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مفيػم وأنػاع التقاريخ والبحػث العمسية

كتابة التقارير والبحؾث العمسية

لساذا تدرس مادة كتابة التقارير والبحؾث العمسية في ىيئة السعاىد التقشية والجامعات العراقية؟
أن تدايج عجد الصمبة في ىيئة السعاىج التقشية والجامعات العخاقية وافتقارىع إلى معخفة

األصػل والقػاعج الستبعة في إعجاد التقاريخ الشسػذجية والبحػث العمسية أدػ ذلظ إلى االىتسام

بيحا السػضػع لكي يكػن الصمبة ممسيغ بإجخاءات وخصػات التي يجب اتباعيا عشج تحزيخ مثل
ىحه البحػث والتي أصبحت ىي جدء مغ الثقافة العمسية لمصالب.

إذ تعج البحػث وكتابة التقاريخ عمساً قائساً بحاتو في الػقت الحاضخ ومغ السفخوض أن

يعخف كل شالب جامعي كيف يقػم بإعجاد التقخيخ والبحث العمسي مغ حيث كيف يخصط لو
وكيف يحجد السذكمة والصخيقة واألسمػب والسشيج الحؼ سػف يتبعو وكيف يعخض الشتائج التي تع

التػصل ألييا والسقتخحات التي يقجميا بأسمػب عمسي سيل يسكغ لدمبلئو السدتفيجيغ االستفادة
مشيا.
تعريف التقرير Definition of Report
ىػ عخض لمحقائق الخاصة بسػضػع معيغ أو مذكمة معيشة عخضاً تحميمياً بصخيقة

مبدصة مع ذكخ االقتخاحات التي تتساش مع الشتائج التي تع التػصل ألييا بالبحث والتحميل.
أما البحث العمسي

فيػ محاولة الكتذاف السعخفة والتشقيب عشيا ،وفحريا وتصػيخىا ،وتحقيقيا بتقز دقيق
ونقج عسيق ،ثع عخضيا عخضاً مكتسبلً بحكاء وادراك لتديخ في ركب الحزارة العالسية ،وتديع

فيو اسياماً حياً شامبلً.

أىسية التقاريخ Importance of report

لكتابة التقاريخ أىسية كبيخة في جسيع السشطسات سػاء اإلنتاجية مشيا أو الخجمية نحكخ

مشيا ما يمي-:

 .1تعتبخ التقاريخ مغ الػسائل الفعالة لبلترال التحخيخؼ داخل وخارج السشطسات حيث
بجونيا يكػن مغ الرعب عمى اإلدارة الديصخة عمى ما يجخػ مغ فعاليات ونذاشات

داخل السشطسة وخارجيا.

 .2وسيمة مغ وسائل السداعجة والتي يسكغ االعتساد عمييا في وضع الخصط داخل السشطسة
باالعتساد عمى السعمػمات التي تحتػؼ عمييا ىحه التقاريخ.
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 .3تسكغ القاعجة اإلدارية أو القائج اإلدارؼ مغ اتخاذ الق اخرات الدميسة لكػنيا تعتسج عمى
أكبخ قجر مسكغ مغ الحقائق والسعمػمات.

 .4تعج التقاريخ مغ الػسائل الخقابية الفعالة ألنو مغ خبلليا تدتصيع اإلدارة مغ تشفيح
الق اخرات التي يتع اتخاذه.

 .5تداعج التقاريخ الخؤساء بالتعخف عمى وجيات نطخ السخؤوسيغ لسعخفة السذاكل
والسعمػمات الستعمقة بالعسل والحمػل السقتخحة لحلظ.

 .6تكػن التقاريخ قابمة لمحفع بديػلة في ممفات خاصة يسكغ الخجػع ألييا عشج الحاجة.
 .7يقجم التقاريخ إلى اإلدارة العميا ممخز عغ تكاليف جسيع نذاشات السشطسة.

 .8يتيح التقاريخ فخصة السشاقذة وتبادل السعمػمات ووجيات الشطخ في األمػر التي تتعمق
بسػضػعات تدتحق السشاقذة.

نبلحع مسا تقجم أن التقاريخ تدداد أىسيتيا يػماً بعج يػم في حياة اإلندان برػرة عامة

وكل ما تقجم اإلندان في مياديغ العمع والسعخفة خرػصاً بعج أن شيج العالع ضاىخة انفجار
السعمػمات العمسية والفشية واالتراالت احتاج إلى دراسة تمظ السياديغ عغ شخيق التقاريخ

والبحػث العمسية.

أىداف كتابة التقرير Goal of Report
ىشاك نػعيغ مغ األىجاف:

أ -أىداف كتابة التقرير لمظالب ىي:
أن اليجف األساسي مغ تكميف الصالب بكتابة التقخيخ ىي:
 .1اغشاء معمػمات الصالب في مػاضيع معيشة واالعتساد عمى الشفذ في دراسة السػاضيع
والسذاكل وإصجار أحكام بذأنيا.

 .2تعميع الصالب اتباع أساليب وقػاعج عمسية معتسجة في كتابة التقخيخ أو البحث العمسي.
 .3استعسال الكتب والػثائق سبلحاً لمسعخفة واثخاء السعمػمات.
 .4التعػد عمى معالجة السػاضيع بسػضػعية ونداىة.

 .5التخمز مغ ضاىخة ”كدل العقل“ وتعػده عمى التفكيخ والعسل بانتطام.
 .6تحريغ الشفذ ضج الجيل والتعػد عمى القخاءة والسشاقذات العمسية.

 .7االستفادة مغ تجخبة االستاذة ومبلحطاتيع والتعخف عمى األخصاء التي يقع فييا الباحث
في بجاية البحث.
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ب -أىداف كتابة التقرير لمسشغسة
 .1وصف الغؾاىر

يعشي ذلظ جسع البيانات الستعمقة بالطػاىخ واألىجاف وترشيفيا وتختيبيا ومغ أمثمة ذلظ إعجاد

العاشميغ عغ العسل.

وتججر اإلشارة إلى أن الػصف بحج ذاتو ليذ ىػ اليجف الشيائي لمبحث العمسي بل ىػ

الخصػة األولى التي تسيج الصخيق لتحقيق األىجاف األخخػ.

 .2تفدير الغؾاىر

ويتزسغ اكتذاف األسباب التي ادت إلى حجوث الطػاىخ .ويعتسج عمى التحميل والسقارنة

والخبط بيغ العشاصخ السختمفة لمتػصل إلى معخفة األسباب والعبلقات التي تخبط بيغ

الطػاىخ .ومغ أمثمة ذلظ معخفة أسباب ارتفاع ندبة البصالة.

 .3التشبؤ بالغؾاىر

أؼ محاولة التشبؤ بسا ستكػن عمييا الحال في السدتقبل وذلظ عغ شخيق التفديخات
والتعميسات التي تع التػصل ألييا .فالتشبؤ بسعجالت البصالة يدتشج إلى معخفة العػامل التي

تحكسيا كحجع االستثسارات واالنتعاش االقترادؼ وأنطسة التعميع والتجريب السيشي  ...الخ.

 .4الزبط والديظرة عمى الغؾاىر

ويعشي التحكع في العػامل التي تحكع الطػاىخ وتؤدؼ إلى وقػعيا أو تسشعيا مغ الػقػع ،وإذا

كان ضبط الطػاىخ الصبيعية مسكشاً فسغ الرعػبة التحكع بالطػاىخ االجتساعية لرعػبة
تحجيج العػامل الستعجدة التي تحكسيا.

وعائف التقارير Function of Report
مغ أىع وضائف التقاريخ ما يمي:

 .1رفع كفاءة التخظيط :تعتبخ التقاريخ مغ السرادر الغديخة بالسعمػمات والبيانات التي يعتسج
عمييا في إعجاد الخصط واتخاذ الق اخرات بكفاءة ،والشظ أن التخصيط مغ الفعاليات السدتسخة
وخاصة عشج األخح بشطام التخصيط الذامل ،لحلظ فإن الحاجة أصبحت ماسو إلى وضع نطام
متكامل يكفل اندياب السعمػمات بانتطام .وتعتبخ التقاريخ وسيط مستاز في نقل تمظ

السعمػمات.

 .2تدييل ميام التشديق :أن أعسال اإلدارة واألقدام السختمفة تكػن عادة متخابصة ولسا كان
ىجف التشديق ىػ ايجاد أفزل صيغة لمتكامل والتعامل اإلدارؼ فشجاحيا يتصمب تػفيخ

البيانات والسعمػمات ،والتقاريخ التي تخفع إلى اإلدارات العميا يعتبخ خيخ وسيط لتشديق
وتدييل تبادليا حتى تسزي كل إدارة في شخيقيا ومباشخة نذاشيا لغخض تحقيق أىجاف

السشطسة.
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 .3تدييل عسمية الرقابة :تبيغ التقاريخ السخفػعة إلى الجيات العميا مدتػيات تشفيح الخصط
السػضػعة (أؼ مغ خبلل مقارنة مدتػيات التشفيح مع ما ىػ مخصط) ،بسعشى أخخ أن تمظ
التقاريخ وسيمة فعالة لمخقابة مغ خبلل:

أ -تعديد نقاط القػة في مفخدات الخصة السشفحة.

ب -تحجيج االنحخافات في مدتػيات التشفيح ومحاولة معالجتيا.

 .4أداة ىام في االترال  ...تعتبخ التقاريخ مغ أىع أدوات االترال التحخيخؼ مغ خبلليا تتع
نقل السعمػمات مغ األسفل إلى األعمى لكي تعتسج في اتخاذ الق اخرات السختمفة ،ومغ األعمى

إلى األسفل لتػجيو العامميغ باألىجاف والخصط السقخر تشفيحىا.
صفات كاتب التقرير
ىشاك نػعيغ مغ الرفات لكاتب التقخيخ:

أ -الرفات الذخرية :ونقرج بو الرفات التي تتحمى بو شخز الباحث والتي تؤىمو في أن
يكػن في عجاد الباحثيغ مثل:

 الخغبة في كتابة البحث.
 الحافد.

 االنفعال باألحجاث.
 حب االستصبلع.
 تحميو بالربخ.

 المباقة في الحرػل عمى السعمػمات.
 االتدان وشػل البال.

 الجقة في نقل السعمػمات.
 الحكاء واالبتكار.
 الحوق الفشي.

ب -الرفات العمسية :وتذسل

 .1الخمق العمسي :ويقرج بو التجخد مغ االنانية ،ومحاولة وضع العمع في خجمة السجتسع،
والجخئو العمسية في عخض الحقيقة وتقبل الشتائج التي يتع التػصل ألييا باإلضافة إلى
األمانة العمسية.

 .2الفكر العمسي :يتسيد الباحث بسقجرتو العمسية ونذاشو العمسي السشتطع وال يدتصيع أن
يتعامل مع القزايا السصمػبة لمبحث إال إذا استصاع أن يجسع مكػنات الفكخ العمسي

والتي نحكخ مشيا ما يأتي:
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 القجرة عمى التسييد والفيع برػرة صحيحة.

 اتخاذ مبجأ الحياد إزاء ما يعخض عميو مغ أمػر وأحجاث.
 تشسية الخبخات والسعارف واألساليب العمسية الحجيثة.

 الستابعة واالستسخار بالعسل في مجالي الشطخية والتصبيق والخغبة في التػصل
لمحقيقة.

 .3االختراص العمسي :يعتبخ االختراص العمسي بالشدبة لمباحثيغ الخكغ الحؼ يدتشجون
أليو وىع يشصمقػن في مجال البحث وأنيع متدودون بسادة عمسية متخررة ،وعمى ىحا

األساس ال يسكغ أن يذخع متخرز في الصب البحث في مجال اليشجسة  ...وىكحا

ولكغ كل حدب اختراصو.

 .4التعرف عمى الباحثيؽ :ويقرج بحلظ عمى الباحث أن يتعخف عمى الباحثيغ الحيغ سبقػه
في مػضػعة والسػاضيع الستعمق بيا وعمى كتاباتيع ونتائج بحػثيع وتفيع وجيات
نطخىع.
أنؾاع التقارير Kinds of Reports
ىشاك عجة أنػاع مغ التقاريخ السدتخجمة في الجوائخ والسشطسات نحكخ مشيا ما يمي:

 .3التقارير الدورية Periodical Reports

وىي تقاريخ ذات صفة متكخرة ومشتطسة دورياً حدب شبيعة الحالة أو السشذأة ومثل ىحه

التقاريخ تيجف إلى كذف الحاالت أو تفاصيل العسل بذكل مشطع ووفق سياقات العسل

اإلدارؼ في السشطسة.

وغالباً ما تحجد ىحه التقاريخ بسػجب تعميسات تبييغ مػاعيج تقجيسيا .وقج تكػن ىحه التقاريخ
محجدة بػحجات زمشية كان تكػن يػماً أو أسبػعية أو شيخية أو فرمية أو سشػية وىي تعكذ
ِ
نفدو أؼ ىي ممخز لسا تع مغ فعاليات مختمفة وحدب التخرز
حالة أو صػرة لمشذاط

العمسي.

أن التقاريخ الجورية تدود القيادات اإلدارية بيانات ومؤثخات ميسة في رسع الخصط ووضع
األىجاف الستعمقة بالشذاط سػاء كانت إنتاجية أو مختبصة بأىجاف االستخجام أو االستثسار

وغيخ ذلظ.
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وتترف التقارير الدورية بالخرائص التالية

أ -أنيا تقاريخ أساسية يذتخط أن تكػن دقيقة وواضحة وتأخح صفة الحياد والسػضػعية.

ب -أنيا تتزسغ في بعس األحيان بيانات ومؤشخات احرائية حػل السػضػع أو مؤشخات
مقارنة.

ج -أنيا تقاريخ متخابصة في مجدتيا الدمشية في أغمب الحاالت فالتقخيخ الدشػؼ ىػ في الحقيقة
كذف عغ الحالة خبلل الدشة التي مزى عغ شخيق اعجاد تقاريخ دورية مشتطسة شيخية أو

فرمية أو نرف سشة  ...الخ.

د -كثي اًخ ما تختبط ميسة إعجاد مثل ىحه التقاريخ بالذعب االحرائية ودوائخ التخصيط وذلظ ما
يتزسشو مغ بيانات احرائية.

ى -تترف ىحه التقاريخ بػجػد الشػاحي الذكمية فييا مغ حيث التشطيع واالعجاد.
 .1تقارير سير العسل

وىي التقاريخ التي تقػم بإعصاء بيانات واحرائيات عغ السخاحل التي تتع فييا العسمية
اإلنتاجية ،أو السخاحل التي تقدع فييا مذخوع معيغ.

ويدتخجم ىحا الشػع مغ التقاريخ في السذخوعات التجارية والرشاعية وكحلظ الذخكات

اليشجسية التي تقػم بأعسال التذييج والبشاء .ففي ىحا الشػع مغ الذخكات نجج أن كل مجسػعة
في عسمية معيشة .يجب عمييا تقجيع تقاريخ يػمية أو أسبػعية عغ سيخ العسل إلى اإلدارة

العميا وكحلظ ممخز لؤلعسال التي تتع انجازىا خبلل تمظ الفتخة إذ ييع اإلدارة العميا معخفة
مجة ما انجد مغ العسل ومعخفة السذاكل التي تػاجييع والعسل عمى تحليميا وكحلظ معخفة
الػقت البلزم إلنجاز كل عسمية وليحا نجج بعج انتياء مغ العسل فيربح لجيشا جسمة مغ

التقاريخ أو سمدمة مغ التقاريخ تدسى بتقاريخ (سير العسل) تعصي في مجسػعيا صػرة

صادقة لمعسمية اإلنتاجية مغ تاريخ نذأتيا حتى تاريخ االنتياء مشيا وكحلظ كافة الشفقات التي
انفقت عمييا والعقبات التي واجتيا وكيفية التغمب عمييا فيربح لجػ اإلدارة العميا تقخيخ

مفرل عغ كل عسمية يسكغ التخصيط ليا في السدتقبل.

فؾائد تقارير سير العسل

أ -أن ىحه التقاريخ تسكغ اإلدارة مغ معخفة السذاكل لتي تػاجو انجاز العسل بجقة وكفاءة وبحلظ

تتسكغ مغ العسل عمى حميا والتغمب عمييا ،بديػلة أكثخ مسا لػ تخكت لحيغ االنتياء مغ

العسل.

