بسم اهلل الرمحن الرحيم
كيفية إعداد البحوث وكيفية صياغتها
 .1تعريف البحث -:
هو حماولة الكتشاف املعرفة  ،والتنقيب عنها  ،وتطويرها وفحصها  ،وحتقيقها بتقص دقيق  ،ونقد عميقق
 ،مث عرضها عرضاً مكتمال بذكاء وإدراك .

 .2أنواع البحث وطرائقه -:

 البحث النظري البحت :
هققو ذلققا النققوذ الققذي يقققوم بققن الباحققث مققن أهققل إرققباذ حاهاتققن لضمعرفققة ،أو مققن أهققل توضققي مققو
حييط بظاهرة ما  ،دون النظر إىل تطبيق نتائجن يف اجملال العمضي أو االستفادة منهقا يف الوققت اضاضقر أو
املستقبل القريب  ،وهو يعتمد بصورة رئيسية عضى الفكر والتحضيل املنطقي واملادة اجلقاهةة واملوهقودة عقادة
يف الكتققب واملكتبققات  .والققداف وراء هققذا النققوذ مققن البحققث هققو السققعي وراء اضقيقققة  ،وتطققوير املفققاهيم
النظرية  ،وحماولة الوصقول إىل تعميمقات ب قل النظقر عقن نتقائث البحقث إن فوائقدة النفعيقة  .ومقن أف قل
األمثضة عضى ذلا تضا اليت جترى يف حقل الرياضيات البحتة .
 البحث العمضي التطبيقي :
هققو ذلققا النققوذ الققذي يقققوم بققن الباحققث كققدف إمققاد حققل ملشققكضة قائمققة  ،أو التوصققل إىل عققالج ملوقق
معني  ،فهو يف العادة يبدأ مبشقكضة عمضيقة يف نطقاأل األوضقاذ القائمقة القيت جتابقن الباحقث وحيصقر اهتمامقن
يف البحث عن عقالج لتضقا املشقكضة  .ويعتمقد هقذا النقوذ مقن البحقث عضقى التجقارب املاقدة والدراسقات
امليدانيققة لضتدكققد مققن إمكانيققة تطبيققق النتققائث يف دنيققا الواقق  .ومققن األمثضققة عضققى ذلققا البحققوث الققيت جتريهققا
الشركات إلماد حضول ملشاكل التسويق أو اإلنتاج أو ري ذلا .
 طرائق البحث :
طرائق البحث كثرية هداً ومتنوعة وختتض باختالف الةاوية اليت ينظر الباحث منها  .فإذا نظرنقا إليهقا مقن
حيث ميدان اضث  ،وهدنا الرتبوية والتارخيية والفضسفية و ريها  .أما من حيث اهلدف  ،فهناك الوصقفية
والتنبوءيققة وتقريققر السققببية  ،وتقريققر اضالققة ،ومققا رققابن  .كمققا تقسققم مققن حيققث املكققان إىل ميدانيققة و ققدة ،

ومققن حيققث طبيعققة البيانققات النوعيققة وكميققة  ،ومققن حيققث صققيج التفكققري إىل اسققتنتاهيا واسققتقرائية  ،هضققم
هرا .
 .3صفات الباحث المثالية

