
صياغة مقترح بحثي

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة

www.quality.emamu.edu.sa

11

1434هـ
ردمك: 978-603-505-099-9

اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التعلـــــيم الــعــالـــي

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
عمادة التقومي واجلودة



بسم اهلل الرحمن الرحيم



جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،1433هـ

    فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عمادة التقويم والجودة

       صياغة مقترح بحثي .  / جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
  عمادة التقويم والجودة - الرياض ، 1433هـ

       20ص: ..سم- )دعم التعليم والتعلم فى الجامعة ؛ 11 (

       ردمك: 978-603-505-099-9

   1- البحث    2- طرق البحث   3- الجامعات والكليات - السعودية
أ. العنوان  ب. السلسلة

1433 /3410 ديوي 001٫42  

رقم اإليداع: 3410 / 1433
ردمك: 978-603-505-099-9



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
تعد معرفة كيفية كتابة املقرتح البحثي اأمرًا مهمًا جدًا لعدة اأ�سباب، من بينها: 

قد يحتاج الطالب اإىل اإعداد مقرتح م�سروع كجزء من متطلبات مقرر ما. ��
قد يجب على الطالب اإعداد مقرتح بحثي لر�سالته اأو مل�سروع تخرجه. ��

قد يرغب ع�سو هيئة التدري�س اأو الطالب يف التقدمي على منحة الإجراء بحث  ��
اأو م�سروع. 

يف  جميعها  ت�سرتك  ولكنها  البحثية،  للمقرتحات  خمتلفة  مناذج  عدة   وهناك 
نف�س املتطلبات، ويبني لك هذا الكتيب اجلوانب املهمة للمقرتح البحثي واملعلومات 

التي ينبغي و�سعها يف كل فقرة،  حيث يتناول النقاط االآتية:

كيف تكتب مقرتحًا بحثيًا جيدًا؟    .1
اأهمية م�سكلة البحث ومربراتها.  .2

الدرا�سات ال�سابقة.  .3
اأهداف البحث.  .4

منهج البحث ونتائجه امللمو�سة.  .5
اخلطة الزمنية وامليزانية وخطة العمل.  .6

ال�سياغة واالأ�سلوب.  .7

عمادة  فلدى  مقرتحك،  ل�سياغة  ال�سحيح  النموذج  ت�ستخدم  اأن  املهم  ومن 
البحث العلمي يف اجلامعة  والهيئات ومراكز البحوث خارجها مناذج طلبات تقدمي 

خمتلفة، ولكن املعلومات ال�سابقة تعد الزمة فيها كلها.

7 صياغة مقترح بحثي



1( كيف تكتب مقترحًا بحثيًا جيدًا؟
ملقرتحات  اأمثلة  ترى  اأن  هي  لالنطالق  نقطة  اأف�سل  اإن 
مقرتح  بكتابة  فعاًل  قــامــوا  قــد  اآخــريــن  عــن  فابحث  بحثية، 
على  املتاحة  وامل�سادر  االأمثلة  من  العديد  اإىل  وانظر  بحثي، 
ا�ستخدامه  يتعني  الذي  النموذج  من  ن�سخة  اطلب  االإنرتنت؛ 
الإعداد املقرتح، وابحث عن اأمثلة ملقرتحات قدمت با�ستخدام 
كيفية  ت�سرح  اإر�سادات  هناك  يكون  ما  وغالبًا  النموذج،  هذا 
تعبئة النموذج؛ حاول اأن جتد مقرتحًا ناجحًا حتى يكون لديك 

ت�سور وا�سح عن املنهجية اجليدة. 

أ. الخطوات األساسية لصياغة 
المقترح البحثي:

يف  تطرحها  اأن  يجب  التي  االأ�سئلة  االآتي  اجلدول  يو�سح 
كل خطوة من املقرتح، فا�ساأل نف�سك هذه االأ�سئلة واأنت تكتب 

مقرتحك، وتاأكد اأنك تغطي املحتويات املهمة لكل خطوة.
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يبني املقرتح اجليد للقارئ ما مت اقرتاحه بو�سوح وملاذا، وي�سف العمل الذي �سيتم تنفيذه وكيفية 
اال�ستفادة من النتائج.

