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 :يمر المنهج العلمي بالخطوات التالية
 
 نشوء الدافعية تجاه البحث  -1

يشعر الباحث الذي يدرس في كلية التربية من خالل فترة التدريب الميداني في المدارس 
السلوكية أو مشكالت تتعلق بالتحصيل الدراسي أو ضعف بعض  منهاالعديد من المشكالت 

مشكلة يولد لدى الباحث دافعية  بوجودالتالميذ في الرسم اإلمالئي، وهذا الشعور واإلحساس 
 .تجاه البحث

 تحديد موضوع البحث  -2

المشكلة يقوم بجمع دراسات وأبحاث سابقة ذات العالقة بالمشكلة  الطالببعد أن يحدد 
ويشترط أن ، وقراءتها قراءة واعية وبالتالي يسهل على الباحث تحديد الموضوع العام للبحث

نجاز يتميز موضوع البحث باألصالة والحداثة، وأن يتوافر لدى الباحث المادة العلمية إل
كلمة وأن تكون كلمات  11كما يتطلب تحديد عنوان البحث بشرط أاّل يزيد عن  البحث

 .العنوان واضحة وبعيدة عن الغموض
 تحديد مشكلة الدراسة  -3

المبررات التي دفعته الختيار المشكلة، وتصاغ مشكلة الدراسة في صورة  الطالبيوضح 
 .سؤال رئيس ويتفرع عنه أسئلة فرعية

 الجيدة لتحديد المشكلة ومن المعايير: 

 .بالعنوان ارتباطًا وثيقاً أن ترتبط  -1

 .أن تصاغ على صورة سؤال الرئيس -2

 .يسهل اشتقاق أسئلة فرعية منها -3

 .توحي بمنهج البحث المناسب -4

 .تسهل وضع حدود البحث -1

 
 تحديد أهداف البحث  -4
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مشكلة فالهدف من البحث هو اإلجابة على التساؤالت التي يصفها الباحث عند تحديده 
 .بحثه

 
 تحديد أهمية البحث  -5

 .من نتائج البحث تفيدهالجهات التي يمكن أن  الطالبيكتب 
 

 تحديد الفرضيات  -6

 .هي إجابة مؤقتة محتملة ذكية تجيب عن سؤال محدد تتطلب صياغة دقيقة:الفرضية
 

 تعريف المصطلحات  -7

 :يوجد عدة تعريفات
 .التعريف اللغوي - أ

 .التعريف االصطالحي - ب

 .االجرائيالتعريف  - ت
 محددات البحث -8

 .المحدد المكاني - أ

 .المحدد الزماني - ب

 .المحدد البشري - ت

 

 (الفصل الثالث) دراسات سابقة -9

 .يبدأ الباحث من حيث إنتهى األخرون والعلم بناء تراكمي متين وتفيد الباحث  
بعد عرض الدراسات بيان أوجه الشبه واالختالف بين  الطالبكما يتطلب من   

الدراسة الحالية والدراسات التي عرضها ومدى االستفادة منها وبماذا تميزت الدراسة 
 .الحالية عن الدراسات السابقة
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 (الفصل الرابع) إجراءات الدراسة -11

 :ويشمل
 منهج البحث المتبع -1

في الحصول على معلومات تمكنه  الطريقة البحثية التي يختارها الباحث لتساعده 
 .من إجابة أسئلة الباحث

 .(المنهج الوصفي، التاريخي، والتجريبي، البنائي: )وهناك العديد من المناهج فمنها
 مجتمع الدراسة -2

ويمثل مجموع عناصر الظاهرة أو المجموعة موضع الدراسة أو هل كل عناصر  
 .الفئة المستهدفة التي تنتمي للدراسة

 اسةعينة الدر  -3

تمثل بعض عناصر المجتمع األصلي ومن العينات العشوائية البسيطة، والعينة  
 (.العشوائية المنتظمة، والعينة العشوائية الطبقية، والعينة العشوائية العنقودية

 أدوات البحث -11

األداة هي وسيلة الحصول على المعلومات األساسية من مصادرها لتسهيل اإلجابة عن 
 .أسئلة البحث

 البحث تصميم -12

يحتاج كل بحث قبل إجرائه إلى تصميم دقيق ويؤدي بدوره إلى توفير سبل الحصول 
 .على معلومات دقيقة بجهد قليل وبفترة زمنية قصيرة

 تفسير نتائج الدراسة -13

والتفسير هو مجرد تبيان وشرح للنتائج فهو ترجمة من لغة األرقام الصماء إلى لغة 
 .في تفسير النتائج بالواقع بحثية بحثية حّية وهنا يربط الباحث

 التوصيات -14

 .تكتب التوصيات في ضوء ما يتوصل إليه الباحث من نتائج
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 (التوثيق)المراجع  -15

 توثيق المراجع في متن البحث   -1

اإلشارة إلى المرجع من خالل كتابة اسم عائلة المؤلف ثم اإلسم األول وسنة  
زهران )من مؤلفين يكتب وفي حالة كان أكثر ( 2212زهران، )النشر بين قوسين 

 (.2212وآخرون،
وعند االقتباس الحر في النص من المرجع يشار إليه كما ورد أعاله باألضافة  

 .(22: 2212زهران )لكتابة رقم الصفحة التي اقتبس منها 
 التوثيق في قائمة المراجع -2

تكتب جميع المراجع مثل كتب منشورة، أبحاث منشورة في مجلة رسالة   
 .في قائمة واحدة وترتب هجائيًا حسب اسم عائلة المؤلف ماجستير،

 الصفحات( العدد)عنوان البحث، المجلد ( السنة)اسم عائلة المؤلف، اسم المؤلف، : ثالم. 

