
 

 
1 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة تكريت

 كمية اآلداب / الجراسات العميا
 

المحاضرات االلكترونية المساعجة لطمبة الجراسات العميا لمادة منهجية البحث 
 االعالمي

 اعجاد : أ.د سعج سممان عبج هللا

، البحثمشكمة كتابة أسس مؤشرات جودة كتابة البحث العممي ): 42 المحاضرة  
أسس كتابة ، البحثوفرضيات أسس كتابة اسئمة ، أهمية البحث، أهجاف البحث

 (حجود البحثأسس كتابة الجراسات السابقة، االطار النظري و 

 

البحث  مذكمةفي أسذ كتابة حجد الباحثهن مؤشخات جهدة البحث العمسي  
 يأتي:أىسية البحث وأسذ كتابة أىجاف البحث كسا وأسذ كتابة 

 أسس كتابة مشكمة البحث أواًل :
 مراغة بهضهح ودقة ال لبذ فييا وال تحسل أكثخ من معشى. .1
 تختبط ارتباطًا مباشخًا بعشهان البحث ومتغيخاتو. .2
 تفتح آفاقًا أمام ابحاث أخخى في نفذ السجال. .3
 التداؤالت مراغة بذكل دقيق وواضح ال لبذ فييا. .4
 تتدم بالهاقعية والقابمية لمبحث والجراسة. .5
 أسئمة البحث من طبيعة السذكمة التي تتشاوليا. تشبثق .6

 :ما يأتيشخوط صياغة مذكمة البحث ومن أىم 
ان تتزسن صياغة صحيحة ال بج من صياغة مذكمة البحث وحتى تتسكن من   

 : ما يأتي
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 سيمة وواضحة من ناحية الرياغة. .1
 مختبطة بالعشهان بذكل دقيق. .2
 تفريل لسا ورد في السقجمة. .3
 تداؤالت.صيغت عمى شكل  .4
 تداؤالتيا دقيقة ومحجدة. .5
 متغيخات الجراسة واضحة فييا .   .6
 أبعادىا وجسيع جهانبيا محجدة.. 7
 صيغت بذكل واضح تهحي إلى أنو يسكن التهصل إلى حل ليا.. 8
 ذات ججوى عمسية.. 9
 وعميو ومسا تقجم ندتطيع تقهيم مذكمة البحث من خالل االتي : 
البحث أساسية ومتقجمة في البحث العمسي. واألسئمة تعج خطهة اختيار مذكمة   

 :االتية يسكن أن تديم في  تقهيم مذكمة البحث
 . ىل تتدم ىحه السذكمة بالحجاثة واالبتكار؟1
 . ىل ليحه السذكمة قيسة عمسية؟2
 . ىل ستشعكذ نتائج ىحه السذكمة عمى جسيهر واسع؟3
 جة؟. ىل يسكن أن تؤدي ىحه السذكمة إلى دراسات ججي4
 

 البحث هميةأ تانيًا : أسس كتابة
أهمية اليحث :وهي ما يرمي البحث إلى تحقيقه أو اإلسهامات التي سوف يقجمه 

 لممعرفة اإلنسانية أو لمفرد أو لممجتمع أو كميهما .
 :ما يأتي ويشترط عنج كتابتها   

 أن تتطرق إلى مجى أهمية الجراسة العممية بشكل دقيق . .1
 البحث بشكل واضح .أن ترتبط بأهجاف  .4
 أن ترتبط بتساؤالت البحث بشكل واضح . .3
 أن تصاغ عمى شكل نقاط محجدة . .2
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 البحث من خالل االتي : اىسيةوعميو ومسا تقجم ندتطيع تقهيم  
مراغة بطخيقة واضحة مبخرة بجقة أىسية الجراسة من الشاحيتين الشظخية  .1

 والتطبيقية. 
 تختبط مباشخة بأىجاف الجراسة ومذكمتيا. .2

 
 البحث هجافًا : أسس كتابة ألثتا

 مراغة بأسمهب واضح ومفيهم ال يحتسل المبذ أو الغسهض. .1
 وثيقة الرمة بسذكمة البحث وأسئمتو. .2
 دقيقة وقابمة لمقياس. .3
 واقعية وقابمة لمتحقيق في ضهر الظخوف الستاحة حهليا. .4
 يشبغي من ناحية مشيجية ان يكهن عجد االىجاف مشاسبًا وتذسل كل االبعاد .5

 والسحجدات التي نص عمييا التعخيف االجخائي لمباحث.
  البحث وفرضيات رابعًا: أسس كتابة أسئمة

