوحدات،     
  .أصناف املضمونات وضربنا بعض األمثلة عليها، رمبا يتضح األمر أكثر

  :وصف األشياء املوجودة
  :ميكننا القول ، مثال"املعرفة"عند وصف كلمة 

  . عكس اجلهليمن عرف يعرف فهبأا مشتقة  -
 على كل ما وصل إىل إدراك تطلق كلمة  إا:  بالقول مكونااميكن إضافة    -

اإلنسان من مشاعر أو حقائق أو أوهام أو أفكار تسهم يف التعرف علـى             
وقد تكون هذه املعرفة وصفا، أو حكما،        .البيئة من حوله والتعامل معها    

هلاما، إوقد تكون املعرفة حدسا وظنا، أو       . أو اقتراحا  أو انطباعا، أو رأيا،   
وقد تكون املعرفة صـادقة أو كاذبـة،        . جمومن أو ختيال، أو تنبؤ كاهن    

واقعية، أي تكون مطابقة للواقع املوجود       صائبة أو خاطئة، واقعية أو غري     
 .أو احملتمل وجوده أو خمالفة له

املعرفة ما يولد به اإلنسان، أي غريزيـة،  : بالقول: أصـنافها ميكن إضافة    -
 ؤهل اهللا وأنبيـا   جاءت به رس  ومنها ما   . وميكن تسميتها باملعرفة الفطرية   

فهي يف معظمها،   ن كانت ربانية املصدر     إوهذه و . عليهم الصالة والسالم  
ومنها ما كان من إدراك اإلنسان ومـن        . نسانمعرفة مكتسبة بالنسبة لإل   

وصل إىل إدراكه مـن جتـارب اآلخـرين          تأمالته الشخصية، ومنها ما   
  .وهذه األنواع كلها مكتسبة. وتأمالم
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املعرفة املكتسبة قد تكـون مالحظـات أو        :  بالقول يعتهاطبميكن إضافة    -
 أو  ، أو مصطلحات  ،معاصرة، أو مفاهيم   جتارب بشرية ألجيال سابقة أو    

 .  كونية مت اكتشافهاا أو سنن، أو قوانني مت االتفاق عليها،نظريات

فيما عدا املعرفة الفطرية مثل معرفة الطفل       :  بالقول مصادرهاوميكن إضافة    -
فإنه ميكن جعـل    ... من ثدي أمه أو كيف يبكي أو يبتسم       كيف يرضع   

التلقـي،  : مصادر املعرفة أو ينابيعها عموما يف أربعة أصـناف رئيـسة          
وميكن االقتصار على تـسمية هـذه        (.التجربة، واالستنتاج واملالحظة،  و

 .)املصادر أو توضيحها وشرحها

ة ذات  يتنتاج عمل واالس: وقد نضيف تقسيما فرعيا لطبقة املصادر مثل قولنا        -
أو ) وميكن االقتصار على اإلشارة إليهما (. االستقراء واالستنباط :وجهني مها 

 .إضافة شرح هلما، وحديث عن مكوناما

وذا نالحظ أن االختصار قد يضطرنا إىل حذف اإلضـافات أو بعـضها             
 . حسب الضرورة

  :وصف األحداث
ر على أي مستوى من     لقد سبق أن قلنا بأن احلديث عن األحداث قد يقتص         

  :املستويات املتدرجة يف احلجم والكم
 .وصف ما حدث -
  .إضافة من شارك بقول أو بفعل -
 .إضافة كيف حدث ما حدث -
 .إضافة أين حدث -
 .إضافة مىت حدث -
 ...إضافة ملاذا حدث ما حدث -

  .وهذا يعين أن يف إمكاننا حذف بعض اإلضافات، أو املستويات
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  :آراء أو مقترحات
 من املقترح وما    -يف العادة -تتكون اآلراء واملقترحات املدروسة أو الناضجة       

  :وهذا يعين. يسانده من أدلة
  .االقتصار على الرأي أو املقترح -
  . إضافة خالصة األدلة النقلية والعقلية اليت تسانده -
إضافة تفاصيل املصادر اليت تتضمن األدلة العقلية أو جمموع األدلة النقلية            -

 .اليت مت االستنتاج منها

  :استنتاجات شخصية
قد تكون االستنتاجات مبنية على استقراءات ذهنية، وقد تكون مبنية علـى            

وقد يتم التعبري عنها بالعبارات أو باألرقام والتحلـيالت         . املالحظات أو التجربة  
 :وهلذا ميكن فعل ما يلي. اإلحصائية

ال من احليثيات ذات الدرجات     االقتصار على احليثيات القوية الرئيسة بد      -
 ).الضعيفة، واملتوسطة(املختلفة 

االقتصار على األشكال ذات األمهية بدرجة أكرب، للبحـث لتوضـيح            -
 .الفكرة الرئيسة

االقتصار على اجلداول ذات األمهية األكرب درجة، لتوضـيح الفكـرة            -
 .الرئيسة أو خلالصة نتيجة البحث

 .االقتصار على بعض اجلداول املصنفة -

والتعليق عليها، سواء أكانـت وصـفية أم       االقتصار على بعض النتائج،    -
 .استنتاجية، أم جتريبية

االقتصار على خالصة اخلالصات، بالنسبة للتحليالت اإلحصائية، مثال         -
 . شيئنيللفروق بني املتوسطات عند املقارنة بني" زي"أو " يت"نتيجة اختبار 
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الواحدة، بدال من كل فقرة أو      االقتصار على متوسط املتوسطات، للفئة       -
 .سؤال ميثل جزءا من فئة أو صنف

 .استبعاد اجلداول التكرارية، حىت املصنفة منها -

االقتصار على خالصة نتائج التحاليل اإلحصائية، مجيعها، مع التعليـق           -
 .عليها

  : أدلة مساندة
 كتاب مقدس، أنظمة ملزمة، نتائج دراسات،     (قد تكون األدلة املساندة نقلية      

وقد تكون أدلة عقلية، أي مبنية على املنطق الفطري املؤسس علـى            ) كالم خبري 
فمثال . املالحظة العادية أو التجربة، أو على جمموعة من األدلة النقلية غري املباشرة           

  : ميكن" املالحظة"عند احلديث عن 
املالحظة مصدر أو وسيلة أخـرى      : االقتصار على التعريف، أي القول     -

  . دام اإلنسان مستيقظا  ما،تلقائيةالملعرفة للحصول على ا
ففي كل حلظة يعيشها اإلنسان وهو مستيقظ تزوده        : إضافة شرح، مثالً   -

 .حواسه اخلمس أو واحدة منها أو أكثر بشيء من املعرفة

إضافة مصدر للقول وتوثيقه أو ملخص له أو موعة األقوال املـشاة،             -
 .بدال من إيراد النصوص كلها

أَفَالََ ينظُرونَ ِإلَـى    ﴿ :ىلا قوله تع   من القرآن الكرمي، أي مثل     إضافة نص  -
    ِلقَتخ ف11117777−−−−اِإلِبِل كَي,,,,      تِفعر فاِء كَيمِإلَى الس11118888−−−− و,,,,    فاِل كَيِإلَى الِْجبو 

  تِصب11119999−−−−ن,,,,      تِطحس فِض كَيِإلَى اَألروميكن االقتصار علـى    . ﴾,,,,22220000−−−− و
حيث املدلول أو الصياغة، مع حذف التوثيق أو        الدليل األكثر قوة، من     

 .االقتصار على التوثيق، دون النصوص

 .٢٠-١٧: سورة الغاشية: إضافة التوثيق، مثل -
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  :حتديد الزمان
ويتدرج التحديد الزماين من القرن، والعقد، والسنة، والشهر واألسـبوع،          

 بـني بعـضها     وقد يتطلب األمر اجلمـع    ... واليوم، والساعة، والدقيقة والثانية   
واستبعاد البعض اآلخر، مثل االقتصار على السنة، أو السنة والشهر، أو الـسنة             

وقد نقتصر على استخدام األرقام، لترمز إىل السنة والشهر واليوم          . والشهر واليوم 
وقد نعرب عن الزمان بعبارات     . وقد نستخدم اسم الشهر واليوم    . حسب الترتيب 

وقد نأيت مبا يوافقـه يف األنظمـة        . ما وصلت عندما ذهبت، حين  : أو مجل، مثل  
اهلجـري أو   (النظام الشمسي أو القمري، أو يف الثقافات األخـرى          (األخرى  

 ).امليالدي، أمساء أخرى لألشهر الشمسية أو األبراج

  : حتديد املكان
القارات إىل املناطق اليت تضم عـددا مـن         : ويتدرج هذا التحديد، مثال من    

أو الدول أو املناطق داخـل الدولـة        ) ألقصى أو األدىن  منطقة الشرق ا  (الدول  
أو مواقع جغرافيـة     أو احملافظات أو املدن أو القرى،     ) الوسطى، الغربية (الواحدة  

وقـد تكـون    ). جبال، هضاب، سواحل  (ذات صفات مميزة يف تلك احملافظات       
لك فوق املكتب، جبانب الباب، أو عن ميينك أو مشا        (مواقع مرتبطة بأشياء حمددة     

  ).أو مشال املدينة أو جنوا
واملالحظ أنه يف كثري من األحيان ميكننا االستغناء عن كـثري مـن هـذه               

  . التحديدات
  :أمثلة افتراضية أو واقعية

من املعلوم أن األمثلة تستخدم لتوضيح األفكار أو املعلومات، أي هي أشياء            
  ختصار، ولكن يالحـظ    هلذا ميكن يف العادة االستغناء عنها كوسيلة لال       . إضافية

 أن األمثلة يف بعض احلاالت قد تغين عن كثري من الوصـف والـشرح               -أيضاً-
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ومثال ذلك لتوضيح فكرة الـسيطرة الكاملـة        . الذي يستغرق عبارات عديدة   
للخالق على خملوقه ومسئولية خملوقه عن قراراته نضرب مثاال لألب الذي يتـيح             

تمرة مع حتذيره عن خطورة اجلمرة وبيـان        الفرصة البنه لالختيار بني اجلمرة وال     
  .فائدة التمرة

  :كما يف الفقرات التالية" مثل"أو " مثال"وكثريا ما يتقدم املثال كلمة 
  :املشكلة من حيث املضمون بطرق منها تتم عملية حتديد

  :مثالً ،التحديد من حيث احليز الزماين الذي سيغطيه البحث -١
  ضر، أو العباسي، أو العثماين، أساليب االتصال يف العصر احلا

. األوىل أو الوسطى أو األخرية من هذه العصور الفترة: مثل أو بتحديد أكثر 
الـصحافة مـن عـام      : مثـل الفترة وايتها،    وقد يكون التحديد بتعيني بداية    

  .١٤٢٩  إىل عامهـ١٤١٨
  :وسائل توضيحية

 يف الغالـب، األشكال التوضيحية، كما هو واضح من امسها، هي للتوضيح،       
وقد تستخدم إلبراز بعض احلقائق أو الـصفات،        . وليست رد وصف احلقيقة   

وهلذا ميكن االسـتغناء    . سواء أكانت أفكارا مت التعبري عنها بالعبارات أم باألرقام        
  . عن كثري منها

بيد أنه يالحظ أن الوسائل التوضيحية، أحيانا، تكون أبلغ من العبارات اليت            
فاجلداول التكرارية املختصرة أكثر بالغة من . كثر جذبا لالهتمامتصف األرقام وأ

العبارات اليت تصفها، والرسوم البيانية أكثر بالغة من اجلداول التكراريـة الـيت             
  . متثلها

  :التوثيق واملراجع
يالحظ أن التوثيق بالنسبة لألحباث العلمية وفقراا أمر ضـروري، ولكـن            
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بات األخرى، مثل الكتابة الصحفية أو االت غـري         ميكن االستغناء عنه يف الكتا    
  :ويف هذه احلالة، ميكن. أو امللخصات املعدة للتقدمي العلمية أو الربامج اإلعالمية

  . االقتصار على الشهرة -
 .إضافة عام النشر -

 .إضافة االسم األول -

 .إضافة اسم األب -

 . إضافة اللقب الرمسي أو العلمي -

 ...كتاب أو املقالإضافة عنوان املصدر، أي ال -

 ).الطبعة، واملدينة، ودار النشر، وتاريخ النشر(إضافة معلومات النشر  -

 .إىل الطبعات املختلفة إضافة اإلشارة -

�����+�.;W� �
أسطر، وقم بتـصنيف مـضموناته يف ظـل          اختر نصا ال يزيد عن عشرة      -١

  .التساؤالت اليت وردت يف هذا الفصل
ين األول، باعتبار أساس املوضوع يركز      قم باختصار النص املصنف، يف التمر      -٢

 .على أحد التساؤالت أو بعضها، مع بيان ترتيبها حسب األمهية

اختر خربا ال يقل طوله عن عمود يف الصحيفة أو يف صفحة من كتاب، وقم             -٣
بتصنيف حمتوياته، يف ضوء اهلدف من االختصار، وقم باختصاره إىل نصف           

 . حجمه األصلي

 القابلة للحذف يف ضوء املوضوع املختصر احملدد        اضرب أمثلة للمضمونات   -٤
 .هدفه، أي ميكن حذفه دون تأثري يف املضمون

 .اضرب أمثلة لطريقة االختصار بتغيري الصياغة -٥

 .اضرب مخسة أمثلة خمتلفة ملستويات التلخيص -٦
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��١E–��Fא(��<� �
 )٣٠٤(التنظريية منوذج للدراسات السابقة يف الدراسات امليدانية

  تصال بني املسلمني واملسيحينيالقائم باال
تتعارض نتائج األحباث يف وجوب اختالف املـصدر بـاختالف طبيعـة            

 بني صـفات القـائم      فهناك دراسات تقلل من أمهية التفاعل     . املستقبلني للرسالة 
  .، وأخرى تؤكد أمهية هذا التفاعلباالتصال وطبيعة املستقبلني

  :دراسات ال تؤيد وجود التفاعل
اليت تقلل من أمهية املواءمة بني صفات القائم باالتصال وبـني           ومن األحباث   

" قولـدن " و Aronson "أرونـسون "املستقبلني جند مثال الدراسة اليت قام ـا         
Golden

 حيث مل جيدا فرقا بني القوقازيني والزنوج يف تقـوميهم للخـرباء             )٣٠٥(
 Kumata "كوماتـا "كذلك قـام    . الزنوج والقوقازيني، إذ كان التقومي متشاا     

Schramm" شرام"و
 Semanticستعمال فيه منهج التمييز الـداليل  ا ببحث )٣٠٦(

Differential
وكانت عينات البحـث    .  ملعرفة الفوارق بني الفئات املختلفة     )٣٠٧(

وكانت نتيجة حبثهما كمـا     . تتألف من بعض اليابانيني والكوريني واألمريكيني     
حلضارات املختلفة تغري اإلنسان    هناك متاثل ملحوظ عرب ا    : "جاءت يف عبارتيهما  

  ."بالقول بوجود إطارات مرجعية للمفردات املشتركة بني البشر
                                                 

  .تصالصيين، القائم باال مقتطع من )٣٠٤(
)٣٠٥(and Glden Aronson .  
)٣٠٦(Kumata and Schramm .  
  .Kerlinger 1986 pp. 1973:  للتمييز الداليل مثالًانظر )٣٠٧(
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 يف هذه الدراسة اعتمد الباحثون على يابانيني وكوريني يعرفون اإلنقليزية إىل 
 يف وقـت الحـق      )٣٠٨("كوماتا"ا  ولكن يف دراسة قام     . جانب لغام األصلية  

يعرفـون   يعرفون سوى اليابانية، وأمريكيني ال  لذين ال اختار عيناته من اليابانيني ا    
  .ومع هذا توصل إىل النتائج نفسها. سوى اإلنقليزية

بل وجد عـدد    . واحلقيقة إن هذه النتائج مل تنفرد ا الدراسات املشار إليها         
من الباحثني أدلة قوية تشري إىل أن البشر يشتركون يف إطارات مرجعية واحدة،             

ومن بني تلك الدراسـات     . تالف لغام وخلفيام احلضارية   على الرغم من اخ   
" تاناكـا " و)٣١٠( Ozgood" أوزقـود " و )٣٠٩( Miron" مـايرون "كانت دراسة   

Tanaka    أوياما"باإلشتراك مع"Oyama شتراك مع  باال" ساقارا" و )٣١١("أوزقود"و
Akuto" أكوتـو "و Nishimuru" نيشي مورو"و Yamamoto "ياماماموتو"

)٣١٢( ،
شتراك باال "تريانديس"و "تاناكا  " الوصول إىل نتائج مماثلة يف دراسة        مت وكذلك

 IshigeK "إيـشيجي "باإلشـتراك مـع     Watnabe" واتنيب"، و   )٣١٣("أزقود"مع  
ويف  )٣١٤(وتاناكـا  Oshizi" أوشيزي"و Kashiwagi" كاشيواقي" شتراك مع االب

  .)٣١٥("أوزقود"دراسة أخرى قام ا 
  :دراسات تؤكد التفاعل

 لألحباث اليت ترى ضرورة املواءمة بني شروط القائم باالتـصال ذي            بالنسبة
                                                 

)٣٠٨( Kumata.  
)٣٠٩(Miron .  
)٣١٠( Osgood, Studies on....  
)٣١١(Tanaka, Oyama and Osgood .  
)٣١٢(Tanaka, Oyama and Osgood .  
)٣١٣(Triandis and Osgood .  
)٣١٤(Tanaka, Oyama and Osgood .  
)٣١٥(Osgood, Semantic.... .  
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اليت قام ـا     الفعالية وخصائص املستقبلني، فنجد منها على سبيل املثال الدراسة        
Mulder "مولدر"

فقد وجد أدلة قوية تشري إىل وجود تفاعل بني عوامـل           . )٣١٦(
فقد ظهـر أن  . لرسالةالتوثيق للقائم باالتصال وبني خصائص اجلمهور املستقبل ل      

يعبأون  الذكور مييلون إىل اعتبار الصحف أكثر مصداقية عند مقارنتهم بالذين ال          
 أن الكبار يف السن يفـضلون        أيضاً كثريا باألخبار، وكان من نتائج حبث مولدر      

  .الصحف أكثر من صغار السن
" فيـدلر " و Larson" الرسـون "و Scontrino "سونترينو"ويف دراسة قام ا     

Fiedler )ظهرت إشارة قوية تفيد بأن هناك تفاعل بني املصدر واملـستقبل           )٣١٧  .
وقد ثبت حىت لو كانت الرسالة صامتة أو مت التعبري عنها باألفعال، بـدال مـن                

فقد قام الباحثون الثالثة باختبار أثر التشابه أو االخـتالف العنـصري            . األقوال
على جمموعة  ) أسود( رئيسا أمسر    فوضعوا. كاللون بني القائم باالتصال واجلمهور    

مث سألوا اموعة السوداء . نفسها يض، ورئيسا أبيض على اموعةبمن السود وال
عن انطباعها عن الرئيس األسود واألبيض، فوجدوا أن اموعة السوداء ترى أن            

ورأت اموعـة البيـضاء     . الرئيس األبيض كان أكثر شدة من الرئيس األسود       
  .العكس

Lemert "ليمرت"مستوى االختالف احلضاري فإن     وعلى  
 أجرى مخسة   )٣١٨(

بعضها وحده والبعض اآلخر بالتعـاون مـع آخـرين، تناولـت            : من األحباث 
ثنان عـن   اكان منها    .مواصفات املصدر ذي الفعالية عرب أربع حضارات خمتلفة       

الثة تأثري احلضارة األمريكية على تصورات اجلمهور لصفات القائم باالتصال، والث         
عن أثر احلضارة الكندية، والرابعة واخلامسة عن أثر حـضارة اهلونـق كونـق              

                                                 
)٣١٦(Mulder .  
)٣١٧(Scontrino and Larson .  
)٣١٨(Lamert, Components... .  
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  .واحلضارة الربازيلية
من دراساته هذه بنتائج تفيد أن أثر احلضارة األمريكية         " ليمرت"وقد خرج   

فمجموعة الصفات اليت متثل اللـني      . ختتلف عن آثار احلضارات األخرى الثالث     
خرى يف احلضارة األمريكية، بينما مل تلق هـذه         واهلدوء طغت على الصفات األ    

اهلونـق  "الصفات مكان الصدارة يف احلضارة الكندية والربازيليـة أو حـضارة            
ننـسى بـأن قائمـة       ولكن جيب أن ال    .، عدا ذلك مل جيد فروقا تذكر      "كونق

كمـا أن   . الصفات يف دراساته كانت مستمدة مجيعها من احلضارة األمريكيـة         
يطلب منهم تقومي شخصيات أو مصادر، هم أنفسهم يرون أا يف           املستجوبني مل   

فقـد افتـرض أن     . ولكن اختار الباحث هلم ما ظنه هو أم يف القمـة          . القمة
ومثـل  .  بالنسبة لألمريكيني"كنيدي"زلة  مبن  بالنسبة للصينيني هو  "ماوتسي تونق "

  .منهج البحث قد يؤثر يف نتائج البحث هذا القصور يف تصميم
ل أكثر الناس اهتماما بالتفاعل بني مصدر الرسالة ومستقبليها هم رجال           ولع

 أن تلقى دعاياا -:الدعاية واإلعالن، حيث يهم الشركات األمريكية املنتجة مثال
وقد قام عدد مـن البـاحثني       . يف اململكة أو اهلند قبوالً وأن تعطي مردودا طيبا        

  .بإجراء دراسات ختدم هؤالء املعلنني
 باالشتراك  Singh" سنق"ك الدراسات كانت الدراسة اليت قامت ا        ومن تل 

Huang" هوانق"مع  
من بني األشياء األخرى صعوبة جناح املعلن         وقد وجدتا  )٣١٩(

وذلك ألن عقلية األمريكي يف تصميم اإلعالنـات        . األمريكي يف اتمع اهلندي   
  .تتعارض مع العقلية اهلندية

Unuin" أونوين"وقد توصل   
فقد وجد  . ىل نتيجة تؤكد احلقيقة نفسها     إ )٣٢٠(
                                                 

)٣١٩(Singh and Huang .  
)٣٢٠(Unuin .  
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يف دراسته أن األدلة العامة تشري إىل أن ردود فعل املستقبلني جتاه جهود املعلـنني         
فالطريقة اليت استجاب ـا األمريكيـون   . تتأثر إىل حد كبري بالعوامل احلضارية     

إىل جلهود املعلنني اختلفت عن الطريقة اليت استجاب ا الـصينيون واملنتمـون             
  .أمريكا اجلنوبية

كل منها حيتوي على صفات تتـدرج       :  سبعة مقاييس  "أنوين"وقد استخدم   
بني اإلثبات والرفض، تتألف من سبع صفات ترتبط ارتباطا وثيقا باملواد موضوع            

  .جيد ويقابلها رديء، وقوي ويقابلها ضعيف: التقومي فيما عدا صفتني مها
Choudhury "شودري"ويف دراسة قام ا     

 Scmid "مشيد" بالتعاون مع    )٣٢١(
أن  وعارضات زنوج وبيض يف إعالنات مطبوعة، وجـدا        استعانا فيها بعارضني  

مييلون إىل تذكر اإلعالنات اليت تستخدم العارضني الزنوج أكثـر مـن             الزنوج
  .تذكرهم لإلعالنات اليت تستخدم العارضني البيض

Leonarmand "ليونار ماند "وقام  
سـتخدام إعالنـات     بدراسة إمكان ا   )٣٢٢(

موحدة يف مجيع أحناء القارة األوربية، فوجد استحالة ذلك، ألن القارة تـزدحم             
  .بالعوائق احلضارية املتضاربة

 يؤكدان علـى    )٣٢٤( Miracle" مرياكل" و )٣٢٣( Dichter "شترتدي" كما أن   
  .ني يف اخلارج ضرورة التنبه إىل احلضارات غري األمريكيةياملعلنني األمريك

" بروسر" و )٣٢٦("هول" و )٣٢٥( White"هوايت"و Hall "هول"أن   ويالحظ 
                                                 

)٣٢١(Choudahury and Schmid .  
)٣٢٢(Leonermand .  
)٣٢٣(Dichter .  
)٣٢٤(Miracle .  
)٣٢٥(Hall and White .  
)٣٢٦(Hall, Proximics...; Hall, Adumbratin .  
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Prossor
مجيعـا   )٣٢٩( Martin"مـارتني "و )٣٢٨( Maletzke" ميل تـزك  " و )٣٢٧(

 يف دراسة لـه     )٣٣٠( Chu" تشو"وقد وجد   . يؤكدون وجود الفوارق احلضارية   
  .نتائج مشاة

ة فهناك أشياء متشا   يعين هذا أن كل حضارة ختتلف عن األخرى كلية،         وال
، غري أن تلك الفروق اجلزئية الشك تترك بصماا علـى العمليـة              أيضاً بينهما

  .االتصالية، مما جيعل عملية املواءمة بني املصدر وطبيعة اجلمهور ضرورية
 إىل مراحل ثالث متر ا الرموز أو        )٣٣١( Martin" مارتن"وذا الصدد يشري    

  :مفردات اللغة
ك األشياء املوجودة حول اإلنسان، واليت قد       هي مرحلة إدرا  : املرحلة األوىل  -١

حياول التعبري عنها، واألشياء اليت تكون مادية وحمسوسة، مثـل األشـجار            
وقد تكون معنوية جتريدية، مثل الـذكاء والدميوقراطيـة         . واألار أو الناس  

وعادة يتم حتديد هذه األشياء بواسطة التراكمات احلضارية عنـد          . واجلمال
وهي تتخـذ مـدلوالت   .  جمموعة من الناس بشكل مستقل   كل فرد أو عند   

  .متنوعة
وهي حني يتم تصنيف هذه املدلوالت املتنوعة فتصبح مركبا         : املرحلة الثانية  -٢

  .واحدا ذات معان عديدة متجانسة
وهي املرحلة اليت يتكون فيها الرمز أو الكلمة اليت جتسد تلك           . املرحلة الثالثة  -٣

  .يت أصبحت مركبا واحدااملدلوالت املختلفة ال
                                                 

)٣٢٧(Prossor .  
)٣٢٨(Maletzke .  
)٣٢٩(Martin .  
)٣٣٠(Chu .  
)٣٣١(Martin .  
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. إن هذه الرموز ليست إال وسيلة لنقل تلك التركيبات من املدلوالت وتبادهلا    
كتجارب وخربات فردية مث تنمو لتصبح جتربة أو خـربة           واملدلوالت تنشأ عادة  

مجاعية فتنشأ هلا رموز تتألف من تكوينات نفسية وعقلية تعرب عن تلك التجارب             
  .اجلماعية

  : الطرفنيمناقشة ألدلة
قد يبدو من النظرة العابرة أن كفة املعارضني القائلني بأن كل مجهور له مـا           

بيد أنه عندما ندقق النظر     . ، وكفة املؤيدين متكافئة   القائمني باالتصال يناسبه من   
يف األحباث اليت ال ترى أن الفوارق احلضارية هلا أثر على مـدلوالت الرسـالة،               

