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من أين نبدأ كتابة الخطة الدراسية؟

..الباحثعزيزي•

حيثبالطالبأوالباحثقبلمنإعدادهايتمواضحةبحثيةخطةأدبيأوعلميبحثكليسبقأنبدالأنهدائماتذكر

.ذلكلتحقيقزمةالالالعلميةاألصولومتبعا  والموضوعيةالدقةمراعيا  البحث،لبناءسيتبعهاالتيالخطواتعلىتحتوي

بحثيةمشكلةاوليتنمميزبحثىعنوانواختيارقويةبحثخطةكتابةبكيفيةكاملةدرايةذويكونأنيجبالجيدالباحثإن

بحثليكونثالبحموضوعاختيارعندكتابتهيتمالهيكلوهذاالبحث،هيكللعملتوافرهايجبعناصرعدةوهناك.حقيقية

.الجوانبوواضحمحددهدفولهمحدد



ولذلك ال بد من وقفة نحو البحث العلمي وأهميته للباحث

أهمية البحث العلمي

يتطلّبالعلميالبحثأنّ إلىونظرا  واالكتشاف،المعرفةفيالُملّحةوالرغبةبالحماسالشعورالباحثلدىيُولّدكونهفيالعلميالبحثأهميةتكمن

أنّ كماالصحة،منلهامجالالخرافاتمجّردالواضحةأدلةعلىتستندالتيللحقائقالتوصلعلىيُساعدذلكفإنّ الذهنوتصفيةوالتأنّي،الصبر،

وتحليلمامشكلةأوهرةظاتفسيرهوالبحثمنفالهدفجديد،هومالكلّ والوصوللإلبداعالعنانتُطلقإنّهابلللتفكيرحدودا  تضعالالبحثعملية

.المنطقيةالوقائعمعتتوافقوبراهيناستنتاجاتالىللوصولوذلكالمختلفة،جوانبها



أهمية البحث العلمي للباحث

dعلىالحصولفرصةلهيحيُتكماواالجتماعية،والثقافيةالفكريةمهاراتهتحسينفييُساهممّماالباحثأمامجديدة  معرفية  آفاقا  العلميالبحثفتح

قدرتهّززتُعوالتيالباحثحولوآرائهمخبرتهممنواالستفادةالخبرةذوياألشخاصمنمجموعةمعالعملمنتمكينهجانبإلىالعلمية،الدرجات

فيهمجالهمنأشخاصآراءطلبتمّ حالفيمستقبال  التوظيففيفرصهزيادةأوالعليا،الدراساتكليّاتفيالدراسيةالمنحعلىللحصولالتنافسية

منالباحثيُمّكنكذلكالبعيد،المدىعلىتأثيرلهايكونوالتيمجالهفيالمرتبطةالبحوثفيللمشاركةالمجالالعلميالبحثيفتحكما.كباحث

منيُمّكنهمّماديه،لالبحثومهاراتبروتوكوالتتطويرتتضّمنوالتيالباحثيكتسبهاالتيالمهاراتعنفضال  به،يهتمالذيالمجالفياالنخراط

.آخرينباحثينمعالتعاونفرصوزيادةلديه،الناقدالتفكيرتعزيزفييُساهممّماوطرحها،البحثيةاألوراقكتابة



أهمية خطة البحث التي تقدم للجامعات بغرض القبول

ها الباحث، ومن ثم جمعتتمثل أهمية خطة البحث العلمي بمجملها في كونها المرشد والمنارة التي تهتدى بها سفينة البحث في بحر من البيانات والمعلومات التي ي

:ترتيبها وتصنيفها وتحليلها واشتقاق النتائج البحثية النهائية، ويمكن أن نجمل أهمية كتابة خطة البحث العلمي في النقاط التالي

.انبولجتحدد خطة البحث العلمي أبعاد مشكلة أو موضوع الدراسة بكل دقة، واإلحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بها، لضمان عدم نسيان أي جانب من ا•

مييع عين جقد تواجه الباحث العلمي مجموعة من المعضالت أو الصعوبات عند البدء فيي تيدوين البحيث العلميي، ليذا فيإن خطية البحيث العلميي تيزيح النقياب•

.الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الباحث، ومن ثم العمل على تجنبها قبل الشروع في كتابة الدراسة



غ الباحيث تساعد خطة البحث العلمي الدارس أو الباحث العلمي في وضع مجموعة من األهداف األساسية لموضوع أو مشكلة البحيث، وبالتيالي ال يزيي•

