
 

 



 Kurt Lewin، بروفسور طور ،1946 عام في

 

 فاعلية زيادة بهدف اإلجرائية، البحوث باسم الحقا عرفت البحوث من نوعا

 مالحظات عن ناتجة بيانات إلى تستند حينما خاصة للمعلمين التربوية الممارسة
   . البيانات جمع في واضحة أساليب وعن منظمة



أن نتمكن من استخدام منهجية البحث اإلجرائي لحل المشكالت  

 .التربوية العملية التي تواجهنا من أجل تطوير ممارساتنا التربوية

 الهدف العام من الدورة



 .  استخالص مفهوم البحث اإلجرائي وخصائصه في معالجة المشكالت التربوية1.
 .التمييز بين خصائص مناهج البحث األكاديمي وخصائص مناهج البحث اإلجرائي2.

 .تحديد مشكلة البحث وتحليل عناصرها ومظاهرها 3.

 .تطبيق الخطوات المنهجية للبحث اإلجرائي وتفصيل العناصر المعالجة في كل خطوة4.

 .تصميم أدوات البحث المالئمة لجمع المعطيات5.

 .إنجاز خطة العمل التي أعدت لمعالجة مشكلة تربوية فعلية في الميدان6.
 
 
 

 

 أهداف الدورة



 

وهدفه  ،ن أنفسهممعنيوال بهاهو عملية تقصي منظمة يقوم ”  
 .“مفي تحسين وتقويم أدائه تهمالرئيس مساعد

 تطوير بهدف والتعلم التدريس بيئة في المعنيين بها يقوم التي األبحاث هي
 العملية في تواجههم التي المشاكل حل أو التعليمية، وممارساتهم أدائهم

 الممارس قبل من التعليمية الممارسات في الذاتي التأمل على وتقوم التعليمية،
 .المنشود التغيير وإلحداث التعليمية للعملية أفضل فهم لتحقيق نفسه،

 



 مسلَّمات البحث اإلجرائي

كل فرد يواجه في عمله عدًدا من المشكالت المهنية والعوائق التي تحد • 
 .من فاعلية أدائه وتقلل من إنتاجه

إن خير من يتصدى لهذه المشكالت هو الفرد الذي يعيشها ويواجهها • 
ويعرف جميع جوانبها، وهو لذلك أقدر الناس على اإلحساس  بهاويتأثر 

دراكها والتفكير  وتحليلها والسعي إليجاد الحلول المناسبة  بهابالمشكلة وا 
ويمكن أن يتلقى مساعدة خارجية من خبراء ومختصين، ولكن . لها

 .الدور الحقيقي يبقى لصاحب المشكلة نفسها
على كل معلم وتربوي أن يسعى لتطوير نفسه وتحسين أدائه وأال يقنع • 

 .  بما هو عليه مهما كان متميًزا



 أهمية البحث اإلجرائي

 كمهني أدائه لفحص (فني /إداري /مدير /معلم) للتربوي الفرصة يتيح•
 يواجهها التي المشكالت على التعرف خالل من وتطويره تحسينه بهدف
   للقيام

 المتوقعة النتائج وتكون العلمي، والتطبيق النظرية بين الربط في يسهم •
 . نفسه الباحث قبل من الفوري للتطبيق قابلة

 هؤالء ينضم حيث بالبحث، والمتأثرين الباحثين بين الفجوة يضيق •
 . عمله ينبغي الذي ما حول القرار اتخاذ في الباحثين إلى المتأثرين

 محددة، نتائج إلى الوصول في والعمل للتفكير قوية دافعية الباحث يعطي•
 . الباحث يواجهها التي بالمشكالت اإلجرائي البحث مشكلة الرتباط نظرا  

 يواجهها التي للمشكالت حلوال   اإلجرائي بالبحث يقوم الذي الشخص يجد•
 . واإلنتاج العمل على قدراته وزيادة أدائه بتحسن فيشعر

