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الرتبيةةة احلديثةةةيت الةةب تتطلةةب ياجةةات ور احتإن حركةةة التقةةدم السةةري ع الةةؤي اةةل املوسسةةات الرتبويةةة املختلفةةة  سةةاه  يف تطةة
علةةى مسةةايرة املر ةةعات العلميةةة  والتكرولوجيةةة  الةةب تعتمةةد علةةى املعةةارف العلميةةة  تتسةة  بتفكةةم علمةةي مةةرة    ةةادرة لمةةةمع

الد يقةةة  واسةةتخدامها  وترةيمهةةا ترةيًمةةا جيةةًدا  األمةةر الةةؤي جعةةل بتلةةت املوسسةةات الرتبويةةة تسةةعى إىل تو يةةت أسةةاليب 
 ية كوادرها البشرية.يف ترمتروعة م

ومةةن أسةةاليب الترميةةة املهريةةة الةةب بةةرنت مةةوخرًا وانتشةةرت يف املوسسةةات الةةب تقةةدم تعليًمةةا مهريًةةا أسةةلو  البحةةث اإلجرائةةي  
  وحتديةةد املشةةكالت ا  وفحةةأ أدائهةةاعلةةى التفكةةم يف اارسةةاه ا  ويشةة عهةحيةةث يعةةد أحةةد إلةةاد  اإلعةةداد املهةة  للمعلمةة

 حلها باستخدام مره ية علمية مالئمة.تلجههايت واتالب 

قةةوم  ةةا يف احلقةةل الرتبةةوي   ةةدف فهةة  أف ةةل للعمليةةة تيف املمارسةةات الةةب  ةوتعتمةةد البحةةوج اإلجرائيةةة علةةى تحمةةل الباحثةة
ق   واملدرسةةةة  واإلدارة هنةةةو وةةةج تربةةةوي أف ةةةل. وتت ةةة  أ يةةةة تطبيةةةةالرتبويةةةة  ومةةةن ث إحةةةداج التسيةةةم علةةةى مسةةةتو  املعلمةةة

جرائيةةة مةةن  بةةل أفةةراد املدرسةةة مةة ع اخةةتالف أدوارهةة   فهةة  األكثةةر  ربًةةا ومعرفةةة  شةةكاله   وأخةةرب باحتياجةةاه  وج اإلالبحةة
املختلفةةة  إد أن عمليةةة البحةةث عةةن حةةل ملشةةكلة مةةا  أو السةةعي هنةةو تطةةوير العمةةل وحتسةةيره  يسةةاعد علةةى حتقيةةق أهةةداف 

 األفراد  وترميته  مهرًيا.

  عقةدت العديةد مةن املةو،رات  ومرهةا مالمةة مةو،رات دوليةة متتابعةة ةيف الترميةة املهريةة للمعلمةجرائةي حةث اإلونةرًا أل يةة الب
( باململكةةةة املتحةةةةدة  حةةةول الةةةةتعل  اإلجرائةةةي  والبحةةةةث اإلجرائةةةةي  وإدارة 1994  1992  1990يف سةةةروات متتاليةةةةة: )

  2009  2008،رات متتاليةة للبحةث اإلجرائةي )بعةة مةو بية أر العملية الرتبوية  كما نةمت جامعة  طر متمثلة يف كلية الرت 
يف تو يةةةت البحةةةوج  ة(  كةةةؤل  ق تقةةةدمي مموعةةةة مةةةن املشةةةاري ع الةةةب تسةةةتهدف االرتقةةةا   هةةةارات املعلمةةة2012  2010

بعةدد  ( مةن  بةل موسسةة الفكةر العةرب يف لبرةان  إد نفةؤت هةؤع املشةاري ع2( ومشةروع ،ةام )1اإلجرائية مرها: مشروع ،ام )
 (.2013موسسة الفكر العرب (ول العربية ومرها )لبران  والسعودية  ومصر  واألردن( من الد

ووفةةةق االهتمةةةام امللحةةةوك مةةةن  بةةةل كافةةةة األقةةةعدة حةةةول أ يةةةة تطبيةةةق البحةةةث اإلجرائةةةي باحلقةةةل الرتبةةةوي  وضةةةرورة اكسةةةا  
مةن أهة  أفةراد املوسسةة الرتبويةة )املدرسةة(  يهة ةاملعلمةل بةحن مهاراته العلمية ألفراد العملية الرتبويةة باململكةة  فهنةه  كةن القةو 

صةب  فةرًدا فةةاعالً تأن  ابةحدوار عديةةدة أوجبةت عليهة ة ةطل ع املعلمةتاملعرية  باإلاةان  وحتقيةق األهةداف الرتبويةةة املرسةومة  إد 
ي  ومةن هرةا أقةب  الرتبةو احلقةل ملختلت مشكالت  ة  املعاجلةالرا د ةالقيام بدور الباحث ا  كما أوجبت عليهايف مال عمله

 تا  إىل ترفيؤها.حتاملهارات البحثية الالنمةيت لتطبيق البحوج اإلجرائية الب  ةتل  املعلم،لعاًما أن 
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 إرشادات عامة الستخدام الحقيبة التدريبية:

 :يليما  ةاملدربرفؤ تفاعاًل أن  يتطلب استخدام احلقيبة التدريبية استخداماً 

  وخطةةةةة اجللسةةةةات التدريبيةةةةة  ةةةةرا ة متعمقةةةةة  ومرا شةةةةة أهةةةةدافها  وتةةةةدعي  دلةةةة  بةةةةالقرا ات يىبتةةةةدر  ةةةةرا ة ا تةةةةو  ال .1
 اإلضافية.

 إعداد مكان التدريب بكافة األجهعة  واألدوات الالنمة للتدريب مسبقاً. .2

 ع ونيةةة  وتاتاملتةةةدربمراعةةةاة أن يكةةةون اللقةةةا  األول لقةةةا  ترحيةةةب وهيئةةةة  وتعريةةةت بحهةةةداف املشةةةروع  ومرا شةةةتها مةةة ع  .3
 على مموعات  وحتديد املهام والتكليفات داخل اجملموعات. اتاملتدرب

الت ةةةول بةةة  اجملموعةةةات  ومتةةةابعته  أمرةةةا  الترفيةةةؤ  ومشةةةاركته  ىف ورل العمةةةل  واإلجابةةةة عةةةن كةةةل مةةةا يتبةةةادر مةةةن  .4
 أسئلة.

 التقيد خبطة التدريب لكل جلسة من اجللسات. .5

 لسة.ل جلك استخدام أدوات التقومي واملتابعة املراسبة .6

 المستهدفة من التدريب: اتالفئ

 .املواد الدراسية املختلفة اتومعلم اتالرتبوي اتاملشرف
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 األهداف العامة للحقيبة التدريبية:

 هدف هؤع احلقيبة التدريبية إىل حتقيق األهداف العامة التالية: 
                                   .        املعلماتو املشرفات الرتبويات ترمية مهارات البحث االجرائي لد   .1
 املعلمات.             املشرفات الرتبويات و ترمية مهارات التحمل لد   .2
 إجرا  البحوج وميقة الصلة  شكالت امليدان التعليمي احلقيقية.                    .3
                                        املعلمات.   املشرفات الرتبويات و ترمية مهارات العمل يف فرق حبثية لد   .4

 للحقيبة التدريبية: الفرعيةهداف ألا
 :األهداف الفرعية التاليةهدف هؤع احلقيبة التدريبية إىل حتقيق  

   .تعرف على معىن البحث العلميال .1
 يف احلياة اليومية.  تعرف على أ ية استخدام البحث العلميال .2
 يف احلياة اليومية واملهرية.  العلمي تعرف على ماالت استخدام البحثال .3
 اإلنسان يف البحث عن املعرفة.  تعرف على الطرق القد ة الب استخدمهاال .4
 تعرف على قفات الباحث اجليد.ال .5
 ع ب  البحث اإلجرائي والبحث الرةر . يميالت .6
 تعرف على مفهوم البحث اإلجرائي. ال .7
 تعرف على أهداف البحث اإلجرائيال .8
 ئي. بحث إجراغ مشكلة لو ق .9

 غ فروض لبحث إجرائي. و ق .10
 بحث. لتعرف على مصادر مج ع املعلومات لال .11
 . ةباحثالل ح إليها تتعرف على أنواع العيرات الب  د ال .12
 تعرف على خطوات كتابة تقرير البحث اإلجرائي بشكل سلي . ال .13
   .تعرف على بعض املصطلحات يف كتابة املراج عال .14
 املراج ع بحسلو  علمي. ةباكت .15
 ة حبث إجرائي جبمي ع عراقرها.خط ةباكت .16
 تعرف على املعايم اخلاقة بتقومي البحث اإلجرائي. ال .17
  م املعايم يف تقومي أحباج علمية إجرائية.استخدا .18
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 برنامج التدريب:

 خطة التدريب:  - أ
اليةةوم  لسةة عامةة ىف  باإلضةةافة إىل جونصةت تانىف اليةةوم الواحةد مةدة كةل جلسةةة سةاع جلسةت أيةةام بوا ة ع أربعةة تتكةون مةن 

 األول مدها ساعة واحدة  ويت  فيها افتتاح الربنامج التدريىب.

 محتوى التدريب: - ب
 كما هو موض  يف اجلدول التايل:
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 املوضوع العمن اجللسة اليوم

 األول

 افتتاح برنامج التدريب. ساعة األوىل

ن ساعتا الثانية
 .الرتبوي العلمي البحث ونصت

نصت  اسرتاحة
 اسرتاحة ساعة

ساعتان  الثالثة
 .اإلجرائي لبحثا ونصت

 الثاىن

ساعتان  األوىل
 .مهارات )خطوات( البحث اإلجرائي ونصت

نصت  اسرتاحة
 اسرتاحة ساعة

ساعتان  الثانية
 .أبعاد البحث اإلجرائي وأسئلته وأهدافه ونصت

 الثالث

عتان سا األوىل
 إلجرائي.فرضيات البحث ا ونصت

نصت  اسرتاحة
 اسرتاحة ساعة

ساعتان  الثانية
 .اإلجرائي  ع بيانات ومعلومات البحثمج ونصت

 الراب ع

ساعتان  األوىل
 .البحث اإلجرائيتقرير  ونصت

نصت  اسرتاحة
 اسرتاحة ساعة

ساعتان  الثانية
 .إلجرائيمشكالت حبثية مقرتحة وتطبيقات على البحث ا ونصت

 ساعة الثالثة

 يلي:تقومي الربنامج ويت من ما  -
 .تقومي املتدربات 
 .تقومي الربنامج التدريىب 
 ختام الربنامج. -
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 :المساعدة واألدوات الوسائل
 مراسبة. تدريب  اعة 

  الرأسجهان العرض فوق (Data show projector) . 

 القال . اللوح أوراق 

  4اق أورA. 

 .شفافيات 

   آيل. حاسبجهان 

 األلوان. بتلفة سبورة أ الم 

 :التدريبية الحقيبة في المستخدمة التدريب أساليب
 .ا اضرة 

 التقد ة العروض. 

 ه الؤ العصت. 

 العمل. ورل 

  التعاوين. التعل 

 اجلماعي. واحلوار املرا شة 

 ية:أساليب التقويم المستخدمة فى الحقيبة التدريب
 جلسات الربنامج. يف اتاملتدربيقوم  ا  البتكويىن من خالل التكليفات تقومي  .1

 وخلفياه  حول الربنامج التدريىب. اتاملتدرباستمارة تعرف إمكانات  .2

 .التدرييبمن الربنامج  اتاملتدرباستمارة استطالع رأ  لتعرف تو عات  .3

 ب املستخدم ىف ترفيؤع.لو  التدرياستمارة استطالع رأ  لتقيي  الربنامج التدريىب  وأس .4

 .اتاملدرباستمارة استطالع رأ  لتقيي  أدا   .5

 .التدرييبخالل الربنامج  املتدرباتبطا ة مالحةة لتقيي  أدا   .6
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 عرض تفصيلى لبرنامج التدريب
 اليوم األول

 

 

 عنوان الجلسة
 افتتاح برنامج التدريب

 الزمن: 
 ساعة.

 إجراءات الجلسة:
 مج التدرييب ترمية مهارات البحث اإلجرائييف الربنا مرحباً باجلمي ع. 

 بع را على أوالً  نتعرف دعونا. 

o  االس. 

o التخصأ األكاد ي. 

o املوهل العلمي. 

o سروات اخلربة. 

o .هل لدي  خربة سابقة يف مال مهارات البحث اإلجرائي؟ حددي مال اكتسا ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجلسة األولى
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 اليوم األول
 
 

 عنوان الجلسة
 التربوي العلمي البحث

 لزمن:ا
 .ونصت ساعتان

 األدوات:
 سبورة.ملونة     شفافيات  كمبيوتر  أ المالعلويجهان العرض 

 إجراءات الجلسة:
 التمهيد لل لسة: -

متةةدربات )حبسةةب العةةدد اإلمجةةايل للمتةةدربات( حبيةةث تةةت   6-4تشةةكيل أربةة ع مموعةةات كةةل مموعةةة تتكةةون مةةن 
 آلية التعل  بصورة مجاعية.

 :بحث العلميــــــة الماهــيــــ
 يعرف البحث العلمي بأنه:

 .سلوك إجرائي واٍع حيدج بعمليات ختطيطية وترفيؤية متروعة للحصول على الرتائج املرجوة 
  هو سلوك إنساين مرة   دف استقصا  قحة معلومة أو فرضةية أو توضةي  ملو ةت أو  ةاهرة وفهة  أسةبا ا وآليةات

 و سلوك اجتماعي يه  الفرد واجملتم ع.لة حمددة أأو إجياد حل ناج ع ملشك  معاجلتها
  عملية فكرية مرةمة يقوم  ا الباحث من أجل تقصةى احلقائةةةةق يف شةحن مسةحلة أو مشكةةةةةلة معيرةة وتسةمى )موضةوع

بسيةةة الوقةةول إىل حلةةول مالئمةةة للعةةال  أو نتةةائج   باتبةةاع يريقةةة علميةةة مرةمةةة تسةةمى )مةةرهج البحةةث(  البحةةث(
 الت املماملة وتسمى )نتائج البحث(.على املشك قاحلة للتعمي 

 :العلمي البحث أهمية
 التقدم مال يف يويالً  شوياً   طعت الب وتل  والتكرولوجيا  العل  مال يف ملموساً  تقدماً  املتقدمة الدول حققت

  هامشةكال حةل يالعلمة بالبحةث فاسةتطاعت  مره ةاً و  ووسةيلة أسةلوباً  العلمةي بالبحةث آمرةت دول يھ إإلةا والتقريةة 
 حتقيةق أجل منإمكاناها  تطوي ع العلمي البحث خالل من و،كرت  موايريها حاجات وإشباع واآلالت األجهعة  واخرتاع

 الجلسة الثانية
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 هأولت  والترمية التقدم يف هيودي الؤي الدور وعة  العلمي البحثأ ية  الدول   تل  أدركت عردماجملتمعاها ف والتقدم الترمية
 الدعامةة ي عتةرب العلمةي البحةث أن   حيةث واملعرويةة مرهةا  املاديةة متطلبةات مةن هحيتاجة مةا كةل هلة دَّمت و االهتمام  من كثم

 البةارنة السةمة أي ةاً  ي عةد كمةا كافةةمياديرهةا   يف اإلنسةانية املعرفةة أركةان مةن أساسةياً  ركرةاً  وي عةد والتطةور  لال تصةاد األساسية
 .احلديث للعصر

 أن إال الطائلةة  األمةوال وتتطلةب علمةي مةال مةن أكثةر وتسطةي قةدةمع كثةمة لوسةائ إىل حتتةا  البحةوج أن ومة ع
 وتةعداد  لرموهةا وتطورهةا أساسةية دعةائ  العلميةة البحوج تعتربألوا  الصعا   كل ودللت العقبات كلسهلت   الدول تل 
رفاهيةة  حتقيةق وبالتةايل  اوتطورهةمها تقةد اسةتمرار يفتةه إدراكةاً مرهةا بح ي  هعلية الةدول اعتمةاد بانديةاد العلمةي البحةثأ يةة 

 شعو ا وا افةة على مكانتها.

 التربوي: العلمي أنواع البحث 

 هناك عدة بحوث تربوية:

 و البحتة وهي البحوج العلمية الب هت  باكتشاف احلقائق والرةريات.أالبحوج األساسية  -

ويةة واختيةار الرةريةات والفةروض وهةدف إىل واهر الرتبوهت  بتحديد العال ات ب  الة البحوج التطبيقية )امليدانية( -
 تطبيق املعرفة العلمية يف حل املشكالت امليدانية.

البحةوج املو فيةةة )اإلجرائيةةة( وهةةي تشةةبه البحةةوج التطبيقيةةة إال أن البحةوج التطبيقيةةة ريةةر  علةةى عيرةةات كبةةمة مةةن  -
 ة من األفراد.عداد  ليلأو على أاألفراد بيرما البحث اإلجرائي جير  يف ح رة الدراسة 

 التربوي:العلمي المشكالت التي يعاني منها الباحث 

 وترحصر هؤع املشكالت: 

 احلاجة إىل سياسات وخطط أكثر وضوحاً تلعم  ا موسسات البحث. -

 الرقأ يف الكفايات البشرية إلجرا  البحوج. -

 الرقأ باملعلومات الد يقة وقعوبة احلصول عليها. -

 حث الرتبوي.موسسات البضعت االرتباط ب   -

 استمرار الرتكيع على التعلي  الرةامي واحلكومي. -

  لة املوارد املالية املخصصة. -

 احلاجة إىل إجرا  الدراسات املسحية لتطوير البحث الرتبوي. -

 نقأ التدريب على البحث الرتبوي. -

 كثرة املشكالت االجتماعية اخلاقة باألسرة وعدم رقد بع ها. -
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 حث وإإلا دورع يرحصر يف إبدا  رأيه و د ال يوخؤ برأيه.بهجرا  البعدم  يام املعل   -

 اخلوف من ردة فعل اجلهات الرمسية اا يع  عدم نشر بعض التوقيات. -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة:المدربأختي (: 1اط )نش
 .رتبويواملشكالت الب يعاين مرها البحث ال – حول مفهوم البحث العلمي وأ يته اتاملتدربنا شي 
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 اليوم األول
 
 

 عنوان الجلسة
 البحث اإلجرائي

 الزمن:
 ساعتان ونصت.

 األدوات:
 الم ملونة  سبورة.مبيوتر  أ   شفافيات  كالعلويجهان العرض 

 إجراءات الجلسة:
 التمهيد لل لسة: -

متةةدربات )حبسةةب العةةدد اإلمجةةايل للمتةةدربات( حبيةةث تةةت   6-4تشةةكيل أربةة ع مموعةةات كةةل مموعةةة تتكةةون مةةن 
 آلية التعل  بصورة مجاعية.

 :اإلجرائي البحثمفهوم 

 مثل: للبحث اإلجرائي توجد عدة تعاريف 

البحةةوج الرتبويةةة تسةةاعد علةةى حةةل مشةةكالت الفصةةل الدراسةةي البحةةث اإلجرائةةي مةةن أنةةواع  البحةةث اإلجرائةةي نةةوع
 .عبارة عن دراسة نقدية لوض ع مع  وليس  دف إضافة معلومات علمية بل يودي إىل حتس  املو ت التعليمي

ه علةة  وسةةلوكويسةةمى هةةؤا البحةةث ببحةةث تربيةةة وإعةةداد املعلةة  الةةؤي يركةةع علةةى العال ةةة بةة  معتقةةدات وتصةةورات امل
 .وأمر هؤع العال ة على أدا  الطلبة

أو  أدائةهمن أشكال التدريب على كتابةة حبةث مةن  بةل املعلة  مةن أجةل حتسة   شكل عنالبحث اإلجرائي عبارة و 
 .هو يريقة التفكم الب تساعد على ما حيدج فيا لفصل من أجل تسيم احلالة أو السلوك

مةةن دراسةةة وفحةةأ أدائهةة      وعمةةوم الرتبةةوي  املمارسةة كةةن املعلمةةوالبحةةث اإلجرائةةي هةةو إلةةط مةةن البحةةوج  
 .واملدارس وحلهاومواجهة املشكالت الب تعرتض عمله  داخل الصفوف 

يكةةةون فيةةةه الباحةةةث اارسةةةا أي ةةةا )املعلةةة (  وحيةةةاول اسةةةتخدام   تطبيقةةةي -إن البحةةةث اإلجرائةةةي هةةةو حبةةةث عملةةةي 
 .األدا لقرارات املراسبة بسية حتس  ة واختاد افيما يقوم به من أنشط البحث كطريقة للتحمل

 الجلسة الثالثة
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إن أ يةةة املمارسةةة الرتبويةةة للمعلمةة  وجودهةةا تةةعداد حيرمةةا تسةةترد إىل بيانةةات ناريةةة عةةن مالحةةةات مرةمةةة وعةةن 
املرتةمةةة يف مشةاهداه  ومالحةةةاه  ويف مجةة ع واألسةاليب كمةا تةةعداد كلمةةا و فةوا الطةةرق    معروفةةة يف مجة ع البيانةةات أسةاليب

 .اناتالبيترةي  و 

حلةةةةل املشةةةةكالت الوا عيةةةةة الةةةةب   إن البحةةةةث اإلجرائةةةةي عمليةةةةة يقةةةةوم خالسةةةةا املمارسةةةةون بدراسةةةةة وتحمةةةةل اارسةةةةاه 
 دف عقلرةة وعدالةة وحتسة  اارسةاه  الرتبويةة واالجتماعيةة وفهمهة  لطبيعةة العمليةة التعليميةة والبيئةة   تواجهه  يف عمله 

 .ن خالساالب ترتة  مواملوا ت والةروف 

لكةةن األهةة  هةةي   الباحةةث لدراسةةة املشةةكلة-ولسويةةا فةةهن كلمةةة إجرائةةي نسةةبة إىل اإلجةةرا ات الةةب سةةيتبعها املعلةة  
 بل أن خيلأ للحل الرهةائي  حبيةث يتمحةور البحةث   اإلجرا ات الب سيتخؤها حلل املشكلة حال مبدئيا ومو تا يف البداية

 : إما  احللول -ت اإلجرائي على مالحةة نتائج تل  اإلجرا ا

 لإلبقا  عليها ودعمها. -

 أو تعديلها. -

 .حلول أف ل -أو تسيمها واستبداسا بهجرا ات  -

  فهو إجرائي بالرسبة إىل اإلجرا ات العالجية األوليةة للمشةكلة وهةي إجةرا ات أوليةة شةبيهة  ةا يفعلةه األيبةا  معرةا
فرضةيات(ح   بةل  هةور نتي ةة التحاليةل ويالحةةون   )ميرةاهور ةا خت إد يعطونرا دوا  للعال  برةا  علةى تشخيصةه  األويل

 ".كما يالحةون نتي ة التحاليل وبعدها يصفون العال  "الرهائي أوال تحمم دل  الدوا  فيرا

بالبحةث التةدخلي أو البحةث الفاعةل  أي عرةدما يتةدخل  (Research Action) علما بحنه يوجد من يرتج 
الةةاهرة ومالحةةة وحتليةل آمةار دلة  التةدخل -احلالةة  حلةول( لتعةديل) را اتوإجة جديدة بترةيمات  الباحث أمرا  البحث

