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  تقديم:

 لىع والسالم والصالة  ينهما، وما واألرض واتالسم ملء فيه، امبارك   احمد   لمين،االع رب هلل الحمد    
 على سار منو  وصحبه آله وعلى "وسلم عليه هللا صلى محمد" سيدنا اوبشير   امعلم   للعالمين، رحمة المبعوث

 ......بعد أما الدين يوم إلى دربه
 تقوم يذلا األول المن لق فهو شأنها، وعلو األمم تقدم ركائز من أساسية ركيزة العلمي البحث يعت ر    

 لكثيرل وللح إلى المجتمع يتوصل  ريقه وعن السياسات، خالله من وُت نى واال تكارات، الصناعات عليه
 لمستدامة،ا المجتمعية التنمية تحقيق في بالغة أهمية من العلمي للبحث ماول   تواجهه، التي المشكالت من
 على تربيتهو  وتنشئته ال الب، لدى العلمي البحث ثقافة غر  خالل من ذلك لتحقيق التمهيد من  د ال كان
 المعلومات جمع وكيفية األولية، الم دئية واتهأد تعلموذلك   مهاراته اكتساب على وتدريبه أساسياته، فهم

 لتيا الفائدة وذ البحث مجال اختيار جانب إلى علمي، بحث إجراء في منها لالستفادة المصادر واختيار
 اال العب ال الب ارتباط إلى ذلك وسيؤدي محي ه، في يجا يإ تأثير إحداث على قادرةوال ال الب يراها

 الخ رة ابهواكتس والدقيقة، الصحيحة المعلومة عن البحث في نفسه على دهواعتما وثيق، بشكل والقراءة
 .الحياة مناحي كافة في واستخدامها التقنية من وتمكينه امكانياته، على والتعرف البحثية،

ا    إلحدى وتحقيق ا ،العام التعليم في العلمي البحث ثقافة نشر على العالي والتعليم التربية وزارة من وحرص 
 البحث افةثق نشر لمشروع التوجيهية اللجنة  تشكيل المجل  قام بالوزارة، العلمي البحث مجل  افأهد

 أعضاء ثمانية من ن تتكو  والتي للمشروع التنفيذية اللجنة  تشكيل الوزارة قامت كما العام، التعليم في العلمي
 : وهي، بالمشروع العالقة ذات زارةالو  في التربوية اإلدارات من واحدة تربوية إدارة واحد عضو يمثل بحيث
 التربوي  والـتأهيل لإلشراف العامة اإلدارة. 
 العام للتعليم العامة اإلدارة. 
 التربوية للتقنيات العامة اإلدارة. 
 التربوية لألنش ة العامة اإلدارة. 
 التربوية لإلدارات العامة اإلدارة. 
 التربوي  للتخ يط العامة اإلدارة. 
 العامة القاتلعل العامة اإلدارة. 
 المناهج وحدة. 

 التنفيذيةو  التوجيهية اللجنتين بمشــــاركة عمل ورشــــتي بعقدالخ ة الســــنوية للمشــــروع  إلعداد التمهيد تم   
شـــراف أقســـام ورؤســـاء ونوا هم، والتعليم التربية مدراء وبعض للمشـــروع،  وبعض يات،المدير  في التربوي  اال 
 تيناللجن ألعضــــــاء مشــــــتركة اجتماعات عدة عقد تم كما ،فاءةوالك الخ رة ذوي  من التربويين المشــــــرفين
 ســـــي دأو  ،المدرجة في هذ الدليل الحالي بشـــــكلها الخ ة إعداد إلى وصـــــوال   للمشـــــروع، والتنفيذية التوجيهية

 أن على م،5102 لعام أ ريل شــــهر نهاية وحتى م5102 لعام أغســــ   شــــهر  داية الخ ة  هذه العمل
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 تنفيذهآملين   المشــــروع، مراحل جميع تقييم بعد أخرى  ســـنوية  خ ة القادمة ماألعوا في المشـــروع يســـتمر
 .تعالى هللا  إذن ال لبة من أك ر شريحةعلى 

     
فيذ لتسترشد به العناصر المشاركة في تن للمشروعإعداد هذ الدليل من ق ل اللجنة التوجيهية تم 

 المساعدةو  ،ل لبة والفرق البحثيةان و يوالمعلم من لجان البحث العلمي في المديريات والمدار ، المشروع
 العاملين في هذه المدار .  تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى في
     

ت وتم عداد مواد وموضوعات هذا الدليل،بعقد عدة لقاءات واجتماعات إلالتوجيهية قامت اللجنة 
ربية والتعليم وزارة التالسابقة لخ رات ال ت االستفادة من، كما تموالكتب العربيةاالستعانة بعدد من المراجع 

مي بعض الدول العربية في نشر ثقافة البحث العلالعلمي المدرسي، وخ رات  مجال البحثفي  الفلس ينية
 لثانوي االثاني األول الثانوي و  وفصفى الثانوية وخاصة منهاج المكتبة والبحث المقرر عل هامدارسفي 

   لبة المدار .والهندسية الخاصة بربية السعودية، ومسابقة الكويت في العلوم والثالث الثانوي في المملكة الع
لثاني الخ ة السنوية للمشروع، أما الفصل ا ؛ الفصل األول يشملثمانية فصولتم تقسيم هذا الدليل إلى     

السابع و والرابع والخام  والساد  الثالث فيحدد مهام العناصر المشاركة في تنفيذ المشروع، والفصول 
حدث عن التفكير العلمي ومهاراته، وعن مفاهيم أساسية في البحث العلمي، ومهارات البحث العلمي تت
حدد ي، و جراءاتهوا   تحدث الفصل السابع عن المشروع العلمييجراءاته و ريقة كتابة تقرير البحث،  ينما ا  و 
 نش ة البحثية المرافقة للمشروع.لفصل الثامن األا
    

 على ثا ت زياد. د العالي والتعليم التربية وزارة وكيللسعادة  الجزيل بالشكرنتقدم سبة بهذه المناو 
 هللا، وضع عادل. د. أ العلمي البحث مجل  ولرئي  المشروع، تنفيذ في والمعنوي  المادي ودعمه مساندته

 بالوزارة، المناهج ودائرة ويةالترب ولإلدارات ال رعاوي، أنور. د التعليمية للشئون  المساعد الوزارة وكيللع وفة و 
ن موالدكتور ع د الحميد اليعقوبي من اإلدارة العامة للكليات والتعليم المهني والتقني، واألخ/ تيسير زمارة 

 .ا الدليلهذ نجازإ في ساهم من ولكلاإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي 
    

 ألمتنا يرخ هو لما والتوفيق والنجاح منه، رجوةالم األهداف المشروع هذا يحقق أن تعالي هللا نسأل
 . األعزاء وأل نائنا ومدراسنا

 
  مشروعلجنة إعداد دليل  أعضاء                                                
 العام التعليم في العلمي البحث ثقافة نشر                                                   

 



 دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام  
 

  

 ج
 

  
 

 :لس البحث العلميمجرئيس كلمة 
 

 بسم   الرحمم الرحيم
 

  ...، وبعد ..الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين    
، من إعداد "دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام"سرني تقديم هذا الدليل بعنوان ي      

البحث العلمي  وزارة التربية والتعليم العالي، والمكونة من السادة األعضاء أ. د. اللجنة المكلفة من مجل  
 عودة د. رحمة محمد د. خالد ع د هللا النويري )مجل  البحث العلمي(، سهيل رزق ذياب )جامعة غزة(،

نة جومن اللقية(،  ي)وزارة التربية والتعليم العالي(، د.  هاءالدين أحمد العريني )الكلية الجامعية للعلوم الت 
  أ. فا مة موسى الخالدي )وزارة التربية والتعليم العالي(. التنفيذية

 

ويسرني  هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء اللجنة، وكل من ساهم  إعداد هذه الدليل،     
أن يكون  ا هللا تعالىاعدون، داعي  ولسعادة الدكتور زياد ع د هللا ثا ت، وكيل الوزارة، والسادة الوكالء المس

 من هذا الدليل، ويحقق أهدافه.المرجوة ذلك في ميزان حسناتهم، وأن تعم الفائدة 
 

 د عادل محمد عوض  . أ 
 رئيس مجلس البحث العلمي
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 و ار  التربية والتعليم العالي:كلمة 
 

 بسم   الرحمم الرحيم
 

وت  يقاته في نهضة األمم وتقدمها، ففي عصر التكنولوجيا  ال أحد ينكر أهمية البحث العلمي
العلمي  همل مراكز البحثوالمعلوماتية وتعدد مصادر المعرفة ال يمكن ألي أمة تسعى للرقي والمنافسة أن ت  

واالعتناء بالعلماء والباحثين وتوفير كل اإلمكانات وتقديم كل التسهيالت لرعاية األبحاث العلمية واحتضان 
 كار اإل داعية. األف
 

ويأتي إصدار هذا الدليل في إ ار اهتمام الوزارة  رعاية البحث العلمي والعناية بال لبة الم دعين 
ااراتهم، ويأتي هذا اوتوفير ال يئة المناسبة لت  يق أفكارهم وتجريب ا تك ،وت وير قدراتهم ا امتداد   الهتمام أيض 

نفذتها الوزارة خالل السنوات األخيرة من أجل رعاية البحث  للعديد من األنش ة والمشاريع العلمية التي
 العلمي والباحثين الصغار.

 
لعلمي ا وسيتم ت  يق هذا الدليل مع  لبة الصف العاشر األساسي  هدف تعزيز قدراتهم في البحث

تعرف لعلمية مناسبة من خالل تدري هم على مهارات البحث العلمي وأساليبه وا وتمكينهم من تنفيذ أبحاث
على مصادر المعرفة المتعددة والتمكن من الوصول للمعرفة والتمييز ما  ين المعرفة الدقيقة وغير الدقيقة 
وجمع ال يانات والمعلومات وتنظيمها من أجل اإلجابة عن األسئلة واالستفسارات التي ي رحها الباحثون 

هم ل لمشكالت واقعية، األمر الذي ينقلالصغار والتي تساعدهم في الوصول إلى معارف جديدة واقتراح حلو 
 نتاج المعرفة وت ويرها.إمن مستوى تلقي المعرفة إلى مستوى 

 
نأمل من خالل توظيف هذا الدليل أن يتمكن المعلمون من تحقيق األهداف المرجوة منه وتوفير 

ية والمساهمة في لحقيقوتخريج أجيال قادرة على تلم  المشكالت ا  تكارواال يئة تعليمية حافزة على اإل داع 
من المعرفة النظرية إلى الت  يق العملي لهذه المعرفة، لعل هذا يسهم في  ناء جيل من  نتقالواالحلها 

 الباحثين والم دعين والم تكرين ليكونوا ركيزة أساسية في  ناء الو ن وخدمة اإلنسانية.
 

 د.   اد محمد ثالت                                                                 
 وكيل و ار  التربية والتعليم العالي         
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 األول فصلال
 لمشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام  الخطة السنوية

  الرؤية:
عداد مدار  فاعلة في مجال البحث العلمي المدرسي.   امتالك ال لبة لمهارات البحث العلمي، وا 
 

 الرسالة: 
تســـــعى وزارة التربية والتعليم العالي لنشـــــر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام، وتعزيزها وترســـــيخها لدى  

كتســـاب مهارات البحث العلمي، وتمكينهم من إجراء جميع أ راف العملية التعليمية، وتشـــجيع ال لبة على ا
 أنش ة بحثية متنوعة. 

 

 في التعليم العام: واقع البحث العلميتحليل 
 نقاط القو : .أ

 المشرفين والمعلمين.عدد من وجود خلفية مناسبة لثقافة البحث العلمي لدى  .0
 عليم العالي. ة والتيوجود عدد من حملة الماجستير والدكتوراه يعملون في وزارة الترب .5
 وجود أنش ة بحثية ضمن المنهاج الفلس يني. .3
 توفر مخت رات علمية مناسبة إلجراء المشاريع العلمية. .1
 تنفيذ تجارب سابقة في مجال البحث العلمي في المدار . .2
 مبادرة بعض المدار  لعقد المعارض العلمية. .2
 البحث العلمي.لها عالقة بشكل مباشر أو غير مباشر بمجال  عقد مسابقات مدرسية .1
 وجود  يئة مدرسية مناسبة إلجراء أنش ة بحثية. .3
  .لها القدرة على إجراء أنش ة بحثية متنوعةو شغوفة بالعلم  وجود كفاءات  ال ية متميزة .2

 

 نقاط الضعف: . 
 باكتساب مهارات البحث العلمي. عدم عقد دورات تدري ية سابقة للمعلمين خاصة   .0
 البحث العلمي.افتقار ال لبة ألساسيات ومهارات  .5
 عدم توفر الدعم المالي المناسب لألنش ة البحثية في المدار . .3
 غياب التوعية االرشادية واإلعالمية بأهمية البحث العلمي لكٍل من المعلم وال الب وولي األمر. .1
 عدم وجود سياسة عامة وواضحة لتشجيع البحث العلمي في المدار . .2
 لمديريات والمدار  في مجال البحث العلمي.قلة التنسيق  ين اإلدارات التربوية وا .2
 ى عدم تنفيذ العديد من األنشـــ ة البحثية المرافقة للمنهاج الفلســـ يني، وعدم متابعة تنفيذها بالمســـتو  .1

 الم لوب من الجهات المعنية.
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اعتقاد عدد من المشــــــــرفين التربويين والمعلمين بأن ت  يق مشـــــــــاريع بحثية في المدار  ســـــــــيالقي  .3
 ات ك يرة. صعوبات ومعيق

 

 الفرص:ج. 
توجيـه ال لبـة لحـل مشـــــــــــــكالت تواجـه المجتمع المحلي في النواحي االجتمـاعيـة والتعليميـة وال يئيـة  .0

 إلخ. ...واالقتصادية
التواصــل المدرســي ال ال ي مع الجامعات من خالل التعرف على أنشــ ة البحث العلمي في مراكز  .5

 البحث العلمي فيها.
 ية بالبحث العلمي المدرسي.االهتمام والتوعية المجتمع .3
تشـــــــــــــجيع المجتمع المحلي على دعم ومســـــــــــــانـدة البحـث العلمي في المـدار  من النــاحيـة المـاديــة  .1

 والمعنوية.
 عربية وعالمية.و إ الع ال الب على أنش ة بحثية فلس ينية  .2

 

 التاديدات: .د
 ة.عدم توفر الدعم المالي واإلمكانات المادية المناسبة لألنش ة البحثية المدرسي .0
 استمرار الحصار االقتصادي على ق اع غزة.  .5
 عدم قناعة بعض أولياء األمور  جدوى المشروع. .3
عدم اهتمام ال لبة باألنشــــــ ة البحثية كونها ال تدخل ضــــــمن الدرجات المقررة التي يحصــــــل عليها  .1

 .ال الب
 

 أهداف المشروع:
 نشر وتعزيز ثقافة ومهارات البحث العلمي في المدار . .0
 والشغوفين بالعلم وتحفيزهم وتشجيعهم على اال تكار واال داع البحثي.  ،ل لبة الموهوبيناكتشاف ا .5
 إيجاد حلول للمشاكل الحياتية التي تواجههم.تمكين ال لبة من  .3
 تمكين ال لبة من إجراء أنش ة بحثية متنوعة في المدار . .1
 يني. ضمن أنش ة المنهاج الفلس  تمكين ال لبة من إجراء أنش ة بحثية تقع .2
 تشجيع ال لبة على إ راز دورهم القيادي والريادي المستق لي في المجتمع. .2

 

 :أهمية المشروع
 المدرسي.واإلقليمية في مجال البحث العلمي  ،االستفادة من التجارب العربية .0
 حداث نقلة نوعية في مجال البحث العلمي المدرسي.إ .5
 ي مجال البحث العلمي. الربط  ين مرحلة التعليم العام والتعليم الجامعي ف .3
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 المنافسة المدرسية ال ال ية البحثية على المستوي المحلي والو ني والعالمي. .1
 إلمام ال الب المدرسي بأساسيات ومهارات البحث العلمي. .2

 

 الغايات واألهداف:
 :الغاية األولى

 :الكفايات والماارات البحثية تنمية
 ث العلمي.إنشاء قاعدة لتنفيذ أنش ة البح الادف األول:
حصائيات بحثية. :الادف الثاني  إنشاء قاعدة  يانات وا 
 إعداد األدلة والمواد التدري ية واإلثرائية البحثية. الادف الثالث:
 المعلم وال الب.كل من  ىتنمية مهارات البحث العلمي لد الادف الرابع:
 تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى العاملين في المدار . :الادف الخامس

لتنمية ا ودوره في إ الق حملة توعية للجمهور وأولياء أمور ال لبة بأهمية البحث العلمي :لادف السادسا
 المستدامة.

 

 الغاية الثانية:
  :أنشطة بحثية متنوعة مشاركة طاللية فاعلة في

 بحثية متنوعة. إجراء أنش ة :الادف السابع
 .عرض النتاجات البحثية لل لبة الادف الثامم:

 

 ة الثالثة:الغاي
 :تقييم األنشطة البحثية

 .المتابعة الميدانية لألنش ة البحثية ال ال ية الادف التاسع:
 .تقييم نقاط القوة والضعف في تنفيذ مراحل المشروع الادف العاشر:
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 م 5102/  5102لعام ملشروع نشر ثقافة البحث العلمي يف التعليم العام  اخلطة السنوية

 .الكفايات والمهارات البحثية تنمية: يالغايــــة األول

 اإلجراءات األهداف

/ 4م إلى شهر 5102/  2التوزيع الزمني من شهر 

الجهات المشاركة في متابعة  م5102

 تنفيذ النشاط

مؤشر 

 النجاح

 الموازنة
 بالدوالر

النسبة 

المئوية 

 4 3 5 0 05 00 01 9 8 7 2 2 لإلنجاز

إنشاء قاعدة لتنفيذ 
البحث أنش ة 

 العلمي

ي لبحث العلمي فتشكيل لجنة ل .0
مديرية، على أن تكون كل 

األولوية للمشرفين من حملة 
 .الماجستير والدكتوراه

            

  .اإلدارة العامة لإلشراف -
  .النائب الفني -
 في المديرية. شرافقسم اإل -

ت شُكل 
  - .اللجنة

ي لبحث العلمي فتشكيل لجنة ل
في  مشاركة مدرسةكل 

 .المشروع
            

  .اإلدارة العامة لإلشراف -
 .شرافقسم اإل -
 لجنة البحث العلمي  -
 .المديريةفي  
 .مدير المدرسة -

ت شُكل 
  - .اللجنة

ي لبحث العلمي فتشكيل نادي ل
يوجد فيها صفوف  مدرسةكل 

 .عاشر
            

 .شرافقسم اإل -
 .التربوية اتاإلدارة العامة لإلدار  -
  مدير المدرسة. -

ت شُكل 
 .النادي

-  

 منفرق البحثية تشكيل 
مدار  ال فيصفوف العاشر 

المشاركة في المشروع في كل 
مديريات التربية مديرية من 

 والتعليم.

            
  .اإلدارة العامة للتقنيات -
 ي.لجنة البحث العلم -
 والمدرسة. المديريةفي  

ت شُكل 
الفرق 
 .البحثية

-  

 



 دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام  
 

  

1 
 

  
 

 اإلجراءات األهداف

/ 4م إلى شهر 5102/  2التوزيع الزمني من شهر 

 م5102
 

الجهات المشاركة في 

 متابعة تنفيذ النشاط

مؤشر 

 النجاح

 الموازنة
 بالدوالر

النسبة 

المئوية 

 4 3 5 0 05 00 01 9 8 7 2 2 لإلنجاز

إنشاء 
قاعدة 
  يانات 
و 

 إحصائيات
 بحثية

اشر حصر أعداد معلمي صفوف الع
المدار  المشاركة في  من وتخصصاتهم

 المشروع. 
            

توفر   .اإلدارة العامة للتخ يط
 اإلحصائيات

-  

 حصر أعداد مدار  العاشر في كل مديرية 
ناث(.              ) ذكور وا 

توفر  اإلدارة العامة للتخ يط. 
 اإلحصائيات

-  

حصر عدد ال لبة في كل مدرسة من المدار  
ي يوجد  ها صفوف عاشر في المدار  الت

 المشاركة في المشروع في كل مديرية.
            

توفر  اإلدارة العامة للتخ يط. 
 اإلحصائيات

-  

حصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه في 
توفر  اإلدارة العامة للتخ يط.              كل مديرية وتخصصاتهم.

 اإلحصائيات
-  

 في لفرق البحثيةأعداد ا إعداد إحصائيات
              المدار  المشاركة في المشروع.

توفر  اإلدارة العامة للتخ يط. 
 اإلحصائيات

  

 إعداد إحصائيات لألنش ة البحثية المنجزة
 .عاشرالتي يوجد  ها صفوف  مدار الفي 

توفر   .اإلدارة العامة للتخ يط            
 اإلحصائيات

-  

إعداد 
األدلة 
والمواد 
التدري ية 
 واإلثرائية

 البحثية  

إعداد دليل نشر ثقافة البحث العلمي في 
 .اللجنة التوجيهية -             التعليم العام.

 5111 .وجود الدليل .دائرة المناهج -
 

إعداد المادة التدري ية ألعضاء لجان البحث 
             العلمي في المديرية والمدرسة.

