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مقدمة
الحمد هلل رب العاملين  ،والصالة والسالم على أشرف الخلق واملرسلين سيدنا محمد  ،وعلى آله وصحبه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  .وبعد:
اخي املتدرب  :قد سعد فريق خبراء مادة مهارات البحث بإعداد هذه الحقيبة التدريبية التخصصية بعنوان
" مهارات البحث العلمي "
والتي تعدمن متطلبات املرحلة الثانية من مراحل التطوير املنهي املطبق في النظام الفصلي للتعليم الثانوي
وذلك للمبررات التالية :
• نتائج دراسة االحتياج التدريبي ملعلمي مهارات البحث ومصادر املعلومات حيث حصل برنامج مهارات
البحث العلمي على ثاني أعلى نسبة في االحتياج التدريبي لديهم .
• تحقيق أهداف املادة التي تضمنتها الالئحة.
• تعد وحدة البحث العلمي إضافة جديدة في املنهج تحتاج إيضاح وتدريب .
• توفيركفايات البحث العلمي ملشرفي ومعلمي مهارات البحث ومصادراملعلومات .
وتهدف الحقيبة إلكساب معلمي (مادة مهارات البحث ومصادر املعلومات ) وتمكينهم من مهارات إعداد
البحوث بطرق علمية لنقل الخبرة للمتعلم في المرحلة الثانوية بالنظام الفصلي كمهارات تدريسية
للبحث العلمي وفقا إلستراتيجيات التعلم) ؛ليكون ذلك بمقام الدورات التخصصية.
إن هذه الحقيبة التدريبية ال تقوم مقام املراجع التخصصية والكتب املعتمدة في مجالها ؛ ولكنها تجمع أهم
املعارف واملهارات وتقدمها بطريقة ّ
تسهل عليك معرفتها ،وممارستها ،وسرعة استذكارها.
أعدت هذه الحقيبة بأسلوب سهل  ،يتوافق مع ما تضمنته املادة في املستوى الثالث بعيدا عن االساليب
العلمية املتنوعة  .كما أنها جمعت ولخصت ما يتعلق بمهارة تطبيقية على البحث العلمي
و اشتملت هذه الحقيبة على املحاور التالية :
البحث العلمي مفهوم –مجاالت -خطوات -خطة – تقييم – كراس بحثي – عروض .
وفي البرنامج يمارس املتدرب أنشطة تدريبية مع كل جلسة وفي نهاية البرنامج يقدم ويعرض كراس بحثي
تضمن عمل تراكمي العماله خالل ايام التدريب ؛ حرصا على إكساب املتعلم املعارف واملهارات التي تحقق
أهداف املادة .
وختاما نرجو أن نكون قد ساهمنا بتقديم ما يمكن أن يساعدك على التدريس بشكل متقن،
وهللا نسأل لنا ولك التوفيق والنجاح .
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إرشادات للمدربني
أخي املدرب :
قام فريق الخبراء بإعداد هذه الحقيبة التدريبية والتي بعنوان " مهارات البحث العلمي " ملعلمي مادة مهارات
البحث ومصادر املعلومات باملرحلة الثانوية وذلك بغية تقديم املعلومات واملهارات األساسية والالزمة في
تدريس املحتوى التعليمي الجديد في مادة مهارات البحث ومصادر املعلومات املستوى الثالث  ،ليكون ذلك
بمقام الدورات التدريبية املنفذة ضمن مشروع النظام الفصلي الثانوي لهذا العام 1437/1436هـ.
وهذه الحقيبة التدريبية تركز على إكساب املتعلم املعارف واملهارات التي تحقق أهداف املادة وتقدم املهارات
بطريقة وحدات تدريبية ّ
تسهل عليك تذكرها ،وفهمها وسرعة استذكارها والتعامل معها أثناء التدريب
ومراعاة اآلتي :
▪ قراءة الحقيبة بشكل جيد ،وتفحص كل محتوياتها ؛ يزيد من كفاءتك التدريبية وإدارتك لجلسات
التدريب ،ويجنبك الكثيرمن الحرج في قاعة التدريب.
▪ التعامل مع املحتوى كمادة تدريبية  ،والتركيز على الجوانب املهارية تمكن املتدرب من إتقان املهارات
والتطبيقات .وهذا يستدعي العناية بالجانب العملي الذي يستند إلى جهد املدرب وخبرته وتحضيره
الجيد .
َ
▪ مراعاة الزمن في البرنامج بدقة والحرص على استثمار الوقت كامال وفق الخطة املوضوعة لكل جلسة
عامل مساعد في تحقيق أهداف البرنامج.
▪ تفعيل دور املتدرب في البرنامج ؛ بحيث يكون املدرب منسقا ومديرا للحوار والنقاش داخل القاعة يجعل
البرنامج التدريبي أكثرأثرا وتشويقا.
▪ الحرص على التقويم التكويني أثناء عملية التدريب يساعد املتدرب على بلوغ أهداف الجلسة التدريبية.

▪ الحرص على الوصول في كل جلسة تدريبية إلى تحديد خالصة للتعلم املتحقق يسهم في تأكيد التعلم
▪ االهتمام بقياس أثرالتدريب من خالل ما يراه مناسبا من أساليب القياس املختلفة.
▪ تقويم الحقيبة والعملية التدريبية من خالل استبانة خاصة بذلك.
▪ التأكد من تمكن جميع املتدربين من الحد األدنى للمهارات واملعارف املتضمنة في الحقيبة.
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توجيهات للمتدربني
أخي املتدرب:
نشكر حضورك البرنامج التدريبي (مهارات البحث العلمي ) الذي تسعى من خالله إلى اكتساب مهارات
ومعارف جديدة وتكوين اتجاهات إيجابية نحو  ،تحقيق الهدف والتواص ي على ان :
▪ التدريب الفعال هو الذي يشارك فيه جميع املتدربين بطرح األفكار واملناقشة الهادفة.
▪ العمل ضمن أفراد املجموعة في التمارين الجماعية يوسع دائرة الفائدة .
▪ األفكارعزيزة عند أ صحابها حري بنا أن ننصت لها فعلى املتدرب أن يساهم بطرح فكرته أو رأيه
▪ الحضور في الوقت املحدد للبرنامج من عوامل نجاحه .
▪ التركيزعلى التدريب ،وتجنب املعوقات كالجوال ونحوه .
▪ تقبل الدور الذي يسند إليك في املجموعة من عوامل نجاح إنجازاملهمة .
▪ الخبرة في ذاتها وبذاتها ليس لها معني إال إذا استعملت .
▪ ليس هناك فشل ولكن تجارب وخبرات .
▪ إن تحفيزأفراد مجموعتك على املشاركة في النشاطات يقوي فرص النجاح لديكم.
▪ كم هو جميل أن تحر ص على بناء عالقات طيبة مع املدرب وزمالئك املتدربين أثناء البرنامج التدريبي
0
▪ انتقال أثرالتدريب وتطبيقه في البيئية العملية دليل نجاحه .
▪ تعبئة نموذج تقييم البرنامج التدريبي بدقة يساعد على تطويره ونجاحه.
▪ املمارسة العملية املستمرة للمهارات املكتسبة في البرنامج التدريبي يضمن عدم فقدانها
.
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دليل البرنامج
العنصر
▪ اسم البرنامج
▪ الهدف العام

األهداف
التفصيلية

الفئة املستهدفة
مدة البرنامج
األساليب التدريبية
الوسائل املستخدمة
أساليب التقويم

الوصف
▪ مهارات البحث العلمي.
▪ تنمية مهارات املتدربين في البحث العلمي.
▪ في نهاية البرنامج التدريبي يتوقع من املتدرب أن :
▪ يتعرف على توجهات النظام في مادة مهارات املستوى الثالث
▪ يناقش مفهوم البحث العلمي.
▪ يميز بين مجاالت البحث العلمي.
▪ يميزاستخدامات أدوات جمع البيانات في البحث العلمي.
▪ يصمم استبانة لجمع معلومات لحل املشكلة البحثية املقترحه.
▪ يحلل خطوات للبحث العلمي.
▪ يناقش مهارة القراءة االستطالعية ملشكلة بحثه.
▪ يطبق خطوات البحث العلمي للمشكلة التربوية املقترحة (خطة البحث).
▪ يخطط ملقترح بحثي مقترح (خطة البحث).
▪ يناقش الخلفية العلمية للبحث العلمي.
▪ يحدد إجراءات البحث للمشكلة التربوية املقترحة .
▪ ينقد تقريربحث علمي وفق معاييرالبحث العلمي املتميز.
▪ مشرفوا ومعلموا مادة مهارات البحث ومصادراملعلومات.
▪ ثالث أيام بواقع  12ساعة تدريبية
▪ عروض مرئية ،املحاضرات ،العصف الذهني ،املناقشة ،عمل املجموعات،
التمارين العملية ،القراءة والتلخيص ،مجموعات التركيز ،ومقهى التدريب.
▪ جهاز حاسب آلي–جهاز عرض داتا شو  -السبورة الورقية -أقالم ملونة -أوراق
 A4ملونة -شاشة عرض  -كتاب الطالب -وثيقة النظام –مراجع
▪ قبلي –مرحلي -بعدي
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خطة الحقيبة ( ) 1
اليوم

الجلسة

األولى
10-8

العناصر
▪
▪
▪
▪

تقديم البرنامج .
التعارف
االختبارالقبلي
توجهات عن املادة في النظام وتقويمها

▪ مفهوم البحث العلمي :
▪ املفهوم – األهمية – املجاالت

األول

مراحل وخطوات البحث العلمي:
المرحلة األولى  :مهارة اختيار موضوع البحث
▪ مهارة اختيارمشكلة البحث (مجال املشكلة)
الثانية
▪ مهارة القراءة االستطالعية ( القراءة البحثية )
-10:15
12
المرحلة الثانية  :مهارة إعداد خطة البحث العلمي
▪ مهارة اعداد خطة البحث العلمي(خرائط مفاهيم )
▪ مهارة صياغة عنوان البحث
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المدرب

خطة الحقيبة

اليوم

الجلسة

(2

العناصر
تابع المرحلة الثانية  :مهارة إعداد خطة البحث العلمي

األولى
10-8

▪
▪
▪
▪
▪
▪

الثاني

▪

مهارة بناء مقدمة البحث
مهارة (صياغة ) مشكلة البحث
مهارة بناء اسئلة البحث
مهارة تحديد اهمية البحث
مهارة تحديد أهداف البحث
مهارة تحديد حدود البحث
(املوضوعية و الزمانية واملكانية )
مهارة بناء مصطلحات البحث

المرحلة الثالثة  :مهارة تحديد إجراءات البحث العلمي :
▪

الثانية
-10:15
12

مهارة اختيار منهج البحث (انواع املناهج اختياراملنهج املناسب)

▪ مهارة اختيار عينة ومجتمع البحث (انواع العينات –
كيفية اختيارالعينات
▪ مهارة بناء او تطوير ادوات البحث (املقابلة– املالحظة
– االستبانة)
▪ مهارة اختيار االساليب االحصائية (مراحل املعالجة
االحصائية )
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المدرب

خطة الحقيبة ( ) 3
اليوم

العناصر

الجلسة

المرحلة الرابعة  :مهارة بناء أدبيات البحث العلمي :

األولى
10-8

الثالث

▪ مهارة ( اختيارواختصار)الدراسات السابقة
▪ مهارة إعداد اإلطارالنظري
▪ مهارة االقتباس والتوثيق
المرحلة الخامسة  :مهارة عرض نتائج البحث ومناقشتها
▪ تحليل نتائج البحث  -عرض نتائج البحث  -مناقشة
النتائج وتفسيرها

المرحلة السادسة :مهارة اعداد خاتمة البحث
▪ تحديد أبرز النتائج – صياغة التوصيات
الثانية
 -10:15تابع المرحلة السادسة  :مهارة اإلخراج النهائي للبحث
▪ صفحة العنوان  -قائمة املحتويات  -قائمة املراجع
12
واملالحق
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المدرب

اليـــوم االول
الجلسة التدريبية االولى
املدخل واملقدمة عن املادة في النظام وتقويمها
مهارات اعداد البحث العلمي  -املفهوم واألهمية واملجاالت
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موضوعات الجلسة التدريبية:
-1
-2
-3
-4
-5

املبادئ والتوجهات في املقرر الجديد.
ماتضمنه املقرر من (محتوى واهداف وتقويم) للمستوى الثالث
مفهوم البحث العلمي.
أهمية البحث العلمي.
مجاالت البحث العلمي.

أهداف الجلسة التدريبية:
يتوقع من املشارك في نهاية الجلسة التدريبية أن:
.1
.2
.3
.4

ُيناقش املبادئ والتوجهات في مقرر املادة.
يوضح ماتضمنه املقرر من (محتوى واهداف وتقويم) للمستوى الثالث.
يستنتج مفهوم البحث العلمي.
يميزمجاالت البحث العلمي .

األسلوب التدريبي املستخدم

مساعدات التدريب

أدوات التدريب

حلقة النقاش :ملناقشة االستنتاجات

الكتاب املدرس ي عرض ،مادة
علمية

بروجيكتر

جلسات األزيز :مناقشة املجموعة للنشاط وتقديم

مادة علمية ،الكتاب

تقريرلبقية املجموعات

املدرس ي

مجموعات العمل:يقوم هذا األسلوب على عمل
املتدربين في أزواج أو ضمن مجموعات ويتم اللجوء
إليه عندما يتطلب النشاط تحقيق فرص مشاركة
وتعاون أكبربين املشاركين.

