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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 متهيد
فالبحث يعين التفتيش والتنقيب عن مسألة معينة للوصول  .يعد أحد املقومات األساسية للحضارة والتقدم البحث العلمي

يعين البحث عن الشيء أي التفتيش عنه، فإنه يف اًلصطالح يدور حول ذات املوضوع أي بذل لغةا وإذا كان البحث . إىل حقيقتها
هو التقّصي املنّظم، وابتّباع أساليب : البحث العلمي) .بني حقيقتهتتاجلهد يف التحري والتفتيش والتتبع والدراسة ملوضوع معني حىت 

 .(كد من صّحتها، أو تعديلها، أو إضافة اجلديد هلاومناهج علمّية حمددة للحقائق العلمّية، بقصد التأ

صااااالح عل  أن البحوث العلمية تعد ركيزة القرارات الصااااائبة يف مواجهة املشاااااكل والتغلب عليها أو يف السااااعي للتطور أو اًل
ة مسة تقرتن بقوة خمتلف ميادين احلياة سااواء كانت للحكومات أو مسسااسااات القطاع اخلاأل أو األفراد، حيث أصاابحت البحوث العلمي

 اجملتمعات وتقدمها يف العصر الراهن.

ها ن. فاملوضوعات ًل تكشف عن نفسها بسهولة، لكالبحث/هو اختيار موضوع الدراسة الباحثلعل أصعب جزء يف عمل 
أو  اا ذاتيتياراا اختظهر وتتضااااااا عندما يقرأ الطالب كثماا يف موضااااااوع معني مدفوعاا برغبة ذاتية  وبغو النظر عن موضااااااوع البحث أكان 

عرضاها عل  و  ن يتم عمل ما يسام  خطة ثثأل قبل البدء بتنفيذ أي دراساة أو ثث فضا  ي  ف  البحثمن املشارف عل   اا مباشار  اا تكليف
كأن   ازاء منهأجو أتغيم موضاااوع البحث  فيها عليها مباشاااراا وقد يطلب يتم املوافقةقد  أو جلنة خاصاااة ملناقشاااتها حيثمشااارف البحث 

ا(، كان  ...خرى لتطبيق البحث ولكن يظل املوضااااااااااااوع ذاتهأيطلب البحث عن طريقة  )كلما كان البحث أكثر ضييييييييييقحتا )أكثر كديدحت
 أكثر صالحّية، والعكس ابلعكس.(

طالع والقراءة عل  ًلهي أهنا تضع الباحث عل  الطريق الصحيا حيث أنه إبعداده هلا من خالل افوائد خطة البحث من 
من عدمه وما الصاااااااعوقت ال  قد  موضاااااااوع البحثمكانية تطبيق إوأثاث ساااااااابقة وكتب ذات عالقة موضاااااااوع ثثه سااااااامى  دراساااااااات

مثالا او هنالك صااااعوبة يف توفم بعو  يف تنفيذهممكن له أن ينفذه أم أن التكلفة املادية سااااتكون معرقلة  املقرتحوضااااوع امليواجهها وهل 
تنفيذ البحث  أن هو بدإ اا كبم اا  سااااااااااتوفر عل  الباحث جهداخلطة    حيث أنق بعو طرق العملدوات واملواد وكذلك صااااااااااعوبة تطبياأل

 .دون عمل مثل هذه اخلطة

وتقدميها يف شكل  إمتامهاوإرشاده إىل كيفية  إعداد خطة حبث إىل مساعدة الطالب على البدء يف العمليهدف هذا "
ونوصي الطالب ابلرجوع إىل املشرف على دراسته . ابإلرشادات الواردة هبذا الدليلوال يعين هذا أن يتقيد الطالب حرفيحتا  .أفضل

 ".لدراسته هلالسرتشاد برأيه عند إعداد
 ،للجميع دوام التوفيق والسداد،، منياحت مت

 

 عالء الشرماين 
 تعز | اليمن 

 +967 773345822اتف: اهل
 alshormani020@gmail.com  ربيد اإللكرتوين:ال
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 املقدمة
ًلبد من وضاااااع خطة كاملة، هي يف احلقيقة رسااااام عام هليكل البحث،  دد معامله، وا فاق ال   قبل البدء يف كتابة البحث

التخطيط لبحث عملية هندسية لتنسيق مباحثه، والتالؤم بني  نليس من املبالغة يف شيء أن يقال: "إ ستكون جمال البحث، والدراسة.
أجزائه، وإظهار ما يساااااااااااااااتحق منها اإلبراب، والرتكيز، فالباحث كمهنداب معماري، يهتم قلرتكيبات، والقطاعات فيما بينها، كما يهتم 

تالؤم بني األجزاء، يف صاااااورة متناسااااابة، قلشاااااكل اخلارجي، وإمنا يتميز مهنداب عن مخر كما يتميز قحث عن مخر بلمسااااااته الفنية، وال
البحث دون خطة ساااااااااابقة مدروساااااااااة بدقة، وعناية مضااااااااايعة للوقت، وتبديد للةهد  ألن إمهاهلا، والبدء بكتابة البحث  وعرض أخاذ".

املباحث فيما دوهنا، رمبا يضااااااااطر إىل إعادة الكتابة بعد اسااااااااتنزاف الكثم من الوقت، واجلهد، حيث يتبني عدم الرتابط، والتنساااااااايق بني 
  بينها، فيكون من الصعب إعادة تنظيم البحث كلية بعد كتابته.

خطة البحث هي رساااام صااااورة كاملة عنه، وكل عنصاااار فيها يكمل جانباا من جوانب تلك الصااااورة، هذه املرحلة هي أنسااااب 
ما بعد الكتابة، والساااام يف البحث املراحل لرتتيب موضااااوعات البحث، وتنساااايقها  حيث إهنا ًل تزال رؤواب أقالم، وخطوطاا عريضااااة، أ

ا. ما من شااك أن القراءة يف املصااادر، واملراجع، ومظان البحث، ومناقشااة مع املشاارف، والرجوع  فإن التحوير يكون صااعباا، وأكثر تعقيدا
عل  وضع خطة جيدة،  إىل ما ميكن الرجوع إليه من الشبكة املعلوماتية الدولية )اإلنرتنت( وتدوين ذلك سيكون هلا جمتمعة أكرب العون

إن هذا ساااااايساااااااعد عل  تزويد الباحث قلعناصاااااار املهمة، ووضااااااعها يف خطو  غريضااااااة، تعد معاي يف طريق البحث، والكتابة، بل هي 
 مفتاح موضوعاته.

 إن إبراب البحث يف عناصاار، وخطو  رئيسااة منسااقة، ساايساااعد عل  معاجلة املوضااوع، ودراسااته بطريقة هادئة، وتفكم منظم. 
ة هذه اجملموعة من العناصااار أمام نظر الباحث تعطيه تصاااوراا كامالا للموضاااوع، وتتيا ًمله ذهنياا قبل عمل املساااودة، ومن   يتمكن رؤي

الساااااام عل  هذه الطريق ميكن الباحث من إدرا    هو نفسااااااه من نقده، وفحصااااااه من الناحية العلمية، والفكرية، وترتيبها ترتيباا منطقياا.
ا تتبني ثغرات البحث، و  جوانب الضااااااعف فيه، فيعمل عل  تفاديها، وإعادة تنظيمها، وإضااااااافة مادة جديدة هلا، ومن خالل ذلك أيضااااااا

ا يف البحث، وهو ينمو ويتسع كلما ابدادت دراسته   املواطن ال  حتتاج إىل الرتكيز واًلهتمام. كل عنصر يف اخلطة يشكل موضوعاا رئيسا
ًلبد أخماا أن تكون النتيةة ال  يتوصل إليها  يسم يف اجتاه النتيةة بشكل طبيعي وغم متكلف.عمقاا. وأي عنصر يف اخلطة ًلبد أن 

  البحث هي النهاية املنطقية، واخلامتة الطبيعة ال  مهدت هلا الدراسات السابقة.

ياغتها يف قالب تعبمي سااليم، ما دمنا نعتقد أمهية وضااع اخلطة، والعناصاار الرئيسااية يف هذه املرحلة، فالبد من العناية  ا، وصاا
ليتحر الباحث يف وضاااااااااااااااع خطة البحث تفادي  جيعل قإلمكان معرفة املراد منها، وما الذي نريد أن نقوله حوهلا عند كتابة البحث.

