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  :تمهید

یعتبر الهدف األساسي من إعداد البحث العلمي هو تقدیم حل أو عالج لمشكلة واقعیة وقائمة، حیث   
 تحتاج لعمل دراسة حولها وجمع المعلومات المختلفة والتي تساعد في تقدیم الحل،

عُد اإللمام بالخطوات التفصیلیة لعملیة البحث العلمي ُ یهم الطالب في مراحل الدراسات  من أبرز ما ،ی
إّن تحصیل المعرفة العلمیة عن طریق . وتقنیاته ،الجامعیة العلیا، ویشمل ذلك مناهج البحث؛ ومراحله

فإن غاب المنهج خضع البحث " ،البحث العلمي یستلزم بالضرورة وجود منهج للبحث والتحصیل العلمي
المعرفة بمناهج البحث العلمي تُمّكن الباحثین من إتقان كما أّن  ،"وأضحت المعرفة غیر علمیة ،للعشوائیة

ویحرص األساتذة المشرفون . أعمالهم العلمیة، وتجنبهم الخطأ فیها خالل كافة مراحل البحث والدراسة
على الدراسات العلیا في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه على تدریب طالبهم على عملیة بناء بحوثهم 

لذا سنقوم بتوضیح كیفیة كتابة أقسام البحث وصیاغة الخطة الخاصة  ،جیة سلیمةالعلمیة على قواعد منه
به، حیث تأتي مرحلة كتابة تقریر البحث بعد قیام الباحث بتحدید مشكلة البحث وصیاغة الفرضیات 

  .واختبارها والخروج بالنتائج والتوصیات الخاصة بالبحث
 : ر التالیة في انجاز البحث العلميویرتكز عمل وجهد الباحثین في تحقیق احد العناص

 .استنباط طریقة جدیدة في معالجة مشكلة ما وتحلیلها وفق النتائج المتحصل علیها- 1
 .التحقیق العلمي الدقیق حول حقائق سابقة من حیث التطور واالختالف- 2
 .اكتشاف حقائق لم یسبق الوصول إلیها وتأكیدها أو نفیها - 3
أو تفسیر جدید حول الظواهر محل الدراسة في ضوء النتائج المتحصل  الوصول إلى تصور جدید، - 4

  .علیها

  :مفهوم خطة البحث
أو الرسائل العلمیة، ومن خاللها العلمیة المرشد والمنظم لألبحاث التصور الشامل و خطة البحث هي   

داة مهمة في تنظیم ، وتعدد الخطط بوجهها العام أواخراجها تنفیذ الرسالةتطبیق و یشق الباحث طریقه نحو 
سبقة، وال یمكن التنقیب عن اآلثار أو  األعمال البشریة، فال یمكن بناء مدینة سكنیة دون وضع خطة مُ
المعادن الثمینة دون وضع الخطة التي تسهل من ذلك اآلمر، وال یمكن القیام بأي اختراع بشري دون 

نظمة، وعلى نفس الدرب البحث العلمي الذي  تلزمه خطة دقیقة تسهل من عملیة وضع خطة دقیقة مُ
   .ةالتنفیذ، ومن ثم الخروج إلى النور بصورة إیجابی
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  :تعریف خطة البحث
تعني خطة البحث هذا التصور المستقبلي المسبق لطریقة تنفیذ البحث من زوایا طریقة جمع المادة     

: التنفیذ، وهي بمعنى آخرالعلمیة، وطریقة معالجتها أو تحلیلها، وطریقة عرض نتائج البحث بعد 
  .الخطوات شبه التفصیلیة والقواعد التي سیلتزم بها الباحث أثناء عملیة البحث

، "الخطوط العریضة التي یسترشد بها الباحث عند تنفیذ دراسته " :وتعرف خطة الدراسة بصفة عامة بأنها
درك بها السائر إلى أین یسیر، ویسترشد بها ف ُ  .ي مسیرتهوتشبه بالبوصلة التي ی

