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عنوان البحث
:شروط العنوان الجيد

واضحا، يدرك مضمونه دون حاجة إلى استفسار، �
وأن يكون موجزا مفيدا، دون ذكر التفصيUت التي 

.يمكن أن يوردھا في حدود البحث.يمكن أن يوردھا في حدود البحث
معبرا عن مضمون البحث�
خال من اZخطاء �
مشتمU على أقل عدد من الكلمات�
محدد وليس عام�



املقدمة
خصائص المقدمة الجيدة

تبدأ من العام إلى الخاص ولكن في إطار مضمون �
.البحث

.متجانسة مع أھداف ومكونات ونتائج البحث� .متجانسة مع أھداف ومكونات ونتائج البحث�
.مترابطة ومتماسكة�
عدم ا8نفعال أمام الشعارات أو العناوين الفاتنة �

في المجال التعليمي والتأثر بھا عند اختيار موضوع 
.البحث



املقدمة
مكونات المقدمة الجيدة 
إحاطة سريعة عن مجا8ت البحث ود8لة موضوعه في �

.العنوان
.أھمية موضوع البحث العلمية والتربوية�
تحليل المعلومات السابقة المتوفرة في مجال الموضوع� تحليل المعلومات السابقة المتوفرة في مجال الموضوع�
.اZسباب الداعية للدراسة�
الغرض من البحث وأھدافه�
توضيح المتغيرات المتصلة بمشكلة البحث ليوردھا فيما بعد �

تحديد المشكلة على أنھا مشكUت فرعية 8 بد من حلھا 
.حتى يتمكن من حل مشكلة البحث



حتديد مشكلة البحث
.مكونات مشكلة البحث�
بيان أصالتھا من حيث اختUفھا عن دراسات �

سابقة في المجال
.التعبير عنھا بسؤال أو بجملة خبريه أو ببيان�

.عرض قضية معينة فكرية أو تربوية أو تعليمية .عرض قضية معينة فكرية أو تربوية أو تعليمية�
تركز على العوامل المضبوطة التي سيھتم بھا في �

.بحثه
تحديد المشكUت الفرعية التي يؤدي حلھا إلى �

.حل مشكلة البحث الرئيسة بوضوح ودقة



أهمية البحث
.مUمح أھمية البحث

من الخطأ المتكرر في بعض بحوث طUب الدراسات �
العليا عدم التفريق بين أھمية البحث وأھداف 

.البحث.البحث
أھمية البحث تعني أن يركز الطالب على الفائدة  �

العملية المتوقعة في مجال تخصصه بعد تحقيق 
.أھداف البحث وإنجازه



أهداف البحث
.مUمح أھداف البحث

يحدد الطالب اZھداف التي يسعى البحث إلى �
.تحقيقھا

يكون محتواھا مرتبطا ارتباطا عضويا بالمشكلة � يكون محتواھا مرتبطا ارتباطا عضويا بالمشكلة �
.وبمبررات البحث



أسئلة أو فروض البحث
.مUمح أھداف البحث

.يحدد الطالب السؤال الرئيس بلغة علمية دقيقة�
يحدد اZسئلة الفرعية إن وجدت وذلك بلغة علمية  �

. دقيقة أيضاً بحث تبين عUقتھا بمشكلة البحث
أما الفروض فتصاغ بأسلوب يبين ما يحاول الطالب  أما الفروض فتصاغ بأسلوب يبين ما يحاول الطالب �

تأكيد صحته أو عدمھا وتفضل الصفرية، على أن يراعى 
:في تحديدھا اoتي

الوضوح والدقة مع ا8ستفادة من اZساليب اpحصائية في �
.  صياغة الفروض

.قابUً لUختبار وأن يكون للفرض مجال محدد �
.أن يقيم عUقة بين المتغيرات�



مسلمات وحدود البحث
:مسلمات البحث

المسلمة ھي قضية مجزوم بصحتھا و8تحتاج إلى �
إثبات ينطلق منھا الطالب للبرھنة على قضية 

.أخرى.أخرى
:حدود البحث

يوضح الطالب ما سيقتصر عليه بحثه من متغيرات �
.موضوعية وزمانية ومكانية



منهج البحث وخطواته
يحدد الطالب مجتمع البحث وعينته، معتمدا على �

المعلومات اpحصائية الدقيقة؛ فيوضح ما استند إليه في 
ثم يذكر الخطوات التي سيتبعھا في بحثه . تحديد العينة

مفصU ھذه الخطوات وداعما إياھا بالحجة المقنعة، على أن 
:يشمل ھذا الجزء العناوين الفرعية التالية:يشمل ھذا الجزء العناوين الفرعية التالية

منھج البحث، موضحا دواعي اختياره وموثقا لذلك من مصادر �
.متخصصة

أدوات البحث، موضحا أدوات البحث بأن يبين دواعي اختيارھا �
.وموضحا إجراءات إعدادھا والتحقق من صدقھا وثباتھا

اZساليب اpحصائية، موضحا اZساليب اpحصائية المرتبطة �
بأسئلة البحث معلU ومفسرا كيفية استخدامه اZساليب 