 التقساااااااايمات العديدة املعقدة ال  تربك القار ، وتبعث عنده احلمة واًلختال   إذ كلما كانت التقساااااااايمات واضااااااااحة، ومبسااااااااطة كان
دعاء أبن خطة واحدة هي السااااليمة. بل ميكن أن تكون يف أشااااكال، ومناذج عديدة، إًل أنه اًل ميكن  اسااااتيعاق القار  أيساااار، وأ ل.

األفكار  (2) املشاااااااااااااااروع الرئيس يف البحث، أو املشاااااااااااااااكلة. (1) مهما اختلفت، أو تعددت فالبد أن حتتوي عل  ثالثة أمور جوهرية:
هذه األمور الثالثة هي املنطلق لوضااااااع خطة كاملة للبحث، كما يوضااااااا فيها  الواثئق، واملصااااااادر. (3) الرئيسااااااة، واألخرى املساااااااعدة.

اخلطة الناجحة يف ال  ميكن ألي شخص  النهج الذي سيسم عليها الباحث، والتقسيم العملي ملوضوعات البحث يف أبوابه، وفصوله.
 ار الباحث وميوله.أن يتعقلها، ويتفهمها منطقياا، ويتابع من خالهلا أفك
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 ما هي خطة البحث؟
يطلب من الباحث عادة إعداد خطة لبحثه عادة. ويكون طلب أعداد اخلطة من قبل املشااااااااااارف عادة، أو من قبل اللةنة أو 

خطة  اجلهة املكلفة بقبول البحث، أو رفضااه أو تعديله، أي تعديل خطته. أما خطوات إعداد وإزاب البحث فهي مرتبطة قملوافقة عل 
 البحث وإقرارها.

فخطة البحث إذن هي اخلطو  العريضااااااااة ال  يساااااااارتشااااااااد  ا الباحث عن تنفيذ البحث. وهذا يعين أن خطة البحث ختطط 
وإن للبحث قبل تنفيذه، بغرض حتديد مجيع أبعاده وجوانبه، ابتداءا مبشكلته وأمهيته وأهدافه، ومروراا بوسائل مجع بياانته ومعلوماته. كما 

 البحث تسسس وتوضا أيضاا التنفيذ، من حيث طريقة عرض وحتليل البياانت، وتبويب معلومات البحث.خطة 

خطة البحث هي هيكله وصيييييييورة متكاملة عنه، كل عنصييييييير فيها يكمل جانبحتا من جوانب تل  الصيييييييورة، ولكل حبث "
بحث، وغري ذل  من املؤثرات اليت تتصيييييييييييل خطة عامة ختتلف من حبث آلخر، تبعحتا ملوضيييييييييييوع أو نوع املادة أو املدة ا ددة لل

 "ابلظروف املختلفة اليت كيط بكل موضوع.

 خطة البحثالغرض من 
أغراض خطة البحث  ، لذا فأنن موضااااااااااوع وضااااااااااع خطة للبحث، هو أمر يف غاية األمهية لدى الباحثني ولدى املشاااااااااارفني عليهمأ

 فيمكن تلخيصها يف ا يت:

 .عرض وتقدمي وصف خمتصر ملشكلة البحث (1
 حصر وعرض الدراسات السابقة، ذات العالقة مبشكلة البحث. (2
 حتديد هدف أو أهداف البحث، الذي ينبغي أن يكون خمتلفاا عما ذهب إليه الباحثني يف الدراسات السابقة. (3
 حتديد إجراءات الباحث واخلطوات ال  سوف يتبعها الباحث يف تناوله ملشكلة البحث. (4
 ملعلومات ال   تاجها البحث، وحتديد وسائل وطرق مجعها.تشخيص وحصر طبيعة البياانت وا (5
 تنظيم وتبويب خطة البحث قلطريقة األمثل لتناول املشكلة، مع حتديد ملناهج البحث ال  سوف يتبعها الباحث. (6

فصاااااايل فهي ت اخلطة النهائيةبعد أن يكون قد كون فكرة واضااااااحة بعو الوضااااااوح عن موضااااااوعه، أما  اخلطة األوليةيعد الباحث 
وتفريع لكل املشكالت الرئيسة والفرعية، وقد يظهر الباحث يف ضوء التغذية الراجعة ال  يتلقاها بواسطة الس منار )موضع تبحثه حلقه 
دراسااية(، أو بعد اسااتشااارة ذوي خربة يف جمال ثثه أو أخذ معلومات من مسسااسااة أو هيفة علمية تفيده يف هذا الشااأن، يضااطر إىل أن 

. هاالن اخلطتان ًل ميكن إعدادها إًل بعد أن يكون الباحث قد قام بقراءة واسااااااااااعة للمصااااااااااادر جيري تعديالا   أو تغيماا بايدة أو نقصاااااااااااانا
واملراجع حول موضاااااااااااااوع البحث ومناقشاااااااااااااتها، أو قام مبالحظات حول ظاهرة يدرساااااااااااااها، ثيث أن القراءة واملالحظة تنم طريقة ومتده 

ا صاالة وثيقة ببحثه، وتساااعده قلتاى عل  وضااع خطة جيده، تربب عناصاارها يف خطو  منسااقة، تيساار قملعلومات العلمية، إذا كانت هل
 للباحث معاجلة املوضوع ودراسته دراسة منظمة وإدرا  ثغرات البحث وجوانب ضعفه وتالفيها.

ات العليا، حيث تتطلب منهم  دد الباحث موضوع ثثه، ويقوم بقراءات أوليه حوله، وهي أمر هام وأساسي خباصة لطلبة الدراس
جل اًلهتمام، يقود ذلك إىل اًلطالع عل  ما كتب عن موضااااوع البحث، ويفيده هذا يف حتري الدراسااااات املختلفة ال  متت يف شاااأن 
موضااوعه، أو حول ما  يط مبوضااوعه، وهكذا يدو ن وبشااكل أوى املصااادر واملراجع ال   صاال عليها، وجيد الباحث أن بعضااها تتصاال 
مبوضوع ثثه اتصاًلا عاماا، وبعضها خيص بعو أبوابه، وبعضها يتصل بفصل من فصوله، وفق اخلطة األولية ال  وضعها، وبشكل عام 
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إن كل ما  صاااااال عليه يف هذه املرحلة من مصااااااادر ومراجع ينم له الطريق وميهد له ساااااابل اًلطالع، وجيعل إحاطته مبوضااااااوع ثثه أكثر 
.  تكامالا و وًلا

 خطة البحث. أمهية
تعني الباحث عل  حتديد اهلدف من دراسااااااااااته قلدقة املطلوبة، ألن الباحث بدون اجلهود ال  تساااااااااابق إعداد اخلطة اجليدة ًل  (1

صاااااورة متعمقة عن موضاااااوع البحث وتفريعاته وحدوده، فيلتزم مبا ًل يتفق مع املدة الزمنية ا ددة له،  -يف العادة-تتوفر لدية 
 املتاحة له.واإلمكانيات 

 تعني الباحث عل  حتديد أيسر طريق يسدي به إىل اهلدف ا دد بسهولة. (2
تساااعد اخلطة الباحث يف تصااور العقبات ال  قد تعرتضااه عند تنفيذ البحث، فيصاارف النظر عن املوضااوع إذا كانت مشااكلة  (3

دء يف تنفيذ البحث، و ذا جينب نفساااه الوقوع الدراساااة فوق إمكانياته الزمنية أو املادية، أو قد يساااتعد لتلك العقبات قبل الب
يف مأبق جيعله يندم فينا بعد عل  اختيار املوضاااااااااااوع أو عل  عدم اًلساااااااااااتعداد الكايف له. كما تضااااااااااامن اخلطة للباحث توفم 
 الوقت واجلهد واملال فال يضاااااااطر إىل تغيم موضاااااااوعه وقد ساااااااار فيه خطوات، أو إىل العودة مرات متكررة إىل مصاااااااادر املادة

 العلمية، وًلسيما إذا كانت تستوجب سفراا مكلفاا أو تستوجب اجتياب صعوقت يتسبب عنها ضياع وقت وجهد.
تسااااااااااااااااعد اخلطة الباحث واللةنة اجمليزة هلا يف تقومي البحث حىت قبل تنفيذه، وذلك من حيث أمهيته، وتقدير حةم اجلهد  (4

 الذي يتطلبه البحث، وقدرة الباحث، ووضوح منهةه.
عل  الباحث أساااسااا لتقومي مشااروع البحث، كما تساااعده عل  متابعة اإلشااراف عليه خالل فرتة تنفيذ  فخلطة للمشاار توفر ا (5

 البحث.
ا له أثناء إجرائه للبحث فيساااهل عليه الرجوع إليها عند نسااايانه بعو العناصااار أو  (6 توفر اخلطة املكتوبة للباحث مرجعاا ومرشااادا

 وجود خطة مكتوبة يساعد الباحث عل  تقومي موقفة من اخلطوات املتبقية من البحث.يف حالة حدوث طار  ما، وهلذا فإن 

 هدف خطة البحث
 من إعداد خطة البحث فهو أن يقنع الطالب األساتذة وأعضاء هيفة مناقشة اخلطط )السمينار( مبا يلي: اهلدف الرئيسأما 

 أن البحث يسد حاجة مهمة نظرايا وعملياا يف جمال التخصص. (1
لطالب يفهم متاماا مشاااااااااااااااكلته البحثية، ولديه إملام قملعارف واملهارات الالبمة للقيام قلبحث، وأنه قد حدد ثثه حتديداا أن ا (2

واضحاا يساعد عل  أن يبدأ العمل فيه فور تسةيل املوضوع، ومن   يصلا ألن يشرف عليه أحد األساتذة املتخصصني يف 
 القسم.

