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 عزيزي القارئ،،

بعد قراءتها وتطبيق ، بني يديك وحدة تدريبية حول أساليب كتابة البحوث وأوراق العمل

، دكتوراه طروحةأن تعد بحثاً أو ورقة عمل علمية أو رسالة ماجستير أو اميكنك ؛ أنشطتها

اإلنسانية  العلومفي جوانب التطوير، أو إعداد بحوث وأوراق عمل علمية بهدف التقومي و

 اخملتلفة.
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حتديات كثيرة في ظل الظروف واملتغيرات املتالحقة في شتى مجالت العالم عيش ي

لتدريب إلى ابحاجة  مما يجعل املهتمني بها ،العلوم اإلنسانيةمجاالت في خاصة احلياة، و

 املستمر حتقيقاً لنمو مهني متواصل، وإملام تام باملستجدات وتطوراتها. 

حث ب باخلطوات العلمية املتبعة لكتابة لتعريف قارئه ؛الكُتيب اهذه احملاولة إلصدار هذ

؛ بهدف تعريف دكتوراه طروحةأو دراسة أو ورقة عمل علمية، أو رسالة ماجستير أو ا

املهتمني بهذ اجملال وتدريبهم بصورة مسيره ومختصره على خطوات البحث العلمي، للتيسير 

على الباحثني والراغبني في دخول حقل إعداد البحوث، بحيث يكون هذا الكتيب دليل 

 اإلعتماد عليه.استرشادي مختصر ميكن 

الكُتيب  امصطلح (بحث) أو مصطلح (دراسة) في هذعمال جتدر اإلشارة إلى أن است

إلعداد وعملية ن املقصود من ذلك هو شرح خطوات علمية ال يشير إلى معنى مختلف، وأ

 من ذلك. أيرقة عمل أو وبحث أو دراسة أو 

 

علمية في العمل وأوراق ال البحوث إعدادالهدف من دراسة أساليب وميكن اإلشارة إلى 

 :ياآلت

 

 اإلملام باملفاهيم واألسس واألساليب التي يقوم عليها البحث العلمي.  �

وصياغة فروضها، واختيار أنسب  ،ملشكلة معينة، وحتديدها :االختيار السليم �

 األساليب لدراستها والتوصل إلى نتائج يوثق من صحتها.

لقراءة التحليلية الناقدة للبحوث وملخصاتها، وتقييم ل الالزمةاخلبرات اكتساب  �

 نتائجها. 

 .باحلقل التربويتأصيل فكرة العلم والبحث العلمي عند اخملتصني  والعاملني  �

إمكانية املشاركة في املؤمترات وامللتقيات واملسابقات التربوية ببحوث وأوراق عمل  �

 علمية.
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واألساليب العلمية للوصول إلى حقائق جديدة ق ائهو استخدام الطر البحث العلمي

والتحقق منها، واإلسهام في منو املعرفة اإلنسانية، وقد مر تطور ذلك عبر مراحل زمنية 

 ة، والتفكير القياسي/ االستنباطي...،متعددة، بداً باحملاولة واخلطأ، اللجوء إلى السلط

 وأخيراً الطريقة العلمية، أو املنهج العلمي في البحث.

في صورة مجموعة من أو املنهج العلمي في البحث الطريقة العلمية ميكن وصف و

 :التاليةاخلطوات ومن أمثلتها اخلطوات 

 حتديد املشكلة. -

 جمع البيانات واملالحظات املتصلة باملشكلة وتنظيمها. -

   الفروض املناسبة . وضع -

 اختيار أنسب هذه الفروض. -

    اختبار صحة الفروض. -

 أو حلول للمشكلة.نتيجة الوصول إلى  -

 النتائج أو احللول في مواقف جديدة. توظيف -

 

مجموعة من االجتاهات العلمية متيز األفراد هناك وكجزء ال يتجزأ من هذه اخلطوات 

 الذين ميارسون املنهج العلمي في حل ما يعترضهم من مشكالت.

ومن هذه االجتاهات العلمية الهامة: التفتح العقلي، وحب االستطالع والرغبة املستمرة  

وعدم التسرع في  والتحرر من اخلرافات،واملوضوعية، في التعلم، والدقة، واألمانة العلمية، 

 إصدار القرارات وبنائها على أساس من األدلة الكافية الصحيحة.

يقة العلمية ليس ثابتاً، فالبعض قد مير في ممارستها اجلدير بالذكر أن عدد خطوات الطر

حلل املشكالت بخطوات أقل، والبعض قد مير بخطوات أخرى فرعية. واملشكالت كما نعلم 

تختلف طبيعتها من حيث السهولة والصعوبة والبساطة والتعقيد، وكذلك يختلف األفراد 

 .كاريةمن حيث استعداداتهم وخبراتهم وقدراتهم االبت

كن مالحظة اخلطوات املنطقية والعلمية لعمل البحوث والدراسات من خالل الرسم ومي

 :تيالتوضيحي اآل
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 عنوان البحث.

وعليه ينبغي أن تتوافر فيه االعتبارات  يها البحثهو اخلطوط العريضة التى يقوم عل

 تية:اآل

، ويعطي وصفاً موجزاً للمشكلة عن موضوع البحث دقيقاً يعبر العنوان تعبيراً أن -

 دون تطويل.

الوقوف  ن القارئ مندقيقاً بحيث ميكّأن يكون عنوان البحث واضحاً ومحدداً حتديداً  -

 على اجتاه البحث ومحتواه. 

 ممالً.ال يكون العنوان قصيرا مخال وال طويال أ -

تكون و ال  لغة العلمية البسيطة والسليمة والسهلة.لبا ألفاظهو تهصياغتختار  أن -

 مجازية (خيالية).

 يحتوي العنوان على مصطلحات حتتمل أكثر من معنى.ال أ -

بدراسة ....... ..... حتليل لـ فيل دراسة مثجتنب كتابة الكلمات التى اللزوم لها  -

كما أن أن هذه البحوث ماهى إال دراسات،  يهىلبدألن من ا ،حتليلية..........

 انية... تشير إلى منهجية البحث.ليلية أو جتريبية أو ميدكلمة حت

 النتائج والتوصیات

 تحلیل البیانات

 البحث إجراءات

 جمع البیانات أدواتتحدید 
 تحدید المجتمع والعینة

 الفكري اإلنتاجمراجعة 

 الفرضیات

 التساؤالت

 مشكلة البحث

 خطوات البحث العلمي
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 تخمني.  يأل اًأو مفتوح اًأال يكون عام -

 العنوان.  فيمواجهات ك األسماءأن تخدم  -

 الكلمات األساسية فى بداية عبارة العنوان.  عأن توض -

 

د ووضوح، ويحد قةبداملوضوع العنوان اجليد يجب أن يصاغ صياغة تصف من هنا ف

 ومن أمثلة ذلك:بإيجاز. ومجاله  تهطبيعة البحث ومشكل

املنظومة  توظيفنحو مملكة البحرين  فيرس الثانوية ااجتاهات طالب املد •

 . لكترونيةاإل

الناقد والتحصيل في الرياضيات  برنامج مقترح في احلاسب اآللي لتنمية التفكير •

 لدى طالبات الصف الثاني الثانوي.