والخطة هي المعیار الوحید الذي یمكن بواسطته الحكم على جدوى البحث وجدارة الباحث؛ ذلك ألن 
  .یعتبر في عالم المجهول -قبل التنفیذ  -البحث 

فر فیه بعض الخصائص التي تُسهم في إخراجه بصورة ولكي ی دَّ أن تتوَّ ُ كون البحث العلمي جیًِّدا ال ب
 :الخصائصمتمیزة، ومن أهم هذه 

 االختیار المناسب لعنوان البحث. 
 اإللمام الجید بموضوع البحث. 
 وضع ُخطَّة البحث. 
 وضوح األسلوب. 
 الترابط بین أجزاء البحث. 
 ضافة جدید في مجال البحث  .البدء من حیث انتهى اآلخرون، وإ
 توفیر مصادر كافیة عن مجال موضوع البحث. 

 :بحثالشروط التي ینبغي أن تتوافر في خطة ال

ینبغي أن تكون خطة البحث العلمي مختصرة وواضحة، وعلى صلة وطیدة بموضوع البحث  - 1
  .العلمي في جمیع عناصرها

ا للمعلومات التي تتوافر لدى الباحث العلمي، باإلضافة إلى ما  - 2 أن تساق خطة البحث العلمي وفقً
  .یتم جمعه من معلومات وبیانات عن موضوع البحث العلمي

بهمة یصعب فهمها أو تحمل تأویالت متعددةیجب أن تخلو خط - 3  .ة البحث العلمي من أي ألفاظ مُ
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   صائص خطة البحث العلميخ
وخاصة أنها الطریق التي یسیر علیه الباحث في : البد أن تتصف الخطة البحثیة العلمیة بـالتنظیم .1

عداد البحث العلمي بالكامل، فما لو كان هذا الطریق غیر منظم؟ سوف ی ضیع الباحث عن كتابة وإ
  .الهدف الذي یرید الوصول إلیه، وبالتالي ال یقوم بتحقیق األهداف المرجوة من البحث العلمي

وذلك من خالل بناءها : البد أن تتصف الخطة البحثیة العلمیة بـاعتمادها على الحقائق العلمیة .2
ومعلومات البحث  عند الكتابة وفق منهجیة معینة یقوم الباحث بتحدیدها بما تتناسب مع موضوع

  .العلمي، وبالتالي وصول الباحث إلى حلول تخص مشكلة الدراسة
وأكثر ما یحدد هذه النقطة هي : البد أن تتصف الخطة البحثیة العلمیة بـالمنطقیة والواقعیة .3

إشكالیة البحث العلمي، فإذا كانت مشكلة البحث العلمي واقعیة بدرجة كبیرة وتمت دراستها بأسلوب 
ستعملت األدوات الواقعیة اتصفت بالواقعیة بالشكل الكامل، ولكن ال یعنى أن مشكلة البحث واقعي وا

العلمي واقعي أي أن خطة البحث العلمي واقعیة ومنطقیة، فالبد من الباحث استخدام الطرق 
  .والعملیات العلمیة في الكتابة بالمراحل المنتظمة لتتصف بالواقعیة

وذلك لیستطیع الباحث من إمكانیة إجراء : العلمیة بـمرونتهاالبد أن تتصف الخطة البحثیة  .4
التعدیل علیها متى ما أراد وفي أي وقت سواء قبل االنتهاء من الكتابة أو بعد االنتهاء من الكتابة، 
والمرونة تشمل قابلیة خطة البحث العلمي للتنفیذ فإذا كانت مرنة بشكل كبیر تكون قابلة للتنفیذ في 

  .فس الظروف وبالتالي تعطي نفس النتائجأي وقت وتحت ن
وهي تعتبر جزء من المنطقیة، فال یجب أن : البد أن تتصف الخطة البحثیة العلمیة بـالموضوعیة .5

