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 الخاصة بمقياس منهج البحث األثري المحاضرات

 المستوى: سنة ثانية تخصص لغة وحضارة إسالمية                     األستاذة: أميمة ممول    

 الحفرية األثرية األولى:  المحاضرة

من الناحية األثرية ىو جميع أعمال الحفر التي يقوم بيا  المقصود بيذا المصطمح مفهوم الحفرية:  -1
األثرية من أجل استخراج األثار الموجودة في باطن األرض المختصون في عمم األثار بالمواقع والمناطق 

 التي تعتبر شاىد مادي عن الحياة في الحضارات السابقة.

 يمكن تقسيم الحفرية إلى ثالثة أنواع وتتمثل في: أنواع الحفرية: -2

في  لقد تم اإلشارة إلى مفيوم ىذه الحفرية عند تطرقنا إلى المسح اإلنقاذي الحفري اإلنقاذية: -أ
المحاضرات السابقة، وما تجدر بو اإلشارة ىنا ىو أنو في ىذا النوع من الحفرية اليتم تحضير ممف أثري 

 باإلضافة إلى عدم اتباع المناىج العممية.

بعدما تتم المعاينة الميدانية لمموقع والتأكد من احتوائو عمى بقايا أثرية، ويتم تجييز  الحفرية الوقائية: -ب
 ثم اإلنطالق في الحفرية تبعا لممناىج العممية المبرمجة.الممف األثري 

المقصود بيذا النوع أنو يتم التحضير لمحفرية قبل اإلنطالق في العمل وذلك الحفرية المبرمجة:  -ج
بتكوين ممف أثري حول الموقع وتحديد الشخص المكمف باإلشراف عمييا والفريق المشارك باإلضافة إلى 

 عمى تمويل الحفرية وتحضير األجيزة والوسائل المساعدةفي العممية. تحديد الجية المسؤولة

 المناهج المعتمدة في الحفر: -3

تعتمد ىذه الطريقة عمى تقسيم المنطقة إلى أربعة أجزاء متساوية في ىيئة دائرة ويتم  طريقة فان كيفن: -أ
 الحفر في جزءين متقابمين رأسيا.

م( ويقدر  5×5تعتمد ىذه الطريقة عمى تقسيم الموقع إلى مربعات متساوية المقاس ) طريقة ويمر: -ب
 م.1عرض الممرات الفاصمة بـــــ 

تعتمد ىذه الطريقة عمى حفر كل المنطقة دون ترك أي مجال مفتوح حيث يتم الحفر  طريقة هاريس: -ج
 بطريقة منظمة حيث يتم إزالة طبقة بعد طبقة.
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يتم فييا تقسيم الموقع إلى مربعات متساوية ثم تحفر المربعات التي تالمس أضالع  طريقة الشطرنج: -د
 م(.10×10المربع األوسط الذي يترك دون حفر وتقدر المقاسات بــــ )

 خطوات الحفرية )المراحل المتبعة في الحفر(: -4

البد من تحديد المنطقة التي سيتم فييا إجراء الحفرية إنطالقا من المخمفات  تحديد حيز الحفرية: -أ
ن لم تكن موجودة فيتم اإلستعانة بالصور الجوية والخرائط  الطبوغرافية التي تساعد المعمارية البارزة وا 

لمال عمى تحديد أماكن تواجد األثار واليدف من تحديد حيز الحفرية ىو اإلقتصاد في الجيد والوقت وا
 والحصول عمى أكبر قدر من المعمومات.

غالبا ما يتم تحديد مكان معين من الموقع تنقل إليو األتربة الناتجة عمى  تحديد موضع الرديم: -ب
عمميات الحفر بعد التأكد من خموىا من البقايا األثرية، ويكون اتجاىيا معاكس التجاه ىبوب الرياح وبعد 

 اسطة شاحنة إلى منطقة بعيدة عن الموقع.تجمع كمية معينة يتم نقميا بو 

بعد اختيار المنيج المالئم لطبيعة المنطقة والموقع يتم تحديد النقطة المرجعية  تخطيط الحفرية: -ج
بشيء ثابت في األرض ثم يحدد اتجاه الشمال ويرسم خط بواسطة حبل مشدود بين وتدين ويتم وضع 

خط شرق غرب بطريقة متعامدة مع الخط  ويرسم° 00ــــجياز النيفومتر في وسط الخط ويتم إدارتو ب
السابق، وبعدىا يتم تقسيم الموقع إلى شبكة من المربعات حسب الطريقة التي تم اختيارىا، ثم يتم وضع 
 شريط متري عند نقطة الصفر في الجية الشمالية والثاني في الجية الشرقية ويتم تمديدىما بمقاس معين.

