




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .العلمي البحث مهارات :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة التدريس هيئة أعضاء :بالدورة املستهدفون •

   :الدورة أهداف  •

 :هتدف هذه الدورة اىل حتقيق أهداف أمهها
 .تعريف املتدربني مباهية البحث العلمي وأنواعها .1   
 التعرف على عناصر خمطط البحث  .2   
 التعرف على طرق اختيار العينات وحتديد اجملتمع .3   
 التطرق اىل بعض التصاميم االحصائية واملتغريات.4   
 التعرف على منهجيات البحث العلمي املختلفة .5   
 بعض املهارات املختلفة يف كتابة البحوث .6   
 ادوات مجع البيانات.7   
 التعرف على اساسيات التوثيق العلمي.8   





 :عناصر خمطط البحث
 .صفحات متهيديَّة -
 .فصول إجرائيَّة -
 .فصول تطبيقيَّة -
 .خامتة الدراسة -
 .هنايات حبثيَّة -

 .عنوان البحث -
 العينات واجملتمع

   :الدراسةجمتمع  .1
ويقوم الباحث جبمع البيانات واملعلومات 

عن كلِّ مفردة داخلة يف نطاق حبثه دون 

 .ترك أيٍّ منها
   :العيِّنـة -2

 وهذه الطريقة أكثر شيوعًا يف البحوث

 من تكلفة وأقلُّ تطبيقًا أيسر ألنَّها العلميَّة

 حاجة هناك وليس األصليِّ اجملتمع دراسة

 احلصول أمكن إذا األصليِّ اجملتمع لدراسة

 .وخمتارة نسبّيًا كبرية عيِّنة على

 التصاميم االحصائية واملتغريات
 البحث التجرييب  -

يسيطر الباحث على مجيع املتغريات اليت 

 .تؤثر على نتائج الدراسة
 البحث شبه التجرييب  -

تعتمد على عمليات توزيع العينة إىل 

 .جمموعات جتريبية
 األحباث غري التجريبية -

تدرس املتغريات كما هي عليه يف البيئة 

 .الطبيعية



 :البحوث يف املتغريات

 .ونوعية كميو :القياس نظر وجهة من

 تابعة:االحصائية النظر وجهة من

 .ومستقلة

   :البحوث بيانات مجع أساليب

 :هدفه 
اختبار بعض الفرضيات اليت تتعلق بوصف 

 .واقع معني
   (  :النوعي ) الكيفي البحث  -

وهو البحث الذي يعتمد على دراسة 

الظاهرة يف ظروفها الطبيعية باعتبارها 

 .مصدرا مباشرا
 :خصائص الدراسات الكيفية

يعتمد البحث الكيفي على دراسة الظاهرة 

يف ظروفها الطبيعية باعتبارها مصدرا 

وعلى الباحث نفسه ، مباشرا للبيانات

باعتباره أداة أساسية يف مجع هذه 

 .البيانات
بيانات البحث الكيفي وصفية تستخدم 

وجيري ، الكلمات والصور وليس األرقام

دعم نتائج البحث مبقتطفات من أقوال 

ومذكرات األشخاص أو صور عن 

 .نشاطاهتم

 أساليب جمع البيانات

املالحظة 

 الشخصية 
الوثائق  االستفسار 

 وامللفات 

 تصنيف البحوث التربوية
 البحث الكمي  و البحث الكيفي

   :الكمي  البحث  -
وهو البحث الذي يهتم جبمع البيانات من 

 .خالل استعمال أدوات قياس كمية



 النشر العلمي
 :أهداف النشر العلمي ماهي

لقد بدأ اإلنسان حضارته الواسعة بالبحث 

العلمي بسيطًا يف البداية مث تطور األمر 

وكان  .وعلومهوصار البحث له أصوله 

الطريق األوحد لنشر النتائج العلمية يف 

أول األمر هو الكتب والرسائل العلمية 

الصغرية، ورمبا يتم تبادل بعض النتائج 

بني الباحثني الذين تفصل بينهم فواصل 

املكان عن طريق الرسائل الربيدية 

ومع مرور الزمن وتوسع البحث  .املعروفة

العلمي أدخل اإلنسان أسلوبًا جديدًا لتبادل 

نتائج البحث العلمي وهي الدوريات 

وكانت تلك الدوريات يف بداية  . العلمية

األمر غري متخصصة بل شاملة جلميع 

أصناف املعرفة وكانت دورهتا بطيئة فرمبا 

   .شهريةتكون سنوية مث نصف سنوية مث 

 :النشر اإللكتروين
حيث أن اهلدف من وراء النشر العلمي هو 

إعطاء الفرصة لتبادل اخلربات ونشر 

النتائج العلمية وهو أمر ميكن حتقيقه 

 بالكامل عن طريق شبكة اإلنترنت

 التوثيق العلمي
 : APAتوثيق املراجع حسب نظام 

يتم يف العلوم االجتماعية توثيق املصادر 

يف هناية البحث وفقا لطريقة أو نسق 

وهو اختصار لـ   APA Styleيسمى بالـ 

American Psychological 
Association   حيث ألن اجلمعية

النفسية األمريكية هي من وضع أسس هذا 

علما بأنه يوجد أنساق أخرى كثرية  .النسق

هو APAلكن منط  Chicagoو   MLAمثل 
الشائع واملعتمد يف األحباث املكتوبة يف 

 .جمال العلوم االجتماعية





 

 إعداد وكتابة البحث العلمي

 أصوُل البحث العلميِّ ومناهجه

 مناهُج البحث العلميِّ

أساليب إعداد وتوثيق البحوث 

 العلميَّة

فنُّ كتابة البحوث العلميَّة وإعداد 

 الرسائل اجلامعيَّة

 

 درويش مرعي إبراهيم

 أمحد بدر

 بدوي عبداحلمن

 حممد حممد اهلادي

 

 اخلشتحممد عثمان 

 

 م 1990

 م 1989

 م 1977

 م 1995
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سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