یقوم الباحث باستخدام المشاعر أو التحیز لجهة معینة ورأي محددة عند كتابة خطة البحث العلمي، 
مكن تنفیذه من األهداف البحثیة العلمیة وما یتناسب فمن أمثلة على ذلك أن یقوم الباحث بكتابة ما ی

  .مع رأیه بعیدًا عن كتابة باقي األهداف العلمیة
وذلك بوضوح وبساطة اللغة واألسلوب : البد أن تتصف الخطة البحثیة العلمیة بـالوضوح والبساطة .6

  .المستخدم في كتابة خطة البحث العلمي
فأوًال من حیث ترابط خطة البحث : لترابط والتجذرالبد أن تتصف الخطة البحثیة العلمیة بـا .7

العلمي بموضوع البحث العلمي، وثانیًا من حیث ترابط وتوحد أقسام ومحتویات خطة البحث العلمي 
ككل فمثًال ترتبط مشكلة البحث العلمي بأهداف البحث العلمي بالدراسات السابقة، وهكذا بحیث إذا تم 

خطة البحث العلمي یظهر ذلك ویحدث فقدان التوازن في كتابة حذف جزء عن الكتابة من محتویات 
  .خطة البحث العلمي

وذلك من خالل توثیق كل ما استخدمه : البد أن تتصف الخطة البحثیة العلمیة بـاألمانة العلمیة .8
الباحث في كتابة خطة البحث العلمي، وذكر المصادر والمراجع التي أخذ منها الباحث أیًا كان نوعها 

مصادر أجنبیة أو عربیة من حیث كتب أو دوریات أو أبحاث سابقة أو مواقع الكترونیة، حیث  سواء
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ذكر وكتابة المصادر والمراجع المستخدمة تمكن أي شخص من تتبعها ومن أین أتت بكل أریحیة 
ذا كانت المصادر موثوقة والباحث تأكد من ذلك بنفسه تزید من قیمة الخطة البحثیة عامة  وسهولة، وإ

  https://www.manaraa.com/post/6496 .   والبحث العلمي خاصة
  :شروط خطة البحث

دَّ من توافر بعض الشروط بها، والتي تتمثَّل في ُ  :لتكون خطة البحث ذات جودة وتُؤتي ثمارها ال ب
  الباحث حول الدراسات والبحوث السابقة التي تمَّت في أن یتم وضعها بعد القیام بدراسة كافیة من

 .مجال البحث

 أن تكون عناصر الخطة متكاملًة، وتُحقِّق وحدة البحث. 

 أن توضح الخطة كیفیة جمع المادة العلمیة التي وضعت في البحث. 

 ا منطقیا  .ترتیب العناصر والخطوات ترتیبً

 أن تُجیب عن أسئلة البحث التي تم طرحها. 

 ة الجیدة هي التي یمكن أن تُعطي نتائج واحدة إذا ما قام شخصان بإجراء بحثهما بناًء على الخط
 .تنفیذها

 توثیق جمیع االقتباسات في خطة البحث بأسلوب علمي صحیح. 

ا  :أهمیة إعداد خطة البحث: ثانیً

التي تسبق  تعین الباحث على تحدید الهدف من دراسته بالدقة المطلوبة؛ ألن الباحث بدون الجهود- 1
إعداد الخطة الجیدة ال تتوفر لدیه في العادةصورة متعمقة عن موضوع البحث وتفریعاته وحدوده، فیلتزم 

  .بما ال یتفق مع المدة الزمنیة المحددة له، واإلمكانات المتاحة له

  .تعین الباحث على تحدید أیسر طریق یؤدي به إلى الهدف المحدد بسهولة- 2

ر العقبات التي قد تعترضه عند تنفیذ البحث، فیصرف النظر عن تساعد الخطة البا- 3 حث في تصوُّ
الموضوع إذا كانت مشكلة الدراسة فوق إمكانیَّاته الزمنیة أو المادیة، أو قد یستعد لتلك العقبات قبل البدء 

