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 مقدمة

  الخطة البحثيةResearch proposal   بارة عن تقرير ، مبوب ومنظم بطريقة معينة يعطى املشرف ع

 .لدراسة موضوع معين والقارىء فكرة واضحة عن الطريق الذى يريد الباحث سلوكه

 وتعقد حلقة النقاش seminar   ملناقشة خطة البحث الختبار مدى وعى الباحث وقدرته على خوض غمار

حث الى اجراء تعديالت جزئية او كلية على خطة البحث، ربما ترفض الخطة قد يضطر البا.  البحث العلمي

 .موضوعا ومنهجا ويطلب من الباحث تقديم خطة جديدة

 ثم يتم تعيين مشرف على الطالب، ويتم البدء خطة البحث بشكل نهائي،  على اساس ما تقدم، يعد الباحث

 .البحث وعلى الباحث الالتزام بما هو مكتوب فى خطةفى التنفيذ 

 فيها مناقش داخلى واخر خارجىمناقشة علنية  تعقد. 

 يقوم الباحث بإجراء التعديالت ويقوم باالجراءات املطلوبة من عمادة الدراسات العليا. 

 تنشر الرسالة العلمية الكترونيا على موقع الجامعة. 

  يمكن للباحث ان ينشر الرسالة. 

 

  Educational research بحث التربوي ال

تقصاء دقيق يهدف إلى وصف مشكلة موجودة بامليدان التربوي  التعليمي؛ بهدف تحديدها، وجمع املعلومات اس

والبيانات املرتبطة بها وتحليلها؛ الستخالص نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها، والخروج بقواعد وقوانين يمكن 

 .ااستخدامها في عالج هذه املشكلة أو املشكالت املشابهة عند حدوثه

 .يهدف إلى الحصول على معلومات لتشكيل ودعم النظرية:  Basic research البحث ألاساس ي

 .يهدف إلى حل مشكلة عملية  : Applied research  البحث التطبيقي

قياسا موضوعيا وتحليالت عددية للسعى لتوضيح التغيرات فى يستخدم  quantitative researchالبحث الكمي 

 (.الهدف هنا التفسير)ة الظواهر الاجتماعي

يسعى الى فهم كامل للظواهر الاجتماعية من خالل الانغماس الشامل  qualitative research البحث النوعى

 (.الهدف هنا الفهم)للباحث فى الظواهر الاجتماعية 
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 Limitations of educational researchحدود البحث التربوي 

العملية التربوية وطرق البحث ويترتب على ذلك وجود حدود معينة للبحث  يتأثر البحث التربوي ونتائجه بطبيعة

 .  التربوي البد أن يلتزم بها الباحث

 (حتى اليحدث لهم اى ضرر  الالتزام بحقوق ومصلحة ألافراد الذين يجرى عليهم البحث )الاعتبارات ألاخالقية   -1

 (املجتمع في تغير دائم بتغير أفراده)عدم ثبات املجتمع  -2

السلوك إلانساني بشكل عام معقد  واليمكن عزل املتغيرات التى يقوم الباحث )عقد مشكالت البحث ت -3

 ..(بدراستها 

 .ت القياس بشكل عام غير مباشرة ادوا)  صعوبة القياس املتغيرات التى يقوم الباحث بدراستها -4

 

 التربوي / البحث العلمياعداد خطوات 

   تحديد مشكلة البحثاختيار و  .1

 ذات الصلة باملوضوع ( الاطار النظرى، الدراسات السابقة)الادبيات مراجعة  .2

 ياغتهاالفرضيات وصاشتقاق  .3

 ..(املجتمع، العينة، القياس)إلاجرائية خطواته تحديد البحث و مخطط تصميم  .4

 واملعلومات تحليل البياناتجمع و  .5

 عرض النتائج والتوصيات .6

 كتابة تقرير البحث .7
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  البحث العلمي هاالخطوات التطبيقية التي يمر ب

 
ا
 اختيار موضوع البحث: أوال

 
ا
 (. الباحث عند تنفيذ البحث الخطوط العريضة التي يسترشد بها) .إعداد خطة البحث: ثانيا