 صفات خضقية
وهي تضا اليت تتعضق بالباحث كدنسان  ،ومنها الر بة يف البحث الن طريق البحث طويضة وراقة تضةمهقا
الر بقة يف قطعهققا كشقرا أساسققي  .ويقققرتن بالر بقة عامققل الصققد عضقى العمققل املسققتمر  ،كمقا يشققرتا تققوفر
حققب التقصققي واالطققالذ فالباحققث حيتققاج إىل العضققوم والض ققات الققيت تسققاعدة عضققى ق قراءة كققل مققا يتعضققق
مبوضوعن  .كذلا يشرتا يف الباحث التواض  ،وعدم مهامجة اآلخرين بشكل راصي  ،واليقظقة وققوة
املالحظققة وخاصققة يف العضققوم االهتماعيققة املققاى باملعققام والرمققوز ا فيققة الققيت حتتققاج إىل مالحظققة قويققة ،
أض ق إىل ذلققا وضققوح التفكققري وصققفاء الققذهن حققر يققتمكن الباحققث مققن رؤيققة األحققداث عضققى
حقيقتها .
 صفات عضمية
وهي تضا اليت تتعضق بالباحث كعامل  ،وديكن تقسيمها إىل :
 صققفات عضميققة عامققة ومنهققا املقققدرة عضققى البحققث ألن مج ق البيانققات رققيء وحتضيضهققا وتفسققريها رققيءآخر  ،والوصل بني األحداث واملعضومات  .وهذا بدورة يتطضب منن توفر املقدرة التنظيمية اليت دتكنقن
مققن تبويققب املققادة وتصققنيفها لتصققب كققال متكققامال ي ققاف إىل هققذة األرققياء الشققا العضمققي  ،رققا
اجلققاحد وديكققارت  ،ذلققا الشققا الققذي يقققود إىل التثبققت حققا يكققون الباحققث بصققددة كققدن ي ق
فرضية ما  ،مث مم هلا األدلة والقرائن ،كما يشرتا يف الباحث التجرد العضمي واملوضوعية التامة .
 صفات عضمية خاصة منها معرفة موضوذ البحث  ،وهذة تت من قراءة واسعة واطالذ عضى خضفيقةاملوضققوذ النظريققة  ،ومنهققا اإلملققام بدسققاليب البحققث العضمققي وطققرأل مجق البيانققات وحتضيضهققا وتفسققريها ،
كمققا تت ققمن معرفققة مجهققور املبحققوبني ليسققتطي الباحققث التعققرف عضققى أمققور داخضيققة ومناقشققة أمققور
حساسققة يصققعب عضققى ققرية طرحهققا ومناقشققتها  ،لكققي يسققتطي تفهققم وههققات نظققرهم والتعققرف إىل
هوهر السضوك واملعام الكامنة خضفن واليت ال يستطي رية أن يفهمها .
 ومب التدكد عضى أن هذة الصفات مثالية يصعب أن تتوفر يف باحث واحد  ،ولكن البد من تقوفرحد أدىن منها حر يتسم البحث بالعضمية

مراحل البحث العلمي
 .1الشعور باملشكضة .
تنب ق مشققكضة البحققث مققن رققعور الباحققث جتققرية أو مققو جتققاة موضققوذ مع قني .فمشققكضة البحققث هققي
موضوذ الدراسة  ،وهي تساؤل يدور يف ذهن الباحث حول موضوذ امل حيتاج إىل تفسري .
 أهم مناب املشكضة ما يضي : ا ققدة الشاصققية  :فققاملرء ديققر خققالل ف قرتات حياتققن بالعديققد مققن التجققارب وا قدات الققيت تثققري عنققدةتسققاؤالت حققول بعققل األمققور الققيت المققد هلققا تفسققريا  ،فبالتققاق يقققوم بققإهراء دراسققات وجتققارب حققول
ذلا املوضوذ .
 القراءة الناقدة التحضيضية  :الققراءة الناققدة ملقا حتتويقن الكتقب والقدوريات و ريهقا مقن املراهق مقن أفكقارونظريات قد تثري يف ذهن الباحث عدة تساؤالت حول صدأل هذة األفكار وهقذا يدفعقن إىل التدكقد
من صحة وصدأل تضا األفكار .
 البح ققوث الس ققابقة  :البح ققوث العضمي ققة متش ققابكة ويكم ققل بع ققها بع ققا  .وم ققن هن ققا ق ققد يب ققدأ أ ح ققدالباحثني دراستن من حيث انتهت دراسة رية
 .2حتديد مشكضة البحث .
من ال روري إن يتم حتديد موضوذ الدراسة بشكل دقيق وواض قبل االنتقال إىل مراحل البحث
األخرى.
وهذا أمر هام ألن حتديد املشكضة هو بداية البحث ويرتتب عضين هودة البيانات اليت ستجم و
أمهية النتائث اليت يتوصل إليها .
وهناك بعل االعتبارات اليت مب مراعاهتا عند اختيار البحث وحتديدها ،ومنها:
أ_أن تكون املشكضة قابضة لضبحث ،مبعىن أن ينبثق عنها فرضيات قابضة لالختبار عضميا ملعرفة مدى
صحتها .
ب_أن تكون مشكضة البحث أصضية ،أي أن ال تدور حول موضوذ تافن ال يستحق الدراسة .
ج_أن تكون يف حدود إمكانات الباحث من حيث الوقت والتكالي والكفاءة والتاصص.
.3حتديد أبعاد البحث وأهدافن