 .جيهيةاللجنة التو  -
 دائرة المناهج. -

وجود المادة 
 0111 .التدري ية

 

 التدري ية ألعضاء الفرق البحثية  إعداد المادة
 ركة في المشروع(.ا) مدار  العاشر المش

 .اللجنة التوجيهية -            
 رة المناهج.دائ -

وجود المادة 
 التدري ية

0111  

 .اللجنة التوجيهية -             .العاشر ل لبة الصفإعداد المادة اإلثرائية 
 .دائرة المناهج -

وجود المادة 
 .التدري ية

2111  
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 اإلجراءات األهداف
  م5102/ 4م إلى شهر 5102/  2التوزيع الزمني من شهر 

الجهات المشاركة في متابعة 

 تنفيذ النشاط

 مؤشر النجاح
 الموازنة
 بالدوالر

النسبة 

المئوية 

 3 5 0 05 00 01 9 8 7 2 2 لإلنجاز

تنمية 
مهارات 
البحث 
العلمي 

كٍل لدي 
من 
المعلم 
 وال الب

جان البحث العلمي في للورشة عمل عقد 
، ودورة تدري ية ساعات( 3)  المديريات

 05المدار ) للجان البحث العلمي في 
 .(ةساع

           

 اإلدارة العامة لإلشراف. -
 .قسم اإلشراف -
 .دائرة المناهج -

 مدرية لجان

 

0111 

 

 

ي ف لفرق البحثيةلعقد دورة تدري ية 
            .ساعة( 05المدار  ) 

 .اإلدارة العامة لإلشراف -
 .دائرة المناهج - 
 .لجنة البحث العلمي في المديرية -
 .لجنة البحث العلمي في المدرسة -

فرق بحثية 
  011 .مدربة

تعزيز 
ثقافة 
البحث 
العلمي 
في 
 المدار 
التي 

وجد  ها ي
صفوف 
 عاشر

عقد لقاءات للعاملين في المدار  حول 
            .ثقافة البحث العلميتعزيز 

 .اإلدارة العامة للتعليم العام -
 .اإلدارة العامة لإلشراف -
 التربوية.اإلدارة العامة لإلدارات  -
 .لجنة البحث العلمي في المديرية -
 .لجنة البحث العلمي في المدرسة -

لعاملين إلمام ا
 في المدار 
 ثقافة البحث 

 .العلمي

011  

توزيع نسخ من دليل معايير جودة البحث 
            العلمي في المديريات و المدار . 

 .مجل  البحث العلمي -
 .اإلدارة العامة للعالقات الدولية -

 االستفادة من
 الدليل.

011  

 في المدار  توزيع نشرات وبروشورات
 حث العلمي.حول ثقافة الب

           
 .اإلدارة العامة لإلدارات التربوية -
 .اإلدارة العامة للعالقات الدولية -
  .لجنة البحث العلمي في المدرسة -

تحسن مستوى 
 الثقافة البحثية.

-  

 ونشرات وبروشورات إعداد لوحات حائط
 حول البحث العلمي.في المدار  

توفر اللوحات  .لمدرسةلجنة البحث العلمي في ا            
  011 .والنشرات
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 اإلجراءات األهداف
  م5102/ 4م إلى شهر 5102/  2التوزيع الزمني من شهر 

الجهات المشاركة في متابعة 

 تنفيذ النشاط

 مؤشر النجاح
 الموازنة
 بالدوالر

النسبة 

المئوية 

 4 3 5 0 05 00 01 9 8 7 2 لإلنجاز

إ الق حملة 
 توعوية
 ةإعالمي

 للجمهور 
و أولياء أمور 

ة بأهمي ال لبة
البحث 
 العلمي

تخصيص مساحة لنشر مواضيع 
حول البحث العلمي في المجلة 

 التربوية " فكرة".
 .اإلدارة العامة لإلدارات التربوية           

اإللمام  ثقافة 
  - .البحث العلمي

مقابالت ومقاالت  و تحرير أخبار
 مجلة حول المشروع على صفحات

 صوت التعليم.
بأهداف  المعرفة .اإلدارة العامة للعالقات الدولية           

  - المشروعوأهمية 

القيام بحملة توعوية ع ر وسائل 
 اإلعالم المختلفة للجمهور وأولياء

وأهداف  أمور ال لبة ت رز أهمية
  .البحث العلمي

 .اإلدارة العامة للعالقات الدولية -           
أهداف اإللمام ب

وأهمية البحث 
 .العلمي

-  

توزيع نشرة لل لبة المشاركين في 
 المشروع لتسليمها ألولياء أمورهم

 ت ين أهمية البحث العلمي.
 .اإلدارة العامة للعالقات الدولية -           

 .لجنة البحث العلمي في المدرسة -

اإللمام بأهداف 
وأهمية البحث 

 .العلمي
011  

 في العلمي يخصص نادي البحث
يوم واحد في األس وع المدار  

لإلذاعة المدرسية للحديث عن 
 وأهدافه وفوائده ،البحث العلمي

ة ون ذ مختصر  .ومجاالته ونشا اته
نجازاتهم  عن باحثين فلس ينيين وا 

 وا تكاراتهم.

           

 .اإلدارة العامة لإلدارات التربوية -
 .اإلدارة العامة للعالقات الدولية -
 جنة البحث العلمي في المدرسة ل -
 قسم اإلشراف. -

إذاعة مدرسية 
يتفاعل معها 

 .ال لبة
-  
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 أنشطة بحثية متنوعة مشاركة طالبية فاعلة في :الغايــــة الثانية

 اإلجراءات األهداف

م إلى شهر 5102/  2التوزيع الزمني من شهر 

 م5102/ 4
 

الجهات المشاركة في متابعة 

 تنفيذ النشاط

 النجاحمؤشر 
 الموازنة
 بالدوالر

النسبة 

المئوية 

 4 3 5 0 05 00 01 9 8 لإلنجاز

 إجراء أنش ة
 بحثية متنوعة

راكز مأعضاء الفرق البحثية ل زيارة
البحث العلمي في الجامعات 

 والوزارات.
         

 .اإلدارة العامة لألنش ة التربوية -
 .اإلدارة العامة للعالقات الدولية -
 .ة البحث العلمي في المدرسةلجن - 

ال لبة بمراكز  معرفة
 البحث العلمي وأنش تها

- 
 

محاور لمشكالت بحثية  2تحديد 
دار  المالفرق البحثية في  وتزويد
  ها.

 .اللجنة التوجيهية         
 مشكالت بحثية 

 - ُمحددة.
 

تحديد مشكالت بحثية من ق ل 
          اإلدارات التربوية. 

 دارات التربوية المشاركةجميع اإل
 - .مشكالت بحثية ُمحددة .في المشروع

 

تحديد مشكالت بحثية من ق ل 
أقسام االشراف من ميدان العمل 

 التربوي.
         

 ة.يريلجنة البحث العلمي في المد -
 - .مشكالت بحثية ُمحددة .أقسام اإلشراف -

 

تحديد مشكالت بحثية من ق ل 
 ي المديرياتلجان البحث العلمي ف

 والمدار  و أعضاء الفرق البحثية.
 ة.يريلجنة البحث العلمي في المد -         

 - .مشكالت بحثية ُمحددة لجنة البحث العلمي في المدرسة -
 

 يفمن ق ل الفرق البحثية البحث 
يجاد  المشكالت التي تم تحديدها وا 

 حلول بحثية لها.
         

 .لعاماإلدارة العامة للتعليم ا -
 .اإلدارة العامة للتقنيات التربوية -
 ة.يريلجنة البحث العلمي في المد -
 .لجنة البحث العلمي في المدرسة -

 ألوراق عملوجود 
 0111 ُمنجزة.
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 اإلجراءات األهداف
  م5102/ 4م إلى شهر 5102/  2التوزيع الزمني من شهر 

الجهات المشاركة في متابعة تنفيذ 

 النشاط

مؤشر 

 حالنجا

 الموازنة
 بالدوالر

 

النسبة 

المئوية 

 لإلنجاز
2 7 8 9 01 00 05 0 5 3 4 

 

إجراء مشاريع علمية 
في المدار  متعددة 

التي يوجد فيها صفوف 
 .عاشر

           

 .اإلدارة العامة للتقنيات التربوية -
 يرية.لجنة البحث العلمي في المد -
 -. لجنة البحث العلمي في المدرسة -
 سم اإلشراف.ق

وجود مشاريع 
 علمية ُمنجزة.

0111 

 

إنجاز ا تكارات 
وا  داعات مثل أجهزة 
علمية مختلفة،  رامج 

  ية.حاسوبو  إلكترونية

           

 .اإلدارة العامة لألنش ة التربوية -
 .اإلدارة العامة للتقنيات التربوية -
 يرية.لجنة البحث العلمي في المد -
 - -. في المدرسةلجنة البحث العلمي  -
 قسم اإلشراف. -

وجود 
ا تكارات 
وا  داعات 
 . ال ية

0111 

 

إجراء أنش ة بحثية 
مختارة مرافقة للمنهاج 
الفلس يني في كافة 

 التخصصات.

           

 .اإلدارة العامة للتعليم العام -
 .اإلدارة العامة للتقنيات التربوية -
 .اإلدارة العامة لإلشراف -
 يرية.العلمي في المدلجنة البحث  -
 .لجنة البحث العلمي في المدرسة -
 .قسم االشراف -

إجراء ال لبة 
 نش ةاأل لهذه

 .وفهم نتائجها
5111 

 

عقد مسابقات بحثية 
على مستوى المديرية 

 وزارة.والمدرسة وال
           

  .اإلدارة العامة للتقنيات التربوية -
 .اإلدارة العامة لألنش ة التربوية -
 .االدارة العامة للعالقات الدولية -
 يرية.لجنة البحث العلمي في المد -
 .لجنة البحث العلمي في المدرسة -

مسابقات 
 .بحثية متميزة

0111  
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 اإلجراءات األهداف

/ 4م إلى شهر 5102/  2التوزيع الزمني من شهر 

 م5102
 

الجهات المشاركة في متابعة 

 تنفيذ النشاط

مؤشر 

 النجاح
 الموازنة
 بالدوالر

النسبة 

المئوية 

 4 3 5 0 05 00 01 9 8 7 لإلنجاز

           عقد مسابقات بحثية على مستوى الوزارة. 
 .اإلدارة العامة لألنش ة التربوية -
 .االدارة العامة للعالقات الدولية -
  .اإلدارة العامة للتقنيات التربوية -

مسابقات 
بحثية 
 .متميزة

5111  

عرض 
اجات النت

البحثية 
 لل لبة

إقامه معرض علمي على مستوى كل مديرية 
           باشتراك المدار  المشاركة في المشروع. 

 .اإلدارة العامة لألنش ة التربوية -
 .إلدارة العامة للتقنيات التربوية -
 .االدارة العامة للعالقات الدولية -
 ة.يريلجنة البحث العلمي في المد -
 .لعلمي في المدرسةلجنة البحث ا -

معارض 
علمية 
 .ا داعية

-  

تحكيم أبحاث ال لبة واختيار األبحاث 
الحاصلة على أعلى درجات للتحكيم ُلتعرض 
 في األيام الدراسية والمؤتمر العلمي ال ال ي.

          

  .االدارة العامة لإلشراف -
 .قسم االشراف -
 .اإلدارة العامة لإلدارات التربوية -
 ة.يريالبحث العلمي في المدلجنة  -

أبحاث 
علمية مميزة 

 .حكمةومُ 
-  

 ال ي تعرض فيه أنش ة  عقد يوم دراسي
ال لبة البحثية المتميزة على مستوى كل مديرية 

 .ال لبة أنفسهم وبإدارة
          

 .اإلدارة العامة للتعليم العام -
 .االدارة العامة للعالقات الدولية -
 .شرافاالدارة العامة لأل -
  .قسم االشراف -
 ة.يريلجنة البحث العلمي في المد -
 .لجنة البحث العلمي في المدرسة -

المشاركة 
الفاعلة في 
اليوم 
 الدراسي
 .ال ال ي

211  

عقد مؤتمر علمي  ال ي تعرض فيه أنش ة 
المتميزة على مستوى الوزارة و  ال لبة البحثية

 وبإدارة ال لبة أنفسهم.
          

 .دارة العامة للتعليم العاماإل -
 .االدارة العامة للعالقات الدولية -
 .االدارة العامة لإلشراف -

 انعقاد
المؤتمر 
  .ال ال ي

0111  
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  تقييم األنشطة البحثية: الغايــــة الثالثة

 

 اإلجراءات األهداف

/ 4م إلى شهر 5102/  2التوزيع الزمني من شهر 

  م5102

عة الجهات المشاركة في متاب

 تنفيذ النشاط

مؤشر 

 النجاح
 الموازنة
 بالدوالر

النسبة 

المئوية 

 2 لإلنجاز

2 

7 

8 9 01 00 05 0 5 3 4 

المتابعة  
الميدانية 
لألنش ة 
 البحثية

زيارات ميدانية من ق ل لجان البحث العلمي للمدار  
 .لجنة البحث العلمي في المديرية -           الم  ق فيها المشروع.

  .م االشرافقس -
المتابعة 
  - .الميدانية

 زيارات ميدانية من ق ل أعضاء اللجنة التنفيذية
           للمدار  الم  ق فيها المشروع.والتوجيهية 

  .اللجنة التوجيهية -
 .اللجنة التنفيذية -

المتابعة 
  - .الميدانية

 تقييم
 ةالقو  نقاط

 والضعف
 ذتنفي في

 مراحل
 المشروع

ن لإلنجاز أحدهما في نهاية الفصل األول يإعداد تقرير 
من ق ل رئي  لجنة  واآلخر في نهاية الفصل الثاني

في المدرسة، وُيسلم لرئي  لجنة البحث  البحث العلمي
 في المديرية.  العلمي

          
 مدير المدرسة. -
رئي  لجنة البحث العلمي في  -

 .المديرية

توفر 
  - التقرير.

از أحدهما في نهاية الفصل األول ين لإلنجإعداد تقرير 
من ق ل رئي  لجنة  واآلخر في نهاية الفصل الثاني

، وُيسلم لرئي  اللجنة يريةفي المد البحث العلمي
 التنفيذية. 

          
 رئي  اللجنة التنفيذية -
 رئي  قسم اإلشراف. -
 النائب الفني. -

توفر 
  - .التقرير

نهاية الفصل األول ين لإلنجاز أحدهما في إعداد تقرير 
ة من ق ل رئي  اللجن واآلخر في نهاية الفصل الثاني

 لمجل  البحث العلمي. وُيسلم ،التنفيذية
 مجل  البحث لعلمي.          

توفر 
  - .التقرير

ناقشة تقرير لم والتنفيذية التوجيهية تيناجتماع دوري للجن
 مجل  البحث العلمي.            وع.المشر  اإلنجاز، وتقيم سير العمل في تنفيذ مراحل

مشروع 
  - ُمقّيم.

 دوالر 53111 الموازنة التقديرية



   دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام
 

  

01 
 

  
 

 

 ثانيال فصلال
   عناصر المشروعالعناصر المشاركة في 

 :مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العامتنفي  ماام العناصر المشاركة في 
 :للجنة التوجياية للمشروعا .4

البحث  قافةثلمشروع نشر  التوجيهية اللجنةالعالي  والتعليم  وزارة التربية مجل  البحث العلمي شكل
 افقالمو  ( والمنعقد يوم الخمي ورة الرابعةالد) ولاأل اجتماعهفي ، وذلك التعليم العامالعلمي في 

  .م1/05/5101
  

 :التوجياية أعضاء اللجنة 
 .ا   ذياب رزق  سهيل د. أ   .رئيس 
 للرئي  نائب ا   يري النو  ع د هللا د. خالد.  
 عضو ا   العريني الدين أحمدد.  هاء. 
  عضو ا   عودةمحمد د. رحمة. 

 

 :التوجياية اللجنةماام  
 المشروع مراحل جميع وتنفيذ إدارة على اإلشراف. 
 م 5102م/  5102لعام  للمشروع سنويةإعداد الخ ة ال. 
 تنفيذها.ابعة متشراف على تنفيذية باإلاقتراح أنش ة وفعاليات المشروع، وتكليف أعضاء اللجنة ال 
  مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العامإعداد دليل. 
 بالمشروع الخاصة العمل وورش االجتماعات عقد على اإلشراف. 
  الالزمة لتنفيذ المشروع.إعداد المواد التدري ية 
 العاشر( الصف –البحث العلمي التفكير و مهارات ) إعداد المواد اإلثرائية. 
 .إعداد النشرات البحثية 
 لواردة ا نصف السنوية تقييم سير العمل في المشروع من خالل تقارير اإلنجازعقد االجتماعات ل

 من رئي  اللجنة التنفيذية.
 .القيام  زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع 

 :للمشروع التنفي ية اللجنة .2
 التعليم العام لمي فيالع لمشروع نشر ثقافة البحث نفيذيةللجنة التاي وزارة التربية والتعليم العال شكلت

 .م1/5/5102  تاريخ من اإلدارات التربوية المذكورة أدناه
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 :التنفي ية أعضاء اللجنة 
  .ا  اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي   ريما الخ يبأ  .رئيس 
  .عضو ا   ت التربويةللتقنيااإلدارة العامة  سامة عامرأمحمد د. 
  .عضو ا.   عليم العامتللاإلدارة العامة  الحاج أحمد حناند 
 عضو ا.     دائرة المناهج أ. فا مة الخالدي 
 عضو ا.   ألنش ة التربويةاإلدارة العامة ل  أ. محمد المزين 
 عضو ا.   التربوية إلداراتاإلدارة العامة ل  أ. سليمان شعث 
 عضو ا.   التربوي  خ يطلعامة للتاإلدارة ا  أ. أكرم صالح 
  عضو ا.   عالقات العامةاإلدارة العامة لل أ. خالد الجرجاوي 

 :التنفي ية ماام اللجنة

 ة التوجيهيةبالتنسيق مع اللجن واألنش ة البحثية المرافقة ،جميع مراحل المشروع اإلشراف على تنفيذ ،
الواردة و لمشروع ابوية مشاركة في تنفيذ المكلفة  ها كل إدارة تر  واألنش ةإلجراءات اوذلك حسب 

 في الخ ة السنوية للمشروع.
 تقارير اإلنجاز الواردة من لجنة و  ،الزيارات الميدانية متابعة السير في مراحل المشروع من خالل

 البحث العلمي في المديرية.
  مل لجنة ر ععلى سياإلشراف في كل مديرية بالتنسيق مع قسم و  ،يشرف رئي  اللجنة التنفيذية

 فيها.البحث العلمي 
 علمي في كل مديريةالبحث ال نةيقوم رئي  اللجنة التنفيذية  تزويد اللجنة التوجيهية بقائمة أعضاء لج 

 وتخصصاتهم. ومدرسة مشاركة في المشروع
  ة للمشروع. لإلنجاز، وتسليمة للجنة التوجيهي نصف سنوي يقوم رئي  اللجنة التنفيذية  إعداد تقرير 
 مجل  و بأية أعمال وأنش ة مستحدثة وضرورية للمشروع حسب توجيهات اللجنة التوجيهية  القيام

 البحث العلمي.
 ،عاليات المشروعوف يتم التنسيق  ين اإلدارات التربوية المشاركة في اإلشراف على تنفيذ أنش ةمالحظة: 

 م.5102/5102وذلك حسب الخ ة السنوية للمشروع لعام 
 اف والتأهيل التربو :اإلدار  العامة لإلشر  .3
 :الماام 

  لبحث للجان ا دورات تدري يةو عقد ورشة عمل للجان البحث العلمي في المديريات اإلشراف على
 . مهارات البحث العلمي حول المشاركة في المشروع العلمي في المدار 

  لى  ها عوتدريفي المدار  التي يوجد فيها صفوف عاشر اإلشراف على تكوين الفرق البحثية
 ، وتنسيق مواد ورش العمل والدورات التدري ية.مهارات البحث العلمي
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 جرائها.إ ةبالبحوث االجرائية، وكيفيالعاملين في المدار  تعريف عقد لقاءات ل اإلشراف على 
 هدف  ي يوجد فيها صفوف عاشر الت مدار في الولقاءات  المشاركة في اإلشراف على عقد ندوات

 .المدار هذه لدى العاملين في  ميثقافة البحث العل تعزيز
 عمل لجان البحث العلمي في المديريات. متابعة 
 .المشاركة في تحكيم أبحاث ال لبة 
 تزويد المجل  بمشكالت بحثية من واقع العملية التربوية. 