 عىن أن الباحث هرا ال يبقى مكتوف اليةدين يالحةو ويصةت مثةل   تع  العمل والرشاط (Action) . إن كلمةوالتعديل
شةةكلة ودراسةةة حلةةول للم وتقةةدميبةةل يتةةدخل ويرشةةط كفاعةةل وحيةةدج تسيةةمات بف ةةل وضةة ع ترتيبةةات علةةى املو ةةت   السريةةب

  .وتعر له)أو احلاالت( أو املشكلة الب تعرتض عمله اليومي  ( يف احلالةواحللولآمارها )أي آمار تل  الرتتيبات 

 :مــــثــــــال
يف قةةةت معاجلةةةة ال ةةةعت يف القةةةرا ة ط يسةةةت يبوا لطةةةرق معاجلةةةة  تلميةةةؤاتأن مةةةالج  إحةةةد  املعلمةةةات تالحةةةة

أن  تمشةكلة. كمةا الحةة نعةادي ولةيس لةد  أي مةرهالتلميةؤات نفسةه أن دكةا   يف الو ت توالحة  ال عت التقليدية
 مبكةراً  ت ةد انقطعة تكانة مةن مشةكلة التسةر  حيةث نةتعا  تلميةؤةكةل   ةالعامل املشرتك يف احلاالت الثالج هو أن والد

 .فيها ةيالب تعن املدرسة يوم كان

مةةن  هنحبةةل مشةةكلة ال ةةعت عرةةد تفبةةدأ  ليةةاً عم مةةة حةةالً الثال التلميةةؤاتحةةل مشةةكلة ضةةعت  ت املعلمةةةلقةةد  ةةرر 
وكةان   املدرسةة اتيف القةرا ة علةى يةد معلمة برةاهنيف معاجلةة ضةعت  نأن يسةهماألمهةات مةن  تلقةد يلبة .أمهاهنخالل 
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 الرتي ةةاملعلمةة  تواستخلصة  لهةا وتحمةل اإلجةرا ات املتخةؤة وكةل مةا يرافقهةا مةن تسةماتيلحتخالل دل  مج ع املالحةةات و 
 :التالية

 "تسهم في معالجة هذا الضعف، بناتهناألمور إذا توافرت في معالجة الضعف عند األمهات إن مساعدة "
 االةةؤي يلةةيب حاجاهةةة  بالبحةةث اإلجرائةةي أساسةةةاً  ةاملعريةة ييف الفصةةل هةة ةفةةةهن املعلمةة  وهكةةؤا ففةةي الرتبيةةة والتعلةةي 

الوقةفية أو الت ريبيةة...( فعلةى   اسةية أو التطبيقيةة)األس  يةةأمةا نتةائج البحةوج العلميةة األكاد. اويسةه  يف حةل مشةكاله
  وبةةالقوان  املتحكمةةة فيهةةا مةةن أ يتهةةا القصةةو  يف نيةةادة معرفترةةا بةةالةواهر ومةةا يصةةيبها مةةن تسةةمات  بطبيعةةة احلةةال  الةةر  

ا  ةةد ال تعةة  ر ةة البحةةوج إن نتةةائج تلةة   نقةةول وعلةةى الةةر   مةةن ضةةرورها لتطةةوير العمةةل الرتبةةوي والرةةةام التعليمةةي برمتةةه 
 او ةةد ال ترطبةةق شةةروط تطبيقهةةا علةةى وا ةة ع اارسةةته  بشةةكل مباشةةر عرةةدما تواجةةه مشةةكلة حمةةددة يف  ةةروف خاقةةة ةاملعلمةة
سةن بالتةايل حتالحةو نتةائج تطبيقةه و تطبقةه و تكتشةت احلةل فتو  بحثها إجرائيةاً ت  عردما تواجه مشكلة ةلؤل  فاملعلم  اليومية
 .العملية ااارساه

  اإلجرائي: مية البحثهأ

دور البحةةث اإلجرائةةي هةةةو حتسةة  العمليةةةة التعليميةةة يف نطةةةاق البيئةةة املدرسةةية ويةةةوفر هةةؤا البحةةةث احللةةول السةةةريعة 
لعال  املشةكالت الةب حتتةا  إىل السةرعة يف احلةل وإال تفا مةت كةؤل  يعيةل البحةث الف ةوة بة  البحةث التقليةدي واارسةة 

ويسةتطي ع ان يطةور املعلة  أدا ع وتبةادل   رفةة وأقةول علة  الرتبيةة حلةل املشةكالتتطبيةق املعاملدرس داخل الفصل من خةالل 
  ويسةةاعد هةةؤع البحةةث املعلمةة  علةةى التعةةرف علةةى املسةةت دات الرتبويةةة  اخلةةربات واملهةةارات بةة  املعلمةة  يف مةةال التةةدريس

لة ومجةةة ع البيانةةةات وتفسةةةمها ويسةةةاعد ويةةةرح األسةةةئويسةةةاعد املعلةةة  علةةةى ترميةةةة التفكةةةم العلمةةةي يف تقةةةومي الق ةةةايا وحتليلهةةةا 
وحتسة  أسةاليب اإلدارة الرتبويةة   البحث املعل  علةى ترميةة مهةارات التعبةم والكتابةة والترقيةب والتحةري يف املصةادر املختلفةة

 واملدرسية من خالل يرح االرياهات احلديثة الب تتراول تطوير هؤع اإلدارة.
 
 
 

 
 :حث العلمي األكاديميجرائي والبالتمييز بين البحث اإل

أهةة  اجلوانةةب الةةب ،يةةع البحةةث اإلجرائةةي عةةن البحةةث العلمةةي األكةةاد ي جبميةة ع أشةةكاله   اجلةةع  التةةايليلخةةأ لرةةا 
 :...(  على الرحو التايلأو وقفياً  ريريبياً   أو تطبيقياً  أساسياً  )سوا  كان حبثاً 

 .البحث العلمي األكاد ي -
 (.ئيث اإلجرابحال) األساسي أو التطبيقي -

o والتكرولوجياوتطوير العل   من أ راضه إ را  الرةرية. 

 : ةالمدرب تي(: أخ1نشاط )
 على إعطا  أمثلة مراسبة لبحوج إجرائية توض  أ ية هؤع البحوج. ياحرق

 إعطا  أمثلة أخر . نرهم حوسا  ث ايليب اتاملتدرب يونا ش
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o  من أ راضه حل مشكالت حمددة يف العمان واملكان )يف  روف يبيعية( وحتسة  األدا  وحتسة  املمارسةة
 .العملية بشكل عام

o هالباحةث فيةال يسةترد  يسترد الباحث على إلود  أو نةرية ويردر  البحث يف إيار مرةومة فكرية معيرة  
 .على إلود  أو نةرية وال يردر  البحث يف إيار أية مرةومة فكرية

o يلتعم البحث العلمي األكاد ي بشروط املره ية العلمية الصارمة  . 
o العشوائيةدون أن يع  دل    مرونة يف التعامل م ع شروط املره ية العلمية. 
o اإلحصائي كثما ما يل ح الباحثون إىل تقريات متطورة يف التحليل.   
o  الدنياجلو  الباحث  إىل تقريات التحليل اإلحصائي لكن يف مستوياها األولية. 
o ةوان ( ويسةه  بالتةايل يف برةا  املعرفةة )  كن تعمي  نتائ ه على وضعيات جديدة أي يرتج معرفة معممةة 

 .الرةرية ويف التربو باألحداج املستقبلية
o  التةةايل ال يرةةتج معرفةةة معممةةة  ونتائ ةةه ال تسةةتخدم متشةةا ة وبال  كةةن تعمةةي  نتائ ةةه حةة  يف وضةةعيات

 .للترةم
o  عةادة مةةا يقةوم بةةه أكةةاد يون أو ير ةع حتةةت إشةةرافه  أويف موسسةات عليةةا وجامعيةةة أو بةابر أو مةةن يةةرف

 .يال  الدراسات العليا
o رةةه احلصةةول ال ير ةةع يف العةةادة مةةن يةةرف األكةةاد ي  ولةةيس بال ةةرورة حتةةت إشةةرافه  وال يكةةون القصةةد م

 .على شهادة عليا
o  حل اإلشكاليات البحثية يبقى شحنا و فا على الباحث  املتخصص  واملتمرس. 
o  وحلهااملعلمون والطال  واآلخرون أيراف أساسية يف إدراك املشكلة. 
o عادة ما يبقي الباحث مسافة بيره وب  موضوع حبثه أي بيره وب  احلاالت الب يدرسها. 
o كحن يشرك الطال  أنفسه  )حاالت الدراسة( وأوليائه  يف إاان البحث   وع البحثإشراك تام ملوض. 

 :خصائص البحث اإلجرائي
 البحث اإلجرائي حبث وا عي. 

  مشةةةكالت مةةةن وا ةةة ع املمارسةةةة اليوميةةةة داخةةةل   يركةةةع علةةةى مشةةةكالت عمليةةةة تواجةةةه العةةةامل   ور ةةةا تفةةةرض علةةةيه
 الصفوف واملدارس. 

  دة ما ترب ع من داخل املهرة ومن قلب املمارسةعا  البحوجإن دواف ع هؤا الروع من. 

 وهةةو   حمةةدد وحملةةي يتعامةةل مةة ع  ةةاهرة معيرةةة ويركةةع علةةى حةةاالت حمةةددة يف العمةةان واملكةةان البحةةث اإلجرائةةي حبةةث
كمةةا يتةةحمر    حملةةي مةةن حيةةث اهتمةةام البةةاحث  الةةؤي يتةةحمر خبصوقةةية املوا ةةت التعليميةةة يف الفصةةول وداخةةل املدرسةةة

 . والةروف ا يطة واحتياجات اجملتمعات ا ليةية البيئة خبصوق
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  إن البحث اإلجرائي يتعامل مة ع مشةكالت تةهةر يف بيئةات معيرةة و ةروف حمةددة ولةيس  ةواهر وإشةكاليات حبثيةة
 .عامة

 كةةن أن ير ةةعع معلةة  واحةةد لكةةن عةةادة مةةا ير ةةعع بتعةةاون مةة ع نمالئةةه و شةةاركة  تشةةاركي  البحةةث اإلجرائةةي حبةةث 
 كةن أن يشةرتك فيةه أكثةر مةن معلةة  يف إيةار فريةق عمةل. و كةن أن يقةوم بةه مةةدير  كمةا   أمةوره وأوليةا    الطةال

 .التعاوين للبحث اإلجرائي تعاون م ع املعلم  واإلداري  ...ومن هرا الطاب عالاملوسسة ب

 بيةةق يف ألن التط  العلمةةي التطبيقةةي مةة ع ضةةرورة التمييةةع بيرةةه وبةة  البحةةث تطبيقةةي  البحةةث اإلجرائةةي حبةةث عملةةي
بةةةةةل يعةةةةة  وضةةةةة ع إجةةةةةرا ات وتطبيقهةةةةةا   البحةةةةةث اإلجرائةةةةةي ال يعةةةةة  تطبيةةةةةق نةريةةةةةات أو فحةةةةةأ إمكانيةةةةةة تطبيقهةةةةةا
وإدا كةةان البحةث التطبيقةي يركةع علةةى . واسةتخال  الرتةائج وتو يفهةا بشةكل مباشةةر يف اختةاد القةرار وحةل املشةكلة

فةهن البحةث اإلجرائةي يف املقابةل   حةث العلمةيخبطةوات الباختبار الرةريات واألسةاليب وتعمةي  الرتةائج مة ع التقيةد 
يف حةة  ال يةةدعي   يطبةةق بةةدورع املرحةةى العلمةةي لكةةن لسايةةة حةةل املشةةاكل العمليةةة والةةب حتةةدج يف موا ةةت خاقةةة

 .البحث العلمي التطبيقي أنه موجه حلل مشكالت تربوية خاقة

  تبةة ع مسةةتمر ملةةا حيفةةل بةةه وا ةة ع ومالحةةةة وتيتشةةخأ أساسةةا يف اسةةتقرا   البحةةث اإلجرائةةي نةةوع مةةن االستقصةةا
 .وملا حيدج خالل الرشاط اليومي داخل الفصول واملدارس الرشاط الرتبوي 

 الةةؤي يرافةةق يف العةةادة   وهةةو نةةوع مةةن التحمةةل أي التفكةةم العميةةق وإعةةادة التفكةةم ومرجعةةة الةةؤات واحلةةوار والرقةةال
 .اإلجرائيخطوات البحث 

 :ووظائفهأهداف البحث اإلجرائي 
فعرةدما يسةه  املعلة  . اإلحسةاس بةالقوة والثقةة بةالرفس  حث اإلجرائةي املعلمة  وعمةوم املمارسة  الرتبةوي  ر  الب (1

يف عمليةةة البحةةث فهنةةه يسةةتفيد مرهةةا وهةةةؤا يعةةعن مقتةةه برفسةةه ويشةةعرع برةةوع مةةةن السةةيطرة علةةى املوا ةةت ور ةةا علةةةى 
 .املشكالت الب تواجهه

شةةةكالت وتشةةة ي ع املرحةةةى العلمةةةي يف حلهةةةا لةةةد  املمارسةةة  يف روح حةةةل امل يهةةةدف البحةةةث اإلجرائةةةي إىل ترميةةةة (2
 امليدان الرتبوي.

كةوين وت لق فر  للةتعل  الةؤاو والتكةوين املسةتمريتخ الترمية املهرية للمعلم  ودل  من خالل  ومن و ائفه أي ا (3
حتسةةة   املمارسةةةة املهريةةةةيتريويةةةد  مةةةةيتواملتتبعةةةة وامللتع  الشخصةةةية املهريةةةة املتحملةةةة وتكةةةوين الشخصةةةية املهريةةةة املالحةةةةة

 .خلق مقافة مهرية  ملدارسااألدا  يف 

لكةن لةه  إىل حتس  املمارسات العملية يف مال مع  وبيئةة حمةددة   إن البحث اإلجرائي يهدف باألساس حقيقة  (4
م لتفكةر أي ا)التفكة حيةث يكتسةب مةن خاللةه عةادة التحمةل   رض آخر ال يقل أ يةة وهةو الترميةة املهريةة للمعلة 

العمةةل ) كمةةا يكتسةةب مهةةارات البحةةث واملبةةادرة والتعةةاون والعمةةل مةة ع اآلخةةرين   املةةرة  والعميةةق( يف عملةةه اليةةومي
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وااللتةةعام الكامةةل يف العمةةل الرتبةةوي  صةةد حتسةة  األدا  وتطةةوير البيئةةة املدرسةةية والرفةة ع مةةن ( اجلمةةاعي داخةةل الفريةةق
 .الفعالية وحتقيق اجلودة املرشودة

 :رائياإلجالبحث أنواع 
الباحةث( أو حسةب  -املعلة )  كن تصريت أنةواع البحةث اإلجرائةي سةوا  حسةب درجةة التةعام وانسمةاس القةائ  بةه

ومةد  تعةاون املعلة  مة ع نمالئةةه واشةرتاك مموعةة عمةل بتلطةة )فريةق البحةةث(  وسةركتفي هرةا باحلةديث عةن الرةةوع   يبيعةة
 :التالي 

 :البحث اإلجرائي التعاوني
ويرطلةق مةن   ول ما  هر يف الواليات املتحدة األمريكية  وهو سليل البحث اإلجرائي بشكل عامروع أؤا ال هر ه

 كةةن حتديةةد ومةا  يةةع هةةؤا الرةوع هةةو تعةاون تةةام بةة  البةاحث  واملبحةةوم  )املفحوقة (. و  الشةعار التةةايل "البحةث بالتعةةاون" 
 :التاليةأسس هؤا التعاون يف الرقاط 

)استشةةةفاف(  حيةةةاولون بلةةةورة وإبةةةران  )وا عيةةةة ومشخصةةةة( يعيشةةةها املعلمةةةون والطةةةال كلة حمةةةددة انطال ةةةا مةةةن مشةةة .1
 .الصعوبات الرارية عرها برا  على مج ع البيانات يف إيار سياق حمدد يف العمان واملكان

  يقةةةوم أفةةةراد اجملموعةةةة بهنشةةةا  فئةةةات أساسةةةية مرةمةةةة مةةةن البيانةةةات ومرا شةةةتها اةةةا  كةةةره  مةةةن تركيةةةب واسةةةتخال .2
 .البيانات الب حيصلون عليها تباعا ومقارنة

ترتاك  لد  اجملموعة معطيات واضحة عن املشكلة وعن األساليب واألدوات الب سيستعملووا يف املالحةةة ومجة ع  .3
 .البيانات

تفسم وتحويةل البيانةات داخةل مموعةة البحةث ،كةن مةن إ رةا  تصةور أفرادهةا للمشةكلة ويف نفةس الو ةت  ةد تةومر  .4
 .ية لديه  وتسيم أسلو  أدائه سيم العقليف ت

 .بيرهاترةي  البيانات املالحةة وإدراك العال ات  .5

 .القيام بتحليالت ل بط أكرب لتل  العال ات والب  كن أن يرتتب عرها قيا ة فرضيات .6

،كةن مةن   وأخما  كن اخللو  ألفكار أو "نةريةات" )بريةات  ابلةة للتعمةي  يف نفةس السةياق الةؤي يبحثةون فيةه( .7
 .سهيل مقرتحات حلول تودي إىل حل املشكلة وتسيم أسلو  األدا ت

لةةؤل  فةةهن اختيةةار هةةؤا الرةةوع مةةن البحةةث اإلجرائةةي يكةةون بةةديال متميةةعا كلمةةا تعلةةق األمةةر بهجيةةاد حلةةول ملشةةكالت 
 يةة  بةةةاألمرحيةةةث جيتمةة ع ويتحةةد املعلمةةةون والطةةال  كحشةةةخا  معر  تعةةرتض يف العةةادة املعلمةةة  والطةةال  داخةةةا الصةةفوف

وملتةةعم   أشةةخا  مرةةدم  يف الوضةةعية و ةةادرين علةةى تقةةدمي حلةةول أو إجابةةات مالئمةةة الحتياجةةاه  ومسةةايرة ملةةا تقت ةةيه 
 .   روف الصت و روف العمل واحلياة املدرسية بشكل عام
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 :البحث اإلجرائي التشاركي
هةةو أسةةلو  يةةوفر أكةةرب و  جتمةةاعي أن البحةةث التشةةاركي هةةو شةةكل مةةن البحةةث اإلجرائةةي اال يوكةةد بعةةض البةةاحث 

 .ويساه  يف تطوير املوايرة واجملتم ع املدين   در من املشاركة والد و رايية والروح الرقدية

لةةةؤل  فةةةهن هةةةؤا الرةةةوع يتميةةةع بكونةةةه يهةةةت  أساسةةةا بتحليةةةل إشةةةكاليات اجتماعيةةةة لةةةد  مجاعةةةة حمليةةةة معيرةةةة )قةةةت 
 (.دراسي أو مدرسة أو حي أو مرطقة

 :روعلاوما  يع هؤا 

حيةةث   ويبقةةى الطةةاب ع الةةد و رايي هةةو املسةةيطر يف هةةؤا الشةةكل  ث التشةةاركي يت سةةد يف اجملموعةةة )العمةةرة(البحةة -
 .يبقى حتديد العمليات واختاد القرارات شحنا مجاعيا يعود لل ماعة ككل والب ترخرط يف البحث عن احللول

 : ةالمدرب أختي(: 2نشاط )
  وأه  ما  يع البحث لعلمي األكاد يالبحث اإلجرائي والبحث انا شي املتدربات يف املقارنة ب  

 اإلجرائي من خصائأ  وأنواع البحث اإلجرائي.
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 اليوم الثاني
 
 

 عنوان الجلسة
 رائيالبحث اإلج)خطوات( مهارات 

 :الزمن
 .تان ونصتساع
 األدوات:

 سبورة  أوراق عمل.ملونة    شفافيات  كمبيوتر  أ الم العلويجهان العرض 

 إجراءات الجلسة:
 التمهيد لل لسة: -

متةةدربات )حبسةةب العةةدد اإلمجةةايل للمتةةدربات( حبيةةث تةةت   6-4تشةةكيل أربةة ع مموعةةات كةةل مموعةةة تتكةةون مةةن 
 آلية التعل  بصورة مجاعية.

