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 صياغت وكتابت البحث

  

 ()او الجانب العملي او المقترح منهج البحث المستخذم في الذراست .11

ِٕٙط اٌثؽس ٠ؼٕٟ األعا١ٌة ٚاإلظشاءاخ أٚ اٌّذاخً اٌرٟ ذغرخذَ فٟ ظّغ اٌث١أاخ ٚاٌٛطٛي ِٓ خالٌٙا إٌٝ 

 ٔرائط أٚ ذفغ١شاخ أٚ ششٚغ أٚ ذٕثؤاخ ذرؼٍك تّٛضٛع اٌذساعح. 

 ٠ٚعة ػٍٝ اٌثاؼس أْ ٠زوش فٟ خطرٗ: 

 أوصش ِٓ ِٕٙط (. ٔٛع ِٕٙط اٌثؽس اٌزٞ ع١غرخذِٗ فٟ دساعح ِٛضٛػٗ ، )ٚلذ ٠ؽراض العرخذاَ  .1

 اٌّثشساخ اٌرٟ أدخ ٌالػرّاد ػٍٝ ٘زا إٌّٙط. .2

إشاسج ِٛظضج ٌى١ف١ح اعرخذاَ ٘زا إٌّٙط، ٚف١ّا ٠ُغرخذَ ِٚٓ اٌعذ٠ش تاٌزوش أْ طث١ؼح اٌّشىٍح ٟ٘ اٌرٟ  .3

 .ذُؽذد ٔٛع إٌّٙط اٌزٞ ٠ّىٓ اذثاػٗ فٟ دساعرٙا

 

 نتائج الذراست .21

 اٚ ِخططاخ اٚ طٛس ؼغة طث١ؼح ِٛضٛع اٌذساعح تاٌثؽس. ٠عة روش ٔرائط اٌثؽس ٚلذ ذىْٛ تشىً ظذاٚي

 مناقشت الذراست  .21

 فٟ ٘زٖ اٌفمشج ٠رُ ِٕالشح ٔرائط اٌذساعح ٚذفغ١ش اٌؽاالخ اٚ اٌعذاٚي ٚاالسلاَ اٚ اٌّخططاخ اٚ اٌظٛس.

 االستنتاجاث .21

٠زوش ف١ٙا اٌثاؼس إٌرائط ٚاألفىااس اٌشئ١غا١ح اٌّغرخٍظاح اٌراٟ ذٛطاً إ١ٌٙاا فاٟ تؽصاٗ ِاغ رواش اٌرفغا١ش اٌؼٍّاٟ 

ٌٙزٖ إٌرائط ٚاالعثاب اٌؼ١ٍّح اٌرٟ ادخ اٌٝ اٌؽظٛي ػٍٝ ٘زٖ إٌرائط. ٚوزٌه ا٢ساء اٌرٟ أتاذا٘ا أشٕااء وراتراٗ . 

 ٍّٟ.ذٍه ا٢ساء اٌرٟ ذرشعخ ف١ٙا شخظ١ح اٌثاؼس ِٚشوضٖ اٌؼ
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 التىصياث والمقترحاث .21

فٟ ٘زٖ اٌفمشج ٠زوش اٌثاؼس ذٛط١اذٗ ِٚمرشؼاذٗ تخظٛص ذطا٠ٛش اٌثؽاس اٚ ذٛف١ال اٌثؽاس فاٟ ِٛضاٛػاخ 

 اخشٜ ....

 قائمت المصادر  .21

ذمرضٟ األِأح اٌؼ١ٍّح أْ ٠ُضّٓ اٌثاؼس خطرٗ لائّحً ذؽرٛٞ ػٍٝ ظ١ّغ اٌّظادس اٌرٟ اعرفاد ِٕٙا فٟ إػذاد 

االٔرٙاء ِٓ ذٕف١ز اٌخطح ٚوراتح اٌرمش٠ش إٌٙائٟ ٌٍذساعح ، ٠عة روش لائّح تاٌّظادس اٌرٟ خطرٗ، ٚوزٌه تؼذ 

ٚف١ّا ٠ٍٟ ّٔارض ٌى١ف١ح ذصث١د اٌّظذس ٚوراترح . ذُ االعرفادج ِٕٙا فٟ إػذاد خطرٗ ٚفٟ ذٕف١ز إظشاءاخ اٌذساعح

 لائّح اٌّظادس. 
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 -:صفات البحث الجيد

 :أْ ذرٛفش فٟ اٌثؽس اٌع١ذ ِعّٛػح ِٓ اٌششٚط ٚاٌّغرٍضِاخ اٌثؽص١ح األعاع١ح، ِصً ٠ٕثغٟ

اٌؼٕٛاْ اٌٛاضػ ٚاٌشاًِ ٌٍثؽس: إْ االخر١اس إٌّاعة ٌؼٕٛاْ اٌثؽس أٚ اٌشعاٌح أِش ضشٚسٞ ٌٍرؼش٠ل  .1

 تاٌثؽس ِٕز اٌٍٛ٘ح األٌٚٝ ٌمشاءذٗ ِٓ لثً ا٢خش٠ٓ

ؽس ضّٓ ؼذٚد ِٛضٛػ١ح ٚص١ِٕح ِٚىا١ٔح ٚاضؽح ذخط١ظ ؼذٚد اٌثؽس: ضشٚسج ط١اغح ِٛضٛع اٌث .2

