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حلقة نقاش بعنوان

إعداد وكتابة البحوث العلمية يف" 
"ة العلوم والرياضيات بطريقة إبداعي



أهداف حلقة النقاش 
تتمثل أهداف حلقة النقاش يف

احلضور للمعارف إكساب 
ا واملعلومات واملهارات املتعلقة مب

:  يلي 
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دمة والمعلومات المتعلقة بكتابة مقالمعارف -4
دمة البحث والعناصر التي يجب أن تحتويها المق
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ابة  كتالمعارف والمعلومات المتعلقة بأهمية -7
.اإلطار النظري بطريقة ابداعية 

رض المعارف والمعلومات المتعلقة بكتابة وع-8
قة الدراسات السابقة في البحث العلمي بطري
ابداعية واإلفادة منها في صياغة الفرضيات

.البحثية
المهارات الخاصة بإختيار المنهج المناسب-9

وفقا لطبيعة المتغيرات البحثية 



مهارات اختيار العينة وعرض العينة -10
. وخصائصها في البحث العلمي

المعارف والمهارات المتعلقة  باستخدام -11
.العلميةأدوات جمع المعلومات في البحوث 

اختيار األسلوب اإلحصائي مهارات -12
.المناسب وفقا للتصميم البحثي المناسب



مهارات عرض النتائج ومناقشتها في -13
.البحوث العلمية 

وث مهارات متعلقة بكتابة التوصيات والبح-14
.المستقبلية في البحوث العلمية 

.التوثيق العلمي في البحوث العلمية -15



المعارف والمعلومات المتعلقة بكتابة -16
.ملخص البحث العلمي 

ن الالزمة للتمييز بيالمعارف والمعلومات -17
محتويات الخطة البحثية ومكونات البحث 

.العلمي



:قاشفي حلقة الناإلستراتيجيات المستخدمة 

.الذهنيالعصف •

.تقديم التغذية الراجعة •

.المحاضرة •

.عروض بوربوينت •

 تدريب الطالبات على  تصميم وكتابة
.الفقرات األساسية للبحث العلمي 

مناقشة مفتوحة



تعريف البحث العلمي

دة محاولة دقيقة ومنظمة وناق”عرفه فان دالين 
للتوصل لحلول للمشكالت التي تواجهها 

“االنسانية وتثير قلق وحيرة االنسان



ما خطوات إعداد البحث العلمي 

:هيدالينفانحددهاكماالعلميالبحثخطوات

ونيتك:(بالمشكلةاالحساس)بالمشكلةالشعور-1

حلإلىتحتاجمشكلةهناكبأنشعوراالنسانلدى

رهاوحصالمشكلةبتحديدالفرديقوم:المشكلةتحديد-2

تحديدبعد:للمشكلةمؤقتةحلولاوفروضوضع-3
للمشكلةمؤقتهحلوليقترحأنالفرديحاولالمشكلة



بعد أن يجمع الفرد معلومات عن .الفروضاختبار -4
ء المشكلة يبدأ بمراجعة فروضه واختبارها في ضو

ماتوفر لديه من معلومات

بار وهي مايتم التوصل إليه نتيجة اخت.النتيجة-5
الفروض بأن يقبل فرض أو يرفض أخر 



:اختيار المشكلة 

ة مرحلة اختيار المشكلة من أصعب مراحل البحث وبصف
.خاصة للمبتدئ

.ثمجال البحأوالا الباحثيحددأن :المشكلةطرق اختيار 

ه عليختياره إيختار المشكلة في المجال الذي وقع ن أ
:إحدى الطرق اآلتيةتباع إولكي يفعل ذلك عليه 



القراءة المنظمة

التحقق من نظرية معينة 

دراسات الرسائل العلمية تتضمن الرسائل العلمية عددا من المقترحات بإجراء مزيد من ال
ألبعاد اخرى

اإلعادة قد يقوم الباحث بإعادة بحث مشكلة سبق أن بحثت ويجب أخذ هذه الطريقة
بحذر شديد