املحتويات املهمةاخلطواتالأ�سئلة التي تطرحها

م�سكلة البحث واأهميته املحتويات املهمة
ومربراته

حتديد امل�سكلة
التحليل
التربير

الدرا�سات ال�سابقة واملعلومات االأخرى املتاحة.الدرا�سات ال�سابقةما املعلومات املتاحة؟

ملاذا تريد اإجراء البحث؟ 
االأهداف العامة واخلا�سة والفر�سياتاأهداف البحثماذا تريد اأن حتقق؟

ما الذي �ستقوم به، وكيف 
منهجية البحث�ستنفذه؟

املتغريات
نوع الدرا�سة

طرق جمع البيانات
طرق حتليل البيانات

اأخذ العينات
االعتبارات االأخالقية

من �سيقوم مباذا، واأين، 
ومتى؟

اجلدول الزمني لالأفرادخطة العمل واخلطة الزمنية

ما املوارد املطلوبة الإجراء 
امليزانيةالبحث؟

دعم املادة
التجهيزات
االإمدادات

كيف �سيتم اال�ستفادة من 
تاأثري البحثالنتائجالنتائج؟

النتائج امللمو�سة وكيفية اإ�سهام النتائج
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ب( مثال لنموذج مقترح بحثي:
هناك العديد من مناذج طلب التقدمي املختلفة لكنها جميعًا تتطلب نف�س املعلومات االأ�سا�سية، كما 

اأنها تقدم لك معلومات واإر�سادات حول كيفية ملء النموذج.

والتقنية  للعلوم  ال�ساملة  الوطنية  اخلطة  و�سعته  لبحث  تقدمي  طلب  منــوذج  االآتــي  املثال  ويو�سح 
واالبتكار

املحتوى الق�سم

البحثية 1- املقدمة واالهتمامات  االأعمال  اإىل  وت�ستند  املعرفة  يف  الفجوات  بو�سوح  ت�سرح 
ال�سابقة

2- االأهمية ومربرات 
البحث

اإىل  االإ�سارة  مع  النتائج،  من  اال�ستفادة  وكيفية  امل�سروع  اأهمية  �سبب  تعر�س 
الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة

تقدم موجزًا وا�سحًا ملا �سيحققه امل�سروع3- اأهداف امل�سروع

4- و�سف امل�سروع 
املقرتح

البيانات  جمع  منهجية  تفا�سيل   وتبني  االأهـــداف،  حتقيق  �سيتم  كيف  تو�سح 
واالأدوات امل�ستخدمة

5- نتائج امل�سروع 
تذكر نتائج امل�سروع وكيفية اال�ستفادة منهاامللمو�سة

6- خطة العمل واجلدول 
الزمني

تعر�س خطة تنفيذ امل�سروع، وتبني املهام وامل�سوؤوليات، وتقدم جدواًل يبني اخلط 
الزمني للم�سروع

7- متطلبات تنفيذ 
امل�سروع

تقدم معلومات عن االأفراد املطلوب عملهم يف امل�سروع وميزانية املعدات واملوارد 
واالأجهزة والربجميات الالزمة الإجناز امل�سروع

يجب االإ�سارة اإىل املراجع م�ستخدمًا اأحد اأ�ساليب كتابة املراجع املعتربة8- املراجع

ذاتية 9- ال�سري الذاتية �سريًا  امل�سروع  يف  �سي�ساركون  الذين  البحث  فريق  جميع  يقدم  اأن  ينبغي 
مف�سلة
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املثال ال�سابق هو مثال حمدد يعر�س كافة اأق�سام املقرتح املطلوبة التي ينبغي اإجنازها، وحتتاج اإىل 
احل�سول على منوذج الطلب ال�سحيح للمقرتح البحثي اخلا�س بك؛ اطلب منوذج املقرتح البحثي من 

عمادة البحث العلمي اأو الكلية اأو الهيئة اخلارجية. )قد تكون متاحة على مواقعها االإلكرتونية(.

ج( خصائص المقترح البحثي الجيد:
البحثية  املقرتحات  جميع  فيها  ت�سرتك  اأن  ينبغي  التي  العامة  اخل�سائ�س  لبع�س  �سرد  ياأتي  فيما 

اجليدة. ينبغي اأن حتتوي على: 

عبارات وا�سحة تبني اأهداف البحث واالأ�سئلة التي �سيتم طرحها. ��
تربير وا�سح باأهمية البحث املقرتح، وكيف يبنى على البحوث ال�سابقة. ��

متزج  طريقة  اأو  كمية،  اأو  كيفية،  املنهجية  تكون  وقد  البحث،  �سوؤال  على  لالإجابة  مالئمة  منهجية  ��
بينهما.

