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في البجاية يتم اطالع بشكل عملي وتعليم الطلبة على طريقة البحث بالنت وخصوصا استعمال محرك بحث
الباحث العلمي( )google scholarواالطالع على برامج إدارة المراجع وكيفية ربطها بمحرك البحث.

خطوات اعداد البحث العلمي (البدء بالبحث)
يختلف العلماء والمهتمون في البحث العلمي في تحديد خطوات اعداد البحث العلمي
واجراءات تنفيذه ،كما يختلفون حول اولويات الخطوات في اجراءه وتسلسلها تبعا" الختالف رؤيتهم
واجتهاداتهم لمثل تلك الخطوات.
عموما يمكن تحديد خطوات اعداد البحث العلمي كاالتي:
 .1اختيار مشكلة (موضوع) البحث وتحديدها
 .2جمع المادة العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث (الدراسة).
 .3تحديد اسئلة البحث
 .4تحديد اهداف البحث واهميته
 .5تحديد مجتمع (نطاق) البحث وعينته
 .6تحديد حدود البحث
 .7تحديد فرضيات البحث.
 .8اختبار فرضيات البحث باستخدام مناهج البحث العلمي (العملي).
 .9التدوين
.11

تجميع االفكار

.11

صياغة وكتابة البحث

.21

فهرسة المصادر
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اختيار مشكلت البحث (اختيار مىضىع البحث)

