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جامعة بنها
لطالب الدراسات العليا
كلية الزراعـــة بمشتهر
المادة-:بحث علمي وكتابة الرسائل
قسم أمراض النبات
الزمن -:ساعـتان
----------------------------------------------------------------------------------------------أجب على األسئلة اآلتية -:علما بأن لكل سؤال  10درجات بإجمالي الدرجات  60درجة
----------------------------------------------------------------------------------------------السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي بوضع خط تحتها ( 10درجات)
 -1يعتمد المنهج االتجريبي على (اجراء استقصاء  -فحص الوثائق  -اجراء تجارب  -كل ما
سبق ).
-2المنهج التاريخي يعتمد على (االستنباط -عمل استبيان -فحص الوثائق والمستندات -عمل
تجربة -كل ما سبق ).
 -3من مميزات البحث العلمي (المرونة  -الموضوعية -التعميم  -التنظيم  -كل ما سبق ).
 -4وضع الجدول أو الشكل بالنص ( قبل – بعد -قبل وبعد البيانات التي يناقشها).
 -5يجب أخذ عينات معامالت القطاع في (نفس اليوم – في يوم ثم استكمالها في يوم الحق-
في عدة أيام متتالية).
السؤال الثاني :اعد كتابة العبارات األتية مع تصويب الخطأ ان وجد 10( :درجات)
1-Fatma, A. Abdou 1992. Studies on loose smut of wheat. Phyt. 29:65-87.
1-Abdou ,F. A. 1992. Studies on loose smut of wheat. Phyt. 29:65-87.
…2-According to (Jones, 1984 and Smith, 1992), Zn spray is vital
…2-According to Jones, 1984 and Smith, 1992, Zn spray is vital
3-Data in Table (3) showed………………..
3-Data in Table 3 show………………..
4- Data were recorded on leaf surface area (cm2), fruit weight (g), and fruit
ascorbic acid content (mg kg-1).
4- Data were recorded on leaf surface area, fruit weight ,and fruit ascorbic
acid content .
5- So, applying Na is`nt needed since it did`nt increase grain yield.
5- So, applying Na is not needed since it did not increase grain yield.
السؤال الثالث أجب عن اثنين فقط ( 10درجات)
(أ) ماذا يراعى في كتابة النتائج والمناقشات Results and Discussion
▪ يستعرض الباحث النتائج التي توصل اليها ،ويقدمها للقارئ في افضل صورة ممكنة،
وأقربها الى المنطق.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تقدم النتائج إما في متن البحث (النص  )textوإما في صورة جداول أو أشكال ورسوم
بيانية ،أو صور فوتوغرافية .وتقدم النتائج بتلك الوسائل ليكمل بعضها بعضا دون
تكرار ممل أ و مخل .
يجب إبراز النتائج التي تمثل االتجاه العام وعدم التركيز على الحاالت الشاذة .
يتعين ذكر أرقام القياسات األصلية التي تم تسجيلها.
من المفضل عرض النتائج الرقمية في صورة جداول اما الرسوم البيانية فإنها تكون
مفضلة عند الرغبة في توصيح عالقة ما .
تجنب االستفاضة المخلة في المناقشة ويجب أن يقتصر على ما تجب مناقشته فقط ،
وبإيجاز ووضوح ولباقة .
تتضمن المناقشة السليمة بيان بالعالقات التي تظهر من واقع النتائج  ،وتعزيزها،
باألدلة المؤيدة لذلك مع لفت االنتباه الى االتجاهات والمتشابهات والمتضادات.
اال تكون االستنتاجات مطلقة وعامة وانما في حدود النتائج المتحصل عليها.
عدم الخلط بين المسبب والنتيجة .
عدم استخالص نتائج عامة من بيانات قليلة ،وعدم استقراء نتائج خارج نطاق
التباينات المدروسة من رسوم بيانية توضح عالقة بين متغيرين .
يجب ان تكون المناقشة موضوعية وال تتأثر بآراء سابقة للباحث .
بيان باألهمية التطبيقية للنتائج التي تم التوصل اليها .

