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 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

 كتابة البحث االعالمي: 27 المحاضرة 

عشج تشفضح الباحث كتابة بحثو يجب عميو اف يزع أمامو سؤالضن ىسا: ماذا يخيج القارئهف       
اف يعمسها عن السذكمة مهضع البحث؟ وكيف تعخض عمضيم الحقائق والشتائج التي انتيى الضيا 
البحث؟ ففي الدؤاؿ األوؿ يحاوؿ الباحث أف يحجد اليجؼ الحي يقرجه من بحثو. بسعشى انو 

فخضيات أذا كاف ثسة فخوض يحاوؿ الباحث اختبارىا، وبسعشى آخخ انو يزع سؤاؿ أو يزع ال
أسئمة يحأوؿ البحث االجابة عمضيا، أو يزع ىجفًا مدحيًا اليجاد العالقات بضن مذكمة البحث 
ومذكالت أخخى، أو بضن مهضهع بحثو ومهضهعات تختبط بالسذكمة التي يخيج بحثيا. ومن 

دؤاؿ األوؿ عمى أىسية السذكمة، فيه يحاوؿ أف يحجد اليجؼ من البحث، الجانب االخخ يخكد ال
كسا انو يحاوؿ اف يبخز االسباب التي من أجميا اختار الباحث كحلك تمك الفخضيات أو 

التداؤالت بالحات دوف فخوض أو تداؤالت أخخى قامت عمضيا بحهث أو مذخوعات في نفذ 
عمق بكيفية عخض الحقائق أو الشتائج التي انتيى الضيا السهضهع. أما الدؤاؿ الثاني وىه الحي يت

البحث فضهضح لشا بكية مخاحل إجخاء وتشفضح البحث العمسي بسعشى اف الباحث يحجد السشيج 
 وأدوات جسع البيانات وتبهيبيا وتفخيغيا وتحمضميا احرائيًا أو كيفيًا.  

ًا وافيػػًا مػػن دوف اسػػياب ويجػػب اف تغ ػػي عسميػػة كتابػػة البحػػث عػػخض مذػػكمة البحػػث عخضػػ     
مسػػل أو اقتزػػاب مخػػل، واف يبػػضن الباحػػث وػػخؽ البحػػث ومخاحمػػو مػػن خػػالؿ بيػػاف السػػجخل الػػحي 
يحاوؿ من خاللو التعسػق فػي أبعػاد السذػكمة بتحجيػج السػشيج أو السشػاىج الستعػجدة تحكيقػًا الىػجاؼ 

يػًا سػهاء أكانػت البحث. كحلك يجب اف تغ ي عسمية كتابة البحث عخض نتائج البحث عخضًا واف
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ىحه الشتائج عبارة عن فخوض تؤىل لبحث آخخ مدتكباًل كسا ىه الحاؿ فػي البحػهث الفذػفية، أـ 
ترف مذكمة معضشة أو تهضح أسباب وجػهد ىػحه السذػكمة، أو تحػاوؿ التحقػق مػن اختبػار فػخض 

أو  معضن ويذسل عػخض الشتػائج االعتسػاد عمػى أسػمهب الججولػة والعػخض البيػاني والتحمضػل الفسػي
االحرػػائي. فزػػاًل عػػن ذلػػك تذػػسل عسميػػة كتابػػة البحػػث مشاقذػػة امكانيػػة ت بضػػق الشتػػائج امػػا اف 
تؤىػػل نتػػائج البحػػث الػػى نػػهع معػػضن يفضػػج فػػي تخ ػػيط ورسػػم سياسػػة الجولػػة أو سياسػػة السشذػػأة أو 
االدارة التػػي ومبػػت ىػػحا البحػػث بالػػحات، وامػػا أف يزػػع الباحػػث ته ػػيات تشضػػخ ال خيػػق لجراسػػات 

