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 :تقديم
 عمى كالسبلـ كالصبلة بينيما، كما كاألرض السمكات مؿء فيو، مباركنا حمدنا ، العالميف رب  الحمد

ا لمعالميف، رحمة المبعكث  سار كمف كصحبو آلو كعمى "كسمـ عميو ا صمى محمد"سيدنا كبشيرنا معممن
...... بعد أما الديف يكـ إلى دربو عمى

 الذم األكؿ المنطمؽ فيك شأنيا، كعمك األمـ تقدـ ركائز مف أساسة ركيزة العممي البحث يعتبر        
 حمكؿ إلى المجتمع يتكصؿ طريقو كعف السياسات، خبللو مف كتُبنى كاالبتكارات، الصناعات عميو تقكـ

 المجتمعية التنمية تحقيؽ في بالغة أىمية مف العممي لمبحث كِلما تكاجيو، التي المشكبلت مف لمكثير
 كتنشئتو ، الطالب لدل العممي البحث ثقافة غرس خبلؿ مف ذلؾ لتحقيؽ التمييد مف البد كاف المستدامة،

 جمع ككيفية األكلية، المبدئية أدكاتو كذلؾ بتعمـ مياراتو اكتساب عمى كتدريبو أساسياتو، فيـ عمى كتربيتو
 ذك البحث مجاؿ اختيار جانب إلى عممي، بحث إجراء في منيا لبلستفادة المصادر كاختيارالمعمكمات 

 الطالب ارتباط إلى ذلؾ كسيؤدم محيطو، في إيجابي تأثير إحداث عمى كالقادرة الطالب يراىا التي الفائدة
 كاكتسابو كالدقيقة، الصحيحة المعمكمة عف البحث في نفسو عمى كاعتماده كثيؽ، بشكؿ كالقراءة باالطبلع

. الحياة مناحي كافة في كاستخداميا التقنية مف كتمكينو ، إمكانياتوعمى كالتعرؼ البحثية، الخبرة
ا       كتحقيقنا العاـ، التعميـ في العممي البحث ثقافة نشر عمى العالي كالتعميـ التربية كزارة مف كحرصن

 في العممي البحث ثقافة نشرمت الكزارة بتنفيذ مشركع قا  بالكزارة، العممي البحث مجمس أىداؼ إلحدل
يؿ بتشؾـ ، كاستمرارنا لتنفيذ المشركع ، قامت الكزارة 2015/2016 لمعاـ الدراسي الماضي العاـ التعميـ
  لممشركع التنفيذية المجنة بتشكيؿ قامتما ؾ ،ـ2016/2017  لمعاـ الدراسي مشركع لؿالتكجييية المجنة
 الكزارة في التربكية اإلدارات مف كاحدة تربكية إدارة كاحد عضك يمثؿ بحيث أعضاء تسعة مف تتككف كالتي

:  بالمشركع، كىي العبلقةت ذا
 .مجمس البحث العممي .1
 .التربكم كالػتأىيؿ لئلشراؼ لعامةاإلدارة ا .2
 .العاـ لمتعميـ العامة اإلدارة .3
 .التربكية لمتقنيات العامة اإلدارة .4
 . لمكميات المينية كالتقنيةالعامة اإلدارة .5
 .لتربكية لئلدارات االعامة اإلدارة .6
 .التربكم لمتخطيط العامة اإلدارة .7
 .العامة لمعبلقات لعامةاإلدارة ا .8
 .المناىج كحدة .9

 : مف خبلؿالخطة السنكية لممشركع إلعداد التمييد تـ
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 .االستعانة بدليؿ المشركع العاـ الماضي .1
 . عدة اجتماعات لمجنة التكجييية لممشركععقد .2
ـ كالُمعدة مف ِقبؿ 2016/2017مقترحات كتكصيات تحسيف المشركع لمعاـ الدراسي  الحالي .3

 :أعضاء لجاف المشركع العاـ الماضي كىي 
 المجنة التكجييية. 
 المجنة التنفيذية. 
 لجاف البحث العممي في المديريات.. 

 ـ،2017لعاـ  أبريؿ شير نياية كحتى ـ 2016لعاـ  أكتكبر شير بداية الخطة بيذه العمؿ كسيبدأ       
 .  بشريحة أكبر مف الطمبةالقادمة األعكاـ في المشركع يستمر أف عمى

 الدليؿ مف قبؿ المجنة التكجييية لممشركع لتسترشد بو العناصر المشاركة في تنفيذ اتـ إعداد ىذ
مف لجاف البحث العممي في المديريات كالمدارس، كالمعمميف كالطمبة كالفرؽ البحثية، كالمساعدة  المشركع

.  تعزيز ثقافة البحث العممي لدل العامميف في ىذه المدارس في
قامت المجنة التكجييية بعقد عدة لقاءات كاجتماعات إلعداد مكاد كمكضكعات ىذا الدليؿ، كتمت       

االستعانة بعدد مف المراجع كالكتب العربية، كما تمت االستفادة مف الخبرات السابقة لكزارة التربية كالتعميـ 
الفمسطينية في مجاؿ البحث العممي المدرسي، كخبرات بعض الدكؿ العربية في نشر ثقافة البحث العممي 

 كالثاني  كالثالث الثانكم  األكؿ في مدارسيا الثانكية كخاصة منياج المكتبة كالبحث المقرر عمى صفكؼ
. في المممكة العربية السعكدية، كمسابقة الككيت في العمـك كاليندسية الخاصة بطمبة المدارس

تـ تقسيـ ىذا الدليؿ إلى ثمانية فصكؿ؛ الفصؿ األكؿ يشمؿ الخطة السنكية لممشركع، أما الفصؿ       
الثاني فيحدد مياـ العناصر المشاركة في تنفيذ المشركع، كالفصكؿ الثالث كالرابع كالخامس كالسادس 

كالسابع تتحدث عف التفكير العممي كمياراتو، كعف مفاىيـ أساسية في البحث العممي، كميارات البحث 
جراءاتو،  جراءاتو كطريقة كتابة تقرير البحث، بينما يتحدث الفصؿ السابع عف المشركع العممي كا  العممي كا 

. كيحدد الفصؿ الثامف األنشطة البحثية المرافقة لممشركع
 

 ثابت زياد. د العالي التعميـ ك التربية كزارة  ككيؿلعطكفة كبيذه المناسبة نتقدـ بالشكر الجزيؿ
ىما كدعـتيما مساند تكجيياتيما ك عمىأيمف اليازكرم . كعطكفة الككيؿ المساعد لشئكف التعميـ العالي د

تيسير زمارة مف / بالكزارة، ، كاألخ المناىج كدائرة التربكية كلئلدارات  المشركع، تنفيذ في كالمعنكم المادم
. ىذا الدليؿ إنجاز في ساىـ مف اإلدارة العامة لئلشراؼ كالتأىيؿ التربكم كلكؿ

 خير ىك لما كالتكفيؽ كالنجاح منو، المرجكة ألىداؼ المشركع اىذا يحقؽ أف تعالي ا نسأؿ
.  األعزاء كألبنائنا كمدارسنا ألمتنا

 العام التعميم في العممي البحث ثقافة نشر لجنة إعداد دليل مشروع  أعضاء                                                        
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: وكيل الوزارة لشؤون التعميم العاليكممة 

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

  يعتبر البحث العممي أك إنتاج المعرفة الغاية األىـ لكؿ البرامج كالمشاريع المنفذة ضمف منظكمة التعميـ 
 حيث أنو يمثؿ ثمرة لعممية التعميـ كاكتساب المعرفة كبنائيا في كؿ المراحؿ، كمف جية أخرل 

فإف الكصكؿ إلى مرحمة إنتاج المعرفة كتطكيرىا يمثؿ مرحمة راقية مف السمكؾ اإلنساني إذ أف ىذه العممية 
 تتطمب تكظيؼ المعارؼ السابقة إضافة إلى منيجيات البحث العممي بما تتضمنو مف ميارات 

مثؿ التحميؿ كالتركيب كالنقد كالتقييـ، كبالتالي فإف البحث العممي مؤشر ميـ لجكدة التعميـ ألنو يعكس 
 .قدرة المؤسسة التعميمية عمى بمكغ غايات متقدمة في مجاؿ المعرفة كتطكيرىا

   

    كلئف كانت الدكؿ ُتصنؼ سابقان كفقان لنسبة البحث العممي في مكازناتيا المرصكدة فإنيا اليكـ باتت 
 ُتصنؼ كفقان إلسياـ البحث العممي في إيرادات الدكلة أك في الناتج القكمي  كىك ما يعكس أف االستثمار 
 في البحث العممي ال يطكر فقط اإلنساف بؿ يطكر المؤسسة كالدكلة كىك المدخؿ األىـ لبناء الحضارات  

     

كفي ىذا السياؽ فإننا نعكؿ عمى مشركع نشر ثقافة البحث العممي في عامو الثاني أف يعكس نمكان      
كتكسعان أفقيان ليشمؿ المزيد مف المدارس الجديدة كالرأسي في تحديد محاكر ميمة لمعممية البحثية تمثؿ 

 .احتياجات مجتمعة أصمية
    

    كأخيرنا فإننا نتكجو بالشكر لكؿ القامات الكبيرة التي تعمؿ ضمف ىذا المشركع الكاعد مف مشرفيف 
تربكييف كمدراء مدارس كمعمميف كمعممات كطمبة باحثيف، كنخص بالذكر أعضاء المجنتيف التكجييية 

كالتنفيذية، الذيف يقكمكف بجيكد استثنائية سيككف ليا عظيـ األثر في بناء الباحث الفمسطيني الذم سيككف 
 .أحد أدكات التحرير ك النيضة بإذف ا تعالي

 
  أيمن حسن اليازوري. د                                                     

                                                  الوكيل المساعد لشؤون التعميم العالي
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: كممة وزارة التربية والتعميم العالي

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

ال أحد ينكر أىمية البحث العممي كتطبيقاتو في نيضة األمـ كتقدميا، ففي عصر التكنكلكجيا 
كالمعمكماتية كتعدد مصادر المعرفة ال يمكف ألم أمة تسعى لمرقي كالمنافسة أف تنيمؿ مراكز البحث 

العممي كاالعتناء بالعمماء كالباحثيف كتكفير كؿ اإلمكانات كتقديـ كؿ التسييبلت لرعاية األبحاث العممية 
.  كاحتضاف األفكار اإلبداعية

 
كيأتي إصدار ىذا الدليؿ في إطار اىتماـ الكزارة برعاية البحث العممي كالعناية بالطمبة المبدعيف 

ا  كتطكير قدراتيـ، كتكفير البيئة المناسبة لتطبيؽ أفكارىـ كتجريب ابتكاراتيـ، كيأتي ىذا االىتماـ أيضن
امتدادنا لمعديد مف األنشطة كالمشاريع العممية التي نفذتيا الكزارة خبلؿ السنكات األخيرة مف أجؿ رعاية 

. البحث العممي كالباحثيف الصغار
 

كسيتـ تطبيؽ ىذا الدليؿ مع طمبة الصؼ العاشر األساسي بيدؼ تعزيز قدراتيـ في البحث 
العممي كتمكينيـ مف تنفيذ أبحاث عممية مناسبة مف خبلؿ تدريبيـ عمى ميارات البحث العممي كأساليبو 
كالتعرؼ عمى مصادر المعرفة المتعددة كالتمكف مف الكصكؿ لممعرفة كالتمييز ما بيف المعرفة الدقيقة 
كغير الدقيقة كجمع البيانات كالمعمكمات كتنظيميا مف أجؿ اإلجابة عف األسئمة كاالستفسارات التي 

يطرحيا الباحثكف الصغار كالتي تساعدىـ في الكصكؿ إلى معارؼ جديدة كاقتراح حمكؿ لمشكبلت كاقعية، 
. األمر الذم ينقميـ مف مستكل تمقي المعرفة إلى مستكل إنتاج المعرفة كتطكيرىا

 
نأمؿ مف خبلؿ تكظيؼ ىذا الدليؿ أف يتمكف المعممكف مف تحقيؽ األىداؼ المرجكة منو كتكفير 
بيئة تعميمية حافزة عمى اإلبداع كاالبتكار كتخريج أجياؿ قادرة عمى تممس المشكبلت الحقيقية كالمساىمة 

في حميا كاالنتقاؿ مف المعرفة النظرية إلى التطبيؽ العممي ليذه المعرفة، لعؿ ىذا يسيـ في بناء جيؿ مف 
. الباحثيف كالمبدعيف كالمبتكريف ليككنكا ركيزة أساسية في بناء الكطف كخدمة اإلنسانية

 
 زياد محمد ثابت . د                                                                  

وكيل وزارة التربية والتعميم العالي          
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 األول الفصل

الخطة السنوية لمشروع نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام  
 :الرؤية

عداد مدارس فاعمة في مجاؿ البحث العممي المدرسي . امتبلؾ الطمبة لميارات البحث العممي، كا 
 

 : الرسالة
تسعى كزارة التربية كالتعميـ العالي لنشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ، كتعزيزىا كترسيخيا لدل 

جميع أطراؼ العممية التعميمية، كتشجيع الطمبة عمى اكتساب ميارات البحث العممي، كتمكينيـ مف إجراء 
.  أنشطة بحثية متنكعة

 

: تحميل واقع البحث العممي في التعميم العام
 :نقاط القوة . أ

 .كجكد خمفية مناسبة لثقافة البحث العممي لدل عدد مف المشرفيف كالمعمميف .1
 . كجكد عدد مف حممة الماجستير كالدكتكراه يعممكف في كزارة التربية كالتعميـ العالي .2
 .كجكد أنشطة بحثية ضمف المنياج الفمسطيني .3
 .تكفر مختبرات عممية مناسبة إلجراء المشاريع العممية .4
 .(ـ2016-2015)مشركع نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ السنة الدراسية الماضيةتنفيذ  .5
 .مبادرة بعض المدارس لعقد المعارض العممية .6
 .عقد مسابقات مدرسية ليا عبلقة بشكؿ مباشر أك غير مباشر بمجاؿ البحث العممي .7
 .كجكد بيئة مدرسية مناسبة إلجراء أنشطة بحثية .8
 . كجكد كفاءات طبلبية متميزة شغكفة بالعمـ كليا القدرة عمى إجراء أنشطة بحثية متنكعة .9

 

 :نقاط الضعف . ب
 .ميارات البحث العمميبدكرات تدريبية سابقة خاصةن تمقي شريحة كاسعة مف المعمميف عدـ  .1
 .افتقار الطمبة ألساسيات كميارات البحث العممي .2
 .عدـ تكفر الدعـ المالي المناسب لؤلنشطة البحثية في المدارس .3
 .غياب التكعية اإلرشادية كاإلعبلمية بأىمية البحث العممي لكٍؿ مف المعمـ كالطالب ككلي األمر .4
 . كاضحة لتشجيع البحث العممي في المدارسكطنيةعدـ كجكد سياسة  .5
 .قمة التنسيؽ بيف اإلدارات التربكية كالمديريات كالمدارس في مجاؿ البحث العممي .6
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عدـ تنفيذ العديد مف األنشطة البحثية المرافقة لممنياج الفمسطيني، كعدـ متابعة تنفيذىا بالمستكل  .7
 .المطمكب مف الجيات المعنية

 

: الفرص. ج
التكاصؿ المدرسي الطبلبي مع الجامعات مف خبلؿ التعرؼ عمى أنشطة البحث العممي في مراكز  .1

 .البحث العممي فييا
 .بالبحث العممي المدرسيبأىمية التكعية المجتمعية  .2
المجتمع المحمي عمى دعـ كمساندة البحث العممي في المدارس مف الناحية مؤسسات تشجيع  .3

 .المادية كالمعنكية
 .إطبلع الطالب عمى أنشطة بحثية فمسطينية كعربية كعالمية .4

 

 :التيديدات . د
 .عدـ تكفر الدعـ المالي كاإلمكانات المادية المناسبة لؤلنشطة البحثية المدرسية .1
 . استمرار الحصار االقتصادم عمى قطاع غزة .2
 .عدـ قناعة بعض أكلياء األمكر بجدكل المشركع .3
عدـ اىتماـ الطمبة باألنشطة البحثية ككنيا ال تدخؿ ضمف الدرجات المقررة التي يحصؿ عمييا  .4

 .الطالب
 

: أىداف المشروع
 .نشر كتعزيز ثقافة كميارات البحث العممي في المدارس .1
 .  البحثيكاإلبداعاكتشاؼ الطمبة المكىكبيف، كالشغكفيف بالعمـ كتحفيزىـ كتشجيعيـ عمى االبتكار  .2
 .تمكيف الطمبة مف إيجاد حمكؿ لممشاكؿ الحياتية التي تكاجييـ .3
 .تمكيف الطمبة مف إجراء أنشطة بحثية متنكعة في المدارس .4
 . تمكيف الطمبة مف إجراء أنشطة بحثية تقع ضمف أنشطة المنياج الفمسطيني .5
 .تشجيع الطمبة عمى إبراز دكرىـ القيادم كالريادم المستقبمي في المجتمع .6

 

: أىمية المشروع
 .االستفادة مف التجارب العربية، كاإلقميمية في مجاؿ البحث العممي المدرسي .1
 .إحداث نقمة نكعية في مجاؿ البحث العممي المدرسي .2
 . الربط بيف مرحمة التعميـ العاـ كالتعميـ الجامعي في مجاؿ البحث العممي .3
 .المنافسة المدرسية الطبلبية البحثية عمى المستكم المحمي كالكطني كالعالمي .4
 .إلماـ الطالب المدرسي بأساسيات كميارات البحث العممي .5

 



دليؿ مشركع نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ   
 

  

5 
 

  
 

: الغايات واألىداف
: الغاية األولى

 :الكفايات والميارات البحثية تنمية
. إنشاء قاعدة لتنفيذ أنشطة البحث العممي :اليدف األول
.  قاعدة بيانات لممدارس لممشاركة في المشركعإعداد :اليدف الثاني
.  البحثيةك اإلثرائيةإعداد األدلة كالمكاد التدريبية  :اليدف الثالث
. كؿ مف المعمـ كالطالب تنمية ميارات البحث العممي لدل :اليدف الرابع

. تعزيز ثقافة البحث العممي لدل العامميف في المدارس :اليدف الخامس
 .ك أكلياء أمكر الطمبة بأىمية البحث العممي لجميكرتعريؼ ا :اليدف السادس

 

: الغاية الثانية
: أنشطة بحثية متنوعة مشاركة طالبية فاعمة في

. بحثية متنكعة إجراء أنشطة :اليدف السابع
. عرض النتاجات البحثية لمطمبة:اليدف الثامن

 

: الغاية الثالثة
: مراحل تنفيذ المشروعتقييم 

. المتابعة الميدانية لؤلنشطة البحثية الطبلبية :اليدف التاسع
. المشركع مراحؿ األكلى كالنيائي  ؿتقييـاؿ :اليدف العاشر
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م  2017 / 2016لمشروع نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام لعام  الخطة السنوية
 :الكفايات والميارات البحثية تنمية: الغايــــة األولي

اإلجراءات  األىداف
الجيات المشاركة في متابعة التوزيع الزمني  

تنفيذ النشاط 
مؤشر 
النجاح 

 الموازنة
بالدوالر 

النسبة المئوية 
لإلنجاز 

9 10 11 12 1 2 3 4     

إنشاء 
قاعدة 
لتنفيذ 
أنشطة 
البحث 
العممي 

تشكيؿ لجنة لمبحث العممي في كؿ مديرية، عمى أف  .1
         .تككف األكلكية لممشرفيف مف حممة الماجستير كالدكتكراه