لتمييز الداليل، يف مجع املـادة      ا استخدمت منهج    جندها تنحصر يف البحوث اليت    
ومن املالحظ أن الدراسات اليت استخدمت مناهج أخـرى أو          . العلمية وحتليلها 

  .استخدمت املنهج نفسه مع التعديل جاءت بنتائج خمتلفة
من مالحظة حول منهج التمييـز الـداليل         Atwood" أتوود"ولعل ما أثاره    

 ضرورة اختاذ احلذر يف تفسري نتـائج األحبـاث الـيت      ىعلفهو ينبه   . نتباهجدير باال 
وذلك ألن اثنني من املبحوثني أو أكثر قد يتشاون يف إجابام           . تستخدم هذا املنهج  
فمثال قد جند مشاعر الناس مهما كانـت        . وهذا صحيح  .)٣٣٢(ولكن لدوافع خمتلفة  

وذلك مـع أن    . لتقديسوا حترامفالكل يشعر جتاهه باال   . ديانام جتاه املعبود متشاة   
 الـذي  ففي الوقت. التصور الذهين لإلله أو املادي أحيانا خيتلف من ديانة إىل أخرى  

بن والروح  جيسده اهلندوس يف البقرة، فأن املسيحي يتصوره أسرة من األب واال          
قُلْ هو اللَّه أَحـد     ﴿ أما املسلم فريى املعبود كما جاء يف سورة اإلخالص        . القدس
  .﴾,,,,4444−−−− ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد ,,,,3333−−−− لَم يِلد ولَم يولَد ,,,,2222−−−−ه الصمد  اللَّ,,,,1111−−−−

ولكن .  يف اختالف النتائج مع استخدام املنهج نفسه       باحلقيقة تفسر السب  وهذه  
                                                 

)٣٣٢(Atwood .  
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. النتـائج يف  بشيء من التعديل، جيعل األسئلة مفصلة على موضوع البحث ختتلـف            
عل املنهج أكثر فعالية وكفاية يف اكتـشاف الفـروق         وذلك ألن مثل هذا التعديل جي     

 ففي الوقت الذي يستعمل فيـه املنـهج       . احلضارية اليت قد تكون موجودة يف الواقع      
فإن املنهج املعدل لقياس    ) ضحل-حار، وعميق -بارد: مثل(األصلي كلمات موحدة    

ب، كاذ-صادق: مثل(مصداقية القائم باالتصال يستعمل كلمات مناسبة للموضوع        
  .فمصداقية القياس تقتضي تناسب املقياس مع املطلوب قياسه). خائن-و أمني

حتدثنا كثريا   فقياس األطوال قد تكون مناسبة جدا لقياس األطوال ولكن ال         
كما أن املعادلة اليت تصلح لقياس املسطحات ذات البعـدين ال           . عن الوزن مثال  

  .تصلح لقياس املساحات الدائرية
 يشري عفوا إىل قصور منهج التمييـز        )٣٣٣( Susi" سوسي"ويف احلقيقة جند    

العالية حسب نوع مـن      إن جمموعة من األفراد ذات الدرجات     : "الداليل فيقول 
الشخصية وأخرى من ذات الدرجات املنخفضة قامت بتقومي بعض          ختباراتاال

 ولكن  ،وكانت النتيجة تشاا يف اإلطار املرجعي للمفردات      . املفردات العنصرية 
والنتائج نفسها ظهرت عندما قامت جمموعة من . لوالتد يف املواضحة اتتالفاخ

 وأخرى من احلزب اجلمهـوري بتقـومي بعـض          ي األمريك ياحلزب الدميوقراط 
  ." واألنظمة يف الصني"ماكارثي"الزعيم السياسي : املفردات السياسية مثل

. فردات اللغةمييز بني اإلطار املرجعي واملدلول العقلي مل "سوسي"وهكذا فإن 
وهذه احلقيقة تشري إىل أن منهج التمييز الـداليل ال يغطـي املـدلول الكامـل             

 كبريا من املدلول الـذي ميكـن قياسـه          اولكن يغطي جزءً  . للمفردات اللغوية 
  .)٣٣٤(بالوسيلة العددية

                                                 
)٣٣٣(Susi .  
)٣٣٤(Osgood, The Nature... .  
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الذي أسهم بدور كبري يف تطوير هذا املنهج هـو          " أوزقود"كما يالحظ أن    
فخرج هذا املنهج ليقيس بدقة املدلوالت النفـسية        . لغوياعامل نفساين ومل يكن     

  .للمفردات وليست املدلوالت العقلية
 فيما يتعلـق بـضرورة التجـارب        )٣٣٥("شرام"وذا يتضح صحة ما قاله      

  .املشتركة بني املرسل واملتلقي للرسالة لتكون العملية االتصالية ناجحة
األمر بالنـسبة     وكذلك ني، ميكن جعله يف صنف     أيضاً ويالحظ أن اجلمهور  

، )شخصية املـصدر  (صنف يتوجه أكثر إىل الصفات املصدرية       : عناصر التوثيق ل
  ).كيفية الرسالة وصياغتها(وصنف يتجه أكثر إىل الصفات الرسالية 

 قرائن تـشري إىل وجـود       )٣٣٦( Hoyt" هويت" و   Stone" ستون"لقد وجد   
ئـك  أولية للمرسل، و  أولئك الذين يعتنون بالسمات الشخص    : نوعني من الناس  

 ويف دراسة أخرى هلذين الباحثني مت فيها      . الذين يعتنون بالصفات العلمية للمرسل    
واخلربة ) التوجه للسمات الشخصية  ( likabilityاملودة  ): املتغريين(حبث املفهومني   

expertness)   فكانت النتيجة العامة أن كـال مـن        ). التوجه للصفات الرسالية
  وغري وثيقة الصلة يؤثران يف املوقف النفسي للمـستقبلني         الصفات وثيقة الصلة  

  .، مع اختالف يسري بني النوعني)٣٣٧(للرسالة
 متغريا آخر حتت    )٣٣٨( Eswara" إسوارا"و  " ستون"ويف دراسة أخرى وجد     

يتفاعل بطريقة خمتلفة    self-interestعند مستقبلي الرسالة     اسم االهتمام الشخصي  
  .املودة واخلربة: مع متغريي

 حول وسائل التطعيم ضـد الـدعايات        )٣٣٩("ستون"ويف حبث ثالث قام به      
                                                 

)٣٣٥(Schramm, How Commun .  
)٣٣٦(Stone and Hoyt, Source-message .  
)٣٣٧(Stone and Hoyt, Effects of... .  
)٣٣٨(Stone and Eswara .  
)٣٣٩(.Stone, Individual   
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املضادة وجد اختالفا بني التطعيم بواسطة الرسالة واملصدر، فكانت النتيجـة يف            
بصفة عامة إن التطعيم بواسطة الرسالة أكثر فعالية من التطعيم          : "عبارات الباحث 
  ."الذين يتلقون الرسالةوذلك بصرف النظر عن نوعية الناس . بواسطة املصدر

 Chafee مع شـافعي     )٣٤٠(أما يف الدراسة األخرى اليت قام ا الباحث نفسه        
وبعبارة أخرى تأكـد وجـود      . فقد تأكدت فرضية التوجه املصدري والرسايل     

اختالف بني من يستجيبون إىل عناصر التوثيق املتـصلة بالـسمات الشخـصية            
  :وأوصى الباحثان بالتايل. ةللمصدر والعناصر املتصلة بالصفات العلمي

إن التمييز بني التوجه إىل السمات الشخصية للمصدر والتوجه إىل السمات           "
  ".العلمية للمصدر جيب أن يعاجل على أنه مسألة علمية ثابتة

ومعه هـذه املـرة      "ستون"وقد مت تدعيم هذه النتائج بدراسة الحقة قام ا          
   .)٣٤١("هويت"

هل النـاس يف بعـض احلـضارات        : ن هو والسؤال الذي يطرح نفسه اآل    
يتوجهون إىل السمات الشخصية للمصدر أو القائم باالتصال أو الصفات العلمية           

  أكثر من غريهم، أو أن نوع احلضارة ال دخل له يف ذلك؟
أ دراسته، يف حماولة للحصول على      دوانطالقا من هذا السؤال فإن الباحث يب      

طار املرجعي هنا ليس اإلطار السياسي أو       ولكن اإل . إجابة جزئية عن هذا السؤال    
فالعقائـد أكثـر   . نتماءات العقدية أو الدينيةمنا اإلطار هنا هو إطار اال إالقومي و 

" جهـودا "عمقا يف النفوس من اآلراء ومن املواقف الشخصية كما أكدت ذلك            
Jahoda

وبعبارة أخرى فإن اإلنتماء العقـدي أقـوى مـن          .  يف دراسة هلا   )٣٤٢(
  .ت السياسية واحلزبية والتحيزات الشخصيةاإلنتماءا

                                                 
)٣٤٠(Stone and Chafee .  
)٣٤١(Stone and Hoyt, The emergence... .  
)٣٤٢(Jahoda .  
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�٢E-�Fא(��<� �
  منوذج جهود سابقة لبحث مكتيب

  املسلمني احلوار النبوي مع املسلمني وغري

 :لسابقةاجلهود ا

مثل (منفردا أو معه مصطلح مشابه      " احلوار"بات عديدة حتت اسم     هناك كتا 
 احلوار بـني أصـحاب      احلوار يف السنة أو   : مثل(أو موصوفا   ) احلوار واملناظرة 

احلوار يف السنة وأثـره يف تكـوين        " وكان كتاب الفتياين بعنوانه     ...) األديان
أقرب جهد إىل الدراسة املقترحة، بيد أن كتاب الفتياين مل يكن الوحيد             "اتمع

آدابـه  : احلـوار "كتـاب    فقد اشتمل . �الذي زخر بالنصوص احلوارية للنيب      
لزمزمي على حوايل مائة نص حواري بـني        " نةوضوابطه يف ضوء الكتاب والس    

 وطرف آخر، بينما اشتمل كتاب الفتياين على حوايل اخلمسني نصا           �الرسول  
وكان حوايل سبعة عـشر     . حواريا فقط، منها حوارات بني اهللا تعاىل وخملوقاته       

وقـد  . نصا منها مشتركا بينهما وانفرد كل منهما بنصوص مل ترد عند اآلخـر            
تياين فصال عن شروط احلوار وضوابطه، وآخر عن خـصائص          تضمن كتاب الف  

وأورد يف الفصل الرابع مجلة     . احلوار يف السنة، وثالثا عن وظيفة احلوار يف السنة        
من النماذج للحوار بني اهللا تعاىل وخلقه، وحوار الرسول عليه الصالة والـسالم             

ا تضمن كتابه   كم. مع املالئكة، ومع صحابته، ومع املشركني، ومع أهل الكتاب        
  . طرفا فيها�بعض القصص احلوارية اليت وردت يف السنة ومل يكن الرسول 

ويالحظ أن زمزمي كان يأيت بنصوص احلوار بصفتها استـشهادات علـى            
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وكانت معظم تعليقاتـه تتنـاول      . آداب تدعمها نصوص قرآنية وأقوال للسلف     
تيار بعض صور احلوار يف أما الفتياين فكان هدف كتابه اخ. طريقة احلوار أو آدابه

السنة لبيان أثرها يف تكوين اتمع، فغلب على تعليقاته انصباا على مـضمون             
كما يالحظ أن بعض تعليقاته تتميز بطوهلا حىت أا تـصل إىل            . النص احلواري 

الصفحتني على نص حواري ال يتجاوز السطرين، فضال عـن متيـز التعليـق              
املطلوب يف  " املختلف"ما يالحظ عدم تعرضه لعنصر      ك. بالعبارات األدبية الطنانة  

  . هذه الدراسة أو لصفات احملاورين وأصنافهم
ومن املؤكد، مل ختل مجيع اجلهود السابقة من نصوص السنة النبوية، سـواء             

  .النصوص احلوارية أو غري احلوارية، وذلك بصفتها استشهادات وأدلة
 السنة الرئيسة للتعرف على كافة      يتضح أن هناك حاجة إىل استعراض كتب      وذا  

 النبوي مـع    فيها، وذلك الستقراء طريقة تفاعل احلوار     " املختلف"أشكال احلوار مع    
  .وطبيعة موضوع االختالف، وموقف املختلف منه" املختلف"طبيعة احملاور 

وعند استعراض اجلهود السابقة عموما لوحظ تعدد عنـاوين التقـسيمات           
، كما لوحظ تعدد طريقـة  "احلوار"ت اليت اقتصرت على الرئيسة حىت بني املؤلفا  
وهلذا كان من الصعب الوصـول إىل تـصنيف جيـد           . تصنيف الفقرات فيها  

 بعض الفقرات يف هذه املؤلفات مـرات        ري قراءة ملكوناا، إذ كان من الضرو    
ومـع هـذه    . متعددة لتحديد طبيعة حمتوياا حىت ميكن تصنيفها بطريقة مقبولة        

، فـتم اختيـار     "سددوا وقـاربوا  " األخذ مببدأ    يرورض كان من ال   اجلهود فقد 
احلـوار ومدلوالتـه، احلـوار      : التصنيفات التالية ملوضوعات اجلهود الـسابقة     

واملصطلحات املشاة وذات العالقة، ضوابط احلوار وآدابـه، أركـان احلـوار            
فه، حكـم   ، احلوار ووظائ   وتعريفاته" املختلف"،   وشروط احملاور، تنظيم احلوار   

  .)٣٤٣(احلوار
                                                 

  :وقد مت اتباع القواعد التالية عند استعراض اجلهود السابقة )٣٤٣(
= 
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  : ومدلوالتهاحلوار
أن احلـوار هـو املراجعـة يف        ى  لا ع قعة اجلهود السابقة جند اتفا    عند مراج 

 من يضيف بأنه ميكـن أن       اكن ه مث .)٣٤٤(بني طرفني حول موضوع حمدد     الكالم
 )٣٤٧( عليـه  بلغي ءود وأن اهل  )٣٤٦(فس أو مع الن   )٣٤٥(يكون بني أكثر من طرفني    

 ويـشترط   .)٣٤٨(شترط فيه أن يكون علميا أو جـادا       وع احملاورة ال ي   موض وأن
ـ    خـرون  ويؤكد آ  )٣٤٩(أن يكون األمر منظما   " يلجن" وار مـضمون    بـأن احل

د االتفاق على أن احملاورة تكون بالكالم فهنـاك مـن         ومع وجو  .)٣٥٠(وأسلوب
ـ ظغـري اللف  بريات  عت أو بال  )٣٥١(بأن احملاورة قد تكون بالكتابة     يضيف ـ م ةي  لث

                                                 
= 

أو " احلـوار  "على اجلهود اليت حتمل يف عناوينـها كلمـة          االقتصار يف استعراض اجلهود السابقة       -١
وهناك حاالت استثنائية مثل وجود عبـارة       . للحوار وما يتضمن منها على تعريف    " االختالف"
  .يف العنوان"... التعامل مع االختالف"

حسب تواريخ النشر أو تاريخ وفاة املؤلف، مث حماولة استعراضها واحـدة بعـد               املراجع ترتيب   -٢
 ويف حالة عدم وجود تاريخ للنشر يتم ختمني التاريخ          .نقطة رئيسة مت استعراضها    األخرى يف كل  

  .باالسترشاد بتاريخ أحدث مرجع عاد إليه املؤلف وطبيعة املضمونات
اقتصرت على ما أثبته هو بعبارة صرحية أو شبه صرحية، ومل أثبـت              عند إيراد تعريف ملؤلف حمدد       -٣

  .ددةاملؤلف إىل اآلخرين بصورة حم له ما أورده من تعاريف نسبها
؛ ٧، احلبيـب    ٢٠، زمزمـي ص     ١٢لشيخلي ص    ا ،١٦، الصويان ص    ٩لندوة ص   ا: مثالًانظر   )٣٤٤(

  .٩والشويعر  الصقهان
  .١٦ ،واللبودي ص ٦، ابن محيد، أصول احلوار ص ١٢لشيخلي ص ا: الًر مثانظ )٣٤٥(
  .١٣ ص الشيخلي )٣٤٦(
  ...١٥ص ن لجوي ٢٢، زمزمي ص ٩ ص ةودنلا :الًانظر مث )٣٤٧(
  .١٥ و يلجن ص ١٦، اللبودي ص ١٢ ص ليالشيخ )٣٤٨(
  .١٩ص  يلجن )٣٤٩(
  .٦٩-٦يب ص كت: مثالً )٣٥٠(
  .١٢شيخلي ص  ال:مثالً )٣٥١(
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  .)٣٥٢( أو نربات الصوتالسكوت وتعبريات الوجه
  :احلوار واملصطلحات املشاة

اجلدل : ومن هذه .  من املصطلحات الشائعة ذات العالقة باحملاورة      هناك عدد 
  .واادلة، واملناظرة، واملناقشة، واحملاجة، واملباحثة، واملراء، واملفاوضة

مة يتسم باللدد يف اخلصو     واجلدل باعتبار اجلدل   اراك من يفرق بني احلو    نوه
. لتمسك بالرأي والتعصب له، والسيما يف الواقع      اد و ابذلك من معىن العن   وما يتصل   

أصـول  "ويدعم مؤلـف    . )٣٥٣(ورةوجه الضر أما احلوار فال يتسم باخلصومة على       
ـ يف تسعة وعشرين مو   "رأي بقوله إن مادة اجلدال وردت       لا هذا" احلوار  يف اعض

 عدم الرضا عن اجلـدال،      ق سيا ا مجيعا أن تكون إما    يهالقرآن الكرمي، يغلب عل   
  .)٣٥٤("وإما عدم جدواه

يبدو أن األملعي يرى أن اجلدل أكثر مشولية من احلوار أو مها متـساويان،              و
رة فكريـة   حمـاو اعتبار كل   " بأن املنهج الذي سار عليه يف حبثه هو        رححيث يص 

  بأن اجلدل القرآين    أيضاً لوويق .)٣٥٥("حتدث عنها القرآن الكرمي داخلة يف اجلدل      
وقد يكـون إللـزام     . قد يكون إلرشاد اادل واألخذ بيده إىل التفكري والتأمل        

كما . اهلادئة" احملاورة"يف مكان   " اجلدل"خدم كلمة   تفيس .)٣٥٦(حامهفوإل املعاند
                                                 

  .٨٣-٧٥ دمياس ص )٣٥٢(
؛ ١٣-١٢كتيب، املصطلح ص   ؛٥، أبو زهرة ص   ٢٧٧؛ حفين ص  ١٥-١٤احلسيين ص : انظر مثالً  )٣٥٣(

   .٨احلبيب ص  ،١٢-١١؛ دمياس ص ١٠٥-١٠٤القاسم ص
؛ وانظر بن جنم يشري إىل هذه احلقيقة قبـل          ١٢ ص  نقال عن أسلوب احملاورة حفين     ،٩ص   ةالندو )٣٥٤(

  .٥٠-٤٩حوايل مثامنائة سنة ص 
ـ  تيستعمل يف فض اخلالفا   دال   حيث يقول بأن اجل    ٢٧ وانظر ص    ٢١عي، مناهج ص    ملاأل )٣٥٥( واء س

  .ويللداملستوى الفردي أو اجلماعي أو ا على
  .٦-٥عي، مناهج ص ملاأل )٣٥٦(
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وكلما نزع اإلنسان إىل استعمال البيان واجلدل يف فض اخلالفـات           : " مثال يقول
 الدويل كـان أقـرب إىل الـسمو         سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي أو      

  .)٣٥٧(..."واإلنسانية
بدو أن موقف زمزمي من نوع العالقة بني احلوار واجلدل متردد بني وجود يو

اجلدل أحيانا ألن األخـري     و راوحلني ا رق ب فهو يف . فرق وعدم وجود فرق بينهما    
 طلق اادلة علـى    ي أن القرآن أحيانا  ول ب  يق مث .)٣٥٨(يدل على الشدة واملخاصمة   

وحيث يـورد   " موضوعات احلوار "يف موضع آخر وحتت عنوان       و .)٣٥٩(ورةااحمل
احلوار واادلة واحملاجـة    : رآن الكرمي يستخدم الكلمات    الق بعض الشواهد من  

وكأنه فيما يتعلق باادلة واحملاجة يتـأثر جبريـشة الـذي           . )٣٦٠(بصورة متبادلة 
الكرمي و الواردة يف املراء مث      يستعرض مجيع النصوص الواردة يف احملاجة يف القرآن         

خيلص إىل القول بأن الكلمات الثالث مترادفات جاءت مبعـان متقاربـة وإذا             
وهي من حيث كوا إىل الذم أميل تأيت بالترتيـب          . أطلقت تعين الشيء املذموم   

  .)٣٦١(املراء أوال مث احملاجة مث اجلدال: التايل
ن املناظرة، وكل مـن احملـاورة   احملاورة أعم م "أما عن املناظرة فيقول زيادة      

وإذا وجد يف احلوار حماجة أو جمادلة أو خصومة أو نزاع كـان             . واملناظرة حوار 
ويذهب أبو األنوار إىل أن احلوار يشمل احلوار الساخن الذي يشبه       . )٣٦٢("مناظرة

                                                 
باادلة ص    واخلوارج �وعلي   انظر تسميته احلوار اهلادئ بني عبد اهللا بن عباس          زهرة ص    وأب )٣٥٧(

  .٢٧ األملعي، مناهج ص ؛١٦٨-١٦٦
  .٢٣ زمزمي ص )٣٥٨(
  .٢٥ زمزمي ص )٣٥٩(
  .٨٥-٧٥ زمزمي ص )٣٦٠(
  .٢٨ -٢٣جريشة، آداب ص  )٣٦١(
  .١٨زيادة ص  )٣٦٢(
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  .)٣٦٣( أيضاًاملناظرة ويشمل املناقشات اهلادئة
إن "حي أما سواء، ويـصرح      تو ةروصب احلوار واملناظرة  زمزمي   متخدويس

 .)٣٦٤(" الغاية، وهو الوصول إىل احلق     وتشترك معه يف  ... حلوار ا املناظرة قريبة من  
يد أن زمزمي يلخص العالقة بني احلوار وبعض املصطلحات املشاة بقولـه إن             ب

يف أا مراجعـة يف الكـالم       " واحملاجة كلها تشترك مع احملاورة        واجلدال املناظرة
مث تفتـرق   . جلهـة  ا بني طرفني، فهي تدخل يف معىن احلوار من هذه        ومداولة له   

ـ   لدال لى النظر والتفكر، واجلدال واحملاجـة يف      ع اة يف داللته  راملناظ  ىتـهما عل
   .)٣٦٥("صمة واملنازعةاخملا

... املنـاظرة   "يبدو أن جريشة يرى أن احلوار يشمل املناظرة، حيث يقول           و
ابـا لـه    كتيعنون   و .)٣٦٦("و جالًء للصواب  حلق أ ا حوار بني متناظرين بلوغا إىل    

ـ ك .)٣٦٧(لهما بشكل تباديل أحيانا   مويستع" ناظرةملاو راواحلأدب  "ـب رد ا يـو  م
بصفتها مرادفة للحوار ولكن يضيف بأن معناه يتردد بـني          " مراء"ريشة كلمة   ج

   .)٣٦٨(اجلحود والشك واجلدل املذموم
اظرة، فإنه جيعلهما أنواعا ادلة واملن  ا  الوقت الذي يفرق فيه الصويان بني      يفو

من احملاورة، ويقول بأن القصد من املنـاظرة ظهـور احلـق وذلـك خبـالف       
إن املناظرة من اجلهة العملية وهي اادلة قدميـة         "وأما مكي فيقول    . )٣٦٩(اادلة

                                                 
  .٧أبو األنوار ص  )٣٦٣(
  .٣٥-٣٤ زمزمي ص :الًانظر مث )٣٦٤(
  .٣ زمزمي ص )٣٦٥(
  .٦٤أدب ص جريشة،  )٣٦٦(
  .٢٥ يشة أدب صجر )٣٦٧(
  .٢٧-٢٦ب دأجريشة،  )٣٦٨(
  .١٧ ص الصويان )٣٦٩(
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. )٣٧٠("اادلة تطلق مبعىن العناد يف اخلصومة ال لطلب احلـق  "ويؤكد بأن   " العهد
  .)٣٧١(هان والشويعرويؤده يف ذلك الصق

أو املناظرة كمـا  " (احلوار": مساو للمناظرة بقوله ر  يخلي أن احلوا  شرى ال وي
حديث شفهي جيري تبادله بني أكثر من فـرد سـواء يف            ) تسمي ذلك العرب  

ويستعمل الراوي   )٣٧٢("اخل...تدىن أو م  ةشارع، بيت، منتزه أو مدرسة أو مجعي      
أمـا  "ويقول احلبيب  . )٣٧٣(ا مترادفات اجلدل واحلوار واملناظرة بطريقة توحي بأ     

  .)٣٧٤("املناظرة فهي قريبة من معىن احلوار
احملادثات : للبودي يف حديثها عن أشكال احلوار بأن احلوار يشمل        صرح ا وت

  .)٣٧٥( والتفاوض،ظرة، والسؤال واإلجابةنااحلرة، واملناقشة، وامل
ميكـن أن   ويبدو من االستعراض السابق أن العالقة ليست بالوضوح الذي          

فهناك من يقول بأن اادلة واحلوار خمتلفان وهناك من هـو           . يستقر عليه الرأي  
وبالنسبة للمناظرة مييز بعضهم املناظرة عـن       . متردد بني إثبات االختالف ونفيه    

احلوار لوجود اخلصومة واملنازعة يف املناظرة، وآخرون يقولون بأما متقاربان أو           
وبعبارة أخرى، هناك حاجة إىل حترير      . ل إىل احلق  متساويان ألن هدفهما الوصو   
  .واملصطلحات املشاة" احلوار"العالقة الراجحة بني مصطلح 

كما تبني عند استعراض اجلهود السابقة أن هناك مزجا بني احلـديث عـن              
احلوار بأشكاله العملية وبني بعض العلوم ذات الصلة مثل اجلدل اليوناين وعلـم             

                                                 
  .٥ -٤مكي ص  )٣٧٠(
  .١١الصقهان والشويعر ص  )٣٧١(
  .١٢ ص الشيخلي )٣٧٢(
  .٨٢الرواي ص  )٣٧٣(
  .١٠احلبيب ص  )٣٧٤(
  .٤٨-٤٠ ص اللبودي )٣٧٥(
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الفقهي مما جيعل عملية حترير املصطلحات غري كافية بـدون          الكالم وعلم اجلدل    
الوقوف على حقيقة هذه العلوم أو الفنون وبيان نوع العالقة بينها، سواء العالقة             

  .التارخيية أو العالقة من حيث السمات املشتركة واخلاصة اليت متيز كال منها
، وأما  )٣٧٦(رةبأنه هو معرفة آداب املناظ    " اجلدل"يقول ابن خلدون عن علم      

