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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 

 : الطلبة اعزائً

   اٌامكم هللا اسعد   



 محاضرة                       

 عن                        

 العلمًاعداد البحث خطوات           
 

   .اختٌار موضوع البحث او تحدٌد مشكلة البحث .اوالا 

   .البحــــــث وضـــــع خطــــــــة ً.ثانيــــــاً 

 .والبٌانات جمع المعلومـــــــات ً.ثالثــــــاً 

ً . ومبيضتهكتابةًمسودةًالبحثًً.رابعــــــاً 
 .العممــــــــــــــيًطباعـــــةًالبحــــثًً.خامساً 



  االنسانٌة البحوث مناهج فً ( الموضوع اختٌار ) مصطلح ٌستعمل     

 مناهج فً اما ، ( وغٌرها والتارٌخٌة واالسالمٌة العربٌة الدراسات)

 ( وغٌرها والنفسٌة والتربوٌة والطبٌة الهندسٌة ) العلمٌة البحوث

 البد البحث ان باعتبار ( البحث مشكلة تحدٌد ) مصطلح منه "بدال ٌستعمل

 .جدٌدة فكرة توضٌح او معٌنة مشكلة لحل ٌعد ان من

 : هً حاالت اربع فً البحث موضوع وتحدٌد اختٌار ٌتم     

 البحوث فً "غالبا هذه وتحدث للطالب االستاذ قبل من اختٌاره1.

 التً المادة ضمن الموضوعات من مجموعة االستاذ فٌحدد الصفٌة

 وبذلك فٌها بحوث اعداد منهم وٌطلب الطلبة على وٌوزعها ٌدرسها

 وقد الموضوع اختٌار فً ٌبذالنه الذي والوقت الجهد للطلبة ٌوفر

 . بذلك لهم الٌفسح او الموضوع لتغٌٌر الطلبة لبعض المجال ٌفسح
     



 
  

 ما باختٌار هم وٌقومون الطلبة على وٌطرحها الموضوعات من مجموعة االستاذ ٌحدد2.

 الن االولى الحالة من افضل وهو منها ٌستهوٌهم وما الموضوعات هذه من ٌوائمهم

 بٌنما الطالب ورغبات مٌول مع ٌتماشى ال كان لو حتى الموضوع الطالب على ٌفرض

   . لالختٌار فرصة للطالب ٌعطً االولى الحالة
 جاءت التً السابقة خبرته من اما اختٌاره وٌتم بنفسه البحث موضوع الطالب ٌختار3.

 ٌرجع او بحثه موضوع لٌكون فٌختاره معٌن موضوع اهتمامه فٌجلب ، دراساته من

 االدبٌات فً الكثٌرة القراءات والسٌما المختلفة المعلومات مصادر استعمال الى

 الكتب وامهات العامة المراجع فٌها بما الموضوع اختٌار فً تساعده التً المتخصصة

 خاللها من والتً التخصص مجال فً والدرسٌة المنهجٌة والكتب النادرة والمؤلفات

 . فٌه ٌبحث موضوع منها فٌختار تدرس لم التً الموضوعات الى التوصل

 معهم والتباحث االساتذة او سبقوه الذٌن الباحثٌن او زمالئه بمشاركة الطالب  ٌحدده4.

 .االختٌار عملٌة فً لٌساعده



 
  

 : فً البحث موضوع اختٌار وان     

   اختٌارعنوانات عند "غالبا تحدث : والثانٌة االولى الحالتٌن

  . والعلٌا االولٌة اتــــــــــــــــــللدراس الصفٌة البحوث          

 عنوانات اختٌار عند "غالبا تحدث : والرابعة الثالثة الحالتٌن

 . ( الجامعٌة واالطارٌح الرسائل) العلٌا الدراسات بحوث          
 

 ٌعرضه لبحثه موضوع العلٌا الدراسات طالب ٌختار وعندما  

 للمصادقة فٌها ٌدرس الذي والكلٌة القسم فً العلمٌة اللجان على

 درجة علٌه الحصول وٌستحق مدروس غٌر بحث انه على علٌه

 . للمناقشة وعرضه استكماله بعد الدكتوراه او الماجستٌر

 الكلٌات من تأٌٌد كتب البحث مخطط مع الطالب وٌقدم     

 غٌر بحثه موضوع ان تؤكد الختصاصه المناظرة واالقسام

   . مدروس



اختٌار عند بها الباحث ٌلم ان ٌجب التً األساسٌة الشروط من 

 : هً بحثه موضوع

 ٌحدده بحثه موضوع اختٌار عند الباحث على -: والموضوعٌة الدقة1.

