
 



2 
 

 فهرس العناوين
 Error! Bookmark not defined.5 .................................................................................... :العميد كلمة

 6 ............................................................................................................ العليا للدراسات الكلية وكيل كلمة

 7 .......................................................................................................................................... المقدمة

 8 ......................................................................................... :العليا الدراسات لوائح في بالمصطلحات تعريف

 10 ...................................................................................................... العليا الدراسات لوائح: االول الفصل

 10 ................................................................................................................... :العليا الدراسات هدف

 10 ................................................................................................. :العليا الدراسات مجلس اختصاصات

 11 ......................................................................................................................... :والحذف التأجيل

 11 ................................................................................................................................. :االنسحاب

 11 .................................................................................................................................. :االنقطاع

 11 ...................................................................................................................... :وإعادته القيد إلغاء

 12 ........................................................................................................................ :فيةاإلضا الفرص

 16 ............................................................................................ :والطالب المرشد بين العالقة: الثاني الفصل

 17 .................................................................................................................. :المرشد اختيار معايير

 17 ................................................................................................................... :العلمي المرشد حقوق

 17 .................................................................................................................:العلمي المرشد واجبات

 18 .....................................................................................................................:العلمي المرشد مهام

 19 .............................................................................................................................. : الطالب مهام

 21 ......................................................................................................... : البحث خطة كتابة: الثالث الفصل

 21 ................................................................................................................ :البحثية الخطة محتويات

 21 .................................................................................................................... :البحث خطة عناصر

 22 ........................................................................................................................ :الموضوع اختيار

 22 ................................................................................................ :الماجستير طلبة خطط إجازة ضوابط

 24 ....................................................................................................... :الدكتوراه خطط إجازة ضوابط

 24 .......................................................................................................... :البحث خطة عناصر وصف

 30 ............................................................................................................................. :العام التنسيق

 31 ........................................................................................................ البحث خطة قالب استخدام دليل

 31 .................................................................................................. :وحفظه البحث خطة قالب ملف فتح

 31 ......................................................................................................................... :الشائعة األخطاء

 38 .................................................................................................................................. مفيدة مراجع

 44 ...........................................................................................................:الخطة إجراءات: الرابع الفصل

 53 .................................................................................................إلكترونيا البحثية الخطة رفع خطوات

 56 ......................................................................................... :البحث لمناهج موجز عرض: الخامس الفصل

 56 ............................................................................................................................. :البحث مناهج



3 
 

 66 ........................................................................... :ريةالفك والملكية العلمي البحث أخالقيات: السادس الفصل

 66 ......................................................................................... :للباحث العامــة اإلنسانيـــة األخالقيــــــات

 67 .................................................................................................................. :العلمي الباحث صفات

 69 .......................... :النفس لعلماء األمريكية الرابطة في وردت كما اإلنسان على البحوث إلجراء األخالقية المبادئ

 70 ................................................... .خاص بشكل محدد قطاع على أو عام بشكل المجتمع على البحث نتائج أثر

 71 ............................................................................................................ باحث مهمة تسهيل خطوات

 80 .................................................................................................................... الفكرية الملكية حقوق

 82 ..................................................................................................... بحث خطة لتحكيم مقترحة معايير

 85 ..................................................................................................................................... الخاتمة

 86 ........................................................................................................................................ المراجع

 86 ......................................................................................................................... :العربية المراجع

 88 ......................................................................................................................... جنبيةاأل المراجع

 

 

  



4 
 

 

 لاــشكفهرس األ
 

 م المسمى الصفحة

سابيع الفصل الدراسيتوزيع مقترح أل 46  1  

  2 مراحل تقييم خطة البحث 47

  3 قرار مجلس الجامعة لمقرر خطة بحث 48

  4 رفع الخطة بعد السمنار 49

حثياعتماد القسم للمقترح الب 49  5  

  6 مالحظات الكلية 50

  7 طريقة رفع الخطة بعد التعديل 51

15   8 موافقة الكلية 

25   9 خطاب اعتماد مقترح بحثي 

35   10 التعهد المشترك 

45   11 جدول التعديالت 

55 اخطوات رفع الخطة البحثية إلكتروني     12  

66 حصائياختيار االختبار اإل   13  

  



5 
 

 كلية التربية عميدكلمة 
 

ا على النبي األمين. وبعد: ف ن بسمممم ل الرح من الرحيم، وله نحمد، وبه نسمممتعين، وصمممالة  وسمممالم 

لكل رحلة أهدافها ومعالمها، ورحلة البحث لطلبة الدراسممات العليا تزخر بالتسمما الت، وتمخر في 

سنَّْت اللوائح والتنظيمات، واللجان الدائمة قد أعلنت عن ا كانت الجامعة قد   مسالك واتجاهات. ولمَّ

حقوق الملكية الفكرية، وعن المواثيق األخالقية للبحث العلمي، كان من المفيد لطالب الدراسممممممات 

  .العليا أن يجد دليال  يضم بين دفتيه ما يحتاج أن يُلمَّ به في مسيرته البحثية

وبدافع التطوير المستمر، والتحديث ومراجعة األُُطر، فقد رأت كلية التربية أهمية وضع 

الذين يسيرون في مرحلة إعداد خطة البحث. فهذه المرحلة  –لطلبة الدراسات العليا  دليل حديث

هي الهيكل األساسي لرسائل الطلبة، إن بنيت على أساس علمي متين، وقوام فكري سليم، 

واحترام لحقوق الملكية الفكرية، والتزام باألمانة العلمية والضوابط األخالقية في البحث، ف ن 

ل قيمة مضافة للمعرفة نتاج البحث س يخرج أصيل المبنى والمعنى، وقيمته العلمية ستشك ِّ

 .المتراكمة

وألجل إثراء الطلبة، وإطالعهم على ما هو متوقع منهم، وملزم لهم، وتحذيرهم مما قد 

يعطل مسيرتهم، ويفسد كيان رسائلهم، فقد حوى الدليل معلومات عن الئحة الجامعة للدراسات 

الطالب والمشرف، وفصَّل الخطوات التي ينبغي على الطالب اتباعها إلتمام  العليا، ووضح دور

خطة البحث، وقدم نبذة مختصرة عن معلومات تهم الطلبة في كتابة خططهم البحثية؛ تشمل ما 

يمكن أن يتبناه في رسالته من مناهج البحث، وأخالقيات البحث العلمي، والملكية الفكرية، وقوائم 

ة للطلبة، إضافة إلى أن الدليل يحوي توضيح للخطوات اإلدارية التي يتبعها بالمصادر المفيد

 .الطالب، والنماذج المطلوبة

وحريٌّ بنا في هذه البادرة الطيبة، من لجنة الخطط البحثية بالكلية، أن نتقدم بالشكر 

البحث وألعضاء هيئة التدريس المشرفين على طلبة الدراسات العليا، ولوكيل الدراسات العليا 

العلمي بالكلية: الدكتور نبيل المالكي، وألعضاء لجنة الخطط البحثية بالكلية،  ولكل من بذل جهده 

ووقته في تحفيز حركة البحث العلمي، ورفع مستوى الدراسات العليا بالكلية. سائلين ل الكريم 

 الوهاب، أن يجزل لهم األجر والثواب.

 عميد كلية التربية   

     ن محمد المنيعأ.د. عثمان ب
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 :والبحث العلمي كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا
 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه ومن وااله، وبعد

تسعد وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي أن تقدم "دليل الخطط البحثية بكلية 

العليا في توضيح اإلجراءات األكاديمية وإعداد خططهم  التربية" ليكون خير ُمعين لطلبة الدراسات

البحثية وفق األسلوب العلمي المتبع، حيث يوفر الكثير من الوقت والجهد لهم، بحيث تستفيد منه 

كافة التخصصات في جميع األقسام األكاديمية بالكلية. وحرصا  لتجويد وتطوير العملية األكاديمية 

لمرشديهم، تم إعداد هذه الدليل؛ ليكون مساعدا  لهم في توحيد طريقة  لطلبة الدراسات العليا وكذلك

 .إظهار الخطط البحثية بأنواعها المختلفة

حيث يتضمن هذا الدليل عددا  من الفصول كـ )لوائح الدراسات العليا، العالقة بين المرشد 

خالقيات والطالب، كتابة خطة البحث، إجراءات خطة البحث، عرض موجز لمناهج البحث، أ

البحث العلمي والملكية الفكرية(، والتي سوف نأمل ب ذن ل أن تسهم في خدمة طلبة الدراسات 

العليا. أخيرا  وليس آخرا ، أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى معالي رئيس الجامعة ووكالءه الكرام، 

يه لدائم والمتواصل لما فوسعادة عميد الكلية األستاذ الدكتور/ عثمان بن محمد المنيع على الدعم ا

من خدمة طالب وطالبات كلية التربية، وكما يسرني أن أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة الخطط البحثية 

بالكلية على الجهد المبذول في إعداد هذا الدليل ليظهر بشكل شامل ومميز. وختاما  نسأل ل التوفيق 

 .ميةوالسداد لجميع طلبة الدارسات العليا في رحلتهم العل

   

          وكيل كلية التربية

 للدراسات العليا والبحث العلمي 

  الدكتور/ نبيل بن شرف المالكي
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 ةــــالمقدم
 

وعلمممممى آلمممممه  -نبينممممما محممممممد-والصمممممالة والسمممممالم علمممممى رسمممممول ل  ،الحممممممد هلل رب العمممممالمين

 وصحبه أجمعين. 

ها )مرشممممدين وطلبممممة( يسممممر لجنممممة الخطممممط البحثيممممة بكليممممة التربيممممة أن تقممممدم لمنسمممموبي 

إنجممماز خطمممة البحمممث، آملمممين علمممى لمسممماعدتهم فمممي مسممميرتهم العمليمممة والعلميمممة  ؛ا إرشمممادي  دلممميال  

 من ل أن تكون رحلة نافعة ومفيدة.

عممد همممذا المممدليل بنممماء علمممى الحاجمممة الملموسممة ممممن طلبمممة الدراسمممات العليممما فمممي مرحلمممة أُ 

نهجيمممة إعمممداد الخطمممط العلميمممة فمممي توحيمممد م علمممى اإعمممداد الخطمممة البحثيمممة، وليكمممون مسممماعد  

 بالحسمممبانبمممالفكرة، وانتهممماء برفعهممما للدراسمممات العليممما؛ ممممع األخمممذ  أطوارهممما المختلفمممة، ابتمممداء  

 أن مناهج البحث تختلف باختالف مشكلة البحث. 

يتضممممن كمممل مممما يهمممم المرشمممد والطالمممب بشمممأن كتابمممة خطمممة البحمممث، ويوضمممح فالمممدليل 

اختيمممار المرشمممد العلممممي، وانتهممماء  باعتمممماد الخطمممة ممممن ب بدايمممة   ،اإلجمممراءات المممالزم اتخاذهممما

 عمادة الدراسات العليا بالجامعة.

