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ل
بنهابة هدة ا جلسة بتوقع إن بيمكن المبدرت من إن:
ال
 التعرف علي مرإجل تفكتر إلانسابي.
م
الع
 التعرف علي فهوم النحث لمي.

مف ال
 ببين هوم علم وإهدإقة.


ن

ال
س
الع
ببنج خطوإت النحث لمي في جل مشكلات.

الع
 يحدد إجلاقتات خصاتص وصفات التاجث لمي.

 بوضج عتاصر خطة النحث.
لم
 يحدد النصور المقترح حتوئ الرسالة.

أساليب التدريب:
 العصف الدهيي.
 المتاقسة الحوإربة.
م
 العمل في جموعات.

 عروض سارجة وبوضنحبة.
 نساطات ومهام فردبة وجماعبة.

وسائط التدريب:
 إجهرة الجاسث إلالي.
 إورإق مرجعبة.
 عروض بقدتمبة.

النشاط ()1
ال
 موصوع البساط :التعرف علي التعرف علي مرإجل تفكتر إلانسابي.
 طبتعة البساط :عصف دهيي.
ال م المخص ل
ل
ب
ق
س
ب
 ر ن ص اط 5 :د ا ق
ي
ل
 الهدف من البساط :هببة المبدربين لموصوع ا جلسة،
ي
قن
وإستكساف جدود معر هم يالموصوع ،ومعلوما هم السابقة عبة.
ال
 س :جدد مرإجل تفكتر إلانسابي؟

 .1التعرف على مراحل التفكير االنساني:


التفكير اإلنساني :هو ذلك النشاط العقلي الذي يواجه به اإلنسان مشكلة ما
تصادفه في حياته.
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ال
وقد تطورت إسالبث تفكتر عتر عصور التاريحبة حتلقة للانسان لببتاسث مع قدرإبة ومستويات بفكترة والوسايل المتاجة لة ،و نطتع إن قسم مرإجل تفكتر من النطور الفكرئ والخصارئ للانساببة الي3يلات
مرإجل إساسبة:
ف
ل
ل
 مرحلة حسية :في هدة المرجلة إسنحدم إلانسان جوإسة ا مجردة والمعروقة في همة ومعرقبة للاستاء وبقسترة لموإقف اليي وإجهبة.
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ج
 المرحلة الفلسفية التأملية :يجاول إلانسان تفكتر والتامل في الطوإهر وإلاسالبث إلا رئ ي لا ع ا إو ر ا ن رق وإسة ردة روقة ( وت ،اة،
الجلق ،الجالق).
ل
ل
 المرحلة العلمية التجريبية :جبث إسنطاع إلانسان فوي مرجلة متقدمة لاجقة من رتط الطوإهر وا مسبتات بعضها يالتعص إلاجر رتطا موصوعتا ويجلتل امعلومات المتوفرة
ع
بع
لنها بعرض الوصول الي قوإبين ونظريات و ميمات بقبدة في مسترة جتابة.

 .2مفهوم البحث العلمي:
تتعدد التعريفات التي تدور حول مفهوم البحث العلمي ومن هذه التعريفات ما يلي:

ويعرفه وينتي بأنه :هو استقصاء دقيق يهدف الكتشاف حقائق وقواعد عامة
يمكن التأكد من صحتها
يعرف البحث العلمي على انه :جهود منظمة يقوم بها االنسان ،مستخدما
األسلوب

العلمي الكتشاف ظواهر بيئته واكتشاف العالقات بينها ،ومن ثم زيادة سيطرته علي
بيئته.
ومن هنا نؤكد على ان البحث العلمي يعتمد على:
 .1البحث العلمي محاولة منظمة تعتمد على األسلوب المنهجي وليس األساليب غير
العلمية.

 .2يهدف البحث العلمي لتوسيع معارف اإلنسان وبالتالي زيادة تكيفه مع بيئته.
 .3يختبر المعارف التي يتوصل إليها االنسان وال يعلنها إال بعد اثباتها والتأكد من صحتها.
 .4البحث العلمي يشمل جميع مناحي الحياة بكل مشكالتها.