مثال معلمة العلوم وجدت بعض الطالبات يتميزن بسمات الموهبةالمالحظة الهادفة
االبداع

لفظية مدرس الرياضيات قد يجد أن هناك صعوبة في حل المسائل المثال الخبرة العلمية
.في مادة الرياضيات

االستشارة

وهي أقل الطرق فائدة



االعتبارات عند اختيار الباحث لمشكلة بحثه عليه ان يراعي عدة اعتبارات منها 
المتمثلة في الشخصية

.؟(ذات الصلة بالتخصص) المستقبلية هأهدافهل المشكلة تتوافق مع -

في الدراسة الموضوعية المجردة دون تحيز عاطفي للمشكلة؟ميلةلديهل -

؟بالمشكلةه إهتمام  لديهل -



هل لدي الباحث مهارات وقدرات وحصيلة معرفية لدراسة المشكلة

اإلمكانات المادية التي تؤهل ) هل من السهل الوصول ألدوات واجهزة إلجراء البحث -
(.الباحث لحل المشكلة 

.هل يملك الوقت والمال الالزمين للبحث-

.هل يمكن الحصول علي بيانات دقيقة وكافية والمعلومات ذات العالقة-ه



رفة هل تنطبق على المشكلة المختارة المتطلبات والشروط المطلوبة من الجهات المش
.على البحث أو التي ستنشره

دعم إداري وتعاون من الجهات المعنية بالبحثهناك هل -



:االعتبارات االجتماعية 

:يجب على الباحث اإلجابة عن األسئلة التالية

هل يكون لدراسة المشكلة أثر واضح في تقدم المعرفة أو تقديم حل 
لمشكلة ملحة يشعر بها الكثيرون؟

من له هل سوف تكون للنتائج المتوقعة قيمة علمية لدى المربين واآلباء او
اهتمام بها؟

؟مامدى امكانية تعميم نتائج الدراسة

اتساع مجال تطبيق النتائج لألفراد او القطاعات؟دي م



؟قبلمناخرونبهقامماالمشكلةدراسةتكررهل

؟حدودهوتوسيعمعالجةإلعادةالبحثيحتاجهل

؟البحثيبررمماشاملبشكلمعالجتهيمكنهل

؟الحقةاخريبحوثستنميوهلقيمة،ذاتالدراسةنتائجهل

.المجتمعوتقاليدوعاداتقيممعالمشكلةتتفقأنبدال

.ةالبحثيللمشكلةاختيارهعنداألخالقيالمبدأالباحثيراعيانيجب



ث مالمقصود باإلبداعية في البح
؟.العلمي



عصف ذهني



اإلبداعية في البحث العلمي 

احث يقصد باالبداعية في البحث العلمي أن الب
وج باعتبار أنه خريستخدم التفكير اإلبداعي 

عن المألوف، بدالا من التفكير النمطي



من اإلبداعي يعطى أكثرفالتفكير 
.حل أو إجابة لمشكلة ما

·

· ·



لديه فالباحث الذي يلتزم بالتفكير االبداعي·

توليد وابتكارية   أفكار بحثية إنتاج القدرة على 
حلول للمشكالت بطريقة مبتكرة وليست

