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اأبنائي... طالب وطالبات اجلامعة...

ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة  "�سل�سلة 
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�سعاب، 
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها 

الوطن يف بناء ح�سارته واقت�ساده.

لقد اأرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتطـــويـر واالعـتـمــاد 
االأكادميي من "�سل�سلة  دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" اأن تكون 
مر�سدًا بني يدي طلبة اجلامعة، تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة 

وم�سادرها وو�سائطها ومن ثم �سناعتها وتطبيقها.

 تاأتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات 
وطالبهم؛  التدري�س  هيئة  الأع�ساء  العلمية  امل�ساندة  هدفها  كثرية، 
نواجته، مت�سيًا مع االجتاهات  والرتكيز على  والتعليم،  التعلم  الإجادة 

احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة  

 د. اأحمد بن يحيى اجلبيلي

مدير اجلامعة
اأ. د. �سليمان بن عبداهلل اأبا اخليل

وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير والعتماد الأكادميي
اأ.د. خالد بن عبد الغفار اآل عبد الرحمن
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تقديم

تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�سادرها والتعليمات، ون�سرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك 
اإدراكًا منها لقيمة اإ�سراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم باأنف�سهم، ومن اأجل توفري الكثري من اأوقاتهم، 
خر جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية جهدًا يف مد يد  وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال تدَّ
العون ملن�سوبيها واأبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�سيل العلمي، وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوكًا 

وتطبيقًا، ليتميز بذلك خريج جامعة االإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�ساديات بالده.

التعلم يف اجلامعة حر�سًا منها على  ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية  اأن تقدم هذه  وي�سر اجلامعة 
ب�سكل خا�س  ال�سل�سلة موجهة  وهذه  التعليمية،  العملية  العمليات يف  اإىل جانب جودة  املخرجات،  جودة 
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من اأ�ساتذٍة وموظفني، وهي مبثابة اأدلة اإر�سادية تدعم عملية التعليم والتعلم 
يف اجلامعة، وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�ساعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية، 

وميكن للطالب اأن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من اأجل تثقيف اأنف�سهم ذاتيًا.

تعليمية  اأغرا�س  خلدمة  توجه  بحيث  تنظيمًا  اأكرث  بطريقة  الكتيبات  هذه  ا�ستخدام  املنا�سب  ومن 
الطالب  توجيه  برامج  لت�ستخدم يف  الكتيبات  العديد من  املثال: مت ت�سميم  �سبيل  وبحثية معينة، فعلى 
دعت  كلما  الدرا�سة  قاعات  ويف  املكتبة،  يف  التعريفية  املحا�سرات  ويف  اجلدد،  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

احلاجة.

هذه  من  اال�ستفادة  كيفية  يف  طالبهم  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ي�ساعد  اأن  املوؤمل  ومن 
الكتيبات، وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين، وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة 
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت واإعداد البحوث، كما ميكن ا�ستخدام بع�س هذه الكتيبات يف 
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات، و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف اإر�سادهم لتحا�سي الغ�س 

وال�سرقات العلمية.

اإليها عند احلاجة، وال�ستخدامها يف دعم  للرجوع  والطالب  الكتيبات متاحة لالأ�ساتذة  وتبقى هذه 
م�سرية الطالب الدرا�سية، فالغر�س منها تقدمي االإر�سادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل  واالأمثل ملنا�سط 

اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من اأجل التعلم املنتج واملفيد.
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تمهيد
اأهم االأن�سطة االأكادميية  اأو جائزة علمية من  يعد احل�سول على منحة بحثية 
املجزية، فهي و�سام �سرف ملن يح�سل عليها، كما اأنها تعزز �سمعة اجلامعة، وهناك 
جمال  باختالف  تختلف  قد  واجلوائز  البحثية  للمنح  املانحة  اجلهات  من  العديد 
التي لديك  بالفر�س  اأن تكون على دراية  االأهمية مبكان  فاإنه من  درا�ستك، ولهذا 

لتمويل البحث واجلوائز.

