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 احملاضرة اخلامسة

 مقدمات البحث وعرض حمتوياته
  Title Pageأواًل: صفحة العنوان 

وهي أول صفحة من صفحات البحث، تمكننا من معرفة معلومات أساس عن البحث بشكل         
 سريع وهي تحتوي على اآلتي :  

% ( . وألهمية  70) يعكس عنوان البحث مشكلة الدراسة بنسبة تقدر  عنوانه:اسم البحث أو  (1
وجب  التفصيل فيه، فالمفهوم الخاطئ هو أن يكون  –إذ انه يعبر عن المحتوى  –العنوان، 

وبهذا سيكون جيدًا، ولكن على العكس كلما كان الموضوع  العنوان أو الموضوع كبيرًا وعاماً 
علميًا وجيدًا أكثر . لذلك على الباحث أن يسأل نفسه دومًا ماذا  انمحددًا ومختصرُا كلما ك

فكل مجال وموضوع له مجاالته المتعددة وعلى الباحث أن  يريد؟ أو ما المطلوب من دراسته؟
بسيطة من الجزء الرئيس، وأن يحاول دومًا أن يعكس في عنوان البحث عالقة بين  يأخذ جزئية

يميل إلى  فاألخيربين عنوان البحث وعنوان الكتاب،  التفريق يجبمتغيرين على األقل . كما 
العنوان مختصرًا وواضحًا  ألغراض تسويقية، أما البحث فيجب أن ينظر إلى أن يكون اإلثارة

 . دراستها كالعالقات أو اثر أو وصف وبعيدًا عن اإلثارة غير المفيدة وان ينظر إلى أشياء تريد

ما  ) وصفي بشكلكل سؤال يمكن اإلجابة عليه فعلى سبيل المثال : ويصاغ العنوان على ش        
 ) بشكل عالقة . أو  يحتاج إلى إحصاء وصفي والثقافية لغير المتعلمين ؟( الخصائص االجتماعية

أو بشكل .  ويحتاج إلى معامالت ارتباط والثقافية وجرائم النساء( العالقة بين الخصائص االجتماعية
الفروق بين  ) بشكل فروقأو  يحتاج إلى تحليل انحدار . العاملين في اإلبداع (أثر تمكين  ) أثر

يحتاج إلى اختبارات متعددة، والفروق يمكن  واإلنسانية في الدروس الرياضية ( التخصصات العلمية
 وفي كل الحاالت يمكن أن تكون هذه أن تكون متوسطات أو معامالت ارتباط أو إحصاء وصفي



 

 

)تبحث الفروق وتحولها إلى تذكر ما تحصل عليه من معلومات( أو تحليلية )الدراسة وصفية 
 .ض(و فر 

البحث ومجاله، ويكون  يشير العنوان إلى موضوع: ة صياغة العنوان للبحوث العلمية كيفي
االنتهاء من إجراءاته ويرى  عنوان البحث المقترح في مخطط البحث هو عنوان البحث نفسه عند

 المختصون مراعاة جملة أمور في العنوان ومنها اآلتي :  

  . أن يكتب بعبارة مختصرة ولغة سهلة .و  أن يكون محددًا ومتضمنًا أهم عناصر البحث 
 مشكالت بالكلمات المحورية، أي الظاهرة والمفهوم الذي يريد تناوله، مثال ذلك  أن يبدأ

 .مشكالت التحصيل هومحور العنوان  ىدياللمرحلة الثانوية في محافظة االتحصيل عند طلبة 
 والتابعة . أن يعبر عن جميع المتغيرات المستقلة 
 . يفضل أن ال يزيد عدد كلمات العنوان عن خمسة عشرة كلمة 

ويلزم أن يأتي  القسم الموضوعي هواألول على قسمين، صياغة عنوان البحث قسم وت        
العنوان معبرًا عن مضمون البحث ومحتواه دون زيادة أو نقصان . ويفضل أن يكون مبينًا لنوع 

القسم  أماالمنهج وطبيعة األدوات المستخدمة فيه، ويعكس العنوان بشكل مكثف إشكالية البحث . 
بعيدًا عن أي  ، مركزًا،ويقصد فيه التركيب اللغوي، ويلزم أن يكون محدداً  القسم الشكليالثاني هو 

شكل من أشكال التعميم أو التطويل، واضحًا، خاليًا من الغموض، مباشرًا يسهل فهمه، إال إذا كان 
مصطلح أو تركيب لغوي جديد يتضمنه عنه إال ب موضوع قد بلغ من االبتكار حدًا ال يمكن التعبيرال

توضيح مقصد الباحث  ان الرئيسي بهدفإضافة عنوان فرعي تحت العنو  العنوان وفي هذه الحالة يلزم
 الرئيسي . أن تتوافر في العنوان الفرعي الشروط الواجب توافرها في العنوان . وينبغيومضمون البحث

ويذكر فيها نوع البحث نظري كان أم تطبيقي، فضاًل عن التكملة الفرعية للعنوان الرئيس:  (2
) وزارة التعليم العالي الدراسة، مثال ذلك أجراء  المنهج المتبع فيه، ومكان التطبيق، أي مكان



 

 

من العنوان، إذ  وهذا ليس من الضروري أن يكون جزء(  والبحث العلمي ( أو ) جامعة ديالى
دون أن يجعله طوياًل  يمكن أن يوضع في وصف مجتمع البحث، إال انه لو ادخل مع العنوان

 كلمة (. 15ز فهو أمر جيد وكما مر ذكره فإن ) العنوان الجيد ال يتجاو 

 مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد . اسم الجهة التي سيقدم لها البحث . (3

 من متطلبات نيل شهادة بكالوريوس علوم في اإلدارة . سبب تقديم البحث . (4

 الطالب .ُمْعدي بحوث التخرج يكتب بداًل عنه  اسم ُمعد البحث ووظيفته: (5

التي صدر منها البحث أو التي ينتمي إليها الطالب ) إذا احتوى أكثر من مقطع  اسم المنظمة: (6
 فتكتب جميعها ( .