حثية الفكرة البوأن تتسم تقليدية أو مألوفة

كما تتطلب بعض عناصر البحث. باألصالة
العلمي أن تظهر االبتكارية لدى الباحث



كتابة –إختيار المشكلة البحثية :وأهمها ·
عرض –عرض االطار النظري للبحث –المقدمة 

عرض-الدراسات السابقة والتعقيب عليها
ج في نتائج الدراسة البحثية ومناقشة النتائ

ضوء االطار النظري والدراسات السابقة  
.وغيرها من الخطوات



عناصر البحث ماهي أهم 
العلمي؟



عصف ذهني



عناصر البحث العلمي 

عنوان البحث-1

مقدمة البحث-2

مشكلة البحث والتساؤالت -3

أهداف البحث -4

أهمية البحث-5



تابع عناصر البحث العلمي

حدود البحث-6

مصطلحات البحث -7

المسلمات-8

اإلطار النظري -9

.الدراسات السابقة -10

فروض البحث-11

أجراءات البحث-12

البحثمراجع -13

المالحق-14



البحث؟ ماهي إجراءات 

ذهني عصف 



تتمثل اجراءات البحث في 
ة عين–مجتمع البحث –المنهج 
–أدوات البحث –البحث 

االحصائيةاألساليب 



عنوان البحث

البحثموضوععنإعالميةوظيفةالعنوانيؤدي
رةمختصبعبارةومكتوبواضحايكونانوالبدومجاله

يفيقعالبحثانإلىالقارئيرشدفهو,سهلةولغة
لىعبناءالمكتباتفيالموضوعويصنفمعينمجال

عنوانه



نماذج لبعض عناوين بحوث في 
مجال العلوم والرياضيات

مية برنامج تدريبي مقترح في تنفـاعلية »-1
م مهارات البحث اإلجرائي ومفهوم تعليم العلو

«.لدى معلمات العلوم أثناء الخدمة

أثير التحصيلي في العلوم في ضوء تاألداء «-2
الرضا المدرسي, واالتجاهات, والتعلم النشط

ذاتية كمتغيرات مستقلة, والثقة في القدرات ال
الب وتثمين العلوم كمتغيرات وسيطيّة لدى ط

«.TIMSS 2007العينة السعودية في اختبار



معلميلدىالتقويميةالممارسات»-
ومعلميالسعوديةللعينةالرياضيات
(اختبارفيالجنوبيةالكوريةللعينةالرياضيات

Timss «.مقارنةدراسة2007



ب العددية بين واقع استيعاب طالالمفاهيم »

مملكة المرحلة االبتدائية ومعتقدات معلميهم بال
«.العربية السعودية نحو هذا االستيعاب

الهندسية الخاطئة لدى طالب المفاهيم »
المرحلة االبتدائية في المملكة العربية 

«.السعودية وطبيعتها

الب الهندسية بين واقع استيعاب طالمفاهيم »
حو هذا المرحلة االبتدائية ومعتقدات المعلمين ن

«.االستيعاب



مقدمة البحث

أ يبدعنوان بحثه بعد ان يكتب الباحث 
بكتابة مقدمة تشمل توضيح لمجال 

واهميتها والجهود التي بذلت,المشكلة 
ويمكن ان نحدد محتويات ..في مجالها

:المقدمة بما يلي

توضيح مجال المشكلة -أ.

توضيح آهمية الموضوع-ب.

م توضيح مدى النقص الناتج عن عد-ج
.القيام بهذا البحث



ام استعراض الجهود السابقة التي ق-د
.بها االخرون في هذا المجال

ه توضيح أسباب اختيار الباحث لهذ-هـ
.المشكلة

من توضيح الجهات التي ستستفيد-و
.هذا البحث



كالماليستالبحثمقدمةأنكما
عمليةانما،الباحثيصوغهإنشائيا
وأبعادهالبحثلموضوعواسعةتقديم