 



 :تابع أهمية البحث اإلجرائي

 .يسهم في تطوير المعلم مهنيًا لتتكامل معرفته بالتخصص وطرائق التدريس•
يزيد من قدرات الممارس التربوي التحليلية ووعيه بذاته وتفكيره الناقد،  •

 . وتطوير قدراته مثل كتابة التقارير والمذكرات والتأمل الناقد في الممارسات
يمكِّن المعلمين من بناء معرفتهم وجعلها في متناول اآلخرين، ويتيح الفرصة •

للمعلم ليرى نفسه باحثًا ومنتجًا للمعرفة، ويرسخ فكرة المعلم الباحث والمعلم 
 .المتعلم 

يستخدم كإستراتيجية لتطوير القدرات التأملية عند المعلمين الجدد  •
 .ومساعدتهم على صياغة مشاكلهم ووضع حلول لها 

يستطيع الباحث تبني أكثر من منهج أو طريقة في خطته داللة على مرونة  •
مكانية التعديل واستخدام البدائل   .الخطة وا 

 



 

 مجاالت البحث اإلجرائي

 مشكالت تربوية

 مشكالت نفسية

 مشكالت مادية

 مشكالت اجتماعية



تتصل بالمنهاج وطرائق التدريس وأساليب التعلم : مشكالت تربوية  -1
والكتاب المدرسي والضعف في التحصيل والتواصل وأساليب التقويم 

 .ووسائله 
تتصل بمشاعر الطلبة وسلوكهم كالخوف والخجل : مشكالت نفسية  -2

 .واالنطواء والكذب والسرقة
تتصل بالهروب من المدرسة والعدوان وعالقة : مشكالت اجتماعية  -3

المدرسة بالبيئة االجتماعية وعالقة الطلبة مع المعلم وعالقة الطلبة مع 
 .بعضهم بعًضا 

كالحديقة والمختبر ) تتصل ببيئة المدرسة ومرافقها : مشكالت مادية  -4
 ) والمكتبة



 التمييز بين البحث اإلجرائي والبحوث األكاديمية
 



 اجملال البحث اإلجرائي البحوث األخرى

املدة الزمنية أقصر يف حدود املمكن واملعقول   قد تستغرق وقتًا أطول

للباحث وتنطلق من حتديد حجم املشكلة  

اليت قد تظهر مشكلة جديدة تستحق 

  الدراسة

 املدة الزمنية

يستخدم عدد حمدود من 

االدوات املضبوطة  

 بصرامة

جلمع  يتبنى الباحث أكثر من طريقة 
البيانات لتنفيذ اإلجراءات  

املالحظة،املقابلة ، التسجيل السمعي )

