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:تعريف البحث العلمي-أولا 

Definition of Scientific Research

:البحث كلمة لها مدلول لغوي عام تعني

.طلب الشيء وإثارته وفحصه

، تجمع لها عملية علمية: ويعرف العلماء المتخصصون البحث بأنه

الحقائق والدراسات، وتستوي فيها العناصر المادية والمعنوية حول

مناهج علميةموضوع معين دقيق في مجال التخصص، لفحصها وفق 

مقررة، يكون للباحث منها موقف معين، ليتوصل من كل ذلك إلى 

، هذه النتائج هي ثمرة البحث.نتائج جديدة

اء كانت والغاية التي ينشدها الباحث من وراء العملية العلمية الفكرية، سو

ا، نظرية أو تجريبية، وهي ما يعبر عنها، علميا

added valueباإلضاقة الجديدة   

.  المطلوبة في البحوث العلمية العالية
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ا  :أركان البحث العلمي-ثانيا

Bases of Scientific Research 

للبحث العلمي ثالثة أركان ل يقوم إل عليها، وكل واحد 

ا في ظهوره بالمنظر الذي ينبغي أن  منها يمثل أمراا مهما

:وهذه األركان هي. يكون عليه
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Topic 1-الموضوع:

وكلما كان الموضوع . هو المقصود بالبحث ومحور الدراسة: الموضوع 

جديداا أو فيه جوانب جديدة وكان يسهم في معالجة موضوعات علمية 

بشتى مجالت الحياة السياسية والجتماعية والقتصادية والتربوية، 

.كان إقبال الدارسين عليه أكبر،  وكان أكثر جاذبية ألنظار العلماء

:ول تعني الجدة والبتكار والضافة في الموضوع

القتصار على كشف الجديد وحسب ، 

ول أن يكون الموضوع غير مطروق من قبل ،

إل ل يؤلف العاقل: " بل إنها تتناول ذلك وتتناول غيرها، وقد قالوا

يل اختراع معدوم، أو جمع متفرق، أو تكميل ناقص، أو تفص: ألحد أمور

مجمل، أو تهذيب مطول أو ترتيب مختلط، أو تعيين مبهم، 

".أو تبيين خطأ
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Methodology 2-المنهج:

ة من قبل  هو مجموعة من القواعد واإلجراءات المقرَّ

المتخصصين في منهجية البحوث التي يتبعها الباحث

التي تقود للوصول أو الكشف عن الحقيقة، أو 

.إلى التوصل إلى نتائج بحثية سليمة
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Structure 3-الشكل:

كالا هو طريقة تنظيم البحث، وتنسيق عناصره ش: شكل البحث
يمية، ويوفر ، بما يضفي عليه الصبغة التنظ(تقرير البحث)وكتابةا 

له قدراا من الجاذبية التي توافََق العُرف العلمي العام 

.على السير عليها

امى وكلما تميز البحث في أركانه الثالثة كلما زادت قيمته، وتن
.حظه من التقدير لدى القارئ

سد فالموضوع يكتسب تميُّزه من أهميته، وبمقدار إسهامه في
فراغات األدبيات الحية، أو ترشيد القرارات التطبيقية

.  في شؤون التنمية الحساسة
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في تحقيق هدف البحث، تعلو درجة مصداقيته والمنهج تزداد صالحيته حينما 

ا للبحثوهذا يتطلب  ا واعيا ، بحيث يتم اختيار تصميما

جة الطريقة األنسب لجمع البيانات أو حتى المزاوجة بين عدة طرق، ثم اتباع طرق ناض
. لتحليل البيانات وتفسيرها

:أما شكل البحث 

الصيغة التي كتب فيها البحثفيعني 

واإلخراج الرديء للبحث كفيل بإضعاف البحث 

حتى لو تميز في موضوعه ومنهجيته،

الجاذبية، وعلى الباحث أن يحرص على اتباع أسلوب وترتيب للكتابة، يضمن بهما للبحث
.بحيث يخلو من السهاب الممل واإلقتضاب المخل، عالوة على الجدية العلمية
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The Researcher 4-الباحث:

