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 ملخص درس

 العلم –المعرفة  –مدخل: االنسان  

 

يمتاز االنسان عن بقية المخلوقات بقدرته على التفكير والبحث، وحب االستطالع واالكتشاف، واثارة 

 التساؤالت عما يحيط به...الخ.

 ن رصيدا معرفيا تراكميا من خالل مراحل ثالثة:االنسان عبر التاريخ أن يكوّ  تمّكنوقد 

من خالل المالحظة المباشرة للظواهر، معتمدا على حواسه، وما  المعرفة الحسية المباشرة: -1

 لم يتوصل إليه ينسبه إلى قوى غيبية.

كثير من لمرحلة أبعد مما تدركه الحواس، حيث بدأت التفسيرات  المعرفة التأملية الفلسفية: -2

الظواهر والنصوص، والتقليل من االعتماد على القوى الغيبية، بسبب النضج العقلي، واإلدراك 

 العميق لألشياء المحيطة به.

ق جاءت هذه المرحلة تتويجا للسابقين: حيث تتسم بالتنظيم والتطبي المعرفة العلمية التجريبية: -3

 العلمي في جميع المعلومات، وتبويبها وتصنيفها وتفسيرها علميا وفق مناهج علمية دقيقة.

ونحن اآلن في عصر المرحلة الثالثة التي عرفت تطورا كبيرا جدا في مجاالت البحث العلمي بمناهج 

 رة العلمية.وتقنيات متطورة جدا، مرورا بالخبرة الحسية ثم مرحلة الخبرة العقلية وتنتهي أخيرا بالخب

 

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 العلم وماهي تعريفاته وما ه

 يتميز العلم عن بقية المعارف األخرى قديما وحديثا بعدة مواصفات، وتعريفات دقيقة:

 هو كل معرفة يتم التوصل إليها باستخدام المناهج العلمية. العلم -

 هو المعارف المنظمة بشكل مفيد تم التوصل إليها باستخدام المناهج العلمية. العلم -

هو نشاط استقصائي منظم لدراسة الظواهر واألحداث، بهدف فهمها وتفسيرها والتنبؤ  العلم -

 بحدوثها.

يعتمد مبادئ وقوانين ونظريات ظهرت بموجب ضوابط وأخالقيات محددة يلتزم بها  العلم -

 العلماء في دراستهم لهذه الظواهر واألحداث.

 هو حصيلة جهود متواصلة تحققت عبر العصور المختلفة والحضارات السابقة. العلم -

 يقة وتفسيرها.هو مجموعة من الخطوات واإلجراءات المنطقية من أجل الوصول إلى الحق العلم -

هو سلسلة مترابطة من المفاهيم والقوانين التي نشأت نتيجة للتجارب المنتظمة معتمدة  العلم -

 إجراءات منهجية...الخ.

 

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 

 وما شأنه والبحث العلمي: ما ه

أما البحث، فهو استقصاء دقيق واضح يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد، باتباع أساليب علمية  أوال:

 مقننة، والبحث يتطلب وجود ثالثة عنصر أساسية:

 الموضوع -1

 المنهج )المخطط( -2

 الهدف -3

أما البحث العلمي فهو وسيلة االستقصاء العلمي المنظم، المؤدي إلى اكتشاف حقائق وعالقات  ثانيا:

جديدة تساهم في حل مشكلة ما أو معلومات جديدة للمعرفة، أو تقديم نقد علمي بناء، أو مقارنة معارف 

التحكم فيها سابقة بهدف اكتشاف حقائق جديدة، أو إجابة عن تساؤالت معينة بهدف تفسيرها وضبطها و

 بطرق علمية منظمة.

 والبحث العلمي هو المحور الذي يقوم عليه التقدم البشري، و هو المرتكز في تحقيق التنمية ألي مجتمع.

