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 مقياس منهجية البحث
 

 املحاضرة األولى: اختيار موضوع البحث.    

بحث موضوعي في تخصصه.  انجاز خرج باره العلمي، من مرحلة الت  الطالب في ختام مسينتهي           

في آن واحد. وللوصول إلى هذه  منهجية علمية تسمح له بالنجاح، والتميز  يكون هذا البحث وفق

، الصيغة النهائية من البحث، البد له من املرور على محطات، وهي: اختيار املوضوع ) صياغة العنوان(

إشكالية موضوع البحث )عناصر اإلشكالية والكلمات املفاتيح(، رسم خطة البحث )عناصر املقدمة، 

  لخاتمة(.الفصول، ا

 :البحث اختيار موضوع

توفر له مساحة بحثية، منها ما يتعلق بالطالب  ،في اختيار املوضوع إلى مصادرلب ايتوجه الط          

حيث يتمكن من خالل مساره التخصص ي فكل باحث يختار موضوعه، انطالقا من ؛ وقدراته املعرفية

وما يساعده أكثر  التي اكتسبها من تخصصه املكون فيه،إضافة إلى املهارات والخبرات السابقة.  همعارف

في تحقيق غاية املوضوع رغبته في تبني البحث وميوله في االختيار ومواجهة العوائق التي يمكن أن 

 تصعب عمله.

منهجية دقيقة  ملعاييرباملرور بهذه املرحلة األولية في تأسيس موضوع البحث، البد أن يخضع          

خص ي في إتقان عمله  :امل واملعايير النفسية والذاتية: العو أهمها
 

وهنا يثبت الطالب حضوره الش

جاح فيه. ومعيار االستعداد القدرات العقلية  يرتبط بعمليات الت   ما :والن 
 

 رح، واالستقراء،حليل، والش

وارتباطه  :خصص العلميابقة. الت  واالستنتاج كلها عمليات عقلية تبرز مدى االستفادة من الخبرات الس  

 الوثيق باملوضوع. معيار العلمية واملوضوعية: حتى يكون املوضوع أكثر دقة وحيادية وموثوق النتائج.

فإذا وجد الطالب ضالة في البحث، وجب عليه أن يطرح بعض األسئلة مثلما يقول أحمد شلبي في 

 :36ة جاءت كما يلي في الصفحكتابه: كيف تكتب بحثا أو رسالة ـ دراسة منهجية. و 

 هل يستحق هذا البحث ما يبذل فيه من جهد؟

 أمن املمكن كتابة رسالة عن املوضوع؟
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 أفي طاقتي أن أقوم أنا بهذا العمل؟

 هذا املوضوع وأميل إليه؟  بهل أح

لإلشارة ليس من السهل اإلجابة عن كل األسئلة في مرحلة أولية من عملية اختيار البحث،           

ولكن عليه التقيد بمجال الطرح املوضوعي لها حتى تسمح له بوصلة التفتيش والقراءة من الحفاظ 

خر. وهنا يمكن على حدود عملية االختيار وااللتزام بقوانين املنهجية في اعتماد هذه املوضوع أو ال 

اإلشادة بنجاح الطالب في مرحلة التساؤل واالنشغال بعملية االختيار، ودفع حس االطالع عند الطالب 

 االتساع أكثر، وهي أولى مراحل اختيار البحث؛ وفيما يلي أهم املراحل األخرى.

 مراحل اختيار البحث:

 التفكير في عنوان البحث، إجراءات االختيار:  أ ـ  

ـ 4مناقشة أساتذة التخصص.  ـ3ـ االطالع على مختلف املراجع في التخصص. 2الرجوع إلى ما درسه.  ـ1

 الرجوع والتأمل في الظواهر.

 ميداني. ـ2نظري،  ـ1القيام بالدراسة االستطالعية، وهناك نوعين:  ب ـ

 ـ املناقشة مع املشرف واألساتذة.ج 

ألسئلة التالية: هل هو واضح؟ هل هو صحيح لغويا ـ ضبط موضوع البحث )عنوانه( وهنا يطرح اد 

 شروط الصياغة املنهجية العلمية؟واصطالحيا؟ وهل هو وفق 

إلى  تؤثر على مراحل متتابعة أثناء انجاز البحث، من املقدمةلها أهميتها التي  النطالقةوهذه ا           

عرف  الخاتمة. وهناك شروط صياغة العنوان بدقة علمية متوافقة مع طبيعة املوضوع. وقد تم الت 

ابقة باإلضافة إلى  مراحل كتابة مقدمة البحث، وشروط صياغة اإلشكالية عليها في الحصص الس 

 املطروحة.