. المجنة التنفيذية لممشركع- 
. مدراء مديريات التربية كالتعميـ - 
. قسـ اإلشراؼ في المديرية -

  3200. َتشُكؿ المجنة

مف المدارس تشكيؿ لجنة لمبحث العممي في كؿ مدرسة 
مشاركة في التي يكجد فييا صفكؼ عاشر ك 

 مف حممة عمميفف تككف األكلكية لمـ،عمى أالمشركع
. الماجستير كالدكتكراه

        

لجنة البحث العممي  - 
.  في المديرية

 - . َتشُكؿ المجنة .مدير المدرسة- 

تشكيؿ نادم لمبحث العممي في كؿ مدرسة مشاركة في 
. في المديرية لجنة البحث العممي -         . المشركع

 - . َتشُكؿ النادممدير المدرسة - 

المدارس  تشكيؿ فرؽ بحثية مف صفكؼ العاشر في
المشاركة في المشركع في كؿ مديرية مف مديريات 

. التربية كالتعميـ
  البحث العممي في المديريةتيلجف-         

. كالمدرسة
َتشُكؿ الفرؽ 

- . البحثية
 
 

 

 في حصر أعداد معممي صفكؼ العاشر كتخصصاتيـ
تكفر . اإلدارة العامة لمتخطيط        .  المدارس المشاركة في المشركع

اإلحصائيات 
 - 

تكفر  . اإلدارة العامة لمتخطيط          حصر أعداد مدارس العاشر في كؿ مديرية
اإلحصائيات 

 - 
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اإلجراءات األىداف 
 التوزيع الزمني  

الجيات المشاركة في 
متابعة تنفيذ النشاط 

 الموازنةمؤشر النجاح 
بالدوالر 

النسبة 
المئوية 
لإلنجاز  9 10 11 12 1 2 3 4 

 قاعدة إعداد
بيانات 

لممدارس  
لممشاركة في 
 المشركع 

الطمبة في كؿ مدرسة مف المدارس التي يكجد بيا د أعداحصر 
.  المشاركة في المشركع في كؿ مديريةكصفكؼ عاشر 

 - تكفر اإلحصائيات  . اإلدارة العامة لمتخطيط        

في كؿ  حصر أعداد حممة الماجستير كالدكتكراه كتخصصاتيـ
 - تكفر اإلحصائيات  . اإلدارة العامة لمتخطيط          .مديرية

عداد الفرؽ البحثية في المدارس المشاركة ألإعداد إحصائيات 
  تكفر اإلحصائيات  . اإلدارة العامة لمتخطيط        . في المشركع

في المدارس التي  إعداد إحصائيات لؤلنشطة البحثية المنجزة
 - تكفر اإلحصائيات  .اإلدارة العامة لمتخطيط        . يكجد بيا صفكؼ عاشر

إعداد األدلة 
كالمكاد 
التدريبية 
 كاإلثرائية

 البحثية  

دليؿ نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ  كطباعة إعداد 
  1000. كجكد الدليؿ. المجنة التكجييية-          .العاـ

إعداد المادة التدريبية ألعضاء لجاف البحث العممي في 
. المجنة التكجييية-         . المديرية كالمدرسة

  200. كجكد المادة التدريبية 

  100كجكد المادة التدريبية  .المجنة التكجييية-           .إعداد المادة التدريبية ألعضاء الفرؽ البحثية

  100. كجكد المادة التدريبية لجنة إعداد المادة اإلثرائية -         . العاشر لطمبة الصؼ إعداد المادة اإلثرائية

تنمية ميارات 
البحث العممي 
لدم كٍؿ مف 

المعمـ 
كالطالب 

 12)  عقد دكرة تدريبية لمجاف البحث العممي في المدارس
        . (ساعة

 . المجنة التنفيذية- 
  لجنة البحث العممي - 

. في المديريةكقسـ اإلشراؼ 
 1000 لجاف مدرية

 

في المدارس  عقد دكرة تدريبية لمفرؽ البحثية
        . ( ساعة12 ) 

 .المجنة التنفيذية- 
 البحث العممي في تيلجف- 

 . كالمدرسةالمديرية
 2000. فرؽ بحثية مدربة
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اإلجراءات األىداف 
 التوزيع الزمني  

الجيات المشاركة في متابعة تنفيذ النشاط 
 الموازنةمؤشر النجاح 

بالدوالر 

النسبة 
المئوية 
لإلنجاز  9 10 11 12 1 2 3 4 

تعزيز ثقافة 
البحث العممي 
في المدارس 
المشاركة في 

 المشركع

المشاركة عقد لقاءات لمعامميف في المدارس 
        . حكؿ تعزيز ثقافة البحث العمميفي المشركع 

إلماـ العامميف في .  كالمدرسة البحث العممي في المديريةتيلجف- 
بثقافة  المدارس

. البحث العممي
300  

 في المدارس تكزيع نشرات كبركشكرات
        . حكؿ ثقافة البحث العمميالمشاركة 

تحسف مستكل الثقافة .  كالمدرسة البحث العممي في المديريةتيلجف- 
  100. البحثية

كنشرات كبركشكرات في  إعداد لكحات حائط
تكفر المكحات .  كالمدرسة البحث العممي في المديريةتيلجف-         . حكؿ البحث العممي المشاركة المدارس 

  100. كالنشرات

تعريؼ 
لجميكر ا

ك أكلياء أمكر 
الطمبة بأىمية 
 البحث العممي

تخصيص مساحة لنشر مكاضيع حكؿ البحث 
اإللماـ بثقافة البحث . المجنة التنفيذية         ". فكرة" العممي في المجمة التربكية 

  -. العممي

تحرير أخبار ك مقاببلت كمقاالت حكؿ 
المعرفة بأىداؼ . المجنة التنفيذية         . مجمة صكت التعميـ المشركع عمى صفحات

  -كأىمية المشركع 

القياـ بحممة تكعكية عبر كسائؿ اإلعبلـ 
أمكر الطمبة تبرز  المختمفة لمجميكر كأكلياء

. أىمية البحث العممي
. المجنة التنفيذية         

اإللماـ بأىداؼ 
كأىمية البحث 

. العممي
300  

 
تكزيع نشرة لمطمبة المشاركيف في المشركع 

تبيف أىمية البحث  لتسميميا ألكلياء أمكرىـ
. العممي

.  كالمدرسة البحث العممي في المديريةتيلجف-         
اإللماـ بأىداؼ 
كأىمية البحث 

. العممي
100  

تنفيذّ إذاعة أسبكعية خاصة بالبحث العممي  
إذاعة مدرسية يتفاعؿ ..  كالمدرسة البحث العممي في المديريةتيلجف-          .في المدارس المشاركة في المشركع

  -. معيا الطمبة
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أنشطة بحثية متنوعة  مشاركة طالبية فاعمة في: الغايــــة الثانية

اإلجراءات األىداف 
الجيات المشاركة في متابعة  التوزيع الزمني 

 الموازنةمؤشر النجاح تنفيذ النشاط 
 بالدوالر

النسبة 
المئوية 
 4 3 2 1 12 11 10 9 لإلنجاز

 إجراء أنشطة
بحثية متنكعة 

زيارة أعضاء الفرؽ البحثية لمراكز البحث العممي في 
 البحث العممي في تيلجف-         . الجامعات كالكزارات

.  كالمدرسةالمديرية
الطمبة بمراكز  معرفة

  300 البحث العممي كأنشطتيا

تزكيد المدارس المشاركة في المشركع ببرامج إلكتركنية 
معرفة الطمبة لميارات  المجنة التكجييية         حكؿ التعميـ الذاتي في مجاؿ البحث العممي 

  300 البحث العممي

لمجاف البحث  ىاتحديد محاكر لمشكبلت بحثية كتزكيد
. المجنة التكجييية-         . العممي في المديريات 

 المجنة التنفيذية - 
مشكبلت بحثية  

 - . ُمحددة

 مف اإلشراؼتحديد مشكبلت بحثية مف قبؿ أقساـ 
  كقسـلجنة البحث العممي-         . ميداف العمؿ التربكم

- . مشكبلت بحثية ُمحددة. في المديرية اإلشراؼ
 

تحديد مشكبلت بحثية مف قبؿ لجاف البحث العممي في 
 البحث العممي في تيلجف-         . المديريات كالمدارس ك أعضاء الفرؽ البحثية

 - . مشكبلت بحثية ُمحددة.  كالمدرسةالمديرية

المشكبلت التي تـ  البحث مف قبؿ الفرؽ البحثية في
يجاد حمكؿ بحثية ليا  البحث العممي في تيلجف-         . تحديدىا كا 

.  كالمدرسةالمديرية
بحثية كجكد أكراؽ 
  2000. ُمنجزة

تحكيـ أبحاث الطمبة كاختيار األبحاث الحاصمة عمى 
أعمى درجات لمتحكيـ ُلتعرض في األياـ الدراسية 

. كالمؤتمر العممي الطبلبي
        

 البحث العممي في تلجف- 
 200 أكراؽ بحثية محكمةالمديرية 

 

طبلبي تعرض فيو أنشطة الطمبة  عقد يـك دراسي
  كقسـ لجنة البحث العممي-         .البحثية المتميزة عمى مستكل كؿ مديرية 

  1500 عقد يـك دراسي مميز. في المديرية اإلشراؼ

عقد مؤتمر عممي طبلبي تعرض فيو أنشطة الطمبة  
 المجنتيف التكجييية كالتنفيذية-         .المتميزة عمى مستكل الكزارة  البحثية

 لجنة البحث العممي في المديرية-
عقد مؤتمر عممي  

  5000 طبلبي مميز
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 : تنفيذ مراحل المشروعتقييم : الغايــــة الثالثة
 

اإلجراءات األىداف 
 التوزيع الزمني  

الجيات المشاركة في متابعة 
تنفيذ النشاط 

مؤشر 
النجاح 

 الموازنة
 بالدوالر

النسبة 
المئوية 
لإلنجاز  9 10 11 12 1 2 3 4 

 تقييـاؿ
األكلى 

كالنيائي  
 مراحؿؿ

المشركع 

لممدارس كجييية كالتنفيذية زيارات ميدانية مف قبؿ أعضاء المجنة الت
. المجنة التكجييية-         . المطبؽ فييا المشركع

. المجنة التنفيذية- 
المتابعة 
  300. الميدانية

مف قبؿ رئيس الجنة البحث العممي في المديرية في  يفإعداد تقرير
رئيس لجنة البحث العممي في -          نياية شير ديسمبر  كنياية شير ابريؿ حكؿ انجازات المشركع 

. المديرية
تكفر 
 - . التقرير

نياية شير   مف قبؿ رئيس المجنة التنفيذية إعداد تقريريف لئلنجاز
تكفر  رئيس المجنة التكجييية        .  ديسمبر  كنياية شير ابريؿ حكؿ انجازات المشركع

 - . التقرير

نياية شير   مف قبؿ رئيس المجنة التكجييية إعداد تقريريف لئلنجاز
تكفر . رئيس المجنة التكجييية          ديسمبر  كنياية شير ابريؿ حكؿ انجازات المشركع

 - . التقرير

 تقييـ نتائج تنفيذ المشركع  كتحديد كسائؿ تجديده ك تطكيره 
         

 الجنة التكجييية- 
 الجنة التنفيذية- 
 لجاف البحث العممي في المديريات- 

تكفر 
كسائؿ 
 التقييـ 

-  

 دوالر 18100الموازنة التقديرية 
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 الثاني الفصل
العناصر المشاركة في عناصر المشروع 

 

: ميام العناصر المشاركة في تنفيذ مشروع نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام
 :المجنة التوجييية لممشروع .1

التكجييية   المجنةأيمف اليازكرم  قرارنا  بتشكيؿ . أنصدر الككيؿ المساعد لشؤكف التعميـ العالي د
 .ـ23/10/2016 يكـ األحد المكافؽ لمشركع نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ، كذلؾ 

 

: أعضاء المجنة التوجييية
 رئيسنا       سييؿ رزؽ ذياب   .د .أ. 
 عضكنا          خالد عبد ا النكيرم. د. 
 عضكنا          أحمد محمد أبك ندا. د. 
 عضكنا                 محمكد أميف  مطر . أ. 

 

: ميام المجنة التوجييية
  التخطيط كاإلدارة لجميع مراحؿ  كأنشطة  كفعاليات مشركع نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ

 .العاـ
 إعداد الخطة اإلستراتيجية لممشركع. 
 إعداد دليؿ أنشطة المشركع . 
 إعداد جميع المكاد التدريبية الخاصة بالمشركع. 
 التكجيو كاإلرشاد مف خبلؿ الزيارات الميدانية لممدارس المشاركة في المشركع. 
 تكجيو األبحاث الطبلبية نحك  مشكبلت مف كاقع المجتمع الفمسطيني. 
 تحكيـ األبحاث الطبلبية المرشحة لممشاركة في المؤتمر الطبلبي السنكم. 
 المشاركة في اإلعداد لممؤتمر الطبلبي السنكم. 

 :لممشروع التنفيذية المجنة .2
نفيذية الت  المجنةأيمف اليازكرم  قرارنا  بتشكيؿ . أنصدر الككيؿ المساعد لشئكف التعميـ العالي د .3

 .ـ23/10/2016 يكـ األحد المكافؽ لمشركع نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ، كذلؾ 
: أعضاء المجنة التنفيذية

 رئيسنا   مجمس البحث العممي                              خالد النكيرم . د. 
 عضكنا   اإلدارة العامة لمتقنيات التربكية     محمد أسامة عامر . د. 
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 عضكناكميات المينية كالتقنية                 اإلدارة العامة لؿ   عبد الحميد اليعقكبي  . د. 
 عضكنا            شراؼ كالتأىيؿ التربكم اإلدارة العامة لئلجكاد الشيخ خميؿ         .د. 
 عضكنا   اإلدارة العامة لمتعميـ العاـ            حسيف العيمة. أ. 
 عضكنا   دائرة المناىج              فاطمة الخالدم . أ. 
 عضكنا   اإلدارة العامة لئلدارات التربكية      عدلة عايش. أ. 
 عضكنا   اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم     صالح  شرؼأ. أ. 
 عضكنا   اإلدارة العامة لمعبلقات العامة           خالد الجرجاكم . أ .

: ميام المجنة التنفيذية
  اإلشراؼ عمى تنفيذ جميع مراحؿ كأنشطة كفعاليات المشركع بالتنسيؽ مع المجنة التكجييية

 .لممشركع 
  تقييـ سير العمؿ في مراحؿ المشركع مف خبلؿ الزيارات الميدانية لممدارس المشاركة في

 .المشركع
 متابعة عقد الدكرات التدريبية الخاصة بالمشركع. 
 المشاركة في االجتماعات ككرش العمؿ الخاصة بالمشركع. 
 متابعة  كتقييـ عقد  األياـ الدراسية الخاصة بالمشركع. 
 المشاركة في اإلعداد  كالتحضير لممؤتمر الطبلبي السنكم. 

 :البحث العممي في المديرية لجنة .4
كرئيس  النائب الفني بيف كؿ مديرية بالتنسيؽ يتـ تشكيؿ لجنة لمبحث العممي كتحديد رئيس ليا في

األكلكية لحممة ) مشرفيف تربكييفإلى خمسة قسـ اإلشراؼ التربكم، بحيث تتككف المجنة مف أربعة 
في تخصصات العمـك كالرياضيات، المغة العربية كالتربية اإلسبلمية،  (الماجستير درجة الدكتكراه أك

 .الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات، االجتماعيات
: الميام
  اإلشراؼ عمى تشكيؿ لجنة البحث العممي في المدرسة المشاركة في المشركع بالتنسيؽ مع مدير

 .المدرسة
  اإلشراؼ عمى تنفيذ مراحؿ كأنشطة كفعاليات المشركع في المدارس المشاركة في تنفيذ المشركع

 .طبقان لؤلنشطة كالفعاليات الكاردة في دليؿ المشركع
 متابعة تنفيذ مراحؿ المشركع مف خبلؿ الزيارات الميدانية لممدارس المشاركة. 
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  اإلشراؼ عمى عقد دكرات تدريبية في ميارات البحث العممي لمجاف البحث العممي كالفرؽ البحثية
 .الطبلبية في المدارس المشاركة في المشركع

  متابعة تمقي طمبة الصؼ العاشر في كؿ مديرية مادة ميارات البحث العممي المتضمنة في مادة
 .الميارات الحياتية

  اإلشراؼ عمى تشكيؿ كمتابعة أنشطة نكادم البحث العممي في المدارس المشاركة في تنفيذ
 .المشركع

 المشاركة في التحضير كاإلعداد لممؤتمر الطبلبي السنكم. 
  المشاركة في التحضير كاإلعداد لميـك الدراسي كالذم سيعقد في كؿ مديرية، كاإلشراؼ عمى

 .تحكيـ أبحاث الطمبة كترشيح عدد منيا لممشاركة في اليـك الدراسي
 

 

الجيات المشاركة في الفئة المستيدفة م 2017/ 2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاإلجراء 
متابعة تنفيذ اإلجراء  7 8 9 10 11 12 1 2 

تشكيل لجنة البحث 
. العممي في كل مديرية

 المجنة التوجييية، . المشرفون التربويون        
 مدراء التربية والتعميم

 

 
 :المدرسة في العممي البحث لجنة .5

 األكلكية لحممة درجة الدكتكراه أك) يتـ تشكيؿ لجنة البحث العممي مف ثبلثة معمميف متميزيف
في كؿ مدرسة مف مدارس الصؼ العاشر المشاركة في تخصصات المغة العربية، التربية  (الماجستير

 اإلسبلمية، التكنكلكجيا، العمكـ، الرياضيات، المكاد االجتماعية
  :الميام
 المشاركة في تشكيؿ أعضاء الفرؽ البحثية في المدرسة. 
  اإلشراؼ عمى إعداد األبحاث العممية مف ِقبؿ الفرؽ البحثية في المدرسة، كذلؾ بعد تمقي أعضاء

  ساعة تدريبية12المجنة دكرة تدريبية  في ميارات البحث العممي مدتيا 
 اإلشراؼ عمى أنشطة كفعاليات نادم البحث العممي في المدرسة . 
  اإلشراؼ عمى عقد دكرة في ميارات البحث العممي ألعضاء الفرؽ البحثية بالتنسيؽ مع لجنة

 . البحث العممي في المديرية 
 اإلشراؼ عمى عقد ندكات كلقاءات في المدرسة حكؿ ثقافة البحث العممي . 
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الجيات المشاركة في الفئة المستيدفة م 2017/ 2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاإلجراء 
متابعة تنفيذ اإلجراء  7 8 9 10 11 12 1 2 

تشكيل لجنة البحث 
العممي في المدارس 
. المشاركة في المشروع

لجنة البحث العممي في . المعممون        
. المديرية

دورة تدريبية في ميارات 
. البحث العممي

أعضاء لجنة البحث         
. العممي في المدرسة

لجنة البحث العممي في 
. المديرية

 
: الفرق البحثية .6

 بحثية مف  فرؽ ثبلثة مشاركة في المشركع  مف مدارس الصؼ العاشر كؿ مدرسة تشكؿ في
 .الطمبة بكاقع خمسة طبلب في كؿ فريؽ بحثي

  ساعة 12شير نكفمبر دكرة تدريبية حكؿ ميارات البحث العممي مدتيا تتمقي الفرؽ البحثية في 
 .تدريبية

 تقـك الفرؽ البحثية بإجراء األنشطة البحثية المقترحة. 
  عمى مستكل كؿ مديرية ك يشارؾ أعضاء الفرؽ البحثية بنتاجاتيـ البحثية فيكاألياـ الدراسية

 . السنكم عمى مستكل الكزارةالمؤتمر الطبلبي
 

الجيات المشاركة في الفئة المستيدفة م 2017/   2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاإلجراء 
متابعة تنفيذ اإلجراء  7 8 9 10 11 12 1 2 

في  تشكيل فرق بحثية
المدارس المشاركة في 

. المشروع

لجنة البحث العممي في  طمبة الصف العاشر         
. المديرية والمدرسة

دورة تدريبية في 
. ميارات البحث العممي

لجنة البحث العممي في . أعضاء الفرق البحثية        
. المديرية والمدرسة
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الفصل الثالث 
التفكير العممي 

: الطمبة المتفوقون والموىوبون:  أوالً 
 :الطمبة المتفوقون .1

 الخاصة، ىـ الطمبة المتميزكف في الذكاء العاـ، أك في مجاؿ أك أكثر مف مجاالت المكاىب
كيتسمكف بمستكل  كُيظيركف اىتمامات كسمات شخصية غير عادية بما في ذلؾ السمات اإلبداعية،

 .مرتفع في التحصيؿ األكاديمي كاالستعداد العممي
 :الطمبة الموىوبون .2

ىـ طمبة يتـ اكتشافيـ مف قبؿ أشخاص مينييف مختصيف، كالطالب المكىكب الذم يقدـ أداءن متميزنا 
 .لدل مكازنتو بغيره مف الطمبة في المجمكعة العمرية التي ينتمي إلييا

: طرق الكشف عن الطمبة الموىوبين والمتفوقين .3
 اختبارات الذكاء. 
 اختبارات التحصيؿ الدراسي. 
 ترشيح المعمـ. 
 مقاييس التقدير. 
 مبلحظات اآلباء. 
 األقراف تقدير. 
 محؾ التفكير االبتكارم. 
 محؾ المكىبة الخاصة. 
 محؾ األداء المنتج. 

