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   Scientific writingالكتابة العلمية 

وتعتمد لغة مباشرة بعيدة كل البعد عن التوظيف البالغي ولغة املشاعر وألاحاسيس ، وتركز على : الكتابة العلمية 
 .الحقائق وألارقام وإلاحصائيات



 Definition of scientific researchتعريف البحث العلمي 

 :البحث لغة

 , الطلب والتقص ي والتحري 

 

 :  أما في الاصطالح 

هو نشاط علمي منظم، وطريقة في التفكير واستقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف الحقائق معتمًدا على أساليب 
ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بغرض التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد لها أو معرفة 
الترابط بين هذه الحقائق على أن يتبع في هذا الفحص والتقص ي الدقيق، خطوات املنهج العلمي، واختيار 

 .واملعلومات الكافية"الطريقة وألادوات الالزمة للبحث وجمع البيانات

 

 



 للبحث، ومنهج البحث، وصياغة إلاشكالية( أو النظري )إلاطار املرجعي 

o ،في مجال البحث ال يمكن القول بأفضلية موضوع على آخر 

oكما ال توجد قاعدة الختيار مشكلة دون غيرها  . 

غير أنه قبل القيام بهذه العملية يحسن التساؤل عما إذا كانت هناك فائدة ماا فاي دراساة قضاية خاصاة، ثام إلاى 
وحتااى فااي هااذه الحالااة، فاانن ذلااا ال ينبنااي أن ي نااي عاان . أي حااد تاام التطاارا إلههااا، وهاال تاامه ذلااا بمااا فيااه الكفايااة

بح ااا ومااع ذلاااا « أشاابعوها»التفكياار فااي البحااث فااي املوضااوع، إذن ك ياارة لااي املواضااايع التااي يكااون الباااح ون قااد 
 . تظل جوانب فهها تحتاج إلى توضيح وتعميق

وبما ان اغلاب الابحااا التاي يقاوم بهاا طلباة الجامعاات وخاصاة فاي املراحال الجامعياة الاولاى لاي ابحااا مان اجال 
اكتسااام مهااارات البحااث فيااات  اختيااار املوضااوع عااادة ماان اقتااراح الاسااتاذ او الاادكتور الااذي  عطاا  هااذه املااادة او 
تلا، او من خالل إثارة موضوع في محاضرة ، أو الوقوف علياه خاالل املطالعاة مماا يولاد إرادة الادفع بالتأمال فاي 

وهنااا تباادا عمليااة جمااع املعلومااات ماان املصااادر املتااوفرة فااي املكتبااة الجامعيااة او غيرهااا . املسااألة إلااى مسااتو  أر ااى
 .(.ألخ... قواميس، موسوعات، فهارس، كتب، مقاالت، دراسات من مجالت ، مصادر الكترونية، : مراجع)



   The research writing conditions  شروط كتابة البحث

  أن1.
 
  البحث موضوع يكون

 
   .بح ه خالل من لتحقيقه الطالب  سعى معّين، لهدف

قة السابقة والدراسات البحث، لنتائج تحليل على البحث  شتمل   أن2.
ّ
بع واملنهج باملوضوع، املتعل

ّ
 في املت

   .النتائج هذه تحليل

  أن3.
 
قة البحث إلهها استند التي املراجع تكون

ّ
ت في موث

ّ
  .علمّية مجال

   .البحث أهداف لتحقيق العلميّ  املنهج استخدام4.

ق ان5.
ّ
   .منشورة سابقة نتائج مع ومقارنتها الباحث إلهها يصل   التي االبحث نتائج تحق

  البحث يتضّمن   أن6.
ً
صا

ّ
بة اوالنتائج أهمّيتة حول  ملخ

ّ
 .تطبيقه من املترت



   The research writing conditions شروط كتابة البحث

ب للمجهول، املبني أسلوم استخدام1.
ّ
   .الضمائر استخدام وتجن

ب املوضوعّية،2.
ّ
   .الدعائّ   ألاسلوم استخدام وتجن

  .املراجع كتابة عند العلميّ  التوثيق أسلوم استخدام3.

 أو  ألاشكال، أو  بالنّص، تواجده مكان في قوسين، بين املرجع رقم وضع خالل من املرجع إلى إلاشارة4.
 .الجداول 

ب 5.
ّ
   .ألاشكال ورسم الجداول  في واللصق النسخ استخدام تجن

  حجم اعتماد6.
ّ
د الخط    .والفرعّية الرئيسّية والعناوين النّص  حيث من الجامعة، قبل من املعتم 

   عادل   بفراغ فقرة كّل  تبدأ أن مراعاة مع والجداول، ألاشكال وبعد الفقرات، بين سطر  ترك7.
ً
 أو  حرفا

 .حرفين

 .تحتها الاشكال عناوين وتكتب اعالها، تكون  الجداول  عناوين كتابة8.



