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 التربوي  خطة البحث

 عناصر ومعايير كتابة خطة البحث التربوي

 إبراهيم األسطل . إعداد د 

2010  /2011 

ىمطاوورىالصواغظىوالكتابظىنبذةىمختصرةىالطنصر
ى

 تبرز ىنا ومف القارئ، عيف عميو تقع ما أوؿ ىو الدراسة عنواف فإىالطنوانى
 .أىميتو
 بيف التي الدراسة تكان إف القارئ يعرؼ أف يمكف العنواف فمف
 مرتبطة غير أنيا أو بقراءتيا، فيبدأ بموضوعو مرتبطة يديو

 .فيستبعدىا
 يصيغو وأف دراستو، عنواف اختيار في يدقؽ أف الباحث عمى لذا

 ..وسميمة جيدة صياغة

 .ومختصراً  محدداً  يكوف أف -
 .الدراسة موضوع عف دقيقاً  تعبيراً  يعبر أف -
 .لغوياً  وسميمة معقدة غير بسيطة مفردات فيو ُتستخدـ أف -
 لمبس تجنباً  وذلؾ معنى مف ثركأ تحتمؿ التي المصطمحات عف البعد -

 .والغموض
 .ممالً اف قصيرا مخال وال طويال ال يكوف العنو أ  -
 

 إلقاء فييا يتـ حيثسة  الدرا خطة عناصر أىـ مف المقدمة ُتعدىالمػدمظى
 الباحث شعور يفيةكو  ة،الدراس فيو تقع الذي الميداف عمى الضوء

 .الدراسة إجراء ودواعي بالمشكمة،
توضح المقدمة مدى وعي الباحث بمشكمتو وخبرتو في ىذا حيث 
 المجاؿ

 

 فاألشد عمومية، فاألقؿ العامة، األمور عف بالحديث الجيدة المقدمة تبدأ
 جديرة مشكمة بوجود الشعور إلى النياية في تسممنا بحيث وتخصيصًا، تحديداً 

 .لدراسةبا
 .:يمي ماك المقدمة تسير و

 بالدراسة المرتبطة العامة األمور عف الحديث :أولًا
 الدراسة فييا ُتجرى التي التعميمية المرحمة أو المجتمع ظروؼمثؿ 



كلية التربية                                                               ة اإلسالمية ـ غزة                                                                                                            الجامع  

 

مناهج البحث وقاعة البحث: المساقات                                                                                                                     إبراهيم األسطل                                    . د  

 عمومية األقؿ األمور عف الحديث :ثانياًا
 فييا ُيجرى التي الدراسية المادة أو الدراسة بمشكمة المرتبطة المشكالت بعض

 دراسةال
 يفيةحتى يصؿ الباحث إلى ك التحديد الشديد الخاص األمر عف الحديث :ثالثاًا

 بالدراسة القياـ ودواعي بالمشكمة اإلحساس
 بالمشكمة إحساسو أو شعوره فيةكي توضيح في يستعيف أف الباحث عمى ينبغي 

 :الوسائؿ ىذه ومف ومنطقية، قوية عممية بوسائؿ بالدراسة القياـ ودواعي
 .السابقة والدراسات والندوات المؤتمرات ياتتوص •
 .األمور أولياء ىشكاو  •
 .الميداني التدريب طالب عمى اإلشراؼ أثناء مالحظاتو •
 .استطالعية بدراسة القياـ •
 .التخصص مجاؿ في قراءاتو •
 الشخصية التجارب •

 :  الطناصرىالتيىوجبىأنىتتضمنؼاىالمػدمظىأهمىوومكنىتلخوص
 مشكمة توضيح مجاؿ ال 
  بياف أىمية المشكمة 
 ه الدراسة الناتج عف عدـ القياـ بيذ توضيح مدى النقص.  
  استعراض الجيود السابقة في ىذا المجاؿ 
  أسباب اختيار المشكمة 
 ه الدراسة ػي ستستفيد مف ىذتالجيات ال.  
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 .الدراسة حولو تدور الذي الرئيسي المحور ىي الدراسة مشكمة •ىالمذكلظى
 إحساس أو الباحث ذىف في تدور تساؤالت عف رةعبا وىي •