.عن تلك األهداف، ويضعها نصب عينيه في جميع مراحل إعداد البحث

عين انطبياع مبيدئي لخطة البحث أهمية كبير لدى المقيمين أو المناقشين، فعن طريقها يمكن التعرف على طبيعة البحث واستشفاف ُكنهه، ومن ثيم أخيذ•

.جميع المحتويات

.ذ البحثتساعد خطة البحث في التعرف على تصور مبدئي للتكاليف المادية التي يجب أن يوفرها الباحث العلمي قبل اإلقدام على تنفي•

.لبحث العلميتساهم خطة البحث العلمي في التعرف على طريقة اختيار منهج البحث العلمي المناسب الذي سوف يتبعه الباحث عند تدوين متن ا•

تيدارك لرجوع إليها، وتعد خطة البحث العلمي بمثابة المرجعية الرئيسية في جميع الخطوات التنفيذية للبحث، وفي حالة نسيان أي خطوة فمن الممكن ا•

.ذلك



شروط خطة البحث التي تقدم للجامعات بغرض القبول

:هنالك عدد من الشروط الواجب توفرها في خطة البحث المختصرة، وهي كالتالي

.أن تكون خطة القبول موجزة بقدر ال يؤثر على الفكرة؛ أي يجب أن تعكس الخطة فكرة ومشكلة الدراسة بشكل واضح وكامل•

.صفحات شاملة كافة نقاط الخطة والمراجع6أن ال تتجاوز •

.أن تحتوي على العنوان والمقدمة ومشكلة الدراسة وكذلك الفرضيات واألهداف والمنهجية والجدول الزمني•

.أن تخلو من االنتحال أو السرقة األدبية•

. تبعا  للجامعة المستهدفة–أن يتم استخدام لغة قوية وواضحة سواء كان ذلك باللغة اإلنجليزية و العربية •



كيف يختار الباحث عنوان ا لخطة البحث المختصرة

فيالمعمقةقراءاتللنتيجةأوالباحثعملسياقضمنتكونماغالبا  والتيالبحثمشكلةاستكشافالبحثعنوانلتحديداألولىالخطوةتشمل

:التاليخاللمنلكذويكونلديه،البحثخلفيةلتعزيزوالتحليلالقراءةفياالستزادةالباحثعلىيتعينالمشكلة،تحديدوبعيد.التخصص

السابقةالدراساتلىعلالطالعالورقيةالكتبأوااللكترونيةأكانتسواءالعلميةالمكتبةإلىالتوجهالباحثعلىيتوجب:المكتبةإلىالتوجه•

.تخصصهبموضوعالعالقةذات

المعاصربالواقعومقارنتهاموضوعهابينوالتمييزجد اوالحديثةالقديمةالدراساتمنعددبجمعالباحثيقوم:السابقةالدراساتعلىاالطالع•

.باختصاصهيتعلقالذي



كيف يختار الباحث عنوان ا لخطة البحث المختصرة

ضروريةوواقعيةبحوادثوربطهاختصاصهمعيتالءمأنهيرىالذيالعنوانباستخالصيقومالدراساتهذهخاللمن:العنواناستخالص•

.المجتمعفي

.قبلمنتدرسلمحديثةبدراسةعنوانهاستقالليةعلىالبحثمنافذكلفيالدقيقالبحثمحاولةوهي:العنواناستقاللية•

وتحقيقافية،كدراسةإلجراءيصلحهلفيهالتفكيرثمالعنوان،باختيارالباحثيقومالمهمةالخطواتهذهمناالنتهاءبعد:العنواناختيار•

.واضحةنتائجإلىووصوال  كاملة،أهداف

خطةإلعدادموليتهوشكفايتهفيلمشاورتهماالختصاصأصحابمنمدرسيهعلىالعنوانيعرضأنالباحثعلىيفترض:الباحثيناستشارة•

.دكتوراهأوماجستيررسالةلدراسةعلمية



عناصر الخطة البحثية المختصرة

منالعلمية؛راساتوالداألبحاثعمادهماوالتنظيمالترتيبأنشكوالالعلمي،البحثوتنفيذلكتابةالرئيسيةالخطوطتمثلالعلميالبحثخطة

العربيةالجامعاتكثريةأفيبهالمعمولللترتيبوفقا  المختصرةالبحثيةالخطةلعناصرتوصيفيليوفيما.دقيقةبحثيةلنتائجالوصولأجل

