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 جامعة تكريت 
 / قسم االعالم  اآلدابكمية 

 منهجية البحث العممي لممرحمة الثانيةمادة محاضرات 
 معايير تقويم البحث العممي( 8المحاضرة رقم )

يتفق اغمب الباحثيف عمى اف معايير تقويـ البحث العممي تستند الى تقويـ   
عممية التقويـ عمى شكل أسئمة موضوع البحث وأسموبو وشكمو العاـ . وغالبًا ما تتـ 
 تطرح مف خالؿ ثالثة مفاصل رئيسة وىي كما يأتي:

تعد خطوة اختيار مشكمة البحث أساسية ومتقدمة في  البحث : شكمةتقويم م  :أوالا 
 :البحث العممي. واألسئمة االتية يمكف أف تسيـ في  تقويـ مشكمة البحث

 . ىل تتسـ ىذه المشكمة بالحداثة واالبتكار؟1
 . ىل ليذه المشكمة قيمة عممية؟2
 . ىل ستنعكس نتائج ىذه المشكمة عمى جميور واسع؟3
 . ىل يمكف أف تؤدي ىذه المشكمة إلى دراسات جديدة؟4

 : ثانياا: تقويم أسموب الدراسة
تحدد قيمة البحث العممي بأسموب البحث، فإذا اعتمد الباحث أسموبًا عمميًا في تحديده 

قيمة عممية  والتنفيذ وتحميل النتائج، فإف ذلؾ يعطي البحثلممشكمة واإلجراءات 
 :كبيرة. والمعايير االتية تساعد في تقويـ ىذا الجانب

  :.  معايير تحديد المشكمة1
 ىل تحدد المشكمة مجاؿ الدراسة وموضوعيا؟_  
 ىل تتسـ المشكمة بالوضوح والتحديد؟_  
 ىل تعبر عف المشكمة بعبارات أو أسئمة دقيقة؟_ 
 ىل اتضحت حدود المشكمة؟_ 
 ىل تـ تحديد المشكمة في ضوء نتائج الدراسات السابقة؟_ 
 ىل اتضحت حدود المشكمة؟ _ 
 ىل تـ التعبير عف المشكمة بعبارات أو أسئمة دقيقة؟_ 
 ىل تـ تحديد المشكمة في ضوء مسممات معينة؟_ 
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 ىل عرض البحث تحديد المشكمة في مكاف بارز؟_ 
 :ط إجراءات الدراسة. معايير تخطي2
 ىل تـ وضع خطة لمبحث ؟_ 
 ىل تحتوي خطة البحث عمى العناصر األساسية لمخطة؟_ 
 ىل تحتوي الخطة عمى مسممات خاصة بالبحث؟_ 
 ىل تمت صياغة الفرضيات بطريقة سميمة؟_ 
 ىل كانت الفرضيات كافية لتفسير مشكمة البحث؟_ 
 الفرضيات؟ىل تـ وضع اإلجراءات المرتبطة بفحص _ 
 ىل تـ تحديد أدوات البحث؟_ 
 ىل تـ تحديد عينة البحث؟_ 
 ىل تـ تحديد االختبارات والمقاييس الالزمة؟_ 
 :. معايير تنفيذ الدراسة3
 ىل تـ اختيار عينة ممثمة؟_ 
 ىل تـ تجريب األدوات واالختبارات التي استخدميا الباحث؟_ 
 لتابع؟ىل تـ ضبط العوامل المؤثرة عمى المتغير ا_ 
 ىل استخدـ البحث طرقًا مناسبة إلثبات الفرضيات؟ _ 
 ىل سار البحث وفق تسمسل أسئمة الدراسة؟_ 
 ىل تمت اإلجابة عمى جميع أسئمة او فرضيات الدراسة؟_ 
 ىل تـ استخداـ مراجع ومصادر حديثة؟_ 
 ىل تـ استخداـ مراجع أساسية وكافية؟_ 
 :.معايير تحميل النتائج4
 النتائج بشكل واضح؟ىل تـ عرض _ 
 ىل تـ استخداـ الجداوؿ أو الرسـو في عرض النتائج؟_ 
 الدراسة؟  ضياتىل كانت النتائج مرتبطة بأسئمة وفر _ 
 ىل تـ تحميل النتائج بطريقة موضوعية؟_ 
 ىل تـ استخداـ لغة البحث العممي في تحميل النتائج؟_ 
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 ىل اعتمد عمى أدلة كافية لموصوؿ إلى النتائج؟_ 
 ىل ىناؾ خمط بيف اآلراء والحقائق ؟_ 
 ىل تـ الربط بيف األسباب والنتائج؟_ 
 ىل كانت تعميمات البحث منطقية ومرتبطة بنتائج الدراسة؟_ 
 ىل اقترحت الدراسة القياـ بأبحاث أػخرى؟_ 