أو على  في تنفیذ البحث، وبهذا یجنب نفسه الوقوع في مأزق یجعله یندم فیما بعد على اختیار الموضوع،
عدم االستعداد الكافي له، كما تضمن الخطة للباحث توفیر الوقت والجهد والمال، فال یضطر إلى تغییر 
موضوعه وقد سار فیه خطوات، أو إلى العودة مرات متكررة إلى مصادر المادة العلمیة، وال سیما إذا 

ا، أو تستوجب اجتیاز صعوبات یتسبب عنها ضیا ا مكلفً   .ع وقت وجهدكانت تستوجب سفرً
تساعد الخطة الباحث واللجنة المجیزة لها في تقویم البحث حتى قبل تنفیذه؛ وذلك من حیث أهمیته، - 4

  .وتقدیر حجم الجهد الذي یتطلبه البحث، وقدرة الباحث، ووضوح منهجه
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 توفر الخطة للمشرف على الباحث أساًسا لتقویم مشروع البحث، كما تساعده على متابعة اإلشراف- 5
  .علیه خالل فترة تنفیذ البحث

ا ومرشًدا له أثناء إجرائه للبحث، فیسهل علیه الرجوع إلیها عند - 6 توفر الخطة المكتوبة للباحث مرجعً
نسیانه بعض العناصر، أو في حالة حدوث طارئ ما؛ ولهذا فإن وجود خطة مكتوبة یساعد الباحث على 

  .تقویم موقفه من الخطوات المتبقیة من البحث
 :ما یلي ویجب أن یتوفر

 .أن البحث یسد حاجة مهمة نظریا وعملیا في مجال التخصص- 1
ا مشكلته البحثیة، ولدیه إلمام بالمعارف والمهارات الالزمة للقیام بالبحث، وأنه قد - 2 أن الطالب یفهم تمامً

ثَمَّ یصلح ألن  حدد بحثه تحدیًدا واضًحا یساعد على أن یبدأ العمل فیه فور تسجیل الموضوع، ومن
 .یشرف علیه أحد األساتذة المتخصصین في القسم

صفحات البحث  :مكونات البحث یتضمن البحث ثالثة مكونات رئیسة وسیتم شرحها بالتفصیل وهي
   :الصفحات األولى من البحث وهي .المراجع والمالحق .المتن .األولى

  :عنوان البحث
حث بالنسبة للباحث؛ فالعنوان هو الذي یوضح مجال یتم وضع عنوان البحث بعد تحدید مشكلة الب

 :المشكلة، والعنوان الجید تتوافر فیه شروط
  خًال ا مُ ا أو قصیرً طنبً  .الوسطیة فال یكون العنوان طویًال مُ
 حتوى موضوع البحث عبِّر عن مُ ُ  .أن ی
 ا وغیر تقلیدي بتكرً  .أن یكون العنوان مُ
 ا من جمیع األخطاء اللغویة  .أن یكون خالیً
 أن یكون واضًحا ال یحتمل التأویل. 
 أن تتم صیاغته بلغة علمیة بسیطة. 
 أن یُدلَّ على المنهج البحثي الذي سوف یستخدمه الباحث. 

صفحة قائمة  .صفحة قائمة الجداول .صفحة المحتویات .صفحة اإلهداء .صفحة الشكر والتقدیر .
المتن ویحتوي خمسة فصول موزعة كما  صفحة الملخص بالعربیة صفحة الملخص باالنجلیزیة .األشكال

   :اإلطار العام للدراسة ویشمل: الفصل األول :یلي
توضیح عام للموضوع الذي تناولته الدراسة إلعطاء فكرة عن ذلك  :التمهید أو المقدمة وتتضمن ما یلي

   .الموضوع
الختیار الموضوع  تحدید األسباب التي دفعت الباحث .تحدید وتوضیح أهمیة الموضوع الذي یجري بحثه

  : ویتكون عموما من الذي قام ببحثه ودراسته
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 مجال مشكلة البحث. 

 أهمیة البحث. 

 تحدید جوانب الضعف والنقص في مجال البحث. 