(ب) يرتبط اختيار عنوان البحث بعدد من الجوانب األساسية فما هي ؟ ( 5درجات).
يجب ان يقدم العنوان معلومة مفيدة (أي ان يكون  ) informativeتشمل الموضوع
*
الرئيسي فقط للبحث
يجب ان يتميز عنوان البحث بالدقة .
*
يجب ان يتميز العنوان بالوضوح التام.
*
يجب ان يكون العنوان موجزا  conciseويعطى الرسالة المطلوبة منه في اقل عدد
*
من الكلمات (وعموما ال يفضل ان اليزيد عنوان البحث عن  10كلمات والحد االقصى له ثالثة
سطور كاملة).
يجب تجنب استخدام كلمات مثلFactors affecting, Studies, Tests on, :
*
 ،Effects of, Evaluation of, Results ofألنها ال تعطى أية معلومة مفيدة .
يجب ان يتضمن اكبر عدد من الكلمات المهمة لموضوع البحث.
*
تجنب ذكر االختصارات غير الواضحة المعنى في العنوان .
*
تبدأ جميع كلمات العنوان بحروف كبيرة عدا ادوات التعريف وحروف الجر of, on,
*
 in during betweenوالعطف مثل .with, and
يذكر في العنوان االسماء العادية للمركبات الكيمائية المستخدمة وليست التجارية.
(ج) وضح أهم العناصر التي يجب أن تشتمل عليها خطة البحث؟( 5درجات).
األمور التي يجب على الباحث أن يراعيها في خطة البحث:
 -1أن يصيغ مشكلة البحث صياغة دقيقة؛ إما بالطريقة التقريرية ،أو اللفظية ،وذلك
بالتعبير عن المشكلة بجملة خبرية ،أو في صورة سؤال يبرز بوضوح العالقة بين
المتغيرين األساسيين في الدراسة.
 -2أن يبين في عرضه للدراسات السابقة جوانب النقص والقصور في هذه الدراسات،
مع اإلشارة إلى طول الفترة الزمنية التي انقضت بين الدراسات السابقة وبين الدراسة
وتطور في المعرفة والتقنيات ،األمر الذي
الحالية ،وما حصل من تغير في الظروف
ُّ
يقتضي تحديث الدراسات السابقة والتأكد من ارتباط نتائجها بالظروف والمعلومات
الجديدة.

 -3أن يحدد بوضوح أنسب األُطر النظرية التي يمكن أن تقوده في دراسته ،والمفاهيم
والفروض المستقاة من هذا اإلطار.
 -4أن يحدد المفاهيم اللغوية والعلمية واالصطالحية واإلجرائية للبحث.
 -5أن يُبين نوع المنهج واألدوات البحثية التي سيستخدمها ،ويحدد المجتمع الذي
سيستخرج منه عينة البحث ،ونوع العينة وأسباب وخطوات اختيارها.
 -6أن يصيغ فروض الدراسة بالطرق العلمية السليمة ،وأن يحدد نوعيتها  -هل هي
فروض بحثية أم فروض إحصائية؟  -وأسباب اختياره لها.
 -7أن يحدد األساليب اإلحصائية التي سيتبعها في معالجة البيانات ،والوصول إلى النتائج.
تصورا لألبواب والفصول والمباحث التي تحتوي على األفكار الرئيسية
 - 8أن يضع
ً
والفرعية ،والكلية والجزئية للبحث.
السؤال الرابع :أجب عن اثنين فقط ( 10درجات)
(أ) أذكر أهم األشياء التي يجب أن تتضمنها المواد وطرق البحث ؟ ( 5درجات).
• يجب ذكر مكان وزمان إجراء الدراسة.
• يجب ذكر كافة االجهزة والمواد التي استخدمت في الدراسة
• ذكر تفاصيل المعامالت التجريبية وحجم الوحدات التجريبية والتصميم اإلحصائي وعدد
المكررات المستخدمة ووسيلة مقارنة معنوية المتوسطات.
• تفاصيل الطرق المستخدمة ان كانت جديدة وتفاصيل التعديالت التي أدخلت على الطرق
التقليدية المعروفة.
• إذا استخدمت طرق تقليدية دونما أية تعديالت فإنه يكتفى باإلشارة إليها ،نفس الحال مع
المعادالت
• يذكر تفاصيل طرق ومواعيد أخذ عينات التحاليل أن وجدت .
• مصادر جميع المواد والبيانات االساسية المستخدمة في الدراسة.
(ب) وضح أهمية استخدام اإلحصاء والمقاييس اإلحصائية في تصميم التجارب وإجرائها.
• يساعد استخدام اإلحصاء والمقاييس اإلحصائية في تصميم التجارب وإجرائها.
• في تحليل التباين بين نتائج معامالت التجربة ومدى تحديد ما إذا كانت الفروق بين
معاملة و أخرى راجعة الي الصدفة (غير معنوية) أو انها حقيقية (معنوية) .أيضا
في تقييم مدى تداخل العوامل التي تتناولها التجربة في تأثيرها  ،ما إذا كان هناك
عامل يتداخل في االستجابة لعامل آخر ..مثال هل تداخل التسميد النتروجيني في
االستجابة لمادة أضيفت لمكافحة مرض ما ...أو هل تداخل محتوى الزنك في غذاء
الحيوان علي استجابته للمعدالت المتزايدة للبروتين في العليقة.
(ج) ثمة أخطاء عديدة قد يقع فيها الباحث خالل المراحل المختلفة للبحث ؟ فما هي أهم

األخطاء التي يقع فيها عند:
 -1تخطيط البحث

 -3منهجية البحث

 -2مراجعة الدراسات واألبحاث السابقة

أوال-:عند تخطيط البحث :

 -1قبول مشكلة البحث التي تخطر ببال الباحث للوهلة األولى أو تقترح له مـن الغير دون
التعمق في أهميتها واتفاقها مع قدراته وطموحاته المستقبلية .