مقبمػػة. وتذػػسل عسميػػة كتابػػة البحػػث كػػػحلك التعسيسػػات التػػي تذػػسل تفدػػضخ الباحػػث لجاللػػػة عمسيػػة 
الشتػػائج أو عػػجـ دالاللتيػػا فػػي اوػػار الاػػخوؼ التػػي احاوػػت بالبحػػث، وربػػط الشتػػائج التػػي أ يخىػػا 
البحث بالبشاء االجتساعي لسذاكل السجتسع، واله ػهؿ الػى مجسهعػة االسػباب الجافعػة أو السانعػة 

 االساسية والاهاىخ التي عالجيا البحث. لمستغضخات 
وتذسل عسمية الفتابة أيزا اتباع وخيقػة عمسيػة متشاسػقة فػي كتابػة السخاجػع واالقتباسػات، إذ      

يخ ػ  كثضػخ مػن البػػاحثضن عشػج إثبػات السخاجػػع التػي اعتسػجوا عمضيػا فػػي االقتباسػات التػي اسػػتفادوا 
 مشيا عشج كتابة البحث. 

ع مجسهعة مػن االسػئمة  لتقػهيم عسميػة كتابػة أي بحػث أو دراسػة، ومػن بػضن ويسكششا اف نز      
 أىم االسئمة ما يأتي:

عمػػى الباحػػث عشػػج تقهيسػػو لعشػػهاف أي بحػػث أو دراسػػة اف  .االسئئةمة المتعم ئئة بعنئئبان البحئئث:1
 يدأؿ: ىل عشهاف مراغ ب خيقة سميسة؟ 

 ىل يتزسن العشهاف و فًا لمسذكمة؟
عمػى الباحػث عشػج تقهيسػو لسذػكمة أي بحػث أو دراسػة اف شكمة البحث : . االسةمة المتعم ة بم2

 يدأؿ :
 ىل يدت يع الباحث فعاًل الكياـ بجراسة السذكمة ؟ وىل ىي من اخترا و؟ 
 ىل تدتحهذ السذكمة عمى اىتساـ الباحث ؟ وىل تشدجم مع رغبتو؟ 
 ىل تتهافخ البيانات والسعمهمات الالزمة عن السذكمة؟ 
 ومداعجات إدارية لمباحث؟ ىل تهجج مهافقة 
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 ماىي أىسية السذكمة وفائجتيا العمسية واالجتساعية؟ 
 ىل السذكمة ججيجة ؟ 
 ماىي امكانية تعسيم نتائج البحث ؟ 
 ىل السذكمة واقعية وليا عالقة بسؤسدات ووشية واقميسية ؟ 

 عمى الباحث في مدتيل بحثو أف يدأؿ:.االسةمة المتعم ة بأهجاف البحث: 3
 ؼ مراغة بأسمهب واضح ومفيـه ال يحتسل المبذ أو الغسهض.ىل االىجا 
 .ىل االىجاؼ وثيقة الرمة بسذكمة البحث وأسصمتو 

 عمى الباحث عشج تقهيسو الىسية بحثو أف يدأؿ:.االسةمة المتعم ة بأهمية البحث: 4
 .ىل االىسية مراغة ب خيقة واضحة من الشاحضتضن الشاخية والت بيكية 
  بالشدبة لالختراص؟ وما أىسضتو بالشذبة لمسجتسع؟ما أىسية ىحا البحث 
 ىل تختبط اىسية البحث بسذكمة البحث واىجاؼ البحث؟ 

 عمى الباحث عشج تقهيسو لسشيج البحث أف يدأؿ:.االسةمة المتعم ة بمنهج البحث: 5
 ىل مشيج البحث يتفق مع أوضاع مذكمة البحث؟ 
  لالجابة عمى مذكمة البحث؟ىل مشيج البحث الحي اتبعو الباحث يعتبخ كافيًا 
 ىل أوضح الباحث أسباب اختيار مشيج البحث أو مشاىج البحث السدتخجمة؟ 
 ىل أوضح الباحث مشيج بحثو ايزاحًا كافيًا؟ 