  والبصري، االستبانة

األدوات  

 املستخدمة

العينة أو الفئة املستهدفة  

كبرية وتتعدى األشخاص  

 املعين بهم الباحث

العينة أو الفئة املستهدفة صغرية نسبيًا 

بسبب تأثري هذه املشكلة على الباحث  

 .بشكل مباشر

اجملتمع  

 والعينة



 اجملال البحث اإلجرائي البحوث األخرى

النتائج ميكن تعميمها يف 

 .اجملاالت العلمية املعتمدة 

 قابلة للتطبيق الفوري من الباحث نفسه. 1

حمدودية النتائج وغري قابلة للتعميم .2

الواسع فمثال ال ميكن أن نعتمد حدوث  

مشكلة ما يف مدرسة ما على أنها مشكلة قد 

 حتصل يف كل املدارس

 النتائج

 املراجع يتبع طبيعة املشكلة/قليلة نسبيًا املراجع كثرية ومتعددة

يستهدف إثراء املعرفة  

 وتوظيفها على نطاق واسع

موجه حلل مشكلة خاصة آنية وال يهدف 

 لتعميم النتائج

 اهلدف



 اجملال البحوث االجرائية البحوث االخرى

يلتزم البحث العلمي األكاديمي  

بشروط المنهجية العلمية  

 . الصارمة 

مرونة في التعامل مع 

شروط المنهجية العلمية ، 

 دون أن يعني ذلك العشوائية  

املنهجية 

 العلمية

كثيرا ما يلجأ الباحثون إلى  

تقنيات متطورة في التحليل  

 اإلحصائي  

لجوء الباحثين إلى تقنيات  

التحليل اإلحصائي لكن في  

 مستوياتها األولية الدنيا  

التحليل 

 االحصائي

عادة ما يبقي الباحث مسافة  

بينه وبين موضوع بحثه أي 

بينه وبين الحاالت التي  

 . يدرسها

إشراك تام لموضوع البحث  

يشرك  يمكن أن  كما، 

حاالت  ) الطالب أنفسهم 

و أوليائهم في  ( الدراسة

 .  إنجاز البحث

 الباحث



 خطوات البحث اإلجرائي

 تحديد 

 مشكلة البحث

وصياغتها   

 وصف

مظاهر المشكلة   

و تحليلها   
 صياغة

فرضيات العمل   

 تصميم خطة 

 رصد النتائج  إجرائية

 التأمل و و مناقشتها

المراجعة   



 خطوات البحث اإلجرائي ومربراته

 :اإلحساس باملشكلة وحتديد جماهلا  -1

إن احلافز األساسي للقيام بالبحث اإلجرائي هو الشعور بعدم الرضا عن جانب معني من       

اجلوانب املتعلقة بعمل الباحث ،فقد يشعر مدير املدرسة بعدم الرضا عن إعداد املعلمني 

 .لالختبارات التشخيصية

 :تصاغ املشكلة بشكل حمدد بأحد األسلوبني التاليني :صياغة مشكلة البحث  -2

 :حيث يتم التعبري عن املشكلة جبملة أو عبارة تقريرية،مثل:  الصيغة التقريرية للمشكلة•

 .أسباب تأخر الطلبة عن الدوام الصباحي*     

 .   أسباب ضعف أداء املعلمني يف إعداد االختبارات التشخيصية*     

 : حيث يتم التعبري عن املشكلة بصيغة سؤال يبحث عن إجابة مثل :الصيغة االستفهامية  •

 ما أسباب تدني إقبال املعلمني على التدريب ؟ -   

 ما أسباب ضعف مشاركة اجملتمع احمللي يف مناسبات املدرسة؟ -      



  :وصف مظاهر مشكلة البحث وحتليلها -3

يقوم الباحث بالبحث عن مزيد من األدلة واملؤشرات على وجود املشكلة  

،  االستبانةاالختبار ، املقابلة ، السجالت ، : باستخدام أدوات معينة  مثل 

للطلبة ، اجملموعات ( احلقائب)اليوميات ، املالحظة ، امللفات التعليمية 

 ......البؤرية ، التسجيالت السمعية والبصرية ، دراسة احلالة 

والعوامل اليت تؤثر عليها  حتليل املشكلة وتشخيص أسبابهابعد ذلك يتم •

وحصر املشكلة بعدد حمدد من األسباب احملتملة اليت ميكن معاجلتها ، وميكن  

يف هذا اجملال استخدام بعض التقنيات يف حتليل املشكلة مثل العصف الذهين 

 .  وشجرة املشاكل

 البحث اإلجرائي ومبرراتهخطوات 



 معايري املشكلة يف البحث اإلجرائي

 :معايري املشكلة يف البحث اإلجرائي

 .أن تكون املشكلة املراد معاجلتها حقيقية وواقعية  •

 .  أن يكون املمارس الرتبوي شاعًرا بآثار املشكلة ومهتًما حبلها •

 .أن يتمكن املمارس من حتديد مشكلته وصياغتها بدقة •

 .أن تكون املشكلة نفسها قابلة للحل يف نطاق اإلمكانات املتاحة •

أن يكون املمارس قادًرا على إثبات وجود املشكلة وإعطاء أدلة وشواهد عملية ُتظهر •
 .جوانب املشكلة وُترِبز مظاهرها

