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خطوات إعداد البحث في العلوم 

 السلوكية

 حدود الدراسة

 قصور الدراسة

 
 بحث مقدم للدكتور/محمد المبعوث

 دريس جامعة اإلمام محمد  بن سعود اإلسالميةعضو هيئة ت

 

 

 الزهراني نإعداد الطالبة/علياء عبدا لرحم

 مستوى ثاني  ماجستير أدارة وتخطيط تربوي 

 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 املقدمــــــــــــــــــــــــة:

 
أفضا    ىاحلمد هلل الذي علمنا ماا  كنان كملاا صال اال صالعاا  علا      

 ا حممد صعلى آلة صصحبة صسلا ...  خلق اهلل كبين

"يمدُّ القياُ  ببحث علميٍّ منهجيٍّ أّيًا كاا  كععان كيّّياًا أص عملّياًا أعلاى      

فاألحبااااجل اةيااادل ا عاااا  الملاااع    املّاحااا  الملميالاااة ت كهاي هاااا

الطبيمية كاكت سببا ا تقد  ال ناعة صالزراعة صغريها مان معا لزما    

ا عاا  الملاع  اسكعااكية     للمية اةياد احليال املادية صاألحباجل الم

لل قاااد   ةا ا تقااادما أساااالير اتدارل صال عاااعيق الا مااا بكاكااات ساااب

 (62,ص1341,)صيين املادي

 

 

 

 

 

 



 

 

سن حدجل اليع  بإذ  اهلل عن خطعتاا  مان خطاعا  اعاداد البحاث      

البحااث ا الملااع  اىل املاادخ  -ا ك اباان  المعااا ذكااّ  الملمااي ,

 : اىل صاليت صنفها  ث الملميخطعا  البح  -العلعكية

 

 )اسحعاس باملشنلة(.املشنلةتعضيح ماهية -1

 ال مهيد للبحث  -6

 تعاؤت  البحث.-4

 فّصض البحث  -3

 البحث. أهدا -5 

 البحث أهمية-2

 حدصد البحث-8 

 ق عر البحث-9

 م طلحا   البحث.-11 

 عنعا  البحث.-11 

 الدراسا  العابقة.-16

 

 عن حدصد الدراسة صق عر الدراسة.. بإذ  اهللصاليع  سن حدجل 

 

 

 

 



 

 

 

 

  _أصت

 

 حدود الدراسة :
حدصد البحث هي احدى خطاعا  البحاث الملماي     أ المعا   ذكّ 

تيغفلاها   أ من اةعاكر املهمة اليت ي مني علاى الباحاث    أكةحيث 

كاا  ي طلار يديادا     أ -ا تعضيح ماهية املشانلة:حدصد البحاث  

اكية,ف عضيح ك  من اجملا  املعضععي املعضععية صاملناكية  صالزم

صاجملااا  املناااكي صاجملااا  الزماااكي للبحااث تتق  ااّ فا دتاان علااى  

ح ااّ دهااد الباحااث ا هااذا املعضااعمل أص ذا  املنااا  أص ا هااذ   

املدل فقط صلننة مفيدا أيضا ليدر  القارئ مان خاا  هاذا ال حدياد     

 (25,ص1344)المعا ,مدى تطبيق ك ا ج هذا البحث.

  يعضاح الباحاث حادصد حب,ان ,صذلاا فيماا ي  ا   عاكار         ينبغي أ

املشااانلة صعاواااا صالميناااة صاسفاااّاد أص املشسعاااا  الااايت سيشاااملها    

 البحث.

صيعاعد صضع الباحث حلادصد حب,ان ا تّكياز  علاى يقياق أهادا        

تمميا الن اا ج اىل ابماد مان حادصد      أصالبحث صجتنر ال مميا الزا د,

 ممية.صيفضاا  أ  يعضااح الباحااث  البحااث املناكيااة صالزماكياان صاجمل 

 (ص1341,ابعيزيد,ابّاهياتربيّا  هذ  احلدصد)احملددا (.)



 

 

صوذا يع حعن أ  يرب  الباحث العبر الاذي دملان  ر اّ حب,ان ا     

هااذا اجملااا  دص  غااريل أص ا هااذا املنااا  أص املاادل دص  سااعاهما 

صذلااااااااااا ح ااااااااااى تينااااااااااع  ال حديااااااااااد جملااااااااااّد رغبااااااااااة  

 (56,ص1312)المعا ,الباحث..