 اختٌار عن ٌبتعد وان "وشكلٌا "ومكانٌا "وزمانٌا "موضوعٌا

 المتاهات فً الوقوع ٌتجنب لكً والشاملة العامة الموضوعات

 . تحدٌده عدم عن الناجمة واألخطاء

 ٌشعر مطروق غٌر "جدٌدا البحث كان فكلما -: جدٌد البحث موضوع2.

 كثرة وان ، اعداده فً "كبٌرا "جهدا وٌبذل واهمٌته بقٌمته الباحث

 بشًء ٌأتً لم بحثه بان الباحث ٌشعر البحث موضوع فً البحوث

 . سبقته التً البحوث عن ٌختلف وال جدٌد

 موضوع عن المصادر قلة ان -: البحث موضوع عن المصادر وفرة3.

 توفر فٌه المصادر كثرت اما ، البحث قٌمة من تقلل المختار البحث

 المناسبة المعلومة اتخاذ الى تقوده غزٌرة معلومات الباحث لدى

 . قٌمته من وتزٌد جٌد بشكل وصٌاغتها لبحثه
 



 المراحل فً -: فٌها ٌعد التً المرحلة مع البحث موضوع تناسب4.

 صفٌة بحوث اعداد طلبته من االستاذ ٌطلب الجامعة من االولٌة

 الٌزٌد البحوث وهذه ٌدرسها التً العلمٌة المادة ضمن موضوعاتها

 "مناسبا "بحثا ٌعد ان الطالب على ٌجب لذا صفحة 50 عن حجمها

 طالب من وٌطلب ، العداده المحددة الزمنٌة وللمدة العلمً لمستواه

 متطلبات من كجزء سنة لمدة متكامل بحث اعداد الرابعة المرحلة

 ) العلٌا الدراسات مرحلة فً اما ، صفحة 25 عن فالٌقل التخرج

 متطلبات من "جزءا بحوث اعداد منهم ٌطلب ( الدكتوراه و الماجستٌر

 حجمها الٌقل سنتٌن او سنة زمنٌة بمدة محددة الشهادة على الحصول

 . صفحة 50 عن
 

 اختٌار عند الٌها الباحث ٌنتبه ان ٌجب التً الهامة النقاط ومن     

 العنوان وٌتجنب علٌه وداالا  قصٌر عنوان ضمن ٌحدده ان البحث موضوع

 . كثٌرة معالجات منه ٌتطلب سوف النه والمركب الطوٌل



 