 تناولت مهارات )خطوات( البحث اإلجرائي:ج التي ماذ الن
عدد من الرماد  املتعلقة  هارات البحث اإلجرائي  والب تدور  الًبا حول اخلطوات  الرتبوي برنمن خالل األد      

ف نفسها  املعروفة داها يف مراهج البحث العلمي  وختتلت أحيانًا يف التقسي  الداخلي للعمليات  ولكرها ختدم األهدا
 تودي إىل الرتائج املتو عة  ومن أبرن تل  الرماد  اآلو: و 

 نموذج بارسونز وبراون: 
وهةةةو إلةةةود  يتكةةةون مةةةن مةةةس خطةةةوات أو مهةةةارات للبحةةةث اإلجرائةةةى  أوسةةةا تعريةةةت وحتديةةةد املشةةةكلة  الةةةب تثةةةم 

باملشةةكلة املطروحةةة  ويليهةةا  ة املتعلقةةةاهتمةةام املعلمةة  للبحةةث عةةن حلةةول سةةا  ويليهةةا مراجعةةة األدبيةةات والدراسةةات السةةابق
قةةيا ة الفرضةةيات والتربةةوات خبصةةةو  املشةةكلة  ويليهةةا رسةة  وترفيةةةؤ خطةةة احلةةل ترفيةةًؤا ريريبيًةةةا  ث مجةة ع وحتليةةل البيانةةةات  

 (:1واستخال  الرتائج  للحصول على التسؤية الراجعة املراسبة  واختاد القرار يف ضوئها. وهؤا الرمود  يوضحه الشكل )

 الجلسة األولى
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 :  نموذج الخطوات الخمس
وهو إلود  تاب ع ملركع تكرولوجيا التعلي  جبامعة جةونع هةوبيكرع  حيةث  ةدم املركةع إلةود  ماسةي اخلطةوات  يشةكل 
دائةةةرة ،ثةةةل دورة كاملةةةة  ومةةةا  يةةةعع أنةةةه وضةةة ع التفكةةةم يف مركةةةع الةةةدائرة  حيةةةث يسةةةتخدمه الفةةةرد الباحةةةث يف كةةةل خطةةةوة مةةةن 

( خطةةةوات البحةةةث اإلجرائةةةي وفةةةق إلةةةود  اخلطةةةةوات 2ويوضةةة  الشةةةةكل ) .ة يف الرمةةةود عةةةائةةةي املتببحةةةث اإلجر خطةةةوات ال
  اخلمس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1شكل )
 بارسونز وبراون  نموذج  

تحديد  
 المشكلة

األدبيات  مراجعة
 المتعلقة بالمشكلة

صياغة 
 الفروض

وضع خطة 
 لإلجراءات

 جمع وتحليل البيانات 
 واستخالص النتائج

 (2)شكل 
نموذج الخطوات الخمس    

 

 التفكر قبل، 
 وبعد  خالل،

 البحث اإلجرائي

 تكوين معرفة 
كافية حول 
 الموضوع

تحديد المشكلة 
وصياغة السؤال 
 البحثي

 كتابة 
 تقرير 
 البحث

 إعداد 
تنفيذ  خطة

 اإلجراءات
تنفيذ اإلجراءات 
وجمع البيانات 
 وتحليلها



 

 

 حقيبة البحث العلمي

 
 دليل المدرب 21

ويت ةة  مةةن الرمةةودج  السةةابق  أن مهةةارات )خطةةوات( البحةةث اإلجرائةةي خطةةوات مرةمةةة يسةةتطي ع مةةن خالسةةا 
ف دون السةةم وفةةق خطةةوات واضةةحة  قيةةق األهةةداالباحةةث احلصةةول علةةى البيانةةات املتعلقةةة  وضةةوع الدراسةةة  وال  كةةن حت

وسلسةةلة مةةن اإلجةةرا ات يةةت  وضةةعها خةةالل خطةةة أعةةدت لةةؤل   كمةةا يت ةة  إمكانيةةة وأف ةةلية تعةةدد األدوات يف البحةةوج 
اإلجرائية  وال ختتلت خطوات الرمودج  عن خطوات إلاد  البحث العلمي من حيث: )الشعور باملشكلة  حتديةد عراقةر 

بيانةةةات  قةةةيا ة الفةةةروض  ووضةةة ع اخلطةةةة اإلجرائيةةةة الختبةةةار الفةةةروض  واسةةةتخال  الرتةةةائج  علومةةةات والاملشةةةكلة  مجةةة ع امل
 والشكل التايل يوض  مهارات البحث اإلجرائي: والتوقل ألنسب الطرائق حلل املشكلة(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة مهارات البحث اإلجرائي

 

 اختيار المشكلة وصياغتها

 جمع المعلومات وصياغة الفروض

 إعداد خطة إجراءات البحث

 تنفيذ اإلجراءات

 كتابة تقرير البحث

1 

2 

3 

4 

5 

 . تحديد عنوان البحث1
. تحديـــــــــــــد حـــــــــــــدود البحـــــــــــــث 2

 الموضوعية
 . تحديد حدود البحث المكانية3
 .  تحديد حدود البحث الزمنية4
 البحث. تحديد مصطلحات 5
 . تحديد أهداف البحث6
 . توضيح أهمية البحث7
 . تحديد مجتمع البحث8
 . تحديد عينة البحث9
 . تحديد منهج البحث10
 . تحديد متغيرات البحث11
ـــــد التصـــــميم12 التجريبـــــي  . تحدي

 للبحث
. اســــــــــتخدام أدوات البحــــــــــث 13

 المناسبة
. اختيـــار األســـاليب اإلحصـــائية 14

 المناسبة

 كلة. اإلحساس بالمش1
 . تحديد مجال المشكلة2
 . صــياغة مشــكلة البحــث3

 وكتابة األسئلة

. إعـــــــــــــداد الصـــــــــــــفحات 1
 التمهيدية

. تسلســـــــل أجـــــــزاء مـــــــتن 2
 البحث
 . كتابة التوصيات3
 . كتابة المقترحات4
 . التوثيق في متن البحث5
. التوثيـــــــــق فـــــــــي قائمــــــــــة 6

 المراجع

ــــــــــــــــــف مصــــــــــــــــــادر 1 . توظي
الحصــــول علــــى المعلومــــات 

 حول مشكلة البحث
. مراجعــــــــــــــــة البحــــــــــــــــوث 2

 والدراسات السابقة
 . جمع البيانات1 . صياغة الفروض البحثية3

 تنظيم البيانات. 2

 . تحليل البيانات3

 .تفسير النتائج4
 (3شكل ) 

 ت البحث اإلجرائيقائمة مهارا
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 البحث اإلجرائي:)خطوات( مهارات 
 :بحثلشعوُر واإلحساُس بمشكلة الا -

الشةةعور  واإلحسةةاس   شةةكلة البحةةث نقطةةةيف البدايةةة يف البحةةث العلمةةيل  واإلحسةةاس باملشةةكلة مةةرتبط باسةةتعمال  يعةةد  
الفكةةةرة والتفكةةةم إلجيةةةاد احللةةةول املراسةةةبة بصةةةورة موضةةةوعيَّة علميَّةةةة  فهةةةو إدن حمةةة س للفكةةةر وإلمةةةارة التفكةةةم بصةةةورٍة مسةةةتمرَّة 

لٍّ  وتربة ع مشةكلة البحةث مةن شةعور الباحةث حبةمة و مةوض ريةاع موضةوع اجةة إىل حةومرتةمة ما دامةت املشةكلة  ائمةة وحب
مع َّ  ومن ال روريل التمييع ب  مشكلة البحث ومشكالت احلياة العاديَّة  فمشكلة  البحث هي موضوع الدراسةة  أو هةي  

تةا  إىل تفسةم  فقةد وع  ةامٍض حيكل  مةا حيتةا  إىل حةلٍّ وإ هةار نتةائج  أو هةي تسةا ل يةدور يف دهةن الباحةث حةول موضة
يدور يف دهن الباحث تسا ٌل حول أبعاد العال ة ب  املعلل  والطالةب وتحممهةا يف حتقيةق أهةداف العمليَّةة التعليميَّةة والرتبويَّةة  

لطبيعةةة السةليب   وبالتةايل فهنَّةه يقةوم بةهجرا  دراسةة حةول هةؤا املوضةوعيت ومشةكلة البحةث يف هةؤع احلالةة هةو التةحمم اإلجيةاب  أو
العال ة ب  املعلل  والطالب  وتعول مشكلة  البحث بتفسمها أو بهجياد حلٍّ سايت فهدا مةا توقَّةل الباحةث لطبيعةة هةؤع العال ةة 
 وحتديد تحممها فهنَّه يكون  ةد حةلَّ املشةكلة دون أن يكةون مطلوبةاً مرةه أن ي ة عيف العةال  لسبعةاد السةلبيَّة فهةؤع مشةكلٌة حبثيَّةةٌ 

 ملا يلي: وماً فمشكلة الدراسة  د تكون نتي ةً أخر   وعم
 الشعور بعدم الرضا. -1
 اإلحساس بوجود خطٍح ما. -2
 احلاجة ألدا  شيٍ  جديد. -3
 حتس  الوض ع احلايل يف ماٍل ما. -4
 توفم أفكار جديدة يف حلل مشكلة موجودة ومعروفة مسبقاً. -5

 منابع مشكالت البحوث ومصادرها:
لدراسةةات العليةةا كبةةاحث  مبتةةدئ  مةةن التوق ةةل إىل مشةةكالت أحبةةامه  ويل ةةح بع ةةه  إىل االسةةتعانة   ا يةةالَّ يعةةاين

بحساتؤه  أو مرشديه  و د يطرح عليه  بعض  أولئ  مشكالٍت تستحق  الدراسة ولكةنَّ دلة  جيعلهة  أ ةل   اسةة وبالتةايل 
لئةةة  الةةؤين توقَّةةلوا إىل حتديةةةد مشةةكالتن دراسةةاه  بحنفسةةةه  أدىن مةةن أو أ ةةل جهةةداً ومثةةةابرة اَّةةا جيعلهةة  حيقلقةةةون ااحةةاٍت 

 وية ْرصيف   الباحثون املبتدئون وية ويفجَّه ون إىل أه ل مصادر ومراب ع املشكالت البحثيَّة  وهي املصادر أو املراب ع اآلتيةة:
ؤع وتلة  تثةم عرةدع خلةربات  وهة: فالباحةث ،ةر  يف حياتةه ريةار   عديةدة ويكتسةب كثةماً مةن االخبرة الشخصيَّة** 

تسا الٍت حول بعض األمور أو األحداج الب ال يستطي ع أن جيديف سةا تفسةمايت وبالتةايل فهنَّةه  ةد يقةوم بةهجرا  دراسةة أو حبةٍث 

 ة:المدرب( أختي 1نشاط )
الستخال  م ع املتدربات السابقة  الرماد  الب تراولت مهارات )خطوات( البحث اإلجرائي ينا ش

 .الب ،يع كل إلود  مرهاالسمات الرئيسة 
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ثيَّةةة   اولةةة الوقةةول إىل شةةرٍح أو تفسةةٍم لتلةة  الةةةواهر السام ةةة  واخلةةربة يف امليةةدان الرتبةةويل مصةةدٌر مهةة س الختيةةار مشةةكلة حب
لرةرة  الرا ةةدة للوسةةط الرتبةةويل بعراقةةرع املتعةةدلدة وأشةةكال التفاعةةل بةة  هةةؤع العراقةةر مصةةدٌر  ةة س لكثةةم مةةن األسةةئلة الةةب فةةا

 حتتا  إىل إجابات مبريَّة على أساٍس  ويٍّ وموموق من املعرفة.
و مهةةةا مةةةن املراجةةةة ع مةةةن أفكةةةةار  الةةةةدوريَّات: إنَّ القةةةرا ة الرا ةةةدة ملةةةةا حتتويةةةه الكتةةةب و القـــراءة الناقـــدة التحليليَّــــة** 

ونةريَّةةةات  ةةةد تثةةةم يف دهةةةن الباحةةةث عةةةدَّة تسةةةا الٍت حةةةول قةةةدق هةةةؤع األفكةةةار  وتلةةة  التسةةةا الت تدفعةةةه إىل الر بةةةة يف 
التحق ةةةق مةةةن تلةةة  األفكةةةار أو الرةريَّةةةاتيت وبالتةةةايل فهنَّةةةه  ةةةد يقةةةوم بةةةهجرا  دراسةةةة أو حبةةةث حةةةول فكةةةرٍة أو نةريَّةةةة يشةةة   يف 

 تها.قحَّ 
: حيث أنَّ البحوجيف والدراساتن العلميَّة متشابكٌة ويكمةل بع  ةها الةبعضيف اآلخةريت الدراسات والبحوث السابقة** 

ومةةن هرةةا  ةةد يبةةدأ أحةةد البةةاحث  دراسةةته مةةن حيةةث انتهةةت دراسةةٌة لسةةمع  وكثةةماً مةةا اةةد يف خا،ةةات الدراسةةات إشةةارات إىل 
ةا ن قاحب  ميادين تستحق  الدراسة والبحث وط يتمكَّ  الدراسةة مةن القيةام  ةا ل ةيق الو ةت أو لعةدم تةوف ر اإلمكانةات أو أوَّ

ختر  به عن موضوع دراسته الؤي حدَّديفع يف فصوسا اإلجرائيَّة  فليففيفتيف الرةر إىل ضرورة إجرا  دراسةاٍت متملمةة  ومةن هرةا  ةد 
 يكون دل  مربعاً ملشكالت حبثيَّة لباحث  آخرين.

: فالباحةث يرجة ع إىل مةن هةو أعلة   مرةه يف مالةه مستشةماً ومسةتعيراً خبربتةه  فاملشةرف يناء والمختص ـآراء الخبر ** 
علةةى دراسةةته الةةؤي يكةةون يف بةةادد األمةةر مرشةةداً  وأسةةاتؤة اجلامعةةات  و ةةمه  مةةن اخلةةربا  يف ميةةاديره  ومةةااله  وخباقَّةةة 

 وا خبطواتنةه ومراحله ومراه ه وأدواتةه.لميل وبصر أولئ  الؤين جرَّبوا البحثيف ومارسوع يف إيار املرهج الع
 :تحديد مشكلة البحث -

أو مةا يسةمَّيها  -بعد الشعور واإلحساس  شكلة البحث يرتقل الباحث  خطوًة بتحديدهايت وحتديد مشكلة البحةث 
وهةؤا أمةٌر ث األخةر   بشكل واض  ود يق جيةب أن يةت َّ  بةل االنتقةال إىل مراحةل البحة -الباحثون أحيانا  وضوع الدراسة 

مهة س ألنَّ حتديةديف مشةةكلة البحةث هةةو البدايةة البحثيَّةةة احلقيقيَّةة  وعليةه ترتتَّةةب جةودة وأ يَّةةة واسةتيفا  البيانةةات الةب سةةي معها 
مةن جوانبهةا و  الباحث  ومرها سيتوقَّل إىل نتائج دراسته الب تتحمَّر أ يَّت ها بؤل   وهؤا يتطلَّب مره دراسًة واعيًة وافيًة جلمية ع

مصةةادر بتلفةةة  علمةةاً أن حتديةةد مشةةكلة البحةةث بشةةكٍل واضةة  ود يةةق علةةى الةةر   مةةن أ يَّةةة دلةة   ةةد ال يكةةون اكرةةاً يف 
بعةةض األحيةةان  فقةةد يبةةدأ الباحةةث  دراسةةته ولةةيس يف دهرةةه سةةو  فكةةرة عامَّةةة أو شةةعوٍر  ةةامٍض بوجةةود مشةةكلٍة مةةا تسةةتحق  

إعةادة قةيا ة املشةكلة بتقةد م سةم البحةث ومةرور الةعمن  ولكةنَّ هةؤا  البةاً مةا  ال حةر يف مةنالبحثيف واالستقصا  وبالتايل فهنَّةه 
بةةًة فعلةةى الباحةةث أن يقةةوم بتحليلهةةا وردلهةةا إىل عةةدَّة مشةةكالت بسةةيطة  يكللةةت  و تةةاً وجهةةداً  وإدا كانةةت مشةةكلة البحةةث مركَّ

 .رئيسةاملشكلة ال،ثلل كلس مرها مشكلة فرعيَّة يساه  حل ها يف حلل جعٍ  من 
وهرةةاك اعتبةةارات ريةةةب علةةى الباحةةةث مراعاهةةا عرةةد اختيةةةار مشةةكلة حبثةةةه وعرةةد حتديةةدها  وعرةةةد قةةيا تها الصةةةيا ة 

 الرهائيَّة  مرها ما يحتةي:
أن تكةةةون مشةةةكلة البحةةةث  ابلةةةًة للدراسةةةة والبحةةةث   عةةةىن أن تربثةةةقيف عرهةةةا فرضةةةيَّاٌت  ابلةةةة لالختبةةةار علمي ةةةاً ملعرفةةةة  -

 مد  قحتها.
ةةةا ال تةةةدور حةةةول موضةةةوٍع تافةةةه ال يسةةةتحق  الدراسةةةة  وأالَّ  أن تكةةةون - مشةةةكلة البحةةةث أقةةةيلًة ودات  يمةةةةيت أي أوَّ
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 تكون تكراراً ملوضوع أشب ع حبثاً وحتلياًل يف دراسات سابقةة.
أن تكةةةةةون مشةةةةةكلة البحةةةةةث يف حةةةةةدود إمكانةةةةةات الباحةةةةةث مةةةةةن حيةةةةةث الكفةةةةةا ة والو ةةةةةت والتكةةةةةاليت  فةةةةةبعض  -

 باحثيها في يعون يف متاهاها ويصابون بردَّة فعل سلبيَّة  ويعيقون باحث  آخرين عن دراستها.من  درات  املشكالت أكرب
ين وإالَّ أقةب  مةن  ةم املمكةن قةيا ة  - أن ترطوي مشكلة  الدراسة بالطريقة الت ريبيَّة على وجةود عال ةة بة  متسةمل
 فرضيَّة سا.
  .سوال غيف على شكلأن تكون مشكلة الدراسة  ابلة أن تصا  -
بةااليلالع علةى تقةارير البحةوج اجلاريةة  أن يتحكَّد الباحث بحنَّ مشكلة دراسته ط يسبقه أحٌد إىل دراستها  ودل  -

ةةةةا بةةةةاإلعالن عةةةةن موضةةةةوع الدراسةةةةة يف إحةةةةد  الةةةةدوريَّات  وعلةةةةى الةةةةدوريَّات  وباالتلصةةةةال  راكةةةةع البحةةةةوج وباجلامعةةةةات  ور َّ
   .حبث ةه على مستو  الدكتوراع أو كان مشروعاً برفس األ يَّةه إدا كان املتخصلصة يف مال حبث
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 ة:المدرب( أختي 2نشاط )
 يواجهرها يف امليدان ومشكلة من املشكالت احلقيقية الاليف حتديد ع وات كل مموعة ساعدي 

 الرتبوي. ث  يمي أدا  كل متدربة مرهن حسب االستمارة املرفقة.
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 ليوم الثانيا
 
 

  عنوان الجلسة
 وأسئلته وأهدافهاإلجرائي أبعاد البحث 

 الزمن:
 .تان ونصتساع
 األدوات:

   شفافيات  كمبيوتر  أ الم ملونة  سبورة  أوراق عمل.العلويجهان العرض 

 إجراءات الجلسة:
 التمهيد لل لسة: -

ربات )حبسةةب العةةدد اإلمجةةايل للمتةةدربات( حبيةةث تةةت  متةةد 6-4 نمةةتشةةكيل أربةة ع مموعةةات كةةل مموعةةة تتكةةون 
 آلية التعل  بصورة مجاعية.

 :تحديد أبعاد البحث وأسئلته وأهدافـه -
 إدا جان اعتبار اخلطوت  السابقت  مرحلًة فهنَّ املرحلة التالية سا وهي املرحلة الثانية تبدأ  ؤع اخلطوة الةب تتةحلَّت مةن

 أبرن تل  اخلطوات اآلو:رحلة  و ملاخطوات لتشكلل هؤع 
 بحثـه: الباحث لموضوعتحديد دوافع اختيار  -أ 

هرةا تكةون  ةد تبلةةورت لةد  الباحةث أسةةباٌ  ودوافة ع الختيةارع موضةةوع حبثةه فعليةه أن حيةةدلدها بوضةوح لتكةونيف مقرعةةًة 
ةدًة لةه الطريةق للسةم لبةاحثون يف دلة  أالَّ يفتعلةوا األسةبا يف اْرصيفة  ية  و يف حبثةه   للقارد املختأل ليتاب ع  ةرا ة حبثةه  ولتكةون اهل

 نائفة على أحبامه  فسرعان ما يكتشت املختص ون دل  فيرصرفون عرها وعن االستفادة مرها. والدواف عيف لي فوا أ يَّةً 
 :األبعاد المكانيَّة والزمانيَّة والعلميَّة لموضوع بحثـه - 

أي بتحديةةةد املكةةةان أو  مالةةةه التطبيقةةةيل بهي ةةةةاح  يَّـــة والعلميَّـــةوالزمان ةأبعـــاد بحثـــه المكانيَّـــعلةةةى الباحةةةث أن حيةةةدلد 
يَّةٍة مةا  وأن  املرطقة أو متم ع البحةث ومفرداتةه  كةحن حيةدلد دلة   ةدارس مديرةة عريةعة  أو باملةدارس املتوسلةطة يف مرطقةٍة تعليميف

 -هةةة 1420فيهةةا البحةةث كةةحن حيةةدلدها بالعةةام الدراسةةيل  يةةت   بلةةالةةالنم إلاةةان حبثةةه أو الفةةرتة أو احلقبةةة ا البعةةديف الةةعم َّ حيةةدلديف 
لبحثةةةه بتحديةةةد البعةةةد العلمةةةيَّ هةةةة(  وأن حيةةةدلد 14120 -هةةةة 1415هةةةة  أو بسرةةةةوات اخلطَّةةةةة اخلمسةةةيَّة السادسةةةة )1421

التطبيقيَّةةةةة يف  ا اهماسةةةةمانتمائةةةةه إىل ختص صةةةةه العةةةةام وإىل ختص صةةةةه الةةةةد يق مبيرةةةةاً أ يَّةةةةة هةةةةؤا ودلةةةة  التخص ةةةةأ وتطو ر ةةةةا و 
 ميداوما.

 الجلسة الثانية
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   أسئلة البحث: -جة

يف ضةةةو  مةةةا سةةةبق  كةةةن للباحةةةث أن حيةةةدلد أسةةةئلة حبثةةةه الةةةب يسةةةعى البحةةةث  مسةةةتقبالً للتوق ةةةل إىل إجاباهةةةا ودلةةة  
يط  ةةا عهةةا ا ةةمتبصةيا تها قةةيا ة د يقةةة كةةحن تكةةون مةثالً لدراسةةة موضةةوع و يفةةة املدرسةةة الثانويَّةة يف بيئتهةةا اخلارجيَّةةة ويف م

 بصيا ة األسئلة اآلتيةة:
ما و يفة املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّةة ويف متمعهةا ا ةيط  ةا حبسةب أهةدافها يف السياسةة العامَّةة للتعلةي   -1

 يف اململكة؟
 السياسةةة العامَّةةة مة سةةا يفو سةةهةةل تقةةوم املدرسةةة الثانويَّةةة يف بيئتهةةا اخلارجيَّةةة ويف متمعهةةا ا ةةيط  ةةا بو يفتهةةا املر  -2
 اململكة؟للتعلي  يف 
 هل تتحمَّر و يفة  املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها ا يط  ا بهمكاناها البشريَّة؟  -3
 ة؟ يَّ هل تتحمَّر و يفة  املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها ا يط  ا بهمكاناها املاد -4
هةل يعةي الرتبوي ةون يف املدرسةة الثانويَّةة و يفتهةا يف بيئتهةةا اخلارجيَّةة ويف متمعهةا ا ةيط  ةا وعيةاً حيقلةق األهةةداف  -5

 املرسومة لؤل ؟
 إىل أيل حدٍّ يعي الرتبوي ون يف املدرسة الثانويَّة و يفتها يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها ا يط  ا؟ -6
الثانويَّةةةةة يف بيئتهةةةةا اخلارجيَّةةةةة ويف  و يفةةةةة املدرسةةةةة واملسةةةةوولون يف اإلدارة التعليميَّةةةةة الرتبوي ةةةةوناملشةةةةرفون  هةةةةل يعةةةةي -7

 متمعها ا يط  ا وعياً يساعد تربويلةيةها على توجيهه  إىل دل ؟
بيئتهةةا اخلارجيَّةةة  يفتهةةا يف و مةةا اخلطةةط  املرسةةومة مةةن  بةةل املدرسةةة الثانويَّةةة أو مةةن  بةةل اإلدارة التعليميَّةةة لتفعيةةل  -8

 ويف متمعها ا يط  ا؟
 هل  كن أن تتحسَّنيف و يفة  املدرسة الثانويَّة ب  وا عها وأهدافها؟ -9

 أهداف البحث: -د 
اسةةدف مةةن البحةةث يفهةة  عةةادة علةةى أنَّةةه السةةبب الةةؤي مةةن أجلةةه  ةةام الباحةةث ببحثةةه  و كةةن أن تشةةمليف أهةةداف 

رتائ ةةه وشةةرح  يمةةة هةةؤا البحةةث  وعمومةةاً ال  كةةن أن تةةدلَّ أهةةداف البحةةث علةةى املمكرةةة ل البحةةث بيةةان باالسةةتخدامات
حتديةةةد مشةةةكلته )موضةةةوعه(  فالباحةةةث  عةةةادة وبعةةةد أن حيةةةدلديف أسةةةئلة حبثةةةه يرتقةةةل خطةةةوًة إىل ترمجتهةةةا بصةةةيا تها علةةةى شةةةكل 

ثيَّةة( يهةدف يف الرهايةة إىل إمبةات )مشةكلة حب موضوعاً معيَّرةاً  أهداٍف يوضلحها حتت عروان بارن  فالباحث ح  خيتار لبحثةه
 أمرةا  الباحةث   يشةعر فقةد البحةوج  يف الر ةاح مفتةاح   هةو   يَّة معيَّرة أو نفيها أو استخال  نتائج حمدَّدة  وحتديد األهةداف

