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تقد�م
التعلیميالحقلفيالمشتغلینعلىتستوجبالتيالعلمیةاألسسأحدالتدخليالتر�وي البحثمنهجیةتشكل

التيالسلیمةهجیة�المنرهینایبقىالتدخليفالبحثلذلكأدواتها،معرفةمنوالتمكنآلیاتهاعلىواالشتغالمعرفتها

.وقوانینهقواعدهتضبط

منعةمجمو �إسهابعنهاتحدثقدعام�شكلالتر�وي البحثمنهجیةعنالحدیث�أنالتعر�فعنوغني

�شكللمتعلقةااإلضافات�عضتقد�مسنحاولالصددهذافيونحنوالتكو�ن،التر�یةعالمفيوالخبراءالباحثین

منالمدرستمكینفيتتجسدمرجوةأهدافتحقیقأجلمنوذلكالتدخلي،البحثمنهجیة�مفاهیمخاص

مزاولةمنالمدرستمكندون تحولالتيالصعو�اتوطبیعتهخصوصیتهومعرفةالتر�وي،الحقلعلىاالضطالع

.سلیم�شكلالمهنينشاطه
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)تا�ع(التقد�م 

قادرا�صبحالتر�وي التدخليالبحثمنهجیةوعناصرآلیاتمعرفةمنیتمكنحینفالمدرسالطرح،هذاوفق

تعترضهلتياالصعو�اتوتشخیصالتعلماتمقوماتتحلیلبواسطتها�ستطیععلمیةمیدانیة�حوثإنجازعلى

.الصفیةالممارسةفي

فيلتدخلياالبحثمنهجیةتحققهاالتيالعلمیةاألهداف�عضوالطالباتالطلبةعلىسنستعرضهنامن

:�التاليوهيالتر�و�ة،المهنیةالممارسة
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.ناجحتعلمتحقیقدون تحولالتيالتر�وي الحقلفيالمشكلةالوضعیاتمعرفة1.

.التر�و�ةالممارسةفعللتطو�رمناسبةحلولإ�جادفيالتفكیر2.

.التار�خيوتسلسلهاالتر�و�ةالمناهجمعرفةمنالتمكن3.

.خاص�شكلالتدخليوعامةالتر�وي البحثمنهجیةحولوالحدیثةالقد�مةاألفكارعلىاالضطالع4.

.التر�وي الحقل�عرفهاالتيالمستجداتمواكبة5.

5

)تا�ع(التقد�م 



.القدرة على إنجاز �حوث  تدخلیة علمیة حول حقل التر�یة والتعلیم6.

.امتالك الوعي النقدي للظواهر التر�و�ة7.

.امتالك رصید معرفي للمفاهیم والمفردات المتعلقة �إنجاز البحوث التر�و�ة8.

. آراء وأفكار الباحثین حول منهجیة البحث التدخلياستثمار9.

.تكییف  تقنیات البحث التدخلي مع مستجدات الثورة  المعلوماتیة المستجدة 10.

.  �عدتطو�ر آلیات التكو�ن عن 11.

جیة البحث و�ما أشرنا سلفا أن جملة من المفكر�ن والخبراء في الحقل التر�وي قد درسوا �شكل علمي دقیق منه

األفكار وخصصوا لذلك �حوث ومؤلفات، ونحن في هذا اإلطار سنقوم �شرح �عض المفاهیم و �شكل عام، التر�وي 

.  التدخليالبحث مجزوءةوالتقنیات المتعلقة �محاور 
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تأطیر عام 

:التر�وي البحثمفهوم

:التاليهومالمفعلىسنقتصراإلطارهذافيونحنالتر�وي،البحثمفهومحولالباحثینمنالكثیرتحدثلقد

المشكالتعلىفالتعر إلىتسمیته�حكم�سعىوهوالمختلفة،العلميالبحثمیادینمنواحدهوالتر�وي فالبحث"

."لهاالمناسبةالحلولو��جادالتر�و�ة

ولى،األ الطبعةصنعاء،الجامعي،الكتابدار،"التر�وي البحثأساسیات"العمراني،إسماعیلمحمدالغنيعبد

30ص
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البحث التر�وي            لمفهوم تا�ع  التأطیر العام 

:وهيهامةاعدقو أر�عالتر�وي للمنهج�ضعغر�بالكر�معبدالتر�یةعلمفيالمغر�يالباحثنرى السیاقهذافي

نتائجتكون أن�معنى�البداهة،تقترن ماإالإلیهاالمتوصلالنتائجقبولوعدالحكمتعلیقمعناها:والوضوحالبداهة

.وشفافةواضحة

لتصبحكهاتفكیأجلمنأولیةومسائل�سیطةعناصرإلىوالمر�بةالمعقدةالمفاهیمتقسیموتعني:التحلیلوقاعدة

.و�سیرة�سیطة

.والترتیبلتسلسللقابلةلتصبحالمر�بإلىالبسیطالسهلمناالنطالق�معنىاألفكارتنظیمفيوتتجلى:النظاموقاعدة

.واضحوأسلوب�طر�قةآخرإلىحكممنالمترا�طالفكربواسطةاالنتقالفيتكمن:تعیینقادة1.

