موضوع البحث  :مراحل إعداد البحث العلمي

خطة البحث
مقدمة
ادلبحث األول  :البحث العلمي مفهومه وخصائصه وأهدافه
ادلطلب األول  :مفهوم البحث العلمي
ادلطلب الثاين:خصائص البحث العلمي
ادلطلب الثالث  :أهداف البحث العلمي
ادلبحث الثاين  :انواع البحث العلمي
ادلطلب األول  :من حيث النوع
ادلطلب الثاين  :من حيث المستوى
ادلبحث الثالث  :مراحل إعداد البحث العلمي
ادلطلب األول  :مرحلة إختيار الموضوع
ادلطلب الثاين  :مرحلة البحث على الوثائق وجمعها
ادلطلب الثالث  :مرحلة القراءة والتفكير
ادلطلب الرابع  :مرحلة جمع وتخزين المعلومات
ادلطلب اخلامس :مرحلة تقسيم وتبويب الموضوع
ادلطلب السادس :مرحلة الكتابة
ادلبحث الرابع  :المقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

زبضععع يةلإععة إصلععاا وإيععداد البحععث ال لة ع إس إي عرايةت ويععرن ويةععالإب يةلإععة و إععة وم طقإععة ععا مة
ودقإقة جيب اإللتزام بإتبايةا ب اية وودقت حع دي عن إيعداد البحعث ال لةع وإصلعااو ب عل ة ةعلةإة و عإدة
و الة اه هذو الطرن ؟ وما يمهإتها ومامدى اإللتلام هبا بني يرف الباحثني ؟
ادلبحث األول  :البحث ال لة مفهلمه وخ ائ ه ويهدا ه
ادلطلب األول  :مفهلم البحث ال لة
لتحديد مفهلم البحث ال لة وربديد م او وويدت يدة ت ريفات تتةحل حلل مفهلم البحث
ال لة وخ ائ ه و رويه ووظائفه وم ها:
البحث لغة  :التفتإش – يلب – إكتشاف .
إ طالحا  :احلث ال لة هل رلةليةالطرن ادلل للة إس م ر ة احلقإقة .
ادلطلب الثاين  :خ ائص البحث ال لة
للبحث ال لة مجلة من اخل ائص ويمهها:
 10البحث ال لة حبث م ظم ومظبلط  :يي ين البحث ال لة نشاط يقل م ظم ومضبلط ودقإق
وسلطط .
 10 10البحث ال لة حبث نظري  :آلنه يستخدم ال ظرة إلقامة و إاغة الغرض الذي هل بإان
ريح خيضع للتجريب واإلختإا .
 10البحث ال لة حبث ذبرييب  :ألنه يقلم يلى األةاس إيراي اإلختبا ات والتجا ب يلى الفرضإات
هل يقرتن بالتجريب
 10البحث ايلة حرك وذبديدي  :ألنه ي طلي دائةا يلى جيديد وإضا ات ادل ر ة
 10البحث ال لة تفسريي  :ألنه يستخدم ادل ر ة ال لةإة لتفسري الظلاهر ةاألمل بلاةطة رلةليات من
ادلفاهإم ادلرتابطة تسةى بال ظريات :
 10البحث ال لة حبث يام وم ةم  :حبلث م ةةة وت اول يي خص .

ادلطلب الثالث  :يهداف البحث ال لة :
يهداف البحث ال لة مت ددة وكثرية يمهها :
 – 0وةإلة لإلةتخدام واإلةتق اي ادل ظم
 -0يهدف البحص ال لة إس إكتشاف م لةلمات يو يالقات يديدة
 -0يهدف إس تطلير وت حإح نظريات
 -0تطليع األ إاي وادلفاهإم .
المبحث الثاني  :ينلاع البحلث ال لةإة
ت قس ععم وتت ععلع البح ععلث ال لةإ ععة إس ي ععدة ين علاع حس ععب ن ععلع البح ععث
ادلستلى الذي يقدم إه ه ا البحث وم ها :

ح ععد ان ععه يو حس ععب

المطلب األول  :من حإث ال لع :