 :اإلدار  العامة للتعليم العام .4

 :الماام
 العلمية في المدار  البحوث إجراء على اإلشراف. 
 ل لبة.بايام دراسية خاصة أو   ال يإلعداد لمؤتمر علمي المشاركة في ا 
  ميثقافة البحث العل تعزيزالمشاركة في اإلشراف على عقد ندوات ولقاءات في المدار   هدف. 
  .اإلشراف على أنش ة البحث العلمي في المدار  الخاصة 

 

 اإلدار  العامة للتقنيات التربوية: .0
 :الماام
  علمية.ية الخاصة بالمشاريع الاإلشراف على األنش ة ال ال 
 في كل مديرية ومعارض الكتب د المعارض العلميةاإلشراف على عق . 
 نولوجيةوالمشاريع التك ،ج المعرفةومسابقة تا ،العلمي واال داع اإلشراف على عقد مسابقة اال تكار. 
  في المدار . البحث العلميأندية  تشكيل وعملاإلشراف على 

 :طة التربويةلألنش العامة اإلدار  .5
 :الماام
 في المدار على المسابقات البحثية  اإلشراف. 
 خاصة.والمراكز البحثية العلمية ال الوزارات على زيارات ال لبة للمراكز البحثية في الجامعات اإلشراف 
 خاصة بالبحث العلمي في كل مدرسة. على عقد إذاعة مدرسية يوم واحد في األس وع اإلشراف 
  واأليام الدراسية والمؤتمرات العلمية ال ال يةشراف على المعارض العلمية المشاركة في اإل. 

 :لإلدارات التربوية العامة اإلدار  .7
 :الماام
 في المدار  التي يوجد فيها صفوف عاشرنوادي البحث العلمي  اإلشراف على أنش ة. 
 ساسيات البحثالمشاركة في اإلشراف على عقد ندوات لمدراء المدار  والمعلمين للتعريف بأ 

 .والبحوث اإلجرائية وكيفية إجرائها ،العلمي
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 لنشر مواضيع حول البحث العلمي في المجلة التربوية " فكرة". تخصيص مساحة 
  نش ة البحث العلمي في المدار  في المجلة التربوية" فكرة".أإ راز 
  بحاث ال لبةأالمشاركة في تحكيم. 

 :التربو   للتخطيط العامة إلدار ا  .3
 :امالما

 ل لبة د ااعدوأ وتخصصاتهم  معلميهاو  ،األساسي العاشرالموجود  ها صفوف مدار  الاد عدأ  حصر
 في كل مديرية ومدرسة.

  في كل مديرية ومدرسةوتخصصاتهم  والدكتوراه من حملة الماجستير اد المدرسينعدحصر أ. 
  المشروع. اركة فيالصف العاشر المشاركين في الفرق البحثية في كل مدرسة مش  لبة أعدادحصر 
  لنشر ثقافة البحث العلمي في المدار . المشاركة في وضع الخ ة السنوية لمشروع 
 المشاركة في المشروع حصائيات حول أنش ة البحث العلمي في المدار إعداد إ. 

 :للعالقات الدولية والعامة العامة اإلدار  .2
 :الماام
 اصة النشرات الخ ال روشورات،التدري ية،  المواد، األدلةو باعة  المشاركة في تنسيق وتصميم

 .بالمشروع
 العام التعليم في العلمي البحث ثقافة نشر مشروع تنفيذ وأهمية أهداف القيام بحملة توعوية إل راز. 
 ةمدرس كل في العلمي بالبحث خاصة األس وع في واحد يوم مدرسية إذاعة عقد على اإلشراف. 
  الخاصة بال لبةتمرات العلمية واأليام الدراسية اإلشراف على التحضير واإلعداد للمؤ. 
 والوزارات على زيارات ال لبة لمراكز البحث العلمي في الجامعات اإلشراف. 
  في المدار . ، والمسابقات البحثيةلتحضير واإلعداد للمعارض العلميةااإلشراف على 
 المناهج:وحد   .45

 :الماام
  النشرات الخاصة بالمشروعو ال روشورات، و ية، المواد التدري و األدلة، إعداد المشاركة في. 
 للجان البحث العلمي في المديريات والمدار   عقد الدورات التدري ية المشاركة في اإلشراف على

 .والفرق البحثية
 لمدار .اقاءات والندوات الخاصة  نشر ثقافة البحث العلمي في لالمشاركة في اإلشراف على عقد ال 
 :المدير ة البحث العلمي في لجنة .44

ورئي  قسم  ئب الفنيالنا  ين كل مديرية بالتنسيق فيوتحديد رئي  لها جنة للبحث العلمي يتم تشكيل ل
 وأالدكتوراه  ةدرج لةم)األولوية لح ربعة مشرفين تربويينأجنة من لاإلشراف التربوي، بحيث تتكون ال
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تكنولوجيا بية اإلسالمية، الحاسوب و في تخصصات العلوم والرياضيات، اللغة العربية والتر  الماجستير(
تعقد ورشة  نأعلى التقنيات التربوية في المديرية، المعلومات، االجتماعيات، وعضو خام  رئي  قسم 

جراءاته عضاء اللجنةعمل أل   ساعات )شهر أغس  (. 3 مدتها للتعريف بالمشروع وا 
 :الماام
  نسيق مع بالت المشاركة في المشروع ر المداتشرف اللجنة على تشكيل لجنة البحث العلمي في

 .مدير المدرسة، وتحديد رئي  لها
  مشاركة للجنة البحث العلمي في المدار  الفي مهارات البحث العلمي تدري ية  دورةبعقد تقوم اللجنة

 في المشروع.
   وعفيذ المشر المشاركة في تن ُتشرف اللجنة على تنفيذ مراحل وأنش ة وفعاليات المشروع في المدار 

تتابع تنفيذ و  ،المشاركة في تنفيذ المشروع  بقا  لألنش ة والفعاليات الواردة من اإلدارات التربوية
 المشروع من خالل الزيارات الميدانية

  العاشر في كل مديرية للمشاركة في تنفيذ المشروع الصف من مدار   مدار تحدد اللجنة أربع
رف مشرف تربوي واحد من أعضاء لجنة البحث للذكور ومدرستين لإلناث(، بحيث يش مدرستين)

العلمي في المديرية على مدرسة واحدة، ويشرف رئي  قسم التقنيات في المديرية على تنفيذ المشاريع 
 العلمية في المدار  المشاركة في المشروع. 

  خالل  من عاشرالتعزيز ثقافة البحث العلمي في المدار  التي يوجد  ها صفوف تتابع اللجنة
 .بالتنسيق مع المشرف العام على كل مدرسة لقاءات والندوات التي تعقد في هذه المدار ، وذلكال
 لبحث العلمي.خاصة باالثرائية اإلمادة للنة على تلقي  لبة الصف العاشر في كل مديرية جتشرف الل 
  على تشكيل نوادي البحث العلمي في مدار  الصف العاشر ومتابعة أنش تها، وذلك تشرف

 لتنسيق مع المشرف العام على كل مدرسة.وبا
  المشروعيات أنش ة وفعالفي المديرية من  لما تم إنجازه نصف سنوي يقوم رئي  اللجنة  إعداد تقرير 

 .ويسلم لرئي  اللجنة التنفيذية
   اإلشراف على تحكيم أبحاث ال لبة وترشيح عدد منها للمشاركة في مؤتمر البحث العلمي ال ال ي

 السنوي.
 عقد يوم دراسي ومعرض علمي سنوي في كل مديرية. شراف علىاإل 
 سابقات البحثية في كل مديرية.مجراء الإ اإلشراف على 
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الجاات المشاركة في  الفئة المستادفة م2545/  2540الفتر  ال منية للتنفي  اإلجراء
 2 4 42 44 45 2 3 7 اإلجراءمتابعة تنفي  

تشكيل لجنة البحث 
 .ي كل مدير ةالعلمي ف

ار  العامة لإلشراف، اإلد  .التربو وم المشرفوم         
النائ  الفني، رئيس 

 .قسم اإلشراف
ورشة عمل عقد 

للتعر ف بالمشروع 
جراءاته  .وا 

أعضاء لجنة البحث         
  .العلمي في المدير ة

اللجنة التوجياية، 
إلدار  العامة لإلشراف، ا

 .رئيس قسم اإلشراف
 

 
 :المدرسة في العلمي بحثال لجنة .42
 :الماام 

 البحث ةلجن من الواردة العلمي البحث وفعاليات أنش ة جميع تنفيذ على باإلشراف اللجنة تقوم 
)  تدري ية ساعة 05، وذلك بعد تلقيها دورة في مهارات البحث العلمي مدتها المديرية في العلمي
 .(س تم رشهر 

 بحيث ةالمدرس مدير مع وبالتنسيق المديرية في علميال البحث لجنة ق ل من اللجنة رئي  يحدد 
 .اللجنة أعضاء أحد هو رئيسها يكون 

  تشكيل نادي البحث العلمي. في المدرسة العلميالبحث لجنة تقوم  
  ر() الصف العاش قين والموهوبينفو من ال لبة المت ةبحثي تشكيل فرق  علىتشرف اللجنة. 
   ارات البحث العلمي ألعضاء الفرق البحثية. في مه ةتقوم اللجنة العلمية بعقد دور 
  .تشرف اللجنة على عقد ندوات ولقاءات في المدرسة حول ثقافة البحث العلمي 
  ألعمال اللجنة وُيسلم إلى رئي  لجنة البحث العلمي  نصف سنوي ُيعد رئي  اللجنة تقرير إنجاز

 في المديرية.
 

 

الجاات المشاركة في  لفئة المستادفةا م2545/  2540الفتر  ال منية للتنفي  اإلجراء
 2 4 42 44 45 2 3 7 اإلجراءمتابعة تنفي  

تشكيل لجنة البحث 
العلمي في المدارس 
 .المشاركة في المشروع

لجنة البحث العلمي في  .المعلموم         
 .المدير ة

دور  تدر لية في ماارات 
 .البحث العلمي

أعضاء لجنة البحث         
  .المدرسة العلمي في

لجنة البحث العلمي في 
 .المدير ة
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 :الفر  البحثية .43
 بحيث ال  ،وقين والموهوبينفة من ال لبة المتبحثي مشاركة في المشروع فرق  كل مدرسة تشكل في

 في كل فريق بحثي.ها عن خمسة فرق  واقع خمسة  الب عدد يزيد
  البحثساعة في مهارات  05ة مدتها دور  ) شهر يناير( الفرق البحثية في إجازة نصف السنةتتلقي 

 العلمي.
 .تقوم الفرق البحثية  إجراء األنش ة البحثية المقترحة 
  والمعارض  يام الدراسيةواأل المؤتمر ال ال ية في البحثي  نتاجاتهميشارك أعضاء الفرق البحثية

 العلمية.
 

المشاركة في  الجاات الفئة المستادفة م2545/  2540الفتر  ال منية للتنفي  اإلجراء
 2 4 42 44 45 2 3 7 اإلجراءمتابعة تنفي  

ي ف تشكيل فر  بحثية
المدارس المشاركة في 

 .المشروع

الطلبة الموهوبوم         
 .والمتفوقوم 

لجنة البحث العلمي في 
 .المدير ة والمدرسة

ة في يدور  تدر ل
 .ماارات البحث العلمي

البحث العلمي في لجنة   .أعضاء الفر  البحثية        
 .المدير ة والمدرسة



 دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام  
 

  

50 
 

  
 

 مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العامالمشاركة في لعناصر لمخطط هيكلي 
 مجلس البحث العلمي

 اللجنة التوجياية للمشروع شكل

 والمشكلة مم قلل الو ار  اللجنة التنفي ية للمشروععمل مراحل المشروع وعلى سير شرف على ت  

 ل ممتتشك
 

        المناهج وحد   اإلدار  العامة    اإلدار  العامة للعالقات       اإلدار  العامة        اإلدار  العامة     اإلدار  العامة       إلدار  العامةا  اإلدار  العامة لإلشراف                       
   للتخطيط                  الدولية       لإلدارات التربوية        للتعليم العام    للتقنيات التربوية   التربويةلألنشطة      والتأهيل التربو                           

 
 أعضاء( 0)  في كل مدير ةوالم شكلة لبحث العلمي الجنة مع  والتنسيق تواصلت شرف على أنشطة البحث العلمي في المدير ات بال

 أعضاء( 0)  مشاركة في المشروعفي كل مدرسة والم شكلة لجنة للبحث العلمي مع  أنشطة البحث العلمي في المدارس بالتنسيقرف على شت  

 مقترحة لطلبة الصف العاشربحثية أنشطة ت شرف على 

 األنشطة البحثية المقترحة لطال  الصف العاشر

 
  معارض علمية  أيام دراسية  طاللي مؤتمر علمي  مسابقات بحثية    ارات لمراك  البحث العلمي     إ اعة مدرسية  مشار ع علمية    أورا  عمل بحثية     ةثرائيإماد                          
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 لثالثافصل ال
 التفكير العلمي

 قوم والموهوبوم:فو الطلبة المتأواًل:  
 :لمتفوقوم االطلبة  .4

رون ظهويُ  العام، أو في مجال أو أكثر من مجاالت المواهب الخاصة، ذكاءال لبة المتميزون في الهم 
فع في مرت ى ويتسمون بمستو  اإل داعية، السمات اهتمامات وسمات شخصية غير عادية بما في ذلك

 التحصيل األكاديمي واالستعداد العلمي.
 الطلبة الموهوبوم: .2

 ميز االموهوب الذي يقدم أداء  مت بشخاص مهنيين مختصين، وال الأهم  لبة يتم اكتشافهم من ق ل 
 .من ال لبة في المجموعة العمرية التي ينتمي إليها هموازنته بغير  ىلد
 :لمتفوقيمطلبة الموهوبيم واطر  الكشف عم ال .3

 .اختبارات الذكاء 
 .اختبارات التحصيل الدراسي 
 .ترشيح المعلم 
 مقايي  التقدير. 
 مالحظات اآلباء. 
 .تقدير األقران 
 ر اال تكاري.محك التفكي 
 .محك الموهبة الخاصة 
 جمنتمحك األداء ال. 
 :المتفوقيمالموهوبيم و خصائص وسمات معلم  .1
 :يجب أن يتصف معلم الموهوبين بمجموعة من الخصائص والسمات على النحو التالي    

 يحترم األذكياء ويتجاوب معهم. أن يكون ذكي ا 
  من اختصاصه. عرفة المختلفة متمكن افي فروع الموافر الثقافة و أن يكون واسع اال الع 
  خم  سنوات.أن تكون لدية خ رة في مجال التدري  ال تقل عن 
 .أن يكون من الحاصلين على مؤهالت تربوية عالية 
  ا اجتماعي ا وانفعالي ا أن يكون القرار والقدرة  ذواتخالديه روح المبادأة و من نفسه وقدراته  واثق ا ،ناضج 

 على اإلنجاز.
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  تجريب راءهم ويقدر أنش تهم االستكشافية، ويشجعهم على الآ ويتق ل المتفوقينو الموهوبين  حترميأن
 سئلتهم.أوالتعلم الذاتي، وال يتذمر من كثرة 

 المبادئ التي يج  مراعاتاا عند تدر س الموهوبيم والمتفوقيم: .0
 :من المبادئ التي يجب مراعاتها عند تدري  الموهوبين والمتفوقين

  تدري .لشرح والبطء في الم بسرعة وعدم الحاجة للتكرار في اعلى التعلأو المتفوق ب قدرة الموهو 
  جراء األبحاث والتجارب. و المتفوق أالموهوب قدرة  على التعلم الذاتي وا 
  جا تها.إ، والتي قد يعجز المعلم عن و المتفوق أالموهوب كثرة األسئلة واالستفسارات التي ي رحها 
  تعلم عن  ريق الفهم ال الحفظ.ي الموهوب أو المتفوق 
  زيادة المعلومات. الموهوب أو المتفوق يتسم  
  على المالحظة و سرعة إدراك العالقات. الموهوب أو المتفوق قدرة 
 الرغبة في االعتماد على النف ، والجدية في العمل والدافعية لإلنجاز. 

 اا: طر  التدر س واألمور التي يج  على معلم الموهوبيم التركي  علي .5
 .أسلوب الحوار والمناقشة والعصف الذهني 
 حل المشكالت. أسلوب 
 .التعلم الذاتي 
  .التركيز على األسئلة ذات النهايات المفتوحة 
  ُنمي مهارات التحليل والت  يق والتركيب والتقويم.األنش ة التعليمة التي ت 
  كسابه مهارا الموهوب أو المتفوق تنمية قدرات  ت البحث واال الع.على التفكير الناقد، وا 
  .اال تعاد عن أسلوب التلقين والحفظ 

 :ومااراتهثانيًا: التفكير 
 مفاوم التفكير: .أ

ع هم موضو ف أو محاولة أو اتخاذ قرار التفكير هو نشاط عقلي يقوم به الفرد عندما يريد حل مشكلة
 ما، وهو عملية فردية مستقلة تتأثر بال يئة االجتماعية والثقافية للفرد.

 ص التفكير:خصائ . 
 .التفكير سلوك موجه ومقصود التخاذ قرار أو حل مشكلة أو فهم موضوع 
 التفكير يحدث فردي ا. 
 .التفكير يتأثر بال يئة االجتماعية والثقافية للفرد 
 التفكير يت ور ويرقى  نضج الفرد، ونمو خ راته السابقة. 
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 أنواع التفكير: .ج
 من التفكير، من أهمها: أنواع اوأساليب متنوعة ينتج عنها يفكر الفرد ب رق 

 .التفكير العلمي 
 .التفكير الناقد 
 .التفكير اإل داعي 

تفكير ن مهارات الا ممتمكن   كلما كان الفرد ألنههناك ترابط  ين هذه األنواع الثالثة من أنواع التفكير، 
ا ييم نفسه لى تقأقدر ع فردكلما كان ال ،على النظرة الموضوعية لألمور العلمي، والتي تعتمد أساس 

اوتقييم اآل اآلخر إلى ، وهذا ما يدفعه  ين الحين و لمهارات التفكير الناقد خرين مما يجعله أكثر إدراك 
نجازاته وتقييمها إلى أ  يتمكن من اإلتيان بشيء جديد وهذا هو اإل داع. نمراجعة أعماله وا 

 

 ماارات التفكير: .د
 ماار  التصنيف: .4

االختالف للتشابه و  شياء أو الوحدات في مجموعات وفق اعلى جمع األ توصف هذه المهارة بأنها القدرة
 . ينها، بحيث تتضمن كل مجموعة وحدات ذات خواص أو صفات مشتركة فيما

 مثال:          
 

 س ب التصنيف في مجموعة واحدة المجموعة
 من مكونات الجهاز الهضمي  لعوم أمعاء، ، فم،معدة

 سيةألوان أسا أصفر أزرق، أحمر،
 عواصم عربية القاهرة،  يروت، دمشق، الخر وم

 

 ماار  المقارنة: .2
 االختالف  ين شيئين أو أكثر عن  ريق تفحص تساعد هذه المهارة على معرفة أوجه الشبه وأوجه

العالقات  ينهما، والبحث عن نقاط االتفاق ونقاط الخالف، ورؤية ما هو موجود في إحداها ومفقود 
 في اآلخر.

 مثال:        
سيط ورقي و   بعان علىويُ  صور على يحتوي   ين الكتاب والصحيفة حيث كالهماشبه هناك أوجه 
 منهما. كل وعناصر وأوجه االختالف في محتويات أو إلكتروني،

 :العصف ال هني ماار  .3
التالي بنوع من التفكير يتم في إ ار جماعي  ين مجموعات صغيرة  هدف إثارة األفكار وتنوعها و 

 فكار الجديدة التي تؤدي إلى حل للمشكلة مدار البحث.د قائمة من األتولي
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 :قواعد العصف ال هني
 .ينفذ العصف الذهني بشكل جماعي مع تحديد منسق للمجموعة 
 .عدم انتقاد األفكار التي ي رحها أعضاء المجموعة مهما كانت بسي ة 
 ا.إلى نوعه االلتفاتكار دون تشجيع أعضاء المجموعة على إع اء أك ر عدد ممكن من األف 
  األفكار الم روحة ملك للجميع، حيث يمكن ألي من المشاركين ت ويرها أو رب ها بغيرها

 من األفكار.
 ؟تحسين ال يئة المدرسية في مدار  الق اع: كيف يمكن مثال         

 :بعض اإلجابات المحتملة          
 .المحافظة على ممتلكات المدرسة 
 للمهمالت في األماكن المناسبة من المدرسة. تحاويا توزيع 
 .االهتمام باألشجار داخل المدرسة وتقليمها وريها باستمرار 
 .المحافظة على نظافة دورات المياه 
 ................................ 
 ................................ 

 ماار  اللدائل والخيارات:  .1
عل ال الب جوبدائل كثيرة ومحتملة لتفسير موقف ما، بحيث تلبحث عن خيارات في ا ذل الجهد هي 

 من االقتصار على  ديل أو حل واحد للمشكلة. يفكر بشكل شمولي  دال  
 

 :مثال        
اأحد األشخاص  قا ل شخص م لغ  أيالشخص هذا  مع لمساعدة مالية، ولكن ال يوجد محتاج 
 ؟هذا المحتاج اعدةلمس هفما ال دائل والخيارات التي أمام من المال،

 ه أشياء عينية.ؤ إهدا 
 لمساعدته. ةإرشاده إلى الجهة المناسب 
 الدعاء له. 
 ..................................... 

