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 أهمية خطة البحث العلمي

 ص به.امساعدة الباحث فً تحدٌد أهداف البحث العلمً الخ  -

شكله فً مساعدة لجنة التمٌٌم على التعرف على البحث ولبوله أو رفضه ألنه ٌمثل البحث   -

 العام.

 لوصول إلى النتابج بشكل أسهل.لباحث التسهٌل على ال  -

 لبحث.الموازٌة ل إعطاء خطة البحث العلمً المٌمة  -

مساعدة المشرف على البحث فً توجٌهه لنصابحه وتصحٌح اإلشكالٌات المتواجد فٌه من   -

 بٌانها فً خطة البحث.تالبداٌة ل

 وأجزاء البحث.حٌثٌات لٌام الخطة بمٌادة الباحث إلى التفكٌر فً كل   -

دور كبٌر فً التنفٌذ التمٌٌد مساعدة الباحث فً تذكر بعض النماط المهمة حٌث أن للكتابة و  -

 والتذكٌر للخطوات.

مساعدة الباحث فً تحدٌد رؤٌة األهداف الساعً إلٌها مما ٌعطً للباحث إحساس ودافع   -

 بحثه العلمً.المتوخاة من لوصول إلى هذه األهداف ل هلوي ٌعمل من خالل

 قسم الفنون



 البحث العلميخصائص خطة 

 الوالعٌة فً التخطٌط والكتابة لخطوات وأسالٌب البحث العلمً. -

 الموضوعٌة فً تسلسل األحداث. -

 الترابط والتكامل بٌن خطوات وإجراءات البحث العلمً. -

 ة الخطة لنفس النتابج فً حال التكرار للبحث بنفس تمنٌاته.ٌإمكانٌة ولابل -

 فة اإلنسانٌة.ضاف على المعرٌاء غنإكون البحث إثراء و -

الخصوصٌة فً البحث العلمً من خالل تركٌزه على تحمٌك األغراض المحددة إضفاء  -

 منه.

ن ٌكون ساعً وراء الحمٌمة ووراء إٌجاد أفضل الحلول ألعلى البحث العلمً التأكٌد   -

 للوصول إلى األهداف المحددة.

 شروط خطة البحث العلمي

لدراسات واألبحاث السابمة التً لدٌها صلة فً تأسس على االطالع الواسع للباحث على ات  -

 مجال وموضوع البحث.

 الترابط بٌن عناصر الخطة ووحدتها وتكاملها.تتمٌز ب  -

 الترتٌب المنطمً لعناصر الخطة.إضفاء صفة   -

 ضمنها لعناصر مترابطة فً المشكلة ومحاولة اإلجابة عنها.ت  -
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 مواصفات خطة البحث الجيدة

هنان العدٌد من العناصر والنماط المهمة التً ٌجب على الباحث مراعاتها عند كتابة خطة 

 البحث العلمً، حٌث ٌجب علٌه الحرص عند كتابتها إلظهارها بأفضل وأشمل شكل.

ى الباحث مواعاة ترابطها حٌث هنان عدة واصفات لخطة البحث العلمً وٌجب عل

ومالبمتها لبحثه العلمً، فإن انمطاع جزء منه ٌعمل على التوازن والخلل فً كافة أجزاء خطة 

 البحث العلمً.

فٌجب على الباحث إظهار الجهد الذي لد بذله فً إنشاء هذه الخطة الهتمامه بناج البحث 

السابمة فً نفس مجال البحث والتً  وإفادة المجتمع، وذلن بذكره للمصادر والمراجع والدراسات

 لد اعتمد علٌها. باإلضافة إلى ذكر الدراسة المتأنٌة والمٌدانٌة التً لد لام الباحث بها فً بحثه.

واألهم من هذا كله هو الوصف والعرض الواضح لهذه المعلومات والبٌانات، بحٌث ٌشعر 

 ع.المارئ فً أهمٌة موضوع البحث والتأكٌد على إفادة المجتم

 كتابة خطة البحث لدى جب التركيز عليها النقاط الوا

إظهار الباحث العاللة بٌن متغٌرٌن أساسٌٌن فً البحث العلمً وذلن من خالل أسبلة البحث 

 العلمً المطروحة.

 قسم الفنون



ذكر الباحث للمصور والنوالص التً ٌراها فً الدراسات واألبحاث السابمة، باإلضافة إلى 

إلى اختٌار موضوع البحث وكٌفٌة تمٌٌزه وتغطٌته لهذا المصور  ذكره األسباب التً أدت به

 والنمص السابك.

