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الخـطـــة
وتمثلهالموضوعتصوريوجههامنطقيةعقليةمسألة)،وهيالبحثعليهسيبنىالذياألساسهي

سلالتسلفيهيراعىسليما،منطقياترتيباخطواتهاترتبأنالضروريمنكانهنا،ومن

تتداخلأالرطبشدقيقا،ولكنعقلياارتباطاتليهابالتيخطوةكلوارتباطالخطواتلهذهالموضوعي

(1)(بعضفيبعضهاالخطوات

مناهج البحث االدبي ( 1)



،ووصف وهي  في الحقيقة عملية هندسية لتنسيق مباحث البحث، وهي رسم لهيكل البحث•

ب دقيق لألبواب والفصول ،ووفق طبيعة الموضوع ،مع مالحظة وضع عنوانات األبوا

ادر والفصول ،ويشترط في الخطة احتواؤها على تفصيالت الخطة ، وعلى قائمة المص

والمراجع والدوريات والمواقع الكترونية المستخدمة في متن الموضوع

الخـطـــة



بدقةومدروسةسابقةخطةبدون)البحثضيفشوقيالدكتورويقول•

دونهاالبحثبكتابةوالبدءإهمالها،للجهد،ألن،تبديدللوقتمضيعةوعناية،

يتبين،حيثالجهدمنالكثيراستنزافبعدالكتابةإعادةإلىيضطر،ربما

.(2)(تابتهكبعدكليةالبحثتنظيمإعادةالصعبمنبينها،فيكونفيماالمباحثبين،والتنسيقالترابطعدم

ع الخطة وكل عنصر من عناصر الخطة تقوم  بتحديد ابعاد الموضوع تحديدا دقيقا ، وعادة يتم وض•

ومع أن ..،وقد تكون موجزة وقد تكون مفصلة)بعد االتفاق على العنوان بمشاورة األستاذ المشرف ، 

الخطة  حسب لكل موضوع طبيعته التي تقتضي خطة خاصة به ،فأن لكل باحث شخصيته الي تدبر

.{3}.....(موضوعه الذي يوائمها



أهمية خطة البحث 
.مساعدة الباحث في تحديد أهداف البحث الخاص به•

.التسهيل على الباحث في الوصول إلى النتائج بشكل أسهل•

ها في خطة مساعدة المشرف على البحث في توجيهه لنصائحه وتصحيح اإلشكاليات المتواجد فيه من البداية لبيان•

.البحث

.قيام الخطة بقيادة الباحث إلى التفكير في كل مظاهر وأجزاء البحث•

ي التنفيذ مساعدة الباحث في تذكر بعض األمور وبعض النقاط المهمة حيث أن للكتابة والعصف الذهني دور كبير ف•

.والتذكير للخطوات

ي مساعدة الباحث في تحديد ورؤية األهداف الساعي إليها مما يعطي للباحث إحساس ودافع قوي يعمل من خالل ف•

(4).الوصول إلى هذه األهداف من خالل بحثه العلمي



:خطةومن أهم النقاط التي يجب على الباحث أن يلم بها قبل الشروع بال

المادهعتوزييمكنلكيوتجزئتهالموضوعتقسيمالخطهتستوجبهمااهمانالتقسيم-1•

فيلكويستوفيالموضوعيستوعببحيثاالجزاءهذهعلىعنهاالمنبثقهواالفكارالمجهزة

(التقطيع)تعنيالالتجزئةأنمتماسكا،ارتباطابعدهوماقبلهبمايرتبطوان،المناسبمكانه

جعلالنولكنناالعملتسهيلاجلمنالعملنجزىءانناالوحدهواثباتاالبعادلمتعنيوإنما

اذاالحجمفيالنسبيالتقاربابوابأوفصولالىالموضوعتبويبلدي،ويشترطغايةالتجزئة

هذاحواليفياالخرىالفصولتكونانوجبصفحاتعشراالولالفصلصفحاتعددبلغ

.العدد



.االبتعاد عن الخطط الجاهزة-3

الرغم من تختلف عناصر خطة البحث من بحٍث آلخر وفقاً ألدراكه طبيعة الموضوع ،وب-4
هدفه أو ذلك تحتوي كلُّ خطة بحٍث على مجموعٍة مشتركة من العناصر األساسية مهما كان