 :خصائص وسمات معمم الموىوبين والمتفوقين .4
: يجب أف يتصؼ معمـ المكىكبيف بمجمكعة مف الخصائص كالسمات عمى النحك التالي

 أف يككف ذكينا يحتـر األذكياء كيتجاكب معيـ. 
 أف يككف كاسع االطبلع ككافر الثقافة في فركع المعرفة المختمفة متمكننا مف اختصاصو. 
 أف تككف لدية خبرة في مجاؿ التدريس ال تقؿ عف خمس سنكات. 
 أف يككف مف الحاصميف عمى مؤىبلت تربكية عالية. 
  ا اجتماعينا كانفعالينا، كاثقنا مف نفسو كقدراتو كلديو ركح المبادأة كاتخاذ القرار كالقدرة أف يككف ناضجن

 .عمى اإلنجاز
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 آراءىـ كيقدر أنشطتيـ االستكشافية، كيشجعيـ عمى  أف يحتـر المكىكبيف كالمتفكقيف كيتقبؿ
 .التجريب كالتعمـ الذاتي، كال يتذمر مف كثرة أسئمتيـ

 :المبادئ التي يجب مراعاتيا عند تدريس الموىوبين والمتفوقين .5
: مف المبادئ التي يجب مراعاتيا عند تدريس المكىكبيف كالمتفكقيف

 قدرة المكىكب أك المتفكؽ عمى التعمـ بسرعة كعدـ الحاجة لمتكرار في الشرح كالبطء في التدريس. 
 جراء األبحاث كالتجارب  .قدرة المكىكب أك المتفكؽ عمى التعمـ الذاتي كا 
  كثرة األسئمة كاالستفسارات التي يطرحيا المكىكب أك المتفكؽ، كالتي قد يعجز المعمـ عف

 .إجابتيا
 المكىكب أك المتفكؽ يتعمـ عف طريؽ الفيـ ال الحفظ. 
 يتسـ المكىكب أك المتفكؽ بزيادة المعمكمات. 
 قدرة المكىكب أك المتفكؽ عمى المبلحظة ك سرعة إدراؾ العبلقات. 
 الرغبة في االعتماد عمى النفس، كالجدية في العمؿ كالدافعية لئلنجاز. 

 : طرق التدريس واألمور التي يجب عمى معمم الموىوبين التركيز عمييا .6
 أسمكب الحكار كالمناقشة كالعصؼ الذىني. 
 أسمكب حؿ المشكبلت. 
 التعمـ الذاتي. 
 التركيز عمى األسئمة ذات النيايات المفتكحة . 
 األنشطة التعميمة التي تُنمي ميارات التحميؿ كالتطبيؽ كالتركيب كالتقكيـ. 
 كسابو ميارات البحث كاالطبلع  .تنمية قدرات المكىكب أك المتفكؽ عمى التفكير الناقد، كا 
 االبتعاد عف أسمكب التمقيف كالحفظ . 

: التفكير ومياراتو: ثانياً 
 :مفيوم التفكير . أ

فيـ   محاكلةقرارنا أكالتفكير ىك نشاط عقمي يقـك بو الفرد عندما يريد حؿ مشكمة أك اتخاذ 
 .مكضكع ما، كىك عممية فردية مستقمة تتأثر بالبيئة االجتماعية كالثقافية لمفرد

: خصائص التفكير . ب
 التفكير سمكؾ مكجو كمقصكد التخاذ قرار أك حؿ مشكمة أك فيـ مكضكع .
 التفكير يحدث فردينا. 
 التفكير يتأثر بالبيئة االجتماعية كالثقافية لمفرد. 
 التفكير يتطكر كيرقى بنضج الفرد، كنمك خبراتو السابقة. 

 



 دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام  
 

  

17 
 

  
 

 

 :أنواع التفكير . ج
 :يفكر الفرد بطرؽ كأساليب متنكعة ينتج عنيا أنكاعنا مف التفكير، مف أىميا

 التفكير العممي. 
 التفكير الناقد. 
 التفكير اإلبداعي. 

ىناؾ ترابط بيف ىذه األنكاع الثبلثة مف أنكاع التفكير، ألنو كمما كاف الفرد متمكننا مف ميارات 
التفكير العممي، كالتي تعتمد أساسنا عمى النظرة المكضكعية لؤلمكر، كمما كاف الفرد أقدر عمى 

تقييـ نفسو كتقييـ اآلخريف مما يجعمو أكثر إدراكنا لميارات التفكير الناقد، كىذا ما يدفعو بيف الحيف 
نجازاتو كتقييميا إلى أف يتمكف مف اإلتياف بشيء جديد كىذا ىك  كاآلخر إلى مراجعة أعمالو كا 

. اإلبداع
 

: ميارات التفكير . د
 :ميارة التصنيف .1

تكصؼ ىذه الميارة بأنيا القدرة عمى جمع األشياء أك الكحدات في مجمكعات كفقنا لمتشابو 
. بينيا، بحيث تتضمف كؿ مجمكعة كحدات ذات خكاص أك صفات مشتركة كاالختبلؼ فيما

: مثال     
 

سبب التصنيؼ في مجمكعة كاحدة المجمكعة 
مف مككنات الجياز اليضمي بمعـك  أمعاء، معدة، فـ،
ألكاف أساسية أصفر  أزرؽ، أحمر،

عكاصـ عربية القاىرة، بيركت، دمشؽ، الخرطـك 
 

 :ميارة المقارنة .2
تساعد ىذه الميارة عمى معرفة أكجو الشبو كأكجو االختبلؼ بيف شيئيف أك أكثر عف طريؽ 
تفحص العبلقات بينيما، كالبحث عف نقاط االتفاؽ كنقاط الخبلؼ، كرؤية ما ىك مكجكد في 

 .إحداىا كمفقكد في اآلخر
 :مثال      

كسيط  كُيطبعاف عمى صكر عمى يحتكم ىناؾ أكجو شبو بيف الكتاب كالصحيفة حيث كبلىما
. كأكجو االختبلؼ في محتكيات كعناصر كؿ منيما كرقي أك إلكتركني،

نكع مف التفكير يتـ في إطار جماعي بيف مجمكعات صغيرة بيدؼ إثارة األفكار كتنكعيا كبالتالي 
 .تكليد قائمة مف األفكار الجديدة التي تؤدم إلى حؿ لممشكمة مدار البحث
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: قواعد العصف الذىني
 ينفذ العصؼ الذىني بشكؿ جماعي مع تحديد منسؽ لممجمكعة. 
 عدـ انتقاد األفكار التي يطرحيا أعضاء المجمكعة ميما كانت بسيطة. 
 تشجيع أعضاء المجمكعة عمى إعطاء أكبر عدد ممكف مف األفكار دكف االلتفات إلى نكعيا. 
  األفكار المطركحة ممؾ لمجميع، حيث يمكف ألم مف المشاركيف تطكيرىا أك ربطيا بغيرىا مف

 .األفكار
كيؼ يمكف تحسيف البيئة المدرسية في مدارس القطاع؟ : مثال        
: بعض اإلجابات المحتممة        
 المحافظة عمى ممتمكات المدرسة. 
 تكزيع حاكيات لمميمبلت في األماكف المناسبة مف المدرسة. 
 االىتماـ باألشجار داخؿ المدرسة كتقميميا كرييا باستمرار. 
 المحافظة عمى نظافة دكرات المياه. 
 ................................ 
 ................................ 

 : ميارة البدائل والخيارات .3
ىي بذؿ الجيد في البحث عف خيارات كبدائؿ كثيرة كمحتممة لتفسير مكقؼ ما، بحيث تجعؿ 

 .الطالب يفكر بشكؿ شمكلي بدالن مف االقتصار عمى بديؿ أك حؿ كاحد لممشكمة
 

: مثال        
ا لمساعدة مالية، كلكف ال يكجد مبمغ  ىذا الشخص أم مع قابؿ شخص أحد األشخاص محتاجن

 ؟لمساعدة ىذا المحتاج فما البدائؿ كالخيارات التي أمامو مف الماؿ،
 إىداؤه أشياء عينية. 
 إرشاده إلى الجية المناسبة لمساعدتو. 
 الدعاء لو. 
 ..................................... 
 .................................... 
 .................................... 

 
 :ميارة االستنتاج .4

ميارة يتـ مف خبلليا الكصكؿ إلى تفسيرات كاقعية كمحددة بناءن عمى المبلحظات الحالية، كثراء 
 \.الخبرات السابقة حكؿ المكضكع أك الظاىرة
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: مثال         
. تزايد أعداد محطات تكرير المياه العذبة في غزة          
: االستنتاج         

.   ممكحة المياه في غزة، كقمة المصادر الطبيعية لممياه العذبة          ازدياد
 :ميارة التوقع .5

اجتياد يقـك بو الفرد عندما ال تتكفر لديو المعمكمات الكافية في محاكلة منو لبلفتراض أك التخميف 
حكؿ بعض المكاقؼ كالقضايا التي يمر بيا، لذا ينبغي أف يككف الفرد مكضكعينا ككاقعينا قدر 
اإلمكاف، كأف يعمـ بأف التكقعات قد تخطئ كقد تصيب، كلكف إذا ُبنيت ىذه التكقعات عمى 

 .معمكمات دقيقة فإف النتيجة أقرب إلى الصحة
: مثال      

لمقرآف  لك لـ تكف ىناؾ حركات في المغة العربية، فما ىي النتائج المتكقعة لمشخص عند تبلكتو
الكريـ؟ 

 َتصعب القراءة عند الكثير مف الناس. 
 َتكثر األخطاء في القراءة كالتبلكة. 
 في األلفاظنىيختمؼ المع . 
 َيكثر االختبلؼ في اآلراء. 

 :ميارة التحميل .6
ميارة يتـ مف خبلليا تجزئة المكضكعات أك األحداث أك األشياء إلى أجزائيا األكلية، ثـ تفريعاتو 
التفصيمية، فإذا قّسمنا أم شيء إلى جزيئاتو أمكف التفكير في كؿ منيا بشكؿ مستقؿ، كبالتالي 

 .فيمو بصكرة أفضؿ
: خطوات التحميل     

 البدء بتحديد األجزاء الرئيسة التي يتككف منيا المكضكع:المستوى األول . 
 االنتقاؿ إلى تحديد مككنات كؿ جزء مف األجزاء السابقة :المستوى الثاني. 
 يمكف التكسع في التحميؿ عند الحاجة بأف ُيجزأ كؿ جزء مف المستكل الثاني :المستوى الثالث 

. إلى مككناتو الصغرل
: مثال     

عناصرىا  المشكمة إلى ىذه تعد حكادث السيارات مف أىـ أسباب الكفيات في العالـ، يتـ تحميؿ
: كجزئياتيا عمى النحك التالي
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المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
 

السائؽ 
. السرعة كالتيكر في القيادة. عدـ التقيد بأنظمة السير

قيادة السيارات دكف السف 
. القانكنية

. قطع اإلشارة الضكئية

. عدـ الكقكؼ عند إشارة التكقؼ. اإلرىاؽ كقمة النكـ
 
 

السيارة 

 . التياكف في صيانة السيارة
. أعطاؿ في السيارة

تعطؿ في ككابح العجبلت في 
. السيارة

تحميؿ السيارة بأحماؿ فكؽ 
. طاقتيا

. اإلطارات مستيمكة
 
 

الطريؽ 

. طرؽ غير معبدة
. طرؽ ضيقة

. كثرة الحفريات
. الطرؽ ذات مسرب كاحد

. طرؽ دكف لكحات إرشادية
 

 :ميارة التركيب .7
تركيب العناصر ، أك  كضع العناصر أك األجزاء معنا في صكرة جديدة إلنتاج شيء مبتكرىي

 .المختمفة؛ إلنتاج شيء جديد 
 :       مثال

 .        تركيب أجزاء دراجة ىكائية معنا إلنتاج دراجة جديدة
 :ميارة التقييم .8

ميارة يتـ مف خبلليا الحكـ عمى األفكار أك األشياء أك النشاطات مف حيث القدرة أك القيمة أك 
النكعية،كمف المعركؼ أنو مف السيؿ إطبلؽ الحكـ عمى أم شيء بشكؿ سريع فنقكؿ أنو جيد أك 

 الحكـ، كفي ىذه الحالة قد يككف ىذا التقييـ غير اردمء، دكف أف يككف لدينا سبب إلصدار ىذ
دقيؽ أك خاطئ، كلكف إذا فكرنا لماذا ىذا جيد أك ردمء كحددنا األسباب، ألصبح التقييـ الذم 

 .تكصمنا إليو يدعـ ما لدينا مف أفكار، أك يغير حكمنا عميو
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: أساليب التقييم
ممتاز، جيد جدنا، جيد، ردمء، ضعيؼ، قكم،سيؿ، : إعطاء رأم أك تقييـ مثؿ: األسموب األول

.  مع تكضيح المبررات......صعب، كاقعي، خيالي،
معايير الكتاب الجيد، معايير المعمـ :كضع معايير عامة لمحكـ عمى شيء معيف مثؿ:األسموب الثاني

 .المتميز
: خطوات التقييم

 .تحديد المكضكع أك الشيء المراد تقييمو .1
 .تحديد مكاصفاتو كما يتميز بو مف جكانب إيجابية أك سمبية .2
 .إصدار الحكـ، ككضع المبررات ليذا الحكـ استنادنا إلى ما يتبيف مف إيجابيات أك سمبيات .3
جراء الخطكات  .4 إذا كاف المكضكع متشعبنا كيقبؿ التجزئة، يمكف تجزئتو إلى أجزاء رئيسية كا 

 .السابقة عمى كؿ جزء
: مثال     
: ُطمب مف أحد طبلب الجامعات أف ُيبيف رأيو في مكتبة جامعتو، فكتب التقييـ التالي     

 

التبرير التقييم الموضوع 
. حديث ككاسع ككبير كيحتكم عمى جميع متطمبات المكتبةممتاز المبني 

تحتكم مجمكعاتيا عمى الكثير مف مصادر المعمكمات، كىذه جيد المقتنيات كالتنظيـ 
. (المؤلؼ كالعنكاف )المصادر منظمة كيكفر فييا فقط فيرسيف 

ضعيؼ الخدمة المرجعية 
المستكل 

عدد مكظفي المكتبة قميؿ، كال يتكفر مختص لمخدمة المرجعية، ك 
. تكجد صعكبة في الحصكؿ عمى إجابة عف التساؤالت المرجعية

 
 



   دليؿ مشركع نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ
 

  

22 
 

  
 

الفصل الرابع 
البحث العممي 

 :البحث العممي وأىميتو وخصائصو:أواًل 
: البحث العممي . أ

 دراسة الباحث مف أجؿ منّظـ يقكـ بو شخص ُيطمؽ عميو  فكرم البحث العممي بأنو نشاط ُيعرؼ
 (منيج البحث )منظمة ُتسمى طريقة عممية بأتباع ُتعالج ،(مشكمة البحث)مشكمة معينة ُتسمى 

المشكمة، كمف ثـ  لعبلج مبلئمة اكتشاؼ حقائؽ أك عبلقات جديدة لمكصكؿ إلى حمكؿ بغية
. (نتائج البحث)نتائػج قابمة لمتعميـ كىذا ما يسمى  الكصكؿ إلى

 :أىمية البحث العممي . ب
اإلنساف مف  حياة تسييؿ يتـ بو ك كالجيؿ، كالمرض كالفقر الجكع العمـ قادر عمى حؿ مشكبلت

 البحث تظير نتائج خبلؿ االختراعات المتنكعة في شتى المجاالت التي يحتاجيا اإلنساف، كقد
 .منفعة نفسية أك جسدية أك اجتماعية أك اقتصاديةالعممي عمى شكؿ 

: ويمكن إيجاز أىمية البحث العممي في النقاط التالية
 .تفسير الظكاىر الطبيعية كالتنبؤ بيا عف طريؽ الكصكؿ إلى تعميمات كقكانيف عامة .1
 .كاألفكار كالمذاىب لآلراء النقدم التفسير .2
 .شتى مناحي الحياة إيجاد الحمكؿ لممشكبلت التي تكاجو اإلنساف في .3
يسيـ في العممية التجديدية التي تمارسيا األمـ كالحضارات لتحقيؽ كاقع عممي يحقؽ رفاىيتيا  .4

 .كسعادتيا
 .ية لممستقبؿؽيؤدم إلى فيـ جديد لمماضي في سبيؿ انطبلقة جديدة لمحاضر كرؤية استشرا .5
: خصائص البحث العممي . ج
 .عمؿ ىادؼ كمنظـ .1
 .يعتمد عمى المعايير كالمنيجية العممية المتعارؼ عمييا .2
 .يمتاز بالمصداقية كالمكضكعية، كالقدرة عمى التحقؽ كاإلثبات .3
مكانية تعميـ النتائج .4  .يتصؼ بالمنطقية كالمركنة، كا 

 :أنواع البحوث العممية :ثانًيا
: تعددت كتنكعت تصنيفات كأنكاع البحكث، كتقسـ البحكث إلى نكعيف   

 :طبيعتيا وغرضيا حسب . أ
 :(البحتة)البحوث األساسية  .1
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ثراء فيـ في إلى التعمؽ تيدؼ  النظرية،البحكثكىي نكع مف   اإلنسانية المعرفة الظكاىر، كا 
العمـك الطبيعية لمبحكث، كغالبنا ما يككف نطاقيا في مجاالت  جديدة كاكتشاؼ مجاالت التراكمية