ملوا ةت مثل هةؤع ا أو االرتباك  و د ال يدري إن كانت احلقائق الب مجعها مالئمة أو كافية  وال يسعفه يف باإلحباط البحث
إالَّ األهداف ا دَّدة  فتحديد األهداف دو قلة  ويَّة بتحديد مشكلة البحةث  وهةو الحةق ال سةابق لتحديةدها  والباحةث 
الؤي جييد حتديد وحصر موضةوعه أكثةر  ةدرًة علةى قةيا ة أهةداف حبثةه  ومةا حتديةد  أهةداف البحةث إالَّ حتديةٌد  ةاورع الةب 

 ن املبادد الب  كن االسرتشاد  ا عرد كتابة أهداف البحث املبادد  اآلتةية:سا  ومالخسيتراوسا الباحث من 
 أن تكونيف أهداف البحث دات قلة بطبيعة مشكلة البحث. -1
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 أن يتؤكَّريف الباحث دائماً أنَّ األهداف ا دَّدة خٌم من األهداف العامَّة. -2
 حث.ابأن تكونيف األهداف واضحة ال  ام ة ترب  ال -3
 ن خيتربيف وضوح األهداف بصيا تها على شكل أسئلة.أ -4

 ويف موضوع املثال السابق  كن أن حتدَّد أهداف دراسته باألهداف اآلتية:
حتديٌد لو يفة املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعهةا ا ةيط  ةا مسةتقاة مةن السياسةة العامَّةة للتعلةي  يف  -1

 الثانويَّة.املرحلة  فاململكة وأهدا
 دل . ا يط  ا يف ضو  تقومٌي لوا  ع و يفة املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها -2
 التعر ف  على معول ات  يام املدرسة الثانويَّة ببعض جوانب و يفتها يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها ا يط  ا. -3
  واإلدارة التعليميَّةة يف مسةاعدة املدرسةة الثانويَّةة للقيةام بو يفتهةا يف بيئتهةا اخلارجيَّةة الرتبةويل  تقومٌي لةدور املشةرف  -4

 ويف متمعها ا يط  ا.
 وض ع  اال رتاحات واخلطط لتفعيل و يفة املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها ا يط  ا. -5
ةةةةن يف و  -6 ة الثانويَّةةةةة يف بيئتهةةةةا اخلارجيَّةةةةة ويف متمعهةةةةا ا ةةةةيط بتةةةةحمم مةةةةن اخلطةةةةط ة املدرسةةةةفةةةةيالتربةةةةو  ةةةةد  التحس 

 التطويريَّة املرسومة.
 مصطلحات ومفاهيم وافتراضات ومحد دات البحث: - هة

أحبةةةةةامه   كمةةةةا تعةةةةةاق أحبةةةةةامه   يف ) ةةةةم الفرضةةةةةيَّات( ومصةةةةطلحات وافرتاضةةةةةات معيَّرةةةةةة يسةةةةتخدم البةةةةةاحثون مفةةةةةاهي 
 إليها يف إجرا ات حبثه. ل  اَّا تلعم إشارات  الباحثرة  وتيَّ ع حدلدات م

: ال بةدَّ أليل باحةث مةن  يامةةه بتعريةت املصةطلحات الةب سةوف يسةتخدمها يف حبثةةه مصـطلحات ومفـاهيم البحـث
اخلاقَّةةة واملعةةاين  حةة َّ ال يسةةا  فهمهةةا أو تفهةة  بةةدالالٍت  ةةم دالالهةةا املقصةةودة فيهةةا بالبحةةث  فكثةةماً مةةا تتعةةدَّد املفةةاهي   

بةبعض املصةطلحات املسةتخدمة يف األحبةاج الرتبويَّةةة  لةؤل  ال بةدَّ أن حيةدلد الباحةث املعةةاين واملفةاهي  الةب تتراسةب أو تتَّفةةق 
مة ع مشةكلة  م ع أهداف حبثه وإجرا اته  وتعريت  املصطلحات يسةاعد الباحةث يف وضة ع إيةاٍر مرجعةيٍّ يسةتخدمه يف التعامةل

تعريفةةةات مصةةةطلحات حبثةةةه إدا اسةةةتعارها مةةةن بةةةاحث  آخةةةرين  أو أن حيةةةدلديف تعريفةةةاٍت  إىل مصةةةادر اإلشةةةارة   هرةةةم وتربسةةةي حبثةةةه 
مةةةن مسةةةةة  ا ةةةيط  ةةةةا واجملتمةةةة ع اخلارجيَّةةةة الثانويَّةةةة يف بيئتهةةةةا و يفةةةة املدرسةةةةة تقةةةةومي دراسةةةةة: عرةةةةوان خاقَّةةةة بةةةه  فمةةةةثالً يتةةةحلَّت
وهةةةي مصةةةطلحاٌت تسةةةتخدمها عةةةدَّة  ختص صةةةات ، المجتمـــع، ، البيئـــةةســـ: تقـــويم، وظيفـــة، المدر مصةةةطلحاٍت علميَّةةةة هةةةي

 فت يق وتتَّس ع اإليارات  العلميَّة لتل  املصطلحات من ختص ٍأ علميٍّ إىل آخةر  بةل يف مفاهيمها فيما بيرها علميَّةيت ختتلت

ع الواحةديت لةؤا ال بةدَّ الفةر  يف رخةإىل آ وليمتةدَّ هةؤا االخةتالف  مةن باحةثٍ  مةن فةرع إىل آخةر  ختتلت داخل التخص أ الواحد
تفسةم متبةاين  أو احتمال لةبس أو سةو  فهة  من حتديدها بهي اح مفاهيمها الب سيستخدمها الباحث يف هؤا البحث لدف ع

لبع ةةها  هةةؤا إضةةافة إىل مةةا سيسةةتخدمه البحةةث مةةن مصةةطلحات أخةةر  علةةى الباحةةث أن يوضلةة يف مفهومةةه سةةا يف املبحةةث 
ونيف مو َّتةةاً يف مواضةة ع اسةةتخدامها لتسةةاعدع علةةى تقةةد م حبثةةه لترقةةل الحقةةاً إىل مكاوةةا الةةؤي كةةن أن تكةة الرةةةريل مةةن حبثةةةه  و 

 يعتادع الباحثون يف قدر البحث.
يسةتخدمه يف حبثةه إىل جانةب  يامةه    Conceptمةن الواجةب علةى الباحةث االلتةعام بةه هةو حتديةد  معةىن كةلل مفهةومو 
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الةةب يسةةتع   ةةا يف حتليالتةةه  ألنَّ مثةةل هةةؤا وداك خدمةةة لةةه ولقرَّائةةه  إْد  Technical termsبتعريةةت املصةةطلحات العلميَّةةة 
يتمكَّن بؤل  من التعبم عمَّا يريد  وله بطريقة واضحة وسليمة حبيث ال يرشح بعدها جةدٌل حةول مةا يعريةه  ةؤع املفةاهي  أو 

ل واالخةةةتالف يف الةةةرأي نتي ةةةة لعةةةدم وضةةةوح أسةةةاس اجلةةد يقصةةدع مةةةن تلةةة  املصةةةطلحات الفريَّةةةة والعلميَّةةة  وكثةةةماً مةةةا يكةةةون
الرمعيَّةة الةب  الباحث فيمةا يرمةي إليةه مةن مفةاهي  وتعةابم اَّةا  ةد يرتتَّةب عليةه فهةٌ  خةاي، سةؤا الباحةث  واملفهةوم هةو الوسةيلة

املفةةاهي   رأدوات حتصةة بسيةةة توقةةيلها للرةةاس  واملصةةطلحات هةةي األفكةةار واملعةةاين املختلفةةة يسةةتع   ةةا اإلنسةةان للتعبةةم عةةن
 وتقللصها وحتدلدها.

: ويقصد  ا تل  العبارات الب ،ثلل أفكاراً تعةد  قةحيحًة ويبة  الباحةث  علةى أساسةها التصةمي يف افتراضات البحث
ه  ثةةاخلةةا َّ ببحثةةه  وتسةةمَّى أحيانةةاً باملسةةلَّمات وهةةي حقةةائق أساسةةيَّة يةةومن الباحةةث  بصةةحَّتها ويرطلةةق مرهةةا يف إجةةرا ات حب

الباحث أن يشميف إىل تل  االفرتاضات الب يعد ها قحيحًة و م  ابلة للتسيم  وعموماً ال تعةد  االفرتاضةات مقبولةًة إالَّ فعلى 
إدا تةوافرت بيانةةاٌت موضةةوعيَّة خاقَّةةة تةةدعمها  وتةةوافرت معرفةةٌة مرطقيَّةةة أو ريريبيَّةةة أو مصةةادر مومو ةةة  كةةن االيمئرةةان إليهةةا  

يف موضوع الدراسةة يف املثال السابق افةرتاض يقةول:  كةن أن يكةونيف لةد  يةالَّ  املدرسةة ومعللميهةا فرتاضات الومثل تل  ا
وعياً  شكالت متمعها ا يط  ةا أكةرب مةن وعةي  ةمه   ويف موضةوع دراسةٍة لتقةومي الةربامج التدريبيَّةة الةب يرفلةؤها املشةرفون 

ون مةن افرتاضةاها: يسةتطي ع املعللمةون أن يشةاركوا يف تقةومي بةرامج تةدريبه   ومةن كةن أن يكة الرتبوي ون ملعللمي حمافةة عريعة  
املوكَّد أن  يمة أيل حبث سيكون عرضةة للشة ل إدا كانةت افرتاضةاته األساسةيَّة موضة ع تسةا التيت ولةؤل  فةهنَّ علةى الباحةث 

ثةةه  وأن يتةةؤكَّر دائمةةاً أنَّةةه مةةن العبةةث أن ي ةةمَّنيف بطَّةةط حب هأن خيتةةار افرتاضةةات حبثةةه بعرايةةة  وأن ي ةةملنيف مجيةة ع افرتاضةةات حبثةة
 .بطَّط حبثه افرتاضات ليست دات عال ٍة مباشرة  وضوع حبثه

: كل  باحث ال بدَّ أن يتو َّ عيف وجود عوامل تعيةق إمكانيَّةة تعمةي  نتةائج حبثةه  تلة  العوامةل هةي مةا محد دات البحث
و أي  حبةةٍث مةةن مثةةل تلةة  ا ةةدلداتيت ألنَّ البحةةث الةةؤي تتمثَّةةل فيةةه خصةةائأ  فةةال خيلةة  ثيسةةمليها البةةاحثون حمةةدلدات البحةة

الصةةةدق والثبةةةات بصةةةورة كاملةةةة ال ية تةيفويف َّةةة ع  أن يتحقَّةةةقيف علمي ةةةاً  وتصةةةرَّت حمةةةدلدات  البحةةةث يف فئتةةة   يف فئةةةة تتعلَّةةةق  فةةةاهي  
  التشةةويق  الشخصةةيَّة  الةةؤكا  هةةي مفةةاهي  عامَّةةة التحصةةيل   ومصةةطلحات البحةةث  فكثةةم مةةن املفةةاهي  الرتبويَّةةة مثةةل الةةتعل  

 كن استخدامها بطرق بتلفة  وتعريفاها ا دَّدة املستخدمة بالبحث ،ثلل حتديداً لرتةائج البحةث حبيةث ال تصةل  لتعميمهةا 
مفةةردات الدراسةةة أفةةراد أو  خةةار  حةةدود تلةة  التعريفةةات  ويف فئةةة مةةن ا ةةدلدات تتعلَّةةق بةةهجرا ات البحةةث  فطريقةةة اختيةةار

وأدوات مجةة ع بياناهةةا وأسةةاليب حتليلهةةا وإجةةرا ات تطةةوير أدواهةةا و مهةةا أمثلةةة علةةى هةةؤع الفئةةة مةةن ا ةةدَّدات  ولةةؤل  حةة  
حةر يف عليةه إدا مةا  فةال مال مةةً  أكثةر جيعليفهةا يسةتطي ع أن ال ولكرَّةه يشةعر الباحةث  أنَّ بعةض إجةرا ات البحةث  ةم مالئمةة ،امةاً 

 عدَّع أحد حمدلدات البحث الب استطاع أن  يلعها.و  دل  عن  أفص
 
 
 
 
 

 ة:المدرب( أختي 1ط )نشا
ي طلب من ع وات كل مموعة تصمي  خطة إجرائية ملشكلة بتارة حبيث تشمل العراقر التالية 

 الواردة يف الرمود  املرفق.
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 إجرائي بحث خطة نموذج

 :البحث عنوان
 :البحث مشكلة
 :البحث فرضية
 :الهدف
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 اليوم الثالث
 
 

 عنوان الجلسة
 فرضيات البحث اإلجرائي

 الزمن:
 .ونصف ساعتان

 األدوات:
 سبورة، أوراق عمل.ملونة،  م، كمبيوتر، أقال، شفافياتالعلويجهاز العرض 

 إجراءات الجلسة:
 التمهيد لل لسة: -

متةةدربات )حبسةةب العةةدد اإلمجةةايل للمتةةدربات( حبيةةث تةةت   6-4تشةةكيل أربةة ع مموعةةات كةةل مموعةةة تتكةةون مةةن 
 آلية التعل  بصورة مجاعية.

 :خامساً: صياغة فرضيَّات البحث
ةا تةودلي إىل تفسةم  ع الفرضةيَّ ضةو جيب على الباحث يف ضو  املةرهج العلمةيل أن يقةوم ب ة أو الفرضةيَّات الةب يعتقةد  بحوَّ

ا: مشكلة دراسته   و كن تعريت الفرضيَّة بحوَّ
ةها. -1  تفسم مو َّت أو حمتمل يوضل  العوامل أو األحداج أو الةروف الب حياول الباحث أن يفهميف
حةة  إدا مةةا اختةةرب بالو ةةائ ع أقةةب  مةةن بعةةد إمَّةةا  الو ةةائ ع  رتفسةةٌم مو َّةةت لو ةةائ ع معيَّرةةة ال يةةعال  عةةعل عةةن اختبةةا -2

 فرضاً نائفاً جيب أن ية ْعديفليف عره إىل  مع  وإمَّا  انوناً يفسلر مر  الةواهر.
 تفسٌم مقرتح للمشكلة موضوع الدراسة. -3
اهر  ولتكةةونيف ئق والةةةو اقةةختمةةٌ  واسةةترتاٌ  دكةةيس يصةةو ه ويتبرَّةةاع الباحةةث مو َّتةةاً لشةةرح بعةةض مةةا يالحةةةه مةةن احل -4

 هؤع الفرضيَّة كمرشد له يف الدراسة الب يقوم  ا.
 إجابٌة حمتملٌة ألحد أسئلة الدراسة يت   وضعها موض ع االختبار. -5

 وعموماً تتَّخؤ قيا ةة  الفرضيَّة شكل  أساسيَّ :
 ةة إجيابيَّةة أم كانةةت أكانةةت عال : ويعة  دلةة  قةيا ة الفرضةيَّة بشةكٍل يثبةةت  وجةود عال ةة سةوا ٌ صـيغة اإلثبـات -1

د عال ةة سةلبيَّة  مثةال: توجةد عال ةٌة إجيابيَّةة بة  و يفةة املدرسةة الثانويَّةة يف بيئتهةا اخلارجيَّةة ويف متمعهةا ا ةيط  ةا وبة  أعةدا
 وب  نوعيَّة مبراها.يط  ا  معللميها  أو توجد عال ٌة سلبيَّة ب  و يفة املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها ا

: ويعةة  دلةة  قةةيا ة الفرضةةيَّة بشةةكٍل يرفةةي وجةةود عال ةةة سةةواٌ  أكانةةت عال ةةة إجيابيَّةةة أم كانةةت صــيغة النفــي -2
د ادعةعال ة سلبيَّة  مثال: ال توجد عال ٌة إجيابيَّة ب  و يفة املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها ا يط  ةا وبة  أ

 يها  أو ال توجد عال ٌة سلبيَّة ب  و يفة املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها ا يط  ا وب  نوعيَّة مبراها.معللم

 الجلسة األولى
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ةةة  خةةطس فاقةةٌل بةةة  كةةلٍّ مةةن الفرضةةةيَّة والرةريَّةةة  والفةةرق األساسةةةي  بيرهمةةا هةةو يف الدرجةةةة ال يف  ومةةن العسةةم أن ية ْرسيف
وعرد اختبار الفرضيَّة  عيٍد مةن احلقةائق حبيةث تةتال م الفرضةيَّة معهةا فةهنَّ  مراحلها األوىل تسمَّى بالفرضيَّةة يف  يَّةر ةالروع  فالر

 ةة هؤع الفرضيَّة تصب  نةريَّة  أمَّا القانون فهو  ثلل الرةام أو العال ةة الثابتةة الةب ال تتسةمَّ بة   ةاهرت  أو أكثةر  وهةؤع العال
ةا هةي حمةدودة بةالةروف روريَّة  لالثابتة ا ب  الةواهر تكون حتت  روف معيَّرة  ومعىن دلة  أنَّ القةوان  ليسةت مطلقةة  وإإلَّ

ةةا تةةدل  علةةى مقةةدار معرفةةة البةةاحث  بةةالةواهر الةة ب املكانيَّةةة أو العمانيَّةةة أو  ةةم دلةة   كمةةا أنَّ هةةؤع القةةوان  تقريبيَّةةةيت  عةةىن أوَّ
وبالتةةايل فمةةن املمكةةن أن تسةةتبدل القةةوان  القد ةةة بقةةوان  أخةةر  جديةةدة أكثةةر مرهةةا د َّةةًة  معةة َّ  تٍ يقومةةون بدراسةةتها يف و ةة

 وإحكاميفا.
 :  أهميَّة الفرضيَّة

اٍع مابت وقحي  فهي حتقلق اآلو:  تربثق أ يَّة الفرضيَّة عن كووا الرور الؤي ي ي  يريقيف الدراسة ويوجلهها باريل
 يق.بشكٍل د  ةحتديد مال الدراس -1
 ترةي  عمليَّة مج ع البيانات فتبتعد بالدراسة عن العشوائيَّة بت مي ع بيانات  م ضروريَّة و م مفيدة.  -2
 تشكيل اإليار املرةل  لعمليَّة حتليل البيانات وتفسم الرتائج. -3

   مصادر الفرضيَّة:
ا املشةكالت  فقةد ختطةر علةى دهةن الباحةث شَّةت عرهةكتتتعدَّد مصادر الفرضيَّة  فهي تربة ع  مةن نفةس اخللفيَّةة الةب ت

ف ةةحة كمةةا لةةو كانةةت إسامةةاً  و ةةد حتةةدج بعةةد فةةرتة مةةن عةةدم الرشةةاط تكةةون  ثابةةة ختل ةةٍأ مةةن هيةةو عقلةةيٍّ كةةان عائقةةةاً دون 
بعةةد نةةةٍر ملشةةكلة و ابالتوق ةةل إىل حةةلل املشةةكلة  ولكةةنَّ احلةةلَّ علةةى وجةةه العمةةوم يةةحو بعةةد مراجعةةٍة مرةَّمةةة لسدلَّةةة يف عال اهةةا 

 ملصادر اآلتيةة: امدٍّ مثابر  ولعلَّ أه  مصادر الفرضيَّة 
  د تكون الفرضيَّة حدساً أو ختميراً. -1
  د تكون الفرضيَّة نتي ة لت ار  أو مالحةات شخصيَّة. -2
  د تكون الفرضيَّة استرباياً من نةريَّاٍت علميَّة. -3
 ق.اس املرطسأ د تكون الفرضيَّة مبريَّة على  -4
  د تكون الفرضيَّة باستخدام الباحث نتائج دراسات سابقةة. -5

وتتةةةحمَّر مصةةةادر الفرضةةةيَّات ومرابعهةةةا لةةةد  الباحةةةث   ةةةال ختص صةةةه املوضةةةوعيل  وبهحايتةةةه جبميةةة ع اجلوانةةةب الرةريَّةةةة 
ه   و ةد يكةون خيةال الباحةث وبثقافةا عدملوضوع دراسته  و د يتةحمَّر بعلةوم أخةر  وبثقافةة متمعةه وباملمارسةات العمليَّةة ألفةرا

ةةاً لفرضةةيَّاته  واإلرشةةةادات  الشةةروط واإلرشةةادات الالنمةةة لصةةيا تها  هةةي ولعةةلَّ مةةن أهةة  شةةروط الفرضةةيَّات وخربتةةه مةةوملراً مهميف
 اآلتية:

 ىلةة: ودلةة  بتحديةةد املفةةاهي  واملصةةطلحات الةةب تت ةةمَّرها فرضةةيَّات  الدراسةةة  والتعةةر ف عإيجازهــا ووضــوحها -1
 س والوسائل الب سيستخدمها الباحث للتحق ق من قحَّتها.املقايي

اجلعئيَّةة املتةوفلرة  وأن يكةون هرةاك ارتبةاٌط بيرهةا وبة   علةى مجية ع احلقةائق : أي اعتماد الفرضةيَّاتشمولها وربطها -2
 الرةريَّات الب سبق الوقول إليها  وأن تفسلريف الفرضيَّات أكرب عدد من الةواهر.
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ةةيَّة يصةعب بةل يسةتحيل اختبار هةا لالختبـار بليَّتهااق -3 : فالفرضةيَّات الفلسةفيَّة والق ةايا األخال يَّةة واألحكةام القنييفمن
 يف بعض األحيان.

: وهةؤا األمةر يصةةدق علةى مةا اسةتقرَّ عليةةه الباحةث  عرةد قةةيا ته لفرضةيَّاته الةب سةةيختربها خلوهـا مـن التنــاق  -4
 فكم يف حلل مشكلة دراستةه.وىل للتألابدراسته وليس على حماوالته 

: فاعتمةةةاد الباحةةةث علةةةى مبةةةدأ الفرضةةةيَّات املتعةةةدلدة جيعلةةةه يصةةةل عرةةةد اختبارهةةةا إىل احلةةةلل األنسةةةب مةةةن تعـــدادها -5
 بيرها.