وتقدم اململكة العربية ال�سعودية دعمًا قويًا لتمويل االأبحاث يف اجلامعات، وقد 
ح�سل يف ال�سنوات االأخرية عدد كبري من الطالب ومن اأع�ساء التدري�س على منح 
بحثية وجوائز. وميكن اأن يزودك الذين جنحوا يف احل�سول على املنح بالكثري من 

املعلومات القيمة حول كيفية التقدم للح�سول على منحة بحثية.

التقدم  كيفية  حول  الن�سائح  ببع�س  لتزويدك  الكتيب  هذا  ت�سميم  مت  ولقد 
للح�سول على املنحة، وهو يتناول:

2( تطوير اأفكارك البحثية. 1( البدء.                  
4(  مراجعة مقرتح البحث وحتريره. 3( كتابة مقرتح البحث.  

5( ت�سليم مقرتح البحث.

اإن التقدم للح�سول على منحة بحثية عملية ممتعة واإبداعية، وحتتاج منك اأن 
تكون على دراية بنوعية البحث الذي من املحتمل اأن يتم متويله. فاملقرتح البحثي 

يجب اأن يكتب بحيث يتنا�سب مع معايري واأهداف الوكالة اأو املوؤ�س�سة املمولة.

به لكي تنجح يف احل�سول على  القيام  الكتيب كل ما يجب عليك  وي�سرح هذا 
منحة بحثية اأو جائزة.
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1(- البدء :     
تدري�س  هيئة  اأع�ساء  مقابلة  للبدء هي  اأف�سل طريقة  اإن 
منحة  على  باحل�سول  الفوز  لهم  �سبق  ممن  اآخرين  وطالب 
املزيد  ملعرفة  الكلية  اأو  الق�سم  يف  النا�س  اإىل  حتدث  بحثية. 
عن فر�س املنح البحثية. وميكنك اأي�سًا اأن تعرف الكثري عن 
املنح البحثية من خالل القيام بالبحث يف �سبكة االإنرتنت عن 
قمت  لو  حبذا  ويا  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  البحث  منح 
قبل  خــربة  منه  لتكت�سب  قائم  بحث  فريق  اإىل  باالن�سمام 

كتابتك ملقرتحك البحثي.

 أ( - احصل على المعلومات:
ابحث عن فر�س منح البحث واعرف مكان التقدمي لها، فهناك العديد من الهيئات واملنظمات املختلفة  ��
التي تدعم االأبحاث. ولكل جمال من جماالت الدرا�سة م�سادره اخلا�سة للتمويل البحثي، وهذه بع�س 

االأمثلة مما لدى جامعة االإمام:

برنامج متويل امل�سروعات البحثية:
املايل  الدعم  تقدمي  اإىل  يهدف  اجلامعة،  يف  العلمي  البحث  عمادة  عليه  تقوم  برنامج  هو 
القيام بها،  اإىل  التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة  اأع�ساء هيئة  التي يتطلع  البحثية  للم�سروعات 
�سواء كانت هذه امل�سروعات يف �سكل مبادرات يتقدم بها اأع�ساء هيئة التدري�س اإىل عمادة البحث 
مع  اجلامعة  تربمها  التي  التعاقدات  طريق  عن  اأم  اجلامعة،  ميزانية  طريق  عن  لتمويلها،  العلمي 
اجلهات احلكومية، اأو اخلا�سة، اأو غري الربحية، املحلية والدولية لتنفيذ م�سروعات بحثية مل�سلحة 
هذه اجلهات. اأم جاءت هذه امل�سروعات ا�ستجابة من اأع�ساء هيئة التدري�س ملا يطرح من م�سروعات 

بحثية �سمن اخلطة ال�سنوية للبحث العلمي يف اجلامعة.