 هي: ،ستة فصوليحوي هذا الدليل 

 .: لوائح الدراسات العليا فيما يتعلق بمرحلة كتابة الخطةأوال   

  .لتوضيح حقوق وواجبات كل منهما ؛: العالقة بين المرشد والطالبثاني ا

  .ة البحث: عناصر الخطة، والمتطلبات، واألخطاء الشائعةثالث ا: كتابة خط

 .إعداد الخطةومراحل ا: إجراءات رابع  

  .: عرض موجز لمناهج البحثاخامس  

 . الفكريةالعلمي والملكية سادسا: أخالقيات البحث 

وكيمممل الكليمممة، والمقدممممة، والتعريمممف عميمممد الكليمممة، وكلممممة كلممممة يضممماف إلمممى ذلمممك: 

ة بلممموائح الدراسمممات العليممما فمممي بدايمممة المممدليل، والمالحمممق والمراجمممع فمممي بالمصمممطلحات المتصمممل

 خطة البحث تابع لهذا الدليل.بقالب كما يوجد  .نهاية الدليل

نأمل أن يكون هذا الدليل عون ا للمرشدين والطلبة على إعداد وإنتاج رسائل علمية 

دَّة، والمنهجية، والموضوعية ف ي الطرح. ومهما بُذل من جهد متميزة، تجمع بين األصالة، والجِّ

في إعداد هذا الدليل ومراجعته ف نه ال يخرج عن كونه عمال  بشريًّا، قد يشوبه النقص، ويقع فيه 

الخطأ. وتسعد لجنة الخطط البحثية بأي ملحوظات يبديها من يقرأ هذا الدليل، سواء من أعضاء 

بوحدة الخاص بريد اإللكتروني هيئة التدريس، أو طلبة الدراسات العليا، أو غيرهم على ال

 Gssra@ksu.edu.saالدراسات العليا في الكلية   
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 مصطلحات الدليل

  :تعريف بالمصطلحات في لوائح الدراسات العليا

 

ا لممبعت المصممطلحات المسمممتخدمة  ايقممدم هممذ ا وتفسمممير  أثنممماء إعممداد الخطمممة فممي الجمممزء توضمميح 

 ومنها:  ،البحثية

وقواعدها التنفيذية في  ،ة للدراسممممممات العليا في الجامعات السممممممعوديةهي الالئحة الموحد الالئحة:

 (https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/615جامعة الملك سعود )

حديد وتم ت ،لى كلية التربيةإمنتسمممممب الأو دكتوراه(  ،: طالب الدراسمممممات العليا )ماجسمممممتيرالطالب

 للقيام ب عداد خطة البحث. مرشد له

: هو عضممممو هيئة التدريس المعُي ن  من قبل القسممممم لتوجيه طالب الدراسممممات العليا لعلميالمرشممممد ا

اختيار موضوع الرسالة وفق اللوائح  علىومساعدته  ،أثناء إعداد خطة البحثفي  تهومتابع

 المنظمة لذلك.

كَّل : يقصد بها اللجنة العلمية التي لجنة مناقشة خطة البحث )السمنار( ضاء أع من مجموعة منتُش 

 ،، أو من ينوب عنهمجلس القسمممم، وتعتمد بقرار من األقسمممام ذات العالقةهيئة التدريس في 

ويسممممممتلزم موافقتهما على خطمة البحمث  التي يكتبهما الطلبمة،وتتولى فحص الخطط البحثيمة 

 مجلس القسم، ومن ثم لجنة الخطط البحثية بالكلية.لعرضها على 

 أعضممماء من مجموعة من تُشمممكليقصمممد بها اللجنة العلمية التي : لجنة الخطط البحثية بكلية التربية

هيئممة التممدريس في الكليممة، وتعتمممد بقرار من عميممد الكليممة، وتتولى فحص الخطط البحثيممة 

 لعرضها على مجلس الكلية العتمادها. والموافقة عليها؛، الواردة من األقسام

نظام الرسمممالة، ويتم ب رشممماد عضمممو مخطط مكتوب يعده طالب الدراسمممات العليا ب :الخطة البحثية

هيئة تدريس متخصممص في المجال الدقيق. يوضممح فيه الطالب خطوات البحث العلمي الذي 

وعمادة الدراسمممات  ،والكلية ،ا من القسمممما لضممموابط محددة مسمممبق  سممميجري العمل عليه، وفق  

 العليا. 

التي يجممب على الطممالممب الخطوات واإلجراءات العلميممة واإلداريممة  ي: هاعتممماد المقترح البحثي

اتباعها العتماد خطة بحثه ليشرع في كتابة الرسالة، ابتداء من لجنة الخطط بالقسم، ومن ثم 

باعتمادها من مجلس الدراسممممممات  إلى مجلس القسممممممم ولجنة الخطط البحثية بالكلية، وانتهاء  

 العليا.

 بعد توقيعه من المرشممممممد-: يقوم الطالب بتحميل الخطة والتعهد المشممممممترك إلكتروني ارفع الخطة 

  :عمادة الدراسات العلياعبر الرابط اإللكتروني لبعد السمنار  -ورئيس القسم

https://eservices.ksu.edu.sa/PRPA 
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 لوائح الدراسات العليال: والفصل األ
 

نظمممممة واللمممموائح الدراسممممات العليمممما عممممن األلطالممممب  يقممممدم هممممذا الجممممزء مممممن الممممدليل معلومممممات

بشمممكل   هتمممم انتقممما مممما همممو متعلمممق بالخطمممة البحثيمممةوبالمتعلقمممة بالدراسمممات العليممما بشمممكل عمممام. 

ا ممممن الالئحمممة الموحمممدة للدراسمممات العليممما فمممي الجامعمممات السمممعودية: نصممميًّ نُقلمممت وقمممد  ،خممماص

 .(1436القواعد التنفيذية للدراسات العليا بجامعة الملك سعود )

 .هـ26/8/1417( في 1417/ 3/6ا للقرار رقم )وفق  

 :إن مجلس التعليم العالي

مممن نظممام مجلممس التعلمميم العممالي  ةبنمماء  علممى أحكممام الفقممرة السادسممة مممن المممادة الخامسممة عشممر

والجامعممممات التممممي تقضممممي بممممأن مممممن اختصاصممممات مجلممممس التعلمممميم العممممالي إصممممدار اللمممموائح 

لالئحممممة الموحممممدة للدراسممممات العليمممما فممممي الجامعممممات مممممن وحيممممث إن ا ؛المشممممتركة للجامعممممات

اللممموائح المشمممتركة سممموف يمممإدي إقرارهممما إلمممى تنظممميم الجوانمممب المتعلقمممة بالدراسمممات العليممما فمممي 

الجامعمممممات. وبعمممممد االطمممممالع علمممممى ممممممذكرة األمانمممممة العاممممممة لمجلمممممس التعلممممميم العمممممالي حمممممول 

فمممي الجامعمممات المرفقمممة  الموضممموع، وعلمممى نسمممخة مشمممروع الالئحمممة الموحمممدة للدراسمممات العليممما

قمممرر المجلمممس مممما يمممأتي: "الموافقمممة علمممى الالئحمممة الموحمممدة للدراسمممات العليممما  ؛بمممذكرة العمممرض

 .ا للصيغة المرفقة بالقرار"في الجامعات وفق  

 :ف الدراسات العليااهدأ

 المادة األولى:

 تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق األغراض اآلتية:

 والعمل على نشرها. ،والتوسع في بحوثها ،والعربية العناية بالدراسات اإلسالمية .1

 ،عن طريق الدراسممممات المتخصممممصممممةكافة اإلسممممهام في إثراء المعرفة اإلنسممممانية بفروعها  .2

 .والكشف عن حقائق جديدة ،للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة ؛والبحث الجاد

 .اصلة دراساتهم العليا محلي  المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من موا الطلبةتمكين  .3

عالي ا في مجاالت المعرفة  إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصممممممصممممممة وتأهيلهم تأهيال   .4

 المختلفة.

بداع ودفعهم إلى اإل ،تشممممممجيع الكفايات العلمية على مسممممممايرة التقدم السممممممريع للعلم والتقنية .5

 المجتمع السعودي. وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا ،واالبتكار

 .الدراسات العليا اإلسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج .6

 اختصاصات مجلس الدراسات العليا:

 المادة الخامسة:

يكممون لعمممادة الدراسممات العليمما مجلممس يخممتص بممالنظر فممي جميممع األمممور المتعلقممة بالدراسممات 

الالزمممة بشممأنها فممي حممدود اختصاصممه وفممق ممما تقضممي بممه  واتخمماذ القممرارات ،العليمما بالجامعممة

 الالئحة، ومنها:

 التوصية بمنح الدرجات العلمية. .1

 الدراسات العليا في الجامعة. طلبةالبت في جميع الشإون الطالبية المتعلقة ب .2

 الموافقة على تشكيل لجان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية. .3
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 ،باعتهاوط ،عد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلميةوضع اإلطار العام لخطة البحث والقوا .4

 ونماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل. ،وتقديمها ،وإخراجها

 

  :التأجيل والحذف

  :المادة الثانية والعشرون

تأجيمممل دراسمممة  -بموافقمممة مجلمممس القسمممم المخمممتص وعميمممدي الكليمممة والدراسمممات العليممما-يجممموز 

 ي:الطالب وفق ما يأت

ا مناسب   ،أو أكثر ادراسي   أن يكون الطالب قد اجتاز فصال   .1  من الرسالة. اأو أنجز قدر 

 .(تينيسنتين دراس)أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية  .2

 ين.أسبوعأن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما ال يقل عن  .3

 مدة الحصول على الدرجة.ال تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد األقصى ل .4

  :المادة الثالثة والعشرون

 يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي: 

أن يتقدم بطلب الحذف إلى رئيس القسمممممم قبل االختبار النهائي بخمسمممممة أسمممممابيع على  .1

 األقل.

 فقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.امو .2

 ل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية.أال يكون هذا الفص .3

 .(22) المادةيحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في  .4

 :االنسحاب

 : المادة الرابعة والعشرون 

ثمممم أراد العمممودة إليهممما طبقمممت  ،إذا انسمممحب الطالمممب ممممن الدراسمممات العليممما بنممماء علمممى رغبتمممه

 .وقت التسجيل الجديدعليه شروط االلتحاق 

 :نقطاعاال

  :المادة الخامسة والعشرون 

 قيده في الحاالت اآلتية: ىعن الدراسة ويطو االطالب منقطع   د  عيُ 

 للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد. إذا كان مقبوال   .1

 في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل. .2

 إلغاء القيد وإعادته:

  :المادة السادسة والعشرون

قيممممممد الطالممممممب بقممممممرار مممممممن مجلممممممس عمممممممادة الدراسممممممات العليمممممما فممممممي الحمممممماالت  ىيلغمممممم

 اآلتية:

 إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل. .1

 إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول. .2

سة .3 ألحكام المادة  اسية وفق  أو أخل بأي من واجباته الدرا ،إذا ثبت عدم جديته في الدرا

 ( من هذه الالئحة.52)
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 في فصلين دراسيين متتاليين. (اجيد جد  )إذا انخفت معدله التراكمي عن تقدير  .4

 (.22إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة ) .5

 وإعداده للرسمممالة، أ وأ للمقرراتسمممواء في مرحلة دراسمممته  ،إذا أخل باألمانة العلمية .6

 ألنظمة والتقاليد الجامعية.بعمل يخل با قام

 بعد السماح له ب عادته مرة واحدة. -إن وجد-إذا لم يجتز االختبار الشامل  .7

أو عدم قبولها بعد  ،إذا قررت لجنة الحكم على الرسمممممالة عدم صمممممالحيتها للمناقشمممممة .8

 المناقشة.