عرض

13

لوحات جدارية ملونة
أقالم ملونة واوراق

بروجيكتر –أقالم
ملونة وأوراق

جدول الجلسة الزمني

اإلجراءات التدريبية
تقديم البرنامج .
التعارف
النشاط ()1/1/1فردي االختبارالقبلي

م
1
2
3
4

النشاط( )2/1/1جماعي – املبادئ والتوجهات في املقرر الجديد

10

5

العرض(املشاركات +النشرة املعرفية )

10

6

النشاط( )3/1/1جماعي –
ما تضمنه املقرر من محتوى واهداف وتقويم

7
8
9
11
12

العرض(املشاركات +املادة العلمية)

النشاط( )4/1/1جماعي -مفهوم البحث العلمي
العرض (املشاركات +النشرة املعرفية)
النشاط( )5/1/1جماعي -مجاالت البحث العلمي
العرض (املشاركات +النشرة املعرفية)
املجموع
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الزمن بالدقائق
10
10
10

15
10
15
10
15
5
120

االختبار القبلي

رقم النشاط
نشاط ()1/1/1

موضوع
النشاط
تقويم قبلي

األسلوب
التدريبي

الزمن

نوع النشاط

تقويم ذاتي

10

فردي

هدف النشاط :تقويم ذاتي للمتدرب قبل التدريب على الحقيبة.
-1يتضح لي مفهوم البحث العلمي جيدا
إلى حد كبير

إطالقا
0

2

1

4

3

-2ألخص أهمية البحث العلمي في حل المشكالت وتنمية المهارات بإتقان
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

-3احدد مجاالت البحث العلمي جيدا
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

-4أسير وفق خطوات محددة عند إعداد البحث العلمي.
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

-5أهتم باختيار المشكلة البحثية بدقة
إلى حد كبير

إطالقا

15

0

1

3

2

4

-6أطبق مهارة القراءة االستطالعية في المشكلة البحثية التي تم اختيارها بأسلوب مناسب
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

-7يتضح لي أهمية اعداد خطة البحث العلمي.
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

-8أحدد مكونات خطة بحثي بمهارة
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

-9احدد المنهج المناسب لبحثي بدقة
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

 10أختار عينة بحثي وفق خطوات محددة
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

-11أحدد االداة المناسبة لكل من انواع البحوث بمهارة
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

-12اختار األساليب اإلحصائية المناسبة للبحث العلمي بشكل دقيق
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

-13اختار واختصر الدراسات السابقة في البحث وفق أساليب منهجية .
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4

إلى حد كبير

إطالقا
0

2

1

4

3

-14اعد اإلطار النظري جيدا
إلى حد كبير

إطالقا
0

2

1

4

3

-15أستخدم نظام التوثيق ()APAاألكثر شيوعا في البحوث العلمية بمهارة
إلى حد كبير

إطالقا
0

2

1

4

3

-16اعرض نتائج البحث ومناقشتها بأسلوب مناسب
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

2

4

3

-17أحلل نتائج الدراسة وفق الطريقة المنهجية في عرض ومناقشة نتائج بحثي بإتقان
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

2

4

3

-18أحدد مكونات خاتمة البحث العلمي (أبرز النتائج – وصياغة التوصيات) بمهارة
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2

4

-19اخرج البحث بشكله النهائي (أعد صفحة عنوان البحث –وقائمة المحتويات والمراجع والمالحق) بإتقان
إطالقا
0

إلى حد كبير
1

3

2
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4

رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

2-1-1

املبادئ والتوجهات التي
تضمنها املقرر

حلقة نقاش

10

جماعي

هدف النشاط:

التعرف على املبادئ والتوجهات التي تضمنها املقرر الدراس ي الجديد

عزيزي املشارك ...
كلفت بالتعريف باملادة بشكلها الجديد في إحدى البرامج التربوية وطلب منك التركيزعلى كيفية استثماراملبادئ
والتوجيهات الحديثة للمادة في تحقيق أهداف املادة .
اشترك مع مجموعتك في تقديم ذلك مع اإلطالع على النشرة املعرفية رقم (.)1/1/1
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.....................
المعايير

تحقق

لم يتحقق

الدرجة المخصصة
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المستحقة

نشرة المعرفية ()1/1/1
المبادئ والتوجهات في مادة مهارات البحث
يأتي االهتمام بالتعليم الثانوي في اململكة ضمن منظومة االهتمام الكبيرالذي يحظى به التعليم من قيادات
هذا الوطن ونتيجة لذلك االهتمام مرالتعليم الثانوي بعدد من املراحل واألطوار؛ تزامنت مع متطلبات
التنمية والتطويرواملساهمة في التحول التدريجي نحو مجتمع املعرفة في إطارالخطة االستراتيجية  ،وشمل
ذلك تحويل مسميات بعض املواد الدراسية لتضفي عليها توجهات ترفع عنايتها بتنمية املهارات واالهتمامات
الحديثة ؛ ومنها التحول من مادة (املكتبة والبحث) إلى (مهارات البحث ومصادراملعلومات) .لتنمي املادة
املهارات األساسية للبحث والتعامل مع مصادراملعلومات لتنتهي دراسة الطالب آلخرمقرر من مقرراتها
بمشروع بحثي مشابه لفكرة مشروعات التخرج ينبثق عن طبيعة املادة وخصائصها وأدواتها وتظهرفيه كافة
مكتسبات التعلم خالل املقررات السابقة للمادة ويتضح ذلك من التوجهات العامة التي تتجه إليه املادة
ومنها:
• توجيه املادة نحو اكتساب الطالب املهارات الالزمة لكل مجال من مجاالتها
• توظيف خصائص وأساليب البحث في املحركات واسعة االستخدام والتي تقدم خدماتها باللغات
املختلفة ومنها اللغة العربية
• تمكين الطالب من مهارات إعداد األبحاث باستخدام الخطوات العلمية
• تطبيق عملي كامل إلعداد البحث العلمي
وباإلضافة إلى استقالل املادة وهويتها ؛ فإنها أداة لتنمية مهارات متنوعة تتطلبها جميع املواد الدراسية
األخرى وتعززها في الوقت نفسه؛ حيث أعيدت هيكلتها بما يعزز توظيف مهارات الطالب والطالبات املكتسبة
من خالل املادة في عمليات البحث والتحليل وإعداد التقاريرالتي تتطلبها مهام التعلم ونشاطاته في املواد
الدراسية.
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رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

3-1-1

املحتوى التعليمي الجديد
التي تضمنها املقرر الدراس ي
م 3و أليه تقويمه

مجموعات العمل

20

جماعي

هدف النشاط:

التعرف على املحتوى التعليمي الجديد التي تضمنها املقرر الدراس ي م 3و أليه تقويمه

عزيزي املشارك ...
بالتعاون مع أفراد مجموعتك .وبعد االطالع على النشرة التعريفية ()2/1/1حول مقرر مهارات البحث ومصادر
املعلومات املستوى الثالث تأمل مضامين االهداف -املحتوى -التقويم .اشترك مع مجموعتك في تقديم تقرير
لذلك.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.....................
المعايير

تحقق

لم يتحقق

الدرجة المخصصة

20

المستحقة

النشرة المعرفية

() 2/1/1

أهداف املحتوى التعليمي في مقرر مهارات البحث ومصادر املعلومات الجديد
الهدف العام للمادة :
إكساب الطالب املعارف واملهارات الالزمة للبحث والوصول إلى مصادراملعلومات
املتنوعة واستخدامها  ،واالستفادة منها

األهداف التفصيلية ملادة مهارات البحث ومصادراملعلومات م:3
 .1تأصيل االهتمام بمصادراملعلومات املتنوعة ومهارات استخدامها.
 .2التمييزبين انواع مصادر ومراجع حفظ املعلومات  ،والتعريف بنماذج منها ،واستخدام املتاح
منها .
 .3تنمية وعي الطالب وخبراته بأهميته مصادراملعلومات ودورها في الحياة العلمية والعملية
 .4تزويد الطالب بالخبرات الالزمة عن أساليب تنظيم مصادراملعلومات وطريقة الوصول
للمعلومات .
 .5إكساب الطالب أساليب الوصول الى املعلومات من خالل املكتبات والفهارس االلكترونية
 .6يتعرف الطالب على مراحل وخطوات البحث العلمي
 .7يمارس الطالب خطوات ومراحل البحث العلمي
 .8يتقن الطالب مهارات إعداد البحث العلمي .
 .9تطبيق النماذج املتاحة مع كل خطوة للوصول الى بحث علمي متكامل لكل طالب يقدم
للمعلمة مع العرض واملناقشة
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تتكون املادة التعليمية في مقرر مهارة البحث ومصادراملعلومات من:
مواصفات مقرر مهارات البحث ومصادراملعلومات :
• االلتزام بما جاء في وثيقة سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية.
• العناية باألهداف .
• التدرج واملنهجية املتصاعدة في التفكير.
• التالؤم بين املحتوى والزمن.
• تقديم مادة علمية جديدة تحقق األهداف التدريسية.
• توفروسائل إيضاح معبرة قصيرة وخرائط مفاهيم وأشكال وصور وروابط الكترونية
• عرض أنشطة تعالج اهداف املادة التدريسية.
• توفرتقويم في الكتاب يقيس ما تحصل عليه املتعلم من مهارات. .
• تم اخرج الكتاب وفق تصميم عملي فني متطور وحسب مقاسات عاملية .

كما تضمن الكتاب مجموعة من األنشطة التي ركزفيها على إكساب املتعلم مهارات تفكيرعليا
كما جعلت بعض هذه األنشطة عبارة عن بوابة يتواصل فيها املتعلم مع مصادرالتعلم املختلفة
منها ما هو متوفرداخل املدرسة ومنها ما هو خارج املدرسة كوسائل اإلعالم املختلفة والشبكة
العنكبوتية  ،كما روعي عند تصميم تلك األنشطة أن يكون ما يحتاج منها إلى أدوات ومواد
متوفرة في بيئة املتعلم من مركزمصادرالتعلم واملعامل املتوفرة في املدارس.
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التقويم في النظام الثانوي :
لم تعد عملية التقويم غاية في ذاتها ،لتحديد نجاح املتعلمين ،و انتقالهم إلى الصفوف العليا أو
توزيع درجات أعمال املستوى

مجموع درجات اإلختبارالنهائي

املراحل التعليمية الالحقة أو رسوبهم ،وإنما أصبحت جزء

اجملموع

الكلي

من عملية التعلم ،توجهها وتعززها  ،وتصحح مسارها ،وهذا يتطلب التحول من أساليب ونظم
االختبارات التقليدية السائدة ،والدرجات والتقديرات الرقمية التي تقتصر على املوازنة بين أداء
املتعلم وأداء أقرانه ’إلى أساليب ونظم تنمي الشخصية املتكاملة واملتوازنة للمتعلم ،وما يمتلكه
من مهارات وظيفية ،وفهم عميق املضمون للمواد الدراسية التي يكتسبها خالل التعلم الذاتي
،وحب االستطالع ،مما يمكنه التعامل مع بيئته وإثرائها’ ويدفع به إلى العمل املبدع ،وغيرها من
املهارات.
وهذا يستدعي إسهام املشاركين كافة في العمل التربوي وتعاونهم ،وزيادة الترابط بين النظام
التعليمي واملجتمع فالتقويم هو املدخل الحقيقي إلصالح العملية التعليمية ،ألننا نحكم من
خالله على مالءمة املنهج ،وعلى فاعلية استراتيجيات التدريس املستخدمة اإلدارة املدرسية
واألنشطة التربوية’ وعلى قدرة املعلم  ،وعلى مستوى أداء الطالب ،وغيرها .
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احلضور

املشاركة
الواجبات
والنشاطات
واملهام املنزلية
الصفية

5

5

5

انضباط
الطالب
وانتظامه
يف
حضور
احلصص
اليومية .

ما يبذله
الطالب
داخل
الفصل من
نشاطات
وجتاوب
وحوار
ومناقشة
وأسئلة وما
يبديه من
حضور
واهتمام.

ما يكلف
الطالب

أبدائه يف

املنزل من
واجبات
وانشطة

منزلية ومهام
تتعلق

مبوضوعات
املقرر

الدراسي .

ملف
األعمال

املشروعات أو
البحوث أو التقارير

5

10

التكاليف
تكليف الطالب ب
مهام حتدد هلم أو
خيتاروهنا أبنفسهم
تكون مرتبطة
مبوضوعات الدراسية
جتميع منظم
وتستمر ملدة زمنية
وهادف
وفقا خلطوات متتالية
ألعمال
وحمددة.
الطالب يبني
البحوث
فيه جهوده يف
تكليف الطالب
عملية التعلم
ابجراء حبث عن او يف
من انشطة
معلومات حول
وتطبيقات
موضوع مرتبط ابملقرر
للمهارات
الدراسي مستخدمني
اليت ميارسها
املهارات األساسية يف
ومبادرته
البحث العلمي.
التعليمية فيما
التقارير
تكليف الطالب
إبعداد تقارير مكتوبة
أو مصورة حول
موضوع مرتبط ابملقرر
الدراسي

اختبارا
ت
قصرية

اجملموع

عملي *

حتريري

20

50

30

20

اختبارا
ت
يقيس
فيها
املعلم
مدى
استيعا
ب
الطالب
جلزء من
املقرر.

تقويم املادة في النظام الثانوي :
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ختصص هذه الدرجة
على تطبيق مهاري على
خطوات البحث العلمي
حسب ماورد يف كتاب
الطالب وفق استمارة
اشتملت على تفصيل
دقيق اللية توزيع
الدرجات وفق معايري
ومؤشرات وشواهد
منمذجة ملتطلبات
خطوات البحث العلمي
للوصول اىل منتج
متكامل للبحث لكل
طالب مرفقة مع دليل
املعلم الطالب.

اختبار هنائي
حتريري على
اجلزء الذي
خيص
موضوعات
الوحدة
األوىل
(مصادر
املعلومات
من املقرر

100

موضوع النشاط األسلوب التدريبي

رقم النشاط

جلسات األزيز

مفهوم البحث
العلمي
يستنتج مفهوم البحث العلمي

4-1-1
هدف النشاط:

الزمن

نوع النشاط

15

جماعي

عزيزي املشارك ...
بالتعاون مع مجموعتك وبعد االطالع على النشرة املعرفية رقم ( )3/1/1أستنتج مفهوم البحث
العلمي .
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................... ............................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ .........................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..................
المعايير