 

ليس هنا  حاد فاصا  بشان  قطماي للمشانا  البح,ياة ا الملاع         ف

ع  املشنلة العاحدل ذا  ام دادا  صهذا اتم داد العلعكية فقد تن

لن اثّ على الباحث صالقارئ مما فالباحث يرتدد ك,ريا ا بداياة حب,ان   

 عن اسدابة على م,  األسئلة ال الية:

 

   ت؟*ه  هذا اةاكر يدخ  ا معضعمل البحث أ

 *ه  البحث يغطي هذ  املدل أص جير ا  يغطي أك,ّ منها أص اق ؟

*ه  من املفّصض أ  اق ّ البحث علاى هاذ  املديناة فقاط أ  مان      

 األصىل ا  يطبق على منطقة كاملة؟

 

اما أثّل على القارئ فيبدص عندما يقّا عنعا  البحث اصمشنلة البحاث  

  يش م  علاى هاذا   حيث ي بادر اىل ذهنن مباشّل أ  البحث جير أ

اةاكاار صذا  ل اال ن العثيقااة بمنااعا  البحااث كمااا أكااة قااد يااّى أ      

البحااث جياار أ  ل ااد ليغطااي ماادل  منيااة جيعيلة,صكااذلا جياار أ  

 .يطبق على أك,ّ من مديناة ح اى لنان العصاع  اىل ك اا ج عملياة      

 (2352551344المعا ,(



 

 

د صح ااى يقطااع الباحااث الشااا باااليقني ياا مني عليااة أ  ياابني احلاادص  

 : ال الية لبح,ن أذا كا  ي طلر يديدا

 

تضااااااااااااااامنها : أي اةعاكااااااااااااااار الااااااااااااااايت *املعضاااااااااااااااععية

 (25,ص1344البحث)المعا ,

 

 :*الزماكية

 (25,ص1344)المعا ,أي املدل اليت يغطيها البحث

يمنى ب عضيح الفرتل الزمنية اليت سي ا فيها م ابمة الياهّل املدرصساة  

 (59,صيالع ليم)

دراسااة مناخيااة ملنااا  مااا فمليااة  ادااّا يّيااد كااا  الباحااث  اذافماا,ا 

تعضيح الفرتل اليت تغطيها البياكا  أي سنعا  الّصد املنااخي الايت   

كاكات البياكاا  سا جمع عان      أ  اماسيع خّج ممدتتها صي مام  ممها.

 ا حينئاذ   ثعلاى الباحا  فيجر  اس باكنتع يع  أصجيّيق دراسة حقلية 

تع ياع اتسا باكة    أصاحلقلياة   القياساا   سداّا  يعضح ال اريخ امل عقع 

اذ من املمّص    البياكا فينال اريخ الذي مجمت  القارئلني يمّ  

 (59,صيالع ليمأ  الياهّا  الطبيمية صالبشّية ا تغري مع مّ .)

 

 :*املناكية

 أص مدينة أص دصلة... قّيةا  املناكي للبحث سعا  أكا  أي اجمل



 

 

 

جيبيمة املشنلة ت طلر م,ا   مشكدا ا ذلا صاحد من أمّين ,اما أ  

هاذا ال حدياد أص ا  جيبيمااة املشانلة تعاامح باتم اداد املعضااععي أص     

الزمين اص املناكي صلنن امناكاا  الباحاث تنننان مان ذلاا,أص أ       

 العقت املخ ص للبحث تيعمح بن اتم داد م,ا.

 

صتعضح حدصد البحث ليس جملّد ح اّ دهاد الباحاث ا عاات      

أص  منية دص  غريها فقط صامنا أيضاا لي ضاح مادى     معضععية أص مناكية

أ  كاا  هناا    -امناكية تمميا ك ا ج البحث صتطبيقها.صوذا يع حعان 

ام ااداد معضااععي اص مااين اصمناااكي تباادصا للقااارئ أكهااا ذا  صاالة       

مبعضااعمل البحااث صلناان الباحااث لعاابر أص آخااّ يّيااد أخّادهااا ماان   

ب الايت دع ان اىل   أ  يربر اخّاداة واا صذلاا باذكّ األسابا      –البحث 

 أصأ  يق  ااّ علااى دعاكاار صياارت  أخااّى أص يغطااي عااات  مناكيااة   

 (2551344)المعا , ماكية دص  غريها.

