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 مشروع البحث محتويات
     

  العنوان .1
  كلمات أو أقل.  10حاول صياغة عنوان مكون من . 1
  .حرفا 60تشترط بعض الجهات المانحة أال يزيد األعالن عن . 2
  يجب أن يعطي فكرة عن المشروع.ووصفيًا بقدر اإلمكان، فالعنوان  اً استخدم عنوانًا قصير . 3
  إذا كان ال بد من تمييز الفكرة الرئيسية يمكن استخدام عنوان فرعي، مثال: . 4

  “اجتماعية؟ ثورةأم عسكري : انقالب 1958عام  حركة”    
  “.لغز عشتار: األلوهة المؤنثة وأصل الدين واألسطورة”    

 مثلة على عناوين غير موفقة:. أ5
  “تاريخ العراق”    
  “إدارة التعددية األثنية بشكل سلميدور القوانين األنتخابيه في ”    
  “ جتماعي في العراقالتغير اال”    

  
   . الهدف2

 ليكن الهدف محددًا وواضحًا بقدر األمكان. 1
  مثال على هدف غير واضح: . 2

  أهدف إلى دراسة تأثير الحرب على العراقيين.    
  األمريكي؟اي حرب: الحرب العراقية األيرانية، حرب الخليج األولى، الغزو       
  أي تأثير: النفسي، األجتماعي، األقتصادي، الثقافي؟      
  في اي منطقة؟ : األطفال، النساء، الشباب، كبار السن؟مجتمع البحث      

  . مثال على هدف محدد وواضح:3     
سنة:  12الفتية من عمر على  2003عام النفسية لغزو العراق ثار اآلأهدف إلى دراسة 

   مثاالالجامعة، بغداد حي منطقة 
  حتى لو كنت تستخدم يوميا في حقلك.تجنب العبارات الرنانة أو الغامضة، . 4

    
  المنهجية. 3

 حدد األمور التاليةتأويل أو تفسير النتائج. و  ،تحليلهاو  كيفية جمع البيانات. 1
  األنشطة التي تخطط القيام بها لجمع المعلومات،  
  لتحليل هذه المعلومات،التقنيات التي ستستخدم   
  االختبار الذي ستسخدم لتقييم هذه النتائج.  

  . اذا كنت ستجري مقابالت مفتوحة:2
  ما هي االسئلة التي ستطرحا؟ او المواضيع التي سستناولها؟   
  هو مجنمع البحث؟ لماذا هذا المجتمع وليس غيره؟ من  
  ستجري مقابلتهم؟األشخاص الذين اختيار كيف سيتم   
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  : قررت إجراء مسح إذا. 3
  ما هي األداة التي ستستخدمها؟

  كيف تم أعدادها؟  
   هو مجنمع البحث؟ لماذا هذا المجتمع وليس غيره؟ من

  هل ستكون النتائج مهمة احصائيا؟ كيفية تحديد العينة؟
  إذا كنت ستجري دراسة مقارنة:. 4

  أوجه التشابه واإلختالف أن تلقي الضوء على السؤال  ك من خالل تبيان حاالت يمكنبإختيار  قم  
  ، او الهدف.الرئيسي

   كك الكفاءة لدراسة كل حالة على حدا.امتال بّين  
  
  أهمية الدراسة. 4

 ؟الدراسة ضرورة اجراء. 1
  ما أهمية ذلك؟ ما الذي سيتم إنجازه؟. 2
   .مقاربتك  البحثية وأهميتهاظهار أصالة إلوذلك  ّين معرفتك باألدبيات األكاديميةب. 3
  منها.توضيح موقع بحثك ل باألبحاث الجارية وذلكن معرفتك . بيّ 4

  
  نشر الدراسة. 5

  أذكر أي عمل كتابي سيتم إنتاجه:
  .النشر: النوع، اسم الدورية أو الناشر    
  : موضوع المؤتمر/الورشة، الجهة المنظمة، التاريخ، ورشة/ تقديم نتائج البحث بؤتمر    

  الخ.
  أي طرق أخرى إلطالع زمالئك أو جمهور المهتمين على نتائج البحث.     

