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                                                                                     الثانٌةالمحاضرة 

 Research Methods البحثطرائك 

ِنَك ۖ ُكَُّب َطَسائَِق قَِدًدا )لال تعالى  ٌَ ذََٰ ٌَ َوِيَُّب ُدو بِنُحى   (11ورة الجن اٌة )( س َوأَََّب ِيَُّب انصَّ

 س: ما الفرق بٌن طرائك وطرق؟

, فنمول طرائك بحث, وال نمول طرق اما كلمة طرق فهً جمع لكلمة طرٌك, طرائك هً جمع لكلمة طرٌمة 

 . بحث

 -على:ان شاء هللا تعالى سنتعرؾ فً هذه المحاضرة 

  مفهوم العلم 

  مفهوم المعرفة 

  الفرق بٌن العلم والمعرفة 

  اهداؾ العلم 

 : Define of scienceتعرٌف العلم  

 معرفة .... الخ ( ٌنبؽً ان ٌكون جامع مانع . –علم  –كل تعرٌؾ ألي اسم جنس او مصطلح مثل ) شجرة  

 جمع كل الصفات التً ٌتصؾ بها االسم .نعنً به بان التعرٌؾ لهذا االسم ٌجامع : 

 رٌؾ ٌمنع دخول اي صفة ال ٌتصؾ بها االسم .عان الت ٌعنًمانع : 

 -أمثلة لتوضٌح ذلن :

معظمها معتمدة التؽذٌة و بعضها ذاتً  , بدائٌة النواة, وحٌدة الخلٌة  , مجهرٌة هً كائنات -تعرٌؾ البكترٌا :

 التؽذٌة .

ن اذا اضٌؾ لهذا التعرٌؾ ) تحتوي على اجسام كولجً و ماٌتوكوندرٌا و نواة لك ٬هذا التعرٌؾ جامع مانع  

 محاطة بؽشاء نووي ( فهذه االضافة خاطئة ألن هذه الصفات ال تتصؾ بها البكترٌا .

لم  بكسر البلم وجمعه ٌعرؾ لؽة : بانه ادران حمٌمة االشٌاء, وهو مصدر مشتك من الفعل ع  : Scienceالعلم 

 علوم. 

جسم المعرفة  ,وهوالكتشاؾ كٌؾ تعمل االشٌاء فً الكون و منهجٌة  ة منظم ةطرٌموٌعرؾ اصطبلحا : بانه 

 المتراكمة من خبلل االكتشافات حول كل االشٌاء الموجودة فً الكون .

اتها و بٌانات التً ٌمكن اثبالتً هً المعرفة المبنٌة على ال  Scientiaمشتمة من كلمة البلتٌنٌة   Scienceكلمة 

 . Merriam Websterوبستر  مرٌمطبما لماموس هذا التعرٌؾ تكرارها 
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 ٬نتائج لابلة للمٌاس من خبلل االختبارات والتحلٌل التوصل الى ان العلم ٌهدؾ الى من هذا التعرٌؾ ٌتبٌن ب

  وهذه النتائج ٌمكن تكرارها. 

نظري ال  تفسٌرالتمحٌص و وال المبلحظة من خبلل البحث و  تحدي االفكارمبنٌة على  الطرٌمة العلمٌة

 بذل الولت و الجهد من خبلل البحث للوصول الى اثباتها, نحمس  لها ونتحمٌمة  للوصول الى حمٌمة االشٌاء,

 -:Goals of scienceأهداف العلم 

فهو ظاهرة  السماء فً ضوء –مثل البرق   Description of phenomenonاهرة وصؾ الظ (1

                                         .ضوئٌة تظهر فً السماء فً االٌام التً تتلبد فٌها السماء بالؽٌوم

 

  ظاهرةphenomenon  ظواهرجمعهاphenomena  

مختلفة ٌنتج ضوء البرق من اصطدام سحابتٌن  Explanation of phenomenon تفسٌر الظاهرة  (2

 .كهربائً من سحابة الى اخرى او الى االرض, او من تفرٌػ الشحن 

للظواهر و ه التنبإ : هو لدرة الباحث على استنتاج نتائج اخرى من خبلل فهم  Prediction  التنبإ (3

, مثال ذلن / استطاع العالم مندلً ان  ٌتنبؤ بوجود عنصر الجرمانٌوم  كمهااسبابها و الموانٌن التً تح

مثل التنبإ عند  وذلن لمبلحظة وجود ثؽرات فً الجدول الدوري .لبل ان ٌكتشفه  بخمسة عشر عاما 

 حصول البرق بان المطر سٌنزل ان شاء هللا, كذلن اتنبؤ  بتثبٌت النتروجٌن .

الضبط من خبلل منع او تملٌل الظاهرة ؼٌر   Controlling or Adjustment او التحكم  ضبطال (4

مثال عند رإٌة عمدة جذرٌة فً نبات  , وتحسٌن كفاءتها الظاهرة المرؼوب فٌها او زٌادة  , المرؼوبة

ٌحتوي على بكتٌري نحاول ان نزٌد هذه الظاهرة عن طرٌك اضافة لماح   -ظاهرة مرؼوبة -بمولً 

 .دة فً التربةالموجواالصلٌة تنافس بكترٌا العمد الجذرٌة  فً تثبٌت النتروجٌن  فعالة سبلالت 
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   Knowledgeالمعرفة 

, وتعنً لؽة:  ادران االشٌاء على ما فً اللؽة هً مصدر مٌمً من الفعل عرؾ وجمعها معارؾالمعرفة 

من المعلومات عن االشٌاء توصل الٌها الناس عن طرٌك طرائك تعارؾ علٌه, وفً االصطبلح: هً مجموعة 

 علمٌة وؼٌر علمٌة تشمل االفكار والتملٌد والخبرة والحمائك وؼٌرها.

 

   والمعرفةالفرق بٌن العلم  ٭

 تنصرؾ الى ذات المسمى . -: knowledgeالمعرفة  

 العلم : ٌنصرؾ الى أحواله من فضل او نمص .

 .حال و صفهٌعنً صالحا  علمتهو ٬ذاته   ٌعنً   انبعرفت ا:فنمول 

والمعرفة تبنى  preferencesو ال على الخبرات   opinionsال على االفكار  factsالعلم ٌبنى على الحمائك 

  .على الحمائك وؼٌرها من الطرائك العلمٌة وؼٌر العلمٌة

 المعرفة اشمل من العلم ألنها تشمل معارؾ علمٌة و ؼٌر علمٌة بٌنما العلم ٌشمل المعارؾ العلمٌة  فمط

ُ َواْسزَْغِفْس فَبْعهَْى أَََّهُ ََل  »لذلن جاء اآلمر فً المران الكرٌم بالعلم دون المعرفة  فمال هللا عزو جل  هَ إَِلَّ َّللاَّ إِنََٰ

ُ يَْعهَُى ُيزَقَهَّجَُكْى َوَيثَْىاكُىْ  ْؤِيَُبِد ۗ َوَّللاَّ ًُ ٍَ َواْن ْؤِيُِي ًُ  سورة دمحم 19اٌة «  ِنرََجَِك َوِنْه

اذ ال تدركه االوهام و ال فً ذاته عز وجل  الولد امرنا الرسول )صلى هللا علٌة و سلم (بالتفكٌر فً خلك هللا 

فاهلل ٌوصؾ بالعلم و ال المران الكرٌم اضاؾ العلم الى هللا و لم ٌضؾ المعرفة الى هللا االفهام , وبه حٌطه ت

جاهبل  كنتٌوصؾ بالمعرفة وذلن ألن العلم ال ٌسبمه جهل بٌنما المعرفة ٌسبمها جهل .) عرفت الشً بعد ان 

ن فً آٌات ذم المعرفة التً لم تنفع صاحبها فً به ( .فربنا تبارن و تعالى ) اثنى على العلم و أهل العلم ( ولك

ٌَ  الوصول الى الحك.فمال تبارن و تعالى عن هإالء ) ِ ثُىَّ يُُِكُسوَََهب َوأَْكثَُسُهُى اْنَكبفُِسو َذ َّللاَّ ًَ ٌَ َِْع اٌة  ( يَْعِسفُى