بعد تخطيط الحفرية يتم توزيع أفراد البعثة عمى مجموعات تتوافق مع المقاسات  الشروع في الحفر: -د
 المختارة وفي كل مجموعة يكون ىناك شخص مسؤول والذي يراقب سير العمل.

ويتم الحفر بإزالة طبقة بعد األخرى حتى الوصول إلى الطبقة األصمية مع اتخاذ الحيطة والحذر لعدم 
األثرية وىذا يتطمب تغيير األدوات المستخدمة في الحفر. كما يتطمب ىذا العمل الحاق الضرر بالمقى 

 التركيز ودقة المالحظة خصوصا في األتربة المستخرجة والتي قد تحتوي لقى أثرية صغيرة الحجم.
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 الرفع المعماري المحاضرة الثانية:

رية ىو نقل البيانات من أرض المقصود بيذا المصطمح من الناحية األث مفهوم الرفع المعماري: -1
 الواقع باستخدام مجموعة من األدوات.

 والمخطط ىو تمثيل بياني لممبنى بجميع تفاصيمو.

 متطمبات الرفع المعماري: -2

يتطمب القيام بعممية الرفع مجموعة من األشخاص بحيث اليقل عددىم عمى ثالثة أفراد  فريق العمل: -أ
 وىم صاحب المشروع )المسير( وأشخاص مساعدين.

يتطمب إنجاز الرفع المعماري مجموعة من األدوات والوسائل والتي في معظميا اليمكن  عدة العمل: -ب
 ل ىذه األدوات والوسائل في:اإلستغناء عنيا من أجل القيام بيذا العمل وتتمث

 الشريط المتري ومضاعفاتو كالديكامتر. -

 المطمار. -

 الزاوية القائمة. -

 البوصمة من أجل تحديد اإلتجاه. -

 جياز النيفومتر. -

 الزاوية القائمة أفضميا تمك التي تحتوي عمى الميزان الزئبقي. -

، أوراق A6إلى  A0أوراق بيضاء بأحجاميا المختمفة من  باإلضافة إلى: الموح الحامل ألوراق الرسم،    
 مميمترية، أوراق شفافة.

سم فة باو المساطر: وىي عدة أنواع فمنيا: المسطرة العادية الشائعة اإلستعمال، المسطرة المثمثة والمعر -
ة، ، مسطرة عمى شكل حرف وتستخدم لرسم الخطوط األفقيوىي مسطرة حاممة لمقاييس الرسم  الكوتش""

 مساطر المنحنيات وتستعمل في رسم الخطوط المنحنية التي يصعب تحديد مراكز لرسميا...
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      وكذلك من نوعB ومن نوع  Hدون أن ننسى الشريط الالصق،الممحاة، أقالم رصاص من نوع  -

HB. 

ليكون ورق الشفاف أقالم التحبير)الرابيدو( نرسم بيا عمى القمم الرصاص لتسييل نقل المخطط عمى  -
 أكثر وضوحا.

 كوس بأنواعو عمى اختالف الزوايا، والمدور، والنصف الدائرة ...ال -

  أنواع الخطوط: -3

 أثناء رسم مخطط نحتاج إلى استخدام مجموعة من الخطوط:   

 سم، يستخدم لرسم تفاصيل واضحة. 0,0سم أو  0,6يقدر سمكو بــــ  الخط العريض: -أ

 سم. 0,5سم و  0,3سمكو مابين  الخط المتوسط: -ب

 سم. 0,2سم أو  0,1يقدر سمكو بـــــ  الخط الرفيع: -ج

 طبيعة الخط: -4

 وىو ثالثة أنواع: الخط المستمر: -أ

 يستخدم في المقاطع الطولية والعرضية. الخط المستمر العريض: -

 يستعمل لرسم الحواف الظاىرة. الخط المستمر المتوسط: -

 يستخدم لرسم النوافذ وكذلك األبواب ... لرفيع:الخط المستمر ا -

 وىو أيضا ثالثة أنواع: الخط المتقطع: -ب

 يستعمل لرسم شيء ييدم إلعادة البناء. الخط المتقطع العريض: -

 يستعمل لرسم الحواف الغير ظاىرة. الخط المتقطع المتوسط: -

 يستخدم لرسم الخطوط الوىمية بجميع أنواعيا. الخط المتقطع الرفيع: -
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 يضم ثالثة أنواع: الخط المختمط: -ج

وضيح استمرار العمارة مع تشابييا )مثال مخطط القاعة األولى يستعمل لت الخط المختمط العريض: -
 يشبو مخطط القاعة الثانية(.