 .مشكلة البحث تحديد .1

 اختيار عنوان مناسب للبحث .2

 .واملكانية تحديد حدود البحث الزمانية .3

 ثملخص مختصر ألهم الدراسات السابقة في نفس مجال البح .4

 .بلورة أهداف البحث .5

 .فروض البحث إن وجدت تحديد .6

 ..(ادوات الدراسة -العينة–املجتمع  -املنهج)عرض اجراءات البحث التى ستستخدم  .7

 املراجع .8

 
ا
 ...(تطوير ادوات الدراسة، جمع البيانات، تحليلها وتفسيرها ) تنفيذ البحث:  ثالثا

 مرحلة كتابة البحث: رابعا
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 مفهوم مشكلة البحث

 ويتولد نتيجة هذا التفاعل عدد من الحاجات واملواقف ، ويتفاعل معها باستمرار، يعيش في بيئة إلانسان إن

 لذلك، فهو يواجه مشكلة : فمثال.  والصعوبات
ا
مدرس يشعر بعدم اهتمام طالبه للمادة التى يدرسها وال يعرف سببا

: فاملشكلة اذن  ذا يرجع إلى أسلوبي ؟ او الى ش ىء اخر؟ ملاذا ال يهتم طالبي بدروسهم  فى هذا املبحث؟ هل ه: فيقول ! 

 
ا
 محددا

ا
 .او سؤال يحتاج الى اجابة.  هي موقف غامض ال نجد له تفسيرا

ِّ مشكلة محددة، أو 
وعندما تحدثنا عن البحث العلمي قلنا انه هو الوسيلة التي يمكن بوساطتها الوصول إلى حل 

قوانين عامة،  مات الدقيقة، والشواهد، وألادلة، والحقائق في إطارحقائق جديدة عن طريق جمع املعلو  اكتشاف

  .لها مناهجها الواضحة

 

 مشكلة البحث

 عمل دراسة بحثية فياملهمة للبدء  أهم ألاوجهاحد  هي. 

 كما يتوجب ان تكون له املعرفة والخبرة فى ذلك ، املجال العام للدراسة البحثيةد البد للباحث من تحدي

  .من خالل البحث إجابتهايمكن  أسئلةبتوجيه  قيامهن اجل املجال وذلك م

  يجرى عادة تضيق املوضوع العام قى عبارة محددة ملشكلة البحث.. حين يتم اختيار املجال. 

  أو  خبريةجملة  فيوقد تكون الصياغة للمشكلة .  ما يجب بحثه إلىوعادة ما تشير عبارة املشكلة بوضوح

  .سؤال

املتغيرات التى سوف  يتحتم على الصياغة الاشارة الى املتغيرات ذات الاهمية والعالقة املحددة بينوفى كلتا الحالتين 

 تجرى دراسته

 

 ؟؟ :امثلة
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 طبيعة املشكالت

وضح ما يود املرء معرفته كما تقوم بتحديد طريقة للشروع املشكلة تو ة التربي فيهناك نماذج مختلفة من املشكالت 

 .في دراستها للحصول على املعرفة

 

 صادر املشكالتم

 مشكلة امتحان الثانوية العامة وفاعليتهمشكلة  :مثال)خبرة الباحثين الذاتية كممارسين تربويين : الخبرة ،

 ...( التعليم املنهى، مشكلة اعداد املعلم 

 يمكن لالستنتاجات التى يتم اشتقاقها من نظريات تربوية ان تكون مصدرا .  تنتاجات من النظريةالاس

 ....(توقعات املعلم لها اثر على انجاز التالميذ .. نظرية التوقع :  مثال)جيدا ملكشالت بحثية 

 مراجعة الدراسات فىتساعد  - الدراسات السابقة/ الادبيات: 

o  قية التالية من استقصاءات سابقة الخطوة املنط صياغة اسئلة بحثية تعتبر 

o  ما اذا كان بالوسع تكييف الاساليب املستخدمة لحل مشكالت اخرى رؤية 

o التكرار لتاكيد استنتاجات سابقة وحى مراجعة الادبيات الرغبة فىت 

o  قابلية تطبيق نتائج البحوث فى ثقافات اخرى 

o ت او عدم رض ى فيما يخص التصور العقلى قد تسفر املراجعة عن اكتشاف عدم ثبات وتناقضا

 واملنهجية والقياس والتحليل الاحصائي املستخدم

 حركة الحقوق املدنية اثرت على وجود دراسات حول تعليم : قضايا مجتمعية مثل) مصادر غير تربوية

 ..(الاطفال من عرقيات مختلفة 

 