 خطة البحثعناصر 
ا من قبل اجملالس العلمية املتخصاااصاااة قجلامعات، خطة البحث العل مي، وطريقة عرضاااها تقرر مصااام البحث موافقة، أو رفضااا 

حينفذ يقتضاااااااااي احلال احلرأل عل  دقة صاااااااااياغتها، وإحكام عناصااااااااارها بشاااااااااكل يربب أمهية البحث من جهة، وكفاءة الباحث من جهة 
ا يستبع أن تكون له خطة تناسبه وتالئمه. ولكن مهما اختلفت، أو من املسلم به يف جمال البحوث أن لكل ثث طبيعته، وهذ أخرى.

تبويب ( 4. )تقرير املوضاااااااااااوع( 3. )أمهية البحث( 2. )عنوان البحث (1) تنوعت جماًلهتا، فاملفروض أن تتضااااااااااامن العناصااااااااااار التالية:
 .بحثجدولة مراحل ال( 8. )حتديد املشكلة( 7. )الدراسات السابقة( 6. )منهج البحث( 5. )البحث
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: عنوان البحث  أوالحت
ا ومبتكراا، ًلئقاا قملوضاااااااااااااااوع، مطابقاا  العنوان هو مطلع البحث، وهو أول ما يصاااااااااااااااافا نظر القار ، فينبغي أن يكون جديدا

، العنوان اجليد هو الذي لألفكار بعده  فهو الذي يعطي اًلنتباه األول يف عبارة موجزة، تدل مبضااااااااموهنا عل  الدراسااااااااة املقصااااااااودة  ا
( إحياؤه ابألفكار 3( أن ال يتضييمن ما ليس داخالحت يف موضييوعه. )2( أن يكون مفصييححتا عن موضييوعه. )1يراعي األمور التالية: )
 الرئيسة بصورة ذكية.

ا عن العبارات ال الدراسة العلمية املنهجية دعائية املثمة، ال  تقضااي أبن  مل العنوان الطابع العلمي، اهلاد ، الرصااني، بعيدا
هي أنسب، وألصق قإلعالانت التةارية، منها إىل األعمال العلمية، كما يستبعد الباحث العناوين الوصفية، املسةعة املتكلفة، ال  ًل 

  .احلديثتتناسب وأسلوق العصر 

، ذا طابع  وى  ثيث لو اساااااتدعت الدراساااااة التعرض يفضييييل يف اختيار العنوان لتفريعاته، وأقساااااامه ملا اعترب  أن يكون مرانا
 هذا خروجاا عن موضوعه، كما أنه لو اكتشف الباحث سعته سعه يضيق معها الزمن ا دد له، ألمكن التصرف فيه قًلختصار.

 اثنيحتا: أمهية البحث
إبراب ( 1) :يوضااااااااااااا حتت هذه الفقرة القيمة العلمية، والعملية ملوضااااااااااااوع البحث، وميكن إبراب هذا اجلانب من خالل ما  يت

سد بعو الثغرات فيما هو متوافر من ( 3) صحة بعو النظرايت، واألفكار من عدمها.( 2) بعو اجلوانب، أو وصفها، أو شرحها.
( 7) حل بعو املشااااااااكل العلمية.( 6) تصاااااااحيا بعو املناهج.( 5) كشاااااااف القناع عن بعو التفسااااااامات اخلاطفة.(  4) املعلومات.

 رات متوقعة.إضافة علمية جديدة، أو تطو 

 اثلثحتا: تقرير املوضوع
يعد هذا مثابة حتديد الفكرة األسااب يف البحث، وتقرير ملا يقصد الباحث عمله يف عبارة مركزة، يربب فيها خصائص املشكلة 

رين إن هذه الفقرة يف اخلطة هي املفتاح احلقيقي للبحث، الصاااااااياغة ملوضاااااااوع البحث عل  هذه الصاااااااورة تسااااااااعد يف أم ال  سااااااايبحثها.
مهمني: )أ( حتديد منهج الدراساااة، واجتاهها. )ق( تكثيف اجلهود والدراساااات يف اجتاه موضاااوع البحث. وهنا ًلبد من إجياد توابن بني 

 اًلختصار، وإعطاء فكرة المة عن البحث.

 رابعحتا: تبويب البحث
يف تقسيمات جزئية  فإن اًلستكثار  ، منطقية التبويب، من غم مبالغةواضحةيراعي يف تبويب املوضوعات أن تكون أقسامه 

 منها يسدي إىل ارتبا  القار ، وعدم القدرة عل  الربط بينها.

 خامسحتا: منهج البحث
الكشاااااف عن ل تعين هذه الكلمة بشاااااكل عام حينما أطلقت "فن التنظيم الصاااااحيا لسااااالسااااالة من األفكار العديدة  من أج

املوضااوع، والوسااائل ال  ساايساالكها الباحث ليصاال  ا إىل النتائج املطلوبة، ثيث  احلقيقة" فيتعرض هنا إىل كيفية العرض، وطرح قضااااي
 املنهج العلمي املستخدم فيه. يبدو البحث، وطرقه، ووسائله واضحة املعاي، وقلتحديد بيان نوع
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 سادسحتا: الدراسات السابقة
سااتها دراسااة نقدية، فاحصااة، خيتار منها أهم املفروض يف الباحث اًلطالع عل  الدراسااات السااابقة ملوضااوع البحث، بل درا

الكتب والدراساااااات ال  أززت فيها، ليحدد املقبول منها، واملرفوض، ويبني مدى صااااالتها قملوضاااااوع، وأمهية التفاصااااايل املوجود  ا، وما 
لنظرات النقدية الفاحصااة ميكن من خالل هذه ا جاء فيها من تفساامات، وقراءة الدراسااات العلمية الصااادرة لبيان املوثوق املعتمد منها.

التعرف عل  ما إذا كان الباحث وصاال إىل أبعد مما توصاالت إليه البحوث السااابقة، أو أنه أخفق يف اسااتيعاق تلك الدراسااات. يتطلب 
ن مهمني: هذا تقدمي الباحث قائمة وصاااافية هلا، وتقومياا  تواها املوضااااوعي يف اختصااااار. تتةلي نتائج هذه اخلطوة عل  البحث يف أمري

 ( إجياد األسباق املقنعة لدراسة املوضوع الذي مت اختياره.2( تقادي التكرار يف البحوث. )1)

يساااااااتطيع الباحث من خالل العرض للدراساااااااات الساااااااابقة أن يربب قدرته العلمية، فكتابتها بصاااااااورة جيدة دًللة عن النضاااااااج 
الكتابة يف موضااااوع ساااابق ثثه، أو مشااااكلة ساااابقت دراسااااتها، إذا  ومما يسااااتحق التنويه هنا، أن ليس خطأ العلمي يف موضااااوع البحث.

اشاااااتملت الدراساااااة عل  تقومي الدراساااااات الساااااابقة، أو دراساااااات جلوانب ي تكن يف اهتمام الباحثني الساااااابقني، أو قدمت نتائج أخرى 
 متقدمة عما سبقها من دراسات.