 خطة وضع علٌه ٌجب العنوان وتحدٌد لبحثه موضوع الباحث اختٌار ٌعد   

 ٌتناولها سوف التً االساسٌة والتقسٌمات الرئٌسة المفردات تبٌن مبدئٌة

 .بحثه العداد علٌها ٌسٌر التً الخارطة مثل تكون البحث

 وحدوده هومنهج واهدافه البحث واهمٌة المقدمة الخطة وتتناول   

 العالقة ذات السابقة الدراسـات الى واالشارة البٌانات جمع وادوات

 البحث عنوان فً الواردة للمصطلحات اجرائٌة وتعرٌفات البحث بموضوع

 وتكون البحث اعداد فً اعتمادها ٌمكن التً االساسٌة المصادر وبعض

 التً للبٌانات "تبعا الموضوع تقسٌمات بعض فً للتغٌٌر قابلة الخطة هذه

 . البحث فً وطرحها وتحلٌلها بتجمٌعها ٌقوم والتً الباحث ٌجدها

 اولً مخطط ٌعد لبحثه عنوان ٌحدد ان بعد العلٌا الدراسات طالب وان     

 ،وبعد البحث مخطط على للموافقة العلمٌة اللجان على ٌعرضه العداده

   .  له البحث على مشرف تحدٌد  ٌتم الموافقة



 البٌانات المعلومات جمع ادوات ٌحدد ان الباحث على البحث خطة وضع عدب   

 ، علٌها والحصول وجودها اماكن وتحدٌد ، لبحثه المطلوبة والعملٌة النظرٌة

 : هً العلمً البحث فً المستعملة االدوات اهم ومن

 : والمحوسبة التقلٌدٌة المصادر .1

 -: على التقلٌدٌة المصادر  تشتمل      

 والرسائل والدورٌات الكتب تضم  : ( الورقٌــــــة ) الوثائقٌة المصـــادرأ-

 . غٌرها والندوات المؤتمرات وبحوث والنشرات والتقارٌر الجامعٌة

 والبصرٌة السمعٌة المواد تضم : ( الورقٌة غٌر ) الوثائقٌة غٌر لمصادراب-

 ،والمصادر الفلمٌة والمصغرات ، وغٌرها الصوتٌة والتسجٌالت االفالم منها

 والدورٌات االلكترونٌة الكتب منها "الكترونٌا تنشر التً المحوسبة

 وغٌرها  االلكترونٌة االخبارٌة والرسائل والتقارٌر والنشرات االلكترونٌة

 ذاكرة فً مخزونة او ملٌزر قرص او ممغنط قرص على مخزونة ،وتكون

 او الكترونً بشكل المخزونة المعلومات على الحصول وباالمكان الحاسوب

 . مطبوع ورقً بشكل
•   



•   



  تعتمد نظرٌة بحوث هً العربٌة اللغة وبحوث االسالمٌة البحوث اغلب وان      

 المعلومات تحلٌل على الباحث فٌعمل اعدادها عند الوثائقٌة المصادر على

 استعمال الى الحاجة دون علٌها والتعلٌق وتفسٌرها المصادر من المجمعة

 قلة فنجد الوثائقٌة غٌر المصادر اما ، المعلومات لجمع االخرى االدوات

 على الباحث ٌعتمد "فمثال االسالمٌة البحوث  فً الباحثٌن قبل من استعمالها

 تارٌخٌة وثائق على للتعرف وثائقً فلم ٌستعمل او معٌنة لمخطوطة صور

 . اسالمٌة

 مصادر من مصدر الحاضر الوقت فً تستعمل بدات فقد المحوسبة المصادر اما    

  عبرها وتوافر االنترنت شبكة لوجود وخاصة االسالمٌة البحوث فً المعلومات

 الباحثٌن تزود اسالمٌة معلومات وبرامج قواعد او الكترونٌة اسالمٌة مكتبات

 وتحمٌلها  DOC ,PDF ،PPT،TXT مختلفة باشكال المعلومات بمصادر

   . البحوث اعداد فً منها واالفادة وعرضها خزن تقنٌة اي على

 تباع التً الجاهزة االسالمٌة والمكتبات البرامج عبر المصادر توفر واٌضا       

 الدولة ومؤسسات المعلومات ومراكز المكتبات فً وموجودة االسواق فً

 المكتبات هذه ومن  .  (  CD  DVD ) اقراص على ومتوافرة وهً المختلفة

 الجامع ومكتبة الرشاد ومكتبة  الشاملة والمكتبة  السالم علٌهم البٌت اهل مكتبة

 . األبرار ومكتبـة  االسالمً التراث لكتب الكبٌر



   
  



   

المصادر  من والبٌانات المعلومات نقل : 

 وعلى ، المصادر من والبٌانات المعلومات  لنقل عدة طرائق توجد   

 البحث كتابة علٌه تسهل لكً الطرائق هذه احدى ٌختار ان ثـــالباح

 : ومنها وترتٌبه

 المقوى من قطعة عن عبارة هً -: الجذاذات او البطاقات طرٌقةأ-

 ٌصنعها او السوق من ٌشترٌها ان الباحث وبامكان الشكل مستطٌلة

 علٌها وٌكتب الباحث فٌستعملها ، واحد حجم ذات تكون بحٌث بنفسه

 واضح بشكل المصادر من والبٌانات المعلومات من نقله ٌرٌد ما

 ٌدون البطاقة على المعلومات الباحث ٌدون وعندما . جٌد وبتنظٌم

 اخذت التً الصفحات وارقام المصدر عن وصفٌة معلومات "اٌضا

 نهاٌة فً بتدوٌنها للمعلومة الصفحة رقم الى وٌشٌر المعلومات منها

 تتوافر والبٌانات المعلومات جمع عملٌة من االكمال وبعد . معلومة كل

 وٌبدا المعلومات علٌها دونت التً البطاقات من مجموعة الباحث لدى

 . البحث لخطة الموضوعً التبوٌب حسب بفرزهاعلى



   