  Elements of scientific research عناصر البحث العلمي

 Title العنوان 
Introduction 

 املقدمة 

Literature 

review الدراسات

 السابقة 

Statistics

 احصائيات 

Discussion 

 مناقشة

References  

 املراجع 



 
   Subject of research   اختيار موضوع البحث

مبدئيا يكاون الباحاث . قد يكتشف الطالب املبتدئ في البحث أن هذه الخطوة تعد أشد الخطوات صعوبة
حااارا فاااي اختياااار أي موضاااوع ودراساااته حساااب املااانهج الاااذي يبااادو لاااه أكاااار مالءماااة ل جاباااة عااان جمياااع ألاسااا لة التاااي 

  .تخطر على باله

 

 لكااان يجاااب معرفاااة أن أغلبياااة البحاااوا إنماااا تخطاااق الطرياااق مااان نقطاااة الانطاااالا، لكاااون ألاسااا لة املطروحاااة
تكااون إمااا بساايطة جاادا أو فضفاضااة جاادا، أو لكااون مجااال البحااث ادختااار يكااون إمااا محاادد بشااكل رديء أو ماان 

ولاذلا يجاب علاى الباحاث أن يفكار  .الصعب جدا ولوجه، أو لكون املنهج ادختار ال يالئم املشاكلة املاراد دراساتها
 موضوع البحث، : مليا في اختيار العناصر التي تعتبر مبادئ أساسية للبحث ولي



  Introduction       املقدمة

 :تقديم وتحضير القارئ لفكرة بح ا-1

فقااد اصاابح الانترناات أحااد أهاام . فااي هااذه ألايااام، يصااعب الع ااور علااى طالااب لاام  سااتخدم إلانترناات فااي حياتااه: م ااال
وعلى الرغم من أن معظم مستخدم  شبكة إلانترنت  ستخدمونها للترفيه والتسلية . أعصام الحياة املتحضرة

  .أو التواصاااااااااااااااال مااااااااااااااااع ألاصاااااااااااااااادقاء، هنااااااااااااااااااك مجاااااااااااااااااالت عدياااااااااااااااادة مفياااااااااااااااادة وعملياااااااااااااااااة قااااااااااااااااد ال  علمااااااااااااااااون ع هاااااااااااااااااا
 : استعراض فكرة بح ا، أو وجهة نظرك -2

وعلااى الارغم مان أن فوائااد . هاذا البحااث سايأبت أن إلانترنات  سااهل علاى الطلباة القيااام بأعماالهم اليومياة: م اال
إلانترنت قد تشمل شتى نواحي الحياة، لجميع املراحل العمرية، سيكون تركيز هذا البحث علاى ادجاال الدرايا ي 

  .وللطلبة الجامعيين

 : استعراض الطريقة أو ألافكار التي من خاللها ستأبت وجهة نظرك -3

، التعرياااف بااااودوات والخااادمات التاااي يمكااان اساااتخدامها : ساااتكون النقااااط الرئيساااية للبحاااث كالتاااالي: م اااال
ً
اوال

 .كمحركات البحث، البريد إلالكترون ، املنتديات وغرف الدردشة، وما استجد في الفترة ألاخيرة من أدوات



  Research objectives كتابة أهداف البحث

 ينبني على الباحث أن يحدد بدقة وبكلمات محاددة ألاهاداف املوضاوعية التاي  ساعى إلاى تحقيقهاا مان خاالل بح اه
 . وذلا على شكل نقاط

 تعنااااي أن ال تكااااون ألاهااااداف كخصااااية كااااأن يااااذكر الباحااااث أن هدفااااه ماااان إجااااراء البحااااث هااااو ( املوضااااوعية)وكلمااااة
 . حصوله على الترقية أو العالوة السنوية أو تحقيق الشهرة بين أقرانه، الخ

ألاهداف يمكن أن تنقسم إلى أهداف رئيسة وأهداف فرعية أو ثانوية . 

تساعد ألاهداف الباحث على تركيز بح ه، وتوجيه جهده بما يحقق الغايات التي وضعها لبح ه . 

