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 : تمهيد -

بعد أن يكون الباحث قد اختار موضوع بحثه وحدد مشكلته وشرع في 

 تصميم خطة"جديد؛ أال وهو  إزاء تحد   -تلقائيا– سيجد نفسهبناء اشكاليته، 

 مفر  ، ال الخطوةاجتياز هذه وبغية النجاح في رفع هذا التحدي والتوفيق في ". البحث

 :التالية على الاستفهاماتاملناسبة بة و الاجامتالك من له 

 ؟"خطة البحث" املقصود بـما  -

 ؟هذه الخطةمن أين تأتي  -

 على أي أساس يتم ترتيب مكوناتها؟ -

 محتويات كل قسم؟ما و ؟ م التقليدية للبحثاما هي ألاقس -

 

 ؟"خطة البحث"ما املقصود بـ  -1

خطة "عبارة  فكتنيالذي قد  إزالة اللبسمن  مناصبادي ذي بدء، ال 

كما قد يتبادر  Projet de rechercheليس مشروع البحث   -هنا- املراد إذ، "البحث

ملقصود فا ،بناء عليهو . Plan de rédaction الى أذهان البعض، وإنما خطة التحرير 

ألاجزاء الرئيسية والفرعية  وتقسيمه الىهو هيكلة البحث  "خطةالتصميم "ـ ب

 . املكونه له

الخطة  أن ،(اي في بداية البحث)باإلشارة في هذه املرحلة  من الجدير و 

قابلة للتغيير والتعديل إما بالزيادة أو  أي ،أوليةتكون مؤقتة أو باألحرى املعنية 

حصوله على و وذلك مع تقدم الباحث في عمله، ... بالحذف أو بالتقديم والتأخير

 .  ، ونضوج املوضوع في ذهنه أكثر فأكثرأغزر  عطياتم
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 من أين تأتي خطة البحث؟ -2

الخطة  -بتاتا– الباحث ، ال يفرضالكثيرين أدمغةخالفا ملا يعشش في 

كيف  ترى . على بحثه، بل على العكس البحث هو من يفرض الخطة على الباحث

 يحدث ذلك؟

 اعريضة أو محاور  اسوى خطوط( ألاولية)في الحقيقة، ليست الخطة 

هذه تكون و اشكالية بحثه،  حلةالتي يقترحها الباحث لحل( املبدئية)كبرى لإلجابة 

 في كلمات قليلة املبنى لكن غزيرة املعنىالخطوط أو املحاور 
ً
بتعبير أوضح؛ . مصاغة

أن يتبلور في ، دبيات املوضوع املدروسأل ( أولي)ض ااستعر قيام الباحث بفترض بعد ي  

معين بخصوص حل إشكالية البحث، فيعمد الى صياغة الخطوط  تصور   هذهن

العريضة لهذا التصور بشكل مركز، وإذا اقتض ى ألامر يحلل هذه الخطوط العامة 

وهكذا يصبح بحوزته تصميم أولي . طرح أسئلة جزئيةبالى العناصر املكونة لها 

 .للبحث "أوليةخطة " نصطلح على تسميته بـما  ذالإلجابة على اشكالية البحث، وه

 

 :املعايير املعتمدة في ترتيب عناصر الخطة -3

 –الاستعانة  يتملترتيب مكونات الخطة في البحوث التاريخية، 
ً
 -عادة

 : بمعياريين أساسيين هما

 أي التسلسل الزمني لألحداث،  الكرونولوجيالترتيب  -

  .املوضوعي أي التسلسل املنطقي لألفكارالترتيب و  -

 :م هذين املعيارين بطريقتين مختلفتينويمكن استخدا
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استخدام املعيار  مقابلترتيب كليات البحث وفق املعيار الزمني،  :الطريقة ألاولى -

 .   املوضوعي في ترتيب الجزئيات الداخلة في نطاق كل وحدة زمنية

وهي عكس الطريقة السابقة، وتقض ي بترتيب كليات البحث وفق : الطريقة الثانية -

ترتيب الجزئيات الداخلة في نطاق كل وحدة موضوعية  ومن ثماملعيار املوضوعي، 

 (.  كرونولوجيا)ترتيبا زمنيا 

 :وفي كلتا الحالتين، يتوجب على الخطة أن تراعي الشروط التالية

ع، وتغطي مختلف أصوله كل جوانب املوضو  الخطة الشمول أي أن تشمل -

 .وفروعه وتفريعاته بشكل جيد

تتساوى  ساسية والفرعية، أفقيا وعموديا؛ بحيثبين أجزاء البحث ألا  التوازن  -

لفة ل ، وذات ألامر بالنسبة للمباحث 1من حيث العدد والحجم ألبوابالفصول املؤ 

ونة لل
 
لة لفصول و املك

 
 ...جرا ، وهلم  لمباحثكذا املطالب املشك

 .الانتقال السلس بين مختلف أفكار ومكونات البحثالترابط ومراعاة  -

 .بين مضامين أجزاء البحثوالاختالط تحاش ي التكرار والتداخل  -

  

 

 :لمطالعةمراجع مقترحة ل -

، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية، تدريبات عمليةأنجرس موريس،  -

 .2002الجزائر، دار القصبة،  تر بوزيد صحراوي وآخرون،
                                                           

متساوية الحجم تماما، بل املطلوب أن تكون متناسبة، ... ال يعني هذا أن تكون جميع ألابواب أو الفصول  -1

في حجم أكبر بكثير من نظيره في البحث كأن يكون مثال ِضعفه،  ...بحيث ال يأتي باب أو فصل أو أي جزء آخر

 .فهذا دليل على عدم تقسيم البحث بشكل صحيح
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، الكويت، وكالة املطبوعات، 8، ط أصول البحث العلمي ومناهجهبدر أحمد،  -

1881. 

، مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث، محمد الذنيبات، عمار بوحوش -

 . 2008ديوان املطبوعات الجامعية،  ، الجزائر،2ط 

، دار (لبنان)، بيروت تصميم البحوث الاجتماعية نسق جديدالساعاتي حسن،  -

 .1882النهضة العربية، 

  .2000دار القصبة،  ، الجزائر،أساسيات منهجية التاريخ، ناصر الدين سعيدوني -

النهضة ، مكتبة (مصر)، القاهرة 1، ط كيف تكتب بحثا أو رسالة، أحمدشلبي  -

 .1811املصرية، 

 .2012، الجزائر، دار هومه، 2، ط منهجية البحث التاريخي، محمد  بن عميرة -

 

- Beaud Michel, L’art de la thèse, Alger,Editions CASBAH, 2005. 
 


