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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 
 

فً علم  مناهج البحثاسم المادة: 

 المعلومات و المكتبات
رقم المادة: 
7873766 

الساعات المعتمدة: 
3 

عدد األسابٌع: 
66  

  <E.mail:<ayounis@ju.edu.jo اسم المحاضر: أ. د. عبد الرازق ٌونس

   دالمتطلبات السابقة: ال ٌوج
 

 :األهداف 
 :إلى تهدف هذه المادة

 تعرٌف الطلبة بمبادئ و المفاهٌم األساسٌة فً مناهج البحث العلمً، .6
 ،و التمٌٌز بٌنها تعرٌف الطلبة بمناهج البحث العلمً المختلفة .2
 تطوٌر قدرة الطلبة على التفكٌر العلمً، .3
 أن ٌطبق الطلبة المنهج العلمً فً البحث، .4
 كتبات،تعرٌف الطلبة بدور البحث فً مجال علم المعلومات و الم .5
 تعرٌف الطلبة بخطوات إعداد البحث و تقدٌم التقرٌر النهائً، .6
 إكساب الطلبة المهارات األساسٌة و الالزمة لتصمٌم البحث: .7

 ،تحدٌد المشكلة - أ
 ،صٌاغة الفرضٌات  - ب
 ،مسح األدب المنشور المتعلق بالمشكلة  - ت
 ،تحدٌد مجتمع الدراسة و أسالٌب اختٌار العٌنات - ث
 ،تصمٌم البحث - ج
 ،الدراسة بناء أدوات - ح
 ،جمع البٌانات و تحلٌلها - خ
 كتابة خطة البحث. - د

 البحث.تعرٌف الطلبة بدور المكتبات و مراكز المعلومات و الحواسٌب فً  .8
 

 المخرجات النهائٌة: 
 :المهارات األكادٌمٌة األساسٌة ) المعرفة و الفهم(

أن ٌكتسب الطلبة المعرفة بمبادئ و المفاهٌم األساسٌة فً مناهج البحث  - أ
 مً،العل

 أٌ يستطيع انطانة انتًييز تيٍ يناهج انثحج انًختهفح، - ب

 ،تعرٌف الطلبة بأسالٌب البحث فً مجال علم المعلومات و المكتبات - ت
 ،نتصًيى انثحجأٌ يكتسة انطهثح انًهاراخ األساسيح  - ث

 

 

 :المهارات الفكرٌة و التحلٌلٌة .6
 تطوٌر قدرة الطلبة على التفكٌر العلمً، - أ

 تحدٌد المشكالت و صٌاغة الفرضٌات، تطوٌر قدرات الطلبة على - ب
 تطوٌر قدرات الطلبة على تصمٌم البحث و بناء أدوات الدراسة،  - ت
و الخروج  هاتحلٌل البٌانات و جمع تطوٌر قدرات الطلبة على - ث

 .بالنتائج



 2 

 

 :المهارات التحوٌلٌة .2
 ،المنهج العلمً فً البحث أٌ تتكوٌ ندى انطانة انقدرج عهي تطثيق - أ

تحدٌد المشككالت الخاصكة بمجكال علكم المكتبكات و أن ٌستطٌع الطلبة  - ب
 المعلومات،

 نتطوير انخددياخ   أسدانيةأن ٌستطٌع الطلبة وضع الحلول المناسبة  - خ

 انعًم في انًكتثاخ   يراكز انًعهوياخ.

 

 طرق التدرٌس: 
 المحاضرة و الحوار و المناقشة. .6
 التدرٌب العملً. .2

 

 المهمات و الواجبات: 
 متطلبات المادة: 

 المسبق لكل موضوع و مناقشته فً وقت المحاضرة. التحضٌر .6
 ٌقدم كل طالب خطة بحث )مشروع بحث( متضمنا العناصر الرئٌسة التالٌة: .2

اختٌار مشكلة من واقع علم المكتبات و المعلومات محلٌا أو  - أ
 بشكل عام،

 إجراء مسح للدراسات السابقة حول موضوع البحث،  - ب
 وضع أسئلة الدراسة، أو صٌاغة الفروض،  - ت
 تحدٌد متغٌرات الدراسة و المصطلحات األساسٌة فً البحث، - ث
 تحدٌد أسالٌب جمع البٌانات و تصمٌم األدوات الالزمة لذلك، - ج
وضع / اقتراح خطة لتحلٌل البٌانات و اإلحصائٌات المطلوبة  - ح

 و استخدام الحاسوب،
 وضع قائمة بمصادر المعلومات التً تم الرجوع إلٌها. - خ
شروع البحث ٌوم األربعاء الموافق الموعد النهائً لتسلٌم م - د

م. )لن تقبل المشارٌع التً تقدم بعد هذا 23/5/2777
 الموعد(.

 

 :التقٌٌم 
 * ٌقٌم الطلبة كما ٌلً:

 %37  خطة البحث التقرٌر الموضوعً و .6
 %27  االمتحان األول / نظري .2
 %67  المشاركة و الحضور .3
 %47   االمتحان النهائً .4
 

م بحضور جمٌع المحاضرات بانتظام و فً الوقت المحدد. ** على جمٌع الطلبة االلتزا
التغٌب بدون عذر مقبول ألكثر من ستة محاضرات )ٌومٌن( سٌؤدي إلى الحرمان من 

 .االمتحان النهائً
 

 

 

 :الخطة 
 الساعات الموضوع التارٌخ األسبوع
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المفاهٌم األساسٌة فً  حول مقدمة عامة ونقاش 64/2/2777 األول
، تعرٌف ت، الفرضٌات ...()المتغٌرا البحث

العلم و البحث ومراحل تطور البحث العلمً، 
البحث فً العلوم االجتماعٌة، صفات الباحث و 

                              3                    متطلبات البحث الجٌد.   
 