:واألجنبية

االبحثعنوانيكونأنيجب:البحثعنوان• اموجز  البحثهجنإلىواضحةإشارةبكالخاصالعنوانيعطيأنويجباإلمكان،قدروصريح 

.الرئيسيالسؤالأوالمقترح

أوالقارئلتهيئةالباحثيسوقهالذيالتمهيديالجزءبمثابةفهيالعلمي،البحثخطةفيالمهمةالعناصرمنالبحثمقدمةتعتبر:البحثمقدمة•

أنينبغيماك.األكثرعلىجملتينخاللمنموجز،بشكلالبحثمشكلةالمقدمةتتضمنأنالمهمفمنلذاالبحث،أجزاءباقيلمتابعةالمقيم

تملماذا:سؤالعنالباحثإجابةفيتتمثلالبحثيةواألهميةمختصر،عرضبأسلوبجعبتهفيالبحثيحملهاالتياألهميةالمقدمةتتضمن

وإاللمي،العبالبحثصلةعلىالباحثبهيستأنسمايكونأنالمهمومن.العلميةوالدراساتبالمراجعذلكوتدعيمالموضوع؟هذااختيار

.أقصىكحدكلمة500علىالمقدمةتزيدأاليجبوأخيرا.اإلعرابمنلهمحلاليصبحفسوف



دراستهخالللحلهاالباحثسيتعرضيالتاألساسيةالمشكلةتظهريفهالبحثخطةيفالهامةالعناصرمنالبحثمشكلةتعتبر:البحثمشكلة•

أسئلةطرحاولبحثافرضيةبافتراضيقومثمالمشكلةبتحديديقومفهوأخربمعنىحلها،عنويبحثمشكلةيطرحالباحثأنيفه،البحثية

250عنثالبحمشكلةتزيدأالويجبالمطروحة،المشكلةحلهيوأالللنتيجةالوصولخطواتوهيكلوضعيتمخاللهامنالتيوالبحث

.البحثفرضياتشاملةأقصىكحدكلمة

وأالالبحث،مشكلةبومرتبطةواضحةتكونأنويجبالبحث،مشكلةلحللتحقيقهاالبحثيسعىالتياألهدافكتابةفيوتتمثل:البحثأهداف•

.أقصىكحدكلمة100عنتزيد



عناصر الخطة البحثية المختصرة

بموضوعلقةمتعوبياناتمعلوماتعلىالحصولأجلمنالبحث؛لنوعيةوفق االعلميالباحثينتقيهاالتيالوسائلعنعبارةوهي:البحثمنهجية•

مناهجتتعّددو.ذلكغيرماإلىالمالحظاتأواالختباراتأوالمقابالتأواالستبياناتفيالمتمثلةاألدواتبإحدىذلكفييستعينأنويمكنالبحث،

البحثمنهجيةكتابةميتماوعادة.العلميالبحثمناهجأشهرمنوالتجريبيوالوصفي،التاريخي،المنهجولعلعالمية،تصنيفاتلعدةوفقا  العلميالبحث

.كلمة300حدودفيالمختصرةالخطةفي

عليكيجب:البحثجعذلمرافيبماالبحث،وتنفيذلتطويرالمقابلةالزمنيةوالجداولالمختلفةللمراحلمخططتضمينعليكيجب:للبحثالزمنيالجدول•

رصواح.ذلكإلىوماموثوقةعلميةمواقعأوعلميةمراجعاتأوكتبأومنشورةمقاالتكانتسواءالخطةفياستخدمتهاالتيالمراجعكافةإدراج

.APAأوهارفاردنظاممثلموحدمراجعنظاماستخداميكونأنعلى

.كاملبشكلوتسلميهاأطروحتككتابةك•



نصائح هامة لقبول الخطة البحثية بغرض القبول

تتطورا،ثرهاألكوالطرقأفضلواستخدامهاصحيحة،ومنطقيةنتائجذوومتكاملبحثتقديمفيالبحثخطةتلعبهالذيالكبيرالدورعلىبناء

الباحثىعللذلكالبحث،فياألساسحجرالبحثخطةتعدالباحث،علىالوقتوالجهدمنكثيرتوفيروالبحث،منالرئيسيالهدفوتحديدها

لدىالبحثيةطةالخقبوللتعزيزالهامةالنصائحبعضيليوفيما.أهدافهوطموحاتهلكلومحققا  ناجحا  لبحثليتوصلجميعهابالمعاييراالهتمام