 املضامني التربوية املستنبطة من سورة القلم وتطبيقاتها التربوية. •

 .في التعليم تفاعلية مراكز مصادر التعلم ودورها في توظيف خدمات اإلنترن •

فاعلية استخدام الوسائط املتعددة في تدريس مقرر الفقه لتالميذ الصف السادس  •

 .انحوه ماالبتدائي واجتاهاته

 .نظريات التعلم وتطبيقاتها في تعليم اللغة العربية في املدرسة اجلزائرية •

  .دارس األهلية مبدينة الرياضامللكتروني في اإلواقع استخدام التعليم  •

 

 
  اقترح عنواناً آخر

 .املقدمة

 : ماذا؟ وملاذا؟ وكيف؟اآلتي عنأن يجيب  في مقدمة بحثه يحاول الباحث

يبدأ عادة بتحديد املشكلة و ،أسباب اختياره للموضوعو ،موضوع بحثه يبني الباحث

 ، ويوضح املنهجية التي سوف يتبعها في إجراء البحث.صياغة عامة في )سبب البحث(

 مثال: عنوان.

 برنامج مقترح الكتشاف املوهوبني ورعايتهم في مراكز مصادر التعلم 

 .االبتدائية البحرين مملكة دارسمب
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، تلقي الضوء على مجال املشكلة وأهمية معاجلتهان املقدمة إوبعبارة أخرى ميكن القول 
ستفادة مع اإلشارة إلى الفوائد التي ميكن اال ،شعور الباحث بها وماواحلاجة إلى دراستها 

 وعلى الباحث عند كتابة املقدمة أن: ،ها من النتائج التي سنتوصل إليهامن

 يعرض فيه تاريخ املشكلة مع استعراض آراء التربويني للقارئ اًنظري اًيقدم متهيد -

 والدراسات املرتبطة بهذه املشكلة. 

 بحثه. إلى يوضح فيها الباحث بعض األفكار واملفاهيم ذات الداللة بالنسبة  -

هذه املقدمة بعض الثغرات واملشكالت امللحة القائمة فى اجملال والتى  فييوضح  -

 .يةثحتتاج إلى قرارات وحلول بح

نتهى إليها امراجعة الدراسات واآلراء املرتبطة باملشكلة توصلنا إلى النتائج التى  -

ضها البعض وعالقتها الدراسات بع بنيوتظهر نوع العالقة املوجودة ، الباحثون

 ضعف التى أثارت الدراسة احلالية.القوة وال جوانب، كما تبني حث احلاليبالب

اغة املشكلة صياغة كاملة يراء والدراسات إلى صيؤدي هذا االستعراض لتلك اآل -

 واضحة محددة.

يتضح من االستعراض السابق الهدف من البحث وذلك عند حتديد املعلومات الناقصة  -

 القصور التى سوف يعاجلها البحث. أو جوانب

  .البحث ةأحياناً كلمة خلفية البحث أو خلفية املشكلة بدالً من مقدم تُستعمل -

أو معروض بالتفصيل فى  ،بالنسبة ملن يقرأ البحث اًإذا كان اإلطار النظرى مألوفف

(خلفية في الكتابة عنه بالتفصيل  فمن غير الضروريالعديد من املراجع سهلة التواجد؛ 

 البحث). 

 هافيجب أن يعرض خطوط حتمل أال يعرفها القارئيإذا كان البحث يتناول نظرية أما 

 . )مشكلة البحث(الدراسة ثم تعرض خلفية ، دمةقاألساسية فى امل

 تهعلى مالحظ اًكما ميكن أن يقوم الباحث بدراسة استطالعية إذا كان البحث قائم

 حدد املشكلة.يامليدان وذلك ليؤكد هذه املالحظات ثم  الشخصية في
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 .املشكلة البحث

أو احملور األساسي الذي يدور حوله  ،هي مركز البحث وبعبارة أخرى هي جوهر البحث

، رين أهمية البحثن املشكلة هي التي توضح لآلخأل ؛وحتديد املشكلة أمر مهم ,لبحثا

 ومدى االستفادة من نتائجه. ،وإطاره ،التربوي هومحتوا ،ومجاله

تصاغ على  أن أو ،فإما تصاغ في عبارة تقريرية :وهناك أسلوبان لصياغة املشكلة

 شكل سؤال.

تكون النتائج التي يتم التوصل  حتى ،ويفضل الباحثون صياغتها في شكل أسئلة

 .هذه األسئلة هي إجابات مباشرةعبر اإلجابة عن إليها 

ة يعند اختياره ملشكلة بحث يراعيها أنوهناك بعض األمور التي ينبغي للباحث 

 :يأتي األمور ماه ومن أهم هذ ،وحتديدها

 .يوجد دافع قوي وميل لدى الباحث نحو دراسة املشكلة أن .1

 مام الباحث .أتكون مشكلة البحث واضحة ومحددة  أن .2

يمة علمية وعملية في يختار الباحث املشكلة التي يؤدي حلها إلى إعطاء ق أنيجب  .3

 .ميدان البحث

 .ال تكون من خيال الباحثأو ومشكالتهترتبط املشكلة بواقع اجملتمع  أن .4

 .ون املشكلة جديدة لم تدرس من قبلتك أن .5

 .ن حيث قدراته العلمية والبحثيةم، تكون في مقدور الباحث واستطاعته أن .6

 

 .مصادر احلصول على املشكلة

ميكن القول أن مرحلة اختيار الباحث ملشكلة تربوية تصلح للبحث والدراسة من أهم 

 : حتديديعتمد عليها هنوحتديدها أكثر صعوبة أل ،وهي مسألة صعبة مراحل البحث التربوي.

نوع املنهج أو ، ونوع الوثائق واملراجع واملعلومات، وووسائل جمع البياناتعينة البحث، 

 اخلطوات التى يسير عليها البحث. 
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 وميكن إيجاز أهم مصادر احلصول على مشكلة في: 

: الدراية الكاملة مبجال التخصص وهي اخللفية الرئيسية للقدرة على التخصص .1

 اختيار مشكلة البحث.

والدراسات السابقة التى أجريت  الدراسات السابقة: أي االطالع واإلملام بالبحوث .2

على دراية باملشكالت التى مازالت حتتاج الباحث  فيكون ،مجال التخصص في

البحوث السابقة والرسائل بنتائج  ي بعض احلاالت تنتهيإلى دراسة وبحث، وف

 على لعدم توافر قدرة الباحث املبتدئ أوؤكدة، وذلك لعدم توافر البيانات، غير م

 حتليلها والوصول إلى نتائج.

وجود مشكلة تثير حب استطالع الباحث حللها... أو تؤرقه وجتعله يفكر في حل  .3

 لرغبة في تطوير أمر ما.إلى ا وألها... 

 .اجلامعية والبحوث العلمية في نهاية الرسائلتوجد  التياملقترحات  .4

في بعض احلاالت تكون املشكالت او املوضوعات من األهمية بحيث حتتاج إلى  .5

 للوصول إلى نتائج يعتمد عليها.أكثر من بحث واحد 

يها جه فيوا التييومية ال هاملالحظات امليدانية للباحث وخبراته فى امليدان وجتارب  .6

 . مشكالت فعلية تتطلب حالً

املشروعات ، اجلودة، مفهوم القيادةمثل: مصطلحات جديدة في التخصص  .7

 .وما شابه .، التعليم اإللكتروني..الصغيرة

 

والتراث العلمي والنظري املتوافر بني يديه اهتمامات الباحث العلمية والفنية كذلك 

حلقات املناقشة أو الندوات او املؤمترات فضالً عن  ،صدر من مصادر احلصول على املشكلةم

 العلمية أو الفنية.

