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خميس مليانة–جامعة الجياللي بونعامة 

كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

قسم العلوم اإلنسانية
شعبة علم المكتبات
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:مقدمة

؟”والكوفةرةالبص“العراقينفقيهوأنتتستحيأال:فقيل..أعلمال:فقال:الشعبيسئل
اعلمتنماإاللناعلمال:قالتحينالمالئكةمنهتستحيالمماأستحيال:فقال

(32:البقرة)

ثم”أدريال“:فقالاألشياءبعضعنُسئلأنهوسلمعليههللاصلىهللارسولعنثبت
السؤال،لكذجوابفعل مهتعالىهللافسأل،”العزةرب  أسألأدريال“:فقالجبريلسأل
خيرعنكانالسؤالوهذاربه،عل مهماذالهفقالوسلمعليههللاصلىالنبيإلىجاءثم

خير“:مالسالعليهجبريلفقال.وشرهاالبالدخيرعنلفظوفيالبقاع،وشرالبقاع
حبانبنااهرو.”األسواقالبقاعوشر  المساجدالبقاعخير“:لفظوفي”المساجدالبالد
صحيحهفي

.أعلمهللايقولأنيعلمالعماسئلإذايعلممنيستحيوال:عنههللارضيعليقال

”أدريوالمحكمةوسن ةناطقكتابثالثةالعلم“:عنهماهللارضيعمربنهللاعبدقال

…جهالالمكانهذاليس:فقيلأدري،ال:فقالالمنبر،علىوهوعنههللارضيعليسئل
.مكانلهسفلييجهلواليعلمالذيوأما…شيئا ًويجهلشيئا ًيعلمالذيمكانهذا:فقال
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:العبرة

الكمالًهلل،ًولذلكًكلناًقدً

نرتكبًأخطاءًبسببًعدمً

.علمناًبكلًشيء
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:المحور األول

أخطاء في اختيار الموضوع
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:إختيارًالموضوع

ية،ًالتيًينبغيًأنًالًيخلوًالتصنيفًمنًأحدًالمعانيًالثمان: قالًالعلماء
:تصنفًلهاًالعلماء،ًوهي

إختراع معدوم:1

جمع مفتــــرق: 2

تكميل ناقــص: 3

تفصيل مجمـل: 4

تهذيب مطـول: 5

ترتيب مخلـط: 6

تعيين مبهـــم: 7

تبيين خطــــأ: 8
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ر كثير من الطلبة من يقوم باختيار موضوع غي

بقةمناسب بسبب الحواجز النفسية واألحكام المس

:فيكون الموضوع

أكبرًأوًأقلً
، الوقت)من قدراته وإمكانياته العلمية، والمادية 

(الميزانية، الجهد
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القدراتاروإحتقوإستصغارالشديدوالخوفالنفسفيالثقةعدم:الجبن

األمورإستعظامأوالمذكرةموضوعتعظيمإلىيؤديالشخصية

.حجمهامنأكثروإعطاؤهاوتضخيمها

األمورإهمالإلىيؤديمماوالغرورالزائدةوالثقةالشجاعة:التهور

يفالوقوعوبالتاليبالمذكرةوالالمباالةاإلهتماموعدموإستصغارها

هذاوينبغيكماحقهاواألشياءاألمورإعطاءعدمإلىيؤديمماالتساهل

.جودتهوقلةالعملفينقصإلىيؤدي

مغامرةوالالصعابتحديعلىوقدرتهنفسهفيالطالبثقة:الشجاعة

.األمورومواجهة

إهتماملهالطالبأنأيصحيةوعالمةإيجابيشيئالخوف:الخوف

ويسترعيويشغلهيقلقهماشيءأوموضوعولهويقظ،بالمذكرة

بيركيكونالأنيجبالخوفهاذلكنوجهدهوقتهلهفيخصصإهتمامه

.تهورإلىفيتحولمنعدميكونالوأنجبنإلىفيتحولجدا
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:إهمالًالدراساتًاالستطالعية

عملية إهمال الدراسات االستطالعية تؤدي إلى 

اختيار موضوع من دون التأكد من وجود فيه شق 

ن تطبيقي ميداني قابل للدراسة، أو عدم التأكد م

ي الترخيص والتسهيل للباحث النجاز دراسته ف

، المؤسسة المستقبلة، أو هل هو قابل للدراسة أم ال

. وما إذا كان موضوع مستهلك أم حديث
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:المحور الثاني