 :كيف تختلف مشكلة البحث عن باقي أجزاء البحث

موضوع الدروس الخصوصية، موضوع : مثال، يريد الباحث ان يتناولهاهو املادة العريضة التي : موضوع البحث

 .امتحان الثانوية العامة



7 
 

مثال للموضوع السابق ف .قضية تربوية عامة يدرسها الباحث وتؤدي إلى تضييق موضوع الدراسة :مشكلة البحث

 .يمي في مدارسناوصية باملستوى التعلالدروس الخصعالقة هي  يريد الباحث دراستهااملشكلة التي 

 .هو القصد الرئيس أو الهدف من الدراسة التي يستخدم ملعالجة املشكلة :الغرض

 .تساعد على تضييق الغرض في أسئلة محددة التي يريد الباحث أن يجيب عليها في الدراسة: تساؤالت البحث

 :مثال

 عام

 الدورس الخصوصية املوضوع 

 الذين يلجاون للدروس الخصوصية املرحلة الاساسية الدنيا طلبةاد اد اعدازدي مشكلة البحث

الغرض من 

 البحث

 الدورس الخصوصية فى املرحلة الاساسية الدنيادراسة أسباب 

فى املرحلة الاساسية الدنيا لها عالقة ..( من حيث الصعوبة، الكثافة، )املناهج هل  -1 أسئلة البحث

 س الخصوصية؟بلجوء الطالب الى الدور 

هل طريقة التدريس فى املرحلة الاساسية الدنيا لها عالقة بلجوء الطالب الى الدورس -2

 الخصوصية؟

 خاص

 

   1-2   تدريب 

 عام

  املوضوع 

 

  مشكلة البحث

 

 الغرض من البحث

 

 

 

  أسئلة البحث

 

 

 

 خاص
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 :ا شروط بحث املشكلةم

يمكن دراسة  املشكلة إذا كان الباحث يعتقد أن النتائج سوف تسد فراغا في املعرفة املرتبطة بمجال  .1

 .الباحث

تكرر دراسة سابقة ولكن باستخدام  ملشكلة التي يريد الباحث دراستهايمكن دراسة  املشكلة إذا كانت ا .2

 .ةعينات مختلفة في مواقع جديد

 .يمكن دراسة املشكلة إذا كانت دراستها تمتد بالبحوث السابقة أو تقوم بدارسة املوضوع بدقة وعمق أكبر .3

من العوامل التي تشجع على القيام بالدراسة أن يترتب على دراسة املشكلة سماع أصوات اناس آخرين غير  .4

 .الذين سمعت أصواتهم من قبل

تؤدي إلى التعرف على وسائل تقنية جديدة او الاعتراف بقيمة يمكن دراسة املشكلة إذا كانت دراستها  .5

 .ممارسات تاريخية أو ممارسات حالية

 

 :صياغة املشكلة

 
ا
والتي يحاول البحث  ،ويجب أن تكون عبارة املشكلة واسعة بشكل معقول حتى تغطي أسئلة البحث ألاكثر تحديدا

 .حات واسعة تعبر عن عدة متغيراتويمكن ذلك عن طريق استخدام مصطل .استقصاءها

املتغيرات الديموجرافية ودرجات املواد : مثال) تسعى املشكلة إلى استقصاء أثر املتغير او املتغيرات املستقلة

 (.طلبة املرحلة الثانوية)محدد  مجتمعفى ( اتجاهات طلبة املرحلة الثانوية: مثال) على املتغير التابع( الدراسية

 :املشكلة ال بد أن تبرز العبارة أو التساؤل ثالثة عناصر أساسية للمشكلة وهي ويالحظ عند صياغة

 املتغيرات موضوع املشكلة 

 العالقة بين املتغيرات التي تشملها املشكلة 

 املجتمع الذي نرغب في دراسته. 