عمػػػػى الباحػػػػث عشػػػػج تقهيسػػػػو السػػػػئمة البحػػػػث .االسئئئئةمة المتعم ئئئئة بأسئئئئةمة البحئئئئث و رضئئئئيات : 6
 وفخضياتو أف يدأؿ:

  يقة واضحة؟ىل االسئمة والفخضيات مراغة ب خ 
 ىل تعبخ االسئمة والفخضيات عن تخسضشات واقعية الجابات أسئمة البحث؟ 
 ىل االسئمة والفخضيات قابمة لالختبار باالسالضب االحرائية السشاسبة؟ 
 ىل االسئمة والفخضيات تذسل جسيع متغضخات البحث؟ 
 ىل االسئمة مشبثقة من نتائج البحهث الدابقة ذات العالقة؟ 

 عمى الباحث عشج تقهيسو لحجود البحث أف يدأؿ:تعم ة بحجود البحث: .االسةمة الم7
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 ىل حجد الباحث بجقة السجاؿ الدماني لمبحث؟ 
 ىل حجد الباحث بجقة السجاؿ السكاني لمبحث؟ 
 ىل حجد الباحث بجقة السجاؿ السهضهعي لمبحث؟ 

حػث عشػج تقهيسػو عمػى البا.االسةمة المتعم ة بأهم المفاهيم والمصئطمحات الئباردة  ئي البحئث: 8
 لسفاليم ومر محات البحث أف يدأؿ:

 ىل حجد الباحث أىم السفاليم والسر محات الهاردة في عشهاف البحث ومذكمتو؟ 
 ىل يتزسن البحث التعخيفات االجخائية التي يتبشاىا الباحث؟ 

عمػػػى الباحػػػث عشػػج تقهيسػػػو لالوػػػار .االسئئئةمة المتعم ئئئة باالنئئئار النائئئرا والجراسئئئات السئئئاب ة: 9
 الشاخي والجراسات الدابقة لمبحث أف يدأؿ:

 ىل االوار الشاخي يتشاوؿ الجهانب السختب ة بسهضهع البحث مباشخة؟ 
 ىل تترف السعمهمات الهاردة في االوار الشاخي بالتخابط والخ انة والحجاثة؟ 
  ىل اف االوار الشاػخي يتزػسن اسػتقخاء لالوػخ الشاخيػة السعا ػخة ؟ وىػل يبػخز شخرػية

 االراء الس خوحة؟ الباحث في
 ىل استعخض الباحث الجراسات الدابقة استعخاضًا مفضجًا وكافيًا؟ 
 ىل يبخز البحث الفخؽ بضن الجراسة الحالية والجراسات الدابقة؟ 
 ىل يذضخ البحث الى مجى استفادة الباحث من الجراسات الدابقة؟ 
تقهيسػو لسجتسػع البحػث وعضشتػو عمػى الباحػث عشػج .االسةمة المتعم ة بمجتمع البحث وعينتئ : 10

 أف يدأؿ:
 ىل تم  تحجيج مجتسع البحث بذكل دقضق ومفرل؟ 
  ىل تم تشايم بيانات مجتسع البحث وعضشتو في ججاوؿ أو اشكاؿ مشاسبة؟ 
  ىػػػػل يتشاسػػػػب حجػػػػم العضشػػػػة مػػػػع القهاعػػػػج العمسيػػػػة الرػػػػحيحة التػػػػي تػػػػختبط بحجػػػػم السجتسػػػػع

 السدتيجؼ.
  اختيػػػػػار العضشػػػػػػة يتشاسػػػػػب مػػػػػػع وبيعػػػػػة السجتسػػػػػػع  ىػػػػػل اف أسػػػػػمهب السعايشػػػػػػة الستبػػػػػع فػػػػػػي

 السدتيجؼ؟
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عمػػى الباحػػث عشػػج تقهيسػػو الدوات جسػػع .االسئئةمة المتعم ئئة بئئأدوات جمئئع ومعالجئئة البيانئئات: 11
 البيانات أف يدأؿ:

