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 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي
 جامعة تكخيت

 كمية اآلداب / الجراسات العميا
 

السحاضخات االلكتخونية السداعجة لطمبة الجراسات العميا لسادة مشيجية البحث 
 االعالمي

 اعجاد : أ.د سعج سمسان عبج هللا

أسس كتابة العشهان، أسس مؤشخات جهدة كتابة البحث العمسي ): 22السحاضخة  
 كتابة السدتخمص(

في أسذ كتابة عشهان البحث حجد الباحثهن مؤشخات جهدة البحث العمسي  
 من خالل ما يأتي:وأسذ كتابة السدتخمص 

 أو األطخوحااة إن االختيااار السشاساان لعشااهان البحااث أو الخسااالة: أواًل: عشووهان البحووث 
أمااخ وااخورت لمتعخاااح بالبحااث مشااح الهىمااة األولااب لاخارتااو ماان   اا  ا خااخان  واشب ااي 

 :أن تتهفخ ثالث سسات رئيدة في العشهان  وىي
 الذسهلية: أت أن يذس  العشهان بعباراتو السجال الج يق السحجد لمسهوهع البحثي. .أ

 واوحة.الهوهح: يجن أن تكهن مرظمحات العشهان وعباراتو السدتخجمة . ب

الجاللااة: أت أن ينااهن العشااهان شااامال  لسهواااهع البحااث وداال  عميااو داللااة واواااحة  .ج
 .وبعيجا  عن العسهمية

واالجابة عن ىحا الدؤال بديظة: متى يتم تحجيج العشهان؟ والبج لشا من التداؤل: 
اترجر عشهان يتم تحجيج العشهان بعج ووهح السذنمة بذن  تام في ذىن الباحث. و 

السذنمة العمسية  العشهان واتزح من العخض السشيجي العام لسذخوع البحث البحث
 أو الست يخات ومجاالت التظ يق  وعشاصخىا ومت يخاتيا  والعال ات بين ىحه العشاصخ

اخترارا   جعفي صياغة مهجدة   ج تتفق مع تكهاشيا مع صياغة تحجيج السذنمة  أو ت  
ليا أيزا   خرهصا  في الحاالت التي يتم فييا صياغة السذنمة في عبارات تاخاخاة 

 .مظهلة  أو أسئمة فخعية متعجدة
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من األخظار الذائعة بين كثيخ من الباحثين  أن ي جأ الباحث بحثو برياغة و  
بسذنمتو عشهان بال فكخة مدباة  واتختن عمب ذلك أن يج خ نفدو عمب اإلحداس 

البحثية وتأكيجىا  ومن ىشا فإن صياغة العشهان صياغة صحيحة تدتمدم أن ي جأ 
الباحث بفكخة معيشة  ثم يحجد ك  الست يخات في وهر ىحه الفكخة  ثم يري يا في 
صهرة مع خة وواوحة  وبحلك يأتي العشهان مع خا  عن مزسهن الفكخة والست يخات 

باختيار مهوهع بحثو بعج اطالعو عمب الجراسات وااهم الباحث عادة  .السختبظة بيا
الداباة  ومن خالل خ ختو الذخرية  فإذا اختار مهوهع بحثو بشار  عمب ذلك  كان 

و ج يذعخ الباحث بعج  خارة بعض الجراسات  .العشهان مخشجا  ومهجيا  لسهوهع البحث
ب مداج من البحث الداباة  أنو يسي  إلب عشهان بعيشو أكثخ من غيخه  أو أنو يحتاج إل

والجراسة  و ج يجحب انتباىو أكثخ من عشهان  وفي ىحه الحالة ياهم الباحث بعسمية 
 .مشاسبة لسجال بحثو العشاواناختيار أكثخ ىحه 

 أن يتزسن العشهان ما يأتي: تفخض ان سسات العشهان االنفة الحكخ 
 الست يخات الحاكسة فييا. أوعشاصخ السذنمة التي ياهم بجراستيا .1
 العال ة بين ىحه العشاصخ والست يخات التي ييجف الباحث إلب دراستيا..2
 مفخداتو البذخاة. أواإلطار البذخت لمبحث والحت يهوح مجتسع البحث .3
 التجخان. أومنان التظ يق  أواإلطار الج خافي لمبحث والحت يهوح ميجان .4
 اسات التاراخية.اإلطار الدمشي خرهصا  في الجر .5
مفخداتو من الهثائق ففي بحهث  أواإلطار الهثائاي الحت يهوح مجتسع البحث .6

الرحافة تعج الرحف وصفحاتيا اإلطار الهثائاي لمجراسة  وفي الخاديه والتمفداهن 
 تعج تدجيالت ال خامج كحلك.

تأخيخ العشاصخ تختين بشار العشهان طباا  لماهاعج الم هاة والسشيجية معا : فال يجهز .7
تاجيم مجال التظ يق عن بشار العال ة بين  أوالست يخات الفاعمة عن غيخىا   أو

 العشاصخ.
تجشن ال سهض في بشار العشهان: واألسباب التي تؤدت إلب ىحا ال سهض مث  .8

استخجام  أواستخجام الس شي لمسجيهل   أواألسباب السختبظة بالم ة كالتاجيم والتأخيخ 
الكمسات السيجهرة عمب س ي   أوالتعايجات المفظية  أولفا  اإلنذائية  الكمسات واأل
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 السثال.
ن العشهان إ إذتاخاخ الشتائج بذن  نيائي فييا:  أوتجشن التحيد في بشار العال ات . 9

 التعسيسات. أويذيخ إلب مشيج العس  واألىجاف أكثخ مشو إشارة إلب الشتائج 
بشار  أومخاعاة الجهانن األخالقية والزهابط االجتساعية في اختيار الكمسات .11

 العبارات.
 السجاالت. أويذيخ إلب األدار  أوالفر  في بشار العشهان بين ما يذيخ إلب العال ات 

 أواألسمهب  أوتخميص العشهان من اإلشارات الدائجة التي تهوح السعشب .11
ماارنة الن  أوتحميمية  أوصاف دراسة ميجانية أو مث  العيشات:  أواستخجام األدوات 

ميارة بشار العشهان تظيخ في تهويح ىحه األمهر دون الحاجة إلب اإلشارة إلييا 
 صخاحة.