 

 .خطة البحث رسم  :املحاضرة الثانية
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 :إعداد خطة البحث          

يقدم الطالب لألستاذ املشرف، في بداية عمله تصورا علميا يضم عناصر مهمة ترسم خارطته            

أو  اومن ثم يمكنه تعديله بشكل صحيح. بدءحتى يستطيع ال خطة البحثاألولية. تسمى هذه املرحلة 

تغيير بعض عناصرها حتى تتناسب مع توجه البحث، وقد يتم استبدالها في حاالت كثيرة إذا حصلت 

بعض الصعوبات، أو العوائق التي تحيل دون تطبيقها حرفيا. للطالب حرية العمل على تجديد خطة 

 املشرف.تطلب املوضوع، إلى أن يتم املوافقة عليها من قبل األستاذ  بحثه ولكن حسب ما يخدمه

وهذه  واألبواب، أو الفصول وما تحتويه، وأخيرا الخاتمة.، املقدمة :أي بحث يكون منترتيب 

  تقسيمات متعارف عليها في البحوث العلمية.

 
 

 :املوضوع تقسيم روطش

       

ترتبه في  .يتم فيها تقسيمه إلى عناصر ،حتم أي موضوع علمي أثناء إعداده خطة عملي             

 تقسيمه في ينطلقن أ ، منها:أولويات حسب املعلومات املتوفرة، وطبيعته، وأهم شروط تقسيم املوضوع

 يجب .املوضوع عناصر لكافة شاملة البحث خطة ن تكو  أن .عن نطاقها يخرج الي ك البحث مشكلة من

، كراري الت  تحاش و  .الخطةن بتواز  املساس ون د عنصر يأ إضافة من يتمكن بحيث الخطة، مبدأ ماحترا

 جزئية ينو عنا كصياغة العلمي، باألسلوب ديالتقمهم جدا  .املراجع في املوجودة ينو العنا تكرار :مثل

  مراعاة يجب كما .ئيسيةر ال ينو العنا مع منسجمة ن تكو 
 
  ن تواز ال

 
  .للخطة املوضوعيو  كليالش

             

في  خلل ظهري العناصر  أحد حذفنا إذا بحيث مترابطةالبد أن تكون  الخطة عناصر كلو             

وهذه الشروط تتماش ى  .بنائها في كاملةو  اضحةو  ينو كالعنا املوضوع مراحل ن تكو  نأ يجبوأخيرا .بحثال

 مع معايير علمية تسهل على الباحث تقسيم عناصر بحثه إذا تم االلتزام بها. 

 

 :املوضوع تقسيم معايير 

    

 ،البحث لتقسيم األساس ي املعيار  هانأل املوضوع يناقشها التي املشكلة طبيعة إلى ،الو أ النظر يجب       

 :يلي فيما ةنياإلنسا لبحوثفي  ا خاصة

 .الدراسة راتيمتغ حسب املوضوع تقسيم  

 .البحث ملوضوع يالعلمو  املنطقي التسلسل حسب املوضوع 
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 .طبيقيتال ثمي ظر لنا املوضوع جانبيالنظر في  

    .علميو  مختصر بشكل الدراسة ملوضوع ةيظر نال ةيالخلف نتبيي 

  مجالها. ضبطسة و للدرا امليدانية اإلجراءات بخطوات لتنبؤا

شروط ومعايير تقسيم املوضوع بنسبة كبيرة، أو لبعض منها حسب بحثه،  إذا استطاع الباحث تطبيق

 األبواب والفصول، والخاتمة.يمكن حينها أن يبدأ بمقدمة وقد تم الحديث عنها، وفيما يلي: 

 

 : العناوين الكبرى للبحث.املحاضرة الثالثة 

 

 .(تم التفصيل فيها، وإبراز كل العناصر التي ال بد أن تتوفر فيها ) املقدمة    

 :األبواب والفصول       

      

تتساوى يبقى الباحث هو صاحب الخطة املنهجية ويخضع لتصوره عن املوضوع فال يمكن أن         

البحوث في تقسيماتها، وال طريقة دراستها وهذا أمر مفروغ منه منهجيا. لذلك يمكن الحديث عن 

حتوي فصوال، وبدورها الفصول، األقسام وهي التي تشمل عددا من األبواب وتكون هذه ـ األبواب ـ ت

في ى أو الجزئية.تضم مباحث كبرى، ثم مطالب، وبعدها العناصر املفصلة، التي تمثل العناوين الصغر 

. وهذا كله يتوقف على طبيعة البحث، وكذلك مدى التنسيق بين العناصر، حال تطلب البحث ذلك

 من العناوين الكبرى، إلى آخر عنصر في البحث.