اختلفت مفهوم  أوو قضية أختالف وجهات النظر حول موضوع ااملشكلة من وقد تنبع 

 مع ما هو موجود فى امليدان.  فيها ساتاوالدرالبحوث 
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 حتديد املشكلة.

 أساسيني: ضمن حتديد املشكلة جانبنيويت

 واسعة متعددةمبعنى أال تكون املشكلة . أطرافهمدى اتساع املوضوع وتعدد  :أولهما

 غير قادر على االنتهاء من البحث. نفسه اجلوانب كثيرة التفاصيل بحيث يجد

: حتديد معنى املصطلحات املستعملة فى صياغة املشكلة مبعنى تعريف ثانيها

 . وتفسيرها بحيث تصبح قابلة للقياسفى الدراسة املصطلحات املستخدمة 

 

 اغة املشكلة.يص

أن تصاغ املشكلة فى وضوح ، بحيث تعبر عن مضمون املشكلة وميكن أن تصاغ ينبغي 

 :قتنييبطر

إلى محاولة الكشف عن  عا الباحثد هذا ما"أن تصاغ عبارة تقريرية... كأن نقول  .1

 ".طريقة تدريس التربية الفنية  فيصياغة سلوكية  األهدافأثر صياغة 

فاعلية مراكز مصادر  أو أن نقول "هذا ما جعل الباحث يفكر في أهمية دراسة

في مدراس في التعليم  تفي توظيف خدمات اإلنترنومساهمتها التعلم ودورها 

  مملكة البحرين".

اغة ، وهذه الصير ... ويهدف البحث اإلجابة عليهاو أكثأصورة سؤال  فيأن تصاغ  .2

كلة فى صورة سؤال يتطلب بالضرورة شن عرض املجتعل املشكلة واضحة ودقيقة أل

 وجود إجابة محددة . 

طريقة  في"ما األثر املترتب من صياغة األهداف صياغة سلوكية  ن نقول...أك

  تدريس التربية الفنية؟"

أو أن نقول " في ضوء ذلك كله ميكن القول إن الدراسة حتاول اإلجابة عن مدى 

في التعليم في  تفاعلية مراكز مصادر التعلم ودورها في توظيف خدمات اإلنترن

 ". ؟رس مملكة البحرينامد
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 ميكن القول إن حتديد املشكلة يتطلب:ومما سبق : خالصة

 أو التكرار.سم بالغموض ، أو التشعب، تاالبتعاد عن املشكالت التى ت .1

 جابة محددة. إصياغة املشكلة على هيئة سؤال تتطلب وجود  .2

 قة. حتديد املشكلة وصياغتها بد .3

 تعريف املصطلحات املستعملة فى صياغة املشكلة بدقة ووضوح.  .4

 .ثبأى بح مهالنقاط يسترشد بها الباحث عند قياهذه 

لى حد بعيد فى صياغة فروض أن حتديد املشكلة وصياغتها يساعد إجتدر اإلشارة إلى 

 البحث.

 

 

 أخرى شكلةضع مثال مل 

 .البحثتساؤالت 

تنبثق من املشكلة واإلجابات عنها ميكن  ،أسئلة البحث هي أطروحات يطرحها الباحث

إال بعد ها نأن متثل حلوالً للمشكلة، واألسئلة التي يضعها الباحث ال يستطيع اإلجابة ع

 االنتهاء من بحثه.

البحث بوضوح بأن يختار الباحث مفردات ومصطلحات تُعبّر أسئلة وينبغي أن تُصاغ 

 ما يلي:لألسئلة .  ومن أمثلة الصياغات الضعيفة وتساؤالتها بدقة عن مضمون املشكلة

 أثر التربية الدميقراطية في كسب املتعلم للمهارات االجتماعية.ما  -

 الدراسة. مشكلةمثال: 

ن مشكلة الدراسة تتمثل في : حاجة إفي ضوء ما سبق ميكن القول 

كفاياتهم في مجال  لتعلم لبرنامج تدريبي مقترح يطوراختصاصيي مصادر ا

 اكتشاف املوهوبني ورعايتهم في مدراس مملكة البحرين.
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 االبتكار واإلبداع والتفوق العقلي وبعض املتغيرات االقتصادية.العالقة بني ما  -

 

حتتوي على ألفاظ ليس لها مدلول معني مُتفق عليه التساؤالت ومن الواضح أن هذه 

 األمر الذي يزيد من صعوبة حتديد السلوكيات املرتبطة بها، ووسائل قياسها.

 :يلياملوضوعية التي ميكن قياسها ما التساؤالت ومثال لبعض 

 نترنت في التعليم مبراكز مصادر التعلم؟إلى أي حد يتم توظيف اإل -

نترنت خدمات اإلفي توظيف ومساهمتها كز مصادر التعلم امرفاعلية ما مدى  -

 ؟التعليمللطلبة في 

 ؟ي حد يتم استخدام التعليم اإللكتروني في املدارس األهلية مبدينة الرياضأإلى  -

 

 

 ضع تساؤالت للمشكلة التي وضعتها سابقاً 

 .البحثفروض 

هي توقعات للباحث متثل حلوال للمشكلة، ال يصوغها الباحث من محض خياله، أمنا 

 السابقة.طالعه على البحوث والتجارب افي ضوء خبراته وقراءته و

فرض تفسير أو حل مُحتمل للمشكلة التي يدرسها الباحث، ولكن صحته أي أن ال

 أسئلة الدراسة:مثال: 

 من خالل مشكلة الدراسة السابقة ميكن طرح التساؤالت التالية: 

 ما أهمية مراكز مصادر التعلم في مجال اكتشاف املوهوبني ورعايتهم؟.1

ما احلاجات التدريبية الختصاصيي مصادر التعلم في مجال اكتشاف .2

 املوهوبني ورعايتهم مبراكز مصادر التعلم في مدراس مملكة البحرين؟
في مجال اختصاصيي مصادر التعلم املقترح لتطوير كفايات ما البرنامج .3

 اكتشاف املوهوبني ورعايتهم ؟
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حتتاج إلى حتقق وإثبات، ولذلك يستخدم الباحث الوسائل املناسبة جلمع احلقائق والبيانات 

 التي تُثبت صحة الفرض أو تدحضه.