مققن ال ققروري أن يقققوم الباحققث بتحديققد أبعققاد دراسققتن واألهققداف الققيت يدمققل الوصققول إليهققا عنققد انتهققاء
الدراسة  .وبعبارة أخرى فإن عضى الباحث أن يقذكر السقبب القذي هعضقن خيتقار مشقكضة معينقة لدراسقتها
وان يبني كذلا ال ايات القيت يرهقى حتقيقهقا نتيجقة قيامقن ببحثقن فقاملفرو أن يعقرف الققارئ اهلقدف مقن
الدراسققة وأبعادهققا :هققل هققي دراسققة اسققتطالعية أوليققة يقصققد منهققا التعققرف عضققى هوانققب املشققكضة بشققكل
مبدأي ؟أم هل هي دراسة متعمقة جلانب حمدد فقط؟
.4استطالذ الدراسات السابقة
ويت من ذلا مناقشة وتضايص األفكار اهلامة القواردة يف دراسقات وجتقوث سقابقة أو اإلرقارة إليهقا عضقى
األقل ويعتد استطالذ الدراسات السابقة هاما من عدة نواح:
أ_توضي وررح خضفية موضوذ البحث.
ب_وضق البحققث يف إطققارة الصققحي ويف موقعققن املناسققب بالنسققبة لضبحققوث األخققرى وبيققان مققا سي ققيفن
إىل الرتاث العضمي.
ج_جتنب األخطاء واملشاكل اليت تعرضت هلا البحوث السابقة .
د_عققدم التك قرار ققري املفيققد وعققدم إضققاعة اجلهققود يف دراس قة مواضققي جتثققت بشققكل هيققد يف دراسققات
سابقة.
_5صيا ة الفرو
مققب عضققى الباحققث أن يقققوم بوض ق الفرضققية أو الفرضققيات الققيت يعتقققد بد ققا ت ق دي إىل تفسققري مشققكضة
البحث.وتتاذ صيا ة الفرضية ركضني أساسيني:
أ_صيا ة اإلببات ،ومبعىن ذلا أن تصاغ الفرضية بشكل يثبت وهود عالقة إمابا وسضبا .
ب_صي ة النفي ،أي أن تصاغ الفرضية بشكل ينفي وهود عالقة.
وتنبثق أمهية الفرضية عن كو ا النور الذي ي يء طريق البحث ويوههن باجتاة بابت وصحي .
_6تصميم البحث
وهذة املرحضة تشمل ا طوات التالة-:
أ-حتديد منهث البحث .
ب.حتديد مصدر البيانات.
ج.اختيار وسيضة مج البيانات.
أ_حتديد منهث البحث

ويقصققد بققذلا أن حيققدد الباحققث الطريقققة الققيت سققوف يسققضكها يف معاجلققة موضققوذ البحققث ومققن منققاهث
البحث العضمي ما يضي:
املنهث الوصفي املس االهتماعياملنهث التجرييباملنهث التارخيي =دراسة اضالةواكثر هذة املناهث ريوعا يف البحوث االهتماعية هو املنهث الوصفي أو املس االهتماعي الذي يعتمد
عضى االستبيان واملقابضة كدداتني رئيسيتني جلم البيانات .
ب_حتديد مصادر البيانات
ويقصد بذلا حتديد األفقراد أو اجلمهقور القذي سقيكون موضقوذ الدراسقة وتسقتقى منقن املعضومقات ويتاقذ
الشكضني التاليني.
_1اجملتم األصضي
وفين يقوم الباحث جبم البيانات عن كل مفردة داخضن يف نطاأل البحث دون ترك أي منها.
_2العينية
وهققذة هققي الطريقققة الشققائعة يف مع ققم البحققوث العضميققة نظقرا لكو ققا أيسققر يف التطبيققق وأقققل يف التكققالي
من دراسة اجملتم األصضي،ومن أنواذ العينات ما يضي:
العينة العشوائية وهي اليت يتم اختيار عينة من اجملتم بشكل عشوائيالعينة الطبقية وهي اليت يتم تقسيم اجملتم فيها إىل فئات وفقا اصية معينة كالسن أو اجلنسالعينة الطبقية التناسبية هي كسابقتها االان الباحقث يققوم باختيقار عينقن عشقوائية جتيقث يتناسقب العقددم حجمها اضقيقي
العينة املنتظمة وهي نادرة االستعمال وتتص بانتظام الفرتات بني وحدات االختيارج_اختيار وسيضة مج البيانات
وهققذة هققي ا طققوة الثالثققة يف تصققميم البحققث ووسققائل مج ق البيانققات متعققددة منهققا املالحظققة ،واملقابضققة،
واالستبيان  ،واألساليب اإلسقاطية ،والوبائق و ريها .
_7مج البيانات
وه ققذة مرحض ققة التجميق ق الفعض ققي لضبيان ققات الالزم ققة لضبح ققث وق ققد تت ققمن تس ققجيل املالحظ ققات أ إهق قراء
املقابالت أو توزي االستبيانات أو الرهوذ إىل الوبائق والتقارير
_8تصني البيانات وحتضيضها