ب )بٌنما اثنى هللا على العلم فً المران فمال هللا تعالى  ,سورة النمل  83 ًً ّةِ ِشْدَِي ِعهْ ( سورة طه اٌة  َوقُم زَّ

ٌَ   و لال تعالى ) ٬ 114 ى ًُ ْكِس إٌِ ُكُزُْى ََل رَْعهَ  .النحل 43اآلٌة  (  فَبْسأَنُىا أَْهَم انرِّ

 ل)ال تعطالخرافة و الجهل  تً تفرضهاال هو تحرٌر العمل من المٌودلمماصد الكبرى للرسالة االسبلمٌة احد ا

و بهذا ٌكثر فً المران الكرٌم ذكر العمل  ٬عملن (وسإال أهل العلم و النظر فً البراهٌن العملٌة والمحسوسة 

 ؼٌر ذلن و النظربصٌرة و الو والنهى و الفإادواللب  والتفكٌر والتدبر

سورة آل اللٌل و النهار آلٌات ألولً االلباب( اختبلؾمثال لولة تعالى )ان فً خلك السموات و االرض و 

ٌَّ فِي  )ولوله تبارن و تعالى  ٬ 19عمران اٌة  بَواِد َواْْلَْزِض َواْخزََِلُف أَْنِسَُزُِكْى َوأَْنَىاَُِكْى ۚ إِ ًَ ٍْ آيَبرِِه َخْهُق انسَّ َوِي

 ٍَ ي ًِ ِنَك ََليَبٍد نِّْهعَبِن  فً المران طرح االسئلة والتساإالت كما ٌكثر ,  22الروم /  (  ذََٰ

 .بل ٌسؤل ؼٌره و ٌنتفع منه  , نً ال اعلماالنسان عندما ٌسؤل عن شًء ال ٌعلمه ٌمول أٌمول و لٌس عٌبا ان 
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 الثالثةالمحاضرة 

            Scientific and Non – Scientific Know ledge المعارف العلمٌة وغٌر العلمٌة

اذا اتبعنا طرٌمة ف,  ما اذا كان علمٌة او ؼٌر علمٌة ,معرفة النوع  دتحدالتً طرٌمة الحصول على المعرفة هً 

 طرٌمة ؼٌر علمٌة سوؾ نصل الى معارؾ ؼٌر علمٌة . نالكن اذا اتبع,  علمٌة نحصل على المعرفة علمٌة

 Methods of Obtaining Knowledge ك الحصول على المعرفة ائطر

, وبذلن تكون المعرفة : وهو احد الطرائك ؼٌر العلمٌة للوصول الى المعارؾ    Traditionٌد التمل (1

لآلباء واالجداد, ما االعمى  التملٌد, وهذه المعرفة تبنى على اساس  المتحصلة عن طرٌمها ؼٌر علمٌة

كذا فؤذن هً كما  دام االباء و االجداد ٌمولون ان الظاهرة تحدث نتٌجةما ف ٌعتمدون  وٌمولون هو الحك

ٌمولون . مثال ذلن / عبادة االصنام فعندما تسؤل الكفار  لماذا تعبدون االصنام فهً ال تضر و ال تنفع 

ل احدهم هذا االله لون انا وجدنا ابائنا و انا  على اثارهم ممتدون فهإالء ٌعطلون عمولهم وال ٌموٌمو

, ولد  ضر وال ٌجلب لً نفع وال عن نفسه ٌدفع عنًوال , الذي اعبده ٌحتاج الً  لتنظٌفه والعناٌة به 

على هإالء تعطٌل عمولهم واعتمادهم على التملٌد االعمى لمعرفة اعز شًء فً هذه  انكر هللا عز وجل

قَبنُىا ََْعجُُد أَْصَُبًيب فَََُظمُّ نََهب  ) الحٌاة وهو االله الحك الذي ٌستحك العبادة وحده فمال فً كتابه الكرٌم

ٍَ )َعبِكفِ  ٌَ  ) 17ي عُىََُكْى إِذْ رَْدُعى ًَ ٌَ  )72( قَبَل َهْم يَْس و قَبنُىا ثَْم َوَجْدََب آثَبَءََب  )73( أَْو يَُفَعُىََُكْى أَْو يَُضسُّ

 ٌَ ِنَك يَْفعَهُى   )74(َكرََٰ

فهذه  فهذا ؼٌر صحٌح,  % من الدماغ للتفكٌر15اننا نستخدم بوهنان معلومة توارثناها 

  .% من الدماغ100 انن تستخدم ألن العلم ٌمولالمعرفة  ؼٌر علمٌة 

وهً المعرفة او المعلومات الناتجة من تجارب  -:Personal  experienceالخبرة الشخصٌة  (2

مثال ذلن : فبلح و التكرار  لؤلثباتفهً معرفة ناتجة عن تجربة ذاتٌة  وؼٌر ؼٌر لابلة , الشخصٌة 

و اضافها مع   ٌطة بجذور نباتات بمولٌةمحٌموم بممارسة زراعٌة والحظ زٌادة االنتاج مثبل اخذ تربة 

فبلح اخر ٌوصٌه من خبلل  هاالنتاج , مثل هذا الفبلح عندما ٌؤتً الٌزٌادة فً   بذور الزراعة فبلحظ

خبرته الشخصٌة ولكن هذه المعرفة هل ٌمكن اثباتها او تكرارها على العكس لد تإدي نتائج عكسٌة 

 .ٌنفع فٌضر وال  مصابنبات  جذورتربة محٌطة بٌؤخذ لد ألنه 

وتوارثناه هو الصحٌح وان كان هذه المعرفة معناها ان ما عرفناه  -:  Tenacityالعناد او التعصب  (3

   فً موطن ذم هذه الطرٌمة للوصول الى المعرفة لال تعالى ,نتمسن به بموة وال نتركه ٌخالؾ العلم و

ِنَك َيب أَْزَسْهَُب ِيٍ قَْجِهَك فِي قَْسيَ  ) ًَٰ َوَكرََٰ ٍخ َوإََِّب َعهَ ًَٰ أُيَّ ٍ ََِّريٍس إَِلَّ قَبَل ُيزَْسفُىَهب إََِّب َوَجْدََب آثَبَءََب َعهَ ٍخ ّيِ

 ٌَ ْقزَُدو ب أُْزِسْهزُى ثِِه  يثأهدقَبَل أََونَْى ِجئْزُُكى  ) 32 )آثَبِزِهى يُّ ًَ ب َوَجدرُّْى َعهَْيِه آثَبَءُكْى ۖ قَبنُىا إََِّب ثِ ًَّ ِي

 ٌَ  .سورة الزخرؾ )24(َكبفُِسو

كبٌر الموم او كبٌر العشٌرة ما ٌموله حتى لو  المعرفة الصادرة عن سٌد و تعنً -: Authorityالسلطة  (4

الى رئٌس المبٌلة  الناسمكانته كبٌرة فً للوب الناس , ٌلجؤ  كان خاطئا او مخالؾ  للعمل نتبعه ألن

, لال تعالى  فً موطن وؼٌرها كالخسوؾ والكسوؾتفسٌرات للظواهر الؽرٌبة عنده الحلول وال والٌجد

ٌَ يَب نَْيزََُب أََطْعَُب )  وٌتبعون الكبراءذم هإالء الذٌن  ٌعطلون عمولهم  يَْىَو رُقَهَُّت ُوُجىُهُهْى فِي انَُّبِز يَقُىنُى

ُسىَلَ  َ َوأََطْعَُب انسَّ َب إََِّب أََطْعَُب َسبَدرََُب َوُكجََساَءََب فَأََضهُّىََب انسَّجِيََل ) )66( َّللاَّ َب آرِِهْى  (71َوقَبنُىا َزثَُّ َزثَُّ

ُُْهْى نَْعًُب َكجِيًسا ) ٍَ اْنعَرَاِة َواْنعَ ٍِ ِي  .حزابسورة اال )76ِضْعفَْي

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya66.html
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, او من الخبرة  فادةمع االتستخدم العمل  التً عملٌة ال الحدس هوو  -: Intuitionالحدس او الظن  (5

ولد ذمها  هذه االسالٌب تإدي الى المعرفة ؼٌر العلمٌة والظن السًء  معرفة مبنٌة على التخمٌن 

ٍَ ََل )  اذ لال هللا فً كتابه الكرٌم:  المرآن الكرٌم  ٌَّ انَِّري ََل إِ ًَ ٌَ اْن ى ًُّ ٌَ ثِبَْلِخَسِح نَيَُس يَخَ يُْؤِيُُى ًِ ئِكَخَ رَْس

 ًَٰ ٍَ اْنَحّقِ َشْيئًب  ( 31)  اْْلَُثَ ٍَّ ََل يُْغُِي ِي ٌَّ انظَّ ٍَّ ۖ َوإِ ٌَ إَِلَّ انظَّ َّجِعُى ٍْ ِعْهٍى ۖ إٌِ يَز  )    (28َوَيب نَُهى ثِِه ِي

 سورة النجم. 