 ماار  االستنتاج: .0
مهارة يتم من خاللها الوصول إلى تفسيرات واقعية ومحددة  ناء  على المالحظات الحالية، وثراء 

 أو الظاهرة.الخ رات السابقة حول الموضوع 
 :مثال        

 تزايد أعداد مح ات تكرير المياه العذبة في غزة.         
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  :االستنتاج
 ازياد ملوحة المياه في غزة، وقلة المصادر ال  يعية للمياه العذبة.          
 ماار  التوقع: .5

و التخمين لة منه لالفتراض أاجتهاد يقوم به الفرد عندما ال تتوفر لديه المعلومات الكافية في محاو 
 ردق لذا ينبغي أن يكون الفرد موضوعي ا وواقعي اوالقضايا التي يمر  ها،  حول بعض المواقف

ومات نيت هذه التوقعات على معلأن يعلم بأن التوقعات قد تخ ئ وقد تصيب، ولكن إذا  ُ و اإلمكان، 
 دقيقة فإن النتيجة أقرب إلى الصحة.

 مثال:        
للقرآن  وتهعند تال شخصكن هناك حركات في اللغة العربية، فما هي النتائج المتوقعة لللو لم ت
 الكريم؟

   الكثير من النا . دصعب القراءة عنت 
   كثر األخ اء في القراءة والتالوة.ت 
 .يختلف المعني في األلفاظ 
   في اآلراء. ختالفاالكثر ي 

 ماار  التحليل: .7
أو األشياء إلى أجزائها األولية، ثم تفريعاته  األحداثعات أو تجزئة الموضو  مهارة يتم من خاللها
التالي فهمه بجزيئاته أمكن التفكير في كل منها بشكل مستقل، و إلى  شيءمنا أي التفصيلية، فإذا قسّ 

 بصورة أفضل.
 خطوات التحليل:      

 ة التي يتكون منها الموضوع.ء  تحديد األجزاء الرئيسال د :المستوى األول 
 السابقة. األجزاءاالنتقال إلى تحديد مكونات كل جزء من  :ستوى الثانيالم 
 :اني جزأ كل جزء من المستوى الثيمكن التوسع في التحليل عند الحاجة بأن يُ  المستوى الثالث

 .مكوناته الصغرى  ىإل
 مثال:       

اصرها عن إلى المشكلة هذه يتم تحليلمن أهم أسباب الوفيات في العالم،  السياراتتعد حوادث 
 على النحو التالي: وجزئياتها
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 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول
 

 السائق
 السرعة والتهور في القيادة. عدم التقيد بأنظمة السير.

 ق ع اإلشارة الضوئية. قيادة السيارات دون السن القانونية.
 قف.عدم الوقوف عند إشارة التو  اإلرهاق وقلة النوم.

 
 
 السيارة

  التهاون في صيانة السيارة.
 أع ال في السيارة.

 .تع ل في كوابح العجالت في السيارة
 تحميل السيارة بأحمال فوق  اقتها.

 اإل ارات مستهلكة.
 
 

 ال ريق

  رق غير مع دة.
  رق ضيقة.

 الحفريات. ةكثر 
 ال رق ذات مسرب واحد.

 شادية. رق دون لوحات إر 
 

 ماار  التقييم: .3
مهارة يتم من خاللها الحكم على األفكار أو األشياء أو النشا ات من حيث القدرة أو القيمة أو 

ومن المعروف أنه من السهل إ الق الحكم على أي شيء بشكل سريع فنقول أنه جيد أو  ،النوعية
يق قد يكون هذا التقييم غير دق رديء، دون أن يكون لدينا س ب إلصدار هذ الحكم، وفي هذه الحالة

أو خا ئ، ولكن إذا فكرنا لماذا هذا جيد أو رديء وحددنا األسباب، ألصبح التقييم الذي توصلنا 
  إليه يدعم ما لدينا من أفكار، أو يغير حكمنا عليه.

 :أسالي  التقييم 
اإع اء ر األسلو  األول:  سهل،  ، قوي،، جيد، رديء، ضعيفأي أو تقييم مثل: ممتاز، جيد جد 

 .مع توضيح الم ررات ......صعب، واقعي، خيالي،
لم معايير الكتاب الجيد، معايير المع :وضع معايير عامة للحكم على شيء معين مثل األسلو  الثاني: 

 المتميز.
 خطوات التقييم: 

 تحديد الموضوع أو الشيء المراد تقييمه. .0
 أو سل ية.تحديد مواصفاته وما يتميز به من جوانب إيجا ية  .5
اإصدار الحكم، و  .3  ت ين من إيجا يات أو سل يات.ما يإلى  وضع الم ررات لهذا الحكم استناد 
جراء أإلى  تجزئتهويق ل التجزئة، يمكن  امتشعب  إذا كان الموضوع  .1 السابقة  خ واتالجزاء رئيسية وا 

 .على كل جزء
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 مثال:      
 :ي مكتبة جامعته، فكتب التقييم التالي ين رأيه فلب من أحد  الب الجامعات أن يُ  ُ        
 

 التلر ر التقييم الموضوع
 حديث وواسع وك ير ويحتوي على جميع مت لبات المكتبة. ممتاز ينالم 

تحتوي مجموعاتها على الكثير من مصادر المعلومات، وهذه المصادر منظمة  جيد المقتنيات والتنظيم
 .(ويوفر فيها فقط فهرسين ) المؤلف والعنوان

ضعيف  الخدمة المرجعية
 ى المستو 

عدد موظفي المكتبة قليل، وال يتوفر مختص للخدمة المرجعية، و توجد 
 صعوبة في الحصول على إجابة عن التساؤالت المرجعية.
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 رابعال فصلال
 البحث العلمي

  :هميته وخصائصهأو البحث العلمي  :أوالً 
 البحث العلمي: .أ

 دراسة الباحث من أجل شخص ُي لق عليه م يقوم بهمنظّ  كري ف نشاطالبحث العلمي بأنه  ُيعرف
 بغية (حثمنهج الب) سمىمنظمة تُ   ريقة علمية باتباع ُتعالج (،مشكلة البحث) سمىمشكلة معينة تُ 

 ومن ثم الوصول إلى ،المشكلة لعالج مالئمة لوصول إلى حلولاكتشاف حقائق أو عالقات جديدة ل
 .(نتائج البحث)سمى يوهذا ما للتعميم قا لة نتائـج 

  :ة البحث العلميأهمي . 
 ن مناإلنسا حياة تسهيل يتم وبه والجهل، والمرض والفقر الجوع العلم قادر على حل مشكالت

 لبحثا تظهر نتائج تي يحتاجها اإلنسان، وقدالخالل االختراعات المتنوعة في شتى المجاالت 
 .أو اقتصاديةمنفعة نفسية أو جسدية أو اجتماعية العلمي على شكل 

 ويمكم إيجا  أهمية البحث العلمي في النقاط التالية:    
 تفسير الظواهر ال  يعية والتن ؤ  ها عن  ريق الوصول إلى تعميمات وقوانين عامة. .0
 .واألفكار والمذاهب لآلراء النقدي التفسير .5
 .شتى مناحي الحياةإيجاد الحلول للمشكالت التي تواجه اإلنسان في .3
ملية التجديدية التي تمارسها األمم والحضارات لتحقيق واقع عملي يحقق رفاهيتها يسهم في الع .1

 وسعادتها.
 يؤدي إلى فهم جديد للماضي في س يل ان القة جديدة للحاضر ورؤية استشرافية للمستق ل. .2
  خصائص البحث العلمي: .ج

 عمل هادف ومنظم. .0
 يعتمد على المعايير والمنهجية العلمية المتعارف عليها. .5
 .القدرة على التحقق واإلثبات، و متاز بالمصداقية والموضوعيةي .3
مكانية تعميم النتائج، و يتصف بالمن قية والمرونة .1  .ا 
  :أنواع البحوث العلمية :ثانًيا
  :تعددت وتنوعت تصنيفات وأنواع البحوث، وتقسم البحوث إلى نوعين     
 طليعتاا وغرضاا: حس  .أ

 :)البحتة( البحوث األساسية .0
ثراء الظواهر، فهم في إلى التعمق تهدف النظرية، البحوثمن  وهي نوع  التراكمية اإلنسانية المعرفة وا 
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العلوم ال  يعية النظرية، ا ما يكون ن اقها في مجاالت للبحوث، وغالب   جديدة واكتشاف مجاالت 
ترة قد فللعامة إال بعد  ال تكون محسوسة وملموسة اهذه البحوث هو أن معظم نتائجه يميزوأهم ما 

واهر التي توصل إليها اإلنسان والعالقات  ين ظ تناول النظريات العلميةت األنه جيلا عن تزيد أحيان  
القائمة  المعارف ت وير خالل من سواء البحتة العلمية المعلومات تنمية إلىوتسعى  ،الكون المختلفة

أبحاث مثل  قائمة نظريات من جديدة نتائج استخالص خالل من أو جديدة، معارف وا تداع
 .والفيزياء النظرية الرياضيات

 البحوث التطليقية: .2
الكيمياء سة و الهندو استخدام النظريات في مجال العلوم ال  يعية الت  يقية مثل ال ب  علىقوم ت

، وأهم ما يميز هذا الفرع هو أنه بحث موجه لحل مشكلة قائمة أو إلى ت وير والزراعةوالفيزياء 
وتظهر نتائج البحث العلمي الت  يقي بشكل سريع وملحوظ، ويتولى القيام  ،ةمنتج أو خدمة جديد

به مؤسسات البحث والت وير في الق اعين العام والخاص، ويمكن أن يوجد في الجامعات بعض 
 .من أوجه البحوث الت  يقية

 البحوث التقويمية:   .3
 لفةالمخت ال رامج أو ةالنشا ات العلميهي البحوث التي تهدف إلى الحكم على مدى فاعلية 

هذه البحوث  جونتائ، وأساليبه لعملاوت وير  المستمر والتحسينللعالج  المناسبةواقتراح الحلول 
 .المجاالت االجتماعية والتربوية هذه البحوث فيتستخدم ما وغالب ا ، بظروف الدراسة دةو محد

  البحوث العملية اإلجرائية: .1
 إجراءات  المتصلة للمشكالت عليها االعتماد يمكن لحلو  إلى للوصولتهدف  علمية بحوثهي 
 بحاث غيروهذه األ المعيقات ذات الصلة   يئة العمل، تدارك المتعلقة بالباحث، حيث يتم العمل
 .محددة لمشكلة حل إيجاد إلى تسعى كونها للتعميم قا لة نتائج إلى بالتوصل معنية

 

 :ة(النوعي) الكيفية ثو البح .2
حثية قائمة ب أساليبستخدم إلى النتائج ب رق غير إحصائية أو كمية، وت التي تصل البحوثهي 

سعى إلى ، وتافي ال يئة ال  يعية دون االعتماد على فرضيات معدة مسبق   على دراسة الظواهر
إلى عدد  ه تجزئتعلى الصورة الشاملة للموقف ولي   اتركيزه فهم المواقف أو الظواهر من خالل

 .من المتغيرات
  :ث الكميةالبحو   .5

جرى ي أدوات قيا  كمية باستخدامهدف إلى جمع  يانات حول ظاهرة معينة ت التي ثو البح يه
تتم معالجة و  ،على عينة من المجتمع ت  قت ويرها بحيث يتوافر فيها الصدق والثبات، حيث 
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 عللوصول إلى نتائج علمية قا لة للتعميم على مجتم إحصائية ال يانات التي يتم جمعها ب رق 
 .البحث كامال  

 

 البحث: حس  مناهج . 
، هالبحث الذي يقوم ب أو أكثر من المناهج العلمية حسب   يعة اأن يستخدم منهج   للباحثيمكن 

 :وفيما يلي عرض ألهم المناهج البحثية المستخدمة في البحث العلمي
 المناج التجر لي: .4

يتميز و أو نفي تساؤالت البحث،  استخدام التجربة العملية في اثباتهو المنهج الذي يعتمد على 
 تدخل مقصود من ق ل الباحث  هدف إعادة تشكيل واقع الظاهرة أو الحدث، من خالل إجراء 

تتبع أثر لباحث  تغييرات معينة ومن ثم مالحظة أثرها على عوامل أخرى وتفسيرها، حيت يقوم ا
ضبط و  )متغير تابع( رمتغير آخر أو أكثر من متغي المتغير المستقل( علىأحد المتغيرات )
 ستخدم هذا المنهج في العلوم الت  يقية والعلوم اإلنسانية.يُ وغالب ا ما ، المتغيرات األخرى 

 مثال:           
 تيعاباسسرعة  إلىالتعليمية يؤدي أن استخدام الوسائل التربية مجال في يفترض باحث 

 التالية:  تحديد المتغيراتالباحث  الجغرافيا، وقام ال الب في مرحلة الثانوية لمادة
 الوسائل التعليمية. :المتغير المستقل 
 مستوى االستيعاب :المتغير التابع. 

جراء                          وإلجراء هذه الدراسة واثبات أو نفي هذه الفرضية، يقوم الباحث  تحديد فصلين وا 
 التجربة، كما يلي:

 ي  مادة الجغرافيا  دون استخدام الوسائل التعليمية.يتم في هذا الفصل  تدر : ( أ فصل )        
 يتم في هذ الفصل تدري  مادة الجغرافيا باستخدام الوسائل التعليمية.: (   ) فصل        

إجراء   ريق )أ، ب( عن نتائج الفصلين وفي نهاية الفصل الدراسي يقوم الباحث بمالحظة
 تأثير لىإ ن هذا التغير يعودإلح الفصل )ب( فاالختبار، فإذا كان هناك تغير في النتيجة لصا

 عاب.االستيمستوى وهو  المتغير التابع الوسائل التعليمية على المستقل وهو تغيرمال
  :)المسحي( المناج الوصفي .5

ا واهر السلوكية وال  يعية في  يئة معينة، وذلك لمعرفة أسبا هيهتم  وصف الظهو المنهج الذي 
اسبة لها، وباستخدام هذا المنهج يتم جمع المعلومات حول الظاهرة والتالي وضع الحلول المن

ما  غالب ا ين عناصرها، و  وتحليلها  هدف التعرف على واقعها الحالي والعالقات فيما ،المدروسة
 .والتربوية ستخدم هذا المنهج في مجال العلوم االجتماعيةيُ 
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 ثال:م
 ال الب من مادة استفادة ىالثانوية لمعرفة مد إحدى المدار  إجراء مسح ميداني لعينة من  الب

 تكنولوجيا المعلومات.
 أنواع المسح:
 :المسح االجتماعي 

ي مناح يركز المسح االجتماعي على دراسة المشكالت والظواهر االجتماعية التي تغ ي
 .والتربوية حياتنا االجتماعية

 مثال:
 لل فل. نزليةثر مشكلة الب الة على ال يئة التعليمية المأدراسة    
 :المسح التعليمي 

غيرها من و  و رق التدري  ومستوى الذكاء ،بالمناهج التعليميةيهتم بالدراسات ذات العالقة 
 .الدراسات التربوية

 مثال:
 دور المشرف التربوي في رفع كفاءة المعلم التدريسية.   

 :مسح الرأ  العام 
اهات ساسي في قيا  اتجأمنه بشكل حول قضايا محددة، ويستفاد  يهتم  دراسة آراء النا 

 الرأي العام عن مدى الق ول والرفض لموضوع ما أو قرار معين.
 مثال:

 عن  ريق وسائل اإلعالم. االنتخا يةي التي تس ق الحمالت أاست العات الر 
  المناج التار خي: .3

اول رصد نيت ،أو كمي ا اا كيفي  هو المنهج المعني  وصف األحداث التي وقعت في الماضي وصف  
الحالي،  على ذلك الوصف في استيعاب الواقع واالستنادعناصرها وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها، 
 لوم اإلنسانية. هذا المنهج في الع ستخدميُ ما  وغالب ا، وتوقع اتجاهاته المستق لية القريبة والبعيدة

 مثال:            
 .م0213 دراسة أثر االنتداب ال ري اني على فلس ين في نكبة

 

 مناج دراسة الحالة: .د
ر الة المعلم أو األسرة أو المخت يهتم  دراسة حالة معينة  هدف فهم أعمق لتلك الحالة، مثل دراسة ح

جمع المعلومات حول الوضع الراهن للحالة واألوضاع السابقة لها، ومعرفة  ىالمدرسي، ويعتمد عل
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يه من نتائج ال يمكن تعميمها على جميع الحاالت العوامل التي أثرت عليها، إال أن ما يتم التوصل إل
 .األخرى 
 مثال:

 .في محافظات غزة قيا  مدى الرضا الوظيفي عند المعلم
 مستويات البحوث العلمية:: ثالًثا

اا  ينها في الهدف واألسلوب والنهج والتحليل، وتفيم البحوثتختلف   تمستويا دةع لذلك ظهرت بع 
 المستويات:تلك  مللبحوث العلمي، ومن أه

 :صفيالمستوى األول: البحث ال .4
 استخدام على دار  تحت إشراف المعلم وتعتمدهو نوع من البحوث المبس ة ينفذها ال الب في الم

حدد ي وقد المكتبات العامة،   أو التعلم مصادر مركز أو المكتبة المعلومات المناسبة من مصادر
 :ليإ الصفيهدف البحث يو  للمنهاج، لمرافقةالبحثية ا األنش ة خالل من هذه البحوث المعلم
 ر المعلومات المختلفة.دتدريب ال الب على إعداد البحوث العلمية واستخدام مصا 
  وتكوين المهارات لدى ال الب.التفكير تنمية 
 .تنمية شخصية ال الب  تعويده على مهارة اإللقاء واكتساب الجرأة أمام زمالئه 
 ى نفسه وعلى مجهوده الشخصي.تعويد ال الب على االعتماد عل 
 داد ال الب لمرحلة دراسية أعلى.إع 

 المستوى الثاني: ورقة العمل: .2
 أو يحلل بحث يقدم إلحدى المؤتمرات المتخصصة أو األيام الدراسية، وعادة ما يصف تجربة

صدار التوصيات بشأنها لتحكيم ل ورقة العملوتخضع ، مشكلة معينة بغرض عرضها ونقاشها وا 
جازةل أساتذة مختصينمن ق ل   إلقائها في المؤتمر العلمي أو اليوم الدراسي. ق ولها وا 

المدرسة،     البحثية المشكلة في خالل الفرق  من المدرسي  إمكان ال الب :مالحظة هامة
اء خ وات إجر  افيه إعداد ورقة عمل مبس ة ويراعى وبإشراف لجنة البحث العلمي في المدرسة،

 . تم توضيحها الحق االعلمي التي سي البحث
 المقالة العلمية: :المستوى الثالث .3

بحث يتبع المناهج العلمية في البحث  هدف تقصى ظاهرة معينة أو وصفها  هدف نشرها في 
 ونشرها تهاإلجاز ، وتخضع المقالة العلمية للتحكيم من ق ل أساتذة مختصين المجالت العلمية إحدى

 .في المجالت العلمية
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 الرسالة الجامعية: :عالمستوى الراب .1
 األساتذةمن أحد  علمي إشرافبحث لنيل درجة علمية )الماجستير أو الدكتوراه(، يتم تحت 

عدة ) لم يس ق دراستها من ق ل، وغالب ا ما يستغرق وقت   ويال   المتخصصين، ويتناول موضوعات
 .وأشمل ، ومستوى البحث أدقتكون فيه الصفحات والمراجع كثيرةلذلك ( سنوات

 أدوات جمع المعلومات: :رابًعا
التي يستخدمها الباحث للحصول على ع المعلومات، تلك ال رق والوسائل ميقصد بأدوات ج

المعلومات التي يحتاجها في بحثه، وللباحث أن يستخدم أكثر من أداه في بحث واحد، ومن تلك 
كتفي وسن .. إلخ(،.-قةب ا -تحليل محتوى   –اختبارات  - مقا لة -است يان -مالحظة ) األدوات

  بالحديث عن ثالث أدوات وهي:
 المالحظة: .4

على  أر ، وتدوين التغيرات التي ت تعني المشاهدة والمراقبة الدقيقة المخ ط لها لدراسة ظاهرة معينة
تلك الظاهرة مباشرة وقت حدوثها، كمالحظة سلوك ال لبة عند استخدام وسائل تعليمية تكنولوجية 

السلوك فتفاعلها مع بعضها البعض، الكيميائية عند  سلوك المواد و مالحظةأ في تعليم در  ما
 المالحظ أكثر دقة من السماع أو القراءة عنه.

 المقاللة: .2
هي محادثة يقوم  ها الباحث مع فرد أو مجموعة من األفراد ممن تجري عليهم الدراسة  هدف جمع 

 المعلومات حول الظاهرة المدروسة.
 لهذاخارجي، و تأثير  ن للحصول على معلومات فورية من أشخاص معنيين دو  ستخدم المقا لةوتُ 

درين لجمع المعلومات من األفراد غير القا ايض  أعلى عينة ك يرة الحجم، وتستخدم يصعب ت  يقها 
 على الكتابة مثل األ فال واألميين.

 المقاللة الناجحة: إجراءات      
 لة. المقا اختيار الوقت والمكان المناس ين إلجراء 
 .تقديم الباحث نفسه بشكل ل ق  هدف اكتساب تق ل الشخص الذي تتم المقا لة معه 
 صياغة األسئلة و رحها بأسلوب مناسب واإلصغاء لإلجابة وتدوينها أو تسجيلها. 