 (.36للمادة ) اإذا لم يحصل على الدرجة خالل الحد األقصى لمدتها وفق   .9

  :سابعة والعشرونالمادة ال 

لغممممي قيممممده إذا كممممان يجمممموز فممممي حمممماالت الضممممرورة القصمممموى إعممممادة قيممممد الطالممممب الممممذي أُ 

وتكمممون إعمممادة  ،قهريمممة يقبلهممما مجلسممما القسمممم والكليمممة االحائممل دون مواصممملة دراسمممته ظروف ممم

وبقممممرار مممممن مجلممممس  ،القيممممد بنمممماء علممممى توصممممية مممممن مجلممممس عمممممادة الدراسممممات العليمممما

 ي:الجامعة مع مراعاة ما يأت

الطالب الذي مضمممممى على إلغاء قيده أكثر من سمممممتة فصمممممول دراسمممممية يعامل معاملة  .1

 مرحلة الدراسية.الا من بصرف النظر عما قطع سابق   ،الطالب المستجد

الطالب الذي مضمممى على إلغاء قيده سمممتة فصمممول دراسمممية أو أقل يعيد دراسمممة بعت  .2

ليها مجلس عمادة الدراسات ويوافق ع ،المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية

العليا، وتحسممب الوحدات التي درسممها ضمممن معدله التراكمي بعد اسممتئنافه الدراسممة، 

كما تحتسممممممب المدة التي قضمممممماها الطالب في الدراسممممممة قبل إلغاء قيده ضمممممممن المدة 

 القصوى للحصول على الدرجة.

 :الفرص اإلضافية

  :المادة الثامنة والعشرون

ممممنح الطالمممب فرصمممة إضمممافية واحمممدة  -(26( ممممن الممممادة )5فقمممرة )اسمممتثناء ممممن ال-يجممموز 

 ،بنممماء علمممى توصمممية مجلسمممي القسمممم والكليمممة ؛لفصمممل دراسمممي واحمممد أو فصممملين دراسممميين

 وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا. 

  :والعشرون ةالمادة التاسع

 مممممنح الطالممممب فرصممممة إضممممافية ال -(26( مممممن المممممادة )10اسممممتثناء مممممن الفقممممرة )-يجمممموز 

وتوصمممية مجلسمممي القسمممم  ،بنممماء علمممى تقريمممر ممممن المشمممرف ؛تزيمممد عمممن فصممملين دراسممميين

 وموافقة مجلس الجامعة. ،ومجلس عمادة الدراسات العليا ،والكلية

 المادة السادسة والثالثون:     

 ،المممدة المقممررة للحصممول علممى درجممة الماجسممتير ال تقممل عممن أربعممة فصممول دراسممية .1

وال تحسممممب الفصممممول الصمممميفية ضمممممن هممممذه  ،اسمممميةوال تزيممممد عممممن ثمانيممممة فصممممول در

 المدة.

 ،الممممدة المقمممررة للحصمممول علمممى درجمممة المممدكتوراه ال تقمممل عمممن سمممتة فصمممول دراسمممية .2

وال تزيمممد عمممن عشمممرة فصمممول دراسممممية، وال تحسمممب الفصمممول الصممميفية ضممممن هممممذه 

 المدة.
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 المادة السابعة والثالثون:

دايمممة التسمممجيل فمممي مقمممررات تحسمممب الممممدة القصممموى للحصمممول علمممى الدرجمممة العلميمممة ممممن ب

 اإلممى رئمميس القسممم مرفق مم االدراسممات العليمما وحتممى تمماريا تقممديم المشممرف علممى الطالممب تقريممر  

 به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه. 

 المادة التاسعة والثالثون:

 .(اد  جيد ج) نعال يتخرج الطالب إال بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبمعدل تراكمي ال يقل 

 المادة الحادية واألربعون:

لتوجيهمممه فمممي  ؛يكمممون لكمممل طالمممب دراسمممات عليممما مرشمممد علممممي ممممع بدايمممة التحاقمممه بالبرنمممامج

اختيممممار موضمممموع الرسممممالة وإعممممداد خطممممة البحممممث وفممممق القواعممممد  علممممىدراسممممته ومسمممماعدته 

 المعتمدة من مجلس الجامعة بناء  على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا. 

 لمادة الثانية واألربعون:ا

علممى طالمممب الدراسمممات العليممما بعممد إنهممماء جميمممع متطلبمممات القبممول واجتيمممازه خمسمممين فمممي المئمممة 

التقممممدم  (اجيممممد جممممد  )وبمعممممدل تراكمممممي ال يقممممل عن ،المقممممررات الدراسممممية مممممن -علممممى األقممممل-

يقتممممرح  ،إلممممى القسممممم، وفممممي حممممال التوصممممية بالموافقممممة عليممممه -إن وجممممدت-بمشممممروع الرسممممالة 

أو أسمممماء أعضممماء  -إن وجمممد-س القسمممم اسمممم المشمممرف علمممى الرسمممالة والمشمممرف المسممماعد مجلممم

لجنممممة اإلشممممراف مممممع تحديممممد رئيسممممها، ويرفممممع بممممذلك إلممممى مجلممممس الكليممممة، ومجلممممس عمممممادة 

 للموافقة عليه بناء  على تأييد مجلس الكلية. ؛الدراسات العليا

 :المادة الثالثة واألربعون

 ،ماجسممممتير والممممدكتوراه بالجممممدة واألصممممالة واالبتكمممماريجممممب أن تتميممممز موضمممموعات رسممممائل ال

 واإلسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب.

 المادة الخامسة واألربعون:

يشمممرف علمممى الرسمممائل العلميمممة األسممماتذة واألسممماتذة المشممماركون ممممن أعضممماء هيئمممة التمممدريس 

إذا مضممممى علممممى  بالجامعممممة، ويجمممموز أن يشممممرف األسممممتاذ المسمممماعد علممممى رسممممائل الماجسممممتير

فممممي مجممممال -تعيينممممه علممممى هممممذه الدرجممممة سممممنتان، وكممممان لديممممه بحثممممان محكمممممان علممممى األقممممل 

 من األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر. -تخصصه

 المادة السابعة واألربعون:

يجممموز أن يقممموم بالمسممماعدة فمممي اإلشمممراف علممممى الرسمممالة أحمممد أعضممماء هيئمممة التمممدريس مممممن 

، علمممى أن يكمممون المشممممرف المممرئيس مممممن القسمممم الممممذي أقسمممام أخمممرى حسممممب طبيعمممة الرسممممالة

 يدرس به الطالب.

 المادة الثامنة واألربعون:

أن يشمممرف بحمممد أقصمممى علمممى أربمممع  -ممممع غيمممره اأو مشمممترك   ،اسمممواء  كمممان منفمممرد  -للمشمممرف 

بتوصمممية مممممن مجلممممس -ويجممموز فممممي حمممماالت الضمممرورة القصمممموى  .رسمممائل فممممي وقمممت واحممممد

زيمممادة عمممدد الرسمممائل إلمممى  -وعممممادة الدراسمممات العليممما القسمممم وموافقمممة مجلسمممي الكليمممة المعنيمممة

خمممممس، ويحتسممممب اإلشممممراف علممممى كممممل رسممممالة بسمممماعة واحممممدة مممممن نصمممماب عضممممو هيئممممة 

 .ارئيس   اأو مشرف   امنفرد   االتدريس إذا كان مشرف  
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 المادة التاسعة واألربعون:

متمممه فممي حمممال عممدم تمكمممن المشمممرف مممن االسمممتمرار فممي اإلشمممراف علمممى الرسممالة أو انتهممماء خد

يقمممموم مقامممممه ويوافممممق عليممممه مجلممممس الكليممممة  بممممديال   ابالجامعممممة، يقتممممرح مجلممممس القسممممم مشممممرف  

ويقممممره مجلممممس عمممممادة الدراسممممات العليمممما. والقاعممممدة التنفيذيممممة لجامعممممة الملممممك سممممعود  ،المعنيممممة

 كدت ضرورة أن يشار إلى إسهام المشرف السابق في الرسالة.أ

 المادة الخمسون:

إلمممى رئممميس القسمممم عمممن ممممدى  مفصمممال   اتقريمممر   -فصمممل دراسممميفمممي نهايمممة كمممل -يقمممدم المشمممرف 

 وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدراسات العليا. ،تقدم الطالب في دراسته

 المادة الثانية والخمسون:

أو أخمممل بمممأي ممممن واجباتمممه الدراسمممية بنممماء  علمممى  ،ذا ثبمممت عمممدم جديمممة الطالمممب فمممي الدراسمممةإ

لطالمممب بخطممماب ممممن القسمممم المخمممتص، وإذا أنمممذر ا يُنمممذر ،تقريمممر ممممن المشمممرف علمممى دراسمممته

بنممماء  علمممى -فلمجلمممس عممممادة الدراسمممات العليممما  ،الطالمممب ممممرتين ولمممم يمممتالف أسمممباب اإلنمممذار

 .إلغاء قيده -توصية مجلس القسم
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 العالقة بين المرشد والطالبالفصل الثاني: 
 

الركممممائز األساسممممية فممممي عمليممممة البحممممث  اإلرشمممماد العلمممممي لطالممممب الدراسممممات العليمممما أحممممديعممممد 

التمممي ترتقمممي بالدراسمممات العليممما إلمممى مسمممتويات متميمممزة؛ لمممذا نصمممت الالئحمممة الموحمممدة  ،مممميلالع

للدراسمممممات العليممممما فمممممي الجامعمممممات السمممممعودية علمممممى أهميمممممة اإلرشممممماد العلممممممي، وأهميمممممة دور 

الباحمممث المرشمممد. المرشمممد العلممممي همممو عضمممو هيئمممة التمممدريس المكلمممف ممممن قبمممل القسمممم لتوجيمممه 

اختيمممار موضممموع الرسمممالة، وإعمممداد خطمممة البحمممث، وفمممق قواعممممد  علمممىومسممماعدته  هوإرشممماد

 وضوابط الجامعة. 

رشممماد ذا ينبغمممي أال تقتصمممر عمليمممة اإل؛ لممموالعالقمممة بمممين المرشمممد والطالمممب عالقمممة توجيمممه ودعمممم

 والطالمممب،بمممين المرشمممد أبويمممة تصمممبح  لممموعالقمممة ال حبمممذاعلمممى المتابعمممة العلميمممة والنظاميمممة، بمممل 

المممذي نأممممل أن يحممممل  همممم جيمممل المسمممتقبل الطلبمممةف ؛علمممى تقويمممة الصممملة بينهمممما فيهممما حمممرصي

المرشمممد ممممن ترسممميا  بهمممااألمانمممة ممممن بعمممدنا، وال يكمممون ذلمممك إال ب يجممماد صممملة قويمممة يمممتمكن 

مبممادئ البحمممث العلممممي وأخالقياتمممه لمممدى طلبتمممه، وتعميمممق معمممرفتهم بالتخصمممص وتبحمممرهم فيمممه، 

لممممديهم. ال يخفممممى أن أخممممالق المرشممممد وسممممماته الشخصممممية تتممممرك وتعزيممممز األخممممالق الفاضمممملة 

. ولتكممموين همممذه اومثبط ممم المممه، أو معوق ممم اومشمممجع   افمممي الطالمممب؛ ف مممما أن يكمممون دافع ممم ابالغ ممم اأثمممر  

  :اآلتينقترح على المرشد  ،العالقة

 بناء عالقة ود واحترام مع الطالب، بتلمس احتياجاته النفسية واالجتماعية والصحية. .1

 وتنمية ثقته بنفسه. ،رأي الطالب واحترامهتقدير  .2

 مساعدة الطالب على معالجة ما يعترضه من مشكالت. .3

تكوين شخصيته العلمية، وإرشاده إلى إكمال جوانب النقص لديه في  علىمساعدة الطالب  .4

 معرفته بتخصصه.