،وأهميته



مشكلة البحثتحديد -3

در إن الباحث بعد ان ينجز هذه المقدمة يكون قا
.على تحديد مشكلة بحثه 

ففي البحث الذي تحدث عنه يمكن ان نحدد 
:مشكلته بالسؤال االتي



الالزمه لمعلم المرحلة األساسية مالكفايات 
المملكة العربية السعودية؟اإللزامية في 

المعلمين لدى مامدى توافر هذه الكفايات 
حاليا؟

معلمو المرحلةفيها مالكفايات التي يحتاج 
التدريب؟االلزاميةإلى 



ةعلي الباحث االجابة عن األسئلة التالي
:عند صياغة المشكلة

هل حددت مشكلتك بوضوح؟

هل تعرف ما هي المتغيرات المتضمنة 
بالمشكلة؟

هل تملك مهارات حل المشكلة؟

هل كونت اطار نظري شامل لتلك المشكلة؟



:خطوات تحديد المشكلة 
:تعريف المشكلة وتحديد اسئلة البحث

في ويعنى ذلك تحديد ما سوف يتناوله الباحث
.دراسته للمشكلة

.ما الجوانب التي يتعرض لبحثها

ليس هناك صياغة محددة للمشكلة ولكن 
:يمكن ان تصاغ 

على شكل أسئلة ، 



ويمكن ان تعرض المشكلة في صورة سؤال 
ة رئيسي واسئلة فرعية مصاغة صياغة محدد

.وواضحة

.او بصورة جمل تعبيرية

وصياغة المشكلة في صورة سؤال استفهامي
أفضل من صياغتها في صورة جملة خبرية 

.تعبيرية



ويمكن ان تعرض المشكلة في صورة سؤال 
ة محددمصاغة صياغة رئيسي واسئلة فرعية 

.وواضحة

.او بصورة جمل تعبيرية

وصياغة المشكلة في صورة سؤال استفهامي
أفضل من صياغتها في صورة جملة خبرية 

.تعبيرية



أهداف البحث

اا يتعين على الباحث أن يبلور أهداف
محددة لبحثه يذكرها بلغة سليمة
ن تبتعد عن الكلمات التي لها أكثر م

معنى، و يستحسن أن يعدد الباحث
أهداف البحث في شكل نقاط مرقمة

فقطوقصيرة ذاكراا األهداف الرئيسية



أهمية البحث



هناك خطأ شائع بين الباحثين يتمثل في
الخلط بين أهداف الدراسة وأهميتها، فاألهداف

لماذا تجرى: تجيب عن سؤال الباحث لنفسه
هذه الدراسة ؟ أي توضح ما يسعى الباحث 

أما أهمية. للوصول إليه من خالل إجراء دراسته
الدراسة فتعبر عما تضيفه الدراسة ، بعد 

االنتهاء منها من فوائد إلى الميدان العملي 
ومجال التخصص



التعبير عن أهميةويجب على الباحث عند 
البحث، أن يكون متواضعاا ويظهر هذا في 

يد نتائج ُتفأن أسلوب الكتابة فمثالا يقول يمكن 
د في المجاالت التالية ويحدالدراسة الحالية 

.هذه المجاالت



تحديد المصطلحات 

بطة المرتيقوم الباحث بتعريف بعض المفاهيم 
: لويحدد لها معنى اصطالحيا كان يقوبالبحث 

ى وصول المعلم الى مستو. بالكفاية يقصد 
معين من االتقان في مجال ما 

في الحرية يحددها الباحث وله والمصطلحات 
ماما اختيار المعاني التي يضعها لمصطلحاته ت

