
خطة البحث
عمر عبد الجبار محمد أحمدد.أ



؟ البحثما هي خطة 
البحث الجيدة يجب أن تحتوي على خطة -

. الثالثة فصول األولى من األطروحة

، و لمشكلة البحثأن تبدأ بعرض يجب -
نموذجيا هذا هو ) معلومات عن خلفية الموضوع 

ثم تنتقل بعد ذلك ( الفصل األول من األطروحة 
الدراسات السابقة مراجعة النظريات و  إلى 

االطار ثم تحديد ( الفصل الثاني)واالدبيات 
(الفصل الثالث ) المنهجي للبحث 



-:إعداد عنوان بحث جيد يعني

• فيأهم الكلمات و يظهرها يحمل -
• .البداية

يحد من استخدام الكلمات الغامضة و -
.المشوشة

يقوم بتجزئة العنوان إلى عنوان رئيس و آخر -
فرعي إذا كان العنوان مكوناً من عدد كبير من 

.الكلمات

يتضمن الكلمات الرئيسة التي ستساعد -
الباحثين في المستقبل على الوصول إلى 

.العمل



مكونات خطة البحث
ملخص البحث

- يجب أن يشتمل على كلمات مفتاحية



الفصل االول
:ويشمل

مقدمة
مشكلة الدراسة
أهمية الدراسة
أهداف الدراسة
تساؤالت الدراسة
مصطلحات الدراسة
حدود الدراسة



المقدمة

مقدمة لكل الدراسة تعرض ملخصا 
مختصرا لجميع فصول الدراسة



مشكلة الدراسة

.الباحثذهنفيبسؤاليبدأالبحث

التساؤالتالباحثذهنفيتثيرمشكلةوجودمنبدال-
.بحثهبهايبدأالتي

يةواألساساألولىالخطوةيعتبرالبحثمشكلةاختيار/2
.االجتماعيالبحثفي

.بحثمشكلةوجودغيرمنبحثيوجدال

الموجزةواضحةعباراتفيالبحثمشكلةعرض/3
.بدقةالكلماتيختاروأننحويأولغويعببعلىتنطوي



أهمية الدراسة

(نظرية)أهمية علمية / أ

ما تقدمه الدراسة للتخصص بشكل عام-

على االقلفقرات 3يفضل -

أهمية عملية/ ب

اسهام الدراسة في تقديم حلول عملية-

على االقلفقرات 3يفضل -



:أهداف الدراسة-

أهداف الدراسة هي ما يسعي الباحث الى انجازه من دراسته -

:ويجب أن تكون-

واضحة ومحددة-

منبثقة من مشكلة البحث-

مختصرة ودقيقة وغير مركبة-

يمكن أن يحدد الباحث هدف رئيس واهداف فرعية متفرعة من الهدف-

.الرئيس



:تساؤالت الدراسة-

تساؤالت الدراسة هي أهداف الدراسة يتم تحويلها-

.الى تساؤالت

هام مع وضع عالمة استف( ما)يبدأ التساؤل بصيغة -

.في آخره

.يجب ان يحول كل هدف الى تساؤل منفصل-

يجب اتباع ترتيب االهداف عند تحويلها الى -

تساؤالت 



:مصطلحات الدراسة-

ةمصطلحات الدراسة هي مفاهيم التخصص التي تتكرر في الدراس-

:ويجب تحديدها وتعريفها-

لغة من معاجم اللغة العربية-

من قواميس التخصص( اصطالحا)نظريا-

(ثتعريف الباح) اجرئيا ما يعني به الباحث المصطلح في دراسته-



:حدود الدراسة-

:حدود الدراسة تشمل-

الحد المكاني وهو الموقع الجغرافي الذي تطبق فيه الدراسة-

الحد البشري وهو مجتمع البحث الذي تسحب منه مفردات-

عينة البحث-

.الحد الزماني وهو تاريخ اجراء الدراسة وفقا لتقويم معروف-



:الفصل الثاني-

: االطار النظري ويشمل-

:الدراسات السابقة والنظريات المفسرة للدراسة-

الدراسات السابقة هي الدراسات التي اجراها باحثون/ أ-

.آخرين علي مواضيع مشابهة لموضوع الدراسة

يةتقسم الدراسات السابقة الي محلية واقليمية وعالم-

حث يتم تلخيص الدراسات باختصار من حيث مجتمع الب-

.والمنهج واهم النتائج

يجب التركيز على الدراسات االحدث والمنشورة في -

.اوعية علمية محكمة



:النظريات المفسرة للدراسة/ ب-

ها هي النظرية او النظريات من التخصص التي يختار-

الباحث لتفسير نتائج دراسته

ن يجب عرض النظرية او النظريات التي تم اختيارها م-

حيث نشأتها، أهم روادها، أهم افكارها ثم كيفية 

استخدامها لتفسير نتائج الدراسة



:االطار المنهجي ويشمل(المنهجية)الفصل الثالث -

استهحيث يختار الباحث احد مناهج البحث االجتماعي لتنفيذ در: منهج البحث-

.يحدد الباحث المجتمع الذي سيطبق فيه دراسته: مجتمع البحث-

رق يحدد الباحث طريقة اختيار مفردات عينة بحثه من بين ط: عينة الدراسة-

.العينة المعروفة

.ينتهيجب أن يوضح الباحث بشكل دقيق ومحدد كيفية الوصول الى مفردات ع-

.يجب أن يكون حجم العينة ممثال لمجتمع الدراسة-

-Sample size calculator

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_arSA882SA882&lei=g8OdYYKyIZOKxc8P98uiyAs&q=Sample%20size%20calculator&ved=2ahUKEwjC_7fEmLD0AhUTRfEDHfelCLkQsKwBKAB6BAg4EAE


:أدوات الدراسة-

ادوات الدراسة هي االدوات المستخدمة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة-

زعهما اذا استخدم الباحث المقابلة مسبقة التصميم او االستيبان عليه أن يو-

من الدراسة( تساؤل/هدف)على محاور بيحث يغطي كل محور 

.يجب أن يصف الباحث اداة الدراسة التي سيستخدمها-

.الطرق والمعالجات االحصائية المستخدمة-