ب -يسكغ عسل تغيخات في شخيقة سيخ العسل عمى ضػء ضخوف العسل الفعمية والػاقعية.
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الخرائص الؾاجب تؾفرىا في تقارير سير العسل

أ -أن التقاريخ سيخ العسل تختمف مغ مشذأة إلى أخخػ ومغ قدع إلى أخخ تبعاً لشػع السذخوع أو
العسمية التي يكتب التقخيخ عشيا ،فتقاريخ سيخ العسل تعتبخ وسيمة لعسل مقارنة لسا تع انجازه

فعبلً والسعاييخ التي يجب أن تتع فعبلً.

ب -يعتبخ تقاريخ سيخ العسل وسيمة لشقل السعمػمات إلى السدتػيات اإلدارية السختمفة وتػجيو
نطخىا إلى الشػاحي التي تحتاج رعاية خاصة .حتى يقػم بتحميميا واتخاذ الق اخرات السشاسبة

والسرححة لبلنحخافات.

ج -في تقاريخ سيخ العسل يبجأ بكتابة الغخض أو اليجف مغ العسمية وعسل ممخز لمعسميات التي
سبق انجازىا.

د -يحكخ في ىحه التقاريخ تفاصيل عغ الفكخة التي يكتب التقخيخ عشيا مغ حيث العسل الحؼ
انجد في ىحه الفتخة والسذكبلت التي اعتخضت سيخ العسل واإلجخاءات التي اتخحت لمتغمب

عمييا.

ه -في تقاريخ سيخ العسل شخح الخصػات القادمة التي سػف تشفح والتاريخ الستػقع لبلنتياء مغ
العسل واالقتخاحات التي يجب ادخاليا عمى الخصة لتدييل انجاز الخصػات القادمة.

 .1التقارير االستبيانية (التفدرية) Data Seeking Reports

ييجف ىحا الشػع مغ التقاريخ إلى الكذف عغ الستغيخات والعػامل التي تؤدؼ إلى تصػيخ

ميسة أو نذاط معيغ واالنتقال إلى مدتػػ أفزل ،أو أنيا تتقرى العػامل التي تجعل القخار
السصمػب اتخاذه مدتشجا إلى أسذ واقعية أو مػضػعية .وكثي اخ ما تكتب ىحه التقاريخ عشجما
يدتجج مػضػع ما خبلل عسمية التشفيح ،األمخ الحؼ يتصمب إجخاء االستبيان والتقزي لسعخفة

التفاصيل والستغيخات التي تحكع الطاىخة أو الحالة السدتججة.

فتقاريخ االستبيان تأتي ببيانات ومعمػمات لع تكغ معمػمة أو لع تكغ متكاممة عمى األغمب.
ومثل ىحه التقاريخ تشفح بأساليب مختمفة مشيا استخجام االستسارات والججاول ومشيا السقاببلت

الذخرية واستصبلع اآلراء ،أو االستعانة بالخبخات ووجيات نطخ السختريغ وذوؼ العبلقة
وكل ذلظ يجخؼ وفق معاييخ تختبط بصبيعة الشذاط واليجف.

مثال عمى التقارير االستبيانية

استصبلع رأؼ فئة معيشة مغ السجتسع بإنتاج سعمة معيشة أو بسػصفات معيشة أو

االستبيان بذأن عجد ساعات العسل اليػمي .أو واجبات العسل أو أخح رأؼ الصمبة بذأن مػاعيج

وتفاصيل ججول االمتحانات .وقج يجخؼ االستبيان حػل التػقعات السدتقبمية وغيخ ذلظ مغ
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الطػاىخ والحاالت التي يتصمب األمخ وجػد مؤشخات وبيانات مقشعة التخاذ إجخاء أو قخار بذأن

التشفيح ليا.

 .4التقارير التحميمية (تقارير الفحص) Analytic Report
يشرخف ىحا الشػع مغ التقاريخ إلى البحث في العػامل السدببة لطاىخة أو حالة معيشة .ولسثل

ىحه التقاريخ يتصمب األمخ إجخاء استبيان أو تحجيج وجيات نطخ وآراء السعشييغ بالسػضػع.

وأنيا تدتمدم جيػدا وخبخة في إعجادىا وكتابتيا لسا في ذلظ مغ نتائج ميسة تعتسج عمييا

اإلدارة ومتخحوا القخار فطاىخة تغيب العامميغ عغ الجوام ،أو انخفاض اإلنتاجية في مرشع ما

أو تخدؼ نػع إنتاج معيغ أو انخفاض حجع السبيعات أو ارتفاع ندب االنجثار وغيخىا مغ
السذاكل كل ذلظ يتصمب األمخ إجخاء التقري عغ العػامل السدببة أو السؤثخة وبالتالي

تحجيجىا بذكل مقشع وعمسي.

والتقاريخ التحميمية كثي اخ ما تتزسغ مقتخحات أو بجائل بغخض تحديغ أو معالجة السػقف

وتصػيخ األداء.

مؽ أىؼ خرائص التقارير التحميمية ما يمي

أ -أنيا تدتيجف الكذف عغ صيغة أفزل أو خصة أمثل أو نطام أكثخ تصػ ار لحلظ فأن نتائجيا
تسثل أىسية كبيخة بالشدبة لئلدارة.

ب -أنيا تقاريخ شػيمة عادة.

ج -تتسيد بجرجة عالية مغ الذكميات.

د -نصاقيا غيخ محجد فباإلمكان أن تكػن داخمية أو خارجية.

ه -أنيا تتصمب كػادر متخررة في إعجادىا في أغمب األحيان.

و -تدتمدم مؤشخات وأدلة واحرائيات بقجر واضح فيي البج أن تأتي بحجج مقشعة ومػضػعية.
 .5تقارير التؾصية Recommendation Report

يتذابو ىحا الشػع مغ التقاريخ مع التقاريخ التحميمية .ولكغ تقاريخ التػصية تأخح مجػ أبعج مغ

التقاريخ التحميمية حيث يكػن الصابع فييا اعصاء التػصيات بذأن السذكمة ،والسقتخحات
والحمػل وعميو فإن ىحا الشػع مغ التقاريخ يجب أن يتدع باإلقشاع وتقجيع قجر كافي مغ

الحجج واألدلة.

والغخض مغ ىحا الشػع مغ التقاريخ ىػ تحديغ خصة معيشة أو نطام العسل أو تييئات

لطخوف خاصة تداعج عمى رفع الكفاءة اإلنتاجية أو حل مذكمة معيشة.
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مثال عمى ذلػ

تقخيخ يخفعو مجيخ اإلنتاج إلنتاج نػع ججيج مغ األلبدة الخجالية حيث يتع فيو عخض

األسباب والسبخرات ثع بيان اإلمكانيات الستاحة والتػصيات البلزمة إلنتاج مثل ىحا الشػع مغ

األلبدة لدج الصمب الستػقع عمييا في الدػق.
 .6السذكرات Inemorandun

تعتبخ مغ التقاريخ الرغيخة الحجع فيي عبارة عغ رسالة مػجدة لشقل مػقف أو حالة مغ جية

إلى جية ثانية داخل الػحجة التشطيسية .وسػف نأتي بذخحيا بالتفريل في السػاضيع
البلحقة.

 .7محاضر االجتساعات

ىي التقاريخ التي تعج بعج االنتياء مغ االجتساع لمخجػع أليو مدتقببلً حيث تجون فييا الػقائع

والق اخرات التي اتخحت في االجتساع وسػف نأتي إلى شخحيا بالتفريل مدتقببلً أيزاً.

 .8التقارير الدشؾية

ىحه التقاريخ ترجر سشػياً برػرة دورية لتػضيح الجػانب اإلدارية والسالية واإلنتاجية

والتدػيقية خبلل سشة الساضية.

ومغ أمثمة التقاريخ الدشػية

تمظ التي ترجرىا الػ ازرات والييئات والسذاريع الكبيخة حػل مؤشخات العسل والشذاط

الستحقق خبلل سشة السشتيية وتعتبخ عادة مغ لتقاريخ الصػيمة التي تتكػن مغ ( )111صفحة و
( )211أحياناً.

ىشاك أنؾاع أخرى مؽ التقارير نذكر مشيا ما يمي

أ -التقارير اإلخبارية :تشحرخ ميسة ىحه التقاريخ عمى وصف حالة معيشة لغخض االشبلع
الجية السعيشة ألييا دون أن تتزسغ أية مقتخحات أو تػصيات.

ب -التقارير االحرائية :ىي مؤشخات وبيانات رقسية وتػضيحية لحالة أو نذاط محجد وكحلظ
البيانات التي تتعمق بجو ارن العسل وتعجاد الدكان  ...الخ.

ج -التقارير السالية :تخرز ىحه الشػع مغ التقاريخ بالجػانب السالية حر اًخ كتمظ التي تتعمق
بحجع السرخوفات واإليخادات والسيدانيات العسػمية في نياية الدشة السشتيية.
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الفصل
الثاىي

التقارير القصرية
”الصغرية احلحه“

التقاريخ القريخة

التقارير القريرة

التقارير القريرة

”الرغيرة الحجؼ“

ىي التقاريخ التي ال تتعجػ الرفحة الػاحجة أو الرفحتيغ وال تخزع في كتابتيا إلى

الجانب الذكمي التي تع اإلشارة ألييا في شخح التقاريخ الصػيمة وتترف عادة باإليجاز والدخعة
وقمة التكاليف ومغ أىسيا:

أوالً :السذكرات
تعتبخ السحكخات مغ أنػاع التقاريخ الرغيخة واألكثخ انتذا اًر في السشطسات فيي عبارة عغ
رسالة مػجدة لشقل الحقائق والسعمػمات مغ إدارة إلى أخخػ.

وقج ضيخت أىسية السحكخات بدبب عجم دقة التبادل الذفيي لمبيانات والسعمػمات

”وخاصة الخقسية مشيا“ بيغ السدتػيات اإلدارية السختمفة أو بيغ األشخاص داخل السشطسة ،لحلظ
فإن استخجام السحكخات شاع استعساليا في دوائخ الجولة ووحجات القصاع االشتخاكي بذكل مدتسخ
وكبيخ ألسباب اآلتية:

 .1سيػلة تحخيخىا.

 .2إمكانية درج جسيع الشذاشات اليػمية وبعس األمػر الخاصة بالعسل ورفعيا إلى الجيات
اإلدارية العميا.

 .3ال يتصمب الػقت والجيج الكبيخيغ عشج إعجادىا.
 .4أنيا تترف بشػع مغ الدخية والكتسان.

ومغ الججيخ بالحكخ مبلحطة أوجيو التبايغ واالختبلف بيغ السحكخات السدتخجمة في

السكاتب وبيغ السحكخات التي تعج مغ قبل الباحثيغ وعمى أوراق خاصة ألجل الخجػع ألييا في

الػقت السشاسب ،كسا أن السحكخات تتعامل مع عجد كبيخ مغ األمػر والسػاضيع التي تخز

العسل فسشيا تعج ألجل تػصيل معمػمات أو قج يكػن ىجفيا التعخف لسػقف معيغ داخل العسل أو
تكػن ألجل السػافقة عمى شمب معيغ أو قج تكػن مزسػنيا التعخض لسذكمة إدارية أو إنتاجية

واقتخاح الحمػل لسعالجتيا.

أن كل ىحه األمػر تكػن محجدة السزسػن وال تتصمب الجيج أو الجراسة والبحث مغ أجل

تحخيخىا وإنسا تكػن وليج الحاجة اآلنية وما تخافقو مغ نذاشات ذات أوجو متكاممة ومتجاخمو
وبرػرة مخترخة.

10

التقاريخ القريخة
أىداف السذكرات
أن السحكخات ليا صفة التعامل مع جسيع السدتػيات اإلدارية في الييكل التشطيسي لكػنيا

تتعمق بكثيخ مغ األمػر والسػضػعات ومغ أىجافيا ما يمي:

 .1تػصيل السعمػمات والحقائق لؤلشخاص الحيغ يذغمػن السشاصب اإلدارية العميا.

 .2تػضيح حالة معيشة أو أمخ معيغ إلى السدؤول األعمى مغ أجل تعجيمو أو إجخاء دراسة
بديصة عشو.

 .3عخض ضاىخة بديصة قائسة بالعسل أو ابجاء مبلحطات ليا عبلقة وثيقة في اشار العسل
اليػمي.

 .4السػافقة عمى شمب معيغ.
الذروط الؾاجب تؾافرىا في السذكرات
مغ أىع الذخوط الػاجب تػافخىا في السحكخات ما يمي:

 .1يجب أن تشاقر السحكخة مػضػع واحج فقط ،وأن تترف بااليجاز الذجيج لفكخة السػضػع
السصخوح ،كسا يجب أن تكػن خالية مغ الذكمية التقميجية وأن تبجا بالسػضػع مباشخة.

 .2يجب أن تكػن مػضػع السحكخة متخابصاً ومتدمدبلً ومتزسشاً أسمػباً مشصقياً في األفكار
التي تتزسشيا.

 .3يجب أن تكػن العبارات والجسل السػجػدة في السحكخة واضحة وسيمة الفيع وبخط جيج.

 .4يجب أن تدتعسل في السحكخة األصػل العمسية عشج تحخيخىا كسا ىػ الحال في كتابة
التقاريخ مغ حيث استخجام عبلمات الػقػف ووضع الفػاصل ،حيث يؤدؼ إلى سيػلة

قخاءة السحكخة ومعخفة مزسػنيا.

 .5يجب أن تكػن السحكخة شاممة لمسػضػع السصخوح ،أؼ تتزسغ كافة السعمػمات

الزخورية بحيث يسكغ عغ شخيق ذلظ معخفة الغخض مشيا دون الخجػع إلى معمػمات

في مرادر أخخػ.

 .6يجب أن تكػن لغة صياغة السحكخة جيجة وخالية مغ األخصاء ،ألن األخصاء المغػية
تزعف قػة السحكخة وتعصي فكخة سيئة عغ محخرىا.

 .7ألبج مغ قخاءة السحكخة برػرة جيجة بعج االنتياء مغ كتابتيا ،حيث أن السخاجعة تؤدؼ
إلى اكتذاف األخصاء والعبارات الغيخ جيجة والتأكج مغ تدمدل الفكخة السصخوحة وبعج

ذلظ يتع كتابتيا أو شبعيا عمى ألة الكاتبة لبلستفادة مشيا في وضع الخصط.
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ىيكل السذكرة
أما بخرػص ىيكل السحكخة فعادة تتزسغ السحكخة عشػان الجية السحخرة وكحلظ اسع

الجية السػجية ليا السحكخة ((عمى أن يتع تدسيتيا تدسية وضيفية وليذ تدسية شخرية)) وىحه
السعمػمات يجرج في الجانب األيسغ مغ الجدء األعمى مغ السحكخة.

أما في وسصيا فيحكخ اسع مػضػع السحكخة أو عشػان السحكخة ((يخمد لو عادة حخف م))/

عمى أن تكػن بكمسات قريخة ومخترخة وذات معشى يجل عمى ما مػجػد في داخل السحكخة.

أما في الجانب اليدار وفي الجدء العمػؼ فعادة يكتب رقع السحكخة وتاريخ تحخيخىا ،وبعج

ذلظ يأتي السزسػن ”أؼ متغ السحكخة“.

وعادة تتكػن السحكخة مغ صفحة واحجة أو عجد قميل مغ الرفحات ويختع السحكخة بعبارة

مشاسبة حدب نػعية السحكخة فسثبلً.
 راجيغ العمع وإجخاء البلزم.
 أو أرجػ السػافقة.

 أو لمتفزل باالشبلع.
 أو ابجاء الخأؼ أو ما تخونو مشاسباً  ...وىكحا.

وتختع بتحية الختام ،والستجاول ىشا عبارة ”مع التقخيخ“ وتػقع مغ قبل الذخز السدؤول

((أؼ الذخز السدؤول عغ تػقيع السحكخة وليذ الذخز السدؤول عغ تحخيخ السحكخة ،ألن

احياناً يكػن تحخيخ السحكخة مغ قبل الدكختيخ وليذ مغ صبلحيتو التػقيع عمى السحكخة)).
وكسا في الشسػذج اآلتي:
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بسم

محكخة داخمية

ميحرلا نمحرلا هللا
الخقع /

مغ /

التاريخ /

إلى /
م/
السزػن :

 .1السبخرات.
 .2الصمب.

راجيغ العمع وإجخاء البلزم.

