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 اختيار موضوع البحث: أواًل 
 

البحث مجال وال بد أن يكون  ،هاهتمامالباحث يثير  الذي يختاره الموضوع كون من المهم أن ي
يكون البحث في نقطة واحدة أو جانب محدد، فال يصح البحث  أي أن  ،اوليس عام   اوضّيق   امحدد  

 .كأن يكتب الطالب في قضية فلسطين، أو القدس، أو المقّدسات دون تحديد  ؛في العناوين الكبيرة
قبل تسجيله والتقيُّد به أن يسأل نفسه   ى الباحث جب علوبعد تحديد موضوع البحث بشكل مبدئي ي

 األسئلة التالية: 
 

 المضافة من دراسة هذا الموضوع؟  ما هي القيمة ✓
 هل أستطيع الكتابة في هذا الموضوع؟   ✓
 وع وأميل إليه؟ ذا الموضهل أحب ه ✓
 هل هناك مصادر ومراجع كافية؟  ✓

 
فيسعى    ،اعلمي    هيؤرقو   ،جابة لهإسؤال حقيقي ال    مشكلة أو  يكون لدى الباحث   ،عند اختيار موضوع البحث ف

وتحديد  موضوع البحث في اختيار  هسيساعد وهذا بدوره  .له علمية دقيقةجابة إيجاد إحّله أو عن  للبحث 
 عنوانه. 
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 ختيار المراجعالالقراءة البحثية االستطلعية : اثانيً 
 

ال بد في هذه المرحلة ف ،سر النجاح في خطوات البحث العلميالبحثية االستطالعية القراءة  تعد 
من القراءة األولية السريعة لمختلف المراجع ذات العالقة بالمجال؛ لتوسيع قاعدة المعرفة عن موضوع  

ما    بالقراءة االنتقائية. فال يقرأ  ملتزا اال  باحث ال  وعلى  ،األفكارر المراجع الهامة وتنظيم  البحث، وانتقاء وحص
 ك يؤدي إلى إهدار الوقت، وتشتيت الذهن.   فإن ذل ؛ ال صلة له بموضوع البحث 

  
 الهدف من القراءة البحثية االستطلعية:

 . البحث  توسيع قاعدة المعرفة عن موضوع .1
 ي التطرق لها.لبحث التي يرغب الباحث فالتأكد من أهمية مشكلة ا .2
 التأكد من توفر القدر الكافي من المصادر والمراجع المتعلقة بمشكلة البحث وحداثتها. .3
 ليتم فيما بعد صياغتها ضمن خطة البحث. نتقاء وحصر المراجع الهامة وتنظيم األفكارا .4

 
ية وعلقة المرجع/ المصدر بموضوع نصائح في القراءة األولية السريعة، والتي تهدف لتحديد مدى أهم

 ومشكلة البحث: 
فرضياته، باإلضافة  ابدأ بقراءة الملخص: بشكل عام يستعرض الملخص محددات البحث، مشكلته،   .1

 للمنهج المتبع فيه. 
قم بقراءة المقدمة: تحتوي المقدمة بشكل عام على ما يحتويه الملخص بشيء من التفصيل،  .2

 ائج البحث النهائية. لنت يجازإباإلضافة الحتوائها على 
نتائج البحث    -غالبا  - قم باالطالع السريع على األشكال التوضيحية والجداول؛ حيث تتلخص بها  .3

 المعلومات الهامة فيه.و 
قم بقراءة الخاتمة: للتعرف على ما توصل إليه الباحث من خالل بحثه ودراسته لتتمكن من تحديد   .4

 جع لموضوع بحثك.ر مفي اعتباره أهمية هذا البحث ونتائجه 
؛ بهدف تحديد األجزاء الهامة والخادمة لموضوع  ت استعرض عناوين الفصول والفهارس، إن وجد  .5