البحث الذي يهدف إلىإكتشاف احلقإقة بتقص ومجع احلقائق وادل للمات
 -0البحععث التفسععريي ال قععدي  :ت تةععد يلععى اإلةع اد والت يععر والتععدلإ ادل طقع وال قلع والعريي العرايح مععن
يي الل لل إس م اجلة وح ادلشاك .
 -0البحعث ال امع  :يشععة ال عليني السععابقني هعل خيطععل خطعلات ومراحع يب ععد وييةعق وي ع معن ييع
الل لل إس نتائج وقلانني يامة و املة حل مش لة يةلإة م إ ة .
ادلطلب الثاين  :من حإث ادلستلى
وادلق لد هبا مستليات البحلث اجلام إة :
 0مذكرة هناية الد اةة
 0حبث مايسرت ( ةالة )
 0حبث دكتل او ( ييروحة )
المبحث الثالث  :مراح البحث ال لة
المطلب األول :مرحلة إختإا ادللضلع

إختإع ععا ادللضع ععلع هع ععل ربديع ععد ادلش ع ع لة ال لةإع ععة الع ععا تتطلع ععب حع ععال يةلإع ععا بلاةع ععطة الد اةع ععة والتحلإ ع ع
واإلكتشاف ومن ييع تر عإد يةلإعة البحعث ال لةع جيعب التطعرن لل لامع الذاتإعة وادللضعليإة العا تعتح م
إه
الفرع األول  :ال لام وادل ايري الذاتإة إلختإا ملضلع البحث ال لة
ه اك يدة يلام وم ايري تت لق بذات الباحث م ها :
ي الرغبة ال فشإة الذاتإة إختإا البحث ال لة
ب مدى اإلةت دادات والقرا ات الذاتإة :
* ومن بني هذو اإلةت دادت :
 0القد ات ال قلإة
 0ال فات واألخالقإات
 0القرا ات اإلقت ادية
 0اإلةت دادت والقد ات اللغلية
 0اللقت ادلتاح
ب التخ ص ال لة للباحث
د ال ة والتخ ص ادلهين

الفرع الثاني  :ال لام وادل ايري ادللضليإة إلختإا ملضلع البحث ال لة

ي القإةة ال لةإة للةلضلع
ب يةس ويهداف ةإاةة البحث ال لة ادلت ددة
ج م انة البحث ال لة بني ينلاع البحلث ال لةإة األخرى
د مدى تل ر اللثائق ال لةإة ومج ها
ادلطلب الثاين  :مرحلة البحث ين اللثائق ال لةإة ومج ها
يقلم الباحث جبةع اللثائق ادلت لقة دبلضلع حبثه وحياول ت ظإةها يلى يةس م هجإة مد وةة
من يي حص وإةتخالص مجإع ادل لةلمات الا تت لن م ها ملضلع البحث وةإتم تلضإح لك من
خالل مايل :
الفــرع األول  :م ععا اللثععائق ال لةإععة وينلايهععا :اللثععائق ال لةإععة هع مجإععع ادل ععاد ةادلرايععع األولإععة والثانليععة

رلةليها ياقة لإلنتاج الف ري واإليالم
والا يش
ي -اللثائق األولإة واأل لإة وادلبا رة