الكرا�سي البحثية:
حتوي اجلامعة جمموعة من الكرا�سي البحثية، متنوعة التح�س�سات، وتقدم هذه الكرا�سي دعمًا 
يوجد  املثال  �سبيل  وعلى  بحثية �سمن خطتها،  م�سروعات  البحثية الإجناز  الكفاءات  لتحفيز  ماديًا 
كرا�سي بحثية لدرا�سات تاريخ اململكة، ولدرا�سات العمل اخلريي، وللدرا�سات الفقهية املعا�سرة يف 

املجال الطبي، ولدرا�سات االأ�سواق املالية االإ�سالمية، ولتطوير التعليم الطبي، وغريها كثري.
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املراكز البحثية:
اأن�سئ يف اجلامعة عدد من املراكز البحثية املتخ�س�سة يف جماالت متنوعة، وتقوم هذه املراكز 
للدرا�سات  املثال يوجد مراكز بحثية  اأهدافها. وعلى �سبيل  التي تخدم  البحثية  امل�سروعات  بتمويل 
املعا�سرة،  الق�سايا  ولفقه  وال�سنة،  القراآن  يف  العلمي  االإعجاز  ولدرا�سات  املعا�سرة،  االإ�سالمية 

ولدرا�سات اللغة العربية واآدابها، واللغويات  التطبيقية.

ا�ستخدم بع�س الطرق االآتية للح�سول على معلومات حول املنح البحثية: ��
- مراجعة املوقع االإلكرتوين جلامعة االإمام للح�سول على معلومات حول املنح البحثية.

- البحث عن اأ�سخا�س يف كليتك اأو ق�سمك ممن قد ح�سلوا على منح بحثية. 
- اإجراء بحث على االإنرتنت حول املنح البحثية يف جمال درا�ستك. 

للطالب  املتاحة  البحثية  باملنح  قائمة  لديهم  كان  اإذا  ما  ملعرفة  الق�سم  اأو  الكلية  مكتب  مراجعة   -
واأع�ساء التدري�س.

- قم بالبحث على االإنرتنت للح�سول على تفا�سيل حول كيفية التقدم للح�سول على منحة بحثية.

اإنه من االأهمية مبكان اأن تعرف املوعد النهائي لت�سليم طلبك، اح�سل على ن�سخة من منوذج الطلب  ��
واقراأ التعليمات بعناية حول كيفية ا�ستكمال الطلب، واقراأ ال�سروط االأ�سا�سية للتحقق مما اإذا كنت 
اإىل تقدمي  فاإنك حتتاج  املنح،  الت�سجيل يف وقت �سابق. والإخبارك مبعلومات عن بع�س  اإىل  بحاجة 

طلب خمت�سر، واإذا مت قبول طلبك فاإنه يطلب منك ا�ستكمال طلب تف�سيلي.

 ب( قم ببناء شبكة دعم:
 تعرف على الدعم املوؤ�س�سي املتاح لك، وهناك اأ�سخا�س يف بع�س الكليات واالأق�سام ميكن اأن يقوموا 
اأو خربات حول  اأو زميلك معلومات  اأ�ستاذك  البحثية، وقد يكون لدى  الن�سح حول فر�س املنح  باإ�سداء 

كيفية التقدم بطلب للح�سول على منح بحثية.

وهذه بع�س االأفكار حول كيفية بناء �سبكة الدعم:
حاول اأن جتد لك موجهًا اأو مر�سدًا، وهو �سخ�س ميكنه تقدمي امل�سورة والدعم لك، فالباحثون من  ��

ذوي اخلربة يرغبون يف كثري من االأحيان يف م�ساعدة غريهم من املبتدئني يف اإجراء البحوث.
عر�س  و�سي�ساعدك  �سنًا،  منك  االأكرب  والزمالء  واالأ�ساتذة  الطالب  من  غريك  مع  اأفكارك  ناق�س  ��
اأفكارك على االآخرين على التفكري يف منهجية لبحثك. واحل�سول على تعليقات من اأ�سخا�س اآخرين 

هي و�سيلة مهمة جدًا الختبار اأفكارك وتطويرها.
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نصيحة للطالب: اتصل باآلخرين .
قراأت اأن اأحد اأ�ساتذة التاريخ قد ح�سل على منحة بحثية، فقمت باإر�سال بريد اإلكرتوين له اأطلب 
ن�سحه فدعاين ملقابلته، وبني يل مقرتحه البحثي، وعر�س علي اأن ي�ساعدين يف طلبي، وكان ذلك رائعًا!