مع التقخيخ
التػقيع :
االسع :

التاريخ :
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الظمب الذخري
ىي عبارة عغ عخيزة أو شمب تخفع مغ قبل شخز أو جية شخرية إلى جية ثانية

صاحبة القخار يصمب فييا السػافقة عمى أمخ معيغ أو مػضػع معيغ.
اآلتي:

وىشاك جسمة مغ الفخوقات ما بيغ الصمب الذخري والسحكخة نػردىا في الشسػذج الصمب

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الديج /
السػضػع /
تحية شيبة

الستغ:
 .1السبخرات.
 .2الصمب.

وتقبمػا جديل شكخؼ وتقجيخؼ

الصابع
التػقيع

اسع صاحب الصب
العشػان الذخري
التاريخ
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ثانياً :محاضر االجتساعات

يعخف االجتساع بأنو تجسع شخريغ أو أكثخ لغخض مشاقذة وتبادل الخأؼ والتذاور في

أمػر محجدة لتثبيت السػقف واتخاذ القخار السشاسب بذأنيا.

وقج تعقج االجتساعات برػرة دورية ومشتطسة شيمة الدشة أو تأخح حاالت شارئة

ومدتججة ،أو أنيا تحجد عمى ضػء مػاضيع كل اجتساع.

إذن يسكغ القػل بأن الغخض مغ االجتساع ىػ الػصػل إلى قخار مشاسب مغ خبلل

التجاول والسشاقذة السباشخة بيغ اعزاء السجمذ وبالتالي تثبيت السػقف وما دار في االجتساع

بذكل مكتػب.

واالجتساع بذكمو السشطع يتصمب تػافخ الذخوط الخئيدية اآلتية:

 .1تػفخ الجانب القانػني لبلجتساع مغ حيث التذكيل والربلحية وحق السشاقذة ووجػد
رئيذ االجتساع ومػاعيج االجتساع.

 .2تػفخ السدتمدمات السكتبية ومكان ومػضػعات االجتساع.

ويعج عادة بعج التجاول مع رئيذ الجمدة
 .3الجعػة إلى حزػر االجتساع مع ججول العسل ُ
ويتزسغ عادة مكان ووقت وتاريخ االجتساع إضافة إلى السػاضيع التي ستشاقر في
االجتساع عمى أن تصبع وتػزع عمى أعزاء الجمدة قبل مػعج االجتساع بفتخة مقبػلة

ليكػن لؤلعزاء الػقت الكافي لقخاءتو والتييء لو .كسا في لذكل اآلتي:
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بسم
و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي

ميحرلا نمحرلا هللا

جسيػرية العخاق

ىيئة السعاىج التقشية

السعيج التقشي السػصل

الخقع :

سكختارية مجمذ السعيج

التاريخ :
سخؼ

إلى  /الدادة أعزاء مجمذ السعيج السحتخميغ
م  /دعػة أجتساع الجمدة ()11

نيجيكع أشيب التحيات

ويدخنا دعػتكع لحزػر اجتساع مجمذ السعيج ”الجمدة العاشخة“ في يػم األثشيغ السػافق

 2111/1/31وفي تسام الداعة التاسعة صباحاً وعمى قاعة االجتساعات لبحث ومشاقذة

السػاضيع التالية:
أوالً

ثانياً

 :األمػر الصبلبية.

 :األمػر اإلدارية.

ثالثاً ًً  :األمػر العمسية.
رابعاً  :أمػر أخخػ.

يخجى الحزػر في السكان والدمان السعشييغ
مع التقجيخ

التػقيع

اسع مقخر الجمدة

التاريخ
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كتابة محزر االجتساع
ويتزسغ تقخي اًخ مكتػباً يبيغ فييا مكان وزمان االجتساع ونػعو ”اعتيادياً أو استثشائياً“

ورقع االجتساع واسع رئيذ الجمدة وأسساء األعزاء ومشاصبيع ومياميع والحاضخيغ مشيع
والغائبيغ وأسباب الغياب ،وبالتالي مشاقذة فقخات ججول األعسال وتثبيت السشاقذات وآراء
الحاضخيغ حػليا أو ما يدتجج مغ مػضػعات ،ثع كتابة الق اخرات أو التػصيات الستفق عمييا.

وكسا في الذكل اآلتي:
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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

محزخ اجتساع
تع عقج اجتساع لسجمذ السعيج التقشي السػصل ”الجمدة العاشخة“ في يػم األثشيغ السػافق 2111/1/31

الداعة التاسعة صباحاً وعمى قاعة اجتساعات مجمذ السعيج بخئاسة الديج مازن حامج القصان عسيج السعيج

وحزػر كل مغ الدادة األعزاء

رئيدة قدع إدارة الكتب.

 .1بدسو

 .2سمصان

رئيذ قدع إدارة السخازن

.3
.4

وقج تخمف عغ الحزػر كل مغ الديجيغ

 .1ىحال عبجهللا
 .2محسػد شكخ

رئيذ قدع أنطسة الحاسبات بدبب ايفاده إلى بغجاد.

معاون العسيج لمذؤون الصمبة تستعو بإجازة.

وقج ناقر السجتسعػن القزايا السصخوحة في ججول األعسال واتخحت بذأنيا الق اخرات السشاسبة وعمى الشحػ التالي:

أوالً

ثانياً
القرار

ثالثاً

القرار

رابعاً

القرار

 :تثبيت محزخ الجمدة الدابقة.

 :األمػر الصبلبية
 .1تأجيل دراسة الصالب سعج دمحم حامج بدبب الطخوف االقترادية.
وافق السجمذ عمى تأجيل دراسة الصالب سعج دمحم حامج ألسباب أقترادية.
 :األمػر اإلدارية
 .1تعييغ الديج يػنذ محسػد أحسج الحاصل عمى شيادة الساجدتيخ تخرز أدارة األعسال.
يػصي السجمذ بتعيغ الديج يػنذ محسػد أحسج بجرجة مجرس مداعج لحاجة السعيج إلى خجماتو.
 :الذؤون العمسية

 .1تخقية السجرس السداعج عبجالخحسغ عبجهللا إلى مختبة مجرس

نط اًخ الستيفاء السجرس السداعج عبجالخحسغ عبجهللا شخوط التخقية العمسية يػصي السجمذ بتخقيتو إلى
درجة مجرس ونخفق شياً أوليات التخقية.

ىحا وقج أنتيى الجمدة في الداعة الػاحجة بعج الطيخ.
التػقيع

التػقيع

مقخر الجمدة

رئيذ الجمدة

التاريخ

التاريخ
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الفصل
الثالث

التقارير الطويلة

مراحل إعداد التقرير الينوذجي
والبحث العلني

التقاريخ الصػيمة

التقارير الظؾيمة

ىي التقاريخ التي تتسيد بعجد صفحاتيا واألغخاض التي اعجت مغ أجميا.

وحتى تكػن مثل ىحه التقاريخ قج كتب وفق تدمدل مشصقي ومػضػعي ومشيجي يداعج

القارغ عمى فيسو يجب أن تدتعيغ بجانبيغ أساسيغ ىسا:

الجانب األول :الجانب العمسي:

ويسر إعداد التقرير والبحث العمسي بخسدة أو ستة مراحل أساسية (تدسى بالجانب

العمسي) سؾف نذرحيا فسا يمي:

أوالً :تذخيص الحالة واختيار نؾع التقرير (تحديد السذكمة)
مغ السبلحع أن أغمب التقاريخ السكتػبة تيتع عادة بالسذاكل الكثيخة التي يعاني مشيا

العسل ،إالّ أن تحجيجىا ليذ باألمخ الييغ نط اًخ لتجاخل الستغيخات وتذعبيا ،وألجل تحجيج السذكمة

السخاد البحث عشيا يجب تحميل دقيق لػاقع ىحه السذكمة واألحجاث السختبصة بيا نط اًخ لكػن الحياة

العسمية ليا مغ العبلقات ما يجعميا متخابصة بذكل قػػ مسا يؤثخ بعزيا في البعس األخخ لحلظ
يجب عمى الباحث عشج اختيار السذكمة أن يختكد عمى معمػمات ليا عبلقة مباشخة بإشار

السذكمة ،ألن عجم تحجيج أبعاد ىحه السذكمة سيؤدؼ إلى تجسيع بيانات متبايشة ومتعجدة ال حاجة

لمباحث بيا وبالتالي يؤدؼ إلى ضياع الػقت والجيج ويديج مغ تكاليف البحث وبالتالي عجم
الػصػل إلى نتائج مخضية.
مثال عؽ كيفية تحديد السذكمة
قج يكمف مجيخ اإلدارة مغ قبل رئيذ الجائخة بجراسة ضاىخة تأخيخ العامميغ عغ العسل
فيجب قبل كل شيء أن يحجد االشار العام لمسذكمة ومحاولة تدميط الزػء عمى السدببات

الخئيدية ومشيا عمى سبيل السثال:

 .1عجم تػفخ وسائط الشقل لمعامميغ.

 .2بعج أماكغ سكغ العامميغ عغ مكان العسل.

 .3تعػد بعس العامميغ عمى الديخ لداعات متأخخة مغ الميل.
 .4اىسال بعس العامميغ وعجم شعػرىع بالسدؤولية.
 .5عجم تػفخ الخغبة لجػ العامميغ بالعسل.

فيجب تحميل كل عامل مغ العػامل بذكل يختبط مع السذكمة.

ويقرج بالسذكمة في البحػث العمسية ”مػضػع البحث“ ،وال يذتخط عمى االشبلق أن تكػن حالة

سمبية فيشاك بعس البحػث أو التقاريخ تذيخ إلى ضاىخة ربسا تكػن ايجابية يسكغ االستفادة مشيا.
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وىشاك بعض الشقاط أو الشرائح يجب أن تؤخذ بشغر االعتبار عشد اختيار مؾضؾع

التقرير نذكر مشيا ما يمي:

 .1االبتعاد عغ السػاضيع الغامزة.

 .2اختيار السػاضيع التي تتػفخ فييا السرادر والسخاجع العمسية.
 .3اختيار السػضػع السشاسب لقابمية الباحث.

 .4اختيار السػضػع السبلئع لخغبتو حتى ال يػلج عشج الباحث السمل.

وىشاك ثالث طرق أساسية يسكؽ لمباحث االعتساد عمييا في اختيار مؾضؾع البحث

سؾف نذكرىا فيسا يمي:

 .1الخبرة الذخرية :ويقرج بحلظ أن الباحث قج يتعخض لحادثة معيشة يػلج عشجه تداؤالت
كثيخة يعجد أن يجج تعبيخ عشيا وعميو يقػم الباحث بتقري السعمػمات وإجخاء الجراسات
محاولة مشو الػصػل إلى شخح أو تفديخ لتمظ الطاىخة الغامزة.

 .2القراءة الشاقدة التحميمية :ويقرج بحلظ أنو مغ خبلل القخاءات الستػاصمة وخاصة القخاءات
الشاقجة الستعسقة في الكتب والخوايات والسصبػعات التي تحسل مجسػعة مغ الشطخيات واألفكار

والتي تثيخ تداؤالت وشكػك في ذىغ القارغ لحلظ يقػم بإجخاء دراسات وبحػث حػل فكخة أو

نطخية ولجت عشجه في تمظ السػضػعات.

 .3ما كتب مؽ بحؾث عمسية سابقة :اشيخ فييا إلى مػضػع أو مذكمة تدتحق الجراسة والبحث
ولع يدتصع الكاتب بحثيا أو دراستيا لزيق الػقت أو عجم اإلمكانيات السادية البلزمة ،مغ
ىشا يدتصيع باحث آخخ أن يبجأ دراستو مغ حيث انتيى دراسة سابقة.

ثانياً :تحديد اليدف مؽ التقرير أو البحث

بعج تحجيج السذكمة يجب حرخ اليجف األساسي مغ دراسة السذكمة بذكل دقيق حتى ال

نشحخف إلى جسع معمػمات ال عبلقة ليا بحل السذكمة كسا قمشا سابقاً.

فسثبلً إذا كانت السذكمة انقصاع التيار الكيخبائي في الذخكة أو في السرشع وفي ذىششا

تصػيخ ىحا الجانب فيجب أن نحجد مدبقاً لساذا تصػر كيخباء الذخكة أو السرشع ،ىل لفتح خط
إنتاجي ججيج أو إنتاج سمعة ججيجة أو تصػيخ الدمعة الدابقة حتى يتدشى لمباحث اقتخاح كيفية

تصػيخ الكيخباء أما بدحب خط كيخباء ججيج أو شخاء مػلجة كيخبائية أو تصػيخ خصػط الكيخباء
الدابقة  ...ىكحا.

ثالثاً :تحديد البيانات الخاصة بالتقرير ومرادر الحرؾل عمييا

يسكغ الحرػل عمى البيانات الخاصة بالتقخيخ والبحث مغ مرجرييغ أساسييغ اىسيا:
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 .1السردر التاريخي أو السكتبي :ونقرج بو جسع السعمػمات والبيانات الشطخية مغ الكتب
والسرادر العمسية والجوريات ”السجبلت والجخائج“ الستػفخة في السكتبات العامة ومكتبات

الجامعات والسعاىج وباقي دوائخ الجولة.

 .2السردر السيداني :أؼ جسع البيانات والسعمػمات العسمية مغ مرادرىا األصمية أؼ ”داخل
الجائخة أو في مػقع العسل“.

ولمحرؾل عمى البيانات مؽ مرادرىا السيدانية األصمية ىشاك عدة طرق لجسعيا نذكر

مشيا ما يمي:

 .1طريقة الحرر الذامل :ونقرج بيحه الصخيقة جسع البيانات والسعمػمات عغ السجتسع البحثي
بالكامل .ويتسيد ىحه الصخيقة بالذسػلية وأنو يعصي بيانات متكاممة عغ السجتسع االحرائي

مػضػع البحث .مثال ذلظ االحرائيات الدكانية ”التعجاد الدكاني“ واالحرائيات الرحية
الذاممة مغ الػالدات والػفيات  ...الخ ،إال أنا ىحه الصخيقة تفيج السجتسعات البحثية الرغيخة
وال يسكغ تصبيقيا في السجتسعات الكبيخة ألنيا تحتاج إلى وقت وجيج وتكاليف..

تتع عسمية الحرخ الذامل مغ خبلل ترسيع استسارة احرائية يجخؼ بسػجبيا تجسيع البيانات

وفق االسئمة الػاردة داخل االستسارة ،وتتع عسمية الجسع بػاسصة العجاديغ مغ خبلل الديارات

السباشخة أو مغ خبلل وسائل االترال األخخػ كالبخيج والياتف.

 .2طريقة السدح بالعيشات :أؼ جسع البيانات والسعمػمات عغ عيشة مغ السجتسع البحثي،
ويدتخجم ىحا األسمػب في حالة تعحر إجخاء السدح الذامل لزخامة السجتسع البحثي،
بسػجبيا يتع دراسة صفات العيشة السختارة وتحميميا ومغ ثع تعسيع الشتائج عمى السجتسع

البحث بالكامل.

أن أىؼ ما يسيز ىذا األسمؾب ما يمي:
 .1سيػلة االستخجام وسخعة اعصاء الشتائج.
 .2انخفاض التكاليف.

 .3إمكانية الحرػل عمى بيانات واسعة ومفرمة.

 .4يدتخجم ىحا األسمػب في حالة السجتسعات الكبيخة والػاسعة.
ويذتخط في استخجام ىحا األسمػب اختيار العيشة برػرة عمسية دقيقة مثل السجتسع

وخرائرو بذكل مػضػعي ،كسا أن اختيار العيشة يفتخض أن يعصي الفخصة لسفخدات السجتسع

بالطيػر فييا لتسثل السجتسع بالكامل.

ومغ جانب أخخ ال يدتبعج أن يتع المجػء احياناً لكبل األسمػبيغ ”الحرخ الذامل والسدح

بالعيشات“ مغ أجل الحرػل عمى بيانات واسعة وتفريمية.
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 .3طريقة السقابالت الذخرية :تتكػن السقابمة في أبدط صػرىا مغ مجسػعة مغ األسئمة أو
البشػد التي يقػم الباحث بإعجادىا وشخحيا عمى الذخز مػضػع البحث وجيا لػجو ،ويقػم

الباحث بتدجيل االجابات عمييا بشفدو.

وىحه الصخيقة يفزمو الكثيخ مغ الباحثيغ لمسدايا التي تترف بيا حيث يقػم الباحث بسقابمة

الذخز السعشي أو السدؤول وجيا لػجو فيبادر بتػجيو األسئمة والذخز السعشي يجيب
عمييا ويقجم معمػمات عشيا.