  توضیح الجهود والدراسات السابقة في هذا المجال، وجوانب القصور فیها وما سوف یتمیز به
 .بجدوى وأهمیة بحثه العلميبحثه عن األبحاث السابقة، وذلك إلقناع اآلخرین 

 توضیح أسباب اختیار الباحث لمشكلة بحثه. 

 تحدید فئة المستفیدین من هذا البحث. 

ا واضًحا عن  نما هي جزئیة تُعطینا تصوُّرً ومن هنا یتَّضح لنا أن مقدمة البحث لیست سرًدا اعتباطیا، وإ
 .مدى وعي الباحث بمشكلة بحثه ومدى خبرته في هذا المجال

بیان كیف یمكن أن تسهم الدراسة في تقدیم  .ف عام للمتغیرات الرئیسة التي تكون منها عنوان الدراسةتعری
   .نتائج ذات أهمیة للجهات المختلفة

المقصود بمشكلة الدراسة وجود نقص أو ضعف في مجال معین یحتاج إلى : مشكلة الدراسة وعناصرها
لى في خطوات الدراسة العلمیة، إذ إن الهدف األساسي دراسة وفحص وتحقق، وتمثل المشكلة الخطوة األو 

یجاد الحلول المناسبة لها، ولیس هناك نمٌط واحد لصیاغة  إلجراء أي بحث هو معالجة مشكلة معینة، وإ
   .مشكلة الدراسة بناًء علیه

ُشكِّل محور البحث، فقد یكون الموضوع غامًضا ، أو تمثَّل مفهوم مشكلة البحث في أنه الموضوع الذي ی
یحتاج إلى تفسیر، أو یكون موضع خالف، ویستطیع الباحث الحصول على مشكلة البحث من مصادر 
واجهها في حیاته، أو القراءات والدراسات الناقدة، أو االطِّالع على  ُ متعددة، أهمها الخبرة العملیة التي ی

الباحثین إلى صیاغة مشكلة أبحاث ودراسات سابقة لتحدید مواطن النقص والقصور فیها، ویمیل كثیر من 
البحث في صورة سؤال، والمهم في هذا األمر هو صیاغة المشكلة بجمل واضحة تُعبِّر عن مضمون 

  .المشكلة
ُحدِّد الباحث جوانب المشكلة موضوع البحث، بحیث یتم التركیز على محور مع التذكیر انه من المهم  أن ی

لباحث تحدید جوانب مشكلته كیفما شاء تحدیًدا زمانیا ومكانیا المشكلة، وعدم التطرُّق إلى جوانب فرعیة، ول
ا لهذا التحدید   .على أن یضع لنا تفسیرً

  قبل التطرق الى الفرضیات البد من وضع مسلمات  :فرضیات الدراسة
ُسلِّم بها الباحث دون أن یضع لها  وهي عبارة عن مجموعة من العبارات التي تُعدُّ أساًسا للبحث، والتي ی

ا بها من قبل الجمیع أو تكون حقائق  سلَّمً دلیًال؛ فهي حقائق واضحة، وقد تكون تلك الحقائق واضحًة ومُ
   .ناتجة عن دراسات سابقة

 :تتعدد تعاریف فرضیات البحث العلمي ومنها
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هي رؤیة الباحث العلمي المبدئیة لحل مشكلة أو ظاهرة البحث العلمي التي یقوم بدراستها، والتي تجري “
 .”صیاغتها وفق البیانات والمعلومات األولیة التي یمتلكها

إن فرضیات الدراسة هي التوقعات والتخمینات التي یضعها الباحث ألسلوب حل إشكالیة البحث “
 .”العلمي

إن فرضیات البحث العلمي هي التفسیر األولي لحل ظاهرة علمیة محددة، وهي التوقعات بصحة أمور “
 .”م تبرهن بعدمحددة قابلة للبحث ول