فيقول بأنه علم يتضمن اِحلجاج عن العقائد اإلميانية باألدلـة          " علم الكالم "عن  
ويقول أبو زهرة إن العلماء يف اإلسالم عنوا باجلدل حىت وضعوا له            . )٣٧٧(العقلية

يقـول  و. )٣٧٨("أدب البحث واملناظرة  "أو علم   " علم اجلدل "القواعد اليت أمسوها    
وبأنه "  خص باملقاصد الدينية   نهن أقسام املنطق إال أ    اجلدل قسم م  "ابن بدران إن    

وهو ". فظ أي وضع، وهدم أي وضع كان بقدر اإلمكان        لى ح علم يقتدر به ع   "
ماذا . وهذا القول فيه غموض   . )٣٧٩(إما جميب حيفظ وضعا أو سائل يهدم وضعا       

. ةيقصد باجلدل هنا؟ هل هو اجلدل اليوناين؟ وهذا مل يكن خاصا باملقاصد الديني            
وهل يقصد اجلدل اإلسالمي؟ وهو ليس قسما من أقسام املنطق ولكن من أقسام             

  .أصول الفقه اإلسالمي
عرب العصور املختلفة واختالف احلضارات صنفا      " اجلدل"وكأن حسن يعترب    

واحدا فجاء بتعاريف له عند الفالسفة واملناطقة، وتعريف لـه عنـد الفقهـاء              
علـى  -مث رجح تعريف املتكلمني أو      . كلمنيعند املت  واألصوليني، وتعاريف له  

أما . )٣٨٠( تعريف اجلويين، ويورد عددا من األسباب هلذا الترجيح        -وجه التحديد 
العثمان فيقول بأن جتريد علم اجلدل مبصنفات مستقلة خاصة جاء متأخرا عـن             

                                                 
  .٤٢٨ابن خلدون، املقدمة ص  )٣٧٦(
  .٤٢٩لدون، املقدمة ص ابن خ )٣٧٧(
  .٦أبو زهرة ص  )٣٧٨(
  .٢٣١بدران، ص  ابن )٣٧٩(
  .٢٧-٢٦حسن ص  )٣٨٠(
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مث أورد األقـوال املختلفـة،      . عصر النبوة والصحابة وأن هناك اختالفا يف بدايته       
هناك من يقول بأن ممن كتب فيه يف البداية أبو إسحاق والغزايل، وآخـر              حيث  

ويرجح العثمان القول . يقول أنه الشاشي، وثالث يقول بأنه العميدي السمرقندي    
ولعله يقصد اجلدل اإلسالمي، فاجلدل موجود فطرة وسبق اليونـان          . )٣٨١(األول

ل اجلدل يف اصـطالح     ويضيف العثمان بأنه جرى استعما    . غريهم يف الكتابة فيه   
، وأن كلمـة    "أهل املناظرة على معىن إلزام اخلصم سواء أكان حبـق أو باطـل            

ترد كثريا يف اصطالح السلف لتعطي معىن خاصا والسيما بعد تعريب           " اجلدل"
كما يقول حتت عنـوان     . )٣٨٢(كتب اليونان واختالط الفلسفة بالعلوم الشرعية     

املنطق اليوناين معيـار    "من قول البن تيمية     مقتبسا جزءا   " فساد املعيار اليوناين  "
الوثنيني من اإلغريق ومن غرر به من سائر الكفار تومها منهم أن التعويل عليـه               

  .)٣٨٣("يعصم من اخلطأ والزلل ويقود إىل املعارف
شيء فطري يشترك فيه النـاس      " اجلدل"والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل       
، مل يـتغري عـرب       واحداً جلدل بقي شيئاً  مجيعا؟ أو أنه ممارسة وعلم؟ وهل علم ا       

القرون الطويلة فنستطيع القول بأن تعريفا حمددا هو األفضل؟ أو أن علم اجلـدل              
ظاهرة تتعدد وختتلف باختالف العصور؟ وهل صحيح أنه ميكن القول بفـساد            
املنطق اليوناين كله؟ إن مصطلح اجلدل ال يزال يف حاجة إىل املزيد من البحـث               

  ".احلوار"ورة حىت تتضح ص
 : وآدابه احلوارضوابط

مجيع الفقرات اليت وردت " ضوابط وآداب"ت هذا العنوان املختار، يندرج حت
                                                 

  .٢٥-٢٤العثمان ص  )٣٨١(
  .١٢العثمان ص  )٣٨٢(
  .٤٥٤العثمان ص  )٣٨٣(
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 )٣٨٥( ومنطلقاتـه  )٣٨٤(أصـول احلـوار   : يف اجلهود السابقة حتت عناوين، مثل     
ــسه ــده)٣٨٦(وأس ــيجهنم و)٣٨٧( وقواع ــهدآو )٣٨٨(هت ــه)٣٨٩(اب  )٣٩٠( وعوائق
 )٣٩٥( وتقاليـده  )٣٩٤( وأساسياته )٣٩٣( ومناخه الصحي  )٣٩٢( وآلياته )٣٩١(وتنظيماته

ــه ــة)٣٩٧( وشــروطه)٣٩٦(وأخالقيات ــه التنظيمي ــاليبه)٣٩٨( وحمددات  )٣٩٩( وأس
واالستراتيجيات الذكية للحوار، واملبادئ العشر لإلنصات، اإللقاء املؤثر، تعبريات 

 وقد أمكن حصر أكثر من مائيت فقرة عرب املؤلفات بعد          )٤٠٠(مؤثرة، كيف حتاور؟  
هذا عدا ما ورد منها حتت شروط احملاور اليت يندرج كثري           و. استبعاد املكرر منها  

                                                 
  .٩٣؛ شاهني ص٩١الندوة، عنوان؛ بن محيد، أصول احلوار عنوان؛ جريشة، أدب ص: انظر مثالً )٣٨٤(
؛ التـوجيري،   ٢٤-١٦؛ التوجيري، احلوار والتفاعل ص      ٩جن ص   الرحيلي، عنوان؛ يل   :انظر مثالً  )٣٨٥(

  .٢٢ -١٧احلوار من أجل ص 
  .البشر؛ القدوري؛ الراوي )٣٨٦(
  .٢٠، دمياس ص ٢٢الرحيلي، عنوان؛ العودة ص : انظر مثالً )٣٨٧(
  .٤٣الصويان ص  )٣٨٨(
 ؛ عكاك؛ ٤٧٩،  ٤٢٥،  ٢٧٥،  ١١٥؛ زمزمي ص    ٤٢؛ اللبودي ص    ١٥طنطاوي ص : انظر مثالً  )٣٨٩(

  .٢٠٣ -١٣٥املغامسي ص 
  .٤٧، ٣٨الشيخلي ص  )٣٩٠(
  .٥٢الشيخلي ص  )٣٩١(
  .٥٥الشيخلي ص  )٣٩٢(
  .٦٠الشيخلي ص  )٣٩٣(
  .مت اختيار هذا االسم تيسريا للمناقشة )٣٩٤(
  .الراوي )٣٩٥(
  .٣٩يلجن ص  )٣٩٦(
  .٦٥؛ جريشة آداب ص ١٤٧، ١٤الفتياين ص : انظر مثالً )٣٩٧(
  .٤٨ -٤٧؛ الصقهان والشويعر ص ٥١الشيخلي ص  )٣٩٨(
  .٦٧، ٥٥، ٥٠يلجن ص  )٣٩٩(
  .٤٦-٢٥، ٢٣-٢١الصقهان والشويعر ص  )٤٠٠(
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  .)٤٠١(منها ضمن هذه الضوابط بل وتعترب تكرارا هلا
ويبدو أن بعض املؤلفني كانوا حريصني على مجع أكرب قدر ممكن من هـذه              

فنتج عن هـذا    . الضوابط ولو بسردها حتت عناوين خمتلفة وعلى رأسها اآلداب        
ها مع املسار العام للكتاب أو تكرارها يف الكتـاب          عدم تناسقها وأحيانا تعارض   

فاملدلول الواحد قد يظهر مرة كأمر مطلوب، ومرة بصيغة النفي باعتباره           . الواحد
  .شيئا يعوق احلوار، وأحيانا بصفته شرطا جيب أن يتوفر يف احملاور

 ويتكلم" حوار"كل ما وقع يف يد الباحث من مؤلفات حتمل عنوان           وباستعراض  
 وار بصفته مهارة، تظهر السمات التالية على هذه اموعـة مـن الـضوابط             احلعن  

  :)٤٠٢(واآلداب
 بدا واضحا أن جمهود الندوة العاملية للشباب اإلسالمي كان سـابقا لغـريه              -١

الثالث والثالثني اليت تضمنها عمل النـدوة ظهـرت يف          " األصول"ومجيع  
 .حاملؤلفات األخرى، ومنها زمزمي واحلبيب بشكل واض

 ورد معظم هذه األصول الثالث والثالثني مدعمة بشرح واستشهادات مـن            -٢
الكتاب والسنة، وورد بعضها على هيئة قوائم بدون تعليق جنبا إىل جنب مع       

 .)٤٠٣( واللبودي بصفة خاصة"دمياس"الضوابط األخرى عند 

 طلب احلق، إخالص النية هللا،   :  بعض الضوابط هي خاصة باحملاور املسلم مثل       -٣
                                                 

  .أركان احملاورة وصفات احملاور: انظر مثالً )٤٠١(
لقد مت عمل قائمة بالصفات بعد مجعها من املراجع املختلفة وتقريبها إىل بعض وبعد حتويل بعضها                 )٤٠٢(

 وهناك مقاالت أوردت كـثريا مـن اآلداب أو          .أو مثيالا " جتنب"بإضافة عبارة    الصفة إجيابية  إىل
احلامد،  :كتب احلوار ومن هذه على سبيل املثال      حصرها يف  الضوابط اليت خترج عن اموعة اليت مت      

العكـاك،   احلوار، العبيد،  احلوار ملاذا؟، وجيه، الضوابط، الدجاين، تأمالت يف احلوار، البشر، أسس         
  . مشوحالتوجيري، احلوار والتفاعل احلضاري،

  .٤٢، ٣٧،؛ واللبودي ص ١٧، ١٦، ١٥ ص :دمياس انظر مثالً )٤٠٣(
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بل إن معظم املؤلفات تضع يف ذهنها أن اهلدف األساس من احلوار هو كيف        
ينتصر صاحب احلق وهو املسلم على غريه من غري املـسلمني وأصـحاب             

فمعظم املؤلفني يعاجلون موضوع الضوابط مـن وجهـة         . املذاهب املنحرفة 
 عـن الداعيـة     -على وجه التحديد  -النظر اإلسالمية، ومعظمهم يتحدث     

ي واآلداب اليت ينبغي أن يلتزم ا والشروط اليت ينبغـي أن تتـوفر              اإلسالم
 . واحلاالت االستثنائية هي ما كتبه الشيخلي، ويلجن. )٤٠٤(فيه

 رغم االجتاه اإلسالمي الواضح فإن بعض الضوابط ال تـصلح إال يف حالـة               -٤
التحاور يف مواضيع تقبل التعدد يف اآلراء ولكن ليس يف مواضيع إما حـق              

 باطل بالنسبة للمحاور املسلم يف حواره مع غري املسلمني أو أصـحاب             وإما
، أو قبول نتائج    )٤٠٥(ختلي الطرفني عن وجهة نظرمها    :  البدع املنحرفة، مثل  

 .)٤٠٦(احلوار

 تشترك كثري من املؤلفات يف العديد من الفقرات، ولكن متيز بعضها بـربوز              -٥
ند الرحيلي مفـصلة    بعض اجلوانب اخلاصة، ومثال ذلك، بعض الضوابط ع       

االحتراس من األثر اخلفي    : ومثال ذلك . على احلوار لرد شبهات املستشرقني    
الذي يتركه طول العشرة، والشعور بضرورة التخلص مما يعيبـه اخلـصم،            

فقد كان هذا . )٤٠٧(واحلذر من احلماس الذي جيعل احملاور ينكر شيئا من دينه
                                                 

 الندوة،؛ جريشة، آداب؛ الصويان؛ القاسم؛ زمزمي؛ بن محيد؛ طنطـاوي؛ الفتيـاين؛           : انظر مثالً  )٤٠٤(
  .اإلبراهيم

 ؛ جريشة فقد أوردها يف جمال احلوار بني أصحاب املذاهب اإلسالمية          ٤٢اللبودي ص   : انظر مثالً  )٤٠٥(
كذلك الشيخلي فإنه أورد ذلك يف إطـار         ؛١٣١-٦٣ ص   : نطاق املسائل الفقهية، انظر مثالً     ويف

  .٥٥احلوار ملناقشة موضوعات تقع يف حدود املباح ص 
  .٤٠؛ والفتياين ص ٢٤ بن محيد ص )٤٠٦(
  .٥٠، ٣٩ ،١٥الرحيلي ص  )٤٠٧(
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ات عند يلجن مفصلة علـى      وبعض الصف . هو الدافع األول لتأليف الكتاب    
احلوار داخل اإلدارة الواحدة حيث تناقش اللجنة بعض املقترحات اجلديـدة     

اعتبار االختالف جمرد اختالف وجهة نظـر، ضـرورة         : ومثال ذلك . مثال
االتفاق بني الطرفني لصاحل اجلماعة، جتنب فرض الرأي الشخصي، تقـدمي           

 االستفادة من كتب اجلـدل      وظهرت آثار . )٤٠٨(األدلة الكافية عند االنتقاد   
استخدام االستفهام االستنكاري، واالستدالل بـالزم      : عند القاسم ومثاهلا  

وظهرت االستفادة . )٤٠٩(كالم اخلصم، وإبطال دعوى اخلصم بإثبات نقيضها
إشعار اآلخر بـأن الفكـرة      : من مراجع التفاوض عند دمياس، ومثال ذلك      

 استخدام الكلمـات اإلقناعيـة      لبناء الثقة، .." أنا سوف "فكرته، استخدام   
بتخصيص فصلني من حبثه لفوائد      ومتيز املغامسي . )٤١٠(جديد،جمرب، فعال (

 .)٤١١(احلوار التربوية، وللتطبيقات التربوية آلداب احلوار

 الوحيدة اليت انطلقت يف اختيارها للضوابط مـن تقـسيمها          لعل اللبودي هي     -٦
ثـات احلـرة، واملناقـشة،      احملاد: األساس للحوار إىل أشكال متعددة، هي     
فقد أوردت عـددا مـن      . والتفاوضواملناظرة، والسؤال واإلجابة، واجلدال،     

أما الشيخلي فرغم إشـارته     .  أنواع احلوار عندها   الضوابط حتت كل نوع من    
ولعل السبب  . إىل بعض تقسيمات احلوار فإنه جاء بالضوابط دون التقيد ا         

. طبيعة أهداف احلـوار وموضـوعه     يف ذلك أن تقسيماته ليست مبنية على        
احلوار من حيث الشكل، ومن منظور املـضمون،        : فتقسيماته الرئيسة تتمثل يف   

وحىت تقسيمه للحوار من منظور املضمون مل يـشمل         . ومن منظور األشخاص  
                                                 

  .٥٨، ٥٣، ٤٥، ٤٤يلجن ص  )٤٠٨(
  .٢٠٨، ٢٠٤، ١٨٥القاسم ص  )٤٠٩(
  .٢٢٤، ٢٠٥دمياس ص  )٤١٠(
  .٢١٨ -٢٠٥املغامسي ص  )٤١١(
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 االستزادة من املعلومـات، وحـوار       احلوار املتفتح واملتزمت، وحوار   : سوى
ويالحـظ أن   . )٤١٢(ار املنتج واحلوار العقيم   احلقيقة واملنافع الشخصية، واحلو   

 .بعض هذه أكثر التصاقا بالشكل واألسلوب منها باملضمون

ومـن العامـة    .  تتراوح هذه الضوابط من ضوابط عامة جدا وأخرى حمددة         -٧
ومثال الضوابط . )٤١٣(الظرف املناسب؛ اإلنصاف، وكسب ود حماورك: جدا

م التحية للطرف اآلخر، ومـازح      حسن املناداة للمحاور اآلخر، قد    : احملددة
 .)٤١٤(الطرف اآلخر

 لعل أبرز ما يالحظ القارئ عند تأمله يف هذه اموعة مـن الـضوابط أن                -٨
بعضها عام لكل حماور، بصرف النظر عن انتمائه إىل اإلسـالم أو غـريه،              

 )٤١٥(...العلم مبوضوع احلوار، حسن االستماع واالهتمام، والتواضع    : ومثاهلا
. خر خاص باحملاور املسلم سواء أكان حياور مسلما أو غري مسلم          والبعض اآل 
املسلم طالب حق، واإلخالص يف النية هللا، وحتديـد الـشرع           : ومثال ذلك 

ومن زاوية أخرى، فإن هذه الضوابط منها ما يهدف إىل          . )٤١٦(لالحتكام إليه 
ضرورة إيراد األدلـة،   : ومن هذه . حتقيق العدالة واإلنصاف للمتحاورين معا    

. )٤١٧( واملوضـوعية  وحتديد املفاهيم، وحتديد املوضوع، واستخدام املنهج العلمي      
والبعض اآلخر هي توصيات تفيد أحد احملاورين على حساب احملاور اآلخر،           

. وان استعملهما االثنان فاملصلحة تكون مع أكثرمها اتقانا يف االستفادة منها          
                                                 

  .٣٣-١٩الشيخلي ص  )٤١٢(
  .٢٢٣؛ دمياس ص ٧٤؛ يلجن ص ١٤١؛ زمزمي ٤٤، ٤٢، ٢٢املدوة ص  )٤١٣(
  .٢٢٣؛ دمياس ص ٤٤الندوة؛  )٤١٤(
  .٣٦؛ العودة ص ٧٠؛ جريشة ص ٢٣الندوة ص : انظر مثالً )٤١٥(
  .٧٧، ٥٦الصويان ص . ٦٠؛ الرحيلي ص ١٧الندوة ص : انظر مثالً )٤١٦(
  .٢٣؛ طنطاوي ٨٦؛ يلجن ص ٤٣الشيخلي ص : انظر مثالً )٤١٧(
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ب أكثر منه باألسـس أو  وهذه يف احلقيقة تندرج فيما ميكن تسميته باألسلو       
اآلداب، وذلك ألا ال تقع ضمن أركان احملاورة الـيت ال تـستغين عنـها               

استخدام األمثلة، واستخدام : ومن هذه . احملاورة، وليست ذات أبعاد أخالقية    
 .)٤١٨(القصص القرآين، واستخدام املقارنة

آلداب على معظم اجلهود أا حاولت حشد كمية كبرية من األسس وا           الغالب   -٩
بطريقة جتعلها قليلة الفائدة أو تصعب االستفادة منـها يف املواقـف             وتصنيفها

وهذا يشبه املؤسسة اليت تصدر أدلة اهلاتف فتجمع أكرب قـدر           . احلوارية املتنوعة 
من أرقام اهلاتف مث جتعل األفراد واملؤسسات سويا وتصنف مجيع هذه األرقـام             

وذلك بدال من تـصنيف     ...  املوقع حسب االختصاصات املهنية أو الدخل، أو     
األفراد حسب الشهرة ليستفيد منها أكرب عدد من الناس، وتصنيف املؤسـسات            

 . حسب نوع اخلدمات اليت يقدموا ليستفيد منها الباحثون عن اخلدمات احملددة

ومما سبق يبدو أن هناك حاجة إىل الوصول إىل تصنيف جامع مـانع قـدر               
ويقترح إعادة  . لعديدة املتداخلة املتشابكة يف حمتوياا    اإلمكان هلذه املصطلحات ا   

  .النظر فيها ويف عالقاا مع احلوار
 :أركان احلوار وشروط احملاور

ـ يشة بأن أركان املناظرة تتمثل يف موضوع امل        جر ليقو ويف طـريف    ،ةرظان
 وكـذلك   )٤١٩(زمزمـي بـصفتها أركـان احلـوار        ده يف ذلك  يؤيو. املناظرة

ويضيف البشر إىل أركان احلوار اهلدف، ومعرفة من . )٤٢١(سم والقا)٤٢٠(الشيخلي
                                                 

  .٢٢٣؛ دمياس ص ١٨٨؛ القاسم ص ٣٦٤زمزمي ص  )٤١٨(
  .٧١ص  يمزمز )٤١٩(
  .١٣الشيخلي ص  )٤٢٠(
  .١٤٥القاسم ص  )٤٢١(
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وتنبه اللجنة االستشارية يف مركز امللك عبد العزيـز         . )٤٢٢(حياور ووسيلة احلوار  
  .)٤٢٣(للحوار الوطين إىل ركن له أمهيته أال وهو توفُّر البيئة الثقافية للحوار
شروط احملاور  ويفرد زمزمي فقرة لشروط احملاور املسلم، يقول فيها بأن من           

أما احملاور  . اإلخالص هللا، والعلم مبوضوع احلوار، وااللتزام بآداب احلوار       : املسلم
العلم : ويعد القاسم من شروط احملاور املسلم     . )٤٢٤(غري املسلم فشرطه أن ال يظِلم     

 ويوافق زمزمي   )٤٢٥(واالستقامة واإلخالص، واجلهر باحلق، وااللتزام بأدب احلوار      
  . )٤٢٦(يد للمحاور غري املسلم هو عدم الظلم أثناء احلواريف أن الشرط الوح

أساليب التحلي بآداب املناقشة لطرح بعـض       : وخيصص يلجن فقرة بعنوان   
الثقة يف النفس، معرفة أسـاليب      : التوصيات يف طريقة تنمية قدرات احملاور، هي      

تغيري السلوك، معرفة قوانني تغيري السلوك، وجوب املمارسـة الطويلـة هلـذه             
ملهارات، احملافظة على الثقة حىت عند اإلخفاق، وجوب استشارة الشخـصيات           ا

الناجحة، االقتناع بإمكانية تغيري السلوك إىل األفضل، معرفة أسـاليب التربيـة            
  .)٤٢٧(الذاتية، معرفة أساليب تنمية اإلرادة القوية

قسما خاصا يورد فيه الـصفات   ) احملاور( لصفات الداعية    "مياسد" صصخيو
هة، قوة الشخصية، قـوة الـذاكرة،       يلبداطة اجلأش، حضور    االلباقة، رب : يةالتال

ـ و .)٤٢٨(، ضبط النفس، التواضع، العدل، االستقامة     قدصلااألمانة،   مـن   ركذي
                                                 

  .البشر )٤٢٢(
  .اللجنة االستشارية ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين، ثقافة احلوار )٤٢٣(
  .٣٦، وبن محيد، أصول احلوار ص ٢٣، والندوة ٦٦جريشة  انظر؛ و٧٤-٧٢زمزمي ص  )٤٢٤(
  .١٦١-١٤٧القاسم ص  )٤٢٥(
  .١٦٢القاسم ص  )٤٢٦(
  .١٠٢-٩٥يلجن ص  )٤٢٧(
  .١٥ص  ساميد )٤٢٨(
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 السليم، الـصوت  ري غ طقاختالف اللغة أو اللهجة، الن    : عقنامعوقات احلوار واإل  
 عـدم   ،آداب احلديث غري الواضح، الفأفأة، الصمت لفترات طويلة، عدم مراعاة         

سرع يف  تلا ،سف، عدم االستعداد النفسي للحوار، عدم ضبط الن       ءصغاالتركيز واإل 
ر فتقااالستنتاج، عوامل نفسية مثل السن والعادات، غموض مضمون احلديث، ا         

دم إجادة أساليب اإلقناع، انعدام الثقة يف النفس         ع ر،راالرسالة اإلقناعية إىل التك   
قتناع مبا يـدافع    الا مدع ،ةاورن والقدرة على امل   ةذكاء والفطن واجلاذبية، انعدام ال  

العلم، اختالف الطرفني من حيث االجتاهات والدوافع وحنوها، عنـاد           ةلق ،هعن
خر، والتـشويش وضـعف     آل ا رفوغروره، انعدام الثقة عند الط    خر  الطرف اآل 

  .)٤٢٩(...اإلرسال وسوء األداء
ددا من التوصيات لتدريب احملاور ع" وصفة ذهبية"احلبيب حتت عنوان  مدقيو

ار بصورة متكررة، االستماع حلواره الشخصي      واحلب  قراءة كت : تتمثل فيما يلي  
تعليقـات   طلبوورة والصوت معا،    صوتقوميه، تصوير اللقاء بالفيديو لتقومي ال     

  .)٤٣٠(اآلخرين على حماوراته الشخصية
اب احلـوار   ويالحظ مما سبق أن بعض شروط احملاور وردت بصفتها من آد          

ضبط النفس، والتواضع، والعدل و قدصلااألمانة و: والضوابط عند البعض ومثاهلا
 -" انعدام"أو  " عدم"بعد حذف كلمة    -وبعض ما يسمى بالعوائق     . واالستقامة

عدم مراعاة آداب احلوار، عدم ضبط      : هي من الضوابط وشروط احملاور، ومثاهلا     
  . اآلخرس، وانعدام الثقة يف النفس أو يف فالن

  :تنظيم احلوار
متيز الشيخلي بأن أعطى شيئا من االهتمام ملا مسـاه باحملـددات التنظيميـة              

                                                 
  .١٧-١٦ صس اميد )٤٢٩(
  .٨٠-٧٩ ص بيبحلا )٤٣٠(
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حتديد املوضوع، حتديـد املفـاهيم،      : للحوار، حيث يورد بعض الفقرات وهي     
  . )٤٣١(وحتديد اهلدف، ودقة املعلومات املعروضة أثناء احلوار

  :املختلف وتعريفاته
على الطرف  " خمالف"حترص على إطالق كلمة     يالحظ بأن اجلهود السابقة     

غري املـسلمني   : ويقسم الطريقي املخالفني إىل   ". املختلف"اآلخر بدال من كلمة     
ومن يلحق م، والفرق اإلسالمية، وعصاة املوحدين وفـساقهم وجمرمـوهم،           

ويستنتج من حديث النحـوي عـن أنـواع      . )٤٣٢(وأصحاب الزالت واهلفوات  
الكافرين، املنتمني إىل الفرق الضالة، املنتمني      : ث طوائف اخلالف أن املخالفني ثال   

  .)٤٣٣(ةـإىل االجتهادات الفقهية املقبول
ومن زاوية أخرى، فإن النحوي ينبه بطريقة غري مباشرة إىل أن املخالفني من             

فما هي التقسيمات الرئيسة اليت تتفاعـل مـع        . غري املسلمني ينقسمون إىل فرق    
بني العلماء حـول    حاد  اختالف  هو سؤال هام لوجود     طبيعة أسلوب احملاورة؟ و   

 األصل يف اإلسالم السلم     فهناك من يرى أن   . طريقة التعامل مع الكافرين عموما    
، أي أن   هو العداوة والبغضاء   األصل   نأويرى البعض   . يف تعامله مع غري املسلمني    

ف ذهبـوا   بأن مجهور علماء السل   مثال يؤكد   الطريقي  ف. املقاتلة جتب رد الكفر   
إىل أن األصل يف اإلسالم احلرب، ودلل على قوله هذا باقتباسات من املـذهب              

 يضيف بأن عددا من العلمـاء احملـدثني         مث. احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي   
حممـد  : ومن هؤالء . هو السلم، واملقاتلة دفاعية ال هجومية      إىل أن األصل   ذهبوا

.  )٤٣٤(سباعي، وآل حممـود والزحيلـي     ف، وال رشيد رضا، وأبو زهرة، واخلالّ    
                                                 

  .٥٥-٥١الشيخلي ص  )٤٣١(
  .٢٢-٢١الطريقي، فقه التعامل مع املخالف ص  )٤٣٢(
  .٤٨-٤٧ص النحوي، االختالف  )٤٣٣(
؛ سـليمان بـن     ٢٥٦،  ٢٥٤ حممد بن عبد الوهاب ص       .: مثالًوانظر  ؛  ١٢٧-٩٧الطريقي ص    )٤٣٤(

= 
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  الصواب؟  فأين)٤٣٥(ويضاف إليهم القرضاوي والسرياين
ويربز القحطاين واإلبراهيم قضية هامة باحلوار بني املسلمني وغري املسلمني إذ           

بغض غري املسلمني وعـداوم مـن جهـة،         : مها* حياوالن اجلمع بني نقيضني   
فهما يقـوالن بـأن بغـض       . )٤٣٦(واإلحسان إليهم يف التعامل من جهة أخرى      

الكافرين وعداوم أمر يتعلق بالعقيدة والقلب، وأما مساحة اإلسالم يف التعامل مع 
الرب واإلحسان للذين "حتت عنوان : )٤٣٧(يقول اإلبراهيم. الكافرين فيتعلق بالتعامل

لئن كان من ثوابت اإلسالم يف طبيعة العالقـات مـع           ": "ال حياربون املسلمني  
أعداء اإلسالم التميز والعداوة كما سبق بيانه، فإن هذا ال يعين حبـال             اجلاهلية و 

فالقـضية  ... التعامل بغري احلسىن مع العدو مهما بلغت درجة عداوته        إيقاع الظلم أو    
  :إذن ثنائية التعامل

  .عقدي مبدأي حتكمه الثوابت اليت حنن بصددها: فاجلانب األول فيها
ادي والعالقات االجتماعية، وهذا اجلانب     جانب التعامل امل  : واجلانب اآلخر 

 .... "يفرق فيه بني احملارب لإلسالم وبني املسامل املعاهد

ما حقيقة العالقة بني املـسلمني      : ومن الواضح أن هذا القول يثري سؤاال هو       
وغري املسلمني؟ وهل يشجع اإلسالم إظهار عكس ما يبطن املسلم لغري املـسلم             

                                                 
= 

، ٦٦ص  : مـثالً ؛ اجللعود   ٣الفوزان ص    ؛ ؛ ٢٣-٢٢؛ النجدي ص    ٣٦٢-٣٦١عبدالوهاب ص   
٦٢٥ -٦٢٠ ،١١٧.  

