ارشادات تساعد في كتابة خطة بحث لغرض الحصول على قبول لدرجة الدكتوراه

.1

عنوان خطة البحث :لصياغة عنوان لخطة البحث نقترح ما يلي:
• أن يصاغ العنوان على شكل جملة خبرية وليس على شكل سؤال.
• أن يكون العنوان واضح وهادف ومختصر.
• ارتباط العنوان بأدبيات ومجالات وحدود البحث.

.2

المقدمة :تتضمن المقدمة نبذة مختصرة عن أجزاء ومكونات خطة البحث وينبغي أن يتم تحديد المشكلة
التي سيتم تناولها والاشارة الى أهمية وأهداف ودوافع البحث ،كما يستحسن صياغة أسئلة البحث ونقترح
تحديد سؤال بحثي رئيسي وأسئلة فرعية ،والتطرق الى مدى مساهمة البحث في العلم والمعرفة ،تناول
المنظمة أو الجهة التي سيتم تطبيق البحث عليها واهميتها ،ولماذا تم اختيار المنظمة لتكون مناط البحث.

.3

الاطار النظري :ينبغي تتبع المشكلة وموضوع البحث في الدراسات والبحوث العلمية السابقة وتناول ما
كتب من قبل الباحثين ،ويفضل التركيز على النقاش والجدل الحاصل حول الموضوع والتنويه عن الاتفاق أو
الاختلاف فيما يخص النظريات والمفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة ،كذلك الاشارة الى نقاط الالتقاء بين
اهداف البحث والدراسات السابقة وعرض أسباب الاتفاق أو الاختلاف وذلك ل ٕاظهار البراعة والقدرة على
صياغة الاطار النظري وتوثيق هذا الجزء بالمصادر والمراجع كما يتم اختيار النظريات والادبيات المزمع
استخدامها وذكر اسباب وتبرير اختيار هذه النظريات و الادبيات دون غيرها.
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.4

المنهجية :الاشارة الى أنواع ومناهج البحوث المختلفة )الوصفي ،المسحي ،التاريخي ،التجريبي( والكتابة
عن المنهجية التي سيتم اختيارها بتوسع ولماذا تم اختيار هذا المنهج من البحوث دون غيره ،والكتابة عن
انواع وأدوات جمع البيانات وال ٕاشارة الى إيجابياتها وسلبياتها واي اداة سيتم استخدامها ولماذا وكيف سيتم
التغلب على سلبيات الاداة المراد استخدامها ،وكيف ومتى ستقوم بتحليل البيانات وما هي حدود البحث
ومعوقات البحث التي قد تواجه الباحث وكيف سيتم التغلب عليها ،وما هو الوقت المتوقع ل ٕانجاز الاطروحة
والمدة التي ستستغرقها كل مرحلة من مراحل المنهجية لُتظهر للمشرف وللجامعة القدرة والوعي بالوقت
المطلوب ل ٕانجاز مهام البحث كذلك اظهار قدراتك ومهاراتك في البحث العلمي ،نقترح القيام برسم بياني
يحدد أدوات ومنهجية البحث الزماني والمكاني وربط كل ما ذكر أعلاه بمدى قناعاتك بان المنهجية التي
تم اختيارها ستجيب على الاسئلة البحثية.

.5

الخاتمة :هي بمثابة الخلاصة لما سبق تناوله في خطة البحث من عناصر بشكل شامل وموجز مع ذكر
الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الباحث والتي لها ارتباط مباشر بموضوع البحث.

.6

المصادر والمراجع :الاشارة الى مصدر المعلومة وتوثيقها حسب الهيكلية العلمية المعتمدة في التوثيق.

يمكنكم ارسال خطة بحث لمجموعة الرضوان للقيام بمراجعتها وتطويرها وترجمتها الى اللغة الانجليزية ان رغبتم ومن
ثم التقديم على الجامعات.
مع تحيات مجموعة الرضوان
والله الموفق
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