.اpحصائية التي اختارھا



حتديد املصطلحات
في تحديد مصطلحات البحث من المستحسن أن �

يحدد الطالب معنى المصطلحات ملماً بثUثة أنواع 
:من المعاني

.المعنى الوارد في المعجم: المعنى المعجمي� .المعنى الوارد في المعجم: المعنى المعجمي
المعنى المعروف للمصطلح : المعنى ا8صطUحي�

.لدى متخصصين في مجال عملي محدد
.المعنى الخاص بالبحث: المعنى اpجرائي�
ويراعى في المعاني الثUثة المعنى المشترك �

.فيما بينھا



الدراسات السابقة
:يراعى اRتي في تضمين الدراسات السابقة 

استعراضھا بطريقة جذابة �
ا8ختصار وتجنب التكرار�
ربط الدراسات مع بعضھا البعض و8 تضع كل دراسة �

في مقطع منفصل في مقطع منفصل 
توضيح ا8تفاق وا8ختUف بين الدراسات والسبب وراء �

. ذلك
ارتباطھا بموضوع دراستك�
مجUت علمية ( ا8عتماد على المصادر الموثوقة �

)معروفة



التصور املبدئي ألجزاء الرسالة

عنوان الرسالة�
ملخص الرسالة باللغة العربية�
مشكلة الدراسة  -ا%طار العام للدراسة   -مدخل الدراسة    -المقدمة �

وأھميتھا
الدراسات السابقة   ا%طار النظري  والدراسات السابقة�

– – – – إجراءات الدراسة – – – – المواد وطرق البحث منھج الدراسة وإجراءاتھا  – – – – إجراءات الدراسة – – – – المواد وطرق البحث منھج الدراسة وإجراءاتھا �

الطرق وا%جراءات
النتائج  والمناقشة  نتائج الدراسة  النتائج والتوصيات �
التوصيات�
المراجع العربية وا%نجليزية�
ملخص باللغة ا%نجليزية�
)أن وجدت( الم�حق �



اجلدول الزمني أملبدأي لتنفيذ اخلطة
ذكر تفاصيل توضح كل مرحلة من مراحل تنفيذ 

البحث
جمع المعلومات�
إجراء التجربة أو التجارب� إجراء التجربة أو التجارب�
جمع البيانات�
تحليل النتائج �
كتابة البحث�
 



املراجع
.أكثر مشكUت الباحثين في المراجع

.8 تنسخ المراجع وتلصقھا�
.8 تضمن مراجع غير موجودة في متن الدراسة�

.8 تضمن مراجع غير موجودة في المراجع الرئيسة .8 تضمن مراجع غير موجودة في المراجع الرئيسة�



توثيق االقتباس
:توثيق اقتباس لمؤلف معروف وتاريخ معروف 

يذكر ا8سم اZخير للمؤلف وتاريخ النشر فقط، ويمكن صياغة ذلك في �
:ثUثة أساليب

:مثال�
...بين أداء المعلمين) ھـ١٤٢٤(وازن المفدى �
...،)ھـ١٤٢٤المفدى، (في دراسة حديثة تناولت أداء المعلمين �

...ھـ، وازن المفدى بين أداء المعلمين١٤٢٣في عام  ...ھـ، وازن المفدى بين أداء المعلمين١٤٢٣في عام �
:  توثيق اقتباس لمؤلف غير معروف وتاريخ معروف�
إذا كان المؤلف غير معروف في حين أن التاريخ معروف، كما ھي الحال �

في المعلومات الصادرة عن صفحة إلكترونية، يمكن استخدام العنوان 
:باختصار داخل عUمات تنصيص عوضا عن اسم المؤلف

:مثال�
وقد أجريت دراسة مماثلة في تدريب الطUب على كتابة �

)١٤٢٤، "APAاستخدام ("البحث العلمي 



توثيق االقتباس
توثيق اقتباس لمؤلف غير معروف وتاريخ  

: معروف
مثل المعلومات الصادرة عن صفحة إلكترونية، �

يمكن استخدام العنوان باختصار داخل عUمات 
.تنصيص عوضا عن اسم المؤلف

يمكن استخدام العنوان باختصار داخل عUمات 
.تنصيص عوضا عن اسم المؤلف

:مثال�
وقد أجريت دراسة مماثلة في تدريب �

استخدام ("الطUب على كتابة البحث العلمي 
APA" ،١٤٢٤(
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أمثلة لكتابة املراجع األجنبية
� ERIC Documents:

� Kennedy, R. (1988, January). Statistical methodology content analysis of selected educational Statistical methodology content analysis of selected educational Statistical methodology content analysis of selected educational Statistical methodology content analysis of selected educational 

research journalsresearch journalsresearch journalsresearch journals. Research reports, general information analyses, AR. (ERIC Document 
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� Dissertations:Dissertations:Dissertations:Dissertations:

� Unpublished Thesis or Dissertation: 
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strategies, and computer self-efficacy beliefs (Doctoral dissertationDoctoral dissertationDoctoral dissertationDoctoral dissertation, The Florida State 

University, 2004). 