الفرضیة هي رأي مبدئي لحل المشكلة أو إجابة محتملة عن السؤال الذي تمثله المشكلة، وبالتالي فهي  
استنتاج أو تفسیر مؤقت للمشكلة یمسك به الباحث، لحین اختبار الفرضیة والتحقق من صحتها لغرض 

  قبولها أو رفضها
ى أنها اإلجابات المبدئیة لمشكلة البحث، والتي مكننا تعریف الفروض التي یتم وضعها في البحث عل

قدِّرها الباحث افتراًضا بناًء على خبرات علمیة أو عملیة، وتكون الفرضیات عبارة عن عالقة بین  ُ ی
ما عالقة سلبیة  .متغیرین، إما عالقة إیجابیة، وإ

رجوع إلى األدبیات یتم صیاغة نموذج الدراسة في ضوء مشكلة الدراسة وعناصرها وبال: نموذج الدراسة
   .ذات العالقة، ویعكس النموذج متغیرات الدراسة المستقلة، والتابعة فضًال عن المتغیرات الجزئیة لكل منها

 :تحدید مصطلحات البحث
ُحدِّد تلك المصطلحات ویذكر مفهومها  لكل بحث مصطلحات ومفاهیم خاصة به، وعلى الباحث أن ی

من ذلك هو اتفاق الباحث والقارئ على مفهوم موحد لمصطلحات كجزٍء من خطة البحث الجید، والهدف 
 :الدراسة التي سوف تتكرر بطبیعة الحال فیها، وینبغي أن یكون تعریف المصطلحات على النحو التالي

 وسَّع وغیر موجز  .أن یكون التعریف غیر مُ

 أن یكون بعبارات واضحة بعیًدا عن الكنایات والتأویل. 

یقصد بالتعریف النظري هو ذلك التعریف العلمي المتخصص : لمتغیرات الدراسة التعریفات اإلجرائیةف
بالمصطلحات، والذي غالبًا ما یقتبسه الباحث من المصادر والمراجع العلمیة المتخصصة، أما التعریف 
اإلجرائي فهو عبارة عن اإلجراء أو الطریقة التي سیستخدمها الباحث من أجل قیاس ذلك المتغیر، ویجب 

  ن تشمل التعریفات النظریة واإلجرائیة على جمیع متغیرات الدراسةأ
ویكون ذلك من خالل عبارات محددة ودقیقة، وغالبًا یتم التطرق إلى أهمیة الدراسة من : أهمیة الدراسة

األهمیة النظریة للبحث، أي ما الذي ستضیفه الدراسة للمعرفة اإلنسانیة  :خالل قضیتین أساسیتین وهما
   .الموضوع حول ذلك

أصبح : األهمیة التطبیقیة للبحث، بمعنى أین یمكن االستفادة من نتائج الدراسة في الواقع؟ أهداف الدراسة
من الضروري والمهم وجود فقرة خاصة تحتوي على األهداف الرئیسة والفرعیة التي یجب تحقیقها من قبل 

ویسمیها البعض : محددات الدراسة یاتهاالدراسة، وتصاغ األهداف بطریقة تعكس أسئلة الدراسة أو فرض
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نما تشمل أیضًا  حدود الدراسة، وال تشیر فقط إلى الصعوبات التي تواجه الباحث أثناء قیامه بالدراسة، وإ
  الحدود المكانیة والزمنیة للدراسة

  اإلطار النظري :الفصل الثاني
   .الدراسات السابقة .

  لدراسة والعینةمجتمع ا :الطریقة واإلجراءات: الفصل الثالث
 :منهج البحث وأدواته

جیب عن مشكلة الدراسة ویثبت صحة فرضیاتها؛  ح الباحث إجراءات الدراسة التي من خاللها یُ ُوضِّ وفیها ی
 :لذا علیه أن یوضح منهج بحثه وأدواته من خالل

 تحدید منهج البحث. 
 تحدید مجتمع الدراسة. 
 حقیق أهداف البحثتحدید األدوات والمقاییس التي سیستخدمها في ت. 
 توضیح األسالیب اإلحصائیة التي سیستخدمها في البحث. 