 ، اأ�س�س فريقًا ا�ست�ساريًا خا�سًا بك، واطلب من زمالئك االأكرب منك �سنًا اأن يعملوا �سمن "جمموعتك"��
ثم ناق�س اأفكارك معهم قبل اأن تبداأ الكتابة، ثم اكتب �سفحة واحدة ت�سف فيها مو�سوعك املقرتح مع 
بع�س االأهداف املحددة، وناق�س مو�سوعك مع املجموعة قبل كتابة طلب املقرتح، وهذا يوفر لك تغذية 
راجعة ت�ساعدك على تطوير مقرتحك؛ خطط للم�ستقبل وال تت�سرع؛ اإن طلبك من االآخرين اأن يقوموا 

باملراجعة مع اإعطائك تغذية راجعة ملقرتحك �سيزيد-باإذن اهلل- من فر�س جناح طلبك.
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2(- تطوير أفكار بحثك:     
اح�سل على اأكرب قدر ممكن من املعلومات حول امل�سادر املختلفة لتمويل البحث 
واملعايري التي يتم تطبيقها للموافقة على الطلبات، ومن املهم جدًا اأن تتنا�سب فكرة 

بحثك مع اأهداف �سندوق البحث. 

فعلى �سبيل املثال، يتطلب منوذج طلب اخلطة الوطنية ال�ساملة 
الطلب  ي�سرح مقدم  اأن  واالبتكار  والتقنية  للعلوم  املدى  بعيدة 

اأهمية ال�سلة بني البحث املقرتح واأهداف اخلطة.

البحث  بني  العالقة  بو�سوح  املقدمة  تتناول  اأن  "يجب 
االإ�سرتاتيجية، من  التقنية  االأولوية يف  املجاالت ذات  و  املقرتح 

حيث التغيريات االأ�سا�سية والتغيريات الفرعية".

يتناوله  الذي  ال�سوؤال  هو  ما  بو�سوح  وحتدد  دقيقة  االأهداف  تكون  اأن  "ينبغي 
هذا املقرتح واأهمية النتائج املتوقعة".

امل�سدر:

http://www.ud.edu.sa/web/sites/default/files/Application.pdf 

و�سح دائمًا كيف اأن اأفكارك البحثية تتنا�سب مع اأهداف �سندوق البحث الذي 
قمت بتقدمي الطلب له.

 أ( - العثور على الموضوع: 
فيما يلي منهج من ثالث خطوات الإيجاد املو�سوع:

 اخلطوة الأوىل - حدد املجال العام الذي تريد اإجراء البحث فيه، وتعرف 
على الباحثني االآخرين والعمل الذي يقومون به، وقم بقراءة اأعمالهم ملعرفة ما 

يهمك. 
مثريًا  املو�سوع  يكون  اأن  ويجب  البحث،  مو�سوع  حــدد   - الثانية  اخلطوة 
لالهتمام حيث اأنك �ستق�سي �ساعات تقراأ حوله، وتكتب عنه، وحتلل البيانات، 

وما اإىل ذلك.
 اخلطوة الثالثة - حدد �سوؤال البحث والفر�سيات. 
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 ب( - تقرير ما إذا كان هذا الموضوع قاباًل للبحث:
ينبغي اأن يكون هناك تركيز وا�سح يف مو�سوع بحثك، واأن تتاأكد من اأنه ميكنك حتقيق ما تريد القيام 

به يف الوقت املتاح. وهناك طريقة واحدة لتحقيق هذا، وهي اأن يكون مو�سوعك ذكيًا.

موضوعات البحث الذكية تكون:
اأن يكون املو�سوع حمددًا، واأن يكون وا�سحًا لديك ما تريد القيام به، وكيفية   اأ( حمددة: مبعنى 
تنفيذ ذلك. وينبغي اأن يكون املو�سوع مقبواًل يف التاأليف والبحث داخل جمال مو�سوعك. وميكنك حتديد 

االأجزاء املهمة وحتديد مو�سوع البحث واالأ�سئلة البحثية.

 ب( قابلة للقيا�س: مبعنى اأنه ميكن ا�ستخدام املو�سوع لتوليد اأ�سئلة البحث وفر�سياته التي تكون 
قابلة للقيا�س. فاإذا كانت الدرا�سة كمية، فيمكنك اأن تاأخذ قيا�سات وتقوم باإجراء االختبارات االإح�سائية. 

