
من��ية كتابة مقدمة البحث ونتائجھ
يوسف العل��

أوراق نماء



1

البحــث  إشــكالية  تتحــدد  دراســتها:  مــن  والهــدف  البحــث  إشــكالية 
األساســية فــي اســتخراج مــا لــه عالقــة بمنهجيــة كتابــة مقدمــة البحــث ونتائجــه 
مــن خــالل الكتــب التــي اهتمــت بالبحــث العلمــي ومنهجيتــه، ويمكــن صياغــة ذلــك 
علــى شــكل ســؤال مركــزي وهــو: مــا المنهجيــة التــي يســير عليهــا الباحــث فــي كتابتــه 

لمقدمــة البحــث ونتائجــه؟

والهــدف مــن ذلــك هــو تقريــب هــذه المنهجيــة إلــى الطلبــة والمهتميــن بالبحــث 
العلمي؟

الفرضيات المنطلق منها: من بين الفرضيات المقترحة:

أن منهجية كتابة مقدمة البحث تختلف عن منهجية كتابة النتائج.

أن نتائج البحث ليست خاتمته.

األهداف المراد الوصول إليها بدراسة هذه الجزئية: �

الوقوف على الخطوات المنهجية لكتابة مقدمة البحث العلمي ونتائجه.

ث
ح

لب
ص ا

خ
مل



2

بسم هللا الرحمن الرحيم

تعــد كل مــن مقدمــة البحــث وكتابــة النتائــج أســاس البحــث العلمــي ومرتكــزه، 
فــال يمكــن الحديــث عــن بحــث خــاٍل مــن مقدمــة ومــن نتائــج فــي نهايتــه، لكــن كتابــة 
ــا وخطــوات مضبوطــة ومتنوعــة قــد تختلــف باختــالف  ــا علميًّ ذلــك يقتضــي منهًج
البحــوث أو باختــالف الشــعب والتخصصــات أو باختــالف منهــج الباحــث ومحــاور 

بحثــه واجتهــاده...

فــكان ال بــد مــن تذكيــر الطلبــة والمهتميــن بالبحــث العلمــي بخطــوات المقدمــة 
المقصــود،  الهــدف  وتحقــق  المبتغــى  بالغــرض  تفــي  لعلهــا  النتائــج،  وبكتابــة 

وسأقســم الحديــث عــن ذلــك إلــى مبحثيــن:

المبحث األول: في الخطوات المنهجية الواجب توفرها في مقدمة البحث.

المبحث الثاني: في منهجية كتابة النتائج.
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         في الخطوات المنهجية الواجب توفرها 

في مقدمة البحث

يبــدأ البحــث عــادًة بالمقدمــة، وهــي عمليــة تقديــم واضحــة للموضــوع، وبنــد 
هــام فــي خطتــه، وذات صلــة وثيقــة بــه، فهــي البدايــة الحقيقيــة للبحــث، تحــرر فــي 
أســلوب علمــي متيــن، توضــح أفــكار البحــث، وتعطــي صــورة مصغــرة عنــه، بذكــر 
التقســيمات األساســية لبحثــه، مرتبــة ترتيًبــا منظًمــا، فقــد أصبــح مــن األمــور التــي 
تراعــي فــي المقدمــة محتواهــا، الــذي أصبــح واســًعا فــي البحــوث الحاليــة، ولهــذا 
أصبــح يطلــق عليهــا اصطــاح مدخــل منهجــي، أو مقدمــة منهجيــة، وفــي هــذه 
الحالــة يبــدأ تقريــر البحــث بتصديــر أو اســتهال، أو توطئــة، أو فاتحــة، تأخــذ شــكل 
المقدمــة العاديــة، أمــا كلمــة تقديــم فقــد تســتخدم توطئــة، ليقــدم كل بــاب مــن 
أبــواب التقريــر، كمــا يســتخدم اصطــاح توطئــة ليقــدم كل قســم مــن أقســامها، 
بدايــة  أمــا الفصــول فيستحســن اســتخدام تمهيــد فــي بدايتهــا، وكذلــك فــي 
أي بحــث فــي شــكل مقــال دوريــة علميــة أو ورقــة بحــث تلقــى فــي المؤتمــرات 
لألبــواب،  والتقديــم  لألقســام،  التوطئــة  مــن  كل  يكــون  أن  ويحســن  العلميــة، 
ــا ألهــم مــا فيهــا، ثــم إن كثيــًرا مــن الباحثيــن  والتمهيــد للفصــول، مختصــًرا ومبيًن
تعــودوا إذا كتبــوا بحًثــا جعلــوا لــه مقدمــة وتمهيــًدا، وهــو عمــل يعقــل حيــن يظــل 
فــي صفحــات محــدودة، أمــا حيــن يمتــد ذلــك إلــى عــدد كبيــر مــن الصفحــات، فإنــه 
يخــرج مــن وظيفتــه ويصبــح بحًثــا داخــل بحــث، وغالًبــا مــا يكــون القســم المقحــم 
تلخيًصــا آلراء الباحثيــن، معتمــًدا فيهــا علــى ســواه، مســتمًدا إياهــا مــن غيــره، 

