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  البحث التربويخطة 
  تناولها آيفية  -عناصرها 

  اعداد 
  عبدالرحيم أحمد أحمد سالمة/ االستاذ الدآتور

  استاذ المناهج وطرق تدريس العلوم
 آلية التربية بقنا

****************  
 . خطة الدراسة هي الخطوط العريضة التي يسترشد بها الباحث عند تنفيذ دراسته •
  .ة التي ُيدرك بها السائر إلى أين يسير، ويسترشد بها في مسيرتهفخطة الدراسة تشبه البوصل •

 -:أي دراسة علمية فيتمثل عناصر خطة تو
  .الدراسةعنوان  .١
  .مقدمة منطقية تبرز آيفية االحساس بالمشكلة .٢
  .مشكلة الدراسة .٣
  .األسئلة التي ُتجيب عنها الدراسة .٤
  .محددات الدراسة .٥
  . وأهميتهاأهداف الدراسة .٦
 .سةفروض الدرا. ٧
  .مجتمع الدراسة وعينتها. ٨
  .تبعُي سوف ذيمنهج البحث ال. ٩
  .اجراءات الدراسة. ١٠
  .مصطلحات الدراسة. ١١
  لدراسات السابقةا. ١٢
  .قائمة بالمصادر أو المراجع التي تم االستعانة بها في الدراسة. ١٣

  تنويه
لضروري أن تتضمن خطة  ليس من ارة تفصيلية أود أن ُأشير إلى أنهقبل عرض هذه العناصر بصو

 .أي دراسة جميع هذه العناصر، إنما طبيعة آل دراسة هي التي ُتحدد العناصر التي يجب أن تتضمنها الخطة
آما أنني أرى في حدود خبرتي المتواضعة أنه ليس من الضروري أن تظهر هذه العناصر في الخطة 

 هذه العناصر خالل سياق الخطة وحسب آعناوين أو ُترتب بطريقة معينة ولكن ينبغي أن يظهر مضامين
 .متطلبات حبكتها وبترتيب منطقي 

  واآلن 
  .عنصر من هذه العناصر في خطة أي دراسة علميةعرض مختصرلكيفية تناول آل 

 
  عنوان الدراسة -١

 .عنوان الدراسة هو أول ما تقع عليه عين القارئ، ومن هنا تبرز أهميتهأن  •
رئ إن آانت الدراسة التي بين يديه مرتبطة بموضوعه فيبدأ فمن العنوان يمكن أن يعرف القا •

  .بقراءتها، أو أنها غير مرتبطة فيستبعدها
  .محتواهاقلل من جودتها عدم تناسب العنوان مع ُي ذات قيمة علمية ولكن الدراساتهناك آثير من و •
  ..ة، وأن يصيغه صياغة جيدة وسليمعلى الباحث أن يدقق في اختيار عنوان دراستهلذا  •

  العنوان صياغة التي يجب مراعاتها عند االعتبارات
 .تصرًاخأن يكون محددًا وم .١
  .موضوع الدراسةعن أن يعبر تعبيرًا دقيقًا  .٢
  .مفردات بسيطة غير معقدة وسليمة لغويًافيه ستخدم أن ُت .٣
 . للبس والغموضتجنبًاالبعد عن المصطلحات التي تحتمل أآثر من معنى وذلك  .٤
  

 ةمقدمة الدراس -٢
 .ُتعد المقدمة من أهم عناصر خطة الدراسة •
حيث يتم فيها إلقاء الضوء على الميدان الذي تقع فيه الدراسة، وآيفية شعور الباحث بالمشكلة،  •

  .ودواعي إجراء الدراسة
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تبدأ المقدمة الجيدة بالحديث عن األمور العامة، فاألقل عمومية، فاألشد تحديدًا وتخصيصًا، بحيث  •
  .اية إلى الشعور بوجود مشكلة جديرة بالدراسةتسلمنا في النه

  .:وهذا يعني أن تسير المقدمة آما يلي
 الحديث عن األمور العامة المرتبطة بالدراسة: أوًال

  )ظروف المجتمع أو المرحلة التعليمية التي ُتجرى فيها الدراسة( 
 الحديث عن األمور األقل عمومية : ثانيًا

  )ة الدراسة أو المادة الدراسية التي ُيجرى فيها الدراسةبعض المشكالت المرتبطة بمشكل(
 الحديث عن األمر الخاص الشديد التحديد: ثالثًا

