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ما هو مقترح 
البحث العلمي؟ 
ولماذا نحتاجه؟ 



◌ خطة مسبقة

◌ فرصة لترتيب األفكار

◌ اظهار جدوى المشروع

◌ ضمان نجاح المشروع 

ما هو مقترح البحث العلمي؟ 
ولماذا نحتاجه؟ 



ما هو مقترح البحث العلمي؟ 
ولماذا نحتاجه؟ 

◌ مهارة الباحث في النقد 

◌ تحديد األصالة/جوانب اإلبتكار

◌ ماذا سيضيف للجهة المقدم لها؟

◌ اقناع الجهة المقدم لها 



أنواع مقترحات 
البحث العلمي



أنواع مقترحات البحث العلمي

مقترح بحث علمي 

لدرجة الماجستير

خطة بحثية متكاملة 

لدرجة الدكتوراة

مقترح للحصول على 

منحة لدرجة الدكتوراة

مقترح بحثي للحصول 

على دعم مالي



مكونات 
المقترح البحثي



مكونات المقترح البحثي

◌ العنوان 

◌ ملخص



شكًرا الستماعكم
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خلفية الدراسة 
وأهميتها



خلفية الدراسة وأهميتها

◌ يعرض هذا الجزء من مقترح البحث مدى فهم الباحث 
لإلطار النظري لدراسته بحيث يبرر الحاجة إليها ويبرر قيمتها.

◌ قد يتم تبرير إجراء الدراسة من خالل الكشف عن جوانب 
التناقض في نتائج الدراسات السابقة.



مشكلة البحث



◌ كل بحث يبدأ بسؤال في عقل الباحث

◌ تتنوع المصادر التي يأخذ منها الباحث مشكلة بحثه

◌ يتطلب البحث تحديد المشكلة وصياغتها بشكل 
واضح ومفهوم

مشكلة البحث



عرض الدراسات 
السابقة



عرض الدراسات السابقة

◌ التراكمية: نبدأ مما توصل إليه اآلخرين

◌ "هو مصطلح يراد به مراجعة الدراسات السابقة التي 
تناولت الموضوع أو بعض جوانبه حتي يتسنى 

للباحث أن يبدأ مما انتهى به غيره"



◌ "ليس المقصود هنا أن يلخص الباحث أكبر عدد 
ممكن من البحوث والدراسات السابقة، بل تحليلها 

ومراجعتها بشكل نقدي، وإعادة تنظيمها و سردها 
بشكل منطقي في إطار مشكلة البحث و األسئلة 

المتفرعة عنها.

عرض الدراسات السابقة



◌ من المهم أن يبرز الباحث بلغته مدى اتفاق أو تناقض 
الدراسات السابقة في النتائج والنقد الذي يمكن أن يوجه 

إليهما سواء في مجال تصميم الدراسات أو مالءمة 
األدوات أو تفسير النتائج وتعميمها.

عرض الدراسات السابقة



األسئلة 
والفرضيات



◌ من المهم صياغة سؤال البحث بشكل واضح ومفهوم

◌ ممكن صياغة سؤال البحث على شكل فرضية

◌ الفرضيات هي حلول ممكنة لسؤال البحث

األسئلة والفرضيات



“If I had an hour to solve a problem and my life 
depended on the solution, I would spend the first 
55 minutes determining the proper question to 
ask, for once I know the proper question, I could 
solve the problem in less than five minutes.” 

Albert Einstein (1879-1955):

Theoretical physicist and philosopher



أهداف البحث



◌ يجب أن تصاغ أهداف البحث بكلمات واضحة ومحددة

◌ يبدأ البحث بسؤال أساسي ثم يتم تجزئته الى أسئلة فرعية

◌ يتم اشتقاق األهداف من األسئلة

أهداف البحث



منهجيات 
البحث العلمي



◌ تتعدد منهجيات البحث العلمي وتتنوع، وهي تختلف في ما 
بينها باختالف المجاالت العلمية للمعرفة

◌ تتعدد مناهج البحث العلمي التي يجب على الباحث العلمي 
أو الطالب أن يعرفها وأن يعرف سلبياتها وإيجابياتها، حتى 

يستطيع اختيار المناسب منها لدراسته.

