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تعريف مقدمة البحث العلمي

والباحث بإعتبارها بوابة البحث األولي لخلق األنطباع اإليجابي عن البحث للباحث هي فرصة عظيمة 

.كاملبشكل ي البحثز القراء على اإلطالع على محتويع وتحفيتشجل

وطريقة البحثفرضياتها الدراسة ووسؤال الكبيرة تهايأهمانعكاساتها، , أثارها, فيها الباحث المشكلةيعرض

. متن الرسالةلقراءةبصياغة مشوقة ومحفزة لفضول القارئ حدود البحثو

بحثية خارطة طريق خاللنلمشكلة أو القضية المراد بحثها ماستعراض نافذة التوفرإن مقدمة البحث 

.التي تهم األطراف المختلفةمقترحات الهداف وواألنتائج المبسطة لدراستها والوصول لتحقيق 



مقدمة البحث العلميأهمية

:والقارئتكمن أهمية مقدمة البحث كونها خريطة عقلية تجيب على عدة أسئلة هامة  للباحث•

حث؟البما هو موضوع ومشكلة •

ماذا يجعل موضوع البحث جديًدا ومهما بهذه الدرجة؟•

.ما مدى وضوح مشكلة البحث وسؤال البحث وأسلوب ومنهج وطريقة البحث•

بحثحل مشكلة الللديهعن موضوع البحث ومستوي الوضوح وإإلمام الباحث ما حجم خلفيات ومعلومات •

.مدروسة ومنظمةبطريقة

؟جهوتحقيق نتائماهي األهمية والفوائد التي يمكن أن تعود علي األطراف المختلفة من إتمام البحث•



عناصر مقدمة البحث العلمي

مشكلة البحث/ مجال البحث/ فقرة عامة1.

.أهمية البحث2.

.أهداف البحث3.

.مصطلحات البحث العلمي4.

.حدود البحث5.

.منهج البحث6.

.مجتمع وعينة الدراسة7.

.أدوات البحث8.

.الدراسات السابقة للبحث9.

.تساؤالت وفرضيات البحث10.

.المراجع11.



شروط وأساسيات كتابة مقدمة البحث العلمي

.مقدمة البحث العلمي الجيدة ال بد أن تحتوي على معلومات قيمة ومفيدة للقراء•

دة بين ال بد لمقدمة البحث أن تعطي القارئ فكرة سريعة ومختصرة ولكنها واضحة عن مشكلة البحث العلمي الموجو•

.يديه

ته في إثبات وطريقال بد أن توفر للقارئ فرصة اإللمام بفكرة البحث واطالعه على وجهة نظر الكاتب في موضوع بحثه•

.صحة فرضياته

حقيقها لفائدة ال بد أن توضح المقدمة سبب اختيارالباحث لموضوع البحث، وأهمية وأهداف البحث والتي يسعى الباحث لت•

.ومصلحة أطراف عدة

.يجب أن تتضمن المقدمة أقسام البحث الرئيسية•

ط وواضح يجب أن تتضمن مقدمة البحث العلمي أهم االقتباسات العلمية التي استخدمها الباحث مع شرحها بشكل مبس•

.ليتمكن القارئ من فهمها



جيدةكتابة مقدمة بحث لنصائح 

إلى أن ها الختامي بشكلهومن يؤخر كتابة مقدمته حذقوجود المقدمة في بداية البحث ال يعني كتابتها أوالً، فالباحث ال•

.ومع ذلك يحبذ كتابة مسودتها في بداية البحثينتهي من بحثه كامالً 

.لبحثه العلميتمامهمشاكل التي واجهته أثناء إالصعوبات وذكرالعليالباحثيأتي •

.ثينوالباحجذب انتباه القراءلفي المقدمة تأثير قوي ضحلواسلس واالسهل، اإليجابية واألسلوب الللكلمة •

لسلي  بشكل تسشاملةطويلة مملة وأن تكونبمعني ليست مختصرة مخلة والأن تكون المقدمة متوسطة الطول •

.علي نسق المثلث المقلوب بمعني البدء بالفكرة العامة ثم التخصيصألقسام البحث كافةمتوازنو

ه طريقخارطةيركيز الباحث بشكل أساسي علي إبرازاألهمية الكبيرة ألهداف البحث وإمكانية تحقيقها من خالل •

.لمعرفي العاموذلك يحقق العديد من المنافع لألطراف المختلفة مع المساهمة في سد فجوة علمية في الجسم االبحثية

.  حدة في المقدمةلوااةفكرللمن المراجع السابقةقتباس واحدإكثر من أالباحث العلمي عدم ذكر يراعي•



شكًرا

لجميل استماعكم واهتمامكم

مع أصدق األمنيات للجميع 
بالنجاح والتوفيق


