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يتطلب من الباحث جهداً تنظيمياً، ودقة لُغويةً،  - شكالً وتحريراً -  إن إخراج البحث: مقدمة

أو في كتابة التقرير  Research Project) مشروع البحث(سواء أكان ذلك في إعداد الخطة 

؛ ذلك أن العمل العلمي ينبغي أن يظهر في حلَّة تليق بجالل  Final Reportالنهائي للبحث 

بحث تخرج، (البه على اختالف المستوى أو الدرجة العلمية العلم و قيمة طلبه، ومكانة ط

  )دبلوم، ماجستير، أو دكتوراه

مهارات  على بقد تدر ،في كل المراحل قبل الدكتوراه ،كما يجب التأكُّد من أن الباحث

ى أصالة وجِدة المشكلة أو أما في مرحلة الدكتوراه فعلى الباحث أن يتحر .وأتقنها البحث

نتائج بحثية جديدة تضاف إلى البناء المعرفي لمجال إلى  حثي؛ حتى يصلالموضوع الب

بين  ةأو تبرز عالقات جديدة لم تكن معلوم ،أو تسهم في حّل مشكلة في واقع مجاله ،دراسته

  .عناصر موضوعه البحثي

  :الخطة والتقرير النهائي: موجز حول إخراج البحث العلمي ما يلي وفي

  

 :اختيار الموضوع .1

 ما مدى قابلية الموضوع للبحث؟ وما: منها عدة أسئلة ان يواجهالموضوع يجب  إختيار

 أساسيهو  هل أم لحل مشكلة في الواقع؟  : تطبيقيهل هو  ،؟جديد هل هو، وأهميته؟ فائدته

هل  ي للمجال؟ هل توجد إمكانية إلتمام الباحث لدراسته؟ أوالمعرفالبناء م في إثراء هِسي

بمعنى آخر  اة؟ أم هل تضيع الفكرة فتودي إلى ضياع الوقت والجهد؟يخلص إلى نتائج متوخ

 هاأو إعداداألدوات ، واألدوات، وسهولة الحصول على المراجعالمصادر وتوافر ما مدى 

  إلجابة على أسئلة البحث؟لوتطبيقها في جمع البيانات الالزمة للتحقق من صحة الفروض أو 

  

  :المبدئية الخطة .2

 ن تكون الخطةأويجب .  ةيقدق بصورةوالهيكل العام ة اوين الرئيستتناول الخطة العن

يجمع ويرتب وينظم لللباحث كي يسير في بحثه لطريق واضحة المعالم، بحيث تنير ا

دقيقةبطريقة منهجية  هل نتائج بحثن ويحلّبياناته ويدو.  
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  :الخطة هيهذه وأهم عناصر 

بصفة عامة، ثم االنتقال إلى ذكر البحث وع د لموضتحتوي على فقرات تمه :المقدمة العامة 

، الدراسات السابقة، وأسئلته ،هضياترف ،هأهدافالبحث،  إشكالية اختيار وأسباب أهمية

 هحدودطريقته، أدواته، عيِّنَتُه، و(وإجراءاته المتبع منهجوالصعوبات التي قد تعترضه، وال

تقرير البحث النهائي الذي لشكل المقترح  ونظامه هتخط، همصطلحات ،)أساليب اإلحصاء

  :تياآل بيرتيراعى فيه الت

  .ولد للفصمقدمة قصيرة تمهيحتوي على  :األول الباب

  .احثمبد للتمه قصيرةمقدمة يحتوي على  :األولالفصل 

  .طالبمد للمقدمة قصيرة تمه على يحتوي :لمبحث األولا

  .رقامد لألمقدمة قصيرة تمه علىيحتوي  :األولالمطلب 

  .لةبعض الدراسات المطوإليه وقد تحتاج : ... المقصد       

  ...)أ، ب ، ج، ( أو أكثر يحتوي على حرفين .1

لنتائج التي على او ،أبرز األفكار التي تطرق إليها الباحثحتوي على تو(  :الخاتمة العامة

 ، ثمبأبوا: مة إلىمقس التقرير النهائي المقترحةتكون هيكلية  أن بمعنى  .)اخلص بحثه إليه

إلى في النهاية  لنصل ....... أرقام، فأحرفمقاصد فثم  الب، ثم مطاحثثم مب ولفص

  .وخالصة عامة الخاتمة

     

 :)التجميع( يلبحثمتن التقرير ا .3

من ، بحيث البد اًصعبة، تتطلب منهجا ودقة ومنطق مرحلة مرحلة التجميعتعتبر 

 حترم قواعد اللغة العربيةي صياغة البحث بكثير من العناية وبأسلوب واضح وبسيط

  .واإلمالء

  

  



  جامعة الجنان -  في كتابة البحث دليل الباحث

  

4 
 

   :للبحثعداد الشكلي وفي العموم، يتضمن اإل

 عنوان.... و مبحث أو مطلبأفصل باب أو يجب أن يكون لكل  :العناوينوضع . أ

كما ينبغي أن تكون .الفكرة التي ستناقش عن بدقة يعبِّرمحتوى الذي يتبعه وأن ال عنيعبر 