 ثالثاا: الشكل العام الدراسة
دراسة بشكل إف شكل الدراسة ىو مف أكثر الجوانب أىمية، حيث يفترض أف تمتـز ال

معيف مف حيث المظير، والتسمسل لعرض فصوؿ الدراسة المختمفة، وطريقة توثيق 
 :ىذا الجانب وتسجيل المراجع والمصادر، واألسئمة االتية تساعد في تقويـ

 ىل اتخذت الدراسة شكاًل مرتبًا وأنيقًا؟_ 
 ىل قسمت الدراسة إلى فصوؿ ومباحث مناسبة؟_ 
 ويف واضحة؟ ىل استخدمت الدراسة عنا_ 
 ىل تـ تسجيل المراجع بطريقة صحيحة؟_ 
 ىل ىناؾ قائمة بالمراجع والمصادر المختمفة؟_ 
 ىل تخمو الدراسة مف األخطاء المطبعية؟_ 
 ىل استخدمت الدراسة لغة )عربية أو إنكميزية( واضحة وسميمة؟_ 
 ىل كاف حجـ الدراسة معقواًل؟_ 
 البحث العممي مف خالؿ ما يأتي:وقد حدد الباحثوف مؤشرات جودة    

 أوالا: عنوان البحث 
 يشكل اضافة في مسار البحث. .1
 مصاغ بمغة واضحة تحدد موضوعو بدقة.  .2
 يتسـ بالطوؿ المناسب. .3

 ثانياا : مقدمة البحث 
 مصاغة بمغة قوية ورصينة تعبر عف إدراؾ الباحث لتفاصيل موضوع البحث. .1
 الناحيتيف العممية والمغوية.تسمسل وترابط افكارىا بشكل محكـ مف  .2
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 تستعرض الجيود العممية السابقة في مجاؿ البحث. .3
 تشير الى االسباب التي دفعت الباحث الختيار موضوع البحث. .4

 ثالثاا : مشكمة البحث وأسئمته
 مصاغة بوضوح ودقة ال لبس فييا وال تحمل أكثر مف معنى. .1
 ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعنواف البحث ومتغيراتو. .2
 تفتح آفاقًا أماـ ابحاث أخرى في نفس المجاؿ. .3
 التساؤالت مصاغة بشكل دقيق وواضح ال لبس فييا. .4
 تتسـ بالواقعية والقابمية لمبحث والدراسة. .5
 تنبثق أسئمة البحث مف طبيعة المشكمة التي تتناوليا. .6

 رابعاا: أهداف البحث
 مصاغة بأسموب واضح ومفيـو ال يحتمل المبس أو الغموض. .1
 الصمة بمشكمة البحث وأسئمتو.وثيقة  .2

 خامساا: أهمية البحث 
مصاغة بطريقة واضحة مبررة بدقة أىمية الدراسة مف الناحيتيف النظرية  .1

 والتطبيقية. 
 ترتبط مباشرة بأىداؼ الدراسة ومشكمتيا. .2

 سادساا: فرضيات البحث
 مصاغة بطريقة واضحة )إما عمى شكل إحصائي أو تقريري(. .1
 عية إلجابات ألسئمة البحث.تعبر عف تخمينات واق .2
 قابمة لالختبار باألساليب االحصائية المناسبة. .3
 شموليا لجميع متغيراتو. .4
 بثقة مف نتائج البحوث السابقة ذات العالقة.  من .5
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 سابعاا: حدود البحث
 مصاغة بشكل واضح ومحدد. .1
 تتضمف الحدود الزمانية والمكانية والبشرية. .2