واإذا كانت الدرا�سة كيفية، فهناك طرق لتنظيم املعلومات والقيام بالتحليل.

 ج( قابلة للتنفيذ: اأن يكون البحث الذي تريد القيام به معقواًل وقاباًل للتنفيذ �سمن الوقت املتاح، 
وتاأكد من اأنه ميكنك اأن تكمل البحث بنجاح واأن ما تقرتحه يعد عمليًا وميكن حتقيقه.

واملوارد  قدرتك  تقيم  اأن  مبكان  االأهمية  فمن  واقعيًا،  به  القيام  تقرتح  ما  يكون  اأن  واقعية:   د( 
اخلا�سة بك ل�سمان اأن يكون لديك ما حتتاجه من اأجل اإمتام البحث بنجاح.

هـ( مرتبطة باإطار زمني حمدد: اأنت يف حاجة اإىل اأن يكون لديك اإطار زمني حمدد الإجناز 
اأي�سًا على  اأن ي�ساغ �سياغة جيدة، وي�ساعدك  للم�سروع  الكايف �سي�سمح  الوقت  البحثية، فتوفر  مهامك 

ر�سد تقدمك.
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3( - كتابة مقترح البحث:
 أ(- البداية الجيدة: 

ودونك بع�س االأ�سياء املهمة التي حتتاج اإىل القيام بها قبل كتابة املقرتح الفعلي: 

البدء يف وقت مبكر، يف وقت كاف قبل املوعد املحدد. وال تت�سرع!  ��
قم باأداء واجبك، واقراأ املعلومات وتعرف على الق�سايا وامل�سائل يف جمال تخ�س�سك.  ��

ات�سل مبنظمة التمويل، وللح�سول على املعلومات وطرح اأي �سوؤال، ويف بع�س االأحيان تقدم املنظمة  ��
املمولة جل�سة معلومات ميكن اأن ت�ساعدك يف فهم نوع البحث الذي تقوم بتمويله؛ وقم بزيارة املوقع 

للتعرف اأكرث على منظمة التمويل.
حتدث مع االآخرين الذين يعملون يف نف�س املجال حول اأفكار بحثك.   ��

ابحث عن مناذج ملقرتحات بحثية ميكن اأن ت�ساعدك يف كتابتك.  ��
دقق يف ا�ستمارة الطلب ملعرفة ما هو مطلوب لكل مقطع. ��

اكتب ملحوظات لنف�سك ملا تعتقد اأنه مهم لت�سمينه يف كل مقطع. ��
لتطوير  بها  لال�سرت�ساد  ا�ستخدامها  ميكنك  التي  الرئي�سة  البحثية  املقاالت  من  قلياًل  عــددًا  حدد  ��

مقرتحك البحثي.
اأن�سئ �سندوقًا للملفات يحتوي على كل املادة واملعلومات التي قمت بجمعها.  ��

كن وا�سحًا ب�ساأن اأولوياتك، وفكر فيما ميكن حتقيقه يف الوقت املتاح.  ��
�سع قائمة من امل�سادر لديك، وما �ستحتاجه يف تنفيذ البحث.  ��

قرر من �سي�ساركك، هل �ستقوم بهذا العمل وحدك، اأو باال�سرتاك مع فريق عمل؟ ��

اإذا ا�ستكملت الأن�سطة املذكورة اأعاله فاإنك اأ�سبحت معدًا اإعداد جيدًا لتقدمي مقرتح متميز.

نصيحة للطالب: استكشف بقدر ما تستطيع.
قمت مبرا�سلة البنك االإ�سالمي للتنمية عرب الربيد االإلكرتوين ب�ساأن متويلهم البحثي، فاأر�سلوا 
يل الطلب واملعلومات اأي�سًا عن كيفية التقدمي للمقرتح البحثي؛ قراأت املعايري بعناية الأرى كيف تتفق 

فكرة بحثي مع اأهدافهم.
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 ب(- إعداد مقترح جيد:
يت�سم منوذج املقرتح اجليد بالكمال، والو�سوح، واالخت�سار، والتما�سك، وال�سالمة من االأخطاء.  ��

اكتب مقرتحك بحيث ي�ستطيع املراجع اأن يفهم بو�سوح ما تريد القيام به. ��
ا�ستخدم قائمة التدقيق االآتية مل�ساعدتك يف كتابة مقرتح جيد: ��

�سع عالمة  اأو  املقرتح البحثي اجليد هو ما:

يعر�س اأهدافًا وا�سحة وحمددة ميكن حتقيقها �سمن جدول زمني.1

يحدد اأهمية مو�سوع البحث وي�سرح ما �ست�سهم به الدرا�سة املقرتحة يف 2
املعرفة والفهم والتقدم.