تحقق

الدرجة المخصصة

لم يتحقق
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المستحقة

النشرة املعرفية رقم ()3/1/1
مفهوم البحث العلمي
ال تدل الصورة السابقة على البحث العلمي في معناه الحقيقي .........
البحث العلمي هو منهج علمي هو أسلوب الحياة ....نوجه أبنائنا لتعلمه لنضمن اسـتمتاعهم فـي حـل املشـكالت
الت ـ ــي تواجههم،فمعظمنـ ـ ــا نجيـ ـ ــد دومـ ـ ــا اإلجاب ـ ــة علـ ـ ــى األسـ ـ ــئلة ولكـ ـ ــن م ـ ــن منـ ـ ــا يجيـ ـ ــد طـ ـ ــرح السـ ـ ـ ال ..........
فليس أهمية إتقان البحث العلمي في أن نقوم بعمل عشرات األبحاث بقدرما تكمن أهميته بأن يكـون أسـلوب
للحياة
ويعد ارتبـاط البحـث العلمـي بمتطلبـات التنميـة فـي املجتمـع فـي مجـاالت التعلـيم والصـناعة والزراعـة والخـدمات
وغيرها أحد املرتكزات األساسية للتنمية والتقدم في عصرنا هذا الذي يحتل فيه البحـث العلمـي مكانـة كبيـرة فـي
النواحي املختلفة  .والشك أن عالقة البحث العلمي في التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة  ،والنتـائج املترتبـة علـى
ذلــك فــي رفــع معــدالت اإلنتــاج وتحســين نوعيتــه وإدخــال األســاليب والتقنيــات الحديثــة فــي النشــاطات اإلنتاجيــة
واإلداريــة للم سســات التنمويــة  ،يـ دي إلــى تطويرهــا وزيــادة مســاهمتها فــي الــدخل القــومي للمجتمــع .ممــا ســاهم
في التأكيد على أهمية تنمية مهارات البحث العلمـي لـدى أبنائنـا الطـالب وذلـك مـن خـالل تضـمينه ملقـرر مهـارات
البحث ومصادراملعلومات في املستوى الثالث ليحقق التنمية الشخصية لدى طالب املرحلة الثانوية
البح ــث ف ــي اللغ ــة كم ــا يق ــول اب ــن منظ ــور " :البح ــث طلب ــك ال ـ ـ يء ف ــي التـ ـراب" والبح ــث " :أن تس ــأل ع ــن ـ ـ يء
وتستخبر" ،وعند الجرجاني " :البحث لغة  :هو التفحص والتفتيش،
أمــا اصــطالحا هنــاك تعريفــات كثيــرة للبحــث تــدور معظمهــا حــول كونــه وســيلة لالســتعالم واالستقصــاء املــنظم
والدقيق الذي يقـوم بـه الباحـث بغـرض اكتشـاف معلومـات أو عالقـات جديـدة ،باإلضـافة إلـى تطـويرأو تصـحي
أو تحقيق املعلومات املوجودة فعال ..على أن يتبـع فـي هـذا الفحـص واالسـتعالم الـدقيق خطـوات املـنهج العلمـي،
واختيار الطريقة واألدوات الالزمة للبحث وجمع البيانات.
البحث العلمي محاولة منظمة تعتمد على األسلوب املنهجي وليس
األساليب غيرالعلمية مثل...؟ ( الخبرة والسلطة وغيرها )
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ومن بين هذه التعريفات ما يلي :
 -1البحث استقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها مستقبال.
 -2البحــث استقصــاء مــنظم يهــدف إلــى إضــافة معــارف يمكــن توصــيلها ،والتحقــق مــن صــحتها عــن
طريق االختيارالعلمي.
 -3البحــث وســيلة للدارس ــة يمكــن بواســطتها الوص ــول إلــى ح ــل ملشــكلة محــددة ،وذل ــك عــن طري ــق
التقص ـ ي الشــامل والــدقيق لجميــع الشــواهد واألدلــة التــي يمكــن التحقــق منهــا ،والتــي تتصــل بهــذه
املشكلة املحددة.
 -4فالبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث عملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تطويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياء واملف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهيم  Conceptsوالرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز ،بغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
التعمــيم ... Generalizationفاملهنــدس امليكــانيكي أو الطبيــب يعتبــرباحثــا عنــدما يحــاول التعمــيم
عن جميع السيارات أن جميع املرض ى في قطاع معين.
يختبراملعارف التي يتوصل إليها اإلنسان وال يعلنها
إال بعد إثباتها والتأكد من صحتها

وعل ــى ذك ــر"التعم ــيم" ي ــذهب بع ــض الب ــاحثين إل ــى أن هن ــاك إض ـافات جدي ــدة يمك ــن أن تن ــتج م ــن
البحــث ،ولكــن هــذه اإلضــافات غيــرقابلــة للتعمــيم إال فــي أضــيق املجــاالت ،وفــي أحيــان أخــرى تكــون
اإلضافة على مستوى عال من التجريد والعمـومية.وقد ذكرامل رخ التركي املعروف "حاجي خليفة"
في كتابه "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"  :أن التـأليف والبحـث ال يخـرج عـن أن يكـون
فــي ســبعة أنــواع ،ر
ونصــت عبارتــه الشــهيرة " :التــأليف فــي ســبعة أنــواع" ال ي لــف عــالم عاقــل إال فيهــا
وهي :
ُ
ـاقص فيــه .أو ـ ُيء طويـ ُـل يختصــره دون أن يخــل
إمــا إلــى ـ ُيء لــم يســبق إليــه ،فيخترعــه .أو ـ ُيء نـ ُ
مغلق يشرحه.
ب يء من معانيه .أو ُيء متفر ُق فيجمعه .أو ُيء
ُ
مختلط يربطه .أو ُيء ُ
يهدف البحث العلمي لتوسيع معارف
اإلنسان وبالتالي زيادة تكيفه مع بيئته.
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البحث العلمي مدلوال وممارسة :
البحــث العلمــي دراســة متخصصــة فــي موضــوع معــين حســب منــاهج وأصــول معينــة .والقيــام ببحــث
علمي منهجي أيـا كـان نوعـه نظريـا أو عمليـا هـو أعلـى املراحـل العلميـة ولـيس نهايتهـا ،فـال اجـب واألمـر
كذلك أن يتطلب إعدادا علميا متكامال قد حضرلـه السـنين الطويلـة ،والجهـود املتواصـلة لتكـوين
الشخصــية العلميــة الباحثــة املنطلقــة التــي ال تقــف عنــد حــدود املنــاهج وامللخصــات الدراســية ،بــل
تبح ــث ف ــي األص ــول وع ــن األص ــول ،وتس ــتقي املع ــارف واألفك ــاراألص ــيلة م ــن مص ــادرها ،وتس ــتهويها
املعاني ال زخرف القول وبريق العبارات.
والبحـ ــث العلمـ ــي مس ـ ـ ولية تتطلـ ــب مـ ــن الباحـ ــث األمانـ ــة العلميـ ــة ،ومـ ــن ضـ ــرورياتها صـ ــحة نقـ ــل
النصــوص ،والتجــرد فــي فهمهــا ،وتوثيقهــا بنســبتها إلــى أصــحابها ،ومــن أجــل هــذا فــإن تــدوين املصــادر
والتعليقات في الرسائل والبحوث العلمية أمرجـوهري فـي تقـدريها .وإن اإلهمـال أو اإلخـالل بـه يعتبـر
خدشا في أمانة الباحث ،وعيبا في البحث ال يمكن التغاض ي عنه أو التهاون به.
(والبحث يعني محاولة الكتشاف املعرفة ،والتنقيب عنها وتنميتها ،وفحصها وتحقيقها بتقص ي
دقيق،ونقد عميق ،ثم عرضها-عرض مكتمال-بذكاء وإدراك  ،لتسيرفي ركب الحضارة العاملية
وتسهم فيها إسهاما إنسانيا
البحث العلمي يشمل جميع مناحي
الحياة بكل مشكالتها.
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األسلوب
التدريبي
مجموعات
العمل

رقم النشاط

موضوع النشاط

5-1-1

مجاالت البحث
العلمي

هدف النشاط:

يحدد مجاالت البحث العلمي

الزمن

نوع النشاط

15

جماعي

عزيزي املشارك  ...بالتعاون مع مجموعتك وبعد االطالع على النشرة املعرفية رقم ()4/1/1
حدد مجاالت البحث لعناوين األبحاث األتية. :
مجال البحث

عنوان البحث
أثرالواجبات املنزلية على مستوى تحصيل الطالب
التعلـيم العــالي فـي عهــد امللـك خالــد بـن عبــد العزيـز رحمــه
هللا
آراء طالب املرحلة الثانوية حول الواجبات املنزلية.

المعايير

تحقق

الدرجة المخصصة

لم يتحقق

29

المستحقة

النشرة املعرفية رقم ()4/1/1
مجاالت البحث العلمي

30

اليوم االول
الجلسة التدريبية الثانية
مراحل وخطوات البحث العلمي

31

موضوعات الجلسة التدريبية:
 .1مراحل وخطوات البحث العلمي.
 .2مهارة اختيار مشكلة البحث.
 .3مهارة القراءة االستطالعية.
 .4مهارة إعداد وتصميم خطة البحث العلمي .
 .5مهارة اختيار عنوان البحث.

أهداف الجلسة التدريبية:
يتوقع من املشارك في نهاية الجلسة التدريبية أن:
 .1يناقش خطوات ومراحل البحث العلمي.
 .2يختار مشكلة مناسبة للبحث العلمي.
 .3يطبق مهارة القراءة االستطالعية.
 .4يتعرف على خطة البحث العلمي ومكوناتها .
 .5يحدد عنوان البحث العلمي وفق املعاييرالصحيحة
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األسلوب التدريبي املستخدم

مساعدات التدريب

أدوات التدريب

حلقة النقاش :ملناقشة االستنتاجات

الكتاب املدرس ي عرض ،مادة علمية

بروجكتر

مقهى التدريب :تتلخص فكرته في النقاش والحوار
حول فكرة واحدة فقط ال يوجد قائد يمنع التدوين
هدفه :الخروج بأفكارحول مشكالت بحثية

االنتقال إلى ركن معد كمقهى

أدوات املقهى

االستقصاء:شكل من أشكال التعلم الذاتي
يحسن االستيعاب القرائي من خالل تحديد
أولويات البحث .

روابط

اتصال أنترنت –
الهواتف الذكية –
أجهزة حاسب آلي أو
األجهزة اللوحية

مجموعات العمل:يقوم هذا األسلوب على عمل
املتدربين في أزواج أو ضمن مجموعات ويتم اللجوء
إليه عندما يتطلب النشاط تحقيق فرص مشاركة
وتعاون أكبربين املشاركين.

عرض

بروجيكتر –أقالم
ملونة وأوراق

الخرائط الذهنية :وسيلة تعبيرية عن األفكار
واملخططات بدال من االقتصارعلى الكلمات فقط
حيث تستخدم الفروع والصور واأللون في التعبير
عن الفكرة .وتعتمد على الذاكرة البصرية في رسم
توضيحي سهل املراجعة والتذكربقواعد وتعليمات
ميسرة .و هذه الطريقة هي الطريقة الفعلية التي
يستخدمها العقل البشري في التفكير

مادة علمية –الكتاب املدرس ي أقالم ملونة وأوراق
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جدول الجلسة الزمني:

م

اإلجراءات التدريبية

الزمن
بالدقائق

1

النشاط( )1/2/1جماعي –خطوات البحث العلمي

10

2

العرض(املشاركات +النشرة املعرفية )

10

3

النشاط( )2/2/1جماعي –اختيارمشكلة البحث

10

4

العرض(املشاركات +املادة العلمية)

10

5

النشاط( )3/2/1جماعي – مهارة القراءة االستطالعية

10

6

العرض(املشاركات +املادة العلمية)

10

النشاط( )4/2/1جماعي – يتعرف خطة البحث العلمي ومكوناتها

10

العرض(املشاركات +املادة العلمية)

10

7

النشاط( )5/2/1جماعي – معاييرصياغة عنوان البحث العلمي

10

8

العرض(املشاركات +املادة العلمية)

10
100

املجموع
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رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

1-2-1

خطوات البحث العلمي

حلقة نقاش

10

جماعي

مناقشة خطوات البحث العلمي

هدف النشاط:
عزيزي املشارك ...

أمامك في املادة العلمية رقم ( )1/2/1خطوات البحث العلمي كما ظهرت في أدبيات الدراسة .
بالتعاون مع مجموعتك ....ناقش خطوات البحث العلمي كما ظهرت في مقرر مهارات البحث ومصادراملعلومات
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.....................
المعايير

تحقق

لم يتحقق

الدرجة المخصصة
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المستحقة

النشرة المعرفية ()1/2/1
مراحل وخطوات البحث العلمي
للبحثثل العلخثثت محثثواك محثثددع ة وثثل املويثثوعيت وعثثدم التحيثثملال وةعتمثثد عو ث الت ريثثب وامل ثثت املبا ثثرع و يثثر
املبا ثثرع ال عوث متثثلماك محلقثثت أو أتثثوام قثثاك و مثا ةحر هثثا للتعليثثل والةرهنثثت العلميثثت .وا اقثثت هث ال حثثواك
ً
من محواك املنهج العلخت ال ي ةحور ةدري ياال واستواد ك لك من التحور العلخت في العصور الحدياثت ىثأ أحثب
ذو أ ر واضح في ةقدم العلوم الحبيعيت واإلنتا يت .
وتثثد امتلوثثت اتدبيثثاك والدراسثثاك ال احثثت بالبحثثل العلخثثت ف ثي ةحديثثد محثثواك البحثثل العلخثثت ويرج ث ذلثثك لعثثدع
ً
أسباب أهمها دمث محثواك البحثل العلخثت بتحثواك كتابثت مب ث البحثل ً .ث أن كث مرامثا مثن املرا ثل اتساسثيت
للبحل العلخت .

وتد صرك أكثر اتدبياك محواك البحل العلخت بال حواك ال مس التاليت :
 .1ةويي ماهيت املشكلت .
 .2مراجعت الدراست التابقت .
 .3ةصميم البحل وةحديد محواةه اإلجرائيت .
 .4ةحليل املعلوماك وةوتيرها .
 .5ةب ي

البحل وعرض النتائ والتوحياك .

ه ث ا وتثثد هثثر فثثي مقثثرر مهثثاراك البحثثل ومصثثادر املعلومثثاك فثثي الن ثثام الوصثثوي املتثثتو الاالثثل مرا ثثل أساس ثثيت
للبحثل العلخثثت وةثثم أجمالهثا فثثي ةتث مرا ثل ة ثثمنت م مثثل محثواك البحثثل العلخثثت وكتابثت مب ث البحثثل العلخثثت
أ ر ال تاب ص:91
ً
وال ث ي يثثتم التعكيثثد عليثثه دومثثا ألاثثا مهمثثا أمتلثثم عثثرض محثثواك البحثثل العلخثثت أو مرا لثثه اتساسثثيت ً ث أ ثثه عو ث
البا ثثل املثثرور ب مي ث ال حثثواك واملرا ثثل الىثثت ةتثثاعد فثثي ةكثثوين املنهييثثت العلميثثت للبحثثل امل ثراد القي ثام بثثه وعثثدم
وام كتابت ةقرير البحل ومناتشته

36

رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

2-2-1

-اختيارمشكلة البحث

مقهى التدريب

10

هدف النشاط:

يختارمشكلة تربوية وفق معاييراختيارمشكلة البحث .

نوع النشاط
جماعي

عزيزي املشارك  .بعد اإلطالع على النشرة املعرفية رقم ()2/2/1
بالتعاون مع جميع أفراد املجموعات و من خالل خبراتكم واهتماماتكم....
ناقش املشكالت التربوية التي تستحق األولية لتناولها بالبحث العلمي للمسارعة في تقديم الحلولبشأنها
ما دور املعلم في توجيه الطالب الختيارمشكلة البحث .
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
....

المعايير

تحقق

الدرجة المخصصة

لم يتحقق
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المستحقة

نشرة معرفية ()2/2/1
مشكلة البحث :
• مجموعة تساؤالت تبحث عن إجابة.
• خلل أو غموض في جانب معين.
• موضوع صعب عالجه أال من خالل البحث العلمي .

مصادرالحصول على
املشكلة

الخبرة الشخصية
واهتمامات الباحث

من خالل االطالع
والقراءة

الدراسات واألبحاث
السابقة

دور املعلم في اختيارمجال البحث :

معاييراختياراملشكلة :

 توضي أهمية البحث العلمي . التعرف على ميول ورغبات واحتياجات الطالب مساعدة وتوجيه الطالب في اختيارالعنوان املناسب. توفيرقائمة تحتوي على قائمة عناوين بحوث جيدة. -مساعدة الطالب على توفيرمصادر ومراجع مناسبة.