لى الكفاءة هوالشخص الذي توافرت فيه الستعدادات الفطرية والنفسية، باإلضافة إ

.العلمية المكتسبة التي تؤهله مجموعةا للقيام ببحث علمي

:ول بد أن يتميز الباحث األصيل بـ

، المرونة الفكرية•

ا وأن تكون له القدرة على تنظيم المعلومات التي يريد نقلها إلى القارئ ت• نظيما

ا له معناه ومدلوله،  منطقيا

وأن يتحلى باألمانة العلمية، •

وأن يتحلى بالصبر على متاعب البحث، •

الذي هو روح العمل العلمي وسر اإلبداع، حيث ل يضنواإلخالص في البحث •

.الباحث في سبيل كمال بحثه بما يتاح من مال أو جهد أو وقت أو تفكير
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إن اكتساب القدرة على القيام ببحث علمي منهجي مكتمل الجوانب ليس 

:باألمر السهل، ولكن 

التدريب المتواصل 

والستعداد الفطري والنفسي، 

واإلصغاء إلى توجيهات األساتذة المتخصصين 

كفيلة أن تنمي مواهب الطالب، وتضاعف قدراتهم على البحث،

.وهو الهدف األساس للبحوث في الدراسات العليا بالجامعات

Theses:األطروحة/ تعريف الرسالة الجامعية

لته في هي وثيقة تمثل بحث المؤلف ونتائجه والمقدمة من قبله لدعم رسا

.طلب الحصول على درجة علمية أو مؤهل مهني
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(:المشكلة ) اختيار موضوع الرسالة -5
Defining Research Topic (Problem Choice)

إن إحساس الدارس الملّح بأن الموضوع جدير بالدراسة، أو شعوره 
لمي أصيل، للقيام ببحث عالبداية المنطقية بوجود مشكلة يُراد حلُّها، هما 

.السبيل إلى اإلبداع الفكري واألصالة العلميةوهذا هو 

ث هو الخطوة األولى في الطريق الطويل إلعداد البحواختيار الموضوع 
وإخراجه، وإن حسن اختيار الموضوع أو المشكلة هو محور العمل 

حور العلمي الناجح، وليضع الباحث في اعتباره أن هذا البحث سيكون م
.نشاطه وبؤرة تفكيره لوقت ليس بالقصير

، فطالب يحرص على أصالة الموضوعورغم أن على الباحث أن 
ا الدراسات العليا عليه أن يتذكر أنه يقدم  ا تكميليا ول على للحصبحثا

.الدرجة، وأنه يعمل منفرداا في إطار موارد مادية محدودة
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ويف سبيل اختيار موفق ملوضوع البحث، 

:يستحسن لطالب الدراسات العليا أن يتفادى اآلتي
.املوضوعات العلمية املعقدة اليت حتتاج إىل تقنية عالية-أ

.املوضوعات اخلاملة اليت ال تبدو ممتعة-ب
.املوضوعات اليت يصعب العثور على مادهتا العلمية-ت
املوضوعات الواسعة جداً، والضيقة جداً، وكذا املوضوعات الغامضة، اليت ال -ث

.سبيل إىل حقيقة األمر فيها
.املوضوعات اليت يشتد حوهلا اخلالف، وال جدوى من حبثها-ج
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Thesis Title 6-عنوان الرسالة:
. هو اللفظ الذي يتبني منه حمتوى الرسالة

والعنوان اجليد هو الذي يراعي األمور . ويعرف بأنه أصغر ملخص ممكن للمحتوى
:اآلتية

.أن يكون مفصحاً عن موضوعه-أ
.أن تتبني منه حدود املوضوع وأبعاده-ب
.أن ال يتضمن ما ليس داخالً يف موضوعه-ت
أن يكون قصرياً بقدر اإلمكان، ويكون إحياؤه باألفكار الرئيسة -ث