 بحثك. 
 .ث التوصل لمصادر أخرى في مجال البحبهدف  قائمة المراجع  االطالع على .6
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 معايير تقييم مصادر المعلومات المناسبة والتي تفي باحتياج الباحث:
 الحداثة. و الدقة  .1
 بالموضوعية وبعده عن التحيز. اتسام المصدرضوعية: مو ال .2
يمكن االعتماد في  فال  ،صدوره عن مؤسسة أو جهة نشر ذات مصداقية ومعتمدةالمصداقية:  .3

 رسمية.ال، وغيرها من المواقع غير وموقع ويكبيديا المعلومات على المدونات ومواقع الدردشة
  علومات الموجودة في المصدر.العالقة واالرتباط بين موضوع البحث وبين الم .4

 

 البحث: صياغة عنوان اثالثً 

وفيما يلي   .لمية رصينة هناك اختالف بين موضوع البحث وصياغة الموضوع كعنوان بطريقة ع
ال بد من االلتزام بها أثناء صياغة عنوان البحث من الموضوع الذي التي محددات صياغة العنوان، 

 تم اختياره. 
 ث:البحشروط جودة عنوان 

   موجزة.أن يصاغ بعبارات  ✓
 . والتعبيرات اإلنشائية والجمالية عن الغموض  اوبعيد   اأن يكون واضح   ✓
لمام  ؛ ولذلك يجب االطالع على مصادر مختلفة واإلوأفكارهأن يطابق العنوان مضمون البحث   ✓

 الجيد بماهية مشكلة البحث وجوانبها. 
مية واإللمام بالمصطلحات العلمية توخي الدقة في اللغة واأللفاظ والصياغة بطريقة عل ✓

  ومدلوالتها.
   المسبق.و الحكم أ ّيز يظهر في العنوان التح أال ✓
 . أال يكون سؤاال   ✓
 تشمل: التي ، و ند العناصر المتعلقة بالعنواحد  أن ت   ✓

 الفترة الزمنية   ▪
 المكان  ▪
فئة أو المرحلة العمرية، سكان منطقة محددة، : ال، مثال  ت عينة البحث، إن وجد  ▪

 تجمعها قواسم مشتركة )فئة ديموغرافية(، وغيرها.فئة 
: الجانب االجتماعي، السياسي،  مثال   .ت الجوانب المستهدفة في البحث، إن وجد  ▪

 لخ.ااإلنساني، الديني، 
 .واالختصارلإلضافة  بحيث يكون قابال    اأن يكون العنوان مرن   ✓
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 البحث خطةكتابة  :ارابعً 
 البحثبخطة  لمقصودا

  يوضح   موضوعه،  فيه  اختار  الذي  المجال  في  األولية  الدراسات   استكمال  بعد   الباحث   يكتبه  واف    تقريرهي  
 مشكلة يحدد  كما الختيارها، هدفعت التي واألسباب  مواجهتها في بذلت  التي والجهود  المشكلة أهمية فيه

 .وإجراءاتها وفرضياتها ماتهاومسلّ  وحدودها وأبعادها البحث 
 

   البحث خطة  إعداد من الهدف
 . ومتطلباتها بالبحث   القيام إجراءات  وصف •
 . وإرشاد الباحث  البحث  خطوات  توجيه •
 . منه االنتهاء بعد   البحث  لتقويم أساس •

 
 سمات خطة البحث الجيدة

 . ادقيق   اتحديد   ومحددة مختصرة تكون  أن •
   .البحث  بموضوع المرتبطة السابقة الدراسات  في المتعمقة وقراءته الباحث  طالعا سعة تعكس أن •
   .امنطقي   اتسلسلي    اترتيب    العناصر ترتيب  خالل من  ،الخطةعناصر  بين  والتكامل الترابط أن يتحقق  •
 .البحث  بمشكلة امباشر   اارتباط   البحث  منهجية ترتبط أن •