 : ويكون دل  بصيا تها  بل البد  جبم ع البيانات ل مان عدم التحي ع يف إجرا ات البحث.عدم تحيازها -6
ةت ةها.ئق والنظريَّاتقامع الح اات ساقه -7  : أي أال تتعارض م ع احلقائق أو الرةريَّات الب مبتت قحَّ
 : أي أن تكون مسبو ة  الحةة أو ريربة إْد ال يص   أن تحو الفرضيَّة من فراغ.ات خاذها أساساً علمّياً  -8

مراسةةبة  إحةةداها وهةةي الةةب يراهةةا األمةةر علةةى حةة  يسةةتقرَّ آخةةر و البةةاً مةةا ي ةة ع الباحةةث عةةدَّة فرضةةيَّات أمرةةا  دراسةةته
وهؤع الفرضيَّة الرهائيَّة تصب  فيمةا بعةد الرتي ةةيف الرئيسةة الةب ترتهةي إليهةا الدراسةة  علمةاً أنَّ  واملعلومات  مجي ع البيانات لشرح

ى نتةةةائج ريَّةةةة علةةةبمإجرائيَّةةةة يقرتحهةةةا الباحةةةث  ا رتاحةةةات هةةةي الدراسةةةة فتوقةةةيات توقةةةياها  عةةةن شةةةيٌ  خيتلةةةت نتي ةةةة الدراسةةةة
هةةي مةةن جوانةةب الدراسةةة الةةب ال يسةةتطي ع القةةارد أن يطَّلةة ع عليهةةا   الدراسةةة  وأنَّ الفرضةةيَّات املرفوضةةة أو البةةدايات الفاشةةلة

 دراسته وائي ةاً. استبعدها من فالباحث
اً أن يةةةةت َّ حتديةةةةد فرضةةةةيَّات البحةةةةث بشةةةةكٍل د يةةةةق  وأن يةةةةت َّ تعريةةةةت املصةةةةطلحات   الةةةةواردة يف ومةةةةن ال ةةةةروري جةةةةد 

الفرضةةيَّات تعريفةةاً إجرائي ةةاً  فةةؤل  يسةةهلل علةةى الباحةةث قةةيا ة أسةةئلة اسةةتبانة دراسةةته أو أسةةئلة اسةةتفتائه أو أسةةئلة مقابلتةةه 
املصةةطلحات  فصةةيا ة الفرضةةيَّة قةةيا ة واضةةحة تسةةاعد  للمبحةةوم  قةةيا ة ،رةة ع اللةةبسيف أو السمةةوضيف الةةؤي  ةةد حييةةةط بةةبعض

اً واضةحاً  وإدا تعةةدَّدت الفرضةةيَّات الةب ا رتحةةت كحلةةوٍل ملشةكلة البحةةث حبيةةث ته حتديةةدسةةاالباحةث علةةى حتديةةد أهةداف در 
يكةةةون أحةةةدها أو عةةةدد مرهةةةا هةةةو احلةةةل  فةةةال بةةةدَّ يف هةةةؤع احلالةةةة أن يكةةةون اختيةةةار الفرضةةةيَّة الةةةب سةةةتكون هةةةي احلةةةل  والتفسةةةم 

ةة  ةسةةملشةةكلة البحةةث اختيةةاراً موضةةوعي ايت أي أن يةةحو هةةؤا االختيةةار عةةن درا للفرضةةيَّات مجيعهةةا  ث اختيةةار فرضةةيَّة مرهةةا  وتفه 
ةا هةي األكثةةر إحلاحةاً مةن  مهةا يف إجيةةاد املشةكلة  أو يف حةلل املشةكلة حبللهةةا  وريةب اإلشةارة إىل أن بعةض األحبةةاج  علةى أوَّ

يكتةةب تةةاري  حةةث الةةؤي بلتربويَّةةة معيَّرةةة مةةن القةةرآن الكةةرمي  أو ا الةةؤي يسةةتخلأ مبةةادد كالبحةةث  ةةد ال تت ةةمَّن فرضةةيَّات
 التعلي  يف مرطقة ما  أو الؤي يكتب سمة مر ٍّ وتحممع يف مسمة الرتبية والتعلي .

 :سادساً: تصميم البحث
 يعد  تصمي   البحث املرحلة الرابعة من مراحل البحث وتشتمل على اخلطوات اآلتية:

 حتديد مرهج البحث. -أ 
 .ثحتديد مصادر بيانات ومعلومات البح - 
 يار أداة أو أدوات مج ع بيانات البحث.اخت -جة

 تحديد منهج البحث: -أ 
يقصةةد بةةؤل  أن حيةةدلد الباحةةث الطريقةةة الةةب سةةوف يسةةلكها يف معاجلةةة موضةةوع حبثةةه إلجيةةاد حلةةوٍل ملشةةكلة حبثةةه  
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ج أو املرةاهج الةب يةر  إىل املةره وتسمَّى تل  الطريقة باملرهج  وال بدَّ من اإلشارة يف اجلانةب الرةةريل واإلجرائةيل مةن الدراسةة
ةةا األقةةل  لدراسةةته  فةةال يكفةةي أن خيتارهةةا ويسةةم يف دراسةةته وفقهةةا دون أن يشةةم إليهةةا  لةةؤل  جيةةب عرةةد كتابةةة  الباحةةث  أوَّ

 مرهج البحث أن يراعي الباحث ما يلةي:
اهةا الةب  ةام الت ةار  د ( أن يكون مرهج البحث مرةَّماً حبيث يتي  لباحث آخر أن يقوم برفس البحث أو يعيةد1

 عليها مرهج البحث.
( أن يوضلةةة  الباحةةةث  للقةةةارد مةةةا  ةةةام بةةةه مةةةن إجةةةرا ات وأعمةةةال ونشةةةايات لي يةةةبيف عةةةن التسةةةا الت الةةةب أمارهةةةا 2

 املشكلة موضوع البحث.
ايات رق والرشةطةلواملقصود هرا أن حيدلد الباحث بد َّة وموضوعيَّة املشكلة الب  ام بدراستها وأن حيدلد األسةاليب وا

الب اتَّبعها إلجياد حلوٍل سا حبيث ال يرتك لبساً أو  موضةاً يف أيٍّ مةن جوانبهةايت وهةؤا يتطلَّةب معرفةة اإلجةرا ات الةب عملهةا 
 و ام  ا  بل إاانع حبثه أو دراسته  وهي:

 ( ختطيط كامل ملا سيقوم به وما يلعمه من أدوات وو ت وجهد.1
 يمه م ع دكر ما يطرأ عليه من تعديالت بالعيادة أو باحلؤف يف ح  حدومها.حبسب ترة ة( ترفيؤ املخطَّط بد َّ 2
( تقةومي خطةوات الترفيةةؤ بصةور مسةتمرَّة وشةةاملة حة  يتعةرَّف الباحةةث علةى مةا يتطلَّةةب تعةديالً دوإلةا أيل تةةحخم أو 3

 ضياع للو ت أو اجلهد.
ةةةة أو  ةةم النمةةة مةةن وجهةةة نةةةةرع  ألنَّ  كانةةت  ةةم اوعلةةى هةةؤا فعليةةه أالَّ حيةةؤف الباحةةث أيَّةةةة تفصةةيالت مهمةة مهمَّ

ا أمَّةر علةى عةدم إمكانيَّةة باحةث آخةر بهعةادة عمةل البحةثيت وهةؤا يعةد  مةن امل خةؤ الةب توخةؤ علةى البحةث وعلةى  حؤفها ر َّ
لةةب يطبلةةق  ةةا فيَّةةةيف ايكومةةن هرةةا تةهةةر أ يَّةةة االهتمةةام  ةةرهج البحةةث املتبَّةة ع مةةن  بةةل الباحةةث إْد ال بةةدَّ مةةن شةةرحه ال .الباحةةث

 مرهج دراسته فيصت أموراً  مرها اآلو:
 ( تعمي  نتائج حبثةه.1
 ( املرطق الؤي على أساسه يربط ب  املادة الت ريبيَّة والق ايا الرةريَّة.2
 ( أفراد الت ربة أو مفردات متم ع البحث.3
 ( العيلرة يف نوعها ونسبتها وأساليب اختيارها وضبطها.4
 املستخدمة يف البحث. لقياسل ائا( وس5
 ( أدوات البحث األخر .6
 ( األجهعة املستخدمة يف البحث.7

ةة  مةةا يرمةةي إليةةه ومةةا  وعمومةةاً إنَّ وقةةت تلةة  األمةةور يسةةاعد البةةاحث  اآلخةةرين علةةى تتب ةة ع يريةةق الباحةةث األول وتفه 
  بله. نميتحقَّق لديه من نتائج وما قادفه من عقبات ومشكالت وكيفيَّة تؤليلها 

 ناهج البحث:م
 استخدم اإلنسان مرؤ القدم يف تفكمع مره   عقليَّ    ا:

 :  التفكير القياسيا  -1



 

 

 حقيبة البحث العلمي

 
 دليل المدرب 34

ويسمَّى أحياناً بالتفكم االسترباييل  استخدم اإلنسان هةؤا املةرهج ليتحقَّةقيف مةن قةدق معرفةة جديةدة بقياسةها علةى 
فهجياد عال ة بة  معرفةٍة  د ةة ومعرفةٍة جديةدة ت ْسةتيفْخديفم   رطةرًة السابقة   معرفٍة سابقة  ودل  من خالل افرتاضن قحَّة املعرفة

يف عمليَّة القياس  فاملعرفةة  السابقة تسمَّى مقد مة واملعرفة الالحقة تسمَّى نتي ة  وهكؤا فهنَّ قحَّة الرتةائج تسةتلعم بال ةرورة 
 يعال يستخدمه يف حلل مشكالته اليوميَّة.سان وال نقحَّة املقدلمات  فالتفكم القياسي  مرهج  دمي استخدمه اإل

 :  التفكير االستقرائيا  -2
اسةةتخدم اإلنسةةان أي ةةاً هةةؤا املةةرهجيف ليتحقَّةةق مةةن قةةدق املعرفةةة اجلعئيَّةةة باالعتمةةاد علةةى املالحةةةة والت ربةةة احلسةةيَّة  

عامَّةة  فةهدا اسةتطاع اإلنسةان أن ونتةائج  تافرتي ًة لتكرار حصول اإلنسان علةى نفةس الرتةائج فهنَّةه يعمةد إىل تكةوين تعميمة
حيصريف كلَّ احلاالت الفرديَّة يف فئة معيَّرة ويتحقَّق مةن قةحَّتها بةاخلربة املباشةرة عةن يريةق احلةواس فهنَّةه يكةون  ةد  ةام باسةتقراٍ  

الحةةة عةدٍد مةن يكتفةي   لبةتامٍّ وحصل على معرفة يقيريَّة يستطي ع تعميمهةا دون شة ٍّ إالَّ أنَّةه يف العةادة ال يسةتطي ع دلة  
احلةةةاالت علةةةى شةةةكل عيلرةةةة اثللةةةة ويسةةةتخلأ مرهةةةا نتي ةةةًة عامَّةةةة يفةةةرتض انطبا هةةةا علةةةى بقيَّةةةة احلةةةاالت املشةةةا ة وهةةةؤا هةةةو 

ا تقريب للوا  ع.  االستقرا  الرا أ الؤي يودلي إىل حصوله على معرفٍة احتماليَّة  وهي ما يقبلها الباحثون على أوَّ
يةةةرتبط بالعمليَّةةةات العقليَّةةةة نفسةةةها الالنمةةةة مةةةن أجةةةل حةةةلل  مشةةةكلة مةةةن املشةةةكالت  وهةةةؤع  املةةةرهج نَّ أ الةةةبعضويةةةر  

العمليَّةةات تت ةةمَّن وقةةت الةةةاهرة أو الةةةواهر املتعللقةةة حبةةلل املشةةكلة  ةةا يشةةمله هةةؤا الوقةةت مةةن املقارنةةة والتحليةةل والتفسةةم 
راحةل التارخييَّةة للةةاهرة  والتربةو  ةا  كةن أن تكةون عليةه الةةاهرة يف علةى امل ف  للبيانات واملعلومات املتوفلرة  كما يربسةي التعةر  

ات املتبايرة  كما يربسي أن تكون هرةاك تعميمةات فلسةفيَّة دات يبيعةة   املستقبل  و د يستع  الباحث بالت ربة ل بط املتسمل
شامل وكامل  وتكون الرتائج أ ةر  مةا لة بشكل كشكليَّة ودراسات للخلق اإلبداعيل لإلنسانيت ودل  ح  تكون دراسة امل

 .تكون إىل الصحَّة والثقة
هدا كان مرهج البحث بوقفه السابق و عراع االقطالحيل املستعمل اليةوم هةو أنَّةه الطريةق املةودلي إىل الكشةت عةن ف

تةةةه حةةة  يصةةةليف إىل نتي ةةةة عمليَّا داحلقيقةةةة يف العلةةةوم بواسةةةطة يائفةةةة مةةةن القواعةةةد العامَّةةةة الةةةب هةةةيمن علةةةى سةةةم العقةةةل وحتةةةدل 
معلومةةة  فةةهنَّ املةةرهج حبسةةب هةةؤا املفهةةوم  ةةد يكةةون مرسةةوماً مةةن  بةةل بطريةةق تحم ليَّةةة مقصةةودة  و ةةد يكةةون نوعةةاً مةةن السةةم 

إىل   الطبيعةةةيل للعقةةةل ط حتةةةدَّد أقةةةوله سةةةابقاً  دلةةة  أنَّ اإلنسةةةان يف تفكةةةمع إدا نةَّةةة  أفكةةةارع ورتَّبهةةةا فيمةةةا بيرهةةةا حةةة  تتةةةحدَّ 
لو  على أيسر وجه وأحسره على هنٍو يبيعيٍّ تلقائيٍّ ليس فيه حتديد وال تحم ل  واعد معلومة من  بةل فهنَّةه يف هةؤا سةار املط

وفق املرهج التلقائيل  أما إدا سار الباحث على مرهج  د حدلدت  واعةدع وسةرَّت  وانير ةه لتتبة َّ مرهةا أوجةه  اخلطةح واالهنةراف 
 .مة  فهنَّ هؤا املرهج بقواعدع العامَّة الكليَّة يسملى باملرهج العقليل التحم لي  واالستقا  من أوجه الصوا

وعموماً تتعدَّد أنواع املراهج تعد داً جعل املشتسل   رةاهج البحةث خيتلفةون يف تصةريفاه  سةا  فيتبةىنَّ بع ةه  مرةاهج 
فيمةةا يعةةد  هةةوال  أو  ةةمه  بعةةض املرةةاهج مةةرد أدوات أو أنةةواع  عةةة مرهةةا إلودجيَّةةة رئيسةةة ويعةةد  املرةةاهج األخةةر  جعئيَّةةة متفرل 

للبحةةث وليسةةت مرةةاهج  ومةةن أبةةةرن مرةةاهج البحةةث العلمةةيل املةةرهج  الومةةةائقي  أو التةةارخيي   املةةرهج  الت ةةرييب   املسةة    دراسةةةة  
 احلالة  واملرهج  اإلحصائي . 

 ة  هي:اهج رئيسرممراهج البحث إىل مالمة  البعضفيما قرَّت 
ويرقسةةة  إىل البحةةةوج املسةةةحيَّة والبحةةةوج الوقةةةفيَّة يويلةةةة األجةةةل وحبةةةوج دراسةةةة احلالةةةة   المـــنهج الوصـــفيا: -1
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.  وحبوج حتليل العمل والرشاط والبحث املكتيبل والومائقيل
مرحلةة التحليةل ومةن بعةد   : وهؤا املرهج يعتمد على الومائق ونقدها وحتديد احلقةائق التارخييَّةةالمنهج التاريخيا  -2

هؤع تحو مرحلة الرتكيب حيث يت   التحليت ب  احلقائق وتفسمهايت ودلة  مةن أجةل فهة  املاضةي وحماولةة فهة  احلاضةر علةى 
 ضو  األحداج والتطو رات املاضيةة.

ات املتَّبعةةة اإلجةةرا  ةيةةاسةةادف إىل نقةةد اخلةةربة البشةةريَّة مةةن ناح املةةرهج الفلسةةفيل : ويرقسةة  إىل: المــنهج التجريبــيا  -3
السةةةاعي إىل الكشةةةت عةةةن الطريقةةةة الةةةب تسةةةلكها أو تتَّبعهةةةا  واملةةةرهج التربةةةويل يف الوقةةةول إليهةةةا ويف م ةةةمون اخلةةةربة أي ةةةاً  

اٌت معيَّرة يف املستقبل    راسادف إىل دراسة حةاالت مةن العال ةات البشةريَّة ا ةدَّدة كمةا يةرتبط بتطةو   واملرهج االجتماعيل متسمل
 .البشريَّة اجلماعات

متفرلعةةة مرهةةا وتصةةب  بع ةةها بصةةبسة تربويَّةةة  والرتبيةةة تسةةتفيد يف دراسةةاها مةةن تلةة  املرةةاهج الرئيسةةة وتسةةتخدم مرةةاهج يف
تكةةاد ريعلهةةا  اقةةرًة علةةى موضةةوعاها  وسةةرتد إشةةارٌة إليهةةا الحقيفةةا  وال يقةةت البةةاحثون يف الرتبيةةة اإلسةةالميَّة عرةةد تصةةريفات 

البحةةةةث يف ميةةةةدان الرتبيةةةةة وعلةةةة  الةةةةرفس عرةةةةد الطةةةةرق السةةةةابقة بةةةةل يتعةةةةدَّووا لي ةةةةيفوا الطريقةةةةةيف يف يةةةةرق  ةصةةةةالكتةةةةب املتخصل 
 االسترباييَّة  تل  الطريقة الب كانت أسلو  البحث يف استرباط األحكام الفقهيَّة لد  الفقها  املسلم .

 اختبار الفرضيَّات واستخدام مناهج البحث:
ةع عليهةا يةرق ومرةاهج البحةث  فةالطرق دراساه يفإنَّ ما يه   الباحث     هو عمليَّات اختبار فرضيَّاه   وهي ما تركل

واملراهج املستخدمة يف حلل مشكالت البحوج دات أ يَّة بالسةيت ألنَّ استخدام املراهج اخلايئةة ال توقلةل الباحةث إىل حةلٍّ 
هج الةةب مبةةت ااحهةةا يف مالةةه العلمةةيل  وأن يكتسةةب قن املرةةاتيةةقةةحي  إالَّ باملصةةادفة  وعلةةى دلةة  فةةهنَّ الباحةةثيف جيةةب أن 

مهارةيف استخدامها باملمارسة العمليَّة بالدرجة األوىل  واختيار املراهج الصةحيحة يعتمةد علةى يبيعةة مشةكلة الدراسةة نفسةهايت 
احلةلل ختتلةت بالرسةبة سةةؤع اونةة يف عمدلة  أن املشةكالت املختلفةة ال يةت   حل هةا بةرفس الطريقةة  كمةةا أنَّ البيانةات املطلوبةة لل

املشةةكالت أي ةةاً  ونتي ةةة لةةؤل  فيربسةةي  بةةل اختيةةار املةةرهج البحثةةيل الصةةحي  أن يةةدرس الباحةةث مشةةكلة دراسةةته يف ضةةو  
 خواقلها املميلعة والبيانات واملعلومات املتوفلرة.

 رئيسة التالية:لاومراهج البحث باعتبارها النمة الختبار الفرضيَّات تت مَّن اخلطوات 
 ( حتديد وتعي  مكان البيانات واملعلومات ال روريَّة وريميعها فهي تشكلل األساس أليل حلٍّ ملشكلة الدراسة.1
ئيٍّ  كةةةن اختبةةةارع والتحق ةةةق مةةةن ( حتليةةةل وتصةةةريت البيانةةةات واملعلومةةةات اجملموعةةةة ودلةةة  للوقةةةول إىل فةةةرٍض مبةةةد2

 قحَّته أو من خطئه.
املر ةةو  فيةه يف أي دراسةةة اسةتخدام مره ةة  أو أكثةةر مةن مرةةاهج البحةث حلةةلل مشةةكلة وتربسةي اإلشةةارة إىل أنَّةه مةةن 

الدراسةةة  فلةةيس هرةةاك مةةن سةةبب حيةةول بةة  الباحةةث وحماولةةة الوقةةول إىل حةةلل مشةةكلة دراسةةته بدراسةةة تارخيهةةا عةةن يريةةق 
يل ثَّ حتديد وض ع املشكلة يف احلاضر بروع من املس  وهةو مةا يعةرف أ الومائق وهو ما يعرف باملرهج الومائقيل أو التارخيفح

 باملرهج الوقفيل.
وعموماً جيب التحكيد على مبدأ مع َّ وهةو أنَّ الفرضةيَّات ال يةت   اختبار هةا واملشةكالت البحثيَّةة ال تةت   حلوس ةا   ةرد 

و عاملتهةا بةاملرطق والقيةاس وحةد ا  فمشةكالت البحةث تتطلَّةب البداهة بةر   أ يَّتهةا و يمتهةا  وال   ةرد اخلةربة  وم ات 
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اتلبةةاع مرةةاهج للدراسةةة يةةت   التخطةةيط سةةا بعرايةةة لتحاشةةي أخطةةا  التقةةدير أو التحي ةةع أو  ةةم دلةة  مةةن األخطةةا   وحةة  يةةةبىن 
  جيةةب أن يكةةونيف املةةرهج  بةةول الةةؤي خيةةدم الرتةةائج الةةب يرتةةةر الوقةةول إليهةةا  لةةؤلالبحةةث  علةةى أسةةاس متةة  مةةن الةةدليل املق

الةةؤي خيتةةارع الباحةةث  كامةةل الوضةةوح يف دهرةةه  وأن يكةةونيف  دلةة  املةةرهج حمةةدَّداً يف تفاقةةيله حبيةةث يكةةون الباحةةث مسةةتعد اً 
طَّتةةه ومره ةةه يف دهرةةهيت وهةةؤا لشةةرح خطواتةةه يف سةةهولة ووضةةوح  فةةهدا ط يسةةتط ع الباحةةث دلةة  فةةهنَّ دلةة  يعةة   مةةوض خ

ييفٍة أمٌر بعيد االحتمال.يع  أنَّ وقوله إىل نتا  ئج م ْرضن
 قواعد اختبار الفرضيَّات:

وعمومةةةةاً هرةةةةاك يةةةةرق علميَّةةةةة تسةةةةم فيهةةةةا اختبةةةةارات  الفرضةةةةيَّات  وهةةةةي مةةةةا تسةةةةمَّى أحيانةةةةاً  واعةةةةد تصةةةةمي  الت ةةةةار  
 وفيما يلي تل  الطرق والقواعد: واختبارها  
السةةبب يةةودلي إىل وجةةود الرتي ةةة   م املتمثلةةل يف أنَّ وجةةودوهةةي يريقةةة تعةةرتف  بةةدأ السةةببيَّة العةةا :قــة االت فــا طري -1

وتشم هؤع الطريقة إىل أنَّه إدا كانت الةروف املودلية إىل حدج معة َّ تتَّحةد  مجيعةاً يف عامةل واحةد مشةرتك فةهنَّ هةؤا العامةل 
بةةالقول: بحنَّةةه ال  كةةن أن يكةةون آخةةر  كةةن التعبةةم عةةن هةةؤع الفكةةرة بةةالطريق السةةلبيَّة  حيتمةةل أن يكةةون هةةو السةةبب  و عةةىن

شةةيٌ  معةة َّ هةةو سةةبب  ةةاهرة معيَّرةةة إدا كانةةت هةةؤع الةةةاهرة حتةةدج بدونةةه  والصةةعوبة الةةب تواجةةه الباحةةث عرةةد اسةةتخدامه 
ملشةةكلة والعوامةةل الةةب لةةيس سةةا أي داللةةة أو عال ةةة يريقةةة االتلفةةاق تقةة ع يف ،ييةةعع بةة  العوامةةل دات الداللةةة ودات العال ةةة با

 شكلة  ومعىن دل  أنَّه ال بدَّ له أن يتحرَّ  عن السبب احلقيقيل وأن يفصله عن السبب الةاهر.بامل
 

: وتسةةم يريقةة التبةةاين أو االخةتالف يف املقارنةة بةة  حةالت  متشةا ت  يف مجيةة ع الةةروف مةةا طريقـة االخـتالف -2
الةة األخةر  وتكةون هةؤع الةةاهرة نتي ةة أو سةبباً سةؤا يتوفَّر يف إحةد  احلةالت  فقةط  بيرمةا ال يوجةد يف احل عدا  رف واحد

االختالف  وهؤا يعتمد أي اً على مبةدأ السةببيَّة العةام املتمثلةل يف أنَّ وجةود السةبب يةودلي إىل وجةود الرتي ةة  و كةن التعبةم 
إدا كانةةت هةةةؤع الةةةةاهرة ال ال  كةةن أن يكةةةون شةةيٌ  معةةة َّ هةةو سةةةبب  ةةاهرة معيَّرةةةة  عةةن دلةةة  بطريقةةة سةةةلبيَّة بةةالقول: بحنَّةةةه

حتةةدج يف وجةةودع  وعلةةى كةةلل حةةال فةةيمكن القةةول: إنَّ الةةةروف املتشةةا ة بالرسةةبة جلميةة ع العوامةةل فيمةةا عةةدا عامةةل واحةةد أو 
م  بةالبحوج كفالةة ال ةمانات املطلوبةة حة  متسمل واحد  روف نادرة بالرسبة للعلوم السلوكيَّة  وهؤا ما استدعى مةن القةائ

 الطريقة إىل نتائج موموق  ا وإىل تصمي  الت ار  بر اح. تودلي هؤع
 

: تسةةةتخدم بتطبيةةةق الطةةةريقت  السةةةابقت  الختبةةةار الفرضةةةيَّات  فيحةةةاول الباحةةةث أوالً بتطبيةةةق طريقـــة االشـــتراك -3
الخةةتالف أي أن حلةةاالت الةةب حتةةدج فيهةةا الةةةاهرة  ثَّ يطبلةةق يريقةةة ايريةةق االتلفةةاق العثةةور علةةى العامةةل املشةةرتك يف مجيةة ع ا

يتقةةةرَّر لةةةد  الباحةةةث أنَّ الةةةةاهرة ال حتةةةدج أبةةةداً عرةةةد عةةةدم وجةةةود هةةةؤا العامةةةل املعةةة َّ  فةةةهدا أدَّت كةةةال الطةةةريقت  إىل نفةةةس 
 الرتي ة فهنَّ الباحث يكون وامقاً إىل حدٍّ كبم أنَّه وجد السبب. 