�سرح الكيفية التي �سيتم من خاللها تنفيذ البحث بطريقة مو�سوعية ومنهجية.  ��
جدول زمني يعر�س املهام والوقت الالزم الجناز البحث. ��

ميزانية تعر�س املوارد املطلوبة؛ اأفراد، وقت، جتهيزات، تكلفة مواد، الخ.  ��
براهني تثبت اأن البحث املقرتح اأخالقي ولن ي�سر االآخرين باأي �سكل من االأ�سكال.    ��

د( المصادر المتاحة على اإلنترنت:
ميكن اأن ت�ساعدك امل�سادر اجليدة املتاحة على االإنرتنت على �سياغة املقرتح البحثي، فراجع املواقع 

االآتية: 

دليل املقرتح البحثي:
http://researchproposalguide.com 

البحثي، ويحتوي على روابط  املوارد عن كيفية كتابة املقرتح  املوقع جمموعة ممتازة من  ففي هذا 
لكتيبات واأمثلة من مقرتحات بحثية. 

كتابة املقرتح البحثي: 
 http://www.ssdd.bcu.ac.uk/learner/writingguides/1.07.htm

وهذا يقدم ن�سائح عملية حول كيفية كتابة املقرتح، ويبني كل ق�سم من االأق�سام الرئي�سة لهذا املقرتح، 
ويتحدث عن ال�سياغة واالأ�سلوب.
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2( أهمية مشكلة البحث ومبرراتها:
أ. اشرح سبب أهمية البحث:

"ما  يقول:  الذي  ال�سوؤال  عن  االإجابة  هو  هنا  الهدف  اإن 
�سبب اأهمية هذا البحث؟"، فتكلم عن اأهمية امل�سروع، وقدم 

بع�س مربرات �سرورة متويله، وهنا ينبغي اأن:

تذكر اأهمية البحث بو�سوح. ��
تقدم اأ�سبابًا حمددة لتربير �سرورة متويل امل�سروع. ��

اأو  العامة  االأهـــداف  املقرتح  البحث  يتناول  كيف  ت�سرح  ��
اأهداف هيئة اأو منظمة التمويل.

ومن االأف�سل اأن تبداأ بجملة وا�سحة وب�سيطة عن �سوؤال البحث، كما يف املثال االآتي:

الريا�سية  والتمارين  الغذائي  النظام  بني  العالقة  ال�ستك�ساف  البحثي  امل�سروع  هذا  اإجراء  "�سيتم 
والتمارين  الرتكيز على وجه اخل�سو�س على وعي طالب اجلامعة باحلمية  و�سيتم  الوزن،  والتحكم يف 

الريا�سية وكيفية تاأثريها على الوزن وال�سحة العامة وال�سالمة من االأمرا�س ".

عليه  االأمر  وتي�سري  القارئ  انتباه  جذب  على  ي�ساعد  �سوف  فهذا  البداية،  من  البحث  اأهمية  ا�سرح 
ملتابعة تفا�سيل املقرتح البحثي.

ب. حدد مشكلة البحث:
خالل  من  بذلك  القيام  وميكنك  فيه،  امل�سي  ي�ستحق  البحث  هذا  باأن  القارئ  اإقناع  ال�سروري  من 
و�سف امل�سكلة، وكيف اأن البحث قد ي�سهم يف اإيجاد حل لها، واأف�سل و�سيلة لتناول هذا االأمر هو اأن تعلل 

ل�سرورة الدرا�سة، وت�سرح كيفية اال�ستفادة من النتائج، كما يف املثال االآتي:

لديهم  الذين  االأ�سخا�س  اأن  واآخرون  االأمهري )2010(  كتبها  التي  ال�سابقة  البحوث  اأظهرت  "وقد 
طالب  اأن  يف  امل�سكلة  وتكمن  ال�سحية.  للقرارات  اتخاذًا  االأكرث  هم  غذائي  نظام  اتباع  باأهمية  معرفة 
اجلامعة اجلدد غالبا ما يفتقرون اإىل اخلربة يف التحكم يف ا�ستهالكهم الغذائي وحتقيق نظام غذائي 
لدى  الغذائية  التوعية  حمالت  لتطوير  الدرا�سة  هذه  يف  املعلومات  من  اال�ستفادة  يتم  و�سوف  متوازن. 