 

 

  الخاتمة:

، وأهم ما ينتظره القارئ، ومن خاللها يمكن الحكم على نجاح خطة البحث آخر ما يكتب في        

خر . وهي تتبع النتائج املتوصل إليها بداية من الفصل األول إلى آذلك، وما ال يمكن إغفالهالعمل أو دون 

دون إعادة ما توصل إليه بالتفصيل اململ بل ذكر األهم فاملهم منها،  .عنصر مدروس في البحث ككل

أكثر  وما هو جديد، ويمكن أن يفتح باب النقاش والبحث من جديد. وعلى الباحث أن ال يطيل الشرح

 ويراعي عدد الصفحات؛ حيث ال تتجاوز العشرة، مع إمكانية التوفيق بينها وبين صفحات البحث عامة.

ر وما يمكن أن تتميز به الخاتمة: جودة األفكار، وترتيبها بعناية، تركيزها على أولويات الدراسة، اختيا

قد تم تحقيقها، واإلجابة عن  الجمل والعبارات بدقة، إقناع القارئ بأهمية املوضوع، وغاية الباحث

  .بطريقة سلسة، متسلسلة دون تكلف اإلشكالية املطروحة

 

 : الفهارس
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و أة وهي كلمة غير عربية يقابله في املعنى لفظ: الئحة، أو قائمة، ر شتأتي بعد الخاتمة مبا            

ال يمكن االستغناء عنها، مسرد، أو ثبت. وهو عنصر مهم في البحث بقدر أهمية العناصر السابقة، التي 

عن تفاصيل املوضوع، كما أنه يحوي على  في كونها الطريق املختصر للقراءة والتفتيش :وتكمن قيمتها

 .كلمات املفاتيح للدراسة، تساعد على فهم تسلسل املوضوع. بترتيب عناصره من أولها إلى آخرها

  لقارئ في إيجاد ما يبحث عنه.بالنسبة للباحث في تنظيم بحثه، وا تقتصد في الجهد والوقت

         

فهارس تخصه، وتختلف حسب الحاجة إليها فمنها ما يكون مثال: فهرس املصادر  لكل موضوع       

واملراجع، فهرس املحتويات، فهرس األماكن، فهرس األعالم، فهرس اليات القرآنية، فهرس الحديث 

النبوي الشريف، فهرس األشعار، فهرس املصطلحات واملفاهيم، فهرس الرموز. هنا تظهر أهمية أخرى 

 لتوثيق لكل ما مر على البحث، ولم ينتبه إليه القارئ ربما.كذلك وهي ا

 

تدوين ، فهرس املحتويات وهو الذي يعيد من أنواع الفهارس إن أهم فهرس من ما تم ذكره          

خطة العمل، أو هيكل البحث، مع تفصيل دقيق لكل العناوين الكبرى، وما ينضوي تحتها من عناصر 

أول عنوان يكون بالصفحة األولى؛ غالبا تكون املقدمة، ثم ما يأتي بعده، مطروحة في البحث، بداية ب

قد يكون الباب األول مع ذكر عنوانه، وهكذا إلى غاية عنوان، فهرس املحتويات إن كان آخر عنوان في 

 البحث واملفروض كذلك، مع ذكر الصفحة بدقة. 

تفق عليه. هذا كل بحث علمي، والهيكل امل عموما هذا هو النظام املنهجي الذي يسير عليه            

الشكل الخارجي للبحث، ولكن ما هو ضروري للغاية، املادة التي تعتمدها الدراسة من املصادر واملراجع 

 التي لها عالقة مباشرة باإلشكالية.

  : جمع املادة وتوثيقها وتبويبهارابعةاملحاضرة ال

 

 فهم املحاضرات.املوضوع و قائمة املصادر واملراجع التي يمكن للطالب اإلطالع عليها واالستزادة في  

 منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، عبود عبد هللا العسكري.ـ  1

 البحث األدبي، شوقي ضيف.ـ  2

 منهجية البحوث العلمية، ثريا ملحس.ـ  3

 إنعام محمد علي.املعين في كتابة البحوث، ـ  4

تشير هذه القائمة على سبيل املثال ال الحصر، إلى الكتب التي يستطيع الباحث الرجوع لها             

عند الحاجة، فيما يخص مقياس تقنية البحث. ألن موضوعها مشترك واملادة املتضمنة فيها تفي 

 بالغرض في هذا الشأن. 