 سابعحتا: كديد املشكلة
إطاراا معيناا، وعبارات حمدودة قد ًل تفي بكل ما يرغب الباحث دراساااااته، كما قد من الواضاااااا أن لعنوان املشاااااكلة )البحث( 

إن  يوحي العنوان أحياانا مبوضاوعات ليس يف خلدة تناوهلا، والتصارف يف العنوان قلزايدة أو النقصاان قد يفقده ًثمه، وفاعليته املطلوبة.
د ال  سااتتناوهلا الدراسااة، وقألحرى املراد اسااتبعادها، مما ًل يشااعر به العنوان هذا العنصاار يف اخلطة هو املكان املناسااب للتصااريا قألبعا

ا، وذكره حتت هذا العنصار من اخلطة ضاروري  لتحديد مساار املوضاوع منذ البداية،  الرئيس للبحث. التنويه عن كل هذا بايدة، أو نقصاا
 وحىت ًل تكون مثت ثغرة يساخذ عليها من قبل املناقشني.

 دولة مراحل البحثاثمنحتا: ج
ليحرأل الباحث عل  إزاب ثثه يف الفرتة ا ددة له، وهذا يتطلب منه أن يضاااااااااااااااع توقيتاا بمنياا لكل مرحلة من مراحله، يلتزم 

ا تنفيذه، مما يفيده يف امتامه يف الوقت املطلوق. ات من املفيد أخماا التذكم أبنه ًل جمال يف اخلطة للتفاصاااااايل، وبعها قملعلوم شااااااخيصااااااا
الكثمة، فموضااااع هذا هو أثناء كتابة املوضااااوع، واملهم هنا هو اًلختصااااار غم املخل، والرتتيب، والتساااالساااال املنطقي، ولتكن اخلطة قبل 

  هذا وبعده ترمجة حقيقية عن التحمس للموضوع، وحبه، والسبل إلزابه.

لة من أول حماولة، كما ًل يفرتض فيها أن تكون من املعلوم بداهة يف جمال البحوث أنه ًل يتوقع يف اخلطة أن تكون مسااااااااتكم
هنائية، فكثماا ما يطرأ عليها التغيم، والتعديل  إذ أنه من املساااااااااالم به أن تتسااااااااااع مفاق الباحث يف موضااااااااااوع البحث كلما ابداد اطالعاا، 

 يته.وهضماا له، يتبع هذا بطبيعة احلال إدخال بعو التعديالت ال  تزيد من قيمة البحث، وتضاعف أمه
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 أوجه قصور الباحثني يف مرحليت التخطيط للبحث ومراجعة الدراسات السابقةبعض 
بعو أوجه قصااااور الباحثني يف مرحل  التخطيط للبحث ومراجعة الدراسااااات السااااابقة وهي عل   نوضااااا هنا

 النحو التاى:

: مرحلة ختطيط البحث  أوالحت
األوىل أو تقرتح له من الغم دون التعمق يف أمهيتها واتفاقها مع قدراته قبول الباحث ملشااااااااااااااكلة البحث ال  ختطر ببالة للوهلة  (1

 وطموحاته املستقبلية.
 اختياره ملشكلة ثث غامضة أو واسعة اجملال أو متشعبة يف متطلباهتا عند تنفيذها. (2
 اقرتاحه تساؤًلت فضفاضة أو غم ضرورية. (3
 ا قلكامل يف البحث وأحياانا كثمة أخرى.اقرتاحه فرضيات غامضة، أو غم قابلة للقااب، أو جتاهله (4
ا أو غم متعمد لعامل أو جانب هام للبحث، كإغفاله مراجعة الدراساااااااات واألثاث الساااااااابقة بدرجة كافية، أو  (5 إغفاله متعمدا

 عدم حتديد وسائل وأساليب مجع وحتليل وتفسم البياانت.
ده بذلك أداة منظمة موجهة للمسااسوليات املقررة للحصااول تساااهله يف تطوير خطة حمكمة مدروسااة للبحث، األمر الذي يفق (6

 عل  احللول املرجوة ملشكلته.
عدم عرضااااااه خمطط البحث عل  أخصااااااائي قلتحليل اإلحصااااااائي ملعرفة تصااااااميم التةربة األكثر مالءمة للمشااااااكلة املدروسااااااة  (7

 وقلتاى توبيع املعامالت والتكرارات حسب هذا التصميم.

 السابقة اثنيحتا: مراجعة الدراسات
سرعة وتعةل تصفا الباحث للدراسات واألثاث السابقة مما يسدي به إىل جتاوبه لبعو املعلومات اهلامة لبحثه أو يسدي به  (1

 ثث مشكلة مدروسة حديثاا.
 عدم كفاية اطالع الباحث عل  مزيد من البحوث املقاربة ملوضوع املشكلة. (2
 ن اًلعتماد عل  مصادر هذه الدراسات.اكتفاء الباحث قًلطالع عل  ملخصات األثاث دو  (3
تركيز الباحث عل  نتائج الدراسااااات السااااابقة دون طرقها ومقاييسااااها وأساااااليب معاجلتها للبياانت، األمر الذي قد يفقد معه  (4

 الباحث بعو املعلومات أو األفكار املوجهة ألدوات وإجراءات وطرق ثثه؟
ين أجروا هذه الدراساااااات أو بيان سااااانوات إعدادها. ويدخل هذا اخلطأ ضااااامن اخلطأ وعدم الدقة يف كتابة أمساء الباحثني الذ (5

مفهوم أخالقيات البحث العلمي إذ ًل ينبغي أن ينقل الباحث أي فكرة أو نتيةة أو معلومة دون اإلشاااااااااااااااارة ملرجعها لتبني 
 مصداقيتها.

 عالمات اخلطة اجليدة
لو تغم العنوان، لكان هنا  نشاب بني مفردات اخلطة والعنوان اجلديد، أن تكون مفصلة عل  املشكلة املراد دراستها، ثيث انه  (1

 ويكون هذا أكثر وضوحاا يف بعو العناصر مثل عنصر حتديد املشكلة، والدراسات السابقة.
وهذا عند قراءة فقرة حتديد املشكلة يشعر القار  قن معد اخلطة قد قرأ ما فيه الكفاية حول موضوع الدراسة وأدر  أبعادها.  (2

 الشعور يكون أكثر جالء عندما  خذ التحديد شكل الفرضيات.
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أًل يعرب عنصر الدراسات السابقة عن الكمية ال  قرأها الباحث فحسي، بل أيضاا عن الكيفية ال  قرأ  ا، ويقود تلقائياا إىل  (3
 النقطة ال  سيبدأ منها الباحث دراسته.

يث ًل ترت  جماًلا كبماا للتساؤًلت حول أنواع مصادر البحث، واملتوفر منها وغم الوضوح التام جلزئية مجع املادة العلمية ث (4
 املتوفر، وأماكن وجودها، وطريقة الوصول إليها، وطريقة احلصول عليها.

أن تكون معايم الدراسات امليدانية وثيقة الصلة مبوضوع البحث، وتبتعد عن العمومية، ومتسقة مع فقرات حتديد املشكلة  (5
 وفر اإلجاقت الالبمة عل  أسفلة البحث.وت

 وضوح ودقة القواعد املتصلة بتحليل املادة العلمية. (6
تعطي اخلطة القار  تصوراا واضحاا عما سيكون عليه البحث عقب التنفيذ، ليس من حيث مضمون النتائج، ولكن من حيث  (7

ا  اتساق واضا بني مضموانت عنصر حتديد ترابط املضموانت واتساق فقراهتا وموضوعاهتا. فمن الضروري أن يكون هن
املشكلة ومضموانت الدراسات السابقة وطريقة استعراضها، واملصطلحات أو مضموانت اًلستبانة أو املعايم املقرتح استخدامها 

 يف الدراسة.
 ميكن لشخص مخر تنفيذ اخلطة دون أن ختتلف النتائج العامة كثماا. (8
 شرة وغم املباشرة يف اخلطة كلها، سواء عند استعراض الدراسات السابقة أو عند تصميم املنهج.التوثيق الدقيق لالقتباسات املبا (9

 أسباب فشل الباحثني يف إقناع أعضاء هيئة السمينار خبططهم البحثية
: واًلساااااتماع لالنتقادات واملالحظات ال  توجه  عدم تعلم الباحث من أخطاء األخرين من خالل حضاااااور السااااامينارات أوالحت

 للباحثني.

أن الباحث لألسااف يعرض خطته البحثية مبقدمة إنشااائية طويلة عن موضااوع البحث وًل يتةه مباشاارة إىل الرتكيز عل   اثنيحتا:
 املشكلة البحثية فتضطر جلنة السمينار إىل مقاطعته داعية إايه إىل الدخول يف املوضوع مباشرة.