والبحث العلمي لم يعد ترفا يمارسه البعض، بل أصبح ضرورة تفرضها الحياة، من أجل التقدم والرقي 

 والتميز عن اآلخرين في الزمان والمكان.

أصبح تقدم األمم ورقيها الحضاري يقاس بمدى ما وصلت إليه من نتائج علمية وما تملكه من عدد  لقد

 العلماء الباحثين في جميع المجاالت وما تخصصه الدولة من ميزانية لهذا الميدان. وليس بما تملكه من 



 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 قسم اللغة العربية -كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية 

 2020/  2019لسنة الجامعية ا                           العامة تاللسانيا - 2سداسي  -  1ماستر  -مادة: تقنيات الكتابة العلمية   
 

 

لمية... الخ. واألمثلة ثروات ما في باطن األرض وما فوقها، وما تملكه من أرصدة مالية في البنوك العا

 كثيرة وكثيرة جدا في عصرنا وفي السابق.

فالثروة العظيمة الدائمة تتمثل في االستثمار البشري من أبناء األمة فالثروة البشرية العالمة، والثروة 

 المعرفية الواسعة أصبحت تشكل نوعا جديدا من رأس المال الفكري الذي يفوق رأس المال المالي...الخ.

 اسي في نجاح المشاريع التي ال يمكن اقتباسها أو نقلها.ة البحث العلمي أمر أسوأصال

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 وثورة المعلومات والتقنياتي البحث العلمي الجماع

مع اتساع مجاالت البحث العلمي في جميع الميادين، وتعدد مجاالته أصبح التفكير بالبحث العلمي الفردي 

تفكيرا محدودا جدا، فقد تداخلت المعارف واالختصاصات، بحيث تحتاج معظم البحوث العلمية في أي 

متكامل  طبي، شرعي، قانوني، تاريخي، اجتماعي، نفسي...الخ( إلى جهد جماعي)اختصاص كان 

 واألمثلة كثيرة ونعيشها يوميا.

والبحث العلمي يتطلب باحثين جيدين متمكنين من أدوات البحث العلمي ومناهجه، وتوفر موارد اإلنفاق 

 على البحث العلمي، وتهيئة الظروف واإلمكانيات العلمية والمادية.

بسباق لم يشهد له العالم مثيل في ويتسم العالم المعاصر منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، 

مجال ثورة المعلومات والتكنولوجيا، واالتصاالت اإلليكترونية وسائط االتصاالت المتطورة حتى 

 أصبحت الكرة األرضية قرية صغيرة جدا، بل الكون الواسع أصبح في متناول اإلنسان الباحث.

البحث العلمي المتأصلة في المؤسسات وهذا التطور العلمي لم تصل إليه البشرية إال بفضل مناهج 

التعليمية والتربوية...الخ، من أجل والعلمية عند األمم المتقدمة، وبخاصة المؤسسات العلمية األكاديمية 

تشكيل جيل تربى وتعلم، وتشرب مناهج البحث العلمي منذ الصغر، واكتساب مهارات وإجراءات يمكن 

ن إبداعات باحثين وطنيين يؤمنون بقدراتهم العلمية ضمن تنفيذها من أجل إنجاز بحوث ذات أصالة م

 عمل جماعي في فرق بحث ومخابر مجهزة بجميع اإلمكانيات.

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 من الباحث وماهي صفاته

وأدواته إن البحث العلمي مهما كان نوعه وحجمه يتطلب باحثا متمكنا من إشكالية البحث متمرسا بآلياته 

 ومناهجه.

ويعرف الباحث عادة، بأنه الشخص الذي يكلف بإجراء عملية البحث العلمي، وصوال إلى مشكلة البحث 

 المكلف به وقد يستعين بغيره.

ومن أبرز صفات الباحث العلمية واألخالقية والعقلية والمعرفية والبدنية واإلمكانيات المختلفة، المادية 

 والمالية والبشرية...الخ.

