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:  املحور األول
اختيار موضوع

البحث
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اختيار املوضوع هو الخطوو  األولويف ا الطق ول الطو و  
ن إلعداد البحث وإخقاجه، واألفض  ا اختيار موضوع البحث أ
الب  كون نابًعا من الباحث نفسه ورغبته فيه، ألن اعتماد ط

ه الدراسات العليا ىلع اختيار غيقه له، أو طلب االقتوقا  عليو
ا دراسة موضوع من املوضوعات؛  ضوع  عققوة الباحوث 
ببحثووه، والعققووة بووين الباحووث واملوضوووع الوو   اختيووق لووه 
حينئ  تكون عققة أجنبّي بوخخق  هلو  حقيقتوه وأبعواده، 

.و حتاج إليف زمن حتيف  تعقف عليه، و كتش  أبعاده
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فال يعرف الباحث ما الذي : املوضوعات الغامضة
.يمكن تصنيفه من املعلومات مما يدخل تحتها

.املوضوعات الخاملة غير ذات االهتمام

املوضوعات التي يصعب العثور ىلع املادة  العلمية
خاصتها من مراكز املعلومات املحلية أو غيرها

.املوضوعات محسومة النتيجة

ة املوضوعات التي يشتدُّ حولها الخالف؛ إذ إنها بحاج
.إلى فحص وتمحيص

املوضوعات الواسعة، ومتعددة املتغيرات

ج إلى املوضوعات العلمية املعقدَّة، التي تحتا
.تقنية عالية

:يستحسن عند اختيار موضوع البحث تفادي الموضوعات التالية5



:  املحور الثاني
مصادر اختيار 
املوضوع 

اإلحساس )
(باملشكلة
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اهتمام وهواية وميول 06
.الباحث

توصيات املؤتمرات والندوات وورش 
.العمل واأليام الدراسية

مشاورة أهل االختصاص

الخبرة العملية للباحث 
.ومشكالت يف مجال عمله

مشكالت تربوية أو 
.مجتمعية معاصرة

مقترحات وتوصيات الدراسات
.السابقة والبحوث املحكمة
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:  املحور الثالث
أخطاء شائعة ا 
اختيار موضوع 

الدراسة
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أخطاء شائعة 
يف اختيار 
موضوع الدراسة

02
اختيار موضوع غامض، أو 

يكثر الجدل فيه، أو مازال في 

.طور التحديث والتغيير

.ميمأن تكون نتائجه غير قابلة للتع06

05
عب أن يكون مجاله واسعًا جًدا ومتش

أو ضيقًا جًدا؛ ألن هذا مما يصعب

.دراسته

أن يكون الموضوع في غير مجال 03

.التخصص العلمي للطالب

.اختيار موضوع قديم أشبع بحثًا01

.أال يكون مقبواًل ثقافيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا04



:  املحور القابع
عنوان البحث
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عنوان البحث هو أول ما يتبين منه محتوى
البحثثثو والسةثثمة التثثىلع تثثدل   محتثثوى
الكتثثا و ويرقثثرة  بعفثثه  أهمثثه ب  ثثه مثثا
ن يشمل من املعلومات ما يدأع باحًثا آخثر أ
يبحثثث عثثن هثثلو املعلومثثات تحثث  هثثلا 
العنوانو ويشثبهه بعفثه  بثثالالأتة  ات
السه و املوضوعة يف أول الطريقو لترشد
ه  السائرين حتى ال يفلوا طريقه و وبعف
يشبهه بثاملرآة التثىلع يرثرى مثن خاللهثا مثا 

.يتفمنه البحث
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والبددد ا العنددوا  مددن جددودة 
: وابتكدددار، وقدددد قدددالوا قدددديم ا
الكاتدددب مدددن أجددداد امل لددد  
واملق ددد ، وعندددوا  البحدددث 
م لعدده، بحيددث يكددو  جديددد ا 

مدي مبتكر ا، حدامال  ال داب  العل
كدار الهادئ الرصين، م ابق ا لألف

.الواردة



أسس العنوان الجيد
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أال يكو  متكلف ا ا عباراته من
.حيث اللفظ أو الصنعة الكالمية