وكثيــًرا مــا يــؤدي ذلــك إلــى اختــاط األشــياء أمامــه.)))

)1( البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلمية، الدكتورة رجاء وحيد دويدري، الطبعة األولى 1421هـ/200م، دار 
الفكر بدمشق -سورية، ص 431 بتصرف.
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كمــا أنــه ال ينبغــي التســرع فــي كتابــة المقدمــة إال بعــد االنتهــاء مــن البحــث 
بالكامــل، وإن كان ال مانــع مــن إعــداد بعــض فقراتهــا كمســودة لــه يتــم تعديلهــا 
أو اإلضافــة إليهــا أو الحــذف منهــا وفًقــا لمــا تقتضيــه ظــروف البحــث ومــا أملتــه 

األحــداث التــي تعــرض لهــا الباحــث ســلًبا وإيجاًبــا.))) 

وقبــل الحديــث عــن خطــوات المقدمــة المنهجيــة، يقتضــي المقــام أن نشــير إلــى 
أن المقدمــة تفتتــح بإشــارات توجــه القــارئ إلــى الموضــوع الــذي ســيتم الحديــث 

عنــه والتفصيــل فــي جزئياتــه، لذلــك غالًبــا مــا ُيذَكــر عنــوان البحــث فيهــا.

ويجــب أن تكــون المقدمــة واضحــة ومختصــرة تعبــر عــن موضــوع البحــث، دون 
التطــرق إلــى النتائــج، فيتــرك ذلــك للخاتمــة.

جاء في كتاب أصول البحث وكتابة التحقيق:

مــع الماحــظ أنــه مــن المستحســن والمفضــل أال تذكــر نتائــج البحــث فــي 
المقدمــة، كمــا يفعــل بعــض الباحثيــن، بــل توضــع فــي الخاتمــة بصــورة مفصلــة، 

ــا لــكل مراحــل البحــث، منــذ بدايتــه حتــى نهايتــه.))) تكــون تتويًج

وتتم المقدمة عبر خطوات وهي:

أهمية الموضوع: �

الــذي  الجديــد  ومــا  المختــار،  للموضــوع  البالغــة  األهميــة  الباحــث  يبيــن  حيــث 
ســيضيفه إلــى الســاحة العلميــة، ومــا اإلضافــات التــي جــاء بــه مثــًلا، إلــى غيــر ذلــك.

أسباب اختيار الموضوع:  �

وهــي مرحلــة بيبــن فيهــا الباحــث األســباب الرئيســية الدافعــة إلــى الكتابــة فــي 
الموضــوع المقتــرح بالضبــط.

)1( األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، الدكتور محمد عبد الغني والدكتور محسن أحمد، مكتبة أنجلو 
المصرية، القاهرة، ص 30 بتصرف.

)2( أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق، الدكتور مهدي فضل هللا، الطبعة األولى 1993م، دار الطليعة للطباعة والنشر، 
بيروت، لبنان. ص 56.
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وهناك من يقسمها إلى أسباب ذاتية، وأسباب موضوعية:

فأمــا األســباب الذاتيــة: فهــي األســباب التــي دفعــت الباحــث نفســه إلــى البحــث 
فــي موضوعــه المختار.

واألسباب الموضوعية: وهي األسباب المرتبطة بموضوع البحث.

ففــي الدوافــع الذاتيــة مثــًلا: ارتبــاط الموضــوع باهتمامــه، تطويــر بحــث ســابق 
والزيــادة فيــه...

وفــي الدوافــع الموضوعيــة: األهميــة البالغــة للموضــوع، قلــة الكتابــات فــي 
الموضــوع، إبــراز جــزء أو أجــزاء معينــة فــي الموضــوع...