  الميزانية. 6
  أذكر بنود الميزانية بالتفصيل. . 1

  فال يكفي مثال أن تقول:
  $ 250     تكاليف السفر إلى موقع البحث واإلقامة      

  بل أذكر ما يلي:
  $ 050      أجرة سفر من بغداد إلى الموصل    
     $200    ايام  X 4 $50اإلقامة والمعيشة تكاليف     
   .من المهم أن تكون تقديراتك للتكاليف دقيقة وواقعية. فالواقعية أكثر أهمية من التواضع. 2
  ال تبالغ بتكاليف المشروع. . 3
   قم بالبحث الالزم لتقدير تكاليف كل بند من بنود الميزانية بدقة. . 4
  

  ملخص الدراسة. 7
  .بعد اإلنتهاء من كتابة جميع أجزاء العرض، كي يأتي تعبيرًا عن العرض بأكملهكتب الملخص يُ . 1
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  يجب ان يكون تلخيصا واضحا ومباشرا للمشروع، كي تتمكن لجنة الفرز من تقرير فيما إذا كان . 2
  .المشروع يتالئم مع أولويات التمويل لدى الجهة المعنية، وتحديد من هم أعضاء لجنة التقييم الخارجية

  
  معلومات عامة

تأكد من أن مشروعك يتوافق مع اإلرشادات أو الغرض أو الرسالة الخاصة بالجهة المانحة أو  .1
البرنامج الذي تعتزم التقدم اليه. من المحتمل أال يتم تمويل مشروع بحث ممتاز مقدم من باحث 

  .مميز، ألنه ال يسهم في تعزيز أهداف البرنامج، أو ال يتوافق مع اإلرشادات
  إتبع التعليمات الخاصة بالطلب: .2
  األهداف واإلرشادات    
  الموعد النهائي لتقديم الطلب، موعد إعالن النتائج، واإلطار الزمني للبحث    
  متطلبات خاصة، إن وجدت    
    الميزانية: قيمتها وشروطها.    
ى الذي تطلب عل مشروع البحثقد يكون مشروعك جزءًا من مشروع أكبر، فمن المهم أن يكون  .3

  اساسه التمويل محددا وقابال لتنفيذ ضمن ضمن اإلطار الزمني المقترح. 
الُمعد بدقة ينتهي عادة باإلشارة إلى األهداف األصلية واألسئلة الرئيسية. تأكد من  مشروع البحثن ا .4

  أن إجراءات البحث وما ينتج عنها ترتبط في النهاية بالهدف الرئيسي.
مستقبال بعد حصوله على التمويل،  بانجازهسيقوم الباحث  لمشروعمشروع البحث المقدم هو مقترح  .5

 .وليس لبحث منجز
ويؤدي الى رفض المشروع  نوعًا من األحتيال يعتبر التقدم ببحث منجز كمشروع سينجز مستقبال .6

  نتائج بحث منجز.“ لكتابة”مخصصة  إذا كانت المنحةفي حال ما ، إال كليا
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  البحثاستراتيجيات إعداد مشروع 
  

  تنظيم مشروع البحث
  يجب ان يشمل مشروع البحث اإلجابة على كل من األسئلة التالية:

  ما هو السؤال الرئيسي الذي يهدف المشروع إلى اإلجابة عنه؟    
  ما هي خطة العثور على اإلجابة؟    
  هل يتضمن مشروع البحث فرضية قابلة لإلختبار أم أن السؤال الرئيسي مفتوح     

  اإلجابة؟ 
  ما هو المنهج (أو المناهج) الذي سيستخدم لإلجابة عن السؤال؟

  ما نوع البيانات التي يجب جمعها؟    
  كانت هذههل حاول أحد من قبل اإلجابة عن هذا السؤال؟ إذا كان الجواب نعم، لماذا     
 اإلجابة غير كافية؟   

  هل هناك ابحاث أخرى ذات قيمة مرتبطة بموضوع البحث أو مشابهة له؟
  ما هو الجديد في المقاربة أو البيانات أو التحليل الذي ستسخدم في اإلجابة عن 

  السؤال؟
  ما هي المعرفة التي سيضيفها المشروع للحقل المعرفي/العلمي ذي الصلة؟

  ما هي المعرفة التي سيضيفها المشروع لحقول المعرفة األخرى؟
  من يهمه المشروع بشكل خاص؟