 ثامناا: مصطمحات البحث
 عممية واضحة ودقيقة. مصاغة بمغة .1
 تغطي التنوع في وجيات نظر الباحثيف في تعريفيا وفقًا لموضوع البحث. .2
 تتضمف التعريفات االجرائية التي يتبناىا الباحث. .3
 : االطار النظري والدراسات السابقةتاسعاا 
 يتناوؿ الجوانب المرتبطة مباشرة بموضوع البحث. .1
 ي.مصاغ بوضوح بما يتفق مع لغة البحث العمم .2
 تتصف المعمومات الواردة في االطار النظري بالترابط والرصانة والحداثة. .3
 يبرز شخصية الباحث في اآلراء والمناقشة التي يطرحيا. .4
يتضمف استقراء لألطر النظرية المعاصرة باتجاىاتيا المتعددة مع مراعاة حجـ  .5

 االجتيادات في موضوع البحث.
 اسات السابقة.يبرز الفرؽ بيف الدراسة الحالية والدر  .6
 يشير الى مدى استفادة الباحث مف الدراسات السابقة. .7

 عاشراا: مجتمع البحث والعينة
 تحديد إطار مجتمع البحث بشكل مفصل ودقيق. .1
 تنظيـ بيانات مجتمع البحث وعينتو في جداوؿ أو أشكاؿ مناسبة. .2
المجتمع يتناسب حجـ العينة مع القواعد العممية الصحيحة التي ترتبط بحجـ  .3

 المستيدؼ.
أسموب المعاينة المتبع في اختيار العينة يتناسب مع طبيعة المجتمع  .4
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 المستيدؼ.
 

 حادي عشر: أداة البحث  
 تمثل االداة االنسب لتحقيق أىداؼ البحث. .1
 توضح آليات إعدادىا وتحقيقيا لممعايير المطموبة. .2
 عباراتيا مصاغة بشكل دقيق وواضح. .3

 االحصائيثاني عشر: التحميل 
 تحديد مفاتيح التحميل االحصائي بشكل دقيق وسميـ. .1
 استخداـ االختبارات االحصائية التي تنسجـ مع فرضيات البحث. .2
 استخداـ طرؽ تحميل احصائي تنسجـ مع طبيعة عينة البحث ومجتمعو.  .3

 ثالث عشر: نتائج البحث  
 ألسئمة البحث.عرض النتائج بجداوؿ متسمسمة واضحة دقيقة العناويف وفقًا  .1
 تتسـ صياغة النتائج وتحميميا بالقوة والرصانة. .2
 ابراز شخصية الباحث في عمميات التحميل والتفسير. .3
 مراعاة الربط بيف نتائج البحث ونتائج البحوث والدراسات السابقة. .4
ربط البيانات المستخدمة في تفسير النتائج مع البيانات المستمدة مف التحميل  .5

 االحصائي.
 عشر: المقترحات والتوصياترابع 
 ترتبط ارتباطًا مباشرًا بموضوع البحث ونتائجو. .1
 مصاغة بطريقة عممية واضحة ومحددة. .2
 تتسـ بالواقعية والقابمية لمتحقيق. .3

 خامس عشر: توثيق البحث
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 تتصف مصادر البحث ومراجعو بالحداثة العممية. .1
 نبية(.تتصف بالتنوع بحيث تشمل )كتبًا ومجالت ودراسات عربية وأج .2
 مرتبة بشكل ىجائي يراعي أصوؿ وقواعد النشر المطموبة. .3
 تطابق عدد المراجع في المتف مع القائمة. .4
 يتناسب عدد المراجع مع موضوع البحث. .5

 سادس عشر: تنظيم البحث
 ترتيب عناصر البحث بشكل جيد. .1
 مراعاة الدقة المغوية )قواعد الكتابة والترقيـ وقواعد الصياغة(. .2
 الباحث بمتطمبات االقتباس والتوثيق.التزاـ  .3
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