  )آيفية االحساس بالمشكلة ودواعي القيام بالدراسة(
ينبغي على الباحث أن يستعين في توضيح آيفية شعوره أو إحساسه بالمشكلة ودواعي القيام و •

 :ومنطقية، ومن هذه الوسائلبالدراسة بوسائل علمية قوية 
  .توصيات المؤتمرات والندوات والدراسات السابقة •
  .شكاوي أولياء األمور •
  .مالحظاته أثناء اإلشراف على طالب التدريب الميداني •
  .القيام بتجربة استطالعية •
  .مجال التخصصقراءاته في  •
  .التجارب الشخصية •

  
 مشكلة الدراسة -٣

 . دور حوله الدراسةتي الذي مشكلة الدراسة هي المحور الرئيس •
 أو ربما  أو قصور أو ضعفبوجود خلل ما واحساسأهي عبارة عن تساؤالت تدور في ذهن الباحث و •

  .غموض في جانب معين يريد الباحث استجالء أمره
وأي مشكلة لها جوانب عديدة ومتفرعة، ويصعب معالجتها من خالل دراسة واحدة، ولكن يحتاج  •

   القيام بدراسات عديدة،معالجة جميع جوانبها
ولذا فأي دراسة تسعى فقط إلى الوصول إلى إجابات عن تساؤالت متعلقة ببعض جوانب مشكلة  •

   .معينة
 مشكلة الدراسةآيفية صياغة 

 في ضوء قراءات الباحث وما لمسه من  Statementُتصاغ المشكلة في صورة عبارة تقريرية   
بحيث تشخص هذه العبارة التقريرية هذا القصور أو ذاك الخلل الذي قصور في الميدان الذي يجرى فيه دراسته 

 .الحظه في أي جانب من جوانب العملية التعليمية
  يجب وضعها في االعتبار عند تحديد مشكلة الدراسةالتيعتبارات اال

 .أن تكون المشكلة في نطاق تخصص الباحث • 
  .يةبحثأن تكون ضمن اهتماماته ال • 
ا   أي تكون  ،ية وعمليةأن تكون ذات قيمة علم   •  مهمة من الناحية العلمية أو بالنسبة للمجتمع أو لكليهم

  .معًا
ة التي                      أي ،أن تكون حديثة   •  ر الزاوي ا غي ا من زواي  لم يتناولها الباحثون من قبل أو أن يكون تم تناوله

م يتوصل  جوانب جديدة أو جوانب قديمة ل لطرق التهذا يعني محاولة   و. ينوي الباحث أن يتناولها منها    
  . الباحثون لنتائج قاطعة بخصوصها

ا هي اإلضافة التي                           •  سه م سأل الباحث نف ة أي أن ي ة للمعرف يستحسن أن تكون المشكلة اضافة حقيقي
 . الدراسة للمعرفةهضيفها هذتسوف 

ع  •  ع المجتم ة بواق ة مرتبط شكلة واقعي ون الم ذا ي ،أن تك ه سوف  فه ة الدراسة ألن ن قيم ع م ون ترف ك
 .تناول بالتحليل والتقصي المشاآل التي تواجه المجتمع تة تطبيقيدراسة

ك        •  ث هنال ا حي سياسية وغيره ة وال صعوبات االجتماعي اة ال ة مراع شكلة الدراس د م د تحدي ب عن يج
  .هذا يعني أن تكون المشكلة قابلة للبحثو ،موضوعات يصعب تناولها لحساسيتها بالنسبة للمجتمع

سة بوضوح أي أن يكون الموضوع محددًا وليس عامًا يحتوي          يجب على الباحث أن يحدد مشكلة الدرا       • 
 . الفرعيةتعلى آثير من المشكال

  
 سئلة الدراسةأ -٤
  



 

دآتور   : اعداد    تناولهاآيفية    -عناصرها   ، البحث التربوي خطة   تاذ ال د سالمة       / االس د أحم دالرحيم أحم تاذ   ، عب اس
 آلية التربية بقنا ،المناهج وطرق تدريس العلوم

 

٣
٣

 .ترتبط أسئلة الدراسة بمشكلتها، وتنبثق منها • 
  وهناك فرق بين السؤال البحثي والسؤال العادي، • 
  فالسؤال البحثي ال يمكن اإلجابة عنه إال بعد إجراء الدراسة، • 
  . العادي، فيمكن أن نجيب عنه وقت طرحهأما السؤال • 
ة              •  لذا على الباحث أن ُيدقق عند صياغة أسئلة الدراسة بحيث تكون من نوع األسئلة التي اليمكن اإلجاب