 
 البحث محتويات خطة

 :  التالية  المكونات  على بحاث لأل المقترحة الخطط معظم تحتوي 
 . البحث  عنوان •
 .المقدمة •
 ث البح مشكلة •
 البحث.  أهمية •
 . البحث  أهداف •
 .البحث  منهج •
 و مخطط البحث. أهيكلية  •
 الخاتمة. أو الخالصة •
 . المقترحة والمراجع المصادر قائمة •
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 :البحث خطة ومكونات لمحتويات مختصر شرح يلي وفيما
 البحث   عنوان .1

  واتجاهه،   البحث   موضوع  القارئ   يدرك  بحيث   معبرة،  دقيقة  وبعبارة  وموجزة  واضحة  بلغة  العنوان  كتابة  يجب 
  العنوان  يكون  أن يجب  أخرى  وبعبارة ات؛المكتب في العلمية التصنيفات  ضمن البحث  توثيق على ويساعد 

 . أعالهصياغة عنوان البحث  تم شرح هذه النقطة في جزئية    .والزمان  والمكان  البحث   لموضوع  وشامال    ادقيق  
 
 لمقدمةا .2

 تبدأتبدأ بفكرة عامة عن الموضوع ثم  يأ)ات دراسته برر وم للموضوع وخلفياتهوفيها تكتب الفكرة العامة 
الباحثين والعلماء    بآراءولماذا تناولته بالبحث مع االستئناس    ،ن تتناول موضوعك وخلفياتهألى  إبالتخصيص  

والمقدمة  فقرة إلى فقرتين وتخلو من الصياغات اإلنشائية.المقدمة من بحيث تتراوح  ،الموضوع(في هذا 
 تية:ي أن تتميز بالسمات اآلالجيدة ينبغ

 د له.وتمّه  لموضوع البحث امختصر  عرض أن ت .1
 أن تتدرج من العام إلى الخاص. .2
 أن تشرح السياق العام للمشكلة. .3
، سواء  بشكل مباشر أو غير -إن وجدت-تشير إلى نتائج الدراسات ذات الصلة بالقضية أن  .4

 مباشر.
 

 مشكلة البحث  .3
يدور   حقيقي ، حيث ت عبر مشكلة البحث عن سؤالال  مشكلة قائمة فع ن تسلط الضوء علىأيجب  مشكلةال

له من   جابة علمية دقيقةيجاد إإأو لحّله  الباحث  ، فيسعىاعلمي   هيؤرقو  ،جابة لهإال  ،في تفكير الباحث 
 خالل البحث الذي سوف يعده.

 وعند صياغة مشكلة البحث يجب أخذ األمور التالية بعين االعتبار: 
 . ، في صورة محددة وموجزة ومعبرةبهام فيهاإدة أسئلة واضحة ال ل سؤال أو ع أن تصاغ بشك •
 الدينية.أال تتعرض لموضوعات حساسة من الناحية األخالقية أو  •
 ت المتاحة له. يامكانأن تكون قابلة للحل من قبل الباحث ضمن الوقت واإل •
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 همية البحث أ .4
ابذل فيه ي  أن ريد يو أن يكون الموضوع الذي اختاره الباحث  ال بد  ؛ لذلك فإن هميةاألعلى درجة من  جهد 

ضيف  ي ن  أريد  يوماذا    ؟ه بحث  خاللمن  الباحث  توصل  ي ن  أ ريد  يماذا  أهمية البحث تجيب عن األسئلة اآلتية:  
ساعد  يوهل  ؟ا المجالول في هذ األ وه البحث وهل  ؟الغموض عنهيزيل و أ كشف ين أريد يوماذا  ؟للعلم

 ؟ خرين في نفس المجالستساعد اآلالمتوقعة  نتائج  الوهل    ؟ضوع المو   نفسخرين لفتح المجال في  الباحثين اآل
 اآلتية: واألهمية الجيدة ينبغي أن تتميز بالسمات 