ومؽ مسيزات ىذه الظريقة:

 .1ايجاد نػع مغ العبلقة الػدية بيغ الباحث والذخز السدؤول مسا يسكشو مغ الحرػل
عمى بعس السعمػمات التي تفيج البحث.

 .2أن الباحث قج يبلحع انفعاالت الذخز عشج اإلجابة عمى األسئمة ،وىشا ما يثبت
مػضػعية السعمػمات مغ السرادر األصمية.

 .4طريقة االستفتاء( :أؼ عغ شخيق تػجيو قائسة األسئمة) يتع استخجام ىحا األسمػب في
السجاالت االقترادية والتجارية ،بسػجبيا يتع الحرػل عمى السعمػمات عغ شخيق إعجاد

استسارة خاصة معجة مدبقاً ليحا الغخض تػزع عمى عيشة البحث لئلجابة عمى األسئمة الػارد
فييا ،وعادة يقػم الباحث باخترار اإلجابة عمى األسئمة السعجة ليحا الغخض بكمسة واحجة

(نعع أو ال) أو قج تكػن اإلجابة بػضع إشارة ( أو ×) مغ أجل عجم ارىاق الذخز
باإلجابة بكمسات عجيجة.

وقج يكػن االستفتاء مفتػحاً ((أؼ يعصى لمذخز حخية اإلجابة عمى األسئمة)) أو يكػن

مغمقاً ،ويسكغ استخجام الصخيقتيغ معاً حتى يتع الحرػل عمى أفزل السعمػمات.
وىشاك عدة طرق لتقديؼ قائسة األسئمة نذكر مشيا ما يمي:

 .1عؽ طريق االترال الذخري :في ىحه الصخيقة يقػم الباحث شخرياً بتقجيع استسارات
االستفتاء إلى األشخاص الحيغ حجدىع البحث لئلجابة عغ األسئمة السصخوح فييا.

ومؽ مسيزات ىذه الظريقة:

 .1دقة السعمػمات التي تجسع مغ األشخاص ألن ىحه الصخيقة تييئ االترال السباشخ بيغ
الباحث واألشخاص السختاريغ لئلجابة مسا يؤدؼ إلى قمة الػقػع باألخصاء ،كسا تداعج

ىحه الصخيقة عمى ايزاح األسئمة الغامزة مغ قبل الباحث.

 .2إمكانية التعخف عمى ردود فعل األشخاص والحؼ يحجثو كل سؤال وقبل اإلجابة عميو مسا
يداعج في الحرػل عمى بيانات بسجخد السبلحطة ودون تػجييو أؼ سؤال.

أما عيؾب ىذه الظريقة فيي:

 .1تحتاج إلى وقت وجيج وتكاليف.
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 .2أن صاحب البحث نفدو قج يكػن مرجر لمخصأ والتسييد في اإلجابات احياناً وقج يحرل
عمى إجابات مغ غيخ األشخاص الحيغ حجدىع البحث.

 .3أن لباحث قج يؤثخ عمى األفخاد بسا يبجيو مغ اعجاب أو استشكار إلجابة معيشة ترجر
مغ السقابل.

 .2عؽ طريق ارساليا بالبريد :تتمخز ىحه الصخيقة بإرسال استسارات االستفتاء لؤلفخاد بصخيقة
البخيج حيث تخسل حدب العشاويغ الستػفخة لجػ الباحث.

مؽ مسيزات ىذه الظريقة ما يمي:

 .1يسكغ تغصية عجد كبيخ مغ األشخاص الحيغ تكػن محبلت سكشاىع متباعجة بحيث
يرعب عمى الباحث مغ الحزػر الذخري ليع.

 .2تػفخ الػقت والجيج والتكاليف.

أما عيؾب ىذه الظريقة:

 .1عجم اىتسام األفخاد بإعادة االستسارة أما سبب عجم فيسيع لؤلسئمة أو اىساليع.

 .2احتسال أن تتػلج اإلجابة عغ األسئمة مغ قبل شخز قج ال يكػن ىػ الذخز الحؼ
حجده البحث.

 .3التزحية ببعس األسئمة حتى ال تكػن األسئمة مسمو مغ قبل األشخاص السذسػليغ
باإلجابة.

 .5طريقة السالحغة :تعج السبلحطة مغ األساليب السيسة في تكػيغ السؤشخات واالنصباع
وبالتالي الخأؼ السػضػعي في عسمية البحث وكتابة التقخيخ.

والسبلحطة في حقيقتيا كأسمػب لجسع البيانات عبارة عغ رؤية ىادفة تتع مغ خبلل تدجيل
البيانات عغ مػضػع الجراسة مغ خبلل مبلحطة الطػاىخ السمسػسة أو السذاىجة.

ويتسيد أسمػب السبلحطة بالديػلة والبداشة.

إالّ أن ىحا األسمػب يعاب لكػنو يتابع الدمػك الطاىخ فقط.

مثل ىحه الصخيقة تدتخجم في حاالت عجيجة كسبلحطة اتجاىات السدتيمكيغ وإذواقيع

ودرجات تفزيميع لسشتػج معيغ مغ خبلل الستابعات الذخرية ،عمى أن ذلظ قج يربح أم ًاخ
مكمفاً وباألخز عشجما يكػن حجع العيشة كبيخة.
وألجل استخجام ىحا األسمػب يتصمب األمخ ما يمي:

 .1أن يجخػ مغ قبل أشخاص مؤىميغ لجراسة السذكمة.

 .2التخصيط السدبق في تحجيج مكان ووقت السبلحطة وشػل مجتيا.
 .3أن يتع تحجيج األىجاف بذكل واضح ودقيق مدبقاً.
 .4أن تجخػ بأسمػب ال يثيخ الصخف السقابل.
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 .5االستعانة بأصحاب الخأؼ والخبخة في ىحا السجال.

رابعاً :ترشيف وتبؾيب البيانات والسعمؾمات الخاصة بالبحث والتقرير

مسا سبق تبيغ لشا أن الباحث أصبح لجيو رصيجاً كبي اًخ مغ السعمػمات والبيانات عغ

السذكمة التي يقػم بجراستيا ،وىحه السعمػمات والبيانات بعزيا أصمية حرل عمييا عغ شخيق
السقاببلت الذخرية وتػجيو األسئمة أو عغ شخيق قائسة االستقراء أو قائسة االستفتاء ،أو
بيانات ثانػية حرل عميا عغ شخيق االستعانة بالسخاجع والدجبلت والتقاريخ التي سبق نذخىا.

وعمى ذلظ فإنو يقػم بترشيف ىحه البيانات والسعمػمات حتى يعصي ليا معشى ويمقي عمييا السديج

مغ الزػء.

ونقرج بعسمية الترشيف تقدع البيانات إلى مجسػعات عمى أساس مشصقي ،فسثبلً قج

تقدع البيانات عمى أساس الػقت أو السكان أو الجشذ أو الكسية أو الشػع  ...وىكحا.

ويشبغي أن يتع عسمية الترشيف والتختيب لمبيانات بصخيقة تؤدؼ إلى تدييل عسمية تحميل

البيانات الستذابية مع بعزيا وتبديصيا لغخض تدييل تفديخىا.

وبعج ترشيف البيانات ألبج مغ مخاجعتيا والتحقق مغ صحتيا ودقتيا واستبعاد البيانات

الخاشئة والبيانات الشاقرة.

أما عسمية التبػيب :فيي تفخيغ البيانات في ججاول أو رسع مشحشيات وأشكال بيانية وذلظ

لسداعجة الباحث عمى معخفة الشتائج.

أؼ أن عسمية التبػيب في ىحه الحالة سيكػن عغ شخيق تقديع البيانات إلى مجسػعات

رقسية ووضعيا في ججاول خاصة بيا أو رسع مشحشيات وخصػط بيانية ليحه السجسػعات.

خامداً :تحميل البيانات واستخالص الشتائج والتؾصيات

بعج االنتياء مغ عسمية ترشيف وتبػيب البيانات نبجأ بعسمية قخاءة وتحميل ىحه

السعمػمات حدب األغخاض السقخرة ،وىشا يتصمب األمخ استخجام بعس السؤشخات والسقاييذ
االحرائية في البحػث اإلدارية وعسل السختبخات السبلئسة لؤلبحاث الصبية واليشجسية .كسا يجب

ابخاز الشتائج التي تػصل الييا الباحث اثشاء عسمية التحميل وكحلظ السقتخحات والتػصيات الخاصة

لحل السذكمة التي يعالجيا البحث.

سادساً :عسمية تشديق التقرير وتشغيسو

بعج أن انتيى الباحث مغ جسع السعمػمات والبيانات السصمػبة لمبحث أو التقخيخ وقام

بالو واثبت صحة أو
بتحميل الشتائج التي حرل عمييا واجاب عمى التداؤالت التي كانت تذغل ُ
عجم صحة الفخضيات التي وضعيا فأنو يقػم بتشديق ىحه السعمػمات وتشطيسيا تسييجاً لعخضيا
في التقخيخ ليدتفيج مغ قخاءتو مغ يعشييع أمخ ىحا التقخيخ.
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ويجب عمى الباحث بشاءاً عمى السعمػمات والبيانات التي لجيو أن يدمدل األجداء
السختمفة التي سيتزسشيا التقخيخ ويقجر الػزن الحؼ سيعصيو لكل جدء مغ ىحه األجداء كسا يقجر
كيف يعخض السػضػعات بأسمػب متدمدل ومشصقي حتى ال تبجو أجداء التقخيخ ومعمػماتو
مفككو ،كسا يجب عمى الباحث أن يقخر مدسيات األبػاب والفرػل أو الفرػل والسباحث لتي

يتزسشيا البحث أو التقخيخ حتى يكػن التقخيخ شامل لمجيج السبحول ومتدمدل في مػضػعاتو
ومشصقي في عخضو ليحه البيانات والسعمػمات.

سابعاً :كتابة التقرير في صؾرتو الشيائية

الػاقع أن كتابة التقخيخ في صػرتو الشيائية مغ األعسال الذاقو ،فيي عسمية شػيمو مغ

التأليف وإعادة التشطيع والححف والرقل ،والكتاب الشاجحػن يعيجون كتابة تقاريخىع مخات عجيجة

قبل أن يربحػا راضيغ عشيا تساماً ،وقج يعخضػن التقخيخ برػرتو الشيائية عمى بعس األفخاد
الحيغ يتسيدون بالخبخة والخأؼ لمحرػل عمى تػجيياتيع وقج يجخمػن الكثيخ مغ التعجيبلت عمى
مدػدة التقخيخ قبل شبعيا عمى آلة الكاتبة ،ألن الكتابة الجيجة تحتاج إلى تسخيغ شػيل ،كسا
يجب أن يتع كتابتيا عمى فتخات متقصعة بحيث ال يجمذ الباحث لمكتابة إال إذا كان في وضع

نفدي يدسح لو بحلظ وأن يكػن صافي الحىغ ومييأً ليحا العسل.

دور الدكرتير في طبع أو كتابة التقرير أو البحث العمسي
”تقشية كتابة التقرير“

بعج كل الجيج الحؼ تكمسشا عشو في مخاحل إعجاد التقخيخ ،يخخج التقخيخ أو البحث العمسي

إلى الػجػد في صػرتو الشيائية ،والشظ أن الرػرة الشيائية التي يكػن عمييا التقخيخ ليا اثخ

نفدي كبيخ عمى القارغ ويجخل ىحا في نصاق ميسة كاتب التقخيخ عمى آلة الصابعة او الحاسػب
والتي يجب أن يخاعي التشديق الكافي عشج شبع التقخيخ مغ حيث استخجام السدافات السشاسبة

وإبخاز العشاويغ الخئيدية وسط الدصخ ليديل عمى القارغ ايجاد العبلقة بيغ إجداء التقخيخ ومتابعة

فكختة.

وىشاك جسمة مؽ الشقاط يدسى القؾاعد واألصؾل التي يجب أن يراعييا الدكرتير عشد

طبع التقرير عمى آلة الكاتبة نذكر مشيا ما يمي:

 .1أن يدتخجم أسمػب مػحج في كتابة عشاويغ الججاول أو في كتابة الحاشية والتي يجب أن
تكػن مػحجة متبعاً األصػل الستفق عمييا.
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 .2يجب أن ال يكتب أؼ فقخة ججيجة إالّ إذا كان ىشاك داعي لحلظ مغ ناحية األفكار السعاني
التي يتزسشيا التقخيخ حتى ال يقصع الكاتب أفكار القارغ بالفقخة الججيجة ،ألن الفقخة الججيجة
يجب أن يكػن ليا شابع االستقبلل.

 .3عمى الدكختيخ مخاعاة ضبط اليػامر عشج كتابة التقخيخ عمى آلة الكاتبة وعجم الخخوج عغ
حجود اليامر بحيث تتخك مدافات كافية الحتسال تجبيذ التقخيخ وتجميجه.

 .4عمى الدكختيخ أن يزبط نيايات الرفحات ليكػن آخخ سصخ في كل الرفحات عمى
مدتػػ واحج.

 .5عمى الدكختيخ أن يدتخجم أسمػب مػحج في كتابة األرقام واإلعجاد الػاردة في التقخيخ.
 .6تػحيج صيغة كتابة إجداء التقخيخ والعشاويغ والسرصمحات السدتخجمة.

 .7إبخاز األجداء السيسة مغ التقخيخ وكتابتيا بخط مغايخ مغ حيث المػن والحجع.

س /ىل أن جسيع التقارير الدائدة في الدوائر والسشغسات تعد عمى أسس عمسية صحيحة؟

لساذا؟

أن االعتساد عمى التقاريخ في دوائخ الجولة كافة في حالة ازدياد وخاصة في الدشػات

األخيخة بدبب تعجد مزاميغ التقاريخ وأشكاليا واىسيتيا وأىجافيا في اندياب السعمػمات داخل

القشػات اإلدارية في السؤسدات والسشطسات ومع ذلظ نخػ أن الكثيخ مغ التقاريخ ال يمدم كتابيا
باألساليب العمسية في الكتابة وىحا ناتج بالـتأكيج عغ قمة الخبخة لجػ كثيخ مغ الباحثيغ والكتاب

والتخكيد عمى شكميات التقخيخ دون االىتسام بسزسػنو وتشديق مخاحمو ،وعميو ركدت الكثيخ مغ
الجامعات العخاقية والسعاىج التقشية عمى اشخاك الصمبة في مخاحل دراستيع عمى كتابة التقاريخ

الشسػذجية ((االكاديسية مشيا أو السيشية)) بأسمػبيا العمسي الرحيح مغ أجل اكتداب خبخة
واضحة في ىحا السجال التصبيقي ليتدشى لو االستفادة مشيا عشج التعييغ في دوائخ الجولة مدتقببلً

أو عشج قبػلو في الجراسات العميا.

وىشا نقتخح أيزاً إدخال مػضفي دوائخ الجولة وكػادرىا في دورات تجريبية يقيسيا أساتحة

الجامعات العخاقية والسعاىج التقشية ليتدشى ليع كدب السيارة الكافية إلعجاد وكتابة التقاريخ في

دوائخىع.
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الجانب الثاني :الجانب الذكمي:
ويسخ بثبلث مخاحل أساسية ىي:

أوالً :الجزء التسييدي مؽ التقرير أو البحث
ويحتػؼ عمى:
 .1غبلف التقخيخ أو البحث

الغخض األساسي مغ غبلف التقخيخ أو البحث العمسي ىػ لحساية صفحاتو الكثيخة

وأوراقو ،وعميو يدتخجم الغبلف مغ نػع خاص مغ األوراق الدسيكة أو ما يدسى بالكارتػن لحساية

داخل التقخيخ أو البحث مغ التمف أو التسدق نتيجة االستخجام واالستعسال والتجاول.
ويتزسغ غبلف التقخيخ في أغمب األحيان مغ السعمػمات اآلتية:

 .1اسع السػضػع أو عشػان التقخيخ أو البحث.

 .2اسع الذخز أو الجية التي قامت بإعجاد التقخيخ.

 .3تاريخ إصجار التقخيخ ،عمى أن يكتب التاريخ اليجخؼ في جية اليسيغ وتاريخ السيبلدؼ
في جية اليدار مغ الغبلف .وكسا في الذكل اآلتي:
تخصيط

السبلكات العمسية في ىيئة التعميع التقشي
إعجاد الصالب
ىاشع سمصان عبجهللا
2111م

1432ى
 .2صفحة العشػان

وىي الرفحة التي تمي صفحة الغبلف مباشخة وتقػم مقاميا في حالة تسدق أو تمف الغبلف،
وتتزسغ معمػمات مذابية لرفحة الغبلف مع وجػد اختبلفات بديصة .وتتزسغ السعمػمات

اآلتية:

 .1اسع مػضػع التقخيخ أو البحث.
 .2اسع كاتب التقخيخ أو البحث.