 أصمناا  حمادد,   أصايّاد العابر ا اتق  اار علاى مادل  منياة مميناة       

مّغااعب فياان ح ااى تي بااادر اىل ذهاان القااارئ أ     أمااّداكاار ممااني 

د اجنااا  البحااث ا اق ااّ مدل,صاصااغّ منااا  ,صاخ ااّ    ّالعاابر عاا 

 (2551344(.)المعا , عا .

 

 

 



 

 

 م,ا :

 *قد تنع  حدصد حبث بمنعا  )أسباب اتك قا  من ال دريس(مايلي:

 (2551344.)المعا ,

 :احلدصد املعضععية-

يق  ّ البحث علاى مادرس املّحلاة امل عساطة صال,اكعياة العامعديني       

اممي ا اةامماا  العامعدية )صذلاا ملاا     الذين أكملعا تمليمها اةا 

 للجنعية صاةاممة من عاقة بأحد أسئلة البحث(.

 

احلاادصد الزماكية:يق  ااّ البحااث علااى املدرسااني الااذين مارسااعا    --

ها)ل معبة احل ع  علاى  1311-1491مهنة ال دريس فيما بني عامي 

 مملعما  قب  هذ  املدل(.

 

س منطقاااة الّيااااض  احلااادصد املناكية:يق  اااّ البحاااث علاااى مااادر  -

 (2551344)المعا ,ال مليمية فقط )لقلة العقت املخ ص للبحث(.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ّ  رساالة   للبانني  صال ملايا  الرتبياة  ادارا  ا اسدارياة  اململعماا   كياا  تطاعي

 من  العمعدية المّبية باململنة

 "مقرتح ت عر األقعا  صرؤسا  صمعاعديها ال مليا مديّي كيّ صدهة   

 الدك عرا  دردة على للح ع  تنميلي م طلر

 صال خطيط الرتبعية اسدارل ا

 الطالر اعداد

 ذكّ حدصد دراس ن صاليت تشم  : الشمّي مقب   مشما 

 : الدراسة حدصد

 :املعضععية احلدصد

 الرتبياة  ادارا  ا اسدارياة  اململعماا   كياا  صاقاع  يدياد  -١

 صال مليا

 . ل طعيّها مقرتح ت عر مع العمعدية المّبية اململنة ا

 :املناكية احلدصد

 ا صال ملايا  الرتبياة  ادارا  مجياع  علاى  الدراساة  هاذ   جيبقات  -٢

 اململنة

 .العمعدية المّبية

 :الزماكية احلدصد

 الدراسي للما  ال,اكي الف   خا  الدراسة هذ  جيبقت -٣

١٢٢١ /  ١٢٢١   

 توظيف المفردة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدود البحث

 حدود مكانية حدود زمانية حدود موضوعية



 

 

 

 

 

 ق عر الدراسة:

 

حقيق ان ات    مادل البحاث ا الملاع  اسكعااكية هاي اسكعاا ,صت يادر      

خالقااة ساابحاكن صتماىل.صوااذا ت اابح ممّفااة حقيقااة ساالع  اسكعااا          

صدصافمن من قب  اخية اسكعا  أمّا مع حيا صذلا ت  العالع  مااهع   

اتاكمناااس ملشاااعّ صععاجياال صأمااا  صام  ت يملمهااا ات اهلل ساابحاكن    

 (22,ص1344ا ,)المعصتماىل.

 

حبااث ا   صماان هااذا املنطلااق ي اابح ق ااعر البحااث صاافة تااا   أي 

 أصصذلااا ل اامعبة احلياااد ال ااا  ماان قباا  الباحااث   اسكعاااكيةالياااهّل 

 حب,ان يعضح دعاكر الق عر ا  أ ي مني على الباحث  اذااجملير.

 ا اتع بار عند اختاذ قّار بشأ  ك ا ج البحث . ألخذهاصذلا 

يعضح مجيع دعاكر الق عر اتعناد   أ قد تيع طيع  ألكة صلنن كيّا

الماعدل اىل هاذ     نفاباد ما  , ك ا جان للبحث ,صعندما ت ضح لن  اكمالن

ليضاايل مااابّ  ا اثنااا  الدراسااة ماان   بحااث اخلطااعل بمااد أكمااا  ال 

 (22,ص1344.)المعا , دعاكر ق عر ي ح ا ذكّها.