.بصورة ذكية
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أن يكون مرناً حبيث لو احتاج إىل إجراء تعديل فيه -ج
.كان ذلك ممكناً 

ولوضوح العنوان وداللته على موضوع الدراسة بعد آخر،-ح
ذلك أنه بعد استكمال الرسالة وطباعتها فإهنا ستصنف 

ضمن قوائم املكتبات، وتفهرس ضمن جمموعتها حسب 
العنوان، فال بد من التأكد من متيز كلماهتا حبيث تكون

ها مفتاحاً ملضموهنا، دالة على موضوعها، تساعد على تصنيف
.وفهرستها بشكل صحيح
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Research Proposal 7-خطة البحث العلمية وعناصرها:

هي اهليكل التنظيمي للرسالة، واملشروع اهلندسي الذي يقام عليه : خطة البحث
.عالج املشكلة اليت قصدت بالبحث

ويشمل ذلك عناصر اخلطة مجيعها، ال تقسيمات موضوعات الرسالة فحسب، على 
.ما شاع خطأ عند عدد من الطالب

، وليتفادى الباحثالفشلوالبحث من دون خطة سابقة مدروسة قد يكون سبيله 
عنده يف وضع خطة الرسالة التقسيمات العديدة املعقدة اليت تربك القارئ، وتبعث

:احلرية واالختالط، عليه أن 
جيعل التقسيمات واضحة ومبسطة، ومنهج البحث واضحاً وسليماً، وحتديد 

.املشكلة  بشكل دقيق وواضح، وبذلك يكون استيعاب القارئ أيسر وأمشل
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ويتم إعداد خطة البحث  وتقدم قبل الشروع يف البحث اخلاص بإكمال مطالب درجة 
املاجستري أو الدكتوراه،

يف وإعداد اخلطة يلزم الطالب بأن يتصل بأحد املتخصصني يف جمال دراسته ليساعده
ديد اختيار موضوع يدرسه وحتديد مطالب دراسة املوضوع النظرية والتطبيقية وحت

.  مصادر املعرفة الالزمة كما يناقش معه املوضوع ليوضح له مناهج البحث املالئمة

ث وبعد أن يعد الطالب اخلطة ويوافق عليها مشرفه تناقش اخلطة مع الطالب يف حلقة حب
(Seminar) حبضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وجملس القسم

، وقد يطلب من الطالب إعادة النظر يف بعض أجزاء اخلطة قبل أن ترفع إىل جلنة 
.الدراسات العليا ثم تقدم إىل جملس القسم لتعتمد رمسياً 
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ويكمن اهلدف الرئيس إلعداد خطة البحث هو أن يقنع الطالب املختصني مبا 
:يلي

:إن البحث الذي سيعده-أ
.يسد حاجة مهمة نظرياً وعملياً يف جمال ختصصه

.أو أنه حيسم قضية دار حوهلا مناظرات وجدال يف جمال ختصصه
ية أو أنه سيقوم أمراً ما أو أن يعيد بناء ما قد مت تأسيسه بناء على معطيات علم

.وحتديات معاصرة
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:إن موضوع البحث واقعي ومقنع على أنه مشروع حبث مقبول يف اجلامعة من حيث-ب
.إنه يتناول موضوعاً ميكن القيام به يف الفرتة النظامية للدراسة

.ميكن إعداده باإلمكانيات املتوفرة النظرية والعلمية
.  ميكن أن يشرف عليه أحد املتخصصني يف اجلامعة
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إن الطالبببب لديبببه إملبببام باملعبببارف -ت
.واملهبببارات الالزمبببة للقيبببام بالبحبببث

إن لبببببببببدى الطالبببببببببب درايبببببببببة -ث
باالعتببببببارات األخالقيبببببة والقضبببببايا 

