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تمهيد-1

أهمية البحث العلمي

 اليحثيةاألهمية القصوى لعملية اختيار الفكرة

 البحثية مفهوم الفكرة

 والدكتوراهالماجسترالفرق بين مرحلة



معايير اختيار الفكرة البحثية-2

   قطدة البدايدة إن اختيار موضوع البحث العلمي وتحديدد المكدكلة البحثيدة تمثد

الظدواهر  بحثي يستهدف ح  المككالت وتفسيرألي جهد المنهجية الصحيحة 

لمددي مددن البحددث العالالحقددة  ددي كمددا يتعلدد  بدد  أييددا تحديددد مصتلدد  العناصددر 

والفددرو أهددداف وأهميددة للدرااددة واختيددار وصددياغة للعنددوان واإلشددكالية 

.و األدوات الالزمددة لجمددب البيا ددات والمعلومدداتالعلميددة والمندداهم المنااددبة 

:وتتمثددددددددددددددددددددددددددددددددد  هددددددددددددددددددددددددددددددددد ه المعدددددددددددددددددددددددددددددددددايير  دددددددددددددددددددددددددددددددددي



حداثة الموضوع وأصالت -1.2

اة والتحلي  و ذلك بأن يعالم الموضوع ال ي يتناول  البحث قيايا جديدة لم تتناول بالدرا

كلما ذلك ينطوي على إضا ة جديدة للمعر ة اإل سا ية  حيث كلما توا روالتفسير وأن 

جب على  من الوا" ي البحث العلمي  وعلي  والمساهمة الحقيقية البحث باألصالة امتاز 

سابقون  وال يكرر ما قام ب  الالباحثون اآلخرون الباحث أن يبدأ من حيث ا تهى العلماء أو 

كتب ومجالتالعلمية من علي  االطالع على مصتل  المصادر والمراجب لزاما ل ا كان 

لمعر ة ما وص  إلي  اآلخرون  ي ح  المكاك  التي بحثوها  وما هي ... ودوريات

".لم تبحث أو التي لم يتوص  إلى ح  لهاالمكاك  التي 



األهمية العلمية-2.2

البحثية كرت الختيارالمؤديةاألابابمنالموضوعأهميةتعتبر

الدوليأوالمحليالمجتمبأوالعامالرأيتكغ التيالمهمةبالقياياالباحثاهتمام

للمجتمبكبيرة ائدةيقدمإليها المكاراألهميةذاتوالمكاك المواضيبدرااة

يةالعملواألهميةالنظريةأوالعلميةاألهمية-:األهمية وعيأحدمنيصلوالموضوعألياختيار اعند