بعد مج البيانات تديت مرحضة تصني هذة البيانات وحتضيضها.وتت من هذة املرحضة ما يضي :
أ-مةن البيانات اجملمعة بدقة وتقييمها ملعرفة درهة موضوعيتها وبباهتا.
ب_وض ن ام واض لتصني البيانات.
ج_حتضيل البيانات إحصائيا واستاالص النتائث وتقدير إمكانية تعميم النتائث.
_9عر البيانات
بعققد تصققني البيانققات وحتضيضهققا تققديت مرحضققة عققر البيانققات ويققتم ذلققا باسققتادام عققدة أسققاليب منهققا
اجلداول والرسوم البيانية و ري ذلا .
_11كتابة التقرير
وهق ق ق ققذة هق ق ق ققي املرحضق ق ق ققة النهائيق ق ق ققة يف البحق ق ق ققث وفيهق ق ق ققا يقق ق ق ققوم الباحق ق ق ققث بإعق ق ق ققداد تقريق ق ق ققر البحق ق ق ققث جتيق ق ق ققث
يشمل كافة هوانبن ويقدز مجيق املراحقل القيت مقر كقا  .ويستحسقن إعقادة كتابقة مقدمقة البحقث عضقى ضقوء
النتائث اليت حصل عضيها الباحث يف املراحل األخرية .
ويشمل التقرير ما يضي :
 .1املقدمققة :ويعققر فيهققا الباحققث اهلققدف مققن البحققث والطريقققة الققيت اختققذها يف مج ق املعضومققة وكققذلا
وكذلا يعر عدد األبواب وما حتتوين من فصول وكذلا ابرز النتائث وأهم التوصيات .
 .2أسضوب تقرير البحث :مبا يت منن من نواح فنية كاالقتباس والتوبيق وعر مشوأل لضقارئ حيتقاج إىل
ل ققة مقبولققة سققهضة الق قراءة والفهققم  .وتقريققر البحققث هققو عققر واف ملققا قققام بققن الباحققث مققن دراسققة
حتضيضية ومقب أن يشقتمل عضقى مجيق مراحقل البحقث بشقكل منسقق وواضق وبدسقضوب سقضس وحتضيقل
قوي اضجة فالوضوح والدقة مهقا اكثقر الصقفات أمهيقة يف الكتابقة العضميقة وهقذا يعقق أن طريققة عقر
األفكار يف مراحل البحث مب أن لتجعل القارئ يف حرية من أمرة يف تتب وتفهم ما يدور يف خضقد
الكاتققب م ققن أفك ققار فاألس ققضوب اجلي ققد والتحضي ققل املنطقققي يعت ققدان م ققن العوام ققل األساس ققية يف ه ققذب
القارئ ملتابعة وتفهم ما يريد يف البحث من آراء وأفكار ومب أن يعد الباحث عن نفسقن بدققة كقي
ال يسيء القارئ فهم الفكقرة األساسقية القيت يعاجلهقا وهقذا يتطضقب عقر املقادة بطريققة ال تقدذ قاال
لضث رات يف انسقياب األفكقار وتسضسقضها مقن نقطقة ألخقرى أن القائقد القذي يقصقد اقتحقام حصقن مقا
عضيقن أن يعقد هنققدة إعقدادا تامقا مث عضيققن أن يسقرذ يف إدارة املعركقة وان يواصققل ضق طن حقر يصققل إىل
هدفن.

أن كتابققة تقريققر البحققث ليسققت قائمققة عضققى التسضسققل املنطقققي لجلفكققار والتحضيققل اجليققد فحسققب بققل مققن
املهققم هققدا أن يشققعر الباحققث أن لديققن مققا يس قتحق أن يكتققب وإذا كققان الباحققث ال يشققعر بققدن لديققن مققا
يستحق أن يقدمن كبحث فانن سيجد صعوبة يف الكتابة.