 

 :(عبارة خبرية او سؤال) مثال ذلك قد نصوغ مشكلة على النحو التالي

 على الصحة النفسية لألطفال ألابتام؟جمعى برنامج ارشادى  اثر ا م -1
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 :الفروض والعالقات

ن املمكن أن توجه املشكلة نحو دراسة م ،عبارة خبرية أو سؤال يباالضافة إلى أننا نستطيع صياغة املشكلة ف

واملثال السابق عن طريقتي القراءة مثال لدراسة . أو دراسة العالقة بينها ،الفروق بين مجموعة من املتغيرات

 .الفروق بين املتغيرات

 

 :وفيما يلي مثال ملشكلتين تحددان دراسة عالقات بين املتغيرات

الذكاء والابتكار وثالثة أساليب في التعلم لدى لدى الطلبة  تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين -1

 .املتوفقين في املرحلة إلاعدادية

 ما العالقة بين مهارات القيادة والذكاء وادافع الانجاز لدى طلبة املرحلة الثانوية؟ -2
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 :املشكلة معايير صياغة 

.. مام بتحديد املشكلة البحثية، ملاذا تتم دراستها يكون الاهت)تحويلها الى سؤال بحثي  بصياغة املشكلةيقصد 

 .الاسئلة تتضمن ماذا يريد ان يعرف ؟  وملاذا يريد ان يعرف

 سؤال واضح أوة محددة ر يجب أن تكون صياغة املشكلة في عبا. 

 يجب أن توضح  املشكلة عالقة بين متغيرين أو أكثر مع تحديد املجتمع الذي تشمله الدراسة. 

  الدراسة في الجزء الخاص باإلجراءات أداوتتعالجها  التياملتغيرات متفقة مع املتغيرات يجب أن تكون.   

 املجتمع كما حددته املشكلة متفقا مع عينة البحث أو ألافراد الذين تشملهم الدراسة يجب أن يكون  ماك

 يجب أن تكون املشكلة قابلة للبحث أو التحقق ألامبيريقي. 

 :  مثال

 .تدنى الانتاجية العلمية العضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية وسبل تطويرها: الدراسة عنوان

 :اسئلة الدراسة

 ؟ما العوامل التى تقف وراء تدنى الانتاجية العلمية العضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية  -1

عضاء الهيئة التدريسية بالجامعات ماهى الاستراتيجيات الواجب استخدامها لتحسين الانتاجية العلمية ال   -2

 الفلسطينية؟

 

 :ة البحثيةتقويم املشكل

 يجب أن تكون املشكلة من النوع الذي ال يجاب عليه إال عن طريق البحث. 

 يجب أن يتأكد الباحث من أن دراسة املشكلة يؤدي إلى عمل إضافات للمعرفة التربوية. 

 ى دراسته نتائج مهمة للنظرية التربوية أو العملية التربويةيتربب عل، يجب أن تتضمن املشكلة مبدأ هاما. 

 وإال فإنه قد ، ولذلك يجب أن يبنى الباحث مشكلته على البحوث السابقة، يجب أن تكون املشكلة الجديدة

 ملا قام بع غيره
ا
 .يضيع جهده دون طائل إذا اكتشف أن العمل الذي يقوم به ليس إال تكرارا

 مشكالت جديدة تساعد على استمرار ن املشكلة التي سوف يترتب عليها اقتراح يجب أن يبين الباحث أ

 .البحث في مجال املشكلة في املستقبل وبذلك تساعد على تطور املعرفة وتقدمها

 ال بد أن يتحقق من جدوى دراسة املشكلة التي اختارها. 
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 . يةألامثلة التالية بيانات غير مالئمة ملشكالت بحث  :2-2 عمليتدريب 
ا
 محددا

ا
أعد صياغة كل منها بحيث تصبح سؤالا

 للبحث
ا
 :ومالئما

 .املفهوم الذاتي ألاكاديمي في تعليم املراهقين املعوقين .أ 

 .توقع التحصيل في السنة ألاولى في كلية الحقوق  .ب 

 .فات الجنس وقدرات التفكير الرياض ي للمتميزين من ذوي أعمار ما قبل املراهقةاختال  .ج 

 .النغسية للمراهقينصحة ال .د 

 

 

 

 نوان البحث صياغة ع

 :صفات اساسية فى العنوان الجيد 3ينبغى ان تتوفر 

  (متغيرات الدراسة، املجتمع ان يشمل العنوان )الشمولية.. 

 (ان يكون العنوان واضحا فى مصطلحاته ) الوضوح.. 