االرتباط بالمكاك  المعاصرة-3.2

محاوالإياهامعالجاالمجتمبيعر هاالتيبالمكاك مرتبطاالبحثموضوعيكونأنذلكومعنى

إيياحب يقوموتطبيقية ظريةأهميةللبحثيكونألنذلكويؤديالواقب أر علىلهاحلولإيجاد

جديدةحقائ إلىالوصولأو ظريةعلىالبرهنةأووتفسيرهاالغاميةالقيايا

مككالتح  يويساهماإل سا يةللمعر ةإضا ةيقدمال يالموضوعيصتارأنالباحث على

 منالهدفكانومهماتطبيقياأوتفسيرياأو ظرياالبحثكاناواءجوا ب مصتل  يالمجتمب



حدود أن تكون الفكرة البحثية لموضوع ذا  طاق م-4.2

وأبعاد واضحة

أووالمعالجةالداراةعلىالباحثمقدرةيفوقالنطاقوااب يفاضاالموضوعيكونبأالوذلك

وتصبححةوواضصحيحة تيجةإلىالوصولمنالنهاية ييتمكنوالكبيراوجهداطويالوقتامن يتطلب

اطحيةالمعاجة

األااايةمقومات  يهايفقدالتيالدرجةإلىجداومحدوداضيقايكونأالأييايجب

التطبيقيةوا عكااات وحيويت ألهميت  قدا  وك ابحثكموضوع



الرغبة والقدرة الكصصية -5.2

الرغبة والميول الشخصي

القدرات واالستعدادات الشخصية



الرغبة والميول الكصصي-

وأنالدرااةمح الموضوع حووا ج ابميولللباحثيكونبأنوذلك

ح لىإوالوصولمعينةمككلةمعالجة يشصصيواهتمامرغبةلدي تكون

.لها

 به ااإللماممنوا طالقامعينبتصصصمحكومطالبأوباحث ك

ينةمعبمواضيبتتعل واهتماماتميوالتالباحثلدىتظهرالتصصص

. يهاوالتعم بصددهابحوثإ جاز ييرغب



القدرات واالستعدادات الشخصية–



توا ر المعلومات والبيا ات الالزمة-6.2

 وا رتذلكومنب  القيامإمكا يةمنالتأكديجبمعينموضوعباختيارالجزم قب

أيياكدوالتأالمنااب الوقت يعليهاالحصولوامكا يةوالبيا اتالمعلوماتمصتل 

وامكا يةوالموضوعيةالدقةمنالعلميالبحثيتطلب ماضوء ي وعيتهامن

المعلوماتا رتولمدىشام بمسحالقيامالباحثعلىيجبوبالتالي منهاإثباتهاوالتحق 

لوصولاوامكا يةإتاحتهامدىوعنبحث بموضوعالمتعلقة...واإلحصائياتوالبيا ات

إليها





معيار التصصص-7.2



يةإمكا ية القيام بالبحث وإ جاح الفكرة البحث-8.2

من حيث يجب على الباحث أن يتأكد من إمكا ية القيام بالبحث  ي الموضوع ال ي اختاره

با العلمية الصاصة بالموضوع وامكا ية الحصول عليها  وأن يكون منااتوا ر المادة 

  أو المحدد ل لك من حيث المال واألجهزة والتنقو ي الوقت لقدرات  وامكا ات  المتاحة 

..  المراجب المتصصصةللبحث عن السفر من جامعة ألخرى أو من دولة ألخرى 



3- اختيار الفكرة البحثيةمصادر

مصادر اإللهام

 القراءة الواسعة والمكثفة

التجارب المعيشة

مالحظة المحيط

تبادل  األفكار

البحوث والدراسات السابقة



:صياغة اإلشكالية البحثية -4

مفهوم اإلشكالية

معايير صياغة اإلشكالية

 وضوح الصياغة و دقتها

 أكثرأن تصاغ  ي شك  عالقة بين متغيرين أو

 إمكا ية التوص  إلى ح  للمككلة أو القابلية لالختبار

  يجب على الباحث أن يكون ملتزما بالحياد التام أثناء صياغت  إلشكالية البحث العلمي



شروط اإلشكالية في البحث العلمي-

 أن يكون الموضوع جديدا لم يتطرق إلي  من قب   وأن تكون اإلشكالية من دون ح  وبقيت مطروحة

 أن يكون الموضوع مرتبطا بحياة المجتمب ويملك قابلية للمعالجة

 العلمية للتراكمية أن تكون اإلشكالية إضا ة معر ية

 (  إلجابةلبلغة واضحة  ي شك  أائلة محدد قابلة صياغة )يجب أن يكون الموضوع أو اإلشكالية واضحة

عالقة وثيقة بين الموضوع المصتار وميول الباحث العلمية واهتمامات  وجود 



مراح  إعداد اإلشكالية-

 إيجاد اؤال عام للبحث: المرحلة األولى

تحلي  السؤال  العام: المرحلة الثا ية

اختيار اؤال  وعي للبحث: المرحلة الثالثة



توصيات للباحث-5

 مراعاة الوقت المحدد للدرااة

االلتزام بالمراح  الطبيعية للبحث وعدم تقديم مرحلة على غيرها

وضب خطة للعم  البحثي تتوا   مب ظروف الباحث اواء كان موظفا أو متفرغا

 االاتكارة الدائمة مب المكرف وااللتزام بتوجيهات

  االبحثي سم شبكة من المعارف العلمية لالاتفادة ممن ابقك  ي ه ا العم



شكرا لحسن استماعكم

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته


