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 اختٌار موضوع البحث  

 تحدٌد خطة البحث ومنهج البحث 

جمع البٌانات والحقائق العلمٌة واستخدامها فً 
 البحث 

 نتائج البحث

 



اختيار مىضىع البحث -1   

إّن اختٌار موضوع للبحث لٌس بأمر هٌن على الباحث الجاد، حٌث أن 

 الموضوع الذي ٌرٌد الباحث العمل على دراسته ٌجب أن 

البحث فٌه، وٌستثنى من ذلك األبحاث أصٌالً لم ٌسبك ألحد ٌكون  -1

العلمٌة التً تضٌف على أبحاث سابقة بعد ظهور معارف جدٌدة ٌمكن 

 للباحث االستفادة منها، 

عدم وجود على الباحث بعد تحدٌد موضوع بحثه أن ٌتأكد من ٌجب  -2

.من قواعد البٌانات التً أصبحت متاحة على اإلنترنتأبحاث مماثلة   

 



خطة البحث ومنهج البحث كيفية تحديد  -2   

بالطرٌمة التً سٌتبعها الباحث من أجل الكشف عن التعرٌف  -1

 الحمائك العلمٌة خالل مراحل البحث المختلفة، 

الطرق سٌتبعها فً الوصول إلى النتائج النهائٌة، أي  -2  

سٌحتاج إلجراء تجارب عملٌة أم سٌكون البحث نظرٌاً فمط، وهل  -3  

حالة كون البحث نظرٌاً فمط فإّن الباحث علٌه أن ٌعتمد على وفً  -4

.علمٌتهامصادر ومراجع علمٌة موثوق من صحتها و   



جمع البيانات والحقائق العلمية  -3  

الباحث بعد ذلن فً ٌبدأ جمع البٌانات والحمائك العلمٌة واستخدامها فً البحث   

الموضوع الذي التً تخص على المادة العلمٌة من المصادر والمراجع الحصول  -1 

ٌموم ببحثه، مع التركٌز على لاعدة أساسٌة وهً عدم جمع المادة العلمٌة إّّل إذا كانت 

 تخص البحث الذي ٌعمل علٌه، 

ذلن ٌبدأ الباحث فً جمع تلن المادة وترتٌبها وتنظٌمها فً أبواب وفصول، وبعد  -2  

ثم ٌبدأ فً كتابة بحثه مع تضمٌن نتائج الدراسات العملٌة التً لام بإجرائها ومن  -3

 للمساعدة فً البحث



نتائج البحث  -4  

الباحثبعد االنتهاء من كتابة البحث ٌقوم   

أهم األفكار التً تناولها البحث بتجمٌع  -1  

والفصول واألبواب بترتٌب  -2  

النتائج التً توصل إلٌها فً البحث الذي قام به كخاتمة للبحث عرض  -3  

من أجل التطوٌر أو توصٌات للباحثٌن الذٌن سٌأتون  ممترحاتمقدماً  -4

.أو ألصحاب الرأي فً الدولة من بعده  



 إدارة انبحج انعهًي
بمدخالت تشغيم انخطت ٔاإليكاَياث انبشزيت ٔانعهًيت ٔانًاديت انًتٕفزة ْي 

وفً البرامج البحثٌة تكون . البحث مع توجٌهها البناء لتنفٌذ خطة البحث 

إدارة البحث من مسؤولٌات الباحث الرئٌسً الذي ٌجب أن ٌضع بعٌن 

 اّلعتبار ماٌلً:

(back ground )ٔطزقّٔأْذافّ ٔطبيعتّ انبحج ٔيجانّ خهفيت يزاجعت  ١    

نذنك استشارة  ,تٕفزِ في عصز تفجز انًعزفت ال يًكٍإٌ انكًال انعهًي . ٢

من خبراء يٍ يُاسب   

.للتغلب على أٌة صعوبات تواجه البحثضرورٌة ومختصٌن وفنٌٌن   

. 



يزاجعت انخطط ٔانجذأل انشيُيت ٔاألدٔاث ٔاألجٓشة . ٣

.المتوفرة للبحث والتحمك من فاعلٌتهأانتسٓيالث ٔاإليكاَياث   

يهخص عٍ عُٕاٌ انبحج ْٔذفّ ٔيجاالتّ نقٕاعذ  ارسال. ٤

تمارٌر وثمة للجهات المعنٌة  الجارٌة أويعهٕياث األبحاث 

فً بعض المؤسسات البحثٌةمهمه عن سٌر البحث تعد دورٌة   
. 

انباحثيٍ انًساعذيٍ ٔانعايهيٍ ٔتٕسيع جذٔل تحذيذ يٓاو . ٥

  ومسؤلٌاتهكل حسب دوره سيُي نتُفيذ يٓايٓى 