أن الباحث يعرض مشاكلته البحثية بطريقة ًل تتم عن إدرا  دقيق ملكوانت الدائرة البحثية وتسالسالها املنطقي. فالدائرة  ا:اثلثحت 
البحثية تبدأ قملشااااااااكلة وتنتهي إىل احلل. ومركزها هو حتديد الباحث الدقيق هلذه املشااااااااكلة الذي يقود مباشاااااااارة إىل فهم اللةنة أهداف 

 به. وعليه أن يعرض مشكلته البحثية وفقاا للتسلسل ا يت: البحث الذي يريد القيام
أن يوضا للةنة السسال الذي يود اإلجابة عنه، أو احلالة ال  متثل صعوبة قلنسبة له أو املوقف املزعج الذي  تاج إىل وضع  (1

 حد له، وًل خيلط بني مشكلة وأهداف البحث.
 نهةيون عند حتديد املشكلة البحثية وهي: من، وأين، ومىت، وماذا، وملاذا؟أن جيب عل  األسفلة اخلمسة ال  اتفق عليها امل (2
 أن يصيغ مشكلته البحثية الصياغة اللغوية ال  يتةنب فيها الكلمات ال  ًل لزوم هلا حىت تفهم اللةنة ماذا يريد قلضبط. (3
( األدبيات العلمية 2ة ا خرين أم من )( خربته اخلاصاة وخرب 1أن يوضاا للةنة متاما كيف اختار مشاكلته البحثية. هل من ) (4

( النظرايت ال  رأي قصااوراا فيها. وإذا اختارها من 3ال  بينت له أن مشااكلته البحثية ي تتطرق إليها هذه األدبيات. أم من )
مرائهااا النظرايت فماااذا اختااار منهااا: توضااااااااااااااايحهااا أم ًكياادهااا، أم بيااان تناااقضاااااااااااااااااهتااا، أم أخطااائهااا املنهةيااة، أو التوافق بني 

 املتصارعة؟.
قد يكون الباحث اختار فكرة طرأت يف رأسااااااااااااه وجعلها مشااااااااااااكلته البحثية، فظهر للةنة أن ي يبذل اجلهد املطلوق والكايف  (5

ًلختيار املشاااااكلة ال  سااااايقوم ببحثتها، فتبني له أن ي يطلع عل  احلقل أو اجملال العام الذي تقع املشاااااكلة البحثية يف حدوه. 
ا لإلجابة واملفروض أن يبني  الباحث للةنة أن أطلع عل  اجملال العاي الذي تدخل املشكلة البحثية حتته ومن   يكون مستعدا
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 )ق( النظرايت واملفاهيم واألفكار املعاصااااااارة اخلاصاااااااة  ذه املشاااااااكلة.)أ(  عل  أم من األسااااااافلة املتعلقة قملوضاااااااوعات ا تية:
خلفية املشاااااااااكلة  )ج( أمهيتها، والعناصااااااااار ال  متثل مشاااااااااكلة فيها حتتاج إىل حل.القضاااااااااااي ال  حتتويها هذه املشاااااااااكلة، وما 

املشاكالت الفرعية املرتبطة قملشاكلة األسااسية،  )د( واجلدليات ال  دارت حوهلا، وما هو الذي  تاج منها إىل ثث متقدم.
 قة جيدة ميكن أن تساهم يف حل املشكلة. فهذه املشاكل تعترب مبثابة الوسائل ال  ميكن  ا حتديد اهلدف األصلي بطري

 أن الباحث ي يعد نفسه لإلجابة عل  عشرة أسفلة عل  األقل قد تسأهلا اللةنة وهي: رابعحتا:
هل اطلع الباحث عل  الرسااااااائل السااااااابقة يف نفس اجملال أو راجع القساااااام املختص ملعرفة ما  تاج إليه من ثوث قبل اختيار  (1

 السنوات التمهيدية أن  دد أن هنا  مشكالت أهم حتتاج إىل ثوث؟موضوعه؟ وهل استطاع عرب 
 هل هنا  عقبات قيمية وأخالقية تعوق إجراء البحث؟ (2
 هل ميكن إجراء البحث عملياا؟ (3
 هل لدى الباحث الوقت الكايف والطاقة الكاملة ًلستكمال البحث وازابه يف الوقت ا دد؟ (4
 كاليف البحث؟هل لدى الباحث التمويل الكايف لتغطية ت (5
 هل أعد الباحث نفسه ملواجهة العقبات اإلدارية أو اإلحصائية، أو عقبات استخدام احلاسب ا ى ال  يستلزمها البحث؟ (6
 هل ميتلك الباحث املعرفة واملهارات واخلربات والتةارق ال  متكنه من إجراء البحث؟ (7
 تربوية؟هل ميكن أن تكون لنتائج البحث قيمة علمية أو اجتماعية أو  (8
 هل ميكن تطبيق نتائج البحث يف عاي الواقع؟ (9

 هل يكن أن تستخرج من ثث املشكلة مشاكل جديدة حتتاج إىل ثوث أخرى. (10

خطة البحث هي اخلطوط العريضييية اليت يسيييرتشيييد هبا الباحث عند تنفيذ دراسيييته، وتشيييبه البوصيييلة اليت يدر  هبا السيييائر أن 
الباحث أن يدر  أن مجيع األخطاء املنهجية يف البحث أو الرسيييالة العلمية ترجع يف أصيييوهلا يسيييري وكيف يسيييري. ومن املهم على 

 إىل سوء إعداد اخلطة.

يرى املهتمون بقضاااااااااي البحث العلمي واملناهج أن األخطاء ال  قد يقع فيها الباحثون وتسدي إىل رفو خططهم البحثية تعود إىل 
 ا يت:
:   أذهان الباحثني عن طبيعة وأمهية اخلطة البحثية، وذلك عل  النحو التاى:التصورات غم الصحيحة يف أوالحت

 أن اخلطة ليست أكثر من جمرد متطلب يقوم به الباحث للبدء يف كتابة رسالته العلمية. (1
هما ميكن أن اخلطة ًل تتطلب كما وافياا من املعرفة العلمية والدراسااااااات السااااااابقة بل جمرد خمتصاااااار منهما، وهلذا فإن القليل من (2

 الباحث من إعداد اخلطة.
 أن إعداد اخلطة يف وقت قصم يساعد الباحث يف اًلنتهاء من رسالته يف فرتة بمنية قصمة أيضاا. (3
 اعتقاد الباحث أبنه ميكن تعديل أو تغيم ما يف اخلطة بعد إقرارها. (4

ا أمهية اثنيحتا: مرحلة ما قبل إعداد اخلطة وأمهية أن يعدها حتت  يعود جانب كبم من هذه األخطاء إىل أن الباحث ًل يعي مطلقا
واقع ما  دث هو أن الباحث يقوم إبعداد اخلطة بنفسااااه دون اسااااتشاااااره أسااااتاذ  إشااااراف أسااااتاذ متخصااااص يف جمال مشااااكلته البحثية.

أساااتذة ووافقوا  متخصااص يف جمال مشااكلة البحث. أو يقوم أبخذ رأي أساااتذة متفرقني بصااورة سااريعة، و تج دائماا أبنه اسااتشااار عدة
 عليها وإذا التزم أستاذاا معيناا فإن لقاءاته ًل تزيد عن مرة أو مرتني وتكون عابرة أكثر منها عميقة.
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ا للباحث أن  خذ بعو الوقت ليةد أساااااااتاذ ا  جاء يف أحد التقارير اخلاصاااااااة أبخطاء اخلطط البحثية ما تصاااااااه:" إنه من املهم جدا
ا ومسهال  يف اجلامعة أو  القسم املختص يشاركه اهتماماته البحثية. وإنه من املدهش أًل يدر  العديد من الطالق هذه احلقيقة متخصصا

البساااايطة، ومن   فليس من املسااااتغرق أن ترفو العديد من اخلطط البحثية كل عام ليس عل  أساااااسااااا عمل الباحث يف اخلطة، ولكن 
 لعدم وجود أستاذ متخصص أشرف عل  إعداد هذه اخلطة."

أنه عل  الرغم من أن الكثم من الباحثني يواظبون عل  حضور السمينار ويشاركون يف مناقشاته، ويستمعون إىل مالحظات  ثحتا:اثل
األساااااااااااااااااتااذة عل  خطط الباااحثني، فهم إمااا يقعون يف نفس األخطاااء ال  وقعوا فيهااا، أو يفهمون هااذه املالحظااات عل  العكس من 

احثني قد فهم أن الفرق بني ما هو حديث وما هو معاصاااااااار إبن املعاصاااااااار هو ما كان موغال يف املقصااااااااود منها، مثال ذلك أن أحد الب
 القدم، وهذا يعين أن الباحثني خيرجون من قاعة السمينار كما دخلوها أي ي خيرجوا أبي جديد منها.

