
.عدلي داود محمد الشاعر: إعداد الدكتور
أستاذ اإلدارة التربوي والتخطيط التربوي 

فلسطين-المساعد بجامعة األقصى غزة



السالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته



محاور اللقاء



الخطةةةلبالية ذةةةلبماةببالذةةةلب  ل ةةةلب ةةة ب
اليةةةةالباللذيا؛ذةةةلتب رةةة باترةةة ب رةةة  اةب
الي حةةةوخبراي ااةةةةخبرالةةة لبااءتةةةةخبر  ا اةةةةب
لباللت لقةةلب ةة بالي االةة ةبالاةة  قلبالل ايطةة
يب لاضاعب ة ةخبكلة بب؛رة بايةذلبالط اةذبالة 

.اللكةبالي حوببثن  بإتيادب ة ة





مشكلة البحث 
.العنوان.وأسئلته

.مقدمة .أهداف البحث

01 02 03 04



.أهمية البحث.مصطلحات البحث

.حدود البحث .ةالدراسات السابق

05 06 07 08



.المراجع

إجراءات البحث 
المنهج، المجتمع، العينة، )

األدوات، إجراءات التطبيق، 
أساليب المعالجة 

(.اإلحصائية

تقسيمات البحث
فصولإلى 

(.خطوات البحث)

المالحق
(.إن وجدت)

09 10 11 12





تحديددًا تمثل خطة البحث تقريرًا وافيًا ومختصرًا ومحددًا
اث دقيقًا يكتبه الباحدث عددد الر در ل الداا داأل وا عحد
يهدا الساعقة ل املجال الذي اختاا فيه مشكلته؛ يبدي  ف

ونجاح أي عحص ميداني يدتمدد   ععدداد . عراصر خطته
ا وفيمد. خطة متكاملة مترا قة واضحة املدالم والخطواأل

:يلي عرض مفصل لدراصر الخطة
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املرشدددد ا ول للقدددااع ملوضدددو  يددددد 
البحث، حيث عنده يبدرم موضدو  البحدث 

ويراعد  أ  . ومجاله ومحتواه وتخصصده
رم يكتددو واضددحًا ومحددددًا، مختصددرًا، يبدد
مشددكلة البحددث، ي هددر مجددال تخصددص 
.البحث، ومجتمع البحث ومتغيراته
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املقدمددة عرصددرًا ا يسددًا ل ععددداد خطددة البحددث، تدددد 
فتشددمل   عياندداأل ومدلومدداأل ةاأل صددلة عموضددو  

وعليده فد   املقدمدة . البحث، عقصد تهيئدة القدااع لده
يًا، عمثاعة مدخل تدريفدي للبحدث وليسدال ًا مدًا عنشدا 
وعنمددا  ددي عمليددة تقددديم ملوضددو  البحددث وأعددداده 

، وصدياةة املقدمدة تمثدل الصدواش املشدرقةومرطلقاته
الواضحة والواعية لقراءش الباحث ومهاااتده وخبراتده ل 

.مجال التخصص
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الذ ري لكتاعدة املقدمدة مدع مراعداش التسلسدل التخطيط ❖
ث والتداج حسو موضو  البحث، ل شكل  رم مقلوب عحي
علد  يبدأ عالدمومياأل ويرتهي عالخصوصياأل التي تفضدي

.مشكلة البحث

.تكو  املقدمة م  صياةة الباحثأ  ❖

متغيراأل البحث مرتبة حسو وماود ا ل الدردوا  أو عرض ❖
حسو أ ميتها مع ععرام الد قة عيرها، ودعمها عالداا داأل 

.والبحوث ةاأل الد قة
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ا حكددام الدامددة التددي د تسددترد ةلدد  مرا ددع ومصددادا تجرددو ❖
.وداا األ متخصصة

املبالغة ل عظهاا أ مية الرتا ج املتوقددة مد  البحدثتجرو ❖
(.التواضع)

.ة   القااع عل  عرض مشكلة البحث وأ مية مدالجتهاتهيئة ❖

ي ل عي  ًال فقرش و اعقتها عطريقة تبرم التداج املرطقالرعط ❖
.عرضها

.املقدمة عفقرش تحدد موضو  البحث وعروانهختم ❖
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مل تمثل مشكلة البحث نقطة بداية ع
.الباحث، وتدل ىلع املبرر للبحث