 أن تكون صياغتها دقيقة ومفهومة ومحددة، بحيث يمكن التوصل من خاللها إلى نتائج. .1
 أن ترتبط بإشكالية البحث وتنبثق منه. .2
 على شكل أسئلة سليمة اللغة. اراتأن تصاغ في عب .3
 اإلجابة عليها إال بعد تنفيذ إجراءات معينة من البحث. أن تكون األسئلة ال يمكن  .4
 أن تكون شاملة ومعبرة عن العالقة بين كل عناصر البحث وقابلة لإلجابة. .5

 
 أهداف البحث  .5

ها من خالل بحثه، على أن  يتم من خالل األهداف تحديد النتائج التي من المتوقع أن يصل الباحث إلي
 بالمحددات اآلتية:  األهدافتصاغ 
  .واضحة ومفهومة، وال تحتوي على كلمات صعبة وغامضةأن تكون  .1
 .على صلة وثيقة بإشكالية الدراسة التي سيتم طرحهاتكون أن  .2
 .أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق .3
 غير منطقية. أو  بطريقة فيها مبالغةكون مصاغة ت ن الأ .4
  تناسب عدد أهداف البحث مع حجم البحث الذي يقوم به الباحث.يأن  .5
 فرعية.نه عدة أهداف مأن يتم عرضها باالنطالقة من هدف عام رئيس تنبثق  .6
 أن ترتب حسب تساؤالت البحث وفرضياته. .7
 أن تبين األسباب الظاهرة المدروسة في البحث. .8

 
 (تث )إن وجدالبح مسلمات .6

 قضية هي والمسلمة في بحثه، منها  لينطلق مات لّ مس من  إليه يستند  ما الطالب  يحدد  أن المستحسن من
 .أخرى  قضية على الطالب للبرهنة منها ينطلقل ،إثبات  إلى تحتاج وال بصحتها مجزوم
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  منهج البحث وخطواته .7
أو لإلجابة على سؤال يؤرق الباحث من   ،مشكلة لدراسة تباع خطوات محددة بشكل منطقي متتابع ايعني 
ومن ثم القيام بعرض المعلومات وتحليلها وتفسيرها   معينة،ع المعلومات حوله باستخدام أدوات جمخالل 

أو اإلجابة    والمنهج هو القانون أو النظام الذي يحدد محاولة الباحث لدراسة مشكلة  .واستنتاج الحقائق منها
ها وتحليلها واستنتاج  تباع وسائل وأساليب محددة لجمع البيانات وتنظيمها وعرض ال  ،معين على تساؤل

ال بد من قراءته حتى  و  ،-12صفحة - شرح مختصر عن مناهج البحث  يضم هذا الدليل .الحقائق منها
 ريد اتباعه. يمنهج الذي النوع  يقرر الباحث 

 
 بحثمصطلحات ال .8
تب  وذلك بالرجوع الى الك ،انظري   ا تعريف كل المصطلحات الواردة في العنوان تعريف   الباحث  تناول فيه يو 

  .ذلكوتوثيق  وضوع البحث ذات االختصاص بم
بتعريف المصطلحات  الباحث قوم ين أ ،لى التعريف النظري إباإلضافة  فيجب  ،اميداني  كان البحث  إذاما أ

 . عدها لقياس الظاهرةأ اييس التي ما تقيسه المق وهو، اإجرائي   ف اتعري
 
 هيكل البحث أو مخطط البحث   .9

حسب تسلسل مواضيع البحث، وعادة ما  امنطقي   ا ترتيب   اهيكل البحث مرتب  ال بد من تقديم تصور مبدئي ل
لى مباحث، إلى فصول، والفصول إبواب األ لى أبواب ثم تقسيم في األبحاث الكبيرة إيتم تقسيم الدراسة 

  ، يمية، أما األبحاث الصغيرة التي ت نّفذ في األكاد لى عناوين فرعيةإلى مطالب، ثم تقسيم المطالب  إوالمباحث  
 . ، ثم إلى عناوين فرعية فقطمطالبلى من مباحث إالتقسيم يكفي فيها ف
 