إشكالية البحث: �

ال بــد أن تكــون هنــاك إشــكالية محــددة، حتــى يبحــث الباحــث عــن حــل لهــا، وإذا 
كان الباحــث العلمــي والمحقــق الجنائــي يشــتركان مًعــا فــي البحــث عــن الحقيقــة، 
وإذا كنــا نقــارن عمليــة البحــث بعمليــة التحــرى الجنائــي، فــإن عمــل الباحــث يشــبه 
عمــل المحقــق الجنائــي فــي فحــص الظــروف الخاصــة بمــوت أحــد األشــخاص 
مثــًلا، وذلــك الكتشــاف أســباب الوفــاة، أي أن الباحــث لديــه شــيء محــدد فــي ذهنــه 

ويريــد أن يعلــم عنــه شــيًئا، هــذا الشــيء هــو الحــل لمشــكلة معينــة محــددة.)))

أهداف الموضوع: �

ويقصــد بــه الغايــة مــن البحــث، ومــا الــذي يريــد أن يصل إليه الباحــث من موضوع 
بحثــه، فيقــول مثــًلا: بيــان كــذا، أو التأكيد على...، أو إبــراز...، جمع...، وصف...

الدراسات السابقة:  �

وهــي الدراســات والبحــوث التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بالبحــث، وســبقت الباحــث فــي 
الحديــث عــن الموضــوع ودراســته أو دراســته جــزًءا منــه، مــع إعطــاء صــورة عامــة 

ــاء اإلشــارة إليهــا فــي مقدمــة البحــث. عنهــا فــي أثن

)1( أصول البحث العلمي ومناهجه، الدكتور أحمد بدر، نشرته مكتبة األكاديمية، القاهرة. ص 56.
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ويكــون الهــدف منهــا توجــه الباحثيــن إلــى تجنــب المزالــق التــي وقــع فيهــا 
الباحثــون اآلخــرون وتعرفهــم بالصعوبــات التــي واجههــا هــؤالء والحلــول التــي 
توصلــوا إليهــا لمواجهــة هــذه الصعوبــات، كمــا أنهــم علــى ضــوء هــذه الدراســات 
يحــددون مســلمات البحــث اعتمــاًدا علــى النتائــج التــي توصــل إليهــا اآلخــرون، 
الدراســات  عندهــا  ووقفــت  اســتكمال  إلــى  تحتــاج  التــي  الجوانــب  ويحــددون 

الدراســات واألبحــاث العلميــة.))) الســابقة، وبذلــك تتكامــل وحــدة 

مجــال  فــي  كتــب  مــا  كل  علــى  االطــاع  اســتحالة  أو  صعوبــة  إلــى  وبالنظــر 
البحــث والمجــاالت المرتبطــة بــه، فإنــه مــن األفضــل اســتعراض تلــك المجــاالت 
ــا، فيتعيــن  ــا بحًث بصــورة عامــة تفــي بالغــرض، بــدًلا مــن محاولــة اإللمــام بهــا بحًث
علــى الباحــث القــراءة العامــة عــن موضــوع الدراســة فــي الكتــب، أو فــي فصــول 
الكتــب التــي تتناولهــا، مــع التركيــز علــى الحديــث منهــا، وتكــون تلــك القــراءة بمثابــة 
القاعــدة األساســية لفهــم الموضــوع، التــي ينطلــق منهــا الباحــث إلــى الدراســات 

ــا.))) األكثــر تعمًق

المنهجية المعتمدة في البحث: �

وهــي الخطــوات التــي يســلكها الباحــث فــي دراســته موضوعه ومعالجة إشــكالية 
بحثــه واإلجابــة عنها.

أو  بينهــا، اســتنباط  إبــراز العالقــة  مثــًلا: عــرض المســائل، تحليــل المســائل، 
معينــة... جزئيــة  اســتخراج 

منهج البحث: �

بالبيئــة  أو  العملــي  بالواقــع  يرتبــط  موضوعــي  علمــي  منهــج  دون  فالبحــث 
البحثيــة يصبــح عامــل اغتــراب وانعــزال، حيــث يتحــول الــى درب مــن دروب التفكيــر 
التنظيــري الــذي يحتــاج إلــى واقــع عملــي يؤكــد ســالمته ويؤيــد صحــة نتائجــه، خاصــة 

)1( األسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية، الدكتور محمد منيب حجاب، الطبعة الرابعة 2008م، دار الفجر للنشر 
والتوزيع بالقاهرة، ص 24 بتصرف

.
)2( أصول البحث العلمي، المنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية، الدكتور أحمد عبد المنعم حسين، 

الطبعة األولى 1992، المكتبة األكاديمية، القاهرة، ص 45.



