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كيف تختار موضوعا لرسالتك العلمية ؟  •

.التهلرسلسُت مع الطالب الذي يطلب من اآلخرين موضوعا •

عنديالطالب الذي ال يجد موضوعا لرسالته هذا يعني •

أنه ال يقرأ؛ ألن القراءة تمد القارئ بعشرات الموضوعات•
.واألفكار

ا كما أنه ال يدرك أبعاد تخصصه، والموضوعات والقضاي•
التي يجب أن يبحث فيها

اختيار موضوع البحث



ليا بسبب كثرة الطلبات التي تأتيني من طالب الدراسات الع
وطالباتها بطلب موضوع لرسائلهم العلمية

.لعلياوتفاعل معه كثير من المختصين، وأفاد منه طالب الدراسات ا



:المشاركات في ذلكفمن 

:  العلمية_لرسالتك_موضوعا_تختار_كيف#

ص ال تكفي القراءة وحدها؛ فال بد من مناقشة أهل التخصقد 
والخبرة مناقشة علمية عميقة فيها أخذ ورد ال مجرد سماع



:المشاركات في ذلكفمن 

:  العلمية_لرسالتك_موضوعا_تختار_كيف#

ه المهم جدا معرفة الباحث محاور الدراسة في تخصصمن 
ه الدقيق؛ ليختار منها ما يناسب ميوله العلمية وقدرات

.الفكرية



:المشاركات في ذلكفمن 

راءة بعد الق: العلمية_لرسالتك_موضوعا_تختار_كيف#

رف الواسعة العميقة واستشارة أهل التخصص والخبرة اع
.هامنمحاور تخصصك العلمي الدقيق واختر ما يناسبك 



العلمية_لرسالتك_موضوعا_تختار_كيف#

ها فسيتبيّن النظر بإمعان في مقدمات الكتب النفيسة والتأني في مطالعت
.كثيرخير خاللها للموفق الذكي من 



:  العلمية_لرسالتك_موضوعا_تختار_كيف#

..  حدد ميولك 

..والزم خبرة أستاذك 

.يناسبكوكثف القراءة حتًما ستجد الموضوع الذي 



:العلمية_لرسالتك_موضوعا_تختار_كيف#

عدم جود موضوع للرسالة العلمية لن تجدها إال عند 

..الضعيف والكسول من الطالب



.فالمجال واسع والموضوعات ال تنتهي•

قناعة أن الموضوعات متعددة ومتنوعةلدي •

.أكثربل هي بعدد الباحثين أو •

ببه ولكن بعض الطالب ال يجد إليها سبيال وال طريقا بس•
.  الموضوعاتفي شًحا وليس 



المتميز المتمكن من تخصصه، صاحب القراءة الطالب •

ر في واالطالع، والتواصل العلمي مع المختصين ربما يتحي
.العلميةأي موضوع يختار لرسالته 



قة اإللمام بالموضوع المراد بحثه أو المعرفة المسب: أوالً •
:بالموضوع

و ول) هل عنده فكرة عن الموضوع : فيسأل الباحث نفسه •

؟( كحد أدنى



هل مادة ذلك الموضوع متوفرة: يسأل الباحث نفسه ثم •

بحيث تغطي حجم رسالة علمية، أم أنها ال تتجاوز حجم 

.المقالة

..وكذلك المصادر والمراجع الضرورية على األقل•



البحث كله حتى ال يقع ما ال تحمد عقباه، فيصبح طابعوهذا •

.بحثهو التكلف َولّي الموضوعات لتتناسب مع موضوع ال

حسن اختيار موضوع البحث؛ من حيث تناسبه مع قدرات•

الباحث، وإمكاناته الزمنية والمادية، ومجال تخصصه، 

.ودرجة أصالته النسبية



وعا كيف تختار موض: القاسم المشترك في اإلجابة عن السؤال
لبحثك ؟ هو القراءة العميقة الواسعة المستمرة في كتب

.وحديثهاقديمهاالتخصص 



رأ تختار موضوعا لبحثك ؟ اقكيف : في اإلجابة عن السؤال

تب كثيرا قراءة واعية وسجل كل ما يبدو لك وأنت تقرأ في ك
.التخصص وبحوثه عبر التاريخ



يه كل موضوع صالح للبحث بشرط وجود مادة علمية كافية ف
.عن بحثهوقابليتها للتقسيم ولم يكتب فيه من قبل بما يغني

من المهم جدا معرفة الباحث محاور الدراسة في تخصصه 
.فكريةالدقيق؛ ليختار منها ما يناسب ميوله العلمية وقدراته ال



على المرشد أو المشرف معرفة ميول طالبه وقدراتهم من 

ل خالل قراءاتهم ومناقشاتهم؛ ليوجههم للموضوع المناسب لك
.منهم



الباحث أن يختار موضوعا يهمه وينجذب إليهعلى -1

.