يربط البحث باملادة املنا�سبة يف جمال التخ�س�س.3

ي�ستند اإىل اإطار نظري وا�سح. 4

يو�سح فعالية ومالءمة مناهج البحث اأو اإ�سرتاتيجياته.5

يقدم و�سفًا وا�سحًا ومف�ساًل ملناهج جمع البيانات، واأ�ساليب حتليل 6
البيانات املتوقعة.

ي�سع جدواًل زمنيًا ي�سف املهام ومقدار الوقت املطلوب الإجنازها.7

يو�سح كيف �سيتم عر�س نتائج البحث وتوزيعها على االآخرين.8

يحتوي  ميزانية معقولة ومربرة ب�سكل جيد.9

يتناول املواثيق االأخالقية، وي�سرح كيفية احل�سول على موافقة عينة 10
البحث اإذا لزم االأمر.
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4(- مراجعة مقترحك البحثي وتحريره:
 أ( المراجعة الذاتية: 

مبراجعته  مقرتحك  كتابة  من  االنتهاء  مبجرد  تقوم  اأن  ين�سح 
وتدقيقه بعناية، وحاول اأن تعالج اأي خطاأ يف الطباعة، وحتقق 

اإذا  وفيما  ُقرائك  يف  وفكر  �سحته،  من  للتاأكد  التن�سيق  من 
كنت كتبت مقرتحك بطريقة وا�سحة و�سهلة.

الذاتية؛  املراجعة  حول  املهمة  الأ�سئلة  بع�س  وهنا 
ا�ساأل نف�سك:

�� هل مقرتح البحث وا�سح مبا فيه الكفاية ليفهمه القارئ؟ 
الرئي�سة  العناوين  وا�ستخدام  والهوام�س  اخلــط  حجم  تعليمات  اتبعُت  هل  ��

والعناوين الفرعية والفقرات؟ 
اإىل  ينتمي  ال  ملــن  فهمه  ي�سهل  بحيث  بــو�ــســوح،  امللخ�س  بكتابة  قــمــُت  هــل  ��

تخ�س�سي؟ 
هل ا�ستخدمُت التن�سيق ال�سحيح للفهار�س واملراجع؟  ��

هل ا�ستملت املراجع اأو امل�سادر على جميع املوؤلفات التي ورد ذكرها يف مو�سوع  ��
املقرتح البحثي؟ 

هل مت تعريف كل امل�سطلحات واملفاهيم االأ�سا�سية؟  ��
هل قمت بعر�س كل مرحلة من مراحل خطة البحث بو�سوح؟  ��

هل قمت ببيان العالقة بني اأهدايف ومنهجي وميزانيتي؟  ��
هل قمُت بتربير اختياري لالأ�سلوب وحجم العينة واملقارنات وما اإىل ذلك؟  ��

هل و�سحُت اأين اأنا وفريقي البحثي اأعددنا اأنف�سنا لل�سروع يف البحث يف جمال  ��
التدريب االحرتايف ومعرفة طرق البحث اخلا�سة وما اإىل ذلك؟ 

يف  الفريق  اأع�ساء  �سيق�سيه  الــذي  الوقت  ومقدار  االأدوار  بو�سف  قمُت  هل  ��
امل�سروع؟ 
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 ب( مراجعة اآلخرين: 
اطلب من ذوي اخلربة مراجعة مقرتحك واإعطائك تغذية 
راجعة ناقدة، واإذا كنت �سكلت جمموعة دعم فاطلب من اأع�ساء 
يكون  وقــد  بالتعليقات،  وتــزويــدك  مقرتحك  قــراءة  املجموعة 
مفيدًا اأي�سا اأن تطلب من االآخرين الذين لي�سوا من الباحثني اأن 

يقروؤوا مقرتحك لرتى هل هو مكتوب بو�سوح اأم ال. 