ٌمول  : : معرفة ناتجة عن محاولة و خطؤ ؼٌر مبنٌة على منهج علمً , مثال ذلن المحاولة و الخطؤ  (6

ألنه رأى ذلن من خبلل مبلحظاته فً احدهم ارٌد اضافة كؽم ٌورٌا الى شجرة  لكً تكبر بسرعة , 

المحاولة االولى بان النبات ٌزداد نموه واخضراره عند اضافة سماد الٌورٌا, لكنه عند محاولته مرة 

اضافة بإضافة كمٌة اكبر او نفس الكمٌة ولكن لنبات اخر فاذا بالنبات ٌذبل او ٌحترق وٌموت ألنه ة ثانٌ

, وان هذه المعرفة التً حصل علٌها من خبلل نجاحه فً المحاوالت السابمه معرفة ؼٌر كمٌة كبٌرة

كلما زاد كمٌة السماد زاد النمو ونسى ان لكل نبات احتٌاج خاص من  علمٌة, وهً التً جعلته ٌعتمد انه

 السماد , وان نجاحه فً محاوالت عدة ال ٌعنً انه سٌنجح فً هذه المحاولة.

 

 ) الصفة (نمٌس حالة على حالة اخرى سابمة تشترن معها فً العلة  -:Measurementالمٌاس  (7

كما  لم ٌرد نص بتحرٌمهامادة مسكرة : , مثال ذلن  عطً للحالة االخٌرة نفس حكم الحالة االولىنف

استخدم   .ألن كبلهما ٌشترن فً علة االسكارالدلٌل  عطٌها حكم الخمر الذي ورد فٌهن , الخمرورد فً 

هذه الطرٌمة للحصول على المعارؾ من خبلل استعمال ممدمات تإدي الى نتائج , عٌب هذه  الفبلسفة

 .الطرٌمة اذا كانت الممدمة ؼٌر صحٌحة تإدي الى نتٌجة خاطئة 

 

 هذه ممدمة ) كل متؽٌر حادث(,     مثال :

 ) الكون متؽٌر  ( , هذه ممدمة ثانٌة            

 ذه نتٌجة, ه   ) الكون حادث (           

ومعنى الحادث هو الشًء الذي سبمه العدم , وٌحتاج الى موجد من ٌرجح وجوده على عدمه , وكل 

كل ما موجود فً الكون حادث اي سبمة العدم و احتاج الى حادث, فشًء سوى هللا سبحانه وتعالى 

 .(الجن , المبلئكة  االنس ,السماء واالرض , )موجد

 س/ هل االنسان حادث ؟ 

هل أتى على االنسان  »لال تعالى سنة كنا عدما لم نكن شٌئا  مذكورا  60انا وانت لبل االنسان حادث  ج/ نعم 

الذٌن كفروا ان  ولم ٌرأ»( سورة الدهر , و كذلن لال تعالى 1اٌة )«مذكورا  شٌآحٌن من الدهر لم ٌكن 

( من سورة 30ٌة )اآل «حً افبل ٌإمنون شًءالسموات و االرض كانتا رتما ففتمناهما و جعلنا من الماء كل 

وان اشهر النظرٌات العلمٌة التً وضعها العلماء حصل االنفجار و من ثم  تكثؾاالنبٌاء ,كان الكون سدٌما و 

هو هللا هلالج لج لال والعدم ضد الحادث المدٌم او االزلً الذي لم ٌسبمه و, هً نظرٌة االنفجار الكبٌر  عن بداٌة الكون

 (, 3سورة الحدٌد اآلٌة ) «و االول و االخر و الظاهر والباطن و هو بكل شًء علٌم ه »تعالى 

ٌعنً تتبع ظاهرة معٌنة او حالة معٌنة او صفة  -:  Induction missingاالستمراء النالص النالص  (8

 الحدٌد ٌتمدد بالحرارة و ٌتملص بالبرودة حتى اثبت هذه الحمٌمة عن طرٌك االستمراء: , مثال ذلن 

النالص نؤخذ اي نموذج  من لطعة حدٌد ونعاملها بالحرارة هل نراها  تتمدد ثم نعاملها بالبرودة هل 

 تتملص ثم بعد ذلن نعمم النتٌجة على كل الحدٌد فً العالم واالستمراء النالص ال ٌوصل الى علم تام.
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معرفة ا مستحٌل ولكن ٌإدي فً هذه الحالة نؤخذ كل الحدٌد فً العالم و نفحصه وهذ -االستمراء الكامل: (9

نؤخذ مثال تطبٌمً على االثنٌن )االستمراء النالص حمٌمٌة و لٌس معرفة نالصة مثل االستمراء النالص .

حتى اثبت ان التسمٌد ادى الى زٌادة المساحة الورلة للذرة مثبل حسب االستمراء  -واالستمراء الكامل :

المساحة الورلٌة لهذه النباتات فهذه المساحة   ونمٌسالنالص نؤخذ عٌنة من كل وحدة تجرٌبٌة 

وانما اخذنا عٌنة لد ال تكون ممثلة اما عددها للٌل او  اتلم نؤخذ كل النبات ألنناال تكون دلٌمة  المحسوبة

البد  تامة دلٌمة الى معرفة معرفة كاملة, ولكً نصل  اخذناه بتحٌز ولٌس عشوائٌا وبذلن ال نصل الى 

وهذا االمر مستحٌل  وصعب وال سٌما اذا كانت المساحات ان نؤخذ كل النباتات الموجودة  بالحمل 

 .حتى تكون ممثلة لذلن نؤخذ عٌنة بشكل عشوائً بعدد مناسب كبٌرة

 تشملخطوات علمٌة  وفكالطرٌمة التجرٌبٌة: و هً الطرٌمة العلمٌة المبنٌة على المنهج العلمً ( 10

 .او المشكبلتالمبلحظة المنظمة الممصودة للظواهر  أ(

 .المبلئمة  hypotheses وضع الفروض  ب(

 .لتجربة عن طرٌك االتحمك من هذه الفروض  ت

 .المٌاس  (ث

 وتمثٌلها. و تحلٌلها data البٌاناتجمع  ج(

 االستنتاجات.وتفسٌرها  النتائج و استعراض ح(

 على نفس النتائج.خ( تكرار التجربة لكً نتؤكد هل نحصل 

بانها  تتصؾالمعرفة هذه  ,الى معرفة علمٌة المبنٌة على المنهج العلمً هً التً توصلنا والطرٌمة 

 reproducibleالتكرار و  measurable لمٌاس وا demonstrable لابلة لئلثبات

 

اضافة المادة العضوٌة الى  نبؤمن خبلل البحث التجرٌبً  معرفة علمٌةعندما نتوصل الى  :مثال ذلن

 اثباتها عن طرٌك هذه المعلومة ٌمكن, فللة الكثافة الظاهرٌة تحسٌن تركٌب التربة و إدي الى تالتربة 