 :الكتاب عنوان

 :المؤلـــف اسم

 :المترجم او المحقق اسم

 :(السنة ، المطبعة الناشراو: المكان)النشر بٌانات
 

 : الصفحـــة

 : الموضوع

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 



   

 : البحــث عنوان

 : الباحــــث اسم

 : المجلة عنوان

 :(السنة ، والمجلد العدد رقم )النشر بٌانات
 

 : الصفحـــة

 : الموضوع

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 



   

 كبسها ٌسهل سائبة أوراق الباحــث ٌهىء -: ائبةـــــــــــــالس األوراق طرٌقةب-

 بتدوٌن الباحـث وٌقوم واحد حجم ذات وتكون ، فاٌل او ملف داخل وحفظها

 . مصادرها الى االشارة مع االوراق هذه على المعلومات

 اقسام الى السجل او الدفتر تقسٌم ٌتم حٌث -: المنظم السجل او الدفتر طرٌقةج-

 أو( والثانوٌة الرئٌسة الموضوعات) للبحث الموضوعً التبوٌب حسب على

 . البحث موضوع من جزء لكل العلمٌة المادة حجم

 التً المعلومات الباحث ٌحدد أن بعد -: العلمٌة المادة ستنساخالا طرٌقةد-

 على الحالة هذه وفً ، باستنساخها ٌقوم مصادرها من بالصفحات ٌحتاجها

 المستنسخة الصفحات على للمصدر الوصفٌة المعلومات ٌسجل أن الباحث

 .واحد ملف فً المستنسخة المواد ٌضع وان لتحدٌده

 والنصوص المعلومات الباحث ددـٌح أن بعد -: العلمٌة المادة تحمٌـل طرٌقةه-

 اومن االنترنت شبكة من اختٌارها ٌتم سواء الكترونٌا المخزونة ٌحتاجها التً

 ٌقوم فانه اخرى الكترونٌة اوعبر DVDاو CDالمتوافرة الجاهزة البرامج

 الى المرجعٌة االشارة كتابة علٌه ٌجب الحالة هذه وفً ، بحثه الى بتحمٌلها

 . مباشرة مصادرها



   

 المعلومات مصادر من مصدر أي من البٌانات أو المعلومات نقل وعند  

 أخذت التً الصفحات وأرقام عنه الوصفٌة المعلومات تدون أن ٌجب

 ،وهذه "علمٌا إلسناده البحث فً إلٌها اإلشارة ٌتم حتى المعلومات منها

 تحدد ٌأتً وفٌما المعلومات مصادر باختالف تختلف الوصفٌة المعلومات

 : المصدر نوع حسب لها
 

كتاب المصدر كان إذا :- 

 .واحد مؤلف من اكثر كان أن المؤلفٌن أسماء أو الكامل المؤلف أسم1)

 . وجد أن والفرعً الرئٌسً المصدر عنوان2)

  الجامع أو المعلق أو المترجم أو المحقق أسم3)

 . وجد أن     

 . النشر وتارٌخ والناشر النشر مكان1)

 . الطبع وتارٌخ المطبعة أسم2)

 . واحد أوجزء مجلد من أكثر الكتاب كان أن الجزء أو المجلد3)

 . والبٌانات المعلومات منها اخذت التً الصفحات4)



   

   دورٌة فً منشور بحث المصدر كان إذا : 
 . الباحث او الكاتب اسم1)
 . الدورٌة فً المنشور البحث عنوان2)
 . مترجم البحث كان ان المترجم اسم3)
 . الدورٌة عنوان4)
 . الدورٌة صدور سنة5)
 . الدورٌة عدد6)
 . الدورٌة صدور تارٌخ7)
 . والبٌانات المعلومات منها اخذت التً الصفحات ارقام8)

   