 .3الجية السقجمة ألييا التقخيخ أو البحث.
 .4بيان سبب إعجاد التقخيخ أو البحث.
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 .5اسع السذخف العمسي الحؼ يذخف عمى التقخيخ أو البحث.

 .6تاريخ كتابة التقخيخ أو البحث وبالتاريخيغ اليجخؼ والسيبلدؼ.
وكسا في الذكل اآلتي:
تخصيط
السبلكات العمسية في ىيئة التعميع التقشي
إعجاد الصالب
ىاشع سمصان عبجهللا
تقخيخ مقجم إلى قدع إدارة السكتب كجدء مغ متصمبات درجة الجبمػم التقشي
في تخرز إدارة السكتب
تحت إشخاف األستاذ
جعفخ خميل مخعي

2111م

1432ى
 .3اإلىجاء

يقػم الباحث بإىجاء جيج كتابة التقخيخ أو البحث إلى جيو معيشة أو شخز معيغ أو

أشخاص معيشيغ ،ومغ األفزل أن يكػن اإلىجاء بكمسات قريخة ذات مجلػالت واضحة.
وكسا في السثال اآلتي:
اإلىجاء

إلى  /شيجاء الػشغ الغالي  ...وفاءاً
الباحث
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 .4كمسة الذكخ والتقجيخ

يقػم الباحث بتػجيو كمسة الذكخ والتقخيخ إلى جسيع الجيات والجساعات واألشخاص الحيغ

ساىسػا بذكل أو بأخخ مغ انجاز التقخيخ أو البحث ،مثل السػضفيغ السػجػديغ في السكتبات

وفي مكان العسل والخبخاء الحيغ سعػا إلى قخاءة التقخيخ أو البحث وأبجو مبلحطاتيع

وتػجيياتيع ومشيع خبيخ المغة العخبية ،وعمى كل حال يجب أن تكػن الكمسة مخترخة وال
يتعجػ الرفحة الػاحجة أو عجد محجود مغ الرفحات.

 .5محتػيات التقخيخ أو البحث ”أو ما يدسى بالفيخست“

الفيخست عبارة عغ ججول يبيغ فييا محتػيات التقخيخ ،حيث يحكخ فييا اسع السػضػع

ومقابميا رقع الرفحة التي تػجج فييا تمظ السػضػع.
وعادة يتع تقديع الفيخست إلى ثبلثة أنػاع وىي:

أ -فيخست لسزسػن التقخيخ أو محتػػ التقخيخ ويبيغ فييا اسع السػضػع ورقع الرفحة التي
تػجج فييا تمظ السػضػع وكسا في السثال اآلتي:

محتػيات التقخيخ
رقع الرفحة

اسع السػضػع

15 – 1
2

الفرل األول :تخصيط السبلكات العمسية.
السبحث األول :مفيػم التخصيط.
أىسية التخصيط.

3

أنػاع التخصيط.

4

السبحث الثاني :السبلكات العمسية.

5

السبلكات الفشية.

6

ب -فيخست الججاول :وىشا يتع تقديع السحتػػ إلى ثبلثة فقخات أساسية وىي:
 .1رقع الججول.

 .3رقع الرفحة التي تػجج فييا الججول.

 .2اسع الججول.

وكسا في السثال اآلتي:
رقع الججول
1
2

اسع الججول
السبلكات التجريدية في ىيئة التعميع التقشي.
السبلكات الفشية في ىيئة التعميع التقشي.
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رقع الرفحة
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ج -فيخست لؤلشكال البيانية :وىي قائسة تتزسغ جسيع األشكال السػجػدة داخل التقخيخ
والبحث العمسي ويتزسغ ثبلث فقخات أسياسية أيزاً ىي:

 .2اسع الذكل البياني.

 .1رقع الذكل.

 .3رقع الرفحة التي تػجج فييا الذكل البياني.
وكسا في السثال اآلتي:
رقع الذكل
1

اسع الذكل البياني
تصػر الكػادر التعميسية في ىيئة التعميع التقشي.

رقع الرفحة
31

تصػر الكػادر الفشية في ىيئة التعميع التقشي.

2

35

ولمفيخست أىسية خاصة يسكغ تمخيريا في نقصتيغ أساسيتيغ ىسا:

أ -أنيا تػفخ الػقت والجيج لمقارغ عشجما يخيج قخاءة مػضػع معيغ في البحث أو التقخيخ.
ب -كسا أنيا تػفخ عمى كاتب التقخيخ الػقت السصمػب لكاتبة التقخيخ عغ شخيق تختيب

مزسػن التقخيخ وتشديقيا بسػجب أبػاب وفرػل أو فرػل ومباحث وإعصاء األىسية

البلزمة لمسػاضيع السيسة.

 .6خصاب تقجيع التقخيخ (السقجمة)

وىي السقجمة التي يدتميسيا كاتب التقخيخ لبيان الجػانب األساسية التي يتزسشيا التقخيخ

اعج مغ أجميا وشبيعة ومػضػع السذكمة التي
ابتجاء بالجية التي شمبت إعجاده والغايات التي ّ
يعالجيا ،مع بيان مػجد إلعجاده كتػضيح مخكد لمبيانات ومرادرىا والسذاكل والسعػقات
التي جابيت عسمية اإلعجاد ،كل ذلظ لغخض الكذف عغ السجيػدات التي بحلت في انجاز

التقخيخ.

وخصاب تقجيع التقخيخ يتزسغ أيزاً الشطام الحؼ اتبعو كاتب التقخيخ في تقديسات التقخيخ إلى

أبػاب وفرػل ومباحث.

وكحلظ قج تشتيي خصاب تقجيع التقخيخ بتقجيع الذكخ والتقجيخ ألولئظ الحيغ ساعجوا في إخخاج

التقخيخ بذكمو الشيائي مغ السقيسييغ والخبخاء الحيغ قجمػا تػجيياتيع الدجيجة إلنجاز التقخيخ أو

البحث.

ثانياً :مزسؾن أو متؽ التقرير أو البحث
يتكػن ىحا الجدء حقاً الجدء األكبخ مغ التقخيخ حيث يتع تقديسيا إلى:
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 .1مرحمة سرد السعمؾمات والبيانات :وبسػجبو يتع عخض البيانات والسعمػمات الشطخية مشيا
والعسمية التي تع جسعيا وتحميميا والصخيقة التي اتبعت في استخبلص الشتائج ،وىشا عمى

كاتب التقخيخ أن يذيخ إلى السرجر الحؼ اقتبذ مشو السعمػمة عغ شخيق وضع تدمدل

معيغ في نياية السعمػمة السقتبدة ومغ ثع اإلشارة إلى السرجر الحؼ اقتبذ مشو السعمػمة في

اسفل الرفحة وبالذكل اآلتي:

( )1اسع السؤلف ،اسع الكتاب ،الجدء ،الصبعة ،الشاشخ ،مكان وزمان الشذخ ،رقع الرفحة.

( )1الػحيج ،ميجؼ عمي ،كتابة التقاريخ والبحػث العمسية ،الجدء األول ،الصبعة الثانية،
مصبعة التقشي ،بغجاد ،سشة  ،2111ص.15

وإذا تكخر عسمية االقتباس مغ نفذ السرجر فيذار إلى السرجر بالذكل اآلتي:

( )2الػحيج ،ميجؼ عمي ،مرجر سابق ،ص.21

ىحا إذا كان السرجر السعتسج عميو مغ السرادر الشطخية.

أما إذا كان السرجر مغ السرادر العسمية أو السيجانية فيكتب بالذكل اآلتي:

( )3مقابمة شخرية مع الديج مجيخ التخصيط والستابعة ،السؤسدة العامة م  ،.........يػم
األثشيغ السػافق .2111/2/1

وىشاك شخق أخخػ لئلشارة إلى مرجر االقتباس مشيا.
أ -كتابة اسع السؤلف وسشة التأليف ورقع الرفحة في نياية السعمػمة السقتبدة .كسا في
السثال اآلتي.

( . ........ميجؼ عمي الػحيج)51 ،2111 ،

ب -إعصاء رقع متدمدل لمسرادر مغ بجاية التقخيخ إلى نيايتيا ،وكتابة اسع السرجر في
نياية التقخيخ ضسغ صفحة السرادر وبذكل متدمدل حدب تدمدل ورودىا أثشاء

الكتابة.

ويجب أن ال تديج عسمية االقتباس عغ سصخيغ أو ثبلثة ،وإذا زاد عمى ذلظ فسغ األفزل

كتابتيا عمى شكل ىامر.

واليامر :ىػ عسمية تػضيح معمػمة معيشة أو مرصمح معيغ بذكل مصػل في أسفل الرفحة
بعج وضع عبلمة معيشة في األعمى عمى شكل (نجسة) أو عبلمة (×) حفاضاً عمى

عجم اشالة السػضػع ويتع شخحيا في أسفل الرفحة لبلستفادة مشيا عشج القخاءة.


األقتباس :قانػن عمسي يدسح لمباحث بشقل سصخ أو سصخيغ أو أكثخ مغ مرجر معيغ إلى داخل التقخيخ
والبحث العمسي عمى شخط األشارة إلى السرجر السقتبذ مشو السعمػمة في التقخيخ أو البحث.
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 .2السشاقذة :أن القدع الخاص بالسشاقذة يعتبخ حقاً صمب السػضػع أو التقخيخ ويذغل حي اًد
كبي اًخ ألنو أكبخ جدء في التقخيخ ،أن ىحا الجدء ىػ الحؼ يدتشفح وقت وجيج كاتب التقخيخ،

ألن كاتب التقخيخ سيقػم بدخد البيانات والحقائق في ىحا الجدء ثع يقػم بسشاقذتيا وتحميميا

وتفديخىا ويبيغ عبلقة ىحه البيانات بعزيا بالبعس األخخ .كحلظ يبيغ الكاتب في ىحا الجدء

مجػ أىسية كل فكخة يتعخض ليا وعبلقتيا باألفكار األخخػ .وقج يدتخشج أحياناً ببعس

االحرائيات والخسػم والخخائط البيانية لسا ليا مغ تأثيخ فعال عمى القارغ.

 .3الشتائج والتؾصيات :بعج تحميل البيانات ألبج وأن يطيخ لمكاتب نتائج معيشة ،ويجب أن تكػن
ىحه الشتائج مدتخمرة مغ البيانات والسعمػمات والحقائق التي تػصل ألييا الباحث

والتػجييات أو السقتخحات التي اقتخحيا والتي تداعج عمى حل بعس السذاكل عمى اعتبار
أن الذخز الحؼ كتب التقخيخ ىػ أقجر مغ غيخه عمى فيع حقيقة التقخيخ والطخوف

والسبلبدات التي واجيتو أثشاء البحث ،كسا أنو أكثخ دراية والساماً بسعشى البيانات والسعمػمات
التي يتزسشيا التقخيخ لحلظ فإن السقتخحات التي يتقجم بيا كاتب التقخيخ تكػن مػضػع أىسية

وذات قيسة عمسية كبيخة.

 .4ممخص التقرير :السمخز  ...ىػ عبارة عغ عخض مػجد لمتقخيخ كمو ،والغخض مشو اعصاء

القارغ فكخة واضحة عغ الحقائق األساسية السػجػدة في التقخيخ دون الحاجة إلى قخاءة

التقخيخ بأكسمو.

ويعتبخ السمخز مغ األجداء السيسة لمتقخيخ ألن معطع اإلدارييغ ليذ لجييع الػقت الكافي

لقخاءة التقخيخ بكاممو ،لحلظ فإنيع يكتفػا بقخاءة السمخز ألنو يعصي لمقارغ حقائق مػجده عغ

التقخيخ وعغ محتػياتو وعغ تػصيات الكاتب واقتخاحاتو ،وإذا أراد القارغ االستفادة مغ نقصة

معيشة فيسكشو الخجػع إلى أجداء التقخيخ التفريمية.
ثالثاً :ممحقات التقرير

 .1السراجع :في التقاريخ الكبيخة التي يدػدىا قجر كبيخ مغ الذكميات عادة تشتيي بقائسة السخاجع
والسرادر التي اعتسج عمييا كاتب التقخيخ ،عمى أن تكتب الكتب أوالً ،ويتع تقجيع السرادر
العخبية عمى السرادر األجشبية ومغ ثع تذار إلى الجوريات الستكػن مغ السجبلت والرحف.
ويكتب السرجر بالذكل اآلتي:

اسع السؤلف ”ويقجم المقب عمى االسع“ ،عشػان الكتاب ”ويكتب بذكل مائل أو يتع وضع خط
تحتو“ ،الجدء ،الصبعة ،جية الشذخ ،السكان وسشة لصبع.
وكسا في السثال اآلتي:
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الػحيج ،ميجؼ عمي ،كتابة التقاريخ والبحػث العمسية ،الجدء األول ،الصبعة الثانية ،مصبعة التقشي،
بغجاد ،سشة .2111

 .2السالحق :وتػضع في نياية التقخيخ أو البحث بعج قائسة السرادر مباشخة ويتكػن عادة مغ
الججاول الكبيخة والسعقجة وصػرة مغ قائسة االستفتاء أو االستقراء واالختبارات العمسية التي

استخجمت في التقخيخ ،ألن وضعيا في داخل التقخيخ مع الستغ قج تخبظ القارغ وتذتت أفكاره
لحلظ نكتفي في ىحه الحالة بػضع الججاول السمخرة واليامة في متغ التقخيخ والحاق

الججاول الصػيمة والسعقجة في نياية التقخيخ تحت عشػان السبلحق.
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خرائص التقرير الشسؾذجي
التقرير

والبحث العمسي

وسيمة لعخض السذكمة أو األفكار مغ أجل تػصيميا لمغيخ ،وبالتالي ألبج أن يكػن

معتسجاً عمى ضػابط وأسذ مػضػعية ألزمة عامة مغ أجل استيفاء التقخيخ الغاية السخجػه مغ
عخضو وتحميمو وتػصياتو.

وميا يكغ فإن درجة استيفاء التقخيخ لذخوشو العامة تعبخ عغ درجة تشطيع وبخمجة

تػصيل السعمػمات لمقارغ .وبذكل عام يسكغ أن نحجد أىع الذخوط أو الخرائز البلزمة

لمتقخيخ الشسػذجي بسا يأتي:

 :التشطيع والتختيب.

أوالً

ثانياً

 :الػضػح.

رابعاً

 :اإلقشاع.

ثالثاً

 :اإليجاز.

خامداً استخجام الججاول والخسػم البيانية.

وسػف نأتي إلى شخح كل نقصة مغ الشقاط السحكػرة أعبله بذيء مغ التفريل.

أوالً :التشغيؼ والترتيب
يتألف ىحه الخاصية مغ جانبيغ أساسييغ ىسا:
 .1التخصيط السدبق لمتقخيخ :لكل عسل مشطع تخصيط مدبق ،والتخصيط بحج ذاتو عسمية تقػم
عمى أساس تأشيخ الشذاط وبخمجتو مغ أجل الػصػل إلى غايات محجدة خبلل وقت زمشي

محجد ومخسػم .أن اعتساد مبجا التخصيط السدبق يأتي مغ أجل أن ال يشفح الشذاط في
مجيػل ،وبتعبيخ أخخ أن يتع التشفيح بغخض الػصػل إلى تحقيق أىجاف معيشة بخؤية واضحة

وليذ االعتساد عمى أسمػب الخصأ والرػاب.

السصمػب ىشا تحجيج مػضػع السذكمة واألىجاف األساسية ليا ودراسة ججواىا وتقرييا ومغ

ثع تحجيج نصاق وأبعاد السذكمة والججول الدمشي البلزم لسعالجتيا ،ويمي ذلظ دراسة

اإلمكانيات الستاحة ومجػ قجرة الباحث لمتعامل مع تفاصيل السذكمة ومجػ تػفخ البيانات

والسعمػمات البلزمة لمتحميل وفي اسشاد السػضػع ويجخل ضسغ ذلظ حدابات التكاليف

البلزمة إلنجازه.
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أن التخصيط السدبق إلنجاز التقخيخ يجعل الباحث عمى بيشة ورؤية واضحة مغ التعامل مع

التفاصيل ومدتػعباً الحالة بالسدتػػ الذامل والسػضػعي.
وعميو فإن أبعاد تخصيط التقخيخ تأخح الجػانب التالية:

 .1اليدف :ويخاد باليجف الغايات التي يعتقجىا الباحث والشتيجة السصمػبة لمتعامل مع
السذكمة ،أؼ تفديخ عػامل الطاىخة واقتخاح الحمػل السشاسبة ليا ،ولسثل ذلظ يتصمب
السػقف العمسي الدميع في تحقيق نتائج بشاءه اعتسادا عمى مجال التخرز ضسغ نصاق

السذكمة.