 .3أهداف العلم:
يعرف العلم :هو المعرفة المنظمة التي تنشأ عن المالحظة والبحث والتجريب بغرض وضع أسس وقواعد لها
يتم دراسته0

أهداف العلم:
 .1الفهم :إن فهم ظاهرة معينة يعني إدراك األسباب والعوامل التي أدت إلى حدوث الظاهرة ،والتعرف على
عالقتها بالظواهر األخرى التي أسهمت في حدوثها أو التي تنتج عنها ،فهم الظاهرة  /يختلف عن وصف الظاهرة
( تعداد خصائصها).
فهم الظاهرة يتطلب فهم:

 الظاهرة ذاتها باعتبارها متغير تابعا.
 الظروف والعوامل التي أدت لحدوثها ( المتغيرات المستقلة).
 العالقة بين الظاهرة( )1والعوامل المؤثرة ( )2هل بالزيادة أم النقص االيجاب أم السلب.
 .2التنبؤ :يقصد به قدرة الباحث على أن يستنتج من فهمه للظاهرة وقوانينها – نتائج أخرى مرتبطة بهذا الفهم.
التنبؤ هو عملية استنتاج يقوم بها الباحث بناء على معرفته السابقة بظاهرة معينة وهذا االستنتاج ال يعد
صحيحا إال إذا استطاع إثبات صحته تجريبيا.
 .3الضبط والتحكم :فهم العوامل المؤثرة في الظاهرة يؤدي لقدرة الباحث على التنبؤ بها ومن ثم فأنه
يستطيع التحكم فيها وضبطها مثال العالقة بين الذكاء والتحصيل؟

 .4خطوات البحث العلمي في حل المشكالت:
يمر البحث العلمي بمجموعة من الخطوات اإلجرائية
عند حل المشكلة:
ل
 الشعور يا مشكلة.
ال
 يحدبد مشكلة.
ل
 جمع ا معلومات والبتايات.
 فرض الفروض.
 إجبتار ضحة الفروض.
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 .5أخالقيات (خصائص) الباحث العلمي:
االتجاهات العلمية
من أهم خصائصه تمسكه باالتجاهات العلمية ومنها:


الثقة بالعلم والبحث العلمي :ودورهما في حل المشكالت والوصول للحقائق وتحسين أساليب
الحياة.



االيمان بقيمة التعلم المستمر :الظواهر الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية في تغير دائم  ،فيجب أال
يصل لدرجة االكتفاء العلمي بل االستمرارية في البحث لمتابعة تطور المشكالت.



االنفتاح العقلي :يجب على الباحث أال يتسم بالجمود والتعصب والتحيز  ،فيجب أن يكون قابل لتغيير
موقفه على ضوء المستجد من الشواهد.



البعد عن الجدل :يجب أال يجادل ألن المجادلة تعصب مسبق لفكرة ما من خالل ما يعتقده ،ولكن
الباحث يجب أن يعتمد على البرهان والمالحظة والقياس فالباحث ال خصم له.



تقبل الحقائق :تقبل الحقائق على ضوء الشواهد واألدلة والبراهين.



األمانة والدقة  :يعتمد على القياس والتسجيل والمالحظة الدقيقة وليس على ما يعتقد أو يرغب .



التأني واالبتعاد عن التسرع واالدعاء :ال يتسرع في إصدار األحكام ولكن يتأنى حتى يقيم األدلة
الكافية الشاملة على صحة رأيه.



قدرة الباحث :على انجاز البحث أي أن يكون قادرا على البحث والتحليل والعرض بشكل ناجح ومطلوب.

 .6خطوات كتابة خطة البحث:
خطة البحث تقدم قبل الشروع في البحث الخاص بإكمال مطالب درجة
الماجستير أو الدكتوراه؛ فطالب الماجستير يبدأ بإعداد خطة بحثه لتقديمها

إلى عمادة الدراسات العليا في الجامعة بعد أن يجتاز دراسة  ٪50من
المقررات الدراسية ببرنامج الماجستير ( المادة الحادية واألربعون من الالئحة
الموحدة للدراسات العليا ) أما طالب الدكتوراه فإنه يقدم خطة بحثه بعد أن

يجتاز االختبار الشامل بنجاح.