        في الخطوات المنهجية الواجب توفرها في مقدمة البحث 

7

أن البحــث فــي هــذه الحالــة يصبــح مجــرد حصــر وتجميــع مجموعــة مــن المعــارف 
اإلنســانية الفكريــة ليتراكــم بعضهــا فــوق بعــض دون أن تكــون هنــاك رابطــة بينهــا 
وبيــن اســتخدامها أو االســتنباط منهــا لوضــع حــل المشــكلة عمليــة تعانــي منهــا 
البشــرية أو تطلــع الخــروج منهــا، وهــو أمــر لــم يعــد مقبــوًلا اليــوم فــي ظــل ضيــق 
ــة والبشــرية والعلميــة وتعــدد مصــادر االســتخدام، وِمــن  ونضــوب المــوارد المادي
َثــمَّ فــإن البحــث العلمــي وفًقــا ألســاليبه وطرقــه وأبعــاده كافــة يقــوم علــى منهــج 
منظــم للتفكيــر العقلــي الرشــيد لمعالجــة الظواهــر المــراد دراســتها باســتقصاء 
العلمــي  التقــدم  أن  البعــض  ويزيــد  بــل  تامــة،  معالجــة  ومعالجتهــا  مســبباتها 
الراهــن، بــل الحضــارة الغربيــة الراهنــة تديــن بشــكل كامــل وشــامل الســتخدامها 
لمنهــج البحــث العلمــي كوســيلة للتفكيــر، ويزيــد البعــض أن هــذا التقــدم يرتبــط 
بصــورة أو بأخــرى بالتحــوالت التــي تمــت فــي مناهــج البحــث أكثــر منهــا بالتحــوالت 

التــي تمــت فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة جمعــاء.

ــم الصحيــح لسلســلة مــن األفــكار ســواء مــن  ويقصــد بالمنهــج ذاك التنظي
أجــل الكشــف عــن الحقيقــة أو مــن أجــل البرهنــة عليهــا لآلخريــن وإثباتهــا بجوانبها 

المختلفــة لهــا حيــن نكــون علــى معرفــة وإلمــام كامــل بهــا.)))

وطبيعــة  البحــث  وموضــوع  الباحثيــن  باختــالف  وتختلــف  المناهــج  وتتعــدد 
ذلــك. غيــر  إلــى  دراســتها  المــراد  المشــكالت 

والمنهــج  التاريخــي،  المنهــج  مثــًلا  منهــا  متنوعــة،  مناهــج  فهــي  ذلــك  ومــن 
التحليلــي... والمنهــج  االســتقرائي،  والمنهــج  االســتنباطي،  والمنهــج  الوصفــي، 

الصعوبات التي اعترضت البحث: �

وهي التحديات والمشكالت التي تواجه الباحث في أثناء إجراء بحثه، من ذلك مثاًل:

عــدم توفــر المصــادر والمراجــع الكافيــة فــي الموضــوع، تشــتت المعلومــات 
ــة فهــم بعــض المباحــث المرتبطــة  ــة جمعهــا، صعوب المرتبطــة بالبحــث وصعوب

بالموضــوع إلــى غيــر ذلــك.

)1( األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، مرجع سابق، ص 38-39 بتصرف.
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خطة البحث: �

وهــي تصــور للبحــث يكتبــه الباحــث فــي مقدمــة بحثــه، يحــاول مــن خاللــه تحقيــق 
ــا  ــن البحــث؛ فــال يمكنن ــه فــي مت ــة عــن إشــكاليته بعــد تنزيل أهــداف البحــث واإلجاب
الحديــث عــن بحــث ناجــح إال بخطــة ناجحــة يتــم تنفيذهــا بشــكل جيــد، وتكــون الخطــة 
مرنــة قابلــة للتعديــل كلمــا احتــاج الباحــث إلــى ذلــك؛ حيــث يحــدد فيهــا أبــواب البحــث 
وفصولــه ومباحثــه ومطالبــه وفروعــه...، حيــث يقســم األبواب إلى فصول، ويقســم 
الفصــول إلــى مباحــث، والمباحــث إلــى مطالــب، والمطالــب إلــى فــروع وهكــذا...، 

ويمكــن االكتفــاء بالفصــول إذا تطلــب البحــث فصــواًل فقــط،

ا باألبــواب أو الفصــول والمباحــث  وتبــدأ خطتــه باإلشــارة إلــى المقدمــة مــروًر
والمطالــب والفــروع... وصــوًلا إلــى النهايــة والخاتمــة.

