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بالدراسة العلميةأهمية إختيارموضوع بحث جيد وجدير

.اناتموضوع البحث هو البوصلة أو الموجه األساسي للباحث في عملية البحث وجمع المعلومات والبي•

.موضوع البحث هو حجراألساس الذي يشيد عليه الباحث صرح وهيكل بحثه بالكامل•

.إختيار موضوع جيد وجدير للبحث يؤسس لنجاح البحث نفسه•

.يساعد اإلختيارالموفق لموضوع البحث علي إيجاد حلول لقضايا مجتمعية هامة•

.المساهمة في اكتشاف حقائق و مفاهيم مجتمعية جديدة•

.يستفيد من نتائجه أفراد المجتمع أو قطاع مجتمعي أوعلي األقل المتأثرين بمشكلة البحث•

.تقبليةالمساهمة العلمية الجادة في سد فجوة علمية في الجسم المعرفي الكلي و فتح أفاق بحثية مس•



طرق ومصادر الباحث إلختيار موضوع بحثه

:طريقة إختيار موضوع البحث يمكن ان تتم من خالل أحد مسارين•

:مسار إلزامي•

.القسم المختص موضوع البحث للباحث/ األستاذ/ حيث يحدد المشرف

.وهو مسار شائك وغير محبذ تماما

:مسار اختياري•

احث نفسه في حيث يكون تحديد موضوع البحث إختيارا ورغبة من الباحث ونتيجة لعدة إعتبارات يعتمدها الب

.اإلختيار وهوالمسار الطبيعي والمحبذ كليا



(1)تكملة –طرق ومصادر الباحث إلختيار موضوع بحثه 

.هيمكن ان يكون موضوع البحث لرسالة الدكتوراة مثال تكملة وبناء على رسالة الماجستير للباحث نفس-1

. يستخلص موضوع البحث من خالل مناقشات مفيدة للباحث مع مشرفه وأساتذته-2

. ينبع موضوع البحث من خالل مناقشات الباحث مع أصدقائه وزمالئه الباحثين-3

يتأتي موضوع البحث من واقع مجال عمل الباحث نفسه لدراسه احدى مشكالت عمله الميدانية -4

أن تكون مشكلة مثارة على نطاق عام تهم المجتمع او قطاع منه بشكل كبير-5

. أن تكون مشكلة تشغل الراي العام ويركزعليها االعالم-6

مشكلة خطيرة لها انعكاسات مجتمعية مؤثرة مثل التاثيرات الملموسة لفيروس كورونا على المجتمع-7



(2)تكملة –طرق ومصادر الباحث إلختيار موضوع بحثه 

موضوع بحثي يساهم في سد فجوة علمية بالجسم المعرفي العام ويمكن للباحث التوصل الى ذلك من خالل مراجعة

:الدراسات السابقة حيث يركز الباحث علي المعلومات األتية

((LIMITATIONS SECTIONقسم محدوديات األبحاث في الدراسات السابقة ❖

قسم التوصيات والمقترحات لدراسات مستقبلية في الدراسات السابقة❖

(RECOMMENDATIONS / SUGGESTION SECTION)

.من خالل صعوبات واجهت الباحثين في الدراسات السابقة❖

.سابقةمن خالل نقاط الخالف بين الباحثين حول نظريات أومفاهيم علمية أوتطبيقات عملية من الدراسات ال❖



عناصرالعصف الذهني للباحث عند إختيار موضوع البحث 

ما هي المشكلة التي بريد الباحث حلها وهل هي قابلة للبحث وماهي أسئلة المشكلة؟•

؟ىأي مدىما أهمية المشكلة ومن هم المتأثرون بهذه المشكلة ولماذا وإل•

قيمة وفائدة علمية وهل مرتبط بنظرية علمية؟هل البحث لحل هذه المشكلة ذو•

هل قدرات الباحث وإمكانياته تفي بمتطلبات حل المشكلة بحثيا؟•

ما الذي فعله اآلخرون لحل هذه المشكلة حتي هذه اللحظة؟•

ما الجديد بحثيا في هذا المشروع وماهو الحل المقترح للمشكلة؟•

؟هميتهأما هي أهداف البحث وما •

ما مدي توفر مصادر ومراجع البحث وعناصر نجاحه؟•

ماهي تكلفة المشروع البحثية والوقت الذي سيستغرقه وما مدي توفر ذلك؟•



معايير يجب توافرها في الموضوع الجيد للبحث

.لغوية لمشكلة البحثالتهصيغا في وواضح  محدد ا ودقيق ا ا وأن يكون جديد  •

.البحثةمناسبا لظروف الباحث وظروف مرحليكونأن •

.أو إضافة علمية إلي الجسم المعرفي العام/ أن يقدم البحث حال جادا لمشكلة و•

.توفر المعلومات حول موضوع البحث وتوفر اإلمكانيات العملية لدي الباحث إلتمام البحث•

.االبتعاد عن المشكالت العامة والشاملة والبانورامية والتي ال يمكن بحثها في دراسة واحدة•

.اقضةتجنب األلفاظ المشحونة والمفخخة في المعاني والتي يمكن تأويلها بتعاريف ومفاهيم متن•

.صيالناحية العلمية والبحثية البحتة وغير متأثرا بهوي الباحث الشخا منا ومتجرد  أن يكون محايد  •



الخالصة

.بد أن ينبع من إحساس ورغبة وحماس الباحثإختيار موضوع البحث ال❑

.موضوع البحث هو الواجهة التي توفر اإلنطباع الجيد واإليجابي عن البحث❑

.إختيار موضوع جيد وجدير بالبحث يعتبر من أهم عوامل نجاح البحث نفسه❑

.يهاجودة موضوع البحث تعزز فرص نجاح الباحث في الحصول علي الدرجة العلمية التي يطمح إل❑

.جودة موضوع البحث يساهم في تحقيق نتائج مهمة علي الصعيد العلمي والبحثي والمجتمعي❑

.هدإختيار موضوع جيد وجدير للبحث تستحق من الباحث بذل ما يكفي من اإلهتمام والوقت والج❑



شكًرا

لجميل استماعكم واهتمامكم

مع أصدق األمنيات للجميع 
مالبالنجاح والتوفيق وتحقيق األأ 