 المقترحة  قائمة المصادر والمراجع .10
  موضوع التدليل على أن للبغرض  ؛مبدئيةالمصادر والمراجع المرفقة مع الخطة مقترحات قائمة تكون 

على سعة فهي تدل  ، احية أخرى ن  ومن. يمكن االستعانة بهـاكافية مصادر ومراجع  العلمي المراد بحثه
 موضوعه.اطالع الباحث في 
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 المراجع األصيلة في البحث العلمي:
  .الكتب والموسوعات  .1
 .الوثائق والمخطوطات  .2
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  .األخبار اليومية المنشورة في الصحف اإلخبارية القديمة والحديثة .8
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 البحث : مناهجاسً ماخ
 

يسلكه الباحث  دقيق وهادف، منظم طريق أو أسلوب  أو منظمة، فكرية هو عملية منهج البحث:مفهوم 
 والضوابط اعد القو  من بمجموعة الباحث  معينة، وفيه يلتزم بحثية ظاهرة أو لمشاكل حلول إيجاد  امستهدف  
 البحثية.  لمسيرته دةالمقيّ   اإلجراءات  تباعواالقرارات  التخاذ 
بالمنهج العلمي في البحث: اتباع خطوات منطقية معينة في تناول المشكالت أو الظواهر، أو في   د ويقص  

 معالجة القضايا العلمية. 
 في أبحاث األكاديمية اشرح مبسط ألكثر المناهج استخدامً 

 المنهج التجريبي  لوصفي المنهج ا ريخيالمنهج التا 
ماضية أو حاضرة لها   ايتبع أحداث   توصيفه 

 عالقة بالماضي. 
 حالية واقعية.  ايتبع أحداث  

 ااستخدام   المناهج أكثر وهو من
  والوقائع  الظروف دراسة في

  والسياسية  االجتماعية
 وغيرها.  واالقتصادية

يتبع أثر التغيير في الظاهرة  
 يجة. للوصول إلى النت

الخطأ في النتيجة النهائية  نسبة 
البحوث الوصفية أو   أقل من
 . بكثير التاريخية

مالحظة: هذا المنهج قليل 
 طالب  االستخدام في بحوث 

األكاديمية ويحتاج إلى خبراء في 
 .هذا المجال

ُيستخدم  
 المنهج

في دراسة الظواهر واألحداث 
والمواقف التي مضى عليها فترة  

 .من الزمن
 من حاضرة  ظواهر ةفي دراس

 هذه نشأة  إلى الرجوع خالل
 جرت التي  والتطورات  الظواهر،

 . الماضي في عليها
  الحاضر لفهم في دراسة الماضي

 .بالمستقبل  والتنبؤ

الظاهرة كما توجد في  في دراسة
  ا الواقع، ويهتم بوصفها وصف  

 . اوكيف   اكم  ويعبر عنها  ادقيق  
  الظاهرة  يصف الكيفي )الوصف
 والكمي  ئصها،خصا  ويوضح
  فيوضح  ارقمي   وصفا   يعطينا
 ومقدار حجمها أو مقدارها

 . المختلفة( بالظواهر  ارتباطها
لوصول الستنتاجات تسهم  في ا

 في فهم الواقع وتطويره. 
  ا وأيض   اإلنسانية في المجاالت 

  الطبيعية  الظواهر مجال في

 البحث  من الهدف يكون  عندما
 أي  إلى  للوصول  بالمستقبل  التنبؤ
 إجراؤه  يجب  إصالحي  تغيير
 وهذا المدروسة، الظاهرة على

 أو ا عالجي   اتغيير   يعتبر التغيير
 . اوقائي   اتغيير  

 طريق  عن الطبيعية العلوم في
 مخبرية.  تجربة إجراء

مخبرية   غير تجارب  في
 مثل  :كما في أبحاثنا )ميدانية(
  على  تجرى  التي التجارب 
  لنتائج  للوصول اإلنسان



 والمشاري    ع األبحاث قسم  –  الالجئي    دراسات أكاديمية 
 

13 
 

 أو  كيميائية  ظاهرة كوصف
 .فلكية

مسبقة   معرفة حال وجود  في
 الظاهرة. حول كافية ت ومعلوما

 

، أو بتعبير آخر قياس  إصالحية
نتائج التجربة على مجتمع  

 العينة. 