ل املتصلة بالبحث، وأنه قد خطط ليحص
.علبببببى املوافقبببببات الضبببببرورية هلبببببا

إن الطالببب قببد حببدد حبثببه حتديببداً -ج
واضحاً يساعد على أن يبدأ العمبل فبور 

.تسجيل املوضوع
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Proposal Elements 8-عناصر اخلطة:
من املسلم به يف جمال البحوث، أن لكل حبث طبيعته، وهذا يقتضي أن تكون 

له خطة مناسبة، ويفرتض أن تكون هذه اخلطة خمتصرة بقدر املستطاع
، ومهما اختلفت البحوث وتنوعت جماالهتا فاملفروض(صفحة15ال تزيد عن ) 

:أن تتضمن اخلطة العناصر اآلتية
:  عنوان الرسالة-أ

Title(.سبق احلديث عنه)

Definitions :التعريفات-ب
املتغريات ويفضل أن تكون يف البداية، وتتضمن خمتصراً لتعريف املصطلحات و

.األساسية للبحث
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Introduction :املقدمة-ت
وهتدف إىل هتيئة ذهن القارئ إىل أن هناك موضوعاً أو مسألة جديرة بالدراسة 

:وتتضمن. وقابلة للبحث
متهيداً عاماً عن جمال البحث

.نتائج لدراسات سابقة
قعة من مسوغات دراسة املوضوع، مشتملة على األمهية النظرية والتطبيقية املتو

.هذا البحث
.تنتهي بسؤال عام يعرب عن املشكلة
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Problem: مشكلة البحث-ث

(سبق احلديث عنها)
مع مالحظة أهنا ال حتتوي على مقدمة 

.  أخرى، وإمنا تعرض املشكلة مباشرةً 
:ولصياغتها طريقتان

(.تقريرية)صياغة مباشرة 
.حتديدها يف تساؤالت

22 3/24/2021



Objectives أهداف البحث-ج :
.ويفضل أن تتضمن األهداف العامة املتوقعة للبحث

(.إذا مل تدمج مع املقدمة: )أمهية موضوع البحث-ح
ب من يوضع حتت هذه الفقرة القيمة العلمية والعملية ملوضوع البحث، وميكن إبراز هذا اجلان

:خالل اآلتي

23

.إبراز بعض اجلوانب أو وصفها أو شرحها-
التأكد من صحة بعض النظريات واألفكار من عدمها -
.سد بعض الثغرات يف ما هو متوافر من املعلومات-
.كشف القناع عن بعض تفسريات اخلطأ-
.تصحيح بعض املناهج-
.حل بعض املشكالت العلمية-
.إضافة علمية جديدة، أو تطوير متوقع-
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Research Terms مصطلحات البحث-خ:
(:إذا مل يؤخذ بأسلوب كتابة تعريفات خمتصرة قبل املقدمة)

ويذكر هنا عدد من التعريفات للمصطلحات املرتبطة مبوضوع البحث كما وردت
.حثهيف الرتاث األدبي للبحث، ويَخْلُص الباحث منها بتعريفات إجرائية خاصة بب
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Research Limitations :حدود البحث-د
ليس من حدود البحث مهمة لغرض تبيني درجة الصدق الداخلية واخلارجية، ولكن 

إنَّ لعنوان املشكلة إطاراً معيناً وعبارات الضروري دائماً أن تكون يف عنوان مستقل،
حمددة قد ال تفي بكل ما يرغب الباحث يف دراسته، كما قد يوحي العنوان أحياناً 

ه مبوضوعات ليس يف خلده تناوهلا، والتصرف يف العنوان بالزيادة أو النقصان قد يفقده تأثري
.وفاعليته املطلوبة

25

إنَّ هذا العنصر هو املكان املناسب للتصريح باألبعاد اليت يريد الباحث استبعادها 
مما ال يشعر به العنوان الرئيس للبحث، وذكرها هنا ضروري، لتحديد مسار 