 

 ةدَّم  Millيٍّ من الطرق السةابقة  فةهنَّ ميةل : حيث تب َّ أنَّ بعض مشكالت البحوج ال حتل  بحاقيطريقة البو  -4
وهةي أنَّةه يف يريقة العوامل املتبقلية للعثور على السبب عن يريق االستبعاد  وهةؤع الطريقةة  ةد تسةمَّى يريقةة املرجة ع األخةم  

عةدا نتي ةة واحةدة إىل  مموعة من الرتائج  فهدا أمكن إرجاع كلل الرتةائج مةاحالة أن تكون مموعة من املقدلمات تودلي إىل 
مةة البا يةة بتلة  الرتي ةة البا يةةيت اَّةا يكشةت أو يةرجل  وجةود  مجي ع املقةدلمات فيمةا عةدا مقدلمةة واحةدة أمكةن ربةط تلة  املقدل

 عال ة بيرهما أي ب  املقدلمة والرتي ة البا يت .
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 ةةةدَّم للبةةةاحث  هةةةؤع الطريقةةةة  Millيةةةل إدا ط يكةةةن باإلمكةةةان اسةةةتخدام الطةةةرق السةةةابقة فةةةهنَّ م :طريقـــة الـــتالزم -5
ات الةةب  ان أو يتبةةدَّالن معةةاً بصةةفة مرتةمةةة  فةةهنَّ هةةؤع التسةةم  اخلامسةةة الةةب تةةدعو يف الوا ةة ع إىل أنَّةةه إدا كةةان هرةةاك شةةيئان متسةةمل

ات الةةةب حتةةةدج بسةةةبب واحةةةد يف اآلخةةةر  أو أنَّ الشةةةيئ  يتةةةحمَّران يف دات الو ةةةت  حتةةةدج يف واحةةةد مرهمةةةا ترةةةتج عةةةن التسةةةم 
ت معهةةةا  ةةاهرة أخةةةر   وهةةةؤا يعةة  أنَّ السةةةبب يف كةةةال  مشةةرتك  ت  ةةةاهرة مةةا تسةةةمَّ ويكةةةون هةةؤا الةةةتالنم يف التسيةةةم فةةهدا تسةةةمَّ

يداً اَّةا يتةي  الفرقةة ويفسة  اجملةال الةاهرت  واحد فتتسمَّ  اهرة بتسةم  األخةر   و ةد تكةون الةاهرتةان متالنمتة  تالنمةاً شةد
ين فةال بةدَّ أن يكةون هرةاك بعد دل  للبحث  عن العال ةة احلقيقيَّةة بيرهمةا  علمةاً أنَّةه إدا كانةت هرةاك عال ةٌة سةببيَّة بة  متسةمل

 ترابط أو تالنم بيرهما  فالتالنم ليس شرياً للعال ة السببيَّة  ولكن السببيَّة شرٌط للتالنم.
 

ةةة يف اسةةتخدام مةةرهج مةة وال شةة َّ  ا حلةةلل مشةةكلة البحةةث تةةتحكَّ  يف نتةةائج الدراسةةة  يف أنَّ هرةةاك مالمةةة جوانةةب مهمَّ
 هي:

ةا إدا كةةان الةدليل الةةؤي  دَّمةه يعةةد    يسةةحل نفسةه دائمةةاً و بةل إوةةا  دراسةته أن فعلةى الباحةث :كفايـة البيانــات -1 عمَّ
أو  ةم كةاٍف فةهنَّ الرتةائج مقدار الثقة فيهيت دل  أنَّه إدا كان الةدليل ضةعيفاً  وما كافياً لتدعي  وتحييد الرتائج الب يصل إليها 

 اعتبارها مقرعة أو وائيَّة. ال  كن
 

: إد جيةب أن يرةةر الباحةث إىل الةدليل حبةر  ونةةرة ما بةة للتحك ةد مةن د َّتةه وأقةالته وقةد ه  معالجة البيانات -2
اليلةةةالع عليهةةةا ايلالعةةةاً بيان كاألسةةةئلة اإلحيائيَّةةةة  أو عةةةدم  ةةةرا ة الوميقةةةة وافاألخطةةةا   ةةةد حتةةةدج إدا وجةةةد ت ةةةليل يف االسةةةت

ات يف االعتبار  كل  هؤع األخطا   كن أن تق ي على العمل الد يق يف الدراسة.  سليماً  أو عدم أخؤ مجي ع املتسمل
 

عاجلةة يةودلي إىل نتةائج خايئةة  كمةةا أنَّ : إنَّ فهمةاً خيتلةت عمَّةا حتتويةه البيانةةات واملعلومةات املاسـتخراج النتـائج -3
 أن يقاوم ر بته يف أن حيملل الدليل ما كان يتمىنَّ أن يكون فيه. على الباحث

 ة:المدرب( أختي 1اط )نش
 ايرحي على املتدربات السوال التايل: مادا ي عىن  فهوم فرضيات البحث و واعد اختبارها؟
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 اليوم الثالث

 

 
 عنوان الجلسة

 اإلجرائي مع بيانات ومعلومات البحثج
 الزمن:

 .ونصف ساعتان

 األدوات:
 ة، سبورة، أوراق عمل.، كمبيوتر، أقالم ملونجهاز العرض العلوي، شفافيات

 إجراءات الجلسة:
 لسة:التمهيد لل  -

متةةدربات )حبسةةب العةةدد اإلمجةةايل للمتةةدربات( حبيةةث تةةت   6-4تشةةكيل أربةة ع مموعةةات كةةل مموعةةة تتكةةون مةةن 
 آلية التعل  بصورة مجاعية.

 :مع بيانات ومعلومات البحثج
انةات انات واملعلومات الالنمةة للبحةث بواسةطة أداة مجة ع البيوهؤع مرحلة  ائمة بؤاها وفيها يت   الت مي ع الفعلي  للبي

الةةب اختارهةةا الباحةةث مةةن بةة  األدوات السةةابقة أو  مهةةا  فقةةد تت ةةمَّن تسةة يل املالحةةةات أو إجةةرا  املقةةابالت أو مجعهةةا 
مةةة ع مةةةن الومةةةائق والتقةةةارير بةةةحداة االسةةةتبيان أو االسةةةتفتا  أو باألسةةةاليب اإلسةةةقاييَّة  إضةةةافة إىل البيانةةةات واملعلومةةةات الةةةب ري

لةة   والةةب قَّ مجعهةةا سةةابقاً مةةن أجةةل حتديةةد مشةةكلة الدراسةةة و سةة  الدراسةةات السةةابقة  ويف والدراسةةات السةةابقة أو  ةةم د
 دل  كلله جيب على الباحث اآلو:

  ع وجهة نةرع أم ط تتَّفق.( أن يتوخَّى املوضوعيَّة واألمانة العلميَّة يف مج ع املادة العلميَّة لدراسته سوا  اتَّفقت م1
ع إدارة ناجحةةة يف مرحلةةة مجةة ع البيانةةات وال يبقةةى مرتةةةراً مةةوم الً مسةةت دياً املبحةةوم  أو ( أن خيطلةةط الو ةةت ويةةدير 2

املتعاون  معه  فهدا ما  سَّ  هؤع مرحلة مج ع البيانات إىل مراحل أقسر وأعدَّ لكلل مرحلة عةدَّها وإجرا اهةا أمكرةه دلة  مةن 
 على الو ت الكلي املخصَّأ للبحث. ة الو ت يف هؤع املرحلة إدارة ناجحة ال ترعكس سلبي اً إدار 

( أن يبةة ل الباحةةث العوامةةل ا ةةدلدة لبحثةةه كالو ةةت والكلفةةة والصةةعوبات الةةب واجهتةةه أمرةةا  مجعةةه البيانةةات  فيشةةم 3
  عدد األفراد الراف   إجرا  املقةابالت معهة   وأن يوضلةإىل عدد االستبيانات  م العائدة ونسبتها من عيلرة الدراسة  وإىل 

 جهودع الستعادة االستبيانات أو إل راع املبحوم  بهجرا  املقابالت  وأن يب ل معاجلاته لؤل  بعيلرة ضابطة ومكمللة.
 تجهيز بيانات البحث وتصنيفها:

أدوات مجعهةةةا السةةةابقة تبةةةدأ املرحلةةةة  السادسةةةة مةةةن بعةةةد أن ي ةةةتن َّ الباحةةةث  مجةةة ع بيانةةةات ومعلومةةةات دراسةةةته بةةةحيٍّ مةةةن 
البحةث  ةؤع اخلطةوة الةب ٌتْسةةبيفق  عةادًة باسةتعداداٍت ضةروريَّة سةا تتمثَّةل  راجعةة البيانةات واملعلومةات اجملموعةة مراجعةة  مراحل

 الجلسة الثانية
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طلةةةب الباحةةةث ومقصةةةودع  علميَّةةةة لةةةتاليف القصةةةور واألخطةةةا  وعةةةدم فهةةة  أسةةةئلة أداة مجةةة ع املةةةادة العلميَّةةةة فهمةةةاً يتَّسةةةق مةةة ع م
ةةد مةةن أنَّ هرةةاك إجابةةات  علةةى بتلةةت أسةةئلة أداة مجةة ع البيانةةات أو احتوائهةةا علةةى اسةةت ابات برسةةبة معقولةةة تسةةم   وللتحك 
 باستخال  نتائج دات داللةة.

وريهيةةع البيانةةات وتصةةريفها خطةةوٌة ال ترفصةةل عةةن اخلطةةوات السةةابقة  ف ميةة ع خطةةوات البحةةث العلمةةيل تةةرتابط  مةة ع 
مات يف البحةةةةث العلمةةةةيل تةةةةرتابط مةةةة ع الرتةةةةائج  ومةةةةن هرةةةةا كةةةةان ها يف خطَّةةةةة متماسةةةةكة متكاملةةةةة واضةةةةحةيت أي أنَّ املقةةةةدل بع ةةةة

التصةةريت  جةةع اً مةةن التخطةةيط العةةام للبحةةثيت ولةةؤل  فةةهنَّ البةةاحث  املتقرةة  للبحةةث العلمةةيل ال يرجئةةون عمليَّةةات التصةةريت 
ت املتشةةةا ة مةةة ع لبيانةةةات  واسةةةدف مةةةن تصةةةريت البيانةةةات هةةةو ريميةةة ع البيانةةةاهةةةؤع والتفكةةةم فيهةةةا إىل مةةةا بعةةةد مرحلةةةة ريميةةة ع ا

بع ةةةها وترتيبهةةةا يف فئةةةاٍت ومفةةةردات متشةةةا ة  وهرةةةاك بعةةةض املالحةةةةات الةةةب يربسةةةي للباحةةةث أن يحخةةةؤيفها يف اعتبةةةارع عرةةةد 
كميَّة اجملمَّعةة  وهةؤع املالحةةات  تصريت البيانات الكيفيَّة )الب تتَّصل بالصفات الب يصعب عدَّها أو  ياسها( والبيانات ال

 رد أهداٍف للباحث يواجه  ا بتلت املشكالت يف عمليَّات التصريت  تل  املالحةات  باآلو: كن اعتبارها م
( أن يكونيف لد  الباحث بيانات قاحلة للتصريت مثل: األعمةار  املةوهلالت  اجلرسةيَّة  الةدرجات  أنةواع الوسةائل 1

 اع يرائق التدريس  سروات اخلدمة للمعللم .التعليميَّة  أنو 
كةةونيف املفةةردات املصةةرَّفة مةة ع بع ةةها مت انسةةة ومتشةةا ة حبيةةث ال توضةة ع مفةةردٌة واحةةدة يف عةةدَّة أمةةاكن مةةن ( أن ت2

 نفس اجملموعةة.
لكثةةةم إىل ( أن يتَّبةةة عيف الباحةةةث يف تصةةةريفه نةامةةةاً مرطقي ةةةاً مةةةن العةةةام إىل اخلةةةا  أو مةةةن الكبةةةم إىل الصةةةسم أو مةةةن ا3

 خر  ولعلَّ دل  يعد  من أه  أ راض وأهداف التصريت.القليل أو بالعكس  أو أيل نةام مرطقيٍّ آ
( أن يتَّب عيف الباحث نةةام التةدريج يف عمليَّةة التصةريت مةن األ سةام أو الفئةات العري ةة )سةعودي ون   ةم سةعوديل ( 4

 ر  فيقسَّ  السعودي ون حبسب اجلرس إىل دكور وإناج.إىل الفئات أو األ سام الفرعيَّة إدا استدعى األم
( أن يكونيف نةام  التصريت شامالً ملختلةت االسةت ابات املوجةودة والبيانةات اجملموعةةيت أي أن يكةونيف الرةةام نفسةه 5

 مرناً يتَّس ع لبعض التعديالت الب تتال م م ع يبيعة البيانات اجملمَّعة.
اً  ولكةن وا ة ع األمةر يشةم ت الب سيقوم الباحث  بتصريفها  ويبدو هؤا األمر يسةم ( أن حتدَّديف مفاهي  ومعاين الفئا6

 إىل أنَّ كثماً من الباحث  يستخدمون ويفهمون الفئات املختلفة بطريقٍة سطحيَّة  م حمدَّدة.
بعرايةةة سي ةةيلق مةةن  ( أن حيةةدلديف الباحةةث  احلةةاالت الةةب سةةمكلع عليهةةا حبثةةه يف املشةةكلةيت ودلةة  ألنَّ حتديةةد املشةةكلة7

 االت الب سيالحةها ويصرلفها.اجملاالت الب سيقوم  بوقفها واحل
( أن يكةةونيف هرةةاك تقرةةٌ  وتوحيةةٌد لسسةةس املتَّبعةةة يف مالحةةةة املفةةرداتيت دلةة  أنَّ هرةةاك اهتمامةةاً مباشةةراً يف بعةةض 8

 فكار األكرب أو اجملتم ع األكرب.األحيان باألشيا  الب  كن مالحةتها و الباً ما ،ثلل هؤع األشيا  األ
املقاييس الدالَّة على الفئةات ا ةدَّدة املختلفةة  وهةؤع املالحةةة مرتبطةة إىل حةدٍّ كبةم باملالحةةة  ( أن خيتاريف الباحث9
 السابقةة.

عةةداد لربنامةةه ويف الو ةت الةةؤي  ةةام بةةه الباحةةث   راجعةةة املةةادة العلميَّةةة اجملموعةةة يكةةون  ةةد أقَّ التفكةةميف والتخطةةيطيف واإل
انةةات واملعلومةةات  وإعةةداد الةةربامج احلاسةةوبيَّة األخةةر  السةةتخرا  البيانةةات وتصةةريفها احلاسةةوبل اخلةةا  املراسةةب لتفريةة  البي
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وتبويبها وعرضها باألساليب والصةور املراسةبة لتحليلهةا يف اخلطةوة الالحقةةة  إْد مةن ال ةروريل عةرض بيانةات الدراسةة بشةكل 
لةة  جيةةب علةةى الباحةةث  أن يتهيةةحيف للتخلةةي عةةن ث اسةةتخدامها وحتليلهةةا واسةةتخال  الرتةةائج مرهةةا  و بةةل ديسةةهلل علةةى الباحةة

عمومةاً فهرةاك يةرٌق عديةدة لتصةريت وعةرض و  دٍر كبم مةن البيانةات واحلقةائق واملالحةةات الةب مجعهةا يف املرحلةة السةابقة  
 يستخدم أكثر من واحدة مرها  وأ  ها اآلو:املادة العلميَّة اجملموعة  د يستخدم الباحث  إحداها أو  د 

ويف هؤع الطريقة يةت   وقةت البيانةات جبمةل وعبةاراٍت إنشةائيَّة توضلة  الرتةائج الةب  ةد  البيانات إنشائّياً:عرض  -1
: إنَّةةةه توجةةةد عال ةةةٌة يرديَّةةةة بةةة  مةةةوهلالت معللمةةةي املرحلةةةة االبتدائيَّةةةة وبةةة  اسةةةتخدامه   ت ْستيفْخةةةةليفأ  مرهةةةا كةةةحن يقةةةول الباحةةةث 

عكسةةيَّة بةة  عةةدد سةةروات اخلدمةةة للمعللمةة  وبةة  ترةةو ع يرائةةق التةةدريس لةةديه   وتوجةةد الوسةةائل التعليميَّةةة  وتوجةةد عال ةةٌة 
 عال ٌة إجيابيَّة ب  استخدام املعللم  للوسائل التعليميَّة وب  مستويات التحصيل الدراسيل لطالَّ  .

ةة عــرض البيانــات جــدولّياً: -2 ا وسةةيلٌة لتخةةعين كميَّةةات  وهةةؤع الطريقةةة أكثةةر يةةرق عةةرض البيانةةات شةةيوعاً  كمةةا أوَّ
كبةةمة مةةن البيانةةات  ففةةي هةةؤع الطريقةةة تصةةرَّت البيانةةات الكميَّةةة يف جةةداول ليسةةهل اسةةتيعا ا ومةةن ثَّ حتليلهةةا وتصةةريفها يف 

ق بعدٍد كبم من األر ام  فهن ط تعرض هةؤع احلقةائق بطةر فئاٍت واستخال  الرتائج مرها  فعادة ما يعربَّ عن احلقائق الكميَّة 
مرةَّمةةة فهنَّةةه ال  كةةن اكتشةةاف أ يَّتهةةا ومةةن ثَّ االسةةتفادة مرهةةا  وتعةةد  اجلةةداول  وسةةيلة شةةائعة لتخةةعين البيانةةات اإلحصةةائيَّة 

ها تسةتوعب بطريقةٍة أسةهل  وتترةوَّع وتصريفها تصريفاً أولي اً وعرضها لتصريفها إىل فئات  ومن ميعات هؤع الطريقة أنَّ حقائق
ةةن مةةن تصةةريت بياناهةةا بطةةرٍق متعةةدلدة  اجلةةداول اإلحصةةائيَّ  ة  إىل جةةداول عاديَّةةة وجةةداول تكراريَّةةة  بةةل وتترةةوَّع اجلةةداول  ةةا  كل

 مرها:
 ( تصريفات تعتمد على اختالفات يف الروع.1
 وتسمَّى بالتصريفات الكميَّة.( تصريفات تعتمد على اختالفات يف درجة خاقيَّة معيَّرة  2
 التقسيمات اجلسرافيَّة.( تصريفات تعتمد على 3
 ( تصريفات السالسل العمريَّة.4
: ودلة  بعةرض البيانةات اجملموعةة يف رسةوٍم بيانيَّةة توضلة  مفرداهةا  ومرهةا حيةاول الباحةث  عرض البيانات بيانّياً  -3

،تةةان هةةؤع الطريقةةة علةةى لعرض البيةةاين  يوضلةة  العال ةةة بةة  البيانةةاتيت وبةةؤل  اكتشةةاف العال ةةة بيرهةةا   ةةرَّد الرةةةر إليهةةا  فةةا
سةابقتيها  وللرسةةوم البيانيَّةةة أنةةواع  مرهةةا األعمةةدة والةةدوائر الرسةبيَّة واملربَّعةةات واملسةةتطيالت واملرحريةةات  ومرهةةا كةةؤل  املةةدرَّ  

 سابقة.اخلرائط لعرض البيانات اإلحصائيَّة بحشكال رسومها الوامل لَّ ع التكراري  واملرحىن التكراري املت مل ع  و د تستخدم 
 :تحليل بيانات البحث وتفسيرها واختبار الفرضيَّات

يعةد  حتليةل  البيانةةات وتفسةمها خطةةوًة موقلةلة إىل الرتةةائج  فالباحةث يرتقةل بعةةد إ،امةه ريهيةةع البيانةات وتصةةريفها إىل 
أي أنَّ الباحةةث لكةةي يصةةل ا السةةتخال  الرتةةائج مرهةةا وتقةةدير إمكانيَّةةة تعميمهةةايت مرحلةةة حتليلهةةا وتفسةةمها واختبةةار فرضةةيَّاه

إىل دلةة  حيتةةا  إىل حتليةةل بياناتةةه  و ةةد كةةان حتليةةل املعلومةةات والبيانةةات حةة  و ةةت  ريةةب يقتصةةر علةةى التحليةةل الفلسةةفيل 
اع يف الو ت املعاقةر هةو االعتمةاد علةى الطةرق اإلحصةائيَّة واألسةاليب الكميَّةةيت فهةي  واملرطقيل واملقارنة البسيطة  ولكنَّ االريل

عد الباحةةةثيف علةةةى حتليةةةل بيانةةةات دراسةةةته ووقةةةفها وقةةةفاً أكثةةةر د َّةةةة  وتسةةةاعد علةةةى حسةةةا  الد َّةةةة الرسةةةبيَّة للقياسةةةات تسةةةا
 املستخدمة.
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جيت وسؤا جيةب علةى وتعد  مرحلة التحليل من أه ل مراحل البحث العلميل وأخطرها  وعليها تتو َّت التفسمات والرتائ
عراية واالهتمام  وأن يكونيف حؤراً ويقةاً وإالَّ أقبحت نتائ ةه وتفسةماته مشةكوكاً فيهةايت الباحثن أن يوليها أكرب  سٍط من ال

ةر الباحةث يف أمةوٍر مهمَّةة يرتكةع عليهةا اةاح حبثةه   وهؤا اَّا يقللل من  يمة دراسته  ويف هؤع املرحلة مةن مراحةل البحةث يفكل
طريقةةة الةةب يسةةلكها الباحةةث حةة  يقةةرت  أو يعةةا  موضةةوع املةةرهج ونةةوع البحةةث واألداة واملسةةل   واملسةةل   هةةو ال وهةةي:

 البحثيت أي من أي ناوية يبدأ و ادا يبدأ و ادا يرتهي. 
ة  ويتَّخةؤ وريب اإلشارة إىل أنَّ الطرق اإلحصائيَّة تستخدم عادة بفعاليَّة أكةرب بالرسةبة للبيانةات دات الطبيعةة الكميَّة