اٌّؼاٌُ، ٚذعٕة اٌرخثظ ٚاٌّرا٘ح فٟ أِٛس ال ذخض ِٛضٛع اٌثؽس، ألْ اٌخٛع فٟ اٌؼ١ِّٛاخ غ١ش 

 .ِؽذدج اٌّؼاٌُ ٚاأل٘ذاف ذثؼذ اٌثاؼس ػٓ اٌثؽس تؼّك تّٛضٛع تؽصٗ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌؼٕٛاْ

اٌثؽس ِٚٛضٛػٗ ِغ إِىا١ٔاخ اٌثاؼس اٌزٞ ٠عة أْ اإلٌّاَ اٌىافٟ تّٛضٛع اٌثؽس: ٠عة أْ ٠رٕاعة  .3

٠ىْٛ ٍِّا تشىً ٚافٟ تّعاي ِٛضٛع اٌثؽس ٔر١عح ٌخثشذٗ أٚ ذخظظٗ فٟ ِعاي اٌثؽس، أٚ ٌمشاءاذٗ 

 .اٌٛاعؼح ٚاٌّرؼّمح

ذٛفش اٌٛلد اٌىافٟ ٌٍثاؼس: ضشٚسج اٌرم١ذ تاٌفرشج اٌض١ِٕح إلٔعاص اٌثؽس، ػٍٝ أْ ٠رٕاعة اٌٛلد اٌّؽذد  .4

اٌشعاٌح ِغ ؼذٚد اٌثؽس اٌّٛضٛػ١ح ٚاٌّىا١ٔح. فّصال أْ ِؼظُ اٌثؽٛز األواد١ّ٠ح ذرطٍة ذفشغا ٌٍثؽس أٚ 

 ذاِا إلٔعاص٘ا.

اٌثاؼس فٟ وراتح تؽصٗ ػٍٝ اٌذساعاخ اٌغاتمح ٚا٢ساء األط١ٍح اٌّغٕذج، ٚأْ ٠ىْٛ  اػرّاداإلعٕاد: ضشٚسج  .5

ٝ ا٢ساء ٚاألفىاس اٌّخرٍفح اٌّرٛفشج فٟ ػٍ ٚاالطالعدل١ما فٟ عشد إٌظٛص ٚإسظاػٙا ٌىاذثٙا األطٍٟ، 

 ِعاي اٌثؽس. فاألِأح اٌؼ١ٍّح تااللرثاط ٚٔمٍٙا أِش فٟ غا٠ح األ١ّ٘ح فٟ وراتح اٌثؽٛز. 

ٚضٛغ األعٍٛب: ٠عة أْ ٠ىْٛ اٌثؽس اٌع١ذ ِىرٛب تأعٍٛب ٚاضػ، ِٚمشٚء، ِٚشٛق، ِغ ِشاػاج  .6

 .فٟ ِرٓ اٌثؽس اٌغالِح اٌٍغ٠ٛح، ٚاْ ذىْٛ اٌّظطٍؽاخ اٌّغرخذِح ِٛؼذج

اٌرشاتظ ت١ٓ أظضاء اٌثؽس: ضشٚسج ذشاتظ ألغاَ اٌثؽس ٚأظضاءٖ اٌّخرٍفح ٚأغعاِٙا، وّا ٠عة أْ ٠ىْٛ  .7

ٕ٘ان ذشاتظ ذغٍغً ِٕطمٟ، ٚذاس٠خٟ أٚ ِٛضٛػٟ، ٠شتظ اٌفظٛي ِا ت١ٕٙا، ٠ٚىْٛ ٕ٘ان أ٠ضا ذشاتظ 

 .ٚذغٍغً فٟ اٌّؼٍِٛاخ ِا ت١ٓ اٌفظٛي

فح فٟ ِعاي ذخظض اٌثاؼس: اٌثاؼس اٌع١ذ ٘ٛ اٌزٞ ٠ثذأ ِٓ ؼ١س أٔرٟٙ اإلعٙاَ ٚاإلضافح إٌٝ اٌّؼش .8

 .ا٢خشْٚ تغشع ِٛاطٍح اٌّغ١شج اٌثؽص١ح ٚإضافح ِؼٍِٛاخ ظذ٠ذج فٟ ٔفظ اٌّعاي

ذٛفش اٌّظادس ٚاٌّؼٍِٛاخ ػٓ ِٛضٛع اٌثؽس: ضشٚسج ذٛفش ِؼٍِٛاخ واف١ح ِٚظادس ٚاف١ح ػٓ ِعاي  .9

ىرٛتح أٚ ِطثٛػح أٚ اإلٌىرش١ٔٚح ِرٛفشج فٟ اٌّىرثاخ أٚ ِشاوض ِٛضٛع اٌثؽس، ٚلذ ذىْٛ ٘زٖ اٌّظادس ِ

 .اٌّؼٍِٛاخ أٚ اإلٔرشٔد
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 أخطاء يقع فيها الباحثىن :

 االعرؼعاي فٟ ِشاظؼح األدت١اخ اٌغاتمح . -

 االػرّاد اٌىث١ش ػٍٝ اٌّظادس اٌصا٠ٛٔح . -

 اٌرشو١ض ػٍٝ ٔرائط اٌذساعاخ اٌغاتمح دْٚ إٌّٙع١اخ ٚطشق اٌم١اط . -

 االطالع ػٍٝ ِظادس ِف١ذج أخشٜ .ػذَ  -

 ٔمً اٌّؼٍِٛاخ  تشىً خاطئ . -

 ذغع١ً و١ّاخ وث١شج ِٓ اٌّؼٍِٛاخ . -