 .تكرارها , ولٌاسها التجربة وٌمكن

 ٌملل من كفاءتها فً االمتصاص مثال اخر: ظهور أورام على جذور النباتات نتٌجة اصابتها بالنٌماتودا

 

 الى اصفرار النبات وموتهوتإدي 

 
         جذور مصابة بتعمد الجذور                                           
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 الرابعةالمحاضرة 

 Principles of scientific methodsلبحث العلمً اساسٌات ا

الفعل الثبلثً )) بحث (( الذي ٌعنً سؤل, معنى البحث العلمً فً اللؽة: البحث لؽة مصدر 

لال هللا تعالى: ) فبعث هللا ؼرابا ٌبحث فً االرض لٌرٌه كٌؾ وتحرى, وفتش, وتتبع, وتمصى, 

السإال أو التمصً عن حمٌمة وبهذا ٌكون معنى كلمة بحث: هو  ,31( المائدة/  أخٌهٌواري سوءة 

ً فحسب وانما ٌعتمد اٌضا على التفكٌر معٌنة أو امر معٌن, وال ٌعتمد على السإال والتمص

 .والتؤمل  والتنمٌب حتى ٌصل الباحث الى هدفه

مجموعة الجهود المنظمة التً ٌموم بها االنسان مستخدما : فً االصطبلح بانه البحث العلمً ٌعرؾو 

واٌجاد الحلول  ذلن من خبلل تحدٌد المشكبلتللسٌطرة على البٌئة, ولعلمً و لواعد الطرٌمة العلمٌة  االسلوب ا

الظواهر ؼٌر  اومنعوذلن من خبلل تملٌل  بهاومحاولة التحكم  بٌنهاظواهر و تحدٌد العبللة ال وصؾلها, او 

 الرؼوبة وزٌادة الظواهر المرؼوبة وتحسٌنها.

و تحسٌن لدراته العلمٌة  الهدؾ من البحث العلمً : زٌادة سٌطرة االنسان على البٌئة عن طرٌك زٌادة المعرفة 

 التً تواجهه إلٌجاد الحلول لها.  , وكذلن تحدٌد المشكبلتتفسٌر الظواهر وضبطها والتحكم بها  على

 

ه, وٌحاول التفكٌر: هو ذلن النشاط العملً الذي ٌواجه به االنسان مشكبلت الحٌاة التً تواجهه و تعترض طرٌم

 .اٌجاد حلول لهذه المشكبلت

 

 حكرا على الباحثٌن وطلبة الدراسات العلٌا؟ ولفا او : هل البحث العلمًس

, فهو على الباحثٌن وطلبة الدراسات العلٌا, وانما ٌحتاجه جمٌع الناسأو ولفا حكرا ج: البحث العلمً لٌس    

 االساس فً تمدم التاجر, وازدهار المزارع, وتحصٌل الطالب, وتخطٌط المعلم.

 س: ماهً اساسٌات البحث العلمً؟

 البحث العلمً ثبلثة وهً : ج: اساسٌات   

  Problemالمشكلة  (1

  Hypothesisالفرضٌة  (2

   Research proposalخطة البحث  (3
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 problem Definition ofتعرٌف المشكلة 

جواب , والؽموض ٌحتاج  فالسإال ٌحتاج الى ,ؼموض او ظاهرةوجود الباحث امام تساإل او  هً: المشكلة

  تفسٌر.فهم و و تحتاج الظاهرة الى ,الى توضٌح

 

  Sources of problemمصادر المشكلة :

ٌمؾ او ته لمهنته  او تخصصه ٌعترضه ؼموض من خبلل ممارساالنسان  -:  Experienceالخبرة  (1

 . تكون مصادر لمشكلة تحتاج بحثها وحلهاامام تساإالت 

 

كتب و مماالت, مجبلت, اثناء المراءة تستولفن عبارات تثٌر فٌن تساإالت تستحك   Readingالمراءة  (2

 الدراسة والبحث.

 

 

لمٌة و فً رسائل الدراسات السابمة للباحثٌن فً المجاالت الع Previous studiesالدراسات السابمة  (3

الماجستٌر واطروحة , تعد التوصٌات من العناصر الرئٌسة فً رسالة الدكتوراه الماجستٌر او 

 , وعادة تتضمن التوصٌات مصادر لمشكبلت جدٌدة تستحك البحث فً دراسات الحمة.الدكتوراه

 

تبعث كتاب الى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً البٌئة  وزارةتكلٌؾ من لبل جهة رسمٌة : مثبل  (4

التربة  ثمشكلة تلومثبل   لمشكبلتادراسات عن هذه  ىترٌد ان تجرومشاكل بٌئٌة  لبعناوٌن 

 مٌاه االبار.زٌادة تركٌز النترات فً بالمنتجات النفطٌة , و مشكلة 

 

 

 -هنان ثبلث معاٌٌر رئٌسة : Criteria to select the problemمعاٌٌر اختبار المشكلة 

  وتشمل االتً متعلك بالباحث اٌٌرهذا المع -:  Subjective criteria معاٌٌر شخصٌةاوال:       

والعمل فً  , ونعنً بذلن هل الباحث عنده اهتمام ورؼبة لحل هذه المشكلة -:رؼبه الباحث   -1

اإلصرار على  فالرؼبة تعطً دافع للباحث  هذه المشكلة, تحته تمع المجال واالختصاص الذي 

 واالبداع والمثابرة لحل هذه المشكلة.

 : لد ٌكون لدى الباحث الرؼبة للعمل فً مجال معٌن لحل مشكلة ما, لكن لٌس له الباحث  لدرة  -2            

 او مهارات ال تتبلءم مع  الى لوة جسدٌة وعضلٌة المابلٌة والمدرة الن بعض االبحاث تحتاج                 

   لدرة الباحث.               
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 , لكن البحث لحلهالد ٌكون لدى الباحث الرؼبة والمدرة لحل المشكلة  -:المادٌة  االمكانات  -3

 المإسسة التً ٌعمل ال تستطٌعاو ؼالٌة ٌحتاج امكانات مادٌة اموال او مواد واجهزة ؼٌر متوفرة 

 بها الباحث من توفٌرها.

 مثل, او بٌانات من دوائر معٌنة االبحاث تحتاج تسهٌبلت ومعلومات : بعضالتسهٌبلت االدارٌة -4

 من بٌانات من االنواء الجوٌة, او من االدلة الجنائٌة, فمبل ان ٌبدأ الباحث فً بحثه ٌسؤل هل ٌمكنه

 الحصول على هذه البٌانات.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اهمٌة  : هل هنان مشكلة علمٌة تستحك الدراسة, وما Scientific criteriaمعاٌٌر علمٌة ثانٌا: 

 . وهل ٌمكن دراستها واٌجاد الحلول لها ,والعلماء المشكلة عند الباحثٌن 

 

 

المجتمع ألنها لها اهمٌة لدى , هل المشكلة اهتمام المجتمع بالمشكلة   Social criteria معاٌٌر اجتماعٌةثالثا: 

 ., وان حلها سٌإدي الى منافع للمجتمع او صحته او بٌئته  متعلمة بؽذائه او ماءه او بالتصاده

 criterionجمع مفردها معٌار  criteriaمبلحظة: معاٌٌر 
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 Hypotheses  الفرضٌات                                 الخامسةالمحاضرة 

 

 الحما,التً ٌمكن بعد ذلن اختبارها بٌن المتؽٌرات لوصؾ العبللة استنتاج ذكً  -:  Hypothesisالفرضٌة 

أو هل توجد عبللة بٌن ذبول النبات و نمص الماء :تختبر صحة الفرضٌة من خبلل المٌام بالتجربة .  مثال ذلن 

 او الملوحة. الجبس اوالتسمٌد وهل توجد عبللة بٌن االنتاج او اي صفة من صفات النمو 

  Types of hypothesesأنواع الفرضٌات ٭

للعامل التجرٌبً فً وجد تؤثٌر ٌال بانه  تمولهذه الفرضٌة   -: Null Hypothesis (H0)فرضٌة العدم  (1

