
  

 )خطة البحث العلمي(كيف تكتب خطة بحث 
 

ومن ، خطه بحثيه واضحة يتم إعدادها من قبل الطالب ، ثم يتم تعديلها من قبل األستاذ المشرف البد أن يسبق كل بحث علمي
النموذج  التفكير في وضع هذا جاء ومن هنالبحوثهم العلمية  المالحظ أن كثير من الطلبة يواجهون صعوبة بالغة في إعداد الخطط

  .ليسهل على الباحثين كتابة الخطة البحثية بأسلوب علمي حسب خطوات متدرجةإلعداد خطة بحث علمي 

 :عنوان البحث .١

كتابة الخطة، ويكتب في أعلى ووسط الصفحة  يعد عنوان البحث أول األمور التي يجب تحديدها قبل الشروع في
  :ي النقاط اآلتيةالجيد ف األولى، ويمكننا تلخيص أهم شروط العنوان

o الوضوح.  

o الشمول.  

o اإليجاز.  

o ال يحوي نتائج أو أحكام.  

o التجديد.  

 :المقدمـة .٢

والكتابات السابقة في ذات المجال، كما يوضح الدافع وراء  مقدمة الخطة يبين فيها الباحث أهمية بحثه بالنسبة للبحوث
  .اختياره لموضوع البحث

 :أهداف البحث .٣

  .ألهداف المرجو تحقيقها من البحثوفيها يعدد الباحث ا

   :إشكالية البحث .٤

ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة تفصيلية يجيب عليها  وهي عبارة عن سؤال جامع تكون إجابته موضوع البحث كامالً،
   .جزء أو عدة أجزاء من البحث

  :منهجية البحث .٥

ريقته في الجمع والفرز واالستخدام للمعلومات، وبشكل ط وفيها يذكر الباحث المنهجية التي سيتعبها أثناء بحثه، وكذلك
(   .سيعمل الباحث إلنجاز بحثه واإلجابة على التساؤالت المطروحة في إشكالية البحث عام فالمنهجية هي تبيان لماذا

أو البحوث الوثقائية التي تعتمد على الوثائق  ،مثل المنهج التاريخي وغالبا ما يكون للبحوث التي تدرس الماضي
البحوث التجريبية وهي التي ، البحوث الوصفية للبحوث التي تدرس الحاضر والواقع الميداني أو، والبيانات المكتبية

أو تدريس اللغة  يااللكترونتدرس ظاهرة بحثية من خالل متغيرين أحدهما تابع واآلخر مستقل مثل تجربة التعليم 
  .جليزية في المرحلة االبتدائيةاالن

  

 :) اإلطار النظري(  مخطط البحث .٦

وطرح العناوين المقترحة، وقد يكـون العنـوان    وهو أهم جزء في خطة البحث، وفيه يتم عرض التقسيم المقترح للبحث
خطة بحث مصغرة خصوصا في البحوث الصـغيرة كبحـوث مشـاريع     ومخطط البحث وقائمة المصادر كافية لتشكيل



أبواب،  ويتم تقسيم البحوث الكبيرة إلى أجزاء، وتقسم األجزاء إلى.. وبحوث الدبلوم العالي تخرج بعد الدراسة الجامعيةال
أما البحوث الصـغيرة فغالبـاً مـا     واألبواب إلى فصول، والفصول مباحث أو أرقام، والمباحث إلى مطالب أو أحرف،

  .تقتصر على الفصول

 :قائمة المصادر والمراجع .٧

على أن للبحث العلمي المراد بحثه مصادر ومراجع يمكن االستعانة بهـا   وبالطبع فهذه القائمة مبدئية الهدف منها التدليل
  .ومن الناحية األخرى للتدليل على سعة إطالع الباحث في موضوعه هذا من ناحية،

 :الخالصة .٨

  .روع البحثيللمش خالصة خطة البحث تتضمن التأكيد على أهمية البحث وطلب القبول

  
  
  
  
  
  


