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 مواصفات البحث العلمي الجيد

 
لترتيب المنطقي والتناسب يكون البحث العممي جيدا ،إذا توفرت فيو الموضوعية وا

 هوفيما يمي تفصيل ليذ والشكل والمغة والوحدة والقواعد واألمانة العممية والوحدة
 :المواصفات

 بالنسبة لمموضوعية والترتيب المنطقي والتناسب: -:أوال
 فان البحث يجب أن يتصف بما يمي:

 أن يكون عنوان البحث معبرا بدقة عما يتم مناقشتو في البحث بدقة. -1
 أن يكون ىدف البحث محددا وواضحا بحيث يمكن تتبع الدراسة إلى نيايتيا. -2
االرتباط بالدالئل التي أن تكون النتائج التي توصل إلييا الباحث مرتبطة تمام  -3

 تحيز. قدمت دون
 ي في األبواب والفصول والفقرات.أن يراعى الترتيب المنطق -4
 والفصول والمباحث.أن يكون ىناك تناسب في حجم األبواب -5
أن يكون البحث في مجموعو وحدة واحدة ،أي أن يحكمو التصاعد الدرامي  -6

 ت البحث حتى الوصول إلى النتائج.من افتراضا داءلألفكار ابت
 بالنسبة لألمانة العممية: ثانيا:

 فان البحث يجب أن يتصف بما يمي:
 ىذه األفكار .ف بحق الشخص صاحب عدم ذكر أفكار الغير دون االعترا -1
موب الباحث نفسو دون عدم ذكر أسموب الغير في متن البحث عمى أنو أس-2

 ىذا الغير. اإلشارة إلى
بشكل ما إلى أن ىذا النقل عدم ذكر أسموب الغير بالنص الحرفي دون اإلشارة -3

 .حرفي ىو نقل
مراعاة الدقة في كتابة اليوامش بحيث يمكن التعرف عمى المصدر والتوصل -4 

 إليو.
عند  -سواء بقصد أو دون قصد –عدم بتر النصوص أو األفكار أو التحيز - 5

http://naheeedmansoor.blogspot.com/2015/11/blog-post_90.html
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 النقل الحرفي
 أو عند نقل األفكار.

الذين لدييم ميول خاصة أو عدم االعتماد عمى مجموعة معينة من المؤلفين - 6
 مشيورين بعدم دقتيم وأمانتيم العممية. مؤلفين

قاالت في الجرائد مكتوبة لالستيالك عدم االعتماد عمى مراجع قديمة أو م- 7
 المحمي.

 البحث .عدم ذكر مرجع في قائمة المراجع لم يتم االستعانة بو في - 8
 :بالنسبة لمشكل والمغة والقواعد:ثالثا

ن حيث المسافات أعمى بالنسبة لمشكل العام لمصفحات فيجب أن تكون نمطية م
 ....الخالنصوص الحرفية حدة وطريقة إدخالوشمال الصفحة الوا وأسفل ويمين

أما من حيث المغة فيجب أن تكتب الرسالة بمغة عممية سميمة خالية من األخطاء 
الكممات، ولذا عمى  والمطبعية توصل المعنى بجمل قصيرة وبأقل عدد من لمغويةا

بأنيا بسيطة االستعارات واإلطالة األدبية، وليذا تتميز الكتابة العممية  الباحث تفادي
كما  يجب أن يكون التعبير عن األفكار خال من الغموض، ومباشرة. حيثومركزة 

ومنطقي ، ومن األىمية بمكان أن تكتب الفقرات  يجب التعبير عنيا بشكل مرتب
القصيرة والكممات المباشرة مع تجنب  وب جذاب يستخدم فيو الباحث الجملبأسم

ما أمكن، وعند االستشياد  زتعارة والكتابة والكناية والمجاالمحسنات المفظية، كاالس
 .بالمراجع فال بد أن يتحرى الباحث الدقة وعدم اإلطالة والتحميل الدقيق

 
 **ميارات ضرورية في كتابة البحث العممي وىي

 
 متطمبات ىامة لمورقة البحثية:     

 تصميم صفحة العنوان.
  بيانات المقدمة  

 .طرق نقل المعمومات لمبحث 
  (اختصار المعمومات.)التمخيص 

file:///C:/Users/L/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
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 .تحديد عناوين البحث الرئيسة والفرعية 
 .استخدام البطاقات لكتابة المعمومات وجمعيا من مصادرىا 
 .التقسيم إلى فصول 

 .    توثيق البحث)اليوامش(
 .إبداء الرأي الشخصي عند النقل 
 .الخاتمة ونتائج البحث 
 .تنظيم صفحة المحتويات 
 .تنظيم مصادر ومراجع البحث 
 

 وتتضمن العناصر التالية:المقدمة  -5
 .عنوان البحث 
 .أىمية موضوع البحث وسبب اختياره 
 .اليدف من البحث وأىميتو، وسبب الكتابة 
  ] أقسام الورقة البحثية ومكوناتيا. ]عرض فصول البحث أو أقسامو أو أجزائو

. 
 .]طريقة معالجة موضوع البحث)المنيج(.]الطريقة واإلجراءات 
  بالبحث. الباحث من مالحظات أثناء قيامواإلشارة إلى ما وجد 
 .الدراسات السابقة باختصار 
 بالبحث . اإلشارة إلى ما وجد الباحث من مالحظات أثناء قيامو 
 أىم نتيجة توصل إلييا الباحث. 
 .توجيو الشكر لكل من قدم لو مساعدة ومنيم المشرف 