 .2الؾسيمة :أؼ القجرات الحاتية لمباحث والسرادر والبيانات البلزمة إلعجادىا إضافة إلى
السخررة إلنجازىا.
الجػانب السادية
ّ
 .3الزمؽ :أؼ الػقت السشاسب إلنجاز التقخيخ ،ألن الستغيخات التي نتعامل معيا خاضعة
لمتغييخ ،وتدداد عجم ثباتيا كمسا شال الدمغ ،وما يرح عميو في الػقت الحاضخ قج ال

يرح في السدتقبل وعميو فإن تأخيخ التقخيخ عغ سقفو الدمشي قج جعل نتائجو ضعيفة أو

عجيع الججوػ وذلظ لتصػر متغيخات السذكمة إلى مدتػػ أكثخ تفريبلً وأبعج مجػ واوسع

نصاقاً.

 .2تقديع مكػنات التقخيخ  ...ويسثل الجانب التشطيسي في شخح األفكار واآلراء ومشاقذتيا تبعاً
لتدمدميا السشصقي أو تقادميا في الصخح والتحميل.

 .3أن عسمية تشديق التقخيخ وتشطسيو تبجا بقيام الباحث بتختيب األقدام والفرػل السختمفة التي

سيتزسشيا التقخيخ ،وعميو أن يقخر وزن كل قدع أو فرل أو مبحث وتدمدميا بأسمػب
واضح متخابط ومشصقي حتى ال تبجو التقخيخ بعج ذلظ مجخد تجسع معمػمات مبعثخة ال تخبصيا

عبلقة .وبعبارة أوضح أن السصمػب مغ التشطيع ىػ االشار العام والسفرل لسزسػن التقخيخ
أوالً ومغ ثع تػزيعو بيغ فرػلو وأقدامو ومباحثو السختمفة ثانياً وذلظ قبل أن يبجأ الباحث
بالكتابة.

ثانياً :الؾضؾح

أن وضػح التقخيخ والبحث العمسي مغ السبادغ األساسية التي يجب أن يخاعييا كاتب

التقخيخ ألن الػضػح يعشي نقل السعشى مغ ذىغ كاتب التقخيخ إلى ذىغ القارغ.
ووضػح التقخيخ يعتسج عمى مبجئيغ أساسييغ ىسا:

 .1الجقة في اختيار األلفاظ.

 .2فيع كاتب التقخيخ لسدتػػ القارغ.
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والشظ أن مبجأ األول أكثخ صعػبة مغ السبجأ الثاني ألنيا تتصمب خبخة شػيمة مغ الكاتب

ومعخفة عسيقة باأللفاظ والمغة حتى يتع اختيار األلفاظ وتختيب الجسل بالجقة التي يسكغ مغ نقل
السعشى بػضػح وتبلفي اساءة فيع السعشى لمقارغ.

أما بالشدبة الشاحية الثانية فالكاتب يجب أن يخاعي استخجام المغة واأللفاظ التي تسكغ

قارغ التقخيخ مغ فيسيا ،إذ تقاس درجة وضػح الكتابة بسجػ فيع القارغ لؤللفاظ السدتخجمة،
فاألفخاد يختمفػن مغ حيث الثقافة والخبخات وقج ال يفيسػن معشى الكمسة الحؼ يدتصيع شخز
عالي الثقافة مغ فيسو بػضػح ،لحا يشبغي أن يفيع كاتب التقخيخ السدتػػ الثقافي لمقارغ ليدتخجم

األلفاظ والعبارات التي تشاسب السدتػػ الثقافي والفكخؼ لو.

ويسكغ فيسا يمي تمخيز العػامل األساسية التي تداعج عمى وضػح التقخيخ بسا يمي:

 .3استخدام األلفاظ الديمة

عمى كاتب التقخيخ أن يدتخجم المغة السألػفة لمقارغ ذات األلفاظ الديمة والذائعة ،ألن ىشاك
بعس الكمسات قج ال تعشي نفذ الذيء بالشدبة لؤلشخاص السختمفيغ في الثقافة أو الحيغ

نذأوا في مشاشق جغخافية مختمفة ،لحلظ تطيخ الحاجة إلى استخجام األلفاظ الديمة ألنيا

تتكػن مشيا لغة الغالبية وألنيا تكػن مفيػمة مغ قبل معطع األفخاد ،لحلظ فإنيا أفزل وسيمة

لشقل السعشى بػضػح إلى ذىغ القارغ.

 .1االبتعاد عؽ استخدام السرظمحات

يجب االبتعاد عغ استخجام السرصمحات الفشية في التقاريخ السػجية إلى األفخاد العادييغ

والحيغ ال يجركػن السعشى السقرػد مشيا .فسثبلً السحاسب يدتخجم األلفاظ والسرصمحات
السحاسبية مثل األصػل والخرػم واالستيبلك وميدان السخاجعة وحدابات الجائغ والسجيغ ...

الخ عشج كتابة التقخيخ ،فيحه السرصمحات تعتبخ ألفاظ مفيػمة ومحجدة السعشى بالشدبة

لؤلشخاص الحيغ يعسمػن في ميشة السحاسبة ولكغ الفخد العادؼ يجيل الكثيخ عشيا إالّ إذا

شخحت لو وحجدت معشاىا.

 .1التساسػ والترابط

يقرج بالتساسظ والتخابط ىػ جعل كمسات التقخيخ وجسمة وفقخاتو وأفكاره مترمة تسام االترال

فيربح التقخيخ متسثبلً لفكخة متخابصة سيمة .ويسكغ تحقيق ىحا التساسظ والتخابط في التقخيخ

عغ شخيق تختيب الكمسات تختيباً سميساً وصياغو جسل التقخيخ صياغو متدمدمة مختبة.
 .4الترتيب السشظقي

يعج التدمدل السشصقي في عخض مادة التقخيخ األسمػب األكثخ شيػعاً ،حيث يتع عخض
الفكخة ابتجاء بسزسػنيا وعػامميا وأسبابيا مع الحقائق والبيانات أو الحجج التي تؤيج الحالة

أو الطاىخة السجروسة وبشحػ متدمدل مغ الحقائق البديصة إلى السعقجة ،وبالتالي تثبيت
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الشتائج في كػنيا حالة مشصقية لسا تع عخضو وتحميمو مغ الحقائق الدابقة ،وىحا األسمػب
يفيج في التقاريخ ذات البيانات والتفاصيل الػاسعة والستذعبة حيث يدتخجم التدمدل السشصقي

حتى عمى مدتػػ السػضػع الفخعي أو الفرل الػاحج وحدب الطخورات التي تسيميا أىسية
الفكخة ونتائجيا وتخابط أسباب البلحق بشتائج الدابق.

 .5الترتيب الزمشي

يقرج بالتختيب الدمشي عخض البيانات السػجػدة في التقخيخ تبعاً لتختيب حجوثيا ،أؼ تعخض

البيانات عخضاً تاريخياً متدمدبلً حدب تصػرىا الدمشي.

وىحا األسمػب يفيج في تقاريخ سيخ العسل فبلبج مغ تعخيف القارغ بتػاريخ البيانات واألحجاث
ومغ ثع استخبلص الشتائج حتى يعخف أىسيتيا ودالالتيا.

 .6الترتيب الدايكؾلؾجي

أما التختيب الدايكػلػجي فأنو يعتسج عمى أولػيات اىتسام وتخكيد القارغ وانذجاده لبلشبلع
عمى الشتائج قبل تفاصيل السػضػع وعػاممو ومتغيخاتو ،وبالتالي تحفيده لسػاصمة قخاءة التقخيخ

تفريمياً .لحلظ سسي ىحا األسمػب بالتختيب الدايكػلػجي أو الشفدي ،ألنو يأخح بشطخ
االعتبار تصمعات واىتسامات القارغ مغ السػضػع مغ جية ولغخض دفعو لقخاءة التقخيخ
بسجسمو مغ جية ثانية.

ويفزل الكثيخ مغ اإلدارييغ ىحه الصخيقة في تختيب فقخات التقاريخ التي تقجم ألييع ،ألن

ىحا التختيب يسكشيع مغ اإللسام بسمخز الشتائج التي تػصل ألييا الكاتب مغ الشطخة األولى فإذا

وججوا فييا ما يثيخ اىتساميع تابعػا قخاءة التفريبلت.

وفي كثيخ مغ التقاريخ يتع الجسع بيغ ىحه الصخيقة والصخيقة السشصقية حيث يقػم بعخض

عام لمسذكمة أو نتائج البحث ومغ ثع مشاقذة تفريمية لمسػضػع ثع يتبع ذلظ ممخز مػجد.
وتستاز ىحه الصخيقة بأنيا:

 .1تسكغ القارغ مغ سيػلة فيع محتػيات التقخيخ.

 .2الدخعة في اإللسام بسحتػيات التقخيخ مغ الشطخة األولى.

 .3تكخار الشتائج والحقائق اليامة مسا يؤدؼ إلى بقاء تأثيخىا في الحاكخة لفتخة أشػل.

 .7تأكيد األفكار

في البجاية يجب القػل بأنو ال يسكغ تأكيج األفكار عغ شخيق الكتابة بالديػلة التي تتع في
حالة التحجث ،ألن الستحجث يسكشو تأكيج أفكاره عغ شخيق تغييخ نبخات صػتو أو عغ شخيق
تغييخ مبلمح وجيو أو عغ شخيق استخجام بعس اإلشارات حتى يتسكغ مغ جحب انتباه

سامعية.
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أما كاتب التقخيخ فبلبج وأن يبحل بعس الجيػد إذا أراد تأكيج أفكاره وذلظ بكتابة الجسمة التي

تتصمب التأكيج عمييا في بجاية الفقخة أو في نيايتيا حتى يتحكخىا القارغ.

وىشاك أساليب عجيجة مغ شأنيا أن تكذف وتؤكج أفكار الباحث وتجعمو يخكد عمى

الجػانب السصمػب االفراح أو الكذف عشيا بػضػح ،ومغ ىحه األساليب ما يمي:

 .1استخجام ممخز في البجاية لمكذف عغ أىع الجػانب الخئيدية التي تزسشيا التقخيخ ،أو
تقجيع الشتائج والتػصيات برػرة بارزة في السقجمة أو الشياية.

 .2اختيار السكان والحيد السشاسب لحكخ الجػانب واألفكار الخئيدية ،كأن تكػن بجاية أو
نياية الفقخة ،أو اعصاء حجع اكبخ لمكمسات ،وكحلظ باإلمكان الكتابة بصخيقة متباعجة أو

الكتابة بمػن أشج غسقاً أو وضع خصػط تحت ما يخيج تأكيجه.

 .3بيان العبلقة بيغ األفكار العادية والفكخة الججيجة عغ شخيق سخد األفكار العادية السألػفة
بالشدبة لمقارغ ثع اضيار العبلقة بيشيا وبيغ الفكخة إلى الذيء السجيػل.

 .4بيان التذابية أو الخبلف وذلظ بعقج مقارنة مباشخة بيغ الحقائق واألفكار السحكػرة في
التقخيخ باستخجام الججاول والخسػم البيانية مسا يداعج عمى تأكيج الفكخة السصمػبة في

ذىغ القارغ.

 .5استخجام اسمػب السقارنات في التصابق والتبايغ بيغ ما يصخح في التقخيخ مغ أفكار ججيجة
وبيغ األفكار الدائجة.

ثالثاً :االيجاز

ييجف شخط االيجاز إلى االخترار في زمغ قخاءة التقخيخ والتخكيد عمى السػضػع

السبحػث واألفكار الخئيدية الستعمقة بو.

ولتحقيق شخط االيجاز يسكغ االستعانة بسا يمي:

 .1استخدام الجسل القريرة والديمة :ومثل ىحا يفتخض أن يسثل الحالة الغالبة في التقخيخ،
عمى أن المجػء إلى الجسل الصػيمة أمخ غيخ مدتبعج ،إالّ أن التفزيل ىشا يشرب عمى

ضخورة تذػيق القارغ وشجه لستابعة تفاصيل السػضػع ،والجسل القريخة تداعج عمى

مثل ذلظ االنذجاد والستابعة في القخاءة دون ممل.

 .2وحدة الفكرة :وتعشي تقجيع أو عخض فكخة رئيدية واحجة في وقت واحج وعجم ارباك
القارغ بصخح أكثخ مغ فكخة في فقخة واحجة أو تحت مػضػع محجد واحج ،عمى أن ذكخ
األفكار الثانػية عشج الزخورة يجب أن تكػن مختبصة بالفكخة الخئيدية.

 .3االبتعاد عؽ التكرار :إالّ في الحاالت التي يتصمب تأكيجىا مع مخاعاة شخط جسالية المفع
واستقصاب الخغبة في القخاءة.
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رابعاً :االقشاع

ىػ عخض البيانات واالفكار بالصخيقة التي تداعج عمى وثػق وترجيق القارغ ليا.
أن الشتيجة السصمػبة مغ كتابة التقخيخ ىػ تػصيل الحالة أو السذكمة وتفاصيميا لمغيخ

واقشاع مغ يصمع عمى التقخيخ بسا ورد في مزسػنو .إالّ أنو في بعس األحيان قج يحجث أن

يدتػفى التقخيخ شخوط التشطيع والتختيب والػضػح وااليجاز إالّ أنو في الشتيجة ال يحطى بقشاعة

القارغ أو ترجيقو ،وعميو يقتزي أن يتزسغ التقخيخ معمػمات وبيانات مػضػعية تتصابق مع
الحقيقة أو تتفق مع الػاقع وتقجيع ما يكفي مغ التبخيخات والحجج أو األدلة إلسشاد الخأؼ وبكل

أمانة ومػضػعية وحياد وبصخيقة عمسية سميسة.

وىشاك جسمة مغ السبادغ الحؼ يجب األخح بيا لتحقيق االقشاع نحكخ مشيا ما يمي:

 .1األمانة وعدم التحيز :ويقرج بيحا السبجأ أن يدخد كاتب التقخيخ الحقائق دون تحيد وبصخيقة
غيخ شخرية فيعخض جسيع نػاحي السػضػع وتفديخه ليا بحيث يبيغ الجػانب االيجابية
والجػانب الدمبية لمسػضػع عمى قجر السداواة ،فإذا قام الكاتب ببيان الجػانب االيجابية

والسؤيجة لػجية نطخ معيشة دون أن يبيغ الجانب األخخ فإن القارغ يذظ أن الجانب االيجابي

لمسػضػع فقط ىػ الحؼ عخض مسا يػلج عجم االقشاع ،ألن القارغ سػف يعتقج أن التقخيخ اعج

ألجل الجعاية وتقجيع صػرة ودية لمسػضػع دون بحثو بحثاً مػضػعياً ،لحلظ كان مغ الػاجب
عخض الجانب األخخ مغ السػضػع ”الجانب الدمبي“ حتى يعمع القارغ أن ىشاك مذكبلت

وصعػبات وضحيا التقخيخ وبالتالي تكػن ىحه الصخيقة أكثخ اقشاعاً لو.
 .2الدالمة المغؾية :يصمب العخض الدميع لسزسػن التقخيخ مخاعاة القػاعج الدميسة في المغة.

فالمغة الدميسة ىي الػسيمة الفعالة في نقل مزسػن التقخيخ إلى القارغ ،ذلظ أنيا تجدج شخط
الػضػح مغ جانب وتحقيق الثقة بالكاتب وكدب احتخامو مغ جانب أخخ ،فزبلً مغ ذلظ
فإن المغة الدميسة لمكاتب تعج مغ مدتمدمات االقشاع بسزسػن التقخيخ .والبج مغ التأكيج أن
الدبلمة المغػية ال تعشي التعسق المغػؼ السجخد وباألخز في السفخدات والسعاني ،وإنسا أن
يكػن التعبيخ بسدتػػ قجرات القارغ أو مغ يعشييع األمخ.

السيع أن تكػن المغة سميسة وسيمة الفيع لتحقيق فائجة أوسع مغ قخاءة التقخيخ.