 .أن جيري التصدي للمشكلة وحلها يف وقت قصري نسبًيا•

 .أن يتناول الباحث جوانب حمددة ميكنه السيطرة عليها•



يقوم الباحث بالبحث عن : صياغة فرضيات العمل الالزمة لحل المشكلة  -4
الطرائق والوسائل التي تساعده في تحليل المشكلة من حيث أسبابها 

، ويتم ذلك بصياغة تلك المقترحات واإلجراءات لحل ( عواقبها)ونتائجها 
واضحة محددة ، مختصرة ، قابلة : المشكلة على شكل فرضيات وتكون 
 .لالختبار ، منبثقة من مشكلة البحث

والفرضية هي جملة عامة تعبر عن إجابة محتملة ألسئلة الباحث وتخصص 
وينبغي .عالقة ما بين متغيرين أو أكثر وتنطبق على مجتمع دراسي معين 

 :للفرضية أن تتضمن ما يأتي 
لحل  بهوصفا لإلجراء العملي القابل للتنفيذ الذي يعتزم الباحث القيام  -أ 

 .المشكلة والمرتبط بسبب المشكلة ارتباطا وثيقا
وصفا لألثر الذي يتوقعه الباحث نتيجة لإلجراء المراد تطبيقه في حل   -ب

 . بهاالمشكلة وتحسين الممارسات المتصلة 
 

البحث اإلجرائي ومبرراتهخطوات   



   -:الصيغة التقريرية( 1
يزيد مستوى تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في العلوم بازدياد الوقت ( 1)مثال 

 .المخصص للتجارب العلمية 
 .يزيد إقبال معلمي المدرسة على الدورات التدريبية بزيادة الحوافز والمكافآت ( 2)مثال 

 -:الصيغة الشرطية -(2
إذا ازداد الوقت المخصص للتجارب العملية في العلوم، فإن مستوى تحصيل ( 1)مثال 

 . طلبة الصف السابع األساسي يزداد تبعا  لذلك 
إذا ازداد مستوى الحوافز والمكافآت لمعلمي المدرسة في حال حضور الدورات ( 2)مثال 

 .التدريبية فإن مستوى إقبالهم على الدورات يزداد تبعا  لذلك 

 : الفرضية في أشكال أو صيغ أهمهاصياغة ويتم 



 خطوات البحث اإلجرائي ومبرراته

   -:تصميم خطة إجرائية لتنفيذ البحث واختبار فرضياته  -5
ويتم هنا جمع المعلومات والبيانات المناسبة المتعلقة بالمشكلة وبالفرضيات التي  

وضعها الباحث، وتتضمن هذه الخطة توفير الموارد الالزمة لإلجراءات والتسهيالت المادية 
والبشرية وتحديد األدوات المناسبة لجمع المعلومات وتصميمها وتحديد الطريقة التي ستتبع 
في اختبار الفرضية ومحاكمة نتائجها، ويتم وضع خطة زمنية متكاملة تبين مراحل التطبيق 

 .وتنفيذها 
ونعني باختبار الفرضية سعي الباحث إلى جمع معلومات مناسبة وتنظيمها وتحليلها    

الفرضية أم ال، والباحث يحاول في اختباره للفرضية استنطاق  مقبوليةواالستدالل منها على 
بالذكر أن الفرضية البحثية ضرورية حتى نستطيع  ويجدرالواقع ومقابلة الفرضية بالواقع، 

 .معرفة المعلومات التي نريد جمعها وكيفية تنظيمها وتحليلها



 الخطة اإلجرائية
يتطلب تطبيق اإلجراءات والقيام باألعمال اليت تتضمنها الفرضيات تصميم خطة إجرائية   