لماذا يعد الطالب خطة بحث؟


الهدف الرئيس إلعداد خطة البحث هو أن يقنع الطالب المختصين بما يلي:



إن البحث الذي سيعده:

.1

يسد حاجة مهمة نظريا وعملياً في مجال تخصصه.

.2

أو أنه يحسم قضية دار حولها مناظرات وجدال في مجال تخصصه.
أو أنه سيقوّم أمراً ما أو أن يعيد بناء ما قد تم تأسيسه بناء على معطيات علمية وتحديات معاصرة.


.1

إن موضوع البحث واقعي ومقنع على أنه مشروع بحث مقبول في جامعة  ،من حيث:
إنه يتناول موضوعاً يمكن القيام به في الفترة النظامية للدراسة.

.2

يمكن إعداده باإلمكانيات المتوفرة النظرية والعملية.

.3

يمكن أن يشرف عليه أحد المتخصصين في الجامعة.



إن الطالب لديه إلمام بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بالبحث.



إن لدى الطالب دراية باالعتبارات األخالقية والقضايا المتصلة بالبحث ،وأنه قد خطط ليحصل على
الموافقات الضرورية لها.
إن الطالب قد حدد بحثه تحديدا واضحاً يساعد على أن يبدأ العمل فور تسجيل الموضوع.

.3



النشاط ()4
 موضوع النشاط :تحديد مكونات خطة البحث.
 طبيعة النشاط :العصف الذهني

 الزمن المخصص للنشاط 5 :دقائق
 الهدف من النشاط :تهيئة المتدربين لموضوع الجلسة ،واستكشاف حدود معرفتهم
بالموضوع ،ومعلوماتهم السابقة عنه.
 س :1حدد مكونات خطة البحث في مجال تخصصك ؟

عنوان الخطة:
من مواصفات عنوان البحث أن يكون واضحا حتى يتمكن القارئ من قراءته
وفهمه ،وأن يدرك مضمونه دون حاجة إلى استفسار من الطالب ،وأن يكون
موجزا مفيدا ،دون ذكر التفصيالت التي يمكن أن يوردها في حدود البحث.
هو مؤشر على مشكلة البحث يوضح مجالها فقط ويجب أن يكون واضح،
سهل وأن يحتوي على الكلمات األساسية للبحث.
مثال:
أثر استخدام محررات الويب التشاركية القائمة على استراتيجية العصف الذهني في
تنمية مهارات القـراءة لتالميذ الصف السادس االبتدائي

المقدمة:
في المقدمة يوضح الطالب مجال بحثه وداللة موضوعه في العنوان ،كما يوضح في متن الخطة أهمية
الموضوع بإيجاز .ولتحديد الموضوع يستحسن أن يأخذ الطالب بما يلي:
 تحليل المعلومات السابقة المتوفرة في مجال الموضوع.
 يبرز في الخطة ما لم يتم توضيحه أو شرحه.

 أن يهتم بما ورد في المعلومات السابقة من وجود عدم انسجام ،أو تناقض ونقاط خالف
واستنتاجات غير مفحوصة علمياً.
 يعتمد على تفكيره ونتائج البحوث ومقترحاتها ومحاور المؤتمرات وتوصياتها.
 عدم االنفعال أمام الشعارات أو العناوين الفاتنة في المجال التعليمي والتأثر بها عند اختيار موضوع
البحث.
كما يوضح الطالب في المقدمة المتغيرات المتصلة بمشكلة البحث ليوردها فيما بعد تحديد المشكلة
على أنها مشكالت فرعية ال بد من حلها حتى يتمكن من حل مشكلة البحث.

مشكلة البحث:
 معايير اختيار مشكلة البحث:
.1

استحواذ المشكلة على اهتمام الباحث ألن رغبة الباحث واهتمامه بموضوع بحث ما ومشكلة بحثية محددة
يعتبر عامال هاما في إنجاح عملة وإنجاز بحثه بشكل أفضل.

.2

تناسب إمكانيات الباحث ومؤهالته مع معالجة المشكلة خاصة إذا كانت مشكله معقدة الجوانب وصعبة
المعالجة والبحث .

.3

توافر المعلومات والبيانات الالزمة لدراسة المشكلة.

.4

توافر المساعدات اإلدارية المتمثلة في التسهيالت التي يحتاجها الباحث في حصوله على المعلومات خاصة
في الجانب الميداني.