 يبحث عن األسباب الحقيقية لألحداث والظواهر باعتبار أن لكل حدث سبب... الباحث -1

 الباحث: يتعمق في لب المشكل وال يكتفي بالظواهر والمبررات السطحية. -2

 على الباحث االلتزام بالدقة والتوسع في جمع األدلة. -3

 على الباحث أن يعتمد على المصادر الموثقة األصلية. -4

 يتسرع في إصدار األحكام دون توفر األدلة الصحيحة الكافية الموثقة.على الباحث أال  -5

 على الباحث أن يكون متحررا من الجمود والتحيز واالنتماء ألية جهة كانت. -6

 على الباحث أن يكون له القدرة على اإلصغاء لآلخرين دون تمييز. -7

 على الباحث أن يتقبل النقد، ولو تعارضت آراؤه مع آراء اآلخرين. -8

 إذا ثبت له أنه مخطئ. رأيه ى الباحث أن يكون مستعدا لتغييرعل -9

 على الباحث أن يكون متصفا فعال بالموضوعية العلمية وأخالق العلماء...الخ. -10

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 

 صادر البحث ومراجعهم

 

األوعية والوسائل والوثائق مصادر البحث ومراجعه التي يجب أن تتوفر لدى الباحث: وهي جميع 

 والقنوات واألدوات التي يمكن جمع المعلومات من خاللها إلى الباحث والقارئ.

 ومصادر المعلومات في عصرنا أنواع كثيرة منها:

 خاصة بموضوع واحد.الالمصادر العامة، المصادر  -1

 المصادر المطبوعة: كتب، مجالت، صحف، تقارير خاصة، دراسات...الخ. -2

 مطبوعة: أفالم، شرائط، وثائق، مخطوطات، صور، خرائط، آثار...الخ.الغير المصادر  -3

شبكة األنترنيت: البريد اإللكتروني، قوقل، تويتر، المكتبة الرقمية، الكتاب اإللكتروني، مواقع  -4

 األنترنيت المختلفة...الخ.

ة والمفتوحة، ( المباشرة وغير المباشرة، المغلقinterviewومن أدوات البحث أيضا المقابلة ) -5

 ...الخ. وستكون موضوع الدرس القادم ان شاء هللا.ةالشفوية المباشرة أو المسجل

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 ( أهميتها وأنواعهاinterviewالمقابلة )

المعلومات المقابلة هي واحدة من أبرز أدوات البحث العلمي في العصر الحديث ألنها تسهم في جمع 

 والبيانات المطلوبة وبسرعة عبر الزمان والمكان.

ماهي المقابلة؟ هي محادثة موجهة يقوم بها الباحث مع شخص أو أشخاص، هدفها جمع أنواع معينة 

 من المعلومات الستغاللها في بحث علمي، أو لالستعانة بها في التوجيه والتشخيص والعالج.

مباشرة، أو هاتفية أو مسجلة في التلفاز أو البريد اإللكتروني، أو والمقابلة عادة ما تكون شفوية، و

 السكايب، يتم من خاللها جمع معلومات ال تتوفر في الكتب أو المصادر األخرى...الخ.

كيفية إجراء المقابلة: يقوم الباحث أوال بإعداد األسئلة المطلوبة بدقة، وتدوين األجوبة التي يقرها 

يستوجب على الباحث مالحظة تعبيرات ونظرات العين والهيئة، واإليماءات، المبحوث)المستجوب(، و

 ونغمة الصوت، والسلوك العام لذا المبحوث...الخ لتحقيق الهدف أو الغرض الذي أعدت ألجله المقابلة.

 ومن أجل تحقيق غرض المقابلة بنجاح، ال بد أن تتوفر للباحث:

صلة بالموضوع، بما يكفل إدارة المقابلة عن وعي ومعرفة ، ومواكبة المستجدات ذات السعة االطالع-1

 وفي ظروف حسنة )مهارات المقابلة(.