 

 

رل ك يجاة  دعاكار الق اعر ت تناع  بالضاّص     أ هنا  تعضيحنصمما يلز  

لطبيماة ماادل   -تعضايحن  قكما ساب _لمد  دقة الباحث صامناهي ك يجة

 البحاث (.صوذا فأ  ذكّها تيقل  من شأ  اسكعا البحث صهي هنا )

م ى ما اح اط الباحث لذلا صعم  مابعسمة للعصع   ك ا جن صأهمين

اختاااذ  ا سااابي  ذلاااا  امعضاااحا مااااتقااارتاب منها, أصاحلقيقاااة  اىل

 ّ البحاث   أدالا  بناعد  عكاأ  يضا  مان اخلطعا .  صاتح ياط صاحلا

أص ماي,بت عد  صدقة  ذليع بمد حينئ اسدابةللنشل عن مدى صدق 

أ  يميااد تع يااع األدال بمااد ماادل  منيااة ليقااار  بااني اسداااب ني صماان     

د أدال البحث أساسا صياغة صاضحة العسا   أيضا أ  تنع  صياغة بنع

سااا   أيضااا ا   يعاامى  صغااري مباشّل,صليعاات شخ ااية.كما أ  ماان الع 

 الباحاااااث لطمأكاااااة اجمليااااار صتعضااااايح اواااااد  مااااان البحاااااث.  

 (26,ص1344.)المعا ,

 

 

 (26,ص1344.)المعا , أم,لة:

بها  أداباليت  اسدابة أ دعاكر الق عر عد  ال أكد من  أم,لةصمن 

 ارضااا بهااا جملااّد   أداااب أكااة أ   مايم قاادل اجملياار هااي حقيقااة  

 الباحث.



 

 

 ادابااةالعاالا الااذي ياانمنس علااى   ألثااّا أيضاااصماان داكاار الق ااعر  

 مقابل ان عناد  أص الباحث هع فاا  مان النااس,    أ  ممّف ناجملير عند 

 لن.

صكااذلا ماان دعاكاار الق ااعر :عااد  تأكااد الباحااث ماان أ  اجملياار 

 عّ   ناما املقعد ببنعد أدال البحث كما يّيدها الباحث.

 ااارل صأخااريا دعاكاار الق ااعر :عااد  اةااز  القطمااي بااأ  المينااة املخ 

 ن,  ع مع البحث ن,يا حقيقيا.

 

 

 

 :تعظيل املفّدل

 الرتبياااةملفهاااعمي  اسااااميرساااالة مادعااا ري بمناااعا  ) اااع تأصاااي   

 (   بدرية صاحل امليما .صأهدافها

 

داكاار الق ااعر ا دراساا ها ا داكاار الدراسااا       الباح,ااةذكااّ  

كات  املفاهيا الرتبعية الدراسا  فيهاا  كا  أ ذكّ   أكهاحيث  العابقة

قليلن ددا ص  ي   الباح,ة على دراساة م ناملاة تناصلات املفااهيا     

دراساا    الرتبعية بالبحث صالدراسة ..صا  ماح لت علين الباح,ة هاع 

ا املفاااهيا ب اافة عاماان كااذلا حاصلاات الباح,ااة أ  تغطااي مجيااع    

اخلطااعا  ا دراساا ها فأداااد  ا بمضااها صاخ  ااّ  ا الاابم      



 

 

ت مان كاحياة صأيضاا اىل اكان كاا  مان       صيّدع ذلا لضيق العقا  األخّ

 تق  ّ الدراسة على تأصي  مفهع  صاحد.... أ  األفض 

 

 

 

 

 اخلانة

 

هااذا صكعااأ  اهلل ال عفيااق صالعااداد فااأ  أصاابنا فماان اهلل صحاادل صأ     

صالشيطا  صصلى اهلل صسلا علاى مملاا هاذ  أتمان      أكفعنافمن  أخطأكا

 كبينا حممد صعلى الن صصحبن صسلا ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املّادع

البحااث  اىل( املاادخ  6116-1344المعا )صاااحل حممااد المعااا ()

 6,دار الزهّا  ,الّياض,ط العلعكيةا الملع  

البحاااعجل  اعاااداد اىلاملااادخ  ()   يالاااع ليمااا  عبااادا هلل) يالاااع ليمااا

 صالّسا   اةاممية ا الملع  اتد ماعية  

 ا البحااث أساسااين(قعاعااد 6111-1341() امساعياا صاايين )سااميد  

 6الملمي ,ط

(مهااارا  البحااث الرتبااعي ,دار الفنااّ 6111-1341,ابع يااد) ابااّاهيا

 6ط

(دلياا  الباحااث ا الملااع  1312المعااا  )صاااحل باان سااد المعااا ()

 1العلعكية ,المبينا  ,الّياض ,ط

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