 بين عمارتين.يستعمل عندما يكون ىناك تجاور لمجدران ما الخط المختمط المتوسط: -

 يستخدم لرسم األشكال المتناظرة تناظر تام. الخط المختمط الرفيع: -

ىي مجموع األبعاد التي يحتوييا الرسم وىي عبارة عن قياسات لمستقيمات أو زوايا يمكن  القياسات: -5
 أن تكتب بواسطة رموز.

 طريقة كتابة القياسات: -

 .0,2إلى  0,1ممم ويرسم بقمم رفيع من  0ويكون بعيدا عن حواف المخطط بحوالي  خط المقياس: -أ

أي ويكون بنفس المواصفات مع ارتفاع قميل عن خط المقياس ميمتو تحديد األبعاد بدقة  خط الربط: -ب
لى أين تنتيي.  تحديد المسافة من أين تبدأ وا 

 .°45إلى ° 30ممم وزاوية انفراجو من  4طولو  السهم: -ج

 ويكون فوق خط المقياس وفي وسط األبعاد وفي الحالة العمودية يكتب عمى اليسار. الرقم: -د

يطمق عميو أيضا مصطمح السمم وىو عبارة عن عدد نضاعف أو نصغر بو األبعاد  مقياس الرسم: -6
 الحقيقية لمحصول عمى أبعاد الرسم.

ونقصد بيا رسم المقى األثرية من أدوات وقطع ...، بحيث يتم رسميا  رسم تفاصيل غير معمارية: -أ
 :عمى ماىي عميو ونستعمل في ىذه المرحمة

 (: ويستعمل لرسم تفاصيل األدوات.1السمم ) -

 (: لتكبير األدوات.2السمم ) -

 (: لتصغير التفاصيل.2/1السمم ) -
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 (: يستخدم في رسم التحف الكبيرة خاصة.10/1السمم ) -

 في ىذه الحالة يكون الرسم صغير بحيث يتوافق مع ورقة الرسم. الرسم المعماري: -ب

 (: يستعمل لمرسم الجزئي )غرفة مثال(.20/1السمم ) -

 (: يستعمل لمشروع البناء )التنفيذ(.50/1السمم ) -

 (: يستعمل في رسم مشروع أولي.100/1السمم ) -

 م معمم(.(: يستعمل لمرسم اإلجمالي )رس200/1السمم ) -

 (: يستعمل لرسم موقع.500/1السمم ) -

 (: يستعمل لرسم موقع.2000/1السمم ) -

 (: يستعمل ىذا السمم لرسم الخرائط.5000/1السمم ) -

بمعنى واحد سم عمى الورقة )ورقة الرسم(  يقابمو  1لإلشارة فإن ىذه المقاييس تشير إلى: الرقم         
 رقام المشار إلييا.سم في الواقع، وىذا ينطبق مع جميع األ 20

 رموز بعض العناصر المعمارية: -7

 رمزه العنصر المعماري
ممم والبعد  0,2ن أفقيين يقدر ارتفاعيما بحوالي عبارة عن خطي المداخل

ويمتد من كل خط أفقي خط عمودي يقدر تقريبا  سم،1حوالي بينيما
 سم. 0,5مقاسو بـــــ 

سم وعرضو  0,5يتم رسميا بشكل مستطيل صغير طولو حوالي  النوافذ
ممم يقطعيا عند المنتصف وبشكل أفقي خط مستقيم  0,3حوالي 

 سم. 1طولو حوالي
 يوضح بشكل متجاوز لنصف الدائرة. المحراب
 يرسم بشكل مربع. المنبر
وأحيانا تبقى عمى توضح بشكل دائرة صغيرة الحجم أحيانا يتم تموينيا  األعمدة

 حاليا.
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يرمز ليا بشكل مربع صغير أو مستطيل صغير ... حسب الشكل  الدعامات
 الذي تتخذه في الواقع.