ْٔ ٙأْى خطٕاخ انثؽس ٔكزنك أطؼثٓا َظشا ً ألًْٛرٓا  ,ار ذًصم يشكهح انثؽس انخطٕج االٔنٗ ف ٙخطٕاخ
انًُٓط انؼهً ٙف ٙانثؽس ،عٕاء ف ٙانؼهٕو انطثٛؼٛح او االَغاَٛح .
ٔاخرٛاس انًٕضٕع ٚكٌٕ تاؼذٖ طشٚمر: ٍٛ
األٔنٗ  :اخرٛاس انًٕضٕع مه قبل الباحث .
ْٔ ٙاألعهى ٔاأليصم  ,ألٌ انثاؼس ْٕ انز٘ عٛرٕنٗ يٓاو تؽصّ ْٕٔ انًرظشف فٚ ْٕٔ ,ّٛخراس
انًٕضٕع تُاء ػهٗ يٕٛنّ ٔسغثاذّ ٔلذساذّ ٔئيكاَٛاذّٚٔ ,ؽغٍ انرفكٛش ف ٙاخرٛاس انًٕضٕع يُز
انذخٕل ف ٙانذساعح انعايؼٛح .
انصاَٛح  :اخرٛاس انًٕضٕع يٍ قبل األستاذ المشرف .
ٔٚضطش ئن ّٛف ٙانغانة يٍ نى ٚرًكٍ يٍ اخرٛاس انًٕضٕع أشُاء انذساعح انعايؼٛح أٔ تؼذْأْ ,زِ
انطشٚمح لز ذكٌٕ أٔنٗ ئر ٚرٕافش نذٖ انًششف يٕضٕػاخ يًٓح ذظهػ نهكراتح فٓٛا .
يشكهح انثؽس (يٕضٕع انثؽس)  ْٙٔ :ػثاسج ػٍ ذغاؤالخ ذذٔس ف ٙرٍْ انثاؼس أٔ ئؼغاعّ تٕظٕد خهم يا
أٔ لظٕس أٔ ضؼف أٔ ستًا غًٕع ف ٙظاَة يؼٚ ٍٛشٚذ انثاؼس دساعرّ.
َغرطٛغ انمٕل ئٌ أطؼة ػمثح ٚماتهٓا انثاؼس انًثرذب ْ ٙاخرٛاس يشكهح انثؽس  ,ئال اٌ ْزِ انظؼٕتح ذرٕاسٖ
يغ انًًاسعح ٔػًم انكصٛش يٍ انثؽٕز .
ٚؼشف عاَذسص يشكهح انثؽس تأَٓا ( ؼانح ذُرط ػٍ ذفاػم ػايه ٍٛأٔ أكصش ذفاػالَ ُٚؽذز ؼٛشج أٔ غًٕضا َ أٔ
ػالثح غٛش يشغٕب فٓٛا أٔ ذؼاسضا َ ت ٍٛخٛاس ٍٚال ًٚكٍ اخرٛاس أؼذًْا دٌٔ تؽس أٔ ذؽش ).
االػتباراث التي يجب أن تراػى ػند تحديد مشكلت البحث
 .2أٌ ذكٌٕ انًشكهح فَ ٙطاق ذخظض انثاؼس ،أ أٌ ذكٌٕ ضًٍ اْرًاياذّ انثؽصٛح.
 .1أٌ ذكٌٕ راخ لًٛح ػهًٛح ٔػًهٛح ،أ٘ ذكٌٕ يًٓح يٍ انُاؼٛح انؼهًٛح أٔ تانُغثح نهًعرًغ أٔ نالشُ ٍٛيؼا ً
 .3أٌ ذرغى تانؽذاشح  ،أ٘ نى ٚرى ذُأنٓا يٍ لثم ْٔزا ٚؼُ ٙيؽأنح انرطشق نعٕاَة ظذٚذج .
 .4أٌ ال ذكٌٕ راخ يٕضٕػاخ ٚظؼة ذُأنٓا نؽغاعٛرٓا تانُغثح نهًعرًغ.
 .5أٌ ذكٌٕ انًشكهح لاتهح نهثؽس.
 .6أٌ ٚكٌٕ انًٕضٕع يؽذدا ً ٔنٛظ ػايا ً ٚؽرٕ٘ ػهٗ كصٛش يٍ انًشكالخ انفشػٛح.
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طرائ ق تمكه الباحث أن يتؼرف مه خاللها ػلى المشكالث والظىاهر التيي تتيتحق الدراسيت (ميه اييه تح يل
ػلى فكرة او مشكلت البحث؟) :
 ذؽذٚذ انثاؼس نهًعال انز٘ ٚشغة دساعرّ ٔٚرؼهك تًغرمثهح انًُٓ. ٙ اعرشاسج انًرخظظ ٍٛف ٙانًعال انؼهً. ٙ انخثشج انؼهًٛح نهثاؼس ٔاعرشاسج انًًاسع ٍٛف ٙيعال انرخظض . ؼذاشح انًٕضٕع ٔذغاسع األؼذاز . انؼًم يغ فشٚك ػًم يٍ انثاؼص. ٍٛ-

ئػادج تؽس عثك ئظشاؤِ .

 ذٕطٛاخ انذساعاخ انغاتمح ٔانًإذًشاخ ٔانُذٔاخ .ٔ -عائم اإلػالو .

أخطاء تقغ ػند تحديد مشكلت البحث :
 اخرٛاس يشككهح ٔاعكؼح انُطكاق ذؽركاض ئنكٗ فشٚكك ػًكم يرخظكض ٔيرفكشؽ ال ٚغكرطٛغ تاؼكس ٔاؼكذ ئنكٗذغطٛرٓا .
 انشكٌٕ ئنٗ اخرٛاس أٔل يشكهح ذخطش ػهٗ تال انثاؼس دٌٔ انرفكٛش ف ٙيشكالخ اخشٖ . لذ ٚغؼٗ انثاؼس ئنٗ َٕع يٍ انًصانٛح ف ٙذفكٛشِ انًغكرًش ٔانضائكذ ػهكٗ انؽكذ انًؼمكٕل نثؽكس يشككهح نكىٚغثمّ ئنٗ تؽصٓا أؼذ .
 -انشكاكح ٔػذو انٕضٕغ ف ٙأعهٕب كراتح يشكهح انثؽس .
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جمغ المادة الؼلميت والدراساث التابقت ذاث ال لت بمىضىع البحث (الدراست)