  تصمیم الدراسة والمعالجة اإلحصائیة .أدوات جمع البیانات .وحدة التحلیل و
  )التحلیل الوصفي(النتائج الخاصة بخصائص العینة :نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  )إلحصائي االستدالليا(نتائج اختبار العالقات بین متغیرات الدراسة
   :مناقشة النتائج والتوصیات: الفصل الخامس .نتائج اختبار فرضیات الدراسة

  .المالحق .قائمة المراجع :المراجع والمالحق .التوصیات .االستنتاجات .ملخص النتائج
قصد بالمصادر والمراجع تلك التي استند الباحث إلیها في كتابة خطة بحثه، وهناك فرق بین ُ المصادر  وی

عالج موضوًعا بعینه، وهو  والمراجع ُ یتمثل في أن المصدر هو ما كانت فكرة المؤلف فیه أصلیة، وهو ما ی
الكتاب القدیم الذي یضع أساس العلم، أما المرجع فهو الكتاب الذي تناول موضوًعا ما تم وضع أساسه 

 .في كتب المصدر؛ فالمرجع یستقي معلوماته من كتب المصادر
ُشیر  إدراج المصادر والمراجع التي استقى منها الباحث خطة البحث أساسیات ومن معلوماته، وینبغي أن ی

وثِّق ذلك في هوامش البحث باألسلوب العلمي  ُ إلى المعلومات التي یقتبسها من المصدر أو المرجع وی
ؤلِّفین، ویتم إدراج  ا للترتیب الهجائي ألسماء المُ عّد قائمة بالمراجع والمصادر یتم ترتیبها وفقً ُ للتوثیق، ثم ی

ا لما یلي  :المرجع أو المصدر وفقً
 .اسم المؤلف، وسنة النشر، وعنوان المرجع أو المصدر، ومكان النشر، والناشر

 :ُطرق الحصول على المراجع والمصادر
 :یحصل الباحث على مصادره ومراجعه مما یلي

 الُكتب العربیة. 
 الُكتب األجنبیة. 
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 الُكتب المترجمة. 
 الموسوعات. 
 المجالت والصُّحف والدوریات. 
 المؤتمرات والندوات. 
 الماجستیر والدكتوراه(لرسائل العلمیة األكادیمیة ا( 
 مواقع وصفحات اإلنترنت. 

دَّ من كتابة  :في نهایة الُخطَّة ال بُ
 النتائج والتوصیات. 
 الخاتمة. 

ل إلیه في بحثه من  ویكونان على شكل نقاط ولیست بطریقة سردیة، ویبین فیهما الباحث ُخالصة ما توصَّ
 .لمقترحات التي یطرحها على القارئنتائج، وما أهم التوصیات وا

مكننا القول إننا وضعنا أساسیات لخطة البحث العلمي جاهزة للماجستیر أو الدكتوراه أو ألي  ُ وفي الختام ی
 .نوع من أنواع البحث العلمي، حیث تأتي المرحلة التالیة، وهي مرحلة إجراء البحث

سيٌّ من البحث، وهو الرُّكن الذي یعتمد علیه الباحث ومن هنا یتَّضح لنا أیًضا أن ُخطَّة البحث جزءٌ أسا
حدَّد من بحثه بسهولة بحیث یعرف القارئ من  میَّز والوصول إلى الهدف المُ تناسق ومُ في تقدیم بحث مُ
ناقش للبحث إتمام  ر القارئ أو المُ قرِّ ُ ة معلومات كافیة ووافیة عن البحث، وبناًء على ذلك ی خالل هذه الُخطَّ

ُرشد الباحث إلى السیر في الطریق قراءته أو  عدم إتمامها، إضافًة إلى أن خطة البحث تُعدُّ دلیًال ی
الصحیح، ولذا ینبغي إعطاؤها مزیًدا من االهتمام والُجهد والوقت الكافي إلعدادها بصورة صحیحة وبلغة 

 .بسیطة واضحة
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