 تكون املشكلة ضمن نطاق واهتماماتالباحث.
 تكون ذات قيمة علمية وعملية. أن تتسم بالحداثة. أن تكون املشكلة قابلة للبحث. -أن ال تتعارض مع تعاليم الدين

وسياسة البلد.
38

رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب
التدريبي

الزمن

نوع
النشاط

3-2-1

القراءة االستطالعية

استقصاء

10

فردي

هدف النشاط:

يطبق مهارة القراءة االستطالعية في املشكلة البحثية التي تم اختيارها

عزيزي املشارك ....
استخدم أحد أساليب وأوامرالبحث على محرك البحث جوجل والذي تضمنه املقرر في املستوى الثاني :
 -1الباحث العلمي.
 -2خدمة البحث في الكتب .
 -3خدمة البحث املتقدم .
أو أحد املكتبات الرقمية في الجامعات السعودية
....حاول تحديد املراجع املناسبة ملوضوع بحثك

.

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.................................................................
المعايير

تحقق

لم يتحقق

الدرجة المخصصة
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المستحقة

إثراء:
مهارة القراءة االستطالعية:

معرفة سعة الموضوع
وجوانبه المختلفة
التعرف على أهم مصادر
الموضوع المراجع المناسبة

صياغة مشكلة البحث
ووضعها في إطارها
الصحيح

أهمية القراءة االستطالعية

اختيار عنوان مناسب
لموضوع البحث

استكمال الجوانب التي وقفت
عندها الدراسات السابقة
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األسلوب التدريبي

رقم النشاط

موضوع النشاط

4-2-1

مكونات خطة البحث خرائط ذهنية
العلمي

هدف النشاط:

يتعرف على خطة البحث العلمي ومكوناتها .

الزمن

نوع النشاط

10

جماعي

عزيزي املشارك ...
من خالل مناقشتك لخطوات البحث العلمي وتحديدا مرحلة إعداد خطة البحث العلمي و
باإلطالع على النشرة املعرفية رقم (. )3/2 /1
أرسم خريطة ذهنية تبين مكونات خطة البحث العلمي ..............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
........

المعايير

تحقق

الدرجة المخصصة

لم يتحقق
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المستحقة

نشرة معرفية رقم ()3/2/1

مفهوم خطة البحث العلمي:

مجموعة من اإلجراءات واألساليب التي يتم أتباعها وتوظيفها لتحقيق أهداف البحث خالل فترة
زمنية محددة .أو هي الخطوط العامة التي يهتدي بها الباحث عند تنفيذه بحث
مكونات خطة البحث العلمي:

 .1صياغة عنوان البحث
 .2مقدمة تنتهي باإلحساس باملشكلة
 .3مشكلة البحث
 .4أسئلة البحث
 .5أهمية البحث
 .6أهداف البحث
 .7حدود البحث
 .8مجتمع وعينة البحث
 .9منهج البحث وأدواته
 .10مصطلحات البحث
 .11الدراسات السابقة
 .12قائمة باملصادرأو املراجع التي تم االستعانة بها في البحث
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رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

5-2-1

معاييرعنوان
البحث

مجموعات العمل

10

جماعي

هدف النشاط:

يطبق معاييرعنوان البحث الجيد

عزيزي املشارك/ة:
على ضوء املعاييرالعلمية ملواصفات العنوان الجيد في النشرة املعرفية رقم ( )4/2/1و بالتعاون مع مجموعتك :
ناقش معاييرصياغة العنوان الجيد.قم بصياغة عنوان بحثك املحدد سلفا بأسلوب علمي صحي .................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
المعايير

تحقق

الدرجة المخصصة

لم يتحقق
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المستحقة

نشرة معرفية رقم ()4/2/1
مواصفات العنوان الجيد :
أهم االعتبارات التي يجب مراعاتها عند صياغة العنوان:
 -أن يعبر تعبي اًر دقيقاً عن موضوع الدراسة

 أن تستخدم فيه مفردات بسيطة غير معقدة وسليمة لغوياً. أن يكون واضحاً ومحدداً ومختص اًر. -يتضمن متغيرات الدراسة.

1

رقم النموذج

اسم النموذج

صياغة عنوان
البحث

عنوان البحث
معايير صياغة عنوان البحث العلمي
المعيار
مطابق
يصاغ بأسلوب علمي مؤجز.
يكون خاليا ً من األخطاء .
يكون بسي ً
طا ،ال تعقيد فيه ،وواض ًحا ال
غموض فيه
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مؤشرات
غير مطابق

مالحظات

اليوم الثاني
الجلسة التدريبية االولى
المرحلة الثانية مهارة إعداد مكونات خطة البحث العلمي
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موضوعات الجلسة التدريبية:
 .1مهارة بناء مقدمة البحث العلمي.
 .2مهارة تحديد مشكلة البحث العلمي.
 .3مهارة التمييزبين أهمية البحث العلمي وأهدافه.
 .4مهارة تحديد حدود البحث العلمي.
 -5مهارة كتابة مصطلحات البحث العلمي

أهداف الجلسة التدريبية:
يتوقع من املشارك في نهاية الجلسة التدريبية أن:
 -1يبني مقدمة البحث العلمي
 -2يحدد مشكلة البحث العلمي
 -3يميزبين أهمية البحث العلمي وأهدافه
 -4يضع حدود للبحث العلمي
 -5يحصرمصطلحات البحث العلمي
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مساعدات

األسلوب التدريبي املستخدم

أدوات التدريب

التدريب

التحبيق :استتدام املواهيم والقوا ين والحقائق لحل

ال تاب املدرس ت

املشكلت في موتم جديد (ةو يم املعرفت)

عرضال مادع علميت

جلسات األزيز :مناقشة املجموعة للنشاط وتقديم تقريرلبقية

مادة علمية،

املجموعات

الكتاب املدرس ي

مجموعات العمل :يقوم هذا األسلوب على عمل املتدربين في
أزواج أو ضمن مجموعات ويتم اللجوء إليه عندما يتطلب
النشاط تحقيق فرص مشاركة وتعاون أكبربين املشاركين.

عرض

بروجي تر

لوحات جدارية ملونة
أقالم ملونة واوراق

بروجيكتر –أقالم
ملونة وأوراق

جدوم اليلتت الزمنت:
م

اإلجراءات التدريبية

الزمن بالدقائق

1

النشاط( )1/1/2جماعي – بناء مقدمت البحل العلخت.

10

2

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

10

3

النشاط( )2/1/2جماعي – ةحديد مشكلت البحل العلخت

10

4

العرض(املشاركاك +املادع العلميت)

10

5

النشاط ( )3/1/2جماعي – أهميت وأهداف البحل العلخت

10

6

العرض(املشاركاك +املادع العلميت)

10

النشاط ( )4/1/2جماعي – دود البحل العلخت

10

8

العرض(املشاركاك +املادع العلميت)

10

9

النشاط ( ) 5/1/2مصحبحاك البحل العلخت

10

10

العرض(املشاركاك +املادع العلميت)

10

7

امليموع

100
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رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

( )1/1/2

مقدمة البحث العلمي

تطبيق

10

جماعي

هدف النشاط

بناء مقدمة البحث العلمي

عزيزي املشارك/ة:
بالتعاون مع مجموعتك وفي ضوء النشرة املعرفية رقم (( )1/1/2اهم محتويات البحث)
اعد مقدمة لبحثك العلمي في النموذج املرفق مراعيا املعايرالتي امامك
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... .........................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ................................................................

املعايير

لم يتحقق

تحقق

الدرجة

تمهيد ملجال مشكلة البحث

1/2

أهمية املوضوع

1/2

الناتج عن عدم القيام بهذا البحث

1/2

استعراض الجهود السابقة

1/2

أسباب اختياراملشكلة

1/2

الجهات املستفيدة من البحث

1/2

املجموع

3
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املستحق

نشرة معرفية(: )1/1/2
مهارات إعداد وتصميم خطة البحث العلمي

مهارة بناء مقدمة البحث العلمي
ةعد املقدمت من أهم عناحر محت الدراست ال يل يتم فياا لقاء ال وء عو امليدان ال ي ةق فيه
الدراستال وكيويت عور البا ل باملشكلتال وةبدأ املقدمت الييدع بتمهيد مناسب م بالحديل عن
ً
اتمور العامت ال فاتتل عموميت ال فات د ةحديدا وةتصيصا ال يل صل في لاايتاا ً الشعور
بوجود مشكلت قيقيت جديرع بالبحل والدراست.وهناك م موعت من االعتباراك الىت ي ب مراعاتاا
عند كتابت املقدمت ؛ مراا ةناوم اتمور العامت املرةبحت بالدراست ك روف امليتم أو املر لت
التعليميت الىت ة ر فياا الدراست .م ةناوم اتمور اتتل عموميت مال بعض املش ك املرةبحت
بمشكلت الدراست أو املادع الدراسيت الىت ُي ر فياا الدراست م يعةي بعد ذلك الحديل عن اتمر
الشديد التحديد ال اص بصلب مويوع البحل ..كييويت اإل تاس باملشكلت ومةرراك القيام
بالدراست  .ينبغي عو البا ل أن يتتعين في ةويي كيويت عور أو تاسه باملشكلت ومةرراك
القيام بالدراست بوسائل علميت تويت ومصادر و ائقيت ومن ه املصادر الىت يتتعين باا البا ل
مال ةوحياك املؤةمراك والندواك والدراساك التابقت .الاو عن طريق القيام بدراست است شافيت الاو
من م م القراءاك في م ام التتص

ال او الت ارب الش صيت من م م الحياع العمليت.
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نموذج بناء مقدمة البحث العلمي:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ةويي اليهاك الىت
ستتتويد من البحل

ةويي أسباب
امتيار املشكلت

استعراض
اليهود التابق

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ةويي مد النق الناة
عن عدم القيام با ا البحل

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

أهميت املويوع

ةمهيد مليام
مشكلت

رقم
النموذج
محتوياك
املقدمت

2

اسم النموذج

كتابة املقدمة

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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رقم النشاط
2-1-2
هدف النشاط:

األسلوب التدريبي
م موعاك العمل

موضوع النشاط
تحديد مشكلة
البحث العلمي

الزمن
10

نوع النشاط
جماعي

يحدد مشكلة البحث العلمي

عزيزي املشارك/ة:
على ضوء عنوان بحثكم و بالتعاون مع زمالئك وباالطالع على النشرة املعرفية رقم ()2/1/2حدد:
 الس ال الرئيس ملشكلة البحث. األسئلة الفرعية ملشكلة بحثك.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

املعايير

تحقق

الدرجة

لم يتحقق
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املستحق

نشرة معرفية رقم ()2/1/2
تابع مهارات إعداد وتصميم خطة البحث العلمي

مهارة تحديد مشكلة البحث العلمي :
س ثثبق وان ةعرفن ثثا ب ثثعن مش ثثكلت البح ثثل عب ثثارع ع ثثن ةت ثثا الك ة ثثدور ف ثثي ذه ثثن البا ثثل أو تاس ثثه بوج ثثود مل ثثل م ثثا أو
تصور أو يعم أو ربما موض في جا ب معين يريد البا ثل دراسثته اسثت

ء أمثر  .وةماثل االنشثحت الىثت يمارسثها

االنتان في البيئت وال ةراك الىت يمر باا مصادر معقولت ملش ك ةتتحق البحل .
وعند حيا ت مشكلت البحل عو البا ل أن يصم لنا ال اهرع بصورع واضحت ومبا رع دون مبالغت أو تاوين.
ويكون الوحم في عباراك ةقريريت أو سؤام ين اق مراا اسئلت فرعيت يوهم مراا القارئ (املشكلت) الىت واجهها
ً
البا لال ويريد أن ي د من م م البحل العلخت.
أسئلة البحث العلمي :
يتب ةحديد مشكلت البحل في كتابت ال حت م موعت من اتسئلت الىت ير البا ل أن اإلجابت عراا هي وسيلته
للتوحل لحلوم محتملت ملشكلت البحل
و ؤكد هنا عو أن املشكلت تد ةكون وا دع في أكثر من بحلال ول ن اتسئلت الىت يتصد البا ل لإلجابت عراا هي
الىت ةميمل ةتص

البا ل وةوضح ما ال ي ينبغي عو البا ل أن ي ريه من جراءاك للتوحل ً

لوم مم نت

له املشكلت.
فهت أ د اللبناك اتساسيت الىت يقوم علياا بناء البحل العلخت ال يم ن التوحل ً تائ علميت دتيقت مالم
ةحدد أسئلت البحل بويوح ودتت وة من أهميتاا في ألاا ةقود البا ل ً التعرف عو ابعاد املويوع ومن م
ةحديد جوا به وعناحر الىت ير ب التركيمل علياا.
وكايرا ما قرأ أسئلت في محت البحل وال قبلها كعسئلت بحايت .فعسالت البحل ال ةكون جابته معروفت تبل ا تااء
البا ل من بحاه والتوحل بنوته اً اإلجابت.
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أسئلت بحايت جاباتاا معروفت وموجدع في املراج ويم ن الحصوم

علياا دون جراء بحل.

