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 معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

  بن شعیب أحمد :األستاذ      ماستر السداسي األول السنة األولىمنھجیة البحث العلمي       :محاضرات مقیاس

  

  

 :أجزاء البحث العلمي - 1
  :وأجزاؤه ھي, یتركب البحث العلمي من عدة أجزاء وأقسام تتكامل في مجموعھا في ھیكل بناء البحث العلمي المعد

  .العنوان -1 

 المقدمة -2 

 جذع البحث -3 

 الخاتمة -4 

 مالحق البحث -5 

 الفھرس -6 

 العنوان :أوال

ویشتمل على كافة  الموضوع أو المشكلة أو الفكرة محل الدراسة والبحثعنوان البحث العلمي ھو عنوان ودلیل 

 .عناصر وأجزاء ومقدمات وتفاصیل البحث بصورة واضحة دقیقة شاملة ودالة

 :یخضع اختیار العنوان لعدة ضوابط وأحكام موضوعیة وشكلیة ومنھجیة لعل أبرزھا ما یلي

 .محدد بعیدا عن العمومیات واإلبھام وقبو التأویل وأكثر من تفسیرمع سھولة الفھم في إطار  :الدقة والوضوح -أ  

فال یكون مختصرا جدا ال یوضح أبعاد الموضوع وال طویال  :اإلیجاز بدون إخالل بعیدا عن اإلطالة المملة -ب  

 .فضفاضا ممال یحتمل كل التفسیرات والتفصیالت

المسمى واختیار موضوع محدد في مسماه البد أن یعكس فاالسم البد أن یدل على  :أن یدل على المحتوى -ج  

 .محتواه في إطار من التخصص الدقیق

  .لتمیز الباحث عن غیره من الباحثین ومن ثم یبتعد عن األنماط التقلیدیة :الحداثة والتفرد وإثارة االھتمام - د  

  

 المقدمـة :ثانیا

والمدخل الرئیس والشامل والدال على آفاق موضوع البحث في منھجیة البحث العلمي المقدمة ھي االفتتاح العام   

 وجوانبھ المختلفة

حیث یقدم الباحث ، وتتضمن المحاور األساسیة للبحث بصورة مركزة وموجزة ومفیدة ودالة في ذات الوقت  

ملخصا ألفكاره واتجاه موضوع البحث من الناحیة النظریة ویحدد مشكلة البحث وأھمیتھا واألھداف التي یرمي إلى 

  أجزاء البحث العلمي :ثامنةالمحاضرة ال
 



كما یشیر أیضا إلى مجاالت البحث والفروض التي وضعھا لالختبار و منھجیة البحث العلمي الذي اتبعھ ، تحقیقھا

یة اختیارھا والصعوبات التي اعترضت طریق البحث والخطوات في دراستھ واألدوات التي استخدمھا وكیف

 .المیدانیة التي اتخذت في جمع البیانات أو تحقیقھا

تتمثل وظیفتھا األساسیة في تحضیر وإعداد ذھنیة القارئ لفھم موضوع البحث وقراءتھ فھو یشكل فكرتھ ورأیھ  و  

وبالتالي توضح مدى اقتناع القارئ باالستمرار أو ، یةعن البحث بدایة من تحلیل المقدمة ومدى منھجیتھا العلم

  .التوقف في قراءة البحث

ألن ھذا  ولھذا ینصح كثیر من المشرفین بأن تكتب المقدمة بعد االنتھاء من كل أجزاء البحث بما في ذلك الخاتمة  

 .یتیح كافة الرؤى واآلراء أمام الباحث لیضفي عنایة وأھمیة على المقدمة

 :ي المقدمةویشترط ف  

 .ـ اإلیجاز ـ الدقـة ـ الوضوح ـ الداللة على الموضوع

 :تتكون المقدمة من العناصر التالیة  

إبراز أھمیة ودواعي البحث یمثل المدخل الرئیس ألي بحث سواء ألسباب اختیار البحث  :ـ أھمیة ودواعي البحث

 .البحث فال بد من إبراز ذلك في المقدمةأو تحدید مسار البحث أو بلورة مشروع ) الذاتیة والموضوعیة( 