موضع  وتعد الفرضية" إجابة محتملة أو مؤقتة ألحد أسئلة البحث، ويتم وضعها

 االختبار، وتوفر عملية جمع البيانات وحتليلها طريقة لقبول الفرضية أو رفضها"

ومن املهم أن تصاغ الفرضية قبل البدء بجمع البيانات لضمان عدم التحيز في   

 إجراءات البحث. وعلى هذا  ميكن القول أن الفروض:

 حلول ممكنة وإجابات محتملة ألسئلة البحث. -

 .عشوائيةة وليست مجرد تخمينات تستمد من أسس علمي -

 تدل الباحث على مدى قدرته على اختبارها. -

 

 للفرض اجليد عدة خصائص هي:

أن يكون الفرض متسقاً مع احلقائق املعروفة سواء كانت بحوثاً أو نظريات علمية.  .1

وفي ضوء ذلك يُعتبر الفرض التالي غير جيد: "معلمو العلوم غير القادرين على 

 العربية الفصحى ال يتمكنون من تدريس العلوم". احلديث باللغة

أن يُصاغ الفرض بطريقة متُكّن من اختباره وإثبات صحته أو دحضه، وفي ضوء ذلك  .2

يُعتبر الفرض التالي غير جيد: "مُدرسو اللغة العربية باملدارس االبتدائية ال يتوفر 

 لديهم قدر كاف من التمكن ميكنهم من التدريس اجليد لها".

الصياغة تتضمن حتيز مبدئي من الباحث ضد هؤالء املعلمني، ولذلك إذا أراد  فهذه .3

أن يختبر مستوى متكنهم يضع اختباراً غاية في الصعوبة وتأتي النتائج لتُثبت صحة 

 فرضه، كما أنه لم يحدد املستوى الذي يراه داالً على متكُّن املعلم.

ضوء ذلك يُعتبر الفرض التالي أن يُصاغ الفرض في ألفاظ سهلة محددة بدقة، وفي  .4

 داخل الفصل على املوقف الكلي فيه". الطالبغير جيد: "يتوقف توافق 

ينبغي أن يحدد الفرض عالقة بني متغيرات معينة. ومن أمثلة الفروض التي توضح  .5

املرحلة  طلبةمثل هذه العالقة: " استخدام شرائط الكاسيت في تعلم اللغة العربية ل

 ا يؤدي إلى زيادة التحصيل فيها "االبتدائية العلي

 

 ميكن صياغة الفروض في إحدى صورتني:
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  ي عبارات تقريرية مباشرة "موجهة"صياغة الفرض ف .1

شكل جملة  في، وعادة ما تصاغ توضح أن هناك عالقة بني متغيرين فروض وهي

 خبرية، مثل :

في التحصيل الدراسي  0.01 <" توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -

الذين يدرسون موضوعات العلوم باستخدام أسلوب التجريب  طلبةلصالح ال

 الذين يدرسونها بأسلوب الشرح النظري ". طلبةالعملي في مقابل ال

" يكون مستوى القلق عند الطالب الذين ميلكون درجات ذكاء عالية أعلى من  -

 كاء منخفضة"مستوى القلق عند الطالب الذين ميلكون درجات ذ

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني األساس االقتصادي واالجتماعي لطالب  -

 فيالكليات النظرية، واألساس االقتصادي واالجتماعي لطالب الكليات العملية 

 البحرين.

 الذكاء عامل أساسي من عوامل التفوق في التحصيل الدراسي. -

 

هذه البد أن يقرر ابتداء هل سوف  حث أن يختبر الفروض املباشرةاولكي يستطيع الب

يختبرها كميا أو كيفيا؟ فإذا كان البحث تاريخيا، أو وثائقيا، فإنها تبقى على صياغتها 

ويكون اختبارها كيفيا، وذلك بالبحث عن األدلة والبراهني التي تثبت قبول الفرض أو عدم 

 قبوله.

) ن اختبارها يكون ( كمياًإ( غير وثائقي) ف أو وصفياً أما إذا كان البحث جتريبياً

( االختبارات) التي تقيس مقدار الفرق  بد من تطبيق بعض املعاجلات اإلحصائية وهنا ال

بني املتغيرات أو العالقة بينهما قياسا يستطيع الباحث مبوجبه أن يقبل الفرض أو ال يقبله، 

 إحصائية. وهذا يتطلب من الباحث أن يعدل ويحول صياغة الفروض املباشرة إلى فروض

 صياغة الفرض في صورة صفرية مثل :  .2

في التحصيل الدراسي  0.01 <" ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -

الذين يدرسون موضوعات العلوم باستخدام أسلوب التجريب العملي  الطلبةبني 

 وأقرانهم الذين يدرسونها بأسلوب الشرح النظري ".

الصف األول  لطلبةليس هناك فرق ذو داللة إحصائية في التحصيل الدراسي  -
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 بها. افي الروضة وبني الذين لم يدرسو ااالبتدائي وبني الذين درسو

ال توجد فروق ذات داللة في مستوى القلق بني مجموعات الطالب يرجع إلى  -

 درجات الذكاء.

ر يل التباين، أو اختبااختبار حتل وبتطبيق املعاجلات اإلحصائية مثل:( اختبار" ت" أو

 " أو مقاييس االرتباط) يتوصل الباحث إلى قبول الفروض أو عدم قبولها.مربع " كاي

إذن الفرض الصفري يفيد بعدم وجود عالقة أو فارق بني متغيرين، وان وجود عالقة 

 ستكون عالقة بطريقة الصدفة وليست حقيقية

ن من الصعب على الباحث أن يفرض املباشر، ألري أكثر دقة من الفرض والفرض الصف

فرضا مباشرا في بداية بحثه لعدم قدرته على جمع معلومات وبيانات تؤهله إلى إصدار 

حكم أولى على وجود هذه الفروق، ومن ناحية أخرى فان الفرض الصفري أسهل في القياس 

وض الصفرية يكمن والتحقيق، ولذلك يفضل االعتماد على مثل هذه الفروض.لكن عيب الفر

انه من النادر أن تعرب عن توقعات الباحث احلقيقية بشان نتائج الدراسة، توقعات عن  في

 بصيرة ومنطق.

ال يسهل صياغة فرضياتها على شكل عالقة بني  التيوهناك بعض املشكالت 

 :تياملتغيرات: فمثال قد تصاغ مشكلة البحث في صياغة السؤال اآل

عن دراسة الكيمياء؟ وعنها ميكن صياغة الفرضية على ما أسباب عزوف الطالب 

 الوجه اآلتي:

 هناك سببان لعزوف الطالب عن دراسة الكيمياء هما: 

ü تقدير الطالب لهذه املادة. معد 

ü  املواد األخرى. فيشعور الطالب بأنهم يحصلون على عالمات أعلى 

 فيولذلك قد ال يكون من الضروري قيام الباحث بصياغة فرضيات أحيانا، وقد جند 

البحث الواحد مزيجا من األسئلة والفرضيات، وهذا بالطبع يختلف باختالف نوع البحث 

 وأهدافه.

البحوث التجريبية أكثر لزوما منها  فيصورة فرضيات  فيويبدو أن صياغة املشكلة 

 البحوث األخرى. في
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 Assumptions .االفتراضات( املسلمات)

هي مجموعة من العبارات يضعها الباحث أساسا لبحثه، ويسلم بصحتها دون أن 

، فهي عبارة عن حقائق واضحة بذاتها، أو بديهيات ايحتاج إلى إثباتها وإقامة الدليل عليه

 .ال حتتاج إلى أن يقدم دليال عليها

لتعليم االبتدائي، فان البحث يستند إلى ففي البحث املقترح عن كفايات معلم ا  

 :تيةاملسلمات اآل

ü .باإلمكان حتسني أداء املعلمني عن طريق التدريب 

ü طلبةإن رفع كفاءات املعلمني يؤدى إلى حتسني تعلم ال. 