 اسم المشرف على البحث إن وجد . (7

  مثال توضيحي عن صفحة العنوان:) في الهجري والميالدي ( .   البحث:تاريخ إصدار  (8
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صفحات يوضع فيها آية  –إذا تطلبت  –قد يأتي بعد صفحة العنوان وصفحات االعتماد         
وصفحة الشكر والعرفان، ثم صفحات جدول المحتويات، وفهرس الجداول  قرآنية، وصفحة اإلهداء،

 أبجديًا ما عدى صفحة الغالف فال ترقم ولكن تحسب في الترقيم، الصفحات ترقمواألشكال، وهذه 
واللجنة على  تهدف على مساعدة الطالب التنظيم إذ عملية )يبدأ الترقيم باألعداد عادًة من المقدمة(

واحدة وتنظيمها  تتبع عمل الباحث بشكل منسجم ومتناسق، وطريقة البحوث والرسائل الجامعية عادةً 
األخذ في االعتبار أن  ع لنوع من المعيارية، بمعنى أن هناك تنظيم عالمي في هذا المجال معيخض

ألسباب قد ترجع إلى المؤسسة  هذا التنظيم قد يحدث فيه بعض التغيرات البسيطة هنا أو هناك
عادة القسم العلمي . بمعنى انه إذا وجدت اختالفات فهي  العلمية التي يدرس فيها الطالب، أو طبيعة

األمر الذي قد يتغير معه تنظيم البحث شيئا ما، وهذا ال يشكل خرقًا  شكلية تتطلبها طبيعة الدراسة
 لغايات تنظيمية فقط ، فقد يتطلب بحث ذو حجم كبير بطبيعته زيادة فصول البحث كبيرًا إنما هو

 في الجامعات لناحية تنظيمية وهذا أمر يعد مقبول، وقد تختلف تنظيمات البحوث والرسائل حتى
 . األمريكية

  Abstractثانيًا : مستخلص البحث  

بتعليم القارْي إن كان يحتاج أن  األولىوهو تلخيص لما يحتويه البحث وله وظيفتان، تتمثل         
يقرأ البحث أم ال, إذ من خالل المستخلص يعلم إذا كان البحث من البحوث التي يريد االطالع عليها 

فهو تعريف القارئ المعلومات األساس والمهمة جدًا في البحث كطبيعة الدراسة  لثانيةاأو العكس، أما 
  (8: 2008)محمد، ومشكلتها، والنتائج التي توصل إليها, واهم االستنتاجات والتوصيات . 

وبناًء على ذلك فان هذه الصفحة من الصفحات المهمة في البحث ، إذ يعطى فيها الباحث         
للقارئ فكرة واضحة ومحكمة وموجزة عن محتوى البحث فيما ال يزيد عن فقرة واحدة وفى صفحة 
 واحدة، ويجب أن يحتوى المستخلص على أهداف البحث واألساليب المستخدمة لجمع بياناته واختبار

 فروضه، فضاًل عن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث .



 

 

ويعد المستخلص وسيلة مساعدة للقارئ ألنها تحقق وقتًا وجهدًا كبيرًا للقارئ، ففي حالة عدم         
وجود مستخلص فقد يضطر لتصفح البحث بأكمله لمعرفة إن كان البحث يهمه أم ال، ويعتمد طول 

بحث، فإذا كان من عشرات الصفحات فقد يفرد له صفحة كاملة، أما إذا المستخلص على طول ال
 كان قصيرًا فقد تكفي نصف صفحة، ويفضل أن يكتب في صفحة واحدة وبلغتين العربية واالنكليزية .        

 مثال توضيحي عن صفحة المستخلص :

 المستخلص

بمدى دة اإلدارية واإلبداع اإلداري، وتمثلت المشكلة يختبر البحث الحالي عالقة االرتباط واألثر بين القيا       
ة اإلدارية في تحقيق اإلبداع اإلداري في جامعة ديالى . استخدمت استمارة االستبانة كأداة لجمع اديدور الق

، كما تمثلت فرضية البحث الرئيسة ( استمارة لعينة البحث والذي تم اختيارهم عمدياً 44البيانات، وقد وزعت )
وتحقيق اإلبداع اإلداري، وتم تحليل البيانات باستخدام بوجود عالقة ارتباط وأثر معنوية بين القيادة اإلدارية 

إذ استخدمت عدد من األساليب اإلحصائية للتحقق من صحة الفرضية ومنها معامل االرتباط ( Spssبرنامج )
(Personوتحليل االنحدار ا ) لبسيط . وجاءت النتائج مطابقة لفرضية البحث، فقد تبين وجود عالقة وأثر

معنويين بين القيادة اإلدارية واإلبداع اإلداري والتي على ضوئها صيغت مجموعة توصيات يؤمل أن يستفاد منها 
  المعنيين في الدراسة الحالية .

Abstract 

      This research tests the relationship and effect between the variable of 
"leadership management" and variable of "innovation management" .The research 
problem is how to understand the success leadership role in the achievement of 
innovation management in Diyala University . A questionnaire was used in data 
collection depending on the distribution of (44) forms to the research sample 
chosen as .Data were analyzed Using a number of statistical tools including  
linkage coefficient (Person) .The results were obtained by (SPSS) software .The 
research found set of conclusions, one of the most important thinks was that 



 

 

there is a linkage and effect relationship between "leadership management" and 
"innovation management".                                                            
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