 -2اختيار مشكلة للبحـث غامـضة أو واسـعة المجـال متـشعبة فـي متطلباتهـا التنفيذية
 -3اقتراح أسئلة فضفاضة للبحث أو أسئلة متعددة غير ضرورية أحياناً أخرى .

 -4اقتراح فرضيات غامضة ،أو غير قابلة للقياس ،أو تجاهلها بالكامل في البحـث أحياناً كثيرة
أخرى .
 -5إغفال مقصود أو غير مقصود لعامل أو جانـب هـام للبحـث ،كإغفـال مراجعـة الدراسات

واألبحاث السابقة لدرجة كافية  ،أو عدم تحديد وسـائل وأسـاليب جمع وتحليل وتفسير البيانات .

 -6التـساهل فـي تطـوير خطـة محكمـة مدروسـة للبحـث  ،األمـر الـذي يفقـد الباحث بذلك أداة
منظمة موجهة للمسؤوليات المقررة للحصول على الحلول المرجوة لمشكلته .

 -7عدم عرض مخطط البحث على أخصائي بالتحليل اإلحصائي لمعرفة تـصميم التجربــة
األكثــر مالئمــة للمــشكلة المدروســة وبالتــالي توزيــع المعــامالت والمكررات حسب هذا التصميم.

ثانيا. -:أخطاء مراجعة الدراسات واألبحاث السابقة :

 -1سرعة إجراء مراجعة الدراسات واألبحاث السابقة األمر الذي يتجـاوز الباحـث نتيجته بعض

المعلومات الهامة لبحثه أو يؤدي به لبحث مشكلة مدروسة للتو.

-2عدم إجراء دراسة كافية باالطالع على مزيد مـن البحـوث المقاربـة لموضـوع المشكلة وتوسيع
مجال هذه الدراسة بالموضوع والزمان وعـدم االعتمـاد لدرجـة كبيرة على المصادر الثانوية أو

االكتفاء بملخصات األبحاث.

 -3التركيـز علـى نتـائج الد ارسـات الـسابقة دون طرقهـا ومقاييـسها وأسـاليب معالجتها للبيانات،

األمر الذي قد يفقد معـه الباحـث بعـض المعلومـات أو األفكـار الموجهة ألدوات وإجراءات وطرق
بحثه .

-4عدم الدقة أو الخطأ في كتابة أسماء البـاحثين معـدي الد ارسـات واألبحـاث السابقة للبحث أو

سنوات إعدادها .ويدخل هـذا الخطـأ ضـمن مفهـوم أخالقيـات البحث العلمـي إذ ال ينبغـي أن ينقـل

الباحـث أي فكـرة أو نتيجـة أو معلومـة دون اإلشارة لمرجعها لتبيان مصداقيتها .وهو عند إعداد

مراجعه بشكل صـحيح يوثـق مناقشته للنتائج التي تحصل عليها فقد اتفق مع نتائج الباحث فالن
واختلف مـع ما وجده كذا وآخرون عام  .....مما يعمق بحثه ويجعله أكثر علمية.
ثالثا :أخطاء منهجية البحث:

 -1التهاون في اقتراح منهجية متكاملة تأخذ في اعتبارها كافة خطـوات م ارحـل البحث وما

تتطلبه كل منها مـن تنفيـذ وأدوات ومقـاييس وعمليـات إحـصائية وتفـسيرية ،األمـر الـذي
يـؤدي إلـى بـطء إنجـاز البحـث ،أو تخـبط عملياتـه أو انحرافه عن المهمات واألغراض

المقررة له .

 -2التهاون في اختبار عينات أو مصادر البحث ،مؤديـاً ذلـك للحـصول علـى أنـواع ثانوية أو
غير كافية من البيانات المطلوبة.

 -3االعتماد على عمال أو مساعدين غير مؤهلين في أخذ العينـات أو القـراءات بدون
إشراف الباحث .

 -4اإلهمال في توصيف دقيق لمواد البحـث األمـر الـذي ال يـؤدي الختيـار عينـات وبيانات
قد ال تمثل بالكامل المشكلة التي يجري بحثها .

 -5الميـل الختيـار اختبـارات وأسـاليب سـهلة أو محـددة أقـل بكثيـر مما يتطلبـه البحث،
إرضاء أو تسهيالً لمهمـات العينـات المختـارة أو البيئـات التـي يجـري فيها .