ü  املعلمون الذين ميتلكون الكفايات الالزمة ملمارسة التعليم يؤدون أدوارهم بطريقة

 أفضل من أولئك الذين ال ميتلكون هذه الكفايات. 

ومن املؤكد أن قيمة أية دراسة سوف تكون عرضة للشك إذا كانت افتراضاتها األساسية 

فرت بيانات ا إذا توموضع تساؤل، ومن هنا نقول: أن االفتراضات ال تعد مقبولة إال

موضوعية خاصة تدعمها، ومعرفة منطقية أو جتريبية، أو مصادر موثوقة، ميكن االطمئنان 

 إليها.

ومن األخطاء التي يقع فيها بعض الباحثني تضمني مخطط البحث الفتراضات ليست 

ذات عالقة بالبحث، فإذا كان العمر الزمني ألفراد الدراسة عامال غير مهم في تصميم 

لدراسة، فمن العبث تضمني مخطط البحث افتراضا يشير مثال إلى أن عمر األفراد يؤثر ا

 في سلوكهم.

عد أكذلك ال ينبغي على الباحث أن يعتمد على افتراض ال ميكنه الدفاع عنه، فإذا 

اض نه ال يستطيع االفترإالباحث نفسه اختبارا جلمع البيانات دون أن يختبر صدقه وثباته، ف

 الختبار صادق وثابت وميكنه االعتماد عليه.ن هذا اأب

 

 .البحثأهداف 

توضح  األهداف هي التي جتيب عن سؤال الباحث لنفسه: ملاذا يجرى هذا البحث ؟ أي

 بإجراء بحثه. هما يسعى الباحث للوصول إلي
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حتديدهم لألهداف أنهم يضعون أهدافا  دومن األخطاء التي يقع فيها الباحثون عن

غامضة، وليست مرتبة حسب أهميتها، وأحيانا يضمنونها أهدافا تخرج عن نطاق املشكلة 

 املدروسة.

 ن أهداف البحث يجب أن تكون:أوباختصار ميكن القول ب

 محددة، ميكن قياس مدى حتققها. -

 .وتساؤالتها دقيقة، وثيقة الصلة في ارتباطها مبشكلة البحث -

 واقعية قابلة للتحقيق في ضوء اإلمكانات الزمنية واملادية املتاحة. -

 

 

  ضع أهدافاً لدراستك 

 .أهمية البحث

 Importance of the Research 

يصل الباحث من خالل املقدمة إلى األهمية العلمية والتطبيقية لقيامه بالدراسة، ويعطي 

يحاول الباحث  أي، من األدلة واألسباب ما يؤكد هذه األهمية ويبرزها ويدعو إلى إجراء بحثه

أن يعطي مسوًغاً إلجراء بحثه، وذلك في مقدمة البحث أو في اجلزء التمهيدي منه والذي 

 .يسبق عرض املشكلة، أما هنا فإن الباحث يحاول أن يبرز أهمية البحث في نقاط محددة

 ؟البحثما الفائدة العلمية والتربوية التي ستفيد جراء القيام بهذه الدراسة أو  أي

 . تهدف هذه الدراسة إلى:أهداف الدراسةمثال: 

 

اختصاصيي مصادر التعلم دراسة احلاجات التدريبية الالزمة لتطوير كفايات .1

 في مجال اكتشاف املوهوبني ورعايتهم.

اختصاصيي مصادر التعلم حصر احلاجات التدريبية الالزمة لتطوير كفايات .2

 في مجال اكتشاف املوهوبني ورعايتهم.
ي فاختصاصيي مصادر التعلم تصميم برنامج تدريبي مقترح لتطوير كفايات .3

 مجال اكتشاف املوهوبني ورعايتهم.
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 .حدود البحث

 Delimitation of the Research 

ينبغي أن يوضح الباحث حدود بحثه، وذلك فيما يتصل بجوانب املشكلة       

 ومجالها، والعينة أو األفراد أو املؤسسات التي سيشملها البحث.

حتقيق أهداف البحث، وجتنب  فيتركيزه  علىويساعد وضع الباحث حلدود بحثه 

 التعميم الزائد، أو تعميم النتائج إلى أبعد من حدود البحث املكانية والزمنية واجملتمعية.

 :تيةوميكن تصنيفها بالصورة اآل

 احلدود اجلغرافية للبحث: -

: محافظة العاصمة مثالً .وحدودهانطقة التي سيشملها البحث بها حتديد اسم امل ويقصد

 في مملكة البحرين.

 احلدود الزمنية: -

: يقتصر هذا البحث مثالً يحدد الباحث الفترة الزمنية التي سيغطيها البحث. أنوتعني 

 2010سنة  إلى 1995منذ  البحرينيفي اجملتمع  ةاملعلوماتيعلى دراسة محو األمية 

 :.  تتمثل أهمية هذه الدراسة فيأهمية الدراسةمثال: 

في مجال البحث عن احلاجات  توجد دراسات سابقةال حسب علم الباحث أنه .1

 ورعايتهم في مجال اكتشاف املوهوبنيالختصاصيي مصادر التعلم التدريبية 

 نظراً لتأثر العملية تطرق إلى هذا املوضوعيالبحرين، مما جعل الباحث مملكة في 

 يها.ف و إيجاباًأؤثر سلباً يمما  االتربوية به
 إعداد برامج في القصور مواطن ديحتد فيالدراسة مهمة كما أن هذه .2

 .ورعايتهم املوهوبني الطلبة باكتشاف تعلقي ماي فاختصاصيي مصادر التعلم 
 توظيفي علاختصاصيي مصادر التعلم  في مساعدةهذه الدراسة  ستسهمو.3

 .املوهوبني مع تتناسب التي املبتكرة اإلبداعية التربوية قائوالطر ساليباأل
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 احلدود املوضوعية : -

: مشكلة األمية لها مثالًيحدد الباحث العناصر األساسية التي سيدرسها في بحثه  أن

عوامل ، يةعوامل اجتماع، عوامل اقتصادية، أسباب كثيرة ( عوامل تربوية تعليمية

بل يذكرها في  ها،كليتصدى الباحث لدراسة العوامل  أنوليس من املعقول  ،الخونفسية...

تلك العوامل املترابطة في تخصص بحثه حتى يعطيه حقه  بحثه ويتعمق في جانب واحد من

 من البحث والدراسة.

 ويُفضل أن يوضح الباحث تبريرات هذه احلدود (احملددات).

 ة:تيكفايات معلم التعليم االبتدائي، ميكن للباحث أن يضع احلدود اآلمثالً في دراسة    

 التعليم االبتدائي.سوف تقتصر الدراسة على معلمي احللقة األولى من  -

 املعلمني الذين يحملون مؤهالت تربوية. -

 ثالث سنوات. علىال تزيد خبرتهم  -

 الكفايات األساسية دون اخلوض في الكفايات اخلاصة مبعلمي كل مادة. -

مما سبق يالحظ أن هذه احلدود هي حدود طوعية يفرضها الباحث على نفسه، وهذا 

 محددة. ميكنه من توجيه اهتمامه لنقاط أساسية

 

  Terms of search .حتديد مصطلحات البحث

من املهم توضيح املقصود باملصطلحات املستعملة في البحث حتى ال يساء فهمها، أو 

 أن تفهم بداللة غير الداللة املقصودة بالدراسة.

