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 :البحث العلمي 

 

 البحث تقابله لغة عدة مرادفات، نحو: التتبع، التحري، التنقيب...

 والبحث اصطالحا " دراسة موضوع معّين بغرض الكشف عن حقيقة ]علمية[

در ومستخدما مصا، متتبعا قواعد منهجية، والوصول إلى نتائج ]معرفية[ جديدة

 ( 4-3متعددة ومتنوعة" )إبراهيم ب، ص:" ومراجع

 

 

 :مستويات البحث العلمي 

 

 40-20) ألعمال الموجهة، تقارير التربص المرتبطة بمقرر مادة معينةا -

والهدف  :(1صفحة 70 -40) ، تقارير مرتبطة بالتخرج، مذكرة التخرج(صفحة

 من هذه البحوث القصيرة:

 

 الطالب على استخدام المصادر والمراجع تدريب -

 كيفية جمع المعلومات وترتيبها -

 تلخيصها -

 

 (صفحة 100إلى  70الماستر / الماجستر: ) -

 تمكن الطالب من استخدام أدوات البحث -

 تحليل المضمون -

 استخالص النتائج واألفق التي يمكن أن تضاف إلى البحث -

 

 

                                      
 (8)عدد الصفحات مرتبط بالمدة الزمنية الممنوحة إلتمام البحث( )إبراهيم ب، ص: 1
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 صفحة( 500إلى 300صفحة/ د.دولة: 100الدكتوراه: )د.علوم:تفوق 

 الحداثة واألصالة -

 إسهام علمي ]جديد[ في مجال التخصص -

 

 (8-7)إبراهيم ب، ص: توثيق لعمل علمي مستقل ]يحمل اسم الباحث[ -

 

 خصائص البحث العلمي: 

 

  

 لكتابة العلمية األكاديمية ]وليست األدبية أو الصحفية[ا -

 والفاعلة[ االعتماد على المصادر والمراجع ]القريبة من الموضوع والتخصص -

 التدقيق وتحري المعلومة]بالرجوع إلى أصل المعلومة إْن أمكن[ -

قواعد االلتزام بقواعد المنهجية: خطة/ التوثيق/ اإلحالة/ االقتباس/ عالمات الترقيم/ -

 اللغة واإلمالء

 ]ربط الدراسة التطبيقية بالجانب النظري[ -

 (9-8التحليل والنقد ]والتمثيل[ واالستشهاد )إبراهيم ب، ص:  -

بأسلوب مهذب  المناقشة )مناقشة اآلراء المختلفة دون تهيب ودون مجاملة، -

 (36وموضوعية تامة( )دليل إعداد...، ص:

تجنب استخدام ضمير المتكلم )أنا، نحن، أرى، نرى، توصلت إلى...وبالمثل  -

ضمير المخاطب، واألفضل استخدام ضمير الغائب أو الفعل المبني للمجهول...( 

 (37إعداد، ص:)دليل 
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 :شخصية الباحث العلمي 

 

 (102غير ضعيفة أو مهزوزة...]ذات[ نشأة علمية( )موفق ع، ص:) -

 (19)عندها الرغبة في الدراسة( )علي، ص: -

 تفكيرها تفكير نقدي غير استهالكي، ما يمكنها من: -

 نقلهإبداء الرأي فيما ي -) -

 الترجيح بين اآلراء المتعددة -

 المناقشة -

 (103-102التحليل( )موفق ع، ص: -

الحرص والمسؤولية )فيجب أن يفهم الباحث أنه هو المسؤول األول واألخير عن  -

 (24نجاح أو فشل بحثه( )أبراهيم ب، ص:

اقتباس وتسليم باآلراء( )موفق ع، غير استهالكية  )فالبحث ليس مجرد جمع و -

 (103-102ص:

 سليمة ن حيث القواعد واإلمالء واألسلوب علميةلغة تملك أْن  -

علي، ) إتقان اللغات األجنبية لالطالع على الدراسات والمراجع باللغات األجنبية() -

 (19ص:

 (19التخصص، العلمي أو المهني )علي، ص: -
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 أو الدكتوراهالماستر/ أو  /التخرج مخطط عام لمذكرة: 

 

 نوان البحثع -

 اإلهداء -

 الشكر -

 المقدمة -

 مدخل )اختياري( -

 الفصول -

 الخاتمة -

 المالحق -

 المراجع -

 الفهرس -

 

 :طريقة اختيار موضوع بحث 

 ]السينما، الفنون  نحو: المسرح، أوال، اختيار موضوع عام من موضوعات ]التخصص

 األخرى...