 تكوين ملكة الباحث الذي يتناول القضايا بموضوعية. علىمساعدة الطالب  .5

 وطرحه العلمي. ،ومناقشاته ،يحتذي به الطالب في أخالقه وأدبه ارشد نموذج  أن يكون الم .6

 واجبات الطالب تجاه المرشد:
المرشمممممد موجمممممه  وأنعلمممممى الطالمممممب أن يمممممدرك أنمممممه المسمممممإول األول واألخيمممممر عمممممن بحثمممممه، 

أثنممماء الكتابمممة، ويرشمممده إلمممى فمممي ومسمممهل إلنجممماز الخطمممة، يزيمممل عنمممه الغمممموض والمخممماوف 

 ومن الواجبات المترتبة على الطالب ما يأتي: لصحيحة في البحث.الطرق العلمية ا

متبع ا في ذلك األسممممممس  ،مكان(أن يكتب الطالب خطة محكمة خالية من األخطاء )قدر اإل .1

 العلمية في كتابة الخطط.

 أن يتابع الكتابة مع المرشد ويستشيره فيما يصعب عليه من أمور. .2

 وبالوسائل التي حددها معه. ،مرشده في األوقاتبأن يلتزم بالتواصل  .3

 أن يعتمد الطالب على نفسه بالدرجة األولى في كتابة خطته مع االستنارة برأي المرشد. .4

 أن يطلع الطالب على كافة اللوائح الخاصة بالمدة النظامية للتخرج. .5

أن يتحمل مسمممممإولية تأخير مناقشمممممة عنوانه وخطته قبل انتهاء األوقات المحددة من لجنة  .6

 لخطط في القسم.مناقشة ا

للتأكد من سممممممالمة وضممممممعه  ؛على الطالب التواصممممممل دائما مع عمادة الدراسممممممات العليا .7

 األكاديمي ويطلع المرشد على ذلك.

يحق للمرشمممد االعتذار عن االسمممتمرار في إرشممماد الطالب إذا ثبت عدم جدية الطالب، أو  .8

 ألي سبب من األسباب التي أقرتها عمادة الدراسات العليا.

 ليحق له مناقشة خطة البحث. ، في مقرر إعداد خطة بحثن الطالب مسجال  أن يكو .9

 ينقطع عنه دون إبالغه بمبررات ذلك. وأاللمرشد، باأن يكون الطالب على صلة مستمرة  .10
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المرجع األول للطالب عند مواجهته صعوبات أو مشكالت في إعداد هو أن يكون المرشد  .11

 الخطة.

 تقدير المرشد واحترامه. .12

 اختيار المرشد:معايير 

أن يكون لديه الخبرة والمهارات الكافية لمناقشممممممة الطالب في جميع تفاصمممممميل الرسممممممالة  .1

 المتعلقة بالجانب التخصصي.

 أن يكون لديه االستعداد والوقت الكافي لعملية اإلرشاد. .2

 أن يمتلك القدرة على توجيه الطالب في الشإون العلمية. .3

 بطرق البحث العلمي ومناهجه المختلفة.أن يمتلك المهارة والخبرة والدراية  .4

 بحاث منشورة فيه.أوله  ،بموضوع الدراسة اأن يكون مهتم   .5

 أن يمتلك مهارات التواصل والتحفيز وإدارة الوقت بمستوى جيد. .6

 

اإلرشمممماد علممممى الخطممممط البحثيممممة يتطلممممب القيممممام بمهممممام متنوعممممة، تممممتم وفممممق ضمممموابط وأنظمممممة 

المرشممممد، وواجباتممممه، ومهامممممه، واإلجممممراءات  محممممددة، والحاجممممة ماسممممة إلممممى إيضمممماح حقمممموق

 النظامية المتعلقة بذلك، في ضوء األنظمة واللوائح والضوابط المعمول بها في الجامعة. 

 حقوق المرشد العلمي:

 احتساب اإلرشاد العلمي بساعة واحدة لكل طالب في نصاب عضو هيئة التدريس. .1

 تم االتفاق عليها. األوقات التي مرشده فيمع بالتواصل التزام الطالب  .2

 مراعاة حقه في التمتع ب جازاته الرسمية. .3

أن يكون هو المرجع العلمي األول للطالب في حل المشمممكالت والصمممعوبات التي تواجهه  .4

 في إعداد خطة بحثه.

 تمكينه من االطالع على كافة المعلومات األكاديمية عن الطالب. .5

 واجبات المرشد العلمي:

متابعمممة سمممير الطالمممب فمممي خطتمممه البحثيمممة، وتعريفمممه بمهاممممه، تمممتلخص واجبمممات المرشمممد فمممي 

 ؛وواجباتممممه، وحقوقممممه، وبأهميممممة البحممممث العلمممممي، وضممممرورة االلتممممزام بأخالقياتممممه، وأسمممماليبه

 :آلتيلتخرج خطة البحث على أكمل وجه، وذلك با

 أن يلم بلوائح الدراسات العليا والقواعد المنظمة إلعداد الخطط. .1

 لمي على الطالب فور تعيينه مرشد ا عليه.مباشرة مهام اإلرشاد الع .2

 أن يتواجد عند مناقشة خطة الطالب في اجتماع مناقشة الخطط. .3

وتوجيهه لألدلة المتعلقة  ،التأكد من إلمام الطالب بما يخصمممممممه من اللوائح واألنظمة .4

 ب عداد الخطط.

 أن يحدد للطالب وقت ا للقاء، ووسائل التواصل معه، وأن يلتزم بذلك. .5

 وتقديم التقرير الفصلي عن الطالب. ،سير الطالب في خطته البحثية متابعة .6

 مساعدة الطالب في بنائه العلمي والبحثي. .7

وحتى إقرارها من الدراسات  ،المتابعة المستمرة لخطة الطالب منذ اختيار الموضوع .8

 العليا.

مية لوالتأكد من مراعاتها للجوانب الع ،تقويم خطة البحث قبل تقديمها للجنة الخطط .9

 والمنهجية.

 إيضاح فكرة البحث عند عرض خطة البحث على مجلس القسم العلمي. .10

 متابعة إجراء التعديالت المطلوبة على خطة البحث من المجالس واللجان المختصة. .11

 تقديم التقارير الالزمة أو المطلوبة عن الطالب. .12
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 مهام المرشد العلمي:

فمممي تحقيمممق أهمممداف  -ا علمممى الوجمممه األمثممملعنمممد تطبيقهممم-للمرشمممد العلممممي مهمممام متنوعمممة تسمممهم 

الدراسمممات العليممما، وتسممماعد الطالمممب علمممى اجتيممماز مرحلتمممه بكفممماءة عاليمممة. ويظهمممر دور المرشمممد 

 في مرحلتين: عند اختيار الطالب لموضوع بحثه، وعند إعداد خطة البحث.

 :لموضوعاأثناء اختيار الطالب  في مهام المرشد العلمي

بأهمية البحث .1 لب  ته،  تذكير الطا يا ته، ومسممممممإول يا بأخالق العلمي، وضممممممرورة االلتزام 

 وأساليبه.

مراعاة أن تتميز موضمموعات رسممائل الماجسممتير والدكتوراه بالجدَّة واألصممالة واالبتكار،  .2

واإلسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب، كما نصت عليه الالئحة الموحدة 

 للدراسات العليا.

 اختيار موضوع البحث بما يالئم أهداف الجامعة علىومساعدته أن يكون إرشاده للطالب  .3

 والقسم العلمي، ويراعي األولويات البحثية بالجامعة.

 أن يتوخاها في عليه تعريف الطالب بأهمية اختيار الموضمممممموع، والصممممممفات التي ينبغي .4

 اختياره.

في  تعريف الطالب بطرق اختيار الموضمممممموع، وأوعية المعلومات، ومسمممممممارات الكتابة .5

 تخصصه.

 مناقشة الطالب في أهمية الموضوع الذي اختاره، وجدته، ومدى االبتكار فيه. .6

 مناقشة الطالب في الدراسات السابقة ومدى اإلضافة العلمية التي يتميز بها موضوعه. .7

 مساعدة الطالب في إعداد فكرة البحث. .8

 أثناء إعداد الطالب خطة بحثه:في مهام المرشد العلمي 

لمراجع العلمية في موضوعه، واالستفادة من خطط المشاريع العلمية إلى اب إرشاد الطال .1

 السابقة المشابهة.

مناقشمممة الطالب في منهج البحث المناسمممب للموضممموع الذي اختاره من بين مناهج البحث  .2

 المعروفة، وإجراءاته.

 متابعة الطالب في تحرير خطة بحثه وتقسيماته الكبرى والفرعية، ومناقشته فيها. .3

للتأكد من التزامه بالمنهجية الصمممممحيحة في كتابة  ؛قراءة ما يكتبه الطالب قراءة فاحصمممممة .4

 الخطة البحثية.

 التأكد من أن خطة الطالب موافقة للضوابط المطلوبة من القسم والكلية. .أ

 توقيع المرشد النماذج الالزمة لتقديم العنوان والخطة. .ب

 ه العلمي.تهيئة الطالب للمناقشة ومساعدته في إعداد طرح .5

 تنسيق موعد المناقشة بالتعاون مع الجهات المختصة. .6

 متابعة خطوات تقديم الطالب لخطة بحثه في المجالس المختصة. .7

معالجة المالحظات الواردة على خطة البحث من مجلس القسممممممم  علىمسمممممماعدة الطالب  .8

 وغيره من المجالس واللجان العلمية.

 منها:  كما يحسن بالمرشد أن يعتني بأمور أخرى،

 حث الطالب على حضور المإتمرات والندوات والمشاركة بتقديم أوراق عمل. .1

 حث الطالب على حضور مناقشات الرسائل العلمية في تخصصه. .2

 المتابعة النظامية للطالب، وهي قرينة المتابعة العلمية له، وال تقل أهمية عنها. .3

 في المدة النظامية. مساعدة الطالب وتوجيهه إلعداد خطة تنفيذية إلنجاز بحثه .4
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تدريب الطالب على التفكير المتعمق في حل المشمممممكالت العلمية والمنهجية التي تواجهه،  .5

 واقتراح البدائل لها.

التأكد من التزام الطالب باألسلوب العلمي في الكتابة، وانتقاء األلفاظ المناسبة، والبعد عن  .6

 الحشو. 

 .التنبيه على األخطاء الشائعة بين الباحثين .7

حث الطالب على التحلي بأخالق الباحث الجيد وصمممفاته العلمية، ويوجه المرشمممد الطالب  .8

 إلى جملة من الصفات واألخالق التي يجب عليه التحلي بها، أبرزها:

 األمانة العلمية، فيتحرى الصحة والدقة في النقل، ونسبة  األعمال إلى أصحابها. ●

 جنب ازدراء اآلخرين.بعدم االعتداد بالرأي، وت ؛التواضع العلمي ●

 المرونة الفكرية وعدم التعصب لشخص أو لفكرة. ●

بالتجرد من الميول واألهواء التي تنأى بالباحث عن المنهج العلمي  ؛الموضمممممموعية ●

 الدقيق.

 تقدير جهود السابقين وعدم التنكر لها. ●

 االطالع على خبرات اآلخرين، والحرص على االستفادة منها. ●
 

 مهام الطالب:
 مثل:  ،ة مهام على طالب الدراسات العليا القيام بهاهناك عد

 االلتزام بما ورد في أدلة الجامعة والكلية من ضوابط وقوانين. .1

 استحضار غايات البحث العلمي. .2

 التحلي بأخالقيات البحث العلمي. .3

 تعويد النفس على السماتِّ المعينة على ممارسة البحث العلمي. .4

د ة وأصالة وابتكار.الوعي بطبيعة البحث األكاديمي، و .5  منهجيته، وما يستلزمه من جِّ

 االلتزام بالمخطط المعتمد لخطة البحث. .6

 التواصل مع المرشد العلمي والعناية بآرائه وملحوظاته. .7

كثرة القراءة في التخصممممممص، وفي كتب مناهج بالحرص على تطوير المهارات البحثية  .8

 البحث المتخصصة.