منهجيات البحث العلمي
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حزم العمل 
ومخرجات المشروع 



◌ عادة ما يتم تقسيم المشروع إلى مجموعة من حزم العمل

◌ يكون في كل حزمة عمل مجموعة من المهمات ، هذه 
المهمات يجب أن تؤدي إلى مخرجات

◌ المخرجات يجب أن تكون واضحة

◌ يمثل الحصول على هذه المخرجات كما وكيفا عامال مهما 
لنجاح المشروع

حزم العمل ومخرجات المشروع 



الجدول الزمني 



◌ يهدف إلى توضيح كم من الوقت يحتاج المشروع 
ليتم إنجازه

◌ يوضح الجدول الزمني  الوقت الالزم إلنجاز كل مرحلة 
من مراحل المشروع

◌ بالتالي يساعد على تنظيم الوقت خالل تطبيق 
مهام المشروع

الجدول الزمني 



◌ الشهر األول والثاني: إنجاز دراسة األدبيات السابقة

◌ الشهر الثالث ولغاية السادس: تجميع معلومات وتحليلها 

مثال:

الجدول الزمني 



◌ باإلمكان إستخدام جدول أو رسمة للتعبير عنها 

◌ كل مرحلة من مراحل المشروع يتم عرض بدايتها 
ونهايتها الزمنية بشكل واضح 

◌ من الممكن تقاطع بعض المراحل زمنيا 

الجدول الزمني 



الميزانية



الميزانية

◌ تعطي تقدير للتكلفة المطلوبة لتنفيذ 
بنود المشروع 

◌ تمنع من عمليات الصرف المبالغ بها 
خالل التنفيذ 



◌ المعدات

◌ األجور

◌ تكاليف السفر 

◌ الطباعة والدعاية

تكون تفصيلية لتشمل جموع بنود الصرف مثل:

الميزانية



◌ يجب أن تكون فعالية التكلفة واضحة 

◌ أي تضخيم في بنود الميزانية يؤثر على فرص المشروع

◌ أيضا تنزيل الميزانية بشكل كبير يعطي إنطباع أنه من 
المستحيل إنجاز المشروع بهذه التكلفة 

الميزانية



◌ يجب تقدير التكلفة لتكون صحيحة قدر اإلمكان

◌ يجب التأكد أن جميع بنود الصرف مسموحة من 
قبل المانح

الميزانية



االستشهاد
بالرأي والمراجع 



◌ االستشهاد بالرأي هي طريقة إلعطاء الفضل ألهله 

◌ يجب أن يتم وضع عالمة عندما تستخدم شيء يعود 
لألخرين (االستشهاد بالرأي)

◌ كما يجب إعطاء معلومات مفصلة في نهاية 
المقترح (ذكر المرجع)

االستشهاد بالرأي والمراجع 



◌ بذلك يتم إعطاء الفضل لصاحبه والحفاظ على ملكيته الفكرية  

◌ أيضا، يستطيع القارئ العودة للمرجع األساسي إن إحتاج 
المزيد من المعلومات 

 ◌ يبين مدى إطالع الكاتب على األدبيات السابقة
والتعمق بها 

لماذا يعتبر االستشهاد بالرأي وذكر المراجع مهم:

االستشهاد بالرأي والمراجع 



◌ هنالك عدة أنماط متبعة في االستشهاد 
بالرأي  والمراجع

◌ بشكل عام، هنالك من يتبع نظام الترقيم 
المتتالي للمراجع وهنالك من يتبع 

الترتيب األبجدي

االستشهاد بالرأي والمراجع 



◌ بشكل عام، هنالك مجموعة من األمور المهمة 
التي يجب أن يحتويها المرجع

◌ هنالك برامج متخصصة تساعد في ترتيب المراجع 
وتغيير النمط

االستشهاد بالرأي والمراجع 



السرقة األدبية  



◌ توفر المعلومات بشكل ضخم على اإلنترنت 
يزيد احتمالية أخذ مواد دون ذكر ذلك 

◌ السرقة األدبية هي أخذ أفكار ، أو جمل ، أو 
نتائج ، أو صور أو ما شابه دون ذكرالمرجع 

السرقة األدبية  



◌ عرض عمل معين لشخص آخر وكأنه لك 

◌ نسخ أفكار معينة دون ذكر المرجع 

◌ عدم وضع إشارات إقتباس عندما يكون هنالك 
نسخ ولصق لبعض المقتطفات 

فالسرقة األدبية تشمل:

السرقة األدبية  



◌ خالل دراسة األدبيات السابقة يجب تدوين المالحظات 
حول المراجع ومحتواها والرجوع إليها عند اللزوم  

◌ يجب إستخدام إشارات االقتباس عندما يلزم ، وكذلك 
ذكر المرجع بصورة سليمة 

لكي يتم تجنب الوقوع بالسرقة األدبية، ينصح ما يلي:

السرقة األدبية  



أمور مهمة أخرى 
لتكون في مقترح 

المشروع



◌ خطة للنشر اإلعالمي عن المشروع

◌ خطة استدامة للمشروع

◌ مؤشرات التأثير للمشروع

أمور مهمة أخرى لتكون في مقترح المشروع



شكًرا الستماعكم