 القائمة وغيرها مما يتوفر عليه املكتبة؟  ولكن ما الذي يقود الطالب للعثور على هذه
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 خطوات جمع املادة:

 اإلطالع والقراءة املوسعة في موضوع البحث.ـ  1

 استشارة املشرف فيما يخص املصادر املهمة في البحث، ومن له خبرة علمية ومهنية.ـ  2

أن يستعين في هذه املرحلة بالكتب الحديثة القيمة التي تثبت مراجع ما احتوته في أسفل  ـ3

 الصفحات، ومن الهوامش يحصل الطالب على كثير من املراجع األصلية،  يضيفها إلى قوائم مراجعه. 

 البحث في املكتبات والدوائر املعرفية، وتصفح مواقع املعرفة الجديدة.ـ 4

ي فالتي بين يديه إلى مصادر ومراجع، حتى يتسنى له ترتيبها في قائمة املصادر واملراجع تصنيف الكتب  ـ 5

 نهاية العمل. لإلشارة فقد سبق أن تعرف الطالب على املصدر واملرجع والفرق بينهما. وما هي أهميتها. 

         

  :وتقسيمها تبويب املادة

عالقتها فهناك معلومات نظرية وهي ما يتم استنتاجها من الكتب املقروءة، طبيعة البحث و حسب      

واملعلومات التطبيقية وهي كل ما يحتاجه الطالب في الشق التطبيقي من العمل البحثي، من خالل 

راء املقابالت، األسفار أو الزيارات امليدانية، أو التجارب املخبرية، واملعملية التي تجري على مستوى إج

ختبارات والدراسات، توزيع االستمارات وتجميعها، تحليل البيانات، وإجراء املقارنة بين النتائج، اال 

 واالستعانة باملناهج العلمية املمكنة والتي تساعد على استكمال املوضوع من شتى جوانبه. 

 توثيق املادة:

، ، يكون بصدد مرحلة الكتابةإذا استطاع الطالب بلوغ املادة العلمية الكافية لتصنيف البحث          

ق والشروع في إعداد النسخة النهائية للبحث، كان لزاما عليه تحري املصداقية العلمية والتي يثبتها توثي

ليه في املوضوع، إلى آخر ما انتهى ع املعلومات التي تم جمعها وتبويبها سابقا. وعليه فهو يبدأ بأول عنصر 

البحث. فكل معلومة ال تخص إنتاج الطالب الفكري، فال يمكن إغفالها أو التهميش لها، في مساحة 

مخصصة لهذا العمل. بذكر املصدر أو املرجع الذي أخذ عنه، اسم املؤلف، دار النشر، مكان النشر، 

جربة واألدوات املستعملة فيها، وكذلك تاريخها، عدد الطبعة، تاريخها، الصفحة. أو مكان إجراء ا لت 

           وهناك وثائق أخرى تختلف طريقة التوثيق لها. يأتي الحديث عنها الحقا.والظروف التي تمت فيها. 

إلى  للتوسع في املوضوع وفهم هذه الخطوات؛ فيما يتعلق بجمع املادة وتبويبها وتوثيقها، العودة           

كيفية كتابة األبحاث واإلعداد للمحاضرات قواعد منهجية للبحث في العلوم الوضعية  :كتاب

كيف تكتب بحثا أو رسالة ـ دراسة منهجية، أحمد  . وكتاب:واإلسالمية، محيى محمد مسعد محمود

 شلبي.
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 املطلوب

 

 :يتبع فيها الخطوات اآلتيةورقة بحثية ال تتعدى صفحتين  يتعين على الطلبة إنجاز -

تجنــــــــــب ، بحيــــــــــث عليـــــــــه 02ب معالجتهــــــــــا فـــــــــي مرحلــــــــــة املاتســـــــــر التـــــــــي يعتــــــــــزم الطالـــــــــ وضــــــــــوعاملإختيـــــــــار  -1

 العناوين الشاسعة و املوسوعية و الحرص على محدودية املوضوع يعني له بداية و نهاية 

  للموضوع املختار ضبط إشكالية -2

 الخطة املبدئيةوضع -3

 جة الفصل األول من الخطةمعال -4

  إدراج بعض النتائج املرجو تحقيقها-4

و مرتبــــــــــــة وثقـــــــــــة مفهرســـــــــــة و مأن تكــــــــــــون علـــــــــــى  األساســـــــــــية ثبـــــــــــت ألهـــــــــــم مصـــــــــــادر بحثــــــــــــك و مراجعـــــــــــه-5

 .العلمية توثيقق الر حسب ط

 

 


