ثالثًا -وضع الخطّة:
خطّةّالبحث :هي صورة متكاملة عن البحث ،كل عنصر فيها يكمل جانبا
من جوانب تلك الصورة .ولكل حبث خطة عامة ،وختتلف اخلطط من حبثث خخثر،
تبعا الختفا املوضوعات ،أو نوع املادة ،أو املث ة احملث دة للبحثث ،وريثذ كلثك مثن
املؤثرات اليت تتصل بالظرو املختلفة اليت حتيط بكل موضوع.
وعموماّتتألفّالخطةّمنّالعناصرّاآلتيةّ :
ً
 -1العنوان.
 -2املدق مة.
 -3التمهي .
 -4املنت( :األبواب والفصول واملباحث).
 -4اخلامتة.
 -5املفاحق.
 -6املصادر واملراجع.
 -7الفهارس.
تشثثكل هث ا العناصثثر خطثة أوليثة للبحثثث ،ومنطلدقثا خلطثة كاملثثة لث  ،وقث ال
تكثثون اخلط ثة كافيثثة وافيثثة من ث الب ث  ،وك ثثذا مثثا تتعثثرض لتغيثثذ وتب ث يل ي ي ث يف قيمثثة
البحث ،ويضاعف أهثيت ؛ وهل ا مني بني اخلطة األولية واخلطة النهائية.
يعث ث الباح ثثث اخلطث ثة األوليث ثة بعث ث أن يك ثثون قث ث ك ثثون فك ثثرة واض ثثحة بعث ث
الوضثثوع عثثن موضثثوع  ،أم ثا اخلط ثة النهائي ثة ،فهثثي تفصثثيل وتفريثثع لكثثل املشثثكفات
الرئيسة والفرعية ،وق يضثطر الباحثث يف ضثو التغ يثة الراجعثة الثيت يتلدقاهثا بواثا ة
السمنار ،أو بع ااتشثارة كو اخلثةربة يف اجثال حب ث  ،إىل أن جيثر تعث يفا أو تغيثذا،
زيادة أو ندقصانا.

*ّمالحظةةة :إكا كثثان البحثثث وااثثعا ،فُن ث يدقس ث علثثث بثثابني أو أك ثثر ،ويدقس ث كثثل
بثثاب علثثث فصثثلني أو أك ثثر ،ويدقسث كثثل فصثثل علثثث مبح ثثني أو أك ثثر ،ويدقسث كثثل
مبحثثث علثثث مطلبثثني أو أك ثثر ،ويدقسث كثثل مطلثثب علثثث فدقثرتني أو أك ثثر .وإكا كثثان
البحثثث متواثثطا ،فُن ث يدقس ث علثثث فصثثول ال علثثث أب ثواب ،ق تدقس ث الفصثثول علثثث
مباحثثث ،وهك ث ا .أمثثا إكا كثثان البحثثث صثثغذا ،فُن ث يدقس ث علثثث مباحثثث ال علثثث
فصثثول ،وتدقس ث املباحثثث علثثث مطالثثب ،وهك ث ا .وإكا كثثان البحثثث تدقريثثرا يف بضثثع
صفحات ،فُن يدقس علث مطالب أو فدقرات ،ال علث مباحث.

*ّمالحظة ةةة :األفضث ثثل التنااث ثثب بث ثثني أع ث ث اد صث ثثفحات األب ث ثواب ،أو الفصث ثثول ،أو
املباحثثث ،أو املطالثثب ،أو الفدق ثرات ،إال إكا كانثثّ بيعثثة املثثادة البح يثثة ،أو بيعثثة
املنهج البح ي تستل م ع م التنااب.

*ّمالحظةّ:يدقس املوضوع الكلي للبحث إىل املوضوعات اجل ئية اليت يتألف منهثا،
وتوزع ه ا املوضوعات علث األبواب والفصول واملباحث واملطالب والفدقرات.
راب ًعا -المصادر والمراجع:
ّاملصثثادر :هثثي الكتثثب الدق جثثة ،واملراجثثع :هثثي الكتثثب ا ي ثثة .وال ب ث بع ث
اختيار املوضثوع مثن ثع أكثةرب عث د نكثن مثن املصثادر واملراجثع الثيت ينتفثع الباحثث
باالعتمثثاد عليهثثا يف حب ث  .ويب ث أ الباحثثث أوال بت ث وين أهثثا ه ث ا املصثثادر واملراجثثع
وأهث ث املوض ثثوعات ال ثثيت تش ثثتمل عليه ثثا ،وه ثثي املتعلدق ثثة وض ثثوع حب ث ث  ،م ثثع ت ث ث وين
املعلومثات الكاملثة عنهثا ،مثن ااث املؤلثثف ،وااث احملدقثق ،ودار الطبثع ،وبلث الطبثثع،
ورق الطبعة ،وتأريخ الطبع ،كل كلك يف دفث مسثاع خثا ؛ ليتسث لث بعث كلثك
البث ف ثي ج ثمع ال ثمادة العلميثثة مثثن ال ثمصادر وال ثمراجع ال ثمفي ة .وترتثثب ال ثمصادر
علث أااس التسلسل ال مين لوفيات املؤلفني ،وترتب الثمراجع علثث أاثاس التسلسثل
ال منثي لتأريخ الطبع.
*ّمالحظة ةةة :ال ب ث ث مث ثثن االعتمث ثثاد علث ثثث أفضث ثثل الطبعث ثثات ،وال اث ثثيما يف املصث ثثادر

الدق جثثة ،فثثفا بث مثثن كثثون الطبعثثة املعتمث ة هثثي الطبعثثة احملدقدقثثة حتدقيدقثثا علميثثا ،وا ث ر
ا ر من الطبعات التجارية.

