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 ( إعداد البحث ) خطوات البحث العلمي  

  :هناك ثالثة مستویات من البحوث :- مستویات البحوث

البكالوریوس ) وهي ما  ) األولىبحوث قصیرة على مستوى الدراسة الجامعیة  .1

هدفها هو أن یتعمق الطالب في دراسة  ( Term Paper) یطلق علیها عادة عبارة

معلومات جدیدة ، وأن یتدرب على استخدام موضوع معین ، ولیس الحصول على 

مصادر المعلومات المطبوعة وغیر المطبوعة ، ثم تحلیلها والوصول الى نتائج . 

 . صفحة 40 – 10عادة یكون هذا البحث قصیرًا من 

وهي  ( Master Thesis ) وتسمى بحوث متقدمة على مستوى رسالة الماجستیر .2

إضافة شيء جدید في موضوع  عبارة عن بحث طویل نوعًا ما یساهم في

 . االختصاص

وهو  ( Doctoral Dissertation ) الدكتوراهبحوث متقدمة على مستوى رسالة  .3

بحث شامل ومتكامل لنیل درجة جامعیة. یشترط به أن یكون جدیدًا وأصیًال وأن 

 . یساهم في إضافة شیئًا جدیدًا للعلم

 : خطوات كتابة البحث العلمي

قد یكتشف الطالب المبتدئ في البحث أن هذه   : :اختیار موضوع البحث .1

الخطوة تعد أشد الخطوات صعوبة. مبدئیا یكون الباحث حرا في اختیار أي موضوع 

ة عن جمیع األسئلة التي تخطر ودراسته حسب المنهج الذي یبدو له أكثر مالءمة لإلجاب

  .باله على

لكن یجب معرفة أن أغلبیة البحوث إنما تخطئ الطریق من نقطة االنطالق، لكون 

األسئلة المطروحة تكون إما بسیطة جدا أو فضفاضة جدا، أو لكون مجال البحث 

المختار یكون إما محدد بشكل رديء أو من الصعب جدا ولوجه، أو لكون المنهج 
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  .المختار ال یالئم المشكل المراد دراسته

یجب على الباحث أن یفكر ملیا في اختیار العناصر التي تعتبر مبادئ أساسیة  ولذلك

للبحث وهي: موضوع البحث، اإلطار المرجعي (أو النظري) للبحث، ومنهج البحث، 

  .وصیاغة اإلشكالیة

في مجال البحث ال یمكن القول بأفضلیة موضوع على آخر، كما ال توجد قاعدة الختیار 

یر أنه قبل القیام بهذه العملیة یحسن التساؤل عما إذا كانت هناك مشكلة دون غیرها. غ

فائدة ما في دراسة قضیة خاصة، ثم إلى أي حد تم التطرق إلیها، وهل تمَّ ذلك بما فیه 

الكفایة. وحتى في هذه الحالة، فإن ذلك ال ینبغي أن یثني عن التفكیر في البحث في 

بحثا ومع ذلك » أشبعوها«ون الباحثون قد الموضوع، إذ كثیرة هي المواضیع التي یك

تظل جوانب فیها محتاجة إلى توضیح وتعمیق. وبما ان اغلب االبحاث التي یقوم بها 

طلبة الجامعات وخاصة في المراحل الجامعیة االولى هي ابحاث من اجل اكتساب 

یعطي اختیار الموضوع عادة من اقتراح االستاذ او الدكتور الذي  فیأتيمهارات البحث 

هذه المادة او تلك ، او من خالل إثارة موضوع في محاضرة ، أو الوقوف علیه خالل 

المطالعة مما یولد إرادة الدفع بالتأمل في المسألة إلى مستوى أرقى. وهنا تبدا عملیة 

جمع المعلومات من المصادر المتوفرة في المكتبة الجامعیة او غیرها (مراجع: قوامیس، 

كتب، مقاالت، دراسات من مجالت ، جرائد، مصادر الكترونیة، موسوعات، فهارس، 

 ..الخ... 

ھنا تعني مراجعة النظریات والدراسات السابقة ذات الصلة  : مراجعة االدبیات .2

بالموضوع الذي وقع علیھ االختیار والذي یصبح موقع اھتمامنا وانشغالنا.. وتعتبر 

مي حیث من خاللھا نقدم تبریر خطوة مراجعة االدبیات من اھم خطوات البحث العل

بحثنا أي ما ھو الجدید الذي سنقدمھ او نضیفھ على المعرفة وتحدي االطار 

 . البحث إلشكالیةالى التحدید الدقیق  باإلضافةالمرجعي او النظري الذي سیعتمد ، 
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المشكلة هي الموضوع : تحدید الموضوع بشكلھ النھائي بمعنى تحدید مشكلة البحث .3