نوعه 

راءة وجمع يجب تعديل الخطة األولية على وفق المادة التي تراكمت عند الباحث نتيجة الق-5
المادة إلى خطة محكمة ، بعد مشاورة المشرف ، ألن الخطة هي األساس الذي يقوم عليه 

البحث



كل عنصرفي الخطة يشكل موضوعا رئيسيا في البحث، وهو يعد -6•

عنصر مكمل لبقية عناصر الخطة وهو ينمو ويتسع ويسير مع العناصر •

.  اآلخرى  في اتجاه  النتيجة المعبرة عن حقيقة  موضوع الرسالة•

اذه يجب على الباحث أن يحمل خطة موضوعه معه دائما ،والسيما لدى مقابلته ألست-7•
جراء المشرف ،ليتمكن العمل في ضوئها اثناء جمع المادة ،او عندما يطلب منه المشرف إل

.بعض التعديالت  في ضوء مايجد خالل البحث

المشروع الرئيس في : يجب أن تحتوي الخطة على ثالثة أمور جوهرية -8•
ص يتابع البحث،األفكارالرئيسية، الوثاق والمصادر،والخطة الناجحة هي التي يمكن ألي شخ

.من خاللها أفكار الباحث وميوله

عر واألهم من هذا كله هو الوصف والعرض الواضح لهذه المعلومات والبيانات، بحيث يش•
.القارئ في أهمية موضوع البحث والتأكيد على إفادة المجتمع



وهي واجهة البحث ،وأول مايقراءه القاريء،وتتضمن  في البداية :المقدمة -1•

.الحديث عن أهمية الموضوع  وفائدته في مجال خصصه-أ•

.سبب األختيار الموضوع وبيان طبيعته-ب•

.ذكر أهم الصادر القريبة-ج•

.هاالتكلم بايجاز عن تفاصيل خطة الموضوع مبينا الطريقة  التي ستسير علي-د•

.عرض المنهج الذي سار عليه في كتابته لموضوع بحثه-هـ•

المصادر مثل ندرة.ذكر الصعوبات التي واجهته قبل واثناء وبعد جمع وكتابة الموضوع-و •
والمراجع،

.تقديم الشكر ألستاذه المشرف-د•

.وللعلم  أن المقدمة تكتب بعد اكمال الباحث كتابة رسالته في نهاية البحث⁄ مالحظة

أهم عناصر الخطة



:التمهيد-2•

المتعلقةالظروفذكرالباحثيحاولالمختارالموضوعبطبيعةهذايرتبطوإنماالتمهيدالىدائماالبحثاليحتاج

منبموضوعه

ا،وأذالظاهرةأوببيئةالشاعربعصرالمحيطةلظروفاكافةفهمعلىيساعدقدوالثقافيةوالفكريةواالجتماعيةالسياسيةالناحية

يقومالخ....الرمزأوالتناصأوالمفارقةموضوعمثلالنقديةأواألدبيةالمصطلحاتأوالتقنياتبعضحوليدورالبحثكان

الىأدتيالتوالعواملتطورهحولوالنقادالباحثينوأرآءهظهورعوامليذكر،ثمواطالحالغةالمصطلحمفهومبتوضيحالباحث

يبينوكما.بدعالموبيئةوالسياسيةاالجتماعيةالجوانبالىاالنتقالثمومنأوالراوي،بالشاعرالتعريفالعربي،أوالنقدتأثر

.التمهيدتضخمأنوالينبغي.البحثلمضامينإستيعابهومدىلعنوانهومفهومهلبحثهرؤيتهالباحث



الفصول واألبواب-3

الموزعةالمادةتكونحتىواألبوابالفصولفيوضعهاالخطةأجزاءيحتاج•

الماجستيردراسةفيفصولالىالبحثتقسيم،ويمكنالصحيحمكانهافي

جمعهاتيالوالمادةالموضوعلطبيعةيخضع،وهذاالفصولمنعددعلىبابكلويحتوي،الدكتوراهدراسةفيأبواب،وإلى