 ىل تسثل االدوات االندب لتحقضق أىجاؼ البحث؟ 
 ىل نهع البيانات التي جسعيا الباحث كافية لحل مذكمة البحث؟ 
 شايم بيانات مجتسع البحث وعضشتو في ججاوؿ أو اشكاؿ مشاسبة؟ ىل تم ت 
 عمى الباحث عشج تقهيسة لسقجمة البحث أف يدأؿ:.االسةمة المتعم ة بم جمة البحث: 12
 ىل السقجمة تهضح السجاؿ العاـ لمبحث؟ 
  ىػػل اف السقجمػػة مرػػاغة بمغػػة قهيػػة ور ػػضشة تعبػػخ عػػن ادراؾ الباحػػث لحضثيػػات السهضػػهع

 السدتيجؼ؟
 ىل تذضخ السقجمة الى االسباب التي دفعت الباحث الختيار مهضهع البحث؟ 
  ىػػل تشػػاوؿ الباحػػث فػػي السقجمػػة تقدػػيسات البحػػث ونػػهع البحػػث ومشيجػػو واالداة السدػػتخجمة

 بذكل مخترخ؟
عمػى الباحػث عشػج تقهيسػػو لتحمضػل نتػائج البحػػث أف .االسئةمة المتعم ئة حتحميئئا نتئابج البحئئث: 13

 يدأؿ:
 لشتائج بججاوؿ متدمدمة واضحة ودقيقة العشاوين وفقًا لتداؤالت البحث؟ىل تم عخض ا 
 ىل تتم نتائج البحث وتحمضميا بالقهة والخ انة؟ 
 ىل ابخزت الشتائج شخرية الباحث في عسميات التحمضل والتفدضخ؟ 
  ىل است اع الباحػث الػخبط بػضن نتػائج البحػث ونتػائج الجراسػات الدػابقة التػي اعتسػج عمضيػا

 ث؟في البح
  ىػػل اسػػت اع الباحػػث ربػػط البيانػػات السدػػتخجمة فػػي تفدػػضخ الشتػػائج مػػع البيانػػات السدػػتسجة

 من التحمضل االحرائي لمبحث؟
  االداة االندب لتحقضق أىجاؼ البحث؟ 
عمػػى الباحػث عشػػج تقهيسػػو لسقتخحػػات وته ػػيات .االسئئةمة المتعم ئئة بالم تروئئات والتب ئئيات: 14

 البحث أف يدأؿ:
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 ت والته يات ارتباوًا مباشخًا بسهضهع البحث ونتائجو؟ىل تختبط السقتخحا 
   ىل تست  ياغتيا ب خيقة عمسية واضحة؟ 
 ىل تتدم بالهاقعية؟ وىل اف السقتخحات والته يات قابمة لمتحقضق؟ 
عمػػى الباحػػث عشػػج تهثيقػػو وتشايسػػو لمبحػػث أف .االسئئةمة المتعم ئئة حتبايئئث البحئئث وتنايمئئ : 15

 يدأؿ:
  العمسية السدتخجمة في البحث بالحجاثة العمسية؟ىل تترف السرادر 
 ىل تترف بالتشهع بحضث تذسل كتبًا ومجالت ودراسات عخبية وأجشبية؟ 
  ىػػػػل السرػػػػادر فػػػػي نيايػػػػة البحػػػػث مختبػػػػة بذػػػػكل ىجػػػػائي يخاعػػػػي أ ػػػػهؿ وقهاعػػػػج الشذػػػػخ

 الس مهب؟
 ىل تت ابق السرادر مع مهضهع البحث؟ 
  القائسة؟ىل يت ابق عجد السرادر في الستن مع 
 ىل التـد الباحث بست مبات االقتباس والتهثضق؟ 
 ىل راعى الباحث الجقة المغهية )قهاعج الفتابة والتخقيم وقهاعج الرياغة(؟ 
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