 االستبانة: .3
، باحثال جابة عنها وا عادتها إلىرسل إلى أفراد عينة الدراسة، ليقوموا باإلتُ  األسئلةمجموعة من 

من دد األفراد، وهناك ع من ك يرةهذه األداة في البحوث التي تستدعي است الع مجموعة  وتستخدم
 نها:مو  االست يان،داد عند إ ع ها  خذاالعتبارات التي يجب األ

  من قي لسلتسفي و ، ومفهومة واضحة االست يان أسئلةأن تكون. 
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  د جمعها من أفراد العينة.االمر  المعلوماتتحديد 
 من األسئلة: نوعانكل األسئلة، حيث هناك تحديد ش 
 :حددة.م  إجاباتدون التقيد حرة   إجاباتالتي تسمح  األسئلةهي  األسئلة المفتوحة 

 :لامث           
  ؟ ....ماذا تقترح،  ؟....في يكأما ر 
  محددة اإلجابةهي األسئلة  المغلقة:األسئلة. 
 مثال:           

  مكتبة في المنزلوجود هل تؤيد:  
 .( ال  )        ( نعم  )   
  ؟مقصف مدرستك االخدمة التي يقدمه ى ما مستو 

ا (  )                   .رضيةمُ غير  (  )      ُمرضية (  )    ُمرضية جد 
 ال يئة المدرسية في مدرستك جيدة: 
 . أوافق بشدةال  (  )  ال أوافق (  ) محايد  (  )  بشدة أوافق (  )  وافقأ (  )                 

 
 أخالقيات البحث العلمي:: خامساً 

لزمالء ا تقتضي أخالقيات البحث العلمي احترام حقوق اآلخرين وآرائهم وكرامتهم، سواء أكانوا من
رات بعض االعتبا وهناك ،الباحثين، أم من المشاركين في البحث أم من المستهدفين من البحث

 :بالنسبة للسلوك األخالقي تتضمن اآلتي
 : لمصداقيةا .4

مات ا فيما تنقله، وأال تكمل أية معلو يجب أن تكون نتائج بحثك منقولة بصدق، وأن تكون أمين  
وأن تتجنب أخذ أبحاث اآلخرين وتنس ها ، ا على ما تظنه قد حصلناقصة أو غير كاملة معتمد  

 يك. إل
 :الخلر  .2

 .لمستوى خ رتك وتدريبك احث مناسب  يجب أن يكون العمل الذي تقوم به في الب
 :السالمة .3

وال  ،بالتجار إجراء أخالقي، وخذ احتيا اتك التحضيرية عند   تعّرض نفسك لخ ر جسدي أوال
 أوماعية، ، االجتالجوية، النواحي الجيولوجيةتحاول تنفيذ بحثك في  يئات قد تكون خ رة من 

ل ، فال تحرجهم أو تشعرهم بالخجاالكيميائية، كما أن سالمة المستهدفين من البحث مهمة أيض  
 .أو تعرضهم للخ ر في موضوع بحثك

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/214294/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/214294/posts
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 :الثقة .1
كثر ونتائج أ حتى تحصل على تعاون أك ر منهم ،حاول  ناء عالقة ثقة مع الذين تعمل معهم

 .أدقة، وال تستغل ثقة النا  الذين تقوم  دراستهم
 :موافقةال .0

ا من حصولك على موافقة سابقة من الذين تود العمل معهم خالل فترة البحث، إذ يجب تأكد دائم  
ين الدخول في ملكية اآلخر   إذا احتجت، فمثال  المراد دراستهم أنهم تحت الدراسةأن يعلم األفراد 

 .عليك الحصول على موافقتهم لذلك
 : ااالنسح .5

ة في من الدراس االنسحابفي لديهم الحق  )عينة البحث(المستهدفون والمشاركون في البحث 
    ل ف.معاملتهم  ما يكونون مت وعين ويجب اا أن المشاركين غالب  ، وتذكر دائم  أي وقت

 :التسجيل الرقمي .1
، بحثدون موافقة المستهدفين من ال ال تقم  تسجيل األصوات أو التقاط صور أو تصوير فيديو

 .وأحصل على الموافقة المسبقة ق ل  دء أي تسجيل
 :استغالل المواقف .3

باشر م تستغل المواقف لصالح بحثك؛ فال تفسر ما تالحظه أو ما يقوله اآلخرون بشكل غير ال
 .حتى تخدم بحثك

 :سر ة المعلومات .2
ف شعط  أسماء أو تلميحات تؤدي إلى كعليك حماية هوية المستهدفين في كل األوقات فال تُ 

 .هويتهم الحقيقية
 :حقو  الحيوام .01

ليك ع بارات أخالقية في هذا الخصوص يجبإذا كانت دراستك متعلقة بالحيوان فإن هناك اعت
عدم سا  بمدى األلم و مراعاتها؛ إذ يجب عليك معاملة الحيوان ورعايته الرعاية الالئقة به واإلح

 .الراحة عنده
 

 :الباحث صفات: سادًسا
 :ومنها ،مسلي تمكنه من إجراء البحث بشكل مجموعة من الصفات التي الباحث ال د أن تتوافر في

جراء بحوث تُ  .0  .فاهيتهر سهم في ت وير المجتمع وتنميته و الرغبة في إعداد وا 
 .المتداخلة األخرى  والعلوم فيه يبحث أن يريد الذي الموضوع عن  توسع القراءة .5
 .هااتوت  يق المختلفة البحث مناهج معرفة من التمكن .3
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وتحليلها وتفسيرها وتجنب االجتهادات الخا ئة  ،التركيز وقوة المالحظة عند جمع المعلومات .1
 .في شرح مدلوالت المعلومات التي يستخدمها ومعانيها

 .االص ر والتحمل والمثا رة في البحث عن المعلومات وجمعها وتحليله .2
 هوميول هبأهوائ التأثروعدم ، وحيادبكل دقة ا الموضوعية في عرض النتائج التي توصل إليه .2

 .والمباهاة بالنف  واإلعجاب الغرور عن ، واال تعادالشخصية
ن رجع شخاص الذياألمانة العلمية في توثيق المراجع واألااللتزام بأخالقيات البحث العلمي، و  .1

 .من إنتاجهم وأفكارهم واستفادإليهم 
 .الشك والتجرد من اآلراء التي لم يقم عليها دليلالحذر و  .3
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 خامسال فصلال
 علميخطوات إعداد البحث ال

ر، ومن ش لبة الصف العا جراءمن األنش ة المرافقة لمشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام، إ
صادر على استخدام متعتمد  ةعلمي وثبح ،المدرسةلجنة البحث العلمي في خالل فريق بحثي وبإشراف 

 لبحوثهذه ا تعتمدو لمدرسية أو المكتبات العامة أو من مواقع اإلنترنت، من المكتبة االمناسبة المعلومات 
 التالي: النحوعلى  الباحث() خ وات متسلسلة ي بقها ال الب سبععلى  جرائهافي إ
 اختيار الموضوع .0
 .اختيار عنوان مناسب للبحث .5
 تحديد مصادر المعلومات. .3
 تحديد أسئلة وفرضيات البحث. .1
 للبحث. القراءة األولية ووضع خ ة .2
 جمع المعلومات وتدوينها. .2
 .البحث ركتابة تقري .1

 

 :: اختيار الموضوعأوالً 
 أن (  ) الباحث ة في نجاح البحث، فال د لل البمن العوامل الرئيس  ختيار الموضوعيعد ا    

 الموضوع  أبعاد معرفة على يحرص الذي يتجاوب مع ميوله وأفكاره، و أن الموضوعيختار     
 .ومدى مقدرته على أن يوفيه حقه من البحث الدقيق والعرض المناسب وغاياته،    
 مصادر اختيار الموضوع: 

  الباحث( وميول ال الباهتمام وهواية (. 
  لمعلم ) لجنة البحث العلمي في المدرسة(.لالخ رة العملية 
  المنهج المدرسي.من موضوعات 
 .أمين المكتبة 
  .ولي األمر 
 مجالت علمية، كتب، توصيات مؤتمرات، ندوات.. ةالقراءة والم العة المتنوع()  
  معاصرةمشكالت تربوية أو مجتمعية. 

 

 مشكلة البحث: 
ي  ول الباحث يواجهموقف غامض  هيالمشكلة و  ،معينة موضوع البحث مشكلة ناولتييمكن أن 

يجاد حل لهالكشف عن هذا الغموض  فييولد لديه رغبة لديه إجابة له مما   .وا 
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 مواصفات الموضوع الجيد:
ال إذا إسبقه غيره إليه،  اع  س ق بحثها، فال يختار موضو  يعن الموضوعات الت اإلمكانالبعد قدر  .0

 .آخر جوانبه، فال بأ  أن يختار جانب ا من كان تناول جانب ا
 التي تدعم البحث وتوفر المعلومات الالزمة له. التأكد من وفرة المصادر .5
 أن تكون نتيجة البحث في الموضوع مفيدة وهادفة. .3
ا اولي  موضوع   امحدد   أن يكون موضوع البحث فرعي ا .1 ، فالبحث في الموضوعات العامة عام ا واسع 

ايحتاج إلى جهد ك ير ووق ليه ومن عسهل البحث فيه والسي رة  ت  ويل، وكلما كان الموضوع محدد 
 ثم التوصل نتائج جيدة.

 مثال: 
 موضوع عام وواسع.  "                         في ق اع غزةالتلوث " .0
 فرعي. موضوع "                     ق اع غزة تربة فيتلوث ال" .5
 موضوع فرعي محدد. "   ثر الحرب األخيرة على غزة في تلوث التربةأ" .3

 

 :ث: اختيار عنوام مناس  للبحثانًيا
للبحث، وقد يلجأ الباحث إلى تغيير بعض الكلمات أو  سم الموضوع مناسب ا ليكون عنوان اون اقد يك     

  .إضافة بعض المص لحات ليجعل العنوان أكثر دقة وجاذ ية
 الجيد: عنواممواصفات ال

 محتواه.عن غايته و  دقيق ا عن موضوع البحث داال   أن يع ر تع ير ا .0
 .كلمة( 02) بحد أقصى  صير ا مخال  وال ق أال يكون  ويال  ممال   .5
 .يخلو من كلمات يمكن حذفها .3
 يتضح منه حدود الموضوع وأبعاده.، اا دقيق  يحدد ميدان المشكلة تحديد   .1
 .الموضوعات الرئيسة بصورة مباشرةو  يوحى بالمجاالت .2

 

 :تحديد مصادر المعلومات :ثالًثا
 .الموضوع معلومات حول تتضمن بالمصادر التي تحديد قائمة من ال د بعد اختيار الموضوع    
 :مصادر المعلومات مثل 

 .العلميةوالرسائل الكتب  .0
 دوريات.المقاالت و ال .5
 دراسية.اليام األمؤتمرات و ال .3
 الموسوعات. .1
 المقابالت واآلراء. .2



   عامالتعليم ال دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في
 

  

11 
 

  
 

 (.Ayan)  أو (Yahoo( أو)Google، باستخدام محركات البحث المشهورة )نترنتاإلشبكة  .2
أسهل ب كيفية الوصول إلى المعلومات ال د من معرفة تفادة القصوى من محتويات المكتبةولكي تتم االس 

 االستخدام األمثل لفهار  المكتبة. عن  ريققصرها، أال رق و 
 :تحديد أسئلة وفرضيات البحث :رابًعا
 :سئلة البحثأ   
ى أن أكد من صحتها علوالت دراستها  لب من الباحثويُ  ،شتق من مشكلة البحثهي األسئلة التي تُ    

 .تغ ي هذه األسئلة جميع جوانب موضوع الدراسة
 معايير جود  أسئلة البحث: 

 تكون األسئلة بسي ة وغير مركبة. .0
وبة وأهدافه وفرضياته وأنواع ال يانات الم ل ،مثل بشكل مباشر مشكلة البحثتُ محددة و  واضحة تكون  .5

 منه.
 والبشرية الماديةو  العلمية واإلمكانيات ،ةسانيناإل المعرفة ضوء في جا تهايمكن التوصل إلللقيا  و  قا لة .3

 .المتوفرة
  :مثال 
 تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئي  التالي: 

شرق  مديرية األخيرة على غزة على ال نية التحتية للمخت رات العلمية في مدار م 5101 حربما أثر 
 غزة؟

 تساؤالت التالية:ويتفرع من السؤال الرئي  ال 
 :ولالسؤال األ  

مديرية شرق  مدار  ما أثر الحرب األخيرة على غزة على تنفيذ التجارب العملية المرافقة لمنهاج العلوم في
 ؟غزة
 :نيالسؤال الثا 
 في هذه المدار ؟ لل لبة في مبحث العلوم ما أثر ذلك على المستوى التحصيلي 

 فرضيات البحث: 
 :الفرضية

ئي حول الباحث الم د أو رأي ،لسؤال بحثي رئيسي أو فرعيمن ق ل الباحث  حتملة ذكية مؤقتةإجابة مهي 
 .، كما هي تخمين ذكي م ني على الخ رة والمالحظةمشكلة ما
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 : القراء  األولية ووضع خطة للبحث:خامًسا
 القراء  األولية:

راءة الذي اختاره، وتهدف هذه الق حثبال موضوعي دأ الباحث في هذه المرحلة بالقراءة األولية حول 
يتمكن  ىحت ةالرئيس األفكار موضوع البحث وحصرل المعلومات المناسبة على مصادر الع االإلى 

 ذلكبتحت كل جزء من معلومات، و  وتحديد أجزائه وما يندرج ،الباحث من جمع شتات الموضوع
 يست يع الباحث أن يضع خ ة جيدة لبحثه.

  :خطة البحث
 حث. للبالرئيسية عناصر إنجاز بحثه، وتشمل المقترح يضعه الباحث ليساعده في  هو تصور  

 أهمية خطة البحث:
 وصف عناصر البحث واجراءاته. .0
 تحديد خ وات البحث ومراحل تنفيذه  .5
 تنظيم محتويات البحث، وشمولها لجميع جزيئاته. .3

 :عناصر الخطة
 تشتمل خ ة البحث على العناصر التالية:   

 الموضوع.  .0
 العنوان.  .5
 المقدمة.  .3
 تحديد المشكلة )السؤال الرئي  واألسئلة الفرعية(.  .1
 .فرض الفروض .2
 أهمية البحث.  .2
 أهداف البحث.  .1
 حدود البحث.  .3
 تعريف المص لحات.  .2

 الدراسات السابقة.  .01
 إجراءات البحث.  .00
 منهج البحث.  .05
 . بحثمجتمع ال .03
 أدوات البحث.  .01
 خ وات البحث.  .02
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 فصول البحث.  .02
 ة. الخ ة الزمني .01
 قائمة المراجع.  .03
 المالحق.  .02
 :وتوثيقاا : جمع المعلومات وتدو نااسادًسا

 لموجهةا، حيث ي دأ الباحث فيها بالقراءة المركزة االبحث وأ ولها زمن  مراحل أهم  تعد هذه المرحلة من
 يل س الباحث  توظيف مهارات التفكير لديه في وفق خ ة البحث، ويقوم المناسبةلتحديد المعلومات 

ضوعات المعلومات التي تناسب مو  ، ويعمد الباحث إلى تسجيله ويكتبهأ نحو ما يقر  هظهار وجهة نظر إ
 واالستفادة م الرجوع إليهوتوثيق المصادر التي ت ودة البحثبحثه ع ر  ريقة تساعده في تدوين مس

 .منها
 طرائق تدو م المعلومات: .أ
 :طر قة البطاقات .4

تي يحصل عليها الباحث من مصادر المعلومات، بحيث يدون هي ب اقات تسجل عليها المعلومات ال
ابة جميع ويتم توثيق المعلومة بكت ،المعلومة التي يرى فائدتها أو عالقتها بموضوع أو عناصر بحثه

منه، وعادة يتم تخصيص ب اقة لمعلومة واحدة تتعلق  ةستفاداالتم ال يانات األساسية للمصدر الذي 
 .ابقةالس بعنصر من عناصر البحث

 :طر قة الملف .2
الباحث، وهذه  أعدهاوهو ملف يحتوي على مجموعة من األوراق المقسمة حسب خ ة البحث التي 

مراعاة أن تحمل الورقة الواحدة و سح ها، مع أاألوراق مث تة ب ريقة تسمح  إضافة أوراق جديدة 
 معلومات متعددة لعنصر من عناصر البحث.

 طر قة الحاس  اآللي: .3
استخدام الحاسب اآللي حيث يمكن للباحث  ،ل رق المستخدمة في جمع المعلوماتوهي أحدث ا

بأنواعه المكت ي أو المحمول أو الكفي في تدوينه لمسودة بحثه من خالل أحد  رامج تحرير النصوص، 
 . (Flash Usb)  البحث عليها معلوماتوحفظ  لتخزين شريحة كما يمكن للباحث أن يستخدم

 معلومات:توثيق المصادر وال . 
صل ثق ما يحلكي تكون عملية توثيق المعلومات من المصادر والمراجع، يجب على الباحث أن يو  

 .بأول عليه من معلومات أوال  
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  :االقتباس .4
 ، وتضمينها في النصوصكاتب أو باحث ماالقتبا  هو إضافة ونسخ النصوص التي تعود إلى ا

 احثبهاد  نٍص آخر يحمل الفكرة التي يناقشها الالتي يجري العمل على إنشائها، لغايات االستش
 .وتوضيح فكرة ما إثراءو أالباحث   هدف دعم رأي ،احالي  

 أنواع االقتباس:
 في() الحر  مباشراالقتباس ال: 
 يل. أو تعد هو نقل المعلومات كما وردت في النص األصلي لمصدر المعلومات من غير تحريف  

 لمباشر ما يلي:عند االقتبا  اى راعيو           
  .الدقة في اختيار النص المناسب الذي يخدم عناصر البحث وموضوعاته 
 اانسجام ال اةمراع  على وحدة السياق. فقرات المقتبسة مع ما ق لها حرص 
  وضع ما تم اقتباسه  ين عالمتي تنصيص" ……………… ". 
  ن االقتبا  في البحث.ممن هذا النوع  اإلكثارعدم 
 ر ، فيجب أن يترك مسافة  ينه وبين آخالمباشر سته أس ر تقريب ا القتبا إذا تجاوز ا

 س ر ق له وآخر س ر بعده.
 ( عند الحذف من اقتبا  مباشر توضع عالمة الحذف……………….) 
  عند اإلضافة على اقتبا  مباشر توضع عالمة القوسين المعكوفين[  ]. 
 ف(االقتباس غير المباشر  :) الم حر 

اولي   او المعلومة من مصدرها األصلي معن  أكرة هو نقل الف              .نص 
 المباشر ما يلي:غير عند االقتبا  ى راعيو             

 وموضوعاته البحث عناصر يخدم الذي المناسب النص اختيار في الدقة. 
 ا ق لها ما مع المقتبسة الفقرات نسجاما مراعاة  .السياق وحدة على حرص 
 و أن ينسبه لنفسه.أف المقصود على الباحث أن يحذر من تحري 

 :مشاالا .2
 لة  بحثه.ص ذات معلومات فيه ليدّون  الصفحة؛ أسفل في الباحث يخصصه الذي الجزء هو الهامش

 استخدامات الاوامش:         
 الباحث المعلومات. همن ىاإلشارة إلى المصدر الذي استق 
 مص لح ورد في البحث.ى ايضاح معن 
 لغوية واشتقاقها.توثيق اآليات القرآنية ال 
 .اإلشارة إلى معلومات أخرى ذات عالقة 
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 :متم البحث .3
 .غ ي معظم صفحات البحثمن البحث، حيث يُ  الجزء األك رو الجسم الرئي   هو          
 

  :والمراجعالمصادر طر  توثيق         
 .(األمريكية النف  وجمعية علمحسب  ريقة هارفارد )

           تنم والتوثيق في ،الهامش في التوثيق :الثة أنواعث إلى البحث في التوثيق ينقسم
 مع ت ا قت أن والمتن يجبالهامش  في الموثقة والمراجع المراجع، قائمة في والتوثيق ،الرسالة

 .المراجع قائمة في المراجع الموثقة
 طر قة كتابة الاامش أسفل الصفحة: .0

الباحث،  التي اعتمد عليهاو  والمصادر جعجميع المرا الصفحة أسفل كتابة ال ريقة هذه تتضمن
يل يمتد  خطٍّ  و  الصفحة لأسف ، ويتم فصل الهوامش عن المتنالصفحةهذه رها في وورد ذك

لبحث أو ا وال تقرير  ترقيم ا متصال   وامشويرقم الباحث اله ،اإلى ُربع الس ر العادي تقريب  
ا  مع كل صفحة من صفحات التقرير. ي دأ ترقيم ا جديد 

 :المتم قة كتابة المراجع في طر  .5
 طر قة كتابة اسم الباحث والسنة ورقم الصفحة:

عد النص ب لباحث والسنة ورقم الصفحة داخل قوسينتتضمن هذه ال ريقة كتابة اسم عائلة ا
 المقتب  أو المادة المشار إليها والمراد توثيق مصدرها داخل المتن.