 خطوات البحث العلمً:  26/2/2777 الثانً
 اختٌار المشكلة،-أ

 )مصادر اختٌار صٌاغتها، تحدٌد المشكلة و -ب
 المشكلة(،       

 ؛ تعرٌفوضع الفرضٌات أو أسئلة الدراسة -ج
 صٌاغة ،الفرضٌة و الفرضٌة الصفرٌة    
 الفرضٌة،    

 المتغٌرات: تعرٌفها و أنواعها؛ التابعة و -د
 3            المستقلة،                            

 

 ات جمع البٌانات؛ االستبٌان، أسلوبتصمٌم أدو -أ 28/2/2777 الثالث

 المالحظة، المقابلة و إجراءاتها،   
                                                                     3   مسح األدب المنشور و الدراسات السابقة، -ب

 مجتمع الدراسة و العٌنات: أنواعها و طرق -ج 7/3/2777 الرابع
 االختٌار،    

 جمع البٌانات و المعلومات،  -د

                                                             3           .تحلٌل البٌانات و عرض النتائج -هـ

طرق و مناهج البحث في عمم المكتبات و  64/3/2777 الخامس
 المعمومات:

 3             منهج البحث التاريخي )الوثائقي(. -أ

                             استكمال شرح مواضيع سابقة. 26/3/2777 السادس
                                                 3 

فحص نصف الفصل، و استكمال شرح مواد    28/3/2777 السابع
                                                                                                                           3                                           سابقة.

طرق و مناهج البحث في عمم المكتبات و  4/4/2777 الثامن
 المعمومات:

 منهج البحث الوصفي: -ب
 * أسموب المسح    
                3.                           * أسموب دراسة الحالة    
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طرق و مناهج البحث في عمم المكتبات و    66/4/2777 التاسع
 المعمومات:

      3                          المنهج التجريبي. -ج 
طرق و مناهج البحث في عمم المكتبات و  3 68/4/2777 العاشر

 المعمومات:
اء الوصفي و المنهج اإلحصائي؛ اإلحص -د

         3                             اإلحصاء االستداللي

الحادي 
 عشر

طرق و مناهج البحث في عمم المكتبات و    3 25/4/2777
 المعمومات:

هـ ينهج انثحج انًقارٌ في عهى انًكتثاخ   

   3                                          انًعهوياخ.   

الثانً 
 عشر

طرق و مناهج البحث في عمم المكتبات و  2/5/2777
 المعمومات:

    3                         دراسات المستفيدين. -و

الثالث 
 عشر

                                     3  الحاسوب و األدوات المساعدة في البحث.       9/5/2777

الرابع 
 عشر

 اإلجراءات الفنية لمبحث: 66/5/2777
 تابة البحث؛ األسموب و المغة و الطباعة،* ك

* ترتيب مواد البحث: المقدمة، مشكمة الدراسة، 
 الفرضيات أو أسئمة الدراسة، و المتغيرات .....

 * االقتباس و الحواشي و التوثيق
                   3    * إعداد قائمة المصادر )البيبميوغرافيا(     

                                                       

الخامس 
 عشر

و مناقشة مشاريع األبحاث المقدمة من  مراجعة 23/5/2777
 3               الطمبة                             

 

السادس 
 عشر

 . االمتحان النهائي 37/5/2777
 

 
 

 :المراجع 
ة محمد نبٌل نوفل . مناهج البحث فً التربٌة و علم النفس. ترجمدالٌن، دٌوبولد فان .6

 .6985. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرٌة، )و آخرون(
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. جدة: دار الشروق، 2محمد زٌان عمر. البحث العلمً: مناهجه و تقنٌاته. ط  .2
6983. 

 .6986أحمد بدر. أصول البحث العلمً و مناهجه. الكوٌت: وكالة المطبوعات،  .3
لبحث فً التربٌة و علم النفس. جابر عبد الحمٌد جابر و أحمد خٌري كاظم. مناهج ا .4

 .6978. القاهرة: دار النهضة العربٌة. 2ط 
م عبد الرازق ٌونس. "مناهج البحث فً علم المكتبات المقارن". رسالة المكتبة.  .5

 .69 – 67( ص 6983)كانون أول، 4، ع 68

 3، ع 66" رسانح انًكتثح. و عهياٌ. "خطواخ انثحج انعهًي في عهى انًكتثاخ رتحي .6

 .42 – 66ص  (6896ول، )أيه
 

 *المراجع األجنبية:

1. Busha, Charles and Harter, Stephen. Research Methods in Librarianship: 

Techniques and Interpretation. New York: Academic Press, 1980. 

2. Kerlinger, Fred. Foundations of Behavioral Research. 2
nd

 ed. New York: Holt 

publishing, 1973. 

3. Line, Mourice. Library Surveys. 2
nd

 ed. London: Clive Bingly, 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