هتمام األسااااتذة قًلساااتمرار تسدي إىل قتل ا  Shoddy proposalsأن اخلطط املرفوضاااة هي إما خطط رديفة أو مهلهة رابعحتا:
، أو خطط غم مقنعة وًل حتتوي عل  حقائق تسااااااندها Fussy ideasيف قراءة هذه اخلطط، أو خطط حتتوي عل  أفكار مشاااااوشاااااة 

lack of persuasion.فيكون الباحث فيها كأمنا يتحدث إىل نفسه ، 

 أهم األخطاء اليت يقع فيها الباحثون عند إعداد خططهم البحثية
عن أهم األخطاء ال  يقع فيها الباحثون عند إعداد خططهم البحثية فيمكن تقساااااايمها إىل قساااااامني، األول: أخطاء مرحلة ما أما 

 قبل عرض اخلطة للمناقشة، والثاين: أخطاء يف حمتوى اخلطة بذاهتا.

 أخطاء القسم األول: ما قبل إعداد اخلطة للمناقشة
 اى:هنا  سبعة أخطاء تفاصيلها عل  النحو الت

ا لذلك. .1  أن يتسرع الباحث يف حتديد يوم العرض عل  السمينار قبل أن يكون مستعدا
أًل يساالم الباحث األساااتذة نسااخا من اخلطة قبل العرض، أو أن يقدمها فيوقت متأخر ًل يسااما قًلطالع عليها ودراسااتها  .2

 دراسة كافية.
ختلو من أبسااااااط قواعد الكتابة العلمية الصااااااحيحة خاصااااااة من أًل يهتم الباحث بشااااااكل الورقة املقدمة ويعتربها جمرد وريقات  .3

انحية الشاااااااكل ممثالا يف حةك اخلط ونوع البنط وترقيم الصااااااافحات، قإلضاااااااافة إىل أن اخلطة تكون قهتة التصاااااااوير صاااااااعبة 
غم مكرتث، أو أنه القراءة، مليفة قألخطاء املطبعية والنحوية، ساايفة التةليد، مما يعطي انطباعاا للةنة الساامينار أبن الباحث 

 ًل  رتم من يقدم إليهم هذه اخلطة.
عدم اهتمام الباحث يف اًلساااتعانة بطرق عرض توضااايحية تساااهل له العرض، وتساااهل عل  املساااتمعني ممن ي يتسااالموا نساااخة  .4

 من اخلطة املتابعة والفهم.
 و كان سيناقش رسالته.أًل  رأل الباحث بنفسه عند حتديد يوم عرض خطته البحثية عل  إعداد املكان كما ل .5
أًل يكون قد درق نفساااااااااااااه عل  عرض اخلطة أمام جلنة السااااااااااااامينار، فيكون متوتراا غم واثق من نفساااااااااااااه، وأن يغضاااااااااااااب من  .6

 املالحظات أو التعليقات.
أت يلةأ للقراءة احلرفية خلطة البحث، كلمة كلمة، أو خيتصاااااااار يف عرضااااااااه مهمالا عناصاااااااارها األساااااااااسااااااااية، ويقرؤها بصااااااااوت  .7

أن يوضا خمارج األلفاظ مما يصعب متابعة وفهم كل ما يقول، كما أنه قد خيطئ يف اللغة ويف تشكيل احلروف منخفو دون 
 الذي كثماا ما يفقد املعىن.
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 أخطاء القسم الثاين: بعد كتابة اخلطة
 خطأ تسرع الباحث قي كتابة اخلطة .1

قد يكون الباحث من النوع الذي اختار أول فكرة طرأت يف رأساااااه وجعلها مشاااااكلته البحثية، فيختار من مصاااااادر اثنوية مشاااااكلة 
غامضااااة وغم واضااااحة املعاي وهلا تشااااعبات كثمة ويصااااعب تناوهلا يف رسااااالة علمية، وًل يكون قد اطلع عل  احلقل أو اجملال العام الذي 

ده، كما ًل يكون قد قام بدراساااة اساااتطالعية وذلك للكشاااف عن إمكانية دراساااة موضاااوع البحث أم ًل، تقع املشاااكلة البحثية يف حدو 
فيظهر للةنة الساااااامينار أنه ي يبذل اجلهد املطلوق والكايف ًلختيار املشااااااكلة ال  ساااااايقوم ببحثها، ومن يعةز عن الرد عل  تساااااااؤًلت 

( ق) النظرايت واملفاهيم واألفكار املعاصااااااارة اخلاصاااااااة  ذه املشاااااااكلة.)أ(  يلي: اللةنة املتعلقة  ذه املشاااااااكلة ال  قد تكون تشاااااااتمل ما
خلفية املشااااكلة واجلدليات ال  ( ج) القضااااااي ال  حتتويها هذه املشااااكلة، وما أمهيتها، والعناصاااار ال  متثل مشااااكلة فيها حتتاج إىل حل.

ت الفرعية املرتبطة قملشكلة األساسية، فهذه املشاكل تعترب مبثابة املشكال( د) دارت حوهلا، وما هو الذي  تاج منها إىل ثث متقدم.
 الوسائل ال  ميكن  ا حتديد اهلدف األصلي بطريقة جيدة ميكن أن تساهم يف حل املشكلة.

أو اجملال ومن أهم املشااكالت املرتتبة عل  تساارع الباحث يف كتابة خطة البحث قبل أن يكمل قراءاته يف األدبيات املرتبطة قحلقل 
 العام املرتبط مبشاااااااااااااااكلة  تاج األمر إىل إجراءات إدارية وقانونية تكلفة الكثم من الوقت واملتاعب ال  كان إبمكانه أن يتةنبها إذا ي

 يتسرع يف كتابة اخلطة.

 خطأ يف اختيار العنوان .2
الالبمة ال  ميكن أن تكون يف حدود البحث أو قد خيتار الباحث عنواانا طويالا يزيد عن مخس عشااااااارة كلمة، مليفاا قلتفاصااااااايل غم 

 تتضا يف اإلجراءات، وفضفاضاا غم حمدد فتضيع معاي البحث وهويته. كما ًل يتضمن العنوان املتغم املستقبل واملتغم التابع.

 خطأ يف اخللط بني أهداف البحث وأمهيته .3
النتائج ال  ساااااااااااااااوف  ققها عند انتهائه من البحث، وال  ميكن أن قد خيلط الباحث بني أهداف البحث وأمهيته، فاألهداف هي 

تشااتق من فرضاايات البحث أو تساااؤًلته. أما أمهية البحث فهي ما ميكن أن يرتتب عل  نتائج البحث من فوائد علمية وتطبيقية لصااا  
 عينات أو مسسسة معينة.

 أخطاء يف كديد وصياغة املشكلة البحثية .4
ة ثثه بصاااااورة غم واضاااااحة وغم مباشااااارة إما فيها مبالغة أو هتوين، أو يصااااايغها صاااااياغة لغوية غم قد يصااااايغ الباحث مشاااااكل -

 صحيحة ًل يتةنب فيها الكلمات ال  ًل لزوم هلا.
ًل  دد الباحث السسال الذي يود اإلجابة عنه، أو احلالة ال  متثل صعوبة قلنسبة له أو املوقف املزعج الذي  تاج إىل وضع  -

 حد له.
ًل جييب عل  األساااااااااااافلة اخلمسااااااااااااة ال  اتفق عليها املنهةيون عند حتديد املشااااااااااااكلة البحثية: وهي: من، وأين، ومىت، وماذا،  -

 وملاذا؟.
( األدبيات العلمية ال  2( خربته اخلاصااااااة وخربة ا خرين أم من )1ًل يوضااااااا متاماا كيف اختار مشااااااكلته البحثية. هل من ) -

( النظرايت ال  رأي قصااااااااااااورا فيها. وإذا اختارها من 3تتطرق إليها هذه األدبيات. أم من ) بينت له أن مشااااااااااااكلته البحثية ي
النظرايت فماااذا اختااار منهااا: توضااااااااااااااايحهااا أم ًكياادهااا، أم بيااان تناااقضاااااااااااااااااهتااا، أم أخطااائهااا املنهةيااة، أو التوافق بني مرائهااا 

 املتصارعة؟.
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 خطأ يف كتابة املقدمة .5
عمومية شااديدة يسااتخدم فيها لغة فضاافاضااة بعيدة عن األساالوق العلمي الدقيق وا دد، أو قد يكتب الباحث مقدمة طويلة ذات 

يكتب مقدمة شاااااااديدة اًلختصاااااااار ًل متكن القار  من فهم أبعاد املشاااااااكلة. كما ًل يعرض هذه املشاااااااكلة بطريقة منطقية يساااااااتطيع  ا 
 توضيا دوافع ومربرات البحث.