 امة النظر في البحوث العلمية وتقويمها.استشارة أهل الخبرة واالختصاص، وإد .9

 التدرب على التعامل مع وسائل التقنية ووسائطها وتوظيفها. .10

مة للدراسممممات العليا والبحث األكاديمي  .11 االطالع على اللوائح واألنظمة واإلجراءات المنظ ِّ

 في الجامعة.
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 كتابة خطة البحثث: الفصل الثال
 

 :محتويات الخطة البحثية

للوصممول إلممى نتممائج  ؛االرسممائل العلميممة وفممق أصممول وضمموابط علميممة متفممق عليهمما عالميًّممتُعممد 

( الخطممموة Proposalمرحلمممة خطمممة البحمممث ) د  وتعممم ،محمممددة تمممرتبط بالظممماهرة محمممل الدراسمممة

وحجمممر األسممماس للبحمممث العلممممي، فكلمممما كانمممت  ،األولمممى فمممي عمليمممة إعمممداد الرسمممائل العلميمممة

)طالمممب الدراسمممات العليممما( فمممي المراحمممل الالحقمممة ممممن  سمممهل عممممل الباحمممث ودقيقمممة   واضمممحة  

البحممممث. ويعممممرف الممممبعت خطممممة البحممممث بأنهمممما تصممممور أو خطمممموط عريضممممة لطريقممممة تنفيممممذ 

ا لدراسممممته المقترحممممة حيممممث يقممممدم فيهمممما الباحممممث وصممممف   ؛(هاالبحممممث )رسممممالة الماجسممممتير/دكتور

هميمممممة ا ألا قويًّممممموتتضممممممن تبريمممممر   ،وتصمممممميمه العلممممممي الستقصممممماء مشمممممكلة تمممممم اختيارهممممما

التمممي سممموف يتبعهممما فمممي جممممع  هوأدواتممما لخطممموات البحمممث ا دقيق ممما تفصممميليًّ ووصمممف   ،الموضممموع

ممممما يرسمممم  ؛كمممما قمممد تشممممل المممزمن المقتمممرح إلنهممماء كمممل خطممموة هممما.وتحليلالبيانمممات الالزممممة 

، يسمممهل عليمممه تنفيمممذ بحثمممه، والخمممروج بالنتمممائج المتوقعمممة منمممه. اأممممام الباحمممث طريق ممما واضمممح  

لنتممممائج بطريقممممة تثممممري مجممممال امعالجممممة و ،الموضمممموع بالجممممدة واألصممممالة ويشممممترط أن يتميممممز

 ،والحجمممممم ،بعممممماد محمممممددة ممممممن حيمممممث المجمممممالأن يكمممممون للموضممممموع أبمممممد  التخصمممممص، وال

 .هوإمكانات لقدرات الباحثوالمالءمة  ،والمعرفة

يمممرى كثيمممر ممممن المختصمممين أن مرحلمممة إعمممداد خطمممة البحمممث ممممن أصمممعب المراحمممل 

تحتممماج إلمممى مهمممارات عاليمممة ممممنهم. ف عمممداد خطمممة  ؛ إذات العليممماالتمممي يممممر بهممما طلبمممة الدراسممم

ضممافة إ ،فممي المعرفممة اعلميممة يتطلممب مممن الباحممث اطالع مما واسممع ا فممي مجممال تخصصممه، وعمق مم

للحصمممول علمممى أفكمممار بحثيمممة  ؛التنظممميم والتخطممميط والبحمممث والتأممممل علمممىلمممى قمممدرة عاليمممة إ

 ومبتكرة. أصيلة 

سممممممائل الجامعيممممممة لممممممدرجتي الماجسممممممتير ورد فممممممي اإلطممممممار العممممممام لكتابممممممة الرقممممممد و

ول مصممممادر البحممممث عممممن فكممممرة بحثيممممة هممممو القممممراءة الدائمممممة فممممي أن أ( 1438والممممدكتوراه )

غفمممال االتصممماالت إوال يمكمممن  ،، يليهممما الممممإتمرات وحلقمممات النقممما  العلميمممةهالمجمممال وخارجممم

ة الشخصمممية ممممع الخبمممراء والمختصمممين فمممي الميمممدان، وممممن أبمممرز المصمممادر الخبمممرة الميدانيممم

 للباحث.

دلمممة ومبمممررات أعليمممه أن يبحمممث عمممن  -وهمممي المرحلمممة األصمممعب-وبعمممد إيجممماد الفكمممرة  

 هاوتنسمميقومممن ثممم تنظمميم هممذه المعلومممات  ،بحممث ودراسممة هممذه الفكممرةإلممى  قويممة تممدعم الحاجممة

تكممممن الصمممعوبة فمممي تحملمممه  ،فمممي أفكمممار مترابطمممة تمممدعم ر يتمممه البحثيمممة. ممممن جهمممة أخمممرى

د أن كمممان يتلقمممى التوجيمممه والمممدعم ممممن أسممماتذته فمممي المقمممررات المسمممإولية كاملمممة بمفمممرده بعممم

الدراسمممية. همممذه المهمممارات تنممممو عمممادة لمممدى طالمممب الدراسمممات العليممما خمممالل دراسمممته للمقمممررات 

العلميممممة ب شممممراف أسمممماتذة واعممممين، وخممممالل مرحلممممة الخطممممة بتوجيممممه ومتابعممممة مممممن المرشممممد 

خمممماذ القممممرارات والعمممممل علممممى فممممدور المرشممممد تمممموجيهي وعلممممى الطالممممب ات ؛ااألكمممماديمي نسممممبيًّ 

 إنجاز المهمات وفق قدراته وإمكاناته. 

 عناصر خطة البحث:

 :اآلتيةفإن خطة البحث يجب أن تتضمن العناصر  ،ا إلرشادات كلية التربيةوفق  

، هحممدودوتطبيقيممة(،  –)نظريممة  تممهأهميو، هأهممدافممو، تممهأسممممممئلوالمقممدمممة، مشممممممكلممة البحممث،  .1

  .ا(ائيًّ ا وإجر)تعريفها نظريًّ  همصطلحاتو

  .فروض البحث )إن وجدت(واإلطار النظري والدراسات السابقة،  .2
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 منهج البحث وإجراءاته، ويتضمن:  .3

  .وصف كيفية تنفيذ التصميممنهج البحث:  .1

  .ا إلحصائية حديثةمجتمع البحث: التوثيق وفق   .2

ونسممممممبتها لعدد  ،وعددها ،وكيفية اختيارها ،عينة البحث: )وصممممممف محدد لها ونوعها .3

  .تمع(المج

  .وطرق التأكد من صدقها وثباتها( ،واٍف لها ومكوناتها ومحاورها وصف  ):أدوات البحث .4

أو الفرض الذي  عنه،األسممماليب اإلحصمممائية: )ربط كل أسممملوب بالسمممإال الذي سممميجيب  .5

 (.سيجري اختباره

  .التصور المقترح لفصول الرسالة )بداية صفحة جديدة( .4

، ومتطابقة مع ما ورد في المتن( باتباع أسلوب جمعية المراجع: )حديثة ومرتبطة بالموضوع .5

في المتن، وفي قائمة المراجع )انظر  APA 7th edعلم النفس األمريكية الطبعة السممممممابعة 

 قالب الخطة( 

 اختيار الموضوع:

يجممممب أن تتميممممز موضمممموعات  ؛ن مممممن الئحممممة الدراسممممات العليممممايا للمممممادة الثالثممممة واألربعمممموفق مممم

واإلسممممهام الفاعممممل فممممي إنممممماء  ،دكتوراه بالجممممدة واألصممممالة واالبتكمممماررسممممائل الماجسممممتير والمممم

التممممي تعممممالج  األدواتأو  ،المعرفممممة فممممي تخصممممص الطالممممب. الجممممدة تعنممممي جممممدة الموضمممموع

المشمممكلة. أمممما األصمممالة فهمممي التطمممرق لمجمممال لمممم يسمممبق بحثمممه، أو اسمممتكمال المممنقص فيمممما سمممبق 

أو  ،همممما الدراسممممات السممممابقةيلإل بحثممممه، او اسممممتعمال أدوات جديممممدة تُظهممممر نتممممائج لممممم تتوصمممم

فمممي سمممياق جديمممد، أو فمممي حمممال ظهمممور تغيمممر واضمممح أو نممممو فمممي الظممماهرة  األدواتاسمممتخدام 

أو اسمممتعمال المعرفمممة النظريمممة  ،المدروسمممة ممممما يعطمممي نتمممائج جديمممدة، أو حمممل مشمممكالت حديثمممة

 للوصول إلى تطبيقات عملية جديدة.

لعاليمممممة بالمعمممممارف العلميمممممة فموضممممموعات رسمممممائل المممممدكتوراه تهمممممدف إلمممممى العنايمممممة ا 

المبتكمممرة الشممماملة، والمهمممارات األكاديميمممة التمممي تسمممعى للرقمممي بالمعرفمممة العلميمممة، واإلسمممهام 

وتطبيقهممممما بطريقمممممة تسمممممهم فمممممي تطممممموير مجمممممال  ،فمممممي إضمممممافة معمممممارف جديمممممدة وتفسممممميرها

التخصمممص. ويمكمممن ذلمممك عمممن طريمممق إعمممادة تمممأطير معرفمممة، أو نظريمممة، أو نمممموذج موجمممود 

أو التأكمممد ممممن صمممالحية نمممموذج وإعمممادة تقويممممه  .فاعليتمممهجديمممد للتأكمممد ممممن  فمممي سمممياق امسمممبق  

أو اسممممتخراج معرفمممة جديممممدة عمممن طريممممق دمممممج  .أو أوضممماع أو بيئممممات مختلفمممة شممممروطوفمممق 

الظمممممواهر  لتحمممممديات، وتكييمممممفاأفكمممممار موجمممممودة، أو تطبيمممممق المبمممممادئ النظريمممممة الكتشممممماف 

 المختلفة بشكل تجريبي للوصول إلى نظريات جديدة.

خبمممرة  :لرسمممالةا( أن ممممن مصمممادر اختيمممار موضممموع 2018المممداوود والمنقممما  ) ذكمممر

النمممدوات والممممإتمرات التمممي يحضمممرها. والطالمممب ووقراءتمممه فمممي المجمممال،  ،الطالمممب الميدانيمممة

فيسمممتهدف  ،قبمممل التحاقمممه ببرنمممامج الدراسمممات العليمممالموضممموع بحثمممه المممواعي يبمممدأ التخطممميط 

فقممد يبحممث عنهمما  ،. أممما إذا لممم يمممر بخبممرة العممملأثنمماء عملممه فممي الميممدانفممي مشممكلة صممادفته 

تممممه الميدانيممممة. اوزيار ،قراءتممممه المتخصصممممة الناقممممدةوب ،خممممالل متطلبممممات المقممممررات الدراسممممية

كمممما أن حضممموره للنممممدوات والحلقمممات العلميممممة فمممي مجمممال تخصصممممه قمممد يبممممرز لمممه الثغممممرات 

 العلمية في المجال. 