 .3تبرير اآلراء :ويقرج بو أن كاتب التقخيخ عشجما يبجؼ أريو أو يبجؼ رأؼ معيغ أو يدتخمز
نتيجة فأنو يجب أن يعصي األسباب القػية والحجج والحقائق التي تجل عمى صحة الخأؼ أو

الشتيجة التي تػصل ألييا ،وإذا لع تكغ ىحه الحقائق والحجج كافية فإن ذلظ يمقي نػعاً مغ

الذظ عمى الشتيجة الشيائية لمتقخيخ.

وألجل تبخيخ الخأؼ الػارد في التقخيخ البج وأن يدشج التقخيخ إلى االعتبارات واألسذ اآلتية:
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 .1االستشاد إلى وقائع أو حقائق ال تقبل الذظ أو الصعغ أو عمى األقل ال تثيخ االلتباس.

 .2االستعانة بآراء وشيادات مدتميسة مغ مرادر رصيشة و أشخاص مذيػد ليع بالخبخة
والخأؼ الدجيج.

 .3دعع الخأؼ السصخوح بالحجج واألدلة الكافية لؤلقشاع.
 .4اعتساد السقارانات العمسية عمى وفق أسذ وضػابط مػضػعية.

 .5االستعانة كمسا تصمب األمخ أو تػجب ذلظ بالسؤشخات والريغ االحرائية وعسل
االختبارات البلزمة لمتحميل الكسي السبلئع.

 .4اعتقاد الكاتب واقتشاعو بسا يكتبو :ويقرج بيحا السبجأ أنو عشجما يقتشع الفخد بفكخة معيشة
ويتحسدغ ليا ويؤمغ بيا فأنو يدتصيع أن يشقل ىحا االقشاع إلى الغيخ ،أما إذا كان الكاتب

غيخ مقتشعاً أو غيخ واثق بسحتػيات التقخيخ فأنو يعجد عغ اقشاع القارغ وكدب ثقتو.
 .5السػضػعية في الكتابة :ويعشي عخض البيانات والحقائق دون تعميق أو تفديخ ،أؼ تخك
الحقائق تتحجث عغ نفديا ،وأن ىحه الحالة ترمح في حالة التقاريخ التي تخمي إلى اعصاء

بيانات فقط وال تحتػؼ عمى نتائج وتػصيات.

خامداً :استخدام الجداول واألشكال البيانية في التقرير أو البحث

تعتبخ الججاول واألشكال البيانية جدءاً حيػياً في معطع التقاريخ وتدتخجم كػسيمة ايزاح

إلضيار وتأكيج بعس الحقائق أو تأكيج بعس اآلراء والشتائج التي يدتخمريا كاتب التقخيخ ،إذ

أن الكمسات واأللفاظ ال تكفي وحجىا لعخض البيانات عخضاً واضحاً ودقيقاً.
ويكػن الغخض األساسي الستخجام الججاول والخسػم البيانية في التقخيخ ما يأتي:
 .1مداعجة األلفاظ والكمسات في نقل السعشى إلى ذىغ القارغ.

 .2تداعج في تحديغ السطيخ العام لمتقخيخ وجعمو أكثخ قابمية لمقارغ.

ويجج الكاتب أن أفزل شخيقة لعخض بعس أنػاع البيانات تكػن باستخجام شكل مغ

األشكال البيانية وخاصة عشجما يخيج تػجيو اىتسام القارغ إلى عجد كبيخ مغ الحقائق االحرائية،

فبل شظ أن القارغ ال يجج مغ الديػلة مقارنة وتفديخ عجد كبيخ مغ البيانات االحرائية الستشاثخة
وسط جسل التقخيخ وفي مػاقع مختمفة بيشسا يكػن مغ الديل عمى القارغ أن يجج جسيع
االحرائيات الستعمقة بسذكمة معيشة قج جسعت معاً سػاء في صػرة رسع بياني أو في صػرة
ججول احرائي وفي ىحه الحالة تربح أكثخ سيػلة في التحميل والسقارنة.
وفيسا يمي األشكال والججاول التي تعخض في التقاريخ:

أ -اختيار الذكل البياني السشاسب :ىشاك أنػاع متعجدة مغ األشكال البيانية التي تدتخجم كػسائل
ايزاح في الت قاريخ مثل الخسػم البيانية عمى شكل مشحشيات أو خخائط تشطيسية أو خخائط
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سيخ العسل والخخائط البيانية لجورة العسل ...الخ ،ويجب استخجام الشػع الحؼ يبلئع كل حالة.

وعمى كاتب التقخيخ أن يتحكخ دائساً أن السبخر األساسي الستخجام ىحه األشكال البيانية ىػ

مداعجتيا في تفديخ وتػضيح بعس البيانات.

ب -استخجام الججاول في التقخيخ :ويسكغ تعخيف الججول بأنو تختيب مشطع لمبيانات الكسية في
أعسجة راسية .والغخض األساسي مغ الججاول ىػ عخض البيانات التفريمية التي تفيج فييا

السقارنة بصخيقة سيمة تبدط فيع البيانات وإجخاء السقارنات وتحميميا .ويمجأ كاتب التقخيخ إلى

الججاول عشجما يخيج عخض عجد غيخ قميل مغ البيانات االحرائية.
ويسكغ تقديع ىحه الججاول إلى نػعيغ رئيديغ ىسا:

 .1الججاول العامة :والتي تعخف بأنيا تختيب البيانات الستعمقة بشاحية عامة ،أؼ تعصي

مجاالً متدعاًً مغ البيانات التي يتصخق ألييا التقخيخ برػرة مباشخة ،ويػضع عادة ىحا
الشػع مغ الججاول في ممحقات التقخيخ.

 .2الججاول الخاصة :وتػضع ألغخاض ترػيخ وتػضيح نقصة معيشة اثيخت في التقخيخ يخاد
تػضيحيا وتحميميا ،ويػضع ىحا الشػع مغ الججاول في صمب التقخيخ.
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الفصل
اخلامس

مصري التقارير والبحوث العلنية
يف دوائر الدولة وميشأتها

مريخ التقاريخ والبحػث العمسية في دوائخ الجولة ومشذأتيا

مرير التقارير والبحؾث العمسية
في دوائر الدولة ومشذأتيا

أوالً :تمخيص مادة التقرير
يقرج بتمخيز مادة التقخيخ  ...وضع السعاني واألفكار الكثيخة في كمسات قميمة بحيث
تكػن ىحه السعاني واألفكار مخكبة تخكيباً مشصقياً ومتدمدبلً.

أؼ أن التمخيز عبارة عغ الكتابة القريخة لسػضػع معيغ لكي تػفخ الػقت البلزم

لمقارغ مع اعصائو فكخة واضحة عغ ىحا السػضػع.

ويعتبخ تمخيز التقخيخ مغ أعسال الدكختيخ ،ولكي يدتصيع أن يسارس ىحا العسل بشجاح

يجب أن يدتخجم عقمة وقػة ادراكو وحدغ ترخفو وأن يكػن داركاً لصخق التمخيز والتي يسكغ

اجساليا فيسا يمي:

 .1التمخيز باالختيار :ويقرج بو أخح كل مالو أىسية في التقخيخ وتخك كل ما ليذ لو
أىسية مغ كمسات وجسل وعبارات وذلظ عغ شخيق استخخاج الحقائق السترمة بالفكخة

الخئيدية وبيان أسبابيا ونتائجيا.

 .2التمخيز بالتخكيد :والسقرػد بالتمخيز بالتخكيد أن يتشاول الدكختيخ مدػدة التمخيز
باالختيار ويعسل عمى تقرخىا وضبصيا وتمخيريا بعشاية مع عجم ححف أية نقصة

ميسة ،عمى أن يخاعي األمػر التالية:
 .1الػضػح التام.

 .2عجم اىسال أية فكخة مغ األفكار اليامة الخئيدية.

 .3أن ال يكػن التخكيد قج أدػ إلى االخبلل بسعشى القصعة المغػية.
 .4أن تكػن جسل التمخيز متخابصة وسميسة مغ الشاحية المغػية.

 .3شخيقة الجمج :وىحه الصخيقة قائسة عمى االدماج ما بيغ الصخيقتيغ الدابقتيغ ”التمخيز
باالختيار والتمخيز بالتخكيد“ عمى أن يتع االستفادة مغ مدايا الصخيقتيغ الدابقتيغ

والتخمز مغ مداؤئسا واستخجاميسا في آن واحج عمى وجو الدخعة.
ثانياً :دور الدكرتير في تقديؼ وعرض التقرير

تعتبخ عسمية تمخيز التقخيخ مغ األمػر الذائعة في كثيخ مغ السكاتب وخاصة عشج

السجراء الحيغ يذغمػن مػاقع إدارية عمياً داخل الييكل التشطيسي ،حيث أن الكثيخ مشيع لجييع ميام
إدارية عجيجة تؤدؼ إلى عجم تسكشيع مغ تكخيذ أكثخ وقتيع لبلشبلع عمى التقاريخ التي ترل
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ألييع برفة دورية مغ داخل العسل وخارجو ،خرػصاً إذا ما أخحنا الدسة الحجيثة ألعسال
اإلدارية التي أدت إلى اندياق العذخات مغ التقاريخ إلى مكاتبيع كل يػم وىحا يؤدؼ إلى اىسال

الكثيخ مشيا وعجم االشبلع عمييا .لحلظ ضيخ دور تمخيز التقاريخ حيث بػاسصتيا يدتصيع

السجيخ أن يمع بكثيخ مغ األفكار والتي ليا تأثيخ ايجابي عمى الجائخة والسجيخ والعامميغ في تشديق
العسل ودفعو إلى األمام .ويطيخ ىحا الجور لمدكختيخ في تقجيع وعخض التقخيخ عمى رئيذ الجائخة

وفقاً ما يأتي:

 .1إخخاج الجسل والكمسات السيسة في التقخيخ وتخك ما ليذ لو ضخورة وبالتالي اضيار
السعمػمات التي ليا عبلقة وثيقة بسزسػن التقخيخ وأىجافو.

 .2يدتخجم الدكختيخ بعس األقبلم الفدفػرية السمػنة لػضع بعس اإلشارات السسيدة تحت
الجسل والعبارات السيسة ،أو قج يقػم باخترار معاني التقخيخ بجسل وكمسات تحجد ىجف

التقخيخ ومزسػنة.

 .3ححف أية جسمة قج يخاىا غيخ مشاسبة أو غيخ مؤثخة عمى تفديخ التقخيخ وأىسيتو .ولكي

يقػم الدكختيخ بيحه السيسة عمى أكسل وجو يجب أن يكػن سخيع القخاءة ،كسا يجب أن
يتسيد بقجرة عالية عمى فيع كل ما يقخاءة باإلضافة إلى السامو بسادة التقخيخ وفيسو ليحه

السادة ،ألنو مغ غيخ معقػل أن يقػم الدكختيخ بتمخيز تقخيخ يتزسغ الكثيخ مغ
األفكار والسرصمحات العمسية التي ال يجرك معشاىا وال يعخف مزسػنيا.

ولمتجريب عمى تمخيز التقخيخ فائجة كبيخة لمدكختيخ والسجيخ ويعصي معمػمات إضافية

كبيخة لمدكختيخ نحكخ مشيا ما يمي:

 .1القجرة عمى القخاءة الدميسة.
 .2دقة الفيع لسعشى التقخيخ.

 .3معخفة كيفية اختيار الكمسات والجسل القريخة مغ التقخيخ.

 .4اختيار األفكار الػاضحة في كتابة التقخيخ مع تجحب التكخار.
ثالثاً :مرير التقارير في الدوائر ومشذأتيا

تمعب التقاريخ دو اًر ىاماً في حياة الجوائخ الحكػمية ومؤسداتيا بكافة أنػاعيا ،فيي بسثابة

مرجر لمسعمػمات وتسثيل ألداء الجائخة ،وحتى تدتصيع اإلدارة معخفة ما تع مصابقتو لسا ىػ
مصمػب اتسامو لحلظ يجب االحتفاظ بالتقاريخ السيسة فقط لمخجػع ألييا عشج الحاجة مثل التقاريخ
االحرائية والتقاريخ السالية وبعس التقاريخ التحميمية السترمة باألبحاث السختمفة التي تقػم بيا

السشذأة في مختمف السجاالت حتى تزسغ لمحيغ ييسيع األمخ االشبلع عمى ما جاء فييا مغ
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معمػمات واقتخاحات ،وبالسقابل التخمز مغ التقاريخ ذات السعمػمات اآلنية أو الػقتية عغ شخيق

اتبلفيا حتى ال يثقل عاتق اإلدارة مغ مراريف الخدن والستابعة.

مسا تقجم يتزح لشا أن مريخ التقاريخ يتػقف عمى ما تحتػيو مغ معمػمات ومجػ

أىسيتيا في معالجة بعس السذاكل داخل الجائخة في الحاضخ أو في السدتقبل مسا يؤدؼ إلى

ضخورة االحتفاظ بيا حتى تسكغ اإلدارة مغ االستخشاد بيا عشج الحاجة ،أو تكػن كسدتشج يعتسج
عميو في تصبيق سياسة معيشة في السشذآت أو السؤسدات في السدتقبل.
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الفصل
السادس

البحوث العلنية
(( مفهومها وأىواعها))

البحػث العمسية

البحؾث العمسية

((مفيؾميا وأنؾاعيا))
أوالً :السعرفة العمسية ومرادرىا
لقج أىتست السجتسعات البذخية مشح القجم بالسعخفة العمسية .فسشح قيام الحزارات األولى

سعى السفكخون إلى استخجام الدبل التي تسكشيع مغ معخفة ما يجخؼ حػليع مغ ضػاىخ شبيعية
والستغيخات التي تحكع تمظ الطػاىخ ،وعمى الخغع مغ أن أفكارىع لع تكغ ذات مشيج عمسي دقيق،

غيخ أنيا تعبخ عغ اىتساميع بالسعخفة العمسية.

وقج زاد االىتسام في العرػر الػسصى بتشسية السعخفة والعمع ،وقج كان لمعخب السدمسيغ

فعل بارز في ىحا السزسار .فقج ارست القػاعج واألساليب ألغمب العمػم اإلندانية والصبيعية

وعمى وفق أسذ مػضػعية وشكمية في كل مغ البحث والكتابة واالستقراء بعيجاً عغ السؤثخات

الذخرية والسغخيات العاشفية.

وقػاعج التأىيل الثابت لسشاىج البحث األساسية ،كانت معتسجة عمى كل مغ مشاىج

الػصف الحؼ يدعى لػصف الطػاىخ االجتساعية والصبيعية ،ومشياج االستخداد التاريخي الحؼ

يقػم عمى أساس استخداد الساضي تبعاً لسا تخكو مغ أثار ،ومشياج االستجالل العقمي الحؼ يبشي

عمى قػاعج التأمل والتفكيخ ،والقياس السشصقي لمػصػل إلى حقائق السعارف والعمػم ،وأخي اًخ عمى

مشياج االستقخاء التجخيبي الحؼ يقػم عمى الذظ والتجخبة والسبلحطة فزبلً عغ االعتساد عمى

الحذ والسذاىجة لمطػاىخ الصبيعية والكػنية لجراستيا تجخيبياً الكتذافيا والتأكج مغ حقيقتيا.
وقج تع وضع أول خصػة حاسسة في ضيػر مشيج البحث العمسي الحجيث في القخن الدابع
عذخ ذلظ عام  ،1621وقج حجد وعخف السشيج ((بأنو التشطيع الرحيح لدمدمة مغ األفكار

لعجيجة أما مغ أجل الكذف عغ الحقيقة حيث نكػن بيا جاىميغ ،وأما مغ أجل البخىشة عمييا

لآلخخيغ حيث تكػن فييا عارفيغ)).
األول

وبحلظ أصبح ىشاك مشيجان:

 :مشيج الكذف عغ الحقيقة.

الثاني  :مشيج تعميع الحقيقة (التأليف).