فيقــول مثــاًل: وقــد قســمت البحــث إلــى مقدمــة وبابيــن كبيريــن وخاتمــة فــي 
النهايــة، وذلــك كاآلتــي:

المقدمــة: بينــت فيهــا أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره وإشــكاليته وأهدافــه 
والدراســات الســابقة والمنهجيــة المعتمــدة فيــه ومنهــج الدراســة وصعوبــات 

البحــث وخطتــه.

البــاب األول: خصصتــه للحديــث...، وقســمته إلــى فصليــن، فصــل أول فــي... 
األول...  المبحــث  ففــي  مباحــث،  إلــى  الفصــول  وقســمت  فــي...،  ثــاٍن  وفصــل 
والثانــي...، جعلــت المباحــث مطالــب ثالثــة، فــي المطلــب األول... وفــي المطلــب 

الثانــي...

الباب الثاني: ويسير فيه الباحث على الخطة نفسها.

خاتمة: ضمنتها أهم النتائج التي تم التوصل إليها.
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كتابة النتائج

بعــد أن عرضنــا لــكل مــن مقدمــة البحــث وخطواتــه المنهجيــة التــي ال بــد للباحــث 
مراعاتهــا ومحاولــة االلتــزام بهــا، فإنــه مــن المناســب أن نلقــي الضــوء علــى مبحــث 

كتابــة النتائــج التــي تعتبــر جــزًءا مــن الخاتمــة.

الطالــب بعــد دراســته  أو  الباحــث  تتويًجــا لجهــود  تأتــي  التــي  النتائــج  وهــذه 
المســتفيضة لموضــوع البحــث، فيقــوم الباحــث بعرض مختصــر مرتبط بموضوع 
الموضــوع  وتكســب  منهــا...،  المســتنبطة  أو  المســتخلصة  والنتائــج  البحــث، 

مزيــًدا مــن العلــم والمعرفــة...))).

وفي أثناء كتابة النتائج ينبغي مراعاة اآلتي: ))) �

أن تكون النتائج مرتبطة بالبحث.

أن تكون النتائج واضحة وجامعة.

أال تأتي النتائج مكررة لما سبق أن تناوله الباحث في أجزاء سابقة من البحث.

أن تكون النتائج موجزة ال تطويل فيها.

)1( أصول البحث وكتابة التحقيق، مرجع سابق، ص 56.

)2( األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، مرجع سابق، ص 36-37 بتصرف.
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وفي ختام هذه المقالة أقول:

إذا كانــت المقدمــة تعطــي البحــث قيمــة ومكانــة، وتحفــز القــارئ لقــراءة البحــث 
واالســتفادة منــه، فإنــه ال بــد للباحــث مــن الحــرص علــى كتابتها كتابــة منهجية يراعي 
فيهــا الخطــوات المنهجيــة والضوابــط الضروريــة التــي تزيــد مــن نجــاح الموضــوع 

ونجــاح كاتبــه.

وإذا كانــت خاتمــة البحــث عبــارة عــن عــرض مختصــر للنتائــج التــي توصــل إليهــا 
الطالــب مــن خــال بحثــه...))).

فإنه ال بد للباحث من االجتهاد في إخراج عصارة فكرية لما تضمنه البحث؛

وبذلك كله تكون حلة البحث موفقة ومسددة.

وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

)1(صول كتابة البحث وقواعد التحقيق، مرجع سابق، ص 128.
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األســس العلميــة لكتابــة الرســائل الجامعيــة، الدكتــور محمــد منيــب حجــاب، 
الطبعــة الرابعــة 2008م، دار الفجــر للنشــر والتوزيــع بالقاهــرة.

األســس العلميــة لكتابــة رســائل الماجســتير والدكتــوراه، الدكتــور محمــد عبــد 
الغنــي والدكتــور محســن أحمــد، مكتبــة أنجلــو المصريــة، القاهــرة.

أصــول البحــث العلمــي ومناهجــه، الدكتــور أحمــد بــدر، نشــرته مكتبــة األكاديميــة، 
القاهــرة.

أصــول البحــث العلمــي، المنهــج العلمــي وأســاليب كتابــة البحــوث والرســائل 
المكتبــة   ،1992 األولــى  الطبعــة  حســين،  المنعــم  عبــد  أحمــد  الدكتــور  العلميــة، 

القاهــرة. األكاديميــة، 

أصــول كتابــة البحــث وقواعــد التحقيــق، الدكتــور مهــدي فضــل هللا، الطبعــة 
األولــى 1993م، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان.

البحــث العلمــي أساســياته النظريــة وممارســاته العلميــة، الدكتــورة رجــاء وحيــد 
دويــدري، الطبعــة األولــى 1421هـــ/200م، دار الفكــر بدمشــق -ســورية.
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