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بأ

انزل إىل امليدان، الحظ بنفسك ج

(قدتتعرف إىل جوانب � تخطر ببالك)  

اطَلع عىل الدراســـــــــات 

الســـــــابقة  يف نفـــس

املوضوع وما توصلت إليه 

ابحث عن مـــراجع 

�كنك  االستفادة 

منها  يف البحــــث 

  اكتب اإلطار النظري 12

ارشح املفاهيم واملصطلحات 11
  املستخدمة يف البحث      
 

حلل النتائج التي توصلت
إليها واربطها باألهداف

اكتب النتائج النهائية والتوصيات 15

اكتب املراجع بطريقة علمية 16

17  

كيف تكتب كباحث محرتف
”مراحل كتابة البحث“

يتضمن امللخص 
بشكل مخترصموضوع 

البحث وأهدافه والنتائج 
التي توصل إليها

1  حدد املوضوع بشكل مبد·

حدد التساؤالت التي يجيب عليها 
البحث أو الفرضيات التي يختربها

اآلن ابدأ 
بكتابة البحث

�كنك االستعانة 
بإحصائيات أو دراسات 
تويص بأهمية املوضوع

الذي اخرتته)   

ما الذي يرتتب عىل 
نتائج بحثك

من فوائد علمية 
وتطبيقية؟

 حدد منهجية البحث
وأدواته التي ستعتمد
عليها للتوصل إىل نتائج

الدراسات السابقة يف موضوع البحث 
ورشوحات حول املوضوع ان لزم األمر

طبق منهجية وأدوات البحث
بطريقة تؤدي إىل الوصول
ألهداف البحث
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اكتب ملخص البحث 
وضعـــــه يف البداية

10

9

ما طبيعة النتائج
 التي تريد الوصول

 إليها

6  اكتب مقدمة البحث

اكتب أهمية البحث 
(القيمة العلمية التي سيضيفها) 

7

5  أعد صياغة موضوع البحث بشكل 
    تفصييل (مشكلة البحث)

4  اكتب عنوان البحث بلغة علمية محددة

3  حدد القيمة العلمية التي سيضيفها بحثك

2  ابدأ بجمع املعلومات 

8  اكتب أهداف بحثك بشكل محدد 
     وواضح

ستحتاج إىل معلومات
لتكوين فكرة واضحة

حول املوضوع

إصدار خاص للملتقى 

العلمي الثامن



باحث 
جيـــــد

باحثة 
جيــدة
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إصدار خاص للملتقى 

العلمي الثامن

كيف تكتب كباحث محرتف 
”األسلوب العلمي يف كتابة البحث“

الدقة يف التعبË واالبتعاد عن التعميم بطريقة غË علمية. 
مثال: أجريت تجربة حول تأثË نوع معÍ من الفاكهة عىل انتظام رضبات القلب

الخطأ:"توصلت النتائج إىل فائدة الفاكهة بالنسبة للقلب".

الصحيح: حدد نوع الفاكهة الذي أجريت عليه التجربة فقط، وحدد بالضبط 

ما هي الفائدة بالنسبة للقلب(انتظام رضبات القلب). 

الكتابة بلغة بسيطة تؤدي املعنى مبارشة مع تفسË املصطلحات غË الواضحة.
مثالً: "هذه الظاهرة امليتافيزيقية التي � تخضع ملعايË إمبËيقية".

االختصار غË املخل. 
الخطأ: أثبتت الدراسة بشكل حاسم وÔا ال يدع مجاال للشك أن ....

 الصحيح: أثبتت الدراسة أن......

أسلوب الكتابة غË شخيص أو روا·. 
الخطأ: ذهبت يف اليوم الفال× إىل املعمل وأجريت التجربة. 

الصحيح: تم إجراء التجربة ......

1

2

3

4

6

7

8

10

9

عدم استخدام املحسنات اللفظية (كالتشبيهات والكناية واالستعارة والسجع).

عدم استخدام األوصاف غË الحسية واالنطباعات واألهواء. 
مثال: أسرتاليا بلد جميل ميلء باملناظر الطبيعية الخالبة.

الكتابة بأسلوب منطقي خاٍل من املشاعر الشخصية ال يؤثر يف عاطفة القارئ. 
مثالً: ولنا أن نستشعر تأثË امليش صباحا يف طاقتنا وتفاؤلنا.

املوضوعية واالبتعاد ßاما عن الرأي الشخيص املنحاز. 
مثالً: يف بحث عن "انحراف املراهقÍ"يكتب :أمثال هؤالء ال �كن

 التعامل معهم إال بالقوة والحزم. 

كتابة الحقائق املثبتة علميا فقط واإلشارة إىل 
مصدرها، (إذا استخدمت عبارة غË مثبتة علميا 

فالبد من وصفها بالفرضية). 
مثالً: وكà هو معروف أن اللون األحمر وقت املطر يجذب الصواعق.

االبتعاد ßاما عن األحكام املسبقة واملعتقدات 
السائدة والشائعات. 

 Íاعتداال ب áهو معروف أن املذهب الفال× هو األك àمثال: "وك

جميع املذاهب". 
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إصدار خاص للملتقى 

العلمي الثامن

 8 أخطاء ال يقع فيها 
الباحث املحرتف
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العنوان الفضفاض الغË محدد. 
احرص أن يكون عنوان البحث محدد بدقة، حيث قد يساعدك تحديد املتغË التابع 

واملتغË املستقل يف العنوان.

أن يتضمن الهدف الواحد أكá من جانب ( مثل:  معرفة املتغËات النفسية
واالجتàعية املؤثرة يف...).

يجب أن يتناول الهدف الواحد جانب واحد فقط ( مثل: معرفة املتغËات النفسية
املؤثرة يف...).

الخلط بÍ أهمية البحث وأهدفه.
أهمية البحث هي ما �كن أن يرتتب عىل نتائجه من فوائد علمية وتطبيقية لصالح
جهات معينة أما أهداف البحث هي النتائج التي سوف تُحقق عند انتهاء البحث.

اختيار دراسات قد�ة جدا ( مثل: عبدالخالق، 1988: 33).
احرص أن تكون الدراسات املستخدمة يف بحثك حديثة. 

امليل إىل اثبات الفرضيات أو اثبات وجود عالقة بÍ املتغËات. 
إثبات الفرضية ال يعني نجاح الباحث بالرضورة؛ التزم الحياد.

توزيع االستبيان عىل املعارف واألصدقاء.
توزيع االستبيان بالطريقة املنهجية الصحيحة يعني الحصول 

عىل نتائج أدق.

النتائج غË مرتبطة بأهداف البحث.
ينبغي ربط النتائج باألهداف ليحقق البحث ما ُوجد من أجله.

كتابة املرجع يف املê وعدم ذكره يف قاéة املراجع أو العكس.
احرص عىل توثيق مراجعك بدقة. 

 


