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المحاضرةُ الثانيةَ عشرة 



مكو ِّنات البحث 
(2+1)جزء 



:مكونات البحث 

ث، ثم بعنوان البحث، واسم الباح: تبدأ الصفحة األولى: في البداية

كال والجداول واألش,والشكر،وفهرست المحتويات,تأتي صفحة اإلهداء

.  إن وجدت

وتبدأ بالمقدمة، ومادة البحث الرئيسة: ثم تأتي أجزاء البحث

خاتمة، المكونة من أبواب أو فصول أو مباحث وتفصيالتها، وتنتهي بال

.ثم قائمة المصادر-إن وجدت-وبعدها تأتي المالحق

,  وعهاون, تبعاً لحجم الدراسة, وترقم هذه الصفحات بأكثر من نمط

.أو وفق اختيار الباحث

:عنوان البحث

, ازالدقة والوضوح واإليج: وهي, لصياغة العنوان شروط اللياقة

ويجذب القارئ لقراءة, ومشكلة البحث, ليعبر عن مضمون البحث

.باختيار أقل عدد من الكلمات, البحث



:ومن بين أنواع العناوين المالئمة

العنوان التلغرافي، ويجمع بين اإليجاز التام ـ1

".وإشارات وتلميحات, ومضات"فيه: والوضوح الشديد

ليه العنوان بصيغة سؤال، ويأتي البحث جواباً عـ2

.ليشبعهُ عبر عمليات البحث

قاً ويكون جاذباً م, عنوان يتصل بنتائج البحثـ3 ِّ شو 

ِّ بقراءته .للقارئ وللمعني 

وعلي الباحث التدقيق في عناوين أبواب البحث

:  هاوفصوله وأجزائه، والعناوين الفرعية، وتراعى في

، واإليجاز، وتراعي التسلسل الفكري, الوضوح, الدقة

.أو الترابط الموضوعي, والتدرج بقدر اإلمكان



:المقـدمة 

تمثل مدخل الموضوع، ويتوقف مضمون المقدمة علي 

ا طريقة الباحث، وتكوينه العلمي بل وشخصيته، لعرضه

.وترتيب أولوياتها

لبيان -بحوثوفق الطريقة التقليديَّة لكتابة ال-وتأتي المقدمة

:أمور أبرزها

(.بوصف مجال الدراسة)الموضوع حدود -

د - .المشكلةَ البحثيةوتحد ِّ

.المنهج المستخدموتصُف -

.فروض البحثوتذكر -

.وأهدافه-



.خطوات البحثوتصُف -

.الصعوبات التي واجهها الباحثوتذكُر -

.المقدمةُ أهمية الموضوعوتبين -

.موجز لخطة البحثعرض -

مةِّ وال - مةلتبقى مجرَّ , بدَّ من ضبط حجم المقد ِّ ,  د مقد ِّ

مها وإن كانت جزءاً من البحث؛ لكن؛ يفضل أن يكون حج

ةً إذا كان البحثُ , من حجم البحث % 5بحدود  خاصَّ

 ً .ةً أو دراسةً مستفيض, أو أطروحةً , رسالةً : واسعا



أو , أو المرجعي, أو التحليلي: اإلطـار النظـري=

:المفاهيمي

يضم بحث, وهو جزء تمهيدي من متن البحث

: المتصلة, المفاهيم األساسية، والمصطلحات

( ً وبعنوان البحث ),(بموضوع البحث عموما

ار باختي, ويركز جهد الباحث, (ومفرداته تحديداً 

البيانات والقضايا المالئمة لبحثه؛ ومن شروط

:  اإلطار النظري



.ـ  أن يناسب مشكلة البحث، ومعالجات البحث1

أن يحتوي المصطلحات التي تصف الظاهرة، . ـ2

.والمفاهيم والتعريفات

قضايا ويرشد لبحث, أن ييسر فهم قضايا كثيرة.  3

.جديدة

حث أن يولد تساؤالت بحثية جديدة، ويوجه البا. 4

.لجمع وتحليل قضايا جديدة



:الخـاتمة 

ة تتناول الخالصة التي توصلت إليها الدراس

البحث بإيجاز، في إطار تلخيص نتائج كل ِّ عناصر

 ما بتسليط الضوء على أهم ِّ , ومحاوره الرئيسية

لت إليه تلكم الفصول والمباحث والمط الب توصَّ

رد أو بشكل مجمٍل غير مفصَّل بل س.. والمقاصد

يركز على أبرز النتائج وأهمها فقط؛ وليس, عام

.وال بالتسلسل, على كل ِّ النتائج



حققان ومن المهم ِّ أن تحتوي الخاتمةُ على جزئين ي

:مقاصد معرفيةً مهمةً 

تلخيص نتائج البحث بوصفه عمليةً : األولى

وهذا ما ,توصلت لنتائج علمية قدر اإلمكان, معرفيةً 

.رهاأو نث, ويمكن وضعها في نقاط, تصفه النتائج



استخالص أبرز ما يمكن أن يوصي به : الثانية

أو , الباحُث لزمالئه الباحثين في نفس الموضوع

ق ُِّق وهو يمث ُِّل إجراًء يح, من سيستخدم نفس منهجه

خدمةً , والتواصل بين الباحثين, "التراكم المعرفي"

وللمعرفة وحقولها؛ ويمكن , للعلم وأغراضه

ترشد الباحثين وقد , وضعها بشكل توصيات

.أو تنبههم لحفظ جهودهم وتركيزها, تحذرهم



:      المالحـق 

ا وأحيانً , تضم المالحق البيانات واإلحصاءات

اً لمعاهدة, أو نص  لدستور, وثائقَ  أو أيَّ , أو نصَّ

لُه أدناه-نصوٍص أخرى ا التي وال سيم-وسنفص ِّ

,  حثأو أية نماذج استخدمت في الب, تتسم بسعتها

ُل ويف.أو يثقله, مما ال يجوز أن يوضع في المتن ضَّ

أن يكون لكل ملحق عنواٌن خاص به، وتظهر هذه 

حق العناوين في فهرست المحتويات؛ وتأتي المال

.بعد الخاتمة، وقبل قائمة المصادر



:  ومن أمثلة الوثائق والمالحق

االستبيان التي اعتمد عليها البحث ،استمارة 

جداول أو إحصاءات أولية، نصوص معاهدات، أو 

ة، أو مواد قانونية، أو نص الدستور، بالنسبة للدول

بالنسبة للمنظمات, النظام األساسي أو الميثاق

والمؤسسات، وغيرها من نصوص ووثائق 

.وبيانات أولية