مصادر الحصول على المشكلة:

.1

محيط العمل والخبرة العلمية :بعض المشكالت البحثية تبرز الباحث من خالل خبرته العلمية اليومية فالخبرات
والتجارب تثير لدى الباحث.

.2

القراءات الواسعة الناقدة لما تحويه الكتب والدوريات والصحف من أراء وأفكار قد تثير لدى الفرد مجموعة من
التساؤالت التي يستطيع أن يدرسها ويبحث فيها عندما تسنح له الفرصة.

.3

البحوث السابقة :عادة ما يقدم الباحثون في نهاية أبحاثهم توصيات محددة لمعالجة مشكلة ما أو مجموعة من
المشكالت ظهرت لهم أثناء إجراء األبحاث األمر الذي يدفع زمالئهم من الباحثين إلى التفكير فيها ومحاولة دراستها.

.4

تكلفة من جهة ما :أحيانا يكون مصدر المشاكل البحثية تكليف من جهة رسمية أو غير رسمية لمعالجتها وإيجاد
حلول لها بعد

اسئلة البحث:
حيث يتم صياغة مشكلة البحث في ضوء مجموعة من االسئلة ،في البداية صياغتها
في ضوء سؤال رئيس ،ثم يتم صياغتها في أسئلة فرعية.
يحلل الطالب المشكلة العامة ليبين مكوناتها الفرعية ،ثم يصوغ كل مشكلة فرعية
صياغة دقيقة وواضحة ،كما لو كانت مشكلة قائمة بذاتها؛ حتى يضع لها منهجا مالئما
لمعالجتها ويتمكن من التوصل إلى خالصة واضحة حاسمة بشأنها .وهنا تجدر اإلشارة
إلى أن من األخطاء المتكررة في خطط البحوث كثرة المشكالت
الفرعية؛ مما قد يعني أن مشكلة البحث واسعة
أو أن صياغة المشكالت الفرعية تتضمن خطأ ما.

أهداف البحث:
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يحدد الطالث إلاهدإف اليي شعي النحث الي ا ،ث ون وإ ا رن ا إ بر ا ا و ا ا لة و ررإت ث ،و ون إ ا ر طة ا لة ث.

أهمية البحث:
ل
من الخطا ا متكرر في بعص يحوت طلات الدرإسات العلتا عدم التف برق بين إهمبة النحث وإهدإف النحث .قاهمبة النحث
ي
ي
ال
بعيي إن يركر الطالث علي الفابدة عملبة المتوقعة في مجال خصصة بعد حقتق إهدإف النحث وإيجارة.

فرضيات البحث:
تعريف الفرضية  :تخمين أو استنتاج ذكى يصوغه ويتبناه الباحث في بداية البحث
مؤقتا وشرح ما يالحظه من الحقائق والظواهر الخاص بمشكلة البحث .
أو يمكن تعريفه بأنه تفسير مؤقت يوضح مشكلة ما أو ظاهرة ما.
أهمية صياغة الفرضيات:


توجه جهود الباحث لجمع المعلومات.



تحدد إجراءات وأساليب البحث المناسبة الختبار الفروض.



تقدم تفسيرا للعالقات بين المتغيرات.



تزودنا بفروض أخرى وتكشف لنا عن الحاجة ألبحاث أخرى.

انواع الفرضيات البحثية:
.1

الفرضية الصفرية.

.2

الفرضية البديلة:
•

الفرضية البديلة الموجهة.

•

الفرضية البديلة غير الموجهة.

حدود البحث:
يوضح الطالب ما سيقتصر عليه بحثه من متغيرات موضوعية وزمانية ومكانية زمنها:
 الحدود الموضوعية.
 الحدود البشرية.
 الحدود المكانية.
 الحدود الزمانية.

