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مبـــــادئ 
 البحــث

 الــــتربـــــوي
تأليف 

الدكتور مساعد بن عبدالله النوح 
أستاذ أصول التربية المساعد 

كلية المعلمين بالرياض 
م2004هـ/ 1425الطبعة الولى 
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حفوظة ع م طب قوق ال ح
لى لو بعة ا لط ا

م2004هـ / 1425
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مقدمة الكتاب

  ,   , والسلم  والصلة لله والحمد الله  بسم

 . الله   رسول على
كليات       طلبـ يدي بين أضع أن  فيسرني

 , وكليات    المعلمات كليات وطالبات  المعلمين

البحث       مبادئ كتاب والبنات للبنين  التربية

العلمية     المادة لتبسيط محاولة  التربوي؛

وحال      يتناسب بما التربوي بالبحث  المتعلقة

في     مستجدات وطالبات مستجدين  طلبـ

. الكليات   بهذه دراستهم
مقرر      أدرس كنت عندما لحظت  فقد

من       الطلبـ من عدد استياء التربوي  البحث

العلمية     بالمنهجية المتعلقة الكتب  محتويات

 . المكتبات   في والمتوافرة
الكتاب      لهذا التخطيط عند روعى  وقد

بها      المعمول الدراسية للخطة محتواه  مناسبة

"    103للمقرر " كليات  في التربوي البحث  ت

 . المملكة   في المعلمين
فصول،      سبعة من الكتاب هذا  ويتألف

هي: 
. الفصل الول: عام   مدخل
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البحث   الفصل الثاني: إعداد  مراحل

التربوي.
.الفصل الثالث: التربوي    البحث مادة
.الفصل الرابع: التربوي     البحث في العينات

.الفصل الخامس: التربوي    البحث أدوات
.الفصل السادس: التربوي    البحث مناهج

.الفصل السابع: التربوي   الحصاء

 والله أسأل الخلص في النية, والسداد
 في القول والعمل, وأن يحقق هذا
 الكتاب الفائدة المرجوة منه، والله

الهادي إلى سواء السبيل . 

المؤلف 
هـ 18/5/1425الرياض: 

م6/7/2004الموافق: 
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