 لنصف الدائرة متقطع.توضح بشكل متجاوز  األقواس
 ترسم بشكل خطوط أفقية متوازية عددىا يساوي عدد درجات السمم. الساللم

 

 رسم المخطط:و  الرفع مراحل -8

نعتمد فيو عمى إجراء نظرة أولية عمى المعمم أو الموقع ... ، ثم يتم  الرسم التمهيدي )اإلعدادي(: -أ
)إذا كانت بشكل تثبيت ورقة الرسم عمى الموح الحامل ألوراق الرسم ويتم توجيييا حسب شكل الغرفة ... 

طولي توضع الورقة بشكل طولي ونفس الشيء إذا كانت بشكل عرضي(، بعدىا يتم تحديد اتجاه الشمال 
لبوصمة ويتم رسمو بشكل سيم من الجزء العموي أو السفمي لمورقة ويكتب في أعاله حرف ش أو بواسطة ا

N سم في جميع اتجاىات الورقة بعدىا يتم الوقوف عند المدخل وينطمق الرسم حسب مايرى  3، مع ترك
 بالعين باستخدام القمم والمساطر...

بعدىا يتم أخذ مقاسات ماتم رسمو  " أ و ب "، ينيتم تحديد نقطتين مرجعيت أخذ القياسات )األبعاد(: -ب
باستخدام الشريط المتري أو مضاعفاتو... وتكتب المقاسات لكن ليس بطريقة مباشرة عمى المخطط إذ 

 البد من تحديد خطي الربط والمقاس التي تم اإلشارة إلييما سابقا ثم تكتب المقاسات.

بعد التأكد من صحة المخطط والقياسات يتم إختيار مقياس الرسم المناسب حيث  الرسم النهائي: -ج
يتحكم فيو حجم الورقة وأكبر طول في المبنى ويتم إجراء عممية ثالثية لمحصول عمى المقياس تكون 

 كالتالي:

تحديد مع  ثم يتم رسم المخطط عمى ورقة مميمترية ثم ينقل عمى ورق شفاف ليرسم أخيرا عمى ورقة بيضاء
 اتجاه الشمال ووضع سمم الرسم أسفل المخطط وأخيرا كتابة عنوان المخطط، ليصبح بذلك جاىزا لمنشر.
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 الخطوات األساسية في البحث األثري المحاضرة الثالثة:

  بحث: مرحمة اختيار موضوع -1

األثري ينطمق اختيار الموضوع من فكرة مبدئية دقيقة في مجال معين من مجاالت البحث          
وفي إطارين جغرافي محدد وتاريخي معين، وعادة ماتتولد رغبة اإلنسان في اختيار موضوع بحثو من 

موضوع معين يجب مطالعة كل ماكتب حولو حيث  خالل مطالعاتو السابقة، وبعد االستقرار عمى
قع األنترنيت يجب عميو أن يبحث عنيا في المراجع العامة وعادة ماترشده إلييا فيارس المكتبات وموا

 وقوائم المصادر والمراجع، وينبغي عند تحديد موضوع البحث مراعاة عدة أمور منيا:

 أىمية الموضوع واليدف من دراستو. -

 مراعاة المدة الزمنية المخصصة لمدراسة. -

 توفر المصادر والمراجع حول الموضوع. -

 مكانيات العممية والمادية.النظر في مقدرة الباحث عمى التعامل مع الموضوع من حيث اإل -

 توفر المساعدين المطموبين في إنجاز البحث إن تطمب األمر ذلك. -

 الجدية في مستوى الدرجة العممية المطموبة. -

 الوضوح وعدم الغموض وأن يكون الموضوع محددا وغير متشعب. -

 صياغة عنوان بحث: -2

يعتبر العنوان واجية ودليال عمى موضوع البحث، والذي يكون لديو تأثير عمى القارئ وذلك من      
خالل تحفيزه عمى القراءة أو النفور منيا ولذلك يجب عمى الباحث أن يراعي عدة أمور في صياغة 

 العنوان أىميا:

 وضوح داللة العنوان. -

 د )تكرار(.عدم استخدام المصطمحات ذات المدلول المتعد -
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 تجنب األلفاظ الغريبة عمى القارئ. -

 تجنب األلفاظ المجازية التي ال تعبر عن المدلول. -

 قصر العنوان وعدم اإلطالة فيو ألن اإلطالة تؤدي إلى اختالل المعنى. -

 تحديد اإلطار الزماني والمكاني. -

 أن يكون العنوان جامعا مانعا )ممما بالموضوع(. -

 طة البحث:مرحمة وضع خ -3

في ىذه المرحمة يقوم الباحث بوضع مجموعة من الفرضيات أو التساؤالت التي يسعى إلى التحقق     
منيا أو اإلجابة عمييا، وتشكل ىذه الفرضيات أو التساؤالت مايطمق عميو عادة " تصميم الموضوع أو 