جامعٌة اطروحة او رسالة المصدر كان اذا : 
 . الباحث او المعد اسم1)
 . االطروحة او الرسالة عنوان2)
 . االطروحة او الرسالة نوع3)
 االطروحة او الرسالة الٌها قدمت التً والجامعة والكلٌة القسم اسم4)
 . االطروحة او الرسالة اعداد تارٌخ5)
 . والبٌانات المعلومات منها اخذت التً الصفحات ارقام6)



   

   

منفردة بصورة منشور تقرٌر او دراسة او بحث المصدر كان اذا :- 

 . التقرٌر او الدراسة او البحث اعداد عن المسؤولة الجهة1)

 . التقرٌر او الدراسة او البحث عنوان2)

 . نشرها وتارٌخ ومكان نشرها عن المسؤولة الجهة3)

 . والبٌانات المعلومات منها اخذت التً الصفحات ارقام4)

 

 

فٌدرج منشور غٌر التقرٌر او الدراسة او البحث  كان اذا حالة فً اما 

 -:عنه االتٌة المعلومات الباحث

 . اعداده عن المسؤولة الجهة1)

 . العنوان2)

   . االعداد تارٌخ3)

 . منشورة غٌر دراسة او منشور غٌر بحث بانه ٌذكر4)

 . والبٌانات المعلومات منها اخذت التً الصفحات ارقام5)
 

         



   

   

والمراجع المصادر من والبٌانات المعلومات نقل من ذكره سبق فٌما 

  والمراجع المصادر من والبٌانات المعلومات لنقل بالنسبة اما ، الوثائقٌة

 : عنها االتٌة المعلومات فتدرج  ، والمحوســـــــــــبة الوثائقٌة غٌر

 . ( ... ، بحث ، كتاب ) المصدر عنوان1)
 .  (المجلة عنوان ، جامعٌة رسالة )  المصدر نوع2)
 .وجد ان للمصدر المنتجة او الناشرة الجهة3)
 . وجد ان االعداد وتارٌخ النشر وسنة مكان4)
 . المصدر فً المعتمدة والبٌانات المعلومات ورود موقع تحدٌد5)

 . المعلومات وتحمٌل للموقع الدخول وتارٌخ  الموقع عنوان6)
 



ً 

 حجم حسب على محددة اوراق على مدونة  االسئلة من مجموعة هو    

 االشخاص الى مباشرة تسلم او البرٌد بوساطة االستبانة ترسل وقد االستبانة

 الى االستبانة نسخ اعادة ،وٌتم اخرٌن اشخاص بمساعدة او بالبحث المعنٌٌن

 علٌها تشتمل التً االسئلة حجم ٌكون وقد ، علٌها االجابات تسجٌل بعد الباحث

 . البحث فً المطلوبة  المعلومات حجم حسب على قلٌلة او كثٌرة  االستبانة
 

االستبانة اشكال : 

 حولها راٌه ابداء المبحوث من ٌطلب اسئلة تضم -: المفتوحة االستبانة1.

 . كاملة اجابة اعطاء أي

 علٌها ٌجٌب ان المبحوث من ٌطلب اسئلة تضم -: المغلقة انةـتبــاالس2.

 . كال او بنعم محددة باجابة

 ٌجٌب ان المبحوث من ٌطلب اسئلة تضم -: المفتوحة المغلقة االستبانة3.

 أي حولها راٌه ابداء اخرى ئلةـواس كال او بنعم محددة باجابة علٌها

  . كاملة اجابة اعطاء
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 اصزجبّخ ٍغيقخ



االستبانة مزاٌا : 

 وقت اقل فً االشخاص من كبٌر عدد من معلومات على الحصول1.

 . وجهد

 المسافات لبعد مقابلتهم ٌصعب الذٌن االشخاص الى االستبانة تصل2.

 . بالبرٌد واعادته بالبرٌد ارسالها ٌتم لذا

 ٌكون المبحوث الن والحرة الصرٌحة االجابات االستبانة تؤمن3.

 . والمحاسبة واللوم المراقبة عن"بعٌدا

االستبانة عٌوب : 

 اذا وخاصة االشخاص قبل من االسئلة بعض واستٌعاب فهم عدم1.

 . واحد معنى من اكثر تعنً عبارات الباحث استعمل

 . االستبانة اسئلة نسخ بعض فقدان2.