 . مراغة بطخيقة واضحة )إما عمى شكل إحرائي أو تقخيخي(.1
 . تعبخ عن تخسيشات واقعية إلجابات ألسئمة البحث.2
 . قابمة لالختبار باألساليب االحرائية السشاسبة.3
 متغيخاتو.. شسهليا لجسيع 4
 بثقة من نتائج البحهث الدابقة ذات العالقة.  . مش5

الفخضرريات فرري البحررث العمسرري لتفدرريخ الحقررائق أو الظررخوف أو  صررياغة وتجررخي 
تكرهن  ال وقرج .البحرث عسميرة فري كرجليل وتدرتخجم مذراىجتيا  تجخي  التي أنهاع الدمهك

 ا.مرن اختبارىر الباحث يسكن الحي بالقجر ومحجدة دقيقة الفخضيات تسثل التي العبارات
 :  االتية باإلرشادات باالستعانة الفخضيات صياغة من بج ال ولحلك

 وال ترختبط تعسيسرات  شركل عمرى ولريذ الحرالي البحرث بجاللرة الفخضريات . تررا 1
 .لمبحث والسكاني الدماني باإلطار
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 .أن يختبخىا الحالي البحث لترسيم يسكن التي الفخضيات البحث في . تعتسج2
 .أمكن حيث الستغيخات بين عالقات شكل عمى الفخضيات ترا . 3
 .ومفيهمة ومحجدة واضحة بمغة الفخضيات . ترا 4

   االطار النظري والجراسات السابقة: أسس كتابة خامساً 
 يتشاول الجهانب السختبطة مباشخة بسهضهع البحث. .1 
 مرا  بهضهح بسا يتفق مع لغة البحث العمسي. .2
 السعمهمات الهاردة في االطار الشظخي بالتخابط والخصانة والحجاثة.تترف  .3
 يبخز شخرية الباحث في اآلراء والسشاقذة التي يطخحيا. .4
يتزسن استقخاء لألطخ الشظخية السعاصخة باتجاىاتيا الستعجدة مع مخاعاة حجم  .5

 االجتيادات في مهضهع البحث.
 راسات الدابقة.يبخز الفخق بين الجراسة الحالية والج .6
  يذيخ الى مجى استفادة الباحث من الجراسات الدابقة. .7
 

 كتابة حجود البحث: أسس سادساً 
الخطررهات السشيجيررة ألي دراسررة والترري  ىتحجيررج مجرراالت البحررث أحررج خطررهة عررج  ت 

 مجاالت ىي: تشطهي عمى ثالث
السجال الدماني لمبحث: وىه السجة الدمشية التي يتحجد بيا  .1

 .سهاء البحث التحميمي أو البحث السيجانيالبحث 
وىره السشطقرة الجغخاةيرة التري يقرع  السجال السكاني لمبحث: .2

 فييا البحث.
السجرررال السهضرررهعي لمبحرررث: ويعشررري السجرررال الرررحي يأخرررح  .3

 مشو الباحث عيشة البحث.
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   صادر اثرائية لممحاضرة :م 
دليرررل الباحرررث لكتابرررة ررررر  سذررريجاني : مشيجيرررة البحرررث االعالمررريسرررعج سرررمسان ال .1

الخسائل الجامعيرة   دولرة االمرارات العخ يرة الستحرجة والجسيهريرة المبشانيرة   دار 
 .   2222الكتاب الجامعي   

سعج سرمسان السذريجاني : مشيجيرة البحرث العمسري   عسران  دار اسرامة لمشذرخ   .2
 . 2219والتهزيع   

ج أساسرية فري البحرث قهاعر ررررسعج سمسان السذيجاني : مشاىج البحث االعالمري  .3
  دولررة االمررارات العخ يررة الستحررجة والجسيهريررة المبشانيررة   دار  2االعالمرري   ط

 .   2222الكتاب الجامعي   
ر حررررري مررررررطفى عميررررران : البحرررررهث العمسيرررررة ومذرررررخوعات التخرررررخج والخسرررررائل   .4

 .2215الجامعية رر دليل عسمي   عسان   الجار السشيجية لمشذخ والتهزيع   
  القرراىخة    5دمحم عبررج الحسيررج : البحررث العمسرري فرري الجراسررات اإلعالميررة   ط  .5

 .  2215عالم الكتب   
جي: البحرث العمسرري واسررتخجام مررادر السعمهمررات التقميجيررة عرامخ ابررخا يم قشررجيم .6

 .  2228وااللكتخونية  عسان  دار اليازوري العمسية لمشذخ والتهزيع  
مشال ىالل السداىخة : مشاىج البحث االعالمي   عسان   دار السديخة لمشذخ   .7

 .2214والتهزيع   
 

 
  

  


