الشك أنّ إعداد حبث علمي متسق ومتماسك جييب على كافة التساؤالت ويضيف حماور جديدة ألمر هام لكل طالب يف
املستويات الدراسية املتنوعة ،فهناك العديد من أنواع األحباث منها القصرية اليت تالئم مادة بعينها أو طويلة متقدمة كرسالة
املاجستري والدكتوارة ،لذا عليك امتالك مهارة اإلعداد اجليد للبحث العلمي فهي حلقة هامة يف مسريتك التعليمية املختلفة،

إليك اخلطوات التفصيلية إلعداد حبث علمي قوي ومرتابط.
املرحلة األوىل :ما قبل البحث العلمي

هناك العديد من املراحل التمهيدية اليت تسبق إعدادك الفعلي للبحث وهي ال تقل أهمية عن البحث نفسه ،لرمبا ترتب جناح

حبثك عليه وهي:

 1اختيار موضوع البحثقد حيتار الطالب يف بداية مسريته التعليمية يف اختيار موضوع البحث اجلدير باملناقشة ،لذا عليك أن تطرح األسئلة اهلامة

واليت تبحث عنها يف جمال املادة الدراسية لتكون أكثر شغفًا لإلجابة على هذه التساؤالت ،لذا حدد مشكلة واألسئلة وحوهلا

وابدأ بعدها يف اخلطوة التالية.
2-مراجعة األدبيات

إذا أردت أن تضيف اجلديد عليك مبراجعة ما مت مناقشته من قبل حول موضوعك كي تقدم اجلديد لديك ،وهذا ما جيعل
ملوضوع حبثك قيمة مضافة يف املادة البحثية ،كما تساعدك هذه اخلطوة يف حتديد اإلطار املرجعي أو النظري الذي ستعتمد
عليه إلطالعك على كل هذه املصادر اليت ناقشت أطروحتك ،باإلضافة اىل التحديد الدقيق الشكالية البحث.

3حتديد مشكلة البحثمشكلة البحث هي املوضوع ما يكتنفه من غموض أو ظاهرة ما حتتاج إىل تفسري أو قضية خالف أو سؤال حيتاج إجابة،

ومعنى حتديد مشكلة البحث يعين صياغة املشكلة يف عبارات واضحة مفهومة وحمددة تعرب عن املضمون.
4-تدوين مصادر املعلومات األساسية

يف هذه املرحلة يقوم الباحث بتدوين املالحظات يف بطاقات متساوية ،تلك ملعلومات اليت سوف يستخدمها فيما بعد بداخل
حبثه ،مع تدوين مصادرها أي من أي كتاب أو مرجع او مقالة ،مع حتديد اسم املؤلف ،عنوان الكتاب أو املقال ،والصفحة ،الناشر

وبيانات النشر وسنة النشر ،على إحدى زوايا البطاقة ،وهذا سيكون له أهميته عند عمل الببليوغرافيا النهائية للبحث.

5-جتميع وتنظيم األفكار

بعد جتميع ما يكفي من املعلومات حول موضوع البحث ،يتم ترتيب بطاقات البحث حسب تسلسل األفكار الرئيسة .بعد ذلك
يصبح الباحث ملماً نوعاً ما بنواحي موضوعه وبناءً عليه يضع خطة أو هيكالً عاماً مؤقتاً لبحثه ،البد أن يُراعي فيه الرتتيب
املنطقي املتسلسل والرتابط بني أجزائه وخيتار له عنواناً خمتصراً واضحاً ،على أن تكون هذه اخلطة خاضعة للتعديل من حذف

وإضافة فيما بعد ،ثم يبدأ بكتابة البحث بروية ودقة كمسودة أوىل ،وذلك وفق اخلطة اليت وضعها يف البداية.
املرحلة الثانية  :كتابة البحث العلمي بالرتتيب التالي
1-اختيار عنوان البحث

يعد اختيار عنوان حبث مناسب ومعبّر بدقة عن موضوع حبثك من األمور اهلامة للغاية عند تقييم مدى جودة حبثك العلمي ،لذا
عليك أن تراجع جيدًا مشكلة حبثك ،وتتأكد أن عنوان حبثك يشمل مشكلته األساسية والفرعية وأن يُضيف عنوان البحث

إىل الرسالة ويكون جزء منها وليس زيادة عليها.