والبد من التركيز على تعريفكالمسلمات 
اصطالحي للمتعيرات البحثية والتعريف 

.   االجرائي لهذه المتغيرات



البحثحدود 

مة يحتاج الباحث على الرغم من كتابته للمقد
الدقيق لمشكلة البحث إلى وضعوتحديده 

انب بعض الحدود اإلضافية المتعلقة ببعض جو
وذلك بهدف المزيد من ، المشكلة ومجاالتها

كلة التحديد والتوجه نحو الغرض الرئيس للمش
بحيث تكون كل اهتمامات الباحث مركزة على 

.  محور المشكلة بعد وضع حدودها



هذه الحدود هيو 

هحدود طوعية يفرضها الباحث على نفس

وهذا يمكنه توجيه اهتمامه لنقاط 
أساسية 



المسلمات

هي مجموعه من العبارات يضعها الباحث 
ج اساسا لبحثه ويسلم بصحتها دون أن يحتا

إلى 
عنعبارة فهي . الدليل عليها واقامة اثباتها 

إلىحقائق واضحه بذاتها أو بديهات ال تحتاج 
.يقدم دليال عليهاأن 

إلىفالبحث المقترح عن الكفايات يستند 
:المسلمات التالية 

المعلمين عن طريق أداء باالمكان تحسين -
التدريب



: مسلمة االرض المستوية 

هندسة بناء المسلمة وقدترتب على هذه 
ج مسطحه او مستويه اعطت الكثير من النتائ

درجة180تساوي مجموع زوايا المثلث مثل 

هي حالة واحدة في النتيجة صادقة وهذه 
ولكن اذا كانت مستوية االرض اذاافترضنا ان 

درجة 180تقل عن زواياها فان مقعرة االرض 

فالباحث يستطيع افتراض مايشاء من 
علمية اليخالف حقائق أن مسلمات بشرط 

فانإفتراضه الية مسلمة وفي حاله معروفة 
قطفمسلمته بناء على صحيحة نتائجه تكون 



اإلطار النظري للبحث

بها ليستطيع الخلفية العلمية النظرية التي يحتاج الباحث للعلم

كون بالتالي ان يعد بحثا علميا له اهداف وفروض علمية ي

لرضا لتحقيقها اثر في البناء المعرفي فاعداد بحث حول ا

الوظيفي مثال يتطلب من الباحث ان يكون على دراسة

اثر في بنظريات الرضا الوظيفي ابتداء حتى يكون لبحثه

.االضافه العلميه

معرفي يعد بحثا علميا له اهداف وفروض علمية يكون لتحقيقها اثر في البناء ال

اسة فاعداد بحث حول الرضا الوظيفي مثال يتطلب من الباحث ان يكون على در

بنظر

ات الرضا الوظيفي ابتداء حتى يكون لبحثه اثر في االضافه العلميه



ث هو الخلفية العلمية النظرية التي يحتاج الباح
اف أهديعد بحثا علميا له أن للعلم بها ليستطيع 

معرفي وفروض علمية يكون لتحقيقها اثر في البناء ال
لمعلمي بحث حول الرضا الوظيفي فإعداد 

يتطلب منالرياضيات بالمرحلة المتوسطة مثال 
يكون على دراسة بنظريات الرضا أن الباحث 

لمية اإلضافه العفي أثر حتى يكون لبحثه الوظيفي 
ويجب أن تظهر االبتكارية في عرض الباحث لإلطار
.النظري لبحثه



الدراسات السابقة



من فالبد . عند عرض الباحث للدراسات السابقة
توظيف الدراسات السابقة في البحث وعرض 
تى ملخص واف وتحليل نقدي لها في نفس الوقت ح
ادر يتيقن القارئ من أن الباحث قد استعان بالمص

األولية في جمعها، ويطمئن إلى أن الدراسة التي
وهنا يجب أن تظهر يقوم بها الباحث جديدة 

اإلبداعية لدى الباحث في عرضه للدراسات 
.السابقة



وضع الفروض 
.  اكثر من سؤال أو تصاغ بشكل سؤال المشكلة 

المشكلة فان حل المشكلة ومامدامت هذه هي 
االجابة وهدف البحث هو اسئلة الدراسة عن هوالإلجابة 

سه فالباحث يضع نف.المشكلة التي حددت االسئلة عن 
أ يجيب عنها وهنا يلجأن وعليه االسئلة السؤال او أمام 

ع فيحاول وضاألسئلة عن هذه اإلجابة الباحث الى تقدير 
ة اإلجابات المبدئيوهذه إسئلة الدراسة عن جابات إولية إ

صحيحة تكون قد 

إجابات محتملة فهي صحيحة غير أو 



 Hypothesesتعريف الفروض 

ك به تخمين او استنتاج يتوصل إليه الباحث ويتمسهو الفرض 
بشكل مؤقت لحل المشكلة

محتملة ألسئلة البحث، والتي تدور حول العالقة جابة إوهو 
.بين متغيرين أو اكثر

يف مقرر هناك عالقة بني عدد ساعات الدراسة : امثلة
ميلدى طالبات القسم العلوالتحصيل الدراسيالفيزياء 

:وتأخذ عدة اشكال

يزيد( ب)يزيد ( أ)عالقة طردية بين المتغيرين  -1

ينقص( ب)يزيد ( أ)عالقة عكسية -2

.ن بمعني عدم وجود عالقة بين المتغيري(   عدمي )صفري -3



Directionalإما بشكل مباشر موجه تصاغ الفروض 

Null hypothesis( عدمي)أو فرض صفري 

هناك فروق احصائية بين اتجاهات الطالب واتجاهات :مثال لفرض موجه
.دراسة الرياضيات الطالبات نحو 