ال يكن همه هو التسجيل فقط؛-2

وبات ألنه سيعاني من الموضوع الذي ال يرتضيه في نفسه صع
.عدم انشراح النفس للبحث والعملأخطرهاجمة، 



رغبته اعتماد الباحث على هللا وحده، ثم على قناعاته بناء على-3
وقدراته

؛دهال يريال يصح أن يكون المرشد سلطان عليه في إلزامه بما 

أن ألن المفروض في الباحث في هذه المرحلة المتقدمة من العلم
.المستقلةتكون له شخصيته 



ي سبق قراءة عامة في الموضوع المراد بحثه لتحديد الزوايا الت-4
.وأن درس منها



:مالءمة الموضوع المختار -5

:يسأل الباحث نفسه أسئلة عدة، منهاوهنا 

ة ؟هل الموضوع الذي يريد بحثه مالئم لتخصصه مالءمة تام-أ

.  هل الموضوع جدير بالبحث ولو من زاوية معينة-ب

قبل حتى نتجنب التكرار، ويضمن قبوله والموافقة عليه من

.العلميةاألقسام 

هل الموضوع يقدم جديدا في مجال البحث العلمي-ج 



.ةالتركيز على جزئية محددة، والبعد عن األفكار العامة الفضفاض-6

:الدافع واالهتمامات الشخصية -7

هل الموضوع المراد بحثه يدخل في اهتمامات الباحث ؟: أي



:توافر المصادر العلمية التوثيقية للموضوع -8

فيجب على الباحث التأكد من توافر المصادر لموضوعه، سهولة 

:الوصول إليها، وهنا يطرح الباحث على نفسه عدة تساؤالت 

؟هل الموضوع المراد بحثه جديد لم يسبق طرقه وال دراسته -1

؟هل توجد مصادر علمية تقدم مادة مالئمة للموضوع -2

؟ هل هناك من األساتذة والباحثين من يعد مصدرا في هذا الموضوع-4
..وذلك بالنظر إلى تخصصه الدقيق، وأبحاثه، ورسائله العلمية



:  أحد األساتذة المختصينيقول 

ن الباحث المجيد هو الذي ال يُقدم على موضوع إال وقد رازه م

عة قبل جوانبه، ونظر في أعطافه، كالمشتري الذي يتفقد السل

.شرائها



هذا الموضوع من أهم ما يجب الحديث عنه، وتدريسه في 
؟العلياالدراسات 



،العلياتقف األفكار البحثية عائقا أمام طالب الدراسات 

حثية ريب فإن الفكرة البالبحث وال هاجساً من هواجس وتشكل 

،عمرهالذي سيقضي الباحث فيه وقتا من األساس هي 

.بنفسكبحث هو ما تختاره و أحسن 



مصادروفيإليها،تميلالتيالكتبفيالقراءةكثرة-1

أنصلحتواألفكاراألسئلةمنكثيرعليكفستتواردالتخصص

.بحثيةلفكرةنواةتكون

.الناقدةالواعيةالقراءة:هيالمثمرةالقراءة



ومناقشةالفاعلةوالمشاركةوالندواتالمؤتمراتحضور-2

.ومحاورتهمالمختصين



أفكاررتُذكفقدأطروحاتهم،نهاياتفيالباحثينتوصياتقراءة-3
.بالبحثجديرة



امعةالجفيأساتذتكوهموالتجربة،الخبرةأصحاباستشر-4

.غيرهاأوفيفيهاتدرسالتي

ولربما،والتفكيرالتأملمنأياماعليكاختصرتاستشارةفرب
.عليكتطرألموأفكاراموضوعاذهنكفيفتَّقت



وتفتحالباحث،تفيدالتخصص،فيالمتميزةاألبحاثقراءة-5

متميزةبحثيةفكرةإلىللوصولالذهنآفاق



، ثقافة الباحث، وتواصله الدائم مع مستجدات التخصص-6

ومتابعة ما صدر من كتب وأبحاث، وقراءة قوائم الكتب من

أبرز الملهمات للوصول إلى فكرة بحثية جديرة بالدرس 
.والتناول



س فيه، التواصل مع األقسام العلمية المماثلة للقسم الذي تدر-7
ليك اإلضافة فستمدك بكثير من األفكار البحثية الجديدة، ويبقى ع

صصك، عليها، وتطويعها بما يتناسب مع ميولك، ومتطلبات تخ
.إليهومستلزمات القسم الذي تنتمي 



ومن المهم للباحث أن يزور المكتبات العامة، والخاصة؛ -8

دارات ليطلع على خزائنها، وليتعرف على الجديد فيها من اإلص

العلمية، وما ضمته من كتب وأبحاث في مجال التخصص، 

.ثية فسيكون لها أثر ال شك في مده بكثير من األفكار البح



ومن المهم جدا تقييد كل فكرة ترد على الخاطر مهما كانت 

تشارة كل فكرة قابلة لتحويلها الى فكرة بحثية من خالل القراءة واالس
.وتشقيقهاوطول النظر فيها وتفريعها 



لباحث توفيق هللا ، وتسديده ركيزة مهمة من ركائز النجاح ، فاويبقى 

موفق على أمور دينه، ودنياه، وهللا الما يعينه يسأل مواله أن يوفقه إلى 

.السبيلوالهادي إلى سواء 



المراجع التي تم اإلفادة منها في هذا المحورمن 

مقال للدكتور عبدالكريم العبدالكريم 

.بحثيةالطريق إلى فكرة : بعنوان



على الخير نلتقي في دورات تدريبية قادمة بإذن هللا و

اآلتي االيميلأسعد بتواصلكم على 

aa2008ss@gmail.com

التويتروللتواصل في 

@aa2008ss

ودمتم بود 

عبدالعزيز بن صالح العمار. د.أ

mailto:aa2008ss@gmail.com