2مقدمة البحث أو التمهيدالبد أن تشتمل على متهيد للموضوع الذي قمت باختياره لتوضيح مدى أهميته ،من خالل اإلشارة إىل الفكرة الرئيسية
وأهدافها ومنهجها وعيّناتها وما توصل إليه الباحث من نتائج.
3-توضيح وعرض مشكلة البحث

عليك أن تساعد القاريء يف فهم ما الذي سيجده من حل أو إضافة أو موضوع جديد داخل حبثك من خالل اإلشارة على وجه
التحديد والتخصيص إىل مشكلة البحث ،واليت حياول الباحث حلّها عنها داخل حبثه ،باستخدام لغة علمية سليمة قوية،

فالوضوح العلمي يعد من مسات البحث الناجح املؤثر والذي يدوم طويلًا يف النفع.
4-أسئلة البحث

ترتبط األسئلة يف البحث العلمي بارتباط كمي وكيفي مبشكلة البحث ،مبعين عدد األسئلة اليت ستطرح خالل حبثك ،لذا
جيب أن تغطى أسئلة حبثك كل األسئلة الكبرية والصغرية يف البحث ،ليعبّر عنها بدّقة ختص مشكلة الدراسة وأبعادها
الكمية والكيفية وتأثرياتها وما يؤثر فيها
 -5كتابة أهداف البحث
أهداف البحث العلمي هي الغايات األساسية الدافعة للباحث كي يعمل على حل مشكلة البحث موضوع الرسالة ،يعمل
الباحث العلمي أثناء كتابة البحث على تفنيد اهداف حبثه العلمي بطريقة علمية ممنهجة.

والبد أن يراعي الباحث أن تكون األهداف ذات قدرة على التحقيق والتنفيذ على أرض الواقع ،كما جيب أن يأتي بنتائج
خمتلفة عن الدراسات السابقة اليت ناقشت املوضوع إذا كانت قد تعرضت لنقاشات سابقة.
6-أهمية البحث

أهمية الرسالة العلمية هي اليت توضح جوانب النفع والتطبيق من البحث ككل ،مع اإلشارة إىل احتياج اجملتمع العلمي
والباحثني ملثل هذه الرسالة ،وهنا ميكن اإلشارة إىل أهمية اإلجابة على التساؤالت اليت هي حمل البحث واليت يسعى الباحث
لإلجابة عنها ،فمن خالل اإلجابة عليها يتجلى للباحث أهمية حبثه ،وكلما كانت الرسالة العلمية تتصل جبوانب حياتية
واجتماعية وعلمية وخمتلفة كلما زادت أهميتها وزاد استخدامها واالقتباس منها يف االحباث العلمية األخرى املتعلقة بنفس
املشكلة أو نفس التخصص العلمي.
7-حتديد منهجية الدراسة

منهجية البحث هو املنهج العلمي األكثر مالئمة وتوافقًا مع مشكلة البحث ،حيث خيتار الباحث واحدًا من بني مناهج البحث
العلمي ،ويستخدم الباحث املنهج العلمي ليكون هو املسار العلمي للبحث وطريقة حتديد املشكلة ونتائجها وأدوات الدراسة
من خالله .يعد اختيار املنهج من األمور اهلامة اليت تؤثر على حتديد أدوات الدراسة املناسبة ،واختيار العينات ،وحتديد
الفرضيات العلمية.

8أدوات الدراسةاختيار أدوات الدراسة يف البحث العلمي من اخلطوات اليت تتحدد بناء على منهجية البحث العلمي ،لذا حيرص الباحث العلمي
على اختيار أدوات حبث مناسبة له ليتمكن من اختيارها واختبارها وقياس جودتها ،تتنوع اشكال أدوات الدراسة بتنوع املنهج

والعينة ونوع وختصص البحث القائمني على إعداده وكتابته.

9خطة البحثوهي اخلطوط العريضة اليت سوف يلتزم بها الباحث خالل حبثه ،واليت سيحتاج فيها بالتأكيد إىل مناقشة مع األساتذة واملشرفني
على البحث يف لقاء السمنار وبناءً عليه يشرع الباحث يف العمل على كتابة البحث.
– 10املراجع

وهي املصادر اليت ساعدت الباحث يف الوصول للنتائج واليت تعكس جودة البحث حسب قوتها وصالحيتها ،لذا البد أن حيرص على
كتابة املراجع وفق ضوابط حمددة ويتم إعداد قائمتني واحدة باللغة العربية ،والثانية باللغة اإلجنليزية ،كل على حده،
وأن تشتمل هذه القوائم على الكتب واملقاالت وأية مصادر أخرى استخدمها عند كتابة حبثه ،وقائمة اجلداول إذا تضمن
البحث جداول إحصائية واملالحق اليت تشمل االستبيانات أو الوثائق اهلامة.