 -:تشتمل على ما يأتي
التجريب، املقابلة، دراسة  : حتديد الطرائق أو األساليب اليت ستتبع يف تطبيق اإلجراءات مثل 

 .  العمل امليداني احلالة، العمل يف جمموعات،
لتنفيذ البحث مثل باحثني مشاركني، أو مدير   بهاحتديد املصادر البشرية اليت ميكن االستعانة  

املدرسة، أو معلمني زمالء، أو خرباء من جامعة أو من اجملتمع احمللي، وكذلك حتديد املصادر  
اإلحصاءات، االختبارات، ,السجالت :املادية مثل األدوات املناسبة والالزمة جلمع البيانات مثل 

 .املواد التعليمية، مناذج خلطط دراسية 
حتديد الصعوبات اليت يتوقع أن تعرتض تنفيذ اإلجراءات وكذلك حتديد البدائل اليت ميكن اللجوء  

 .إليها للتغلب على الصعوبات وتذليلها 
جدول زمين يبني مراحل التخطيط واإلعداد لتنفيذ اخلطة اإلجرائية واملدة املخصصة لإلجراءات *

وجلمع املعلومات، ويقرر الباحث املدة الالزمة حسب طبيعة املشكلة وحجمها وحجم اإلجراءات 
 .املقرتحة وتوفري التسهيالت الالزمة 



 أدوات جمع البيانات
 
 

 
 الخاصة البيانات جمع عملية في المستخدمة األدوات من عدد هناك
 : واستخداما   شيوعا   األدوات تلك أكثر ومن التربوي، بالبحث

  والملفات الدرجات ودفاتر واالختبارات والمالحظة، والمقابلة، ،االستبانة» 
 .«المدرسية واإلحصاءات

 تبعا   وذلك مجتمعة، أو منفردة األدوات هذه يستخدم أن (باحثلل) ويمكن 
 .المتاحة واإلمكانات الباحث وتوجهات وأهدافه البحث لطبيعة



 االستبانةاالستمارة، 

  :تعريف االستبانة

 آراء واستطالع الميدان من ومعطيات معلومات لجمع تستعمل وسيلة 
 .معين موضع أو ظاهرة أو مشكلة حول ومواقفهم واتجاهاتهم المبحوثين

   :تصميم االستبانة

 
 :  تصميم االستبانة مراعاة القواعد التاليةيتطلب     

 .  االستبانةتحديد الهدف من استخدام   -
إلى فقرات أو أسئلة فرعية حسب أهداف البحث مع وضوح كيفية  االستبانةتقسيم   -

 .  جواب المبحوث
مراعاة اإلرشادات الالزمة عند صياغة فقراتها أو أسئلتها لتكون واضحة ومتدرجة   -

 .  ومناسبة
بعرضها على المشاركين في البحث وعلى المتخصصين للتأكد من  االستبانةتجريب   -

 . وضوح فقراتها وصالحيتها لجمع المعطيات المطلوب جمعها
 



    :االستبانات أنواع

 أربعة إلى عنها اإلجابة لطريقة وفقًا االستبانات تصنف 
   :أنواع
   .المبحوث منها ليختار بأجوبة مرفقة تكون مقيدة أو مغلقة  -
 عن الحر التعبير فرصة للمبحوث تترك حرة أو مفتوحة  -

   .المبحوث طرف من الجواب
   .مغلقة وأخرى مفتوحة أسئلة على تشتمل مغلقة مفتوحة  -
 كثيرا وتستعمل األسئلة، بدل وصورا رسوما تقدم مصورة  -

   .والكتابة القراءة يجيدون ال الذين والراشدين األطفال مع
 



 ابلةـــالمق

   المقابلة تعريف

 استثارة بهدف وذلك ، يقابلهم الذين األشخاص أو والشخص المقابلة يجري من بين يتم حوار"