الطالب داخل املجتمع اجلامعي".
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ي�سرح املثال ال�سابق اأهمية البحث بو�سوح، وجدوى النتائج يف تطوير حملة لتناول الطعام ال�سحي.

ا�ساأل نف�سك االأ�سئلة االآتية:

اأواًل: ملاذا يعترب هذا البحث مهمًا؟
ثانيًا: ما الدرا�سات االأخرى التي اأجريت يف هذا املجال؟

ثالثًا: ما الذي تريد اكت�سافه؟
رابعًا: ما ال�سوؤال الرئي�س الذي تود االإجابة عنه؟

خام�سًا: ما االأ�سئلة املحددة التي ترغب يف تناولها؟

3( الدراسات السابقة:  
البحوث  ي�سف  فهو  املقرتح،  امل�سروع  خلفية  ل�سرح  مهمًا  اأمــرًا  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  يعد 

واالأعمال ال�سابقة التي اأو�سلت اإىل الدرا�سة احلالية.

وهذا اال�ستعرا�س يعطي القارئ فهمًا اأف�سل للدرا�سات التي كتبت عن هذا املو�سوع، وغالبًا ما نتكلم 
هنا عن الناحية النظرية ومنظور الدرا�سة املقرتحة، وكيف اأدى هذا اإىل ال�سوؤال البحثي.

بع�س  يلي  وفيما  متابعته،  وي�سهل  منطقيًا  ال�سابقة  الــدرا�ــســات  ا�ستعرا�س  يكون  اأن  املهم  ومــن 
االإر�سادات:

كن وا�سحًا ومنظمًا تنظيمًا جيدًا. ��
اذكر الثغرات يف املعارف املوجودة يف املجال اأو املو�سوع وكيف اأن البحث �سوف يعالج هذه الثغرات. ��

ا�ستند اإىل اأعمالك البحثية ال�سابقة )اإن وجدت( وكيف اأدت اإىل هذا املقرتح. ��
يف  بامل�ستجدات  درايـــة  على  اأنــك  تو�سح  التي  ال�سابقة  الــدرا�ــســات  اإىل  مرجعية  بــاإ�ــســارات  قــم  ��

تخ�س�سك.

وفيما ياأتي مثال جلزء من ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة:

الغذائي  بالنظام  والوعي  املعرفة  مو�سوع   )2010  ، واجلزيري   ،  2010 )االأمهري  بحث  "لقد 
ال�سحي  االأكــل  جتاه  النا�س  نظرة  تتناول  التي  البحوث  زالت  ما  ذلك،  ومع  م�ستفي�سًا،  بحثًا  ال�سحي 
والتحكم الذاتي بالنظام الغذائي قليلة، ففي درا�سة �سابقة، قام كاتب هذا املقرتح البحثي )اجلزيري، 
2009( بدرا�سة وعي الطالب اجلامعيني بالنظام الغذائي ال�سحي. ومع ذلك فهناك حاجة لنفهم ب�سكل 
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اأف�سل كيف توؤثر نظرة الطالب جتاه االأكل ال�سحي بالتحكم الذاتي بالنظام الغذائي. واإذا و�سعنا هذا 
يف االعتبار، فاإن الدرا�سة احلالية �ستقدم معلومات عن نظرة الطالب جتاه الغذاء ال�سحي والتي ميكن 

ا�ستخدامها يف تنفيذ حملة وا�سعة يف اجلامعة حول تناول الطعام ال�سحي".

وهذا اجلزء من ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة جيد لثالثة اأ�سباب رئي�سية:

اأواًل: يقدم مراجع حديثة للبحث عن هذا املو�سوع.

ثانيًا: يظهر موا�سع الثغرات يف املو�سوع.

ثالثا: ي�سرح دوافع الدرا�سة املقرتحة وكيف �سيتم اال�ستفادة من النتائج.