 الوضوح والدقة في اختيار الكلمات والعبارات والجمل، واستخدام األسئلة الهادفة...الخ.-2

 التعامل بلباقة ولطف واحترام مع المستجوب.-3

 أي توتر، وبالمدة الزمنية التي يحتاجها...الخ.ترك المستجوب يجيب بكل وضوح وراحة بعيدا عن -4
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على الباحث أن يمتلك القدرة على التعليل والتفسير، بما يمكنه من توضيح أو تأكيد أو نفي عبارات -5

 قيلت في المقابلة وليست لها عالقة بالموضوع.

يقة تسجيل المقابلة: اإلعداد الجيد للمقابلة: اختيار األسئلة، الزمان، المكان، راحة المستجوب، طر-6

 فيديو أو تسجيل صوتي أو تدوين ورقي.

توضيح هدف المقابلة، واالبتعاد عن األسئلة الغامضة، أو ذات الطابع االتهامي، أو الهجومي أو -7

االستفزازي، حتى ال تؤثر على الجو الودي بين الطرفين، وذلك بعدم االنتقاد فيما يقدم من آراء وإظهار 

 المقدمة...الخ. االحترام لآلراء

 أنواع المقابلة: 

المقابلة المغلقة: وهي التي يقدم فيها الباحث أسئلة مكتوبة ومحددة سلفا دون الخروج عن  -1

 عليها مع المستجوب وعدد األسئلة ومضمونها والمدة الزمنية. قالصيغة المتف

الفرصة لتقديم المقابلة المفتوحة: هي التي يتم فيها فسح المجال للحوار وإعطاء المستجوب  -2

إجابات أكثر عمقا وشموال، وقد تخرج هذه اإلجابات عن الغرض المطلوب وعلى الباحث أن 

 يتصرف بعد ذلك.

المقابلة المغلقة / المفتوحة: وهي التي يكون المجال فيها مفتوحا للنوعين السابقين مع موافقة  -3

 تفاق عليها مسبقا.المستجوب باعتبار أن بعض اإلجابات تولد أسئلة أخرى لم يتم اال

ثم يأتي دور الباحث أخيرا في تحليل مضمون المقابلة واستنباط ما يخدم بحثه بكل موضوعية 

 وأمانة علمية واحترام أقوال المستجوب.

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 مناهج البحث العلمي وأساليبها

ومفاهيمها، وتبقى جميعها تستخدم الطريقة العلمية المناسبة لقد تعددت تعريفات مناهج البحث العلمي 

 في دراسة مشكلة معينة بهدف الكشف عن الحقيقة أو الوصول إليها.

 وقد صنف العلماء مناهج البحث العلمي إلى أربعة أصناف:

 تصنيف مناهج البحث العلمي حسب الزمن، ويشمل ذلك: -1

 )المنهج التاريخي )دراسة الماضي 

 دراسة الحاضر( مبريقيالمنهج اإل( 

  دراسة المستقبل(االستشرافي  التنبئيالمنهج( 

 تصنيف مناهج البحث حسب حجم البحوث )دراسة حالة أو عينة( -2

 (والتجريبيتصنيف مناهج البحث حسب المتغيرات المستخدمة )شبه التجريبي  -3

 تصنيف مناهج البحث حسب الهدف )المنهج الوصفي، التفسيري، المقارن(. -4

ما يعتمد الباحثون في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية على المنهجين التاريخي والوصفي  وغالبا

 بالتفسير والتحليل واإلحصاء. باالستعانة

(: يسعى المنهج الوصفي إلى تحديد الوضع الحالي لظاهرة DESCRIPTIFالمنهج الوصفي ) -5

بالموقف الراهن، ويرتبط المنهج معينة ثم يعمل على وصفها وصفا دقيقا للحقائق المتعلقة 

 الوصفي غالبا بدراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية، ويهدف المنهج الوصفي إلى:

  وتوضيحهاجمع بيانات حقيقية مفصلة لظاهرة أو مشكلة موجودة فعال. 