 وهي .البحث بمشكلة مباشرة صلة ذات بيانات على للحصول مواقفهم أو آرائهم أو معلوماتهم

 األسئلة وطرح المعنيين ومقابلة المشكلة حول المتعددة النظر وجهات الستكشاف فعالة أداة
 .مباشرة عليهم

 :المقابلة أنواع
   :،منها عديدة بطرق وتصنف التربوي، البحث أدوات تنوع غرار على المقابالت تتنوع 

  األشخاص لعدد وفقًا المقابالت تصنيف ـ أ
 عدم أي السرية، يتطلب المقابلة موضوع كان إذا النوع لهذا الباحث ويلجأ فردية، مقابلة

 سلوكية أو نفسية مشكلة من يعاني الذي الشخص مقابلة مثل اآلخرين أمام  المبحوث إحراج
   .مواجهتها على لمساعدته اجتماعية أو

 األسئلة الباحث يطرح حيث جماعة، مع واحد ومكان واحد زمن في وتتم جماعية، مقابلة

 عن عبارة المجموعة رأي ليكون فرديا اإلجابة فرد كل من يطلب ،وقد األجوبة ويتلقي

 من المختلفة النظر وجهات حجج الستكشاف أسئلة يطرح وقد أفرادها، استجابات مجموع
 .أصحابها قبل



 :   تصنيف المقابالت وفقًا لعامل التنظيم -ب
، يتحدث فيها المبحوث عن أي (مفتوحة)مقابلة غير مقننة 

 .  جزئية تتعلق بمشكلة البحث دون قيد
، وتكون محددة من حيث األهداف (مقيدة)مقابلة مقننة 

 .   واألسئلة واألشخاص والزمن والمكان
 :  تصنيف المقابالت وفقًا للغرض منها ـج 

مقابلة استطالعية مسحية، بهدف جمع بيانات أولية حول 
 .  المشكلة

مقابلة تشخيصية، أي تحديد طبيعة المشكلة، والتعرف على 
 . أسبابها ورأي المبحوث حولها

 .  مقابلة عالجية، أي تقديم حلول لمشكلة معينة
مقابلة استشارية، بهدف الحصول على المشورة في موضوع 

 .  معين
 



 :  إجراءات المقابلة

   :حيث من استخدامها عند معينة إجراءات المقابلة تتطلب
  األجوبة تسجيل وكيفية وأسئلتها المقابلة لمحاور المسبق اإلعداد
   .والمعنيين والتوقيت المكان وتحديد
 وأهمية المقابلة، هدف يوضح ودي، مناخ في المقابلة إجراء

 إال تستعمل لن التي األجوبة سرية على ،والمحافظة فيها المشاركة

 بموافقة وتوثيقها االستجابة على والتشجيع صرف، تربوي لغرض

   .المعنيين
 



 المالحظة

 ،"معينة كاتامح وفق المبحوثين أداء أو سلوك ورصد مراقبة عملية" المالحظة

 متابعته بقصد معين؛ جماعي أو فردي سلوك نحو والموجه المقصود االنتباه وتتضمن

 وصفه أو وتحليله، وصفه أو السلوك، وصف من الباحث ليتمكن تغيراته ورصد
   .وتقويمه

  أنواع المالحظة  
   التنظيم حيث من المالحظة أنواع - أ

   .للظاهرة أولي استطالع بمثابة وتعد منظمة، غير بسيطة مالحظة
 والزمن، والمكان األهداف، حيث من لها المخطط وهي منظمة، مالحظة

   .الالزمة ،واألدوات والظروف والمبحوثين،
   :الباحث دور حيث من المالحظة أنواع ــ ب

 التي الجماعة في صوريًا أو فعليًا عضوًا فيها الباحث يكون بالمشاركة، مالحظة
   .البحث عليها يجري