 :ضوابط إجازة خطط طلبة الماجستير

 الخطة على: يجب أن تدل

 جدة الموضوع، وجدواه، ومالءمته للتخصص العلمي: -1

 ، أو أشبع بحث ا، أو يدرس عالقة بديهية معلومة بالضرورة.اأال يكون الموضوع مكرر   -
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لعدم وجود طريقة للحصمممممول على البيانات أو  ؛أال يكون الموضممممموع غير مالئم للتطبيق -

 الوصول إلى المصادر.

 بتخصص الطالب والمشرف، أو المشرفين. أن يكون الموضوع متصال   -

 معرفة جيدة باألدبيات في المجال  -2

 تضمين الدراسات المفتاحية المتصلة بموضوع الدراسة عند مراجعة األدبيات. -

في التمهيد لمشكلة الدراسة، أو في أهمية الدراسة، )الدراسة توضيح الفجوة التي تقع فيها  -

 .(وفي مراجعة األدبيات

بناء أدوات جديدة في مراجعة إلى و تبرير الحاجة أن أدوات القياس السمممابقة، االسمممتفادة م -

 األدبيات، أو أدوات الدراسة.

 التصور المنطقي للعالقات المدروسة بناء على النظرية أو اإلطار المفاهيمي المحدد للخطة. -3

 ناء إطارلنظريات المتصمممملة بالدراسممممة، وتبرير اختيار نظرية محددة، أو بإلى ااإلشممممارة  -

 مفاهيمي.

 كتابة اإلطار النظري أو المفاهيمي كتابة ناقدة تربطه بمشكلة الدراسة. -

 التصور الدقيق إلجراءات البحث: -4

  .وطريقة اختيارها ،وخصائص أفرادهاوأسباب اختيارها، حجم العينة،  -

وصمممف ا يوضمممح مالءمتها للدراسمممة، ويدلل على اسمممتيفائها للخصمممائص  األدواتوصمممف  -

 مترية.السيكو

بما فيها الحصممول على الموافقات األخالقية، والموافقات من  ،وصممف تسمملسممل اإلجراءات -

 الجهات ذات العالقة.

لبرامج اإلحصممائية واألسمماليب اإلحصممائية التي سممتطبق بعد جمع البيانات، إلى ااإلشممارة  -

 وكيف ستجيب عن أسئلة الدراسة.

نة التي تتاح للطالب في تعديل *يراعى في الدراسمممممممات ذات التصممممممماميم النوعية المرو -

 أثناء جمع البيانات، واختالف طرق التحقق من الصدق والثبات.في إجراءات الدراسة 

 الكتابة الناقدة المتسقة: -5

اختيممار  :إظهممار القممدرة على التبرير والممدفمماع عن القرارات التي يتخممذهمما الطممالممب، مثممل -

 المنهج، والنظرية... وغيرها.

ستعراض المعلومات  - سلوب ناقد ا سات-بأ  -ها.. وغير.ال ناقل للتعريفات، وعناصر الدرا

لدراسمممممممة وأهميتها ومالءمة  كي يكون عرض المعلومات بغرض توضمممممميح مشممممممكلة ا

يه الطالب من معلومات في  إجراءاتها، وليس مجرد العرض الشمممممممامل لكل ما اطلع عل

 الموضوع.

عد العلمية بأسملوب ممتنع، والب الكتابة العلمية المختصمرة الدقيقة، واسمتخدام المصمطلحات -

 عن الكتابة اإلنشائية.

 سالمة الكتابة لغويًّا وإمالئيًّا. -
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 التنسيق والتوثيق حسب الضوابط المطلوبة، وهي موضحة في الدليل.-6

 :ضوابط إجازة خطط الدكتوراه

 :إضافة الماجستير، معينطبق عليها ما ذُكر في خطط 

 يق لدراسة سابقة في سياق مختلف.وأال تكون مجرد تطب ،أصالة الدراسة -

ا مفاهيمي ا جديد ا، أو تطبيقها لنظرية أو نموذج في  - إضممافة الدراسممة لنظرية، أو بنائها إطار 

 مجال جديد.

، ال تظهر في التحليل والنقد ؛معرفة شاملة وعميقة بالموضوع وأسسه النظرية والفلسفية -

ا متوسع ا.  في استعراض المعلومات استعراض 

 

لمممى الطالمممب معرفمممة أنمممه ال يبمممدأ بكتابمممة خطمممة البحمممث قبمممل أن يحصمممل علمممى موافقمممة *يجمممب ع

عليمممه كتابمممة تصمممور مختصمممر عمممن موضممموعه واألسممماس  ؛ولهمممذا الغمممرض .علمممى موضممموعه

الممذي يسممتند إليممه. فعلممى الطالممب التحقممق مممن مشممرفه وممما ينبغممي عليممه فعلممه قبممل البممدء بكتابممة 

 خطة البحث.

بهممما الطالممب تُراجمممع مممن مشمممرفه، ثممم تنممماق  مممن قبمممل كممما أن الخطممة البحثيمممة التممي يكت 

لمممذا علمممى  ؛لجنمممة متخصصمممة داخمممل القسمممم، وبعمممدها ترفمممع للجنمممة الخطمممط البحثيمممة فمممي الكليمممة

ا علمممى تبريمممر اختياراتمممه، وأن يمتلمممك المرونمممة فمممي اسمممتبدال مممما يظهمممر  الطالمممب أن يكمممون قمممادر 

 جدوى مما اختاره سابق ا. له أنه لن يكون مناسب ا لبحثه، أو أن طرق ا أخرى ستكون أكثر

 وصف عناصر خطة البحث:

يشمممل قالممب خطممة البحممث المرفممق بهممذا الممدليل وصممف ا لممما ينبغممي أن يتضمممنه كممل عنمموان مممن 

عنممماوين خطمممة البحمممث، التمممي وضمممحت فمممي بدايمممة همممذا الفصمممل. كمممما يوضمممح القالمممب إمكانيمممة 

: قمممد يمممدم لها بحسمممبصمممدممممج عنممماوين محمممددة أو ف ج الباحمممث اإلطمممار مممما يالئمممم البحمممث، فممممثال 

ممما لكمممل منهمممما ا خاصًّ إضمممافة إلمممى ذلمممك، فممم ن  .النظمممري والدراسمممات السمممابقة، وقمممد يفمممرد جمممزء 

علممممى الباحممممث أن يراعممممي فممممي الكتابممممة لخطممممة البحممممث منهجممممه الممممذي اختمممماره )وقممممد ورد فممممي 

الفصممل الخمممامس مممن همممذا المممدليل عممرض مممموجز ألهممم المنممماهج البحثيمممة التممي يمكمممن أن يتبعهممما 

 .(الباحث

للتنس   يل الع   ام ل ط   ة البح   ث، لمحتوي   ات العناص   ر بت   كل م تص   ر، وتوض   يح  ي   أتيا وفيم   

 .Wordوكيفية است دام قالب خطة البحث في معالج الوورد 

 مقدمة الدراسة

 :يأتييراعي الباحث فيها ما 

 .استهاللها بفقرة من صياغة الباحث تتضمن الفكرة العامة 

 يها من العام إلى الخاص.فينتقل ف ،التمهيد التدريجي للقارئ للمشكلة 

 .شرح سبب أهمية الموضوع 

  البحث.متغيرات  مرجعيةو ها،وتطورعرض معلومات حول ظهور المشكلة 

 .توضيح العالقة بين المتغيرات 

 وإقليمي ا. ،وعالمي ا ،يحدد فكرته محلي ا 

 .استعراض بعت أبرز األدبيات التي تناولت الموضوع 
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  أو شممواهد( تبرز الحاجة  ،وأسممباب ،)إحصممائياتأن تتضمممن مبررات الشممعور بالمشممكلة

 إلى البحث.

  ،ترتب مصممادر الشممعور بالمشممكلة ترتيب ا منطقي ا )الخبرة، الدراسممات السممابقة، المإتمرات

 الدراسة االستطالعية(.

 .تغطي النطاق، والحداثة، واألهمية 

 .يستشهد بدراسات حديثة 

 مشكلة الدراسة

 :يأتييراعي الباحث فيها ما 

 ياغة مشكلة البحث بعبارة واضحة ودقيقة.دقة ص 

 .تحتوي صياغة المشكلة على أسباب اختيار المشكلة 

 .توضح العالقة بين المغيرات األساسية في الدراسة 

 .تركز على الواقع الفعلي 

  أسئلة البحث.إلى ترتبط بعنوان البحث، وأن تفضي 

 .استعراض أهم الدراسات السابقة التي توضح الفجوة البحثية 

 .تظهر إحساس الباحث بالمشكلة 

 .قابلية المشكلة للبحث 

 أسئلة الدراسة 

 :يأتييراعي الباحث في تكوينها ما 

 مصاغة بأسلوب علمي ودقيق.و ،أن تكون أسئلة بحثية واضحة ومركزة 

 .االبتعاد عن األسئلة المركبة 

  فيها غموض الالتعبير عنها باستخدام لغة موجزة. 

 تم التحقيق فيه بوضوح.أن تكون دقيقة تحدد ما ي 

  بشكل واضح.بعضها ببعت ترتبط 

 بطريقة تإدي اإلجابة عنها إلى اإلجابة عن  ،تعرض األسممممئلة الفرعية بتسمممملسممممل منطقي

 السإال الرئيس.

  هوأهدافالبحث ترتبط بمشكلة. 

 .تتطلب عمليات وإجراءات بحثية لإلجابة عنها 

 )أو أسئلة مركبة. ،روضفبصيغة أو تصاغ  ،تجنب األسئلة التي تبدأ بـ)هل 

 أهداف الدراسة

 :اآلتيبد من مراعاة  عند صياغتها ال 

 .الوضوح والدقة والسالمة اللغوية 

  هوحدود هومبرراتالبحث أن تكون ذات ارتباط وثيق بمشكلة. 

 .ترتبط األهداف بالنتائج التي يتوقع أن يصل إليها البحث في نهايته 

 .صياغة تقريرية ألسئلة البحث 

 تيب ا يتسق مع أسئلة البحث.ترتب تر 

 .محددة وقابلة للتحقيق 

 )وأن ترتبط بأسئلة البحث.األهداف يجب أن تكون قابلة للقياس وذات صلة )واقعية ، 

إلممممى ويمكممممن للباحممممث أن يكتفممممي بجممممزء أسممممئلة البحممممث، ويوضممممح فيممممه أن الدراسممممة تهممممدف *

ا ممممن البحممموث تكمممون أهممدافها إإذ  ؛إلجابممة عمممن أسمممئلة البحمممثا متمثلمممة فمممي اإلجابمممة عمممن ن كثيممر 

 أسئلة الدراسة دون وجود أهداف أخرى.
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 همية الدراسة:أ

 .تعرض ما يترتب على نتائج البحث من فوائد 

 .تشمل الناحية النظرية والتطبيقية 

 وليس بأهمية الموضوع. ،ترتبط بأهمية البحث 

 تمي ز بين األهمية النظرية والتطبيقية في البحث.  

 ته إلى التراكم العلمي األهمية النظرية يإكد ف فه دراسمممممم ما يمكن أن تضممممممي باحث  ها ال ي

أما التطبيقية فتظهر الفائدة العملية التي سممموف يحصمممل عليها  .والمعرفي في موضممموعها

 الحياة العملية. علىوإمكانية تطبيق نتائجه  ،من إجراء بحثه

  حدود الدراسة:

 توضيح القيود المتعلقة بتعميم النتائج.  