وح بةة  إجيةةاد مقةةاييس التوس ةةط ومقةةاييس التشةةت ت والرععةةة املركعيَّةةة إىل دراسةةة االرتبةةاط التحليةل اإلحصةةائي  ير ةةاً وأشةةكاالً تةةرتا
ب  الةواهر وعمليَّات اختبار الفرضةيَّات  وتلة  مةن موضةوعات علة  اإلحصةا  والةب حيتةا  البةاحثون إلتقاوةا فاسةتخدامها 

 ليها يف مصادرها.إىل الرجوع إ
 عاشراً: نتائج الدراسة
ائج الدراسةةةة ومرا شةةةةتها عمةةةٌل وجهةةةةٌد ال يرفصةةةل عةةةةن املرحلةةةة السةةةةابقة  وهةةةي مرحلةةةةة  حتليةةةل البيانةةةةات إنَّ عةةةرض نتةةةة

وتفسةةمها واختبةةار الفرضةةيَّات  ومةةا جةةا  هةةؤا الفصةةل  بيرهمةةا حتةةت عرةةوان  إالَّ جملةةرَّد اإلي ةةاح بالتفصةةيل  فالباحةةث عرةةدما 
ضو  دل  فيثبت  أو يرفي قةحَّتها أو قةحَّة بع ةها  فهنَّةه حيرئةٍؤ  ىل مرحلة حتليل بيانات دراسته  وخيترب فرضيَّاها يفيصل إ

يعرض ويكتةب مةادةيف دراسةته ونتائ هةا الةب توقَّةل إليهةا والتوقةيات الةب يوقةي  ةا بشةكٍل  كلةن القةارد مةن تفه مهةا فهمةاً 
 السابقة كاآلو:كن تقسي  ما تبقَّى من عمل الباحث وجهدع يف املرحلة جيلداً  ونيادة يف إي اح دل   

 :  نتائج الدراسـة
إنَّ نتائج الدراسة هي خالقة  ما توقَّل إليه الباحث مةن بيانةات ومةا أجةر  عليهةا مةن اختبةاراٍت نتي ةة للفرضةيَّات 

دمه  وعلى الباحث أن يقةدلم يف دراسةته الرتةائج الةب الب افرتضها والب قمَّ  الدراسةيف الختبارها ومعرفة مد  قحَّتها من ع
انتهةةةت إليهةةا بسةةضل الرةةةر عةةن رضةةاع عرهةةا أو عدمةةه  وسةةوا  أكانةةت تتَّفةةق  مةة ع تو  عاتةةه أو ختتلةةت عرهةةا  فالرتي ةةة نتي ةةٌة إن  

عةةةن تسةةةا الت الدراسةةةة كانةةةت إجيابيَّةةةة أو سةةةلبيَّة  والفائةةةدة مرهةةةا موجةةةودة علةةةى أيَّةةةة حةةةال  فةةةهن كانةةةت إجيابيَّةةةة فقةةةد أجابةةةت 
اعد يف إعةةةادة قةةةيا ة املةةةرهج الةةةؤي ية ْرةةةةر بةةةه إىل تلةةة  الةةةةاهرة املدروسةةةة أو املشةةةكلة بر ةةةاح  وإن كانةةةت سةةةلبيًَّة فقةةةد تسةةة

يت لةؤا تتطلَّةب  املطلو  حلَّها  فترةي  الرتائج يتي  للباحث وللقةارد االسةتفادة مرهةا علةى شةكلها الةؤي توقَّةل إليةه الباحةث 
 مراعياً التوضي  يف املعىن واملبىن  در اإلمكان. احث أن ترةَّ يف على شكٍل مفهوم ال لبس فيه وال إيهامكتابت ها من الب

 :  مناقشة نتائج الدراسة
بعةةد ترةةةي  الرتةةائج علةةى شةةكٍل مفهةةوٍم واضةةٍ  يةةحو دور  مرا شةةتها وتقو هةةا  واملرا شةةة والتقةةومي تتطلَّةةب مةةن الباحةةث 

 تيةة:ضمن ما تتطلَّبه مره األمور اآل
 نت تتوافق م ع هواع أو ال تتوافق.( تفه مه للرتائج بسضل الرةر عمَّا إدا كا1
( ترتيبه الرتائج بصورة تةهر تراسقها و،اسةكها وترابطهةا مة ع الدراسةات واالختبةارات الةب أدَّت إليهةا  فعةدم دلة  2

 يثم الش َّ يف كيفيَّة وقوله إليها.
يف أدلَّةة تحييةةدها أو رف ةةها  ته الةةب توقَّةل إليهةةا لفرضيَّاتةةةه الةب وضةةعها  ودلةة  ( الرةةر يف مةةد  تحييةةد نتةائج دراسةة3
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 وبالتايل مادا تع  هؤع الرتائج بالرسبة لدراسته ولفرضيَّاته ح  يتمكَّنيف من مرا شتها وتقو ها.
ن تعميمهةةةةا  بةةةةل ( مرا شةةةته لرتةةةةائج دراسةةةةته وتقو هةةةا ضةةةةمن حةةةةدود الدراسةةةة الةةةةب  ةةةةام  ةةةا  فتلةةةة  الرتةةةةائج ال  كةةة4

 مرا شتها وتقو ها.
لة دراسةةةةته  تلةةةة  األسةةةةئلة الةةةةب حةةةةدَّدها الباحةةةةث  يف اإليةةةةار اإلجرائةةةةيل لدراسةةةةته عرةةةةد حتديةةةةد ( اإلجابةةةةة عةةةةن أسةةةةئ5
 مشكلتها.
( تقومي دراسته يف ضو  أهةدافها املوضَّةحة يف إيارهةا اإلجرائةيل  ويكةون دلة  بهي ةاح املتحقلةق مةن أهةدافها وبيةان 6
 و م املتحقلق من أهدافها وبيان أسبا  إعا ته. عوامله 

إدراكةةه أنَّ خصةةوبة و يمةةة دراسةةته تقةةاس  قةةدار مةةا تثةةمع لةةد   رَّائهةةا مةةن أسةةئلة  ةةم تلةة  األسةةئلة الةةب أجابةةت ( 7
كتشةةاف عرهةا  وتكمةةن تلةة  اخلصةةوبة  والقيمةةة يف مسةةا تها يف تطةةوير املعرفةةة وإلولهةةا ودفعهةةا يف مةةاالٍت جديةةدة لتسةةه  يف ا 

 آفاٍق جديدة.
ى القدرة اإلبداعيَّة للباحث ومهارتةه يف ربةط الرتةائج الةب توقَّةل إليهةا باحلالةة الفكريَّةة وتعربل خطوة  مرا شة الرتائج عل

الراهرةةة ملوضةةوع البحةةث وتقيةةي  مةةد  اإلسةةهام الةةؤي حقَّقتةةه دراسةةته يف هةةؤا اجملةةال ويبيعةةة اجلهةةد البحثةةيل الةةؤي يلةةعم بؤلةةه 
الرتةائج بطريةق جيلةدة هةي تعبةم عةن الرمةو الةؤي حصةل عليةه  تطوير املعرفةة فيةه  كمةا أنَّ  ةدرة الباحةث علةى مرا شةةملواقلة 

الباحث نتي ة لل هد الؤي  ام به أمرا  إجرا  هؤا البحةث  وتت ةمَّن مرا شةة  الرتةائج نةةرًة حتليليَّةة نا ةدة لرتةائج الدراسةة يف 
يةةةار الرةةةةريل الةةةؤي تقةةة ع تةةةائج الدراسةةةة والبحةةةوج والدراسةةةات السةةةابقة ويف ضةةةو  اإلضةةةو  تصةةةميمها وحمةةةدلداها ويف ضةةةو  ن

 الدراسة فيةه.
 توصيات الباحث ومقترحاته:

ويصةةل الباحةةث والبحةةث بعةةد دلةة  إىل خطةةوة أخةةمة  فالباحةةث يف ضةةو  اخلةةربة الةةب اكتسةةبها أمرةةا  مراحةةل البحةةث 
يقيَّةة ملشةكلة دراسةته ستطي ع أكثر من  مع التوقية باحللل أو احللةول التطبفيما يتعلَّق  وضوع الدراسة وتصميمها وإجرا اها ي

أي بتحديةةةد اجلوانةةةب الرفعيَّةةةة يف ماسةةةا  كمةةةا يسةةةتطي ع تقةةةدمي مقرتحاتةةةه بشةةةحن اسةةةتكمال دراسةةةة جوانةةةب املوضةةةوع الةةةب ط 
مكةن ،ييعهةا  وتطةوير أدوات أكثةر تستهدفها دراسته  وبشحن دراسات أخر  يت   فيها رير ب عوامل ال عت والقصور الب أ

حتديةةداً واشةةةتمال هةةؤع الدراسةةةات علةةى  طاعةةات أخةةةر  مةةن متمةةة ع الدراسةةة  وهكةةةؤا يرتهةةي البحةةةث  د َّةةة وإجةةرا ات أكثةةةر
ةةد حاجةةة اإلنسةةان إىل مواقةةلة البحةةث ودوام السةةعي هنةةو املعرفةةة   برتي ةةة تعةةعلن الطبيعةةة احلركيَّةةة املتراميةةة للمعرفةةة العلميَّةةة  وتوكل

ته ومقرتحاتةةه فصةةالً يعرونةةه خبا،ةةة الدراسةةة يسةةتهل ه خبالقةةة تترةةاول وبعةةض البةةاحث  يفةةرد لعةةرض الرتةةائج ومرا شةةاها ولتوقةةيا
 الدراسة كلَّها بهيارها اإلجرائيل والرةريل وحتليل بياناها.

 

 
 ة:المدرب( أختي 1نشاط )

 ؟توقيات الباحث ومقرتحاتهالسوال التايل: مادا ي عىن  فهوم يف املتدربات نا شي 
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 اليوم الرابع
 

 عنوان الجلسة
 تقرير البحث اإلجرائي

 الزمن:

 .ونصف ساعتان

 األدوات:

 سبورة، أوراق عمل. ، كمبيوتر، أقالم ملونة،جهاز العرض العلوي، شفافيات

 إجراءات الجلسة:
 التمهيد لل لسة: -

متةةدربات )حبسةةب العةةدد اإلمجةةايل للمتةةدربات( حبيةةث تةةت   6-4تشةةكيل أربةة ع مموعةةات كةةل مموعةةة تتكةةون مةةن 
 آلية التعل  بصورة مجاعية.
 تقرير البحث اإلجرائي:

يقوم املعلة  الباحةث بكتابةة  ريفها وحتليلها وتفسمها ن ترفيؤ اجلانب اإلجرائي يف البحث ومج ع البيانات وتصعد االنتها  مب
 .تقريرع البحثي حول البحث اإلجرائي الؤي  ام به يف مراحله املختلفة

أفكةةارع  والو ةةوف علةةى  وكتابةةة تقريةةر البحةةث تسةةاعد املعلةة  الباحةةث يف التفكةةم للمةةرة األخةةمة يف حبثةةه  وتسةةاعدع يف ترةةةي 
 .أبرن الرتائج الب توقل إليها

التقليديةةة  يبةةدأ بتحديةةد  هرالةة  عةةدة يةةرق لكتابةةة تقريةةر البحةةث اإلجرائةةي بع ةةها يتبةة ع نفةةس األسةةلو  املتبةة ع يف البحةةوج
حةةث  الرةريةةة والدراسةةات السةةابقة  ث  أهةةداف الب العرةةوان الةةرئيس للبحةةث  ث  مسةةتخلأ للبحةةث يليةةه مقدمةةة عةةن اخللفيةةة

ج  واملرا شةةة  ث التوقةيات  خيتمهةةا بوضةة ع املراجة ع واملالحةةق  وهرةةا يربسةةي فالرتةةائ واملشةكلة  واألسةةئلة  ث  إجةةرا ات البحةث 
وبةة   الباحةةث أن يقةةرأ عةةدداً مةةن البحةةوج اإلجرائيةةة السةةابقة ليعةةرف جوانةةب االتفةةاق وجوانةةب االخةةتالف بيرهةةا علةةى املعلةة 

والبحوج التقليدية. والةبعض اآلخةر  كؤل  أن يراج ع جداول املقارنة ب  البحوج اإلجرائيةتقارير البحوج التقليدية  وعليه  
 :الطاب ع التارخيي القصصي الؤي يةهر الباحث من خالله يعتمد على دراسة احلالة يف كتابته لتقرير البحث اإلجرائي متبعاً 

 كيت تطورت فكرة البحث وإلت عرب العمن. 
  كه للمشكلة م ع العمنكيت تطور فه  الباحث وإدرا. 
   القائ  املرتبط  ا ا يف ضو  التسمات الب حدمت معه يف فهمه للمشكلة والوض عاخلطوات اإلجرائية الب  ام. 
 ترفيؤها مد  ترفيؤ اإلجرا ات االفرتاضية الب وضعها حلل املشكلة؟ وكيت ،كن من االستمرار يف. 

 األولىالجلسة 
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 خالل التطبيق  وتفسم حدومها التسمات املقصودة و م املقصودة الب حدمت. 
 ب اختمت جلم ع البيانات املتعلقة باملشكلةالتقريات واآلليات ال. 
 املشاكل الب واجهها الباحث خالل عملية التطبيق  وكيت ،كن من التسلب عليها. 
 الصعوبات الب واجهها خالل مج ع املعلومات أو تونيعها  وكيت ،كن من إجياد حلول سا. 
  إلجرائيةة اخلطةوات ا يكةون البحةث تشةاركي( حةول الب واجهها يف احلوار م ع املشارك  يف البحةث )حيرمةااملشاكل

بالبحةةةث  أو أي مشةةةاكل أخةةةر  تتعلةةةق  الالنمةةةة أو  ةةةم الالنمةةةة  أو املشةةةاكل املتعلقةةةة بةةةهدارة الو ةةةت خةةةالل القيةةةام
 ....بالتعاون ب  أع ا  الفريق  أو باملصادر الالنمة للبحث

 :في كتابة تقرير البحث اإلجرائي مالحظات
 :ابة تقرير البحث  كن التحمل يف دل  من خالل اإلجابة عن األسئلة التاليةبعد االنتها  من كت

 هل اخرتت مشكلة حقيقية ليست و ية؟ .١
 هل اخرتت مشكلة تعاين مرها يف عمل ؟ .٢
 هل اخرتت مشكلة ال تعل  حلها مسبقاً؟ .٣
 ن حلها يف متراول  درات  وإمكانيات ؟هل اخرتت مشكلة يكو  .٤
 و تاً للتحمل يف هؤع املشكلة؟هل استسر ت  .٥
 هل حددت املشكلة الب تريد حلها بد ة؟ .٦
 هل مجعت بيانات توكد على وجود املشكلة؟ .٧
 هل ،تل  األدلة واملوشرات على وجود املشكلة؟ .٨
 هل  رأت حول املشكلة الب تريد حلها؟ .٩

 ت يف املصادر الب  رأها )كتب  حبوج  انرتنت(؟هل نوع .١٠
 هل س لت بعض الرقاط الب تفيد يف العال ؟ .١١
 هل تحملت يف هؤع احللول  بل تبريها؟ .١٢
 هل وضعت فروض لعال  هؤع املشكلة؟ .١٣
 هل وضعت خطة إجرائية  بل البد  يف العال ؟ .١٤
 د احلاجة؟هل كانت خطت  مرنة تسم  ل  بالتسيم فيها عر .١٥
 ؟هل كانت خطت  وا عية يف ضو  إمكانيات  .١٦
 إعدادها؟هل تحكدت من أن األدوات الالنمة للبحث متوافرة أو أنه بهمكان   .١٧
 هل مجعت البيانات بصورة د يقة؟ .١٨
 هل  مت بتحليل البيانات بصورة علمية؟ .١٩
 هل كان تفسي رك للبيانات حبسب الوا  ع؟ .٢٠
 االسترتاجات الب توقلت إليها؟هل تحملت يف  .٢١
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 ير  ؟ اإلجرا  الؤي ا  يف إحداج التسيم املطلو  واإلجرا  الؤي طهل استطعت حتديد  .٢٢
 هل  مت بهجرا  تطوير يف حبث  يف ضو  اإلجرا  الؤي ط حيقق التسيم املطلو ؟ .٢٣
 االسترتاجات؟ هل وضعت توقيات يف ضو   .٢٤
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 اليوم الرابع
 

 جلسةعنوان ال
 ئيوتطبيقات على البحث اإلجرا مشكالت بحثية مقترحة

 الزمن:
 ساعتان ونصت.

 األدوات:
 جهان العرض العلوي  شفافيات  كمبيوتر  أ الم ملونة  سبورة  أوراق عمل.

 إجراءات الجلسة:
 التمهيد للجلسة: -

 عة التطبيقات التالية. كلفه  بترفيؤ ممو تإىل مموعات تعاونية  ث  املتدرباتبتقسي   املدربةقوم ت
ةاً مةن روافةد العمةل التعليمةيل والرتبةويل يقةدلم لصةانعي القةرار ورامسةي اخلطةطيف والةربامج  رافةداً  اإلجرائةيعد  البحةث ي مهم 

 من ناحية أخر  يتطلَّب حتديداً د يقاً ألولويَّاته حة  يسةه يف  اإلجرائيمعلوماٍت مستقاٍة من مصادر مومو ة  كما أنَّ البحثيف 
الكشةةةت والتشةةةخيأ أم كةةةان يف مرحلةةةة العةةةال  واملتابعةةةة والتقةةةومي   يف مسةةةايرة العمةةةل امليةةةداينل سةةةوا  أكةةةان دلةةة  يف مرحلةةةة

 إضافًة إىل أنَّ حتديد األولويَّات يعطي املهتمل  يف مال الرتبية والتعلةي  أساسةاً يرطلقةون مرةه هنةو ترةاول الق ةايا دات األ يَّةة
 .من الفائدة  يف تركيع اجلهود وتوجيهها ح  يتحقَّقيف أكرب  دٍر واألولويَّة اَّا يسه

واعتربها عراوينيف البحوج األكثةر أ يَّةة يف كةلل مةاٍل مةن  املتدربةوفيما يلي بعٌض من إلاد  مشكالت حبثيَّة حصرها 
 اجملاالت الرئيسة يف ميدان الرتبية والتعلي   وهي كالتايل:

اهات  -  ة وب  مساه  الشخصيَّة.يالَّ  الصت األول الثانويل هنو  س  العلوم الطبيعيَّ العال ة  ب  اريل
 حتليل  األخطا  املتعللقة بكتابة الكلمات املهمونة لد  يالَّ  املرحلة الثانويَّة. -
اهات العلميَّة ومهارات التفكم العلميل عرد يالَّ  املرحلة الثانويَّة. -  إلو االريل
   مديري املدارس الثانويَّة واملتوسلطة.تقومي  أدا -
 ب  الرمو املعريفل واألحكام األخال يَّة لد  يالَّ  املرحلة االبتدائيَّة. العال ة   -
 تقومي  الدور الف ل اإلشرايفل ملديري املدارس الثانويَّة واملتوسلطة. -
 االبتدائيَّة. األسس  الرفسيَّة للتعلي  يف اجملموعات الصسمة يف املدارس -
  يف دراسة املشكالت التعليميَّة والرتبويَّة.تقومي  مسا ة املشرف  الرتبويل  -
 تقومي  اللقا ات الشهريَّة ب  املشرف  الرتبويل  ومعللمي املرحلت  املتوسلطة والثانويَّة. -
 تحمم  التلفعيون على العمليَّة التعليميَّة والرتبويَّة.  -

 الثانيةالجلسة 
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 ا يف املدارس املتوسلطة.نة  ب  يريقة االستقصا  ويريقة اإللقا  يف اجلسرافيمقار  -
 أبعاد  العال ة ب  املعلل  والطالب وتحممها يف حتقيق أهداف العمليَّة التعليميَّة والرتبويَّة. -
 و يفة  املدرسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة ويف متمعها ا يط  ا. -
 لقرا ة والكتابة.ينل مستو  يالَّ  املرحلة االبتدائيَّة يف مهارو اأسبا   تد -
 بعض  مةاهر السلوكيَّات املرحرفة لد  بعض يالَّ  املرحلت  املتوسلطة والثانويَّة. -
- .  العال ة  ب  كثرة أعداد الطالَّ  يف الفصل وحتصيله  الدراسيل
 األول الثانويل. أسبا   ارتفاع نسبة الرسو  لطالَّ  الصتل  -
.العال ة  ب  أدا  املعلل  ونص -  ابه من حصأ اجلدول املدرسيل
 العال ة  ب  كثرة أعداد الطالَّ  يف الفصل ومستو  أدا  املعلل . -
 مد  ترابط املواد الدراسيَّة يف مراحل التعلي  العام وخدمة كلل مرحلة ملا بعدها. -
 يتها الحتياجات الترمية يف اململكة.املراهج  الدراسيَّة ومد  تلب -
  يعانيها الطالَّ  واملعللمون يف املباين املستحجرة.املشكالٌت الب -
 تحمم  اشرتاك أكثر من مرحلة تعليميَّة يف مبىن مستحجر على العمليَّة التعليميَّة. -
 مد  حتق ق دور مدير املدرسة باعتبارع مشرفاً تربوي اً مقيما. -
 درسة يف ترمية الرواحي االجتماعيَّة لد  الطالب.دور  امل -
 مد  إسهام املدرسة يف نشر الوعي الثقايفل والصحيل لد  أفراد اجملتم ع. -
 عال ة  املرشد الطالبل  عللمي املدرسة. -
 أمر  اإلشراف الرتبويل يف حتس  وتطوير العمليَّة التعليميَّة والرتبويَّة. -
 را  اخلدمة باالرتقا   ستو  أدا  املشرف الرتبويل.أمر  التدريب أم -
 املعول ات  الب تعرتض حتقيق اإلشراف الرتبويل ألهدافه. -
 مد  استخدام املعللم  لرتائج التقومي املستمرل يف تعديل عمليَّة التعلي . -
 أسبا   وتحمم  تباين املعللم  يف تقومي التحصيل الدراسيل لطالَّ  . -
 معول ات  الرشاط املدرسيل يف التعلي  العام. -
 دور  الرشاط املدرسيل يف ترمية املهارات األساسيَّة لطالَّ  املرحلة االبتدائيَّة. -
 أمر  استخدام تقريات التعلي  يف مستو  التحصيل الدراسيل للطالَّ . -
  المتدربة: عزيزتي
 :التالية المعطيات ضوء في المقترحة مشكلةال يادرس عملك، أثناء واجهتك مشكلة ياقترح
 يرها:كلة الب ستختار املش يحد د

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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 املشكلة:وجود هؤع املوشرات الب تدل على  تراويل
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 :املشكلة املؤكورة يف قورة عبارة  ابلة للدراسة ضعي
 ...................................................................................... الصيسة التقريرية

 .................................................................................. الصيسة االستفهامية
 :هدف )أهداف( البحث يحد د

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 
 :املشكلة من حيث أسبا ا ونتائ ها يحلل

 :األسبا 
............................................................................................... 

...................................................................................................... 
 :الرتائج

................................................................................................. 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 :قرا ات وسوال أهل االختصا  حول موضوع البحثاملعلومات املستخلصة من ال
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
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................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 
 :ما الفرض )الفروض( املراسبة حلل هؤع املشكلة

 ............................................................................. :.............. الصيسة
...................................................................................................... 