  .١٢٧السرياين؛ الطريقي ص  )٤٣٥(
، ٤٢٤؛  ٥٥،  ٥٣، االسـتعانة ص     ؛ الطريقـي  ٦٩ ص. القحطاين، مقتطفات من كتاب الوالء       )٤٣٦(

؛ اإلبراهيم،  ٤؛ الطريقي، التساهل مع غري املسلمني ص        ٣٢،  ٢٤ الطريقي، الوالء والعداء ص    ٤٦٤
  .١٤٣ -٧١ ص :مثالً انظر

 ؛٣٧٢-٣٥٢مث ص   ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٢،  ٤٠؛ ؛ القحطاين، الوالء والرباء ص       ٨٠اإلبراهيم ص    )٤٣٧(
  .٧٣-٦٧؛ وانظر القاسم ص ٨٠-٦٩، ١٧، ١١ص .. الوالء كتاب القحطاين، مقتطفات من
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سلمني؟ مث أليس املسلم مطالب بأن تكون سريرته مثل         كما يفعل املنافقون مع امل    
عالنيته وأن يعكس قوله وعمله معتقداته ومبادئه الدينية؟ وهل ميكن اجلمع بـني             

  العداوة والبغضاء واإلحسان الذي يزيد عن العدل؟
ويفهم من تصنيف بن محيد ألنواع اخلالف بأنه هناك ثالثـة أنـواع مـن              

. )٤٣٨(م، ومن خالفهم حممود، ومن خالفهم سـائغ       مذمو من خالفهم : املخالفني
ويقتصر خزندار على احلديث عن أنـواع       . )٤٣٩(ويوافقه يف هذا التقسيم الرماين    

احنراف أتباع أئمة الفقه، مثل التقول على اإلمام مبا مل يقله أو أحد من أصحابه،               
اإلمـام،  ترديد األقوال اخلاطئة اليت قال ا بعض أصحابه، الفهم اخلاطئ ألقوال            

  .)٤٤٠( رأيهالقول اخلاص بظرف حمدد، نقل قول مرجوح عند اإلمام بصفتهتعميم 
 أن املخالف إما أن يكون      )٤٤١(ويستنتج من تقسيم علوش املفصل للمخطئني     

واملخالف يف أمر الدين قد يكـون       . خمالفا يف أمر الدين أو يف أمر من أمور الدنيا         
 يف املسائل الفرعية إما أن يكـون يف         واملخالف. خمالفا يف األصول أو يف الفروع     

. أمر جممع عليه أو يف مسألة اجتهادية، وإما أن يكون يف الكبـائر أو الـصغائر               
وهناك . واملخالفة قد تكون بسبب االجتهاد أو عمدا أو بسبب الغفلة أو التقصري           

. العاصي املسرف الذي تكثر خمالفاته؛ وهناك املعروف بصالحه الذي تقل خمالفاته
  .ناك ااهر وهناك املستتر مبخالفتهوه

ويالحظ مما سبق أن تقسيم علوش أكثر تفصيال وواقعية بالنسبة للمخالفني           
  .من املسلمني

 هل كل خمتلف خمالف وخمطئ أو كل اختالف يقتـضي         : ولكن السؤال هو  
                                                 

  .١٣بن محيد، أدب اخلالف ص  )٤٣٨(
  .١٥الرماين ص  )٤٣٩(
  .١٩-١٨اخلزندار ص  )٤٤٠(
  .١٦علوش ص  )٤٤١(
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اخلالف؟ يبدو أن املوضوع يف حاجة إىل البحث، والسيما عند احلـديث عـن              
  .املسلمني

  :ه ووظائفاحلوار
ـ  ت هذا العنوان جاء يف اجلهود السابقة      ما يرد حت   ت عنـاوين متفرقـة      حت
وار وأهدافه، املقدمة، أهـداف احلـوار، غايـة         أمهية احل  متهيد،: ومتنوعة، مثل 

   .)٤٤٢(احلوار
ل أهداف ألن اهلدف ال يكون إال إجيابيـا         ائف بد ظ و ةكلماختيار    وقد مت 

أنه قد يكون سلبيا بالنسبة لغريه أو حـىت          معرفته، مع    دده وحسب بالنسبة ملن حي  
وقد يصرح  . يد دون أن يدري   عبلبالنسبة له يف واقع األمر، وإن كان على املدى ا         

انـت   ك انت إجيابية من وجهة نظر اتمع وقد خيفيها إن        كإن   اإلنسان بأهدافه 
أن  يفة فهي تسجيل ملا ميكن أما الوظ. إخفائها بادعاء عكسهايف غلابيوقد . سلبية
  .)٤٤٣(رصده من قبل اآلخرين -بلاغيف ال-ه احلوار يف الواقع وما ميكن يؤدي

 احلوار جند أن بعضها إجيابيـة وبعـضها    استعراض الوظائف اليت يؤديها   وعند  
  .سلبية

  :بية للحواراجياإلالوظائف 
يقول زقزوق أن من الوظائف اإلجيابية للحوار تقوية الصالت بني املستشرقني 

سلمني لكسبهم إىل جانب اإلسالم، ولترشيد املـثقفني املـسلمني          املعتدلني وامل 
فو كتاب أصول احلـوار     يؤكد مؤل و. )٤٤٤(املتأثرين باألفكار االستشراقية السلبية   

                                                 
 ، بن محيـد، أدب ١٠٤؛ الصويان املقدمة؛ القاسم ص      ٣٢الندوة، متهيد ؛ زمزمي ص      : انظر مثالً  )٤٤٢(

  .٧االختالف ص 
  .١٥٧-١٥٣ النظري ص مياإلعالم اإلسال؛ ٢٢٤خل إىل اإلعالم ص د، مصيين )٤٤٣(
  .١٨عزيز ص  )٤٤٤(
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متمكنا من فـن     ةيعادلوبقدر ما يكون ا   ،  بأن احلوار هو األداة األوىل يف الدعوة      
ن ين القـرآ   وهلذا ع  .)٤٤٥(جاح على الن  احلوار وحميطا جبوانبه املختلفة يكون أقدر     

وخيلص  .)٤٤٦(روزخرت السرية النبوية بنماذج احلوا الكرمي باحلوار أسلوبا لإلقناع
زمزمي من مناقشته ألهداف احلوار إىل القول بأن احلوار وإن مل ينجح يف حسم              
اخلالف بترجيح رأي معني فإنه يقرب وجهات النظر، ويضيق هوة اخلالف، بل            

ويؤكد بأن من أبـرز     . ق، ويساعد يف تقارب القلوب    حيدده وحيصره يف حيز ضي    
  .)٤٤٧(احلق وإظهار أهداف احلوار هو كشف الباطل
إىل أن االختالف أمر فطري وأن      " أمهية احلوار "ويشري الصويان حتت عنوان     

لنقد البناء مـن أسـباب      ا باحلوار نوع من املشورة بني املسلمني، وغيابه وغيا       
ـ يرى ا  وهلذا   .)٤٤٨( العمل اإلسالمي  ضعف البنية العلمية والفكرية يف     صويان أن  ل

ف احلوار إثراء احلركة العلمية وتشجيع الدراسة والبحث وإعادة النظر          ئاظو من
  .)٤٤٩(ر وظيفته على الرد على املبتدعة واملضلنيقتصتوال . فيما ننتجه

 كما تؤكـد   .)٤٥٠( بأن احلوار وسيلة للتعامل مع اخلالفات      يلخشيلويؤكد ا 
يصرح ابن محيد بأن من وظائف      و .)٤٥١(كاروار وسيلة لتنمية األف   بأن احل  للبوديا

احلوار إسهامه يف إجياد حل وسط يرضي األطراف املختلفة، ويسهم يف التعرف            
ويقول  .)٤٥٢(على وجهات نظر األطراف األخرى ويف الوصول إىل نتائج أفضل         

                                                 
  .٥ ص الندوة )٤٤٥(
  .١٤-١٠ ص الندوة )٤٤٦(
  .٤٦-٤٥ زمزمي ص )٤٤٧(
  .٤٠-٢٨ ص الصويان )٤٤٨(
  .٧-٦ ص الصويان )٤٤٩(
  .١٥  صالشيخلي )٤٥٠(
  .١٤؛ الصقهان والشويعر ص ١٦ ص اللبودي )٤٥١(
  .١٤ -١٣؛ الصقهان والشويعر ص ٧ ص بن محيد )٤٥٢(
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ـ لايفصل يلجـن    و. )٤٥٣(آدم بأن احلوار يسهم يف تنمية الوحدة الوطنية        ئف اوظ
تشمل معظم مـا أشـار إليـه        " املناظرةوشة  قناملاأهداف  "اإلجيابية حتت عنوان    

  :)٤٥٤(اآلخرون فيورد الوظائف التالية
  .ىل املعلومات وتنميتهاالوصول إ -١
  .بني الناس حالصإلألخطاء واإصالح ا -٢
  .هاتقائق ونشر األفكار والقيم والتوجيحلإظهار ا -٣
  .األخوية بني الناسعالقات اإلنسانية ولحتسني ا -٤
  .باطل أو إزالة األفكار اخلاطئةلإبطال ا -٥
  .والشائعات حول موضوعات م الطرفني تاشبهلإزالة ا -٦
  .احل عامة لألفراد واجلماعاتصحتقيق م -٧
 .ةشقانملاجيال على آداب ألتدريب ا -٨

 .إزالة املنازعات والصراعات والظلم على مستوى اتمع -٩

  . جناح الندوات واملؤمترات احمللية والدوليةاإلسهام يف -١٠
ومن إجيابيات احلوار اليت يركز عليها التوجيري والبدر حتقيق التعايش السلمي           

وهناك كتابات كثرية منشورة يف الـدوريات       . )٤٥٥(بني األمم والشعوب املختلفة   
وأبرزت الدراسـة   . )٤٥٦(حتث على احلوار ألكثر من سبب من األسباب السابقة        

تكشافية اليت قام ا مركز امللك عبد العزيز على عينة من الشباب السعودي             االس
أمهية احلوار يف تشخيص الواقع ويف التعرف على بعض املقترحات لتنمية الشعور            

                                                 
  .٩-٨؛ امليالد ص ٢١-١٦ص آدم  )٤٥٣(
  .٢٥-٢٤ ص يلجن )٤٥٤(
 ؛ البدر، كيف نريب    أيضاً  وانظر احلوار من أجل التعايش السلمي      ،٨التوجيري، احلوار والتفاعل ص      )٤٥٥(

  أبناءنا؟
  .كيف؟، السماري، كتابان يف احلوارملاذا و. احلامد، احلوار )٤٥٦(
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  . )٤٥٧(باملواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية
  : السلبية للحوارالوظائف 

سهم يف ذوبـان    يقول بن محيد بأن من سلبيات احلوار بني احلضارات أنه ي          
فقد يؤدي احلوار بني األديـان باملـسلم إىل         . )٤٥٨(األضعف يف حضارة األقوى   

التنازل أو االعتراف بالديانة األخرى مع أن الدين عند اهللا اإلسالم حسب عقيدة             
ويقول الغزايل بأن للمناظرات الفقهية يف املسائل اخلالفيـة آفـات           . )٤٥٩(املسلم
، وإثارة اخلصومات اليت قد تـؤدي إىل إراقـة          إثارة التعصبات الفاحشة  : ومنها

ويقول احلـسيين بـأن     . )٤٦٠(الدماء، وهجر املسائل الفقهية إىل املسائل اخلالفية      
  .)٤٦١(تبادل اآلراء كثريا ما يؤدي إىل احتدام اخلصام وإىل التقاطع بني األنام

  :وارحكم احل
الصائب قرة ألن احلكم العادل و    كان من الضروري تأخري استعراض هذه الف      

واحلالة . تطبيق الشرع عليهااإلسالم ال يكون إال بعد تشخيص احلالة اليت يراد  يف
وهلذا مت استعراض   . احلوار واملختلف : بني أيدينا تتألف من عناصر رئيسة هي       اليت

  .هذه العناصر أوال
القرآن الكرمي  ن  بعض النماذج م  " شرعية احلوار "صويان حتت عنوان    ليورد ا 

ورد ي وبعد أن    .)٤٦٢(احلوارية وسرية الصحابة للربهنة على مشروعية       ولنبا ةنسلاو
                                                 

  .ين، قضايا الشبابدارة الدراسات مبركز امللك عبد العزيز للحوار الوط )٤٥٧(
  .١٩عزيز ص  )٤٥٨(
  .جملة التوعية اإلسالمية )٤٥٩(
  .٤٢: ١الغزايل ج )٤٦٠(
  .١٥احلسيين ص  )٤٦١(
  .٢٧-١٨الصويان ص  )٤٦٢(
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زمزمي أقوال العلماء يف علم اجلدل واملناظرة الذي يتأرجح بني اإلباحة والكراهية 
 دراسة موضوع احلوار وآدابه أن املوضـوع        ةيمهأ مما يبني "ل بأنه   قوخيلص إىل ال  

إلسالم من العلماء والـدعاة     جب على أهل ا   م، فالوا أصبح كال مباحا لكل متكل    
ال  وأن.. . هـذا املوضـوع    لثوطلبة العلم من أهل السنة واجلماعة أن يعنوا مب        

 أن حكـم    بقإنه قد تبني مما س     "يضاً ويضيف أ  .)٤٦٣("يتركوه ملخلط أو مغرض   
فإن كان  .  واملناظرة، يرجع إىل القصد منه والغرض من استعماله        راوحلاواجلدال  

دى والصواب ولكشف الباطل ودحض الشبهات فهـو        ول إىل اهل  ق وللوص باحل
 بيد أنـه يعـود      ،)٤٦٤(..."احلاجة ملحة  تناجبا إن كا  وان  كمباح جائز ورمبا    

" مؤامرات هزيلة "فهي  ..." مشروعات السالم "و" احلوار بني األديان  "فيحذِّر من   
- هو أن حيصل أعداء الدين من اليهود والنـصارى        "وأن جوهر هذه الدعوات     

ويصنف إبراهيم احلوار بني    . )٤٦٥("تراف من املسلمني بصحة دينهم     االع -خاصة
حوار تنصريي، وحوار تعارف، وحوار     : اإلسالم والدين املسيحي يف ثالثة أنواع     

تقارب تتخلله مظاهر تلفيقية، مثل االتفاق على شهادة من سبع نقاط مـأخوذة             
الكنيسة واألخرى من املسيحية واإلسالم، أو حضور املؤمترين صالتني إحدامها يف 
 ويـرى   ،)٤٦٦ (...يف املسجد أو بترديد دعاء ملفق من القرآن الكرمي والزبـور          

القاضي بأن احلوار مع أتباع األديان األخرى جيوز فقط يف القضايا اليت ال تتعلق              
ويشترط لالشتراك يف ندوات احلوار بني األديـان أن         . )٤٦٧(بالدين مثل التعايش  

                                                 
  .٤٧-٣٢ وانظر ص ٤٠ زمزمي ص )٤٦٣(
  .٧٠-٦٠الصفحات ر نظوا، ٧١ زمزمي ص )٤٦٤(
  .٤٤٩؛ ويشري إىل أنه استفاد هذا القول من العلياين ص ٥١٥زمزمي ص  )٤٦٥(
 ومثال لألحباث التلفيقية اليت تقدم يف مثل بعـض املـؤمترات          . إبراهيم، احلوار اإلسالمي املسيحي    )٤٦٦(

  .املبكرة ورقة خضر اليت تتحدث بروح املسيحية الغامضة وتستشهد باآليات القرآنية
  .١٦-١٤القاضي ص  )٤٦٧(
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وأن ال تكون الندوة أو املؤمتر قد أقيم مبناسبة دينية غري تستغل للدعوة إىل اإلسالم 
إسالمية وأن ال يشترك املسلم يف طقوس دينية مجاعية مثل الدعاء من أجل السالم         

  .)٤٦٨(العاملي برئاسة البابا مثالً
حوار عملي مدمج يف التعامل اليومي،      : ويقسم صيين احلوار بني األديان إىل     

 ويقـول بـأن   )٤٦٩(رف وحوار تعاون على اخلريحوار منظم دعوي، وحوار تعا    
احلوار بصفته وسيلة لالتصال والتعامل فإن اإلسالم يرى أنه سنة مـن الـسنن              

فاهللا سبحانه وتعاىل   . الكونية اليت ال تكون احلياة البشرية بدوا وال تنتعش إال ا          
 ِإنَّ  ِلتعـارفُوا  وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئـلَ      يأَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم مِّن ذَكٍَر وأُنثَى      ﴿ :يقول

  ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت ِعند كُمموالتعارف يتطلب احلوار بأشكاله  ،)٤٧٠(﴾أَكْر
فاملخلوق احلي ال ميكنه أن يتجنب احلوار التلقائي املدمج يف املعامالت           . املختلفة

ياة اليومية بني أصحاب الديانات واحلضارات املختلفة، والـذي         اليت جتري يف احل   
يستخدم فيه الطرفان وسائل التعبري اللفظية وغري اللفظية، عن قصد أو بطريقـة             

بيد أنه ال جيوز للمسلم التنازل عن عقيدته ومبادئه اإلسـالمية باسـم             . عفوية
  ...املشاركة يف احلوار بني الشعوب أو األديان

 القضية ليست قضية حكم على مفاهيم أو مفردات لغويـة           من الواضح أن  
هل هي حالل أو حـرام      ) مثل حوار وجدل ومناظرة   (مدلوالا   خيتلف الناس يف  

فاحلكم الصائب ال يكون إال نتيجة تفاعل جيد بني واقع احلالة احملددة            . فحسب
ويبدو أن املوضوع ال يزال يف حاجة إىل مزيـد مـن        . ونصوص الكتاب والسنة  

لبحث بعد حتديد املقصود باحلوار وتعريف العلوم أو الفنون ذات العالقة به وبعد  ا
  . تعريف املختلف وبيان أصنافه

                                                 
  .٩١-٩٠القاضي ص  )٤٦٨(
 Sieny, Muslim and non-Muslim وانظر صيين، احلوار بني احلضارات، دمشق؛ تأصيل احلوار )٤٦٩(

Relation pp. 33-44.  
  .١٣: احلجراتسورة  )٤٧٠(
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  ميداين منوذج منهج حبث

  تصالالقائم باال
  واملسلمني عند املسيحيني

  :لـمدخ
 بعد أن مت التمهيد للدراسة باستعراض النظريات اإلعالمية، وثيقـة الـصلة           

بالدراسة يف الفصل األول، ورأينا أمهية الدراسة املقترحة واتـضح لنـا كيفيـة              
قاب عن حقيقة العالقة بـني مـصدر   ن السابقة يف كشف ال    هود اجل معمسامهتها  

، فمهمة هذا الفصل هي عرض املنهج املقترح إلجراء الدراسة           ومستقبلها الرسالة
  .املذكورة

لتصميم العام للدراسة، والتعريف    وسيشمل هذا الفصل فرضيات الدراسة، وا     
اإلجرائي ملصطلحاا، للعينة البشرية، وعينة عناصر التوثيق، وطريقة مجع املـادة           

  .العلمية، وطريقة حتليلها
  :فرضيات البحث

للتصاميم  Fissher" فشر"وقد مت تصميم الدراسة حسب القواعد اليت وضعها    
  :balanced designاملتوازنة 

باالتصال مثاليا  بني جمموعة العناصر اليت جتعل القائم يمة مميزة هناك فرق ذو ق -١
لقد . خباراأل عند املسيحيني وعند املسلمني، يف كل من جمايل الدعوة ونشر         

ظهر عند احلديث عن كل من املنطلقني الفكريني املسيحي واإلسـالمي أن            
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رتـب علـي    وهذا يعين اختالفا حضاريا أو بيئيا يت       هناك فرقا بني املنطلقني،   
  .اختالف يف تصور األشياء مبا يف ذلك عوامل توثيق املصدر

درجة (بالرسالة  ىل العناصر املتصلةإأكثر  مميزة  يتجه املسيحيون اجتاها ذا قيمة-٢
خبار لقد لوحظ عند    يف كال جمايل الدعوة ورواية األ     ) معرفة املصدر وأسلوبه  

ن األول عرضة للتأثر بالفكر   مناقشة املنطلقني الفكريني املسيحي واإلسالمي أ     
شارات اليت تؤكد ذلك يف الفـصل       العلماين واملنطق، وقد ظهرت بعض اإل     

املسلمون األدلة النقلية الـيت      األول، أي ترجيح الدليل العقلي، بينما يرجح      
تستند إىل قوة اإلسناد أكثر، يف حالة تعارض الدليلني، كما اتضح ذلـك يف   

  .الفصل الثاين
لـسمات  با ىل العناصـر املتـصلة  إمون اجتاها ذا قيمة مميزة أكثر  يتجه املسل  -٣

يف ) عاليـة  كونه قدوة يف كل شيء وذا أخالق      (الشخصية للقائم باالتصال    
ة على ما مت عليه بناء      يمبن خبار وهذه الفرضية  الدعوة ورواية األ  : كال االني 

  .الفرضية الثانية
 .خبار عنه يف جمال الدعوة    واية األ ختالف بني اموعتني أوضح يف جمال ر       اال -٤

ختالفا بني عوامل توثيق املدرس من جهة والزميـل         ا )٤٧١("بريقون"وجدت
والصديق من جهة أخرى يف دراسة هلا، كما الحظت يف دراسات أخـرى             

  ...ختالف وظيفة املصدرابسبب  ختالفظاهرة اال
  القـدرات  مميزة بني املسيحيني واملسلمني على كـون        هناك اتفاق ذو قيمة    -٥

 ).من أي نوع  بينهما  أي ليس هناك اختالفا     . (العقلية أكثر أمهية من املظاهر    
 من املنظور العام أو    ستعراض عوامل التوثيق يف الدراسات السابقة سواء      اعند  

  .وجد البحث أمهية متماثلة للقدرات العقلية منظور الدراسات اإلسالمية،
                                                 

)٤٧١( Burgoon.  
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 ىمبكانة أفضل من مكانتـها لـد       حتظى املظاهر الشخصية لدي املسيحيني       -٦
يالحـظ أن   . خبارورواية األ  الدعوة: املسلمني، بدرجة مميزة يف كال االني     

قتصاد فيها؛  االلى  التعاليم اإلسالمية عموما تقلل من شأن املظاهر أو حتث ع         
  .بينما املسيحية تقف موقفا حياديا يف هذه املسألة

  :التصميم العام للدراسة
إىل كشف النقاب عن نوعية العالقة بني تصور          بني أيدينا  دف الدراسة اليت  

املسيحيني واملسلمني لعناصر توثيق املصدر، والسيما فيما يتـصل بالتوجـه إىل            
وذلـك يف جمـايل   . العناصر املرتبطة بالرسالة والعناصر املرتبطة باملصدر شخصيا      

نـد اسـتعراض    واستنادا إىل ما لـوحظ ع      .الدعوة إىل الدين، أو رواية األخبار     
القـدوة،  : الدراسات السابقة فقد مت جعل عناصر التوثيق يف األصناف التاليـة          

  .واألسلوب، واألخالق، والقدرات العقلية، واملظاهر الشخصية
تفاعل عناصر التوثيق مع نـوع       وبعبارة أخرى فإن الدراسة تبحث عن أثر      

 فقط تصور اموعتني    وليس. الرسالة اليت يبثها املصدر عند املسلمني واملسيحيني      
  .لشروط التوثيق مبعزل عن نوع الرسالة

  .)١ب-١(كما يف الشكل 
  

  العناصر املتفاعلة  اعلالتفـ مستوى  عدد املستويات
  التوجـــه  املصدري -ب  الرسايل-أ  ٢ 
  وع اجلنـسن  ى أنث-ب ر ذك-أ  ٢ 

  )١ب-١(الشكل 

اليت ميكن تصنيفها  ناهجوالدراسة بأبعادها املذكورة ميكن تنفيذها بعدد من امل
ومـا   Likert" ليكـرت "مثل معايري   R-methodology جمموعة منهج آر"حتت 
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ختـار  اولكن بدال من ذلك  .Semantic differential شاه، أو التمييز الداليل
  .)٤٧٢( وذلك العتبارات عديدةQ-methdology "كيو"الباحث منهج 