 .شاملة ومختصرة 

 والزمانية. ،والمكانية ،تشمل الحدود الموضوعية 

 .تنص على موضوع البحث ومتغيراته 

 .ما سيقتصر عليه متغيرات بحثه من جوانب مرتبطة بموضوع البحث 

  مصطلحات الدراسة:

 .الكلمات أو التعبيرات األساسية التي ترتبط بموضوع البحث 

 .تشمل المتغيرات الرئيسة للبحث 

 دفه باللغة اإلنجليزية.كتابة المصطلح ومرا 

 .دقة تحديد واستخدام المصطلحات 

   ا.ا وإجرائي  تعريف كل مصطلح نظري 

 وحديثة ،مصممممممادر مشممممممهود لها بالدقة العلميةإلى  يراعى في التعريف النظري الرجوع، 

تعريف الرواد، مسممتند ا إلى مراجع قديمة، فيفضممل أن يوضممح إلى وفي حال رجع الباحث 

 .ليإكد أن التعريف ما زال دقيق ا ؛التعريفات الحديثة

  يسممممممتخلص التعريف اإلجرائي من عدة تعريفات تحدد المعنى الذي يقصممممممده الباحث مع

 توظيفه لموضوع البحث.

 اإلطار النظري

  يوضح النظريات والمفاهيم التي يمكن أن تفسر العالقات المقترحة في الدراسة، كما

 على النحو وهي ،دراسة في شكل محاورالفيه ألهم األدبيات المتعلقة بموضوع  يعرض

 : اآلتي

 .يبدأ بمقدمة شاملة ألفكار اإلطار 

 .استعراض األدبيات التي ترتبط بموضوع البحث ومتغيراته بصورة متسلسلة 

 .عرضه من العام إلى الخاص وفق محاور 

 .يعتمد على المصادر األساسية ما أمكن 

 .تنوع مصادر المعلومات 

 تناقضة.تجنب إيراد األفكار الم 

 .يشمل المتغيرات التابعة والمستقلة 

 وتجنب اإلسهاب الممل. ،والوضوح ،واإليجاز ،والدقة ،يراعى فيه الصحة 

 .يتبع نظام الفقرات 

 .يختم الباحث اإلطار النظري بتعقيب يستخلص أفكاره 
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 الدراسات السابقة:

  منهجية العرض.فيها تبدأ بمقدمة توضح 

  السابقة. ه الدراساتيلإتلخص ما توصلت 

 كافة شموليتها للمتغيرات.  

 وتقارن األعمال األكثر أهمية. ،تحلل، وتصنف 

  والمحدودية في الدراسات السابقة. ،تحديد نقاط القوةبتوضح الفجوة أو المشكلة 

 ارتباطها بموضوع البحث ومتغيراته. 

 ا وعنوانه ،التارياووعرض كل دراسة )المإلف،  ،التوازن في عرض دراسات المحاور

، والعينة شامال البلد، وأبرز النتائج ذات الصلة األدواتأو الهدف منها، والمنهجية و

 بموضوع الدراسة(.

 .الحداثة في اختيار الدراسات 

 ألحدث.إلى امرتبة من األقدم  ،التسلسل الزمني في العرض 

 ويوضح العالقة بين الدراسة الحالية ،الدراساتكل وعلى  ،يعقب الباحث على كل محور 

 .والسابقة

 :التعقيب على الدراسات السابقة

 .يوضح أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة المقبلة 

 .يوضح أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

 ؟وكيف ستبدأ من حيث انتهت الدراسات السابقة ،يوضح مبررات الدراسة المقبلة 

ومن  ،ما يراه مناسمممممب ا لبحثه ات السمممممابقة بحسمممممب*يمكن للباحث دمج اإلطار النظري بالدراسممممم

حت ا تموجعله ،والدراسمممات السمممابقة ياإلطار النظر فيها بشمممدة بينبالدمج التي ينصمممح الحاالت 

 عنوان "مراجعة األدبيات" البحوث النوعية التي ال تنطلق بالضرورة من نظرية محددة.

 فروض الدراسة: 

ا ف نه يتطلب وجود فروض للتحقق منها. من دراسمممممة جريبي  ا تإذا كان منهج الدراسمممممة المتبع منهج  

رضممية الباحث فروض البحث. الفسممتنتج ي ؛األبحاث السممابقة في المجال والمرتبطة بمشممكلة البحث

أن تقتصمممممر على فيها ويراعى  ،هي الحلول أو اإلجابات المتوقعة لمشمممممكلة الدراسمممممة أو أسمممممئلتها

بشمممكل مباشمممر، وأن تكون قابلة لالختبار  (الدراسمممةموضممموع )المتغيرات التي تإثر في الظاهرة 

 .اوالتأكد من صحتها إجرائي  

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

ك وذل ،لجمع المعلومات، وإجراءات الدراسة ستُتبعوصف اإلجراءات المنهجية التي يتضمن      

 بهااتها التي منهج الدراسممممة وإجراءاتها، ومجتمع الدراسممممة وعينتها، ومتغيراتها، وأدو :من حيث

ومبررات  ،د الطريقة التي سممممتتم بها المعالجة اإلحصممممائية لتلك البياناتجمع البيانات، ثم تحد  تُ سمممم

 .هاومتغيرات استخدامه ومالءمته لمشكلة الدراسة

 منهج الدراسة:

 :وجوده حالة في التصميم تنفيذ كيفية وصف

 الدقيق.مة المنهج لطبيعة المشكلة، وأهداف الدراسة، والتخصص ءمال 

 .االعتبارات األخالقية لنتائج البحث 

 .وضوحه، ودقته، ووسائله 

 .مدى سالمة المنهج المتبع 

 يوضح إجراءات البحث، ويربط اإلجراءات بأسئلة البحث. 
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 :مجتمع الدراسة

 يصف الباحث مجتمع الدراسة وخصائصه. 

 االستعانة بالجداول واألشكال المناسبة مع توضيحها والتعليق عليها. 

 ة ال حاجف ؛ق الدراسة على جميع مجتمع الدراسة )أسلوب الحصر الشامل(يي حال تطبف

 .عينة الدراسة ىٕال

 عينة الدراسة:

 ونسبتها لعدد المجتمع. ،وعددها ،وكيفية اختيارها ،ونوعها ،وصف محدد لها 

 .يحدد طريقة اختيار العينة والمشاركين ووصفهم 

  دون تحيز أو تمييز.تمثل بقية أفراد المجتمع قدر اإلمكان 

 وحجمها بالنسبة للمجتمع. الدراسةعينة  تحديد 

 :أدوات الدراسة

  ٍها وصممممممف واف هالو ،ل نات ية  ،ومحاورها ،مكو ها، وكيف جة عن نات نات ال يا ونوع الب

 وطرق التأكد من صدقها وثباتها. ،تحليلها

 المناسبة للبحث ومتغيراته. األدوات تحديد 

 األساليب اإلحصائية:

 منهج لطبيعة المشكلة، وأهداف الدراسة، والتخصص الدقيق.مة الءمال 

 سيجري اختباره الذي الفرض أو عنه، سيجيب الذي بالسإال أسلوب كل ربط. 

 مية(.ي ستستخدم )وصفية أو كالت واألساليب ،البيانات تحليل لكيفية تفصيلي وصف 

 رامج الحاسب اآللي التي سوف تستخدم.ب تحديد 

 البيانات بها تعالج سوف لتيا اإلحصائية المعادالت. 

 البحث لمنهج األساليب مةءمال. 
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 تصور المقترح لفصول الرسالة:ال

ومن التقسمميمات المقترحة لفصممول  .يبدأ هذا الجزء في صممفحة جديدة، ويوضممح عناصممر الرسممالة

 الرسالة:

 الفصل األول: 

 المقدمة.  

 وتسا التها الدراسة مشكلة. 

 الدراسة أهداف. 

 همية الدراسةأ. 

 حدود الدراسة. 

 مصطلحات الدراسة. 

 وستتضمن: ،الفصل الثاني: أدبيات الدراسة

 اآلتيةويشمل المحاور  ،اإلطار النظري : 

 الدراسات السابقة. 

 سيتناول: ،منهج الدراسة وإجراءاتها الفصل الثالث:

 منهج الدراسة. 

 مجتمع وعينة الدراسة. 

 أدوات الدراسة: صدقها وثباتها. 

 ليب المعالجة اإلحصائيةأسا. 

 الفصل الرابع: 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها. 

 الفصل الخامس: 

 الدراسة ملخص. 

 التوصيات والمقترحات. 

 .المراجع

 المالحل.

 

 التصور المقترح لفصول الرسالة 

 المراجع

  . اتباع أسممممملوب جمعية علم النفس األمريكية الطبعة السمممممابعهAPA 7th ed  ،في المتن

 ائمة المراجع.وفي ق

 .مراجع حديثة ومناسبة وموثقة في المتن 
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 .تنوع مصادر البحث ومراجعه 

 .مناسبة المراجع من حيث القدم والحداثة 

 .)ترتيب المراجع هجائي ا )مراجع اللغة العربية، ويليها اإلنجليزية 

 حذف ال التعريف في الترتيب العربي 

 نوان للمراجع األجنبية.توضع المراجع العربية في عنوان مستقل، يليها ع 

  

 التنسيق العام:

..... جامعة الملك ...... كلية.قسممممإلى  تشممممل عنوان الرسمممالة، وأنها قدمت :ناصمممفحة العنو .1

 ها.وتاريا تقديم ،ثم اسم مقدم الرسالة ،… لمتطلبات درجة سعود استكماال  

ل يفاء كحسممممب طبيعة المعلومات، وإ ،وفرعية ،يقسممممم محتوى البحث إلى عناوين رئيسممممة .2

 نقطة حقها من التوضيح والشرح.

   والمتبع هو نظام  والتصور،مستويات العناوين لم تحدد في ضوابط كتابة الخططAPA7. 

  االختالف بين اللغة العربية واإلنجليزية هو وضع نقطتين رأسيتين بعد العنوان

 .في اللغة العربية نظام الترقيمفي كل األحوال حسب 

 .في المنتصف، بخط عريت يكون المستوى األول 

 .يكون بخط عريت على يمين الصفحة المستوى الثاني 

 .يكون بخط عريت ومائل على يمين الصفحة المستوى الثالث

مسبوق ببادئة، ومتبوع بنقطة، ويبدأ النص بعده في  ،يكون بخط عريت المستوى الرابع 

 نفس السطر.

ق ببادئة، ومتبوع بنقطة، ويبدأ النص مسمممممبو ،يكون بخط عريت ومائل المستوى الخامس 

 بعده في نفس السطر.

  يمكن استخدام إحدى الطريقتين: ؛لتطبيق مستوى العنوان في قالب الخطة 

  يحدد العنوان  اختيار القائمة الرئيسة من الشريط العلوي(Home)    منstyle 

 .(# Heading)يختار مستوى العنوان 

  :يستخدم االختصار(Ctrl+Alt+1) للمستوى األول، و(Ctrl+Alt+2)  للمستوى

 .. وهلم جرا..الثاني

  على أن نظامAPA7  يوضح أن عنوان المراجع يكون في بداية صفحة جديدة، وفي منتصف

الصفحة دون بنط غامق، إال أن المتبع في تصورات وخطط الدراسات العليا هو عدم وضع 

 الثاني لعنوان المراجع. قائمة المراجع في صفحة جديدة، واستخدام المستوى

 

يراعمممى االلتمممزام بنظمممام الفقمممرات فمممي الكتابمممة، ممممع مراعممماة اتسممماقها، وعمممدم طولهممما، وأن  .3

 1تكمممون فمممي بدايمممة السمممطر األول ممممن كممممل فقمممرة مسمممافة بادئمممة، وذلمممك بتمممرك فممممراغ )

 تاب(.