 سلوك يشاهد خارجي، مراقب بمثابة فيها الباحث يكون مشاركة، بدون مالحظة
  .فيها العضو بدور يقوم أن دون الجماعة

 



 :   أنواع المالحظة من حيث الهدف - جـ
مالحظة محددة، يكون للباحث تصور مسبق عن نوع البيانات التي 

 .  يالحظها أو نوع السلوك الذي يراقبه
مالحظة غير محددة، ال يكون للباحث تصور مسبق عن المطلوب  

من البيانات ذات الصلة بالسلوك المالحظ، وإنما يقوم بدراسة  
 .  مسحية؛ لتعرف واقع معين



 :   خطوات المالحظة
   :التالية الخطوات المطلوبة البيانات لجمع كأداة العلمية المالحظة يستخدم الذي الباحث يتبع

   .تقويمه أو تحليله أو السلوك وصف ألجل تكون فقد المالحظة، أهداف تحديد
 مرغوب غير سلوكية أنماط إلى المالحظ انتباه يتشتت لئال مالحظته المراد السلوك تحديد

   .مالحظتها في
   .وثباتها صدقها من والتأكد مالحظته، المراد وللسلوك ألهدافها المالحظة استمارة تصميم
 المبحوث فيها يسمح التي الدراسات في والسيما المالحظة، إلجراء الالزم الوقت تحديد

   .بإجرائها علم على يكون أو المالحظة بإجراء
   .المالحظة إلنجاح الالزمة باإلجراءات القيام

   .البيانات تسجيل في معينة أداة استخدام مع المحدد الوقت في المالحظة إجراء
 



 : ومناقشتها النتائج رصد -6
 يقوم ثم تفسير، أو تعليق دون هي كما ورصدها إليها التواصل تم التي النتائج بتدوين الباحث يقوم 

 االستنتاجات إلى التوصل ثم ومن البحث فرضيات ضوء في عليها والتعليق وتفسيرها بتحليلها
 على التقويمية أحكامه الخطوة هذه في الباحث يسوق كما البحث، بمشكلة والمتعلقة المنشودة
 الضروري ومن لمجرياتها، تفسيرات ويقدم ونتائجه، وأدواته وطرائقه البحث جوانب مختلف
 ملخصا   ويعرض جمعها وكيفية البيانات ويصف البحث مشكلة على يشتمل كتابي تقرير إعداد
  . للنتائج

   : والمراجعة التأمل -7
 الصف داخل التعليمية ممارساته على النتائج هذه تأثير كيفية بتأمل الخطوة هذه في الباحث يقوم

ذا منها، والخروج المشكلة حل يتم تحسنا   يالحظ وحين التعليم، نحو واتجاهاته آرائه وعلى  لم وا 
  . للبحث األولى الخطوة من ابتداء   جديد من الموقف يراجع تحسنا   يلحظ

 
 :أهمها األسئلة من مجموعة والمراجعة التأمل عملية في اإلجرائي الباحث ويطرح

 ؟ ينجح لم الذي اإلجراء وما ؟ المطلوب التغيير إحداث في نجح الذي اإلجراء ما *
 ؟ بحثي أو عملي أطور أن يمكنني وكيف ؟ البحث هذا من تعلمته الذي ما *
 ؟ بها قمت التي األشياء فعلت لماذا ؟ اآلن عليها أنا التي الحالة في أنا لماذا *

 خطوات البحث اإلجرائي 



يضع الباحث في نهاية بحثه توصيات في : التوصيات والمقترحات  -8
ضوء استنتاجاته وتكون هذه التوصيات على هيئة مقترحات يقدمها 

إلى زمالئه أو غيره من الباحثين لكي يستفيدوا منها في تعديل 
ممارساتهم ،كما تساعده على متابعة نتائج بحثه لتحقيق األهداف 

 .التي لم يكتمل تحقيقها في نطاق البحث الحالي 
 

 خطوات البحث اإلجرائي



.  بعد إجراء البحث واستكمال جميع خطواته ، تقع عليك مسؤولية كتابة  تقرير البحث
 -:وفيما يلي العناصر األساسية للتقرير 