 -6وضع ملخص بحث ثم تصميم بحـث يناسـبه أو جمـع البيانـات وتنفيـذ العديـد من مهمات
البحث ثم اقتراح منهجية تتوائم مع ذلك  ،متبعاً المنطـق األعـوج الذي يقوم بتوفير العربة

قبل الحصان القادر على جرها.

 -7التهاون في تدريب عينات البحث والقوى العاملة المتعاونة مع الباحث آلياً أو جزئياً على
كيفية تنفيذ أو استخدام منهجية البحث ومـا تـشتمل عليـه مـن أساليب وأدوات ومقاييس .

 -8استخدام أعداد محددة من العينات مما يعطي بيانات غير ذات قيمـة علميـة أو تطبيقية
عامة .أو عدم كفايـة كميـة العينـات إلجـراء االختبـارات المطلوبـة بالمختبر .

 -9إن استخدام األجهزة و األدوات والمقاييس الواردة بخطة البحث  ،أو أسـاليب جمع
العينات أو البيانات تتطلب أآثر من الوقت والجهد المقررين للبحث
-10استعمال أدوات ومقاييس وأساليب غير مالئمة لطبيعـة عينـات البحـث .بمـا في ذلك
عدم معرفة آلية عمل األجهزة وطبيعة المحاليـل النظاميـة وم ارحـل تحضير العينة للتحليل

وتراكيز المواد المستخدمة لذلك.

السؤال الخامس :أجب عن اثنين فقط مما يلي  10( -:درجات)
(أ) فكر ما هي أهم النقاط التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند تصميمك للتجربة بصفة عامة؟ (5
درجات).
الهدف :يجب ان يكون واضح ودقيق ومحدد
.1
المواد وطرق البحث :البد من مراعاة االمكانيات المتاحة او الممكن تدبيرها
.2
التمويل :البد ان يكون متوفرا وهي عبارة عن االموال الالزمة للصرف علي البحث
.3
لشراء االجهزة واألدوات والكيماويات وكل ما يتعلق بإجراء البحث
البرنامج الزمني :البد من تحديد مدة برنامج البحث سواء كان قصيرا او طويل المدي
.4
علي ان يكون البرنامج مرنا
فترة التجربة :اي عدد السنوات االزمة للتجربة وهي تختلف تبعا لعناصر الدراسة عدم
.5
تجانس التربة :ويمكن التغلب علي ذلك باختبار تصميم سليم للتجربة ويراعي فيه العدد المناسب من
المكررات

(ب) ما هي وسائل عرض و إيضاح نتائج و بيانات الدراسات و البحوث ومتى يستخدم كل منها؟ (5
درجات).
وسائل عرض و إيضاح نتائج و بيانات الدراسات و البحوث كثيرة منها
▪ الجداول

 Tablesواألشكال

 Figuresوالرسوم البيانية  Graphsوالصور

الفوتوغرافية Plates
▪

األشكال التوضيحية  Chartsو الخرائط الجغرافية  Mapsوالرسوم التوضيحية
Graphic Charts
العرض السليم للجداول  Proper Presentation of Tablesيجب إظهار الجدول
بشكل سليم ويكون مفسرا لنفسه . Self-explanatoryويراعى ما يلي:
 -1أي طالسم أو رموز أو شفرات يجب تفسيرها سواء في الهامش أو العنوان.
 -2قيم القياسات ال تتعدى 4خانات بغض النظر عن العالمة العشرية إن وجدت.
 -3أكثر من 4خانات ليست عملية وأقل من 3خانات ال تتيح التباين بدرجة معقولة
 -4ممنوع إكمال خانات األرقام بأصفار بمثابة ديكور .فال ترصد قياسات بها اصفار ديكور
 .خصوصا أصفار بعد العالمة العشرية  ،تكتب األصفار إذا كان القياس الفعلي انتجها.
 -5ال يسمح بوضع شرطة  ---هكذا في خانات الجدول مكان أرقام فالمفروض أنها قيمة
رقمية لنتيجة إال إذا فسرت (هل هي «صفر» أو« آثار» أو«لم يتم القياس» أم «العينة
مفقودة» او غير ذلك.

واألعمدة :تصلح لكل األحوال أما الخط البياني فال يصلح إال إذا كان هناك اتصاال كميا علي
المحورا لسيني
(ج) أكتب مذكرات مختصرة عن ما يلي  5( -:درجات).
A-Reports
B-Periodicals
C-Bulletins
السؤال السادس ( 10درجات)
إذا استعنت بهذا البحث كمرجع في رسالتك أو بحثك -وضح كيف ستكتبه في قائمة المراجع؟
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