   .توازنة فيما بينهامترابطة ومهذه العناوين 

تستعمل الهوامش لشرح بعض النقاط الغامضة، أو توضيح  :الهوامش واإلحاالت .ب      

  .، أو لإلحالة إلى مرجع معين أو لذكر المصادر البيبليوغرافيةالمستخدمةبعض المصطلحات 

وتوضع الهوامش في أسفل الورقة بطريقة مرقمة متكررة في كل صفحة، وهو يخضع 

ثم إعادة كتابة الرقم  المنقولة والمقتبسة مام الفكرةأوضع رقم  يجبترتيبية بحيث لمبادئ 

  :مام حالتينأوهنا نكون  .في الهامشنفسه 

ع المقتبس وضمثل المنهجية ، مع ضرورة مراعاة األصول )الحرفي(قتباس اال -

   .، وغيرها"  "حرفيا بين شولتين 

ن يلتزم الباحث بالدقة أيجب  فإنه ،)أو بتصرف( قتباس غير حرفيأما إذا كان اال -

 ".بتصرف"، مع ضرورة إضافة عبارة عادة صياغة الفكرةإعند  مانة العلميةواأل

ومكان  ،ورقم الصفحة ،وتاريخه ،وفي الحالتين يجب ذكر المرجع، ومؤلفه، ودار النشر

ضرورة وضع النص المترجم : وفي حال االقتباس من المراجع األجنبية .النص المقتبس

 .والنص األجنبي في متن الدراسة واإلشارة إلى المرجع في الحاشية

، وتجنب ضح ختيار أسلوب بسيط وواايستحسن عند تحرير البحث  :األسلوب .ج

؛ ثرات البالغيةمؤلا إلى دون اللجوء، دقةالتركيز على األفكار األساسية بكل والغموض، 

ة التعبير وانسياب سالتزام سالو ،للغةسالمة قواعد احترام و ا. خير الكالم ما قّل ودّلو

    ).ترابط الِفقَرة، الجمل المساندة، الربط بين الجمل، الجمل الرئيس(قرة األسلوب وصحة الِف

 مشروعالمستقبل في يغلب استخدام ( األزمنةاستعمال تحري الدقة في يجب كما 

 الترقيمعالمات و ..) .يماضالحاضر، والوفي التقرير النهائي يمكن استخدام صيغة البحث، 

Punctuations .  
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 "نحن" "أنا"، أو استعمال لفظ ستفهامية والتعجبيةعدم اإلكثار من الجمل اال كما يجب

في حدود " اتعباريمكن استخدام لغة أكثر تواضعاً مثل ا مإن ..."عتقادنااحسب " "حسب رأينا"

  ...."بما توجد عالقةر"، و " يظن الباحث"، أو "البحثولقد توصل "أو " الباحث علم

ق إليها وللنتائج التي يعرض الباحث في الخاتمة، ألبرز األفكار التي تطر: الخاتمة. د

، كما يتعين عليه إبراز أسئلتهاالدراسة أو  فروضخلص بحثه إليها، وذلك بحسب تسلسل 

  .يال موضوع بحثه، متوخياً في ذلك الدقة والموضوعية والتجردرأيه ووجهة نظره ِح

في  -أو الفرنسية  العربية واإلنجليزية: باللغتين –للبحث  يضع الباحث خالصة .هـ

  .بداية رسالته

يتعين على الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، أن يرفقوا  :الفهارس. و

 :برسائلهم وأطاريحهم مجموعة من الفهارس بحسب ما تقتضيه موضوعات أبحاثهم

 .فبائياً، كل مادة تحت الحرف الذي تنتمي إليهترتب المواد موضوع الفهرسة أل •

ضرورة تدوين اسم السورة ورقم اآلية، : ، والحديث الشريفبالنسبة للقرآن الكريم •

أخرجه .. متفق عليه: ودقة تخريج الحديث بشكل واٍف، وعدم االقتصار على

   ...البخاري

 .يهمامصدرلإجالالً  ؛وضع جزء كامل المعنى، يفي فهرسي اآليات واألحاديث •

 .توضع ترجمة لألعالم غير المشهورين، واألماكن واأللفاظ الغريبة •

 .الصفحة التي تحمل ترجمة يكتب رقمها داكناً •

 .يتم تحقيق الشِّعر غير المنسوب •

 ...)1(ابن القيِّم: تسجل أسماء المشاهير في الترتيب األبجدي للقب أو اسم الشهرة •

 .بعد صفحة الشكر الفهرس في بداية البحث ضعالشائع في البحوث العلمية، أن يوو •

يضع الباحث في الورقة األخيرة من البحث اسم البحث : الورقة األخيرة. ز

  .والتخصص الدقيق والكلمات المفتاح للبحث شرط اال تتجاوز عشر كلمات

  

                                                 
تحقيق محمد الفقي ، بيروت ، .  مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين): ب ت(. ، محمد بن أبي بكر ابن القيم)  1

 .تاريخ النشر، الطبعة، ج، ص .دار الكتاب العربي
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 :الكتابة والتحريربعض سمات  .4