سة هي الفرد ولـيس املـتغريات       االهتمام يف هذه الدرا    ةرمن الواضح أن بؤ   
" ستيفينسون"وهذا بعينه هو الدافع األول الذي من أجله ابتدع        ). عناصر التوثيق (

فاملنهج مفيد يف دراسة الفرد، وذلك ألن جمموعة العناصر حتـدد            ."كيو"منهج  
ويتميز بكون املبحوث عليه أن خيتار      . شخصية الفرد، أو املتغري موضوع الدراسة     

وهو خبالف املقاييس األخرى الـيت      . عناصر ويرتبها حسب رأيه فيها    بني مجيع ال  
  .خيتار فيها املبحوث بني عنصرين مستقلني يف كل مرة

عينة العناصر اليت ينبغي أن     :  من العينات  نيويستلزم استخدام هذا املنهج نوع    
  .تكون عشوائية، والعينة البشرية اليت ينبغي أن تكون عمدية

  :اإلجرائياملصطلحات وتعريفها 
الدعوة إىل الدين، وروايـة     : ترتكز الدراسة على عدد من املصطلحات هي      

األخبار، والتوجه املصدري، والتوجه الرسايل، واملسيحيون، واملسلمون، واملصدر        
  :املصطلحات هلذه وفيما يلي تعريف. املثايل

تطبيقهـا  املقصود به الدعوة إىل متثل التعاليم املـسيحية و        :  الدعوة إىل الدين   -١
ويـشترط  . بالنسبة للمسيحيني، والدعوة إىل متثل اإلسالم بالنسبة للمسلمني       

، قد ينشر دعوته عرب القنوات      )ذكر أو أنثى  (يف الداعية املثايل أن يكون فردا       
  .الشخصية أو اجلماهريية

املقصود به نقل اخلرب أياً كان نوعه بصرف النظر عن كـون            :  راوية األخبار  -٢
ويشترط يف الراوي أن يكون فردا      . ستفادة منه بالتطبيق  م به أو لال   اخلرب لإلملا 

ختيار من األخبار املتـوفرة وحريـة صـياغتها         ، له حرية اال   )ذكر أو أنثى  (
                                                 

)٤٧٢( Stephenson, The play theory..  
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فقد يكون مراسال صحفيا أو معلقا اقتصاديا أو سياسيا أو          . بأسلوبه اخلاص 
 الشخصية  وينشر األخبار عرب القنوات   . اجتماعيا، وقد يكون صديقا أو قريبا     

  .أو اجلماهريية
ويقصد به التوجه أكثر إىل الـصفات   source orientation:  التوجه املصدري-٣

أو العناصر اليت تتصل بالسمات الشخصية للمصدر، وقد مت التمثيل هلـا يف             
  .ستبانة بعناصر القدوة واألخالق احلسنةاال

 أكثر إىل الصفات ويقصد به التوجه message orientation : التوجه الرسايل-٤
سـتبانة بعناصـر   وقد مت التمثيل هلـا يف اال . أو العناصر اليت تتصل بالرسالة   

  .املعرفة واألسلوب
واملقصود م أولئك الذين يعتنقون املسيحية ويعرفـون نـسبة          :  املسيحيون -٥

احلرص يف التمسك    أفضل مما يعرفه عامة الناس من تعاليمها، ويظهر عليهم        
 نب املتعمقني فيها، ليـصدق علـيهم متثيلـهم ألغلبيـة          وذلك مع جت  . ا

  . )٤٧٣(املسيحيني
لئك الذين يعتنقون اإلسالم ويعرفون نسبة أفـضل   واملقصود م أ  :  املسلمون -٦

وذلك مع جتنب املتعمقني يف اإلسالم،      . مما يعرفه عامة املسلمني من تعاليمها     
  .ليصدق متثيلهم لغالبية املسلمني

. املقصود به هو الداعية أو راوية األخبار املثايل عند املبحوث         :  املصدر املثايل  -٧
وقد لوحظ عند استعراض الدراسات السابقة أن بعض الباحثني اسـتخدموا           

                                                 
 الـيت تفتـرض أن   normal distributionلقد مت اشتراط ذلك استنادا إىل قاعدة التوزيع الطبيعي  )٤٧٣(

 بني شديدي اإلنتمـاء وضـعيفي اإلنتمـاء، وأن          اوحونيتر املستقلة إىل الفئات  الناس يف إنتمائهم  
 الوسـط  املعـدل  نصف األعضاء فوق   ويقع. معظمهم يقع بني الفئتني، مكونا بذلك شكال هرميا       

 وملا كانت الدراسـة    . ونصفهم اآلخر يقع حتت املعدل الوسط وتتركز األغلبية حول املعدل الوسط          
 الذي يزيد عـن  اختيار النصف فقد مت ملسيحية واإلسالماملسيحيني واملسلمني وا تشترط متثيل أغلبية  

  .فصل العينات وجمتمعها التوزيع الطبيعي يف وانظر .املعدل الوسط يف حدود احنرافني معياريني
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 اسـتخدمت  ولكـن .  بأعينهم ليكونوا املصادر اليت يتم تقوميهـا       اًأشخاص
Burgoon" بريقون"

ودافعت عن  .  مصدرا مثاليا يوجد يف ذهن املبحوث      )٤٧٤(
ن املصدر املثايل الـذهين أكثـر سـهولة، بالنـسبة           إ) ١: ا بقوهلا طريقته

صـورة  ) ٢. فكل مبحوث يتصور املصدر املثايل املألوف لديه      . للمبحوثني
  .ستكون أكثر وضوحا ودقة عند املبحوث" الثقة"كلمة

حيرر " املصدر املثايل "  من مربرات أن فكرة    "بريقون"ويضاف إىل ما أوردته     
ماوتسي "مثال أن   " بريلو"فقد افترض   . الباحث غري املقصودة  الدراسة من حتيزات    

يكون األمـر    وقد ال .  بالنسبة للصينيني مسٍاو لكندي بالنسبة لألمريكيني      "تونق
  .كذلك

  :العينة البشرية
لون تطوعا يف   مسيتم اختيار من ميثل املسيحيني واملسلمني من الطلبة الذين يع         

 "إلينوي" بوالية   "إلينوي"امعة جنوب   مجعيات مسيحية وإسالمية مسجلة لدى ج     
وذلك ألن حرية التعبري عن اآلراء مكفولة داخـل         . بالواليات املتحدة األمريكية  

وكذلك ألن من يعمـل     . ىل الديانتني إهذه اجلمعيات بصورة متكافئة للمنتسبني      
تمي نفيها متطوعا تتوفر فيه عادة ثقافة أو إخالص فوق املتوسط يف الديانة اليت ي             

حية يولوجود عدد من اجلمعيات املسيحية اليت متثل األقسام الرئيسة يف املس          . يهاإل
  .)٤٧٥( الدعويةليبامتثل اجلمعيات اإلسالمية الرئيسة واملختلفة من حيث األسواليت 

ثين عشر شخصا من املسيحيني واثين عشر من املـسلمني مت           اوقد مت اختيار    
تة أشخاص لكل مـستوى مـن       السابق، أي س  " فشر"توزيعهم يف ضوء تصميم     
  .مستويات التفاعل األربعة

                                                 
)٤٧٤( Burgoon  
كما هو واضح تعد دراسة استكشافية، تعتمد على عينة عمدية مت اختيارها حـسب     هذه الدراسة  )٤٧٥(

  .شروط حمددة مسبقا
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  :عينة عناصر التوثيق
 صـفة مت    ٢٢٣من أصل   ) ستبانةانظر اال (لقد مت اختيار ستني مجلة أو عبارة        

  :استخالصها من املصادر التالية
Hamilton "هـاملتون " و McCrosky" ماكروسكي"و )٤٧٦("بريقون"دراسة   -١

)٤٧٧( 
 "بريلو" و )٤٧٩("ماكروسكي"و )٤٧٨( Douglas" دوقالس"و Wiener "وينر"و

Berloليمرت" و" Lemert  مريتز"و" Mertz
)٤٨٠(.  

  .الدراسات اخلاصة بعناصر التوثيق من املنظور اإلسالمي -٢
 "إلينوي" بوالية   "كاربون ديل "استفتاء مت إجراؤه يف املركز اإلسالمي مبدينة         -٣

ـ ١٤٠٥بالواليات املتحدة األمريكية عام      اء آخر مت إجراؤه بني     ، واستفت . ه
) سـابقا (طلبة املستوى األول، الفصل الثاين باملعهد العايل للدعوة اإلسالمية     

  .١٤٠٦عام . وحاليا كلية الدعوة باملدينة املنورة
 ..."كاربون ديل"استفتاء بني عدد من الطلبة والطالبات املسيحيات يف مدينة  -٤

  .)٤٨١(١٤٠٦عام 
 من عناصر التوثيق حىت يصبح العدد مقبوال، ال       واقتصر العدد على ستني عنصرا      

  .)٤٨٢(يضمن درجة عالية من املصداقية والثقةومبا يعوق عملية الفرز والترتيب، 
                                                 

)٤٧٦( Burgoon.  
)٤٧٧(The Effect.s  McCrosky et. al. .  
)٤٧٨( Douglas.  
)٤٧٩( McCrosky et. al. The Devolopment..  
)٤٨٠( Berlo et. al..  
ستفتاءات طُلب من املبحوثني كتابة كل ما خيطر يف أذهام من صفات املصدر الثقـة               يف مجيع اال   )٤٨١(

  .عندهم
)٤٨٢( Kerlinger pp. 582-600.  
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واألخالق، والقدرات   القدوة،: وقد مت تصنيف عينة العناصر يف ست فئات       
وتأكيدا ملصداقية هذا . الشخصية-العقلية، واملعرفة، واألسلوب، واملظاهر الشكلية

التصنيف مت مراجعتها من قبل حمكمني، كما متت االستفادة من القواعـد الـيت              
 "دافيد ماك "اليت وضعها وأشار ا     تلك  ، واليت تستند إىل     Stone" ستون"وضعها  

Mc David
)٤٨٣(.  

ليهـا  إالعناصر وصياغتها حسب املواصفات اليت أشـار         وقد مت اختيار عينة   
Stephenson" ستيفنسون"

 والقواعد"  ومنهجه،"كيو"تقنية : "لسلوكيف كتابه ا   )٤٨٤(
Fisher "فيشر"ضعها  اليت و 

كما مت تثبيت متغري اجلـنس      .  للعينات صغرية العدد   )٤٨٥(
  .تصال سواء كان داعية أو راوية أخبار مرة ذكر ومرة أنثىجبعل القائم باال

  :مجع املادة العلمية
  : يتم مجع املادة العلمية حسب اخلطوات التالية

  .ع كل مجلة أو عبارة متثل عنصرا من عناصر الدراسة يف بطاقة مستقلةيتم وض -١
يطلب من املبحوث قراءة البطاقات الستني كلها مث تصنيفها مبدئيا يف ثالثة             -٢

 صنف يوافق عليه وصنف ال يوافق عليه، وثالث متردد فيـه أو ال             :أصناف
  . لديه جتاهموقف

ختيـار  شكل مستقل وتدقيق اال   مث يطلب من املبحوث النظر يف كل صنف ب         -٣
مث حيدد هلا   ... أو يف الرفض هلا    حبيث خيرج بفئات متدرجة يف املوافقة عليها      
وذلك يف ضوء توزيع إجباري     . رقما ميثل تلك الدرجة من القبول أو الرفض       

فكل قيمة عددية متثل فئة متثل درجة من         )٧(والشكل  ) ٦(كما يف الشكل    
                                                 

)٤٨٣( Stone, Personality...  
)٤٨٤( Stephenson, The nutre....  
)٤٨٥( Fisher pp. 57-91.  
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  . املوافقة الكلية والرفض الكاملجات التسع اليت تتدرج بنيرالد
  ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ :القيم العددية
  ٦٠  =٢ ٣ ٦ ١١ ١٦ ١١ ٦ ٣ ٢ :عدد العناصر

  )٦( الشكل

واحـدة لتـصوراته    : يطلب من املبحوثني تنفيذ عملية التصنيف هذه مرتني        -٤
ة لعناصر الثقة املطلوبة من الداعية املثايل، ومرة أخرى لتصوراته لعناصر الثق          

  .لراوية األخبار املثايل املطلوبة

  
  )٧(الشكل 

  :ترمجة العناصر
ستبانة ايعرفون العربية، كان من الضروري ترمجة        ملاَ كان بعض املبحوثني ال    

الدراسة إىل اإلنقليزية، ولضمان سالمة الترمجة مت مراجعتها من قبل اثـنني مـن            
  .املترمجني املختصني
  :حتليل املادة العلمية

تمام البحث على نوعية العالقة املوجودة بني تصور املـسيحيني          ينصب اه  
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Z-scores "معدالتِ زي "هلذا فإن متوسطات    . لشروط توثيق املصدر  
سوف  )٤٨٦(

أي متوسـط معـدالتِ زي      (حتسب لعمليات التصنيف األربع للعناصر الستني       
عـضها  مث يتم مقارنـة ب    ). لتصورات املسلمني للداعية مث لراوي األخبار املثاليني      

  ).١(ببعض يف هيئة جدول مثاين هو ناتج ضرب أربعة يف أربعة كما يف اجلدول
  رتباطجدول اال

  راوية= داعية، ر = د  مسلم ،= م  مسيحي،= ح 
    م ر     م د      ح ر      ح د 
  املسيحيون والداعية  --      --        --        ٠٠ 
  ة األخباراملسيحيون ورزاوي  --        ٠٠        -- 
  املسلمون والداعية  --        -- 
  املسلمون وراوية األخبار  -- 

  )١( اجلدول

أي اموعات من العناصر أكثر أمهية لدي املسيحيني واملـسلمني           ولتحديد
  :سوف نتخذ اإلجراءات التالية

واألسـلوب   املعرفة( حيسب معدلِ زي لكل عنصر من عناصر كل جمموعة           -١
مث حيسب املعدل الوسط هلا، وجتـرى       . بشكل مستقل ) قوالقدوة واألخال 

عند املسيحيني واملسلمني، كما     هذه العملية لكل من الداعية وراوية األخبار      
  ).٢(يف اجلدول 

بني املعدالت املتوسطة للمسيحيني واملسلمني بالنسبة       t-test"يت" جيري اختبار    -٢
 التوجه املصدري وآخر    وهو منوذج جلدول   .لكل من الداعية وراوية األخبار    

                                                 
 حنـراف املعيـاري،    قيمة حمددة عن املعدل الوسط حسب معدل اال        حنرافامعدل زي هو درجة      )٤٨٦(

  .Koosis pp. 67-8 وانظر
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  .الرسايل لكل من الداعية وراوية األخبار

  كل عنصر جمموع درجات
  بالنسبة للمسلمني

  جمموع درجات كل عنصر
  بالنسبة للمسيحيني

  رقم العنصر

    الدرجة الفعلية  معدل زي  الدرجة الفعلية  معدل زي
        ١  
        ٢  
        ٣  
  إخل        
    سط معدل زي جلميع العناصرمتو   العناصرجلميعمتوسط معدل زي 

  )٢( جدول

مث يتم حتليل املعلومات مبنهج التحليل العاملي مستخدما برنامج احلاسب اآليل 
، مث جتـرى  principal axisوسيتم استخدام احملور املتعامد  .QUANAL "كوانال"

ستجرى حماولة تصنيف .oblimax rotation حماولة إلعادة التصنيف باحملور املائل
الداعيـة وراويـة    : ائج االستجواب يف عاملني لكل نوع من أنواع املـصادر         لنت

  .)٤٨٧(يف دراسته Sontag" سونتاق"األخبار، بشكل مستقل كما فعل 
 فإنه سيتم حتديد الـسمات  correlation matrix رتباطويف ضوء جدول اال

اآليقن  " اليت ال تقل قيمة    factorsوالقاعدة هي اختيار العوامل      الرئيسة لإلجابات، 
واستنادا إىل نتائج اختبـار     . اخلاص ا عن درجة واحدة     )٤٨٨( eigenvalue "فاليو

فإن حماوالت أخرى ستجري للحصول على عوامل أخرى  scree test "سكري"
  .)٤٨٩(ذات معىن

                                                 
)٤٨٧( Sontag.  
  .ليةلتحديد درجة املصداقية يف منهج التحاليل العام نوع من املعايري اإلحصائية )٤٨٨(
  .نوع من املعيري اإلحصائية للتحديد درجة املصداقية يف منهج التحاليل العاملية )٤٨٩(
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وهي عبارة عـن  . factor analysis كما سيتم استخالص األصفف العاملية
العناصر ترتيبا تنازليا من حيث قيمتـها يف        قوائم لعناصر التوثيق يتم فيها ترتيب       

ويستفاد من هذه األصفف العاملية يف معرفة درجة أمهية العنصر          . العامل الواحد 
  .احملدد للتوثيق بالنسبة للفئة العاملية احملددة

ختالف عن درجة واحدة    ختالف هو أن ال يقل اال     وسيكون املعيار لتمييز اال   
  .١,٠ سواء كانت موجبة أو سالبة

  :ستبانةفقرات اال
القـدوة، األخـالق،    : ستبانة من الفئات الرئيسة التالية للصفات     تتكون اال 

  .املعرفة، األسلوب، القدرات العقلية، املظاهر
  :القــدوة

الداعية ملتزمة باملباديء األخالقية اليت تـؤمن  / جيب أن يكون راوية األخبار    -١
  .)أنثى(ا 

  )ذكر.(الداعية قوله/ بارجيب أن يطابق سلوك راوي األخ -٢
  )ذكر.(الداعية قدوة طيبة يف جمتمعه/ جيب أن يكون راوي األخبار -٣
تشجيع اآلخرين على الزواج وإجناب األطفال، واختيار العزوبة عمل متناقض  -٤

  )ذكر.(الداعية/ ألخبارا ضعف الثقة يف راويةيقد 
فسه عمل متنـاقض    ختالط واختيار حياة العزلة لن    تشجيع اآلخرين على اال    -٥

  )ذكر.(الداعية/ تضعف الثقة يف راوي األخبار
  )أنثى.(الداعية أول مستفيدة من معرفتها/ جيب أن تكون راوية األخبار -٦
األفكار اليت يـروج     الداعية أول معتقد يف   / جيب أن يكون راوي األخبار       -٧

  )ذكر.(هلا
تقد اآلخرين على اغتيام    الداعية أن تن  / من األشياء اليت تعيب راوية األخبار      -٨
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  )أنثى.(هي بالشيء نفسه الناس وتقوم
الداعيـة ملتزمـة بعقيـدا فكيـف لنـا أن           / إذا مل تكن راوية األخبار       -٩

  )أنثى.(نصدقها
الداعية يعمل اخلطأ بينما هو يـدعو إىل   / عندما أكتشف أن راوي األخبار     -١٠

  )ذكر.(الصواب تقل مكانته يف نفس
  :األخـــالق

الداعية ملتزما بالقواعد األخالقيـة الـيت       / جيب أن يكون راوي األخبار     -١١
  )ذكر.(أحترمها أنا

جيب أن يكون مـن      الداعية جديرا باالحترام  / لكي يكون راوي األخبار    -١٢
  )ذكر.(مبادئه حسن الظن بالناس

الداعية أن تكون قادرة على ضبط عواطفها حىت        / جيب على راوية األخبار    -١٣
  )أنثى.(ة يف عملهاتصبح ناجح

ما يدعو / األخبار  راوي الشجاعة واحلزم يزيدان من ثقة الناس يف ما يرويه -١٤
  )ذكر. (الداعية إليه

 أا قادرة علـى      أيضاً الداعية ودودا ومتعاونة يعين   / كون راوية األخبار     -١٥
  )أنثى. (تتعامل معهم التأثري يف من

  )أنثى. (اعية آرائي ومعتقدايتالد/ جيب أن تشاركين راوية األخبار -١٦
الداعية تتحيز لرأي أو موقف معني وتـدعو    / إذا عرفت أن راوية األخبار       -١٧

. ليـه إتـدعو   /  يف نظري، فإين أفقد الثقة يف كل ما ترويه         إليه مع أنه خطأ   
  )أنثى(

  )ذكر. (الداعية املثايل/ الكرم واإليثار من الصفات اهلامة يف راوي األخبار  -١٨
  )ذكر. (الداعية بدون األمانة الكاملة ال يساوي شيئا/ راوي األخبار  -١٩
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الداعية كذبت ملرة واحـدة متعمـدة       / عندما أكتشف أن راوية األخبار       -٢٠
  )أنثى. (أفقد الثقة فيها ومشروع، فإين بدون سبب ملزم

  :املعرفـــة
يكـذب  الداعية خبريا، وإن كان     / املهم أن يكون الرجل راوي األخبار        -٢١

  )ذكر. (أحيانا
الداعية أن تكون ذات مهارة من أن تكـون         / خري للمرأة راوية األخبار      -٢٢

  )أنثى. (لطيفة
الداعية أنانيا ولكن يضره أن يكون / ال يضر كثريا أن يكون راوي األخبار  -٢٣

  )ذكر. (جاهال
يف الداعية بالسرقة جيب أن ال تؤثر يف كونه عاملـا           / مة راوي األخبار     -٢٤

  )ذكر( .جمال عمله
  )ذكر. (الداعية مؤهال ملا يقوم به من عمل/ جيب أن يكون راوي األخبار  -٢٥
الداعية معقولة وليست العـربة  / جيب أن تكون معرفة املرأة راوية األخبار    -٢٦

  )أنثى. (عن مسعتها مبا يقوله الناس
عدم معرفيت  الداعية تبدو صحيحة فإن     / ما دامت معلومات راوي األخبار       -٢٧

  )ذكر( .يؤثر شيئا عن سريته ال
الداعية على فهم واضح يف جمال عملها       / إذا دلت معلومات راوية األخبار       -٢٨

  )أنثى. (يهمين من هي ال
ليه يكون أقرب   إأو تدعو   / إذا كانت املرأة متعلمة فإن ما ترويه من أخبار           -٢٩

  )أنثى.(للتصديق
. الداعية أكثر أمهية مـن أخالقهـا      / خبار  غزارة معلومات املرأة راوية األ     -٣٠

  )أنثى(
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  :األســلوب
/ البالغة يف األسلوب أكثر أمهية من السلوك الشخصي ملن يروي األخبار             -٣١

  )ذكر. (يدعو الناس إىل الدين
الداعية وهو أهم مـن     / اإلجياز الوايف من أهم صفات املرأة راوية األخبار          -٣٢

  )أنثى. (أخالقها
/  أنه راوي أخبـار       أيضاً الداعية متحدثا جيدا يعين   /  األخبار   كون راوي  -٣٣

  )ذكر( .بالثقة داعية جدير
/ التنظيم اجليد للرسالة يعوض عن ضعف الثقة يف املرأة راويـة األخبـار             -٣٤

  )أنثى. (الداعية
الداعية الصريح أكثر مما أثق يف من يـستخدم         / إنين أثق يف راوي األخبار       -٣٥

  )ذكر( .ولو كان تقيا باشرامل األسلوب غري
أكثر أمهية مـن كوـا       الداعية/ املوضوعية بالنسبة للمرأة راوية األخبار       -٣٦

  )أنثى. (مهذبة
الداعية منصفة عموما خري من أن تكـون ذات         / أن تكون راوية األخبار      -٣٧

  )أنثى( .أخالق عالية
لنظر عن  الداعية واضحا بصرف ا   / جيب أن يكون أسلوب راوي األخبار        -٣٨

  )ذكر.(قيمه األخالقية
/ سالمة اللغة من اللحن من أكثر العوامل أمهية يف جناح راوي األخبـار               -٣٩

  )ذكر. (الداعية
. الداعية أساس للتـأثري يف مـستمعيها      / طالقة لسان املرأة راوية األخبار       -٤٠

  )أنثى(
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  :القدرات العقلية
  )ذكر. (لى علمهالداعية ذكيا دليل قوي ع/ كون راوي األخبار  -٤١
  )أنثى. (الداعية سريعة البديهة تترك أثرا طيبا يف مستمعيها/ راوية األخبار  -٤٢
  )ذكر. (الداعية احلذر عادة تصدر عنه رسائل أكثر دقة/ راوي األخبار  -٤٣
  )ذكر. (الداعية الثقة/ قوة الذاكرة مقوم أساسي يف راوية األخبار  -٤٤
  )أنثى.(الداعية/ لراوية األخبار النضج العقلي صفة أساسية  -٤٥
  )ذكر. ( معلومات جيدة أيضاًالداعية يعين/ بعد نظر راوي األخبار  -٤٦
. ما تصدر عنها معلومات صـحيحة      الداعية اليقظة غالبا  / ة األخبار   راوي -٤٧

  )أنثى(
الداعية متفتح الذهن عادة يكون واقعيا وموضوعيا أكثـر         / راوي األخبار    -٤٨

  )رك١. (من غريه
الداعية ذات العقلية املبدعة جديرة بأن تقدم موضوعاا يف         / راوية األخبار    -٤٩

  )أنثى( .أسلوب مؤثر
. الداعية مطلب جوهري لدقة املعلومات اليت ينقلها      / ذكاء راوي األخبار     -٥٠

  )ذكر(
  :ـاهراملظـ

  )ثىأن(الداعية / الظاهرة تزيد من الثقة يف راوية األخبار  عالمات الثراء -٥١
  )ذكر(الداعية /  األلقاب الرباقة تزيد من الثقة يف راوي األخبار -٥٢
  )أنثى. (الداعية يف مجهورها/ مجال اخللقة يعمل على زيادة تأثري راوية األخبار -٥٣
  )ذكر(الداعية / حسن الصوت يعمل على ترك انطباع طيب عن راوي األخبار -٥٤
  / الته بـصفته راويـة األخبـار        حسن اهلندام يساعد الرجل يف أداء رس       -٥٥

  )ذكر. (الداعية
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  )أنثى. (داعية/ أداء رسالتها بصفتها راوية أخباراألناقة تساعد املرأة يف  -٥٦
جتماعية املرموقة للرجل تزيد من تأثريه يف اجلمهور بصفته راوي          املكانة اال  -٥٧

  )ذكر(. داعية أخبار
ملخصصة لذلك ينقص الثقة يف     األكل يف األسواق العامة يف غري األماكن ا        -٥٨

  )ذكر (.الداعية راوي األخبار
  )أنثى. (داعية/ تماال للنجاح بصفتها راوية أخباراملرأة احليوية النشيطة أكثر اح -٥٩
  )أنثى. (الداعية املثالية/ الرقة من املتطلبات األساسية لراوية األخبار املثالية  -٦٠
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�٢E-%Fא(��<� �
  مكتيبمنوذج منهج حبث 

  احلوار النبوي مع املسلمني وغري املسلمني
  

  :منهج البحث
: يهدف البحث بصفة رئيسة إىل معرفة مسات احلوار النبوي مع املختلـف           

بيد أنه لوحظ عند استعراض اجلهود      . واألهداف واألساليب والوسائل   املنطلقات
قيم بدوا،  السابقة أن هناك حقائق أساسية يرتكز عليها البحث املقترح، وال يست          