وينبغي أن يضع الباحث تعريفاً إجرائياً لكل مصطلح من املصطلحات األساسية لبحثه 

 لبس في فهم ما يعنيه الباحث. لكي ال يحدث

فمثالً: عندما يدرس الباحث " أثر أسلوب التعلم باالكتشاف في تنمية التفكير العلمي 

الصف السادس االبتدائي " فإن الباحث يقوم بوضع تعريفات  طلبةوالدافعية لإلجناز لدى 

"الدافعية إجرائية ملصطلحات مثل: "أسلوب التعلم باالكتشاف"، و"التفكير العلمي"، و

 لإلجناز".
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ولذلك يلزم أن يقوم الباحث بتعريفها بطريقة محددة تشير إلى الدالالت التي أعطيت 

لها في هذه الدراسة، وهذا التعريف ميثل حتديدا لنتائج الدراسة بحيث ال تصلح لتعميمها 

 خارج حدود هذا التعريف. 

 

 .اخلطوات اإلجرائية للبحث

ما ذلك شمل وإجراءاته، وييحدد الطالب في هذا اجلزء من اخلطة خطوات تنفيذ بحثه 

 :يأتي

 جتريبي ). –وصفى  –حتديد املنهج املستخدم ( تاريخي  -

 عينة البحث وأساليب اختيارها (عشوائي مثالً أو غير عشوائي). -

 أساليب ضبط املتغيرات التي يُحتمل أن تؤثر في نتائج البحث. -

 مهم املستعملةت البحث، وأساليب ضبطها إحصائياً: فإن حتديد األداة حتديد أدوا -

، ومن املهم أن يتسق اختيارها وينبع من الهدف من البحث، وحتديدها ليس بيد جداً

هما اللذان يحددان أداة البحث،  ،اختياره، فالهدف من البحث واملوضوعأو  الباحث 

ما ك هاوقد يقع الباحث في خطأ عندما يختار األداة بسبب سهولة تطبيقها أو انتشار

 .يحدث مع االستبانة

 .وتفسيرها األساليب اإلحصائية التي سيتبعها في رصد نتائج البحث -

 

 

 مثال: إجراءات الدراسة.

  ورعايتهم في مملكة البحرين.دراسة األساليب املعتمدة في اكتشاف املوهوبني.1

في موضوع اكتشاف ختصاصيي مصادر التعلم دراسة احلاجات التدريبية ال.2

 .اختصاصيي مصادر التعلماملوهوبني ورعايتهم من وجهة نظر 
الختصاصيي مصادر تصميم أداة (استبانة) حلصر االحتياجات التدريبية .3

حتليل االحتياجات القائمة في مجال اكتشاف املوهوبني ورعايتهم، وفق التعلم 

 على مبدأ الكفايات وعرضها على محكمني وتعديلها في ضوء آرائهم
4. 
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 ضع إجراءات  لدراستك  
 .ةعينالو الدراسةمجتمع 

 ،سواء أكانت هذه املفردات بشراً ،جميع مفردات الظاهرة املراد دراستها واجملتمع: ه

 .غير ذلك مأ ...أنشطة تربوية مأ ،كتباً مأ

يحدد حجم  أنويجب  ،اجملموعة التي يختارها الباحث من أفراد اجملتمعالعينة: هي 

 تاوقد يستعني الباحث بالبحوث والدراسات واخلبر، العينة وسبب اختيارها بصورة مقنعة

 السابقة في تبرير اختياره لعينة بحثه.

 

 )الدراسةاملنهج املتبع في (منهج البحث 

 هويجب علي ,في دراسة موضوعة سوف يعتمدهيحدد الباحث نوع املنهج الذي  أنيجب 

 أو ،املنهج التجريبي وأ، املنهج التاريخيو أ، وصفيالاملنهج : هيذكر املنهج الذي اختار أن

إلى تصنيفات  وتصنيف األبحاث التربوية نه سيعتمد على أكثر من منهج من هذه املناهج.أ

 عدة منها:

 وفق الغرض منها:

 التطويريالبحث  -  البحث األساسي  -

 البحث اإلجرائي -  يالبحث التطبيق -

 فيها: عملةوفق الطريقة املست

 البحث الوصفي -   البحث التجريبي -

 البحث التاريخي                        -  املقارن ببـيالبحث الس -

 وتعديلها إن لزم األمر في ضوء ذلك.وثباتها قياس صدق االستبانة . 4
ي فختصاصيي مصادر التعلم حتليل االستبانة ملعرفة احلاجات التدريبية ال. 5

 مجال اكتشاف املوهوبني ورعايتهم.
ختصاصيي مصادر تصميم البرنامج املقترح في ضوء االحتياجات التدريبية ال. 6

 .التعلم
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 .أدوات البحث

 في إجراء البحوث كثيرة ولكن أهمها: عملةاألدوات املست

 االستبانة. -

 االجتاهات.مقياس  -

 املقابلة. -

 بطاقات املالحظة. -

 االختبارات. -

 الوحدات أو النماذج. -

 املقابالت املقننة. -

 

 

------------------------------ 

 

في ضوء العرض السابق يتضح أن هناك عناصر أساسية يجب أن تتضمنها الدراسة 

 جية التيهاملنوقد يختلف الترتيب السابق لتلك العناصر حسب طبيعة املشكلة، وحسب 

 يتبعها الباحث في بحثه.

الذي يضعها وقد يتساءل الباحث املبتدئ عما إذا كان هناك فرق بني خطة البحث 

 والبحث نفسه؟ الباحث قبل عمل بحثه

أن خطة البحث خطوات فكرية منظمة ومرتبة ترتيبا منطقيا وفي ذلك ميكن القول 

إقرارها عند التنفيذ الفعلي للبحث، أما البحث يسترشد بها الباحث ويلتزم مبا جاء فيها بعد 

 ذاته فهو التقرير النهائي الذي يقوم الباحث بكتابته في ضوء خطة البحث.

من البحث ذاته أو هي الفصل األول (الدراسة) وفى األغلب األعم تكون خطة البحث 

مرة أخرى في ، ويعاد كتابتها مقدمة البحث (الدراسة) أو اجلزء التمهيدي لورقة العمل...

 مرجعياً ليجعلها إطاراً توصله إلى نتائج بحثه؛من بيانات ومعلومات  اضوء ما استجد عليه

 ملن يطلع على البحث من الدارسني أو الباحثني الالحقني.
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ن الغرض إصغرة، فاملرحلة اجلامعية األولى بعمل بحوث م ةحالة قيام طلب فيأما 

عادة ما يكون تدريبهم على مهارات البحث األساسية والضوابط التي  الرئيسي من إجرائها

ن الطالب مطالب بوضع إيجب أن يتبعوها عند قيامهم بأبحاث مستقبلية، وفى هذه احلالة ف

بعض عناصر خطة البحث في مقدمة بحثه املصغر مثل املقدمة وحتديد املشكلة، ومنهج 

 .البحث، وأدواته

 

 .النهائية محتويات البحث في صورته

 

ة إذا كانت الدراس : ويتضمن اخللفية النظرية التي تسبق الدراسة امليدانيةاإلطار النظري

نظريات وأفكار ، ومل عليه من مفاهيمتوما تش ميدانية أو إجرائية أو حتليلية...الخ.