  .عنها إال بعد تنفيذ إجراءات معينة للدراسة
  
  

 ال لمشكلة دراسة وأسئلتهامث
بعض          أثناء اإلشراف على التدريب الميداني بإحدى المدارس الثان        شته ل وية، قد يشعر باحث خالل مناق

م                        ا، وانه ائق التي يالحظونه ى االستنتاج من الحق درة عل تالميذ الصف األول الثانوي بأنه ليست لديهم الق
ين الحجج                            ز ب ى التميي درة عل ديهم الق ه ليست ل م، وأن اة له ات المعط غير قادرين على االستنباط من البيان

ذ الصف                 فيستنتج من ذ  . القوية والضعيفة  دى تالمي د ل لك أنه قد يكون هناك قصور في مهارات التفكير الناق
 .األول الثانوي 

 . بدراسة هدفها التأآد من وجود هذا القصور ومدى انتشاره الباحث فقد يقوم
  : فيحدد عنوان دراسته في • 

  “مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول الثانوي”
  : ية آالتاليويحدد مشكلتة في صورة تقرير • 

  “وجود قصور في نمو مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول الثانوي”تتمثل مشكلة الدراسة في 
  :ويحدد السؤال الذي ستجيب عنه دراسته آالتالي • 

  مامدى توافر مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول الثانوي؟
 .ا تحديد أسباب هذا القصور بدراسة فيما بعد هدفه نفس الباحثوقد يقوم

  : فيحدد عنوان دراسته في • 
  “أسباب القصور في نمو مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول الثانوي”

  : ويحدد مشكلتة في صورة تقريرية آالتالي • 
  “وجود قصور في نمو مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول الثانوي”تتمثل مشكلة الدراسة في 

  :ويحدد السؤال الذي ستجيب عنه دراسته آالتالي • 
  ما أسباب القصور في نمو مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول الثانوي؟

 .وقد يقوم بدراسة أخرى فيما بعد أيضًاهدفها عالج هذا القصور
  :فيحدد عنوان دراسته في • 

ذ الصف      أثر استخدام المدخل االستقصائي في تدريس العلوم في تنمي ” دى تالمي د ل ر الناق ة بعض مهارات التفكي
  “ األول الثانوي

  : ويحدد مشكلتة في صورة تقريرية أيضًا آالتالي • 
  “وجود قصور في نمو مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول الثانوي”تتمثل مشكلة الدراسة في 

  :ويحدد السؤال الذي ستجيب عنه دراسته آالتالي • 
م المدخل االستقصائي في تدريس العلوم في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف                ما أثر استخدا  
  األول الثانوي؟

ة تحاول وُيالحظ من األمثلة السابقة أن المشكلة واحدة في جميع الدراسات المذآورة، ولكن آل دراس
 واحدة إال أن معالجة جوانبها يحتاج  وهذا يعني أنه على الرُغم من أن المشكلة أن ُتجيب عن سؤال مختلف،
  . إلى القيام بأآثر من دراسة

 
  فروض الدراسة -٥

، وال يصوغها الباحث من محض خياله، إنما في لمشكلةتوقعات للباحث تمثل حلوًال لالفروض هي 
  .ضوء خبراته وقراءاته واطالعه على الدراسات والتجارب السابقة

 تها وفقًا لمحدداتمدى صحللتأآد من  نظريات علمية معينة من   الدراسةط فروضاستنبايمكن آما   
  .  دحضهاوهذه النظرية أصحة م يدعمعينة لتدراسة 

 أنواع الفروض
 :تصاغ الفروض بثالثة أساليب هي  

   .هموجه .١
  .هغير موجه .٢
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  .ةصفري .٣
   الفرض الموجه-١

 .ه فرضه بصياغة معينةيصاغ الفرض موجهًا في حالة وجود معلومات آافية لدى الباحث تجعله يوج  
  مثال

التالميذ ذوو األسر المرتفعة ثقافيًا يتفوقون في ميولهم الفنية على التالميذ ذوي األسر المنخفضة  •
  .ثقافيًا

  
  

   الموجهصياغة آخرى لنفس الفرض
توجد فروق في الميول الفنية بين تالميذ األسر ذوي المستوى الثقافي المرتفع وتالميذ األسر ذوي  •

  .  الثقافي المنخفض، وهذه الفروق لصالح ذوي األسر المرتفعة ثقافيًاالمستوى
  
   الفرض غير الموجه-٢

 . المعلومات التي لديهمنثقة آافية  ًا واثق الباحثعندما ال يكونُيصاغ الفرض بهذا األسلوب 
  مثال