إن مل تكـن  –هي موضع نقاش وتساؤل، والبد من الوصول فيهـا إىل صـيغة        
ومن هذه احلقائق ما يتعلـق باملـصطلحات        .  فعلى األقل تكون مرضية    -فاصلة

املشاة واملصطلحات ذات العالقة باحلوار وأسسه وضوابطه وعلومه أو فنونـه،           
إلسالم منها، ومـا يتعلـق      وأصنافه وموقف ا  " املختلف"وما يتعلق باملقصود ب   

الصعب احلديث عن احلوار النبوي مع املختلف        فمن. مبوقف اإلسالم من احلوار   
معرفة واضـحة أو كافيـة      " املختلف"واملقصود ب " احلوار"بدون معرفة ماهية    

  .الوضوح
  : وملا سبق فإن منهج البحث يتكون من جزأين رئيسني

يت ترتكز عليهـا الدراسـة األصـلية،        املنهج اخلاص باحلقائق األساسية ال    : أوالً
: الباب األول "ونسميها منهج الدراسة التمهيدية، ويتم استعراض نتائجها يف         

  ".احلقائق التمهيدية
 املنهج اخلاص بالدراسة املقترحة نفسها، ونسميها منهج الدراسة األساسية،          :ثانياً
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  ".مع املختلفاحملاورات النبوية : الباب الثاين"ويتم استعراض نتائجها يف 
  :منهج الدراسة التمهيدية

  .تساؤالت الدراسة وخطوات البحث: يتألف منهج الدراسة التمهيدية من
  :تساؤالت الدراسة

  :تتمثل تساؤالت الدراسة التمهيدية فيما يلي
واملصطلحات املشاة واملصطلحات " احلوار"ما العالقة الراجحة بني مصطلح 

 ذات العالقة؟

احلوار وعلم أو فن اجلدل اليوناين وعلـم الكـالم واجلـدل          ما العالقة بني    
 الفقهي؟

 دينا؟" املختلف"ما حقيقة العالقة بني املسلم و

 يف إطار اإلسالم؟" املختلفني"ما أصناف 

  ما موقف اإلسالم من احلوار واملصطلحات املشاة؟
  :خطوات البحث

بـع واخلـامس    الثالث والرا : متت اإلجابة على هذه التساؤالت يف الفصول      
  :والسادس والسابع، مستعينا بالضوابط التالية

  :األول والثاين ما يلي: روعي عند اإلجابة على السؤالني: أوالً
عدم االقتصار على املدلوالت الواردة يف معاجم اللغة أو حىت يف الكتابـات             
السابقة، ولكن حماولة استقراء مدلوالت املصطلحات املـستعملة يف الكتابـات           

فاللغة كائن حي، أو على األصح املفردات كائنات حيـة تنمـو            .  أيضاً يثةاحلد
وهـذه  . وقد متوت أحيانا  . وتزدهر ويطرأ على مدلوالا التعديالت واإلضافات     

القاعدة صحيحة حىت بالنسبة ملفردات اللغة العربية وإن كانت بنسبة أقل، وذلك            
 القـرآن الكـرمي ويف      لوجود معيار ثابت من أربعة عشر قرنا يتمثل يف نصوص         
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وهلذا البد من اسـتقراء الواقـع لتحديـد مـدلول        . )٤٩٠(نصوص السنة النبوية  
 .املصطلحات بدال من االقتصار على ترديد ما هو مسجل منها يف معاجم اللغة

استعماالت هذه املصطلحات يف الكتابات املتخصصة واليومية مع        االعتماد على   
ضيح العالقة بني املصطلحات املتداخلة، ومناقشتها      االستعانة بتعريفات السابقني يف تو    

" احلـوار "وهلذا مت عمل استبانة خاصة بعناصر مصطلح        . للوصول إىل الرأي الراجح   
 ومت توزيع . ومشااته أو مشتقاته، واستبانة خاصة باحلوار واملصطلحات ذات العالقة        

 .االستبانة على عدد من املتخصصني يف اللغة أو كثريي القراءة

عند االستعانة مبعاجم اللغة مت االقتصار على املدلوالت ذات العالقة واملتسقة           
ومتت مقاومة الرغبة يف تـسويد الـصفحات بـالنقوالت    . مع موضوع البحث  

التفصيلية أو شبه التفصيلية، مثل إيراد كل أو جل املدلوالت الـواردة يف معـىن              
فاألصـل أن يعـود     .  أدلتها الكلمة بأدلتها اليت وردت يف معاجم اللغة أو بدون        

القارئ إىل معاجم اللغة نفسها إذا أراد التفاصيل اللغوية حول أصـول الكلمـة              
وكذلك مت جتنب تكرار املدلوالت نفسها      . ومدلوالا املتعددة وتشعباا وأدلتها   

  .اإلشارة إىل تلك املصادر وإن وردت يف مصادر أخرى، واالقتصار على
بني املـصطلحات املتداخلـة يف التعريـف أو     احلرص على توضيح الفروق     

املضمونات، مثل علم اجلدل اليوناين، وعلم الكالم، وأصول الفقه، وعلم اجلدل           
بينـها  حبيث يزول جزء كبري من الغموض الذي يكتنفها وحىت تتضح العالقة    الفقهي،  

 .من ناحية اخلصائص املميزة أو املشتركة وأثر بعضها على منو البعض األخرسواء 

فمـثال  . االعتماد يف احلديث عن موضوع معني على مصادر ذلك املوضوع         
يف احلديث عن اجلدل يتم االعتماد على مصادر اجلدل وليس على املصادر العامة             

 .للحوار إال أن جيد الباحث يف مصادر احلوار معلومات أو أفكار إضافية
                                                 

  .٥٢-٤٤صيين، ترمجة معاين ص  )٤٩٠(
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الفنون اليت مل تنشأ    مراعاة تعدد مصادر املعلومات والسيما بالنسبة للعلوم أو         
 .يف البيئة اإلسالمية العربية مثل اجلدل اليوناين

روعي عند معاجلة موضوع العالقة بني املسلمني واملختلفني يف الـدين يف            : ثانياً
االعتماد على نتائج دراسة سابقة للباحث يف هذا املوضوع،          الفصل اخلامس 

 :)٤٩١(يةاتبع فيها املؤلف اخلطوات املنهجية الرئيسة التال

 .حصر اآلراء الفقهية الرئيسة املتعلقة مبوقف اإلسالم من غري املسلمني

حصر األدلة املتعلقة باملسألة يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية وعرض كل            
رأي بصورة مستقلة على األدلة مجيعها ليتبني لنا الرأي الذي يتسق مـع األدلـة       

 .مة يف املوضوعكلها أو معظمها للتوصل إىل القاعدة العا

يف حالة وجود أدلة حمدودة ال تتسق مع الرأي الذي تسنده غالبية األدلـة،              
 .ينظر يف سياقاا، ويف احتمال نسخها أو يف درجة مصداقيتها

ضمن اإلطار اإلسالمي يف الفصل     " املختلفني" عند معاجلة موضوع أصناف      :ثالثاً
  :السادس مت ما يلي

اجلهود السابقة واالختيار منها لالستفادة منها      حصر التصنيفات املوجودة يف     
يف بناء تصنيف أكثر مناسبة، وذلك باإلضافة إليها أو بتعديلـها أو جتميعهـا يف               

  .فئات تيسر عملية التعامل معها
 .االستفادة من تصنيفات الفقهاء ألنواع االختالف

 .االستفادة من كتب الدعوة يف تصنيفها للمدعوين

 :لى تساؤل موقف اإلسالم من احلوار مت اتباع اخلطوات التالية لإلجابة ع:رابعاً

 .مناقشة اآلراء اليت وردت أثناء استعراض اجلهود السابقة

  .التمييز بني احلوار املمارسة، واحلوار العلم أو الفن وحكم كل منهما
                                                 

  .صيين، حقيقة العالقة بني املسلمني وغري املسلمني )٤٩١(
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التمييز بني موقف اإلسالم من احلوار عامة بدون مضمون وموقفه مبضمون            
 .وسياق حمدد

اولة التوصل إىل بعض القواعد احملددة أو شبه احملددة، اليت تفيد يف احلكم             حم
على املواقف احلوارية اليت تتألف من شكل ومضمون ومتحاورين ومواقفهم من           

 . املضمون

قواعد أساسـية يف البحـث      " اعتماد طريقة التوثيق املرجحة يف كتاب        :خامساً
 . يف مجيع فصول البحث)٤٩٢("العلمي

  :)٤٩٣(دراسة األساسيةمنهج ال
يتألف منهج الدراسة األساسية من التعليق علـى املـصطلحات الرئيـسة،            

  :وتساؤالت الدراسة، وطريقة مجع املادة العلمية وطريقة حتليلها وطريقة عرضها
  :املصطلحات الرئيسة

 ":املختلف" مصطلح 

أنـه  على احملاور اآلخر، مع     " املخالف"يكثر يف اجلهود السابقة إطالق صفة       
، توحي بأن الداعية دائما على صواب وأن        "خمالف"هناك دالالت جانبية لكلمة     

فضال عن كونه عائقا يف سبيل الـدعوة      -وهذا املدلول   . املدعو دائما على خطأ   
وحىت تكون النظرة واقعية ومنصفة وأكثر فعالية فإن        .  فإنه غري صحيح   -والتفاهم

لألسباب اإلضافية  خمالفا، وذلك"وليس " خمتلفا"األفضل هو اعتبار الطرف اآلخر  
  :التالية

يف الواقع ليس هناك شيء ميكن اعتباره إما أسود أو أبيض، أي خمالف أو غري 
فهنـاك دائمـا    . خمالف فقط إال يف حالة وجود معيار حمدد ال خيتلف عليه اثنان           

                                                 
  .٥٢٩-٥٠٩صيين، قواعد أساسية ص  )٤٩٢(
  .نفيذ الدراسة التمهيديةيالحظ أن تعريف املصطلحات أخذت صورا النهائية عقب ت )٤٩٣(
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درجات متفاوتة يف الصواب ويف اخلطأ، وبينهما منطقة حمايدة أو منطقة شـك             
 :فاألحكام الشرعية مثال تتراوح بني. ردد حىت يف األمور الدينيةوت

 واحلرام      واملكروه        ـاحواملب      والسنة     الفرض    

 :-----:-------:---------:--------:-------:  
حىت يف دائرة الصواب هناك درجات متفاوتة تتراوح بني حدين ينص عليهما       

وقد أقر الشرع ذلك يف أمـور  .  عليهما بني املعنيني باألمراملشرع أو يتم االتفاق  
 ويف كثري .  كانت االختالفات الفقهية املقبولة     أيضاً منها أوقات الصلوات، وهلذا   

من األمور ينبغي أن ال يفرض أحد األطراف رأيه فيها على اآلخر بطريقة مباشرة              
 .دث عن احلوارأو غري مباشرة، خترج عن حدود اإلقناع، والسيما وحنن نتح

يف حاالت كثرية، يعتقد كل طرف خملصا وعن قناعة تامة بأنه هـو علـى               
الصواب وأن اآلخر هو املخالف، وذلك ألن الصواب شيء مستقل بذاته لـيس             
ألحد أن حيتكره لنفسه باسم الدعوة أو التوجيه، وليس ألحد أن يدعي أنه وحده        

حوال إال إذا كان رسوال يتلقـى       ميثل احلق وأن من خيالفه على خطأ يف مجيع األ         
الوحي من اهللا سبحانه وتعاىل أو يستند إىل نصوص قطعيـة الثبـوت وقطعيـة               

 . الداللة، ال حتتمل إال وجها واحدا

عندما يتحاور الداعية مع شخص باعتباره خمالفا فإنه يصعب أن يعامله بأنـه     
النتيجـة شـبه    و. ِند له، وله حقوق مساوية ويستحق نفس القدر من االحترام         

عليه ومعظم الناس يرفضون هذه النظـرة       " يتصدق"احلتمية هي أن يعامله وكأنه      
الفوقية، إذ يدفعهم ذلك إىل رفض آراء الداعية أو املرشد وأدلته ابتداء، مع أم               

ولعل املسلم يعجب كيف أن اهللا يوصـي        . قد يقبلوا إذا جاءت بطريقة خمتلفة     
قُـلْ مـن يـرزقُكُم مِّـن      ﴿ : من الكافرين بقوله   نبيه يف حواره مع بعض الفئات     
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 وهو  )٤٩٤(﴾السمواِت واَألرِض قُِل اهللا وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى هدى أَو ِفي ضالٍََل مِبنيٍ            
ما يسمى بالفرضية الصفرية اليت يستحسن استعماهلا يف معظم حاالت احلوار أو            

ار يف موضوعه، واألصل أن ال يقبل املسلم احلوار         وذلك، مادمنا قبلنا احلو   . جلها
 .املباحة شرعا أو ألهداف مشروعة إال يف املوضوعات

قد يكون الداعية أو املسؤول باملقياس اخلارجي احملايد مثل النصوص القرآنية           
 .هو املخالف... واألحاديث النبوية الصرحية أو شبه الصرحية

يف هذه الدراسة ملن خيتلـف  " خمتلف" استخدام كلمة   -يف الغالب -وهلذا مت   
 يف عقيدته وموقفه من اإلسالم أو يف معلوماته أو فهمه أو رأيه أو        �عن الرسول   

 �بيد أن هناك نقطة هامة، وهي أن النيب   ". خمالف"عمله، وذلك بدال من كلمة      
وهلذا فإن الباحث سوف يستخدم     . ال ينكر على شيء ما مل يكن خمالفا للصواب        

أحيانا عند التعليق على بعض حماوراتـه       "... تقصري"أو  " خمالفة"أو  " خطأ"كلمة  
  . مع اآلخرين

  :منطلقات احلوار
. لقد لوحظ أن املصطلحات يف اجلهود السابقة كثرية وخيتلط بعضها ببعض          

وتتـشابك  ... فمثال كلمة املنطلقات ختتلط مع األصـول والـضوابط واآلداب    
وعموما . ملهارات اليت ليس هلا بعد أخالقي     مدلوالا مع ما ميكن إدراجه ضمن ا      

وهذه املنطلقات  . يالحظ أن املنطلق خاصية فردية ينطلق منها احملاور ويعرب عنها         
 متثل املبادئ العامة اليت يلتزم ا كل حماور بصفة مستقلة يف التعامل             -يف العادة -

كون أصل  وقد ي . وهذا ال مينع أن يكون منطلق املتحاورين واحدا       . مع اآلخرين 
  . املنطلق الشرع أو العرف أو الفطرة البشرية

ومت يف هذه الدراسة استبعاد الضوابط والشروط عند التعليق على النـصوص      
                                                 

  .٢٤: سورة سبأ )٤٩٤(
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  .ألن احملاورات النبوية ليست وليدة ترتيبات مسبقة ولكنها تلقائية
  :أهداف احلوار النبوي

هـا، ولكـن    لعل من الواضح أن كلمة األهداف ال حتتاج إىل جمهود لتعريف          
 األهداف مرهونة بنية القائمني باحلوار، وما مل يعلن عنها احملاور فلن            املشكلة أن 

ومن الواضح أنه مـن     . )٤٩٥(اآلخرين معرفتها على وجه اليقني    يكون يف مقدور    
فهي ال خترج عن .  يف حماوراته مع اآلخرين�السهل معرفة األهداف العامة للنيب 

الدفاع عن اإلسالم أو تثبيت دعـائم اإلسـالم يف          كوا الدعوة إىل اإلسالم أو      
بيد أنه ليس من السهل معرفة ما يف ذهنه عليه          . )٤٩٦(نفوس املسلمني أو تعليمهم   

فاحلديث عن . الصالة والسالم وهو يستخدم أسلوبا معينا يف موقف حواري حمدد
  .األهداف سيكون مبنيا على االستنتاج

نطلقات من حيث كوا أكثـر      ويالحظ عموما أن األهداف ختتلف عن امل      
فالواحد منها يكون عنصرا يف جمموعـة مـن املواقـف            أما املنطلقات . حتديدا

مراعاة طبيعة موضوع احلوار، وموقف احملاور اآلخر منها، وطبيعة         : احلوارية، مثل 
  .احملاور اآلخر

  :أساليب ووسائل احلوار النبوي
ناهج البحث العلمي، ويالحظ كلمة الوسيلة أو األداة ترد كثريا يف مؤلفات م

كلمـة  املقـصود ب  ف .)٤٩٧("أسلوب"وبكلمة  " منهج"أن هلا عالقة خاصة بكلمة      
يف البحث العلمي هو الطريقة احملددة، بعناصرها املتكاملـة أو االسـم             "املنهج"

،  احملـدد  موعة من األساليب والوسائل اليت نسخرها يف عملية البحث         اجلامع
                                                 

  .١٥٧-١٥٣ ص مي؛ اإلعالم اإلسال٢٢٤خل إىل اإلعالم ص د، مصيين )٤٩٥(
  .٨٧-٥٤عليان، طرق التعليم ص  )٤٩٦(
  .٢٦-٢٥صيين، قواعد أساسية ص  )٤٩٧(
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وهو أخـص   . هالعلمية أو عند حتليلها أو عند عرض نتائج       املادة ا  سواء عند مجع  
" منـهج "فكلمة  . الكلمتني رغم أن الكثري قد ال يفرقون بني      " أسلوب"من كلمة 

أسلوب أو أكثر وجمموعة مـن       تعين وحدة منهجية أو خطة للبحث تتكون من       
ونالحـظ أن   .  اليت تترجم األسلوب إىل واقع حمـسوس       الوسائل املادية واملعنوية  

اليت ترد منسوبة إىل عمل حمدد أو مهمة        " طريقة"منهج تأيت مرادفة لكلمة      مةكل
  :ل التايلاولتوضيح هذه الفكرة ميكن ضرب املث .حمددة

، فهـذا   يةعالماإلأنشطتها  سالمي يف   عندما تقرر حمطة تلفاز اتباع املنهج اإل      
حسب ) يعملية االتصال اجلماهري  (اإلعالمية   يعين أا سوف تقوم باملسئوليات    
تستعني يف ذلك مبجموعـة مـن       هي  و. سالميةمنهج ال يتعارض مع التعاليم اإل     

خباري، واحلواري، والدرامي ووسـائلها     إلاألساليب والوسائل، مثل األسلوب ا    
ويف الوقت الـذي    ). اخلربات واملهارات (واملعنوية  ) األشخاص واآلالت (املادية  

ة حب التنافس وحب االستطالع     ميكن للمحطة االستعانة بأسلوب استثارة غريز     
  .تستطيع اللجوء إىل أسلوب استثارة الغريزة اجلنسية ا الإعند املشاهدين، ف

األساليب والوسائل يف جوانـب وختتلـف يف      كذلك  وقد تتداخل املناهج و   
 ... ح كفة االتفاق بني عدد من املناهج أو األساليب رجوعندما ت . أخرى جوانب

س واحد يفصلها عن األصناف األخرى اليت ختتلـف         جعلها يف صنف رئي    ميكن
 ليس هناك صنف إال ويتفق مـع الـصنف          ،وبعبارة أخرى . عنها أكثر مما تتفق   

  .اجلوانب قد تكون عديدة أو معدودة اآلخر يف جوانب، وهذه
 والتداخل بني املناهج مثال قد يظهر يف صورة االشتراك يف استخدام أسلوب           

 فاألسلوب الواحد قد يتكرر     .و األسلوب الكمي  موحد مثل األسلوب الكيفي أ    
عادة إالواحد بعينه ال يتكرر، إال يف حالة         بعينه يف عدد من املناهج، ولكن املنهج      

  .تطبيق املنهج يف دراسة أخرى
يأخذ أشكاال خمتلفة مثل اشتراك اسـتبانة       واألسلوب  والتداخل بني الوسائل    
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اشرة يف دراسة تستخدم األسلوب الكيفي      املالحظة أو األسئلة املباشرة أو غري املب      
  . فاألسلوب أكثر مشولية من الوسيلة.أو الكمي جلمع املادة العلمية وتدوينها

وعند تطبيق هذه احلقيقة على هذه الدراسة اليت تدور حول احلـوار، فـإن              
الوسيلة تعين وسائل التعبري مثل احلركات أو السلوك والعبارات واملضمونات اليت           

أما األسلوب فيعين السمة الغالبة علـى طريقـة         . امها يف حماورة حمددة   مت استخد 
وعموما يالحظ  . )٤٩٨(التعامل مع صنف من أصناف احملاورين يف مواقف متشاة        

فقد يكون هناك   . أن احلدود الفاصلة بينهما ليست كاجلدار الفاصل بني غرفتني        
  .شيء من التداخل

  :تساؤالت الدراسة
 كن استنتاجها من احملاورات النبوية مع املختلف؟ما املنطلقات اليت مي

 ما األهداف اخلاصة اليت ميكن استنتاجها من احملاورات النبوية مع املختلف؟

ما األساليب والوسائل اليت ميكن استنتاجها من احملـاورات النبويـة مـع             
 املختلف؟

 ما السمات البارزة للحوار النبوي؟

قد بذل الباحث وسعه يف تصميم املعامل       ولإلجابة على التساؤالت السابقة ف    
الرئيسة للمنهج املناسب هلذا اجلزء األساس من الدراسة قبل الشروع يف البحث            

عند التنفيذ بدا واضحا أن التعديالت املستمرة على تفاصـيل املنـهج      الفعلي ولكن   
  :عند تنفيذ هذا اجلزء من الدراسة وعموما، فقد مت مراعاة ما يلي. كانت ضرورية

  :عند مجع النصوص مت ما يلي
جـامع  "حصر مجيع احملاورات املوجودة يف كتب السنة اموعة يف كتاب           

مما تنطبق عليه الشروط احملـددة يف هـذه الفقـرة           " األصول ألحاديث الرسول  
                                                 

  .٩٣-٨٣صيين، قواعد أساسية ص  )٤٩٨(
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وكتب السنة املضمنة يف الكتاب املـذكور       . الثانية، والثالثة، والرابعة  : والفقرات
 مسلم، واملوطأ، وجامع الترمذي، وسـنن أيب        صحيح البخاري، وصحيح  : هي

ومت استبعاد النصوص املكررة يف مجيع اجلوانب من حيث         . داود، وسنن النسائي  
وأضيف إليها بعض ما ورد يف املؤلفات الرئيسة يف احلوار ممـا مل             . طريقة احلوار 

 .يرد يف جامع األصول

فا فيه سواء أكان     طر �تقييد احلوار النبوي بأنه احلوار الذي كان الرسول         
سائال أم جميبا أم معلقا على مسمع من الشخص املعين، وسواء أكان الرسول هو              

ومت استبعاد ما جيري بني أصحابه يف غيابه ممـا ورد يف            . البادئ أم الطرف اآلخر   
 ومل يكن طرفـا  �كتب احلديث واستبعاد القصص احلوارية اليت رواها الرسول     

د يف السنة من احلوار القرآين إال أن يكون الوحي رد           كما مت استبعاد ما ور    . فيها
فأوىل باحلوار يف القرآن الكرمي     . �فعل على سؤال أو تعليق موجه إىل الرسول         

كذلك مت استبعاد تعليق النيب     . دراسة خاصة به، وليس يف دراسة للحوار النبوي       
 يف خطبة على شيء مسعه ما مل يكن جزءا من احلوار النبـوي مـع أحـد                  �

 . املختلفني

. تقييد احلوار النبوي بأنه احلوار مع خمتلف فهو عنصر أساس يف هذه الدراسة       
 – يف هذه الدراسـة      –فإن املختلف   " املختلفني"وحىت تسع الدراسة كثريا من      

 أو يفعلـه، أو     �يتراوح بني املسلم املتعجب أو املستغرب لشيء يقوله الرسول          
وـذا ال   ). املنـافق (ادي علنا أو يف اخلفاء      يعارضه لفظا أو سلوكا والكافر املع     

يندرج يف الدراسة احلوار الذي يقتصر على السؤال واإلجابة الـيت ـدف إىل              
 . التعليم والتعلم إال إذا كان الطرف اآلخر خمتلفا يف الدين

 : وطرف آخر حوارا سواء اقتصر على�اعتبار ما جيري بني الرسول 

  ) الرسول- طرف آخر–الرسول (سؤال أو قول أو فعل أو تعليق 
 ) الرسول- طرف آخر – الرسول –طرف آخر . (أو فيه أخذ ورد
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 ...) طرف آخر– الرسول – طرف آخر –الرسول (أو 

وكذلك مت استبعاد احملاورة غري اللفظية املدجمة يف التعامل ما مل يكن فيهـا              
 .جزء لفظي

 :حتليل النصوص مت ما يلي عند

 أنواع الطرف اآلخر يف احملاورات النبويـة، مث         فحص هذه النصوص ملعرفة   
تصنيفه يف جمموعات اعتمادا على النصوص املكتوبة اردة من السياقات اليت رمبا            

ويالحظ أن الدراسـة    . كانت مصاحبة للحوار عند حدوثه إال ما يورده الراوي        
قد ال وهذا  . تعتمد على النص احلواري وعلى تعليق الراوي، ومنهما مت االستنتاج         

فمن املعلوم أن طريقـة     ". اجلود من املوجود  "يكون كافيا ولكن كما يقول املثل       
ومثال ذلك قولك ألحد    . كلها تسهم يف االستنتاج الصحيح    ... أداء احلوار وبيئته  

بطريقة لتعين االستنكار الشديد، وقولك لطفل ذكـي ذي         " وحيك"األشخاص  
 . ا التدليل واإلعجاببطريقة أخرى لتعين " آه منك يا لئيم"مقالب 

االعتماد على استقراء األهداف احملددة من خالل استقراء احملاورة نفـسها           
وشبيهاا، وكذلك األمر بالنسبة للمنطلقات واألساليب ووسـائلها يف احلـوار           

وعموما يالحظ أن عملية التصنيف يف جمـال املعنويـات          . النبوي مع املختلف  
وهلذا قد ختتلف حوهلا وجهـات      . ل بني الغرف  تقريبية، وليست كاجلدار الفاص   

النظر، ولكن مل يتم وضع حديث ضمن صنف إال بعد قراءته مرات ورمبا بعـد               
 .استشارة شخص آخر

مت استبعاد املصطلحات اخلاصة باحملاورات املنظمة، مثل القواعد والـضوابط          
 بنـت   والشروط، وذلك ألن احملاورات النبوية هي حماورات تلقائية وكما يقال         

بيد أنه . �وهي تنطلق من معتقدات، ومثلُ، ومبادئ، يلتزم ا الرسول     . ساعتها
 يف كثري من املنطلقـات وإن       �يالحظ أن املختلف املسلم يشترك مع الرسول        
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أما املختلف ديانة فعدم االشتراك يف كثري من املنطلقات         . كان بدرجات متفاوتة  
كما أن احلوار بني    . ري من أمور الفطرة   وهذا ال مينع االشتراك يف كث     . هو األصل 

 حوار بني من لديه سـلطة       -يف الغالب -املسلم والرسول صلى عليه وسلم هو       
أما احلوار بني الرسول    . تشريعية وإدارية ومعنوية مع طرف آخر مطالب بطاعته       

