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؟خطة للبحثمقترح لعداد إالباحث لماذا يستوجب على 

متكامل العناصر يمثل خارطة طريق بحثية لتنفيذ الدراسة البحثيةيبحثخطه البحث عبارة عن مقترح 

الجهة المانحة/ اللجنة المختصة /المشرفلى إبشكل تسويقي مقنع ويقدمه الباحث يعده لمشكلة البحث 

.ودعمهالبحثجراء إعليالجهة المعنية/ ة المشرف للحصول على موافق



البحثةخطمقترح همية إوهدف 

هالبحث نفسعناصرعن نموذج مصغر من ةعباروهالبحث خطة مقترح ❑

لحلهاالباحثمشكلة البحث و فكرة الجهة المانحة / المختصة اللجنة /على المشرف الباحث عرض ي❑

خالل خطة بحث جيدة و من مشكلة البحث واهمية حلها همية اباقناعهم بغرض واضح ومحدد بشكل 

مقنعة

مشروع البحثنجاز إلجدية الباحث وكفاءته ظهر يالبحث خطة مقترح ❑

حقيق هذه علي تحديد مشكلة البحث واهدافه وكيفيه تالباحث بوصلة تساعد مثل يالبحث خطة مقترح ❑

احل حيث تساعد هذه البوصلة  الباحث علي ثبات وانسجام عمله البحثي خالل  فصول ومرهداف األ

البحث المختلفة



البحثةخطعناصر 

:عنوان البحث -1

.الباحث أن يكون عنوان بحثه مبتكرا ومعبرا ومشوقايحرص ❑

,  ير المستقلالمتغ)أسلوب البحث و يحدد عناصر البحث , مجال البحث , أسئلة البحث, البحثلمشكلة محددايكون شامال واضحا يعطي مفهوما ان ❑

(.المتغير الوسيط, المتغير التابع

عليهث باإلجابة البحالتي يفترض أن يقوم في قراءة البحث بإستخدام صيغة السؤال او اإلستفهام رغبته العنوان انتباه القارء و يثير يجذب ❑

حرفا60أو في حدود ةكلم15الى 10يكون قصيرا مخال وال طويال ممال و أن يكون في حدود أأل ❑



تكملة -البحثةخطمقترح عناصر 

البحثمقدمه خطة -2

:ةاالتيالبحث العناصر ةخطتتضمن مقدمة 

خلفية عن موضوع البحث❑

هذا البحثجراء إلدافع الباحث او الباحثه ❑

أهداف البحث ❑

هذا البحثجراء إاهمية ❑

لمعلومات في المجال ذاته ويجب ان تكون هذه اةسابقودراسات بحاث أوبيانات الباحث المقتبسة من معلومات ❑

كاديمياأوالبيانات موثقة 



تكملة -البحثةعناصر خط

:البحثمشكلة البحث وأسئلة تحديد -3

ةباشرمعلى عالقه ةالمشكلموضوع البحث علي ان تكون ةالظاهراو ةالمشكلةالباحثيحدد الباحث او ❑

بالواقع و بالمجال الخاص للباحث

الحلول لهاالتي تستوجب دراستها وايجادو إهميتهاتاثيرهاالمشكلة وحدود انتشارها و سباب أتوضيح ❑

التحديد الواضح ألسئلة البحث❑



تكملة -البحثةعناصر خط

:البحثةمشكلحل هداف أوالبحث همية إ-4

ةالمشكلذلك علي اطراف نعكاسات إالبحث و ةمشكلحل ةهميإتحديد ❑

ةعملياو ةتطبيقياو ةنظريوالمعنيين بحلها وقد تكون االهمية  

االكاديمية البحثيةهداف األمنهاوحل مشكلة البحث هداف أتحديد ❑



تكملة                 -البحثةعناصر خط

:ةالسابقوالدراسات بحاث األةمراجع-5

وع البحث يكون تركيز الباحث في عملية المراجعة علي الدراسات السابقة الحديثة و المرتبطة مباشرة بوض❑