مإدان البحث ال لة وه ينلاع ك

ب -اللثائق الثانلية والغري ي لإة وغري مبا رة
القــرع األول الثــاني  :يمععاكن ويععلد اللثععائق ال لةإععة وةععائ احل ععلل يلإهععا دي ععن للباحععث ين جيععد اللثععائق
ال لةإ ععة يم ععاكن سلتلف ععة ق ععد جي ععد ب ض ععها ال ععدوائر احل لمإ ععة والدولإ ععة يو ادل تب ععات ال لة ععة واخلا ععة
والشاملة وادلتخ ة وتتح يلإها بلةائ الشراي والت لير واإليا ة ال امة يو بلةائ ال ق والتخلإص .
ادلطلب الثالث  :مرحلة القراية والتف ري
وه يةلإة اإلضطالع يلى كا ة ادل للمات الا تت لعق بادللضعلع وتلملهعا وربلإلهعا حع يتللعد هعن
الباحععث نظععام التحلإع للةلضععلع ةذب لععه قععاد ا يلععى إةععت تاج األ ععا والفرضععإات وال ظريععات ومععن ه ععا جيععب
التطرن ألهدا ها و رويها وينلايها .
ادلطلب الثالث :
اهععداف مرحلععة القعراية والتف ععري  :تسععتهدف يةلإععة القعراية اللاةع ة والشععاملة وادلت ةقععة واللايإععةل اللثععائق
ال لةإععة ادلت لقععة بادللضععلع وإةععت اب و و هععم كا ععة ادل للمععات واحلقععائق واأل ععا ادلليععلدة اللثععائق ال لةإععة
ادلت لة بادللضلع .
الفرع الثاني  :روط وقلايد القراية :
تتطلب يةلإة القراية السلةإة وال ايحة لشعروط القلايعد جيعب إحرتامهعا حع تتحقعق األهعداف السعابقة
ومن يهم هذو الشروط :
 0ة ة و لل وت دد القرايات ويةق الفهم واإليالع
 0يةلإة القراية مرتبة وم ظةة
 0من إختإا األوقات ادل اةبة للقراية
 0ترك رتات للتلم والتغ ري خالل يو مابني القرايات ادلختلفة
الفرع الثالث  :ينلاع القراية ك
ت ظم القراية يلى يةاس مدى يةلها ودقتها وتركإزها إس ثالثة ينلاع من القرايات ل
ويهدا ه .

نلع وظائفه

ي -القراية السري ة ال ا فة :
وهع القعراية اخلايفعة العا تت لععق باإلضعطالع يلعى هعا س وي عاوين اللثععائق ادلختلفعة كةعا تشعة اإلضععطالع
يلى ادلقدمات وب ض لل ادل اد وادلرايع ادلت لقة بادللضلع

ب -القراية ال ادية  :ترتكز حلل ادللوضليات الا مت إكتشا ها بلاةطة القراية السعري ة ويقعلم الباحعث إهعا
بإةتخراج األ ا واحلقائق وادل للمات وتدوي ها .
ج -القراية ال ةإقة وادلركزة  :وهع العا ت عب وترتكعز حعلل ب عض ادل للمعات ات القإةعة ال لةإعة وادل هجإعة
ادلةتااة و ات اإل تباط الشديد جبلهر ادللضلع زل الذاتإة.
ودبجععرد اإلنتهععاي مععن يةلإععة القعراية يسععتليب التفععرع ل ةلإععة التلمع والتف ععري مععا سبععت قرائتععه ورب ععإله
خععالل ععرتة ام إععة م قللععة و لععك حع تتحقععق يةلإععة زبةععر ادل للمععات واحلقععائق واأل ععا واألةععالإب وال ععإ
ادل تسععبة بف ع الق عرايات وتتفععايل وتتقللععب يق ع و ه إععة الباحععث للتحععرك وت طلععق يةلإععة اإلةععت تايات
والت ل ات ل ا ر وييزاي هإ لة ملضلع البحث وإقامة الفرضإات الا تست د إلإها .
المطلب الخامس  :مرحلة التقسإم والتبليب

ت ين ربديد يب اد ادلش لة والف رة األةاةإة للةلضلع مت ربديد ادلدخ للةلضلع والقإام بتفتإت
ادللضلع يي تقسإةه إس مش الت ئإسإة ويزئإة يلى يةس وم ايري م طقإة وو ق روط وقلايد م ها :

أ – شروط وقواعد التقسيم :

 0الت ةق و لل القراية وتلم كا ة يلانب وييزاي ادللضع
 0اإليتةاد يلى ادل طق وادللضليإة
 0جيب ين ي لن التقسإم ربلإلإا ولإس ذبةإ إا
ب معايير التقسيم :

 0ادلفهلم ةاألح ام
 0ال ظري والتطبإق
 0ادلقا نة
 0ادلراح التا خيإة
 -0مراياة ال واجلزي واأل

والفرع ال ام واخلاص والسابق واالحق .