 :ثالم               
 ( ،31 :0222األغا.) 
 توثيق المصادر والمراجع في قائمة المراجع:ر قة ط .3

يقدم الباحث في آخر تقرير بحثه قائمة بالمراجع التي رجع إليها وأشار إليها في سياق بحثه، 
 حتى إن كان يحوي معلومات تتعلق بموضوع وال يجوز إدراج مصدر لم يتم الرجوع إليه فعال  

ألخير للمؤلف ا االسمحسب  بحث ترتيب ا هجائي اي القائمة في نهاية البحثه، وترتب المراجع ف
ب حسب ترت أو باحثكثر من مؤلف هناك أذا كان ا  ، و ) اسم الجد أو العائلة( أو الباحث

ذا كان هناك أكثر من مرجع ، يليه اسم الثاني والثالث وهكذا، ولالمؤلف أو الباحث األ وا 
 أوال .لنف  المؤلف ترتب بحيث يكون المرجع صاحب السنة األحدث 

 :الكت  العربية 
 على النحو التالي: عربي االمرجع إذا كان كتابا   وثيقيتم ت    

ان مك ،رقم ال بعة ،اسم الكتا  :) سنة النشر( ول للمؤلف، االسم األللمؤلف األخير االسم
 النشر. دار ،النشر
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 كتاب له مؤلف واحد:الكان  إذا 
 مثال:          
 .مقداد م بعة ،غزة ،5ط ،أدواته و مناهجه و عناصره التربو   البحث :(0221) إحسان األغا،           
 لتالي:ا مع التث يت في متن البحث على النحو يتماشىوهذا التث يت للمراجع في نهاية البحث            
 (32: 0221) األغا،             

 مؤلفان أو ثالثة مؤلفين:كتاب للكان  إذا 
 مثال: 
  ،التربية والعملية وطر  التدر س :(0222)ع د هللا ، د المنعمعو  إحسان األغا، 
 .مكتبة اليازجي ،غزة ،1ط 
 ثالثة مؤلفين) أربعة أو أكثر(: أكثر منكتاب للكان  إذا 
 مثال: 
 ،مدخل إلى مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس :(4104حم وآخرون )لم ،عبا  
 .يعدار المسيرة للنشر والتوز  ،عمان ،0ط

 :الكت  األجنلية المترجمة إلى العربية 
 شرالن مكان ،كلمة ترجمة ثم اسم المترجم ،الكتا  اسم :(النشر سنة)  للمؤلف األخير االسم، 

 .النشر دار
 مثال: 
ترجمة وليم ع يد وكوثر  ،مناهج البحث في الترجمة وعلمة النفس :(0221، كوهين )لورن  

 مكتبة النهضة. ،القاهرة ،كوجك
 ت  األجنليةالك: 

 :مالحظة ما يليمع ، غة العربيةلبال كتبتشبه  ريقة تدوين ال
  (.قعه بحرف ك ير )اسم العائلة أوال  االسم بغض النظر عن مو ي دأ 
  يتبع كل  ،حرفين( بحروف ك يرةالحروف األولى لباقي اسم المؤلف)ُيتبع االسم بفاصلة ثم

 منها  نق ة تشير إلى االختصار.
 :مثال

Elmas, D. G,    
 .إن كان للكتاب مؤلف واحد يتبع اسمه سنة النشر  ين قوسين 
 .إن كان للكتاب مؤلفان توضع عالمة &  ين االسم األول والثاني 
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  فاصلة  ين المؤلف األول والثاني و عالمة &  ين االسم توضع  مؤلفينإن كان للكتاب ثالثة
 الثاني والثالث. 

 يكتب االسم األول ) اسم العائلة ( ثم الحرفين األولين  إن كان للكتاب أكثر من ثالثة مؤلفين
 دار النشر. :. اسم ال لد) السنة(. اسم الكتاب .et. Alمن باقي االسم ثم نق ة ثم 

 مثال:
 دار النشر . مكان النشر:الكتاب اسم(. السنة)  االسم. 

Beck, C. A., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, 
and future prospects. Washington, DC: American 
Psychological Association. 

  المجالت العلمية: 
  ةالصفحرقم المجلد، رقم العدد، رقم  ،اسم المجلة، "اسم الموضوع"، الباحث ) سنة النشر(اسم. 

 مثال:
لتعليم العام أنماط رعاية ال لبة المعوقين بمدار  ا" (:5103) محمود، فؤاد وعساف ،العاجز 

العدد  ،50، المجلد التربويةالجامعة اإلسالمية للدراسات  مجلة، "بمحافظات غزة وس ل تحسينها
 .531-020، ص 3
 األجنلية المجالت العلمية: 

 يشبه توثيق المجالت العلمية األجن ية توثيق الكتب األجن ية إلى حد ك ير.
  .مجلد(، الصفحة.، العدد) الاسم المجلةاالسم ) السنة(. العنوان 

 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 
 امعة، اسم ال لداسم الج اسم الكلية، الدرجة، اسم ،"عنوان الرسالة" .(السنة) الباحث اسم. 
 مثال: 
الة ، رس"ق اع غزة منهج اللغة العربية للصف الحادي عشر بمدار  تقويم" .(0221مسلم، هيفاء) 

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.
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 العربية المؤتمرات العلمية: 
 )تاريخ انعقاده اده،مكان انعق ،اسم المؤتمر، "عنوان الموضوع".اسم الباحث ) السنة. 

 مثال:
العليا في  "كفايات البحث العلمي لدى  لبة الدراسات .(5100الفليت، جمال) و ع وان، أسعد 

، وظيفه. ت.مؤتمر البحث العلمي مفاهيمه.. أخالقياته، كليات التربية بالجامعات الفلس ينية"
 .5100مايو  00 – 01الجامعة اإلسالمية بغزة، 

 نشور  لدى المؤسسات:المطلوعات غير الم 
 اسم ال لد"" عنوان الموضوع .) السنة( اسم المؤسسة ،. 

 مثال:
"التعليم  .(0221داد المعلم)ا ععلى للجامعات، لجنة ق اع الدراسات التربوية و المجل  األ 

 نسخة باآللة الكاتبة.، اال تدائي"، مصر
 أي ت(عربية يوضــــــع مكانها)ب، بالغة الفي أي مرجع  إذا كانت ســــــنة النشــــــر غير مذكورة مالحظة: 

 إذا كان المرجع باللغة اإلنجليزية. (N.D)تاريخ، أو  دون 
 :شبكة االنترنت 
 تاريخ زيارة الموقع والحصول  ،عنوام الموقع اإللكتروني ،"الموضوع اسم" )السنة(: الباحث اسم

 ..على المعلومة
 مثال:

  .5101 أكتوبر www.envischool.edu، 03(:" التلوث ال يئي، 5101معروف أحمد ) 
 عالمات الوقف والترقيم:د. 

، ل الكاتبق  معينة  ين الجمل أو  ين الكلمات لتسهيل عملية اإلفهام من هي استخدام رموز اص الحية
 .والفهم والقراءة من ق ل القراء

 عرض لعالمات الوقف والترقيم مع مواضع كل مناا:
 عالمتي االستفاام والتعج : .4

 

 مثال أهم حاالت استعمالاا شكلاا العالمة
 أين ذه ت اليوم؟  في نهاية الجمل االستفهامية ؟ عالمة االستفهام

 
 عالمة التعجب

 
! 

في نهاية الجمل التي تع ر عن 
التعجب، أو التحذير، أو الفرح، أو 

 الحزن، او االستغاثة

 !كم هذه الحديقة جميلة 
 !ك واللعب تحت أشعة الشم  الحارقةإيا 

 !يا فرحتاه
 !وا إسالماه

 

http://www.envischool.edu/
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 عالمة الشرطة: .2
 

 

 مثال أهم حاالت استعمالاا شكلاا العالمة
 
 

ر ة  الش 

 
 
- 

توضع ق ل الركن الثاني من 
جملة إذا  ال الفصل  ينه وبين 

 الركن األول منها

لقد كانت القذائف تتساقط، والنساء تصرخ، وزاد بكاء 
 األجواء كانت مرعبة -األ فال

على  كيف يمكننك التدليل -نك رأيته باألم  ألقد ذكرت  في المحاورات  
 ذلك؟

 عدد الجامعات في ق اع غزة ثمانية هي: المعدودالعدد و   ين 
 الجامعة اإلسالمية. -0
 جامعة االزهر. -5
 جامعة األقصى. -3
 جامعة القد  المفتوحة.  -1
 جامعة فلس ين. -2
2- .................. 
1- .................. 
3- .................. 
 

 ....هم: -رضي هللا عنهم  -الخلفاء الراشدون   ق ل الجملة المعترضة وبعدها -- الشر تان
 
 عالمات النقاط: .3

 مثال أهم حاالت استعمالاا شكلاا العالمة
 .اءتنمو الحشائش ال رية بكثرة في فصل الشت في نهاية الجملة التامة المعني . النق ة

 فلك مستق ل باهر ......أما أنت. توضع مكان الكالم المحذوف .... عالمة الحذف
 ..........، لكانفي نهاية العام لو لم يجتهد في نهاية جملة ق عت لس ب

 " لقد انتصرنا على جيش اإلحالل " :قال القائد  ين القول ومضمونه : النق تان
 أنواع التربة: الرملية، ال ينية،... من  ين الشيء وأقسامه، و وأنواعه

توجد في غزة عدة مستشفيات مثل: مستشفى الشفاء،  ق ل التمثيل
 مستشفى شهداء األقصى، مستشفى ناصر.

 الحسام: السيف.   ين الكلمة ومعناها
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 عالمة الفاصلة: .1
 

 

 مثال أهم حاالت استعمالاا شكلاا العالمة
 
 
 

 الفاصلة

 
 
 
، 

قدم أحمد المة باقة من الورد األحمر، واأل يض،  والمع وف عليه ين المع وف 
 .واألصفر

 العفة فضيلة، وال خل رذيلة  ين الجمل القصيرة
 .إذا أدركت والديك أو أحدهما، فعليك  رهما  ين الشرط وجوابه

 ة المرتب ةد ين الكلمات المفر 
 بكمات أخرى، والش يهة بالجمل

والمعلم  ، الب، المدير في مدرستهالكل يعمل لتعليم ال 
 مكت ته.في فصله، وأمين المكتبة في 

 وهللا، ألذه ن  ين القسم وجوابه
 إخوتي، تعاونوا على ال ر والتقوى  بعد المنادى

الفاصلة 
 المنقو ة

س ب  إحداهما  ين جملتين ؛
 لألخرى 

 .ليلظلم بعد قلقد قاربت الشم  على المغيب؛ سوف ت  

 

 
 :ألقواسعالمات ا .0

 

 مثال أهم حاالت استعمالاا شكلاا العالمة
  لع الخ يب عل المن ر ثم قال ) بسم هللا الرحمن الرحيم( المفسرة في الكلمات ( )  القوسان

 المؤدب )بفتح الدال( في أفاظ االحترا 
 نقل مباشر للنص " " التنصيص

 
مة إن مصر تحتاج إلى منظو  " قال العالم المصري أحمد زويل 

  " تعليمية جديدة
القوسان 
 المعكوفان

أي زيادة من ق ل الكاتب  [ ]
 في االقتبا  المباشر

 تهيُّب اإلنسان للكبائر يبعده عن مواقعتها" 
 " ] إتيانها و القيام  ها [ و ينجيه من غوائلها 

القوسان 
 المزهران

لَّقاُت ي تربَّْصن  بأنُفس   ﴿ لحصر اآليات القرآنية  ﴾ ﴿  ﴾........ه نَّ والُم  
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 سادسال فصلال
 البحثتقر ر كتابة   

 :العرض واألسلو  :أوالً  
 ها  يتصل وما ،في مسودة خاصة من مصادرها المختلفةمادة البحث بعد أن انتهى الباحث من جمع    

لمعلومات اوتوضيحات، ونظم وقّيم  وجداول واستنتاجات وتفسيرات وآراء وملحوظات وتعليقات سئلةأ من
في هذا  والوصول إلى مستوي جيد في شكله النهائي، البحث بكتابة ي دأ الباحثق عناصر البحث، وف

 البحث الجوانب التالية:تقرير كتابة  عند باحثالمجال يراعي ال
 :ى تنسيق المحتو  .0

 البحث.تقرير  ه في الفريق البحثي في تنسيق وكتابةئالتعاون مع زمال 
  حجم ورقة  51أال تزيد صفحات البحث عنA4. 
  متراب ة، وت دأ كل فقرة بس ر جديد مع ترك فراغ في أول كل داخل البحث الفقرات  أن تكون

 .س ر )خم  مسافات( مع وضع نق ة عند نهاية كل فقرة
  سم من كل جانب. 3.2ترك هامش أيمن وهامش أيسر لكل صفحة بمقدار 
  سم من كل  رف. 3وهامش سفلي لكل صفحة بمقدار  ترك هامش علوي 
 لكتابة  خط من نوع )ا(Simplified Arabic،  وكتابة العناوين داخل البحث  خط  ،01وحجم

 .غامق أسود
 مراعا  اللغة واإلمالء: .2

 .ت  يق قواعد اللغة العربية وقواعد اإلمالء 
 لبسيطاسلوب ذات األ المباشرة لالبعد قدر اإلمكان عن الجمل الم نية للمجهول، واستخدام الجم 

 فعل وفاعل ومفعول به،من  ن التي تتكو 
   ،الحرص على ترابط النص باستخدام أساليب الربط مثل: وحيث إن، وبصفة عامة، وبالمثل

 ..... إلخ.وهكذا، ، وعموم ا، وأخير ا،ومن ناحية أخرى، ولذلك، وباإلضافة
   اب(. َّـاب، والُكتـ: )الكتفي الكتابة وتختلف في المعنى مثلتشكيل بعض الكلمات التي تتشابه 

 :عرض األفكار .3
 كلمة(  51) عند الحاجة إلى استخدام جمل  ويلة، ُيراعى قدر اإلمكان أن تكون في المتوسط

 إلى الفهم والوضوح. أقربكانت  قصيرةكانت الجمل  ا، وكلمأو أقل
 عن الحشو اإل الة في العبارات، فكلما است اع الباحث عرض الفكرة بكلمات أقل كان  اال تعاد

 .العبارة دق فيأذلك أوضح و 
 .اال تعاد عن تكرار الفكرة وعرضها أكثر من مرة حتى ال يصاب القارئ بالملل 
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 الصياغة: .5
  صدار األحكامو اال تعاد عن أساليب الجزم والتأكيد و أ بأنه ممتاز اصف شخص  ن   نمثل: أ ا 

 دتؤكراهين  أساليب البحث العلمي ما لم ُترفق مع  ال يتفقا، فهذا جد   لنه  ويأصف  ريق بن  
 ذلك.

 الضرورة. داالعتماد على النف  في الصياغة وترتيب األفكار، واستخدام االقتبا  المباشر عن 
 والكلمات العامية التي ال تتفق مع اللغة العربية األساليبوتجنب  ،عن غريب األلفاظ اال تعاد 

 الفصحى.
  نا أو  ،أوافق على ، وأنا الأيي هو، ور الذات مثل: أنا، ونحن، وأرى  التي تمجد األساليبتجنب

د يرى الباحث، يقترح الباحث، وج: كلمات مثل منها ، ويستخدم الباحث  دال  إلخ ....ال أميل إلى
 .الباحث

 ترتي  عناصر البحث:ثانيًا: 
 يتكون البحث من العناصر التالية مرتبة بالشكل التالي:  
 :غالفصفحة ال .أ

 تتضمن صفحة الغالف:         
 .عنوان البحث 
  الب )الفريق البحثي(.اسم ال 
 .الصف 
 .المدرسة 
 المديرية. 
  المشرف على البحثاسم المعلم. 
 .التاريخ 
 الملخص: . 

، ويتكون ختصاراب البحث محتويات ت ين( كلمة 521 إلى 21 من تتكون ) مختصرة نسخة هو
  :فقرات خم  منملخص البحث 

 :بالبحث يامالق من الغرض عن مبسط فوصتحتوي على  مقدمة صغيرة الفقر  األولى، 
 .السابقة األفكار عن تختلف وكيف ،الواقع من الفكرة هذه غيرتُ  وكيف ،تهوأهمي

  صحتها نم التحقيق تم التي الفرضية أو حلها تم التي المشكلة: تعريف بالفقر  الثانية. 
 :نات وحجمها مثل العي المشكلة هذه في للتحقيقالباحث  اتبعها التي الخ وات الفقر  الثالثة

كل  ذكر يف يتم التعمق وال ،ئات المستهدفة، وأدوات البحث، وكيف تم تحليل ال ياناتوالف
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 ناكه كان إذا المتغيرات ذكر المناسب ومن اإلجراءات، لتوضيح الزمة تكن لم ما العناصر
 .متسع

 :أرقام ماخداستالباحث، مع  عليها حصل التيوالنتائج  اإلجاباتعلى  تحتوي  الفقر  الرابعة 
 .النتائج كتابة في واضحةو  محددة

 :مية النتائج هأ  ا إضافةومن الممكن أيض  النهائي للبحث، االستنتاج تلخيص  الفقر  الخامسة
 .ت  يقات البحث في نهاية الملخصو 

 ج  مراعا  التالي عند كتابة الملخص:ي     
 مع مراعاة عالمات الترقيم. عدم كتابة أي تفاصيل، التقيد بعدد الكلمات المحددة 
 رتقديعدم وضع مصادر البحث وال جداول ال يانات وال الرسومات ال يانية وال الشكر وال. 
 ن واستخدام الزم ،استخدام الزمن المضارع للغرض أو المشكلة والهدف والنتائج من األفضل

 .تالماضي في ذكر األدوات واإلجراءا
 المقدمة: .ج
 ميتهوأه البحث محل بالموضوع تعريفال عادة وتشمل دراسته، المراد للموضوع يمهد مدخل وهي 

قليم امحلي   حوله  ذلت التي السابقة والجهود اختياره، ومسّوغات وأسباب منه والغرض  ا،ودولي   اي  وا 
 والوضوح اإليجاز البحث في مقدمة ويشترط العلمي، الهدف وهو البحوث لكل العام الهدف عن وفضال  
 من وعالموض يثيرها التي المشكالت أو اإلشكالية ح ر  ثم ومضمونها عناصرها في والداللة والدقة
 .البحث ضمن عليها اإلجابة تتم لكي التساؤالت أو األسئلة خالل

 :البحث مقدمة في توافرها الواج  المعايير أهم   
 البحث بموضوع التعريف أثناء الخاص إلى العام من االنتقال. 
 البحث أهمية توضيح. 
 البحث حدود حيث من يقالدق بالتخصص البحث موضوع ربط. 
 وأسبابه الموضوع اختيار م ررات تحديد. 
 البحث خالل من تحقيقه ُيراد الذي العام الهدف تحديد. 
 اعموم   البحث مجال في الحلول إلى التوصل أهمية توضيح. 
 البحث في األساسية والمفاهيم األفكار إ راز. 
 يتهوأهم ومن لقاته وأبعاده البحث بموضوع الوعي مدى توضيح. 
 مجاله في وخ رته الباحث ا الع مدى توضيح. 
 الموضوع في السابقة الدراسات أ رز ذكر. 
 سابقة وأبحاث دراسات من االقتباسات بقلة البحث مقدمة تمتاز . 
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 :بحثمتم ال .د
 على العناصر التالية: البحثيحتوي متن       
 مشكلة البحث: .4

 لغموضا هذا عن الكشف في رغبة لديه يولد امم له إجابة لديه ولي  الباحث يواجه غامض موقف هي
يجاد  .له حل وا 

 :البحث مشكلة اختيار في توافرها الواج  المعايير أهم     
  والحداثة الواقعيةو باألصالة  المشكلة تمتاز. 
   للبحث قا لة المشكلة تكون. 
  تل يو  ،ةعملي وقيمة فائدة النتائج ُتقدمو ، جديدة علمية معرفة إضافة في الموضوع ُيساهم 

 .المجتمع حاجات
 إليها التوصل يتم قد التي النتائج تعميم ُيمكن.  