قم بتو�سيح كيف �سيعتمد بحثك املقرتح على ما هو معروف م�سبقًا، وما �سي�سهم به يف جمال درا�ستك، 
كما يف املثال االآتي:

اأجل  من  الطالب،  توجهات  ا�ستك�ساف  خالل  من  ال�سابقة،  االأبحاث  على  الدرا�سة  هذه  "�ستعتمد 
التخاذ  النتائج  من  اال�ستفادة  يتم  و�سوف  اأف�سل.  بطريقة  ال�سحي  االأكل  بفوائد  تعريفهم  كيفية  فهم 

قرار ب�ساأن املنهج االإعالين الذي ميكن اأن يكون جمديًا وجذابًا للطالب".

4( أهداف البحث:  
أ. ما الفارق بين األهداف العامة 

والخاصة؟
تبني اأهداف م�سروع البحث ما تود اأن حتققه الدرا�سة.

ويجب اأن تكون االأهداف مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بو�سفك 
تناول  هي  امل�سكلة  كانت  اإذا  املثال،  �سبيل  فعلى  للم�سكلة، 
الطعام غري ال�سحي، فيمكن اأن يكون الهدف العام من هذه 
الدرا�سة هو حتديد اأ�سباب تناول الطعام غري ال�سحي، وذلك 

من اأجل اإيجاد حلول لها.

اأن  تتوقع  ما  للدرا�سة  العام  الهدف  يذكر  اأن  وينبغي 
حتققه الدرا�سة اإجمااًل، كما يف املثال االآتي:
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خيارات  على  يقدمون  الطالب  جتعل  التي  االأ�سباب  درا�سة  هو  الدرا�سة  من  العام  الهدف  "اإن 
غذائية غري �سحية".

ولكنها مرتابطة، وهي ما يطلق عليها عادة  اأ�سغر  اأهداف  اإىل  العام  الهدف  تق�سيم  اأي�سًا  ويح�سن 
بالأهداف اخلا�سة، وينبغي اأن تتناول االأهداف املحددة خمتلف جوانب امل�سكلة ب�سورة منهجية وفقًا 

ملا هو مو�سح يف اأهمية ومربرات هذه امل�سكلة البحثية، كما يف املثال االآتي:

االأكل  جتاه  اجلامعيني  الطالب  مواقف  ا�ستك�ساف  هو  الدرا�سة  هذه  من  املحدد  الهدف  "�سيكون 
ال�سحي يف املدينة اجلامعية فيما يتعلق مبعرفتهم بنظام غذائي متوازن".

امل�سكلة،  لهذه  و�سفك  بالفعل يف  التي حددتها  الرئي�سة  بالعوامل  مرتبطة  اأهدافك  تكون  اأن  بد  وال 
وينبغي اأن تبني ماذا �ستقوم به يف درا�ستك، واأين �سيحدث ذلك، والأي غر�س.

ب. لماذا يتعين صياغة أهداف البحث؟
�سي�ساعدك ت�سريحك باأهدافك بو�سوح على اأن:

تركز على الدرا�سة )تقوم بتق�سيم الدرا�سة اإىل اأجزاء حمددة تود بحثها( . ��
جتمع البيانات ذات ال�سلة التي تتيح لك فهم امل�سكلة التي حددتها وحلها. ��

تنظم الدرا�سة تنظيمًا جيدًا اإىل اأق�سام اأو مراحل. ��

لتعرف  االأهــداف  ا�ستخدام  فيمكنك  البحث،  منهجية  تطوير  يف  بو�سوح  االأهــداف  و�سف  وي�ساعد 
بال�سبط كيف �سيتم جمع املعلومات، وميكن اأن ي�ساعدك هذا اأي�سًا يف اأن تتخذ قرارًا ب�ساأن اأف�سل طريقة 

لتحليل البيانات وتف�سريها.

ج. كيفية كتابة األهداف:
ال بد اأن تكون وا�سحًا ومنطقيًا قدر االإمكان عند كتابة االأهداف:

اربط االأهداف بكل جانب من اجلوانب املهمة التي حددتها. ��
اذكر بالتحديد ما تنوي القيام به، وملاذا. ��

تاأكد اأن االأهداف واقعية وقابلة للتحقيق يف الفرتة الزمنية املتاحة. ��
ا�ستخدم االأفعال املحددة التي تعرب عن احلدث. ��
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وهذه بع�س اأمثلة االأفعال التي تعرب عن احلدث:

لكي اأدر�س...

لكي اأقارن...

لكي اأ�سف...

اإذا كانت االأهداف وا�سحة فمن ال�سهل اأن تكتب اأ�سئلة حمددة للبحث، وتقدم االأهداف اأي�سًا اإطارًا 
جيدًا لعر�س النتائج.