 االشخاص قبل من االسئلة جمٌع على متكاملة غٌر االجابة تكون3.

 ."تعمدا او "سهوا االسئلة بعض اهمال بسبب
 



الجٌدة االستبانة مواصفات : 

 المعنٌٌن االشخاص الى موجه قصٌر خطاب االستبانة بداٌة فً تكون1.

 فً التعاون منهم وطلب البحث بعنوان تعرٌفهم  ٌضم باالستبانة

 لتمٌٌز الباحث ٌذكرها رموز واستعمال االستبانة اسئلة على االجابة

 . خطأ او صح عبارة استعمال: مثل والخاطئة الصحٌحة االجابات

 . ومترابطة ومتسلسلة مفهومة االستبانة اسئلة تكون ان2.

   . وواضحة مفهومة االستبانة لغة تكون ان3.

 واالسئلة لالشخاص المحرجة االسئلة على االستبانة التحتوي ان4.

 تحتاج التً المطولة واالسئلة واحد معنى من اكثر تحمل التً المركبة

 . االشخاص لدى المتوافر الوقت ومراعاة علٌها لالجابة كبٌر وقت
 



 طرح اللقاء وٌضم مقابلته المطلوب والشخص الباحث بٌن لقاء المقابلة    

 قبل من لوجه "وجها علٌها مباشرة االجابة ٌتطلب التً االسئلة من مجموعة

 . الباحث
 الجرائها المسبق االعداد بجب المقابلة من الغرض او الهدف تحدٌد وبعد    

 : االتٌة باالجراءات القٌام ٌضم الذي
 المقابلة اجراء على موافقتهم واخذ مقابلتهم المطلوب االشخاص تحدٌد1.

 . معهم باالتفاق والمكان والتارٌخ بالوقت وتحدٌدها
 وتكون اوراق على وتدوٌنها المقابلة فً تطرح سوف التً االسئلة صٌاغة2.

 اجابة تتطلب  مغلقة اسئلة تكون ،وقد لطرحها المقابلة اجراء عند جاهزة

 . الرأي وابداء معلومات االجابة تتطلب مفتوحة اسئلة او ال او بنعم محددة
 جهاز اعداد علٌه تصوٌرها او "صوتٌا المقابلة تسجٌل الباحث اراد اذا3.

 او تسجٌلها عدم حالة وفً. بذلك الخاص تصوٌر جهاز او تسجٌل

 على االسئلة طرح ساعة مباشرة االجابات ٌدون ان علٌه تصوٌرها

  . المقابل الشخص



المقابلة مـــزاٌا : 

 . المقابل للشخص المطروحة االسئلة جمٌع على االجابة الباحث ٌضمن1.

 ، الٌدٌن حركة ، ،الوجه الصوت ) المقابل الشخص وســــــــــــلوك الفعل ردود متابعة2.

 مدى على  والحكم المقابل شخصٌة الباحث  ٌقوم بذلك االسئلة على اجابته عند ( والراس

 . اجاباته صدق

 . المقابل محاكاة نتٌجة ودقٌقة وشاملة ووفٌرة غزٌرة معلومات على الحصول3.

 . والكتابة القراءاة الٌعرفون الذٌن لالشخاص مهمة وسٌلة المقابلة4.

المقابلة عٌوب : 

 من كبٌران وجهد وقت الى المقابلة وتحتاج االشخاص من كبٌر عدد مقابلة صعوبة1.

 . الباحث

 . والحقٌقة بالصدق والنطق الكالم من "تخوفا الصادقة المعلومات المقابل الٌعط2ً.
 

المقابلة  مصدر الى االشارة : 

 : الى االشارة ٌجب المقابلة معلومات تدوٌن عند

  .  المقابل الشخص اســـــــــــــــم1.

 . العلمٌة ودرجته وظٌفته عنوان2.

 . وتارٌخــــــــــــها المقابلة مكان3.