ما مصائ

النمو لح ب املر لت الاا ويت

ما ملقرراك التربويت الىت يدرسها ط ب الن ام الوصوي

أمالت:

ومن املو ل أن يدور كل سؤام من اتسئلت وم ف رع وا دع
واضحت ومحددع وعو البا ل ة نب حيا ت أسئلت مركبتال
يتحلب اإلجابت عن التؤام الوا د مرااال اإلجابت عن أجزاء
متعددع دامل التؤام.
ً أي مد يتع ر ةحصيل ط ب املر لت املتوسحت باة اهاك وآراء
معلميام وأولياء أمورهم حو أهميت التعليم؟
ما الع تت بين محتو برام عداد املعلم وال لويت االجتماعيت
لهمال ومتتو أدائام التدريس ت ودارع الوصل؟

معاييرصياغة أسئلة البحث:
 أن ةرةبط أسئلت الدراست بمشكلتااال وةن اق مراا. مراعاع أن هناك فرق بين التؤام البحثت والتؤام العاديال فالتؤام البحثت ال يم ن اإلجابت عنه ال بعد جراء الدراستال أما التؤام العاديال فيم ن أن يب عنه وتت طر ه.
 مراعاع الدتت عند حيا ت أسئلت الدراست بحيل ةكون من وع اتسئلت الىت ال يم ن اإلجابت عراا ال بعد ةنوي جراءاكمعينت للدراست
 -يو ل أن ةصاغ الدراست في حورع ةتا م رئيس م يتم ةوريعها ً أسئلت فرعيت.
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إثراء :
فروض البحث العلمي :
ً
الوروض هي ةوتعاك أو ةتميناك ذكيت يقدمها البا ل ويعتقد ألاا ةمال لوال للمشكلتال وال يصو ها البا ل من محض ميالهال
ما في يوء مةراةه وتراءاةه واط عه عو الدراساك والت ارب التابقت .كما يم ن استنباط فروض الدراست من رياك علميت
ً
معينت للتعكد من مد صحتاا وفقا ملحدداك دراست معينت لتدعيم صحت ه الن ريت أو ةونيدها.
وةصاغ الوروض عادع بحريقتان هي :فروض البحل (وينقتم ً فرض موجهت الو ير موجهه) ال وفروض حوريت .ولتويي ذلك
كر ما يوي:
ً
 الورض املوجه:يصاغ الورض موجها في الت وجود معلوماك كافيت لد البا ل ة عله يوجه فريه بصيا تمعينت.
ماام  :ةوجد فروق ذاك داللت صائيت بين متتو التنميت املهنيت للمعلمين ذوي املؤه ك التربويت واملعلمين ير
التربويين ال لصالح املعلمين التربويين (وه ا يعنت أن الورض موجه لصالح م موعت معينت من املعلمين).
ً
 الورض ير املوجه يصاغ الورض با ا اتسلوب عندما ال يكون البا ل وا قا قت كافيت من املعلوماك الىتلديه.
ماام :ةوجد فروق ذاك داللت صائيت بين متتو التنميت املهنيت للمعلمين ذوي املؤه ك التربويت واملعلمين ير
التربويين.
 الورض الصوري وهنا ينوي البا ل وجود ع تت أو ةحابق أو ةتاوي بين اهرع وأمر أو بين وس ال اهرعفي مكا ين متتلوين.
ماام :ال ةوجد فروق ذاك داللت صائيت بين متتو التنميت املهنيت للمعلمين ذوي املؤه ك التربويت واملعلمين ير
التربويين.
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رقم النشاط
3-1-2
هدف النشاط:

موضوع النشاط
أهداف البحث
وأهمية البحث

األسلوب التدريبي
جلتاك اتزيز

الزمن
10

نوع النشاط
جماعي

يميزبين أهداف البحث وأهميته

عزيزي املشارك/ة:
ً
يمن محواك عداد وةصميم محت البحل العلخت هناك مر لتين ذاك أهميت تصو يحدث البا فياما ل س عند بعض
البا اين وهما –
 أهميت البحل أهداف البحلبالتعاون م م موعتك اتش الورق بيراما .موضحا ذلك بعمالت عو عنوان بحا م من م م ط ع م عو النشرع املعرفيت رتم
( )3/1/2واست مام النموذج رتم (  )5والنموذج رتم ()4
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

املعايير

تحقق

الدرجة

لم يتحقق
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املستحق

نشرة معرفية رقم ()3/1/2
تابع مهارات إعداد وتصميم خطة البحث العلمي
أهمية البحث العلمي
وةمال ما يرمي البحل ً ةحقيقه أو املتاهمت الىت سوف يقدمها للمعرفت اإلنتا يت في اليا ب العلخت او اليا ب التحبيقي .وهي
ما يم ن أن يترةب عو تائ البحل من فوائدال وما يم ن ةعميمه لصالح العمليت التعليميت في م ام مشكلت البحل.
وفي أهميت البحل ي ب أن ي يب البا ل عو التؤام التاًي :ماهي املةرراك الىت العلميت والعمليت الىت ة عل من الوتت واليهد
ً
ً
املب وم عو ه ا البحل أمرا متو ا.
ولكي يتم ن البا ل من كتابه أهميت البحل بحريقت علميت فإ ه بإمكا ه أن يتناولها من بعدين
البعد الن ري :ويقصد به اإليافاك العلميت.
البعد التحبيقي :ويقصد به االستوادع من تائ البحل في الوات .
ماام ةحبيقي
ً
أوال :أهميت الواجباك ودورها في ةحوير العمليت التعليميت وما ةتيحه من فرص
التعلم للح ب بشكل أعمق للمحتو .
ً
ا يا :أهميت رأي الحالب باعتبار أن رأي املتعلم واة اهه حو املدرست من أهم
العوامل املؤ رع في ا ه وةحصيله.
ً
الاا :ما كشوته البحوث العامليت من درع في البحوث الىت ةتناوم آراء الح ب حو الواجباك
رقم النموذج
أهمية البحث النظرية (العلمية)
✓ .
✓ .
✓ .
✓

5

اسم النموذج
أهمية البحث التطبيقية
✓ .
✓ .
✓ .
✓

ةوجيااك املعلم

تابع مهارات إعداد وتصميم خطة البحث العلمي
اهداف البحث العلمي
ويقصد باا ةلك الغاياك او النتائ الىت يتع البا ل ً ةحقيقها من م م جرائه للبحل
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تحديد اهمية البحث

وة من أهميت أهداف البحل في لاا ةتاعد البا ل عو االلتملام بالغاياك واإلطار ال ي دد ك لك ةكون مرج للقارئ ملعرفت
مد ةحقيق البا ل تهداف البحل.

ً ْ
وةتتلم البحوث العلميت تب اهدافها ويم ن ةقتيمها وفقا ل ةي :
 -1الوحم
 -2التنبؤ:
 -3التوتير
 -4التقويم
 -5الد ض ( التونيد)
 -6التا ت
ويتضح من م م موذج رتم ( )4م موعت من املعايير الىت ي ب ان ةت مراا أهداف البحل العلخت:
4
رقم النموذج
معاييرأهداف البحث العلمي
املعيار

اسم النموذج
أهداف البحث

تحديد أهداف البحث

• .............................................

امل شر
مطابق غير
مطابق

• ........................................... .
• .............................................

محددة ،يمكن قياس مدى تحققها
دقيقة ووثيقة الصلة في ارتباطها
بمشكلة البحث
قابلة للتحقق في ضوء الوقت والجهد
املخصصين للبحث

• .............................................
• .............................................

ةوجيااك املعلم

أهمية البحث العلمي وأهدافه :
هناك محع ائ بين البا اين يتمال في ال لط بين أهداف البحل وأهميتهال فاتهداف ة يب عن سؤام البا ل لنوته :ملاذا
ر ه البحل ؟ أي ةوضح ما يتع البا ل للوحوم ليه من م م جراءاك بحات .أما أهميت البحل فتعةر عما ي يوه
البحل بعد اال تااء منه من فوائد ً امليدان العموي وم ام التتص .
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رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

( )4/1/2

حدود البحث

تطبيق

10

جماعي

التعرف على حدود البحث

هدف النشاط

عزيزي املشارك/ة:
هناك مجموعة من االبعاد والحدود التي يحددها الباحث في موضوع بحثه باإلطالع على النشرة املعرفية رقم ()4/1/2
وبالتعاون مع أفراد مجموعتك وضح تلك األبعاد في بحثك املقترح.
.......................................................................................................................................................................... .............
................................................................................................. ......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ............
املعايير

تحقق

الدرجة املخصصة

لم يتحقق
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املستحقة

نشرة معرفية رقم ()4/1/2
تابع مهارات إعداد وتصميم خطة البحث العلمي
حدود البحث العلمي:
من العناصر المهمة في خطة البحث ،توضيح الحدود التي سوف يعمل الباحث في إطارها ،هذه الحدود طوعية
من اختيار الباحث ،وهي تساعده في تركيز جهده وتوفير وقته ،ولكن عليه أن يبرر ويفسر أسباب وضعه لها،
ومن المعروف أن حدود البحث قد تكون:
يقصد بحدود البحث األبعاد التي سيتناولها الباحث في بحثه من الموضوع والمكان والزمان والغاية منها سهولة
التطبيق وإمكانية تعميم النتائج.
وتنقسم الى ثالثة أقسام هي:
 الحدود الموضوعية :هو الجوانب التي يتضمنها البحث الحدود المكانية  :هي اإلطار الجغرافي الذي يدور فيه البحث سواء كانت قرية او مدينة او دولة. الحدود الزمانية  :المدة او الفترة الزمنية التي يغطيها البحثويتضح من م م موذج رتم ( )6أتتام دود البحل العلخت :
رقم النموذج
الحدود الزمانية

اسم النموذج
6
حدود البحث
الحدود املكانية

حدود البحث
الحدود املوضوعية

ةوجيااك املعلم

رقم النشاط

األسلوب التدريبي

موضوع النشاط
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الزمن

نوع النشاط

( )5/1/2

مجموعات العمل

مصطلحات البحث

هدف النشاط

10

جماعي

تحديد مصطلحات البحث

عزيزي املشارك/ة:
بالتعاون مع مجموعتك وعلى ضوء ما نفذ في مراحل تصميم خطة البحث العلمي وبإطالعك على النشرة املعرفية رقم (.)5/1/2
حدد ثالثة مصطلحات علمية وردت في بحثكم .والعمل على تعريف تلك املصطلحات تعريفا إجرائيا.
................................................................................................................................................................................. ............
.............................................................................................................. ...............................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................... ..........................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
املعايير

تحقق

الدرجة

لم يتحقق
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املستحق

نشرة معرفية رقم ()5/1/2
تابع مهارات إعداد وتصميم خطة البحث العلمي

مصطلحات البحث العلمي:
ُ
ُ
ُيقصد بمصحبحاك البحل” :الكلماك أو التعبيراك الغام ت أو الىت ةوهم بعكثر من معنأ بامت ف التياتاك الىت ةتتتدم فياا“.
ً
و را لتعدد معاني املصحبح الوا د في العلوم التربويتال ي ب عو البا ل أن ةت من محته اكثر من ةعريم للمصحبح الوا د
الوارد في بحاه.
ً
في ةحديد مصحبحاك البحل من املتتحتن أن يحدد البا ل معنأ املصحبحاك ملما با ث أ واع من املعاني
ويراعي في املعاني املعنأ املشترك فيما بيراما
مثال

تطبيقي:
الواجبات املنزلية :مهام ةعليميت مرةبحت باملادع الدراسيت يحددها املعلم ويحلب من الحالب أداءها مارج وتت الدرس و البا
مايكون في املنملمال وعادع ةكون الواجباك عبارع عن مهام كتابيت أو ترائيت أو ل ملتائل أو ممارست ملهاراك أو عداد مشروعال
نموذج املصطلحات الوارد في املقرر:
رقم النموذج
مصطلح 1
مصطلح2
مصطلح 3
ةوجيااك املعلم

9

اسم النموذج

ويمكن استقاء تعريفات مصطلحات أي دراسة من مصادرعديدة منها:
 .1املعاجم اللغويت العلميتال
 .2دوائر املعارف املتتصصتال
 .3البحوث والدراساك التابقتال
 .4كتاباك املتتصصين في ال تب واملراج والدورياك و حوها.
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التعريف باملصطلحات

اليوم الثاني
الجلسة الثانية
المرحلة الثالثة مهارة تحديد إجراءات البحث العلمي
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موضوعات الجلسة التدريبية:
-1
-2
-3
-4
-5

ةحديد منهج البحل
التمييمل بين أساليب منهج البحل الوحوي
امتيار عينت البحل.
بناء أدواك البحل العلخت
اتساليب اإل صائيت

أهداف الجلسة التدريبية:
يتوقع من املشارك في نهاية الجلسة التدريبية أن:
-1
-2
-3
-4
-5

يحدد املنهج املناسب للبحث.
يميزبين أساليب املنهج الوصفي.
يختارنوع العينة املناسبة للبحث.
يحدد أدوات البحث العلمي.
يصمم استبانة الكترونية
األسلوب التدريبي املستخدم

مساعدات التدريب

التحبيق :استتدام املواهيم والقوا ين والحقائق

ال تاب املدرس ت

لحل املشكلت في موتم جديد (ةو يم املعرفت)

عرضال مادع علميت

أدوات التدريب

بروجي تر

لقت قاش :ملناتشت االستنتاجاك

حورال عرضال مادع علميت

بروجي تر

م موعت التركيمل :م موعاك حغيرع ةناتش مشكلت

مقاط فيديوال

بروجي تر –أت م ملو ت –

بحريقت مركزع ةشي ةواعل امليموعت (جيدع لبناء

عرض مرئيال

عباراك االستبا ت)
التحبيق العموي :ةتب م موعت من ال حواك ةوي

عرض-مقح فيديو -بيان

في بيان عموي أو ماذج وأمالت موضحت لحريقت ما .

عموي-أمالت و ماذج
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أوراق

بروجي تر

جدول الجلسة الزمني:
م

الزمن بالدقائق

اإلجراءات التدريبية

1

النشاط( )1/2/2جماعي –ةحديد منهج البحل

15

2

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

5

3

النشاط( )2/2/2جماعي –التمييمل بين أساليب منهج البحل الوحوي

15

4

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

5

5

النشاط( )3/2/2جماعي –امتيار عينت البحل

15

6

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

5

7

النشاط( )4/2/2جماعي – ةحديد أدواك البحل العلخت

15

8

العرض(املشاركاك)

5

9

النشاط( )5/2/2جماعي –ةصميم استبا ت ال ترو يت.

15
5

 10العرض(املشاركاك)

100

امليموع
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رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

( )1/2/2

تحديد منهج البحث

تطبيق

15

جماعي

تحديد منهج البحث

هدف النشاط

عزيزي املشارك/ة:
بالتعاون مع مجموعتك وبعد اإلطالع على املادة العلمية في النشرة املعرفية ()1/2/2
حدد املنهج املناسب ملوضوع بحثك مع ذكرمبررات استخدامك له
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .....
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................... .............................................................................