منهج البحث وخطواته:
يحدد الطالب مجتمع البحث وعينته ،معتمدا على المعلومات اإلحصائية الدقيقة؛ فيوضح ما
استند إليه في تحديد العينة .ثم يذكر الخطوات التي سيتبعها في بحثه مفصال هذه الخطوات
وداعما إياها بالحجة المقنعة ،على أن يشمل هذا الجزء العناوين الفرعية التالية:

 منهج البحث :موضحا دواعي اختياره وموثقا لذلك من مصادر متخصصة.
 أدوات البحث :موضحا أدوات البحث بأن يبين دواعي اختيارها وموضحا
إجراءات إعدادها والتحقق من صدقها وثباتها.
 األساليب اإلحصائية :موضحا األساليب اإلحصائية المرتبطة بأسئلة
البحث معلال ومفسرا كيفية استخدامه األساليب اإلحصائية التي اختارها.

مصطلحات البحث:
في تحديد مصطلحات البحث من المستحسن أن يحدد الطالب معنى المصطلحات ملماً بثالثة أنواع
من المعاني:
 المعنى المعجمي :المعنى الوارد في المعجم.
 المعنى االصطالحي :المعنى المعروف للمصطلح لدى متخصصين
في مجال عملي محدد.
 المعنى اإلجرائي :المعنى الخاص بالبحث .ويراعى في المعاني الثالثة
المعنى المشترك فيما بينها.

قائمة المراجع:
تقتضي األمانة العلمية أن ُيضمن الباحث خطته قائم ًة تحتوي على جميع المصادر التي استفاد
منها في إعداد خطته ،وكذلك بعد االنتهاء من تنفيذ الخطة وكتابة التقرير النهائي للدراسة ،

يجب ذكر قائمة بالمصادر التي تم االستفادة منها في إعداد خطته وفي تنفيذ إجراءات البحث.
وبهذا يكون الباحث قد انتهى من إعداد خطة بحثه وجاهزا لعرضها على المشرف
الذي سيقع عليه االختيار تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على مجلس قسمه
ليبدأ في اإلجراءات اإلدارية المتبعة في كليته وجامعته ليسجل الموضوع باسمه ،
ثم بعد ذلك يبدأ في وضع خطته موضع التنفيذ حتى ينتهي من تنفيذها كاملة
ويصبح جاهزا لمناقشتها أمام لجنة المناقشة والحكم على الرسالة.

تصور لفصول رسالة العلمية:
يذكر الطالب فصول الرسالة المتوقع إنجازها.
 -1الفصل االول يتضمن االطار العام للدراسة(خطة البحث):
 مقدمة النحث.
 مشكلة النحث.
 إستلة النحث.





فرضتات النحث.
إهمبة النحث.
جدود النحث.
م
صطلجات النحث.

 -2الفصل الثاني يتضمن االطار النظري:
ل الع
 بيمتل إلاطار النظرئ لنحث لمي في ضتاعة إو هنكلة الفكرة إو الطاهرة اليي يهدف التاجث الي درإسنها.
م
 ونشرح إلاطار النظرئ جموع العلاقات الم برنطة يالفكرة إو الطاهرة.
ل
ل
 وإلاطار النظرئ لنحث هو إلاساس الدئ ببيي علبة كل النحث ولبس ققط ا جلقبة النظ برة لموصوع النحث.
ل
ل
ال م
 كما تمتل إلاطار النظرئ إتص ًا يحدبد لستكة العلاقات بين ا متعترإت ( ستفلة والتابعة )اليي لها إهمبة يالبسبة لنحث.

تصور لفصول رسالة العلمية:
 -3الفصل الثالث :الدراسات السابقة:
ل
ك
 عرض إدبتات النحث ( مجاور جسث ا متعترإت)
ال
 تعقبث علي النحوت والدرإسات السابقة
 فروض النحث

 -4الفصل الرابع :اجراءات البحث:
من
 هج النحث.
م
ح
ال
ي
ن
م
ح
ع ث.


 عببة النحث.
 موإد النحث.
 إدوإت النحث.

 بتقبد النحث.
 إلاسالبث إلاخصاببة.

تصور لفصول رسالة العلمية:
 -5الفصل الخامس :نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:
 عرض بتايج النحث.
 متاقسة بتايج النحث.
 -6الفصل السادس :خاتمة البحث:
مل
 خص بتايج النحث.
 بوضتات النحث.
 مقترجات النحث.

 -7قائمة المراجع:
 المصادر.
 المرإجع الع بربة.
 المرإجع إلاجبببة.

 -8قائمة المالحق.

نهاية الورشة