 خطأ يف عرض الدراسات السابقة .6
الباحث يف عرضااااه للدراسااااات السااااابقة جوانب القصااااور والنقص فيها، وًل يوضااااا طول الفرتة الزمنية ال  انقضاااات عل   قد ًل يبني

الدراساااات الساااابقة وبني دراساااته احلالية، وما حدث من تغمات وتطورات اقتضااات جتديد البحث والتأكد من ارتبا  نتائةها قلظروف 
 إجراء دراسات مستقبلية بسبب هذا القصور يف الدراسات السابقة. احلالية. كما ًل يوضا أمهية ثثه وضرورة

 أخطاء يف منهج البحث وأدواته .7
من املفرتض ان الباحث سيحدد يف خطته منهج البحث الذي سوف يستخدمه وترتيب مراحله وخطواته، وكيف سيةمع البياانت 

دمها، وأنواعها، وكيف سيستخدمها، وبيان صدقها وثباهتا، املطلوبة، وكيف سيختار عينة البحث، وما هي األدوات ال  سوف يستخ
 وما هي املعاجلات اإلحصائية ال  سيطبقها، واخلطة الزمنية املقرتحة للسم يف خطوات البحث.

 ولكن الباحث قد يقع يف األخطاء ا تية:
 عدم مناسبة املنهج واألدوات للمشكلة البحثية. -
 الرتتيب غم املنطقي خلطوات البحث. -
 إغفال شرح بعو مراحل البحث وتفصيل بعو إجراءات البحث، واختزال البعو ا خر. -
 عدم حتديد األساليب اإلحصائية ال  سيتبعها يف معاجلة البياانت وسبب اختياره هلا. -

 أخطاء يف استخدام وتوثيق املراجع .8
 منها ما يلي:

 قدمية ًل توضا أمهية إجراء البحث يف الوقت الراهن.أن يستخدم الباحث مراجع غم مرتبطة مبشكلة البحث أو مراجع  -
أن يكتب يف اخلطة قائمة بكل املراجع ال  اساااااااااااااااتعان  ا عل  اإلطالق أو أن يكتب ما قرأه يف املوضاااااااااااااااوع بشاااااااااااااااكل عام،  -

كتابة واملفروض أن ينتقي ويساااااااااةل فقط تلك املراجع ال  اساااااااااتعان  ا فعالا يف كتابة خطته، كما جيب عليه أًل أن يكتفي ب
 املراجع يف اهلوامش واحلواشي دون أن يكتبها يف مخر اخلطة.

 أًل يوثق املراجع توثيقاا صحيحاا سواء الورقية منها أو اإللكرتونية. -

 خطأ يف إغفال وضع تصور ألبواب وفصول الرسالة. .9
والفرعية والكلية واجلزئية ال  من ًل يضع بعو الباحثني تصوراا لألبواق والفصول واملباحث ال  حتتوي عل  األفكار الرئيسية 

 املقرر أن تتضمنها الرسالة.

 سبق اإلشارة إليها. االستعداد لإلجابة على عشرة أسئلة على األقل قد تسأله اللجنة: مخطأ يف عد .10
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 توجيهات األساتذة لطالب الدراسات العليا
 يف خطة البحث

 واملتغم التابع للدراسة.ًلبد أن  توي عنوان اخلطة عل  املتغم املستقل  .1
 ًلبد أن يكون العنوان قصما وغم ممل. .2
 يفضل اًلبتعاد عن كلمة دور وكلمة دراسة وصفية أو جتريبية أو كلمة ثث جترييب... .3
يسااتحن عند اختيار عنوان الدراسااة أًل يشااتمل عل  كلمة "تصااور مقرتح" ألن هذا التصااور ليس هو أحد متغمات الدراسااة،  .4

 هذا التصور هو الغاية ال  يسع  إليها الباحث. ولكن اعتبار
جيب أًل يكتب يف عنوان الرسااااااااالة اجملال املكاين أو الزماين أو نوع الدراسااااااااة، ويكتفي بذكرها داخل الدراسااااااااة ًلحتمال عدم  .5

 متكن الباحث من إجراء الدراسة من حيث عدم املوافقة عل  إجرائها، أو إغالق املكان.
 العنوان كلمة )دراسة وصفية أو ميدانية( ألهنا موجودة داخل اخلطة.جيب أًل يكتب يف  .6
جيب عند اختيار اجملال املكاين للدراساااااااة أن يراعي احليدة التامة من قبل الباحث، وأًل متل  عليه اجلهة املشااااااارفة املكان الذي  .7

 جيري فيه دراسته ًلعتبارات خاصة  ا وليس ًلعتبارات علمية.

 عند كتابة املقدمة
، فعلية أن يبدأ يف شاااااااارح معىن ي راعي أن تبدأ من العام وتنتهي إىل اخلاأل، فإذا اختار الباحث موضااااااااوعاا متعلقاا قلتنمية مثالا

 التنمية وجماًلهتا وأمناطها واجتاهاهتا   ينتقل إىل موضااااااااااااااوع التنمية املراد دراسااااااااااااااته كتنمية الوعي الصااااااااااااااحي أو الوعي الغذائي أو التنمية
وجيب أًل تكون املقدمة طويلة أو قصااااااااامة، كما جيب أن يبتعد عن التكرار اململ أو  لشااااااااااملة أو كافة مدلوًلت التنمية.املساااااااااتدامة أو ا
 املخل قملعىن.

 عند عرض الدراسات السابقة
عل  الباحث أن يراعي أًل تكون الدراساااااات ال  اساااااتعان  ا قدمية ويفضااااال أًل يكون قد مر عل  الدراساااااة أكثر من عشااااار  -

 ت عل  الدراسة.سنوا
 يراعي أن يكون عرض الباحث هلذه الدراسات عل  هيفة )برقية تلغرافية( تتضمن املضمون والنتيةة مبا خيدم موضوع دراسته.  -
ويفضاااال اًلبتعاد عن العرض الكامل هلذه الدراسااااات ألنه خيل بفائدة الدراسااااة، ويوجد فةوة بني اسااااتعراض هذه الدراسااااات  -

 لباحث ال  سيقوم بدراستها. والوصول  ا إىل مشكلة ا
أهم  -األدوات -املنهج املساااتخدم -تسااااؤًلهتا -كما يراعي أن تكتب الدراساااات الساااابقة عل  النحو التاى: عنوان الدراساااة -

 النتائج ال  توصلت إليها الدراسة.
 عند صياغة املشكلة

ًلستطالعية، يقوم بصياغة مشكلة الدراسة ال  بعد أن يعرض الباحث الدراسات السابقة ونتائج الدراسة اًلستكشافية أو ا
يقوم  ا. وجيب عل  الباحث أن يراعي أًل يكون عنوان الدراسااااة هو نفسااااه مشااااكلة الدراسااااة ألنه بذلك يصاااايغ العنوان بنفس صااااياغة 

 املشكلة.
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 عند عرض تساؤالت الدراسة والفرضيات
تقوميية يف مرحلة املاجساااتم. ويف مرحلة الدكتورة يتم اساااتخدام تسااااؤًلت الدراساااة تفيد عادة يف مرحلة البحوث الوصااافية أو ال

الفرضاااااايات. وهنا  أنواع متعددة من صااااااياغة الفرضاااااايات، لكن أكثرها دقة هي الفرضاااااايات اإلحصااااااائية. وتبدأ الصااااااياغة املثل  للفرض 
. % بني كذا وكذا 01وي اإلحصاااااااااااااائي دائماا عل  النحو ا يت: "ًل توجد فروق ذات دًللة إحصاااااااااااااائية عند مساااااااااااااتوى معنوي تساااااااااااااا

 )املتغمات(. ويقصد قلفرضية الصفرية أو العدم  هو أنه ًل توجد فروق بني املتغم املستقل واملتغم التابع )فرض عدم التغم(.