  لظاهرة وجدت في فترة زمنية معينة أو عدة فترات والتعرف عليها  ومتابعة دقيقةرصد

 توى والمضمون.من حيث المح

 .الوصول إلى نتائج تساعد في فهم الواقع وتطويره 
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ويعتمد المنهج الوصفي على مجموعة أساليب منها: أسلوب المسح، واإلحصاء، والتحليل 

 والمقارنة...الخ.

(: هو عبارة عن إعادة الماضي بواسطة جمع األدلة HISTORIQUEالمنهج التاريخي ) -6

راسة الماضي من أجل فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، دلى وتقويمها وتمحيصها. وهو يركز ع

وذلك بدراسة ظواهر الماضي وأحداثه وتفسيرها بالرجوع إلى أصلها وتحديد التغيرات 

والتطورات التي تعرضت لها، ومرت عليها والعوامل واألسباب المسؤولة عن ذلك والتي 

 حالية.المنحتها صورتها 

 للماضي وتفسيرا له.فالمنهج التاريخي يقدم وصفا 

ويواجه الباحث عادة صعوبة استرجاع الحوادث التاريخية التي وقعت في الزمن وصعوبة 

 الوصول إلى كل الحقائق المتصلة باألحداث.

المنهج اإلحصائي: اإلحصاء هو العلم الذي يعنى بجمع البيانات وتبويبها وعرضها وتحليلها،  -7

 القرارات والوصول إلى نتائج. اتخاذغرض منها ب واالستدالالتواستخراج النتائج 

 ويقسم العلماء المنهج اإلحصائي إلى:

  وتصنيفها، من خالل استخراج  المتوافرةاإلحصاء الوصفي: يهدف إلى وصف البيانات

 الرسوم واألشكال البيانية والتوزيعات.

  الفرضياتواختيار اإلحصاء االستداللي: ويهدف إلى الوصول إلى استخدام المعلومات 

 للتحقق من صحتها أو عدم صحتها.

 

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 تقنيات اختيار إشكالية البحث وإنجازه

يمثل اختيار مشكلة البحث أحد أهم المراحل وأكثرها صعوبة. ويتطلب كثيرا من الجهد والوقت، باعتباره 

 ويحتاج إلى بحث وتفسير علمي دقيق ومعمق.موضوعا يحيط به كثير من الغموض والخالف، 

التي تساعد على إزالة الغموض الذي يحيط األولية وتتطلب إشكالية البحث جمع الحقائق والمعلومات 

بالظاهرة والوصول إلى تفسيرها علميا باستعمال المناهج المناسبة. ويتطلب اختيار موضوع البحث 

بة عنها من خالل البحث العلمي، معتمدا على الحقائق طرح مجموعة من األسئلة، والعمل على اإلجا

والبيانات والمعلومات التي توصل إليها ثم االستنتاج واالستقراء، ثم اتخاذ القرار أو الموقف الذي يتطلب 

 االنطالق في البحث مع تحديد تصور أولي يتمثل في وضع خطة مفصلة وتصميم عام للبحث كاآلتي:

 ا.زون دقيقا وواضحا وموجاختيار عنوان البحث: ويك -1

المقدمة: يحدد فيها الباحث العناصر األساسية للبحث، أهميته، أدواته، أهدافه، مناهج الدراسة،  -2

 حدود الدراسة وإشكاليتها، الدراسات السابقة...الخ.

التصميم العام للبحث: بوضع خطة مفصلة واضحة المعالم حسب حجم البحث وموضوعاته.  -3

 فصل تمهيدي وقد يباشر الباحث مباشرة أجزاء البحث ب: قد يحتاج البحث إلى 

  (أبواب أو فصول متوازنة)تبويب البحث بطريقة موضوعية ومنطقية. 