ًً 

 عنه وافٌة معلومات وتسجٌل معٌن لسلوك المراقبة او معٌنة لظاهرة المشاهدة هً    

 باالدوات دراستها الٌمكن التً االشخاص وتصرفات سلوك لتحدٌد المالحظة وتستعمل

 اللعب اثناء االطفال تصرفات دراسة او اساتذتهم تجاه الطالب سلوك دراسة مثل االخرى

 االنتظار منه ٌتطلب الن والوقت الصبر على القابلٌة الباحث من المالحظة وتحتاج ،

 تتطلب او عدة اشهر تستغرق قد المعلومات وتسجٌل للمراقبة طوٌلة زمنٌة لفترات

 . المالحظة فً الباحث ٌساعدون عدة مالحظٌن اشتراك
المالحظة مزاٌا : 
 مقارنة لالشخاص الصحٌح السلوك تسجل النها واعمق ادق المالحظة معلومات1.

 . والمقابلة باالستبانة
 . الباحث قبل من حدوثه ساعة السلوك ٌسجل2.
المالحظة عٌوب : 
 عند سلوكهم من ٌغٌرون قد االشخاص الن خاطئة المالحظة معلومات تكون قد1.

 . المالحظة تحت بانهم شعورهم
 . الباحث من طوٌل وقت المالحظة تستغرق2.
 . والمرض الطقس مثل المالحظة على تؤثر خارجٌة عوامل دخول3.
 . والمقابلة باالستبانة مقارنة اقل للمالحظة المطلوب العدد4.



 المعلومات جمع من االنتهاء بعد البحث مسودة بكتابة الباحث ٌبدأ    

 على وتدوٌنها والبٌانات المعلومات من جمع ما نقل ،وهً والبٌانات

 كتابة على الباحث ،فٌقدم البحث خطة فً جاء ما وفق على االوراق

 الثالث والفصل الثانً الفصل ثم االول الفصل بكتابة فٌبدا البحث فصول

 وٌضم فصل بعد فصل بالتسلسل البحث فصول بكتابة ٌبدا أي… وهكذا

 الباحث ٌبدا ذلك ،وبعد وتحلٌلها وتفسٌرها للمعلومات عرض فصل كل

 التً والتوصٌات واالستنتاجات النتائج تحوي التً البحث خاتمة بكتابة

 مقدمة كتابة ثم ومن البحث، لفصول كتابته خالل من الباحث الٌها توصل

 لفصول كتابته البداٌة منذ الباحث فٌحدد بالتمهٌد ٌتعلق فٌما ،اما البحث

 الباحث وٌعد ، التمهٌد ضمن تدون ان ٌرى التً الموضوعات البحث

  علٌها البحث احتوى اذا بالمالحق وقائمة بالمصادر قائمة



   

 االسطر بٌن  مسافة ترك مراعاة الباحث على المعلومات تدوٌن وعند

 اعداد من  الباحث ٌكمل ،وعندما بٌنها المعلومات بعض اضافة الحتمالٌة

 االخطاء ٌصحح لكً جٌدة قراءة عدة مرات قرائتها ٌعٌد البحث مسودة

 او واستبعاد المعلومات بعض اضافة او وجدت ان والنحوٌة اللغوٌة

 كتابة لمرحلة وتهٌئته النهائً بشكله الخراجه منها البعض ترتٌب اعادة

 . البحث مبٌضة

 هنالك( والدكتوراه الماجستٌر ) العلٌا الدراسات بحوث فً ونجد      

 وٌقوم للطالب  البحث مسودة ٌقرا فالمشرف ، البحوث هذه على اشراف

 تعدٌل او المعلومات بعض وحذف باضافة البحث حول مالحظاته بابداء

 البحث مبٌضة كتابة عند بها ٌلتزم ان الباحث فعلى البحث فقرات بعض

 لسهولة الرصاص بقلم البحث مسودة تكتب ان ،وٌفضل للطباعة وتهٌئته

 خالً ٌكون بحٌث البحث ترتٌب والغراض اضافتها او المعلومات مسح

  بقلم البحــث مبٌضـة كتابة اما العبارات بعض او الكلمات شـــــــطب من

 .ومقروء واضح وبخط ( الحبر او الجاف )
 



 بٌن ونشره البحث طباعة من البد البحث مبٌضة كتابة من االتمام بعد    

 اما ، ونشرها طباعتها تتطلب التً العلمٌة البحوث وخاصة الناس

 الدراسات  بحوث ونجد العلمٌة الدورٌات احدى فً او مستقلة بصورة

 الجامعات عن صادرة جامعٌة واطارٌح رسائل بشكل طباعتها ٌتم العلٌا

 نوع حسب على تتحدد البحوث بطباعة خاصة ومواصفات شروط وتوجد

 البحث صفحات بعدد تتعلق والمواصفات الشروط وهذه المنشور المطبوع

  البحث داخل وترتٌبها المعلومات وحجم



 خالصة المحاضرة
 تحدٌد او البحـث موضوع اختٌار : هً البحث العداد اساسٌة خطوات خمس تحدٌد ٌمكن1.