موجه هذا فرض يحدد وجود فروق فهو 

والفرض الموجه يقر بوجد فروق المجموعات أو عالقة بين المتغيرات

الفرض الصفري أما 

ي ال توجد فروق بين اتجاهات الطالب والطالبات ف” مثال لفرض صفري
.”دراسة الرياضياتاالتجاه 

.راتوهو الفرض الذي ينفي وجود فروق بين المجموعات أو عالقة بين المتغي



الباحث الفروض من قراءته يستنتج و
د ما للتراث والدراسات السابقة واذا لم يج

يدل علي نوع العالقة , أو ما يبرر اتجاه
, محدد لها يصيغ الفرض بشكل صفري

.ويحاول التحقق من مدي صحته أو خطأه



الفروضبناء
:بعدة مزايا هيالباحثتعتمد علي تمتع 

:املعرفة الواسعة-1
طلع ألنها عملية عقلية تتطلب جهد عقلي واضح ، وي

ون الباحث علي الدراسات السابقة التي قام بها باحث
ة اخرون ،كما يتطلب أن ينظر لألمور بعقلية متفتح

وهنا تظهر .مرنة ،والنظر لألمور من عدة زوايا
االبتكارية من خالل عوامل المرونة الفكرية لدى 

.الباحث

التخيل-2
بمعني أن تكون عقليته متحررة ال مغلقة ، قادرة
علي بناء العالقات غير الموجودة ، وهذا التخيل 

.يخضعه الباحث للتجريب



اجلهد والتعب
في يخصص الباحث وقت للدراسة ،والتفكير
بحثه ،وطرح مشكلته ومناقشتها،ويالحظ 

.ويجمع معلومات ويسجلها

أرشميدس : مثال 



اختبار الفروض
البد بمعني محاولة الوصول ألدلة كافية تؤيد الفروض،

أن يخطط الباحث إلثبات الفروض ،وتحديد الخطوات  
:العلمية التي سيتخذها للتحقق منها ويتضمن

:استنباط املرتتبات-1
عاءاد)مثالالقضايا،منعددعليهيترتبفرضكل

الباحث،وعلي(كبيروروائيالكاتبانهشخص
استطاعفاذااالدعاء،هذاعلييترتبمااستباط

منالتحققالسهلمنكانالمترتباتتلكاستنباط
.القياسسهلةالنهاالفرض



من صحة اختيار اجراءات التحقيق

:الفروض

أما بشكل مباشر لو كانت فروض بسيطة -

أو استنباط ومترتباتها وفحصها-

وقد يحتاج الفرض استخدام ادوات ومقاييس-
.يعدها الباحث الختبار فروضه

:حمكات قبول الفرض 
،واقعيدليلايجادالفاحصاستطاعاذا-

الذلكفإن...والوقائعالمترتباتمنوتحقق
بولهالقعاليةاحتماليةيؤكدلكنالفروضيؤكد

.مطلقيقينيوجدفال



بين احصائية توجد فروق ذات دالله 
الكفايات التي يتقنها المعلمون من 

مختلف المؤهالت 

احصائية بين توجد فروق ذات دالله 
المعلمين الكفايات وبين معرفة 

ممارستهم لها 

احصائية بين توجد فروق ذات دالله 
ممارسه المعلمين لكفايات تخطيط 

الدروس وكفايات تقويم التالميذ 



السابقة نالحظ ان كل فروض من الفروض 
يتصف بمايلي

يتحدث الفرض عن متغيرين فالفرض االول 
يتحدث عن متغيرين هما 

مؤهالتهم -2المعلمين -1

الفرض الثاني يتحدث عن متغيرين هما

ووممارستهم -2معرفه المعلمين بالكفايات -1
لهذه الكفايات 

الفرض الثالث يتحدث عن 

-2ممارسه المعلمين لكفايات التخطيط -1
ممارستهم لكفايات النقويم



إجراءت الدراسة 

اتها إن اإلجابة عن اسئله الدراسة واثبات فرضي
ت يتطلب ان يقوم الباحث بسلسه من االجراء