ومفيػم السشيج العمسي كسا ىػ معمػم اليػم امتج مشح القخن الدابع عذخ وثبت مع بجاية

عرخ الشيزة العخبية وحتى يػمشا الحالي.
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ثانياً :مرادر السعرفة العمسية

أن اعتساد الصخيقة العمسية في دراسة الطػاىخ التي تعتخض الػاقع مغ خبلل التصػر

التاريخي وتغيخ السذكبلت والطػاىخ التي تعتخضو أما لسعالجتيا أو الكذف عغ حقيقتيا بغية

تفديخىا ،وقج اعتسج العقل البذخؼ عمى مرادر عجة يسكغ بيانيا عمى الػجو اآلتي:

 .3التجربة

تعج التجخبة أحج السرادر الخئيدية التي يمجأ الييا الفخد لمتدود بالسعخفة ،وتؤدؼ الخبخة
في ىحا الرجد دورياً أساسياً في مػاجية السذكبلت وايجاد األجػبة السشاسبة ليا ،فزبلً عغ أن

الخبخة وتخاكسيا تذكل خديغ السعخفة التي يشتفع بيا بيغ البذخ عبخ االجيال.
 .1السعرفة الحدية

السعخفة الحدية ىي السبلحطة البديصة لمطػاىخ ،وغالباً ما تكػن عشج مدتػػ اإلدراك
الحدي دون ايجاد العبلقات القائسة بيغ الستغيخات أو حتى ادراكيا مثل تعاقب الميل والشيار أو
تغييخ مجتيا أو زمشيا واختبلف درجة ح اخرتيا .واآلراء التي شكميا اإلندان مع أبشاء جشدو عغ

الطػاىخ الصبيعية عخفت باآلراء السذتخكة ((الحذ السذتخك)) والتي تعج مغ البجيييات التي يحكع

فييا األفخاد عغ بعس الطاىخ التي تجور حػليع.

 .1الرجؾع إلى أىل الفقو

يمجأ الفخد احياناً إلى أىل الخأؼ لتحرل السعخفة والخبخة عغ األشياء التي تػاجيو عشجما

ال يجج تفدي اًخ لمطػاىخ التي تػاجيو في كل مغ التجخبة والسعخفة الحدية.

ويعاني ىحا السرجر مغ بعس الشػاقز أىسيا ليذ كل أىل الخأؼ والحكسة ليع آراء

سجيجة وصائبة في كل األحػال ،فزبلً عغ أن آراء الفخد أو الجساعة قج تكػن متشاقزة مع
بعزيا.

ثالثاً :مفيؾم البحث العمسي

يقع مفيػم البحث  Researchمغ اشار مفيػم العمع ،وتبادر إلى الحىغ فػ ار أن

السقرػد ىػ البحث العمسي.

وىشاك عجة تعاريف لمبحث العمسي تتسحػر معزسيا حػل كػنو وسيمة وليدت غاية،

وىحه التعاريف نػردىا في أدناه:

 .1البحث استقراء دقيق ييجف إلى اكتذاف حقائق وقػاعج عامة يسكغ التحقق مشيا
مدتقببل.
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 .2البحث وسيمة لمجراسة يسكغ بػاسصتيا الػصػل إلى حل لسذكمة محجدة وذلظ عغ شخيق
التقري الذامل والجقيق لجسيع الذػاىج واألدلة التي يسكغ التحقق مشيا والتي تترل بيحه

السذكمة السحجدة.

 .3البحث ىػ محاولة الكتذاف السعخفة والتشقيب عشيا وتصػيخىا وفحريا ثع التحقق مشيا
بتقري دقيق ونقج عسيق ،ثع عخضيا بذكل مكتسل وبإدراك حتى تديخ في ركب

الحزارة العالسية وتديع فييا اسياماً حياً وشامبلً.

ورغع تعجد التعخيفات إال أنشا نسيل إلى التعخيف اآلتي:
((البحث ىػ عسمية التقري والسبلحطة السجروسة والسشطسة لمطػاىخ وتحجيج العبلقات

التي تحكسيا والػقػف عمى األسباب والعػامل السؤدية ليا أو السؤثخة في تػجيو مداراتيا والتػصل
إلى فخضيات وقػاعج عامة أو التحقق مغ ىحه الفخوض واختيارىا والػصػل إلى القػانيغ

والشطخيات التي تحكسيا)).

وعميو فيجب القػل أن البحث ىػ وسيمة وليذ غاية ألن الباحث يحاول بػاسصتو دراسة

ضاىخة أو مذكمة ما ،والتعخف عمى العػامل التي أدت إلى وقػعيا ثع الخخوج بشتيجة أو الػصػل

إلى حل أو عبلج لمسذكمة.

رابعاً :أنؾاع البحؾث
لقج جخػ تقديع البحػث تقديساً تقميجياً عمى أساس صمتيا بالتفكيخ الشطخؼ أو الػاقع

التصبيقي إلى ثبلث فئات ىي:
 .3البحث الشغري

ويتزسغ البحث السػجو نحػ تصػيخ الشطخيات مغ خبلل اكتذاف السبادغ أو التعميسات.

ويعتسج ىحا الشػع مغ البحػث عمى الفكخ والتحميل السشصقي وعمى السػاد الجاىدة الستػفخة وييجف
إلى تصػيخ السفاىيع الشطخية مغ دراستو لطاىخة معيشة ومحاولة الػصػل إلى تصػيخ السفاىيع
الشطخية عغ تصبيق نتائجو واالستفادة مشيا في الػقت وامكانات االتداق والتخابط بيغ الشطخيات

السختمفة ونػاحي اختبلفيا أو التقائيا.
 .1البحث العمسي والتظبيقي

ويصمق عمى ىحا الشػع مغ البحػث البحث التفديخؼ الشقجؼ .وتعتسج ىحه الجراسة إلى حج

كبيخ عمى التحميل السشصقي وذلظ لمػصػل إلى حمػل السذاكل.

وتصبق ىحه الصخيقة عادة عشجما تتعمق السذكمة باألفكار أكثخ مغ تعميقيا بالحقائق.

ويدتخجم الباحث ىشا وسائل أساسية مثل الشطخة الثاقبة والفصشة والخبخة والسشصق ،وأن يشاول

السذكمة تحميبلً وتصبيقاً لآلراء السصخوحة عشيا ثع التفديخ الشقجؼ ليا.
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ويشبغي أن يتػفخ في ىحا الشػع مغ البحث ثبلثة جػانب ىي:

 .1ان تعتسج السشاقذة أو تتفق عمى األقل مع الجػانب والسبادغ السعخوفة في السجال الحؼ
يقػم الباحث بجراستو.

 .2يجب ان تكػن الحجج والسشاقذات التي يقجميا الباحث في التفديخ الشقجؼ واضحو
ومعقػلة.

 .3مغ الستػقع ان يؤدؼ ىحا الشػع مغ البحػث إلى بعس التعسيسات والشتائج التي يجب ان

تدتشج عمى الحقائق والسبادغ الستفق عمييا في مبادغ الباحث ويؤيجىا كل مغ السشصق

والجليل الستػفخ.

 .1البحث الشغري والتظبيقي ((البحث الكامل))

وىػ أكثخ البحػث شيػعاً حيث تستدج الشطخية بالتصبيق ،ويكػن اليجف مغ ىحا الشػع مغ

البحػث ايجاد تصبيقات مشاسبة لؤلصػل الشطخية.

وتختمف صيغ ىحه البحػث فيي أما تدتعخض الجانب الشطخؼ أوالً ثع تشتقل إلى الجػانب

التصبيقية ،أو أن تجمج ضسغ فرػليا الفقخات الخاصة بالشطخية مع التصبيق لغخض أثارة
السشاقذات ولديػلة الستابعة.

ولكي يكػن البحث كامبلً ألبج أن يتػافخ فيو العػامل السحجدة اآلتية:
أ -أن يكػن ىشاك مذكمة تدتجعي البحث.

ب -وجػد الجليل الحؼ يحتػؼ عمى الحقائق التي يتع اثباتيا.
ج -التحميل الجقيق لمجليل وترشيفو.

د -استخجام العقل والسشصق لتختيب الجليل في الحجج أو اثباتات حقيقية يسكغ أن تؤدؼ إلى
حل السذكمة.

خامداً :أساليب البحث العمسي

يعتسج البحث العمسي بذكل أساس عمى أسمػبيغ رئيديغ ىسا :األسمػب االستشباشي

واألسمػب االستقخائي مزافاً ليسا الصخيقة العمسية.

أوالً :األسمؾب االستشباطي (االستشتاجي) Deductive
يعج األسمػب االستشباشي (االستشتاجي) أول اسيام لتصػيخ أسمػب مشطع الكتذاف
الحقيقة .ويعج ىحا األسمػب مغ أىع مرادر الفمدفة القجيسة التي كانت معتسجة بفعميا عمى
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االىتسام بالسبادغ الكمية وليدت الجدئية وعمى تفديخ األشياء بالخجػع إلى عمميا ومبادئيا
()1

األولى.

ابتجاء مغ العسػميات إلى الخرػصيات
ويعتسج ىحا األسمػب عمى التدمدل السشصقي
ً
حيث يعتسج عمى فخوض وبجيييات أساسية عامة مدمع بيا أو قػاعج عامة ويتدمدل في سمع ىحه
الفخوض والبجيييات والقػاعج حتى ترل إلى استشتاجات معيشة ومحجدة عغ شخيق استخجام

األسذ الشطخية لتفديخ الػقائع القائسة.
()2

ىي:

وبشاء عمى ما تقجم فإن أىع الخصػات التي يسكغ اعتسادىا في األسمػب االستشتاجي
ً

 .1وجػد مقجمة كبخػ أو عامة .Major Premise
 .2وجػد مقجمة صغخػ .Minor Premise
 .3االستشتاجات أو التخسيغ .Conclusion

ولتػضيح الخصػات الثبلث أعبله ندػق السثال اآلتي:

 .1جسيع رجال األعسال يحرمػن عمى أرباح عالية (مقجمة كبخػ).
 .2السدارعػن مغ رجال األعسال (مقجمة صغخػ).

 .3كحلظ السدارعػن مغ ذوؼ األرباح العالية (االستشتاج).

الحؼ يبلحع ىػ أنو إذا كانت السقجمتان صحيحتان فبالزخورة يكػن التخسيغ صحيحاً.

وعمى الخغع مغ تصػر السشيج االستشتاجي وشػل مجة استخجامو ،فإنو ال يكذف عغ

مبيسات الطػاىخ وال حتى اثبات السبادغ العمسية بل تتداوػ فيو السقجمات مع الشتائج ،وذلظ ألن
ىحه الصخيقة تسيل إلى شغل االىتسام الذخري بالعسميات العقمية والحػار الساىخ بجالً مغ تخكيد

اىتسامو عمى البحث في الحقيقة ذاتيا.

( )1عبجالباسط دمحم حدغ ،أصؾل البحث االجتساعي ،ط ،4القاىخة ،السكتبة االنجمػ مرخية ،1975 ،ص.8-7

( )2شبلل عبجالدتار الخصيب ،مقدمة في طرق البحث العمسي ،بغجاد ،جامعة بغجاد ،كمية اإلدارة واالقتراد،
 ،1987ص14
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البحػث العمسية
ثانياً :األسمؾب االستقرائي )(Inductive

وىحا األسمػب ىػ عكذ األسمػب األول ،إذا يتجو فيو الباحث لسذاىجة عجد كبيخ مغ

الػقائع (الجدئيات) ثع يشتقل إلى التعسيع (الكميات) ويتجرج إلى وضع السبادغ العامة التي تحكع
()1

ىحه الػقائع.

واالستقخاء ىػ األساس لجسيع احكامشا الكمية وقػعجنا العامة ،ألن تحريل القاعجة العامة

والحكع الكمي ال يكػن إال بعج فحز الجدئيات واستقخائيا فإذا وججناىا متحجة في الحكع تمخز
مشيا القاعجة أو الحكع الكمي

()2

وبشاء عمى ذلظ يسكغ القػل أن االستشتاج عسمية انتقال مغ

مدألة واحجة أو أكثخ إلى أخخػ باالستعانة بقػاعج االستجالل (االستشباط) السشصقي فقط
.Deduction

فشحكع برجق أو كحب الشتيجة عمى فخض صجق أو كحب السقجمات وال تكػن الشتيجة إال

صيغة السقجمة أو متزسشة فييا.

()3

فعشجما نتحقق مغ خبلل التجخبة والبحث مغ ان تكػن مياه

الكثيخ مغ البحار مالحة وأن مياه العجيج مغ األنيار عحبة ،فإنشا ندتخمز الحكع العام الحؼ

مؤداه أن ماء البحخ مالح وأن ماء الشيخ عحب.
واالستقخاء نػعان:

األول :مبشي عمى أساس السذاىجة التامة لجسيع مفخدات الطاىخة وتكامل البيانات والسعمػمات
عغ جسيع الػحجات حيشئح يدسى باالستقخاء التام .Perfect Induction

والثاني :يقػم عمى أساس مذاىجة جدء (عيشة) مغ السفخدات السذسػلة بالبحث (السجتسع) ويدسى
حيشئح باالستقخاء الشاقز .Imperfect Induction

وفي األخيخ ،تججر اإلشارة إلى أن ليدت ىشاك مفاضمة بيغ األسمػبيغ حيث يكسل

أحجىسا األخخ ،فاالستقخاء يسيج تكػيغ الفخوض واالستشباط يكتذف الشتائج السشصقية التي تتختب
عمييا لكي تدتبعج الفخوض التي ال تتفق مع الحقائق ثع يعػد االستقخاء ثانية ليديع في التحقق

مغ الفخوض الباقية.

( )1دمحم عديد نطسي ،السشصق الحجيث وفمدفة العمػم والسشاىج ،االسكشجرية :مؤسدة سباب الجامعة،1983 ،
ص.145

( )2دمحم رضا السطفخ ،السشظق ،بغجاد :مصبعة الدىخاء ،ط ،1957 ،2ص44د.
( )3كخيع متي ،السشظق ،بغجاد ،مصبعة اإلرشاد ،1971 ،ص.183
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البحػث العمسية
ثالثاً :الظريقة العمسية Scientific Method

أن االعتساد الكمي عمى االستقخاء كسرجر أساس لتحريل السعارف العمسية يػلج متخاكساً

ليحه السعخفة ومعمػماتيا األساسية ،ويؤدؼ إلى تقميل اسيام الباحثيغ في تصػيخ وتػسيع مجال
السعخفة .فقج لػحع أن الكثيخ مغ السذاكل التي تػاجو الفخد ال يسكغ حميا فقط عغ شخيق

االستقخاء وحجه ،ليحا كان محتساً ان يتعمع الباحثػن تػحيج السػاقف السيسة في كبل الصخيقتيغ
االستشتاج واالستقخاء في شخيقة ججيجة تدسى الصخيقة العمسية.

تترف الصخيقة العمسية باستخجام كل مغ االستشتاج واالستقخاء بذكل مترل ومتجاخل

لتأكيج مػثػقيتيا في اعتساد السعخفة فيي تخػل الباحث إجخاء االستقخاء مغ خبلل جسع مبلحطاتو
إلى تحجيج أو تعييغ فخضيتو ،وبعج ذلظ اعتساد االستجالل لمػصػل إلى التزسيشات السشصقية

الفخضية ،فالباحث يدتشتج الشتائج التي تتابع لجيو إذا كانت العبلقة بيغ الستغيخات في الفخضية
صحيحة ،وإذا كانت ىحه التزسيشات السدتجلة مشدجسة أو متشاسقة مع الييكل السشطع لمسعخفة

السقبػلة ،بعج ذلظ تكػن ىحه التزسيشات معدزه مختبخياً بػاسصة جسع احرائيات تجخيبية وعمى
صعيج االختبار ،واعتسادا عمى أسذ الجالئل الستػاججة قج تكػن الفخضية مقبػلة أو مخفػضة.
أن خصػات الصخيقة العمسية ميسة في دراسة وتصبيق الصخيقة العمسية في البحث .والػاقع

ليدت ىشاك صياغة ثابتة تصبق في كل البحػث ولجسيع السياديغ ولمباحثيغ جسيعيع ،فيي تتبايغ
عشج كل باحث ،ولكغ كيفسا يكغ ،فالسيع ىػ ليذ اسساء خصػات الصخيقة العمسية ،السيع ىػ أن

الصخيقة العمسية ىي إجخاء مشطع لمتحقيق والبحث والتقري يدتمدم تجاخل عجة أقدام ،ىي شخية

بحث شػرت مخحميا عبخ الػقت ،وبقيت محافطة ألنيا بخىشت لتكػن ،ناجحة لفيع شبيعة العالع
السعقج.
أوالً

وتعتسج ىحه الصخيقة عمى خسذ خصػات أساسية تتسثل باآلتي:
 :تعخيف مذكمة البحث.

ثانياً

 :صياغة فخضية أو مذكمة البحث.

رابعاً

 :جسع وتحميل البيانات.

ثالثاً

 :اختيار شخيقة البحث استشتاجياً.

خامداً  :اثبات أو رفس الفخضية.
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