 فأساس قیام البحث والھدف منھ ھو حل مشكلة محددة یذكرھا الباحث في المقدمة :ـ اإلشكالیة والفرضیات

ویضع منذ البدایة الفرضیات التي اقترحھا لحل ھذه اإلشكالیة بحیث یصل في نھایة بحثھ إلى اإلجابة عن استفسار 

 لبحث؟ وھل تحقق إثبات فرضیة البحث والبرھنة علیھا؟ھل حلت مشكلة ا :أساسي

 :ـ خلفیة عن الموضوع

 :ـ ھیكل الموضوع

 :ـ المنھج أو المناھج المتبعة

 :ـ الدراسات السابقة

یكون بذكر األھداف التي یسعى إلیھا الباحث وكذا أھمیة النتائج التي قد یتوصل إلیھا البحث  :ـ أھداف البحث

  .یجیب عنھا البحثوأھمیة األسئلة التي 

 المتن أو الجذع الرئیس للبحث :ثالثا

ألنھ یتضمن كافة األقسام واألفكار والعناوین والحقائق , وھو الجزء األكبر واألھم والحیوي في البحث العلمي  

 .األساسیة والفرعیة التي یتكون منھا موضوع البحث العلمي

من مناھج وطرق البحث، وأسلوب الكتابة والتحریر كما یشتمل على كافة مقومات صیاغة وتحریر البحث   

, واإلبداع واالبتكار, واألمانة العلمیة, وقواعد اإلسناد وقواعد توثیق الھوامش, وقوانین االقتباس, والصیاغة

 .وشخصیة الباحث

  .كما یشتمل على كافة عملیات المناقشة والتحلیل والتركیب لجوانب الموضوع  

 



 الخاتمـة :رابعا

خاتمة البحث ھي عرض موجز مركز وشامل لكافة المراحل والجھود واألعمال التي قام بھا الباحث خالل   

 .وھي حوصلة مختصرة للنتائج والحقائق التي توصل إلیھا من خالل بحثھ, مراحل عملیة إعداد البحث

 .غلب علیھاكیفیات الت كما تتضمن عرض لكافة العراقیل التي قامت أمام عملیة إعداد البحث و  

  : إجابة مختصرة ومركزة ومفیدة على السؤال الذي یقول ھي عبارة عن الخاتمة  

 كیف قام الباحث بإعداد بحثھ وإنجازه؟ وما ھي النتائج التي تم التوصل إلیھا؟

  : وذلك عكس المقدمة التي تشكل إجابة مختصرة ومركزة ومفیدة على السؤال الذي یقرر  

 .الباحث بإعداد بحثھ حول ھذا الموضوع؟لماذا وكیف یقوم 

ویشترط في الخاتمة الجیدة أال تتضمن جدیدا لما تم القیام بھ والحصول علیھ من نتائج علمیة نھائیة، وآراء   

  .واجتھادات في البحث

 المــالحق :خامسا

القانونیة التي اعتمد علیھا غالبا ما تحتوي البحوث العلمیة على مالحق أو ملحق یتضمن الوثائق الرسمیة أو   

فإذا تضمن البحث , أو صور حیة أو أدلة وعینات, أو تتضمن وثائق تاریخیة, واستغل مادتھا في بحثھ, الباحث

 .ملحقا فإنھ یعتبر جزء من البحث

 سرالفھــ :سادسا

یبین أھم العناوین ھو إقامة دلیل ومرشد في نھایة البحث , المقصود بفھرسة موضوعات وعناوین البحث العلمي  

لیمكن االسترشاد بھ بطریقة عملیة , وأرقام الصفحات التي تحتویھا, األساسیة والفرعیة وفقا لتقسیمات خطة البحث

 .سھلة ومنظمة

 :كما یوضح المثال األتي, ویحتوي فھرس العناوین والتقسیمات األساسیة والفرعیة للبحث وأرقام صفحاتھا  

  الصفحة  عنوان البحث

    المقدمة -

    العنوان :الباب األول

    العنوان :الفصل األول

    العنوان :الفرع األول

    العنوان :المبحث األول

    العنوان :المطلب األول

    العنوان :الباب األول

    العنوان :الفصل األول

    و ھكذا الى نھایة الفھرس

 