فً نمو وحاصل الذرة الصفراء فً الترب  البوتاسٌومالتسمٌد  تؤثٌرمثبل لو اردنا دراسة , العامل التابع

صفة  أليالتً تمول بان المتوسط الحسابً  -فرضٌة العدم -رضٌة الجبسٌة, فمبل أجراء البحث اضع ف

للمعاملة المسمدة ٌساوي  المتوسط الحسابً للمعاملة ؼٌر مدروسة من صفات النمو او الحاصل 

ثم نموم بتجربة الختبار صحة , فروق معنوٌة بٌن المعامبلت) المتوسطات ( ال توجد المسمدة, أي

وصل الى رفض فرضٌة وتحلٌلها احصائٌا ومن جدول تحلٌل التباٌن نتالفرضٌة وبعد جمع البٌانات 

اي ال توجد فروق او لبولها  توجد فروق معنوٌة بٌن المتوسطات الحسابٌة للمعامبلت عندما العدم

وتكتب فرضٌة العدم وفك   الجدولٌة والمحسوبة  Fباالعتماد على لٌمة  معنوٌة بسبب المعامبلت وذلن

ألطوال النباتات  المتوسط الحسابً  M1تمثل فرضٌة العدم و  H0  :M2 = M1   ,H0          اآلتً

للمعاملة المتوسط الحسابً  ألطوال النباتات   M2و  للمعاملة ؼٌر المسمدة) المجتمع االول (

                                                                                                     (المسمدة)المجتمع الثانً

 فرضٌة العدم  تسمى الفرضٌة الصفرٌة و هً اسهل الفروض .و

 

توجد عبللة بٌن المتؽٌر المستمل والمتؽٌر  -:HA Alternative  hypothesisفرضٌة البدٌلة ال (2

 وتكتب بصٌػ عدة اما التساوي او اكبر او اصؽر التابع
 

HA:M1 ≠ M2                                  

                                 M2<  M1 =HA 

             M2                  >M1   =HA    
 الفرض الجٌدة هو امكانٌة اختبارهومن صفات 

 

 : الفوائد المتحممة من وجود الفروض فً الدراسة

حتى ال  توجٌه الباحث فً جمع المعلومات والبٌانات المتصلة بالفروض وبذلن توفر الجهد المبذول  -1

 معلومات سرعان ما ٌكشؾ الباحث عدم حاجته الٌها . ٌنشؽل الباحث بالبحث عن

 تحدٌد االجراءات و اسالٌب البحث المناسبة باختٌار الحلول الممترحة  -2

 الفروض تمدم تفسٌرا للعبللات بٌن المتؽٌرات  -3
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 تزودنا بفروض اخرى تكشؾ لنا عن الحاجة الى ابحاث اخرى جدٌدة . -4

 -من المصطلحات المرٌبة على الفرضٌة هً:

 

, الجزء أصؽر الكل اكبر من الجزء  :هنان أمور معروفة مثبل   Postulates المسلمات او البدٌهٌات .1

 هو الصر المسافات بٌن نمطتٌن.من الكل , الخط المستمٌم 
 

هو االساس الذي نبنً علٌة الحل ) هو اساس لحل  -: واالفتراض :  Assumptions االفتراضات .2

) فٌه فرض و افتراض( , ما الفرق بٌن االفتراض والفرضٌة ؟  ات ذبول النباتنبلحظ  المشكلة (مثبل 
مول لد ٌكون السبب شحة المٌاه  لكن اذا واٌجاد حل لها, فانن ت لمشكلة اسبب  +فًتفكر اذا بدأت 

المشكلة لٌس مع ٌمول ان سمٌت النباتات باألمس اذا االفتراض بانن متؤكد ت كانت االرض رطبة وأن
, االساس الذي ابنً علٌة الحل ان المشكلة لٌس مع الماء . أما الفرضٌة  لد ٌوجد فمد ٌكون مرضالماء 

 .مرض فطري
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 السادسةالمحاضرة 

 Proposalخطة البحث                                       

: تمرٌر واؾ ٌكتبه الباحث بعد استكمال  Proposal of researchخطة البحث  Proposalثالثا: خطة البحث 

 الدراسات االولٌة فً مجال بحثة الذي اختاره لحل مشكلة فً هذا المجال وتكون الخطة عادة لبل ما ٌبدأ البحث 
 ببحثه.

 محتوٌات خطة البحث  -

: ٌكتب العنوان بؤلفاظ خاصة ؼٌر عامة وممٌدة ؼٌر مطلمة ٌظهر فً العنوان مجال   Titleالعنوان  .1

 .البحث والعوامل التجرٌبٌة  والصفات المدروسة
 

: تتضمن الممدمة مشكلة البحث, واهمٌة المشكلة, والجهود المبذولة لحل  Introduction الممدمة  .2

 .المشكلة ) مراجعة للمصادر التً تناولت المشكلة بشكل مباشر(
 

 
تسهم فً حل المشكلة, والبد من : ما هً االهداؾ التً نرٌد الوصول الٌها التً  Objectiveاالهداؾ  .3

 تحدٌد االهداؾ الن اجراءات البحث تعتمد على االهداؾ.
 حدود المشكلة  .4

ومعنى ذلن ان اضع حدود للمشكلة من خبلل  من اصعب الخطوات بعد اختٌار المشكلة هً تحدٌد المشكلة 
  والفائدة المتحممة من تحدٌد المشكلة  ,ٌدة ؼٌر مطلمة مبؤلفاظ خاصة و ؼٌر عامة و م للبحثعنوان كتابة 

هً االلتصاد بالولت و الجهد و المال حتى ال اصرؾ جهد وولت ومال فً اشٌاء واجراءات وجمع 
تؤثٌر الفطرٌات فً نمو  وانتاج  :مثال ذلن مصادر ومواد وطرائك عمل ٌتبٌن لً بعد مدة انً ال أحتاجها 

عامة ؼٌر خاصة لفاظ بؤ كتبج / كبل الن العنوان لد  المشكلة بشكل مضبوط ؟ تالمحاصٌل ؟ هل حدد
بدون تحدٌد و اللفظ االخر   الفطرٌات جمٌع سٌدرس تؤثٌرفهل الباحث (  الفطرٌات ) من االلفاظ العامة  و

 هو النباتات هل درس الباحث كل النباتات  فبل بد ان ٌحدد نوع الفطر و نوع النبات.

 فرضٌة البحث  .5
التً  طرائك العمل  و ٌحتاجها اجراءات البحث )المواد و طرائك العمل ( : تتضمن المواد التً  .6

 والوصول الى االهداؾ.حل المشكلة سٌعتمد علٌها ل
 

 

 س: ما هً الخطوة التً تخدم البحث من اول الطرٌك بعد وضع الخطة؟

 سمى نماشٌة تن المختصٌن فً حلمة عرض الخطة على لجنة م هًأول الطرٌك  منالخطوة التً تخدم البحث 

Seminar   لمنالشتها و ٌسمع الباحث و جهات النظر من هذه اللجنة و لد ٌزٌد او ٌحذؾ اشٌاء من خطة بحثة

 . بالكاملولد تتؽٌر الخطة 
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 السابعةالمحاضرة 

 Variablesالمتغٌرات 

كل ما ٌمبل المٌاس الكمً او العامل الذي ٌمكن ان ٌتؽٌر فً نوعٌته او كمٌته  او حجمه او عدده, وهو المتؽٌر هو 
 .النوعً

 Types variableانواع المتغٌرات 

 فً البحوث العلمٌة التجرٌبٌة المتؽٌرات من رئٌسان هنان نوعان 

العامل الذي اسلطه او اتحكم به و ارٌد معرفة  -: Independent variable (I V)المتؽٌر المستمل  -1

ومن االمثلة على المتؽٌرات   Experimental variable تؤثٌره و ٌسمى عادة العامل التجرٌبً

التلمٌح, موعد الزراعة, طرٌمة  مستوى الملوحة , مستوى السماد, نوع الملح, نوع السماد ,:  المستملة 
 . الري, .........