� Dissertation obtained from Dissertation Abstracts International (DAI): 
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Arabia. Dissertation Abstracts International, Dissertation Abstracts International, Dissertation Abstracts International, Dissertation Abstracts International, 11111111 (01), 55B. (UMI No. 931597) 

� Electronic InformationElectronic InformationElectronic InformationElectronic Information

� Article obtained from the internet or a full-text database:
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Evaluation, Evaluation, Evaluation, Evaluation, 7777    (17). [Available online]. Retrieved April 1, 2002 from 

http://ericae.net/pare/getvn.asp?v=7&n=17



أمثلة لكتابة املراجع العربية
بحث في مجلة �
بخط أسود (العدد. اسم المجلة. عنوان البحث). التاريخ.(ا5سم اNخير، ا5سم اNول�

.، الصفحات)غامق
دراسة تحليلية ل|سئلة الواردة في الخطط الدراسية التي يعدھا معلمو ). ھـ١٤٢٣.(الديحان، محمد�

.٣٤ - ١، ١٤. رسالة التربية وعلم النفس. الصف اZول المتوسط
بحث في مجلة ذات صفحات متصلة�
المجلد بخط أسود . اسم المجلة. عنوان البحث). التاريخ.(ا5سم اNخير، ا5سم اNول� المجلد بخط أسود . اسم المجلة. عنوان البحث). التاريخ.(ا5سم اNخير، ا5سم اNول�

.الصفحات). رقم العدد(غامق
مجلة . الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الفنية في المرحلة المتوسطة). ١٤٢٣.(النجادى، عبدالعزيز�

.٨٣٦- ٧٩٧). ٢(١٥مجلد. جامعة الملك سعود
بحث أو ورقة عمل في مؤتمر�
عنوان ). بخط أسود غامق(عنوان البحث). السنة والشھر.(ا5سم اNخير، ا5سم اNول�

.  مكان انعقاد المؤتمر. البلد. المؤتمر
ا%نتاج العلمي Nعضاء ھيئة التدريس في كليات العلوم ا%نسانية في ). ، ذو القعدة١٤٢٥.(الشايع، فھد�

:  بحث مقدم في ندوة تنمية أعضاء ھيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي. جامعة الملك سعود ومعوقاته
.الرياض: جامعة الملك سعود. التحديات والتطوير



أمثلة لكتابة املراجع العربية
مقال في دورية أسبوعية�
بخط أسود (العدد. عنوان المقال اسم المجلة). السنة والشھر واليوم. (ا5سم اNخير، ا5سم اNول�

.، الصفحة)غامق
.٧، ١١٢. رسالة البحوث. مھارات التدريس). ٢٩ھـ شوال١٤٢٥.(عبدهللا، محمد�
�  
مقالة من صحيفة يومية�
بخط أسود (اسم الصحيفة. عنوان المقال). السنة والشھر واليوم.(ا5سم اNخير، ا5سم اNول  �

.عنوان الصفحة رقم الصفحة).غامق .عنوان الصفحة رقم الصفحة).غامق
.  ١٩مقا8ت. جريدة الرياض. رؤى في الميزان:تطوير المناھج). ٢٨ھـ محرم ١٤٢٥.(الكثيري، سعود�
توثيق المصادر ا%لكترونية -ثالثا �
يراعى فيھا ما تم بيانه في توثيق المراجع وفق نوع كل مرجع مع إضافة تاريخ ا8سترجاع من ا8نترنت وعنوان �

:الموقع، فإذا كان المرجع بحثا في مجلة فتتبع الطريقة اoتية
�  
.  البلد. عنوان المؤتمر). بخط أسود غامق(عنوان البحث). السنة والشھر.(ا5سم اNخير، ا5سم اNول�

.  ] ] ] ]يوضع الرابط كام�[[[[على الرابط   ] ] ] ]التاريخ الھجري [[[[تم استرجاعه في . مكان انعقاد المؤتمر
:مثال�
المطور لقياس اتجاھات المعلمين نحو تدريس ) VaughanVaughanVaughanVaughan(دراسة مقياس فون ). ٢٠٠١.(النصار، صالح�

تم استرجاعه في . القاھرة. بحث مقدم إلى مؤتمر جمعية القراءة والمعرفة. القراءة في المواد الدراسية
php1http://www.arabicl.org/ seerah/Vaughan.ھـ على الرابط ١٤٢٥/١١/١



شكل اخلطة
: لكتابة خطة البحث يستخدم�
 ٢٠بنط (، للمتن و)١٦بنط ( Traditional Arabicنوع الخط �

للعناوين ) أسود ١٨بنط (للعناوين الرئيسة، و ) أسود
.الفرعية

Garamondبخط  ١٤الكلمات بالحروف اpنجليزية تكتب ببنط � Garamondبخط  ١٤الكلمات بالحروف اpنجليزية تكتب ببنط �

). سطر ونصف(تباعد اZسطر �
.  وترقم الصفحات  في أعلى الجھة اليسرى من الصفحة�
وقد تم تضمين عدة نماذج في ملحق الدليل تساعد على �

.اpخراج الطباعي للخطة


