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 :أقسام البحث ومحتويات كل قسم -

. املقدمة واملتن والخاتمة: هي رئيسية من ثالث أقسامث و تألف البحت

 .وفيما يلي محتويات كل قسم

على الرغم من كونها أول ما يقرأ في البحث إال أنها آخر ما  :املقدمة -4-1

وقد . بعد الفراغ تماما من تحرير كل من املتن والخاتمة ، إذ يكون ذلكيكتب منه

 :آلاتية ألاساسية عناصر التتضمن جرت العادة أن 

 .أطره املختلفة وضبطموضوع البحث ب التعريف -

 .اختيارهاالتنويه بأهمية املشكلة املدروسة ودواعي  -

 .الرئيسية وإشكاالته الفرعية طرح إشكالية البحث -

أبرز وكذا التي استقى منها الباحث مادته  (ألاصول )املصادر ألهم  نقدي استعراض -

 .التي استأنس بها الدراسات السابقة

 تهمادالبحث ومعالجة إشكالية  إبراز املنهج أو املناهج املتبعة في التعامل مع -

 .العلمية

االعتبارات التي قادت ب التنويهمع  ،كل قسم ومحتويات ،م البحثالاشارة الى أقسا -

 .الى ترتيبه على النحو املذكور 

العقبات التي اعترضت سبيل الباحث أثناء على أهم الصعاب و  باختصار الوقوف  -

 .عمله

خصص قد للباحث، شريطة أن ال يكون  تقديم الشكر ملن مّد يد العون  وأخيرا -

 .مستقلة لذلكصفحة 
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يمثل الجزء الرئيس ي من البحث، ومع ذلك ال يوجد حجم  :املتن -4-2

وأخرى ... ث تتألف من أبواب وفصول ابحأإذ هناك . معين وال هيكلية محددة له

وذلك  ...فرعية صغيرةمباحث  مجرد وثالثة من... تتألف من فصول دون أبواب

  .حسب طبيعة املشكلة املدروسة ونوعية البحث املنجز

 هي أن -منها الطويلةباألخص -في ترتيب متون البحوث  العامة والقاعدة

 رئيسية من أفكار البحث يقسنبدأ بت
ً
مها الى فصول، بحيث يمثل كل فصل فكرة

إذا كانت هذه الفصول كثيرة ف. وعنصرا أساسيا من عناصر الاجابة على إشكاليته

وتظهر في شكل مجموعات مترابطة ألافكار، قمنا بتبويبها أي ترتيبها في  ،العدد

يقتصر الباب على يمكن أن وال  ،شريطة أن تكون هذه الابواب متوازنةأبواب، 

وإثر ذلك، نعمد الى تقسيم الفصول الى مباحث  .فصل واحد مهما كانت املالبسات

نقسم  ثماملؤلفة للفصل،  ألاساسية حث فكرة من ألافكار بحيث يجسد كل مب

 . وفقا لذات القاعدة... فروع حث الى مطالب، واملطالب الىااملب

 

 العناوينصياغة  -4-3

...( اأو مبحث أو فصال  ابابأكان )أن كل جزء في البحث  بالذكر ومن الجدير 

 :يظهر في بدايته ويتوفر على ثالث صفاتيجب أن يحمل عنوانا 

  .1بدقةالجزء املعنون  عن محتوى  يعبر بحيث : الدقة -

  .وضوحيتميز بداللة واضحة تمام الأي : الوضوح -

 .يكون قصيرا قدر الامكان إذ: الايجاز -
                                                           

. يشبه البعض العنوان بالالفتة ذات السهم التي توضع في الطريق لترشد سالكيه حتى يصلوا الى أهدافهم -1

كيف تكتب أحمد شلبي، : انظر. فكذلك العنوان يجب أن يعطي القارئ فكرة صحيحة عن الجزء املعنون 

 . 33، ص 1661، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 6، طبحثا أو رسالة
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،  :الخاتمة -4-4
ً
 عن  الخاتمة يجدر التنبيه الى أنبداية

ً
تختلف كلية

الخالصة التي هي عبارة تلخيص حرفي ملحتوى الدراسة، وتستعمل ألغراض غير 

الخاتمة، كأن ترسل الى املجالت املتخصصة أو املراكز املعلوماتية املكلفة بالتعريف 

 :3هي ثالث وظائف أساسية لخاتمةاهذا بينما تؤدي  .2بالبحوث الجامعية

 كما سبق-البحث، وذلك ال بتلخيص محتواه  حوصلة ألبرز ما تضمنه تقديم -

 .جوهره والتقييم النهائي ألهم أفكاره وفرضياته بضبطوإنما  -التنبيه

  تسليط ألاضواء على مظاهر الجّدة ومواطن إلاضافة التي تضّمنها البحث -
ً
مع  مقارنة

  .  هقبلة ساموضوع الدر رفة بخصوص وضع املع

إثارة تساؤالت جديدة، قصد فتح آفاق آخرى  ثم الاشارة الى حدود البحث، ومن -

 .أمام الراغبين في التعمق أكثر في دراسة املوضوع للبحث

وثيقا باملقدمة، إذ هي الى  ارتباطاوبشكل عام، ينبغي أن ترتبط الخاتمة 

 مباشرة على الاشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية التي يكون 
ٌ
حد ما إجابة

 . قدمةالباحث قد أثارها في امل
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