. املوضوع منذ البداية، حتى ال تكون مثة ثغرة يؤاخذ عليها من قبل املناقشني
: ويدخل كذلك يف بيان حدود البحث

.حتديد الفرتة الزمنية وميدان إجراء البحث
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Literature Review :الدراسات السابقة-ذ
(:إذا مل يؤخذ بأسلوب دجمها ضمن املقدمة)

على الباحث االطالع على الدراسات السابقة يف موضوع البحث، ودراستها 
صفية ، ويقدم الباحث قائمة ودراسة نقدية فاحصة، ويبني مدى صلتها باملوضوع

.هلا، وتقومياً خمتصراً حملتواها
:وتتجلى نتائج هذه اخلطوة يف البحث يف أمرين مهمني

26

.تفادي التكرار يف البحوث-
.إجياد املسوغات املقنعة لدراسة املوضوع الذي مت اختياره-

مية، يستطيع الباحث من خالل العرض للدراسات السابقة أن يربز قدراته العل
.يف موضوع البحثداللة  النضج العلمي فكتابتهابصورة علمية ناقدة 

:  ومهمة الدراسات السابقة هي
.حتديد موقع البحث منها، لتكامل البحوث العلمية واستثمار الوقت
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Research Methodology :منهج البحث وإجراءاته-ر
يتعرض فيه الباحث إىل املنهج الذي  سيستخدمه، والعَيِّنة، وطرق مجع البيانات 

والغاية من املنهج بيان ما يسلتزم به . ومعاجلتها، واألدوات اليت سيستخدمها
.الباحث من األسس والقواعد واإلجراءات للوصول إىل نتائج علمية سليمة
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Theses Parts (Chapters) :تقسيمات الرسالة-ز

وتقسم الرسالة إىل فصول حتوي عناوين رئيسة وعناوين فرعية، ورمبا حتوي تقسيمات أصغر، 
.حسب طبيعة البحث

:وهذه التقسيمات تأتي حبسب ما يقتضيه موضوع البحث، ويراعى اآلتي
متفق عليه، بل ذلك خاضع ملوضوع البحث وما فيه من ( أو األبواب)ليس هناك عدد حمدد للفصول 

.مشكالت
كما أنَّه ال بد ملوضوع البحث من عنوان ، فكذلك ال بد لكل فصل من عنوان، فال جيوز 

.تركه ال عنوان له

28 3/24/2021



ال بد من الرتابط بني عنوان املوضوع وفصوله، وهكذا، حتى يظهر البحث كتلة 
.واحدة مرتابطة األجزاء

ينبغي أن تكون هذه العناوين شاملة ملا تدل عليه، مانعة من دخول غريها فيها، وأن 
تكون قصرية بقدر اإلمكان، وأن تكون موضوعية تتحرى الصدق واحلقيقة، 

.وأال تكون متكلفة يف عبارهتا
.ائج املرجوَّةالرتابط والتدرج املنطقي بني أبواب البحث وفصوله، حتى الوصول إىل النت
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References :املراجع-س
.ويعرض فيه الباحث أهم املراجع اليت حصل عليها خالل مرحلة كتابة اخلطة
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Timetable (:اخلطة الزمنية) مراحل البحث -ش 

نه أن ، وهذا يتطلب مإجناز حبثه يف الفرتة احملددة لهعلى الباحث أن حيرص على 
يضع توقيتاً زمنياً لكل مرحلة من مراحله، يلتزم شخصياً بتنفيذه أمام

.مشرفه، األمر الذي يفيده يف إمتامه يف الوقت املطلوب
اصيل ال جمال يف اخلطة للتفاصيل وزمحها باملعلومات الكثرية، إذ جمال هذه التف

.  يأتي يف أثناء كتابة املوضوع
ويف البحوث ال يتوقع للخطة أن تكون وافية مستكلمة من أول حماولة، كما 

.ال يفرتض فيها أن تكون هنائية، فكثرياً ما يطرأ عليها التغيري
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