تؼذ ذؽذٚذ يشكهح انثؽس تذل ٍح يرُاٍْ ٛح التُذ يٍ انثذء تعًغ انًؼهٕياخ ؼٕل انًٕضٕع انز٘ ذ ّى اخرٛاسِ يٍ
يظادس يرؼذدجٍ تششط ْ
أٌ ذكٌٕ يٕشٕلحً ،فًٛكٍ نهثاؼس اإلعرؼاَح تأتؽا ٍ
ز عاتم ٍح ٔانؽذٚصح فَ ٙفظ يعال تؽصّ،
ة ٔيعهّذا ٍ
خ ٔيٕعٕػاخٍ ،أٔ اعرخذاو اإلَرشَد نهثؽس ػٍ انًؼهٕياخ تششط اػرًاد يٕالغ ػهًٍ ّٛح
أٔ كر ٍ
يٕشٕلحٍ ،أٔ االعرؼاَح تانذَّٔسٚاخٔ ،انًعالخ انؼهًّٛحٔ ،انُششاخ انؼهًٛح،
ٔانرماسٚش انغُٕٚح ؼٕل انًٕضٕع ػهٗ ؼغة طثٛؼح انًٕضٕع ،أٔ
اعرشاسج أطؽاب انخثشج ٔاالخرظاص يٍ انؼهًاء ٔاألعاذزج رٔ٘ انخثشج
ٔانًكاَح انؼهًّٛح ٔانؼًهّٛح.

ا٘ ٚرى ظًغ انًادج انؼهًٛح تؼذج أشكال يُٓا انمشاءج أ انًُالشح ٔاالعرثٛاٌ .
أٔال – انمشاءج :
ْٔ ٙيا ال ٚرمُّ انعًٛغ ٔ ,نٓا أعهٕتٓا ٔرٔلٓا ٔ ,خطٕاذٓا ٔيشاؼهٓا  ,ؼٛس ذثذأ تانمشاءج االعركشافٛح أ٘
انمشاءج تاالطالع انغشٚغ ػهٗ فٓاسط انًشاظغ انؼايح ،شى ػهٗ فٓاسط انكرة انخاطح راخ انؼاللح
انٕشٛمح تانثؽس.
شى انمشاءج ترؼًك ا٘ يشؼهح انرؼًك ٔانرثؽش ف ٙانعضئٛاخ ٔانمشاءج انشايهح نهًشاظغ األطهٛح ٔانصإَٚح
ٔانمذًٚح ٔانؽذٚصح.
ُٔٚثغ ٙنهثاؼس أٌ ُٚظى أٔلاذّ نهمشاءج ٔاالطالع يشاػٛا نظشٔفّ انظؽٛح ٔنمٕاِ انزُْٛح ٔانعغًٛح ,
تؽٛس ال ٚكٌٕ األيش فٕضٗ  ,كزنك ػه ّٛأٌ ٚخراس انًكاٌ انًُاعة انثؼٛذ ػٍ انضٕضاء.
شاَٛا – انًُالشح ٔاالعرثٛاٌ :
ٔرنك ػٍ طشٚك عًاع ٔيُالشح أْم انؼهى انًخرظ , ٍٛئيا يثاششج  ْٕٔ ,يا ٚغًٗ تاالعرثٛاٌ انشفٓ, ٙ
ٔئيا تًشاعهرٓى كراتٛا ْٕٔ يا ٚغًٗ تاالعرثٛاٌ انكراتٔ , ٙطشٚمح االعرثٛاٌ انشفٓ ٙأٔنٗ ٔأَفغ يٍ طشٚمح
االعرثٛاٌ انكرات ْٕٔ ٙأيش ال ٚخفٗ ػهٗ أؼذ .
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