 عند عرض أمهية الدراسة
 عل  الباحث أن يراعي عرض ا يت:

 والفكري للخدمة اًلجتماعية يف جمال البحث.األمهية النظرية: مبعىن أن الدراسة سوف تثرى الرتاث النظري  -
 األمهية العلمية أو التطبيقية: مبعىن أن الدراسة سوف تفيد قضااي البحث يف التخصص الدقيق. -
 درجة استقادة املسسولني من هذه الدراسة يف التخطيط والتقومي واختاذ القرار. -

 عند عرض أهداف الدراسة
الدراسااااااااة بطريقة إجرائية واضااااااااحة تعكس اهلدف من الدراسااااااااة والنتيةة ال  حتاول أن جيب أن يراعي الباحث كتابة أهداف 

 تصل إليها، ومدى اًلستفادة منها يف وضع تصور واسرتاتيةيات مستقبلية.

 عند عرض مفاهيم الدراسة
عناه اللغوي يف اللغة جيب إًل يعرتض هلا من باوية الرتاث النظري يف اخلدمة اًلجتماعية فقط، بل عليه أن يعرض املفهوم مب

العربية   مبعناه اًلصاااااااطالحي يف التخصاااااااص الذي يعمل فيه. وأن يكون عرضاااااااه موجزاا غم خمل. كما جيب أن يعرض للمفهوم إجرائياا 
 مبعىن املفهوم الذي سيقيس عليه دراسته.

 عند عرض املنهج واألدوات املستخدمة يف الدراسة
ويستخدم ا خرون املنهج شبه التةرييب، والواقع أنه ًل يوجد منهج شبه جترييب يف العلوم يستخدم بعو الباحثني املنهج التةرييب  -

.  اإلنسانية، وإمنا يوجد منهج جترييب  تاج إىل دقة يف عزل املتغمات وإن كان ذلك مستحيالا
ال نوع الدراسة وصفية، لكن يقال جيب التفرقة بني نوع الدراسة واملنهج املستخدم. ففي الدراسات الوصفية عل  سبيل املثال، يق -

يف املنهج أنه منهج وصااافي يساااتخدم أسااالوق املساااا اًلجتماعي بنوعيه املساااا الشاااامل وأسااالوق املعاينة اإلحصاااائية، وأسااالوق 
. وهنا  أساااااااااليب أخرى تدخل ضاااااااامن املنهج الوصاااااااافي مثل حتليل العمل  دراسااااااااة احلالة وإن كان البعو يعتربه منهةاا مسااااااااتقالا

 الرأي العام وأسلوق حتليل املضمون. وأسلوق قيااب
 خيطئ الكثم من الباحثني عند استخدام املنهج املناسب فيستخدمون كلمة منهج املسا اًلجتماعي دون وعي. -
أنساااب املناهج يف العلوم اإلنساااانية هو املنهج الوصااافي. أما املنهج التارخيي فهو قليل اًلساااتخدام وعادة ما يساااتخدم عند دراساااة  -

 شريعات اًلجتماعية، وعند احلديث عن نشأة اجلمعيات األهلية وتطورها، وأنواع اجلمعيات وأشكاهلا.الريخ الت
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 عند عرض أدوات الدراسة
 عند تصميم الباحث الستمارة البحث عليه ان يراعي اآليت:

 جيب أن تراعي اجلوانب املختلفة ملوضوع الدراسة. -
 حتول اًلستبانة إىل استبار.إذا كانت عينة املبحوثني تتكون من األميني  -
 أن تكون اجلمل قصمة وغم مركبة وًل حتمل أيه ًويالت. -
 أًل حتتوي عل  مجل سلبية أو منفية ليسهل فهمها عل  املبحوثني، وليسهل معاجلتها إحصائياا. -
 أن تكون العبارات متساوية يف كل حمور. -
 أًل تكون العبارات طويلة تسدي إىل ملل املبحوث. -
 ب معاجلة املقابالت املفتوحة إحصائياا لكنه من املمكن اًلستفادة  ا يف وضع التصور املقرتح، وعند حتليل البياانت.من الصع -

 عند املعاجلة اإلحصائية
من األخطاء الشااائعة عند الباحثني عدم مراعاة اختيار األساااليب اإلحصااائية املناساابة ملوضااوع الدراسااة أو مع أدواهتا. وهنا  

 -الرتتيب -2اختيار كا -متوسااااااط األوبان املرجحة -القوة املعيارية -الوبن النساااااايب -أساااااااليب إحصااااااائية متعددة منها: النسااااااب املفوية
خيتار منها ما يالئمه ثيث يعرض بياانته بطريقة ساااااااااااااااهلة، متكنه من أن  ول اجلانب الكيفي منها إىل  اختبار ت، وعل  الباحث أن

 كمي.

وعل  الباحث عند حساااق ثبات درجة األداة أن يراعي جوانب الصاادق الظاهري )صاادق ا كمني( والصاادق اإلحصااائي. 
 فة مثل ارتبا  بمسون أو سبممان.ويتم معدل حساق ثبات األداة قستخدام معامالت اًلرتبا  املعرو 

 عند عرض نتائج الدراسة
إذا كانت الغاية من الدراسااة وضااع تصااور مقرتح فيةب أن يراعي عند الوصااول إليها هذا التصااور أًل يكتب بطريقة عامة أو 

  تنفيذه واًلسااااااااتفادة منه هالمية بل يكتب بطريقة إجرائية، عل  أن يرافقه وضااااااااع اًلساااااااارتاتيةيات وا ليات ال  ميكن أن تساااااااااعد عل
 بطريقة علمية.

ا يف هناية دراساااااااااااااااته يعرض فيه أهم نتائةها وكيفية حتقيق هذه النتائج إجرائياا عرب حماورها  وعل  الباحث أن يكتب ملخصاااااااااااااااا
 املختلفة، و دد من الشخص أو األشخاأل املنو   م تنفيذ مقرتحات الدراسة.
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 Gantt Charts منوذج جانت
 لتحديد املدة الزمنية املقرتحة خلطوات البحث العلمي منوذج )جانت(

من املالحظ أن بعو الباحثني بعد أن يطمفنوا إىل تساااااااةيل رساااااااائلهم يتوقفون لفرتة قد تقصااااااار أو تطول لبدء البحث، وقد 
قد تتم أو ًل تتم ميضاااي  م الوقت فيةدون أنفساااهم يف وضاااع  تاجون فيه إىل تقدمي طلب للمشااارف وللقسااام ملنحهم فرتة بمنية أخرى 

لهم املوافقة عليها. ولذلك فإن عل  الباحثني منذ بدء التساااااااةيل أن يضاااااااعوا تقديراا مبدئياا للفرتة الزمنية ال  ميكنهم أن ينهوا فيها رساااااااائ
لتحديد  مراعني فيها إمكانية اختالل هذا التقدير ًلعتبارات خارجة عن إرادهتم وي نصااااااااااااااا الباحثون هنا قًلسااااااااااااااتعانة بنموذج )جانت(

خطوات البحااث العلمي واملاادة الزمنيااة املقرتحااة لكاال خطوة. وميكن للباااحثني أن يضااااااااااااااايفوا إىل هااذا النموذج مااا يودون إضااااااااااااااااافتااه من 
 تفصيالت تتعلق أببواق وفصول ومباحث الرسالة، والفرتة الزمنية لقراءة املشرف هلا أو غم ذلك مما يرونه ضرورايا بعد استشارة بمالئهم

 م يف هذا املضمار. وهذا هو شكل منوذج جانت.ممن سبقوه

 
 

 Excelتصمم املخطط الزمين )خمطط جانت( قستخدام برانمج اإلكسل يف الرابط التاى ميكنك من تعلم 

https://www.mozn.ws/14789 
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 خامتة
ا ليحرأل الباحث عل  جدولة مراحل البحث أثناء إعداده للخطة  ليكون حريصااااااااااا عل  إزاب ثثه يف الفرتة ا ددة له، وهذ
يتطلب منه أن يضااااااااع توقيتاا بمنيا  لكل مرحلة من مراحله، يلتزم شااااااااخصااااااااياا بتنفيذه، مما يفيده يف إمتامه يف الوقت الطلوق. وأخماا فمن 
املفيد التذكم أبنه ًل جمال يف اخلطة للتفاصااااااااااااااايل، وحشاااااااااااااااوها قملعلومات الكثمة، فهذه موضاااااااااااااااعها أثناء كتابة البحث، واملهم هنا هو 

 املخل، والرتتيب، والتساااااااالساااااااال املنطقي، ولتكن اخلطة قبل هذه وبعده ترمجة حقيقية عن التحمس للموضااااااااوع، وحبه، اًلختصااااااااار غم
 والسبل إلزابه.
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