يذ األسر ذوي توجد فروق في الميول الفنية بين تالميذ األسر ذوي المستوى الثقافي المرتفع وتالم •
  . المستوى الثقافي المنخفض

   الفرض الصفري-٣
ينفي الباحث وجود عالقة أو تطابق أو تساوي بين ظاهرة وأخرى أو بين نفس الظاهرة في وهنا   

 . مكانين مختلفين
  مثال

ات ال توجد فروق دالة احصائيًا بين طريقة التدريس التقليدية وطريقة التدريس باالستكشاف في زيادة درج –
 .التالميذ في االختبار التحصيلي

  
 محددات الدراسة -٦

قد يتعذر على الباحث أن يغطي في دراسته منطقة آاملة أو دولة، لذا يكون من الضروري عليه أن  •
 .المحددات الجغرافية للدراسةيوضح 

وقد يكون من المستحيل أيضًا دراسة المشكلة أو الظاهرة في آل الفترات الزمنية، لذا يكون من  •
  .المحددات الزمنية للدراسةالضروري توضيح 

وقد يصعب دراسة آل الجوانب والموضوعات المرتبطة بالظاهرة أو المشكلة، وهنا يكون من  •
  . الدراسةالجوانب أو الموضوعات التي ستتناولهاالضروري توضيح 

وعلى الباحث عند ذآر هذه المحددات أن يوضح مبرراته المنطقية المقنعة التي جعلته يرآز على هذه المحددات 
  .دون غيرها

  
    وأهميتهاأهداف الدراسة -٧

 هناك خطأ شائع بين الباحثين يتمثل في الخلط بين أهداف الدراسة وأهميتها، •
لماذا ُتجرى هذه الدراسة؟ أي توضح ما يسعى الباحث : فاألهداف ُتجيب عن سؤال الباحث لنفسه •

  .للوصول إليه من خالل إجراء دراسته
 من فوائد إلى الميدان العملي ومجال - بعد االنتهاء منها-أما أهمية الدراسة فُتعبر عما تضيفه الدراسة •

  .التخصص
 ،تساعد عملية تحديد األهداف الباحث على الترآيز في دراسته لتحقيقهاو •
دراسة على هذه األهداف فيقومون باختبار مدى تحقيق الدراسة أي قيمون عند تقييم  يعتمد الُمآما •

  .األهدافه
  .يتعين على الباحث أن يبلور أهدافًا محددة لدراستهلذا  •
  .هداف في شكل نقاط قصيرة ذاآرًا األهداف الرئيسية فقطهذه األعدد أن ُيو  •
  . استه أوًال ثم أهميتهاآما ينبغي على الباحث أن يكتب أهداف در •
 :وأن ُيراعي عند آتابة أهداف الدراسة وأهميتها ما يلي •

   أن يكون آل منهما مرتبطًا بموضوع الدراسة، •
  وأن تكون قابلة للتحقيق،  •
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 آأن يكتب بعد عنوان  وأن ينتقي عبارات توحي بالتواضع عند التعبير عن أهمية الدراسة، •
  :العبارة التالية) أهمية الدراسة( 

  “............ ُتفيد الدراسة الحالية في يمكن أن”
  “................. الدراسة فيقد ُتفيد” أو 

  .فهذه العبارة تفيد باحتمالية االستفادة من الدراسة، وهي تعبر عن تواضع الباحث
  مثال 

  وأهميتهاهداف الدراسةأل
 : إذا آان عنوان دراسة هو •

  “ائعة في الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمصرفعالية برنامج لعالج االخطاء الش”
  :فيمكن القول أن من أهداف هذه الدراسة

  “بناء برنامج لعالج االخطاء الشائعة في الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمصر”
  :ويمكن القول أن من األهمية التي تمثلها هذه الدراسة

 أن يستفيد منه القائمون على تخطيط مناهج الرياضيات وتدريسها يمكنرنامج  في تقديم بأنها قد تفيد”
  “ وتقويمها بالمرحلة االبتدائية في عالج األخطاء الشائعة في الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

  
 مجتمع الدراسة وعينته -٨

 ينبغي أن تتضمن الخطة بيانات عن مجتمع الدراسة وعينته، •
جميع مفردات الظاهرة المراد دراستها، سواء أآانت هذه المفردات بشرًا، ” : لدراسة يعنيفمجتمع ا •