  
 وضوح بنية المشروع 

   استخدم التقنيات التالية لتقسيم األفكار الواردة في مشروع البحث إلى فقرات متتالية ومرتبة بوضوح:
  العناوين 
   الحواشي

   الجمل الرئيسية للفقرات
  ملخصات ومالحق

   المخططات العامة، المخططات التوضيحية، أو الرسوم البيانية
   

  سهولة تصفح مشروع البحث 
بداية كل فقرة. إذا لم تكن الجملة الرئيسية في بداية الفقرة، ينبغي إبرازها  استخدم جملة رئيسية في

 بوضع خط تحتها أو باستخدام الخط المائل أو الغامق.
إذا استخدمت المقارنة أو التماثل، إجعل أحد الطرفين بجانب األخر، إذا كان ذلك ممكنًا، كي يكون 

  التماثل أو المقارنة واضحين.
  نفسك، أو اطلب من زميل ال يعرف شيئًا عن موضوعك أن يتصفحه. ب المشروعتصفح 

  تأكد من أن العبارات الرئيسية تفضي إلى المعنى المراد. 
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  األنتقال السلس من فكرة إلى أخرى 
استخدم التتابع السليم، واإلشارة الواضحة إلى ما ورد ذكره سابقًا، والتكرار االنتقائي لبعض العبارات 

 امة.والمفردات اله
  من المفيد تكرار بعض األفكار والعبارات الرئيسية طالما ورد توضيح لها. 

  
  والتراكيب البسيطةاستخدم لغة واضحة 

 تجنب المفردات أو العبارات غير المتداولة، إال إذا كانت مفردات تقنية. 
 

  التحرير والتنقيح
  مشكالت من قبيل الجمل غير الواضحة، األخطاء في المنطق، التحديد ل مراجعة النص التحرير

  األخطاء المطبعية، الخ.
  جعل النص أكثر وضوحا وفعالية. و إعادة صياغة النص بما يالئم القارئ  التنقيح
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  تقييم مشاريع البحث
  

 المشاريعتقييم  خطوات
وتحديد  ،المستوفية الشروط المطلوبة المشاريع ختيار : تقوم بها لجنة الفرز الالمراجعة األوليه .1

 المختارةالمشاريع  وارسالاسماء اعضاء لجنة التقييم الخارجية وذلك بناء على طبيعة المشروع، 
  إلى لجنة التقييم الخارجية.

: مشاريعلكل على حدى بتقييم المشاريع المقدمة وتصنيفها ل لجنة التقييم الخارجيةيقوم اعضاء  .2
 ال تستحق التمويل ومشاريع تستحق التمويل، وتدريج األخيرة تنازليا. ىمشاريع

 يرسل االعضاء نتائج تقييمهم لمدير برنامج المنح. .3
  يقارن المدير النتائج ويصدر النتائج بناء على هذة المقارنة.  .4

  
 تقييم الأعضاء لجنة 
    يتلقون أجرًا، أو يتلقون مبلغًا زهيدًا،ال .1
   ذوو رتب جامعية مختلفة، معرفية/علمية مختلفة،متخصصون في حقول  .2
  ما،لحقل معرفي/علمي النظرية والمنهجية جوانب المتمكنون من  .3
  في موضوعه المقترح. المشروعمعرفة من مقدم  أقلولكنهم  .4

  
  :ُتقّيم االعروض وفقًا المعايير التالية

  ،القيمة النظرية والمنهجية لمشروع المقترح .1
  ،بالنسبة لبرنامج المنح ذي الصلة أهمية المشروع المقترح .2
  ،أهمية المشروع في حقل اختصاص مقدم الطلب .3
  امكانية تنفيذ المشروع، .4
  ،لمتطلبات تنفيذ المشروع النظرية والمنهجية الطلبمؤهالت مقدم مدى مالئمة  .5
  مدى مالئمة الميزانية المقترحة للمشروع.  .6

  
 أمور ينبغي تذُكرها

  من حيث توفر ثالت مزايا هي محل تقدير جميع الحقول المعرفية/العلمية: مشاريع البحثتقييم  .1
  محتوى غني، منهجية محكمة، مفاهيم نظرية مبتكرة

