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  مراحل وخطوات البحث العلمي: عنوان البحث

 ـ الشلفـ بن بوعلي جامعة حسيبة باحث دكتوراه  سفيان طبوش .أ

 

نشاط ذىين للوصول إىل حل مشكلة أو تفسري الظواىر: مفهوم البحث العلمي
:مراحل البحث العلمي

وذلك بتحديد: ـ معايري التقسيم2

ـ النظري . ـ ادلفهوم واألحكام
.والتطبيقي

.ـ ادلراحل التارخيية. ـ ادلقارنة 

ـ مراعاة الكل واجلزء، األصل والفرع، 
.العام واخلاص

مرحلة ختزين : ادلرحلة اخلامسة
وذلك باستنباط وإنتقاء : ادللعومات

ادلعلومات واألفكار ، وذلك إما عن 
طريق أسلوب البطاقات أو أسلوب 

.ادللفات

:  مرحلة الكتابة: ادلرحلة السادسة
صياغة وحترير نتائج الدراسة بأسلوب 

.واضح ومقنع

.ـ إعالن النتائج: ـ أىداف الكتابة1

.ـ عرض وإعالن أفكار الباحث

ـ إستنباط وإكتشاف النظريات 
.والقوانني العلمية

:ـ مقومات كتابة البحث العلمي2

ـ حتديد وتطبيق مناىج البحث احملددة
.ـ سالمة أسلوب الكتابة

.ـ إتباع قواعد االسناد والتهميش

.ـ اإلبداع والتجديد العلمي

:ـ أنواع القراءة3

تتعلق : ـ القراءة السريعة الكاشفة
باإلطالع على فهارس وعناوين 

.ومقدمات ادلراجع وادلصادر

إستخراج األفكار : ـ القراءة العادية
.واحلقائق وتدوينها

ترتكز حول : ـ القراءة العميقة وادلركزة
ادلعلومات ذات القيمة اجلوىرية 

.للموضوع

االنتهاء من القراءة ييساعد على 
التأمل والتفكري للوصول إىل 

إستنتاجات وتصورات ذليكلة موضوع 
.البحث

مرحلة التقسيم  :ادلرحلة الرابعة
وذلك من خالل حتديد : والتبويب

أبعاد ادلشكلة والفكرة األساسية 
وحتديد مدخل ادلوضوع وتقسيمو إىل 

.مشكلة رئيسية وفرعية

:  ـ شروط التقسيم1

ـ التعمق ومشول القراءة واإلحاطة 
.بادلوضوع

.ـ اإلعتماد على ادلنطق وادلوضوعية

.ـ تقسيم حتليلي وليس جتميعي

مرحلة البحث عن : ادلرحلة الثانية
الوثائق 

العلمية ومجعها
الوثائق العلمية ىي مجيع ادلصادر 
وادلراجع اليت تشكل طاقة لإلنتاج 

الفكري، وتنقسم إىل الوثائق األولية 
واألصلية وادلباشرة والثانوية

مرحلة القراءة : ادلرحلة الثالثة
وذلك من خالل اإلطالع : والتفكري

على ادلعلومات وتأملها وحتليلها، 
حيث يتولد يف ذىن الباحث نظام 
التحليل للموضوع ، ما يساىم يف 
قدرة إستنتاج األفكار والفرضيات 

.والنظريات
هتدف إىل : ـ أىداف مرحلة القراءة1

.إستعاب وفهم كافة ادلعلومات 

: ـ شروطها2
ـ سعة ومشول وتعدد القراءات وعمق 

.الفهم واالطالع

.ـ عملية القراءة مرتبطة ومنظمة

.ـ إختيار األوقات ادلناسبة للقراءة
.ـ ترك فرتات للتأمل والتفكري

مرحلة إختيار ادلوضوع: ادلرحلة األوىل

وذلك من خالل حتديد ادلشكلة 
العلمية اليت تتطلب حال عمليا 

بواسطة الدراسة والتحليل 
واإلكتشاف، وىناك عوامل موضوعية 

.وذاتية الختيار ادلوضوع

تتحدد من خالل : ـ العوامل الذاتية1
.ـ الرغبة النفسية الذاتية:

) ـ االستعدادات والقدرات الذاتية 
...(.عقلية، أخالقية، لغوية، الوقت

.ـ التخصص العلمي للباحث
.ـ العمل والتخصص ادلهين

تتحدد من : ـ العوامل ادلوضوعية2
خالل

.ـ القيمة العلمية للموضوع

ـ أسس وأىداف سياسة البحث 
.العلمي

.ـ مكانتو من البحوث األخرى

.ـ مدى توفر الوثائق

.ـ إمكانية توفر الوسائل إلجنازه