المطلب الرابع  :مرحلة مجع وزبزين ادل للمات

ه يةلإة إةت باط وإنتقاي ادل للمات واحلقائق واأل ا من

ينلايها اللثائق ومن يةالإبها :

 0أسلوب البطاقات  :يرتتب إها ادل للمات وت ع إ و قعا أليعزاي البحعث وي عاوين خطعة التقسعإم وجيعب
ين تتل ر البطاقات يلى مايل :
 – 0متساوية احلجم وكتلبة يلى ويه واحد

 0الرتتإب و ق خطة البحث
 0ك يزي م ها بللن خاص ومرقم
 0كتابة كا ة ادل للمات يلى البطاقة ووض ها
 – )0يةللب ادللفات :

دون خاص

المطلب السادس  :مرحلة ال تابة

عإاغة وربريعر نتعائج الد اةعة والبحعث وإخرايعه وإيالمعه ب عل
تتجسد يةلإة كتابة البحعث ال لةع
وية ععالإب واض ععحة ويإ ععدة للق ععا هب ععدف إق اي ععه دبض ععةلن البح ععث ال لة ع ادل ف ععد ةلإ ععة البح ععث ال لةع ع
تتضةن يهداف زلددة وتت لن من رلةلية من ادلقدمات والديائم الا جيب يلى الباحث إحرتامها واإللتزام
هبا يث اي مرحلة ال تابة .
المطلب الثاني  :يهداف كتابة البحث ال لة :

تستهدف يةلإة كتابة و إاغة البحث ال لة يدة يهداف يلةإة وم هجإة يمهها األهداف التالإة :
ي) -إيالن وإيالم نتائج البحث ال لة :
إن اذلععدف األةاة ع مععن يةلإععة ععإاغة وكتابععة البحععث ال لة ع هععل إيععالم القععا يععن ا هععلدات وكإفإععات
إيداد البحث وين ال تائج ال لةإة الا تل إلإها الباحث .
ب) – يرض وإيالن ي ا الباحث الشخ إة :
كةع ععا تسع ععتهدف يةلإع ععة ربريع ععر البحع ععث ال لة ع ع إيع ععالم إحتهع ععادات وة اي الباحع ععث الشخ ع ععإة مديةع ععة
باإلنس ععانإة ادل طقإ ععة وال لةإ ععة و ل ععك إلبع عراا خ ععإة الباح ععث ال لةع ع وخلق ععه وإبداي ععه ال لةع ع اجلدي ععد
ادللضلع زل الد اةة .
ج) -إةت باط وإكتشاف ال ظريات والقلانني ال لةإة :
و لك ين يريق ادلالحظة ال لةإة ووضع الفرضإات ال لةإة ادلختلفعة ود اةعتها وربلإلهاوتقإإةهعا
 ،هبدف إةتخراج نظريات قانلنإة يو قلانني يلةإة حلل ادللضلع زل الد اةة وإيالهنا .
المطلب الثاني  :مقلمات كتابة البحث ال لة :

ل تابة و إاغة البحث ال لةإ تابة و إاغة يلةإة وم طقإة نامجة وبطريقة يلةإة مسلإة ويةللب يلة
شلتاا البد من تل ر مقلمات كتابة و إاغة البحث ال لة اجلإد وإيرتامها واإللتزام هبا من يرف الباحث
ال لة ومن يمهها .
ي -ربديد وتطبإق م هج البحث ال لة ادل تةد الد اةة والبحث :

