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 مدرسا المادة
م.د سامر عبد الهادي احمدا.                                                 عبد الحسٌن    وسام صالح .دأ.م

 :عنوانهو موضوع البحث

 

و االختٌار عامل  ,اختٌار الموضوع , هو الخطوة األولى فً الطرٌق الطوٌل إلعداد البحث و إخراجه 

ٌُقدم علٌه اإلنسان , و من ذلك اختٌار موضوع البحث ؛  ذلك أن الباحث سٌعٌش مهم فً نجاح أي عمل 

إن الباحث لو لم  ,مع بحثه ُمّدة طوٌلة , ٌسامره لٌالً و ٌحتاج إلٌه نهاًرا , فهو أشبه ما ٌكون بالصدٌق

ٌعِط هذه الخطوة حّقها , ألخفق فً عمله , و فشل فً مسعاه , و لم ٌصل إلى النتائج التً ٌتوّخاهاو 

 :مور التالٌةٌُمكن أن ُنجمل شروط اختٌار موضوع البحث فً األ

؛ ذلك أن الباحث سٌصحب بحثه مّدة طوٌلة , و ال تنجح الصحبة إال  رغبة الباحث فً الموضوع /1

حٌن تكون هناك أُلفة , و من هنا كانت رغبة الباحث فً فً الموضوع و حّبه له و مٌله إلٌه شرطاً من 

 .شروط اختٌار الموضوع

فال ُبّد أن ٌكون عنده  , أ, الباحث هو الذي سٌقوم ببحثه؛ ذلك  استعداد الباحث لبحث هذا الموضوع /2

من االستعداد ما ٌستطٌع به أن ٌقوم بهذا الشأن و االستعداد المشروط ٌشمل جمٌع أنواع االستعداد , 

 . كاالستعداد العلمً , و االستعداد الزمنً , و االستعداد المالً

 . ً التً ٌستمّد منها الباحث ماّدته؛ إذ أن المصادر ه توافر المصادر لهذا الموضوع /3

 . له فً المدة المحّددة من البحث الفراغ القدرة على /4

ٌُبذل فٌه من ُجهد /5 ا  استحقاق الموضوع لما س ًٌ ا و مال ًٌ ا و وقت ًٌ ا و بدن ًٌ ؛ فالباحث سٌبذل مجهوًدا ذهن

ٌُبذل فٌه من ُجهد  ., فٌنبغً أن تتكافأ قٌمة هذا الموضوع مع ما س

 

 :البحث عنوان

 

ٌّن منه محتوى البحث  . و هو اللفظ الذي ٌتب

ا  , فٌنبغً أن ٌكون شامال لما ٌحتوٌه البحث , وضاًحا , قصٌر بقدر اإلمكان ًٌ ممتعا و جّذاًبا , موضوع

ٌتحّرى فٌه الصدق , أال ٌكون ُمتكلّفا فً عباراته من حٌث اللفظ , أن ٌكون مرنا بحٌث لو احتاج إلى 

وٌكتب بشكل دقٌق ومختصر وواضح وال ٌحتمل عدة تفسٌرات وهناك فً بعض  إجراء تعدٌل فٌه

 البحوث ٌكتب عنوان رئٌسً واحد ٌعبر عن المضمون او ٌكتب عنوان رئٌسً واخر ثانوي مثل :

 عنوان رئٌسً)) عالقة الذكاء بالتحصٌل الدراسً لطالب المدارس االعدادٌة فً محافظة بغداد (( 

 وعالقتها بالصفات البدنٌة لدى العبً الكرة الطائرةبعض القٌاسات الجسمٌة 

 بحث وصفً                                          عنوان ثانوي                                                                 

 على العبً اندٌة الدرجة الممتازة فً محافظة بغداد

 المقدمة واهمٌة البحث 

عامة تتالف من عدة اسطر وتكون صفحة واحدة او تزٌد قلٌال وهً عبارة عن مقدمة وهً مقدمة 

مختصرة عن موضوع البحث والمدخل الذي ٌمكن ان تتناوله المشكلة , وتوضح فٌها االسباب الختٌار 

 الباحث لهذه المشكلة , وٌمكن ان ٌعطً لهذه المقدمة اهمٌة .
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 مقدمة وكما ٌلً :وهناك شروط ٌجب مراعاتها عند كتابة ال

 ان تكون مقروءة ومختصرة . -

 ان تكون معبرة عن البحث . -

 ان تكون عامة للموضوع ولكن عرضها مرتبط بالمشكلة . -

 ان تكون مدخل للوصول الى المشكلة . -

 ان توضح اسباب اختٌار الباحث للمشكلة  -

 ان الٌخلط الباحث بٌن المقدمة والمشكلة . -

 وتشتمل المقدمة على :

اهم المعلومات التً ٌنوي الباحث التحدث عنها فً البحث وذلك لتمكٌن القارئ من الحصول 

على فكرة عامة عن اهم الموضوعات التً تعالجها الدراسة كما ٌجب ان ٌذكر فً المقدمة 

التً تنتمً الٌها هذه الدراسة وعالقتها بمجاالت العالقة بٌن مشكلة البحث ومجال المعرفة 

رى, بمعنى ان المقدمة تنبه السامعٌن الى المراد وتهًء اذهانهم لالقتناع وتستمٌل المعرفة االخ

 قلوبهم الى المقصود لذلك ٌجب ان تكون سهلة االلفاظ فخمة العبارة قرٌبة المعنى .

 عموما من المفضل فً المقدمة ماٌلً : 

 ان تكون موجزة التتعدى الصفحة الواحدة فً خطة البحث . -1

 على السؤال التالً ) لماذا اجرى الباحث هذه الدراسة ؟(.ان تكون جوابا  -2

مما ٌقع فٌها ) الجهود المبذولة فً مجالها , الدراسات واالبحاث التً تناولتها , تفرد هذا  -3

البحث عن غٌره من االبحاث , ٌضاف الى هذا توضٌح ماهٌة االسباب التً دفعت الباحث 

 الختٌار هذه المشكلة (.

 كننا ان نحدد محتوٌات المقدمة بما ٌلً :اضافة الى ذلك ٌم

 توضٌح مجال المشكلة : أي توضٌح صلب الموضوع الذي طرقه الباحث ومشكلته . -1

توضٌح اهمٌة الموضوع : توضح المقدمة اهمٌة الموضوع واهمٌة التوصل الى حلول جدٌدة  -2

 لها .

بهذه الدراسة سوف ٌعنً توضٌح مدى النقص الناتج عن عدم القٌام بهذا البحث : ان عدم القٌام  -3

استمرار بعض جوانب الضعف والنقص الحاصل فً تحدٌد هذه الجوانب ثم ٌوضح كٌف 

 سٌتمكن هذا البحث فً معالجة النقص الموجود .

 استعراض الجهود السابقة التً قام بها االخرون فً هذا المجال . -4

دفعته الى اختٌار مشكلته توضٌح اسباب اختٌار الباحث لهذه المشكلة : توضٌح االسباب التً  -5

 وطرٌقة احساسه بها .

 توضٌح الجهات التً ستستفٌد من هذا البحث. -6

علٌه فان مقدمة البحث بمثابة مدخل لمشكلة البحث ٌقود بها الباحث قارئه بشكل سلس ومنطقً ومنظم 

دراسة لموقع ٌحس به القارئ ان هناك مشكلة تقتضً البحث والدراسة وبعدها ٌعرض الباحث مشكلة ال

بفقرات بحٌث تكون كل بشكل محدد مع ضرورة االلتزام بالموضوع نفسه وان تكون االفكار متسلسلة 

          فقرة بفكرة .