اإذا ا�ستخدمنا املثال ال�سابق من خيارات الغذاء ال�سحية، ف�سيمكننا �سياغة بع�س االأ�سئلة البحثية 
املحددة لالأهداف املختلفة:

"هل الطالب ذوو املواقف االإيجابية جتاه النظام الغذائي املتوازن يتخذون خيارات غذائية �سحية 
يف املدينة اجلامعية؟".

اجلامعية؟". املدينة  يف  لهم  املقدمة  االأطعمة  خيارات  عن  الطالب  ر�سا  مدى  "ما 
الغذاء  خــيــارات  جتــاه  ومواقفهم  وعيهم  حيث  مــن  والن�ساء  الــرجــال  بــني  فــارق  هناك  "هل 

ال�سحي؟".

5( منهج البحث، ونتائجه الملموسة:   
وال  ذلــك،  �سيتم  وكيف  بــه،  تقوم  اأن  تريد  مــاذا  ا�سرح   
من  الكثري  �سرد  وحــاول عدم  وا�سحًا وحمــددًا،  تكون  اأن  بد 
التفا�سيل، ولكن قدم �سورة وا�سحة عن الكيفية التي �ستنفذ 
ا�ستخدام  املفيد  مــن  وغالبًا  املــقــرتح.  البحث  خاللها  مــن 

العناوين الفرعية.

وهناك الكثري من الكتب وامل�سادر املتاحة على االإنرتنت 
لكتابة  البحث، فا�ستخدم هذه امل�سادر  حول مو�سوع مناهج 
لديهم خربة  الذين  االآخرين  مع  اأي�سًا  وت�ساور  بحثك،  منهج 
من  اأمثلة  على  العثور  وحــاول  البحثية،  املقرتحات  كتابة  يف 
متت  كيف  لــرتى  اأمــكــن،  اإذا  الناجحة،  البحثية  املقرتحات 

كتابتها.
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أ. أسئلة البحث والفرضيات:
بناء على جمال درا�ستك ونوع العمل البحثي الذي تقوم به، ميكنك اأن تطرح اأ�سئلة حمددة اأو تذكر 
االأ�سئلة على هيئة فر�سيات، ومتيل الدرا�سات العلمية التجريبية اإىل اختبار الفر�سيات، اأما الدرا�سات 

اال�ستك�سافية الو�سفية فيغلب عليها ا�ستخدام االأ�سئلة البحثية، كما يف املثال االآتي:

�سوؤال البحث
"هل هناك فارق بني الرجال والن�ساء من حيث وعيهم ومواقفهم جتاه خيارات الغذاء ال�سحية؟" 

وهذا �سوؤال مغلق )اإجابته نعم اأو ال( وقد ال يكون �سوؤااًل جيدًا.

فر�سية البحث
ال�سحية". الغذاء  خيارات  جتاه  ومواقفهم  وعيهم  حيث  من  والن�ساء  الرجال  بني  فارق  يوجد  "ال 

ب. تصميم البحوث:
اإن ت�سميم البحث هو عبارة عن خطة تبني الكيفية التي �سيتم بها جمع املعلومات والبيانات، حيث 
اإعدادها، وكيفية العمل بها، وي�سرح كيفية تنظيم املعلومات  اأو  ي�سف االأدوات التي �سيتم  ا�ستخدامها 

وفح�سها.

ا�ستطالع 
راأي 

امل�ساركني

عقد مقابلة �سخ�سية 
مع عينة من الرجال

عقد مقابلة �سخ�سية مع 
عينة من الن�ساء

جمموعة 
ع�سوائية من 

امل�ساركني

بني املجموعات 
الرجال مقابل الن�ساء 

مقارنة بيانات 
اال�ستطالع واملقابالت

عينة البحث )امل�ساركون(:
 �سف امل�ساركني وا�سرح طريقة اختيارهم، على �سبيل املثال: 

"�سيتم ع�سوائيًا اختيار خم�سني م�ساركًا با�ستخدام �سجالت عمادة �سوؤون الطالب، و�سيتم االت�سال 
بكل طالب عن طريق الربيد االإلكرتوين ودعوتهم للم�ساركة يف الدرا�سة". 
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ج( النتائج الملموسة: 
اذكر النتائج امللمو�سة لهذا امل�سروع وكيفية اال�ستفادة منها، كما يف املثال االآتي: 

داخل  ال�سحي  الطعام  تناول  حول  بحملة  للقيام  خطة  لتطوير  الدرا�سة  هذه  نتائج  "�ست�ستخدم 
والتوجهات  للمعارف  وفقًا  ت�سميمها  يتم  للطالب  ور�سائل  مل�سقات  على  و�ست�ستمل  اجلامعية،  املدينة 

التي مت جمعها من الطالب والطالبات". 