 سئلة وفروض البحث:أ .2
 أسئلة البحث: 

ا على أن من صحته دوالتأكدراستها  الباحث  لب منشتق من مشكلة البحث ويُ تُ  التي األسئلة هي
، ركبةم وغير ي ةبس األسئلة تكون أن  ، ويجبتغ ي هذه األسئلة جميع جوانب موضوع الدراسة

قا لة لإلجابة و  ،وفرضياته وأنواع ال يانات الم لوبة منه وأهدافهمباشر مشكلة البحث  بشكل مثلتُ و 
 .اإلنسانية ضوء المعرفة في

 :فروض البحث
 شكلةحول م الم دئي إجابة محتملة ذكية مؤقتة لسؤال بحثي رئيسي أو فرعي أو رأي الباحثهي 
تكون صياغتها واضحة ودقيقة  أن ويجب الخ رة والمالحظة، على هي تخمين ذكي م ني ، كماما

ي بالنظريات والحقائق واألس  العلمية الت ترتبط، و قا لة لالختبار والتحقق من صحتها، و ومحددة
 .أو أكثر حدد العالقة  ين متغيرينتُ ، و تث ت صحتها

 أهداف البحث: .3
  ريق عنتحدد وت ،إليهاالتوصل  فييرغب  التيمن أجلها قام الباحث  بحثه والنتائج  التيالغايات هي 

متسلسلة مع و  للت  يق قا لةو  محددة  دقة تكون  ، ويجب أنوأسئلة الدراسة وفرضياتها المشكلةتحديد 
 .البحث خ وات

 همية البحث:أ .1
المستفيدة  رافأل  تحديدمع  ،التي سيضيفها البحث في هذا المجال والمعرفة الجديدة العلمية الفوائد هي
 ، واظهار ندرة الدراسات حول هذا البحث.نهم
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 حدود البحث: .2
كون حدود تأن  ، ويجبل  يعة البحث والتخصص احدود البحث الزمانية والمكانية والنوعية وفق   تحديد

رة إلجراء البحث  .البحث مناسبة للمدة المقرَّ
 مصطلحات البحث: .2

 ،ده الباحث لكل مص لحات الدراسةعلى المعنى  ين الباحث والقارئ، وتوضيح ما يقص االتفاقهي 
 ةاالص الحيعلى أن تؤخذ من عنوان البحث وتتضمن المص لحات استخدام التعريفات اللغوية و 

، وأن توثيقهاو    للمص لحات والمفاهيم الدقيقة المعاني تستخدم أن ويجب البحث ل  يعة اوفق   واإلجرائية
 .ةالبحث الرئيس مفاهيمالمص لحات  تشمل

 السابقة:الدراسات  .1
تفادة من االس تتم نأ المجال، ويجب هذا في آخرون  باحثون   ها قام التي السابقة الجهود استعراضهي 

والتعقيب من ق ل الباحث على هذه ، ذات العالقة بالبحث الحديثة العلمية المحلية والعالمية الدراسات
ظهاو الدراسات   .هاإلى زمن ووقت إجراءاإلشارة  مع (جدإن و  (اهنواحي النقص والقصور في را 

 مناجية البحث: .3
  .مجموعة المناهج التي استخدمها الباحثأو  المنهجتحديد 

 :وعينته مجتمع البحث .2
 :مجتمع البحث

 الباحث. يدرسها التي الظاهرة مفردات جميع هو
 عينة البحث:

ألصلي المجتمع ا لتمثل و رق مختلفة بأساليب ختارها الباحثامجتمع البحث الكلي  جزء منهي 
لجهد حيث توفر ا ،األصلي كله غني الباحث من مشقات دراسة المجتمعوتحقق أغراض البحث، وتُ 

ليلة ق كون المجتمعاتمجتمع الدراسة في حال  هي نفسها والوقت والمال، وقد تكون عينة الدراسة
 .العدد

 المعلومات: جمع دواتأ .01
 من اتهوفرضي البحث أسئلة على لإلجابة الالزمة المعلومات لجمع وسائل من الباحث ما استخدمه هي
 (.إلخ ..... مالحظة ب اقة  - محتوى  تحليل – ب اقة  –  اختبارات -مقايي   - مقا لة  - است يان)
 :األسالي  اإلحصائية .44

 وتحليل ال يانات أجل جمع الباحث من أدوات وأساليب صفية أو تحليلية من استخدمه ما كل هي
 عن جابةلإل ئمةمال اإلحصائيةاألساليب  ، ويجب أن تكون إلى النتائجواختبار الفرضيات للتوصل 
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استعراض ع م وتوفر درجات مق ولة من الدقة والثبات الموضوعيةبتتسم  ، وأنوفرضياته البحث أسئلة
  .بشكل مالئم واألشكال اإلحصائية الجداول

 :نتائج البحث .42
 .بالبحثة الخاص أو الفرضياتة البحثية إليه الباحث من نتائج متعلقة باألسئل توصلما  استعراض

 أهم المعايير الواج  توافرها في نتائج البحث العلمي:
 ومقنع عرض النتائج بشكل واضح. 
  إن ت لب األمر توضيحيةعرض النتائج في جداول أو رسومات. 
 ربط النتائج بأسئلة وفرضيات البحث وتوضيح التوافق أو االختالف مع الفرضيات، 
  كافية للوصول إلى النتائج.اعتماد أدلة 
 .حكام  الربط  ين النتائج والمشكلة  دقة وا 
 .توضيح مدى توافق أو تعارض نتائج البحث مع الدراسات السابقة 
 رضيات.المتعلقة باألسئلة والفإليها الباحث  خالصة توضح أهم النتائج التي توصل  االنتهاء 
  التوصل إلى مقترحات للقيام  دراسات أخرى. 
 المجتمع المحلي من نتائج البحث استفادة. 

 :التوصيات .43
ن بالمشكلة م يقدمها الباحث لصناع القرار أو الجهات المعنيةواإلجراءات  عباراتمن ال مجموعة هي

وارتبا ها ية المن ق والوضوح الدقةويجب أن تمتاز التوصيات ب ،الحالي نتائج البحث من أجل االستفادة
 الباحث. النتائج التي توصل إليهافي ضوء  أن تكون و ، بموضوع البحث

 المراجع: .41
لتأصيل  الباحث  عليها  اعتمد التي، لكترونية...إلخإمواقع و مجالت، و كتب، من المصادر العلمية  هي 

ة عن وتسجيل ال يانات الخاص ،اختيار المراجع في ويت لب ذلك من جانب الباحث توخي الدقة ،بحثه
ورقم  ،وعدد األجزاء ،وبيانات ال بعة والنشر ،واسم المرجع ،نمثل اسم المؤلف أو المؤلفي ؛كل منها
، ويجب أن تمتاز هذه المراجع باألصالة والحداثة والناشر ومكان النشر وتاريخه ،أو رقم ال بعة ،المجلد

، واستخدمها  التيفال يث ت إال المراجع  ذلك األمانة العلمية، فيأن يتوخى والتنوع، و   لتزاماال فعال 
 الذي س ق ذكره.توثيق المصادر والمراجع   نظام
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 بعساال فصلال
 المدرسية المشار ع العلمية

 المشروع العلمي المدرسي:: الً أو 
 المشروع العلمي: .4

ا  أو تائجنواالستقصاء للوصول إلى  ،المهاري تعتمد على العمل اإلجرائي  هو أداة تقويم وتعلم مع 
 لمية،ع أو فكرة ما أو مشكلة ظاهرة من ال الب  دراسة وعة، يقوم فيه ال الب أو مجمتفسيرات علمية

كرة الخروج بف مختلفة للوصول إلى نتائج معينة، أو مصادر حولها المعلومات من يجمعون  بحيث
 شروعالم العمل في إجراءات ثم كتابة تقرير حول أو ا تكار جديد، علمية، اقتراح حلول جديدة، أو
 .تمن توصيا وما يرتبط به ونتائجه

 روع العلمي المدرسي:أهداف المش .2
  لدى ال الب ، والميول، والمهارات، وأساليب التفكيرواالتجاهاتتنمية القيم.  
  اا ومهاري  ا ووجداني  معرفي   شخصيتهتمكين المتعلم من  ناء. 
 .مكانيات ال الب   إظهار  اقات ومواهب وا 
  لدى ال الب. اال تكارترسيخ ح  المبادرة و  
 روح العمل التعاونيو  ادة لديهتنمية سمة القي.  
 :مدرسيالعلمي ال مشروعال لنجاح المقترحات بعض .3
 ووضع خ ة له. تحديد أهداف المشروع 
 وعناصره وأدواته ومواده. تحديد  يئة تنفيذ المشروع 
  بأنفسهم. لبةل امن تنفيذ الب، و أن يكون المشروع مالئم لميول ورغبات ال 
 فيذ المشروع.موعد  دء وموعد انتهاء تن ديتحد 
 نش ة المرافقة للمنهاج.يفضل أن يكون المشروع من األ 
 ويحافظ على سالمة ال يئة.أن يكون المشروع آمن ا ، 
  دور المعلم هو المتابعة والتوجيه واإلشراف والتحفيز، وال يتدخل في خ وات تنفيذ المشروع إال

 .عند الضرورة
 .أن يغر  المعلم في  البه روح العمل الجماعي 
 :المدرسية نواع المشار ع العلميةأ .1
 التجار : .أ

 اثم وضع الفرضية )إجابة محتملة لهذ ،لنوع من المشاريع العلمية يتم  رح سؤال محددا في هذا
 السؤال( ومن ثم اختبار الفرضية من خالل إجراء تجربة علمية والوصول إلى نتائج محددة.
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 مثال:
 للتيار الكهربائي. هدرجة توصيل ثير إضافة ملح ال عام على الماء المق ر فيتأ 
 على احتفاظ الثلج  درجة حرارته. تأثير إضافة ملح ال عام 
 .نتائج إضافة الصودا الكاوية إلى الزيوت النباتية  
 االستقصاء: . 

ثم  ،حددسؤال م يتم  رح حيث ،يختص هذا النوع من المشاريع العلمية بالظواهر أو المشكالت العلمية
وال يانات والوصول إلى نتائج  جمع المعلومات من خالل ختبار الفرضيةثم ا ومن وضع الفرضية

 .محددة
 مثال:
 سماك في  ركة مياه.دراسة أسباب نفوق األ 
 .دراسة أسباب ازدياد ملوحة المياه في من قة معينة 
 .دراسة ظاهرة السراب 
  سباب تكون ظاهرة قو  قزح.أدراسة 

 الدراسات المسحية: .ج
، واإلجابة عنه باستخدام أدوات ول موضوع معين من خالل  رح سؤال محددتتمثل في إجراء دراسة ح

 وأساليب محددة لجمع ال يانات منها المقابالت واالست يانات وغيرها.
 مثال:
 ؟ما رأي ال لبة في جودة خدمات مقصف المدرسة 
 ؟يما ال دائل المقترحة لمواصلة ال الب للدراسة في المنزل عند انق اع التيار الكهربائ 
 ؟ما هي األضرار والسل يات الناتجة عن جلو  ال الب ساعات  ويلة في المنزل لمشاهدة التلفاز  
 ؟لماذا يفضل ال الب مواد العلوم اإلنسانية عن مواد العلوم 

 العروض التوضيحية: .د
 توضيح م دأ علمي محدد.اجراءات عملية ل تعتمد العروض التوضيحية على 
 :لامث
 الل استخدام شريط م ا ي مشدود على صندوق.توضيح م دأ الصوت من خ 
 .توضيح م دأ عمل الجر  الكهربائي 
  في اإلنسان آلية عمل الكليةتوضيح. 
 . ال باعة  واس ة الشم 
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 :النما ج .ه
 ألشياء محددة من أجل فهم كيفية عملها.  ناء نماذج  

 مثال:
 لمجموعة الشمسية.ل نموذج 
 تجددةإلنتاج ال اقة الم الهواء لمراوح نموذج. 
  المتجددة ال اقة للمرايا العاكسة إلنتاجنموذج. 
 .نموذج للخاليا الشمسية 
 .نموذج لذرات الكربون وارتبا ها مع بعضه البعض لتكوين المركبات العضوية 

 :التجميع . 
محددة  وماتمعل هو تجميع لبعض األشياء أو صورها ثم تصنيفها وعرضها بحيث تستخلص من ذلك

 حول الموضوع.
 مثال:
 صفاتها. اسةو ذوي الفلقتين ودر أتصنيفها حسب ذوي الفلقة الواحدة ل الح وبجميع أنواع مختلفة من ت 
 .تجميع صور لألشجار وأوراقها لتصنيفها وتحديد صفاتها 
 وتحديد صفاتها تجميع صور للحيوانات لتصنيفها. 
 تجميع عينات من الصخور لمعرفة أنواعها وخصائصها. 

 

 :مشروع العلميخطوات إجراء ال: ثانًيا
 التجار  واالستقصاء والدراسات المسحية: .أ

  ات التالية:الخ و  إلجراء المشاريع العلمية من انواع التجارب واالستقصاء والدراسات المسحية يتبع ال الب
 .اختيار الموضوع 
 .صياغة المشكلة 
 .جمع المعلومات حول الموضوع 
 .تحديد الفرضية 
 .ترتيب وتخ يط المشروع 
 ة الفرضية.اختبار صح 
 .جمع وتسجيل ال يانات 
  .تحليل النتائج 
 .كتابة تقرير المشروع 

 
 



 دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام  
 

  

22 
 

  
 

 اختيار الموضوع:  .4
 فيخذ مع األوتحديد مدة زمنية إلنجازه،  موضوع مناسب للمشروع،اختيار يقوم ال الب ب

 .هذه المدةخالل إنجازه  االعتبار
 :العلمي مصادر اختيار موضوع المشروع        

 وميول ال الب. اهتمام وهواية 
 ( المعلم.)لجنة البحث العلمي في المدرسة 
 .موضوعات المنهج المدرسي 
 .األبحاث والدراسات السابقة 
 أمين المكتبة. 
 .ولي األمر 
 .القراءة والم العة المتنوعة 
 متابعة ال رامج التلفزيونية التي لـها عالقة بالعلوم والتكنولوجيا. 
  حيث يتم تبسيط العلوم وشرح الم تكرات الجامعات،البحث العلمي في زيارة بعض المراكز. 

 

 :المشكلة صياغة .2
 ويمكن المشروع، موضوع ُتظهر جملة في المشروع مشكلة بصياغة ال الب يقوم المرحلة هذه في
 .التابعة والمتغيرات المستقلة المتغيرات توضح سؤال أو جملة صورة في تكون  أن

 التجربة أثناء رهاي تغي قومن التي هي المستقلة: المتغيرات. 
 المستقلة. المتغيرات  تغير تتأثر التي المتغيرات يه :ةالتابع المتغيرات 

 :مثال          
 النبات؟  ول ىعل تؤثر التي الماء كمية هي ما :المشكلة سؤال 
 الماء كمية المستقلة: المتغيرات. 
 النبات  ول :التابعة المتغيرات. 

 جمع المعلومات حول الموضوع: .3
المختلفة، ال الب  جمع أك ر قدر من المعلومات عن الموضوع من مصادر المعلومات  يقوم

 وتلخيصها في عدد من الفقرات.
 تحديد الفرضية: .1
 الفرضية: 
 هي عبارة عن إجابة محتملة عن سؤال البحث أو هي تخمين أدي لإلجابة عن السؤال. 
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 الشروط الواج  توافرها في الفرضية:
 إجابة من كثرأ تحتمل وال يحةصح واحدة إجابة لها. 
 ما عالقة تظهر أن. 
 واضحة وصياغتها بسي ة تكون  أن. 
 عند جمع المعلومات ال الب إليها توصل معلومات ىعل م ينة تكون  أن. 
 اإحصائي   باختبارها تسمح ب ريقة تصاغ أن. 
 وقياسها. العالقة هذه مالحظة يمكن بحيث متغيرين  ين محدودة عالقة تظهر أن 

 أنواع الفرضيات:       
 :مم حيث العالقة ليم المتغيرات 
 ينية فروق  أو عكسية أو  ردية عالقات عن تبحث :موجاة (. 
 عالقة فهم يحاول تساؤل ىعل الم نية أي التساؤلية الفروض مثل موجاة: غير 

 .نظرية               
  و الدراسة:أمم حيث المالحظة 
 للتعميم ةمحاول ثم مالحظة ىعل م نية :استقرائية. 
 حصائي  معملي   اختبارها ويحاول الباحث يضعها نظرية ىعل م نية :استنباطية  .اا وا 

 ؟فرضيةالكو م تكيف يمكم        
 العفوية.والمشاهدات  الصدف من أو والظواهر للوقائع ة المالحظ من الفرضية تنبع 
 من معلومات. وقراءتهتم جمعه  فيما والتفكير البحث موضوع ىعل الكثير اال الع أثناء تنشأ 
 ال الب وذهن عقل تن لق من. 
 :ترتي  وتخطيط المشروع .0

 يحدد ال الب ما هو المراد قياسه في التجربة؟، الترتيب والتخ يط الجيد للمشروع أجلمن 
 ذلك؟ يمكن قيا  كيف سيقوم بقيا  ذلك؟ وكيف سيقوم  تصميم التجربة التي من خاللها

 يلي: ولذلك يجب على ال الب تحديد ما
 المتغيرات: 

 ؟بقياسها ستقوم التي المستقلة المتغيرات ما 
 ؟بقياسها ستقوم التي التابعة المتغيرات ما 
 منهما لكل المستخدمة القيا  وحدات. 
 القيا  عملية في ستستخدمها التي األدوات. 
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 تث يت ستقوم كيف ذكر مع "األخرى  المتغيرات" تث يتها الضروري  من التي المتغيرات  
 .لمتغيراتا هذه

 السابقة المكونات من مكون  لكل العلمي االسم تحديد. 
 .المواد المستخدمة في التجربة 
   والتجر   البحث في المستخدمة والوسائل الطر.  

 :اختبار صحة الفرضية .5
 الختبار صحة الفرضية يقوم ال الب بأجراء تجربة عملية مع مراعاة ما يلي:

  التجربة اءتحضير األدوات والمواد الالزمة ألجر. 
  جرائهاإتصميم التجربة وتحديد خ وات. 
 .تصميم جدول لتسجيل ال يانات والنتائج 

 :وتسجيل اللياناتجمع  .7
دقة  ال يانات  وتسجيل  جمع يقوم ال الب والمالحظة، ومن خالل المشاهدة بعد إجراء التجربة

 وعمل الرسومات ال يانية والتوضيحية إذا لزم األمر. وموضوعية،
 :النتائجتحليل  .3

لسؤال ا واإلجابة عنالنهائية  للوصول إلى النتائجها بعد جمع ال يانات يقوم ال الب  تحليل 
 الرئيسي للمشروع.

 والنما ج والتجميع: توضيحية: العروض الثانًيا
يتم تجميع ال يانات والمعلومات من مصادر المعلومات  هذه األنواع من المشاريع العلمية البسي ة،     

 :العناصر التالية لتحديدلفة المخت
 .فكرة المشروع 
 حسب نوع المشروع(. م دأ عمل المشروع( 
 .آلية عمل المشروع 
 )آلية تحسين عمل المشروع )إن وجد. 
 .رق استخدام المشروع  
 .أهمية المشروع 
 لمشروع.العملية لت  يقات وال ستخداماتاال 
 .)تصنيف عناصر المشروع )إن وجد 
 .رسوم توضيحية للمشروع 
 إن وجد(. صور لمكونات وعناصر المشروع( 
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 :المشروع العلمي تقر ركتابة : ثالًثا
 التجار  واالستقصاء والدراسات المسحية: .أ

لنحو ا راء التجربة والوصول إلى النتائج يتم كتابة تقرير المشروع العلمي علىإجبعد االنتهاء من 
 التالي:

 صفحة الغالف: .4
 تتضمن صفحة الغالف:  

 وع البحثيمشر عنوان ال. 
 .)اسم ال الب )الفريق البحثي 
 .الصف 
  المدرسة. 
 المديرية. 
  المشرف على المشروع العلمياسم المعلم. 
 التاريخ. 

 :ملخصال .2
 .(20) فحةانظر ص           

 :المقدمة .3
  .(25) فحةانظر ص   
 :سؤال البحث .1

 الذي قام ال الب باإلجابة عليه من خالل التجربة. الرئي  السؤال
 :لبحثفرضية ا .0

 ا ال الب لإلجابة على السؤال الرئي .هالفرضية التي وضعهي 
 اإلجراءات: .5

  واختبار النتائجمن أجل الوصول إلى  ال الب  ها قامالتي  وتتضمن جميع الخ وات    
 صحة الفرضية.     
 : المناقشة والنتائج .7
 المناقشة والنتائج ما يلي: وتتضمن    

 ليلهاوتح اتم جمعه يعرض النتائج الت. 
 .)ومناقشة النتائج وا داء الرأي فيها مع تدعيم الرأي  دراسات سابقة )إن وجدت 
 .معرفة مدى صحة الفرضية التي قام ال الب  وضعها 
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 والتوضيحية. إرفاق الجداول والرسومات ال يانية 
 :المراجع .3

ك باستخدام لتوثيق جميع الكتب والمجالت العلمية والمراجع المختلفة التي تم الرجوع إليها وذ
 .(11 رقم)انظر صفحة  ال ريقة العلمية الصحيحة للتوثيق

 

 العروض التوضيحية والنما ج والتجميع: . 
 على النحو التالي: يع العلميةر نواع من المشاتب تقرير المشروع العلمي لهذه األيك        

 صفحة الغالف: .0
 تتضمن صفحة الغالف:

 مشروععنوان ال. 
 ثي(.اسم ال الب )الفريق البح 
 .الصف 
 .المدرسة 
 المديرية. 
 اسم المعلم المشرف على المشروع العلمي. 
 التاريخ. 

 

 المقدمة: .2
 :المقدمة تتضمن
 فكرة عامة عن المشروع. 
  جراءه.إم ررات أهمية المشروع و 

 .العلمي المشروع مكونات .3
 .يتضمن عناصر ومكونات المشروع من أدوات ومواد            
 :إم وجد(الملدأ العلمي للمشروع ) .1

 ..إلخ..نظرية أو قانون أو فرضية :يتضمن الم دأ العلمي للمشروع             
 (:آلية عمل المشروع العلمي )إم وجد .0

 بالترتيب. يتضمن خ وات عمل المشروع
 استخدامات المشروع: .5

أو الصـــــــــــناعة أو أو التصـــــــــــنيف في التوضـــــــــــيح اســـــــــــتخدامات المشـــــــــــروع  يان يتضـــــــــــمن 
 إلخ....التكنولوجيا
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 صور والرسومات التوضيحية.ال .7
و أيتضمن الصور والرسومات التوضيحية مثل صور حيوانات أو  يور أو نباتات مصنفة 

 .لية عمل المشروعآرسومات لتوضيح 
 مقترحات التحسيم المستقللية )إم وجد(. .3

 وقد تكون هذه التحسينات لم تتم على المشروع ،يتضمن مقترحات لتحسين آلية عمل المشروع
 ..إلخ..و المواد الالزمةأوفر اإلمكانيات لعدم ت

 :المراجع .2
 وع.المشر لتجميع المعلومات حول يتضمن كتابة المصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها   
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 ثاممال فصلال
 ية لمشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العامنشطة البحثاأل 

 لفصل الدراسي األول:في ا بحثيةالنشطة األ : أوالً  
 ثرائية:الماد  اإل  .4

 ساسيات ومهارات البحث العلمي تدر  لجميع  الب الصف العاشر.أحول ثرائية إمادة  
 

الفئة  م2545/  2540 الفتر  ال منية للتنفي  اسم النشاط
 المستادفة

الجاة المسئولة عم متابعة 
 1 3 2 4 42 44 45 2 النشاطتنفي  

اإلشراف على 
تدري  المادة 

 االثرائية

 لبة الصف         
العاشر في 

 جميع المدار 

، ي و بالتر اإلدارة العامة لإلشراف 
 قسم اإلشراف، دائرة المناهج

لجان البحث العلمي ، التربوي 
 في المديرية والمدرسة.