 ربما أو ضعؼ أو قصور أو ما خمؿ بوجود
 .أمره استجالء الباحث يريد معيف جانب في غموض

 مف معالجتيا ويصعب ومتفرعة، عديدة جوانب ليا مشكمة وأي
 القياـ جوانبيا جميع معالجة يحتاج ولكف واحدة، دراسة خالؿ

 إلى الوصوؿ إلى فقط تسعى راسةد فأي ولذا عديدة، بدراسات
 .معينة مشكمة جوانب ببعض متعمقة تساؤالت عف إجابات

 
 .وضوح الصياغة ودقتيا  
 الدراسة  متغيرات تتضمف عبارة المشكمة  
 صياغة عبارة المشكمة بطريقة تسيؿ التوصؿ إلى حؿ المشكمة   
 ( ًا تقريب) كممة  11قصر العبارة بحيث ال يزيد عدد كمماتيا عف    
 

أدئلظى
ىالدرادظى

 .منيا وتنبثؽ بمشكمتيا، الدراسة أسئمة ترتبط  
 البحثي فالسؤاؿ العادي، والسؤاؿ البحثي السؤاؿ بيف فرؽ وىناؾ  
 العادي، السؤاؿ أما الدراسة، إجراء بعد إال عنو اإلجابة يمكف ال

 عند ُيدقؽ أف الباحث عمى لذا •.طرحو وقت عنو نجيب أف فيمكف
 اليمكف التي األسئمة نوع مف تكوف بحيث الدراسة ئمةأس صياغة
 .لمدراسة معينة إجراءات تنفيذ بعد إال عنياة اإلجاب

  
 

فروضى
ىالدرادظى

 يصوغيا وال لممشكمة، حموالً  تمثؿ لمباحث توقعات ىي الفروض
 واطالعو وقراءاتو خبراتو ضوء في إنما خيالو، محض مف الباحث
 .بقةالسا والتجارب الدراسات عمى

 

 وليس عمى شكؿ تعميمات ال ترتبط ةالحالي الدراسةبداللة  الفروضُتصاغ  - 
 .لمدراسةباإلطار الزمني أو المكاني 

 .عالقات بيف المتغيرات حيث أمكف عمى شكؿ تصاغ الفروض - 
 .بمغة واضحة ومحددة ومفيومة وضتصاغ الفر  - 
 عمومية بحيث يستحيؿقابمة لالختبار، أي ال تكوف مف الالفروض أف تكوف  - 

 .التحقؽ منيا
 .أف تكوف مختصرة وواضحة  -
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حدودى
  الدرادظ

ليس لمجرد حصر جيد الباحث في  الدراسةتوضيح حدود إف 
نما أيضًا  مجاالت موضوعية أو مكانية أو زمنية دوف غيرىا، وا 

يراد السبب . وتطبيقيا الدراسةليتضح مدى إمكانية تعميـ نتائج  وا 
 مدة زمنية معينة، أو مكاف محدد، أو جانب في االقتصار عمى

معيف أمر مرغوب فيو حتى ال يتبادر إلى ذىف القارئ أف السبب 
أقصر مدة، أو أصغر مكاف، أو أخصر  مجرد إنجاز البحث في

 . مجاؿ
 

 : تتضمف حدود الدرسة 
 (  المكانية ) الحدود الجغرافية  -

 .حث وحدودىا قة التي سيشمميا البويقصد بيا تحديد اسـ المنط
 نية االحدود الزم -

 . الدراسةغطييا تيحدد الباحث الفترة الزمنية التي س أفوتعني 
كأداة  يحدد الباحث العناصر األساسية التي سيدرسيا في بحثو أف كما يجب -

 ...  البحث مثاًل ، الوحدة الدراسية التي اختارىا لتطبيؽ دراستو ، 
د في العنواف والمشكمة مف متغيرات حدودًا ضرورة مراعاة عدـ اعتبار ما ور  -
 . 