هم أ
  مصادر

 المعلومات 
 للمنهج

 الكتب 
 السجالت والوثائق

 اآلثار  
 الصحف والمجالت السائدة

 مقابلة شهود العيان 
 المذكرات والسير الذاتية 

 ات السابقة الدراس
 األعمال الفنية واألدبية  

 المالحظة
 المقابلة 

 االستبانة 
 والسجالت  الوثائق تحليل
 الكتب 

 المذكرات والسير الذاتية 
 الدراسات السابقة 

 األعمال الفنية واألدبية 

 المالحظة
 االستبانة 

من العام   تاريخ بيت المقدس أمثلة  
1917 -1948 

دور اإلعالم في تفعيل قضية    .1
 . ينالالجئ

دراسة مسحية للمشكالت  .2
التكيفية لدى األطفال  

الالجئين في  نالفلسطينيي 
 المجتمع التركي. 

. تقييم جيومورفولوجي  3
لألراضي ألغراض التطوير 
الحضري: حالة الدراسة منطقة  

 المواصي.
. صورة المرأة الفلسطينية في 4

 دب الفلسطيني. األ

دراسة أثر الحرب في سورية   .1
ب المرحلة على تحصيل طال

 . االبتدائية الفلسطينيين
. دراسة الفروق االدراكية بين  2

  ن الطلبة الالجئين الفلسطينيي 
 وغيرهم من المواطنين. 

. دراسة أثر التنشئة المجتمعية  3
في المخيمات الفلسطينية على  

 التمسك بحق العودة

 
 .مثًل   اتاريخيً   اوصفيً ن  أن يكوك  ن الدمج بين أكثر من منهج في إعداد البحث،ملحظة: يمك
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 أدوات البحث: اسادسً 

 االستبيان:  .1
و  أجل الحصول على بيانات أوسائل البحث العلمي المستعملة على نطاق واسع من  أحد يعتبر االستبيان 

وهو    ،لجمع المعلومات   اة وتأتي أهمية االستبيان كأد   اتجاهاتهم،و  أ و ميولهم  أمعلومات تتعلق بأحوال الناس  
 . ما قورن بالمقابلة والمالحظة إذافي الجهد والوقت  اقتصادي
قوم كل مشارك باإلجابة عليها  االستبيان يتألف من استمارة تحتوي على مجموعة من الفقرات ي تعريفه:

 أحد. و تدخل من أبنفسه دون مساعدة 
 
 المقابلة: .2

 ، بهدف آخرين فرد أو عدة أفراد و  : هي استبيان شفوي يتم فيه التبادل اللفظي بين القائم بالمقابلةتعريفها
المقابلة    وتستخدم  .أو أحداث   سلوكبآراء أو اتجاهات أو مشاعر أو دوافع أو    معلومات ترتبطلحصول على  ا

 .أنها تختلف في أهميتها حسب المنهج المتبع في الدراسة إال ،التربويةمعظم أنواع البحوث  في
أهميتها تقل في دراسات    أن  إال  ، في المنهج الوصفي  اام  تخد تعتبر من أنسب األدوات اس  ؛فعلى سبيل المثال

 التجريبي. منهج ال
 
 الملحظة:  .3

التي توجه االنتباه والحواس والعقل إلى طائفة خاصة من الظواهر والوقائع  المشاهدة والمراقبة تعريفها:
  وروابط.من عالقات  ما بينهاإلدراك 
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