  دار المعارف، القاهرة(1)الصحة النفسية، الطبعة ( 2111)زهران، حامد ،. 

 
 ترتيب عناصر مشروع التخرج: 

على الشكر واإلهداء والمحتويات والجداول واألشكال الصفحات التمهيدية وتشمل  -1
 .ملخص الدراسة

 :الفصل األول
 مقدمة -1

 مشكلة الدراسة -2

 األسئلة الفرعية -3

 األهداف  -4

 الفرضيات -1

 أهمية الدراسة -6

 مصطلحات الدراسة -7
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 محددات الدراسة -8

 :الفصل الثاني
 اإلطار النظري للبحث  -1
 التعقيب على االطار النظري -2

 :الفصل الثالث
 سابقةدراسات 

 :تعقيب على الدراسات
 .أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة -1

 .ماذا استفاد الباحث من عرض الدراسات السابقة -2

 .بماذا تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة -3

 
 :الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة -1

 مجتمع الدراسة -2

 عينة الدراسة -3

 أداة الدراسة -4

 األسلوب اإلحصائي -1

 :الفصل الخامس
 نتائج الدراسات وتفسيرها

 التوصيات -1

 (التوثيق)المراجع  -2

 المالحق -3
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 نظام مشروع التخرج

 
 .يقدم الطالب مشروع التخرج أو البحث في أحد مجاالت التربية -1

 .إمكانية تطبيقهيقدم الطالب فكرة المشروع إلى المشرف لمناقشة  -2

 :مواصفات المشروع -3

 .يحتوي على فكرة أو مشكلة في مجال تخصص الباحثيجب أن  - أ

 .يجب أن تتسم فكرة المشروع بالحداثة واألصالة - ب

 إجراءات التسجيل  -4

 .ساعة معتمدة 122أنهى قد أن يكون و يشترط تسجيل فكرة المشروع  -1

 .يقدم الطالب نبذة عن المشروع خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي -2

الذي تم تعيينه ويستمر العمل لمدة فصل دراسي  يتم تواصل الطالب مع المشرف -3
 .حتى األسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي عملية اإلشراف

الطالب بعد اعتماد تسجيل عنوان البحث يكون هو المسؤول الوحيد عن مشروعه  -4
ودور المشرف التوجيه والمتابعة وال يتحمل المشرف أية مسؤولية بشأن الصياغة أو 

 .األخطاءالتنسيق أو 

يلتقي المشرف بالطالب أسبوعيًا بحيث يناقش الطالب ما توصل إليه وحل المشاكل  -1
 .تواجههالتي 

 .من الفصل الدراسي( 14)يتم مناقشة مشروع في األسبوع  -6

 .تشكل لجنة للمناقشة من ذوي االختصاص -7

 .يسلم الطالب ثالثة نسخ من المشروع للكلية -8
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 .ن المشرف هو رئيس اللجنةعلى األقل ويكو  مناقشينيتم اختيار  -9

 .مشرف المشروع هو المسؤول عن تنظيم المناقشة -12

 .دقيقة( 11)يقوم الطالب بعرض ملخصًا في حدود  -11
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 المشرف العناصر
عضو لجنة 

 أول
عضو لجنة 

 ثاني
 %(25)تقرير البحث 

    يتضمن فصول الدراسة الخمسة -1

    الصياغة اللغوية ودقتها  -2
    اإلخراج الفني للبحث -3
    الصور واألشكال والجداول التوضيحية -4

 %(25)إنجاز المشروع األداء العام خالل 
    إلتزام الطالب بالزيارات األسبوعية المقررة -1
    اإلطالع على المصادر العلمية والمطالعة -2
    إلتزام الطالب بالتعديالت -3
    سالمة الجانب اإلحصائي -4

 %(25)جودة المشروع 
    حداثة المشكلة وأصالتها -1
    ارتباط البحث بالواقع -2

 %(25)عرض المشروع 
    التسلسل في شرح فكرة المشروع -1
    التمكن من المادة واإلجابة على أسئلة اللجنة -2
    التوصيات -3
    توثيق المراجع -4

 ع التخرجرصد عالمة مشرو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :رقمه الجامعيـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اسم الطالب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :عنوان البحث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التوقيعــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اسم المشرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التوقيعـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :األول اسم عضو اللجنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التوقيعــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الثاني اسم عضو اللجنة

 

 كلية التربية جامعة فلسطين
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