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جامعة حلوان-كلية التربية



أساسيات ال بد أن تراعى

القراءة الواسعة حول موضوع البحث.

الدقة التامة فى فهم آراء الغير وفى النقل
.عنهم

هاأال تاخذ آراء الغير على أنها حقائق مسلم ب.

اختيار مصادر أصلية مؤلفوها ثقاة.

ال بد أن تضيف جديًدا فى مجال بحثك.

 أن تلم إلماًما جيًدا بقواعد كتابة البحث
.العلمى

أن تتمتع بشخصية علمية مستقلة.

األمانة العلمية.
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صياغة عنوان البحث

يراعى فى العنوان ما يلى:

استخدام الفاظ قليلة مختصرة.

حدد المتغير المستقل والمتغيرات
.التابعة ومجتمع الدراسة

 التخصص الدقيق للباحثتوضيح.
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المقدمة

تنطلق فيها من العام إلى الخاص.

لبحثتظهر فيها شخصيتك وأسلوبك لتقنع القارئ بأهمية ا.

توضح ال بد أن تتضمن متغيرات البحث المستقلة والتابعة ل
.اهميتهم وطبيعة العالقة بينهم

ربويةفى تناول كل متغير ال بد من االستعانة باألدبيات الت.

 ضرورة االستعانة بالدراسات السابقة التى تؤكد وجود
.مشكلة حقيقية تستحق الدراسة
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مشكلة البحث

 يمكن تدعيم وجود مشكلة من خالل إجراء
.ندراسة استطالعية على الطلبة أو المعلمي

 المشكلة ال بد أن تصف أوجه القصور أو
ف الضعف الذى يحاول البحث عالجه أو التخفي

السلبى، أو وجود نتائج سابقةمن تأثيره 
.متعارضة

ثية التى يتبع تحديد المشكلة ذكر األسئلة البح
حث تعبر عن جوانب المشكلة والتى يحاول البا

.اإلجابة عنها من خالل إجراءات البحث

أو السؤال البحثى الذى يتناول صورة برنامج
.  ال يقابله فرض.. وحدة 
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الفروض

قد تصاغ على هيئة فروض صفرية أو موجهة.

الفرض عبارة عن تخمين فى ضوء نتائج الدراسات
.السابقة

يحاول البحث الكشف عن صحة الفرض ليقبله، أو
.الكشف عن عدم صحته فيرفضه

 فى البحوث التجريبيةتُستخدم.

عتقد االفتراضات تستخدم فى البحوث النظرية التى ي
، وتقبل دون الناسفى صحتها الباحث أو قلة من 

.الحاجة إلى وجود دليل على صحتها

 المسلمات هى عبارة عن فروض  وافتراضات ثبت
.صحتها، فأصبح مسلم بصحتها من الجميع
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أهداف البحث

 ى فالعنوان ذاته ضرورة تجنب كتابة
حتى ال يكون هناك البحث؛ هدف 

تكرار ليس له داع، ويمكنك كتابة 
:الهدف كما يلى

( قد يهدف البحث إلى الكشف عن
(فاعلية كذا فى تنمية كذا

 تتعدد األهداف بتعدد األسئلة
.البحثية
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حدود البحث

تتعدد الحدود البحثية وتضم:

 ويقصد بها مجتمع ( العينة) الحدود البشرية
.الدراسة

الحدود الزمانية ويقصد بها زمن تطبيق البحث.

الحدود المكانية، ويقصد بها مكان إجراء التطبيق
.الميدانى للبحث

ضرورة توضيح مبررات كل حد من حدود البحث.
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أهمية البحث

تمثل القيمة المحتملة لنتائج البحث.

 البحث بصورة عامةأهمية يمكن توضيح
ل منها نظريًا وميدانيًا مًعا، كما يمكن ذكر ك

.على حده

 يمكن ذكر الفئات المستفيدة من إجراء
البحث كل على حده، كما يمكن ذكرها 

.بصفة عامة

ال بد أن تكتب بصيغة بها تواضع علمى
...من المتوقع ... قد يفيد :  مثل
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منهج البحث

الباحث يختار المنهج الذى يتناسب مع طبيعة بحثه.

وغالبًا ما تستخدم البحوث التربوية مناهج البحث التالية:

 المنهج الوصفى التحليلى.

 شبه)المنهج التجريبى التربوى، أو ما يطلق عليه البعض
كس العلوم لتعذر القياس الدقيق للجوانب اإلنسانية بع( التجريبى
.الطبيعية

ا على والجانب التجريبى يتضمن تصميم أدوات البحث وتطبيقه
.العينة

ستخدم المنهج اإلحصائى ويتضمن المعالجات اإلحصائية التى ست
.فى المعالجات اإلحصائية
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أدوات البحث

 هناك فرق بين أدوات البحث والمواد
.التجريبية

 دليل البرنامج) تتضمن المواد التجريبية ،
...(المعلم، كتيب الطالب، الوحدة 

 هى أدوات القياس وتضمأدوات البحث :
س االختبارات بمختلف أنواعها، والمقايي

.كمقياس االتجاه وبطاقة المالحظة
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إجراءات البحث

وتهدف إلى اإلجابة عن أسئلة البحث.

فادة وتشمل اإلطالع على األدبيات التربوية فى مجال البحث لالست
.فالشبه واالختالأوجه منها فى تحديد منهج البحث وأدواته وتوضيح 

 هاوأدوات البحث والتحقق من صدقها وثبات،التجريبيةإعداد المواد.

اإلعداد إلجراء التجربة.

القياس القبلى.

 البحثأدوات تطبيق.

القياس البعدى.

 إحصائيًامعالجة النتائج.

مناقشة النتائج وتفسيرها.

التوصيات والمقترحات.
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المصطلحات

 ات فى العنوان من كلمُذكر تتضمن تعريف ما
.تحتاج إلى تعريف

 م المعاجإلى فى تعريف المصطلحات وُيرجع
.التربوية والمصادر الموثوق بها

يعة ال بد من صياغة تعريف إجرائى مرتبط بطب
.بحثك ومتغيراته وحدوده

 ال تبالغ فى عدد المصطلحات التى تقوم
.ائعبتعريفها يكتفى بالجديد منها أو غير الش
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الـــتوثيـــق

ق يتم االعتماد على نظام التوثي
جمعية علم المعتمد على دليل 

APAالنفس األمريكية 
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شكًرا على حسن االستماع
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