 اجتاهات حديثة في مجال البحث.وودراسات سابقة 

 

 اإلطار امليداني ويتضمن:

أما في الدراسات امليدانية فيشرح ، األصلي للدراسة وكيف اختارهحتديد اجملتمع  -

 الطريقة التي اختار بها عينته ومبررات ذلك.

 هاعملحتديد األدوات التي سيقوم الباحث بتصميمها أو األدوات التي ميكن أن يست -

 .لإلجابة عن تساؤالت البحث

 .البحثق التي سيسلكها الباحث في تطبيقه ألدوات ائحتديد الطر -

 توضيح األساليب اإلحصائية في معاجلة بيانات البحث. -
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 أو ورقة عمل وأجزائها. يما يلي عرض أخر حملتويات دراسة وف

 

 : وفيها تبني املشكلة وأهميتها وأهداف البحث وفروضه ومصطلحاته.املقدمة .1

 إن لزم األمر. املرتبطة مبوضوع البحث السابقةلدراسات لموجز استعراض  .2

ق ائ: وفيها تعرض اإلجراءات املتبعة ومصادر وطرتصميم الدراسة وخطة سيرها .3

في البحث، والعينة  تعملةجمع البيانات واملعلومات، ووصف لألدوات املس

 في التحليل. املعتمدةوحجمها وكيفية اختيارها، واألساليب اإلحصائية 

واجلداول واألشكال، ، ويتضمن هذا اجلزء منت البحث عرض املعلومات وحتليلها .4

والواقع أن هذا اجلزء هو جوهر تقرير البحث. فمن خالل مناقشة النصوص 

العالقات  اجلداول واألشكال حتلل املعلومات بطريقة ناقدة وإيجاد عمالواست

 املهمة وتوضيحها.

 اعها.اتبمت ووصف لإلجراءات التي  ،عرض املشكلة، وفيها تُالنتائج واخلالصة .5

سية للبحث عبارة عن تقارير عن معلومات حقيقية مبنية على والنتائج الرئي

أو تقرير بقبول  ،حتليل للبيانات، واخلالصة هي إجابات عن التساؤالت املطروحة

 الفروض التي سبق وضعها أو رفضها.  والتوصيات التي قدمها البحث.
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 .إضافية في مجال إعداد البحوثمراجع وقراءات 

 

مناهج البحث في ). 1989( أحمد خيري كاظم، احلميد جابرجابر عبد  -

 .القاهرة: دار النهضة العربية، التربية وعلم النفس

 

 ،دليل الباحثني في إعداد البحوث العلمية). 2004(الهواري  سيد -

 .مكتبة عني شمس القاهرة:

 

مدخل ). 1999، محمد احمد عبد الدامي (الكندري عبد الله عبد الرحمن -

، 2، الطبعة مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانيةإلى 

 .الكويت: مكتبة الفالح

 

الشركة  القاهرة: ،مناهج البحث العلمي ). 2008( عدنان محمد عوض -

 .العربية املتحدة للتسويق والتوريدات

 

). 2007محمد عبد الرازق إبراهيم، عبد الباقي عبد املنعم أبو زيد ( -

 ، عمان: دار الفكر العربي.التربويمهارات البحث 
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 ختصر لبحث م) مثال 1ملحق رقم (

 

 بعنوان بحث

 برنامج مقترح الكتشاف املوهوبني ورعايتهم في مراكز مصادر التعلم

 .االبتدائية البحرين مملكة دارسمب

 

 

 مقدمة 

---------------------------------- 

---------------------------------- 

---------------------------------- 

 

 :الدراسة مشكلة

في ضوء ما سبق ميكن القول أن مشكلة الدراسة تتمثل في: حاجة اختصاصيي مصادر 

بني ورعايتهم في التعلم لبرنامج تدريبي مقترح يطور كفاياتهم في مجال اكتشاف املوهو

 مدراس مملكة البحرين.

 

 أسئلة الدراسة:

 ما أهمية مراكز مصادر التعلم في مجال اكتشاف املوهوبني ورعايتهم؟ .1

ما احلاجات التدريبية الختصاصيي مصادر التعلم في مجال اكتشاف املوهوبني  .2

 ورعايتهم مبراكز مصادر التعلم في مدراس مملكة البحرين؟
في مجال اكتشاف اختصاصيي مصادر التعلم ما البرنامج املقترح لتطوير كفايات  .3

 املوهوبني ورعايتهم ؟
 

 أهداف الدراسة:

دراسة احلاجات التدريبية الالزمة لتطوير كفايات اختصاصيي مصادر التعلم في  .1

 املوهوبني ورعايتهم. مجال اكتشاف

هذه املقدمة ملعرفة 

املوضوع وأسباب اختياره 

 وأهميتها وخلفية املشكلة
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ختصاصيي مصادر التعلم في مجال حصر احلاجات التدريبية الالزمة لتطوير كفايات ا .2

 اكتشاف املوهوبني ورعايتهم.
ال في مجاختصاصيي مصادر التعلم تصميم برنامج تدريبي مقترح لتطوير كفايات  .3

 اكتشاف املوهوبني ورعايتهم.

 
 أهمية الدراسة:

في مجال البحث عن احلاجات التدريبية  توجد دراسات سابقةال حسب علم الباحث أنه  .1

البحرين، مملكة في   في مجال اكتشاف ورعاية املوهوبنيالختصاصيي مصادر التعلم 

لباً ؤثر سينظراً لتأثر العملية التربوية به مما  تطرق إلى هذا املوضوعيمما جعل الباحث 

 يها.ف و إيجاباًأ
اختصاصيي  إعداد برامج في القصور مواطن ديتحدلالدراسة مهمة  كما أن هذه .2

 .ورعايتهم نيوبھاملو طلبةال باكتشاف تعلقي مايفمصادر التعلم 
 ساليباأل توظيف ىعلاختصاصيي مصادر التعلم  في مساعدةهذه الدراسة  ستسهمو .3

 .املوهوبني مع تتناسب التي املبتكرة اإلبداعية التربوية قائوالطر

 
 إجراءات الدراسة: 

 مملكة البحرين.دراسة األساليب املعتمدة في اكتشاف املوهوبني ورعايتهم في  .1

في موضوع اكتشاف املوهوبني ختصاصيي مصادر التعلم دراسة احلاجات التدريبية ال .2

 .اختصاصيي مصادر التعلمورعايتهم من وجهة نظر 
ي فالختصاصيي مصادر التعلم تصميم أداة (استبانة) حلصر االحتياجات التدريبية  .3

ت القائمة على مبدأ مجال اكتشاف املوهوبني ورعايتهم، وفق حتليل االحتياجا

 همعلى محكمني وتعديلها في ضوء آرائ الكفايات وعرضها
وتعديلها إن لزم األمر في وثباتها، قياس صدق استبانة حصر االحتياجات التدريبية  .4

 ضوء ذلك.
في مجال ختصاصيي مصادر التعلم حتليل االستبانة ملعرفة احلاجات التدريبية ال  .5

 اكتشاف املوهوبني ورعايتهم.
 .ختصاصيي مصادر التعلمميم البرنامج املقترح في ضوء االحتياجات التدريبية التص .6
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 أوالً: أهمية مركز مصادر التعلم في مجال اكتشاف املوهوبني ورعايتهم.