   .لم ُيقدم بأفضل طريقة ممكنه المشروعقد يعني إن ، وانما رفض المشروع المقترح ال يعني انه بال قيمة .2
  

 اإلستحواذ على أهتمام اللجنةكيفية 
 أجوبة واضحه .1

  مشروع البحث عن إجابات واضحة ومباشرة لثالثة أسئلة: مقيميبحث  
  ما الذي سنتعلمه من تنفيذ هذا المشروع المقترح ولم نكن نعرفه من قبل؟

  كيف يمكن التأكد من أن النتائج صادقة وموثوق بها؟ ما أهمية معرفة ذلك؟
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   مقنعة أفتتاحية. فقرة 2
  صيغة السؤال:  .1    
     الواضحة لألسئلة تمثل طريقة ممتازة لبدء العرضإن الصياغة       
  تأثير األسئلة المقنعه عائد لعدم وجود إجابه بديهية عليها.      
  تجنب األسئلة البالغية      

  : هل هناك عالقة طردية بين النمو السكاني واألمن على سؤال جيد مثال
    الغذائي؟

  ب. صيغة الجملة الخبرية:    
  المركزية أو الفرضية الرئيسية تمهيدًا جيدًا لفقرة االفتتاح.يعتبر بيان النقطة       
  مثال: يشكل النمو السكاني وما رافقه من تقلص للمساحات القابلة للزراعة     

  في العقد القادم. في العراقتهديدا لألمن الغذائي 
  

  ح بإستمرارو توخي الوض .3
  تجنب استخدام اللغة الرنانة بقدر اإلمكان.     
  حصر استخدام األلفاظ والمصطلحات التقنية في تلك التي ليس لها مقابل في اللغة     

  العادية.  
  استمرار التركيز على األفكار الرئيسية ال على التفاصيل.     

  
  تحديد السياق .4

  للجنة: المشروع. يجب ان يبين 1
  .ما سيتم تعلمه نتيجة للمشروع المقترح    
  ما سيتم تعلمه مما ليس معروفًا ألحد حتى اآلن.     

  ة بالحقل المعرفي الذي يجب ان يتضمن العرض ملخصا ألهم األدبيات الحالية المتعلق .2
  لمشروع معرفة جديدة.سيضيف له ا

   ن المشروع ببلوغرافيا شاملة حديث.. تضمي3
  

 مالحظة أخيرة
  تستغرق كتابة العرض وقتا طويال، فأبدأ التفكير بموضوعك وبجمع المصادر تدريجيا بشكل   

  مبكر.
  أكتب المسودة األولى قبل ثالثة أشهر على األقل من الموعد النهائي.   
  قم بمراجعتها واعرضها على الزمالء طالبًا منهم إبداء الرأي.  
  ء.راجع النص اخذًا بعين اإلعتبار تعليقات الزمال  
  راجع النص مرة أخرى لتدقيق المادة.  
  راجع اللغة واألسلوب والشكل.  
  أعد صياغة الفقرة األولى بحيث تستطيع ايصال ما تريد قوله بشكل فعال.  
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  مشاريع البحثاسس تقييم 

  
  وضوح الخطوات التي ينبغي اتخاذها إلنجاز المشروع المقترح

 إذا كان البحث يتطلب السفر إلى أكثر من موقع، 
  اليها؟ الوصول يةما هي هذه المواقع؟ وكيف    

  إذا كنت ستجري مقابالت مع اشخاص، 
  كيفية التعرف عليهم؟ امكانية و كم عددهم؟     
  الفئات التي يمثلونها (من حيث الجنس، العمر، التعليم، الطبقة، الخ)    

  ، إذا كنت ستستخدم مصادر أولية
  ما هي هذه المصادر، وكيف يمكنك الوصول اليها؟    
 إذا كنت ستسخدم بيانات متوفرة،   
  أين تحفظ هذه البيانات، وكيف يمكنك الحصول عليها؟    

  إذا كنت ستنشر نتائج البحث، 
  هل ستنشرها كتقرير؟     
  فصل في كتاب؟ مقالة في دورية محّكمة؟ مخطوطة كتاب للنشر؟     
  من هو الناشر؟    

  
  بعد إنجازه البحثاإلضافة المعرفية لمشروع 

  المشروع بنجاح، هل سيزيد المشروع المقترح من معرفتنا في الحقل المتعلق به؟ بعد تنفيذ
  .المعايير التي بموجبها يمكن تقرير ما إذا تم تحقيق الهدف

  معايير تقيس التقدم نحو الهدف المنشود.
  