املعايير

تحقق

الدرجة

لم يتحقق
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املستحق

النشرة املعرفية رقم ()1/2/2
منهج البحث العلمي :
املنهج العلخت بمعنا العام :هو الحريقت الىت ينتهيها البا اون في دراست أي مويوع من أي علم من العلوم للوحوم ً القواعد
ً
العامتال واستنتاج املعارف عو يوء ةلك القواعد .وسيتم رح امتيار منهج البحل ال قا بشكل موصل
موذج رتم ()8
ةحديد منهج البحل
اسم النموذج
8
رتم النموذج
منهج البحل
س ب االمتيار
ةوجيااك املعلم

أنواع مناهج البحث
أ ث بحوث وحويت Descriptive research:
تادف ً وحم واهر أو أ داث معينت وجم الحقائق واملعلوماك عراا ووحم ال روف ال احت باا وةقرير التاا كما ةوجد
ً
عليه في الوات  .وفي كاير من الحاالك ال ةقم البحوث الوحويت عند د الوحم أو التش ي الوحويال وتاتم أي ا بتقرير ما
ينبغي أن ةكون عليه ال واهر أو ات داث الىت يتناولها البحل .وذلك في يوء تيم أو معايير معينتال واتتراح ال حواك أو اتساليب
ُ
الىت يم ن أن ةتب للوحوم باا ً الصورع الىت ينبغي أن ةكون عليه في يوء ه املعايير أو القيمُ .ويتتتدم ليم البيا اك
واملعلوماك في أ واع البحوث الوحويت أساليب ووسائل متعددع مال امل تال واملقابلتال واالمتباراكال واالستوتاءاك .
ً
ب ث بحوث ةاريتيت  :Historical researchله البحوث أي ا طبيعتاا الوحويت فهت ةصم وةسيل ات داث والوتائ الىت جرك
ً
ً
وةمت في املاض تال ول راا ال ةقم عند م رد الوحم والتعريخ ملعرفت املاض ت فحتبال و ما ةت من ةحلي وةوتيرا للماض ت بغيت
اكتشاف ةعميماك ةتاعد ا عو فهم الحاير بل والتنبؤ بع ياء وأ داث في املتتقبل .ويركز البحل التاريخي عادع عو التغير
والتحور في اتفكار واالة اهاك واملمارساك لد اتفراد أو اليماعاك أو املؤستاك االجتماعيت امل تلوت .ويتتتدم البا ل
التاريخي وعين من املصادر لبحصوم عو املادع العلميت وهما املصادر اتوليت والاا ويتال وهو يب م أتص أ جهد لبحصوم عو
ه املادع من مصادرها اتوليت كلما أم ن ذلك.
ج ث بحوث ة ري يت  :Experimental researchوهي البحوث الىت ةبحل املش ك وال واهر عو أساس من املنهج الت ريبت أو منهج
البحل العلخت القائم عو امل ت وفرض الوروض والت ربت الدتيقت امل بوطت للتحقق من صحت ه الوروض .ولعل أهم ما
ةتميمل به البحوث الت ري يت عو يرها من أ واع البحوث الوحويت والتاريتيت هو كوايت ال بط للمتغيراك والتح م فياا عن
تصد من جا ب البا ل.
ً
ً
وةعتةر الت ربت العلميت مصدرا رئيتيا للوحوم ً النتائ أو الحلوم بالنتبت للمش ك الىت يدرسها البحل الت ريبتال ول ن في
وس الوتت ةتتتدم املصادر اتمر في الحصوم عو البيا اك واملعلوماك الىت يحتاج لياا البحل بعد أن ُيت عها البا ل
للوح الدتيق والتحقق من صحتاا ومويوعيتاا.
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وعند تحديد منهج البحث البد ان يذكرالباحث ثالث اشياء
اوال :نوع املنهج الذي اعتمد عليه
ثانيا  :تبريرات االعتماد على هذا املنهج
ثالثا :إشارة موجزلكيفية استخدام هذا املنهج وفي ماذا يستخدم ؟
مثال تطبيقي:
مثال على تحديد منهج البحث
عنوان البحث :أثراستخدام شبكات التواصل اإللكترونية على العالقات االجتماعية على طالبات جامعة امللك عبد العزيز:
دراسة وصفية مسحية
منهج البحث :
استتدام في ه ا البحل منهج املسح االجتماعي وهو  :طريقت ليم بيا اك من أعداد كبيرع من املبحو ين عن طريق االةصام
ً
ً
ً
بمورداك م تم البحل سواء كان االةصام مبا را أو وجها لوجه ال أو عةر الهاةم أو بريديا ال من م م استماراك ةحتوي عو
أسئلت مقننت  .وتد ةم استتدام منهج املسح االجتماعي التتراب ه املنهج من طبيعيت الدراست الوحويت فهو من أكثر املناهج
م ئمت ملويوع ه ا البحل ت ه يعتمد عو الوحم والتحليل والتوتير الىت عن طرتها امل تلوت يم ن الوحوم ً معرفت دواف
وأسباب استتدام بكاك التواحل اإلل ترو يت وةع يرها عو طالباك اليامعت ومن م وي مقتر اك و لوم لتدعيم اإلي ابياك
والحد من التلبياك الناة ت عن ه ا االستتدام .
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رقم النشاط

موضوع النشاط

2-2-2

أساليب منهج البحث
الوصفي

هدف النشاط

األسلوب التدريبي الزمن نوع النشاط
حلقة نقاش

15

جماعي

التمييزبين أساليب منهج البحث الوصفي

عزيزي املشارك :بالتعاون مع مجموعتك :و بعد االطالع على النشرة املعرفية
( )2/2/2التي تتضمن أساليب املنهج الوصفي
حدد األساليب الوصفية املناسبة لكل من الدراسات التالية مع ذكراملبرر الختيار كل نوع منها :
-1

ظاهرة العنف األسري

 -2أثرالعنف األسري على حالة الطفل النفسية
 - 3أسباب ممارسة اآلباء للعنف األسري
 -4السلوك العدواني في األطفال املعنفين أسريا
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................ .......................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................... ..................................................................................
.......................................................................................................................................................................
املعايير

تحقق

لم يتحقق

الدرجة
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املستحق

النشرة املعرفية ()2/2/2
منهج البحث الوصفي
املنهج الوحوي هو اتسلوب االكثر استتداما وم ئمت في دراست ال واهر االنتا يت
واالجتماعيت يل يصعب م اع بعض ال واهر للت ريب وامل تةر فتبقى الدراساك الوحويت هي اتسلوب االنتب لدراست
واهر عديدع في املياالك اإلنتا يت واالجتماعيت وال واهر الحبيعت كوحم اهرع كيميائيت او فل يت
وال يادف اتسلوب الوحوي لوحم الوات فقط ول ن للوحوم االستنتاجاك ةتهم في فهم الوات وةحوير
أساليب املنهج الوحوي
املنهج الوحوي له عدع اساليب ةتتلم تب هدف البا ل
متحي (وحم ال اهرع فقط)
ارةباطي (ةويي الع تت ومقدارها)
التببت املقارن (اكتشاف االسباب الكاملت وراء التلوك)
التحوري او دراست الحالت (امل

ت املبا رع ومعايشت ال اهرع)

70

رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

( ) 3/2/2

عينة البحث

تطبيق

15

جماعي

اختيارعينة البحث

هدف النشاط
عزيزي املشارك/ة:

بالتعاون مع أفراد مجموعتك :و بعد االطالع على النشرة العلمية ( : ) 3/2/2
حدد نوع العينة املناسبة ملوضوع بحثك املقترح .مع مراعاة خطوات اختيارالعينة .
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

املعايير

تحقق

الدرجة

لم يتحقق
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املستحق

النشرة املعرفية ()3/2/2
تابع مهارات إعداد وتصميم خطة البحث العلمي
مجتمع وعينة البحث :
يتتلثثم معنثثأ م تم ث الدراسثثت عثثن معنثثأ عينثثت الدراسثثتال ذ يشثثير معنثثأ م تم ث الدراسثثت ً ث امليموعثثت الكليثثت مثثن العناحثثر الىثثت يتثثع
البا ل ً أن يعمم علياا النتائ ذاك الع تت باملشكلت املدروست .
بينمثثا يشثثير معنثثأ عين ثثت الدراسثثت ً ث ةل ثثك العينثثت الىثثت ةت ثثوزع فياثثا مصثثائ امليتم ث ب ثثنوس النتثثب الثثواردع ف ثثي امليتم ث  .وسثثيتم ثثرح
ً
مهاراك امتيار العينت ال قا بشكل موصل.

تعريف العينة:
هي عبارع عن جزء من م تم كبير ي ري علياا البا ل دراسته امليدا يت عو أساس أن العينت ممالت للم تم وسوف ةوحله ً
وس النتائ في ام جراء بحاه عو امليتم كله .وينبغي أن يراع في العينت ةمايلها للم تم اتحوي .ماله مال الحبيب ال ي يريد
أن يحلل دم املريض لن يحلل كل دم املريض بل سوف ي توي بسحب جزء حغير منه يعرف بث (عينه الدم) .ال ك أن له العينت
وس مصائ دم املريض كله .ماام :لو بحانا في مش ك ط ب املر لت الاا ويت فإن البا ل لن يحتاج ً دراست جمي ط ب
املر لت الاا ويت (امليتم االحوي للدراست) بل يتتار جزءا مرام ةتخأ بث (عينه البحل).
الهدف من امتيار العينت:
_1الحصوم عو معلوماك من م م العينت عن امليتم اتحوي للبحل
_2من م م دراست العينت يتم التوحل ً تائ ومن م ةعميمها عو م تم الدراست
محواك امتيار العيناك:
 _1ةحديد امليتم اتحوي للدراست
 _2ةحديد أفراد امليتم اتحوي

أنواع العينات

 _3امتيار عينت ممالت
 _4امتيار عدد كاف من اتفراد في العينت
_5امتيار وع العينت
العينت العشوائيت ال تيحت

العينت العشوائيت املنت مت

العينت العشوائيت الحبقيت

جمي افراد امليتم اتحوي

م تم الدراست مت انس واملتافت

م تم البحل ير مت انس

للدراست معروفين وال يوجد

بين ارتام افراد العينت متتاوي

امت فاك بيرام

ويتعلم من طبقاك متتلوت من
يل الينس واملتتو الدراس ت
والحالت االجتماعيت وةكون العينت
ممالت لكل طبقت ه الحبقاك
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مثال تطبيقي عن تحديد عينه البحث:
بحل عن ع تت بين املتتو التعليخت للوالدين والتحصيل الدراس ت لد عينت من ط ب املر لت الاا ويت في ا ويت امللك عبد
العزيز
عينه البحل :
 _1ةحديد م تم البحل  :يتعلم م تم البحل من ط ب املر لت الاا ويت املنت مين في ا ويت امللك عبد العزيز وعددهم ()450
طالب
 _2عينه البحل  :امتيرك عينه البحل الحاًي بحريقت عشوائيت بتيحت ةتراوح عددها ( )450طالب من ط ب الاا ويت ( )10%لكل
مر لت من املرا ل الدراسيت من م موع م تم البحل الحاًي :

املر لت
أوً ا وي
اني ا وي
الل ا وي
امليموع

اليدوم التاًي يوضح امتيار العينت
عدد الح ب
140
150
160
450
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النتبت %10
14
15
16
45

رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

( ) 4/2/2

أدوات البحث العلمي

مجموعة التركيز

20

جماعي

يحدد أدوات البحث العلمي

هدف النشاط
عزيزي املشارك/ة:
بعد مشاهدة مقاطع الفيديو ألدوات الدراسة على الروابط االتية.

https://www.youtube.com/watch?v=es2FM9NSBLI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=0g3hJ-UPg9o&app=desktop
بالتعاون مع أفراد مجموعتك حدد أداة البحث املناسبة ملوضع بحثك املقترح مع مراعاة معاييرأداة البحث التي أمامك
........................................................................................................................................................ .......................
....................................................................... ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ..........
املعايير

لم يتحقق

تحقق

الدرجة

الدقة في استخدام األداة

1/ 2

مناسبة األداة املستخدمة لنوع البحث

1/ 2

إعداد األداة وموضوعتيها وصدق محتواها

1/2

تطبيق األداة على العينة املختارة لجمع املعلومات

1/2
2

املجموع

74

املستحق

نشرة إثرائية

75

أدوات البحث العلمي:
هي الوسائل الىت يتتتدمها البا ل لبحصوم عو املعلوماك الىت يحتاجها في بحاه.

أهم ادوات البحث العلمي
المالحظة

المقابلة

76

األستبانة

رقم النشاط
5-2-2
هدف النشاط:

موضوع النشاط
استبا ت البحل
اإلل ترو يت

األسلوب التدريبي
ةحبيق عموي

الزمن
15

نوع النشاط
جماعي

تصميم استبانة بحث الكترونية

عزيزي املشارك بعد مشاهدة العرض المرئي عن كيفية عمل اإلستبيان اإللكتروني على الرابط التالي :
https://www.youtube.com/watch?v=bMMx9rk5_H8
بالتعاون مع مجموعتك ...صمم استبيان الكتروني في موضوع بحثك املقترح.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ..........
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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اليوم الثالث
الجلسة التدريبية االولى
 المرحلة الرابعة مهارة بناء ادبيات البحث العلمي
مهارة إعداد الدراسات السابقة
مهارة إعداد اإلطار النظري
مهارة االقتباس والتوثيق
 المرحلة الخامسة  :مهارة عرض نتائج البحث ومناقشتها

78

موضوعات الجلسة التدريبية:
 -1اإلطار الن ري.
-2م مون االطار الن ري.
-3ةو يق املعلوماك في البحل العلخت.
-4عرض الدراساك التابقت
 -5عرض تائ البحل وةوتيرها

أهداف الجلسة التدريبية :
يتوقع من املشارك في نهاية الجلسة التدريبية أن:
-1يستنتج فائدة اإلطارالنظري
-2يوضح مضمون اإلطارالنظري
-3يناقش نظام التوثيق ()APAاألكثرشيوعا في البحوث العلمية.
-4يوضح كيفية عرض الدراسات السابقة في البحث وفق أساليب منهجية
-5يحلل نتائج الدراسة وفق الطرق املنهجية في عرض ومناقشة نتائج البحث
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األسلوب التدريبي املستخدم

مساعدات التدريب

أدوات التدريب

لقت قاش :ملناتشت االستنتاجاك

حورال عرض المادع علميت

بروجي تر

التحبيق :استتدام املواهيم والقوا ين والحقائق

ال تاب املدرس ت عرضال

بروجي تر

لحل املشكلت في موتم جديد (ةو يم املعرفت)

مادع علميت

التحبيق العموي :ةتب م موعت من ال حواك

عرض-مقح فيديو -بيان

ةوي في بيان عموي أو ماذج وأمالت موضحت لحل

عموي-أمالت و ماذج

بروجي تر

مشكلت ما .
جلتاك اتزيز :مناتشت امليموعت للنشاط وةقديم

مادع علميت الال تاب املدرس ت

لو اك جداريت ملو ت

ةقرير لبقيت امليموعاك
م موعت التركيمل :م موعاك حغيرع ةناتش مشكلت
بحريقت مركزع ةشي ةواعل امليموعت ةحبيق عموي

العرض
ماذج من الدراساك التابقت
ال الكتب ومراج

80

بروجي تر –أت م ملو ت –
أوراق

جدول الجلسة الزمني:
م

الزمن بالدقائق

اإلجراءات التدريبية

1

النشاط( )1/1/3جماعي –اإلطارالنظري

10

2

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

5

3

النشاط( )2/1/3جماعي -مضمون اإلطارالنظري

10

4

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

5

5

النشاط( )3/1/3جماعي – توثيق املعلومات في البحث

20

6

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

5

7

النشاط( )4/1/3جماعي –عرض الدراسات السابقة في البحث

10

8

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

5

9

النشاط( )5/1/3جماعي – تحليل نتائج الدراسة وفق الطرق املنهجية

25
5

 10العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

100

املجموع
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موضوع النشاط
اإلطار الن ري

رقم النشاط
1-1-3

الزمن
10

األسلوب التدريبي
لقت قاش

نوع النشاط
جماعي

يستنتج فائدة اإلطارالنظري .

هدف النشاط:

عزيزي املشارك  :بالتعاون مع مجموعتك:
و بعد اإلطالع على النشرة املعرفية رقم  1/1/3استنتج فائدة اإلطارالنظري للبحث
......................................................................................................... ..........................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

املعايير

تحقق

الدرجة

لم يتحقق
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املستحق

النشرة املعرفية ()1/1/3
اإلطارالنظري للبحث :

هو ال لويت الن ريت والعلميت للبحل وال ي يحوي م موعه من املعلوماك والبيا اك ي معها البا ل
عن مويوع البحل من م م املصادر امل تلوت الىت ةحد ت عن مويوع البحل .
أهميت وي اإلطار الن ري للبحل :
 _1اإلطار الن ري هو أ د أهم اليزئياك الىت ةتاعد البا ل في فهم مويوع أو م ام الدراست .
 _2يتعرف البا ل من م لها عو أهميت ومعنأ املشكلت .
 _3ةزود القارئ باإليافاك املعرفيت وم مويوع البحل .
 _4ةتاعد في معرفت متتلم اآلراء وم بعض املوايي املتعلقت ببحات .
 _5يربط تائ البحل باملعارف التابقت .
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رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

2-1-3

م مون اإلطار
الن ري

ةحبيق

10

جماعي

يوضح مضمون اإلطارالنظري .