 نحو ،ثانيا، اختيار موضوعات ]فرعية[ من املوضوع العام: 

 الموضوع العام: المسرح -

 حيالموضوعات الفرعية: التمثيل في المسرح/  اإلخراج المسرحي/ النص المسر -
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 املراد دراستها  نماذجلأو لاملختارة،  ملوضوعات الفرعيةراجع اثالثا، القيام بدراسة استطالعية مل

نصاب  عددها  يغطي بحيث كاف ؟ وهل وجودهادوجت هل  ،يف التطبيق

أطروحات/  كتب/مقاالت/ ضرورة تنوع المراجع:ى اإلشارة إل، مع البحث

مة نفاضل بين ومن ث مراجع من األنترنيت، ...مقابلة/ استبانة /صحف

وهذا المثال يوضح معنى المفاضلة  الموضوعات، ونختار األهم فالمهم.

 على الجانبين، النظري والتطبيقي:

 مرجعا 55التمثيل المسرحي  -

 مرجعا 65اإلخراج المسرحي  -

 مرجعا 75النص المسرحي  -

 األرشيف مفقود( ) كذا الهواة في مدينة مسرح -

 التمثيل في المسرح الجزائري " فالن بن فالن... نموذجا أو أنموذجا" )موجود -

 (على مسافة كذا

خارج  أحفادهواحد من عند  النص المسرحي " مسرحية كذا .. أنموذجا" )موجود -

 (تراب الوطن

 

 رابعا: صياغة عنوان للبحث 

 

  مقدمة/الفصل األول)بعنوانه، وعنوان صياغة خطة بحث أولية: خامسا

)بعنوانه، وعنوان مباحثه(... الخاتمة/ المالحق )إْن  مباحثه(/ الفصل الثاني

 وجدت(/ قائمة المراجع/ الفهرس.
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  الموضوع الجّيد يؤتى بعد:موضوعات البحث: مصادر 

 

  [أطروحاتو لرسائ :السابقة]للدراسات  ناقدةقراءة  -

  ،للمقاالت -

 (95)موفق ع، ص: [القريبة من مجال التخصص]لبحوث ل -

 أساتذة التخصصاستشارة  -

 

 :التوثيق 

 

تلتزم الهوامش القواعد العلمية المنهجية للتوثيق العلمي، وتكتب الهوامش بأرقام 
  ي:أتة، ويراعى عند كتابة الهامش ما يمتسلسلة وتوضع في نهاية الدراس

 .الصفحة سنة النشر، ،دار النشر ،مكان النشر ،المؤلف، عنوان الكتاب :الكتاب -
 السنة،  ،العدد اسم الدورية )البلد/المؤسسة(، ،المقال عنوان ،: المؤلفالدوريات -

 الصفحة.
: اسم المؤلف، عنوان الرسالة، الدرجة العلمية للرسالة الرسائل الجامعية -

م المشرف ولقبه، قسم/المعهد، الجامعة، السنة، )دكتوراه/ماجستير(، التخصص، اس
 الصفحة.

المؤلف، عنوان المداخلة، عنوان المؤتمر، تاريخ االنعقاد، المداخالت: اسم  -
 .الجامعة، البلد
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خ : اسم المؤلف، عنوان المقال، تاريخ نشر الصفحة، تاريالنصوص االلكترونية -

 .يلبالتفص لكترونياالطالع عليه، عنوان الموقع اإل
 

 

 

  :مالحظة 

 :للمزيد يمكنكم زيارة موقعي اإللكتروني على الرابط 

zouira.simplesite.com-http://ayad 

 

 نهجة البحث العلميمتحميل على نافذة: وال

 

 صفحة الفصل الرقمي للطالب:  أو على 

32632869/posts-https://new.edmodo.com/groups/ 

 

  قناتي على اليوتيوب:   قناة عياد زويرة التعليميةعلى أو 

  االتصال: أوira@yahoo.frayad.zou 

 

 0663824729 

 

http://ayad-zouira.simplesite.com/
https://new.edmodo.com/groups/-32632869/posts
mailto:ayad.zouira@yahoo.fr