 وأهميته. مفهوم مركز مصادر التعلم -1
 .أساليب اكتشاف املوهوبني ورعايتهم -2

 في رعاية املوهوبني. مركز مصادر التعلمدور  -3

 

مصادر التعلم في مجال اكتشاف املوهوبني  ثانياً: احلاجات التدريبية الختصاصيي

 ورعايتهم.

الكفايات التدريبية الختصاصيي مصادر التعلم في مجال اكتشاف املوهوبني  -1

 ورعايتهم.
 حصر االحتياجات التدريبية في ضوء مبدأ الكفايات. -2
 تصميم استبانة حصر االحتياجات التدريبية الختصاصيي مصادر التعلم. -3
 حتليل نتائج االستبانة ومناقشة نتائجها. -4

 

 

 ثالثاً: البرنامج املقترح
 تصميم البرنامج املقترح في ضوء نتائج حتليل االستبانة. -1

 حتكيم البرنامج املقترح وتعديله في ضوء آراء احملكمني. -2

 وضع البرنامج التدريبي املقترح في صورته النهائية. -3

 

 

 

 

 مالحظة:

ي من البحث أو الدراسة يتم تناول بعد تناول احملاور السابقة في اجلزء التمهيد

 الدراسة بصورة تتماشى منطقياً مع تساؤالتها وأهدافها كما هو أدناه.

هذا اجلزء عبارة عن 

 نظري للدراسةإطار 

عن إطار هذا اجلزء عبارة 

 عملي (ميداني) للدراسة
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 ) مثال مختصر لبحث نظري.2ملحق رقم (

 متطلبات التعليم اإللكتروني: بعنوان ورقة عمل

 (التعليم اإللكتروني... آفاق وحتديات) 36الـ املؤمتر التربوي بحث مقدم إلى مؤمتر 

 م2007مارس  19-17الكويت  

 مقدمة: 

 .مشكلة البحث

 .أسئلة البحث

 .أهداف البحث

 .منهج البحث

 .حدود البحث

 .مصطلحات البحث

 .أوالً: مفهوم التعليم اإللكتروني

 .الالزمة للتعليم اإللكترونيثانياً: األدوات والبرامج والتجهيزات 

 .ثالثاً: مناهج التعليم اإللكتروني ومتطلباتها

 .رابعاً: إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني

 .خامساً: البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروني

 .النتائج والتوصيات

 .املراجع

 

متطلبات التعليم اإللكتروني في العملية هذه محتويات لدراسة نظرية هدفت ملعرفة 

من خالل حتليل املفهوم وتعريفة ثم تطبيقاته، من خالل حتليل نتائج عديدة  التعليمية،

من الدراسات والكتابات السابقة دون اللجوء إلى دراسة ميدانية أو حتليل ملضمون وتركيبها 

منهج علمي ميكن  وهو  Deliberativeالكتب املدرسية. وهو ما يعرف مبنهج االستقصاء

 .اإلنسانيةفي البحوث  عمالهاست

http://www.moalem.org/default.aspx 

إذا ما قمنا مبراجعة أسئلة الدراسة وأهدافها هنا  

مع احملاور التي مت جندها متماشية ومنسجمة 

تناولها أدناه،  بحيث حتاول الدراسة في أخرها 

 أن جتيب عن تساؤالتها وحتقق أهدافها.
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 ).3ملحق رقم (

 

 تقومي البحث أو ورقة العمل:

للحكم على البحوث التربوية، وهذه عمل توجد العديد من النماذج التي تست 

للحكم على كل عنصر من تستعمل النماذج على شكل مجموعة من املعايير أو األسئلة 

أنه من املفيد أن نقدم للباحث عناصر البحث التربوي، بدءاً من العنوان وحتى املراجع، ونرى 

 وم به، أو الذي يعرضبعض هذه املعايير التي ميكنه االسترشاد بها في تقومي البحث الذي يق

 :أتيعليه.، ومن هذه املعايير التي أوردها ما ي

 

 :اآلتيةلعنوان: ميكن االسترشاد باألسئلة إلى ابالنسبة  )1(

o هل يحدد العنوان موضوع البحث بدقة؟ 

o هل يعكس العنوان غرض البحث؟ 

o هل العنوان مختصر ومعبر؟ 

o ًُهل يخلق العنوان انطباعاً إيجابيا 

 اآلتية:ملشكلة: ميكن االسترشاد باألسئلة إلى ابالنسبة  )2(

o ؟هل تصور الباحث عن املشكلة واضح 

o هل وضحت احلاجة إلى إجراء الدراسة؟ 

o  حجم املعرفة أو توفير الدقة فيها؟ إثراء فيهل حتقق الدراسة 

o هل مت وضع حدود للمشكلة؟ 

o هل الفروض التي وضعت للمشكلة مناسبة؟ 

 :اآلتيةن االسترشاد باألسئلة لتصميم الدراسة: ميكإلى ابالنسبة  )3(

o  املطلوبة للدراسة؟وأنواعها هل مت حتديد مصادر املعلومات 

o هل مت حتديد مجتمع الدراسة بشكل دقيق؟ 

o هل مت اختيار عينة مناسبة وبطريقة علمية؟ 

o مناسبة؟عملة هل األساليب اإلحصائية املست 
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 :اآلتيةلدراسات السابقة: ميكن االسترشاد باألسئلة إلى ابالنسبة  )4(

o هل مت وضع معايير الختيار تلك الدراسات؟ 

o هل هي مرتبطة مبوضوع الدراسة؟ 

o هل مت توضيح عالقة هذه الدراسات بالبحث احلالي؟ 

o هل انتهت مراجعة الدراسات السابقة مبلخص مختصر؟ 

 :اآلتيةمنت البحث: ميكن االسترشاد باألسئلة إلى بالنسبة  )5(

o هل عرضت املعلومات بأسلوب علمي ؟ 

o  اجلداول بكفاءة في البحث؟ وظفتهل 

o هل حتليل البيانات واملعلومات مت بطريقة مناسبة؟ 

o هل حتليل املعلومات يتصف بالعمق؟ 

 :اآلتيةلنتائج والتوصيات: ميكن االسترشاد باألسئلة إلى ابالنسبة  )6(

o هل عرضت النتائج بأسلوب علمي سليم؟ 

o النتائج لتتوافق مع أغراض الدراسة؟ هل صنفت 

 :اآلتيةملراجع: ميكن االسترشاد باألسئلة إلى ابالنسبة  )7(

o هل استعان الباحث بعدد كاف من املراجع املتخصصة؟ 

o هل املراجع تتصف بالتنوع؟ 

o هل املراجع حديثة؟ 

o  باألسلوب العلمي السليم؟ت قوثهل 

 :اآلتيةأخرى: ميكن االسترشاد باألسئلة  )8(

o  الباحث يتصف باألمانة العلمية؟هل 

o هل لغة الدراسة سليمة؟ 

o هل ترتيب الدراسة مناسب؟ 

o هل اجلوانب الشكلية لتقرير لدراسة مناسبة؟ 