 المقنعة المنطقية مبرراتو يوضح أف المحددات ىذه ركذ عند الباحث وعمى
 .غيرىا دوف المحددات ىذه عمى زكير  جعمتو التي

تحدودى
ىالمصطلحاتى

االلتقاء بيف الباحث و القارئ   تأتي أىمية ىذه الخطوة مف أىمية
فالباحث و  .الدراسةلمتكرر في عمى مدلوؿ واحد لممصطمح ا

القارئ بحاجة ماسة لالتفاؽ عمى المدلوؿ الذي عناه الباحث 
 الدراسةالميمة في بحثو التي تتكوف منيا مشكمة  لممصطمحات

 .مختمؼ حتى ال تفسر مف قبؿ القارئ بمدلوؿ
كما تأتي أىمية ذكر المصطمحات وتعريفاتيا اإلجرائية مف كثرة 

لممصطمح الواحد نتيجة لعدـ اتفاؽ العمماء المحتممة  المدلوالت
نتيجة الختالؼ القرائف الدالة  المعنييف عمى مدلوؿ واحد، وكذلؾ

 .عمى معنًى دوف غيره
 

ػ  في بحثو تالباحث أف يحدد مفاىيـ أىـ المصطمحات التي تكرر  يتعيف عمى
يعينو مراعيًا في ذلؾ  بالمدلوؿ اإلجرائي الذي خاصة متغيرات الدراسة ػ 

في وضع  المدلوؿ المفظي الصحيح لممصطمح، ويساعد تعريؼ المصطمحات
 .بالبحث إطار مرجعي يستخدمو الباحث في التعامؿ مع المشكمة الخاصة
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أهدافى
  الدرادظ

 الدراسة هلماذا يجرى ىذ: ىي التي تجيب عف سؤاؿ الباحث لنفسو 
 . دراستو؟ أي توضح ما يسعى الباحث لموصوؿ إلية بإجراء 

 ؿ نو يجيب بذلؾ عمى سؤاإف دراستوما يوضح الباحث أىداؼ عند
في بداية  الدراسة؟ وُيعتَبر تحديد أىداؼ الدراسةيجري  ( لماذا) 

بالخطوات [ ماذا]فبعد أف حدد . جداً  العممية البحثية ضرورية
وأىداؼ البحث  ( لماذا) السابقة، يتعيف عميو أف يكمؿ توضيحو بػ 

ة إلى ما ىو معمـو ، و إسياـ ىي التي تعكس مدى اإلضاف
  .حموؿ عممية مبرىنة لممشكمة المدروسة في تقويـ الدراسة
 الدراسة أىداؼ بيف الخمط في يتمثؿ الباحثيف بيف شائع خطأ ىناؾ

 ُتجرى لماذا :لنفسو الدراسة سؤاؿ عف ُتجيب فاألىداؼ وأىميتيا،
 ؿخال مف إليو لموصوؿ الباحث يسعى ما توضح أي الدراسة؟ ىذه

 بعد -الدراسة تضيفو عما فُتعبر الدراسة أىمية أما . دراستو إجراء
 .التخصص ومجاؿ العممي الميداف إلى فوائد مف -منيا االنتياء

 دراستو في يزكالتر  عمى الباحث األىداؼ تحديد عممية وتساعد •
 لتحقيقيا،

 األىداؼ ىذه عمى دراسة أي تقييـ عند الُمقيموف يعتمد ماك
 .ألىدافيا الدراسة تحقيؽ مدى تبارباخ فيقوموف

 

 :الدراسةويجب أف تكوف أىداؼ 
 .يمكف قياس مدى تحقيقيا محددة -

 .دقيقة، وثيقة الصمة في ارتباطيا بمشكمة البحث -  
 .قابمة لمتحقيؽ في ضوء الوقت و الجيد المخصصيف لمبحث  -
 .فقط الرئيسية األىداؼ راً كذا قصيرة نقاط شكؿ في أف توضع األىداؼ - 
 .أىميتيا ثـ أوالً  دراستو أىداؼ يكتب أف الباحث عمى ينبغي - 

أهموظى
  الدرادظ

 – ابعد االنتياء مني –يمكف أف تتوصؿ إليو الدراسةفتعتبر عما 
 .مف فوائد إلى الميداف العممي ومجاؿ التخصص 

 

 الدراسة، أىمية عف التعبير عند بالتواضع توحي عبارات الباحث  ينتقي أف
 عنواف بعد يكتبكأف 