 الذي ألٌسه نتٌجة تؤثٌر العامل المستمل المتؽٌر-:  Dependent variable (D V)المتؽٌر التابع  -2

: الطول, المساحة الورلٌة, ومن االمثلة على العامل التابع  responseوٌسمى اٌضا باالستجابة 

 .( PH  ,CECة , ٌ, الكثافة الظاهر , شدة االصابةاالنتاج , الوزن الجاؾ

 ن اساسٌان اخران فً البحوث التجرٌبٌة  هماوهنان متؽٌرا

وهو العامل الذي ارجع الٌه لكً اعرؾ هل ان المتؽٌر  -: Control variableالمتؽٌر الضابط  -3

نمٌسها فً المعاملة التً لم تعامل بالعامل  التجرٌبً اثر فً العامل التابع ام ال, فهو ٌمثل الصفات التً
, شدة ثافة ظاهرٌة, فوسفور ممتص, فوسفور جاهزالتجرٌبً مثل ) انتاج, وزن جاؾ, ك

 ............(اصابة
وهو كل متؽٌر ٌمكن ان ٌكون عامل تجرٌبً وٌإثر فً العامل  -: Fixed variableالمتؽٌر الثابت  -4

مثبل ارٌد ادرس التجرٌبً فمط, ف , ولذلن نثبته لكً ٌكون التؽٌر فً العامل التابع ناتج عن العاملالتابع
 , مستوى النتروجٌنً فً نمو وانتاج الذرة الصفراء فهنا العامل التجرٌبً هو مستوى النتروجٌنتؤثٌر 

للمعامبلت التً تمثل مستوى السماد النتروجٌنً,  والعامل التابع صفات النمو وصفات الحاصل
ت والمتؽٌر الضابط ٌمثل صفات النمو والحاصل فً المعاملة الضابطة ) السٌطرة (, اما المتؽٌرا

فهً: نوع السماد الذي هو مصدر السماد النتروجٌنً ٌنبؽً ان ٌكون واحد لكل معامبلت العامل  الثابتة
التجرٌبً مثل سماد الٌورٌا, مساحة الوحدة التجرٌبٌة متساوٌة, صنؾ النبات, كمٌة الماء, طرٌمة 

ً ٌكون التؤثٌر فً العامل الري, موعد الزراعة.............وؼٌرها من العوامل التً ٌنبؽً ان نثبتها لك
 التابع ناتج عن العامل التجرٌبً فمط.

ٌمكن ان ٌكون العامل التجرٌبً اكثر من عامل تإثر فً العامل التابع كما فً التجارب  : مالحظة

 العاملٌة او االلواح المنشمة.
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 الثامنةالمحاضرة 
 

  انواع العبللات  بٌن المتؽٌرات  Types of Relationships   او انماط العبللاتPatterns of 
relationships: 

 مثل العبللة بٌن اللؽة و اللٌالة البدنٌة .  No relationshipال توجد عبللة  (1
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 اللٌالة البدنٌة 

 

 

 اللؽات                                                                    

مثال ذلن / العبللة بٌن المساحة الورلٌة للنبات و   Positive relationshipعبللة اٌجابٌة  (2

 الحاصل كبلهما متؽٌرٌن تابعٌن .

 

 

 الحاصل 

 

 

 المساحة السطحٌة لؤلوراق النبات                                                                  

مثال ذلن /العبللة بٌن الكمٌة المطروحة من السلعة و   Negative relationshipعبللة سلبٌة  (3

 السعر .

 

 

 السعر 

 

 

 الكمٌة المطروحة من السلعة                                                                       

و  المؽذي العبللة بٌن كمٌة العنصر  :مثال ذلن  Curvilinear relationship ةعبللة منحنٌ (4

  االنتاج .
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 عامل مستمل و اٌهما تابع ؟ س / بٌن نوع العبللة بٌن المساحة السطحٌة للورلة و الحاصل اٌهما

 عبللة ارتباطٌة و ٌصفها معامل االرتباط ) عبللة وصفٌة( كبلهما استجابة. –ج / كبلهما تابع    

( ما هً نوع العبللة بٌن 2(ما هو العامل المستمل و ما هو العامل التابع؟ 1س /العبللة بٌن التسمٌد والحاصل ؟

 الذي ٌوصؾ هذه العبللة؟ (  ما هو المعٌار االحصائ3ًالعاملٌن ؟

, العبللة سببٌة , السبب هو التسمٌد والنتٌجة هو  الحاصلج / العامل المستمل هو التسمٌد و العامل التابع هو    
 عبللة كمٌة .الوالذي ٌصؾ العبللة بٌن المتؽٌرٌن  الحاصل , معامل االنحدار هو المعٌار االحصائً 

 Types of Researchesانواع البحوث 

 

 Applied researchesالتطبٌمً  البحوث (1
  Basic researchesالبحوث االساسً  (2

 : ًمشكلة والعٌه لحلٌجرى البحث التطبٌمً هو الذي توجد مشكلة تحتاج الى حل و  -البحوث التطبٌم  
 .و التلوث بالعناصر الثمٌلة و المركبات النفطٌة اوالملوحة احل مشكلة الجبس  :مثال ذلن 

  

  هً البحوث التً تجري بهدؾ زٌادة المعرفة ) ال تجري لحل مشكلة ( مثال ذلن   -االساسٌة :البحوث
 كٌؾ تنمو البكترٌا , و كٌؾ تتؽذى الفطرٌات .

 :classification of research types تصنٌؾ اخر ألنواع البحوث 

بمرض معٌن مثال ذلن / : وهً البحوث التً تصؾ ظاهرة معٌنة مثل االصابة  Descriptive( الوصفٌة 1

 %.3هذا الحمل مصاب بالبٌاض الزؼبً بنسبة 

    مثال ذلن /  تابعٌٌنوهً بحوث التً تدرس العبللة بٌن متؽٌرٌن  – Relational  :    ٌةرتباطاالبحوث ال (2

 العبللة بٌن مساحة الورلٌة و االنتاج .

ر عامل ٌسمى السبب و عامل آخر ٌسمى وهً البحوث التً تدرس تؤثٌ -: Causalبحوث السببٌة  ال ( 3

 مثال ذلن / االنتاج و التسمٌد .االستجابة ) النتٌجة( 
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 How to write a master´s thesisكٌفٌة كتابة رسالة الماجستٌر:     التاسعةالمحاضرة 

 

  Thesis contentsمحتوٌات الرسالة 

 :تحتوي رسالة الماجستٌر على العناصر اآلتٌة

 والتً تشمل   The main elements العناصر الرئٌسةاوال: 

 

                                                 Titleانؼُٕاٌ      -1     

     

 Abstract                                              انخالطخ -2     

 

 Introductionانًمذيخ                                           -3     

 

               Review of literature        يشا ؼخ انًظبدس  -4

 

             Materials and methods ًٕاد ٔطشائك انؼًم ان -5

 

 Results and Discussion      انُزبئج ٔانًُبلشخ            -6

 

                                 Conclusionsاالصزُزب بد   -7

 

 Recommendations                         انزٕطٛبد    -8

 

 ( literature cited) يٕالغ انًظبدس     Referencesانًشا غ أٔ انًظبدس             -9

 

 Appendices                               (if  any  )انًالحك   -10

 

 
 Secondary elements  ػُبطش أخشٖ غٛش سئٛضخ   صبَٛب:

 ثؼذ طفحخ انؼُٕاٌ انذاخهٛخ ٚكٌٕ كم ٔاحذ يًب ٚأرٙ فٙ طفحخ ػُبطش لجم انخالطخ - أ

 

 .Quranic verse      اٜٚخ انمشآَٛخ -1

 .    Dedication          االْذاء -2

 .Acknowledgmentٔانؼشفبٌ    انشكش -3

 ٔانًمٕو انهغٕ٘ ٔسئٛش نجُخ انذساصبد انؼهٛب ٔسئٛش انمضى. الشاس انًششف -4

 يجهش انكهٛخ.الشاس نجُخ انًُبلشخ ٔلشاس  -5

   