من ادلقلمات اجللهرية واألةاةإة ل تابة و إاغة البحث ال لة ب ل ة يإدة ويلةإعة تطبإعق مع هج يو يكثعر
مععن م ععاهج البحععث ال لةع واإللتعزام دببادئهععا ومراحلهععا ويللاهنععا بدقععة و ععالبة حع يبحثععه إس ال تععائج ال لةإععة
البحتة .
ب) األةللب كتابة البحث ال لة  :لة ععللب ال تاب ععة و ععإاغة البح ععلث ال لةإ ععة بطريق ععة ملض ععليإة
وم طقإة يإدة وةلإةة ويشتة يلى ال ا ر التالإة :
 -0اللغة الف إة ادلتخ ة السلإةة والقلية داللتها وم انإها وتركإبها .
 -0اإلذباو والرتكإز ادلبا ر حلل حقائق وي ا و رضإات
واألمانة ال لةإة تليد ب ض القلايد جيب يلى الباحث إحرتامها .
 *0الدقة هم مايراد إقتباةه .
 *0يدم التسعلإم بعلن القلايعد واألح عام والفرضعإات واآل اي هع حجعج ومسعلةات مطلقعة وهنائإعة خب علص
ادللضلع .
 *0الدقة واجلدية إختإا مايقتبس وما يقتبس م ه .
*0الدقة وال اية يث اي يةلإة اإلقتباس وذب ب األخطاي واذلفلات يةلإة ال ق .
 *0ربا يةلام الت ا ر ويدم اإلنسجام بني ال إ ات ادلقتبسة وةإان ادللضلع ادلت به .
 *0يدم التطلي وادلبالغة اإلقتباس يي يق من ةتة يةطر .
 *7إتباع كإفإات وضلابط يةلإة اإلقتباس الذي هل نليان :
 إقتباس حر مبا ر إقتباس حر غري مبا رد) -قلايد اإلة اد وتلثإق اللثائق اذللامش :
 – )0اإلة اد وتلثإق اذللامش حالة اإلقتباس من ادلللفات وال تب ال امة
 - )0اإلة اد وتلثإق اذللامش حالة اإلقتباس من مقال م شل رللة دو ية
 -)0اإلة اد وتلثإق اذللامش حالة اإلقتباس من يحباث و ةائ مايستا مثال
 -)0اإلةع ع اد وتلثإ ععق اذلع علامش حال ععة اإلقتب ععاس م ععن اللث ععائق الر إ ععة م ععث ال ععلص القانلنإ ععة وااألح ععام
القضائإة والتل إات والقرا ات ال اد ة ين السلطة ال امة الر إة .
 -)0اإلة اد وتلثإق اذللامش حالة اإلقتباس من مطبليات .
هع) -األمانة ال لةإة :

ه ععاك ي ععدة يلام ع ووة ععائ تس ععايد الباح ععث ال لة ع يل ععى إح عرتام اخالقإ ععات وقلاي ععد األمان ععة ال لةإ ععة
وإكتساب مزايا ال زاهة واألمانة ال لةإة وادللضليإة م ها مايلإ :
 الدقة هم ة اي وي ا اآلخرين الدقة يث اي القإام باإلقتباس اإليتةاد بالد ية األوس يلى اللثائق األ لإة اإلقتباس .. اإلحرتام التام لقلايد اإلقتباس واإلة اد وتلثإق اذللامش . التدقإق واحلرص يلعى التفريعق بعني م عاد وة اي الباحعث وي عا و الشخ عإة وي عا وة اي اآلخعرين حعللادللضلع .
و -اإلبداع واخللق والتجديد ال لة :
من ادلطللب دائةا من البحلث ال لةإة إنتعاج وتقعدا اجلديعد ادلبعين يلعى يةعس يلةإعة حقإقإعة ويتحقعق لعك
ين يريق ال لام التالإة :
ععل ة
 /0إكتشععاف م للمععات يديععدة مت لقععة دبلضععلع البحععث وربلإلهععا وتركإبهععا وتفسععريها وإيالمهععا
رضإات يونظريات يو قلانني يلةإة .
 /0إكتشاف م للمات يديدة إضا إة ين ادللضلع تضاف إس تلك ادلت لقة بادللضلع .
 /0إيععادة ترتإععب وت ظععإم و ععإاغة ادللضععلع ععإاغة يديععدة ب ععل ة ت طع للةلضععلع قععلة وتلضععإحا وي عرنة
يكثر شلا كان يلإه من قب .
 /0تركإععب ملضععلع يديععد مععن رلةععلع م للمععات وحقععائق يلةإععة م تشععفة وم للمععة ول هععا كانععت مشععتتة
ومت اثرة ه ا وه اك .
خلاسبة :
ك مراح البحث ال لة الستة جيب يىب الباحث ال لة التقإد هبا واإللتزام

حبثه وين

يتلكد من مراحله يإدا مع األخذ ب ني اإليتبا الرتتإب واألمانة ال لةإة والدقة وكذا اللضلح .