لمعامة إال  ىذه البحكث ىك أف معظـ نتائجيا ال تككف محسكسة كمممكسة يميزالنظرية، كأىـ ما 
التي تكصؿ إلييا اإلنساف  تتناكؿ النظريات العممية  ألنياجيؿبعد فترة قد تزيد أحياننا عف 

 مف سكاء البحتة العممية المعمكمات تنمية كتسعى إلى كالعبلقات بيف ظكاىر الككف المختمفة،
 مف جديدة نتائج استخبلص خبلؿ مف أك جديدة، معارؼ القائمة كابتداع المعارؼ تطكيرؿ خبل

 .قائمة مثؿ أبحاث الرياضيات كالفيزياء النظرية نظريات
 :البحوث التطبيقية .2

 استخداـ النظريات في مجاؿ العمـك الطبيعية التطبيقية مثؿ الطب كاليندسة عمى تقكـ
، كأىـ ما يميز ىذا الفرع ىك أنو بحث مكجو لحؿ مشكمة قائمة أك كالزراعةكالكيمياء كالفيزياء 

إلى تطكير منتج أك خدمة جديدة، كتظير نتائج البحث العممي التطبيقي بشكؿ سريع كممحكظ، 
كيتكلى القياـ بو مؤسسات البحث كالتطكير في القطاعيف العاـ كالخاص، كيمكف أف يكجد في 

 .الجامعات بعض مف أكجو البحكث التطبيقية
 :  البحوث التقويمية .3

 المختمفة البرامج أك ىي البحكث التي تيدؼ إلى الحكـ عمى مدل فاعمية النشاطات العممية
كتطكير العمؿ كأساليبو، كنتائج ىذه  المستمر  لمعبلج كالتحسيفالمناسبةكاقتراح الحمكؿ 

المجاالت االجتماعية  تستخدـ ىذه البحكث فيكغالبنا ما البحكث محدكدة بظركؼ الدراسة، 
. كالتربكية

 :البحوث العممية اإلجرائية .4
 المتصمة لممشكبلت عمييا االعتماد يمكف حمكؿ إلى لمكصكؿتيدؼ  عممية ىي بحكث
كىذه  المعيقات ذات الصمة ببيئة العمؿ، تدارؾ المتعمقة بالباحث، حيث يتـ العمؿ بإجراءات

 لمشكمة حؿ إيجاد إلى تسعى ككنيا لمتعميـ قابمة نتائج إلى بالتكصؿ معنية األبحاث غير
 .محددة

 

 :(النوعية)البحوث الكيفية .5
بحثية   التي تصؿ إلى النتائج بطرؽ غير إحصائية أك كمية، كتستخدـ أساليبالبحكثىي 

في البيئة الطبيعية دكف االعتماد عمى فرضيات معدة مسبقنا،  قائمة عمى دراسة الظكاىر
تركيزىا عمى الصكرة الشاممة لممكقؼ كليس   كتسعى إلى فيـ المكاقؼ أك الظكاىر مف خبلؿ

. بتجزئتو إلى عدد مف المتغيرات
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 :البحوث الكمية .6
 تيدؼ إلى جمع بيانات حكؿ ظاىرة معينة باستخداـ أدكات قياس كمية التي البحكث ىي

عمى عينة مف المجتمع،كتتـ  يجرل تطكيرىا بحيث يتكافر فييا الصدؽ كالثبات، حيث تطبؽ
لمكصكؿ إلى نتائج عممية قابمة لمتعميـ عمى  إحصائية معالجة البيانات التي يتـ جمعيا بطرؽ

 .مجتمع البحث كامبلن 
 

 :البحث حسب مناىج . ب
ا أك أكثر مف المناىج العممية حسب طبيعة لمباحثيمكف  البحث الذم يقـك بو،  أف يستخدـ منيجن

 :كفيما يمي عرض ألىـ المناىج البحثية المستخدمة في البحث العممي
 :المنيج التجريبي .1

 أك نفي تساؤالت البحث، إثباتىك المنيج الذم يعتمد عمى استخداـ التجربة العممية في 
كيتميز بتدخؿ مقصكد مف قبؿ الباحث بيدؼ إعادة تشكيؿ كاقع الظاىرة أك الحدث، مف خبلؿ 
إجراء تغييرات معينة كمف ثـ مبلحظة أثرىا عمى عكامؿ أخرل كتفسيرىا، حيت يقـك الباحث 

 (متغير تابع)متغير آخر أك أكثر مف متغير عمى (المتغير المستقؿ)بتتبع أثر أحد المتغيرات 
 .كضبط المتغيرات األخرل، كغالبنا ما ُيستخدـ ىذا المنيج في العمكـ التطبيقية كالعمكـ اإلنسانية

:  مثال         
  استيعابل سرعةيفترض باحث في مجاؿ التربية أف استخداـ الكسائؿ التعميمية يؤدم إؿ

: التالية الجغرافيا، كقاـ الباحث بتحديد المتغيرات الطبلب في مرحمة الثانكية لمادة
 الكسائؿ التعميمية:المتغير المستقل . 
 االستيعابسرعة :المتغير التابع . 
 استيعاب الطمبة قبؿ إجراء التجربةمستكل  :المتغير الضابط. 

جراء التجربة،          كإلجراء ىذه الدراسة كاثبات أك نفي ىذه الفرضية، يقكـ الباحث بتحديد فصميف كا 
: كما يمي

. يتـ في ىذا الفصؿ بتدريس مادة الجغرافيا بدكف استخداـ الكسائؿ التعميمية: (أ)فصل     
.  الفصؿ تدريس مادة الجغرافيا باستخداـ الكسائؿ التعميميةايتـ في ىذ: (ب) فصل    

إجراء  طريؽ عف (أ، ب)نتائج الفصميف كفي نياية الفصؿ الدراسي يقـك الباحث بمبلحظة
 إلى فإف ىذا التغير يعكد (ب)االختبار، فإذا كاف ىناؾ تغير في النتيجة لصالح الفصؿ 

. كىك مستكل االستيعاب  المتغير التابع الكسائؿ التعميمية عمى المستقؿ كىك المتغير تأثير
 :(المسحي)المنيج الوصفي  .2
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ىك المنيج الذم ييتـ بكصؼ الظكاىر السمككية كالطبيعية في بيئة معينة، كذلؾ لمعرفة 
أسبابيا كالتالي كضع الحمكؿ المناسبة ليا، كباستخداـ ىذا المنيج يتـ جمع المعمكمات حكؿ 

، كتحميميا بيدؼ التعرؼ عمى كاقعيا الحالي كالعبلقات فيما بيف عناصرىا، المدركسةالظاىرة 
 .كغالبنا ما ُيستخدـ ىذا المنيج في مجاؿ العمكـ االجتماعية كالتربكية

: مثال
   الطبلب مف  الثانكية لمعرفة مدل استفادة إحدل المدارس إجراء مسح ميداني لعينة مف طبلب  
. تكنكلكجيا المعمكمات مادة   
: أنواع المسح     

 المسح االجتماعي: 
مناحي  يركز المسح االجتماعي عمى دراسة المشكبلت كالظكاىر االجتماعية التي تغطي

 .كالتربكية حياتنا االجتماعية
: مثال
 .لمطفؿ دراسة أثر مشكمة البطالة عمى البيئة التعميمية المنزلية  
 المسح التعميمي: 

كغيرىا  ييتـ بالدراسات ذات العبلقة بالمناىج التعميمية، كطرؽ التدريس كمستكل الذكاء
. مف الدراسات التربكية

: مثال
 .دكر المشرؼ التربكم في رفع كفاءة المعمـ التدريسية  
 مسح الرأي العام: 

حكؿ قضايا محددة، كيستفاد منو بشكؿ أساسي في قياس  ييتـ بدراسة آراء الناس
. اتجاىات الرأم العاـ عف مدل القبكؿ كالرفض لمكضكع ما أك قرار معيف

: مثال   
. استطبلعات الرأم التي تسبؽ الحمبلت االنتخابية عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ

 :المنيج التاريخي .3
ىك المنيج المعني بكصؼ األحداث التي كقعت في الماضي كصفنا كيفينا أك كمينا،يتناكؿ رصد 

عناصرىا كتحميميا كمناقشتيا كتفسيرىا، كاالستناد عمى ذلؾ الكصؼ في استيعاب الكاقع 
ىذا المنيج في العمـك  الحالي، كتكقع اتجاىاتو المستقبمية القريبة كالبعيدة، كغالبنا ما ُيستخدـ

.  اإلنسانية
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: مثال    
 .ـ1948دراسة أثر االنتداب البريطاني عمى فمسطيف في نكبة   .1
 .دراسة مظاىر االنتياكات الصييكنية لممشيد الثقافي في القدس .2

 

 :منيج دراسة الحالة . د
ييتـ بدراسة حالة معينة بيدؼ فيـ أعمؽ لتمؾ الحالة، مثؿ دراسة حالة المعمـ أك األسرة أك المختبر 
المدرسي، كيعتمد عمى جمع المعمكمات حكؿ الكضع الراىف لمحالة كاألكضاع السابقة ليا، كمعرفة 

العكامؿ التي أثرت عمييا، إال أف ما يتـ التكصؿ إليو مف نتائج ال يمكف تعميميا عمى جميع 
. الحاالت األخرل

: مثال      
. قياس مدل الرضا الكظيفي عند المعمـ في محافظات غزة

 :مستويات البحوث العممية: ثالثًا
 عدة  فيما بينيا في اليدؼ كاألسمكب كالنيج كالتحميؿ، كتبعنا لذلؾ ظيرتالبحوثتختمؼ 
: لمبحكث العممي، كمف أىـ تمؾ المستكيات مستكيات

 :البحث الصفي: المستوى األول .1
عمى  ىك نكع مف البحكث المبسطة ينفذىا الطبلب في المدارس تحت إشراؼ المعمـ كتعتمد

المكتبات العامة،  أك التعمـ مصادر مركز أك المكتبة المعمكمات المناسبة مف مصادر استخداـ
كييدؼ البحث الصفي  لممنياج، البحثية المرافقة األنشطة خبلؿ مف ىذه البحكث يحدد المعمـ كقد
: إلي
 تدريب الطالب عمى إعداد البحكث العممية كاستخداـ مصادر المعمكمات المختمفة. 
 تنمية التفكير كتككيف الميارات لدل الطالب. 
 تنمية شخصية الطالب بتعكيده عمى ميارة اإللقاء كاكتساب الجرأة أماـ زمبلئو. 
 تعكيد الطالب عمى االعتماد عمى نفسو كعمى مجيكده الشخصي. 
 إعداد الطالب لمرحمة دراسية أعمى .

 :ورقة العمل: المستوى الثاني .2
أك يحمؿ  بحث يقدـ إلحدل المؤتمرات المتخصصة أك األياـ الدراسية، كعادة ما يصؼ تجربة

صدار التكصيات بشأنيا، كتخضع كرقة العمؿ لمتحكيـ  مشكمة معينة بغرض عرضيا كنقاشيا كا 
جازة مف قبؿ أساتذة مختصيف  .إلقائيا في المؤتمر العممي أك اليـك الدراسي لقبكليا كا 



 دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام  
 

  

27 
 

  
 

المدرسة،  البحثية المشكمة في خبلؿ الفرؽ مف المدرسي بإمكاف الطالب :مالحظة ىامة
خطكات إجراء  فييا كبإشراؼ لجنة البحث العممي في المدرسة،إعداد كرقة عمؿ مبسطة كيراعى

.  البحث العممي التي سيتـ تكضيحيا الحقنا
 :المقالة العممية: المستوى الثالث .3

بحث يتبع المناىج العممية في البحث بيدؼ تقصى ظاىرة معينة أك كصفيا بيدؼ نشرىا في 
 إحدل المجبلت العممية، كتخضع المقالة العممية لمتحكيـ مف قبؿ أساتذة مختصيف إلجازتيا

 .كنشرىا في المجبلت العممية
 :الرسالة الجامعية: المستوى الرابع .4

مف أحد األساتذة  عممي ، يتـ تحت إشراؼ(الماجستير أك الدكتكراه)بحث لنيؿ درجة عممية 
المتخصصيف، كيتناكؿ مكضكعات لـ يسبؽ دراستيا مف قبؿ، كغالبنا ما يستغرؽ كقتن 

. كأشمؿ لذلؾ تككف فيو الصفحات كالمراجع كثيرة، كمستكل البحث أدؽ (عدة سنكات)طكيبلن 
: أدوات جمع المعمومات :رابًعا

يقصد بأدكات جمع المعمكمات، تمؾ الطرؽ كالكسائؿ التي يستخدميا الباحث لمحصكؿ عمى 
المعمكمات التي يحتاجيا في بحثو، كلمباحث أف يستخدـ أكثر مف أداه في بحث كاحد، كمف تمؾ 

كسنكتفي  ،(إلخ-... بطاقة- تحميؿ محتكل–اختبارات - مقابمة- استبياف- مبلحظة ) األدكات
:  أدكات كىياربعبالحديث عف 

 :المالحظة .1
تعني المشاىدة كالمراقبة الدقيقة المخطط ليا لدراسة ظاىرة معينة، كتدكيف التغيرات التي تطرأ 
عمى تمؾ الظاىرة مباشرة كقت حدكثيا، كمبلحظة سمكؾ الطمبة عند استخداـ كسائؿ تعميمية 

الكيميائية عند تفاعميا مع بعضيا البعض،  تكنكلكجية في تعميـ درس ما أك مبلحظة سمكؾ المكاد
 .فالسمكؾ المبلحظ أكثر دقة مف السماع أك القراءة عنو

 :المقابمة .2
ىي محادثة يقـك بيا الباحث مع فرد أك مجمكعة مف األفراد ممف تجرم عمييـ الدراسة بيدؼ 

 .جمع المعمكمات حكؿ الظاىرة المدركسة
كُتستخدـ المقابمة لمحصكؿ عمى معمكمات فكرية مف أشخاص معنييف دكف تأثير خارجي، كليذا 

ا لجمع المعمكمات مف األفراد غير  يصعب تطبيقيا عمى عينة كبيرة الحجـ، كتستخدـ أيضن
. القادريف عمى الكتابة مثؿ األطفاؿ كاألمييف

:      إجراءات المقابمة الناجحة
 اختيار الكقت كالمكاف المناسبيف إلجراء المقابمة .
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 تقديـ الباحث نفسو بشكؿ لبؽ بيدؼ اكتساب تقبؿ الشخص الذم تتـ المقابمة معو. 
 صياغة األسئمة كطرحيا بأسمكب مناسب كاإلصغاء لئلجابة كتدكينيا أك تسجيميا. 

 :االستبانة .3
عادتيا إلى الباحث،  مجمكعة مف األسئمة ُترسؿ إلى أفراد عينة الدراسة، ليقكمكا باإلجابة عنيا كا 

األفراد، كىناؾ عدد  مف ىذه األداة في البحكث التي تستدعي استطبلع مجمكعة كبيرة كتستخدـ
: مف االعتبارات التي يجب األخذ بيا عند إعداد االستبياف،كمنيا

 كمفيكمة، كفي تسمسؿ منطقي االستبياف كاضحة أف تككف أسئمة. 
 تحديد المعمكمات المراد جمعيا مف أفراد العينة. 
 تحديد شكؿ األسئمة، حيث ىناؾ نكعاف مف األسئمة: 
 ىي األسئمة التي تسمح بإجابات حرة دكف التقيد بإجابات محددة:األسئمة المفتوحة . 

 :مثال     
 ؟ ....؟ ، ماذا تقترح....ما رأيؾ في 
 ىي األسئمة محددة اإلجابة:األسئمة المغمقة . 

 :مثال    
 ىؿ تؤيد كجكد مكتبة في المنزؿ :

 .ال (  )              نعـ (  )    
 ما مستكل الخدمة التي يقدميا مقصؼ مدرستؾ؟ 

. غير ُمرضية (   )         ُمرضية (   )     ُمرضية جدنا (  )    
 البيئة المدرسية في مدرستؾ جيدة: 

. ال أكافؽ بشدة  (   )   ال أكافؽ (  )  محايد  (  )  بشدة  أكافؽ (   )  أكافؽ (   )                
 

 :ختباراال .4
عمى دراسِة ِصفة ُمعّينة مف جكانِب الُسمكؾ الشخصّي أك الجماعّي مف خبلؿ  االختبار يعتمُد 
 أك يقيس المستكل اختبارات خاّصة يستفاُد ِمنيا في كقت الحؽ مف قبِؿ الباحث، إجراء كضعِ 

 التحصيمي لمطالب جراء تدريسو مادة دراسية أك استخداـ طرائؽ كأدكات مختمفة في عممية التعمـ، 
 .اتك يشترط في ىذا النكع الِمصداقّية كالّصدِؽ كالكضكِح كالّثب

: أخالقيات البحث العممي: خامساً 
الزمبلء  تقتضي أخبلقيات البحث العممي احتراـ حقكؽ اآلخريف كآرائيـ ككرامتيـ، سكاء أكانكا مف

بعض االعتبارات  الباحثيف، أـ مف المشاركيف في البحث أـ مف المستيدفيف مف البحث، كىناؾ
: بالنسبة لمسمكؾ األخبلقي تتضمف اآلتي
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 : المصداقية .1
يجب أف تككف نتائج بحثؾ منقكلة بصدؽ، كأف تككف أميننا فيما تنقمو، كأال تكمؿ أية معمكمات 

ناقصة أك غير كاممة معتمدنا عمى ما تظنو قد حصؿ، كأف تتجنب أخذ أبحاث اآلخريف 
 . كتنسبيا إليؾ

: الخبرة .2
. يجب أف يككف العمؿ الذم تقكـ بو في البحث مناسبنا لمستكل خبرتؾ كتدريبؾ

 :السالمة .3
 أخبلقي، كخذ احتياطاتؾ التحضيرية عند إجراء التجارب، ال تعّرض نفسؾ لخطر جسدم أك

كال تحاكؿ تنفيذ بحثؾ في بيئات قد تككف خطرة مف النكاحي الجيكلكجية، الجكية، االجتماعية، 
ا، فبل تحرجيـ أك تشعرىـ  أك الكيميائية، كما أف سبلمة المستيدفيف مف البحث ميمة أيضن

 .بالخجؿ أك تعرضيـ لمخطر في مكضكع بحثؾ
 :الثقة .4

كنتائج أكثر  حاكؿ بناء عبلقة ثقة مع الذيف تعمؿ معيـ، حتى تحصؿ عمى تعاكف أكبر منيـ
 .أدقة، كال تستغؿ ثقة الناس الذيف تقـك بدراستيـ

 :الموافقة .5
تأكد دائمنا مف حصكلؾ عمى مكافقة سابقة مف الذيف تكد العمؿ معيـ خبلؿ فترة البحث، إذ 

الدخكؿ في ممكية  يجب أف يعمـ األفراد المراد دراستيـ أنيـ تحت الدراسة، فمثبلن إذا احتجت
 .اآلخريف عميؾ الحصكؿ عمى مكافقتيـ لذلؾ

 :االنسحاب .6
لدييـ الحؽ في االنسحاب مف الدراسة في  (عينة البحث)المستيدفكف كالمشارككف في البحث 

 .معاممتيـ بمطؼ ما يككنكف متطكعيف كيجب أم كقت، كتذكر دائمنا أف المشاركيف غالبنا
 :التسجيل الرقمي .7