 واملختلف دينا فهو حوار الند للند، إال أن يكون هناك شيء مـن اهليبـة أو                 �
 . من صفات متميزة، ويشعر ا الطرف اآلخر� يتصف به الرسول االحترام ملا

االستفادة من دراسة صيين والدراسات اليت استفادت منها عند حتليل املواقف    
فقد قام فيها املؤلف حبصر األساليب اإلقناعية الرئيسة الـيت ورد   . احلوارية النبوية 

األسلوب : علها فيما يلي  فخرج بتصنيف جي  . استعماهلا يف القرآن الكرمي وتصنيفها    
العاطفي، والعقلي، سواء أكان مقتصرا على األلفاظ أم كان مـدعما بوسـائل             

 .)٤٩٩(مساندة مثل كونه عملي

مت جتربة عدد من التصنيفات أثناء حتليل النصوص وتعديلها مع إعادة قـراءة             
فكان . النصوص مرات متعددة حىت استقر األمر على التصنيف املقدم يف البحث          

باحث يقرأ النصوص ويستخرج من قراءا تصنيفات مث يعيد قراءة النصوص مرة ال
أخرى للتأكد من كوا جامعة مانعة نسبيا، مث يعيد العملية نفسها مع كل تعديل              

فقد جيد الباحث أن بعض النصوص مثال ميكن وضعها يف صنفني خمتلفني            . جديد
الـسام  " �قولون للـنيب    اليهود ي : فريجح وضعها يف واحدة دون األخرى مثل      

ويـدور  . أي املوت فترد عليهم عائشة رضي اهللا عنها برد صريح شديد          " عليكم
فهل توضع ضمن احلوار مع غـري املـسلم أو يف           .  وبينها �حوار بني الرسول    

احلوار مع مسلم معترض؟ وقد يضطر الباحث إىل جتزئة احلديث النبوي الواحـد       
آلخر يف صنف آخر مثـل احلـوار بـني          إىل جزأين أحدمها يندرج يف صنف وا      

                                                 
  .٢٦٥-٢٣٧ صيين، مدخل إىل اإلعالم ص )٤٩٩(
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 وسهيل بن عمرو، وبينه عليه الصالة والسالم وعمر بن اخلطاب يف            �الرسول  
 .حادثة صلح احلديبية

طبيعـة  : احملاورة الناجحة هي نتيجة التفاعل اجليد بني مجيع عناصر احملاورة         
احـث  هلذا فإن الب  . احملاورين، وموضوع احلوار، وموقف احملاورين من املوضوع      
 .عمل على حتليل النصوص آخذا يف االعتبار كل هذه العناصر

 :عند عرض النتائج مت ما يلي

تصنيف موضوعات النتائج حبسب نوعية املختلف وطبيعة االختالف، وليس         
حبسب املنطلقات أو األهداف اخلاصة أو األساليب والوسائل، مع ختصيص فصل           

فاملتوقع .  على السمات البارزة هلامستقل للحديث عن هذه العناصر وإلقاء الضوء
أن تكون استفادة القارئ من التصنيف املختار أكرب ألنه يوفر عليه جهدا أكرب يف              

 .البحث عن األسلوب األنسب يف املوقف احلواري احملدد

يف حالة تعدد النماذج وتكرارها من الصنف الواحد مت اختيار أفضلها تصويرا 
 .ئله، بصرف النظر عن درجة احلديثأساليبه ووسا: لطريقة احلوار

ضرب الباحث بعض األمثلة الواقعية املعاصرة اليت استفادت من األسـاليب           
 .النبوية يف احلوار

فالبحث حتت  . إثبات جمموعة خمتارة فقط من املصادر اليت مت االطالع عليها         
يف قاعدة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـالمية          " حوار"كلمة  

وقد تراوحت هذه العناوين .  له صلة باحلوار عنوانا١٣٥٩ًأنتج قائمة من وحدها 
 .بني مقاالت ومشاركات يف املؤمترات وأحباث وكتب

بالنـسبة  " قواعد أساسية يف البحث العلمـي     "استعمال التوثيق املرجح يف كتاب      
 . )٥٠٠(لنصوص السنة، أي اإلشارة إىل شهرة املصدر وبداية اسم الكتاب وبداية الباب

                                                 
  .٥٢٩-٥٠٩ اسية صصيين، قواعد أس )٥٠٠(
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استخدام النصوص املوجودة يف برنامج صخر الذي يضم تسعة من أمهـات            
 .كتب احلديث النبوي

  :القائمة األولية للمحتويات
  .اجلهود السابقة: الفصل األول
  .منهج البحث: الفصل الثاين

  .حترير املصطلحات: الفصل الثالث
  .احلوار وتطوراته: الفصل الرابع

  .ديناملختلف يف ال: الفصل اخلامس
  .املختلف من املسلمني: الفصل السادس
  أمهية احلوار واملوقف منه: الفصل السابع
  .احلوار مع املختلف ديانة: الفصل الثامن
  .املسلم املختلف يف قضايا كبرية: الفصل التاسع
  .املسلم املختلف يف قضايا صغرية: الفصل العاشر

  .يا الشخصيةاملسلم املعترض واملتعجب والقضا: الفصل احلادي عشر
  .السمات العامة للحوار النبوي: الفصل الثاين عشر

  .اخلالصة والتوصيات
  .مصادر البحث العربية

  .مصادر البحث األجنبية
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��١E–ج�Fא(��<� �
  منوذج للقائمة األولية للموضوعات

  يف الدراسات امليدانية

  باالتصال قائمال
  واملسلمني عند املسيحيني

  ....)موافق، حيادي، معارض: (عة مضمون الرسالةطبي :الفصل األول
  .)العقلي، العاطفي أو املزيج: ( نوع األسلوب: املبحث الثاين

  ...)حديث مباشر، حوار، دراما: (نوع القالب: املبحث الثالث
  .قناعية عليهالتفاعل بني طبيعة املتلقي وأثر الرسالة اإل: الفصل الثاين

 جنسه، عمره، مـستواه الثقـايف، وضـعه        (: طبيعة املتلقي : البحث األول  
  ...)االقتصادي

 االنتبـاه   التعرض أو : (أسلوبه يف التعامل مع وسائل اإلعالم     : البحث الثاين  
  ).االنتقائي، الفهم االنتقائي، التذكر االنتقائي

  ).جيايب، سليبإ: (موقفه من وسائل اإلعالم: املبحث الثالث 
  .تصميم البحث :الفصل الثالث

  .التعريف اإلجرائي: ث األولاملبح
  .العينة البشرية: املبحث الثاين

  .عينة عناصر التوثيق: املبحث الثالث
  .مجع املادة العلمية: املبحث الرابع
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  .ترمجة العناصر: املبحث اخلامس
  .حتليل املادة العلمية: املبحث السادس

  .عرض النتائج: الفصل الرابع
  .املادة العلمية: املبحث األول

  .نتائج اختبار الفرضيات: حث الثايناملب
  .السمات العامة للتوجهات: املبحث الثالث
  .حتليالت إضافية: املبحث الرابع

  .اخلالصة واالستنتاجات والتوصيات: الفصل اخلامس
  .املنهج والنتائج خالصة: املبحث األول
  .مناقشة النتائج: املبحث الثاين

  .االستنتاجات: املبحث الثالث
  .التوصيات: ابعاملبحث الر
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�ج���Fא(��< J٢E�� �
  للقائمة األولية ملوضوعات البحث املكتيبمنوذج 

  
  :مدخل إىل الرأي العام واملنظور اإلسالمي

  :موضوعات الكتاب
  :املقدمة

  .مشكلة البحث
  .اجلهود السابقة

  .املعامل الرئيسة للمنهج
  :ظاهرة الرأي العام: الفصل األول

  .تقسيمات الرأي العام
  .الرأي والرأي العاممسات 

  .تكوين الرأي العام
  .مسة األغلبية

  .مراحل تكوين الرأي العام
  .وظائف الرأي العام

  :عناصر الرأي العام: لفصل الثاينا
  .عناصر الرأي العام

  .القضية
  .طبيعة اجلمهور العام
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  .فئات اجلمهور العام
  .املناقشات

  .األغلبية
  :جذور الرأي العام: الفصل الثالث

  . املعرفة املكتسبةطبيعة
  .املعتقدات

  .االجتاهات أو املواقف
  .وظائف االجتاهات أو املواقف

  .القيم
  .املعتقدات واالجتاهات والقيم

  الشخصية
  :املؤسسات اخلاصة والعامة: الفصل الرابع

  .املؤسسات االجتماعية
  .املؤسسات السياسية

  .رجال احلكم والرأي العام
  :سائل االتصالالرأي العام وو: الفصل اخلامس

  .االتصال الشخصي
  .االتصال اجلمعي

  .االتصال اجلماهريي
  :الرأي العام والصفوة: الفصل السادس

  .املقصود بالصفوة
  .السيطرة يف النهاية للصفوة

  :الشورى وقضاياه واملناقشة: الفصل السابع
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  .قضايا الشورى يف اإلسالم
 .طبيعة اجلمهور والشورى

 .املناقشة والشورى

 . واألغلبيةالشورى

 .وظائف الشورى والرأي العام

  .مالحظات عامة
  :الشورى واألغلبية والوظائف: الفصل الثامن

  .القضية
  .طبيعة اجلمهور

  .طريقة املناقشة والتعبري
  .دور األغلبية

  .والرأي العام.. األمر باملعروف
  :استقصاء الرأي العام: الفصل التاسع

  .دراسات الرأي
  .طرق استقصاء الري

  .تقصاء الرأي العاماس
 .منوذج مصغر الستقصاء الرأي
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��Eد���Fא(��< �
  منوذج لتقومي الكتابات العلمية

  
  ___________________________: عنوان البحث أو الكتاب
  ____________________________: اسم الباحث أو املؤلف
  ________________________: لبحثلاال التخصصي العام 

  _________________________________: ال الدقيقا

  :التقومي املفصل
الرجاء وضع عالمة يف املكان املناسب يف ضوء مرئياتك، وكتابـة التعليقـات             

ويف حالة احلاجة إىل أوراق إضافية الرجاء عنونة اإلضـافة          . زمة يف مواضعها  الال
  .باألرقام اخلاصة بكل فقرة

  )مدخل(كتاب متخصص عام -___ ص متعمق،حبث متخص- _ :نوع البحث -١
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: التعليق

  :أمهية اال الذي ينتمي إليه البحث أو الكتاب -٢
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا

  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
  :والتأليف يف هذا اال درجة أمهية املزيد من البحث -٣

  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
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  :درجة وضوح حدود البحث أو موضوع الكتاب كما أثبتها الكاتب -٤
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا

  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
  :لتزامه باألهداف اليت حددها الكاتب لبحثه أو كتابهادرجة  -٥
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: التعليق
  :نوع الرباط بني البحث أو الكتاب باجلهود السابقة -٦
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق

  :درجة وضوح معامل املنهج املستخدم يف البحث أو الكتاب -٧
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ف جداضعي 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
لبحث أو الكتاب أو عيناا وطريقة احلصول علـى         ادرجة مصداقية مصادر     -٨

  :املادة العلمية منها
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
سـتنباط أو   درجة كفاية طرق ووسائل حتليل املادة العلمية مثل طـرق اال           -٩

  :التحقيق التارخيي واختبارات االرتباط والتباين اإلحصائية
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
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درجة املوضوعية عند عرض النتائج ودرجة اإلتقان يف مناقشتها والتعليـق            -١٠
  :عليها
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
  استخدام األدلة واالستشهادات الالزمة وعرض النتائج مثـل قـوة           حسن -١١

  :ة واألشكال والصورينااالستشهادات وكميتها واجلداول والرسوم البي
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
املستخلص أو اخلالصة ملوضوع البحث ومنهجـه ونتائجـه         درجة متثيل    -١٢

  ):بالنسبة لألحباث(
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
  :وقائمة املراجع واطرادها) اهلوامش(دقة التوثيق بالنسبة للحواشي  -١٣
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ف جداضعي

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق
  .لتزامه باملنهج الذي صرح بهادرجة  -١٤

  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق

  : درجة مسامهة البحث يف اال الذي ينتمي إليه-١٥
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق

 



�
א�����������������א�����א������ �≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

�������������  ������������� ٧٩٨

  : درجة أصالة البحث أو الكتاب-١٦
  ممتاز :- ٧ -:- ٦ -:- ٥ -:- ٤ -:- ٣ -:- ٢ -:- ١ -: ضعيف جدا

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : التعليق

  :التوصية النهائية
الرجاء التأشري على واحد من اخليارات التالية، وميكن إضافة ملخص املـربرات            

  :تقدمي مناذج من التعديالت املقترحة الالزمة إلجازة البحث أو رفضه، أو
  . للمناقشة بدون تعديالتصاحل للنشر أو ____-
 صاحل للنشر أو املناقشة بتعديالت ثانوية مثل سالمة التعـبري وإعـادة             ____-

  ..الصياغة واالطراد
 صاحل للنشر بعد التعديالت األساسية مثل األخطاء التطبيقيـة ملنـهج           __ __-

  .البحث أو الكتاب أو خطأ بعض املعلومات
خللل يف املعامل الرئيسة ملنـهج البحـث        غري صاحل للنشر أو للمناقشة بسبب ا       -

  .و عرض نتائج البحثأو حتليلها أاملعتمد عند مجع املادة العلمية 
--------------------------------------------   

---------------------------------------------   
--------------------------------------------   
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  "ر"قيم احلرجة ملعامل االرتباط ال

 إجراء  يالحظ تقسيم درجة اخلطأ إىل قسمني للحصول على النقطة احلرجة، عند          
فإذا كانت  . أو ال يوجد   اختبار ذي اجتاهني، حيث تقول الفرضية يوجد ارتباط       

  .٩٥,٠ بدال من العمود ٩٧٥,٠ فإننا ننظر يف العمود ٠,٩٥ درجة الثقة

٩٥  ,٩٧٥  , ٩٩  ,٩٩٥,  
  جة الثقةدر 

  حجم العينة
٩٥٩ ,  ,934  ٥  ,٨٠٥  ,٨٧٨  
٩١٧,  ,882  ٦  ,٧٢٩  ,٨١١  
٨٧٥,  ,833  ٧  ,٦٦٩  ,٧٥٤  
٨٣٤,  ,789  ٨  ,٦٢١  ,٧٠٧  
٧٩٨,  ,750  ٩  ,٥٨٢  ,٦٦٦  
٧٦٥,  ,716  ١٠  ,٥٤٩  ,٦٣٢  
٧٣٥,  ,685  ١١  ,٥٢١  ,٦٠٢  
٧٠٨,  ,658  ١٢  ,٤٩٧  ,٥٧٦  
٦٨٤,  ,634  ١٣  ,٤٧٦  ,٥٥٣  
٦٦١,  ,612  ١٤  ,٤٥٧  ,٥٣٢  
٦٤١,  ,592  ١٥  ,٤٤١  ,٥١٤  
٦٢٣,  ,574  ١٦  ,٤٢٦  ,٤٩٧  
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٩٥  ,٩٧٥  , ٩٩  ,٩٩٥,  
  جة الثقةدر 

  حجم العينة
٦٠٦,  ,558  ١٧  ,٤١٢  ,٤٨٢  
٥٩٠,  ,542  ١٨  ,٤٠٠  ,٤٦٨  
٥٧٥,  ,528  ١٩  ,٣٨٩  ,٤٥٦  
٥٦١,  ,516  ٢٠  ,٣٧٨  ,٤٤٤  
٥٠٥,  ,452  ٢٥  ,٣٣٧  ,٣٩٦  
٤٦٣,  ,423  ٣٠  ,٣٠٦  ,٣٦١  
٤٠٢،  ,366  ٤٠  ,٢٦٤  ,٣١٢  
٣٦١،  ,328  ٥٠  ,٢٣٥  ,٢٧٩  
٣٣٠,  ,300  ٦٠  ,٢١٤  ,٢٥٤  
٢٨٦,  ,260  ١٨٥  ,٢٢٠,  80  

٢٥٦،  ,232  ١٦٥  ,١٩٦,  100 
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  عشرة آالف رقم عشوائي
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 ٢-عشوائية أرقام 
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  جدول توزيع ِتي

على  للشكل اهلرمي، وللحصول   متثل سوى النصف املوجب    النسبة املثبتة ال  
وذلك ألن النصف السليب مساو . صالنسب السلبية بالتماثل أي بإضافة عالمة ناق

ويالحظ تقسيم درجة اخلطأ إىل قسمني للحصول على النقطة         . للنصف املوجب 
أو ال   تبـاين احلرجة، عند إجراء اختبار ذي اجتاهني، حيث تقول الفرضية يوجد           

بدال من العمود , 975, فإننا ننظر يف العمود 95, فإذا كانت درجة الثقة. يوجد
-١(أ املسموح به هو ناتج طرح درجة الثقة من واحـد            ودرجة اخلط . ٩٥,٠

0,95 =,5 .(  
,995  ,99  ,975  ,95  

  درجة الثقة  90,
  درجة احلرية

63,657 31,821 12,706 6,314 3,078 1  

9,925 6,965 4,303 2,920 1,886 2 

5,851 4,541 3,182 2,353 1,638  3 

4,604 3,747 2,776 2,132 1,533 4 

4,032 3,365 2,571 2,015 1,476 5 

3,707 3,143 2,447 1,943 1,440 6 

1,499 2,998 2,365 1,895 1,415 7 

3.355 2,896 2,306 1,860 1,397 8 

3,250 2,821 2,262 1,833 1,383 9 

3,169 2,764 2,228 1,812 1,372 10 

3,106 2,718 2,201 1,796 1,363 11 

3,055 2,681 2,179 1,782 1,356 12 
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,995  ,99  ,975  ,95  
  درجة الثقة  90,

  درجة احلرية
3,912 2,650 2,160 1,771 1,350 13 

2,977 2,634 2,145 1,761 1,345 14 

2,947 2,602 2,131 1,753 1,341 15 

2,921 2,583 2,120 1,746 1,337 16 

2,898 2,567 2,110 1,740 1,333 17 

2,878 2,552 2,101 1,734 1,330 18 

2,861 2,539 2,093 1,729 1,328 19 

2,845 2,528 2,086 1,725 1,325 20 

2,831 2,518 2,080 1,721 1,323 21 

2,819 2,508 2,074 1,717 1,321 22 

2,807 2,500 2,069 1,714 1,319 23 

2,797 2,492 2,064 1,711 1,318 24 

2,787 2,485 2,060 1,708 1,316 25 

2,779 2,479 2,056 1,706 1,315 26 

2,771 2,473 2,052 1,703 1,314 27 

2,763 2,467 2,048 1,701 1,313 28 

2,756 2,462 2,045 1,699 1,311 29 

2,750 2,457 2,042 1,697 1,310 30 

2,704 2,423 2,021 1,684 1,303 40 

2,660 2,390 2,000 1,671 1,296 60 

2,617 2,358 1,980 1,658 1,289 120 

2,576  2,326 1,960 1,645 1,382 ∞ 
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  "ِزي" توزيع

على  للشكل اهلرمي، وللحصول   متثل سوى النصف املوجب    النسبة املثبتة ال  
ب الوذلك ألن النصف الـس    . النسب السلبية بالتماثل أي بإضافة عالمة ناقص      

لقد تعليم مواقع درجات الثقة املستخدمة كثريا بإضـافة     . مساو للنصف املوجب  
اء النسب التابعة لقيم زي األقل من واحـد،         كما مت إلغ  . إىل ما يف اجلدول    ٠،٥

  .لعدم احلاجة إليه ألغراض هذا الكتاب ٠,٠١و ٠,٠٠ والنسبة
  

,09  ,08  ,07  ,06  ,05  ,04  ,03  ,02  
  النسبة
  زي

,3621 ,3599 ,3577 ,3554 ,3531 ,3508 ,3485 ,3461 1,0 

,3830 ,3810 ,3790 ,3770 ,3749 ,3729 ,3708 ,3686 1,1 

,4015 ,3997 ,3980 ,3962 ,3944 ,3925 ,3907 ,3888 1,2 

 ,90       1,28 

,4177 ,4162 ,4147 ,4131 ,4115 ,4099 ,4082 ,4066 1,3 

,4319 ,4306 ,4292 ,4279 ,4265 ,4251 ,4236 ,4222 1,4 

,4441 ,4429 ,4418 ,4406 ,4394 ,4382 ,4370 ,4357 1,5 

,4545 ,4535 ,4525 ,4515 ,4505 ,4495 ,4484 ,4474 1,6 

,95              1,64 

,4633 ,4625 ,4616  ,4608 ,4599 ,4591 ,4582 ,4573 1,7 
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,09  ,08  ,07  ,06  ,05  ,04  ,03  ,02  
  النسبة
  زي

,4706  ,4699  ,4693  ,4686  ,4678  ,4671  ,4664 ,4656 1,8 

,4767 ,4761 ,4756 ,4750 ,4744 ,4738 ,4732 ,4726 1,9 

   ,975      1,96 

,4817 ,4812 ,4808 ,4803 ,4798 ,4793 ,4788 ,4783 2.0 

,4857 ,4854 ,4850 ,4846 ,4842 ,4838 ,4834 ,4830  2,1 

,4890 ,4887 ,4884 ,4881 ,4878 ,4875 ,4871 ,4868 2,2 

,4916 ,4913 ,4911 ,4909 ,4906 ,4904 ,4901 ,4898 2,3 

      ,99  2,33 

,4936 ,4934 ,4932 ,4931 ,4929 ,4927 ,4925 ,4922 2,4 

,4952 ,4951 ,4949 ,4948 ,4946 ,4945 ,4943 ,4941 2,5 

 ,995       2,58 

,4964 ,4963 ,4962 ,4961 ,4960 ,4959 ,4957 ,4956 2,6 

,4974 ,4973 ,4972 ,4971 ,4970 ,4969 ,4968 ,4967 2,7 

4981 ,4980 ,4979 ,4979 ,4978 ,4978 ,4977 ,4976 2,8 

,4986 ,4986 ,4985 ٥,498 ,4984 ,4984 4983 ,4982 2,9 

,4990 ,4990 ,4989 ,4989  ,4989 ,4988 ,4988 ,4987 3,0 
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  "كا تربيع"النقاط احلرجة الختبار 

القيمة املوضحة حتت كل درجة ثقة حتدد اخلطأ املسموح به عنـد تلـك               
 .احملددة الدرجة من الثقة ودرجة احلرية

,90  ,95  ,975  ,99  
  درجة الثقة  995,

  درجة احلرية

,015791 ,003932 ,000982 ,000157 ,000039 1  

,210720 ,102587 ,050636 ,020101 ,010025 2 

,584375 ,351846 ,215795 ,114832 ,071721 3 

1,063623 ,710721 ,484419 ,29711 ,20699 4 

1,610031 1,45476 ,831211 ,5543 ,41174 5 

2,20413 1,63539 1,237347 ,872085 ,675727 6 

2,83311 2,16735 1,68987 1,239043 ,989265 7 

3,48954 2,73264 2,17973 1,646482 1,344419 8 

4,16816 3,32511 2,70039 2,087912 1,734926 9 

4,86518 3,9403 3,24697 2,55821 2,15585 10 

3,07382 4,57481 3,81575 3,05347 2,60321 11 

6,3038 5,22603 4,40379 3,57056 3,57056 12 

7,0415 5,89186 5,00874 4,10691 3,56503 13 

7,78953 6,57063 5,62872 4,66043  4,07468 14 

8,54675 7,26094 6,26214 5,22935 4,60094 15 

9,31223 7,96164 6,90766 5,81221 5,14224 16 
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,90  ,95  ,975  ,99  
  درجة الثقة  995,

  درجة احلرية

10,0852 8,67176 7,56418 6,40776 5,69724 17 

10,8649 9,39046 8,23075 7,01491 6,26481 18 

11,6509 10,117 8,90655 7,36273 6,48398 19 

12,4426 10,5808 9,59083 8,2604 7,43386 20 

13,2396 11,5913 10,28293 8,8972 8,03366 21 

14,0415 12,338 10,9823 9,24549 8,64272 22 

14,8479 13,0905 11,6885 10,19567 9,26042 23 

15,6587 13,8484 12,4011 10,8564 9,88623 24 

16,4734 14,6114 13,1197 11,524 10,5197 25 

17,2919 15,3791 13,8439 12,1981 11,1603 26 

18,1138  16,1513  14,5733  12,8786  11,8076  27 

18,9392  16,9279  15,3079  13,5648  12,4613  28 

19,7677  17,7083  16,0471  14,2565  13,1211  29 

20,5992  18,4926  16,7908  14,9535  13,7867  30 

29,0505  26,5093  24,4331  22,1643  20,7065  40 

37,6886  34,7642  32,3574  29,7067  27,9907  50 

46,4589  34,1879  40,4817  37,4848  35,5346 60 

55,329  51,7393  48,5756  45,4418  43,2752  70  

64,2778  60,3915  57,1532  53,54  51,172  80 

73,2912  69,126  65,6466  61,7541  59,1963  90 

82,3581  77,9295  74,2219  70,0648  67,3276  100 
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  .القرآن الكرمي

  .العهد القدمي والعهد اجلديد: الكتاب املقدس
 حممد خلـف اهللا أمحـد،      براهيم، أنيس، عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي،      إ

  ).حياء التراث العريب ــإدار : بريوت( ٢طاملعجم الوسيط 
  ).١٣٩٥ ،القاهرة(مالء والترقيم يف الكتابة العربية اإلإبراهيم، عبد العليم، 

دار الباز للنـشر    : مكة املكرمة (،  علم احلديث ،   بن عبد احلليم    أمحد ابن تيمية، 
  ).١٤٠٥ ،والتوزيع

، ، حتقيق حممد بـن عبـد الـرزاق   نقض املنطق، بن عبد احلليم ، أمحدابن تيمية 
: القـاهرة (سليمان عبدالرمحن الصنيع، وصححه حممد حامد الفقـي         

  ).١٣٧٠ ،مكتبة السنة احملمدية
 ،دار صـادر  : بـريوت  (لسان العرب ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،        

١٤١٢.(  
  ).١٣٧٧ ،دار الفكر العريب: القاهرة (أصول الفقهأبو زهرة، حممد، 

ىل كتابة البحوث اجلامعية ورسـائل      إدليل  البراهيم،  إأبو سليمان، عبد الوهاب     
  ).١٤٠٤ ،مطبوعات امة: جدة (٢ط ،املاجستري والدكتوراه

 الدراسـات  كتابة البحث العلمي ومصادر   براهيم،  إ، عبد الوهاب    أبو سليمان 
  ).١٤٠٦ ،دار الشروق: جدة( ٣ط سالميةاإل

، وحممود حممد   عمة، عبد الرمحن بن حممد سليمان، وأنور أمحد حممد عبد اهللا           أبو
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 ،جامعة امللـك سـعود    : الرياض (حصاء التطبيقي  اإل براهيم هندي، إ
١٤١٠.(  