 ػُبطش غٛش سئٛضخ ركٌٕ ثؼذ انخالطخ -ة       

 

             List of contents ثًحزٕٚبد انشصبنخ صجذ -1

      List of tables ) لبئًخ ثبنجذأل (انجذأل صجذ  -2

 List of figuresصجذ االشكبل                              -3

 List of appendicesصجذ انًالحك                              -4
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 Title pageأال: طفحخ انؼُٕاٌ           

        

 انؼُٕاٌ ٚؤد٘ ٔظٛفخ إػاليٛخ نًب يٕ ٕد فٙ يزٍ انشصبنخ          

 

 س / يبْٙ االشٛبء انزٙ َزؼشف ػهٛٓب يٍ خالل انؼُٕاٌ        

 

 انًشكهخ ٔحذٔدْب -1

 االخزظبص انؼبو ٔاالخزظبص انذلٛك  ا٘يجبل انًشكهخ ) يجبل انجحش (  -2

 ) االصزجبثخ (م انزجشٚجٛخ ( ٔانظفبد انًذسٔصخ  انؼٕايم انذاخهخ فٙ انزجشثخ ) انؼٕاي -3

 

 س / كٛ  ٚكزت انؼُٕاٌ                

 

ٚكزت انؼُٕاٌ ثأنفبظ خبطخ غٛش ػبيخ يمٛذح ) يحذدح ( غٛش يطهمخ , ٚظٓش فّٛ يجبل    

, ٔٚز ًٍ انؼُٕاٌ  ٔٚذل انجحش ) االخزظبص(  ٔانؼٕايم انذاخهخ ٔانظفبد انًذسٔصخ

 ػهٗ كم يب يٕ ٕد فٙ يزٍ انشصبنخ لذس انًضزطبع.

 

 فطشٚبد فٙ ًَٕ ٔحبطم انُجبربديضبل /  نذٚك انؼُٕاٌ االرٙ  :      رأصٛش ان             

 

 س / ْم كزت انؼُٕاٌ ثبنطشٚمخ انظحٛحخ             

 ػبيخ ٔيُٓب ثأنفبظكزت  ألَّانجٕاة / نى ٚكزت انؼُٕاٌ ثبنطشٚمخ انظحٛحخ , ٔرنك              

 

ْزا انهفع ػبو ٚشًم كم انفطشٚبد  فٓم انجبحش دسس كم إَاع انفطشٚبد  :  انفطشٚبد -1

أ فطش انًبٚكٕساٚزا أ  Fusariumفالثذ اٌ ٚخظض ْزا انؼبو يضال فطش 

 Trichodermaفطش

انُجبربد  : ْزا انهفع ػبو ٚشًم كم انُجبربد  فالثذ يٍ رخظٛض ْزا انهفع انؼبو يضال  -2

  فٕل انظٕٚبانجبرَجبٌ أٔ انحُطخ أٔ  أٔ انطًبطىٚخظض ثًحظٕل يؼٍٛ يضم 

 

 ػشثٙ ٔاَكهٛز٘س / اكزت انؼُٕاٌ انضبثك ثبنشكم انؼهًٙ انظحٛح 

  

 فٙ ًَٕ ٔحبطم فٕل انظٕٚب    Glomus mosseaرأصٛش فطش انًبٚكٕساٚزا         

 

      The effect of mycorrhiza fungus ( Glomus mossea ) on growth 

and yield of soybean 

صى ثٍٛ , ثشكم غٛش طحٛح صى اكزجّ ثطشٚمخ ػهًٛخ س: اكزت ػُٕاَب فٙ يجبل اخزظبطك 

 يشكهخ انجحش. -3االخزظبص انؼبو ٔانذلٛك -3انؼبيم انزبثغ  -2انؼبيم انزجشٚجٙ  -1
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 ؟يبرا رز ًٍ طفحخ ػُٕاٌ انشصبنخ س :

فٙ انٕصط رز ًٍ اصى انجبيؼخ ٔانكهٛخ صى ػُٕاٌ انشصبنخ فٙ ٔصط انظفحخ ٔثؼذ انؼُٕاٌ  

فٙ  بيؼخ  َكزت )يجهش كهٛخ انزساػخ ( صى صطش  ذٚذ  انٗ خيب ضزٛش يمذيَمٕل ) سصبنخ 

انًب ضزٛش فٙ انؼهٕو انزساػٛخ / ٔلبٚخ انُجبد ( صى ثؼذ  دس خْٔٙ  زء يٍ يزطهجبد ركشٚذ 

رمذو  ثّ أ رمذيذ ثٓب صى صطش  ذٚذ ٚكزت اصى انطبنت صى صطش  َكزت  ذ فٙ صطش  ذٚ رنك

اصى انًششف ٔنمجّ انؼهًٙ صى ثؼذ رنك َكزت  ذٚذ َكزت ثئششاف  صى َكزت صطش  ذٚذ 

 .انزبسٚخ انضُخ انٓجشٚخ ػهٗ انًٍٛٛ ٔانضُخ انًٛالدٚخ ػهٗ انٛضبس

  س: اكزت طفحخ ػُٕاٌ كبيهخ نشصبنزك انًب ضزٛش؟

 Introductionانًمذيخ   االٔل :انفظم 

 

 االرٛخ نألصئهخْٙ ا ٕثخ     

  

 يبرا      What/   1س   

 نًبرا    Why/     2س   

 يبرا    What/    3س   

 يبرا    What/    4س   

 

 / يبْٙ انًشكهخ انزٙ صزذسصٓب أٔ يبْٙ انظبْشح انزٙ رذسصٓب  1س

 / نًبرا رذسس ْزِ انًشكهخ  ) يب اًْٛزٓب (  2س

 / يبْٙ االثحبس انًجبششح انزٙ ا شٚذ نحم ْزِ انًشكهخ  3س

 / يبْٙ االْذاف  4س

 

 س / يبرا ٚز ًُّ فظم انًمذيخ 

 Problem or phenomenon  انًشكهخ أٔ انظبْشح   -1

     Important of  problemاًْٛخ انًشكهخ    -2

 انجٕٓد انضبثمخ انًجزٔنخ يٍ لجم انجبحضٍٛ نحم ْزِ انًشكهخ  -3

  Goalsأٔ         aimsأٔ       Objectivesاالْذاف    -4

 س / يب فبئذح االْذاف فٙ انًمذيخ     

 ًٚكٍ االفبدح يٍ خالل االْذاف اٜرٙ              

 يبْٙ اال شاءاد انزٙ رٕطهُب انٗ ْزِ االْذاف  -1

 .ٔانٕلذ رٕفٛش انجٓذ ٔانًبل -2

  
سبعة اسطر تبٌن فٌها المشكلة واهمٌتها عن اي مشكلة مثل التلوث ,انتشار مرض , س : اكتب ممدمة من 

 للة انتاج,  ثم اكتب االهداف ؟
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 المحاضرة العاشرة
 

     Review of the literature ( Literature Review)   الفصل الثانً : مراجعة المصادر -3
 

 ؟مراجعة المصادرالهدف من ما  :1س
 .للتعرؾ على ما وجده الباحثون السابمون الذٌن بحثوا فً نفس المشكلة

  
  ؟األساسٌة من مراجعة المصادر ةما الفائد : 9س
ان الفائدة األساسٌة من مراجعة المصادر هً ان ٌكون لدى الباحث أساس نظري علمً حول   

وكذلن  ,وحل هذه المشكلة ونستفٌد من مراجعة المصادر فً إجراءات البحث ,مفهوم هذه المشكلة
استفٌد من مراجعة المصادر فً استعراض النتائج عندما ألول تتفك هذه النتائج مع ما توصل الٌه 

, فضبل عن االفادة منها فً تفسٌر النتائج وهو المهم الذي ٌؽفل عنه الباحثٌن السابمٌن أو ال تتفك
 لباحثٌن.كثٌر من ا