كلة البحث مشمطلوبة لمعرفة وتحديد المعرفية الةرضيألة للباحث ااالبحاث والدراسات السابقةمراجعتوفر ❑

ه حتى تاريخبشكل دقيق من خالل الفجوات المعرفية في الجسم أو الكتلة العلمية المعرفية النلية 

ه وجإظهار أخالل من دراسات ونتائج نمما سبق أن يثبت مغايرة و تفرد مشكلة بحثه عنالباحثعلي❑

البحثومنهاج ساليب أوالبحث وعينة حيث الهدف من بينهم ختالفالتشابه واإل



تكملة -البحثةعناصر خط

: البحثيةةالطريق-6

البحثفروض تحديد ❑

تحديد أسلوب البحث❑

تحديد أدوات البحث❑

ومكان البحثحدود البحث من حيث العينة والزمن تحديد ❑

(تجريبي او منهج مختلط, وصفي )تحديد منهاج البحث ❑



تكملة       -البحثةعناصر خط

:مراجع البحث-7

البحثارتباطا مباشرا بموضوع ةمرتبطالبحث البد ان تكون مراجع ❑

كاديمياأةموثقالمراجعتكونان البد ❑

البحثجراء إتكون حديثة في حدود بضع سنوات فقط من وقت ن أ❑

المؤيدة والمعارضة في مجال نقطة البحثةالمختلفواالتجاهات راء األتكون متوازنة بين ن أ❑

البحثكتابة المراجع البد ان تلتزم بمعايير الجامعة او االكاديمية التي يقدم اليها ❑



البحثخطة مقترح العناصرالتي تؤمن قبول ودعم 

:خطة البحث يجب أن تتضمن العناصر األتية-والأ

العنوان-1

المقدمة-2

البحثةمشكل-3

هدافهأوالبحث ةهميأ-4

ةالسابقالدراسات ةمراجع-5

طريقة البحث-6

المراجع-7



تكملة -خطة البحثمقترح العناصرالتي تؤمن قبول ودعم 

ها نعكاساتإوالبحثبأهمية مشكلةالجهة المانحة / المختصة ةاللجن/الباحث للمشرف قناع إ❑

في مجالها بحاث أوتفردها عما سبقها من ةالمختلفوتاثيراتها 

معمق والطالعه الواسع إوالباحث بجدية المانحة الجهة / اللجنة المختصة /اقناع الباحث للمشرف ❑

ووضوح أسئلة و أسلوب و منهاج البحثالبحثلمشكلة 

أهدافه حقيق البحث وتنجاز  إالباحث وتمكنه العلمي والمعرفي والمهارى على قدرة إقناع المعنيين ب❑

والموارد المتاحة للمشروعوباألدوت ينالزمن المحددالمكان وفي



تكملة -البحثالعناصرالتي تؤمن قبول ودعم خطة 

دعم بالموافقة و تقديم الالجهة المانحة/ اللجنة المختصة /المشرفقناع يسعي الباحث الي إ❑

لحل المشكلة و تحقيق أهداف البحثيرةهمية الكباألالمطلوب إلجراء البحث من خالل إبراز

أهدافهاببالمشكلة والمهتمة ثرةأطراف المتألاكل على لملموس والمنشود وتاثيره اذلك نعكاس إو



الخالصة

كبيرطرف بحثية تعالج مشكلة محددة ومتفردة تهم بشكلطريق ارطةخبمثابةهو البحث خطة مقترح •

.  متعددينأطراف ما أو 

/ة المختصة اللجن/مقترح خطة البحث هو بمثابة وثيقة تسويقية لمشروع بحثي يقدم إلي المشرف •

.الجهة المانحة بغرض الحصول علي موافقتهم و دعمهم إلجراء المشروع البحثي

درة وكفاءة موافقة ودعم المعنيين للبحث يعتمد علي إقناع الباحث لهم باإلهمية الكبيرة للبحث وق•

.للمشروعوفي حدود الجغرافيا والزمن والموارد المتاحةممكنة صورة في أفضل الباحث علي تنفيذه 



شكًرا

واهتمامكملجميل استماعكم 
يقمع أصدق األمنيات بالنجاح والتوق