  .“أم آتبًا، أم أنشطة تربوية، أم غير ذلك
تلك المجموعة من أفراد المجتمع الذين يختارهم الباحث ليحتك بهم ” : أما عينة الدراسة فتعني •

  .“احتكاآًا مباشرًا في أثناء تنفيذه لدراسته
م عملية اختيار العينة أو تحديدها وفق أسس علمية وأساليب خاصة تتناسب مع موضوع و تت •

  الدراسة وأهدافها،
 مثال

  :إذا آان عنوان دراسة هو
  .عالج األخطاء الشائعة في الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمصر

  .جميع تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمصر: فإن مجتمع الدراسة هو •
مجموعة يتم اختيارها من هؤالء التالميذ وفق أسس علمية بحيث : أما عينة الدراسة فهي •

  . تكون ممثلة لجميع تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمصر
وعلي الباحث أن يوضح في خطته أسباب منطقية و مقنعة الختياره مجتمع الدراسة ونوع العينة  •

  وحجمها،
 .ات والخبرات السابقةوقد يستعين في تبريراته بالدراس •
  

 منهج البحث -٩
منهج البحث يعني األساليب واالجراءات أو المداخل التي تستخدم في جمع البيانات والوصول من  •

 .خاللها إلى نتائج أو تفسيرات أو شروح أو تنبؤات تتعلق بموضوع الدراسة
  : ويجب على الباحث أن يذآر في خطته •

  ).وقد يكون أآثر من منهج(دراسة موضوعهنوع منهج البحث الذي سيستخدمه في  .١
  .تبريرات االعتماد على هذا المنهج .٢
  .إشارة موجزة لكيفية استخدام هذا المنهج، وفيما ُيستخدم .٣

  .ومن الجدير بالذآر أن طبيعة المشكلة هي التي ُتحدد نوع المنهج الذي يمكن اتباعه في دراستها •
  

 اجراءات الدراسة -١٠
 الخطوات التي سيتبعها الباحث في االجابة عن أسئلة دراسته والتحقق من ُيقصد باجراءات الدراسة •

 .صحة فروضها
  :وغالبًا ما تتضمن هذه االجراءات ما يلي •

الخطوات التي سيتبعها الباحث في جمع الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة  .١
  ).المفاهيم واألفكار والحقائق والنظريات المرتبطة بموضوع الدراسة(

  .الخطوات التي سيتبعها الباحث في الدراسة الميدانية .٢
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) التي سيتم جمعها من الدراسة الميدانية(الخطوات التي سيتبعها الباحث في معالجة البيانات .٣
  .وتحليلها وتفسيرها والوصول منها إلى التوصيات والمقترحات

ءات الخطوات التي سيتبعها في  ينبغي على الباحث أن يذآر في االجراالدراسات السابقةوفيما يتعلق ب •
 .السابقةالدراسات الوصول إلى 

  .وتحليًال نقديًا لها في خطته ًاملخصوعند وصوله لهذه الدراسات ينبغي عليه أن يذآر  •
 :وفيما يتعلق بالخطوات التي سيتبعها الباحث في الدراسة الميدانية، ينبغي أن يوضح ما يلي •

  .نة من المجتمع األصليالخطوات التي سُتتبع في اختيار العي .١
  .الخطوات التي سُتتبع في بناء أو اختيار األدوات التي سُتستخدم في جمع البيانات .٢
  .الخطوات التي سُتتبع في تنفيذ تجربة الدراسة .٣

وفيم يتعلق بالخطوات التي سيتبعها الباحث في معالجة البيانات،ينبغي أن يوضح األساليب االحصائية  •
  .ة البيانات، والوصول إلى النتائجالتي سيتبعها في معالج

  
 مصطلحات الدراسة -١١

الكلمات أو التعبيرات الغامضة أو غير المتداولة أو التي ُتفهم بأآثر من ”: ُيقصد بمصطلحات الدراسة •
 .“معنى باختالف السياقات التي ُتستخدم فيها

  :باحث أن تتضمن خطتهونظرًا لتعدد معاني المصطلح الواحد في العلوم التربوية، ينبغي على ال •
ألي مصطلح غامض أو غير ) من ثالث إلى سبع تعريفات تقريبًا( ذآر بعض التعريفات –

  .متداول يتضمنه عنوان بحثه
  ثم يذآر بعد ذلك ما يتبناه من هذه التعريفات يتفق مع موضوع دراسته، –
  .  أو يضع تعريفًا اجرائيًا يوضح المقصود بهذا المصطلح في دراسته الحالية –