  ).١٩٨٨ ،دار العلم للماليني: بريوت(البالغة والتحليل األديب أمحد، أبو قحافة، 
ىل األصـول   إمنتهى الوصول واألمـل     بن عمر،    بكر، مجال الدين عثمان      وأب

  )١٤٠٥ ،دار الكتب العلمية: بريوت(واجلدل 
  ).١٤٠٢ ،للطباعة دار مصر: القاهرة( تسهيل املنطقالكرمي بن مراد، األثري، عبد 

حبث مكمل لدرجة املاجـستري     (،  احنراف األحداث األحيدب، سعد بن أمحد،     
 ،سالمية باملدينة املنورة  مام حممد بن سعود اإل    ىل فرع جامعة اإل   إمقدم  

١٤٠٩.(  
 ،شركة عكـاظ  : جدة (سالمير اإل األنثروبولوجيا والفك إمساعيل، زكي حممد،    

١٤٠٢.(  
مكتبة : القاهرة (٣ طاملنهج العلمي وتفسري السلوك   إمساعيل، حممد عماد الدين،     

  )١٩٧٨ ،النهضة املصرية
 ،املؤلـف نفـسه  : الرياض (منهج النقد عند احملدثني  األعظمي، حممد مصطفى،    

١٤٠٢.(  
مكتبـة األجنلـو    : قـاهرة ال(الرحملة الشفوية   : إمام، إبراهيم، اإلعالم اإلسالمي   

  ).١٩٨٠ ،املصرية
أنيس، إبراهيم، عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، حممد خلـف اهللا أمحـد،             

  ).١٣٨٠ ،دار إحياء التراث العريب: بريوت (٢ طاملعجم الوسيط،
 ، ترمجة حسن ياسـني وحممـد جنيـب   أساليب البحث العلمي أوجنل، أركان،   

  ).١٤٠٣ ،دارة العامةمعهد اإل: الرياض(
 حتقيق  الترقيم وعالمات يف اللغة العربية    ) ١٣٥٣-١٢٨٤( باشا، أمحد زكي،    
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  )١٤٠٨ ،سالميةمكتبة التوعية اإل: مصر (٣عبد الرمحن فودة، ط
دليل عملي يوضح   : SPSSباالنت، جويل، التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج       

، ترمجة خالـد العـامري      SPSS خطوة خبطوة كيفية استخدام برنامج    
  ).٢٠٠٦ ،دار الفاروق للنشر والتوزيع: القاهرة(

 ،وكالـة املطبوعـات   : الكويت (أصول البحث العلمي ومناهجه   بدر، أمحد،   
١٩٨٤.(  

، الجنلواوسينوبوس، بول ماس، أمانويل كنت       النقد التارخيي  بدوي، عبد الرمحن،  
  ).١٩٨٠ ،وكالة املطبوعات: الكويت (٤ط

خطواته، مناهجـه، أدواتـه، املفـاهيم       البحث العلمي تعريفه،    بدير، سهري،   
  ).١٩٨٢ ،دار املعارف: القاهرة (حصائية، كتابة التقريراإل

النهضة  دار: القاهرة (فن البحث العلمي  ب، عربه زكريا فهمي،     . ا. بفردج، و 
  ).١٩٦٣ ،العربية

بالط، فؤاد، ورفيق الصبان، سعد لبيب، وأمحد البيجاوي، فيـصل الياسـري،            
إحتـاد إذاعـات    : تونس (تلفزيوين يف الدول العربية   نتاج ال قضايا اإل 

  ).الدول العربية ــ
: القـاهرة ( الترقيم وعالماته يف اللغة العربية       براهيم،إبن فودة، عبد الرمحن بن      

  ).١٤٠٨ ،مكتبة التوعية
: القـاهرة  (دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة      بوكاي، موريس،   

  ).١٩٧٨ ،املعارف دار
مكتبـة  : الريـاض  (أسباب اختالف الفقهاء  ، عبد اهللا بن عبد احملسن،       التركي

  ).١٣٩٧ ،الرياض احلديثة
  ).ــاملكتبة اإلسالمية : بريوت ( سنن الترمذيالترمذي، حممد بن عيسى،
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مناهج البحث يف التربية وعلـم      جابر، جابر عبد احلميد، أمحد خريي كاظم،        
  ).١٩٧٨ ،دار النهضة العربية: القاهرة( ٢ طالنفس

أساليب تقومي برامج الدراسـات العليـا يف اجلامعـات          جامعة امللك سعود،    
  ).١٤٠٨ ،كلية الدراسات العليا: الرياض (السعودية

كلية الدراسـات   : الرياض (ندوة رسالة املاجستري باجلامعة   جامعة امللك سعود،    
  ).١٤٠٨ ،العليا

اجلامعة : املدينة املنورة  ( العقل والنقل عند ابن رشد     اجلامي، حممد أمان بن علي،    
  ).١٤٠٤ ،سالميةاإل

سـالمية  مناهج البحث واملصادر يف الدراسات اإل     مجال الدين، حممد السعيد،     
  .)١٤٠١ ،املؤلف نفسه: القاهرة( ٢ط

واقع تدريس التعبري الكتايب احلر يف مادة اللغـة         مجيب، عواطف حممد علي مجيب،      
وي مبدارس البنات يف حمافظـة      لتلميذات الصف الثالث الثان    اإلجنليزية

الطائف ومقترحات تطويره من وجهة نظر معلمات اللغـة اإلجنليزيـة       
، مقدم لنيل درجة املاجستري من كلية التربية        واملشرفات التربويات عليها  

  م١٩٩٧-هـ ١٤١٧ عة أم القرى مبكة املكرمة عاممجبا
  ).١٤٠٠ ،ثقافةدار ال: الدار البيضاء(مناهج البحث يف اللغة حسان، متام، 

 ،عامل الكتـب  : القاهرة(عالم األسس واملبادىء     حبوث اإل  حسني، مسري حممد،  
١٩٦٧.(  

ىل آخـر القـرن الرابـع       إاملخطوط العريب منذ نشأته     احللوجي، عبد الستار،    
  ).١٤٠٣ ،سالميةمام حممد بن سعود اإل اإلجامعة: الرياض (اهلجري

  ).١٣٠٤ ،دار العلوم: الرياض (مدخل لدراسة املراجععبد الستار، ، احللوجي
والنشر  املنارة للطباعة : جدة (حماضرات يف حتقيق النصوص   اخلراط، أمحد حممد،    
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  ).١٤٠٤ ،والتوزيع
 ،دار القلـم  : دمـشق  (عراب القرآن إ منهج األخفش يف     اخلراط، أمحد حممد،  

١٤٠٨.(  
: دمـشق  (منهج البغدادي يف حتقيق النـصوص اللغويـة       اخلراط، أمحد حممد،    

  ).١٤٠٨ ،القلم ردا
: بـريوت  (١١ط،  حملات املكتبة والبحـث واملـصادر    اخلطيب، حممد عجاج،  

  ).١٤٠٧ ،الرسالة مؤسسة
: بـريوت  (مناهجها ومـصادرها  : البحوث األدبية ملنعم،  اخفاجي، حممد عبد    

  ).١٩٨٠ ،الكتاب اللبناين دار
  ).١٤٠١ ،دار القلم: كويت (علم أصول الفقهخالف، عبد الوهاب، 

الدليل العملي الـذي    : SPSSلفاروق، التحليل اإلحصائي باستخدام برامج      دار ا 
يأخذ بيدك خطوة خطوة لتتعرف على كيفية حتليل البيانات باستخدام          

صدار رقـم   اإل (Windows اليت تعمل على نظام التشغيل       SPSSبرامج  
 ،دار الفـاروق  : القاهرة( .٢٠٠٥، جلويل باالنت، الطبعة الثانية      )١٢

  )م٢٠٠٧
، ترمجة حممد نبيل  مناهج البحث يف التربية وعلم النفس     الني، ديوبولد ب فان،   د

نوفل، سليمان اخلضري، وطلعت منصور غريال، ومراجعة سيد أمحد         
  ).١٩٨٦ ،مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة(عثمان 

دراسـة  : نظرية القياس األصويل منهج جترييب إسـالمي      داود، حممد سليمان،    
  ).١٤٠٤ ،دار الدعوة: ريةسكنداال (مقارنة

  ).١٤٠٣ ،مؤسسة الرسالة: بريوت (العلوم البحتةالدفاع، علي عبد اهللا الدفاع، 
نـسانية، يف   سالمية يف االعالم والعالقات اإل    الركايب، زين العابدين، النظرية اإل    
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النـدوة العامليـة    : الريـاض  (نسانيةسالمي والعالقات اإل  عالم اإل اإل
  .٣٣٥-٢٩٢ص ) ١٣٩٩ ،سالميللشباب اإل

، ترمجة أنيس فرحية،     مناهج العلماء املسلمني يف البحث العلمي      روزنتال، فرانتز، 
  ).١٤٠٣ ،دار الثقافة: بريوت(ومراجعة وليد عرفات 

 ،دار اتمع للنشر والتوزيـع    : جدة (كتاب التوحيد الزنداين، عبد ايد عزيز،     
١٤٠٨.(  

املكتـب  : بـريوت  (الفكـري منطق ابن تيمية ومنهجه     الزين، حممد حسين،    
  ).١٣٩٩ ،سالمياإل

لوس ( مقدمة يف طرق البحث يف العلوم االجتماعية      السامل، فيصل، توفيق فرح،     
  ).١٩٧٩ ،جمموعة أحباث الشرق األوسط: اجنليس والكويت
حتقيـق عبـد اهللا حممـد الـصديق         ،  املقاصد احلسنة السخاوي، مشس الدين،    

  )١٣٩٩ ، الكتب العلميةدار: بريوت(الوهاب عبد اللطيف  وعبد
أساسيات البحث العلمـي    سلطان، حنان عيسى، وغامن سعيد شريف العبيدي،        

  ).١٤٠٤ ،دار العلوم للطباعة والنشر: الرياض (النظرية والتطبيق بني
: الريـاض  (سـالمي منهج كتابة التاريخ اإل   السلمي، حممد بن صامل العلياين،      

  ).١٤٠٦ ،طيبة للتوزيع والنشر دار
، حممد أزهر سعيد، قبيس سعيد الفهادى، صـفاء يـونس صـفاوي،             السماك

وزارة التعليم العـايل والبحـث      : املوصل (يف البحث العلمي   األصول
  ).١٤٠٠ ،العلمي

  ).١٣٦٨ ،دار الفكر: بريوت (تقان يف علوم القرآن اإلالسيوطي، جالل الدين،
  ).١٩٧٣ ،صريةمكتبة النهضة امل: القاهرة (أصول النقد األديبالشايب، أمحد، 

مكتبة : القاهرة (١٦طكيف تكتب حبثا أو رسالة دراسة منهجية        شليب، أمحد،   

 



≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈� �����א/.א_����7א����.������3���� �

�������������  ������������� ٨١٥

  ).١٩٨٣ ،النهضة املصرية
  ).١٩٨٤ ،املؤلف: القاهرة(اخلرب الصحفي وضوابطه اإلسالمية شليب، كرم، 

: الريـاض  ("٢"أسسه  أصول اإلعالم اإلسالميةالشنقيطي، سيد حممد سادايت،    
  ).١٤٠٩ ،عامل الكتب

 مذكرة أصول الفقه على روضـة النـاظر         الشنقيطي، حممد األمني بن املختار،    
  ).١٣٩١ ،دار القلم: بريوت (للعالمة ابن قدامة

التصنيف العشري مللفل ديوي، موجز التصنيف   الشنيطي، حممود، أمحد كابش،     
 اجلمعية املصرية للوثائق واملكتبات،   : القاهرة(، ترمجة وتعديل،    العشري
  ).١٩٨٠ ،ملبدئيةالنسخة ا
 دار العلـم  : بـريوت  (منهل الواردين شرح رياض الصاحلني    الصاحل، صبحي،   
  ).١٩٧٠ ،للماليني

 أساليب ومناهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية      الصباب، أمحد عبد اهللا،     
  ).١٤١٠ ،مكتبة مصباح: جدة(

 تصنيف املعرفة والعلوم يف ضـوء خـصائص األمـة         الصفدي، أمحد عصام،    
  ).١٤١١ ،املؤلف نفسه: الرياض( سالميةاإل

 ،امة: جدة ( الطرق اإلحصائية  ئمبادالصياد، جالل، عبد احلميد حممد ربيع،       
١٤٠٤.(  

الصياد، زين العابدين البشري، أمحد عودة، عبد الرمحن أبو عمة، عبد اهللا العثيم،             
  ).١٤٠٥ ،وزارة املعارف: الرياض( اإلحصاء الوصفي

ين البشري، أمحد عودة، عبد الرمحن أبـو عمـة، عبـد اهللا،             الصياد، زين العابد  
  ).١٤٠٥ ،وزارة املعارف: الرياض (حتمال وتطبيقات اإلحصاءاال

  ).١٩٨٩ ،امة: جدة( ٤ ط، اإلحصاءئمبادالصياد ، عادل مسرة، 
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مكتبـة  : الرياض (اإلعالم اإلسالمي النظري يف امليزان    ،  صيين، سعيد إمساعيل  
  ).هـ١٤١٧ ،امللك فهد الوطنية

، املدينة املنـورة    جملة احلكمة ،  "اإلنسان والقضاء والقدر  "صيين، سعيد إمساعيل،    
  .٤٥٦-٤٢٣ ص ١٤٢٧ ، مجادى الثانية٦، ٣٣: العدد

: الريـاض  (احلوار النبوي بني املسلمني وغري املـسلمني      ،  صيين، سعيد إمساعيل  
  ).هـ١٤٢٦ ،مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين

 عدد  ، جملة الطالب  مساعيل، ظاهرة األسلمة أو التأصيل اإلسالمي،     صيين، سعيد إ  
  .٣٧-٣٤: ١٤١٤ ،عدد حمرم ٣٤-٣٢: ١٤١٣ ،ذي القعدة

مكتبـة  : املدينة املنـورة   (عالقة املسلمني بغري املسلمني   صيين، سعيد إمساعيل،    
  ).هـ١٤٢ ،الفجر اإلسالمية دار

فـه جبامعـات اململكـة    عالمي وأهدافلسفة التأهيل اإلصيين، سعيد إمساعيل،    
 ،عـالم جبامعـات اململكـة     امللتقى األول لرؤساء أقسام اإل    : الرياض(

١٤١٠.(  
رسالة دكتوراه  ( القائم باالتصال عند املسيحني واملسلمنيصيين، سعيد إمساعيل،

مقدمة إىل املعهد العايل للدعوة اإلسالمية، فرع جامعة اإلمام حممد بن           
  ).١٤٠٨ ،ورةسعود اإلسالمية باملدينة املن

دار احلقيقـة   : القـاهرة  (سـالمي عالم اإل ىل اإل إمدخل  صيين، سعيد إمساعيل،    
  ).١٤١١ ،عالم الدويللإل

صيين، سعيد إمساعيل، معايري تقومي العملية العملية التربوية يف مرحلة الدراسـات            
أساليب تقومي بـرامج الدراسـات العليـا يف اجلامعـات           العليا، يف   
  .)٢٠٥-١٧٩: ١٤١١ ،امعة امللك سعودج: الرياض (السعودية

، حبث  مناهح التأهيل اإلعالمي واألبعاد اخلمسة للمعرفة     صيين، سعيد إمساعيل،    
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مقدم يف الندوة العربية السادسة لعومل اإلعالم واالتـصال املنعقـد يف            
  .٢٥/٧/١٩٨٩-٢٢اجلزائر بني 

: هرةالقـا (طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره     : البحث األديب ضيف، شوقي،   
  ).١٩٨٦ ،املعارف دار

جامعـة املوصـل    : املوصل (منهج البحث يف املثل السائر    الطاهر، علي جواد،    
١٩٨٢.(  

: جـدة  (البحث العلمي احلديث  ظاهر، أمحد مجال الدين، وحممد أمحد زبادة،        
  ).١٣٩٩الشروق  دار

: بـريوت  (٢ ط ،أسس البحث العلمي يف العلـوم الـسلوكية       عاقل، فاخر،   
  ).١٩٨٢ ،مالينيالعلم لل دار

: القاهرة (،ىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي     إاملدخل  عبد التواب، رمضان،    
  .)١٩٨٢ ،مكتبة اخلاجني

  ).١٤٠٤ ،دار الشروق: جدة (عالمحتليل احملتوى يف حبوث اإل، عبد احلميد
 املكتبـة : مكة املكرمـة   (عالمدراسة اجلمهور يف حبوث اإل    عبد احلميد، حممد،    

  ).١٩٨٧ ،الفيصلية
 حتليـل املـضمون يف    عبد الرمحن، عواطف، ونادية سامل، ليلى عبـد ايـد،           

  ).١٩٨٣ ،العريب للنشر والتوزيع: القاهرة (عالميةالدراسات اإل
: القاهرة( األديب يف القرن اخلامس اهلجري       د اجتاهات النق  عبد الرمحن، منصور،  

  ).١٣٩٧ ،مكتبة األجنلو املصرية
  ).١٩٧٩ ،دار الفكر العريب: القاهرة( يف التربية البحثعبود، عبد الغين، 

مفهومه : البحث العلميعبيدات، ذوقان، وعبد الرمحن عدس، وكايد عبد احلق، 
  ).دار حممد الوي للنشر والتوزيع ــ: عمان ( أساليبه-أدواته-
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  ).١٩٨٦ ،دار املعارف: القاهرة (٤ ط،منهج البحث التارخييعثمان، حسن، 
، ترمجـة املركـز   ىل حبوث االتصال اجلماهريي   إاملدخل  مي،  عدوان، نواف، تقد  

 ،املركز العريب لبحوث املستمعني واملـشاهدين     : بغداد(العريب للبحوث   
١٩٨٨.(  

  ).١٤٠٤ ،دار الشروق: جدة (دراسات يف فن التحرير الصحفي، عزت
  ).١٤٠٣ ،دار الشروق: جدة(  حبوث يف اإلعالم اإلسالميعزت، حممد فريد،

  ).١٤٠٦ ،املؤلف نفسه: الرياض (ليل الباحث يف العلوم السلوكيةد، العساف
 ،املؤلف نفـسه  : الرياض(،  ىل البحث العلمي  إاملدخل  العساف، صاحل بن محد،     

١٤٠٩.(  
، فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري      العسقالين، أمحد بن علي بن حجر،       

  ).دار املعرفة ــ: بريوت(
دار النهـضة   : بـريوت  (ناهج البحث  املنطق وم  بد القادر حممد،   ع علي، ماهر 

  )١٤٠٥ ،العربية
دار الشروق للنـشر    : جدة (البحث العلمي مناهجه وتقنياته   عمر، حممد زيان،    

  ).١٤٠٧ ،والتوزيع والطباعة
مكتبة األجنلو  : القاهرة (عالميةمناهج البحث االجتماعية واإل   عمر، نوال حممد،    

  ).١٩٨٦ ،املصرية
ارخيية مع تعليقة يف منهج البحـث وحتقيـق         دراسات ت العمري، أكرم ضياء،    
  ).١٤٠٣ ،سالميةاجلامعة اإل :املدينة املنورة (املخطوطات

املدينـة   (خصائصه وتنظيماتـه األوىل   : اتمع املدين يف عهد النبوة    العمري،  
  ).١٤٠٣ ،اجلامعة اإلسالمية: املنورة

 ،معـة مؤسسة شـباب اجلا   : سكندريةاال (مناهج البحث عناية، غازي حسني،    

 



≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈� �����א/.א_����7א����.������3���� �

�������������  ������������� ٨١٩

١٤٠٣.(  
 ٣ط ، مناهج البحث يف اجلغرافيـا بالوسـائل الكميـة   الفرا، حممد علي عمر، 

  ).١٩٧٨ ،وكالة املطبوعات: الكويت(
 جتماعيـة مقدمة يف طرق البحث يف العلـوم اال       فرح، توفيق، وفيصل السامل،     

  ).١٩٧٩ ،املؤلفون: الكويت(
: القـاهرة  ( لمي فن البحث الع  أ، ب بفردج،  . و) مترجم(فهمي، عزبة زكريا،    

  ).١٩٦٣ ،دار النهضة العربية
 ،دار املريخ: الرياض ("اجلداول"التصنيف العشري املوجز مساعيل، إفهمي، فؤاد 

١٣٩٩.(  
 ٤ط ،املرشد يف كتابة األحبـاث فودة، حلمي حممد، عبد الرمحن صاحل عبد اهللا،      

  ).١٩٨٣ ،دار الشروق: جدة(
وزارة  (سـالمي  يف الفقـه اإل    رجال ومنـاهج  قاسم، حممد زكي الدين حممد،      
  ).١٤٠٤ ،سالميةدارة الشئون اإلإ: سالميةاألوقاف والشئون اإل

 :القاهرة (سالمي ومناهج البحث فيهمصادر التاريخ اإلمساعيل، إكاشف، سيدة 
  ).١٣٩٦ ،مكتبة اخلاجني

، اجلزء األول   اإلحصاء وطرق تطبيقه يف ميادين البحث العلمي      كوجنو، أنيس،   
  ).١٩٧٧ ،سة الرسالةمؤس: بريوت(

 اجلزء الثـاين  اإلحصاء وطرق تطبيقه يف ميادين البحث العلمي،       كوجنو، أنيس، 
  ).١٤٠٠ ،مؤسسة الرسالة: بريوت(

: بـريوت (، ترمجة حممد مندور     منهج البحث يف األدب واللغة    النسون وماييه،   
  ).١٩٨٢ ،دار العلم للماليني

  ).١٩٧٩ ،الكويت (رآنعالم يف القمن قضايا اإلالوند، حممد رمضان، 
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، حتقيـق  حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذياملباركفوري، حممد عبد الرمحن،     
  ).١٣٨٧ ،تبة السلفيةكامل: املدينة املنورة( عبد الرمحن حممد عثمان

: سـكندرية اال (النسق القرايب : طرق البحث األنثروبولوجي  حمجوب، عبده،   
  ).١٩٨٥ ،املعرفة دار

 ،مكتبـة اخلـاجني   : القاهرة(سئولية اإلعالمية يف اإلسالم     حممد، سيد حممد، امل   
١٤٠٣.(  

 ،دار املعرفـة اجلامعيـة    : سـكندرية اال ( البحث االجتماعي  حممد، حممد علي،  
١٩٨٥.(  

 :الريـاض  (ميسرات البحث العلمي عند املسلمني    مرسي، حممد عبد العلمي،     
  ).١٤٠٨ ،سالميةمام حممد بن سعود اإلجامعة اإل

 الدوريات العربية للكتب ودورها يف اختيار وبناء        الرمحن سليمان، املزيين، عبد   
رسالة ماجـستري   ( اموعات يف املكتبات باململكة العربية السعودية     

مام حممـد بـن سـعود       ىل كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإل     إمقدمة  
  ).١٤٠٨ ،سالميةاإل

 كتابة التـاريخ    منهجمسعود، مجال عبد اهلادي حممد، وفاء حممد رفعت مجعة،          
 ،دار الوفـاء للطباعـة والنـشر      : املنصورة(سالمي ملاذا؟ وكيف؟    اإل

١٤٠٧.(  
: الريـاض  (١٣٨٦ الكتاب اإلحصائي السنوي      مصلحة اإلحصاءات العامة،  

قتصاد الوطين، اململكـة    مصلحة اإلحصاءات العامة، وزارة املالية واال     
  ).العربية السعودية

: بـريوت  (٣ ط ، العلمية للطالب اجلامعيني   البحوثملحس، ثريا عبد الفتاح،     
  ).١٤٠٢ ،دار الكتاب اللبناين
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املنـهج األنثروبولـوجي يف دراسـة مـصادر         املنصف، بن عبـد اجلليـل،       
  ).١٩٨٩ ،دار املعلمني العليا: سوسة، تونس (سالمي األوىلالفكراإل

: ضالريـا  (قتصادية واإلدارية  اإلحصاء للعلوم اال   ئمباداملنفيخي، حممد فريز،    
  ).١٤٠٤ ،مكتبة اخلرجيي

: سكندريةاال (يبوسالمي واملنهج األور  منهج النقد التارخيي اإل   موايف، عثمان،   
  ).١٩٨٤ ،دار املعرفة اجلامعية

 نـسانية سـالمي والعالقـات اإل    عالم اإل اإلالندوة العاملية للشباب اإلسالمي،     
  ).١٣٩٩ ،سالميالندوة العاملية للشباب اإل: الرياض(
سالم واكتشاف املنهج العلمـي  مناهج البحث عند مفكري اإلمي،  النشار، سا 

  ).١٣٠٤ ،دار النهضة العربية: بريوت (سالميالعامل اإل يف
استخدام العينات يف جمال البحوث امليدانيـة       نصر، عبد العظيم احلسن حممد،      

  ).١٤٠٢ ،معهد اإلدارة العامة: الرياض(
عت منصور غريال، ومراجعة سيد    نوفل، حممد نبيل نوفل، سليمان اخلضري، وطل      

 مناهج البحث يف التربيـة وعلـم الـنفس،        أمحد عثمان، مترمجون،    
  ).١٩٨٦ ،مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة(ب فان دالني  ديوبولد

دار إحيـاء   : القاهرة ( صحيح مسلم  سابوري، مسلم بن احلجاج القشريي،    يالن
  ).١٣٧٤ ،الكتب العربية
حبـث  (ة التلفازية واستخدامها يف جمال الـدعوة        التمثيليهادي، حممد حسن،    

مام حممـد بـن     ىل فرع جامعة اإل   إتري مقدمة   سمكمل لنيل درجة املاج   
  ).١٤٠٥ ،سالمية باملدينة املنورةسعود اإل

  ).ــ دار ضة مصر للطبع والنشر: القاهرة (النقد األديبهالل، حممد غنيمي، 
اجلمعيـة  : الرياض (سالميةيعة اإل  االجتهاد يف الشر   براهيم،إاهلويش، حممد بن    
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  ).١٣٩٩ ،العربية السعودية للثقافة والفنون
، ترمجة بدرية شوقي عبد الوهـاب     حصاء األولية يف اإل   ئاملباد،  .هويل، بول ج  

  ).١٩٦٠ ،دار جون وايلي وأبنائه: نيويورك(حممد كامل الشبيين و
يئـة املركزيـة    اهل: الريـاض  ( ١٣٩٠ خطة التنميـة  اهليئة املركزية للتخطيط،    

  ).للتخطيط، اململكة العربية السعودية
النصف : النشرة النصفية إلحصاءات البلديات   وزارة الشئون البلدية والقروية،     

وزارة الشئون البلديـة والقرويـة،      : الرياض( ١٣٩٧األول من عام    
  ).اململكة العربية السعودية

ىل إاملرشد الوثيق   ي،  الياسني، جاسم بن حممد بن مهلهل، عدنان بن سامل الروم         
  ).١٤٠٧ ،دار الدعوة: الكويت (مراجع البحث وأصول التحقيق
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