 ان يكون العنوان محددا ملوضع البحث ودالا عليه دالله واضحة ومحددة) الداللة 

 كلمة 15مات فى العناون عن يفضل ان اليزيد عدد الكل 

 

 

  4-2تمرين  

اكتبى  ...(كتوراة ، رسائل درسائل ماجستير، دراسات علمية منشورة فى مجالت محكمة)اصدرات علمية  5اختاري 

.ثم بين وجهه نظرك فيها من حيث الصياغة عنوان الدراسة



12 
 

  عناصر خطة البحث

 (قصاء مشكلة معينةخطة البحث هى وصف تفصيلى لدراسة مقترحة تصمم الست)

 

 عنوان البحث -1

 املقدمة -2

  مشكلة البحث تحديد -3

 فروض البحث إن وجدت تحديد -4

 اهمية البحث واهدافه ومحدداته -5

 .ملخص ألهم  الادبيات والدراسات السابقة في مجال البحث -6

 (تصميم البحث-أدوات الدراسة -العينة–املجتمع  -املنهج)عرض إجراءات البحث التي ستستخدم  -7

 ف باملصطلحاتالتعري  -8

 مصادر البحث -9
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 تعريفات مصطلحات البحث

 :   Conceptاملفهوم 

وهدو بنداء منطقدي  -وهدو رمدز يمثدل املعندى الدذي نتمسدك بده -عبارة عن تجريدد ملالحظاتندا لخصدائص ألاشدياء  وألاحدداث

 .يتولد من خالل انطباعنا وادراكنا وخبرتنا

املفهوم يبسط .  العديدة لألشياء  التي يمكن وصفها بأنها ثقيلة او خفيفة الوزن مثال مفهوم ألنه يعبر عن املالحظات

مفدداهيم تعبددر .. التحصدديل، الانجدداز، الددذكاء :  ثلددةأم. )تفكيرندا بتوحيددده بددين عدددد مددن ألاحددداث تحددت عنددوان واحدد عددام

 (.عن أنواع معينة من السلوك إلانساني

 

  Construct التكوين الفرض ي

صور فكرى متعلق باملفهوم وأبعاده أو هو أفضل ما يتوصل إليه العلماء في وقت ما لتوضيح التكوين الفرض ي هو ت

 .سمة أو ش يء معين

الذكاء كمفهوم نظري :  مثال.  ال يمكن مالحظته بشكل مباشر -هو مفهوم صمم بشكل مقصود لغرض علمي خاص

غير الذكاء كتكوين فرض ي ( ألاخرى  يدخل الذكاء ضمن مخطط نظري يرتبط فيه بطرق متعددة ببعض التكوينات)

 دد معرف حتى يمكن مالحظته وقياسهالذكاء مح)

 

  Operational definitionالتعريف إلاجرائي 

 -الذكاء :  مثال.  )هو التعريف الذي يعرف املفاهيم أو التكوينات بتحديد ألانشطة أو إلاجراءات الضرورية لقياسها

استخدام املديح عندما يقوم فرد  -إلاثابة :  مثال(.  )الذكاء املعد في الدراسةالدرجة التي نحصل عليها من اختبار 

 (بإعطاء الاستجابة الصحيحة

 

 .عبارات تعبر عما يعتقد الباحث انها حقائق ولكنه اليستطيع تحقيقهاهى  املسلمات

 حدود الدراسة هو اطار الدراسة

 :يكون البحث اصيال أنيمكن  أنكيف 

 ظريةاسهامه فى الن 

 قياس جديدة ةاسهامه فى تطوير ادا 

 سهم فى تقييم ابحاث موجودة من خالل منهجية معينة فى تحليل البياناتي 

 له دور فى تطوير عمل سابق 
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 :ها من خاللقالاصالة يمكن تحقي

 هجيات جديدةمن 

 ادوات جديدة 

 جوانب بحثية جديدة 

  جوانب معرفية 

 استخدام بيانات 

 تطوير نظرية موجودة 

 النظرية فى جوانب معرفية جديدة تطبيق 

 تركيب افكار 

 انات تم الحصول عليها من عينات مختلفةبي 

 

 

 البحث ألاصيل

 "فكرة جادة، وعمال متقنا، يستند الى بصيرة مشفوعة بهداية هللا ومصحوبه بتوفيقه" ليس الا

 

 

 

 

 5-2تدريب 

 

 يمكن أن تهتم به في قيامك ببحث ما ثم اختر إحدى أوجه هذا الحقل الواسع، وحدد  .1
ا
 واسعا

ا
اختر حقال

 .للبحث ثم اكتب املشكلة بصيغة معدة. مشكلة بحثية تثير اهتمامك في تتبعها

 

 