 ألاهاااداف كاااذلا تسااااعد املقيماااين للبحاااث واملشااارفين ملعرفاااة ماااد  نجااااح البحاااث، وماااا إذا كانااات النتاااائج التاااي تااام
 .التوصل إلهها تحقق تلا ألاهداف

 



 Previous Research الدراسات السابقة 

 سااااتخدم الباحااااث أدوات متعااااددة، وماااان ذلااااا محركااااات البحااااث، وألادلااااة والفهااااارس وغيرهااااا للوصااااول إلااااى املااااادة 
العلميااة املتعلقااة بموضااوع البحااث فيتااولى قراءمهااا قااراءة متأنيااة فاحصااة، وبسااتخلص م هااا التجااارم وامل شاارات التااي 

 .يمكن أن تفيده فيقوم بربطها ببح ه

 

 شاامل هااذا الجاازء اسااتعراض الدراسااات العلميااة ذات الصاالة بموضااوع البحااث التااي تنشاارها الاادوريات العلميااة 
 . ادحكمة، والتي تتضم ها أعمال امل تمرات املتخصصة، وغير ذلا

 

 ان الهاااادف ماااان اسااااتعراض الدراسااااات السااااابقة هااااو توساااايع ماااادارك الباحااااث، وزيااااادة حصاااايلته ماااان املعرفااااة عاااان
. املوضوع، والتعرف على تجارم آلاخرين وإلاملام بجهاودهم والاساتفادة مان النتاائج التاي توصالت إلههاا تلاا الدراساات

ينبناااي أن ياااورد الباحاااث البياناااات الببليوجرافياااة عااان تلاااا الدراساااات كاملاااة، بحياااث يمكااان ملااان يرياااد الاساااتزادة حاااول 
 . موضوع معين الرجوع إلى تلا الدراسات



 Material and methods الادوات وطرا العمل

 فااي الابحاااا العلميااة البااد ماان وجااود عاادد ماان التجااارم للتأكااد ماان مشااكلة البحااث والوقااوف علااى نتااائج هااذه
 .التجارم لتقديم البراهين والادلة على ما يود الباحث ان يقدمه للجمهور من خالل بح ه

 

 لاااذا ال باااد مااان اختياااار التجاااارم املناسااابة لتحقياااق اهاااداف بح اااه، مااان الادوات التاااي يحتاجهاااا والاجهااازة التاااي
ساايعمل علههااا التمااام عملااه وماان ثاام السااعي للحصااول علااى طاارا العماال النااحيحة التااي تاا دي غرضااه ماان هااذه 

 .التجارم

 

 يلجااأ الباحااث للبحااث فااي الابحاااا والرسااائل العمليااة للااذين ساابقوه كااذلا يلجااأ للبحااث فااي الاوراا العلميااة
 .ويناقش مشرفه في اختيار الطرا التي تخدم بح ه بصورة سليمة. املنشورة لنفس الغرض



  Resultsالنتائج 

تعرض النتائج التي تم الحصول علهها بمصداقية، ويفضل أن يكون ذلا في الجداول والرسوم البيانية  .
من املفيد تنظيم النتائج منطقيا، على سبيل امل ال من خالل تقديم املعلومات ألاساسية أوال م ل املعلومات 

 .الاضافية  ثم الاستمرار في تسلسل  عكس ألاهداف ادحددة

 

وتظهر عناوين الجداول فوا الجدول، . يجب أن تكون جميع الجداول والشكل مرقمة وبشار إلهها في النص
وهذا  عني أن ال تفسري ملاذا . تقليديا، ال تناقش النتائج في هذا القسم. وتظهر عناوين الشكل أسفل الشكل

 ظهر هذا اللون او هذا الرقم، كل ذلا يترك للمناقشة 

 



 Discussionاملناقشة 

عليا أيضا مناقشة تأثير الطرا ادختارة على النتائج وما . هنا تناقش ما تعنيه النتائج وفيما يتعلق باوهداف

وأخيرا، يمكنا مقارنة النتائج الخاصة با مع تلا الدراسات . لي املشاكل املنهجية التي قد تكون قد واجهت

إذا كان هذا ألاخير . ألاخر  لتحديد ما إذا كانت دراستا هو وفقا أو على خالف مع الدراسات العلمية السابقة

 .هو الحال هذا  ستحق اهتماما خاصا

 



 Conclusion and Recommendationsالخاتمة والتوصيات   

 :أقسام الخاتمة ثالثة ولي
  وأنااااااااااااااااااه قااااااااااااااااااد تاااااااااااااااااام اسااااااااااااااااااتنتاجها( الفكاااااااااااااااااارة الرئيسااااااااااااااااااية للبحااااااااااااااااااث)جملااااااااااااااااااة اسااااااااااااااااااتنتاجية، تااااااااااااااااااذكر فههااااااااااااااااااا  -1
 تذكر ألاشياء التي ساعدتا لبلوغ ذلا إلاستنتاج، بمعنى آخر تذكر ألافكار الفرعية -2

 تختم بعبارة تفاؤلية أو تساؤل يبقى في ذهن القارئ  -3
ً
 أخيرا

 :التوصيات

 مجموعة من الاقتراحات، ألافكار، وإلاضافات التي تساهم في جعل البحث أكار كفاءة، 1.