وتشمل هذه االجراءت مايلي

تحديد مجتمع الدراسة او المجموعه التي 
ار ستجري عليها الدراسة وتحديد طريقه اختي

هذه المجموعة 

ا او تحديد االدوات والمقاييس التي سيصممه
التي سيستحدمها في تحقيق اهداف البحث

تحديد منهج البحث المستخدم والطرق 
ت واألساليب التي سيستخدمها والتصميما

التي يضعها الثبات صحه فروض الدراسة 



نتائج البحث 



نتائج البحث 



:توصيات البحث
هي جزء اساسي من البحث يقترح فيه 

نتائج الباحث توصيات عامة حتي يستفاد ب
البحث في المجال التطبيقي العملي 

وصل وترتبط باراء الباحث والنتائج التي ت
.لها



:قائمه المراجع 

الباحث في خطته عددا من المراجع يحدد 
التي لها عالقه بموضوع لعلميه اوالمصادر

البحث 



:مالحق البحث

تشمل كل االدوات التي اعدها الباحث 
ينالباحثومراسالته حتي يفيد منها 



ماهي معايير تقويم البحث 
؟.العلمي



عصف ذهني



معايير تقويم البحث العلمي

ة؟هل تتسم المشكلة بالحداثة واالبتكاري-1

هل للمشكلة قيمة علمية؟-2

هل ستعكس نتائج تلك المشكلة علي -3
جمهور واسع؟

هل يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلي -4
دراسات جديدة؟



البحثمعايري تقويم اسلوب 

:معايير تحديد المشكلة-

هل تحدد مجال الدراسة؟-

هل تتسم بالوضوح؟-

هل تم التعبير عنها بعبارات دقيقة؟-

-



ة؟هل تحددت في ضوء نتائج الدراسات السابق

هل اتضحت حدود المشكلة؟-

هل عرضت المشكلة في مكان بارز؟-



البحثمعايير تخطيط اجراءات 

هل تم وضع خطة للبحث؟

هل تحتوي العناصر االساسية ؟

بطريقة سليمة؟ض والفرهل تمت صياغة 

؟هل كانت الفروض كافية لتفسير المشكلة

هل وضع االجراءات مرتبطة بفحص الفروض؟

هل تم تحديد ادوات البحث؟



هل تم تحديد العينة؟

االدوات الالزمة؟تحديد تم هل 

هل تم تحديد اسلوب فحص الفروض؟

هل تم تحديد مصطلحات البحث؟



البحثمعايير تنفيذ 

هل تم اختيار عينة ممثلة؟

هل جربت االدوات واالختبارات المستخدمة 
بالدراسة؟

هل تم ضبط العوامل المؤثرة علي المتغير 
التابع؟

للتحقق من هل استخدمت طرق مناسبة 
؟صحة الفروض



؟هل سار البحث وفق تسلسل اسئلة البحث

هل تمت االجابة علي كل التساؤالت؟

هل تم استخدام مراجع ومصادر حديثة؟

هل تم استخدام مراجع اساسية كافية؟



معايير تحليل النتائج

هل تم عرض النتائج بشكل واضح؟

هل استخدمت الجداول او الرسوم ؟

هل كانت النتائج مرتبطة باسئلة وفروض 
الدراسة؟

هل تم التحليل موضوعيا؟

.هل استخدمت لغة بحث علمي 



واضحة؟عناوينالدراسةاستخدمتهل-3

سليمة؟بطريقةالمراجعتسجيلتمهل-4

؟بالمراجعقائمةهناكهل-5

؟ApAلنظاموفقاالمراجعوثقتهل-6



معايير تقييم شكل الدراسة

ث يجب ان تلتزم الدراسة بشكل معين من حي
المظهر وتسلسل العرض وطريقة تسجيل 

:المراجع والمصادر

هل اتخذت الدراسة شكال مرتبا وانيقا؟-1

هل قسمت الدراسة الي فصول مناسبة؟-2



المطبعية؟خطاءاألمنالبحثيخلوهل-6

واضحةعربيةلغةالباحثاستخدمهل-7
وبسيطة؟

معقوال؟البحثحجمكانهل-8