الأدوات / جمع البيانات:
اأن  ميكن  التجريبية  العلمية  الدرا�سة  يف  البيانات.  جمع  يف  ا�ستخدامها  �سيتم  التي  االأدوات  �سف 
ي�ستمل هذا على و�سف للتجهيزات واإجراءات املخترب. ويف درا�سة العلوم االجتماعية يتم و�سف اأدوات 

مثل اال�ستطالعات واملقابالت، كما يف املثال االآتي: 

من  اال�ستبانة  و�ستتكون  اأ�سمائهم،  ذكر  دون  االإنرتنت  على  ا�ستبانة  تعبئة  امل�ساركني  من  "�سيطلب 
�سرح  تقدمي  ال�سحي". )وميكن  الطعام  تناول  والتوجهات حول  املعارف  لقيا�س  اأ�سئلة م�سممة  ع�سرة 

اأكرث تف�سياًل اأو و�سع هذا اال�ستطالع يف ملحق املقرتح(. 

حتليل البيانات:
 �سف االأ�ساليب التي �ست�ستخدمها للتحليل الكمي اأو الكيفي اأو االثنني معا، كما يف املثال االآتي: 

 )tabulation( سيتم مقارنة ا�ستجابات الرجال والن�ساء با�ستخدام اجلداول ذات التبويب املزدوج�"
بني  اال�ستجابات  عــدد  يف  اختالف  هناك  كــان  اإذا  هــذا  و�سيبني   ،)Chi-square( تربيع  كــاي  وحتليل 

املجموعتني".
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6(  الخطة الزمنية والميزانية 
وخطة العمل:   

ا�سرح مهام البحث وبني اخلطة الزمنية الإكمال هذه املهام، 
كما يف املثال االآتي:

تطوير واإجراء 
ا�ستطالع جتريبي

اإجراء 
ال�ستطالع

حتليل نتائج 
ال�ستطالع

اإجراء املقابالت 
ال�سخ�سية

حتليل املقابالت 
ال�سخ�سية

ربيع االآخر 1- 15ربيع االأول 1- 30�سفر 1- 30حمرم 16-30حمرم 1- 15

اإن املثال ال�سابق مثال ب�سيط، فا�ستخدام اجلدول اأو الر�سم البياين و�سيلة وا�سحة و�سهلة لبيان اخلط 
الزمني للم�سروع، وتتطلب معظم مناذج تقدمي املقرتحات البحثية و�سع ميزانية، وغالبًا ما يبني النموذج 

املعلومات التي يودون تقدميها، وهذا مثال ب�سيط على ذلك:

املبلغ البند الو�سف

20000 ريال م�ساعد باحث  طالب درا�سات عليا �سيقوم بتنفيذ اال�ستطالعات وعقد
املقابالت ال�سخ�سية

10000 ريال املواد لتغطية تكلفة طباعة اال�ستطالعات واملقابالت ال�سخ�سية

30000 ريال الإجمايل

خطة العمل هي و�سف موجز لكيفية اإدارة امل�سروع وتن�سيقه، كاملثال االآتي:

ومتطوعني  باحث  م�ساعد  امل�سروع  هيئة  و�ست�سم  باأكمله،  امل�سروع  على  باالإ�سراف  الباحث  "�سيقوم 
اأ�ساليب  الباحث وم�ساعده معًا لتدريب املتطوعني على  يقومون بتنفيذ اال�ستبانات واملقابالت، و�سيعمل 

جمع املعلومات".
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7(- الصياغة واألسلوب : 
تعد اأف�سل طريقة ملعرفة كيفية كتابة مقرتح بحثي هي من 
خالل قراءة بع�س االأمثلة والتحدث اإىل االأ�سخا�س االآخرين 
الذين جنحوا يف تقدمي مقرتحات م�ساريع بحثية، وهذه بع�س 