املشكلة صعوبة يراد 
تذليلها للحصول ىلع 

نتيجة ما أو قضية مطروحة 
.تحتاج إلى معالجة

تعد املشكلة مركز البحث 
وجوهره أي املحور األساس الذي 

.يدور حوله البحث

موقف غامض أو ظاهرة تحتاج 
إلى تفسير أو قضية تباينت 

وجهات النظر بشأنها أو سؤال 
يبحث إجابة

تعتبر مشكلة البحث خطوة
صعبة وخاصة للباحث 

.املبتدئ

وقد تكمن الصعوبة يف 
قلة إملام الباحث بها 

ونقص معرفته باإلنتاج 
.  هالفكري يف مجال تخصص

املشكلة أهم خطوات 
البحث امليداني ألنها 

تؤثر يف جميع 
.الخطوات التي تليها
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مد  املتدمقة ل البحوث والر ا ل الدلمية واد تفادشالقراءش ❖
.نتا ج وتوصياأل ومقترحاأل الداا األ الساعقة

م  مجال الدمل أو امليدا  الدذي يدمدل فيده الباحدث اد تفادش ❖
. نه يستشدر املشك أل التي توا هه أو توا ه مم ء الدمل

حداثددة :   مدددم مرا ددبة املشددكلة يجددو مراعدداشوللحكددم ❖
املشكلة، أ ميتها، قيمتها الدلمية، ا تمام الباحث عهدا، مددم 
قداش الباحدث   داا دتها مد  حيدث تدوفر البيانداأل والوقدال 

.والكلفة





ما مدى قابلية 
مشكلة البحث

.للدراسة؟

أهمية ما 
.املشكلة؟

ما مدى وعي 
الباحث بأبعاد 

املحاور )املشكلة 
التي تدور حولها 

.؟(املشكلة

ما الهدف الذي 
يمكن أن يحققه

.البحث؟
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ما موقع مشكلة 
البحث من 

املشكالت التي 
سبقتها يف 

املجال نفسه، من 
حيث أوجه التشابه

.وأوجه االختالف؟

ما املصادر التي 
اعتمد عليها 
الباحث يف 

الحصول ىلع 
املعلومات 

قة والبيانات املتعل
.؟بموضوع املشكلة

هل تتوفر مهارات 
التعامل مع تلك 

املعلومات 
.والبيانات؟
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تكشف عرده أو تتوصدل عليده، أ  و ي ما تريد الداا ة 
ااتبدا  أ دداا البحدث عل دئلته، : ويراع  ل صياةتها

.واضحة ومحددش، واقدية عدو  مبالغة
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مدد  ( الفوا ددد)توضددم مبددرااأل ع ددراء البحددث، 
الراحيددة الر ريددة والدمليددة علدد  املجتمددع، 
ة ومؤ ساته، وعليه ف نه يجو أ  تكو  صدادق
ومقردددة وصددياةتها واضددحة دقيقددة، مبددرمش 
للجهدداأل التددي يمكدد  أ  تسددتفيد مدد  نتددا ج 

الداا ة؛ ولذا يجو مراعاش
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أن تبرررال يمة ارررر يم  ا رررر 
ويمتطب ة رررررر ( يمعلا رررررر)
ملبحرر و وتتب رر ( يمعال ررر)

.يملبامغر

أن ترراتبا يميا ررر ئام  ررا 
ويمبهررا  يملفررت  نه   رر  

-يملعلارررررر  -يمطرررررر  )
-يإلدير رررررر  -يمبررررررا    

يملؤسفرررررررا  يمتائ  رررررررر 
(.ويمتعل ا ر
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الحدود املوضوعية والبشرية والزمانية واملكانيدة التدي تحددد أعدداد
ر ةلد  البحث، فدردما يصدو وضع أي أشياء تفصيلية ل الدروا  يجب

ددلدة فتفيدد الباحدث عال: ل الحدود، والحدود تفيد الباحثي  اآلخري 
  أنه مداك  عداد عحثه عما يمكره م  تو يه  هده نحدو تحقيد  
الهدا م  البحدث مدع تدوفير الوقدال والجهدد والتكداليف، ًامدا تفيدد 
الباحثي  وتساعد م   طدر   واندو  ديددش لدم يتراولهدا البحدث 

.الحالي



الحدود 

الموضوعية

الحدود 

الزمنية

الحدود 

البشرية

الحدود 

المكانية
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الكلمدداأل أو املفددا يم الغامضددة الددواادش 
ل عرددوا  البحددث، مدد  خدد ل مدددا م 
اللغددة والكتددو املتخصصددة والدددواياأل 
واملو دددوعاأل والبحدددوث والداا ددداأل 
السدداعقة، وضددرواي أ  يددذًار التدريددف 
حدث اإل را ي ليوضم للقااع ما يقصد البا

ل ًادددل مصدددطلم، ويراعدددي تدريفهدددا 
.اللغوي، ادصط حي، اإل را ي



لكم على
حسن استماعكم

شكًرا