 ؟ماذا ٌتضمنه فصل مراجعة المصادر : 3س

 
معنى ذلن جهود  ,المشكلة والعوامل الداخلة فٌها والصفات المدروسةٌتضمن هذا الفصل         

الباحثٌن السابمة التً تناولت تعرٌؾ هذه المشكلة واهمٌتها والبحوث التً أجرٌت لحلها وكذلن 
تجرٌبٌة لدراسة تؤثٌرها فً هذه المشكلة وكذلن بحوث البحوث السابمة التً استخدمت عوامل 

هرمون معٌن فً تشجٌع  تناولت الصفات المدروسة أو االستجابة للعوامل التجرٌبٌة مثبلً: استخدم
 صفات النمو.فً  وتؤثٌرها هذا الهرمون درستفنحن نرجع الى كل البحوث التً  النبات نمو
 

  ؟كٌف نكتب مراجعة المصادر  : 4س

 
ٌمسم فصل  مراجعة المصادر الى فمرات وتتضمن المشكلة والعوامل التجرٌبٌة الداخلة والصفات 

 المدروسة 

والفسفور فً نمو محصول فول  Glomusمثال : لو اخذنا هذا العنوان ) تؤثٌر فطر الماٌكوراٌزا 

   (الصوٌا 
 

 ؟مراجعة المصادرمن هذا العنوان ماهً الفمرات المهمة التً ٌنبؽً ان تظهر فً فصل 
 من هذا العنوان فان فصل مراجعة المصادر) الفصل الثانً( ٌنبؽً ان ٌتضمن الفمرات االتٌة:

 

 ( تعرٌؾ الماٌكوراٌزا وأول اكتشافها وأهمٌتها(  Mycorrhizaمفهوم الماٌكوراٌزا 2-1

 السام الماٌكوراٌزا 2-1-1

 (الفطرٌات الحوٌصلٌة الشجٌرٌة ) VAMفطرٌات   2-1-2
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 ذائٌة والسٌمابواسطتها تزٌد فطرٌات الماٌكوراٌزا امتصاص العناصر الؽ ًالت اآللٌات 2-1-3

 الفسفور
 

 (تعرٌفه واهمٌته)الفسفور  2-2

 االشكال الجاهزة وؼٌر الجاهزة  2-2-1

 تؤثٌر الفسفور فً نمو وحاصل النبات 2-2-2

  
 النباتاتبفطرٌات الماٌكوراٌزا فً نمو وحاصل  التلمٌحتؤثٌر   2-3

 البمولٌات بفطرٌات الماٌكوراٌزا فً نمو وحاصل تؤثٌر التلمٌح  2-3-1

 
 

 ؟كٌف اكتب تحت كل فمرة من فمرات مراجعة المصادر: 5س

    
فً اشرة تدخل مب ال , تتجاوز سطرا أو سطرٌن ال بٌن ٌدي كل فمرة  ( ممدمة )بد من توطئة ال

 هذه الفمرةماذا وجد الباحثون تحت استعراض المراجع و
 

 مثال : لو اكتب تحت فمرة تؤثٌر فطر الماٌكوراٌزا فً نمو وحاصل النبات
 , لات المفٌدة بٌن النباتات ومجموعة من الفطرٌاتبللة الماٌكوراٌزا من العبلتعد ع        

بؤن ( 2115)بالماٌكوراٌزا فمد وجد الكرطانً  صابةالاالنبات وٌزداد انتاجه نتٌجة  ٌتحسن نمو

وحاصل  أدى الى زٌادة معنوٌة فً بعض صفات نمولد   Glomus مٌح بفطر الماٌكوراٌزاالتل

 .ول الصوٌا ف

 
كٌف نشٌر الى مصادر التً التبسنا منها فً فصل مراجعة المصادر وفً متن  : 6س

 ؟الرسالة 
 
 ة توضع السنة بٌن لوسٌن فمط مثل : وجدفمرالى الباحث فً بدابة ال اإلشارةفً حالة  -1

 الى ( 2111مثال اخر : أشار الجبوري )(  2115)الكرطانً 

 Frank (2119)و  Blackبؤن , وكذلن توصل  (1958 )واخرون   Olsenومثال اخر: أكد

 
وفً :  مثال )السطر(شارة فً وسط الفمرة وكذلن تكتب السنة فمط بٌن لوسٌن اذا كانت اال -2

بفطر على نبات الذرة الصفراء وجدا بؤن التلمٌح  (2111)الكرطانً  و ائًدراسة الط

 ؼٌر الملمحةمعنوٌة فً صفات النمو والحاصل ممارنة بالمعاملة  الماٌكوراٌزا لد ادى الى زٌادة

  
بٌن  ٌكتب اسم الباحث أو الباحثٌن الكل )السطر(شارة للباحث فً نهاٌة الفمرة الاذا كانت ا -3

 بٌن بحث واخر منموطة وسٌن الباحثٌن والسنة ونضع فارزةل

 ( 1958 واخرون Olsen 1968و  2111الطائً  و 2115الكرطانً )
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 ٌفضل فً مراجعة المصادر ان تكتب بالصٌاؼات الثبلثة

 
 .التسلسل الزمنً للباحثٌن ضمن الفمرة الواحدة مبلحظة ٌنبؽً :1 مالحظة

 

الربط  والنمل فشخصٌة الباحث تظهر فً االلتباساتٌضٌع وسط  العلى الباحث ان  :9مالحظة 

وٌسلسل  بٌن ٌدي كل فمرة توطئةتوصل الٌه الباحثون والباحث الجٌد هو الذي ٌمدم  بٌن ما
وبؤي حرؾ جر  التً ٌستعملها الفعالوٌربط بٌنها وٌكون منتبه الى ا بالفمرةالمعلومات المتعلمة 

, البد من تذوق الكبلم بحٌث ٌكون مترابط وسهل  تتعدى وهنان توافك بٌن بداٌة السطر ونهاٌته
الفهم فمد ٌكون وجود حرؾ واحد أو عدم وجوده ٌإدي الى عبارة ركٌكة ال تفهم بسهولة فٌنبؽً 

 .االنتباه الى ذلن
 ؟ماهً صٌغة الفعل الذي اكتب به مراجعة المصادر :7س

 
توصل  اتكلم عن جهود سابمة مثل : وجد أو اشار أو اكد أو ألننً استعمل صٌؽة الفعل الماضً

  .-----------او بٌن او  استنتج أو
 ؟ما هو حرف الجر الذي ٌتعدى به كل فعل:8س

 
ج/ كل فعل ٌتعدى بحرؾ جر مناسب الٌه فعند كتابة مراجعة المصادر ال بد من مراعاة ذلن   

 وال تنسى بؤي فعل بدأت 
       

فهنا الفعل اشار تعدى ( الى ان الفسفور الجاهز 1961وأخرون ) Olsen مثال / أشار           

 بحرؾ الجر ) الى( وهكذا فان االفعال تتعدى بالحروؾ كما ٌؤتً:
                 
 -------, أثر فً    ,وجد أن  ,اكد بؤن                  
 ؤن(بوجد ٌتعدى بـ  )                
 أشار ٌتعدى بـ  )الى(                
 اثر ٌتعدى بـ  )فً(                
 توصل ٌتعدى بـ )الى(                
 ن(ؤاكد ٌتعدى ب )ب             

 
 

مع الممدمة  مراجعة المصادر تكون  فً حالة البحوث التً تنشر فً المجبلت العلمٌة: 3مالحظة

 ا هو الحال فً رسائل الماجستٌر واطروحة الدكتوراهكم فً فصل خاص,تكون مفصولة  وال
التً تكون مراجعة المصادر فً فصل خاص هو الفصل الثانً فضبل عن تضمن الممدمة عدد 
من المصادر المباشرة للمشكلة, وٌشار إلى المصادر على االؼلب فً فصل الممدمة فً نهاٌة 

ة وفٌزٌائٌة ًٌ الترب الجبسٌة مشاكل خصوبتعانالعبارة مثال على االشارة للمصدر فً الممدمة : 

 (2116)الكرطانً , 

.( 2116 ) الكرطانً ال استعمل الصٌؽة التً استعملها فً مراجعة المصادر  بؤن ألول وجد  