 البحث مسـودة كتابة ، والبٌانات المعلوات جمع ، البحـث خطة وضع ، البحث مشكلة

 . العلمً البحث طباعة ، ومبٌضتـه
  ، للطالب البحث االستاذ اختٌار : وهً ، حاالت اربع فً البحث موضوع وتحدٌد اختٌار ٌتم2.

 البحث موضوع الطالب ٌختار ، الباحث منها وٌختار الموضوعات من مجموعة االستاذ ٌحدد

 . الباحثٌن او الزمالء بمشاركة بحثه الطالب  ٌحدد ، بنفسه
 الدقة : وهً ، بحثه موضوع اختٌار عند بها الباحث ٌلم ان ٌجب التً األساسٌة الشروط من3.

 موضوع تناسب ، البحث موضوع عن المصادر وفرة ، جدٌد البحث موضوع ، والموضوعٌة

  فٌها ٌعد التً المرحلة مع البحث

 تبٌن مبدئٌة خطة وضع علٌه ٌجب العنوان وتحدٌد لبحثه موضوع الباحث اختٌار ٌعد4.

 . البحث ٌتناولها سوف التً االساسٌة والتقسٌمات الرئٌسة المفردات
 االسـتبانة ، والمحوسبة التقلٌدٌة المصادر : هً العلمً البحث فً المستعملة االدوات اهم من5.

 . المالحظة، ،المقابلة
 او البطاقات طرٌقة : وهً ، المصادر من والبٌانات المعلومات  لنقل عدة طرائق توجد6.

 المادة استنساخ طرٌقة ، المنظم السجل او الدفتر طرٌقة ، السائبة األوراق طرٌقة ، الجذاذات

 . الكترونٌا العلمٌة المادة تحمٌـل طرٌقة ، العلمٌة



 االستبانة حجم حسب على محددة اوراق على مدونة  االسئلة من مجموعة االستبانة تمثل7.

 نوع هسب تتحدد والتً المفتوحة المغلقة و والمغلقة المفتومة االستبانة اشكالها ومن

 .العلمً البحث فً الستعمالها ومزاٌا عٌوب ولها ،  المطروحة االسئلة
 من مجموعة طرح اللقاء وٌضم مقابلته المطلوب والشخص الباحث بٌن لقاء المقابلة تمثل8.

 من وتتطلب ، الباحث قبل من لوجه "وجها علٌها مباشرة االجابة ٌتطلب التً االسئلة

 الستعمالها ومزاٌا عٌوب ولها ، العدادها للتحضٌر المسبقة االجراءات من مجموعة الباحث

 .العلمً البحث فً
 وافٌة معلومات وتسجٌل معٌن لسلوك المراقبة او معٌنة لظاهرة المشاهدة المالحظة تمثل9.

 باالدوات دراستها الٌمكن التً االشخاص وتصرفات سلوك لتحدٌد المالحظة وتستعمل عنه

 .العلمً البحث فً الستعمالها ومزاٌا عٌوب ولها ، االخرى
 ما نقل وهً البحث مسودة بكتابة الباحث ٌبدأ ، والبٌانات المعلومات جمع من االنتهاء بعد01.

 البحث خطة فً جاء ما وفق على االوراق على وتدوٌنها والبٌانات المعلومات من جمع

 بالمصادر قائمة وٌعد  والمقدمة الخاتمة ثم بالتسلسل البحث فصول كتابة على الباحث ،فٌقدم

  . البحث فً اعتمدها التً
 . الناس بٌن ونشره البحث طباعة من البد البحث مبٌضة كتابة من االتمام بعد11.



شكراا لحسن االستماع 

 للمحاضرة