التر�یة،عالممنشوراتالنجاح،مطبعةاإلنسانیة،والعلومالتر�یةعلومفيالعلميالبحثمنهجغر�ب،الكر�معبد-
.90-89ص،2012األولىالطبعة 8



مفهوم المنهج لغة واصطالحا         

:تقد�م

حاولسنالصددهذافيونحنوالمناهج،المنهج�مفهوماهتمتالتيواأل�حاثالدراساتمنالعدیدهناك

.واصطالحالغةالمنهجمفهومسنستعرضذلكوقبلالتر�وي،الحقلفيالمنهجمفهومتحدید
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مفهوم المنهج لغة

�معنىهجنفعلمنمستمدالمصطلحهذاوأصلوالمستقیم،الواضحوالسبیلالطر�قهولغة،فالمنهج

�معنى.48اآل�ةالمائدةسورة﴾َوِمْنَهاًجاِشْرَعةً ِمْنُكمْ َجَعْلَناِلُكلٍّ ﴿�لمةالكر�مالقرآنفيوردوقدسلك،

.والسبیلالطر�ق
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مفهوم المنهج اصطالحا

.G)التر�یةمعجمفيجاءو�مااصطالحاالمنهجمفهومأما Mialaret) Lexique de l’éducation)عني�

العلميحثالبشروطفیهاتتوفرمنظمة،علیمةمعیار�ة�طرق إنجازهاتمالتيوالتیماتالمواضیعمنمجموعة

.علیهاالمتعارف
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مفهوم البحث التدخلي

:التدخليالبحثمفهوم

مهنةالمجفيالفعلیةالمهنیة�الممارسةالمتعلقةالظواهرتعالجالتيالمناهجأهمأحدالتدخليالبحث�عد

التيوالصعو�اتللعوائقالحلولإ�جادمنالمدرستمكنالتياألدواتأحدالتدخليالبحث�عد�ماالتدر�س،

فعلأثناءتدر�سالعملیةصمیمفيیندرجالتدخليالتر�وي البحثفإنوعلیهالتعلم،مرحلةأثناءالمتعلمتعترض

توالهیالذيالذاتيالتأملعلى�قوماالستطالعأشكالمن�سیطشكل�ونهفيمفهومهو�ندرجالممارسة،

.ممارستهمعقالنیةتحسینألجلاجتماعیةمواقففيالمشار�ون 

.7:ص،2014مارسالتر�وي،للبحثالمر�ز�ةالوحدةالتر�یة،فيالتدخليالبحثدلیل-
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العناصر المكونة ألهداف البحث التدخلي

.الفصلداخلوالصعو�اتالمشاكلعلىالوقوف•

.الصعو�اتدراسة•

.الحلولاقتراح•

.النتائجاستخراج•

.التوصیات•

النتائج•
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تا�ع أهداف البحث التدخلي

.الظواهررصد•

.التر�و�ةالمنهجیةمعرفةمنالتمكن•

.تر�وي �حثإنجازعلىالقدرة•

.المعطیاتتجمیعمنالتمكن•

.الحلولو��جادالتوصیاتاقتراحعلىالعمل•
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. عناصر البحث التدخلي

.البحثموضوعاختیار1.

.المقدمة2.

.اإلشكالیة3.

.األهداف4.

.الدراسةحدود5.

.الدراسةمنهج6.
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.السا�قةالدراسات7.

.الدراسةمنهج8.

.الدراسةتصمیم9.

.االستمارة10.

الدراسةعینة-11.



المراجع المعتمدة

.ةالثالثالطبعةوالتوز�ع،للنشراألندلسدار،"والمعلماتللمعلمینالتر�وي البحث":محمودشاكرحمد•

ولىاأل الطبعةوالنشر،للطباعةالعر�یةالنهضةدار،"العلميالبحثمناهجإلىالمدخل":القاسممحمدمحمد•
.م1999

.1977الثالثةالطبعةالكو�ت،المطبوعات،و�الة،"العلميالبحثمناهج":بدوي الرحمانعبد•

.2014الخامسةالطبعةعمانالمسیرة،دار"النفسوعلمالتر�یةفيالبحثمناهجإلىمدخل":جماعيكتاب•

ألولىاالطبعةصنعاء،الجامعي،الكتابدار،"التر�وي البحثأساسیات":العمرانيإسماعیلمحمدالغنيعبد•
2014.
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تا�ع تتمة المراجع

بحثال�تا�ةسلسلة،"جدیدةصیاغة:العلميالبحثكتا�ة":سلیمانأبوإبراهیمالوهابعبد•

.هـ1466التاسعةالطبعةالسعود�ة،فاسرون،الرشد،مكتبةالعلمي،

جاح،النمطبعةاإلنسانیة،والعلومالتر�یةعلومفيالعلميالبحثمنهج":غر�بالكر�معبد•

.2012األولىالطبعةالتر�یة،عالممنشورات

�السداد والنجاح، �هللا ولي التوفیق

شكرا على تتبعكم 
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