.الباحث

فيثايقعمبحأوفصالنجدواليجوزأنالصفحات،عددفيواألبوابالفصولبينموازنةتوزيعهفيالباحثعلىيجب•

صفحة(30)فياآلخر،والمبحثصفحات(10)

.همنمستنبطولكن،الرئيسيللعنوانمغايربهخاصعنوانمبحثأوأوبابفصللكلالباحثيضعأنيجب•

.واالستطرادالحشوعناإلبتعاديجب،كماالفصلوعنوانالمبحثداخلالمدونةالمادةبينالعالقاتمراعاةيجب•



الخاتمة-4

ض عرهي الجزء النهائي الذي يترك االنطباع األخير لدى المتلقي ، وهي عبارة عن •

يجة المتابعة ،نتوالحقائق التي تمكن الباحث التوصل إليها والمعلومات موجزألهم النتائج 

ن له قضاها مع موضوعه ومراجعه ،والبحث كله اليعني شيئا اذا لم تكوالدراسة التي 

.نتيجة ، أو لها نتائج لها قيمتها العلمية والفكرية 

.تجمع فيه أسماء الكتب مرتبة بنظام معين:قائمة المصادر-5•

ويقسم نفصل فيه الموضوعات التي اشتمل عليه البحث ،:المحتويات ،أوالفهرس -6•

.إلى أسم الموضوع ورقم الصفحة



؟"التناص في شعر الشاعر ما" وإذا فرضنا أننا نريد دراسة موضوع \مثال تطبيقي 

المقدمة-

لغة واصطالحا ( التناص)التمهيد اعرف المصطلج -

محمد فتاح ثم اتحدث عن  تطور فكرة هذه التقنية في األدبين الغربي والعربي ودور الناقد-
.في تيسيرفهم مالبسات التناص



مبحثينالىلالفصالشاعرواقسمشعرفيالتناصعناتحدثفصلينالىالموضوعاقسمثم-

التناص:فيالقولأفصلالثانيالمبحثوفيالتأريخيالتناص:أتناولاألولالمبحثفي

األدبي



والفصل الثاني أتحدث عن التناص الديني ومصادره•

التناص الديني: المبحث األول•

مصادر التناص الديني : المبحث الثاني•

.القران الكريم، األحاديث النبوية•

المبحث الثالث الكتب السماوية•

الخاتمة •

المصادر •

المحتويات•



خطة دكتوراه
الشعر األمويالمرأة في 

دكتورة فاطمة تجور





الغربة في الشعر العراقي
فليح كريم الركابي.د

المقدمة•

أسباب الغربة المكانية                  : الفصل األول•

األختيارية–أ •

النفور من المجتمع•

السفرات الترويحية•

المرض وطلب االستشفاء•

سلوك بعض الشعراء-•

االجبارية-ب•

الهرب من السلطة•



النفي•

غربة السجن•

األسر•

الفصل الثاني•

نتائج الغربة المكانية•

الحنين-أ•

الشكوى من الغربة•

االنسجام مع بلد الغربة•

الهروب من الغربة•



الغربة اغترابا: الفصل الثالث•

نفسياالغربة اغترابا -أ•

الغربة اغترابا مكانيا•

الدراسة الفنية:الفصل الرابع•

اللغة•

بناء القصيدة•

التضمين•

األيقاع•

التكرار•

الصورة الشعرية•

الخاتمة•



1979،4الديواني،طضيف،مطبعةشوقيالدكتور:األدبيالبحث،(1)•

1997:118،القاهرة،الثقافةدارخليف،يوسف:األدبيالبحثمناهجينظر(2)•

.7،1986العالمية،طمكتبةالطاهر،جوادعلىالدكتور:األدبيالبحثمنهج(3)•

.نفســــــهالمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر(4)

الهوامش