خيا وجغرافيا عمى أن خطتو " التي تمثل األبعاد المختمفة لمموضوع الذي يحدد العنوان إطاره العام تاري
تكون ىذه الخطة مبدئية قابمة لمتعديل، وتتشكل خطة البحث من عناصر عديدة تمثل عناوين فرعية 

 لعنوان الموضوع أو البحث وىذا ما سنتعرف عميو في المخطط التالي:

                  أ       01الفصل األول     أوال           الباب األول          

 ب      02الباب الثاني     الفصل الثاني     ثانيا          القسم

 ىذه الخطة قابمة                   ج     03الباب الثالث     الفصل الثالث     ثالثا               

 إلحداث بعض التغييرات                     تقسيمات بحث صغير)ليسانس(                                      

 فييا.                               متوسط )ماستر(                                    

 تقسيمات بحث كبير )دكتوراه(                   

              

 

 

 طريقة تقسيم خطة البحث حسب الدرجة العممية



11 
 

 المستندات العممية :المحاضرة الرابعة

ىي تمك المؤلفات التي يستقي منيا الباحث أو الدارس المعمومات  :مفهوم المستندات العممية -1
 والمعارف المتعمقة ببحثو ويمكن تقسيميا إلى مايمي:

ىي كتب ألفيا أصحابيا وظمت محفوظة بخط يد صاحبيا دون أن تطبع، ونجدىا عادة   المخطوطات: -1
في دور األرشيف والمكتبات العامة كما قد تكون محفوظة عند أشخاص معينين من أىل العمم والثقافة وقد 

 تكون محفوظة في بعض المؤسسات الثقافية والدينية كالزوايا والمساجد.

 سابقا، كما يمكن أن نعرفو بأنو المخطوط قبل الطبع. اتم تعريفي المصادر: -2

ىي تمك الدراسات واألبحاث الحديثة عن مواضيع وقضايا قديمة اعتمد في تأليفيا عمى  المراجع: -3
 المخطوطات والمصادر وعمى دراسات وأبحاث سابقة.

ىي تمك المعمومات والمعارف المأخوذة عن المستندات العممية من مخطوطات  المادة العممية: -4
 ومصادر ومراجع أو مادة أثرية ممموسة )كالكتابات التأسيسية والتذكارية والشاىدية(.

 أنواع المادة العممية: -5

 المادة العممية المأخوذة عن الوصف الميداني والكشف األثري. -أ

 أو نظريات أو معمومات ميما كان نوعيا. الخبر وتحمل وجيات نظر -ب

المقتبسات: وىي اإلتيان بمعمومة أو التدليل عمى فكرة أو تأكيد رأي أو تدعيم إفتراض أو وجية نظر  -ج

 ويتم اإلقتباس من القرآن الكريم أو األحاديث النبوية أو من الشعر أو األدب ...

من األىمية خاصة في العمارة اإلسالمية وتاريخ توقيعات الصناع والفنانين وىي عمى درجة بالغة  -د

ذلك أن ميادين األثار اإلسالمية قد تعرضت إلى كثير من التشويو من طرف الدارسين الغربيين الفن، 

 ويمكن لكثير من الشواىد المادية أن تقوم كدليل عمى تفنيد آرائيم.
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ناصر وكل ما يتعمق بالمباني واألشكال اإلحصائيات: وىي تعداد لممواضيع المختمفة والمنشآت أو الع -ه

 الفنية وعناصرىا وذلك لمتمكن من معرفة المظاىر السائدة.

إلستنتاج من معطيات ووقائع قائمة ويكون بمون مغاير حيث يدل عمى مدى عمق فيم الباحث ا -و

 لمموضوع والفكرة.

 إعطاء الرأي الشخصي حول الموضوع. -ز

تساؤالت تطرح من حين إلى آخر عند تدوين المعمومات وفي النياية الفروض والنظريات: عبارة عن  -ح

 البد من اإلجابة عنيا.

الروايات الشفوية: تستقى من حوار دار بين الباحث وأصحاب المنطقة الموضوع دراسة عمى سبيل  -ط

 المثال، والبد أن يكون الشخص ذو ثقة وال يتم تدوين المعمومة إال بترخيص منو.

