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مركز تنمٌة المهارات   



 

 بسام به فهد الرشيد . د
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 بسام به فهد الرشيد . د
لتدرٌس ب - لتدرٌس المساعد فً لسم المناهج وطرق ا كلٌة أستاذ المناهج وطرق ا

لتربٌة بجامعة الجوف  .ا

ٌا بالمسم - لعل  .رئٌس لجنة الدراسات ا

 .رئٌس لسم مهارات تطوٌر الذات -

ما   - ب لتربٌة سا ٌة ا لنشاط بكل  .رئٌس لجنة ا

ما   - ب لتدرٌب وخدمة المجتمع بجامعة الجوف سا  .مدٌر مركز ا

 .مدرب معتمد فً العدٌد من الجامعات والمنظمات والمراكز -

 .مدرب مدربٌن معتمد فً مركز الملن عبدالعزٌز للحوار الوطنً -

لتربٌة فً جامعة األمٌر سطام بالخر - ٌة ا لتربوٌة بكل  .جمحكم فً المجلة ا

 



 

 

 

 ً ً بحثياً مميزا  كيف تختار موضوعا
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 ( الفكرة البحثيت ) اختيار موضوع البحث 

  

  

  

هذه المرحلة من أصعب وأهم مراحل البحث العلمً، وتأتً أهمٌتها فً تعتبر 
أنها تؤثر تأثٌرا  كبٌرا  على جمٌع إجراءات البحث وخطواته، فهً التً تحدد 
نوع البحث، وطبٌعة المنهج، ونوع األدوات المستخدمة، والبٌانات الالزمة 
والتً ٌجب الحصول علٌها والفروض والمفاهٌم والمصطلحات التً ٌجب 

 .تحدٌدها، وكذلن العٌنة الواجب اختٌارها
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فتحدٌد موضوع البحث بدلة من أهم األمور إن لم ٌكن أهم مواضٌع  
 .البحث العلمً على اإلطالق

إن تحدٌد موضوع البحث العلمً بدلة منذ البداٌة ٌضمن بإذن هللا بداٌة  
 .صحٌحة وفعالة وموفمة للباحث خالل مسٌرته البحثٌة
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 موضوع البحث 
 

ٌضطر الباحث إلى تعدٌل أو تغٌٌر موضوع بحثه، والذي ٌتطلب إجراءات ولد 
إذا لم ٌحسن إدارٌة طوٌلة كما هو الحال فً رسائل الماجستٌر والدكتوراه 

 اختٌار موضوع البحث، وهذا لد ٌضٌع علٌه الكثٌر من الولت والجهد والحماس
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 :وٌرجع سبب هذه المشكلة غالبا  إلى 

 .عدم معرفة الباحثٌن بمعاٌٌر اختٌار الموضوع البحثً أو الفكرة البحثٌة -1 

تصور طالب الدراسات العلٌا بصعوبة ذلن االختٌار، بسبب الغموض فً  -2 
 .مجاالت البحث بتخصصاتهم
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 .تعريف البحث العلمي -1 

 .تعريف موضوع البحث أو الفكرة البحثية -2 

 .ممارسات مستخدمة في اختيار الموضوع البحثي -3 

 .معايير اختيار الموضوع البحثي -4 

 .اختيار الموضوع البحثيمحددات  -5 

 .  الفجوة البحثية -6 

 .كيفية اختيار موضوع بحثي مميز -7

 .التوصيات -8

  

: محاور الدورة  
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 تأكيد 

من خالل التعرف موضوع البحث هذه الدورة تستهدف آلٌات اختٌار  
 .على المعاٌٌر ومن خالل تحدٌد المجال البحثً وتحدٌد الفجوة البحثٌة

  

   ولٌست 
 .خطة البحثأو عنوان البحث أو مشكلة البحث لتحدٌد  
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 : 3نشاط 
   

  

 ما هو تعرٌف البحث العلمً ؟  

  

مركز تنمٌة المهارات   



 :  مفهوم البحث العلمي

عملٌة منهجٌة وفك األطر والمعاٌٌر العلمٌة ٌعرف البحث العلمً على أنّه  
المنظمة لتحمٌك أغراض بحثٌة من خالل البٌانات التً ٌتم جمعها وتحلٌلها 

 .وتفسٌرها للوصول إلى نتائج بحثٌة ممننة

عملٌة استكشاف منظم وفك معاٌٌر ومنهجٌة علمٌة لدراسة : وٌعرف أٌضا  بأنه 
 .ظاهرة معٌنة
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 :   4نشاط 
  

لماذا تهتم الدول المتمدمة وغٌرها من الدول النامٌة  
 بالبحث العلمً ؟ 
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 :أهمية البحث العلمي

   

مجتمع التفجر أو عصرنا الحالً الموسوم بالمجتمع المعرفً فً  
التنمٌة تحرن عجلة التً األداة أن البحث العلمً المعلوماتً نجد 
عام، مما ٌنعكس على أسلوب الحٌاة بشكل االلتصاد، وٌتضاعف بها 

 .  المجتمعوتتحمك الرفاهٌة لكافة طوائف 

 .مدى تمدم الحضارات و الشعوببه المؤشر التً ٌماس صبح أكما أنه  
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 : 5نشاط 
  

 ماذا نمصد بموضوع البحث أو الفكرة البحثٌة ؟  
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 :   6نشاط 

  

  

 كٌف ٌختار الباحث موضوع بحثه ؟  
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 :   7نشاط 

  

 باعتمادن، ما هً مواصفات البحث العلمً المتمٌز ؟  
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 (الفكرة البحثيت ) معايير اختيار موضوع البحث 

 (.الرغبة الخاصة ) المٌل واالهتمام الشخصً . 1 

 .الجدة واألصالة. 2 

 .المدرات واإلمكانات والمهارات الشخصٌة. 3 

 .السابمةالخبرة . 4 

 .اإلمكانات المادٌة. 5 
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 (الفكرة البحثيت ) معايير اختيار موضوع البحث 
  

 .السٌاسٌة للدولةوالفلسفة الثمافة . 6 

 .توفر المصادر والمراجع. 7 

 .االتجاهات الحدٌثة. 8 

 .للبحثالولت الكافً . 9

 .واالستمصاءإمكانٌة الموضوع للبحث . 10
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 التوصياث 

أعلى جهدن فهً سنتان أو ثالث فمط وستنال ضاعف   
 :الدرجات العلمٌة، وٌنبغً منن التالً
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 التوصياث 
   

 .األدب البحثً فً الكتب والمجالت واألبحاث العلمٌةلراءة  
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 التوصياث 

المستمر والنماش الهادف فً مجال بحثن مع زمالء التحدث   
التخصص، وأساتذتن، والباحثٌن فً مجال بحثن، أو مع 

 .مجموعة بحثٌة مهتمة فً مجال بحثن
  

  

مركز تنمٌة المهارات   



 التوصياث 

الٌومٌة النالدة من خالل مدوناتن ومالحظاتن وأنت الكتابة   
 .(ٌومٌا  ٌكفً أن تكتب صفحة )تمرأ األدب البحثً السابك 
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 التوصياث 
 

 .والنماشات العلمٌةمتابعة المؤتمرات  
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 كيف يكون الباحث متميزاً في بحثه  

 

تعلم واكتساب المهارات البحثٌة من خالل حضور الدورات  - 
 .وحلمات النماش البحثٌة
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