أ  يكو  موضوعي ا يتحرى الحقيقة 
.والصدق، فال يكو  دعائي ا وال كاذب ا

أ  يكو  مرن ا، بحيث لو احتاج إلى إجراء
.تعديل فيه كا  ذلك ممكنا

  أ  يكو  قصير ا بقدر اإلمكا  م
.مراعاة وضوحه فيما يدل عليه

أ  يكو  ممتع ا وجذاب ا بأ  تتخير له
األلفاظ املعبرة الشفافة التي تشعر 

.بمعناه ومدلوالته من أول نظرة

ع ا أ  يكو  جامع ا ملا يحتويه البحث، مان
.من دخول غيره فيه

ته أ  يكو  واضح ا تمام الوضوح ا دالل
.ىلع محتوى البحث
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أ  يتضمن أخ اء 
.لغوية أو أسلوبية

أ  يستخدم مص لحات مرادفة
.بدال من املعروفة علميًا

أ  يكو  عام ا 
أشبه بعنوا  
كتاب وليس 

.دراسة

أ  يكو  طويال 
جد ا ومركب ا 
يحتوي العديد 
.من املتغيرات

اختالف العنوا  عن 
املضمو  بحيث ال
يعبر بوضوح عن 
.مشكلة الدراسة

أ  يحتوي كلمات غامضة 
.تحتمل أكثر من معنى

أخطاء شائعة في صياغة عنوان الدراسة



رضهبعالباحثينصحالعنواناختياربعد

معيناقشهوأنالخبراءمنمجموعةعلى

حوله،آراءهمالستطالعالقسمفيأساتذته
.سؤالأيعنلإلجابةواالستعداد
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يمثال عملي الختيار عنوان بحث



17

ة أحدد املشكلة البحثي: أواًل
.التي أشعق بلا

ىلع سبي  املثال كانت 
.  صعوبات الققاء  والكتابة

صعوبات الققاء  والكتابة

(كلةأ  املش)وتمث  املتغيق التابع 

نبحث عن ح  للمشكلة من خقل املتغيق املستق 

طبقنامج تدر بي قائم ىلع التعلم النش

(لةح  املشك)و مث  املتغيق املستق  

أحدد الح  املقتق  : ثانيًا
للمشكلة

ىلع سبي  املثال كان الح 
 تمث  ا بقنامج تدر بي
قائم ىلع التعلم النشط
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أكم  صياغة العنوان بحيث  كون دقيل ومحدد: ثالثًا

و ظلق فيه تأثيق املتغيق املستق  ىلع املتغيق التابع

ابة فاعلية بقنامج تدر بي قائم ىلع التعلم النشط ا معالهة صعوبات الققاء  والكت

تحد د العينة ومكان العينة: رابًعا

ابة فاعلية بقنامج تدر بي قائم ىلع التعلم النشط ا معالهة صعوبات الققاء  والكت
لدى طلبة الص  الثاني األساسي بمحافظة مكة  
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البحث ا الدراسات السابقة عن املوضوع : خامًسا

ه  سبل دراسته أم ال 

تتم عملية البحث ا املتغيق ن معًا

ابة صعوبات الققاء  والكتا معالهة بقنامج تدر بي قائم ىلع التعلم النشط فاعلية 
لدى طلبة الص  الثاني األساسي بمحافظة مكة  
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متصوف  البحث مون خوقل متصوفحات البحوث وأشولقها ❑
.جوج 

البحووث موون خووقل محقكووات البحووث العلمووي وأشوولقها ❑
.الباحث العلمي ا جوج 

دار، دار املنظوموة)البحث من خقل قواعد البيانات مث  ❑
أسوك )بنوك املعلوموات العقبوي ، بنك املعقفوة، املنل 

(.(زاد

ت البحث من خقل مستودع املكتبات الخاصوة بالهامعوا❑
.املختلفة ىلع مستوى العالم

الدراسات السابقةآلية البحث في 

https://www.google.com/
https://scholar.google.com/schhp?hl=ar
https://search.mandumah.com/
https://www.almanhal.com/ar
https://search.emarefa.net/ar
https://askzad.com/


تطبيل عملي ىلع أشلق قواعد البيانات
(دار املنظومة)
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https://search.mandumah.com/
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نوان من بعد عملية البحث، ا حال كون البحث لم  تم بحثه سابًقا،  تم اعتماد الع: سادًسا

.خقل اإلفاد  املخصص ب لك

يق املتغ)، تم معالهتلا بنفس الح  (املتغيق التابع)وا حال وجد أن املشكلة البحثية 
. تم مقاجعة الدراسة املوجود  ومقارنتلا بالدراسة املخطط للا، (املستق 

تكقر عملية البحث؛ حتيف الوصول إليف عنوان لم  سبل البحث فيه: سابًعا
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