الن�سائح مل�ساعدتك يف كتابة مقرتحك البحثي: 

حاول العثور على اأمثلة من املقرتحات البحثية يف ق�سمك،  ��

اأو يف املكتبة اأو االإنرتنت .
تعرف على ما اإذا كان هناك منوذج حمدد يجب اتباعه؛  ��

ا�ساأل الق�سم اأو هيئة  متويل البحوث.
ا�ست�سر الطالب القدامى اأو اأع�ساء هيئة التدري�س الذين  ��

اأعدوا مقرتحات بحثية من قبل.
نهاية  يف  واملذكورة  االإنرتنت  على  املتاحة  امل�سادر  راجع  ��

هذا الكتيب حول كتابة املقرتح .
اطلب من �سخ�س اآخر لديه اخلربة تدقيق مقرتحك . ��

وهذه بع�س امللحوظات النهائية حول بناء مقرتحك واأ�سلوبه: 

افعل الآتي: 
�سع مقرتحًا ذا �سورة احرتافية جذابة. ��

اكتب بطريقة ي�سهل قراءتها. ��
ا�ستخدم عناوين رئي�سة وفرعية وا�سحة. ��

ا�ستخدم لغة ب�سيطة قدر االإمكان. ��
راجع الدرا�سات ال�سابقة  ذات ال�سلة. ��

دقق ما كتبته اإمالئيًا ونحويًا. ��
ا�ستخدم ر�سومًا بيانية لتي�سري االأمر على القارئ . ��

ا�ستخدم طريقة �سحيحة لالإ�سارة للمراجع لالعرتاف بجهود الباحثني االآخرين. ��
التزم بعدد الكلمات املطلوب يف كل جزء. ��
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 ل تفعل الآتي: 
ا�ستخدام كلمات غري متاأكد متامًا من معناها . ��

جتاوز احلد املطلوب للكلمات. ��

تكرار املعلومات التي �سبق اأن قدمتها. ��
ا�ستخدام اجلمل املعقدة التي جتعل من ال�سعب على القارئ املتابعة والفهم . ��

ا�ساأل نف�سك ال�سوؤال الآتي واأنت تكتب املقرتح: 
به؟"  اأقوم  اأن  اأريد  وما  اأقوله  ما  بو�سوح  يفهم  اأن  املقرتح  يقراأ  من  �سي�ستطيع  "هل 
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الخالصة:
فابحث  بحثية،  ملقرتحات  اأمثلة  على  تطلع  اأن  هي  لالنطالق  نقطة  اأف�سل  اإن   -1
اأن كتبوا مقرتحًا بحثيًا، وانظر اإىل العديد من االأمثلة  عن اآخرين ممن �سبق 

وامل�سادر املتاحة على االإنرتنت.

تكلم عن اأهمية امل�سروع، وقدم بع�س مربرات �سرورة متويله، والهدف االإجابة   -2
عن ال�سوؤال االآتي: "ملاذا يعترب هذا البحث مهمًا؟".

ينبغي اأن ترتبط االأهداف بالعوامل الرئي�سة التي حددتها يف و�سفك للم�سكلة،   -3
وينبغي اأن تبني ما الذي �ستقوم به يف درا�ستك، واأين �سيتم ذلك، والأي غر�س. 

بو�سف  وقم  املقرتح،  امل�سروع  خلفية  ت�سرح  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  تناول   -4
البحوث واالأعمال ال�سابقة التي اأدت اإىل الدرا�سة احلالية.

ا�سرح ماذا تود القيام به وكيف �سيتم ذلك، وال بد اأن تكون وا�سحًا وحمددًا،   -5
املقرتح،  البحث  خاللها  من  �ستنفذ  التي  املنهجية  عن  وا�سحة  �سورة  وقــدم 

وا�ستخدم ر�سومًا بيانية لتي�سر فهم الت�سميم اخلا�س بك. 

اأورد يف مقرتحك اجلدول الزمني وامليزانية وخطة العمل، وينبغي اأن تو�سح ما   -6
الذي �ستفعله، ومتى �سيتم ذلك، وكيف �سيتم تنظيم امل�سروع وتنفيذه. 

ا�ست�سر من له خربة عن اأ�سلوب املقرتح وكيفية بنائه.   -7

مع أطيب األمنيات لك بمستقبل مشرق،،،
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