:أخطاء في اإلطار المنهجي
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:عدمًالتفرقةًبينًأهميةًالدراسةًوأهميةًموضوعًالدراسة

حيثمنالدراسةمميزاتعنتتحدثوأشملأعمالدراسةأهمية

هوماوكل...األدواتالمجتمع،العينة،انجازها،واجراءاتكيفية

يمكنكمااجراءها،كيفيةحيثمنغيرهاعنالدراسةبتميزمرتبط

وعموضأهميةأما.الموضوعألهميةالوقتنفسفيالتطرقفيها

يثحمنأهميتهوعلىوفقطالموضوععلىيقتصرفهوالدراسة

نسبةوبالذاتهحدفيالقيمةحيثمنأواألصالة،أووالحداثةالجدة
...أسرأوومؤسساتأفرادمنالمجتمعمكوناتإحدىأوللمجتمع
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:عدمًالتفرقةًبينًأهميةًالدراسةًوأهدافها

ائجالنتأيإليها،الوصولوالمتوقعتحقيقهاالمرادالنتائج:األهداف

محلسةالمؤسأوالمجتمعأوالبيئةعلىااليجابيةواالنعكاساتوالفائدة

الدراسة

منرهغيعنتميزهالتيوخصوصيتهالبحثبقيمةترتبط:األهمية

راسته،ديسبقلمهلالعلمي،للبحثعلميةقيمةإضافةهوهلالبحوث،

ثرأكالدراسةيجعلماكلأيللمشكلة،جديدحلجديد،إكتشافهوهل

التياألشياءهيماأيأخرى،وبحوثدراساتمعبالمقارنةأهمية

قد،معمجتمعتعالجمطولة،دقيقة،كونهافيمثالتكونكأنتميزها

أكثراكونهأومماثلة،دراساتتسبقهالمنوعهامنفريدةكبير،مجتمع

لهاأومميزة،بحثأدواتعلىإعتمدتكونهافيأوودقة،شمولية

تإعتمدلكونهاأونوعها،منوفريدةمميزةجغرافيةأوزمنيةتغطية
...جيدفيهاالتحليلكانأوما،ومقارباتنظرياتعلى
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:أهداف الدراسة غير قابلة التحقيق، أو ليست من أهداف الباحث

وصول في كثير من األحيان يذكر الطالب في دراسته أهداف يريد ال

ب إليها، إال أن ما يذكره إما يكون ليس له عالقة بدراسته، او صع
. التحقيق إن لم نقل مستحيل بالنسبة له
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عدم معرفة مكونات االشكالية

ريةاإلطار النظري لموضوع الدراسة والخلفية النظ= اإلشكالية 

ي سؤال أساس( + مجموعة فقرات)تمهيد = اإلشكالية 

أسئلة فرعية+ 
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=التمهيد 

معبروالتناقض،الغموضمنخالمركزتحريريأسلوب❑

.مشكلةوجودعنفعال

تستبعدها،يالتمقابلالدراسةستتناولهاالتيباألبعادالتصريح❑

.للبحثالرئيسيالعنوانفيبوضوحيظهرالقدمما

أوالخاصلىإالعاممناإلنتقالأيالطرحفيالتدرج❑

ىإلللوصول...العكسوأالمجردإلىالمحسوسمنوالعكس،

تحديدهوالعنوانبتعميقيسمحومركزيرئيسيتساؤلاختيار

.أكثربدقة

.شكاليةاإلداخلالفرعيةوالنقاطالجوهريةالنقاطبينالفصل❑
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راسة، موضوع الد( = يكون في شكل إستفهامي أو تقريري)السؤال األساسي 

ال يجب أن يحمل كل متغيرات الدراسة وهناك من يخطئ في ذلك فنجد السؤ

األساسي يحتوي على متغير واحد فقط ويهمل بقية متغيرات الدراسة

(Michel BEAUD)من دون سؤال أساسي اليوجد رسالة جيدة❑

اإلشكالية تتطرق للنقائص والمشاكل ومواطن الضعف في❑

لما موضوع الدراسة والتي يريد أن يغطيها الباحث بدراسته مث

:يوضحه المثال التالي
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