ال تقـ بتسجيؿ األصكات أك التقاط صكر أك تصكير فيديك دكف مكافقة المستيدفيف مف البحث، 
. كأحصؿ عمى المكافقة المسبقة قبؿ بدء أم تسجيؿ

 :استغالل المواقف .8
 ال تستغؿ المكاقؼ لصالح بحثؾ؛ فبل تفسر ما تبلحظو أك ما يقكلو اآلخركف بشكؿ غير

 .مباشر حتى تخدـ بحثؾ
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 :سرية المعمومات .9
عميؾ حماية ىكية المستيدفيف في كؿ األكقات فبل ُتعِط أسماء أك تمميحات تؤدم إلى كشؼ 

 .ىكيتيـ الحقيقية
 :حقوق الحيوان .10

عميؾ  إذا كانت دراستؾ متعمقة بالحيكاف فإف ىناؾ اعتبارات أخبلقية في ىذا الخصكص يجب
مراعاتيا؛ إذ يجب عميؾ معاممة الحيكاف كرعايتو الرعاية البلئقة بو كاإلحساس بمدل األلـ 

. كعدـ الراحة عنده
 

: صفات الباحث: سادًسا    
 :كمنيا سميـ، تمكنو مف إجراء البحث بشكؿ مجمكعة مف الصفات التي البد أف تتكافر في الباحث

جراء بحكث ُتسيـ في تطكير المجتمع كتنميتو كرفاىيتو .1  .الرغبة في إعداد كا 
 .المتداخمة األخرل كالعمكـ فيو يبحث أف يريد الذم المكضكع عف بتكسع القراءة .2
 .كتطبيقاتيا المختمفة البحث مناىج معرفة مف التمكف .3
التركيز كقكة المبلحظة عند جمع المعمكمات، كتحميميا كتفسيرىا كتجنب االجتيادات الخاطئة  .4

 .في شرح مدلكالت المعمكمات التي يستخدميا كمعانييا
 .الصبر كالتحمؿ كالمثابرة في البحث عف المعمكمات كجمعيا كتحميميا .5
بأىكائو كميكلو  المكضكعية في عرض النتائج التي تكصؿ إلييا بكؿ دقة كحياد، كعدـ التأثر .6

 .كالمباىاة بالنفس كاإلعجاب الغركر عف الشخصية، كاالبتعاد
االلتزاـ بأخبلقيات البحث العممي، كاألمانة العممية في تكثيؽ المراجع كاألشخاص الذيف رجع  .7

 .إلييـ كاستفاد مف إنتاجيـ كأفكارىـ
 .الحذر كالشؾ كالتجرد مف اآلراء التي لـ يقـ عمييا دليؿ .8
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الفصل الخامس 
خطوات إعداد البحث العممي 

مف األنشطة المرافقة لمشركع نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ، إجراء طمبة الصؼ العاشر، كمف 
تعتمد عمى استخداـ مصادر  بحكث عممية خبلؿ فريؽ بحثي كبإشراؼ لجنة البحث العممي في المدرسة،

 المعمكمات المناسبة مف المكتبة المدرسية أك المكتبات العامة أك مف مكاقع اإلنترنت، كتعتمد ىذه البحكث
: عمى النحك التالي (الباحث) في إجرائيا عمى سبع خطكات متسمسمة يطبقيا الطالب

 اختيار المكضكع .1
 .اختيار عنكاف مناسب لمبحث .2
 .المعمكماتالبيانات ك تحديد مصادر  .3
 .تحديد أسئمة كفرضيات البحث .4
 .القراءة األكلية ككضع خطة لمبحث .5
 .جمع المعمكمات كتدكينيا .6
 .كتابة تقرير البحث .7

 

: اختيار الموضوع: أواًل 
 أف يختار المكضكع (الباحث )يعد اختيار المكضكع مف العكامؿ الرئيسة في نجاح البحث، فبلبد لمطالب

كغاياتو، كمدل مقدرتو عمى  المكضكع  أبعاد معرفة عمى يحرص الذم يتجاكب مع ميكلو كأفكاره، ك أف
 .أف يكفيو حقو مف البحث الدقيؽ كالعرض المناسب

: مصادر اختيار الموضوع
 محاكر كمكاضيع مكجية ـ ِقبؿ المجنة التكجييية لممشركع. 
  (الباحث )اىتماـ كىكاية كميكؿ الطالب. 
  ألعضاء لجاف البحث العممي المديريات كالمدارسالخبرة العممية. 
 مكضكعات مف المنيج المدرسي. 
 أميف المكتبة. 
 كلي األمر . 
 (..مجبلت عممية، كتب، تكصيات مؤتمرات، ندكات) القراءة كالمطالعة المتنكعة 
 مشكبلت تربكية أك مجتمعية معاصرة. 

 

: مشكمة البحث
كليس  يمكف أف يتناكؿ مكضكع البحث مشكمة معينة، كالمشكمة ىي مكقؼ غامض يكاجو الباحث

يجاد حؿ لو . لديو إجابة لو مما يكلد لديو رغبة في الكشؼ عف ىذا الغمكض كا 
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: مواصفات الموضوع الجيد
البعد قدر اإلمكاف عف المكضكعات التي سبؽ بحثيا، فبل يختار مكضكعنا سبقو غيره إليو، إال إذا  .1

 .كاف تناكؿ جانبنا مف جكانبو، فبل بأس أف يختار جانبنا آخر
 .التأكد مف كفرة المصادر التي تدعـ البحث كتكفر المعمكمات البلزمة لو .2
 .أف تككف نتيجة البحث في المكضكع مفيدة كىادفة .3
أف يككف مكضكع البحث فرعينا محددنا كليس مكضكعنا عامنا كاسعنا، فالبحث في المكضكعات العامة  .4

يحتاج إلى جيد كبير ككقت طكيؿ، ككمما كاف المكضكع محددنا سيؿ البحث فيو كالسيطرة عميو 
 .كمف ثـ التكصؿ نتائج جيدة

: مثال
 .مكضكع عاـ ككاسع"                         التمكث في قطاع غزة" .1
 .فرعي مكضكع"                     قطاع غزة تمكث التربة في" .2
 .مكضكع فرعي محدد         "   تمكث التربة في محافظة خاف يكنس" .3

 

: اختيار عنوان مناسب لمبحث: ثانًيا
قد يككف اسـ المكضكع مناسبنا ليككف عنكاننا لمبحث، كقد يمجأ الباحث إلى تغيير بعض الكممات أك إضافة 

. بعض المصطمحات ليجعؿ العنكاف أكثر دقة كجاذبية
: مواصفات العنوان الجيد

 .دقيقنا عف مكضكع البحث داالن عف غايتو ك محتكاه أف يعبر تعبيرنا .1
 .( كممة15بحد أقصى  )أال يككف طكيبلن ممبلن كال قصيرنا مخبلن  .2
 .يخمك مف كممات يمكف حذفيا .3
 .يحدد ميداف المشكمة تحديدنا دقيقنا، يتضح منو حدكد المكضكع كأبعاده .4
 .يكحى بالمجاالت كالمكضكعات الرئيسة بصكرة مباشرة .5

 

: المعموماتالبيانات وتحديد مصادر  :ثالثًا
. المكضكع معمكمات حكؿ تتضمف بالمصادر التي تحديد قائمة مف البد بعد اختيار المكضكع

 : مثل والبياناتمصادر المعمومات
 .الكتب كالرسائؿ العممية .1
 .المقاالت كالدكريات .2
 .المؤتمرات كاألياـ الدراسية .3
 .المكسكعات .4
 .المقاببلت كاآلراء .5
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 (.Ayan ) أو(Yahoo)أك (Google)شبكة اإلنترنت، باستخداـ محركات البحث المشيكرة  .6
 .الزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المحمي .7
 .المكتبة المدرسية .8

بأسيؿ  البد مف معرفة كيفية الكصكؿ إلى المعمكمات كلكي تتـ االستفادة القصكل مف محتكيات المكتبة
. الطرؽ كأقصرىا، عف طريؽ االستخداـ األمثؿ لفيارس المكتبة

 :تحديد أسئمة وفرضيات البحث: رابًعا
: أسئمة البحث

كالتأكد مف صحتيا عمى أف  دراستيا ىي األسئمة التي ُتشتؽ مف مشكمة البحث، كُيطمب مف الباحث
. تغطي ىذه األسئمة جميع جكانب مكضكع الدراسة

: معايير جودة أسئمة البحث
 .تككف األسئمة بسيطة كغير مركبة .1
محددة كُتمثؿ بشكؿ مباشر مشكمة البحث، كأىدافو كفرضياتو كأنكاع البيانات المطمكبة  كاضحة تككف .2

 .منو
 كالمادية العممية كاإلمكانيات اإلنسانية، المعرفة ضكء لمقياس كيمكف التكصؿ إلجابتيا في قابمة .3

 .المتكفرة كالبشرية
: مثال

 :تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي
 ؟ ما أسباب عزكؼ طالبات الصؼ العاشر عف االلتحاؽ بالتعميـ الميني في مدارس محافظة غزة

: كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس التساؤالت التالية
: السؤال األول

 مف  ما أسباب عزكؼ طالبات الصؼ العاشر عف االلتحاؽ بالتعميـ الميني في مدارس محافظة غزة
؟ كجية نظر المعممات في المدارس المينية

 :السؤال الثاني
 مف  ما أسباب عزكؼ طالبات الصؼ العاشر عف االلتحاؽ بالتعميـ الميني في مدارس محافظة غزة

 ؟ كجية نظر الطالبات
 :لثالسؤال الثا

ما ىي السبؿ لمحد مف عزكؼ طالبت الصؼ العاشر عف االلتحاؽ بالتعميـ الميني في مدارس محافظة 
؟   غزة
 



   دليؿ مشركع نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ
 

  

34 
 

  
 

:  فرضيات البحث
: الفرضية

الباحث المبدئي  ىي إجابة محتممة ذكية مؤقتة مف قبؿ الباحث لسؤاؿ بحثي رئيسي أك فرعي، أك رأم
 .حكؿ مشكمة ما، كما ىي تخميف ذكي مبني عمى الخبرة كالمبلحظة

: القراءة األولية ووضع خطة لمبحث: خامًسا
: القراءة األولية

يبدأ الباحث في ىذه المرحمة بالقراءة األكلية حكؿ مكضكع البحث الذم اختاره، كتيدؼ ىذه القراءة 
حتى  الرئيسة األفكار لمكضكع البحث كحصر المعمكمات المناسبة إلى االطبلع عمى مصادر

تحت كؿ جزء مف معمكمات،  يتمكف الباحث مف جمع شتات المكضكع، كتحديد أجزائو كما يندرج
. كبذلؾ يستطيع الباحث أف يضع خطة جيدة لبحثو

: خطة البحث
 . ىك تصكر مقترح يضعو الباحث ليساعده في إنجاز بحثو، كتشمؿ العناصر الرئيسية لمبحث    

: أىمية خطة البحث
جراءاتوكصؼ عناصر البحث  .1  .كا 
 تحديد خطكات البحث كمراحؿ تنفيذه .2
. تنظيـ محتكيات البحث، كشمكليا لجميع جزيئاتو .3

: عناصر الخطة
:  تشتمؿ خطة البحث عمى العناصر التالية     
 المكضكع . 
 العنكاف . 
 المقدمة . 
  (السؤاؿ الرئيس كاألسئمة الفرعية)تحديد المشكمة . 
 فرض الفركض. 
 أىمية البحث . 
 أىداؼ البحث . 
 حدكد البحث . 
 تعريؼ المصطمحات . 
 الدراسات السابقة . 
 كتشمؿإجراءات البحث : . 
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 منيج البحث . 
 مجتمع البحث . 
 أدكات البحث . 
 خطكات البحث . 
 نتائج البحث. 
 تكصيات البحث. 
 قائمة المراجع. 
 المبلحؽ  . 
 الخطة الزمنية  . 
: جمع المعمومات وتدوينيا وتوثيقيا: سادًسا

أىـ مراحؿ البحث كأطكليا زمننا، حيث يبدأ الباحث فييا بالقراءة المركزة  تعد ىذه المرحمة مف
الباحث بتكظيؼ ميارات التفكير لديو  المكجية لتحديد المعمكمات المناسبة كفؽ خطة البحث، كيقكـ

المعمكمات التي  َيعمد الباحث إلى تسجيؿ سبيؿ إظيار كجية نظره نحك ما يقرأه كيكتبو، ك في
كتكثيؽ المصادر التي تـ  تناسب مكضكعات بحثو عبر طريقة تساعده في تدكيف مسكدة البحث

. الرجكع إليو كاالستفادة منيا
 :طرائق تدوين المعمومات . أ

 :طريقة البطاقات .1
ىي بطاقات تسجؿ عمييا المعمكمات التي يحصؿ عمييا الباحث مف مصادر المعمكمات، بحيث 

يدكف المعمكمة التي يرل فائدتيا أك عبلقتيا بمكضكع أك عناصر بحثو، كيتـ تكثيؽ المعمكمة بكتابة 
جميع البيانات األساسية لممصدر الذم تـ االستفادة منو، كعادة يتـ تخصيص بطاقة لمعمكمة كاحدة 

 .تتعمؽ بعنصر مف عناصر البحث السابقة
 :طريقة الممف .2

الباحث، كىذه  كىك ممؼ يحتكم عمى مجمكعة مف األكراؽ المقسمة حسب خطة البحث التي أعدىا
األكراؽ مثبتة بطريقة تسمح بإضافة أكراؽ جديدة أك سحبيا، مع مراعاة أف تحمؿ الكرقة الكاحدة 

 .معمكمات متعددة لعنصر مف عناصر البحث
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 :طريقة الحاسب اآللي .3
كىي أحدث الطرؽ المستخدمة في جمع المعمكمات، حيث يمكف لمباحث استخداـ الحاسب اآللي 

بأنكاعو المكتبي أك المحمكؿ أك الكفي في تدكينو لمسكدة بحثو مف خبلؿ أحد برامج تحرير 
البحث عمييا   كحفظ معمكمات لتخزيف النصكص، كما يمكف لمباحث أف يستخدـ شريحة

 (FlashUsb  .)
 :توثيق المصادر والمعمومات . ب

لكي تككف عممية تكثيؽ المعمكمات مف المصادر كالمراجع، يجب عمى الباحث أف يكثؽ ما يحصؿ 
. عميو مف معمكمات أكالن بأكؿ

 :االقتباس .1
االقتباس ىك إضافة كنسخ النصكص التي تعكد إلى كاتب أك باحث ما، كتضمينيا في النصكص 
التي يجرم العمؿ عمى إنشائيا، لغايات االستشياد بنٍص آخر يحمؿ الفكرة التي يناقشيا الباحث 

 .الباحث أك إثراء كتكضيح فكرة ما حالينا، بيدؼ دعـ رأم
 :أنواع االقتباس

 (الحّرفي )االقتباس المباشر: 
 . أك تعديؿ ىك نقؿ المعمكمات كما كردت في النص األصمي لمصدر المعمكمات مف غير تحريؼ

 :وُيراعى عند االقتباس المباشر ما يمي         
 الدقة في اختيار النص المناسب الذم يخدـ عناصر البحث كمكضكعاتو . 
 ا عمى كحدة السياؽ  .مراعاة انسجاـ الفقرات المقتبسة مع ما قبميا حرصن
  كضع ما تـ اقتباسو بيف عبلمتي تنصيص" ………………." 
 عدـ اإلكثار مف ىذا النكع مف االقتباس في البحث. 
  أسطر تقريبنا، فيجب أف يترؾ مسافة بينو كبيف آخر ستةإذا تجاكز االقتباس المباشر 

 .سطر قبمو كآخر سطر بعده
  عند الحذؼ مف اقتباس مباشر تكضع عبلمة الحذؼ(……………….) 
  عند اإلضافة عمى اقتباس مباشر تكضع عبلمة القكسيف المعككفيف[   .] 
 (الُمحّرف )االقتباس غير المباشر :
ا              . ىك نقؿ الفكرة أك المعمكمة مف مصدرىا األصمي معننا كليس نصن
: ويراعى عند االقتباس غير المباشر ما يمي           

 كمكضكعاتو البحث عناصر يخدـ الذم المناسب النص اختيار في الدقة .
 ا قبميا ما مع المقتبسة الفقرات انسجاـ مراعاة  .السياؽ ىكحدة عؿ حرصن



 دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام  
 

  

37 
 

  
 

 عمى الباحث أف يحذر مف تحريؼ المقصكد أك أف ينسبو لنفسو. 
 :اليامش .2

صمة  ذات معمكمات فيو ليدّكف الصفحة؛ أسفؿ في الباحث يخصصو الذم الجزء ىك اليامش
. ببحثو

: استخدامات اليوامش    
 اإلشارة إلى المصدر الذم استقى منو الباحث المعمكمات. 
 معنى مصطمح كرد في البحثإيضاح . 
 تكثيؽ اآليات القرآنية المغكية كاشتقاقيا. 
 اإلشارة إلى معمكمات أخرل ذات عبلقة. 
: متن البحث .3
. ىك الجسـ الرئيس كالجزء األكبر مف البحث، حيث ُيغطي معظـ صفحات البحث          

 

 :طرق توثيق المصادر والمراجع        
. (األمريكية لنفسء احسب طريقة ىارفارد وجمعية عمما)

: ثبلثة أنكاع إلى لبحث فيا لتكثيؽ ينقسما
 المكثقة كالمراجع المراجع، قائمة في كالتكثيؽ الرسالة، متف كالتكثيؽ في اليامش، في التكثيؽ

. المراجع قائمة في المراجع المكثقة مع تتطابؽ أف اليامش كالمتف يجب في
 : اليامش أسفل الصفحةتوثيقطريقة  .1

جميع المراجع كالمصادر كالتي اعتمد عمييا  الصفحة أسفؿ كتابة الطريقة ىذه تتضمف
 بخط الباحث، ككرد ذكرىا في ىذه الصفحة، كيتـ فصؿ اليكامش عف المتف أسفؿ الصفحة

ترقيمنا متصبلن طكاؿ تقرير  طكيؿ يمتد إلى ُربع السطر العادم تقريبنا، كيرقـ الباحث اليكامش
. البحث أك يبدأ ترقيمنا جديدنا مع كؿ صفحة مف صفحات التقرير

 :طريقة كتابة المراجع في المتن .2
 : اسم الباحث والسنة ورقم الصفحة توثيقطريقة

بعد النص  تتضمف ىذه الطريقة كتابة اسـ عائمة الباحث كالسنة كرقـ الصفحة داخؿ قكسيف
. المقتبس أك المادة المشار إلييا كالمراد تكثيؽ مصدرىا داخؿ المتف

: مثال         
(. 1995:34األغا، )   
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 :طريقة توثيق المصادر والمراجع في قائمة المراجع .3
يقدـ الباحث في آخر تقرير بحثو قائمة بالمراجع التي رجع إلييا كأشار إلييا في سياؽ 

بحثو، كال يجكز إدراج مصدر لـ يتـ الرجكع إليو فعبلن حتى إف كاف يحكم معمكمات تتعمؽ 
بمكضكع بحثو، كترتب المراجع في القائمة في نياية البحث ترتيبنا ىجائينا حسب االسـ 

ذا كاف ىناؾ أكثر مف مؤلؼ أك (اسـ الجد أك العائمة ) األخير لممؤلؼ أك الباحث باحث  ، كا 
ذا كاف ىناؾ أكثر ترتب  حسب المؤلؼ أك الباحث األكؿ، يميو اسـ الثاني كالثالث كىكذا، كا 