  المادة العممية: طريقة جمع -6

 يتم جمع المادة العممية بطريقتين:     

سم، والبد من انتقاء  15×20يتم فييا اإلعتماد عمى الورق المقوى مقاساتو تقدر بــــ  طريقة البطاقات: -أ
صنف واحد ومقاس واحد طيمة انجاز البحث، والبد من ترك ىوامش عمى اليمين واليسار ومن األعمى 

فييا مالحظات أو معمومات إضافية، ثم نقوم بكتابة عنوان الفكرة بمون مغاير، وعند واألسفل لتدون 
 اإلقتباس إذا قمنا بشرح كممة البد من وضعيا بين حاضنتين، والبد من اإلشارة إلى صاحب اإلنشاء.

ل الورقة إذا كانت نصوص بالمغة األجنبية تنقل عمى األصل ثم نقوم بترجمتيا. وقد يتم الترقيم في أسف    
... مع تدوين بيانات 3/3، 3/2، 3/1في األركان إذا تعدد استعمال البطاقات لنفس المؤلف ككتابة 

 المصدر أو المرجع.

يتم جمع المعمومات من خالل أظرفة وذلك بوضع عنوان كل فصل عمى الظرف ثم وضع البطاقات    
كاآلتي: الطول غير محدد وعرضو الخاصة بذلك. أو بواسطة صندوق خشبي أو معدني تكون مقاساتو 



13 
 

أكبر من عرض البطاقة واإلرتفاع أقل من ارتفاع البطاقة لتجنب اإلحتكاك. ثم يوضع لكل فصل بطاقة 
 بمون مغاير لمفصول والبطاقات األخرى.

ويطمق عمييا أيضا اسم " حافظة األوراق "، يتم وضع األوراق فيو وقبل كل فصل  طريقة الممف: -ب
توضع ورقة لمواجية بمون مغاير، أما عن طريقة تدوين المعمومات وغيرىا فإننا نتبع نفس الطريقة المذكورة 

 سابقا. 
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 الكتابة المحاضرة الخامسة:

 خطوات الكتابة وطرقها: -1

بعد جمع البطاقات السابقة الذكر وترتيبيا حسب خطة البحث، يقوم الباحث باستحضارىا ويقوم       
الستيعاب مضمونيا ثم يحاول أن يستنبط ويستخمص منيا النتائج والقيام بتفسيرىا  تيا عدة مرات بقراء

ر منيا: ماذا؟، وبيذا يضفي عمييا أسموبو الخاص ولتحقيق ىذا البد من طرح عدة أسئمة والتي نذك
 كيف؟، متى؟، أين؟، لماذا؟، مالسبب؟، مالنتيجة؟... ومحاولة اإلجابة عنيا باألدلة والبراىين.

 صعوبات الكتابة: -2

يستحيل عمى الباحث اإلطالع عمى جميع المصادر والمراجع وىذا مايضطره إلى اختيار  اإلختيار: -أ
 عينة دون أخرى، والبد أن يكون اختياره متوازنا وعدم تفضيل جانب عن اآلخر.

أثناء الكتابة يالحظ الباحث أحيانا أنو قام بجمع مادة كبيرة في جانب معين من بحثو دون  التوازن: -ب
 الحالة البد من عدم تالقي ىذا النقص لتجنب عدم االتزان بين أجزاء البحث. اآلخر وفي ىذه

عند الكتابة والعرض البد أن يقدم الباحث حقائق واضحة غير غامضة وأن يركز  الوضوح والتركيز: -ج
 عمى الجوانب األساسية وتجنب الوصف الممل والسرد الطويل.

جب عميو أن يبحث عمى األدلة التي ترجح أحد ىذه إذا صادف الباحث أراء مختمفة ي التناقض: -د
 األراء، أو أن يتوصل من خالليا إلى رأي جديد.

ب التكرار وذكر المعمومة الواحدة أكثر من مرة في صفحة واحدة إال إذا عمى الباحث تجن التكرار: -ه
 اصيميا.كان اليدف منيا االستدالل بيا عمى عدة أراء ومع ىذا البد عميو أن اليذكرىا بتف

من أىم المشاكل التي تواجو الباحث مشكمة الصياغة أو التعبير عن األفكار وعميو يجب أن  التعبير: -و
يكون متمكنا من الناحية المغوية وممما بقواعد النحو والصرف، ويوصى الباحث عند الكتابة أن يدون 

  بأسموبو ىو وتجنب النقل الحرفي، ألن ىذا يجعل أسموب بحثو مشتمال عمى عدة أساليب.