ن غموض او ظاهرة ما تحتاج الى تفسیر او قضیة خالف أو سؤال ما یكتنفه م

یحتاج اجابة. ومعنى تحدید مشكلة البحث یعني صیاغة المشكلة في عبارات واضحه 

 .مفهومة ومحددة تعبر عن المضمون

هنا یبدأ الباحث باستعمال بطاقات متساویة  :تدوین مصادر المعلومات األساسیة .4

اقة واحدة لكل نقطة من النقاط الهامة ، یدون علیها الحجم ألبحاثه ، بتخصیص بط

(ب) أو  االقتباسالمعلومات الهامة من الدراسة ، سواء كان ذلك (أ) عن طریق 

تلخیص األفكار مع ذكر المصدر باستمرار أي : اسم المؤلف ، عنوان الكتاب أو 

یا البطاقة ، المقال ، والصفحة ، الناشر وبیانات النشر وسنة النشر ، على إحدى زوا

 .النهائیة للبحث الصیغةوهذا سیكون له أهمیته عند عمل 

بعد تجمیع ما یكفي من المعلومات حول موضوع البحث، یتم  :تجمیع وتنظیم األفكار .5

ترتیب بطاقات البحث حسب تسلسل األفكار الرئیسة. بعد ذلك یصبح الباحث ملمًا 

هیكًال عامًا مؤقتًا لبحثه، یراعي  نوعًا ما بنواحي موضوعه وبناًء علیه یضع خطة أو

فیه الترتیب المنطقي المتسلسل والترابط بین أجزائه ویختار له عنوانًا مختصرًا 

واضحًا، على أن تكون هذه الخطة خاضعة للتعدیل من حذف وٕاضافة فیما بعد . ثم 

یبدأ بكتابة البحث برویة ودقة كمسودة أولى ، وذلك وفق الخطة التي وضعها في 

 :التالیة أجزاء البحث الرئیسة تتضمن دایة والتيالب

 المقدمة .1

  :تنقسم إلى ثالثة أقسام وهي

تقدیم وتحضیر القارئ لفكرة بحثك: مثال: في هذه األیام، یصعب العثور على . 1

طالب لم یستخدم اإلنترنت في حیاته. فقد اصبح االنترنت أحد أهم أعصاب 
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معظم مستخدمي شبكة اإلنترنت الحیاة المتحضرة. وعلى الرغم من أن 

یستخدمونها للترفیه والتسلیة أو التواصل مع األصدقاء، هناك مجاالت عدیدة 

  .مفیدة وعملیة قد ال یعلمون عنها

استعراض فكرة بحثك، أو وجهة نظرك: مثال: هذا البحث سیثبت أن  .2

ن فوائد اإلنترنت یسهل على الطلبة القیام بأعمالهم الیومیة. وعلى الرغم من أ

اإلنترنت قد تشمل شتى نواحي الحیاة، لجمیع المراحل العمریة، سیكون تركیز 

  .هذا البحث على المجال الدراسي وللطلبة الجامعیین

استعراض الطریقة أو األفكار التي من خاللها ستثبت وجهة نظرك: مثال:  .3

والخدمات التي ستكون النقاط الرئیسیة للبحث كالتالي: اوًال، التعریف باألدوات 

یمكن استخدامها كمحركات البحث، البرید اإللكتروني، المنتدیات وغرف الدردشة، 

وما استجد في الفترة األخیرة من أدوات. ثانیًا، الممیزات التي أضیفت إلى 

السریع والشخصي مع المدرس،  االتصالالتواصل مع المدرس والزمالء كإمكانیة 

عبر اإلنترنت والفصول التخیلیة،  االجتماعاتالساعات المكتبیة وغرف الحوار، 

من خبرات الخریجین. أخیرًا، الممیزات التي أضیفت للبحث  واالستفادة

الموضوعي والواجبات وفیها امكانیة استخدام موقع ویكي للعصف الذهني، اجراء 

احة وسهولة الوصول للشرائح المستهدفة، وسهولة ، ضمان الصر االستفتاءات

 .بالباحثین والمتخصصین االتصال

وهو القسم الرئیسي من أي بحث، ویمثل جوهر الموضوع  :المتن أو المحتوى .2

ألنه یحوي القسم األكبر من المعلومات التي جرى عرضها وٕاعطاء الرأي فیها 

 .على هیئة فصول أو أبواب

  :وهي أقسامها ثالثة : الخاتمة .3

جملة استنتاجیة، تذكر فیها (الفكرة الرئیسیة للبحث) وأنه قد تم استنتاجها: . 1
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مثال: مما سبق یمكن استنتاج أن اإلنترنت مكن الطلبة الجامعیین من القیام 

  .بأعمالهم الدراسیة الیومیة بشكل أسهل

، بمعنى آخر تذكر االستنتاجتذكر األشیاء التي ساعدتك لبلوغ ذلك . 2

فكار الفرعیة: مثال: فاإلنترنت وفر أدوات عدیدة للمستخدمین منها األ

، هذه األدوات الدردشةمحركات البحث، البرید اإللكتروني، المنتدیات وغرف 

وغیرها مما أستجد ویستجد في اإلنترنت لم تسهل على الطلبة القیام بواجباتهم 

ًا لمزایا عدیدة فقط، بل مكنتهم من أداء العمل بشكل أفضل. ذلك كان ممكن

یمكن بلوغها باستخدام األدوات السابقة. في هذا البحث تم التحدث عن 

الممیزات التي أضیفت للتواصل مع المدرس والزمالء، وللبحث والكتابة 

  .الموضوعیة وأداء الواجبات

أخیرًا تختم بعبارة تفاؤلیة أو تساؤل یبقى في ذهن القارئ: مثال: قد  .3

یستجد من خدمات في اإلنترنت، ولكن بكل تأكید یصعب التكهن بما س

سیصب ذلك في مصلحة الطالب وتسهیل عملیة التعلم. مالحظة: قد ال یهم 

ترتیب أقسام الخاتمة، ولكن القسم الثالث یفضل أن یكون األخیر دائمًا. ومن 

 .المهم أن ال تذكر في الخاتمة معلومات وحقائق جدیدة لم تطرحها في بحثك

على الباحث أن یقوم بإعداد قائمتین: واحدة باللغة العربیة ،  :اجعقائمة المر .4

والثانیة باللغة اإلنجلیزیة، كل على حده، وأن تشتمل هذه القوائم على الكتب 

 .والمقاالت وأیة مصادر أخرى استخدمها عند كتابة بحثه

 .إذا تضمن البحث جداول إحصائیة :قائمة الجداول .5

 .عض االستبیانات أو الوثائق الهامةإذا تضمن البحث ب :المالحق .6




