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حال الباحث في بداية التحضير للبحث العلمي



مفهوم الفكرة البحثية 

تصور مبدئي محكم لموضوع البحث، تنم عن عملية تفكير منظمة، تتضمن 

. األفكار األولية التي يعتزم الباحث تحقيقها وكيفية تحقيق ذلك

:يفترض أن تجيب من خالله عن االسئلة التالية

ما الذي تعتزم عمله؟ ولماذا؟ ومن الفئة المستهدفة؟ وما هي منهجيتك البحثية؟ وما تصورك المبدئي 

لإلجراءات العملية؟



مصادر اختيار الفكرة البحثية

موقع عملك أو مجتمعك من خالل المشكالت التي 

.يقف عليها الباحث مباشرة

مكان العمل أو المجتمع

المناقشة الحرة والمفتوحة مع المشرف األكاديمي، أو 

. أعضاء هيئة التدريس، أو أهل الخبرة في المجال البحثي

المشرف األكاديمي

االطالع على ملخصات األبحاث في المؤتمرات، والمشاركة 

.في ورش العمل، والحوار المباشر مع المهتمين بالمجال

المؤتمرات العلمية 

يقوم الباحث بتتبع األخبار والمستحدثات بمختلف أنواعها عبر 

شبكات االنترنت والتواصل االجتماعي، وهذا يجعل الباحث مدرك ألهم 

.المشكالت التي يتعرض إليها مجتمعه على وجه الخصوص

شبكات التواصل 

اهتمامات الباحث الشخصية وخبرته الواسعة 

.بمجال بحثي معين

االهتمامات الشخصية

االطالع على األبحاث المتخصصة في المجالت 

العلمية واألكاديمية التي قد تثير مواضيع 

.مشتركة ضمن اهتمامات الباحث

مراجعة األبحاث العلمية

Handbookقراءة الكتب المرجعية التخصصية 

.لإللمام باألبحاث الحديثة في مجالك البحثي

الكتب المرجعية المتخصصة 

التعرف على قادة البحث في المجال والتواصل 

.المباشر معهم، واالطالع على أبحاثهم الجديدة

قادة البحث



Handbook



سمات الفكرة البحثية الجيدة

مثيرة الهتمام الباحث

ذو قيمة وفائدة علمية

مرتبطة بنظريات علمية 

توفر المصادر 

قابلة للبحث

تمثل موضوع محدد

تتفق مع قدرات الباحث وإمكانياتهلفةتفتح آفاق بين التخصصات المخت



مهارات بحثية يحتاجها الباحث الختيار الفكرة البحثية

مهارات تنظيمية 
مهارات التحليل 

والتلخيص

والتصور القرائي

مهارات قراءة 

ناقدة

مهارات تقنية للبحث 

في مصادر المعلومات 

(2018الصالحي، )



(:Jankowicz,2004)جانكوفيشيقول 

املوضوع اجليد مينحك  احلد أقصى من التطور الذاتي



تقنيات توليد وتنقيح األفكار البحثية

.العصف الذهني-1

استكشاف الميول الشخصية -2

عن طريق مطالعة البحوث 

.السابقة

تصميم )الترتيب الشجري -3

( خرائط ذهنية

.كتابة األفكار وتدوينها-4

SWOTسواتتحليل -5

التفكير اإلبداعي

.افحص نقاط قوتك وضعفك-1

راجع الدراسات البحثية -2

.السابقة في مجالك

ناقش الزمالء واألقران -3

ومجتمعات التعلم المهنية الكتشاف

.وتوليد األفكار

التفكير المنطقي 

(  Doing Research in the Real World)في كتابه Gray,2013ذكر 

Gray,2013





الخطوات اإلجرائية الختيار الفكرة البحثية

البداية

Project Assignment

تعيين المشروع البحثي أو 

المجال 

الخطوة الثانية 

Select Topic

اختيار الموضوع المثير 

لالهتمام

الخطوة الخامسة 
Tweak Topic

تضييق الموضوع

الخطوة الثالثة
Test Topic

اختبر الموضوع مع األبحاث 

األخرى عبر مصادر 

المعلومات 

الخطوة الرابعة
Test Topic

Find  & Read Sources

قراءة المصادر  

النهاية
Write 

& Edit

التطوير المهني للمعلمين: المجال

القيادة المهنية للمعلمين: الموضوع

هنا (   أثر برنامج إثرائي في القيادة المهنية للمعلمين على تطوير أدائهم التدريسي: )الموضوع في بحث 

تم البحث من زاوية القياس ودراسة األثر إال أن زاوية استكشاف معوقاتها وأوجه الممارسة لها لم تبحث 

(معوقات القيادة المهنية لدى معلمي المرحلة الثانوية من وجهة نظرهم: ) فيكون لديك موضوع بحثي



أفكار بحثية 

تجنبها

رةالكبيالبحثيةالمشروعات-1

مؤسسةأمبمنظمةالمرتبطةجدا

باحثبهايقومأنيستطيعوال

.واحد

امنفسكاسألأهمية،ذاتغير-2

يةأهمأومعنىلهاالنتائجكانتإذا

.لآلخرين

لموارداإلىتفتقرالتياألبحاث-3

واإلشارةاألشخاص،أوالموادأو

.ياتاألدبفيالموضوعإلىالقليلة

تاج أفكار بحثية عالية التقنية  تح-4

لى إلى خبراء فنيين، ألنها قد تتحول إ

مشاريع مستعصية أو مشكلة لم 

. يتمكن أحد من حلها

أفكار بحثية يعتمد االبتداء بها-5

على االنتهاء من مشروع آخر، حيث 

ال تتاح لك مصادر البيانات في 

.الوقت المناسب

األفكار البحثية غير األخالقية -6

التي قد تلحق الضرر لألشخاص 

جسديًا، أو فكريًا، أو التي فيها 

. خروقات لشروط السرية أو الثقة

Gray,2013



انطالقة الفكرة البحثية

مشروعات طلبة في المدارس 

التعلم القائم على المشروعات/ الموضوع البحثي

Project Based Learning 



تجربتي في عرض الفكرة البحثية



النموذج المبدئي لمقترح البحث



ختاًما

عندما يمكنك اإلجابة عن االسئلة التالية، فأنت على استعداد إلجراء بحثك العلمي الذي هو مشروعك 

:النهائي في رحلتك للحصول على الدرجة العلمية

ما هي المشكلة التي تريد حلها؟

من يهتم بهذه المشكلة ولماذا؟

ما الذي فعله اآلخرون لحل هذه المشكلة؟

ما هو الحل المقترح لهذه المشكلة؟

 كيف يمكنك إثبات أن هذا حل جيد؟

ما الجديد في منهجك؟

من سيهتم بمشروعك إذا نجحت؟

كم من الوقت سيستغرق بحثك؟



شكًرا لحسن استماعكم



المراجع 