عنوان البحث ، الشخص الذي قام به، وظيفته ، : صفحة الغالف وتشتمل على -(1
 .مكان العمل ، الشهر والسنة

صفحة العنوان الداخلية وتشتمل على المعلومات نفسها المدونة على صفحة  -(2
 .الغالف الخارجية

 .إضافة إلى فهرس الجداول والرسومات والمالحق( الفهرس)صفحة المحتويات  -(3
مقدمة وتشتمل على فكرة موجزة عن البحث وطريقة إجرائه ونتائجه وتوصياته  -(4

 ( .بإيجاز شديد)
 .مشكلة البحث -(5
مسوغات البحث، الشعور بالمشكلة واإلحساس بها ، تحديدها ، أهميتها، تناول  -(6

 .المشكلة بالبحث ، الفئة المستهدفة ، حدود البحث
 . فروض البحث  -(7
 .تحليل مشكلة البحث واستخالص الفروض ووصف الفروض وصياغتها  -(8
 

 تقرير البحث



 .إجراءات البحث -(9
 .استخالص النتائج وتحليلها  -(10
 .مناقشة النتائج واستخالص التوصيات  -(11
 .قائمة المراجع  -(12
 .مالحق البحث  -(13

 تقرير البحث



يستطيع الباحث االسترشاد بمجموعة من المعايير التي ترشده إلى كيفية إعداد بحث 
 :إجرائي جيد وهذه المعايير هي

 :وضوح البحث  -أ 
 .وضوح مشكلة البحث  -1
 .وضوح األهداف  -2
 .وضوح أسلوب وطريقة البحث  -3
 .وضوح المسلمات والفرضيات التي ينطلق منها الباحث  -4
 .وضوح محددات الدراسة ومتغيراتها  -5
 .وضوح النتائج  -6

 

 معايري البحث اإلجرائي اجليد



 ...معايير البحث اإلجرائي الجيد:تابع 
 :دقة البحث  -ب 
 .دقة تحديد مشكلة البحث  -1
 ( .الفئة المستهدفة)دقة تحديد مجتمع البحث والعينات المستخدمة فيه  -2
 .دقة تحديد المتغيرات التي تؤثر في البحث وصدقه  -3
 .دقة تحديد طرائق البحث وأدواته المالئمة لجمع المعلومات  -4
 :نتائج البحث - جـ
مكانية مالحظتها  -1  .وضوح النتائج وا 
 .وضوح عرض النتائج وتحليلها  -2
 .مناقشة النتائج وتفسيرها  -3
 .قابلية النتائج للترجمة إلى ممارسات نافعة  -4



 :تقرير البحث  -د 
 .تنظيم التقرير وتبويبه  -1
 .شمول التقرير  -2
 .وضوح التقرير  -3
 .احتواء التقرير على المالحق الضرورية  -4

 :هـ قيمة البحث 
 .انسجام نتائج البحث مع الوضع القائم  -1
 .جدوى البحث  -2
 .عوائد البحث على المستهدفين  -3
 .احتواء البحث على توصيات عملية قابلة للتطبيق  -4
 

 

 معايير البحث اإلجرائي الجيد: تابع



 :  اعتبارات أخرى  -و
 .صالحية األدوات المستخدمة ومصداقيتها وثباتها وموضوعيتها  -1
 .واقعية الموقف أو المواقف التي أستند إليها البحث  -2
 .وضوح التمييز بين النتائج واالستنتاجات واالنعكاسات  -3
 .قدرة األدوات المستخدمة على وصف وتوضيح أهداف البحث  -4
 .ارتباط مراجع البحث بمشكلة البحث وموضوعة  -5

 معايير البحث اإلجرائي الجيد: تابع



 شكرا إلصغائكم