نصيحة للطالب: الخبرة مهمة.
طلبت من اثنني من اأ�ساتذة الق�سم اأن يقوموا بقراءة بحثي، فقاموا بطرح بع�س االأ�سئلة املهمة التي 

�ساعدتني يف حت�سني مقرتحي، واأعتقد اأين ما كنت الأح�سل على منحة بحثية بغري مراجعتهم لعملي.

اطلب املراجعة من: 
الطالب االآخرين واالأ�ساتذة الذين لديهم خربة يف كتابة املقرتحات البحثية. ��

رئي�س الق�سم اخلا�س بك اأو غريه من االأ�سخا�س امل�سوؤولني عن االأبحاث. ��
االأ�سخا�س الذين �سبق لهم الفوز بجائزة اأو منحة بحثية. ��

املتخ�س�سني الذين يعرفون عن جمال مو�سوعك واالأ�ساليب التي تقوم باقرتاحها.  ��
االأ�سخا�س الذين لي�س لديهم خربة يف جمال االأبحاث، ولكن ميكن اأن يعطوك بع�س امللحوظات حول  ��

ما اإذا كان ميكنهم فهم ما قمت باقرتاحه. 

قد يرغب البع�س يف مراجعة ن�سختك االإلكرتونية، فيمكن اأن تر�سلها لهم عن طريق الربيد االإلكرتوين 
وتطلب منهم ا�ستخدام طريقة "تعقب التغيريات" الإجراء تعديالت على الن�س وكتابة التعليقات.

�سل�سلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة16



ج(  تحرير المسودة النهائية:
بعد تلقي كافة امللحوظات والتعليقات من االآخرين، عليك باالإفادة منها يف اإعداد امل�سودة النهائية.

وهذه بع�س الن�سائح لتحرير امل�سروع النهائي:
دون  ملحوظاتك على مقرتحك لرتى ما حتتاج اإىل تغيريه، وتاأكد من اأنك قمت بت�سمني جميع النقاط  ��
التي و�سحها املراجعون، واإذا راجع اأ�سخا�س لك ن�سختك االإلكرتونية م�ستخدمني "تعقب التغيريات" 

فاإنك تقرر قبول اأو حترير التغيريات قبل ت�سمينها يف املقرتح.
انتباه  جــذب  على  قــادرًا  كنت  هل  ��" نف�سك:  وا�ــســاأل  املراجعون،  بها  قــام  التي  التغيريات  كل  حلل 
املراجعني؟" فلرمبا كان هناك بع�س االأ�سياء التي ترغب يف عدم تغيريها، فكل �سيء يكون على ما 

يرام ما دام القرار االأخري يف هذا يرجع اإليك.
اإذا كان لديك �سديق اأو زميل ميكن اأن ي�ساعدك فبني له التغيريات التي قمت باإجرائها، واطلب منه  ��

اأن يراجع كل تغيري مقابل تعليقات املراجعني.

5(  تسليم المقترح:
تاأكد من ت�سليم مقرتح البحث يف الوقت املحدد، فغالبًا ما يتم رف�س املقرتحات 

بت�سليم  املتعلقة  الن�سائح  بع�س  ياأتي  وفيما  للت�سليم،  املحدد  املوعد  بعد  ُقدمت  اإذا  البحثية 
مقرتحك:

اأرفق خطابًا خمت�سرًا وورقة تعريفية عن البحث والباحث اإن كان ذلك مطلوبًا.  ��
اإذا طلب منك تقدمي املقرتح عرب االإنرتنت فاتبع كل التعليمات، وتاأكد من ا�ستالمك لر�سالة تاأكيد اأن  ��

املقرتح قد مت ا�ستالمه.
�� ي�ستح�سن اأن ترفق خطاب تاأييد، على �سبيل املثال، اأن يكتب رئي�س الق�سم خطابًا يدعم به مقرتحك 
البحثي، واإذا كنت تنوي اأن تعمل مع باحثني يف ق�سم اآخر اأو موؤ�س�سة اأخرى، فليكن هناك خطابًا يوؤكد 