ى بعناية ظأن تح من البد، و نسخ محتوى البحث هي آخر مرحلة يقوم بها الباحث

بالنسبة  )16(، وحجم )Simplified Arabic(للغة العربية نوع الخط اختيار كبيرة، من حيث 

نوع الخط أن تكون ب أما العناويين فال بد -"مفرد"و التباعد بين أسطر المتن  – لمتن البحث

)Simplified Arabic(  ،سود وبحجمألكن بلون نفسه )28(للفصول و) 36(لألبواب) 48( 

ترقيم ويراعى  .لألحرف) 18(لألرقام و )20(و للمقاصد )22(للمطالب و) 26(مباحث ولل

رس، كما يجب التأكد من تطابق االصفحات بشكل صحيح، والتأكد من تطابقها مع الفه

  . الهوامش مع أرقامها

  )متن البحث دون المراجع والمالحق(  :عدد الصفحاتفيما يتعلق ب: مالحظة

، ) 2+3(نظام الوحدات  يعتمدونلمن  صفحة كحد أدنى 100: الماجستيرث بالنسبة ألبحا •

فعدد الصفحات اليقل ) 2+4(أما طالب الدراسات اإلسالمية أو من يدرسون بالنظام السابق 

  صفحة ) 250(ئتين و خمسين صفحة وال يزيد عن م) 150(وخمسين عن مئة 

 .صفحة كحد أقصى 400وى صفحة كحد أدن 300: الدكتوراه هيبالنسبة ألطروحة و  •

ونوعية معنى البحث ومبناه هي  ،فجودة وتفرد ،مع ضرورة مالحظة أن األمر ليس كمياً •

  .األهم

 يسارسم في األعلى وال) 2(ن اثنا فهي :جوانب الصفحاتالمسافات المتروكة بين أما 

سافة لتجليد لترك م( سم إذا كان البحث باللغة العربية) 3( فهو: واألسفل، أما يمين الورقة

  .)البحث

ول عنه ؤمس. كل ما يشوب بحثه فكرة وموضوعاً وشكالً وتنظيمال عن وؤوالباحث مس

 و مبنى جيداً وفّ.. وسيسأل عنها في الدنيا واآلخرة(معنى قه اهللا لإلحسانلذا فليستعد(  
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  :عملية نماذج .5

  الخطة  . أ

  :ولاأل الباب

  :ولاألالفصل 

  :ولاألالمبحث 

  :ولاألالمطلب 

  : المقصد األول    

1.  

  .أ

  .ب

  .نفسها الطريقةب خرىاأل بواباألم سقَتُوهكذا 

  وحجمه الخطّنوع   . ب

  48حجم ) Simplified Arabic(: الباب األول
   36حجم ) Simplified Arabic( :ولالفصل األ
  28حجم ) Simplified Arabic( :ولالمبحث األ

  26حجم ) Simplified Arabic( :ولالمطلب األ
   22حجم  )Simplified Arabic( :المقصد األول               

1. )Simplified Arabic ( 20حجم  
  18حجم ) Simplified Arabic( .أ

  16حجم ) Simplified Arabic( :نَص المحتوى
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مع ضرورة  )12(حجم ب) Simplified Arabic(الخط وتكتب ب :الهوامش واإلحاالت. ج

 المصادر أوالً ثم المراجع: على الشكل التالي فصل المصادر عن المراجع و ترتيبها

األطاريح والرسائل الجامعية، الموسوعات، المعجم، المجالت والجرائد،  ،الكتب( باألولويات

من  وفيما يلي نماذج متنوعة). المؤتمرات، األحاديث اإلذاعية، المحاضرات والمراسالت

  :التوثيق

  :كتاب -1
، الكويت، المجلس  ، سلسلة عالم المعرفةال حقوق.. ضرورات ، م وحقوق اإلنساناإلسال): 1985مايو (محمد عمارة  *

  .89: عدد، الوطني للثقافة والفنون واآلداب

  :رسالة -2
أطروحة  دكتوراه غير " القّيم في كتابات زكي نجيب محمود، دراسة تحليلية):"1996(عثمان عبد المعز رسالن * 

  .منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا

  :دورية أو مجلة -3
- 93، صـ صـ 35: ، عدد مجلة المسلم المعاصر" اإلجهاض في الدين والطب والقانون) "1983: (حسان حتحوت* 

103.  

 :مؤتمر -4
ورقة مقدمة " القيم األخالقية لدى طالب الثانوية العامة وعالقتها بخلفيتهم المعرفية): "1995(كمال عبد الحميد زيتون  *

، ، الجمعية العربية للمناهج وطرق 10/8/1995- 7،  "21التعليم الثانوي وتحديات القرن "علمي السابع المؤتمر الفي 

  .35-1، صـ صـ 1التدريس، مجلد 

عنوان المرجع  ،تاريخ النشر إسم مؤلف المرجع،: عند توثيق كتاب الحظ هذا الترتيب

كانت غير النشر، ، الطبعة إن  دار، )المدينة والبلد(مكان النشر  ،، المحقق او المترجمكامال

  .، رقم الصفحةاألولى
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