 .3أهةاء تقرير البحث الرئيسية :
بشكل عام ديكن حتديد األهةاء الرئيسية لتقرير البحث بالبنود التالية -:
 املواد التمهيدية
ويكتب فيها ما يضي
 صفحة العنوان
 عنوان البحث يف أعضى الصفحة
 اجلهة املقدم هلا البحث
 اسم كاتب البحث يف وسط الصفحة
 اسم امل سسة اليت ينتمي إليها الباحث إذا كان ذلا ضروريا .
 تاريخ تقدمي البحث الشهر والسنة
وديكن ترتيب صفحة العنوان كما هو يف الشكل التاق :
اتجاهات المعلمين نحو مشكالت طلبتهم
وأساليبهم في معالجتها

دراسة ميدانية عضى معضمي املرحضة االبتدائية يف األردن
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 صفحة اعتماد البحث
ومن ال روري أن يتقيد كاتب البحث بالتعضيمات الصادرة عن اجلهة اليت يقدم الباحث هلا .
 توطئة لضبحث
وتت ققمن سققبب الدراسققة وعرضققها كمققا تشققمل عققادة عضققى رققكر وتقققدير لكققل مققن قققدم مسققاعدة لضباحققث
وذلا يف اضاالت اليت ال خيصص فيها فصل خاص لضمقدمة .
 قائمة اجلداول أن وهدت
 قائمة األركال والصور أن وهدة
 املقدمة
وتشمل ما يضي :
 .1مدخل البحث
وهقو تقققدمي عقام ملوضققوذ الدراسقة والظققروف القيت أدت إىل اهتمققام الباحقث مبشققكضة البحقث والققدواف الققيت
حفةتن إىل إهراء الدراسة .
 .2اهلدف من إهراء البحث
ويف هذا اجلةء يذكر الباحث ال اية اليت من اهضها قام ببحثن والنتائث اليت يطم أن يتوصل إليها
 .3مشكضة البحث
ويذكر الباحث هنا مشكضة البحث بشكل واض وموهة جتيث تتكون لدى القارئ فكرة حمقدودة ودقيققة
حول املوضوذ الذي ير ب الباحث يف معاجلتن .
 .4فرضية البحث
وهي عبارة يقوم فيها الباحث بتقدمي تصور مبدئي مقرتحا فين تفسرية ملشكضة البحث .
 .5ا بعاد البحث وحمدداتن
وهي عبارة عن حتديد عمق الدراسة ودرهة مشوهلا واجلوانب اليت سي طيها البحث وكذلا العوامل احملددة
واليت ققد تفقر عضيقن إ فقال بعقل هوانقب املشقكضة كعنصقر القةمن واملقال أو نقدرة البيانقات اإلحصقائية أو
صعوبة الوصول إىل بعل األفراد الذين سيشمضهم البحث .
 .6منهاج البحث
ويف هذا اجلةء مب أن يذكر الباحث ما يضي
 طريقة البحث ومنها حيدد الباحث األسضوب الذي اعتمدة يف إهراء البحث جترييب أو دي .

 مصدر البيانات وفيها حيدد الباحث املصدر الذي حصل منن عضقى البيانقات سقواء كقان مقن املصقادر
اجلاهةة إن األولية إن كضي مها .
 وسيضة مج البيانات وهنا يذكر الباحث الوسيضة اليت مت بواسطتها مج بيانقات الدراسقة سقواء كانقت
من مصادر هاهةة أو أولية أو كضيهما .
 .7تعري املصطضحات :وفيها يذكر الباحث التعريفقات اإلهرائيقة الدقيققة لضمصقطضحات الرئيسقيةالواردة
يف الفرضية ومشكضة البحث .
 .8اهليكل التنظيمي حملتويات البحث
وفين يذكر الباحث حمتويات الفصول الالحقة حسقب تسضسقضها ليعطقي الققارئ فكقرة رقامضة عقن م قمون
التقرير .
 منت التقرير
توضق هقذة املقادة عقادة يف فصقول يت قمن كقال منهقا هانبقا هامقا مقن هوانقب البحقث ويف بعقل اضققاالت
فقد جتم عدة فصول متجانسة يف باب واحد خاصة إذا تنوعت املواضي وكد عدد الصفحات .
 ا الصة واالستنتاهات والتوصيات
وهذا هوا الفصل األخري يف التقرير ويت من هذا اجلةء عادة موهة لضبحث والنتقائث والتوصقيات القيت خقرج
كا الباحث
ويشمل هذا اجلةء العناصر التالية
 مضحقات البحث
 قائمققة املصققادر وتشققمل الكتققب واجملققالت والققدوريات والتقققارير والوبققائق اضكوميققة واملقققابالت و ريهققا
من املراه .
 املضحقات وهي كل ما يضحق يف آخر البحث من هداول ورسومات وقوانني و ريها
 الفهرس .
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