   الوضوح فً تفضٌل الباحث بحثه عن األبحاث السابمة، وإظهار الفرق بٌنهم.

ذكر الباحث للتطورات التً حدثت فً العالم منذ التولٌت ألخر بحث لد تحدث عن نفس 

 الموضوع.

 والفصحى.استخدام الباحث للغة السلٌمة 

معرفة الباحث فً منهج البحث العلمً والفوابد من هذا المنهج لمدرته على اختٌار منهجٌة 

 تناسب بحثه العلمً، لما ٌتبع المنهج الخاطا من نتابج خاطبة.

 اختٌار الباحث للمصادر العلمٌة التً تتناسب مع بحثه والفابدة لٌس بالكم إنما بالفابدة.

 ته والعمل على إثبات هذه الفروض فً محتوى البحث.تحدٌد الباحث لفروض دراس

 معرفة الباحث فً مجتمع البحث، كً ٌموم باختٌار عٌنة مناسبة منه.

ٌجب على الباحث التفسٌر للمفاهٌم المصطلحات التً ٌمكن أن ٌفهمها المارئ بشكل غٌر 

 صحٌح، أو التصعب من فهمها.

والتً سوف تعمل على معالجة المعلومات  تحدٌد األسالٌب اإلحصابٌة المستخدمة فً البحث

 والوصول إلى النتابج.

 لدرة الباحث على تخٌل األبواب والفصول الربٌسٌة لبحثه العلمً.

 خطة البحث  ةكتابأثناء قع زالت ت

التً ٌالحظ ولوع الباحثٌن فٌها، بالتحدٌد الباحثٌن الجدد ومن أكثر  الزالتهنان العدٌد من 

 هذه األخطاء هً:



ء الباحث لخطة البحث العملً ولت غٌر كافً، واعتباراها خطة غٌر مهمة أو إعطا

 روتٌنٌة.

 اعتماد العدٌد من البحثٌن استطاعتهم التغٌٌر والتعدٌل فً بحثهم ولتما ٌشاؤون.

العجلة والتسرع فً كتابة الباحث لخطة البحث العلمً، باإلضافة إلى عدم التدلٌك بها 

 ومراجعتها.

 حث ألفكاره بشكل مستمر، ثم تحدٌده ألكثر األفكار مالبمة للبحث.عدم تسجٌل البا

عدم امتالن الباحث للمدرات التً تمكنه من تحدٌد المصور المتواجد فً الدراسات واألبحاث 

 السابك.

 عدم استخدام الباحث لألدوات واألسالٌب المناسبة إلظهار بحثه.

 ألخطاء اإلمالبٌة.صٌاغة الباحث للممدمة بأسلوب ضعٌف وٌحتوي على ا

 عدم تولً البحاث اهتماما كبٌراً فً اختٌار عنوان البحث.

 عدم صٌاغة مشكلة البحث بشكل واضح وبأسلوب علمً.

 :جب على الباحثتويوعليه، 

 تجنب األخطاء.

 تجنب التحرٌفات.

 .هالمٌام بتحفٌز عمل

 تمدٌم استراتٌجٌة فعالة ولابلة للتطبٌك.

 المناسب.استخدام التفاصٌل بالشكل 

 التضمٌن للبٌانات األولٌة فً البحث.

 فً نفس مجال البحث. هإظهار تعدد خبرات
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  ل على خطة بحثيثتم

ٌعمل الباحث على تحدٌد األبواب والفصول الربٌسٌة  :. فً أولى خطوات خطة البحث0

 .اعلٌها خطة البحث، واختٌار عناوٌنه يتحتوالتً 

حٌث ٌموم الباحث فٌها بالحدٌث عن فكرة البحث  . البدء فً كتابة ممدمة خطة البحث،0

 باختصار، من جمٌع الجوانب وبذكر كافة األمور.

. من ثم البدء فً كتابة مشكلة البحث التً أدت إلى لٌام الباحث فً هذا البحث 0

لى عدة تساؤالت متكونة لدى الباحث، حول الموضوع، بحٌث ٌموم وهً تحتوي ع العلمً،

  الباحث فً محاولة حلها.