 .الخاتمة والفهارس المختلفة والمالحق 

 .الخالصة والتوصيات والنتائج التي تفيد الباحثين الالحقين 

  ثم طبع البحث وإخراجه في شكل جميل يليق بصاحبه، خال من األخطاء المطبعية واللغوية

 والمنهجية، ثم تقديمه للجهات المعنية. 

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 كم في اللغة وأساليبها وتقنياتهاتقنيات الكتابة العلمية من حيث التح

التحكم في اللغة وأساليبها وقواعدها وخاصة معرفة مواضع استعمال عالمات  بإن الكتابة العربية تتطل

 الترقيم، ألهميتها في تحديد الدالالت ومعاني الكلمات والجمل ضمن النص المكتوب بطريقة جيدة.

وضع عالمات ورموز اصطالحية معينة متفق عليها، في الكلمات أو  وهإن الترقيم في الكتابة العربية 

ناء الكتابة، لتعيين مواقع الفصل والوصل والوقف واالبتداء وأنواع النبرات الصوتية عند الجمل أث

القراءة و األغراض الكالمية، تيسيرا لعملية الفهم واإلفهام من جانب الكاتب أو الباحث أثناء الكتابة 

            دراك بالمعانيد اإلوعملية الفهم واالستيعاب من جانب القارئ أثناء القراءة، وهذه العالمات تجوّ 

 :و تفسر المقاصد وتوضح تراكيب وجمل و فقرات أثناء القراءة في مثل

)ما أحسن الرجل(: قد تكون جملة خبرية منفية، قد تكون تعجبية، قد تكون استفهامية، والذي يحدد 

 المعنى هي عالمات الترقيم:

 .في الجملة األولى نضع نقطة ).( و)ما( هنا نافية 

 (.! ملة الثانية نضع عالمة تعجب )في الج 

 .)وفي الجملة الثالثة نضع عالمة استفهام )؟ 

 مع احترام القراءة الصحيحة للجملة حسب معناها مع الشكل المطلوب.

 عالمات الترقيم الرئيسية في الكتابة العربية وفوائدها:

 يجب السكوت عندها.تعرفنا بمواقع فصل الجمل وتقييم العبارات، والوقوف على المواضع التي  -1

ده وتسهل القراءة، وتجنب القارئ هدر الوقت في إشغال الذهن في فهم تحسن اإللقاء وتجوّ  -2

 العبارات وإدراك معانيها.
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الزمن الذي يحتاجه القارئ في فهم النص المرقوم أقصر بكثير من الزمن الذي تتطلبه قراءة  -3

 نص غير مرقوم.

ل: الحركات اليدوية، االنفعاالت النفسية، النبرات فعالمات الترقيم في النص المكتوب تمث -4

الصوتية التي يستخدمها المتحدث أثناء كالمه. ليضيف إلى ذلك دقة التعبير وصدق الداللة في 

 الخطاب المسموع والمرئي.

  أما عالمات الترقيم فهي: -5

  )،( الفاصلة 
 )الفاصلة المنقوطة )؛ 
 ).( النقطة 
 ):( النقطتان 
 ( الشرطة-) 
 (--تان )الشرط 
 )_( الشرطة السفلية 
  ؟( االستفهامعالمة( 
 ( عالمة التعجب !) 

 )...( عالمة الحذف 
 )"   "( عالمة التنصيص 
 )  ( القوسان 
 ]    [ القوسان المستطيالن 
  األقواس المثلثة<  > 

   / اإلشارات المائلة \ 

  إشارة البريد اإللكتروني@ 

  إشارة القوة المرفوعة\/ 
  + إشارات العمليات الحسابية- x  = / 

 .إشارة العطف & ...الخ 

وعالمات الترقيم هذه ونظرا ألهميتها في الكتابة الصحيحة ثبتت في لوحة الحاسوب الستعمالها أثناء 

 الكتابة.

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 المالحق
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