هذه امل�ساركة.
اآخرين ممن  اأن تو�سح وجود متخ�س�سني  التاأييد ذات فائدة، وبخا�سة عندما تريد  تعد خطابات  ��

ميكنهم م�ساعدتك يف اإجراء البحث. 
قم باإقناع اللجنة باأن لديك كل االأدوات والوقت وامل�سادر للقيام بامل�سروع. ��

كن متحم�سًا وبني يف خطابك اأنك مهتم جدًا وملتزم بالقيام بالبحث، واإذا كنت تتقدم بطلب املقرتح  ��
للمرة الثانية فا�سرح �سبب اعتقادك اأنك ينبغي اأن حت�سل على املنحة هذه املرة.
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اطلب الن�سيحة، واطلب تغذية راجعة ناقدة للمقرتح البحثي من قبل زمالئك املتميزين اأو رئي�س ق�سمك. ��
اإذا مل يتم متويلك يف اجلولة االأوىل فال تغ�سب وال جتزع، و�سع ن�سب عينيك اأنك تتناف�س مع عدد  ��
منها  تتعلم  خربة  فهذه  الطلبات،  كل  مُتول  اأن  املمكن  من  لي�س  واأنه  االآخرين،  املتقدمني  من  كبري 

وت�ساعدك يف اال�ستعداد جلولة اأخرى يف املرة القادمة، فكن اإيجابيًا.

الخالصة
فهناك  لها،  التقدمي  مكان  واعرف  البحثية،  املنح  فر�س  عن  ابحث  م�سبقة:  معلومات  على  اح�سل   )1

العديد من الهيئات واملنظمات املختلفة التي تدعم البحث العلمي.
الكليات  بع�س  يف  اأ�سخا�س  وهناك  لك،  املتاح  املوؤ�س�سي  الدعم  على  تعرف  دعم:  �سبكة  ببناء  قم   )2

واالأق�سام ميكن اأن يقوموا باإ�سداء الن�سح حول فر�س املنح البحثية.
البحث  لتمويل  املختلفة  امل�سادر  املعلومات حول  اأكرب قدر ممكن من  اأفكار بحثك: اح�سل على  طور   )3
اأهداف  تتنا�سب فكرة بحثك مع  اأن  املهم جدًا  الطلبات، ومن  للموافقة على  يتم تطبيقها  التي  واملعايري 

اجلهة املمولة للبحث.
التمويل للح�سول على ما ميكن  باأداء واجبك، وات�سل مبنظمة  ابداأ مبكرًا، وقم  ابداأ بداية جيدة:   )4
اإليه من املعلومات. وحتدث مع االآخرين ممن لديهم خربة يف كتابة املقرتحات البحثية؛ ابحث  الو�سول 
عن مناذج ملقرتحات بحثية ميكن اأن ت�ساعدك يف كتابة مقرتحك، واإذا كنت حديث عهد فان�سم اإىل فريق 

بحث الكت�ساب اخلربة منه.
طور مقرتحك البحثي: يت�سم اأي مقرتح بحثي جيد بالكمال، والو�سوح، واالخت�سار، والرتابط، واخللو   )5

من االأخطاء؛ اكتب مقرتحك البحثي بحيث ي�ستطيع املحكم اأن يفهم بو�سوح ما تريد القيام به.
قم مبراجعة مقرتحك وحتريره: اطلب من ذوي اخلربة مراجعة مقرتحك واإعطائك تغذية راجعة   )6

ناقدة، واإذا كنت �سكلت جمموعة دعم فاطلب من اأع�ساء املجموعة قراءة مقرتحك وتزويدك بالتعليقات.
قم بت�سليم مقرتحك: تاأكد من ت�سليم املقرتح يف الوقت املحدد، واأرفق خطابات التقدمي واأي وثيقة   )7
اأخرى مطلوبة، وقد حتتاج اإىل ت�سمني خطابات تاأييد تظهر اأن لديك فريقًا من اخلرباء، واأن عندك املوارد 

املطلوبة الإجناز البحث، وكن متحم�سًا واأظهر تعهدك والتزامك بالقيام بالبحث.
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