 

 :ناد  البحث العلمي .2
  عاشرالتي يوجد فيها صفوف  مدار الُيشكل نادي للبحث العلمي في. 
 مين المكتبة والمعلم المسئول عن المخت ر المدرسيتشكيله ونشا اته أ ىيشرف عل. 
  ث العلمي.نجازات نادي البحإيقوم مدير المدرسة والمشرف التربوي العام للمدرسة بمتابعة وتقييم 

 ماام ناد  البحث العلمي:    
 .إعداد وتقديم اإلذاعة المدرسية األس وعية الخاصة بالبحث العلمي 
 لبحث العلمي.تنفيذ مسابقات مدرسية خاصة با 
  حول البحث العلمي.م ويات ونشرات إعداد 
 إعداد لوحات حائط خاصة بالبحث العلمي. 

 

 في شاركةالم اتالجا الفئة المستادفة م2545/  2540 الفتر  ال منية للتنفي  اسم النشاط
 1 3 2 4 42 44 45 2 النشاطتنفي  متابعة 

تشكيل نادي البحث 
 العلمي

ف، اإلدارة شراقسم اإل  العاشر  لبة الصف        
 العامة لإلدارة التربوية

 .مدير المدرسة
 إعداد لوحات حائط

ونشرات حول البحث 
 العلمي

مدير المدرسة، مسئول    لبة الصف العاشر         
 .المخت ر، أمين المكتبة
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 :المدرسية اإل اعة .3
 بحثال ناديمي من إعداد وتقديم أعضاء ث العلخاصة بالبحيوم واحد في األس وع  مدرسيةتنفذ إذاعة  

 تركز اإلذاعة على المواضيع التالية:، وُ المدار  التي يوجد فيها صفوف عاشرجميع في  العلمي
 ومهاراته وأخالقياتهوأنواعه  التعريف بالبحث العلمي وأهدافه أهميته وخصائصه. 
 .صفات الباحث الجيد 
 .مصادر معلومات البحوث العلمية 
 ماجستير، دكتوراه(حوث العلمية )ورقة عملتويات البمس ،. 
 ية، واسهاماتهم في ت وير المجتمع.انجازات باحثين فلس ينيين وسيرهم الذات 
  من الدول العربية.انجازات باحثين 
 لمية لمؤتمرات علمية فلس ينيةذكر لبعض التوصيات الع. 

 من الموقع اإللكتروني لمجل  البحث العلمي(.)
   بحث العلمي في الوزارات والجامعات الفلس ينية ومجال عملهامراكز الن ذة عن. 

 .)من الموقع اإللكتروني لمجل  البحث العلمي(
 بحثية أخرى. أمور 

 

الفئة  م2545/  2540 الفتر  ال منية للتنفي  اسم النشاط
 المستادفة

الجاات المشاركة في 
 1 3 2 4 42 44 45 2 متابعة تنفي  النشاط

إذاعة  إعداد وتنفيذ
اس وعية خاصة 
 بالبحث العلمي

 لبة الصف         
 العاشر

اإلدارة العامة لإلدارات 
التربوية، اإلدارة العامة 
للعالقات الدولية، مدير 
 المدرسة، أمين المكتبة

 

 :ندوات ولقاءات .1
  ث ح هدف تعزيز ثقافة البولقاءات ندوات  في المدار  التي يوجد فيها صفوف عاشرتعقد

 .اءين أثنين  واقع ساعة لكل لقاء()لق المدار  يدي العاملين فالعلمي ل
 يريةيقوم مدير المدرسة بعقد هذه القاءات بالتنسيق مع قسم االشراف في المد 
 يستعين مدير المدرسة باإلعداد وبإدارة هذه اللقاءات  ـ: 

 إن وجد(. حملة درجة الماجستير أو الدكتوراه في المدرسة( 
 خ رة في مجال البحث العلمي.المعلمون من ذوي ال 
 .شراف في المديرية  قسم اإل 
  .استضافة باحثين من مؤسسات التعليم العالي الفلس يني 
 مجل  البحث العلمي( دليل معايير جودة البحث العلمي(. 
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 للمواضيع التالية: وتتطر  ه ه اللقاءات    
 اته وأخالقياته.ومهار وأنواعه  التعريف بالبحث العلمي وأهدافه أهميته وخصائصه 
 .صفات الباحث الجيد 
 .مصادر معلومات البحوث العلمية 
 دكتوراه( ،ماجستير ،مستويات البحوث العلمية )ورقة عمل. 
 البحثية المرافقة للمنهاج الفلس يني. نش ةاأل الفائدة المرجوة من تنفيذ 
 .مهارات التفكير العلمي 
 .ال لبة الموهوبون، وكيفية التعامل معهم 
  اإلجرائية وأهميتها.البحوث 

 
 

الفئة  م2545/  2540 الفتر  ال منية للتنفي  اسم النشاط
 المستادفة

الجاات المشاركة في 
  3 2 4 42 44 45 2 متابعة تنفي  النشاط

 لتعزيزعقد لقاءين 
ثقافة البحث العلمي 

، في المدار 
والتعريف بالبحوث 

 الجرائية

 فيالعاملين         
 التي المدار 

 فيها وجدي
 عاشر صفوف

اإلدارة العامة للتعليم 
العام، اإلدارة العامة 

لإلشراف، اإلدارة العامة 
لإلدارات، دائرة المناهج، 
لجنة البحث العلمي في 
المديرية والمدرسة، مدير 

 .المدرسة
توزيع نسخ من دليل 
معايير جودة البحث 

 العلمي 

لجنان البحث         
العلمي في 
المديريات 

 دار والم

، مجل  البحث العلمي
 ،اإلدارة العامة لإلشراف

للعالقات  اإلدارة العامة
 العامة.

 

 :  اراتال .0
 اسي األولالدر  في الفصل المدار  في الفرق البحثية وأعضاء نوادي البحث العلميزيارات تقوم  ها 

كيفية أجراء أبحاثها و  ومجال أنش تها على والوزارات للتعرف للجامعات العلمي في لمراكز البحث والثاني
 ..إلخ..البحوث العلمية فيها

 

الفئة  م2545/ 2540الفتر  ال منية للتنفي  اسم النشاط
 المستادفة

الجاات المشاركة في 
 1 3 2 4 42 44 45 2 متابعة تنفي  النشاط

زيارة مراكز البحث 
في الجامعات العلمي 

 والوزارات

 ،ةالبحثيفريق ال        
 لبة الصف 

 لعاشرا

اإلدارة العامة لألنش ة 
التربوية، اإلدارة العامة 

 .عامةللعالقات ال
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 الفصل الدراسي الثاني:في  يةبحثالشطة ناأل : ثانًيا
 :وايجاد حلول لاا مشكالت بحثيةتحديد  .4

  تقوم الفرق البحثية في المدار  التي يوجد  ها صفوف عاشر والمشاركة في المشروع  إجراء بحوث
 عمل(. علمية )أوراق

 واحدة فقط يقوم الفريق البحثي المكون من خمسة  الب  تناول مشكلة بحثية. 
 تلف عن خصص مخت بحثية ال تزيد األوراق البحثية المنجزة عن خم  أوراق، بحيث تتناول كل ورقة

 الورقة األخرى.
  ُوراق العمل.أداد إعالمشرفة على  جهةالبمثابة  ةعد لجنة البحث العلمي في المدرست 
 المشكالت البحثية:اختيار مصادر  

 .اهتمامات وميول أعضاء الفرق البحثية 
 األنش ة البحثية المرافقة للمنهاج الفلس يني. 
 بحاث والدراسات السابقة.األ 
  المدرسة.المديرية و خ رات أعضاء لجنة البحث العلمي في 
  أقسام االشراف في المديريات.اإلدارات التربوية في الوزارة و 
 مجل لوالمدرج على الموقع اإللكتروني ة  دليل أولويات البحث العلمي في فلس ين االستعان 

 .البحث العلمي
 المكتبة، المجالت العلمية، شبكة األنترنت مصادر المعلومات المختلفة(). 

 
 

الفئة  م2545/  2540الفتر  ال منية للتنفي  اسم النشاط
 المستادفة

الجاات المشاركة في متابعة 
 1 3 2 4 42 44 45 2 شاطتنفي  الن

تحديد مشكالت  
 وايجاد بحثية

 حلول لها

الفرق         
 البحثية
 

اللجنة التوجيهية، اإلدارة العامة 
للتعليم العام، اإلدارة العامة 

 يفلجنة البحث العلمي  ،للتقنيات
 والمدرسة. المديرية

 
 مختلفة: مشار ع علميةتنفي   .2

 منها: مختلفةعلمية ر   تنفيذ مشاريع تقوم الفرق البحثية في المدا
 الدراسات المسحيةو  واالستقصاء التجارب. 
 والتجميع والعروض التوضيحية النماذج. 

 مصادر اختيار المشار ع العلمية:
 .اهتمامات وميول أعضاء الفرق البحثية 
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 األنش ة البحثية المرافقة للمنهاج الفلس يني. 
 مدرسة.خ رات أعضاء لجنة البحث العلمي في ال 
 .اإلدارة العامة للتقنيات التربوية 
  قسام التقنيات في المديريات.أأقسام االشراف و 
 يرية والمدرسةلجنة البحث العلمي في المد. 
  االستعانة  دليل أولويات البحث العلمي في فلس ين والمدرج على الموقع اإللكتروني للمجل. 
 لمية، شبكة األنترنت()المكتبة، المجالت الع مصادر المعلومات المختلفة 

 

الفئة  م2545/  2540الفتر  ال منية للتنفي  اسم النشاط
 المستادفة

الجاات المشاركة في 
 1 3 2 4 42 44 45 2 متابعة تنفي  النشاط

تنفيذ مشاريع علمية 
 .مختلفة

) اال تكار واإل داع 
العلمي، المشاريع 
التكنولوجية، تاج 

 .(،.المعرفة

الفرق         
، بحثيةال

 لبة الصف 
 العاشر

دارة اإلاللجنة التوجيهية، 
 ان، لجالعامة للتقنيات

البحث العلمي في 
 .والمدرسة المديرية

 

 :بحثية مسابقات .3
على  ،تعقد مسابقات بحثية مختلفة ل لبة مدار  الصف العاشر على مستوي المدرسة والمديرية والوزارة

 يات والوزارة.توى المدار  والمدير ابقات على مسن يكرم الفائزون في هذه المسأ
 

الفئة  م2545/  2540الفتر  ال منية للتنفي  اسم النشاط
 المستادفة

الجاات المشاركة في 
 1 3 2 4 42 44 45 2 متابعة تنفي  النشاط

تنفيذ مسابقات 
 بحثية مختلفة

 لبة الصف         
 العاشر

اإلدارة العامة للتقنيات 
 التربوية

 

 :الطلبة البحثية نتاجاتعرض  .1
  :خالل نم ياتر عرض نتاجات ال لبة البحثية بعد تحكيمها من ق ل لجان البحث العلمي في المديتُ 
  طاللي على مستوى الو ار :مؤتمر علمي 
 مؤتمراألوراق المشاركة في ال تعرض فيه أوراق عمل ال لبة المميزة بعد تحكيمها بحيث ال تتجاوز 

 .يةورقة بحث 02 عن
  من إدارة ومشاركة وتقديم ال لبة أنفسهم.المؤتمر 
 يتم تكريم ال لبة ومعلميهم المشرفون على أوراق العمل المشاركة في المؤتمر.  
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 .تنشر أوراق العمل المشاركة في المؤتمر على الموقع اإللكتروني لمجل  البحث العلمي 
 على مستو  المدير ات يام دراسيةأ: 
  تعرض فيه أوراق عمل ال لبة المميزة بعد ية تعرض فيه يقام يوم دراسي على مستوى كل مدير

 .يةورقة بحث 02 عن اليوم الدراسي األوراق المشاركة فيتحكيمها بحيث ال تتجاوز 
 من إدارة ومشاركة وتقديم ال لبة أنفسهم. يوم الدراسيال 
 يوم الدراسييتم تكريم ال لبة ومعلميهم المشرفون على أوراق العمل المشاركة في ال . 
 مجل لراسي على الموقع اإللكتروني ليوم الدتنشر أوراق العمل المشاركة في ال. 
 ةرض علميامع: 
 يقام معرض علمي على مستوى كل مديرية تعرض فيه مشاريع ال لبة العلمية. 
 يتم تكريم المدار  المشاركة في هذه المعارض 
 ادفة والمفيدةاله المميزة يتم تكريم ال لبة ومعلميهم أصحاب المشاريع العلمية. 
  على الموقع اإللكتروني لمجل  البحث العلمي رير المشاريع العلمية المميزةادراج تقإيتم.  

 

الفئة  م2545/ 2540الفتر  ال منية للتنفي  اسم النشاط
 المستادفة

الجاات المشاركة في متابعة تنفي  
 0 1 3 2 4 42 44 45 النشاط

عرض 
نتاجات ال لبة 

 البحثية

الفرق         
البحثية، 

 لبة الصف 
 العاشر

اإلدارة العامة ، اللجنة التوجيهية
 ،اإلدارة العامة للتقنياتللتعليم العام، 

االدارة العامة للعالقات الدولية، 
  قسم االشراف ،االدارة العامة لألشراف

 

 :نما ج تقار ر اإلنجا  ومتابعة سير مراحل المشروع .0
ر المشروع مراحل سي ة، ومتابعالبحثية نسبة إنجاز األنش ة ها تحديدهي تقارير نصف سنوية الهدف من

 حث العلمي واللجنتين التنفيذية والتوجيهية. من ق ل لجان الب
 



 دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام  
 

  

10 
 

  
 

 (4) نمو ج رقم
 م5102م / 5102مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام لعام 

 تقرير إنجاز نصف سنوي لألنش ة البحثية
 للمشروع التنفيذيةرئي  اللجنة  خاص 

 ...................الفصل الدراسي: .................. .:لتاريخا .................................. .  االسم:
 

نسبة  اسم النشاط
 اإلنجاز)%(

 اقتراحات التحسين المعيقات

عقد لقاءات بحثية 
وا عداد م ويات ونشرات 

 ولوحات حائط

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

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

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

 ..................................  ثرائيةتدري  المادة اإل
.................................. 

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

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

تنفيذ إذاعة مدرسية 
خاصة بالبحث أس وعية 

 العلمي

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

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

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

بحث الزيارة مراكز 
في الجامعات  علميال

 والوزارات

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

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

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

 تنفيذ مسابقات بحثية
 على مستوى المدرسة

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

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

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

                                                    
 التوقيع                                                   

 رئيس اللجنة التنفي ية للمشروع
  :نسخة
 مجلس البحث العلمي 
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 ( 2)  نمو ج رقم
 م5102م / 5102مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام لعام 

 تقرير إنجاز نصف سنوي لألنش ة البحثية 
 رئي  اللجنة التنفيذية خاص 

 ..................ي:.................. الفصل الدراس. .................................. التاريخ:. االسم:
 

نسبة  اسم النشاط
 اإلنجاز)%(

 اقتراحات التحسين المعيقات

تنفيذ إذاعة مدرسية 
س وعية خاصة أ

 بالبحث العلمي

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

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

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

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

.................................... 
تنفيذ ال لبة مشاريع 

 بحثية
 .....................................

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

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

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

.................................... 
إعداد ال لبة أوراق 

 عمل بحثية
 .....................................

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

عقد مسابقات بحثية 
على مستوي 

 المديرية

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

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

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

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

.................................... 
المشاركة في 
 المؤتمر العلمي

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

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

.................................... 
يوم  المشاركة في

دراسي علي مستوى 
 المديرية

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

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

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

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

.................................... 
عقد معرض علمي 

على مستوى 
 المديرية

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

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

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

 

 يعالتوق                                                      
 رئيس اللجنة التنفي ية للمشروع

  :نسخة
 مجلس البحث العلمي 
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 (3) نمو ج رقم
 م5102م / 5102مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام لعام 

 لألنش ة البحثية تقرير إنجاز نصف سنوي 
 المديريةفي البحث العلمي  رئي  لجنة  خاص

 .............الفصل الدراسي: ................ ....التاريخ:..............المديرية: .....................:االسم
 

نسبة  اسم النشاط
 )%(اإلنجاز

 اقتراحات التحسين المعيقات

 عقد لقاءات بحثية
وا عداد م ويات ونشرات 

 ولوحات حائط

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

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

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

 
 ثرائيةتدري  المادة اإل

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

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

تنفيذ إذاعة مدرسية 
خاصة بالبحث س وعية أ

 العلمي

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

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

 
 زيارة مراكز بحث علمي

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

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

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

 تنفيذ مسابقات بحثية
 على مستوى المدرسة

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

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

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

 التوقيع                                                          
 رئيس لجنة البحث العلمي 

  :نسخة
 .رئيس الجنة التنفي ية للمشروع 
 .مدير التربية والتعليم 
 .رئيس قسم اإلشراف 
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 ( 1)  نمو ج رقم
 م5102م / 5102ليم العام لعام مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التع

 تقرير إنجاز نصف سنوي لألنش ة البحثية
 المديريةفي لجنة البحث العلمي رئي   خاص 

 .............الفصل الدراسي: ................التاريخ: ..................المديرية: .....................:االسم
 

 احات التحسيناقتر  المعيقات نسبة اإلنجاز)%( اسم النشاط

تنفيذ إذاعة مدرسية 
س وعية خاصة أ

 بالبحث العلمي

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

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

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

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

.................................. 
تنفيذ ال لبة مشاريع 

 بحثية
 ..................................

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

إعداد ال لبة أوراق 
 عمل بحثية

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

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

.................................. 
عقد مسابقات بحثية 

على مستوي 
 المديرية

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

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

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

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

.................................. 
المشاركة في 
 المؤتمر العلمي

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

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

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

يوم  شاركة فيالم
دراسي علي مستوى 

 المديرية

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

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

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

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

عقد معرض علمي 
ى مستوى عل

 المديرية

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

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

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

 

 التوقيع                                                     
 رئيس لجنة البحث العلمي 

  :نسخة
 .رئيس الجنة التنفي ية للمشروع 
 .مدير التربية والتعليم 
 .رئيس قسم اإلشراف 
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 (0) نمو ج رقم
 م5102م / 5102مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام لعام 

 تقرير إنجاز نصف سنوي لألنش ة البحثية
 جنة البحث العلمي في المدرسةرئي  ل خاص 

 .............الفصل الدراسي: ................التاريخ: ..................المدرسة: .....................:االسم
 

 اقتراحات التحسين المعيقات نسبة اإلنجاز)%( اسم النشاط

عقد لقاءات بحثية 
وا عداد م ويات ونشرات 

 ولوحات حائط

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

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

 ..................................  ثرائيةتدري  المادة اإل
.................................. 

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

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

تنفيذ إذاعة مدرسية 
خاصة بالبحث س وعية أ

 العلمي

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

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

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

 ..................................  زيارة مراكز بحث علمي
.................................. 

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

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

 تنفيذ مسابقات بحثية
 على مستوى المدرسة

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

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

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

 
 التوقيع                                                            

 لجنة البحث العلميرئيس                                                                               : نسخة
 مدير المدرسة. 
 لجنة البحث العلمي في المدير ة. رئيس 
 .رئيس قسم اإلشراف 
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 ( 5)  نمو ج رقم
 م5102م / 5102مشروع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام لعام 

 تقرير إنجاز نصف سنوي لألنش ة البحثية
 في المدرسةلجنة البحث العلمي رئي   خاص 

 ............................الفصل الدراسي:.....التاريخ:..............المدرسة: .....................:االسم
 

نسبة  اسم النشاط
 اإلنجاز)%(

 اقتراحات التحسين المعيقات

تنفيذ إذاعة مدرسية 
س وعية خاصة أ

 بالبحث العلمي

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

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

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

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

.................................... 
تنفيذ ال لبة مشاريع 

 بحثية
 .........................................

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

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

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

.................................... 
إعداد ال لبة أوراق 

 عمل بحثية
 .........................................

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

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

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

.................................... 
المشاركة في األيام 

 الدراسية
 .........................................

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

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

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

.................................... 
المشاركة في 
 المعرض العلمية

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

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

.................................... 
المشاركة في 
 المؤتمر ال ال ي

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

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