ٌحتوي على عدد من التساؤالت )كٌف، متى، أٌن، لماذا،  ٌتم استخدام جدول .4

 وذلن لتولٌد أسبلة البحث العلمً من هذه الكلمات الربٌسٌة مثل: ماذا(،

 ما الفرق بٌن العنصر األول والعنصر الثانً؟

 كٌف ٌعمل العنصر المحدد؟

 ما هً إمكانٌات العنصر المحدد؟

 . باإلضافة على التخلص من األسبلة التً لٌس لدٌها عالفة فً الموضوع.5

 قسم الفنون



. ومن ثم ٌذهب الباحث إلى تحدٌد أهمٌة بحثه العلمً وذلن من خالل إظهاره للفوابد 6

 إلضافات فً مجال البحث العلمً.وا الناجمة منه،

ٌموم الباحث بذكر الحدود الزمانٌة والحدود المكانٌة  . بعد تحدٌد أهمٌة البحث العلمً،7

 للبحث العلمً التً ٌموم علٌها.

. بعد ذلن التحدٌد والتفسٌر لمصطلحات البحث التً ٌمكن أن ٌموم المارئ بفهمها بغٌر 8

 .أو بعدم فهمها لعدم تداولها الصحً،

. ثم تأتً مرحلة استعراض الباحث للدراسات والبحوث السابمة التً لد استخدمها وذكرها 9

حٌث ٌموم بذكر أوجه التشابه واالختالف بٌن هذه األبحاث وبٌن بحثه  الباحث فً بحثه العلمً،

العملً، مع ذكر مواطن المصور لهذه األبحاث باإلضافة إلى ذكر كٌفٌة تغطٌة البحث هذا 

 المالحظ فً األبحاث السابمة.المصور 

وذكر  . بعد ذلن ٌموم الباحث بتحدٌد المنهج الذي سوف ٌموم باتباعه خالل بحثه العلمً،01

 األسباب الذي دفعته إلى استخدامه هذا المنهج.

 البحث: ياتمنهجبعض ذكر 

 منهجٌة البحث التارٌخً. -

 منهجٌة البحث الوصفً.  -

 ٌر.منهجٌة البحث عن التطوٌر أو التغٌ  -

 منهجٌة االرتباط.  -

 منهجٌة دراسة الحاالت أو الطرق الحملٌة.  -

 منهجٌة البحث الممارن أو السببً.  -

 منهجٌة البحث التجرٌبً.  -

 منهجٌة البحث شبه التجرٌبً.  -



 

 

 منهجية البحث :المادة البيداغوجية
 جذع مشترك

 د.إميمون بن براهيم
 

 14 الحصة

 :لبياناتاجمع  ها الباحث عندفياألخطاء التي يقع  

فمدان التوازن والتكامل بٌن الباحث وبٌبة العمل أو العٌنة، وهذا ٌؤدي للتأثٌر على عملٌات  -

 جمع ولٌاس البٌانات.

تغٌٌر الباحث لبٌبة العمل، وذلن إلمكانٌة حصوله على البٌانات والنتابج المطلوبة التً لد   -

 لصدها الباحث فً بحثه من األساس.

واألغراض التً ٌجب استخدامها فً البحث بمصد جمع البٌانات، بحٌث اإلهمال لألدوات   -

  ٌؤثر ذلن على العٌنة المحددة وعلى دلتها.

  استخدام الباحث لمماٌٌس متدنٌة فً البحث، لد ٌؤدي إلى استخراج نتابج خاطبة.  -

ح استخدام مماٌٌس وأدوات ال تتوفر للباحث الفدرة الكافٌة له فً استخدامها، بحٌث ٌصب  -

 هنان اختالط بٌن أهمٌة النتابج المتواجدة.

 اعتماد الباحث على مصادر ثانوٌة فً جمعه للبٌانات، وإهماله للمصادر األولٌة.  -

ثم أخر الخطوات فً كتابة خطة بحث علمً وهً لابمة المصادر، حٌث ٌموم الباحث بكتابة 

وذكرها الباحث فً بحثه، حٌث  كافة الدراسات واألبحاث والمصادر السابمة التً لد استند علٌها

ٌجب على الباحث المعرفة بطرٌمة كتابة المصادر واألهمٌة الكامنة وراء ذكرها فً خطة البحث 

 العلمً، باإلضافة إلى االبتعاد عن األخطاء التً لد ولعت فٌها األبحاث السابمة.