 :التالية العبارة (الدراسة أىمية)
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 “............ في الحالية الدراسة تُفيد أف يمكف”
 “.................في الدراسة تُفيد قد ” أو

 تواضع عف تعبر وىي الدراسة، مف االستفادة باحتمالية تفيد العبارة فيذه
 .الباحث
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الدراداتى
  الدابػظ

الدراسات السابقة التي  تمؾ يعبر عف ابقة مصطمح الدراسات الس
يبدأ مف  تناولت الموضوع أو بعض جوانبو حتى يتسنى لمباحث أف

حيث ما انتيى منو غيره، وأف يوضح مدى االختالؼ و التشابو 
 .ما سبقيا مف دراسات بيف دراستو وبيف

 فاليدؼ الرئيسي يكمف في التأكد مف أنو لف يبحث مشكمة تـ *
 .بحثيا مف قبؿ

 أما اليدؼ الفرعي الذي يتحقؽ بمراجعة الدراسات السابقة فقد تـ *
 تحديدىا بخمسة أىداؼ

 .تحديد مشكمة البحث -
 .ليا مف قبؿ التطرؽ عمى جوانب لـ يتـ التطرؽ -
 .التبصر في طرؽ البحث -
 تجنب النمطية في البحوث -
 

 
سنوات عمى أبعد  10حداثة الدراسات السابقة بحيث ال تتجاوز 

 . تحديد إال لمضرورة 
أىداؼ الدراسة ، مشكمة الدراسة : تمخيص الدراسة بحيث تشمؿ 

، األداة المستخدمة ، المجتمع والعينة ، التحميؿ اإلحصائي ، أىـ 
 النتائج 

 ضرورة مراعاة كتابة جميع الدراسات بنمط واحد أو متقارب 
 الترتيب تنازليا مف حيث سنة النشر 

 اسات العدد الكافي مف الدر 
 أمكف ات بحيث تكوف مف بيئات مختمفة ماالتنويع في الدراس

 التركيز عمى الدراسات ذات الصمة  
 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 
منؼجى

ىىالدرادظى
المنيج  كأف يكوففي دراسة الباحث المنيج الذي سيستخدمو  ىو
انو سيعتمد  أوالمنيج التجريبي  أوالمنيج التاريخي  أووصفي ال
 .مى أكثر مف منيج مف ىذه المناىجع

 
 

 موضوعو دراسة في سيستخدمو الذي البحث منيج نوع تحديد -
 .المنيج ىذا عمى االعتماد تبريرات  - 
 .ُيستخدـ وفيما المنيج، ىذا استخداـ لكيفية موجزة إشارة  -
  المشكمة طبيعةب ارتباط منيج الدراسةضرورة    

إجراءاتى
ىالدرادظى

 سيتـ التي البيانات معالجة في الباحث سيتبعيا التي الخطوات
 إلى منيا والوصوؿ وتفسيرىا وتحميميا الميدانية الدراسة مف جمعيا

 .والمقترحات التوصيات

 : يجب أف توصؼ ىذه اإلجراءات بشكؿ تفصيمي
ى:ىالمجتمعىوالطونظى 
مثمػة م  أي حػد تعتبػر العينػة  إلىوصؼ دقيؽ لطريقة انتقاء العينة واف تبيف  -
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 لممجتمع   
 . ويجب أف تكوف العينة كافية  -

ى:ىأدواتىجمعىالبواناتى
 وصؼ مختصر لألدوات   -
 جمػع فػي سُتسػتخدـ التػي األدوات اختيػار أو بنػاء فػي سػتُتبع التػي الخطػوات -

 .البيانات
ًًتصمومىالدرادظ

ىمتعوراتىالدرادظى
ىاألدالوبىاإلحصائوظىالتيىدتدتخدمى

 .الدرادظ تجربظ تنغوذ في دُتتبع التي الخطوات
قائمظى

ىالمراجعى
تتضمف ىذه القائمة عمى األقؿ المراجع التي قادت الباحث إلى اختيار  يمـز أف تعد قائمة المراجع عنصرًا ضروريًا في مخطط البحث

المراجع الضرورية لفيـ ىذه المشكمة و المراجع ذات العالقة  مشكمتو، و
 المباشرة بيا

 