 :ويمكن استقاء تعريفات مصطلحات أي دراسة من مصادر عديدة منها •
  المعاجم اللغوية العلمية، –
  دوائر المعارف المتخصصة، –
   الدراسات السابقة، –
  .آتابات المتخصصين في الكتب والمراجع والدوريات ونحوها –

لمصدر الذي أخذ وينبغي على الباحث عندما يأخذ تعريفًا ألي مصطلح من هذه المصادر أن ُيشير إلى ا •
 .عنه ذلك التعريف

  
  لدراسات السابقة  ا-١٢

 :هناك مدرستان في مناهج البحث  إزاء التعامل مع الدراسات السابقة •
ترى أن يتم اجراء تحليل نقدي للدراسات السابقة بعد تصنيفها وفق محاور معينة : المدرسة األولى •

  .نهاوعرض ملخصًا لذلك يبرز الباحث من خالله موقع بحثه م
فترى توظيف هذه الدراسات في آل مراحل الدراسة،فهناك دراسات يكون : أما المدرسة الثانية •

موقعها المقدمة يستدل بها الباحث على ضرورة القيام ببحثه، وهناك دراسات توضع في االطار 
  .النظري للبحث، وأخرى ُيستشهد بها عند مناقشة النتائج وتفسيرها

 المتواضعة أنه ُيفضل االستفادة من آلتا المدرستين عند عرض وانني أرى في حدود خبرتي •
 الدراسات السابقة، 

فعلى الُرغم من أن اتباع الباحث للمدرسة األولى ُيجبره على الرجوع إلى المصادر األولية في جمع  •
فصًال هذه الدراسات إال أن عرضها بهذا األسلوب يجعل الدراسات السابقة تصبح آيانًا مستقًال بذاته من

  عن باقي أجزاء البحث،
آما أن اتباع المدرسة الثانية يجعل آثير من الباحثين يعرضونها بصورة مختصرة ومبتورة ال يستفيد  •

 .منها القارئ، ويعتمدون في جمعها على المصادر التمهيدية والثانوية فقط
حليل نقدي لها ولذا فإنني أرى ضرورة توظيف الدراسات السابقة في البحث وعرض ملخص وافي وت •

في نفس الوقت حتى يتيقن القارئ من أن الباحث قد استعان بالمصادر األولية في جمعها، ويطمئن 
  .إلى أن الدراسة التي يقوم بها الباحث جديدة 

   وتحليل نقدي لها في خطة الدراسة ملخص للدراسات السابقةذآر أهمية
 :يها االختيار أن مشكلة الدراسة التي وقع علللقارئ علىد يالتأآ •

   ،لم يتم تناولها من قبل •
   ،أو تم تناولها ولكن بدون عمق وتفاصيل آافية •
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لكنها رآزت على جوانب معينة غير الجانب الذي سوف ترآز وأو تم تناولها بعمق وتفاصيل  •
  .يه الدراسة المعنيةعل

 : ضوء ملخص الدراسات السابقة وجعلها ترآزفيصياغة أهداف الدراسة  •
   ،وعات التي لم تتطرق لها الدراسات السابقة على الموض •
   ،أو على الموضوعات التي لم ترآز عليها •
  .أو على الموضوعات التي رآزت عليها ولكن لم تخرج فيها بنتائج محددة •

المشكلة في بلد آخر أو في بيئة تختلف تناول  وخاصة إذا تم ،استفادة الباحث من تجارب السابقين •
 . مكن الباحث من المقارنةُي األمر الذي ،عن بيئة منطقة الدراسة

 معلوماتهم  التي اشتقوا منهامصادرال ولمشكالتاالستفادة من خبرات الباحثين في سبل تناولهم ل •
  .لهاوطريقة عرضهم وتحليلهم 

  
 )المراجع( قائمة المصادر -٣١

 استفاد منها في تقتضي األمانة العلمية أن ُيضمن الباحث خطته قائمًة تحتوي جميع المصادر التي •
 إعداد خطته، 

وآذلك بعد االنتهاء من تنفيذ الخطة وآتابة التقرير يجب ذآر قائمة بالمصادر التي تم االستفادة منها  •
  .في إعداد خطته وفي تنفيذ اجراءات الدراسة

في  ) APA(ويفضل في آتابة هذه القائمة اتباع األسلوب الذي وضعته رابطة علم النفس االمريكية  •
 :تحت عنوان١٩٩٤بها الصادر عام آتا

  دليل النشر لرابطة علم النفس االمريكية
  )الطبعة الرابعة( 
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