 .مف مرجع لنفس المؤلؼ ترتب بحيث يككف المرجع صاحب السنة األحدث أكالن 
 الكتب العربية: 

:  النحك التاليعربيا عمىيتـ تكثيؽ المرجع إذا كاف كتابان 
مكاف  ، رقـ الطبعة،اسم الكتاب:(سنة النشر )، االسـ األكؿ لممؤلؼ  األخير لممؤلؼاالسـ

. النشر،دار النشر
 : الكتاب لو مؤلف واحدإذا كان
 :مثال      
. مقداد مطبعة غزة، ،2ط ،عناصره ومناىجو وأدواتو التربوي البحث (:1997)األغا،إحساف       
: التالي كىذا التثبيت لممراجع في نياية البحث يتماشى مع التثبيت في متف البحث عمى النحك      
( 35: 1997األغا،  )      
 : لمكتاب مؤلفان أو ثالثة مؤلفينإذا كان    
 :مثال    

    غزة، مكتبة  ،4ط ،التربية والعممية وطرق التدريس (:1995)  المنعـ،عبد ا إحساف كعبداألغا،       
. اليازجي       

: (أربعة أو أكثر )ثالثة مؤلفين  لمكتاب أكثر منإذا كان    
 :مثال    

، مدخل إلى مناىج البحث العممي في التربية وعمم النفس (:2014)عباس، ممحـ كآخركف 
. عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،5ط
 الكتب األجنبية المترجمة إلى العربية: 
  دار ، مكاف النشركممة ترجمة ثـ اسـ المترجـ، ،الكتاب اسم:(النشر سنة ) لممؤلؼ األخير السـ      ا
. النشر      
 :مثال    

، ترجمة كليـ عبيد كككثر  النفسوعمممناىج البحث في الترجمة  (:1994)، ككىيف لكرنس         
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. ككجؾ، القاىرة، مكتبة النيضة
 الكتب األجنبية: 
: تشبو طريقة تدكيف الكتب بالمغة العربية، مع مبلحظة ما يمي       

  (اسـ العائمة أكالن )يبدأ االسـ بغض النظر عف مكقعو بحرؼ كبير. 
 بحركؼ كبيرة، يتبع كؿ  (حرفيف)تبع االسـ بفاصمة ثـ الحركؼ األكلى لباقي اسـ المؤلؼم

. منيا بنقطة تشير إلى االختصار
: مثال 

Elmas, D. G, 
 يتبع اسمو سنة النشر بيف قكسيف: إن كان لمكتاب مؤلف واحد . 
 بيف االسـ األكؿ كالثاني&  تكضع عبلمة  :إن كان لمكتاب مؤلفان. 
 بيف &  تكضع فاصمة بيف المؤلؼ األكؿ كالثاني ك عبلمة  :إن كان لمكتاب ثالثة مؤلفين

 . االسـ الثاني كالثالث
 ثـ الحرفيف  (اسـ العائمة  )يكتب االسـ األكؿ   :إن كان لمكتاب أكثر من ثالثة مؤلفين

 .دار النشر: اسـ البمد. اسـ الكتاب. (السنة ) .et. Alاألكليف مف باقي االسـ ثـ نقطة ثـ 
 :مثال      

  دار النشر:مكاف النشر. الكتاب اسـ. (السنة )االسـ .
Beck,C. A., & Sales, B. D.(2001).Family mediation: Facts, myths, and 
future prospects. Washington, DC :American Psychological Association 

 المجالت العممية: 
  رقـ المجمد، رقـ العدد، رقـ الصفحة ،اسم المجمة، "اسـ المكضكع"، (سنة النشر )اسـ الباحث .

 :مثال
أنماط رعاية الطمبة المعكقيف بمدارس التعميـ العاـ " (:2013)عساؼ، محمكد  فؤاد ك العاجز،

، العدد 21، المجمد الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية مجمة، "بمحافظات غزة كسبؿ تحسينيا
. 237-191، ص 3
 المجالت العممية األجنبية: 

. يشبو تكثيؽ المجبلت العممية األجنبية تكثيؽ الكتب األجنبية إلى حد كبير
  الصفحة(المجمد ) ، العدداسـ المجمة. العنكاف. (السنة )االسـ ، .
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 :مثال
Klimoski, R., & Palmer, S.(1993).The ADA and the hiring process in 
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice an Research, 
45(2), 10-36. 

 الرسائل الجامعية: 
 اسـ الكمية،اسـ الجامعة، اسـ البمد الدرجة، ،اسـ"عنكاف الرسالة."(السنة)الباحث  اسـ .

 :مثال   
، رسالة " غزةبمدارس قطاع المغة العربية لمصؼ الحادم عشر تقكيـ منيج(."1997) مسمـ، ىيفاء

. ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة
 المؤتمرات العممية العربية: 
  تاريخ انعقاده مكاف انعقاده، ،اسم المؤتمر، "عنكاف المكضكع."(السنة )اسـ الباحث. 

 :مثال    
العميا في  كفايات البحث العممي لدل طمبة الدراسات. "(2011)الفميت، جماؿ عطكاف، أسعد ك

، توظيفو.. أخالقياتو.. مؤتمر البحث العممي مفاىيمو، "كميات التربية بالجامعات الفمسطينية
. 2011 مايك 11 – 10الجامعة اإلسبلمية بغزة، 

 المطبوعات غير المنشورة لدى المؤسسات: 
 اسـ البمد"عنكاف المكضكع. " (السنة ) اسـ المؤسسة ، .

 :مثال    
عداد المعمـ التعميـ ."(1997)المجمس األعمى لمجامعات، لجنة قطاع الدراسات التربكية كا 

. ، مصر، نسخة باآللة الكاتبة"االبتدائي
 أم(ب، ت) في أم مرجع بالغة العربية يكضع مكانيا إذا كانت سنة النشر غير مذككرة :مالحظة

 .إذا كاف المرجع بالمغة اإلنجميزية (N.D) بدكف تاريخ، أك
 شبكة االنترنت: 
  تاريخ زيارة المكقع عنوان الموقع اإللكتروني،"اسـ المكضكع(:" النشرسنة)اسـ الباحث ،

 .كالحصكؿ عمى المعمكمة
 :مثال    

. 2010 أكتكبرwww.envischool.edu، 18التمكث البيئي، :" (2010)معركؼ أحمد 
 
 

http://www.envischool.edu/
http://www.envischool.edu/
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: عالمات الوقف والترقيم. د
ِقبؿ   بيف الجمؿ أك بيف الكممات لتسييؿ عممية اإلفياـ مفاصطبلحية معينةىي استخداـ رمكز 

. الكاتب، كالفيـ كالقراءة مف قبؿ القراء
: عرض لعالمات الوقف والترقيم مع مواضع كل منيا

 :عالمات األقواس .1
 

مثال أىم حاالت استعماليا شكميا العالمة 
بسـ ا الرحمف ) المنبر ثـ قاؿلطمع الخطيب عؿ الكممات المفسرةفي (    )القكساف 

 (الرحيـ
 (بفتح الداؿ)المؤدب  االحتراس ألفاظفي 

نقؿ مباشر لمنص "     "التنصيص 
 

إف مصر تحتاج إلى  "قاؿ العالـ المصرم أحمد زكيؿ
"  منظكمة تعميمية جديدة

القكساف 
المعككفاف 

أم زيادة مف قبؿ الكاتب [    ]
في االقتباس المباشر 

تييُّب اإلنساف لمكبائر يبعده عف مكاقعتيا " 
" ك ينجيو مف غكائميا [إتيانيا ك القياـ بيا  ] 

القكساف 
المزىراف 

﴾ ........﴿كالُمَطمَّلقاُت َيتربَّلْصَف بأنُفِسِيفَّل اآليات القرآنية   لحصر﴾   ﴿

 ج

 :عالمة الشرطة .2
مثال أىم حاالت استعماليا شكميا العالمة 

 
 

الَشرطة 

 
 
 -

تكضع قبؿ الركف الثاني مف 
جممة إذا طاؿ الفصؿ بينو 

كبيف الركف األكؿ منيا 

لقد كانت القذائؼ تتساقط، كالنساء تصرخ، كزاد 
األجكاء كانت مرعبة - بكاء األطفاؿ

كيؼ يمكننؾ  -لقد ذكرت أنؾ رأيتو باألمس  في المحاكرات 
التدليؿ عمى ذلؾ؟ 

: عدد الجامعات في قطاع غزة ثمانية ىي ك المعدكد بيف العدد 
 .الجامعة اإلسبلمية -1
 .األزىرجامعة  -2
 .جامعة القدس المفتكحة -3
4- ..................... 

:.... ىـ -رضي ا عنيـ -  الخمفاء الراشدكفقبؿ الجممة المعترضة كبعدىا -- الشرطتاف 



   دليؿ مشركع نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ
 

  

42 
 

  
 

 :عالمات النقاط .3
مثال أىم حاالت استعماليا شكميا العالمة 
 .تنمك الحشائش البرية بكثرة في فصؿ الشتاءفي نياية الجممة التامة المعني . النقطة 

 فمؾ مستقبؿ باىر .......أما أنت تكضع مكاف الكبلـ المحذكؼ.... عبلمة الحذؼ 
.......... لك لـ يجتيد في نياية العاـ، لكاففي نياية جممة قطعت لسبب 

" لقد انتصرنا عمى جيش اإلحبلؿ  " :قاؿ القائدبيف القكؿ كمضمكنو : النقطتاف 
... الرممية، الطينية،: مف أنكاع التربةبيف الشيء كأقسامو، ك كأنكاعو 

مستشفى : تكجد في غزة عدة مستشفيات مثؿقبؿ التمثيؿ 
. مستشفى ناصر الشفاء، مستشفى شيداء األقصى،

. السيؼ:  الحساـبيف الكممة كمعناىا 
 

 :عالمة الفاصمة .4
 

 

مثال أىم حاالت استعماليا شكميا العالمة 
 
 
 

الفاصمة 

 
 
 
 ،

 باقة مف الكرد األحمر، كاألبيض، كاألصفر ألمةقدـ أحمد المعطكؼ عميو  بيف المعطكؼ ك
العفة فضيمة، كالبخؿ رذيمة بيف الجمؿ القصيرة 
. إذا أدركت كالديؾ أك أحدىما، فعميؾ برىمابيف الشرط كجكابو 

بيف الكممات المفردة المرتبطة 
أخرل، كالشبيية بالجمؿ بكممات

 الكؿ يعمؿ لتعميـ الطالب، المدير في مدرستو، كالمعمـ في 
. فصمو، كأميف المكتبة في مكتبتو

كا، ألذىبف بيف القسـ كجكابو 
إخكتي، تعاكنكا عمى البر كالتقكل بعد المنادل 

الفاصمة 
المنقكطة 

بيف جممتيف إحداىما سبب ؛ 
لؤلخرل 

. لقد قاربت الشمس عمى المغيب؛ سكؼ َتظمـ بعد قميؿ

 :عالمتي االستفيام والتعجب .5
 

مثال أىم حاالت استعماليا شكميا العالمة 
 أيف ذىبت اليكـ؟ في نياية الجمؿ االستفيامية ؟ عبلمة االستفياـ 

 
عبلمة التعجب 

 
 !

في نياية الجمؿ التي تعبر عف 
التعجب، أك التحذير، أك الفرح، 

 االستغاثة أكأك الحزف، 

!  كـ ىذه الحديقة جميمة
! كالمعب تحت أشعة الشمس الحارقة  إياؾ

   !يا فرحتاه 
!  كا إسبلماه 
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الفصل السادس 
كتابة تقرير البحث 

: العرض واألسموب:  أوالً 
 يتصؿ كما بعد أف انتيى الباحث مف جمع مادة البحث مف مصادرىا المختمفة في مسكدة خاصة،     
كتكضيحات، كنظـ كقّيـ  كجداكؿ كاستنتاجات كتفسيرات كآراء كممحكظات كتعميقات أسئمة مف بيا

 لكالكصكؿ إلى مستك في شكمو النيائي، البحث بكتابة المعمكمات كفؽ عناصر البحث، يبدأ الباحث
: كتابة تقرير البحث الجوانب التالية يراعي الباحث عند ،جيد في ىذا المجاؿ

 :تنسيق المحتوى .1
 التعاكف مع زمبلئو في الفريؽ البحثي في تنسيؽ ككتابة تقرير البحث. 
  كرقة حجـ 30أال تزيد صفحات البحث عف A4. 
 الفقرات داخؿ البحث مترابطة، كتبدأ كؿ فقرة بسطر جديد مع ترؾ فراغ في أكؿ كؿ  أف تككف

 .مع كضع نقطة عند نياية كؿ فقرة (خمس مسافات)سطر 
  سـ مف كؿ جانب3.5ترؾ ىامش أيمف كىامش أيسر لكؿ صفحة بمقدار . 
 سـ مف كؿ طرؼ3كىامش سفمي لكؿ صفحة بمقدار  ترؾ ىامش عمكم . 
  الكتابة بخط مف نكع((Simplified Arabic ككتابة العناكيف داخؿ البحث بخط 14، كحجـ ،

. غامؽ أسكد
 :مراعاة المغة واإلمالء .2

 تطبيؽ قكاعد المغة العربية كقكاعد اإلمبلء. 
 ذات األسمكب  البعد قدر اإلمكاف عف الجمؿ المبنية لممجيكؿ، كاستخداـ الجمؿ المباشرة

 البسيط التي تتككف مف فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو،
 كحيث إف، كبصفة عامة، كبالمثؿ، :  الحرص عمى ترابط النص باستخداـ أساليب الربط مثؿ

 .إلخ..... ،كىكذا كمف ناحية أخرل، كلذلؾ، كباإلضافة، كعمكمنا، كأخيرنا،
 الكتاب، ):  تشكيؿ بعض الكممات التي تتشابو في الكتابة كتختمؼ في المعنى مثؿ

 . (ابَّـكالُكتػ
 :عرض األفكار .3

 ( كممة20) عند الحاجة إلى استخداـ جمؿ طكيمة، ُيراعى قدر اإلمكاف أف تككف في المتكسط 
 .أك أقؿ، ككمما كانت الجمؿ قصيرة كانت أقرب إلى الفيـ كالكضكح

  االبتعاد عف الحشك اإلطالة في العبارات، فكمما استطاع الباحث عرض الفكرة بكممات أقؿ
 .كاف ذلؾ أكضح كأدؽ في العبارة
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 االبتعاد عف تكرار الفكرة كعرضيا أكثر مف مرة حتى ال يصاب القارئ بالممؿ. 
 :الصياغة .2

 صدار األحكاـ ا بأنو ممتاز: مثؿ االبتعاد عف أساليب الجـز كالتأكيد كا  أك  أف َنصؼ شخصن
َنصؼ طريؽ بأنو طكيؿ جدنا، فيذا ال يتفؽ مع أساليب البحث العممي ما لـ ُترفؽ براىيف 

 .تؤكد ذلؾ
  االعتماد عمى النفس في الصياغة كترتيب األفكار، كاستخداـ االقتباس المباشر عند

 .الضركرة
  االبتعاد عف غريب األلفاظ، كتجنب األساليب كالكممات العامية التي ال تتفؽ مع المغة العربية

 .الفصحى
 أنا، كنحف، كأرل، كرأيي ىك، كأنا ال أكافؽ عمى، كأنا : الذات مثؿ تجنب األساليب التي تمجد

يرل الباحث، يقترح الباحث، : كممات مثؿ  إلخ، كيستخدـ الباحث بدالن منيا....ال أميؿ إلى
 .كجد الباحث

 :ترتيب عناصر البحث: ثانياً 
 :يتككف البحث مف العناصر التالية مرتبة بالشكؿ التالي

 :صفحة الغالف . أ
: تتضمف صفحة الغبلؼ          

 عنكاف البحث. 
  (الفريؽ البحثي)اسـ الطالب. 
 الصؼ. 
 المدرسة. 
 المديرية. 
 اسـ المعمـ المشرؼ عمى البحث. 
 التاريخ. 

 :الممخص . ب
باختصار، كيتككف  البحث محتكيات تبيف (كممة250  إلى 50مف تتككف)مختصرة  نسخة ىك

: فقرات خمسف ممخص البحث ـ
 الفقرة األولى: 
 ككيؼ كأىميتو، بالبحث، القياـ مف الغرض عف مبسط تحتكم عمى كصؼ مقدمة صغيرة 

 .السابقة األفكار عف تختمؼ ككيؼ الكاقع، مف الفكرة ىذه ُتغير
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 صحتيا مف التحقيؽ تـ التي الفرضية أك حميا تـ التي تعريؼ بالمشكمة: الفقرة الثانية. 
 المشكمة مثؿ العينات كحجميا  ىذه في الباحث لمتحقيؽ اتبعيا التي الخطكات :الفقرة الثالثة

كؿ  ذكر في يتـ التعمؽ كال كالفئات المستيدفة، كأدكات البحث، ككيؼ تـ تحميؿ البيانات،
 ىناؾ كاف إذا المتغيرات ذكر المناسب كمف اإلجراءات، لتكضيح الزمة تكف لـ ما العناصر

 .متسع
 رقاـاستخداـ أعمييا الباحث، مع  حصؿ كالنتائج التي عمى اإلجابات تحتكم :الفقرة الرابعة 

 .النتائج كتابة في ككاضحة محددة
 ا إضافة :الفقرة الخامسة أىمية  تمخيص االستنتاج النيائي لمبحث، كمف الممكف أيضن

 .النتائج كتطبيقات البحث في نياية الممخص
: يجب مراعاة التالي عند كتابة الممخص    

 التقيد بعدد الكممات المحددة، عدـ كتابة أم تفاصيؿ مع مراعاة عبلمات الترقيـ. 
 عدـ كضع مصادر البحث كال جداكؿ البيانات كال الرسكمات البيانية كال الشكر كالتقدير. 
 ،كاستخداـ الزمف  مف األفضؿ استخداـ الزمف المضارع لمغرض أك المشكمة كاليدؼ كالنتائج

. الماضي في ذكر األدكات كاإلجراءات
 :المقدمة . ج

 كأىميتو البحث محؿ بالمكضكع التعريؼ عادة كتشمؿ دراستو، المراد لممكضكع يميد مدخؿ كىي
قميمينا محمينا حكلو بذلت التي السابقة كالجيكد اختياره، كمسّكغات كأسباب منو كالغرض  كدكلينا، كا 
 اإليجاز البحث في مقدمة كيشترط العممي، اليدؼ كىك البحكث لكؿ العاـ اليدؼ عف كفضبلن 

 يثيرىا التي المشكبلت أك اإلشكالية طرح ثـ مضمكنيا كا عناصره في كالداللة كالدقة كالكضكح
. البحث ضمف عمييا اإلجابة تتـ لكي التساؤالت أك األسئمة خبلؿ مف المكضكع

: البحث مقدمة في توافرىا الواجب المعايير أىم  
 البحث بمكضكع التعريؼ أثناء الخاص إلى العاـ مف االنتقاؿ. 
 البحث أىمية تكضيح .
 البحث حدكد حيث مف الدقيؽ بالتخصص البحث مكضكع ربط .
 كأسبابو المكضكع اختيار مبررات تحديد .
 البحث خبلؿ مف تحقيقو ُيراد الذم العاـ اليدؼ تحديد .
 ا البحث مجاؿ في الحمكؿ إلى التكصؿ أىمية تكضيح . عمكمن
 لبحث فيا األساسية كالمفاىيـ األفكار إبراز .
 كأىميتو منطمقاتو ك كأبعاده البحث بمكضكع الكعي مدل تكضيح .
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 مجالو في كخبرتو الباحث طبلع إمدل تكضيح .
 لمكضكع في السابقة الدراسات أبرز ذكر .
 سابقة كأبحاث دراسات مف االقتباسات بقمة البحث مقدمة تمتاز . 