 وتعّرف أيًضا باملالحظات التي تتم إضافتها حول املوضوع الرئيس ي للبحث، 2.

تساهم في توضيح طبيعته أكار، أو تساعد ألاكخاص الذين يتابعوناه، أو يقوماون بالعمال علياه مجادًدا، 3.
 في الحصول على املعلومات التي تتيح لهم إجابات حول ألاس لة



 References  قائمة املراجع

واحدة باللغة العربياة ، وال انياة باللغاة إلانجليزياة، كال علاى حاده، وأن : على الباحث أن يقوم بنعداد قائمتين •
 .تشتمل هذه القوائم على الكتب واملقاالت وأية مصادر أخر  استخدمها عند كتابة بح ه

 .إذا تضمن البحث جداول إحصائية :قائمة الجداول •

 .إذا تضمن البحث بعض الاستبيانات أو الوثائق الهامة :املالحق•

 :قواعد التوثيق في قائمة املراجع•

 . تبدأ قائمة املراجع في الرسالة في صفحة جديدة - 1 

 .أفصل املراجع العربية عن املراجع إلانجليزية، وابدأ باملراجع العربية في قائمة املراجع – 2

املاا لفين، وعنااوان البحااث ومكااان نشااره /التأكااد ماان صااحة املعلومااات فااي كاال مرجااع، ماان حيااث اساام امل لااف - 3 
 .وسنة النشر وصفحات البحث ومطابقتها للتوثيق في متن البحث

 

 



 معايير هامة

 .وضع خطة يتماش ى فهها الهدف و ألاهمية و الفرض معا1.

 .توظيف الدراسات السابقة في نف  أو إثبات نتائج البحث الذي تعمل عليه الطالبة2.

عرض النتائج بطريقة ناقدة و منطقية و تحليلها لعرض أسبام و احتماالت اختالفها أو تشابهها في 3.
 .البحث الحالي مع البحوا ألاخر  

 .القدرة على سرد النتائج بمنطقية و دون تحيز4.

محاولة اللجوء إلى مواضيع تعبر عن إحساس الطالبة بمشكلة البحث و ليس مجرد اللجوء إلى مواضيع 5.
 .تتوافر فهها مقاييس أو عينة أسهل من مواضيع أخر  

 .املراجع حدي ة و  غلب علهها الدوريات6.

 .وضع توصيات توجهها النتائج التي توصلت لها الباح ة و ليست توصيات عامة7.

 

 



 معايير هامة

املم لة هامة و لكن في حالة هذة املادة فان املهارات املكتسبة اهم و ال بد ان تعطهها الطالبة املرالعينة 1.
 .التركيز و ادجهود بدال من تشتيت ادجهود في املدة ادحدودة للبحث على عينة كبيرة

قبل تسليم  power pointدقائق يقدم على  10تجهيز عرض البحث أمام الطالبات في مدة ال تقل عن 2.
 .البحث بشكل نهائ  و مراعاة إلاجابة على ألاس لة املقترحة من الطالبات بعد العرض

للمراجعة من قبل املشرفة على البحث و الاحتفاظ بالتعديالت   A4تسليم كل بام في مسودة على ورا 3.
 .املقترحة لضمان مالحظة مجهود الطالبة خالل الفصل في إنتاج البحث بمجهودها الشخص ي

الالتزام باملواعيد املعطاة من قبل املشرفة على البحث بتسليم كل بام في املوعد املقترح خالل الفصل 4.
 .الدراي ي

 .القدرة على استخدام املعامالت إلاحصائية ألاساسية املطلوبة5.

 



 مشاكل تقع فهها معظم الطالبات

 .فقدان التواصل مع مشرفة البحث 1.

 .التأخر في  التسليم ال هائ  ومراعاة تنظيم الوقت2.

 .مراعاة الالتزام بتقديم البحث على عدة مراحل للمشرفة للتمكن من املتابعة وتقليل الاخطاء3.

 .املساحات بين السطور و البراغرافات و احجام الخط و اشكاله و مسافات الحواف4.

 .توثيق املعلومات املقتبسة من م تمر او ندوة او مقابلة, عدم ترتيب املراجع ابجديا و استكمالها5.

 

 



Thank you for your listening 
any questions 