 
 : شروط اختيار النقطة البحثية :6

  حوليا.توفر المراجع والمصادر 
 .اتصال النقطة البحثية بالتخصص المدروس 
 .مناسبتيا لموقت الالزم إلنجازىا 
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 .وضوح اليدف من النقطة البحثية 
 .توفر المكان الذي تطبق فيو النقطة البحثية 
 .كيف نقوم بإنجاز النقطة البحثية 

 
 
: توجييات ومالحظات : إذا كان الورقة البحثية تتضمن تعريفات كثيرة  8
 ن :فالبد م

  تعريف الكممات والمصطمحات الواردة خصوصًا تمك المصطمحات التي تتضمن
 معان كثيرة .

 سؤاًل ليكون الجممة الرئيسة . استخدم 
 .يجب أن يكون التعريف جامعًا مانعًا غير ناقص وال مجتزأ 

 في حالة وجود نوع من المقارنة في الورقة البحثية فال بد من اآلتي:
  النقطتين محل المقارنة .تقديم مفصل لكال 
 في النقطة األولى قبل االنتقال إلى المقارنة . فصل 
  استخدمي كممات مناسبة لممقارنة مثل : مقارنة بـ ، من جية أخرى، وعمى

النقيض من ىذا الرأي  العكس من ، ومن جانب آخر، وبصورة أخرى ، وعمى
 ( . …  ، رى الباحثي

 
 

 عمى اآلتي: البحثية احرصفي الورقة في حالة وجود وصف 
o . جممة رئيسة في بداية الفقرة أو في نيايتيا 
o في الوصف بتقميل المعمومات الضرورية . ال تبسط 

 حكمًا مبــــكرًا . ال تقدم 
 المعمومات بطريقة سيمة وطبيعية . نظم 
 حيث يتم تقديمو بطريقة المقارنة السابقة التي أشرنا إلييا. رأي الباحث 
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 الخاتمـــــــة::  9

بعد استعراض أشبو ما يكون بما تم  النتائج التي توصل إلييا الباحثوتتضمن 
 تقديمو في المقدمة. وتتضمن العناصر التالية :

 . عنوان البحث وعرض أو ذكر فصول البحث أو أقسامو أو أجزائو 
 أو  بشكل متسمسل حسب أسئمة الدراسة  تقديم النتائج التي انتيت إلييا الباحثة ،

 حسب تسمسل فروضيا أو حسب ورود القضايا والمحاور الرئيسة في البحث .
 وبيان عالقتيا  لنتائج التي توصمت إلييا الباحثتحميل وبيان أسباب تمك ا

 بالمتغيرات المختمفة .
 من الباحثين . بنتيجة غيره ومقارنة نتيج 
 عمى يد باحث  وضع مقترحات وتوصيات إلكمال الموضوع أو فروعو أو متعمقاتو

 آخر .
 

قائمة لمتعرف عمى طريقة الكتابة حيث تساعد في مرحمة المراجعة وقبل 
 الكتابة النهائية:

 أواًل: تركيب الجممة:
تنظيم المعمومات المجمعة لمبحث ، وتقسيميا إلى أقسام صغيرة مترابطة. 

 ويشترط في الفقرة الخاصة بالتقسيم ما يمي:
النقطة األساسية في الفقرة . وتحديد األقسام .وتعريف تقديم جممة رئيسة تحدد 

 كل قسم .ثم ضرب األمثمة، وأخيرا جممة ختامية تمخص األقسام السابقة.
 ويمكن لمتحقق من كتابة البحث طرح التساؤالت التالية:

 ىل الجمل طويمة جدًا؟ 
 ىل الجمل غير واضحة المعنى؟ 
 . ىل الزمن)ماض، أم مضارع( مناسب لمكتابة 
 . )ىل المبتدأ والخبر متناسقان إعراب يًا ) الرفع 
 ىل الضمائر التي تشير إلى أشخاص أو أحداث واضحة غير مربكة لمقارئ ؟ 
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 ىل الصفات مناسبة لمموصوفات من حيث العدد والنوع ؟ 
 

 : التنظيم ) عمى مستوى الفقرة( اداخميا 11
 ىل الفكرة واضحة، مختصرة، ومباشرة؟ 
 رة جديدة ؟ىل تحوي كل فقرة فك 
 ىل تحوي كل فقرة جممة رئيسة تضبط الفقرة ؟ وما ىي ؟ 
 ىل الفقرة كافية في التفاصيل واألمثمة ؟ 
 ىل كل جممة في الفقرة ترتبط عضويًا بالجممة الرئيسة ؟ 
 ىل أدوات الربط مناسبة ؟ 
 ىل المعمومات المقدمة متناسقة معنويًا ؟ 
 ىل الخاتمة كافية ؟ 
 باألمثمة والشواىد ؟ ىل دعمت اآلراء المقدمة 

 
 
 

 : فيرس البحث) المحتويات ( 13
يوضع في بداية البحث أو في آخره ، ويتضمن توزيع المادة الواردة في البحث حسب 
ورودىا متسمسمة ، حيث يوضع كل عنوان رئيسي أو فرعي ويقابمو رقم الصفحات 

  .  التي ورد فييا
 