هدف النشاط:

عزيزي املشارك  :بالتعاون مع أفراد مجموعتك و بعد اإلطالع على املثال التطبيقي في
النشرة املعرفية 2/1/3الذي يوضح مضمون اإلطارالنظري للبحث
ضع تصور ملحتويات اإلطارالنظري املناسب ملوضوع بحثك املقترح مع النظرفي أهمية تحقيق
املعاييرالتالية :
مناسبة املوضوعات ملشكلة البحث  ،وتسلسلها وترابطها  ،وتنوع املصادرواملراجع التي تم الرجوع
اليها
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ............................
.......................................................................... .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ..
.................................................................................................... ...............................................................................
املعايير

تحقق

الدرجة

لم يتحقق
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املستحق

النشرع املعرفيت ()2/1/3
م مون اإلطار الن ري للبحل ( ماام ةحبيقي )
مثال تطبيقي :
بحث يتناول" املناخ املدرس ي وعالقته بالسلوك العدواني لدى طالب املرحلة الثانوية " يتناول في
اإلطارالنظري لهذا البحث التالي :
 .أوال  :متغيراملناخ املدرس ي يتناول فيه :
مفهوم املناخ املدرس ي – نماذج من املناخ املدرس ي – عوامل تحسين املناخ املدرس ي – العالقات
االنسانية – دور كال من  :املدير واملعلم والطالب في العالقات االنسانية .
 .ثانيا  :متغيرالسلوك العدواني يتناول فيه :
مفهوم السلوك العدواني – مظاهرالسلوك العدواني – أسباب السلوك العدواني – موقف
اإلسالم من السلوك العدواني .
معايير تقييم اإلطار النظري :
 _1يناسب املشكلت البحايت املحرو ت
 _2يقدم معلوماك مويدع وم مشكلت البحل
 _3متتلتل ومترابط وفق ما يتم عريت م مشكلت البحل
 _4يتتم بالدتت والويوح والشموليت واإلي از
 _5ةم الرجوع ً املصادر واملراج امل تلوت
 _6ةم ةو يق املعلوماك بتو يق مراجعها ومصادرها وفق ام APA
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رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب التدريبي

الزمن

نوع النشاط

3-1-3

ةو يق املعلوماك في
البحل

ةحبيق عموي

20

جماعي

توضي كيفية توثيق املعلومات .

هدف النشاط:

عزيزي املشارك  :بالتعاون مع مجموعتك :و بعد االطالع على األمثلة التطبيقية على
ثوثيق املعلومات في النشرة املعرفية 3/1/3
حدد كيف يتم توثيق املعلومات في البحث العلمي في حالة اإلقتباس املباشروغيراملباشر
للكتب التالية على أن يتم توثيق املراجع وفق نظام APA 0
_1املكتبات الرقمية بين التخطيط والتنفيذ  /د .فاتن بامفلح 2008/1429 0
اقتباس مباشرفي بداية الفقرة

..................................................................... .................................

اقتباس مباشرفي نهاية الفقرة

.......................................................................................

اقتباس غيرمباشرفي بداية الفقرة

......................................................................................................

.اقتباس غيرمباشرفي نهاية الفقرة

................................................... ...................................................

 -2اإلشراف التربوي  /د 0سعيد األسدي  ،د .مروان ابراهيم  2003م
اقتباس مباشرفي بداية الفقرة

......................................................................................................

اقتباس مباشرفي نهاية الفقرة

......................................................................................................

اقتباس غيرمباشرفي بداية الفقرة

........................................................................................... ...........
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.اقتباس غيرمباشرفي نهاية الفقرة

......................................................................................................

 -3التفكيروالبحث العلمي  /عبد الرشيد حافظ  ،ليلى آل غالب  ،حسن السريحي ،
صالح السعد  ،فالح الضرمان  ،عواطف يوسف 2009 – 1430
اقتباس مباشرفي بداية الفقرة

......................................................................................................

اقتباس مباشرفي نهايةالفقرة

......................................................................................................

..اقتباس غيرمباشرفي بدايةالفقرة
اقتباس غيرمباشرفي نهاية الفقرة

................................................................................................... ...

......................................................................................................
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املستحق

النشرة املعرفية ()3/1/3
مفهوم التوثيق :
ً
التو يق  :هو ا باك مصادر املعلوماك الىت استتدمها البا ل وارجعها اً اصحاباا ةوميا لألما ت العلميت واعترافا
ب هد اآلمرين و قوتهم العلميت .
والتو يق في البحل عو وعين داموي في متن الدراست  .ومارجي في تائمت املراج
ةو يق االتتباس في متن البحل املتب

ً
ً
اليا واالكثر يوعا في البحوث العلميت هو ام التو يق الوارد في دليل

جمعيت علم النوس االمري يت واملعروف بن ام ( )APAوهو امتصار American psychological,association
ً
يعرف بن ام االسم التاريخ وفيه ي تب اسم املؤلم  /املؤلوين متبوعا بتاريخ نشر العمل املقت س منه وذلك بين
ً
توسين في املتن ال وي اف لها رتم الصوحت أو الصوحاك أ يا ا .

كيويت التو يق :
ذا كان املراج كتاب ي تب ه ا:
اسم عائلت املؤلم ال سنه النشر ال الصوحت أو الصوحاك ال ويتم ذلك بين توسين .
ً
ماام  :ذا كان املؤلم منوردا ي تب ( :التركي ال 2002الص)78
ماام :ذا كان ملؤلوين ا نين ي تب  ( :القدومي ال وعبد الحق ال  2001ال ص) 120
ماام  :ذا كان لا ت فعكثر ي تب  :اسم عائلت املؤلم اتوم ال وي اف لياا عبارع وآمرون ه ا  ( :أ يس ال وآمرون
ً
ذا كان موتعا عو اإل تر ت ال في تب عو النحو التاًي :
ال  1972الص) 30
اسم املؤلم ( ن وجد ) عنوان املقالت ال التنه .رابط املوت  .ماام  ( :اليوسوي .2005.جدو اتتصاديت وبيئيت من
استغ م الحاتت املت ددع .
(http://www.unep.org.bh
ةاريخ الدموم عو املوت
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ةو يق املعلوماك في البحل العلخت ( أمالت ةحبيقيت ) :
ماام عو اتتباس مبا ر ( رفي ) في بدايت الوقرع :
(يوي بين ع مىت ةنصي

وي تب لقب املئلم .وسنه النشر .ورتم الصوحت ):

وتد عرف عبيداك ال وآمرون (2014ال ص ) 21العلم أ ه نشاط نتاني يادف ً فهم ال واهر امل تلوت من
م م ي اد الع تاك والقوا ين الىت ةح م ه ال واهر والتنبؤ بامل اهر وات داث و ي اد الحرق املناسبت
ل بحها والتح م باا .

ماام االتتباس مبا ر في لاايت الوقرع كالتاًي :
العلم نشاط نتاني يادف اً فهم ال واهر امل تلوت من م م ي اد الع تاك والقوا ين الىت ةح م ه
ال واهر والتنبؤ بال واهر وات داث و ي اد الحرق املناسبت ل بحها والتح م باا ( عبيداك ال وآمرون
ال2014الص) 21

ماام عو اتتباس ير مبا ر في بدايت الوقرع
( ال ةوي ع مىت ةنصي

وي توي بلقب املؤلم ال سنه النشر فقط بدون رتم الصوحت ) وأ ار تندلجي () 2007

أن املقابلت لها مزايا ومن يمراا ألاا تد ةزود البا ل بمعلوماك يافيت لم ة ن في تبان البا ل وهي مهمت
ويتتويد مراا في جم املعلوماك .

ماام عو اتتباس ير مبا ر في لاايت الوقرع
املقابلت لها مزايا ومن يمراا ألاا تد ةزود البا ل بمعلوماك يافيت لم ة ن في تاب البا ل وهي مهمت
ويتتويد مراا في جم املعلوماك ( تندلجي ال .) 2007
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رقم النشاط
4-1-3
هدف النشاط:

موضوع النشاط األسلوب التدريبي
ةحبيق عموي

الزمن

نوع النشاط

10

جماعي

عرض الدراساك
التابقت
توضي كيفية عرض الدراسات السابقة في البحث.

عزيزي املشارك  :بالتعاون مع مجموعتك :اقرأ الدراسة في ملحق رقم في موضوع البطالة
وآثارها النفسية ثم أعرضها وفق األسلوب املنهجي املوضح في النشرة املعرفية 4/1/3
التي توضح كيفية عرض الدراسات السابقة في البحث وفق أساليب منهجية مع النظرفي أهمية
تحقيق املعاييرالتالية :
استيفاء تسجيل البيانات املطلوبة عن الدراسة .
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ................
....................................................................................... ............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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املستحق

النشرة املعرفية () 4/1/3
الدراسات السابقة:
ويقصد باا ةلك الدراساك العلميت أو امليدا يت الىت ةتعلق بمشكلت البحل سواء كا ت رسائل جامعيت أو أبحاث
منشورع في م ك علميت مح مت وةصاغ الدراساك التابقت في الغالب وفق ةرةيب العناحر االةيت:
(اسم البا ل وسنت النشر -عنوان الدراست – الهدف من الدراست –املنهج املتتتدم –أدواك الدراست –العينت
–النتائ والتوحياك)
كيفية عرض الدراسات السابقة في البحث
يتم عرض الدراسات السابقة في البحث على النحو التالي :
اسم البا ل
التنت الىت أ ز فياا البحل
الهدف من الدراست
املنهج املتتتدم
أدواك الدراست
عينت الدراست
النتائ الىت ةوحلت لياا الدراست
البد أن ةرةب الدراساك التابقت زمنيا عند عريها .
وبعد عريها يقوم البا ل بتقديم ةعقيب بتيط علياا وةويي ما فياا من امت ف وةشابه .
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رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب
التدريبي

الزمن

نوع
النشاط

() 5 / 1 /3

عرض تائ البحل

ةحبيق عموي

25

جماعي

عرض نتائج البحث ومناقشتها وفق الطرق املنهجية

هدف النشاط:

أخي املشارك /بالتعاون مع أفراد مجموعتك  :اقرأ النشرة املعرفية (  ) 5 / 1 /3ثم وضح ما
النتيجة املنطقية التي سوف تصل إليها بموضوع الدراسة التدريبية التي تبحث فيها وفق الطريقة
املنهجية لعرض نتائج البحث ومناقشتها
............................................................................................................................. .....................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..
......................................................................................................................................................... ..........................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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الدرجة

املستحق

النشرة املعرفية ( ) 5 / 1 / 3

مهارة عرض نتائج البحث
هي مرحلة من مراحل البحث العلمي تظهر فيها قدرات الباحث الذهنية ،وخبراته املعرفية وثرواته العلمية ..فهي عرض موجز
ملا استخلصه من نتائج الدراسة ،يعرض الباحث فيها الخطوات العملية لتطور البحث ،وإثبات فروضه ،وفق تسلسل
ر
منطقي اتبعه في تسلسلها ،واألدلة التي توصل إليها وفحص مقدرتها على إثبات أو نفي للفروض ،وحتى في حالة نفي الفروض،
أي في حالة كون نتيجة الفرضية سلبية ،فإن ذلك يعتبر كشفا علميا للباحث ،وسواء كانت نتائج البحث وصفية أو رقمية
يمكن عرضها في جداول أو رسوم بيانية يقدم الباحث عنها تسجيال دقيقا.
إن عملية تفسير النتائج :عملية تجميع وتأليف البيانات واألفكار التي قام الباحث بتحليلها .وهي :عملية تنقل الباحث من
التساؤل عن ماذا؟ وكيف؟ التي تمثلها عملية تحليل البيانات واألفكار ،إلى مستوى اإلجابة عن ماذا؟ التي هي محور عملية
تفسير النتائج ،والتي تضمن املقارنة بين الحقائق وملح العالقات التي تربط بعضها ببعض ،تبحث عن األسباب واآلثار
والعالقات باملتغيرات املختلفة ،والحكم على مدى دالالتها ،واالستنتاجات التي يمكن التوصل إليها من النتائج  .ويمثل عرض
البيانات وتحليلها جزءا حيويا هاما في إعداد البحث ويبرز تحليل البيانات الحقائق الهامة التي تكشف عنها األدلة التي
جمعت ويوضح عالقاتها ببعضها  ،فيقوم الباحث بفحص البيانات ويحاول أن يفسرها ثم يعيد صيغة تفسيره كما يناقش
أيضا أي عوامل لم يتم ضبطها ويحتمل أن يكون لها أثرا في النتائج  ،وإذا كانت نتائج البحث تتفق مع الدراسات األخرى أو
تخالفها يوضح ذلك مع التفسيرات املمكنة ملا يوجد من اختالفات ويعتبرعرض األدلة وتحليلها القسم الحيوي من البحث إذ
هو إسهام الباحث الحقيقي في تقدم املعرفة وهناك طرق مختلفة في طريقة عرض النتائج إذ يمكن أن تستخدم الجداول
واألشكال واملناقشة في تقديم املعلومات ويبرز تحليل البيانات الحقائق الهامة التي تكشف عنها القياسات التي تم تجميعها
ويوضح عالقتها ببعضها  .وتحليل النتائج ليس تكرارا للمعلومات التفصيلية املوجودة في الجداول واألشكال إنما يهدف إلى
تفسير مدلول الحقائق من حيث أسبابها وأثاراها وما إذا كانت تثبت الفرض أو تنفيه  .ويعتبر استخالص املعاني من البيانات
من أصعب جوانب البحث إذ يمكن من خاللها تفسير البيانات ومناقشتها فقد يكون هناك أكثر من تفسير واحد لحقيقة
مع ينة لذا فعلى الباحث أن يناقش كل التفسيرات املمكنة ال أن يكتفي بالتفسير الذي يفضله كما يناقش أيضا أي عوامل لم
يتم ضبطها ويحتمل أن يكون لها أثر في النتائج وتأثيراتها املحتملة وإذا كانت نتائج البحوث تتفق مع الدراسات األخرى أو
تختلف معها فيجب توضي ذلك أثناء مناقشة النتائج وليس ذلك فحسب بل تعطى التفسيرات املمكنة ملا يوجد من اختالف
 .ومن خالل عرض النتائج ومناقشة ما ورد بالجداول أو األشكال يتضح ما إذا كان الفرض تحقق أم لم يتحقق وتبع ذلك
اإلجراء مع كل فرض على حدة حيث تناقش البيانات التي أوردها الجدول باألرقام مع إيجاد التفسيرات الخاصة بكل نتيجة
مسترشدا بما جاء بالدراسات السابقة سواء كان ي كد هذه النتائج أو يتعارض معها وبعد االنتهاء من مناقشة نتائج الفرض
األول يتم االنتقال إلى الفرض الثاني والثالث  ...وهكذا وينبغي أن تعرض نتائج اختبار الفروض بنفس النطاق والترتيب الذي
أتبع في عرض الفروض في الجزء الخاص بذلك .
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شروط عرض نتائج البحث وتفسيرها
لعرض نتائج البحث شروط البد من مراعاتها :
.1
.2
.3
.4

عرضها على شكل جداول ورسومات بيانية .
تحليلها بشكل موضوعي .
أن تغطي النتائج أسئلة الدراسة  ،فيعرض الس ال ثم يتلوه عرض النتائج الخاصة بالس ال .
ال بد أن تتسم بالدقة واملنطقية والوضوح .