 يسكششا ان نذيخ ان مؤشخات جهدة العشهان تكسن فيسا يأتي: 
الهضهح و الجقة .   
التحجيج.  
لفت االنتباه .   
السدتخجمة فيو سيمة  .الكمسات   
ويفزل أن تكهن الكمسات  يذيخ إلى مذكمة البحث ويبخزىا وبذكل محجد 

. األساسية في العشهان مثل : السذكالت ، الجوافع 
.الكمسات في أكبخ عجد من السعشىيتزسن اقل عجد من   

 

 البحث  مدتخمصثانيًا : 
وليااحا  البحااث ص وفيااو ياااجم الباحااث صااهرة مراا خة عاان مخااالسأيزااا  وادااسب       

يجاااان ان يااااتم اعااااجاده بذاااان  د يااااق وواوااااح ومهوااااهعي. وافزاااا  أن ياااااهم الباحااااث 
باعااجاده عشااج االنتيااار ماان كافااة مخاحاا  البحااث. واجاان ان ياااجم السدااتخمص معمهمااات 
مخترااخة ودقياااة عاان مذنمةالجراسااة وأىااجافيا  وأساائمتيا أو فخوااياتيا وأداتيااا أو طااخ  

تسعيا ومشيجية الجراسة وأىام نتائجياا. وعاادة اليزام جسع ال يانات وعيشة الجراسة أومج
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السدتخمص ماجمة عامة وال مخاجع والتهصيات البحاث. وبذان  عاام يراف السمخاص 
 .خالصة مهجدة وشاممة لمبحث  حيث يتزسن معمهمات منثفة مشظسة 

 
 يسكششا ان نذيخ ان مؤشخات جهدة كتابة السدتخمص تكسن فيسا يأتي: 

وىه ندخة مخترخة من  كمسة 000إلى  00يتكهن مدتخمص البحث من  .1
وانتن عادة في البحهث  .البحث تذخح السذخوع باخترار باستخجام مشيج عمسي

 العمسية بالم ة العخبية والم ة االنكميداة. 
 يهوع الباحث فييا وصفا  مبدظا  عن ال خض من البحث وأىسيتو.  مقجمةيزم  .2
ياهم الباحث بالتعخاح بسذنمة البحث  إذ :مذكمة البحثالسدتخمص  هوحوا  .3

  التي تم حميا  أو الفخوية التي تم التحاق من صحتيا.
الخظهات التي اتبعيا فييا كخ الباحث حاو  اإلجخاءاتيزم السدتخمص ايزا   .4

لمتحايق في ىحه السذنمة  عمب أن ال يتعسق في ذكخ السهاد ما لم تكن الزمة 
 .ومن السشاسن ذكخ الست يخات إذا كان ىشاك متدعلتهويح اإلجخارات  

عمب الباحث ىشا أن التي تهصل الييا الباحث. وأىم الشتائج يتشاول السدتخمص  .5
ياجم اإلجابات التي حر  عمييا وان يدتخجم أر اما  محجدة وواوحة في كتابة 

 الشتائج.
مختبظا  االستشتاج يمخص الباحث ما تهص  إليو في كام  البحث  واجع   .6

 .بالفخوية بحيث يث ت صحتيا أو يشفييا
 
 رادر اثخائية لمسحاضخة : م 

دليااا  الباحاااث لكتاباااة  ااااا سذااايجاني : مشيجياااة البحاااث االعالمااايساااعج سااامسان ال .1
الخسائ  الجامعياة   دولاة االماارات العخبياة الستحاجة والجسيهرااة الم شانياة   دار 

 .   2121الكتاب الجامعي   
ني : مشيجياة البحاث العمساي   عساان  دار اساامة لمشذاخ سعج سامسان السذايجا  .2

 . 2119والتهزاع   
 هاعاج أساساية فاي البحاث  ااااسعج سمسان السذيجاني : مشاىج البحث االعالماي  .3

  دولااة االمااارات العخبيااة الستحااجة والجسيهراااة الم شانيااة   دار  2االعالمااي    
 .   2121الكتاب الجامعي   



 

 
5 

البحاااااهث العمسياااااة ومذاااااخوعات التخاااااخج والخساااااائ  ربحاااااي مراااااظفب عمياااااان :   .4
 .2115الجامعية اا دلي  عسمي   عسان   الجار السشيجية لمشذخ والتهزاع   

  الااااىخة    5دمحم ع ااج الحسيااج : البحااث العمسااي فااي الجراسااات اإلعالميااة      .5
 .  2115عالم الكتن   

  الااااىخة   3  دمحم مشيااخ حجاااب : األسااذ العمسيااة لكتابااة الخسااائ  الجامعيااة   .6
 . 2111دار الفجخ لمشذخ والتهزاع  

  عساااااان  دار وائااااا  2دمحم ع ياااااجات وو(خاااااخونا: مشيجياااااة البحاااااث العمساااااي     .7
 .1999لمشذخ والتهزاع  

 
 
  

  