 :متن البحث.د
 :يحتكم متف البحث عمى العناصر التالية 
 :مشكمة البحث .1

 ىذا عف الكشؼ في رغبة لديو يكلد مما لو إجابة لديو كليس الباحث يكاجو غامض مكقؼ ىي
يجاد حؿ لو  .الغمكض كا 

 :البحث مشكمة اختيار في توافرىا الواجب المعايير أىم
   كالحداثة باألصالة كالكاقعيةتمتاز المشكمة. 
 لمبحث المشكمة قابمة  تككف. 
 كتمبي عممية، كقيمة فائدة النتائج جديدة، كتُقدـ عممية معرفة إضافة في المكضكع  ُيساىـ 

 .المجتمع حاجات
 إلييا التكصؿ يتـ قد التي تعميـ النتائج ُيمكف. 

 :أسئمة وفروض البحث .2
: أسئمة البحث

مف صحتيا عمى  دراستيا كالتأكد الباحث ُتشتؽ مف مشكمة البحث كُيطمب مفم الت األسئمة ىي
 كغير بسيطة األسئمة أف تككف أف تغطي ىذه األسئمة جميع جكانب مكضكع الدراسة، كيجب

قابمة ككفرضياتو كأنكاع البيانات المطمكبة منو، مباشر مشكمة البحث كأىدافو بشكؿ كُتمثؿ، مركبة
. المعرفة اإلنسانيةضكء  لئلجابة في
: فروض البحث

 حكؿ مشكمة المبدئي ىي إجابة محتممة ذكية مؤقتة لسؤاؿ بحثي رئيسي أك فرعي أك رأم الباحث
أنتككف صياغتيا كاضحة كدقيقة  كيجب الخبرة كالمبلحظة، عمى ىي تخميف ذكي مبني ما، كما

 كالحقائؽ كاألسس العممية التي كترتبط بالنظرياتكمحددة، كقابمة لبلختبار كالتحقؽ مف صحتيا، 
 .أك أكثر تثبت صحتيا، كُتحدد العبلقة بيف متغيريف

 :أىداف البحث .3
 عفكتتحدد  ىي الغايات التي مف أجميا قاـ الباحث ببحثو كالنتائج التي يرغب في التكصؿ إلييا،

كمتسمسمة  لمتطبيؽ تككف محددة بدقة كقابمة  كأسئمة الدراسة كفرضياتيا، كيجب أفالمشكمة تحديد طريؽ
. البحث مع خطكات
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: أىمية البحث .4
  األطراؼتحديدمع  العممية كالمعرفة الجديدة التي سيضيفيا البحث في ىذا المجاؿ، الفكائد ىي

ظيارمنو، المستفيدة   . ندرة الدراسات حكؿ ىذا البحثكا 
 :حدود البحث .5

 تككف حدكد كيجب أف،  البحث كالتخصصكفقا لطبيعة حدكد البحث الزمانية كالمكانية كالنكعية تحديد
رة إلجراء البحث . البحث مناسبة لممدة المقرَّل

 :مصطمحات البحث .6
 عمى المعنى بيف الباحث كالقارئ، كتكضيح ما يقصده الباحث لكؿ مصطمحات الدراسة، االتفاؽىي 

عمى أف تؤخذ مف عنكاف البحث كتتضمف المصطمحات استخداـ التعريفات المغكية كاالصطبلحية 
لممصطمحات كالمفاىيـ كتكثيقيا، كأف  الدقيقة المعاني تستخدـ أف كيجب  الطبيعة البحثكفؽن  كاإلجرائية

 .البحث الرئيسة المصطمحات مفاىيـ تشمؿ
 :الدراسات السابقة .7

االستفادة مف  تتـ أف ، كيجب ىذا المجاؿفي آخركف باحثكف بيا قاـ التي السابقة لجيكد ىي استعراضا
ذات العبلقة بالبحث، كالتعقيب مف قبؿ الباحث عمى ىذه  الحديثة  العممية المحمية كالعالميةالدراسات

ظيار  .اإلشارة إلى زمف ككقت إجراءىا مع (إف كجد( نكاحي النقص كالقصكر فييا الدراسات كا 
 :منيجية البحث .8

 . أك مجمكعة المناىج التي استخدميا الباحثالمنيجتحديد 
 :مجتمع البحث وعينتو .9

: مجتمع البحث  
.  الباحثيدرسو التي الظاىرة مفردات جميع ىك        

 .جميع مدارس الصؼ العاشر في محافظة الكسطى:   مجتمع البحث:        مثال 
: عينة البحث  

المجتمع  لتمثؿ كطرؽ مختمفة بأساليب اختارىا الباحثالتي مجتمع البحث الكمي  ىي جزء مف
األصمي كمو، حيث  األصمي كتحقؽ أغراض البحث، كُتغني الباحث مف مشقات دراسة المجتمع

مجتمع الدراسة في حاؿ ككف  ىي نفسيا تكفر الجيد كالكقت كالماؿ، كقد تككف عينة الدراسة
. المجتمعات قميمة العدد

 طالبات الصؼ العاشر في مدرسة أحمد شكقي الثانكية لمبنات بمحافظة غزة:  عينة البحث :       مثال
 : والبيانات المعمومات جمع أدوات .10

البحث  أسئمة عمى لئلجابة البلزمة كالبيانات المعمكمات لجمع كسائؿ مف الباحث ما استخدمو ىي
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 .(إلخ....بطاقة مبلحظة-  تحميؿ محتكل– بطاقة– اختبارات-مقاييس-مقابمة-استبياف)مف كفرضياتو
 :األساليب اإلحصائية .11

استخدمو الباحث مف أدكات كأساليب صفية أك تحميمية مف أجؿ جمع كتحميؿ البيانات  ما كؿ ىي
 عف لئلجابة مبلئمة األساليب اإلحصائية كاختبار الفرضيات لمتكصؿ إلى النتائج، كيجب أف تككف

كتكفر درجات مقبكلة مف الدقة كالثبات مع استعراض  تتسـ بالمكضكعية كفرضياتو، كأف البحث أسئمة
 .بشكؿ مبلئـ  كاألشكاؿ اإلحصائيةالجداكؿ

: نتائج البحث .12
. الخاصة بالبحث  إليو الباحث مف نتائج متعمقة باألسئمة البحثية أك الفرضياتتكصؿما  استعراض

: أىم المعايير الواجب توافرىا في نتائج البحث العممي
 عرض النتائج بشكؿ كاضح كمقنع. 
 عرض النتائج في جداكؿ أك رسكمات تكضيحية إف تطمب األمر. 
 ،ربط النتائج بأسئمة كفرضيات البحث كتكضيح التكافؽ أك االختبلؼ مع الفرضيات 
 اعتماد أدلة كافية لمكصكؿ إلى النتائج. 
 حكاـ  .الربط بيف النتائج كالمشكمة بدقة كا 
 تكضيح مدل تكافؽ أك تعارض نتائج البحث مع الدراسات السابقة. 
 االنتياء بخبلصة تكضح أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث المتعمقة باألسئمة كالفرضيات. 
 التكصؿ إلى مقترحات لمقياـ بدراسات أخرل. 
 استفادة المجتمع المحمي مف نتائج البحث. 

: التوصيات .13
بالمشكمة مف  كاإلجراءات يقدميا الباحث لصناع القرار أك الجيات المعنية مف العبارات مجمكعة ىي

كالكضكح المنطقية  كيجب أف تمتاز التكصيات بالدقة الحالي، نتائج البحث مف أجؿ االستفادة
 .في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث كارتباطيا بمكضكع البحث، كأف تككف

 :المراجع .14
إلخ، التي اعتمد عمييا الباحث ...ىي المصادر العممية مف كتب، كمجبلت، كمكاقع إلكتركنية
كتسجيؿ البيانات  اختيار المراجع، في لتأصيؿ بحثو،كيتطمب ذلؾ مف جانب الباحث تكخي الدقة

الخاصة عف كؿ منيا؛ مثؿ اسـ المؤلؼ أك المؤلفيف، كاسـ المرجع، كبيانات الطبعة كالنشر، كعدد 
األجزاء، كرقـ المجمد، أك رقـ الطبعة، كالناشر كمكاف النشر كتاريخو، كيجب أف تمتاز ىذه المراجع  

فبل يثبت إال المراجع التي   ،باألصالة كالحداثة كالتنكع، ك أف يتكخى في ذلؾ األمانة العممية
، كااللتزاـ بنظاـ تكثيؽ المصادر كالمراجع الذم سبؽ ذكره استخدميا . فعبلن
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السابع  الفصل
المشاريع العممية المدرسية 

: المشروع العممي المدرسي: أواًل 
 :المشروع العممي .1

 ىك أداة تقكيـ كتعمـ معنا تعتمد عمى العمؿ اإلجرائي الميارم، كاالستقصاء لمكصكؿ إلى نتائج أك
 أك فكرة ما أك مشكمة ظاىرة مف الطبلب بدراسة عممية، يقـك فيو الطالب أك مجمكعة تفسيرات
الخركج  مختمفة لمكصكؿ إلى نتائج معينة، أك مصادر المعمكمات مف ىذه يّجمع بحيث عممية،

 العمؿ في تاثـ كتابة تقرير حكؿ إجراء عممية،أك ابتكار جديد، اقتراح حمكؿ بفكرة جديدة، أك
. مف تكصيات كما يرتبط بو كنتائجو المشركع

: أىداف المشروع العممي المدرسي .2
 تنمية القيـ كاالتجاىات، كالميكؿ، كالميارات، كأساليب التفكير لدل الطالب.  
 مف بناء شخصيتو معرفينا ككجدانينا كمياريناطالبتمكيف اؿ . 
 مكانيات الطالب  .إظيار طاقات كمكاىب كا 
 ترسيخ حس المبادرة كاالبتكار لدل الطالب. 
 تنمية سمة القيادة لديو كركح العمؿ التعاكني. 
: العممي المدرسي المشروع لنجاح المقترحات بعض .3
 تحديد أىداؼ المشركع ككضع خطة لو. 
 تحديد بيئة تنفيذ المشركع كعناصره كأدكاتو كمكاده. 
 أف يككف المشركع مبلئـ لميكؿ كرغبات الطالب، كمف تنفيذ الطمبة بأنفسيـ. 
 تحديد مكعد بدء كمكعد انتياء تنفيذ المشركع. 
 يفضؿ أف يككف المشركع مف األنشطة المرافقة لممنياج. 
 أف يككف المشركع آمننا، كيحافظ عمى سبلمة البيئة. 
  دكر المعمـ ىك المتابعة كالتكجيو كاإلشراؼ كالتحفيز، كال يتدخؿ في خطكات تنفيذ المشركع إال

 .عند الضركرة
 أف يغرس المعمـ في طبلبو ركح العمؿ الجماعي .
: أنواع المشاريع العممية المدرسية .4
 :التجارب . أ

إجابة محتممة ليذا )ثـ كضع الفرضية  في ىذا النكع مف المشاريع العممية يتـ طرح سؤاؿ محدد،
. كمف ثـ اختبار الفرضية مف خبلؿ إجراء تجربة عممية كالكصكؿ إلى نتائج محددة (السؤاؿ
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: مثال
 تأثير إضافة ممح الطعاـ عمى الماء المقطر في درجة تكصيمو لمتيار الكيربائي. 
 تأثير إضافة ممح الطعاـ عمى احتفاظ الثمج بدرجة حرارتو. 
 نتائج إضافة الصكدا الكاكية إلى الزيكت النباتية .

 :االستقصاء . ب
 سؤاؿ محدد، تـ طرح حيثي ،يختص ىذا النكع مف المشاريع العممية بالظكاىر أك المشكبلت العممية

كالبيانات كالكصكؿ إلى نتائج  مف خبلؿ جمع المعمكمات ثـ اختبار الفرضية كمف ثـ كضع الفرضية
 .محددة

: مثال
 دراسة أسباب نفكؽ األسماؾ في بركة مياه. 
 دراسة أسباب ازدياد ممكحة المياه في منطقة معينة. 
 دراسة ظاىرة السراب. 
 دراسة أسباب تككف ظاىرة قكس قزح. 

 :الدراسات المسحية . ج
تتمثؿ في إجراء دراسة حكؿ مكضكع معيف مف خبلؿ طرح سؤاؿ محدد، كاإلجابة عنو باستخداـ 

. أدكات كأساليب محددة لجمع البيانات منيا المقاببلت كاالستبيانات كغيرىا
: مثال
 ما رأم الطمبة في جكدة خدمات مقصؼ المدرسة؟ 
 ما البدائؿ المقترحة لمكاصمة الطالب لمدراسة في المنزؿ عند انقطاع التيار الكيربائي؟ 
 ما ىي األضرار كالسمبيات الناتجة عف جمكس الطالب ساعات طكيمة في المنزؿ لمشاىدة التمفاز؟ 
 ؟ الطبيعيةلماذا يفضؿ الطالب مكاد العمـك اإلنسانية عف مكاد العمكـ 

: العروض التوضيحية . د
.  عممية لتكضيح مبدأ عممي محدد إجراءاتتعتمد العركض التكضيحية عمى

: مثال
 تكضيح مبدأ الصكت مف خبلؿ استخداـ شريط مطاطي مشدكد عمى صندكؽ. 
 تكضيح مبدأ عمؿ الجرس الكيربائي. 
 تكضيح آلية عمؿ الكمية في اإلنساف. 
  الطباعة بكاسطة الشمسطريقة تكضيح. 
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 :النماذج . ه
.  بناء نماذج ألشياء محددة مف أجؿ فيـ كيفية عمميا

: مثال
 لممجمكعة الشمسية نمكذج. 
 اليكاء إلنتاج الطاقة المتجددة نمكذج لمراكح. 
 المتجددة الطاقة نمكذج لممرايا العاكسة إلنتاج. 
 نمكذج لمخبليا الشمسية. 
 نمكذج لذرات الكربكف كارتباطيا مع بعضو البعض لتككيف المركبات العضكية. 

 :التجميع . ز
 معمكمات ىك تجميع لبعض األشياء أك صكرىا ثـ تصنيفيا كعرضيا بحيث تستخمص مف ذلؾ

. محددة حكؿ المكضكع
: مثال
 تجميع أنكاع مختمفة مف الحبكب لتصنيفيا حسب ذكم الفمقة الكاحدة أك ذكم الفمقتيف كدراسة 

 .صفاتيا
 تجميع صكر لؤلشجار كأكراقيا لتصنيفيا كتحديد صفاتيا. 
 كتحديد صفاتيا تجميع صكر لمحيكانات لتصنيفيا. 
 تجميع عينات مف الصخكر لمعرفة أنكاعيا كخصائصيا. 

 

: خطوات إجراء المشروع العممي: ثانًيا
: التجارب واالستقصاء والدراسات المسحية . أ

 :الخطكات التالية  التجارب كاالستقصاء كالدراسات المسحية يتبع الطالبأنكاعإلجراء المشاريع العممية مف 
 اختيار المكضكع. 
 صياغة المشكمة. 
 تحديد الفرضية. 
 كتحديد أدكاتوترتيب كتخطيط المشركع . 
 جمع المعمكمات حكؿ المكضكع. 
 اختبار صحة الفرضية. 
 جمع كتسجيؿ البيانات. 
 تحميؿ النتائج . 
 كتابة تقرير المشركع. 
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 : اختيار الموضوع .1
 كتحديد مدة زمنية إلنجازه، مع األخذ في يقـك الطالب باختيار مكضكع مناسب لممشركع،

 .إنجازه خبلؿ ىذه المدة االعتبار
: مصادر اختيار موضوع المشروع العممي        

 كميكؿ الطالب اىتماـ كىكاية. 
  (لجنة البحث العممي في المدرسة)المعمـ. 
 مكضكعات المنيج المدرسي. 
 األبحاث كالدراسات السابقة. 
 أميف المكتبة. 
 كلي األمر. 
 القراءة كالمطالعة المتنكعة. 
 متابعة البرامج التمفزيكنية التي لػيا عبلقة بالعمـك كالتكنكلكجيا. 
 زيارة بعض المراكز البحث العممي في الجامعات، حيث يتـ تبسيط العمـك كشرح المبتكرات. 

 

 :المشكمة صياغة .2
 المشركع، مكضكع ُتظير جممة في المشركع مشكمة بصياغة الطالب يقكـ المرحمة ىذه في

 التابعة كالمتغيرات المستقمة المتغيرات تكضح سؤاؿ أك جممة صكرة في تككف أف كيمكف
 .كالمتغيرات الضابطة

 التجربة أثناء بتغييره نقكـلذم اك ق :المستقل المتغير. 
 المستقؿ المتغير رمبتغي تأثرذم ماؿ المتغيرك ق :التابع المتغير. 
 المستقؿ   يمكف بكساطتو اختبار العبلقة بيف المتغيرذمالمتغير اؿك  ق:ضابطال المتغير 

 .كالمتغير التابع
 :مثال       

 النبات؟ طكؿ عمى تؤثر التي الماء كمية ما :المشكمة سؤال 
 الماء كمية :المستقل المتغير. 
 النبات طكؿ:  التابع المتغير. 
 طكؿ النبات قبؿ إجراء التجربة: المتغير الضابط. 

 :تحديد الفرضية .3
: الفرضية

.  لئلجابة عف السؤاؿلىي عبارة عف إجابة محتممة عف سؤاؿ البحث أك ىي تخميف أد
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: الشروط الواجب توافرىا في الفرضية
 إجابة مف أكثر تحتمؿ كال صحيحة كاحدة إجابة ليا. 
 ما عبلقة تظير أف. 
 كاضحة كصياغتيا بسيطة تككف أف. 
 عند جمع المعمكمات الطالب إلييا تكصؿ معمكمات عمى مبينة تككف أف. 
 باختبارىا إحصائيناتسمح بطريقة تصاغ أف . 
 كقياسيا العبلقة ىذه مبلحظة يمكف متغيريف بحيث بيف محدكدة عبلقة تظير أف. 

: أنواع الفرضيات      
 من حيث العالقة بين المتغيرات: 
 بينية فركؽ أك عكسية أك طردية عبلقات عف تبحث :موجية. 
 نظريةة عبلؽ فيـ يحاكؿ تساؤؿ عمى المبنية أم التساؤلية الفركض مثؿ :موجية غير. 
 من حيث المالحظة أو الدراسة :
 لمتعميـ محاكلة ثـ مبلحظة عمى مبنية :استقرائية. 
 حصائينا اختبارىا كيحاكؿ الباحث يضعيا نظرية عمى مبنية :استنباطية  .معممينا كا 

كيف يمكن تكوين الفرضية؟         
 كالمشاىدات العفكية الصدؼ مف أك كالظكاىر لمكقائع المبلحظة مف الفرضية تنبع. 
 مف معمكمات تـ جمعو كقراءتو فيما كالتفكير البحث مكضكع عمى الكثير االطبلع أثناء تنشأ. 
 الطالب كذىف عقؿ تنطمؽ مف. 