طريقة عرض نتائج البحث وتفسيرها
يبدأ الباحث باستعراض النتائج بالتفصيل ،مع االستشهاد بالنتائج الرقمية واإلحصائية ،واالستدالل بالجداول واألشكال
التوضيحية واملنحنيات البيانية .ويجب توضي أهمية النتائج ،ومدى تحقيق األهداف من حيث مقارنتها مع نتائج البحوث
السابقة ملوضوع البحث .وترتب نتائج الدراسة تبعا لترتيب أسئلة الدراسة.
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نشرة اثرائية :
مهارة األساليب اإلحصائية املستخدمة في معالجة بيانات البحث
املنهج أو األسلوب االحصائي عبارة عن استخدام الطرق الرقمية والرياضية في معالجة وتحليل البيانات لها ويتم ذلك عبر
جمع البيانات اإلحصائية عن املوضوع وعرضها بشكل منظم وتمثيلها بالطرق املمكنة وتحليلها وتفسيرها من خالل ما تعنيه
األرقام املجمعة من النتائج .وهناك عدة مقاييس إحصائية يتم استخدامها في إطاراملنهج منها الوسيط – املنوال –أو ما
تسمى بمقاييس النزعة املركزية والنسب املئوية واملعدالت والجداول التكرارية .ويمكن للباحث استخدام أكثرمن طريقة في
تحليل وتفسيرالبيانات ،ويمكن استخدام الحاسوب في تحليل األرقام اإلحصائية املجمعة من أجل تأمين السرعة والدقة
املطلوبة مثل برنامج spss
ةعريم املنهج او االسلوب اال صائي :هو عبارع عن استتدام الحرق الرتميت والرياييت في معاليت وةحليل البيا اك لها
وف م ام ةحليل البيا اك بصوت عامت يم ن استتدام برام ا صائيت
محددعال ا يا ا ةكون بدائلال وا يا ا تد يتحلب االمر استتدام مكو اك
معينت من بر ام معينال ومكو اك امر من بر ام أمر .واهم
الةرام اال صائيت الياهزع والىأ ةتتتدم ف ةحليل البيا اك مايو :
•  SPSSوه زمت ا صائيت متقدمت للغايت وةتتتدم ف ةحليل بيا اك
االستقصاءال والبيا اك الاا ويتال والت سل الزمنيت .اال الاا ةعتةر
اتف ل ف م ام ةحليل بيا اك االست يان.
•  TSPوه زمت ا صائيت متقدمت ف م ام ةحليل اال حدار املتعدد ب مي
ا كاله ال تيحت واملعقدع .وةعتةر من اف ل الةرام ف ةحليل
الت سل الزمنيت.
•  Eviewsوه اسهل برام ةحليل اال حدار واملصووفاك والت سل الزمنيت.
ويتتتدمها مع م البا اين في م ام العلوم االجتماعيت
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اليوم الثالث
الجلسة التدريبية الثانية
مهارة إعداد خاتمة البحث
مهارة اإلخراج النهائي للبحث
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موضوعات الجلسة :
• مهارع عداد ماةمت البحل
• مهارع اإلمراج الراائي للبحل
أهداف الجلسة :

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن :
- .1يحدد مكو اك ماةمت البحل العلخت
- .2يعد حوحت عنوان بحل بشكل علخت
- .3يرةب محتوياك البحل بوعاليت
- .4يحصر محتوياك م ق البحل العلخت
- .5يو ق مراج البحل بحريقت علميت

األسلوب التدريبي املستخدم

مساعدات التدريب

أدوات التدريب

التحبيق العموي :ةتب م موعت من

عرض-مادع علميت -بيان

بروجي تر

ال حواك ةوي في بيان عموي أو ماذج

عموي-أمالت و ماذج

وأمالت موضحت لحل مشكلت ما .
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جدول الجلسة الزمني
م
1

الزمن بالدقائق

اإلجراءات التدريبية
النشاط( )1/2/3جماعي – تحديد أبرز النتائج والتوصيات والبحوث

20

املستقبلية في خاتمة البحث
2

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )

30

3

النشاط( )2/2/3جماعي  -إعداد صفحة عنوان البحث وترتيب محتويات

20

البحث وحصراملالحق وتوثيق املراجع بطريقة علمية
4

30

العرض(املشاركاك +النشرع املعرفيت )
املجموع

رقم النشاط

موضوع النشاط

100

األسلوب
التدريبي
98

الزمن

نوع
النشاط

() 1 / 2 /3

هدف النشاط:

أبرز النتائ
والتوحياك

10

ةحبيق عموي

جماعي

يحدد أبرز النتائج والتوصيات والبحوث املستقبلية في خاتمة البحث

أخي املشارك /بالتعاون مع أفراد مجموعتك :
وبعد االطالع على النشرة املعرفية () 1 / 2 /3أقرأ خاتمة الدراسة التي أمامك محددا أبرز النتائج
والتوصيات والبحوث املستقبلية التي ذكرها الباحث
................................................................................................................................................................................ ..
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .......................................
................................................................ ...................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................... .............
املعايير
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النشرة املعرفية ()1/2/3
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املستحق

مهارة إعداد خاتمة البحث
خاتمة البحث هي املساهمة األصيلة واإلضافة العلمية التي تنسب للباحث و من أجل تحقيق املقصود بخاتمة ينبغي أن
تشتمل على اآلتي :

أهم النتائج
يرسم الباحث صورة سريعـة ملا استطاع أن ُيسهم به في خدمة العلم بهذا اإلنتاجُ ،وي ِّّبين في هـذه الصورة مواطن الكشف
والتجديد في البحث ،وآراءه ووجهات نظره ،سواء بالنسبة لجوهر املوضوع أو بالنسبة لجزئياتهُ ،وي ِّّبين النتائج التي انتهى
إليها البحث ،ومدى قوة هذه النتائج أو ضعفها.

التوصيات
يكتب الباحث التوصيات املتعلقة بأمور جديرة باالهتمام ُ ،ويشترط أن تكون ذات صلة وثيقة بالنتائج التي أمكن
ر
الوصول إليها ،وأن تكون محددة تحديدا دقيقا ،وتتجلى مهارة الباحث في الربط بين ما يتوصل إليه من نتائج وبين ما
يوص ي به من حلول للمشكالت التي أسفرت عنها الدراسـة ،التي تشيرإليها نتائج البحث بدون مبالغة أو حشو أو تطويل.

البحوث املستقبلية
مشكالت مستقبلية ظهرت له من خالل بحثه  ،وبذلك يفتـ الباحث أمـام غيره من
اسات أو
ُ
يكتب الباحث مقترحات لدر ُ
الباحثين آفـاقـا جديدة للبحث ،ويضع أمامهـم مشكالت يمكن االستفادة منها في بحوث قادمة.

رقم النشاط

موضوع النشاط

األسلوب
التدريبي

الزمن

نوع
النشاط

() 2 / 2 /3

اإلمراج الراائي

ةحبيق عموي

50

جماعي
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للبحل
هدف النشاط:

إعداد صفحة عنوان البحث وترتيب محتويات البحث وحصراملالحق وتوثيق
املراجع بطريقة علمية

أخي املشارك /بالتعاون مع أفراد مجموعتك  :اقرأ النشرة املعرفية (  )2 /2 / 3وفي ضوء
دراستك التدريبية التي تبحث فيها  ،أعد لبحثك التالي :
صفحة العنوان لبحثك
قائمة املحتويات لبحثك
مالحق بحثك
قائمة املراجع التي اعتمدت عليها

.1
.2
.3
.4
................................................................................................................................................................................ ..
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ .......
................................................................................................ ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
املعايير

تحقق

لم يتحقق
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الدرجة

املستحق

النشرة املعرفية ()2/2/3
مهارة اإلخراج النهائي للبحث
بعد أن استكمل الباحث جميع خطوات البحث تبقى له مرحلة اإلخراج النهائي للبحث ويقوم فيها
بإعداد صفحة العنوان وقائمة املحتويات ومالحق البحث وقائمة املراجع كالتالي :

صفحة العنوان:
هي الصفحة األولى من البحث وتتكون من
• البيانات الرسمية :الدولة –الوزارة -اإلدارة –املدرسة
• عنوان البحث :ويكون وسط الصفحة ويكتب بعد العنوان العبارة اآلتية :بحث مقدم
ملتطلب مادة مهارات البحث ومصادراملعلومات
• اسم الباحث الذي اعد البحث
• اسم املشرف على البحث :اسم معلم املادة ،وقد يكون أكثرمن مشرف إذا شارك معلم
آخرفي دعم الطالب في مجال تخصصه
• العام الدراس ي

قائمة املحتويات :
هي قائمة بأهم العناوين الرئيسة التي وردت في متن البحث بداية باملقدمة حتى مالحق البحث،
وقد يحتاج الباحث إلى قائمة بالجداول التي وردت في البحث ،وقائمة أخرى لإلشكال التي وردت
فيه وتتكون القائمة من العنوان يقابله رقم الصفحة أو الصفحات
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مالحق البحث:

وهي املواد العلمية التي ليس لذكرها أهمية بالغة ولكنها ذات صلة وثيقة بأحد فصوله ،وإضافتها
مفيدة للباحث وللقارئ
ومن أمثلة املالحق ما يلي :أسماء املحكمين ألدوات البحث /أداة البحث في صورتها النهائية /نماذج
املخاطبات الرسمية
قائمة املراجع :
هي جميع ما تم االستفادة منه في البحث من مصادر املعلومات املطبوعة وااللكترونية بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة .وتصنف املراجع إلى مجموعتين مجموعة املراجع العربية ومجموعة املراجع األجنبية .وترتب كل
مجموعة ترتيبا هجائيا وفقا لالسم األخير مع استبعاد األلقاب ودون اعتبار "آل "التعريف .كتابة املراجع
يختلف نمط كتابة املرجع وذلك حسب نوعه ،فالكتاب له طريقته ،والدورية لها طريقتها ،وكذلك الرسائل
الجامعية لها طريقتها الخاصة في التوثيق .
أهم العناصرالتي يشمل عليها التوثيق لكال من
• الكتب :االسم األخير ،االسم األول( .التأريخ) .عنوان الكتاب (بخط أسود غامق) .بلد النشر :الناشر
• الدوريات :االسم الخير ،االسم األول( .التأريخ)".عنوان البحث " .اسم املجلة .املجلد بخط أسود
غامق (رقم العدد) .الصفحات
• الرسائل الجامعية :االسم األخير ،االسم األول( .التأريخ) .عنوان الرسالة (بخط اسود غامق)
معلومات توضيحية .القسم ،الكلية ،الجامعة :اسم البلد
• املراجع االلكترونية :يراعى فيها ما تم في توثيق املراجع وفق نوع كل مرجع مع إضافة تاريخ االسترجاع
من اإلنترنت وعنوان املوقع ،فإذا كانت املراجع بحثا في مجلة فتتبع الطريقة اآلتية:
االسم األخير ،االسم األول( .السنة والشهر) .عنوان البحث (بخط أسود غامق) .عنوان امل تمر .ثم
استرجاعه في (التاريخ الهجري) على الرابط (يوضح الرابط كامال)
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المراجع :
• أبو سليمان ،عبد الوهاب إبراهيم ،كتابة البحث العلمي  :صياغة جديدة .جدة:
دارالشروق .
• الصيني ،سعيد إسماعيل ( :)1415قواعد أساسية في البحث العلمي ،بيروت:
م سسة الرسالة.
• االسدي  ،سعيد جاسم ( ، )2008أخالقيات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية
والتربوية واالجتماعية  ،ط ، 2البصرة  :م سسة وارث الثقافية .
• حافظ  ،عبد الرشيد عبد العزيز (  ، )1433أساسيات البحث العلمي ،ط،1جدة :
جامعة امللك عبد العزيز
• الئحة التقويم في النظام الفصلي للتعليم الثانوي
• الدليل املرجعي لتقويم املتعلم في التعليم الثانوي (النظام الفصلي)1434-
1435هـ
• مقرر مادة مهارات البحث ومصادراملعلومات املستوى الثالث .
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تقييم البرنامج
أوالً:معلـــومـــــات عامــــــة

االس ــم :
الجهة املنظمة:

اسم البرنامج التدريبي :
أسم املحاضر:

مدة الدورة:

مكان االنعقاد:

تاريخ االنعقاد:

ثانياً :تقييم المحاضر
البيان
.1

إلمام المدرب بمواضيع البرنامج

.2

قدرة المدرب على توصيل المعلومات

.3

طريقة تنظيم العرض (من حيث الوضوح والكفاية)

.4

قدرته على شرح محتوى الدورة

.5

مدى تعاونه مع المتدربين

.6

تنوع األنشطة والتمارين والوسائل المستخدمة

.7

قدرة المدرب على تحفيز المشاركين على التفاعل.

.8

قدرة المدرب على إدارة المداخالت والمناقشات

ممتاز

جيد

جيد جدا

متوسط

ضعيف

ثالثاً  :تقييم البرنامج التدريبي
البيان
.1

محتوى البرنامج التدريبي

.2

المادة التدريبية التي وزعت في البرنامج.

.3

تنظيم وسهولة محتوى المادة العلمية

.4

تحقيق أهداف البرنامج

.5

مستوى تنظيم البرنامج التدريبي

.6

التجهيزات والوسائل المستخدمة

.7

مدة البرنامج

.8

مكان البرنامج

.9

التوقيت

ممتاز
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جيد جدا

جيد

متوسط

ضعيف

رابعاً  :معلومات عامة
هل تعتقد أنك الشخص المناسب لحضور البرنامج

نعم

ال

هل تعتقد أن البرنامج ساعدك على تطوير مهاراتك

نعم

ال

هل أعطيت إشعا ار كافيا عن طبيعة و نوع البرنامج قبل حضوره

نعم

ال

ما هو تقييمك العام عن الدورة

جيد جدا

ممتاز

جيد

متوسط

أهم المعارف التي تم الحصول عليها :

................................................................................. .1
................................................................................. .2
أهم المهارات التي تم اكتسابها خالل المشاركة في البرنامج التدريبي :

................................................................................. .1
................................................................................. .2
أهم المقترحات المناسبة لتطوير مجاالت العمل :

................................................................................. .1
................................................................................. .2
.................................................................................. .3
االقتراحات والمالحظات:

................................................................................. .1
................................................................................. .2
التاريخ

التوقيع
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ضعيف