:الجامعات

.خصصالتأوللكليةتبعا  يختلفقدالذيالجامعةنموذجاتباععلىالتأكيدمعأعاله،المذكورةالبحثعناصركافةتضمينعلىاحرص•

وتحديدالسابقة،ياتاألدبإلىالبحثسيضيفهاالتيالحديثةالمعلوماتتحديدوالبحث،بخطةوثيقارتباطترتبطالتيالمعلوماتكلبتحديدقم•

.دقةاألكثرالمعلومات

قدالتيلةاألسئلكلمجاوبةوالخطة،بدايةفيحددتهالذيالغرضتحققبحيثومفهومةمعبرةوواضحةاصطالحيةجملومفرداتباستخدامقم•

.القارئبذهنتعصف



.أخرىدراسةأيمنالنقلنعمبتعداوالمعلوماتللنتائجالتحليلوالتفسيروباالستنتاجنفسكعلىواعتمدالعلميباالقتباسالخاصةبالقواعدالتزم•

تتقدمالذيالقسمفيابحث.جامعةبكلالخاصةالبحثيةالتوجهاتمعالبحثخطةوتكييففهمكمنفتأكدمختلفةجامعاتإلىبطلبتتقدمكنتإذا•

.بحثا  قتلقداالقتراحكانإذاماتحديدللقراءيمكن.بموضوعكيتعلقفيمايجرونهاالتيواألبحاثوموظفيهإليه

مليةعوتسهيلالبحثخطةمراجعةبهدفالبروفسوراتأوالدكاترةأحدمعالتواصلوحاولالجامعةفياالكاديميينمعالتواصلعلىاحرص•

.والتنفيذاإلشراف

.بهللقياماألجدرالشخصوانكالبحث،لتنفيذوحماسكللموضوعفهمكواظهرالكتابة،خاللمنيتألقبالموضوعشغفكدعوأخيرا ،•



نصائح للتقديم في الجامعات بالخارج بنجاح

:بالخارجالجامعاتفيالقبولفيفرصكممنتزيدالتيالنصائحأبرزإليكمالبحث،خطةجانبإلى

سابقةالاألكاديميةودراساتكوأعمالكالجامعةلهذهاختياركأسبابالطلبفيذاكرافيها،الدراسةتودالتيللجامعةخاصطلببكتابةقم•

.التخصصلهذااختياركأسبابأوتخصصكفيونشاطاتك

تجريهااالختباراتهوهذتقييم،اختباراجتيازتطلبالتيهارفاردجامعةمثلللمتقدمين،اإلنترنتشبكةعلىخاصااختباراتجريالجامعاتبعض•

االختباراتذههعملاألفضلمن.العلوموفيالعامةالمعلوماتوفياللغةفياختباراتعلىوتحتويالمتقدمينالطلبةإمكانياتلمعرفةالجامعة

.الماليةالرسومبعضكلفتإنوحتىالشخصي،المستوىلمعرفةالتقديمقبل



جيدةبصورةيروالتحضللغةخاصةتدريبفترةقضاءيفضل.الجامعةفيتدرسالتياللغةإتقانمنمرتفعامستوىتطلبالعالميةالجامعات•

الالجامعاتوبعض.اآليلتساختبارتطلبوأخرىتوفيل،امتحانتطلبوالبريطانيةاألمريكيةالجامعاتبعض.بهاالتقديمالمراداللغةالختبارات

.كامبريدججامعةمثلبالجامعة،خاصةامتحاناتوتطلبللغةامتحاناتأيتقبل

.األكاديميةأوالدراسيةكحياتفيعليكأشرفواالذيناألستاذةأوالسابقين،مدرسيكمنموقعةالدراسيةسيرتكبهاتثبتذاتيةسيرةتقدمأنيفضل•

.عريقةأكاديميةمؤسساتمنأوالخارجيةوزارةمنومصدقةمترجمةتكونأنيجبالدراسيةالشهادات•

االتصالوسائلعبراألحيانبعضفيوتكونللمتقدمشخصيةمقابلةتطلبالجامعاتبعضألنالنهائي،قبولكيعنيالفهذااألوليطلبكقبلإذا•

.حياتكفياألهمالمقابلةتكونقدألنهاواللغةالمظهرناحيةمنجيداالتحضيريجبالحالةهذهفي.كسكايبالحديثة،



☺شكراً لكم ☺