 : وتحديد أدواتوترتيب وتخطيط المشروع .4
 الترتيب كالتخطيط الجيد لممشركع، يحدد الطالب ما ىك المراد قياسو في التجربة؟ مف أجؿ

 يمكف قياس ذلؾ؟ كيؼ سيقـك بقياس ذلؾ؟ ككيؼ سيقـك بتصميـ التجربة التي مف خبلليا
 :كلذلؾ يجب عمى الطالب تحديد ما يمي

 المتغيرات: 
 بقياسيا؟ ستقكـ التي المستقمة المتغيرات ما 
 بقياسيا؟ ستقكـم الت التابعة المتغيرات ما 
 منيما لكؿ المستخدمة القياس كحدات. 
 القياس عممية في ستستخدميا التي األدكات. 
 بتثبيت ستقكـ كيؼ ذكر مع "األخرل المتغيرات" تثبيتيا الضركرم مف التي المتغيرات 

 .المتغيرات ىذه
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 السابقة المككنات مف مككف لكؿ العممي االسـ تحديد. 
 المواد المستخدمة في التجربة. 
 التجريب و البحث في المستخدمة والوسائل الطرق. 

 :جمع المعمومات حول الموضوع .5
يقـك الطالب بجمع أكبر قدر مف المعمكمات عف المكضكع مف مصادر المعمكمات المختمفة، 

 .كتمخيصيا في عدد مف الفقرات
 :اختبار صحة الفرضية .6

 :الختبار صحة الفرضية يقـك الطالب بأجراء تجربة عممية مع مراعاة ما يمي
 تحضير األدكات كالمكاد البلزمة ألجراء التجربة. 
 تصميـ التجربة كتحديد خطكات إجرائيا. 
 تصميـ جدكؿ لتسجيؿ البيانات كالنتائج. 

 :جمع وتسجيل البيانات .7
البيانات بدقة  كتسجيؿ بجمع يقـك الطالب كالمبلحظة، مف خبلؿ المشاىدة ك بعد إجراء التجربة

. كعمؿ الرسكمات البيانية كالتكضيحية إذا لـز األمر كمكضكعية،
 :تحميل النتائج .8

السؤاؿ  النيائية كاإلجابة عف بعد جمع البيانات يقـك الطالب بتحميميا لمكصكؿ إلى النتائج
. الرئيسي لممشركع

: العروض التوضيحية والنماذج والتجميع: ثانًيا
ىذه األنكاع مف المشاريع العممية البسيطة،يتـ تجميع البيانات كالمعمكمات مف مصادر المعمكمات    

: المختمفة لتحديد العناصر التالية
 فكرة المشركع. 
 (حسب نكع المشركع) مبدأ عمؿ المشركع. 
 آلية عمؿ المشركع. 
  (إف كجد)آلية تحسيف عمؿ المشركع. 
 طرؽ استخداـ المشركع. 
 أىمية المشركع. 
 االستخدامات كالتطبيقات العممية لممشركع. 
  (إف كجد)تصنيؼ عناصر المشركع. 
 رسـك تكضيحية لممشركع. 
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  (إف كجد)صكر لمككنات كعناصر المشركع .
: كتابة تقرير المشروع العممي: ثالثًا
: التجارب واالستقصاء والدراسات المسحية . أ

النحك  بعد االنتياء مف إجراء التجربة كالكصكؿ إلى النتائج يتـ كتابة تقرير المشركع العممي عمى
: التالي

 :صفحة الغالف .1
: تتضمف صفحة الغبلؼ

 عنكاف المشركع البحثي. 
  (الفريؽ البحثي)اسـ الطالب. 
 الصؼ. 
 المدرسة . 
 المديرية. 
 اسـ المعمـ المشرؼ عمى المشركع العممي. 
 التاريخ .

: الممخص .2
(. 44) انظر صفحة        

: المقدمة .3
(. 45) انظر صفحة

 :سؤال البحث .4
 .الرئيس الذم قاـ الطالب باإلجابة عميو مف خبلؿ التجربة السؤاؿ

: فرضية البحث .5
. ىي الفرضية التي كضعيا الطالب لئلجابة عمى السؤاؿ الرئيس

 :اإلجراءات .6
كتتضمف جميع الخطكات التي قاـ بيا الطالب مف أجؿ الكصكؿ إلى النتائج كاختبار  
. صحة الفرضية 
 : المناقشة والنتائج .7
: كتتضمف المناقشة كالنتائج ما يمي  

 عرض النتائج التي تـ جمعيا كتحميميا. 
  بداءكمناقشة النتائج  .(إف كجدت) الرأم فييا مع تدعيـ الرأم بدراسات سابقة كا 
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 معرفة مدل صحة الفرضية التي قاـ الطالب بكضعيا. 
 كالتكضيحية إرفاؽ الجداكؿ كالرسكمات البيانية. 

 :المراجع .8
تكثيؽ جميع الكتب كالمجبلت العممية كالمراجع المختمفة التي تـ الرجكع إلييا كذلؾ باستخداـ 

. (37  )انظر صفحة رقـ) الطريقة العممية الصحيحة لمتكثيؽ
 

: العروض التوضيحية والنماذج والتجميع . ب
: عمى النحك التالي يكتب تقرير المشركع العممي ليذه األنكاع مف المشاريع العممية        

 :صفحة الغالف .1
: تتضمف صفحة الغبلؼ

 عنكاف المشركع. 
  (الفريؽ البحثي)اسـ الطالب. 
 الصؼ. 
 المدرسة. 
 المديرية. 
 اسـ المعمـ المشرؼ عمى المشركع العممي. 
 التاريخ. 

 

 :المقدمة .2
 :المقدمة تتضمف
 فكرة عامة عف المشركع. 
 أىمية المشركع كمبررات إجراءه. 

 .العممي المشروع مكونات .3
. يتضمف عناصر كمككنات المشركع مف أدكات كمكاد            
 :(إن وجد)المبدأ العممي لممشروع  .4

 .إلخ...نظرية أك قانكف أك فرضية: يتضمف المبدأ العممي لممشركع            
 :(إن وجد)آلية عمل المشروع العممي  .5

. بالترتيب يتضمف خطكات عمؿ المشركع
 :استخدامات المشروع .6

يتضمف بياف استخدامات المشركع في التكضيح أك التصنيؼ أك الصناعة أك 
 .إلخ...التكنكلكجيا
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 .الصور والرسومات التوضيحية .7
يتضمف الصكر كالرسكمات التكضيحية مثؿ صكر حيكانات أك طيكر أك نباتات مصنفة أك 

. رسكمات لتكضيح آلية عمؿ المشركع
 .(إن وجد)مقترحات التحسين المستقبمية  .8

يتضمف مقترحات لتحسيف آلية عمؿ المشركع، كقد تككف ىذه التحسينات لـ تتـ عمى المشركع 
 .إلخ...لعدـ تكفر اإلمكانيات أك المكاد البلزمة

: المراجع .9
. يتضمف كتابة المصادر كالمراجع التي تـ الرجكع إلييا لتجميع المعمكمات حكؿ المشركع
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الثامن  الفصل
 لعام الدراسي األنشطة البحثية لمشروع نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام

 م2016/2017
 :المادة اإلثرائية .1

 .حكؿ أساسيات كميارات البحث العممي تدرس لجميع طبلب الصؼ العاشرإثرائية مادة 
 

الفئة م 2017/ 2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاسم النشاط 
المستيدفة 

الجية المسئولة عن متابعة تنفيذ 
النشاط  9 10 11 12 1 2 3 4 

طمبة الصؼ          اإلثرائيةتدريس المادة 
العاشر في 

جميع المدارس 

اإلدارة العامة لئلشراؼ التربكم، 
لجاف البحث  دائرة المناىج،

. العممي في المديرية كالمدرسة
 

 :نادي البحث العممي .2
 كالمشاركة في المشركعُيشكؿ نادم لمبحث العممي في المدارس التي يكجد فييا صفكؼ عاشر . 
 يشرؼ عمى تشكيمو كنشاطاتو أميف المكتبة كالمعمـ المسئكؿ عف المختبر المدرسي. 
  بمتابعة كتقييـ إنجازات نادم كلجنتي البحث العممي في المديرية كالمدرسة يقـك مدير المدرسة

 .البحث العممي
: ميام نادي البحث العممي

 إعداد كتقديـ اإلذاعة المدرسية األسبكعية الخاصة بالبحث العممي. 
 تنفيذ مسابقات مدرسية خاصة بالبحث العممي. 
 إعداد مطكيات كنشرات حكؿ البحث العممي. 
 إعداد لكحات حائط خاصة بالبحث العممي. 
  خاصة بالبحث العمميأسبكعيةإعداد كتنفيذ إذاعة . 

 

في  الجيات المشاركةالفئة المستيدفة م 2017/ 2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاسم النشاط 
متابعة تنفيذ النشاط  9 10 11 12 1 2 3 4 

تشكيؿ نادم البحث 
العممي 

ر في طمبة الصؼ العاش        
  المدارس المشاركة في المشركع

لجنتي البحث العممي في - 
 المديرية ك المدرسة

. مدير المدرسة- 
 إعداد لكحات حائط

كنشرات حكؿ البحث 
العممي 

ر في طمبة الصؼ العاش        
 المدارس المشاركة في المشركع

 .مدير المدرسة- 
لجنة البحث العممي في - 

 .المدرسة
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الجيات المشاركة في متابعة الفئة المستيدفة م 2017/ 2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاسم النشاط 
تنفيذ النشاط  9 10 11 12 1 2 3 4 

إعداد كتنفيذ إذاعة 
 خاصة أسبكعية

بالبحث العممي 

طمبة الصؼ         
ر في العاش

المدارس المشاركة 
 في المشركع

 .مدير المدرسة- 
لجنة البحث العممي في - 

 .المدرسة
 مدير المدرسة، أميف المكتبة -

 

 :ندوات ولقاءات .3
 ندكات كلقاءات بيدؼ  كالمشاركة في المشركع،  تعقد في المدارس التي يكجد فييا صفكؼ عاشر

 .(لقاءيف أثنيف بكاقع ساعة لكؿ لقاء) المدارسىذه تعزيز ثقافة البحث العممي لدم العامميف في 
 في المديريةلجنة البحث العمميقاءات بالتنسيؽ مع ؿعقد ىذه اؿعمى  مدير المدرسة يشرؼ . 
  ىذه المقاءات بػتنفيذعداد كإليستعيف مدير المدرسة : 
 (إف كجد) حممة درجة الماجستير أك الدكتكراه في المدرسة. 
 المعممكف مف ذكم الخبرة في مجاؿ البحث العممي. 
  في المديريةلجنة البحث العممي . 
 استضافة باحثيف مف مؤسسات التعميـ العالي الفمسطيني . 
  (مجمس البحث العممي)دليؿ معايير جكدة البحث العممي. 

: لممواضيع التالية وتتطرق ىذه المقاءات
 كأنكاعو كمياراتو كأخبلقياتو التعريؼ بالبحث العممي كأىدافو أىميتو كخصائصو. 
 صفات الباحث الجيد. 
 مصادر معمكمات البحكث العممية. 
  مستكيات البحكث العممية 
 الفائدة المرجكة مف تنفيذ األنشطة البحثية المرافقة لممنياج الفمسطيني. 
 ميارات التفكير العممي. 
 الطمبة المكىكبكف، ككيفية التعامؿ معيـ. 

 
 

الفئة م 2017/  2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاسم النشاط 
المستيدفة 

الجيات المشاركة في متابعة 
تنفيذ النشاط  9 10 11 12 1 2 3  

عقد لقاءيف لتعزيز 
ثقافة البحث العممي 

في المدارس، 

 العامميف في        
 المدارس

المشاركة في 
 المشركع

 .مدير المدرسة- 
لجنة البحث العممي في - 

 .المدرسة
 مدير المدرسة، أميف المكتبة -
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 :الزيارات .4
 الدراسي األكؿ في الفصؿ المدارس في زيارات تقـك بيا الفرؽ البحثية كأعضاء نكادم البحث العمـ

كمجاؿ أبحاثيا ككيفية  أنشطتيا عمى كالكزارات لمتعرؼ لمجامعات العممي في لمراكز البحث اكالثاني
 .إلخ...أجراء البحكث العممية فييا

 

الجيات المشاركة الفئة المستيدفة م 2017/ 2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاسم النشاط 
في متابعة تنفيذ 

النشاط 
9 10 11 12 1 2 3 4 

زيارة مراكز البحث 
العممي في الجامعات 

كالكزارات 

  في الفرؽ البحثية        
 المشاركة المدارس

 طمبة في المشركع
الصؼ العاشر 

 .مدير المدرسة- 
لجنة البحث - 

 .العممي في المدرسة
 

 
يجادتحديد مشكالت بحثية  .5  : حمول لياوا 
  تقـك الفرؽ البحثية في المدارس التي يكجد بيا صفكؼ عاشر كالمشاركة في المشركع بإجراء بحكث

 .(أكراؽ عمؿ)عممية 
 يقـك الفريؽ البحثي المككف مف خمسة طبلب بتناكؿ مشكمة بحثية كاحدة فقط. 
  تخصص مختمؼ عف  ، بحيث تتناكؿ كؿ كرقة بحثيةثبلثة أكراؽال تزيد األكراؽ البحثية المنجزة عف

 .الكرقة األخرل
 ُتعد لجنة البحث العممي في المدرسة بمثابة الجية المشرفة عمى إعداد أكراؽ العمؿ. 

: مصادر اختيار المشكالت البحثية
 عناكيف لمشكبلت بحثية مكجية مف ِقبؿ المجنة التكجييية لممشركع. 
 اىتمامات كميكؿ أعضاء الفرؽ البحثية. 
 األنشطة البحثية المرافقة لممنياج الفمسطيني. 
 األبحاث كالدراسات السابقة. 
 خبرات أعضاء لجنة البحث العممي في المديرية كالمدرسة. 
  في المديرياتاإلشراؼاإلدارات التربكية في الكزارة كأقساـ . 
  االستعانة بدليؿ أكلكيات البحث العممي في فمسطيف كالمدرج عمى المكقع اإللكتركني لمجمس

 .البحث العممي
 (..........االنترنت،المكتبة، المجبلت العممية، شبكة ) مصادر المعمكمات المختمفة 
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الجيات المشاركة في متابعة الفئة المستيدفة م 2017/ 2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاسم النشاط 
تنفيذ النشاط  9 10 11 12 1 2 3 4 

تحديد مشكبلت 
يجادبحثية   كا 

حمكؿ ليا 

  في الفرؽ البحثية        
 المشاركة في المدارس
 طمبة الصؼ المشركع

العاشر  

 .  كالتنفيذيةالمجنة التكجييية- 
 البحث العممي في تيلجف- 

. المديرية كالمدرسة

 
 :تنفيذ مشاريع عممية مختمفة .6

 :تقـك الفرؽ البحثية في المدارس بتنفيذ مشاريع عممية مختمفة منيا
 كالدراسات المسحية التجارب كاالستقصاء. 
 كالتجميع كالعركض التكضيحية النماذج. 

 :مصادر اختيار المشاريع العممية    
 عناكيف لمشاريع بحثية مكجية مف ِقبؿ المجنة التكجييية لممشركع 
 اىتمامات كميكؿ أعضاء الفرؽ البحثية. 
 األنشطة البحثية المرافقة لممنياج الفمسطيني. 
 خبرات أعضاء لجنة البحث العممي في المدرسة. 
 اإلدارة العامة لمتقنيات التربكية. 
  كأقساـ التقنيات في المديرياتاإلشراؼأقساـ . 
 لجنة البحث العممي في المديرية كالمدرسة. 
 االستعانة بدليؿ أكلكيات البحث العممي في فمسطيف كالمدرج عمى المكقع اإللكتركني لممجمس. 
 (............االنترنت،المكتبة، المجبلت العممية، شبكة ) مصادر المعمكمات المختمفة. 

 

الجيات المشاركة في الفئة المستيدفة م 2017/ 2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاسم النشاط 
متابعة تنفيذ النشاط  9 10 11 12 1 2 3 4 

تنفيذ مشاريع عممية 
. مختمفة

 

  في الفرؽ البحثية        
 المشاركة المدارس

 طمبة في المشركع
الصؼ العاشر 

 المجنة التكجييية- 
 .كالتنفيذية 

 البحث العممي تيلجف- 
.. في المديرية كالمدرسة

 

 :بحثية مسابقات .7
 .  المشاركة في المشركعالمدارسفي ُتعقد مسابقات بحثية مختمفة لطمبة مدارس الصؼ العاشر 
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الجيات المشاركة في الفئة المستيدفة م 2017/ 2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاسم النشاط 
متابعة تنفيذ النشاط  9 10 11 12 1 2 3 4 

تنفيذ مسابقات 
بحثية مختمفة 

في طمبة الصؼ العاشر         
   المشاركة في المشركعالمدارس

 البحث العممي ةلجف 
.  كالمدرسة في

 

 :عرض نتاجات الطمبة البحثية .8
 :خبلؿ ُتعرض نتاجات الطمبة البحثية بعد تحكيميا مف قبؿ لجاف البحث العممي في المديريات مف

 مؤتمر عممي طالبي عمى مستوى الوزارة: 
  تعرض فيو أكراؽ عمؿ الطمبة المميزة بعد تحكيميا بحيث ال تتجاكز األكراؽ المشاركة في

 .كرقة بحثية 30المؤتمرعف
  مشاركة كتقديـ الطمبة أنفسيـبالمؤتمر يعقد. 
 يتـ تكريـ الطمبة كمعممييـ المشرفكف عمى أكراؽ العمؿ المشاركة في المؤتمر. 
 تمنح جائزة تشجيعية ألفضؿ كرقة بحثية. 
 يتـ تكريـ أعضاء المجاف المشاركة في المشركع . 
 تنشر أكراؽ العمؿ المشاركة في المؤتمر عمى المكقع اإللكتركني لمجمس البحث العممي .
 أيام دراسية عمى مستوي المديريات: 
  المميزة بعد األكراؽ البحثية ُيقاـ يكـ دراسي عمى مستكل كؿ مديرية تعرض فيو تعرض فيو

اليـك  بحيث ال تتجاكز األكراؽ المشاركة فيمف قبؿ لجنة البحث العممي في المديرية، تحكيميا 
 .كرقة بحثية 12الدراسي عف

  مشاركة كتقديـ الطمبة أنفسيـب يـك الدراسياؿيعقد. 
 يتـ تكريـ الطمبة كمعممييـ المشرفكف عمى أكراؽ العمؿ المشاركة في اليـك الدراسي . 
 تنشر أكراؽ العمؿ المشاركة في اليـك الدراسي عمى المكقع اإللكتركني لممجمس .

 

الجيات المشاركة في متابعة تنفيذ الفئة المستيدفة م 2017/   2016 الفترة الزمنية لمتنفيذاسم النشاط 
النشاط  10 11 12 1 2 3 4 5 

 اليـك الدراسي
  السنكم

  في الفرؽ البحثية        
 المشاركة المدارس

  في المشركع

  كالجنة التنفيذيةالمجنة التكجييية- 
لجنتي البحث العممي في المديرية - 

 .كالمدرسة 
المؤتمر 
العممي 
 الطبلبي 

  في الفرؽ البحثية        
 المشاركة المدارس

  في المشركع

 . ك المجنة التنفيذيةالمجنة التكجييية- 
 .لجاف البحث العممي في المديريات- 
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المراجع 

ميارات "البحث العممي التربكم : (2015)حماد، خميؿ ك أبك سبلمة، ماجد ك الزعانيف، جماؿ  .1
 .، غزة، مكتبة سمير منصكر"كتطبيقات

 التربية بكزارة العممي البحث العممي،مجمس البحث جكدة معايير دليؿ (:2015) كآخركف دركيش،عطا .2
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