 المشروع المقترحلمستخدمة إلنجاز تحديد المناهج ا
  هل من الواضح ان المناهج المقترحة مناسبة للبحث؟

  هل المناهج المستخدمة مستقلة بعضها عن بعض؟ هل يتطلب كل منهاج اختبارًا مختلفًا؟
  هل من الممكن تقدير إمكانية الوصول إلى النتائج المرجوة باستخدام هذه المناهج؟

  ين اإلعتبار؟ هل تم اختيار األفضل من بينها؟هل ُأخذت جميع المناهج المتعارف عليها بع
  هل تم أخذ محدودية المناهج المختارة بعين اإلعتبار؟

 هل يملك الباحث الخبرات التي تتطلبها المنهجية التي سيتم اتباعها؟
  

  على سبيل المثال: 
  إذا أخترت إجراء مقابالت، هل سبق ان أجريت بحثًا يعتمد هذا المنهاج؟     
  إذا كان الجواب ال، فكيف ستعد نفسك لهذا األمر؟     
  إذا كنت ستجري تحليًال احصائيًا، هل تملك المؤهالت الضروية؟     
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  إذا كنت ستقوم ببحثك في بلد أجنبي، هل تتقن لغة البلد؟     
  إذا كان الجواب ال، هل ستستعين بمترجم؟     

  
  ملخص اسس التقييم

  ما هو هدف المشروع المقترح؟  
  سيقوم الباحث بتحقيق الهدف؟ كيف  
  هل الباحث مؤهل للقيام بذلك؟  
  لم نكن نعرفه من قبل؟ ما الذي سنعرفه بعد تنفيذ المشروع المقترح مما  
  ما مدى امكانية إنجاح المشروع المقترح؟  
  لماذا يجب دعم المشروع المقترح؟  

  
 أسباب عامة لرفض مشروع البحث

  طبيعة المشكلة
 .ينتج عن المشروع المقترح معلومات جديدة أو مفيدةمن المشكوك فيه أن 

  .هناك آخرون يعملون على مشروع مماثل
  .ان الفرضية األساسية غير معقولة

   .ان المشروع المقترح سابق ألوانه علميا بسبب عدم كفاية المعلومات المتوفرة بشأنه
  

  مقاربة المشكلة
 .وسةخطة البحث غير واضحة وتفتقر إلى التفاصيل الملم
  .المشروع المقترح مشتت ويتطلب المزيد من الضبط

  .هناك حاجة إلى مزيد من العناية بالتخطيط
  .المناهج المقترحة لن تعطي نتائج دقيقة
  .المناهج المقترحة غير مالئمة لألهداف
  .خطوات البحث بحاجة إلى توضيح أكبر

  .الحاجة إلى معالجة احصائية وافية
   .تقتضي عينة أكبراألختبارات المقترحة 

  
  كفاءة الباحث

    .الباحث بحاجة إلى إكتساب معرفة أفضل باألدبيات المتعلقة بالموضوع
  .المشكالت المطروحة أكثر تعقيدًا مما يتصور الباحث

  .الباحث ال يملك التدريب الكافي للقيام بالبحث
  .الباحث غير واع بالمشكالت التي يحتمل أن تنشأ

   .ال يثقون بالباحث بناء على تجارب سابقةاعضاء لجنة التقييم 
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  البيئة البحثية
 .مطلوب من الباحث تكريس الكثير من وقته للتعليم ولمهام أخرى ال تتعلق بالبحث

  .لم يحدد الباحث اسماء ومؤهالت الباحثين المشاركين واالستشاريين
  .قد تحول مشاكل بحثية دون إجراء البحث في البيئة المقترحة

  
  رىأسباب أخ

 .نسي الباحث ترقيم الصفحات
  .نسي الباحث تضمين فهرس المحتويات

  .لم يرسل الباحث ملخص المشروع
 بالتعليمات الخاصة بتقديم الطلب.لم يتقيد الباحث 