 قسم الفنون



 العملً:الفهارس حٌث فٌما ٌلً األهمٌة للفهارس فً خطة البحث مختصر ونذكر بشكل 

 تعمل الفهارس على توثٌك المصادر التً لد اعتمد علٌها الباحث فً بحثه.  -

 تعمل على التسهٌل على المارئ لالستفادة بشكل أكبر من البحث.  -

 التدلٌل على المدرة التنظٌمٌة للباحث وصبره على إجراء كافة أجزاء البحث.  -

 زاء البحث.تعتبر الفهارس معٌار محدد من خالله ٌمكن وزن صحة أج  -

 إفادة المارئ من حٌث لراءته لألبحاث الكاملة المتواجدة فً الفهرس فً حال حاجته إلٌها.  -

لهذا نرى فً مثال خطة البحث العلمً الدور الكبٌر فً التسهٌل على الباحث لتجنبه الولوع  

 فً األخطاء أو التعرض لنسٌان بعض المعلومات أو األفكار التً لد تخطر فً ذهنه.

 لعوامل المؤثرة على صالحية خطة البحث ا 

إن البحث العملً وخطته ٌتأثرون فً البٌبة المحٌطة بهم، وهذا التأثٌر علٌهم ٌعمل على 

 التأثٌر على النتابج المحممة للبحث العلمً، حٌث أن من هذه العوامل:

طبٌمٌة بحٌث تشمل معرفة الباحث الت لدرات الباحث وخبراتها العلمٌة لمٌامه فً البحث: -0

والنظٌرة لطرق وأسالٌب التخطٌط والتنفٌذ للبحث العلمً،باإلضافة إلى أخاللٌاته فً 

 المحافظة على دلة النتابج الخاصة فً مخرجات هذا البحث.

من عٌنات وتسهٌالت، وكل شًء  ،إتاحة بٌبة البحث لكافة اإلمكانٌات الممكنة للبحث -0

ُ ذات إمكانٌات محدودة، إداري فً المحٌط، حٌث أن اإلمكانٌات المحدود ة تنتج أبحاثا

 وعلى العكس من توفر اإلمكانٌات بشكل جٌد، فإنه ٌنتج بحث عملً أفضل.

 واقعيةخطة بحث رسم كيفية 

 خطة والعٌة مدروسة بشكل لوي.ضبط  -

 تضمٌن البٌانات األولٌة فً خطة البحث.  -



 .أصٌلةمصادر وبٌانات ومعلومات على االستناد   -

 باع األول عن خطة البحث جيدةكيفية جعل االنط 

 صفحة. 05دد صفحات الخطة عن تعدى عبأن ال ت االختصار،ضرورة  -

فإذا كان الباحث غٌر متمكن فعلٌه طلب  كتابة الخطة بعناٌة كبٌرة من لبل الباحث،  -

 المساعدة من شخص متمكن.

سبة لعناوٌن تلن باإلضافة إلى االختٌارات المنا التخطٌط الجٌد لأللسام واألفكار المتنوعة،  -

 األلسام.

استخدام رسومات موضحة وبارزة تعمل على إعطاء الباحث فكرة واضحة وسرٌعة عن   -

 البحث الممترح.

التركٌز على العمل نفسه ولٌس التركٌز على نفسن، بحث ٌجب أن ٌتم فً الخطة   -

  ولٌس عظمتن أنت كباحث. التوضٌح لمدى عظمة العلوم،

 مثل األخطاء اإلمالبٌة والنحوٌة. اضحة بشكل كبٌر،تجنب التعرض لألخطاء الو  -

 تجنب االدعاءات المبالغ فٌها والتضخٌم فً الوصف.  -

تظهر النسخة االحتٌاطٌة، واحدة فً النهاٌة ٌنصح بتمدٌم أكثر من فكرة جٌدة، بحٌث لو تم فشل و

 باإلضافة إلى أن أكثر من فكرة تعمل على إلناع اللجنة.

صمٌم الخطط البحثٌة بشكل منفصل محاولة الستخدامها فً أكثر باإلضافة إلى ضرورة ت

 من مكان أو دراسة.

 تقييم البحثهنات تقع في 

 للة تولر المعاٌٌر العلمٌة المناسبة فً الحكم على البحث. -

 لٌام غٌر مختصٌن فً موضوع البحث بتمٌٌمه.  -

 إدخال لألهواء واإلرادات الشخصٌة فً البحث.  -
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