................................................................................................... 
 :خطة إجرائية حللها يضع

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 :هايرنوع البيانات الب ست مع ما
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 :البيانات  عن أي األفراد ست مع
...................................................................................................... 

 :البيانات  عبحي األدوات ست م
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 : مج ع البياناتها يفرالفرتة العمرية الب ستق ي يحد د
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...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
 البيانات للحصول على إجابات للفرضية البحثية؟  كيت ستعاجل

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
 ها؟يرتما تفسمك للبيانات الب مجع

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
 عليها؟  أن تتحصل  تو عتما الرتائج الب 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
 .إليها بتوقلج الب ها يف ضو  الرتائربعض التسيمات الب ست ري يا رتح

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
 .إليها املراج ع الب رجعب يس ل
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 :معايير تقييم الجانب التطبيقي
 هدافها(:أ دوتحدي هامعايير تقييم المهارة األولى )تحديد مشكلة البحث اإلجرائي وصياغت

   .سية يف الصت أو املدرسةاختار مشكلة حقيقية من وا  ع بيئته املدر  (1
 اختار مشكلة  ليلة التعقيد واكرة البحث. (2
 حدد األدلة واملوشرات الب تدل على وجود املشكلة.  (3
 قاغ املشكلة بالصيسة التقريرية أو االستفهامية.  (4
 قيا ة املشكلة د يقة وواضحة.  (5
 حة للبحث. بلور أهدافاً واض (6
 باشرة. ارتبطت أهداف البحث  وضوع البحث بصورة م (7

 :معايير تقييم المهارة الثانية )تكوين معرفة كافية حول موضوع البحث(
 كو ن معرفة نةرية عن موضوع حبثه.  (1
 مج ع معرفة نةرية كافية ومتصلة  وضوع حبثه.  (2
 استشهد بدراسات عن موضوع حبثه.  (3
 هد  ا  وضوع حبثه. ارتبطت الدراسات الب استش (4
 ة لالختبار. قاغ فرضية )فرضيات( حبثية  ابل (5
 قاغ الفرضية بالصيسة التقريرية أو الشريية.  (6
 قيا ة الفرضية تتس  بالد ة والوضوح.  (7

 :معايير تقييم المهارة الثالثة )إعداد خطة االجراءات وجمع البيانات(
 فروضه.  حدد االجرا ات الب اتبعها يف ترفيؤ البحث واختبار (1
 ة حلل املشكلة. االجرا ات الب سا ها اكرة الترفيؤ ومراسب (2
 حدد أداة أو أكثر جلم ع املعلومات.  (3
 األداة أو األدوات الب براها أو اختارها تتراسب م ع البيانات الب سي معها.  (4
 حدد جدوال نم  اً لترفيؤ الدراسة.  (5

 :(هاوتفسير  هاوتحليل هايممعايير تقييم المهارة الرابعة )جمع البيانات وتنظ
 ها )كمية/نوعية(. حدد نوع البيانات الب مجع (1
 حدد الفرتة العمرية الب   اها يف مج ع البيانات.  (2
 نة  البيانات الب حتصل عليها.  (3
 قرت البيانات.  (4
 ب  البيانات.  حد د العال ات ما (5
 فسر البيانات.  (6
 أبرن الرتائج الب توقل إليها.  (7
 الب سي ريها يف ضو  الرتائج.  حدد بعض التسمات (8

 :ة السادسة )كتابة تقرير البحث(معايير تقييم المهار 
 نة   التقرير.  (1
 التقرير يتس  بالوضوح والشمول.  (2
 احتوا  التقرير على املراج ع واملالحق ال رورية.  (3
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 اليوم الرابع
 

 

 عنوان الجلسة
 تقويم البرنامج

 التدريبينامج ، وتقويم البر المتدرباتتقويم  يتضمن:و 
 أهداف الجلسة:

 تهدف هذه الجلسة إلى:
 من الربنامج التدريىب. املتدرباتعرف تو عات ت 
 الربنامج التدريىب  وأسلو  التدريب املستخدم ىف ترفيؤع. تقيي  
 .راتأو ا اض املدرباتتقيي  أدا   
 خالل الربنامج التدريىب. املتدرباتتقيي  أدا   
 ختام الربنامج التدريىب. 

 الزمن:

 ساعتان.

 األدوات:

  وبطا ةةةةةات اسةةةةةتمارات السةةةةةتطالع الةةةةةرأ سةةةةةبورة  ملونةةةةةة    كمبيةةةةةوتر  أ ةةةةةالم   شةةةةةفافياتالعلةةةةةويجهةةةةةان العةةةةةرض 
 .للمالحةة

 إجراءات الجلسة:

بـاإلجراءات  المدربةقوم تحول البرنامج التدريبي،  نوخلفياته المتدرباتبالنسبة لتعرف إمكانات  
 :التالية

 ول الربنامج التدريىب.ح ن  وخلفياهاملتدرباتاستمارة خاقة بتعرف إمكانات  ةونع على كل متدربت (1
 فكرة هؤع االستمارة وتعليماها. املدربةشرح ت (2
 دد نمراً لالنتها  من اإلجابة عن االستمارة.حت (3
 تعبئة االستمارة. املتدرباتطلب من ت (4

 الجلسة الثالثة
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 بيانات شخصية:

 
 
 
 
 
  

 

 هذا يساعد ففسو وحرية بصراحة بنود من فيها ما مع التجاوب الرجاء استمارة يديك بين المتدربة عزيزتي
  ً   ومفيدا ممتعا   التدريب يكون أن في هللا بإذن

 ال         نعم                                    ؟ هل تشعر برغبة واهتمام تجاه هذا التدريب -1

 :؟ما األسباب 
o ........................................................................................................ 
o ........................................................................................................ 

o ........................................................................................................ 

 ال          نعم                              ؟مت بهذا التدريب هل كان شعورك إيجابيا  عندما عل -2

 :؟ ما األسباب
o ................................................................................................. 
o ................................................................................................ 

o ............................................................................................... 

 ال                    نعم                               هل سبق لك التدريب قبل ذلك ؟ -3

 ت  إجابتك بنعم فامأل البيانات التالية :إذا كان
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال                   نعم                               ؟  في رأيك : هل حققت هذه الدورات أهدافها 

o ؟لماذا 
o ............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

.....................................................................................................................  
 ال      نعم                               قبل ذلك ؟  بالتدريبهل قمت  -4

 إذا كانت إجابتك بنعم فامأل البيانات التالية :
 

 

 
 
 
 
 

 الجهة المشرفة مدتها اسم الدورة التدريبية م

   

 
 
 
 

 

 فريق التدريب الجهة المشرفة مدتها اسم الدورة التدريبية م

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 :      ةربم المتدـــــــــــــــاس
 ـــــــن:       ـــــــــــــــــالســـــــ
 ـــيفة:      ــــــــــــــــالوظــ

 حول البرنامج التدريبي ناستمارة تعرف إمكانات المتدربات وخلفياته
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 ال       نعم                               في رأيك : هل حققت هذه الدورات أهدافها ؟

 لماذا ؟
o ........................................................................................................................ 
o ....................................................................................................................... 
o ..................................................................................................................... 

 

 ال   نعم                                           هل لديك معلومات سابقة عن األنشطة اإلضافية ؟  -5

 ت إجابتك بنعم فما مصدر هذه المعلومات ؟ إذا كان
o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 
 

 غير مرضية                   جيدة    ممتازة                         ؟  لها رجة إتقانكوما د

 نامج التدريبي : هل ترى أنها مقنعة بالنسبة لك  ؟في ضوء عرض أهداف البر -6

 ال     نعم

 :  ؟ما األسباب 
o ................................................................................................. 
o ................................................................................................ 

o ................................................................................................ 

 ال    نعم  هل ترى أنها ممكنة التحقق ؟
 ما األسباب ؟
o ................................................................................................. 
o ................................................................................................ 

o ................................................................................................ 
 

 ن غيرها   ؟ ولماذا ؟ أهم جوانب التدريب التي تتوقع أن تتفاعل معها أكثر مما 
o ............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 اذكر توقعاتك لهذا التدريب : -7
o ............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

........................................................................................................................ 
        

 
 

 مع أطيب التمنيات بتدريب ممتع ومفيد
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 .باإلجراءات التالية المدربةقوم ت، من البرنامج التدريبى المتدرباتتوقعات تعرف بالنسبة ل 
 ى.استمارة خاصة بتعرف توقعاته من البرنامج التدريب ةوزع على كل متدربت (5

 فكرة هذه االستمارة وتعليماتها. المدربةشرح ت (6

 االستمارة. عنجابة اإلد زمنا  لالنتهاء من حدت (7

 تعبئة االستمارة. المتدرباتيطلب من  (8

 

 

 

 مج التدريبىمن البرنا المتدرباتاستمارة تعرف توقعات 

 مع خالص الشكر والتقدير

 

 العبــــــــــــارات م

 موافق بدرجة

 كبيرة
 

3 

متوسط
 ة
 

2 

ال 
 أوافق
 

1 

الموضوعات التى تناولها برنامج التددريب مهمدة، وكندت فدى حاجدة  1
 تها.إلى معرف

   

 موضوعات أخرى كنت أتوقع أن يتناولها البرنامج التدريبى.

همدة، وكندت فدى حاجدة إلدى المهارات التى تناولها برنامج التدريب م 2
 التدريب عليها وتنميتها.

   

 مهارات أخرى كنت أتوقع أن يتناولها البرنامج التدريبى.

ندت فدى حاجدة إلدى المعارف التى تناولها برنامج التددريب مهمدة، وك 3
 التزود بها.

   

 معارف أخرى كنت أتوقع أن يتناولها البرنامج التدريبى.

    ها برنامج التدريب مهمة بالنسبة لى.المشكالت التى ناقش 4

 مشكالت أخرى كنت أتوقع أن يناقشها البرنامج التدريبى.

    فه.الوسائل التى استخدمت فى برنامج التدريب كانت مناسبة ألهدا 5

 وسائل أخرى كنت أتوقع استخدامها فى البرنامج.

    حقق البرنامج التدريبى بالنسبة لى فوائد كثيرة. 6

 فوائد أخرى كنت أتوقع تحقيقها من البرنامج.
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 البرنامج التدريبى، وأسلوب التدريب المستخدم فى تنفيذه. لتقييمبالنسبة   
 .ريبى، وأسلوب التدريب المستخدم فى تنفيذهالبرنامج التد خاصة بتقييماستمارة  ةيوزع على كل متدرب (1

 فكرة هذه االستمارة وتعليماتها. ربةالمدشرح ت (2

 االستمارة. عنجابة يحدد زمنا  لالنتهاء من اإل (3

 :تعبئة االستمارة المتدرباتيطلب من  (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقييم البرنامج التدريبى، وأسلوب التدريب المستخدم فى تنفيذهاستمارة 

 ال نعم ـــــردات المعيــــــــــارمفــــــ م

   أهداف البرنامج كانت واضحة ومهمة بالنسبة لى. 1

   ج إليه فى عملى الحالى والمستقبلى.موضوع التدريب أحتا 2

   موضوعات البرنامج جاءت محققة ألهدافها. 3

   معرفتى بموعد البرنامج كانت فى الوقت المناسب.   4

   ب كان مناسبا  لى.موعد بداية التدري 5

   زمن الجلسات كان كافيا  لتحقيق أهدافها. 6

   مدة البرنامج التدريبى كانت مناسبة. 7

   مكان التدريب كان مالئما .  8

   قاعات التدريب كانت مالئمة. 9

   أنشطة البرنامج، وفعالياته كانت مناسبة. 10

   ئمة.مصادر التعلم فى البرنامج كانت مهمة ومال 11

   البرنامج تنوع بين المحاضرات وورش العمل. 12

   موضوعات البرنامج ركزت على الجانب التطبيقى.  13

   األنشطة اإلضافية التى تضمنها البرنامج يمكن تطبيقها فى المدارس. 14

   برنامج التدريب زاد من دافعيتى وشجعنى على التطبيق فى الميدان. 15

   ب فى البرنامج، ووسائله كانت مفيدة ومناسبة.أساليب التدري 16

   مطبوعات البرنامج جذابة ومشوقة. 17

   تسهم فى تغيير شكل األنشطة اإلضافية، ومضمونها.المعلومات المعروضة  18

المسددئوالت عددن البرنددامج حرصددن علددى تنظيمدده بطريقددة تسدداعد علددى تحقيددق  19
 أهدافه.

  

   دود فعل المتدربات حول البرنامج.المسئوالت اهتمت بمعرفة ر 20
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 : المتدربةى تعزيز

ن وتطوير برنامج التدريب، نرجدو ية لتحسها مناسبينترأخرى فضال ، إذا كانت لديك أية مالحظات أو مقترحات 
 يلى :كتابتها فيما 

 مالحظات على البرنامج:

 

 

 

 

 

 

 :التدريب مقترحات بشأن تطوير برنامج
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 .المدرباتتقييم بالنسبة ل 
 .المدرباتاستمارة خاصة بتقييم  ةعلى كل متدرب المدربةوزع ت .3

 فكرة هذه االستمارة وتعليماتها. المدربةشرح ت .4

 االستمارة. عنلالنتهاء من اإلجابة حدد زمنا  ت .5

 تعبئة االستمارة: المتدرباتيطلب من  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المتدربةى تعزيز

نرجددو  ،المدربددةتقيدديم أداء بخصددوص تراهددا مناسددبة أخددرى فضددال ، إذا كانددت لددديك أيددة مالحظددات أو مقترحددات 
 فيما يلى:كتابتها 

 :المدربةأداء  حول مالحظات

 

 

 

 المدربات تقييم استمارة 

 المفـــــــــــردات  م

 درجة الموافقة

كب
رة
ي

طة 
س
تو
م

 

ق
اف
أو
ال 

 

    حرصت المدربة دائما على انضباط الجلسة، وجديتها. 1

    قدمت المدربة المادة العلمية بطريقة مناسبة. 2

    تدربات، واستفساراتهم.استجابت المدربة ألسئلة الم 3

    حافظت المدربة على جذب انتباه المتدربات، وزيادة دافعيتهم للتدريب. 4

    ت المدربة األسلوب المناسب للتدريس بكفاءة.استخدم 5

    وظفت المدربة المواد والوسائط بنجاح. 6

    باستمرار.الراجعة لهم  ةحرصت المدربة على تعزيز المتدربات، وتقديم التغذي 7

    تركت المدربة أثرا  إيجابيا  فى المتدربات. 8

    كانت دقيقة وواقعية.معلومات المدربة المرتبطة ببرنامج التدريب  9

    قدمت المدربة تطبيقات وتدريبات أفادتنى كثيرا . 10

    حرصت المدربة على مشاركة كل المتدربات أثناء التدريب. 11

    فرصة االختيار، اختار المدربة نفسها لتدريبى مرة أخرى. إذا أتيحت لى 12

    لم تخرج المدربة كثيرا  عن موضوع الجلسات. 13

    استطاعت المدربة أن تحقق أهداف الجلسات بنجاح. 14
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 :المدربةتقييم أداء  مقترحات بشأن

 

 

 

 

 

 

 

 مع خالص الشكر والتقدير

 

 



 

 

 حقيبة البحث العلمي

 
 دليل المدرب 60

 خالل البرنامج التدريبى. اتبالمتدرتقييم أداء  
 .كلهخالل البرنامج التدريبى  المتدربةبطاقة مالحظة خاصة بتقييم أداء  المدربة ستخدمت .1
 :فيما يلى( المبينة) مالحظةال اتبطاق نمعه اأول لقاء له في اتالمتدربعلى كل  المدربةوزع ت .2

 
 
 

 أوال : بيانات شخصية:
 :مكان االنعقاد        :اسم البرنامج
 :المتدربةاســـــــم          : تاريخ االنعقاد

     :المتدربةوظيفة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، وتعليماتها.لهم فكرة هذه البطاقة المدربةشرح ت .1
 طالع على محتوى البطاقة.، لتعبئة البيانات الشخصية، واال( دقائق5مدة ) اتللمتدرب المدربةعطى ت .2

بتسجيل أية مالحظات غير عاديدة أوال  بدلول طدوال البرندامج التددريبى )سدواء كاندت تعبدر  المدربةقوم ت .3
 على حدة. ةعن أداء متميز، أو عدم اهتمام بالبرنامج( لكل متدرب

فدى لكدل متددرب علدى حددة  المدربةما سجله ى ضوء فى نهاية البرنامج التدريبى عل المتدرباتيتم تقييم  .4
 .طوال فترة التدريب ئهلداالخاصة بمالحظة البطاقة 

 المراجع
 أواًل: المراجع العربيَّـة:

ــــة البحــــث العلمــــي: البحــــوث ورســــائل الماجســــتيرم(  1990إبةةةةراهي   درويةةةة) مرعةةةةي  )  إعــــداد وكتاب
   مكتبة الفاروق احلديثة  القاهرة.والدكتوراه

  دار كتابُة البحث العلمي  ومصـادر الدراسـات اإلسـالميَّةهة(  1400ليمان  عبدالوهَّا  إبراهي   )أبو س

 األداء المالحــــــظ م
 مستوى األداء

 عال
    3 

 متوسط
2 

 ضعيف
  1 

    حضور المتدربة للجلسات. 1

    التزام المتدربة بالزمن المحدد لبدء الجلسات. 2

    التزام المتدربة بالزمن المحدد لكل جلسة. 3

    تطيع المتدربة التعليمات، والتزامها بضوابط الجلسات. 4

    تعاون المتدربة مع زمالئه. 5

    ربة مع المدربات.تعاون المتد 6

    مشاركة المتدربة فى المناقشات بفعالية. 7

    ه.اهتمام المتدربة بالتكليفات المطلوبة من 8

    محاولة المتدرب أال تخطئ فى عملها. 9

    اكتشاف المتدربة أخطاءها، ومحاولة تصويبها. 10

    قدرة المتدربة على التحصيل. 11

    رنامج التدريب بشكل عام.اهتمام المتدربة بب 12

 

 أداء المتدربات خالل برنامج التدريب.تقييم بطاقة مالحظة ل
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 الشروق  جدَّة.
  ترمجةةةةة أ ةةةةد الةةةةركالوي فــــنا إعــــداد وكتابــــة البحــــوث والرســــائل الجامعيَّــــةم(  1996بارسةةةونع  س    )
 رة  مكتبة و ة الشرق  القاهرة.ومصري حرو 

   الطبعة اخلامسة  دار املعارف  صر  القاهرة.أصوُل البحث العلمي  ومناهجه م( 1989بدر  أ د  )
   الطبعة الثالثة  وكالة املطبوعات  الكويت.مناهُج البحث العلمي  م(  1977الر ن  ) بدوي  عبد

ـــنفم(  1963جةةةابر  جةةةابر عبةةةد احلميةةةد  ) ـــُم ال ة    دار الره ةةةة العربيَّةةةس التعليمـــّي والصـــحَّة النفســـيَّةعل
 القاهرة.

   مكتبة األالو املصريَّة  القاهرة.أصوُل البحث االجتماعي  م(  1972حسن  عبد الباسط حممَّد )
ةةةد عثمةةةان  ) ـــة البحـــوث العلميَّـــة وإعـــداد الرســـائل الجامعيَّـــةهةةةة(  1409اخلشةةةت  حممَّ ـــنا كتاب   مكتبةةةة ف

 رياض.الساعي  ال
  مكتبةةةة األ صةةةى  مبـــادُا البحـــث التربـــوي  ي (  الرب ةةةي  فةةةرح موسةةةىيت الشةةةي  علةةةي مصةةةطفى  )بةةةدون تةةةار 

 عمَّان.
   دار الفكر العربل  القاهرة.أسُس البحث االجتماعي  م(  1962نكي  مجاليت يس  السيلد  )

  دام برنــامج وورد العربــيتــأليُف البحــوث والرســائل الجامعيَّــة باســتخهةة(  1415الشةريت  أ ةةد بتةةار  )
 الرياض.
كيـف تكتـُب بحثـاً أو رسـالة: دراسـة منهجيَّـة لكتابـة البحـوث وإعـداد رسـائل (  م1982شليب  أ ةد  )

   الطبعة اخلامسة عشرة  مكتبة الره ة املصريَّة  القاهرة.الماجستير والدكتوراه
هةة(  أولويَّةات  1420اهلل  ) الر ن بن عبد ام  عبداهلليت العهراين  علي بن معهريت السرَّ  ال ويَّان  حممَّد بن عبد

-24هةة     1420مجةاد  اآلخةرة  51)عةدد  مجلَّة المعرفـةالبحث الرتبويل يف ونارة املعارف  
 (  الرياض.32

: طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادرهم(  1972ضيت  شو ي  )    دار املعارف  القاهرة.البحُث األدبيا
فـي التربيـة والعلـوم  أساسـيَّاُت البحـث العلمـي   م( 1992ملكاوي  فتحي حسن  )عودة  أ د سليمانيت 

   الطبعة الثالثة  إربد.اإلنسانيَّة: عناصر البحث ومناهجه والتحليل اإلحصائيا لبياناته
أسـاليُب م(  1981اهلل  خالةد أمة يت أبةو جبةارة  هةاين  )  رايبة  فونييت د )  نعةي يت احلسةن  رحبةييت عبةد

 بعة الثانية  اجلامعة األردنيَّة  عمَّان.  الطالعلمي  في العلوم االجتماعيَّة واإلنسانيَّة البحث
ةةةد نبيةةةل نوفةةةل منـــاهُج البحـــث فـــي التربيـــة وعلـــم الـــنفسم(  1969فةةان دالةةة   ديوبولةةةد    )   ترمجةةةة حممَّ
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 وآخرين  مكتبة األالو املصريَّة  القاهرة.

ةةد علةةي عمةةر  ) ة املطبوعةةات    وكالةةمنــاهُج البحــث فــي الجغرافيــا بالوســائل الكميَّــة م( 1983الفةةرَّا  حممَّ
 الكويت.

  الطبعة السادسة  المرشُد في كتابة األبحاثم(  1991الر ن قاحل  ) اهلل عبد فودة  حلمي حممَّديت عبد
 دار الشروق  جدَّة.

 اض.  دار املري   الريمناهُج البحوث وكتابتهاهة(  1404القاضي  يوست مصطفى  )
حمةةةرَّم  34)عةةةدد  مجلَّـــة المعرفـــة تقةةةومي الطالةةةب  هةةةة( آفةةةاٌق جديةةةدة يف1419القةةةرين  علةةةي عبةةةد اخلةةةالق  )

 (  الرياض.77-62هة     1419
  دليةل  ةم مرشةور  كليَّةة دليُل إعـداد المخطَّطـات والرسـائل الجامعيَّـةهة(  1416جلرة الدراسات العليا  )

 العلوم االجتماعيَّة  الرياض.
   املكتبة األكاد يَّة  القاهرة.لبحوث العلميَّةأساليُبُُ إعداد وتوثيق ام(  1995د اسادي  حممَّد  )حممَّ 

  مكتبةةة األالةةو المــنهُج وكتابــة تقريــر البحــث فــي العلـوم الســلوكيَّةم(  1972اهلل  ) حممةود  سةةليمان عبةد
 املصريَّة  القاهرة.

  ف: دراســة منهجيَّــة لفــن  كتابــة الرســائل الجامعيَّــةخطــوات البحــث والتــأليم(  1986والةةدو  ويلةةيس  )
 ترمجة حممَّد كمال الدين  دار اللوا   الرياض.
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