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 القراءة البحثية 

للقراءة البحثية وسائط علمية كالكتب العلمية الرصينة، واملقاالت العلمية، والرسائل اجلامعية. هذه     
الوسائط ميكن أن حنصل عليها من املكتبات الرقمية واملكتبات يف الفضاء امليداين سواء أكانت جامعية،  

 أم عامة، أم جتارية. 

 خطوات القراءة البحثية 
جمال النقد  ، فعلى سبيل املثال حتديد جمال البحث أو موضوعه رئيس أو عام:  من هدف االنطالق -1

 احلديث أو موضوع حمدد مثل التأويلية. 
أو هبدف استلهام عناصر فرعية   ،القراءة األولية: قراءة للمصادر هبدف البحث عن موضوع حمدد -2

 للبحث. 
أو  ،الرؤية خبصوص عناصر البحث الفرعية ضحية قد تتحتديد أهداف فرعية: بعد القراءة األول -3

 بعضها.
القراءة األولية يكون موضوع البحث أو عناصره الفرعية دون وضوح عند الشروع يف القراءة املوجهة:  -4

واضحة يف ذهن الباحثة فإهنا تقرأ قراءة أخرى للرتكيز على كل عنصر من عناصر  غدوتوعندما يف املعامل، 
 موضوع البحث. 

للوقت  ا التدوين: يلزم تدوين مواضع املعلومات يف بطاقات سواء أكانت ورقية أم إليكرتونية اختصار  -5
على نسبة املعلومات ملصادرها حتراي  لألمانة العلمية.  اوحرص   ،واجلهد  

 
:الوسائط العلميةالتعامل مع   

مصدر البحث اجليدمعايري  -أ  
ثقة مكان النشر؛ فاجمللة العلمية احملكمة متنح املقالة   صدراملاملوثوقية: من املعطيات اليت قد تكسب -

من غريها. ومن املعطيات أيضا اسم املؤلف؛ فإذا كان   أكثر ، وبعض دور النشر ثقةموثوقيةالعلمية 
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أكرب. موثوقيةاملؤلف مربز ا يف جماله فإنه ينال   
الثانوي القائم على الكتاب  صدراملاألويل يف موضوع أو جمال أوىل ابالهتمام من  صدراألمهية: امل-

 األويل. 
العامة اليت متس املوضوع   صادراملختصة يف موضوع ما أوىل ابألخذ من امل صادرالتخصص: تعترب امل-

 مسًّا سريع ا.
املصدر  حديثة ملواكبة مستجدات املوضوع. وال يعين هذا إيالء  صادراحلداثة: من املهم االستعانة مب-

وإغفال املعايري األخرى. األحدث أمهية أكرب   
 

التصميم اهليكلي ألهم مصادر البحث-ب  
الكتب العلمية: تتألف الكتب العلمية الرصينة عادة من غالف خارجي حيمل عنوان الكتاب واسم   -أ

املؤلف ودار النشر، ومن غالف داخلي حيوي معلومات أكثر عن النشر مثل سنة النشر ومكان النشر  
عة. وتتألف كذلك من فهرس مبحتوايت الكتاب أييت عادة بعد الغالف الداخلي  وحيوي أيضا ترتيب الطب

وقد أييت يف آخر الكتاب. ومن أهم ما تتألف منه الكتب العلمية املقدمة اليت حتوي فرضيات الدراسة أو  
ما  أسئلته وأهم املسائل اليت تعاجلها. أييت بعد املقدمة منت الكتاب الذي يعاجل موضوع الكتاب وعادة 
يقسم إىل فصول. مث أتيت خامتة الكتاب اليت تلخص أهم نتائج الدراسة وتطرح عددا من املقرتحات  

. وقد يضم  االيت تنسق حبسب أسلوب البحث وترتب هجائي   صادر البحثية. بعد اخلامتة أتيت قائمة امل
 الكتاب مالحق تضم جداول وصور ا وفهارس تتصل ابلدراسة. 

أهم أسئلة البحث وحمتوايته ونتائجه   ويحي ذياملقالة عادة مبلخص البحث ال املقالة العلمية: تبتدئ -ب 
إبجياز. وقد تستغين بعض املقاالت العلمية عن امللخص. أتيت بعد امللخص مقدمة البحث وهي جزء  

رئيس ال يستغين عنه أي حبث. واملقدمة تضم أهداف البحث وأسئلته وحمتوايته. أييت بعد املقدمة منت 
لذي يتناول أدبيات البحث مبعىن اجلهود السابقة اليت يرتكز عليها البحث. مث يستعرض منت البحث ا

البحث منهج البحث من حيث طريقة استخدام منهج البحث، ووسائله من كمية وكيفية. أييت بعد  
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م ما جاء  منهج البحث يف املنت التحليل والنقاش والنتائج لعينة البحث. وبعد املنت جتيء اخلامتة وفيها أه
. وقد تضم صادريف الدراسة من حمتوايهتا ونتائجها وفيها أيضا توصيات الدراسة. وبعد اخلامتة قائمة امل

 بعض املقاالت العلمية مالحق.