وفممي  ،يسممر مممن الصممفحةعلممى الجانممب األأتممرقم جميممع الصممفحات فممي النسمما العربيممة فممي  .4

ا من المقدمة ،على الجانب األيمن من الورقةأفي  أجنبيةي بلغة النسا الت  .بدء 

 ( بين السطر واآلخر.1.5مسافة ونصف )تترك  :تباعد األسطر .5
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ا بممين واألكثممر مممن عشممرة تكتممب رقمي مم ،ا فممي المممتناألرقممام األقممل مممن عشممرة تكتممب حرفيًّمم .6

 (.23 )مثال   ،قوسين

 الهوامش.يع جمفي  سم(2.5يترك هام  ) :المسافات للهوام  .7

، simplified Arabic، ونمموع الخممط هممو 14بممنط الخممط العربممي المطلمموب للممنص هممو  .8

  للنص اإلنجليزي. 12بحجم   Times New Romanو

اآليممممات القرآنيممممة الكريمممممة تكتممممب بممممالخط العثممممماني )خممممط مصممممحف المدينممممة المنمممموره (  .9

 وتوضع بين قوسين مزهرين

 سل.ترقيم وتسمية الجداول واألشكال بشكل متسل .10

 في الكتابة في ترتيب المراجع والفهارس  APA7يتبع نظام  .11

غيممممممر شمممممماملة لصممممممفحة العنمممممموان ) صممممممفحة 25أال يتجمممممماوز عممممممدد صممممممفحات الخطممممممة  .12

 . (والمراجع

 دليل استخدام قالب خطة البحث 

 فتح ملف قالب خطة البحث وحفظه:

   عنممممد تحميممممل الملممممف مممممن الموقممممع، يعمممممل نظممممام التشممممغيل علممممى حفمممم  الملممممف فممممي مجلممممد

Custom Office Templates  ويمكمممن تغييمممر المجلمممد المممذي تضمممع فيمممه اتلقائي ممم ،

 .القالب دون أن يتأثر الملف

  برنممامج  بواسممطةيمكممن فممتح الملممف بالضممغط المممزدوج عليممه، أوword ملممف  :مممن قائمممة

File   فتحOpen  .البحث عن الملف من خالل نافذة البحث 

 ت أو التلميحممممات الظمممماهرة، والكتابممممة مباشممممرة يممممتم تحديممممد التعليممممما ،للكتابممممة فممممي الملممممف

بحيمممث يحمممتف  المممنص بالتنسممميق المعمممد للقالمممب، أو حمممذف التعليممممات والتلميحمممات ولصمممق 

 Paste special  المممنص الممممراد كتابتمممه ممممن ملمممف آخمممر، ثمممم اختيمممار )لصمممق خممماص

 (.Merge formatدمج التنسيق 

 حفممم  الملمممف باسمممم جديمممد، سممميظهر إشمممعار ل ،عنمممد االنتهممماء ممممن الكتابمممة وإغمممالق الملمممف

 Fileوأيضممما ينبغمممي تغييمممر نممموع الملمممف ممممن األيقونمممة أسمممفل االسمممم؛ تغييمممر نممموع الملمممف 

Type   مممممنMicrosoft word template   إلممممى Microsoft word 

document. 

 األخطاء الشائعة: 

يقمممع البممماحثون فمممي العديمممد ممممن األخطممماء التمممي يمكمممن تجنبهممما بحضمممورهم مناقشمممات الخطمممط  

أو بمممماالطالع الواسممممع علممممى األبحمممماث فممممي مجممممال التخصممممص وخارجممممه.   ،اآلخممممرين للطممممالب

رصممممدت المراجممممع العلميممممة عممممدد ا منهمممما،  ؛ولمسمممماعدة البمممماحثين علممممى معرفممممة هممممذه األخطمممماء

ونخممص بالممذكر هنمما ممما ورد عممن اإلطممار العممام لكتابممة الرسممائل الجامعيممة لممدرجتي الماجسممتير 

(؛ وحمممممج عممممممر 2018والمممممداوو والمنقممممما  )(؛ 1438بجامعمممممة الملمممممك سمممممعود ) هوالمممممدكتورا

ألنهمممما حديثمممممة وممممممن كليمممممة  ؛(1443(، قسمممممم التربيمممممة الخاصمممممة )1442(، الشممممنواني )1441)

التربيمممة أو جامعمممة الملمممك سمممعود. كمممما تمممم حصمممر مالحظمممات لجنمممة الخطمممط بكليمممة التربيمممة لعمممام 

 طة: ا لتسلسل أجزاء الخا وفق  ( لالستفادة منها.  ستعرض أكثر األخطاء شيوع  1442)

 اختيار الموضوع:

نص نظام الدراسمممممات العليا على أن تتميز الرسمممممائل العلمية بالجدة واألصمممممالة واالبتكار،من 

 المأخذ على ذلك مايلي

 أو المسار. ،األدواتأو  ،تكرار الموضوع مع اختالف بسيط في العينة .1
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 أو المجتمع الذي استهدفه. ،اختيار موضوع سبق بحثه بتغيير مكان تطبيقه .2

 تيار موضوع قديم أشبع بحث ا.اخ .3

 ؛زال في طور التحديث والتغيير اختيار موضوع غامت، أو يكثر الجدل فيه، أو ما .4

 فيصعب تناوله.

 أن يكون الموضوع في غير مجال التخصص العلمي )موضوع بيني(، أو أن يكون متداخال   .5

 ناهج.و المأكعلم النفس  ،أو في كليات أخرى ،مع التخصصات األخرى في الكلية

 أن يكون مجاله واسع جد ا ومتشعب ا أو ضيق ا جد ا يصعب البحث فيه. .6

 أن تكون نتائجه غير قابلة للتعميم. .7

 والمنهجية للبحث فيه.العلمية  والمرجعيةالمهارة أال يمتلك الباحث  .8

 صفحة الغالف:

 إدراج ترقيم صفحة الغالف ضمن الخطة. .1

 وضع شعار الجامعة في صفحة الغالف. .2

 ريف بالقسم والتخصص.عدم التع .3

  من المشرف.استخدام مصطلح المرشد بدال   .4

 في العنوان العربي. أجنبيةكتابة مصطلحات  .5

كمممما فمممي النمممموذج المرفمممق فمممي النمممماذج المسمممتخدمة  ،عمممدم اسمممتكمال البيانمممات كاملمممة .6

 لكتابة الخطة.

 ا لضوابط الدراسات العليا.عدم إدراج مسمى الدرجة العلمية وفق   .7

 :العنوان

 كشف العنوان عن أكبر قدر من المعلومات بأقل قدر من الكلمات.ال ي .1

 بحيث ال يعبر بوضوح عن مشكلة الدراسة. ؛اختالف العنوان عن المضمون .2

 .أجنبيةو كلمات أ ،كلمات غامضة تحتمل أكثر من معنى على أن يحتوي .3

 العديد من المتغيرات. على ا يحتويمركب   أو ، جد اأن يكون طويال   .4

 ا أشبه بعنوان كتاب وليس دراسة.م  أن يكون عا .5

 ا غير جذاب.أن يكون تقليدي   .6

 وتوضيحها في الحدود المكانية. ،حبذا عدم إدراج المنطقة/ المدينة في العنوان .7

 تجنب استخدام كلمة "مستوى وواقع" في العنوان، واالكتفاء بها في  .8

 توافق العنوان العربي مع اإلنجليزي  .9

 تكون كبيرة في العنوان اإلنجليزي.الحروف االستهاللية يجب أن  .10

 المقدمة:

 ضعف التسلسل المنطقي في عرض األفكار. .1

 لدراسة وأهميتها. إلى اال توضح المقدمة مدى الحاجة  .2

 المشكلة أو الفجوة البحثية. توضحلم  .3

 ا تحتوي على معلومات ال ترتبط بمشكلة الدراسة.أن تكون طويلة جد   .4

 أن تكثر فيها االقتباسات. .5

ب بصمممورة إنشمممائية يظهمممر فيهممما الجانمممب األدبمممي أكثمممر ممممن الجانمممب العلممممي، أن تكتممم .6

 الذي يجب أن يوضح الموضوع وأبعاده ومنطلقاته.

حداثمممة المشمممكلة.  ظهمممارإسمممنوات(، وعمممدم  10االستشمممهاد بمراجمممع قديممممة )أقمممدم ممممن  .7

 .الدراسات القديمة يمكن إدراجها في اإلطار النظري وليس المقدمة
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 مشكلة البحث:

 األفكار الموجودة في المقدمة وتكرار بعت المعلومات.إعادة  .1

 عدم إبراز المشكلة بشكل واضح، وضعف تبرير القيام بها. .2

 عدم تدعيمها بدالئل وإحصاءات. .3

 الخلط في صياغتها مع أهمية الدراسة. .4

 اإلسهاب في عرض المشكلة. .5

 .وليس بالمشكلةبما سيركز عليه الباحث أن تختتم  .6

فممممي نهايممممة عممممرض بعبممممارة تقريريممممة أو بسممممإال البحممممث ث عممممدم تحديممممد مشممممكلة البحمممم .7

  .المشكلة

 كثرة المشكالت الفرعية. .8

 ال تكون قابلة للحل أو االختبار. .9

المإشممممرات المبدئيممممة ذات العالقممممة  -إن وجممممدت-لممممم تعممممرض الدراسممممة االسممممتطالعية  .10

 بالمشكلة.

 أسئلة البحث:

 عدم اتساقها مع أهداف الدراسة. .1

 ياس يصعب اإلجابة عنها.صياغة أسئلة غير قابلة للق .2

 متماشية مع األهداف. ا وغيرغير متسلسلة منطقي   .3

 أسئلة الفروق اإلحصائية بطريقة غير علمية. أو صياغة سإال .4

اختيمممار متغيمممرات ليسمممت ذات عالقمممة أو غيمممر مهممممة، مقابمممل إغفمممال أخمممرى لهممما تمممأثير  .5

 مهم في نتائج الدراسة.

 بل على أنها أسئلة بحثية.وال تق ،اصياغة أسئلة إجابتها معروفة مسبق   .6

ال يمكمممن اإلجابمممة عنهممما إال  ؛ إذوضمممع أسمممئلة طموحمممة تفممموق قمممدرات الطالمممب وإمكاناتمممه .7

 بفريق بحثي.

 صياغة أسئلة تبدأ بـ )هل، مدى(. .8

 وأخرى للطالب. ،صياغة أسئلة مركبة تحوي أكثر من متغير للمعلم .9

 

 أهداف البحث:

 ا.بحيث يصعب تحقيقه ؛المبالغة في كثرة األهداف .1

 الغموض في األهداف. .2

 صعوبة قياسها. .3

 حسب تسلسل إجراءات تحققها. منطقي اعدم ترتيبها  .4

 ذكر أهداف خارج نطاق الدراسة. .5

 حيث تشمل هدفين أو أكثر في هدف واحد. ؛أن تكون مركبة .6

 ، بل هو مراجعة أدبيات.ابحثي   ان يكون الهدف ليس هدف  أ .7

 .ن ال تعكس األهداف األسئلةأ .8

 أهمية البحث:

 األهمية: هي ما يترتب على نتائج البحث من فوائد، من مأخذها االتي 

 إلى أهمية نظرية وتطبيقية. تُقسملم  .1

 الخلط بين األهمية النظرية والتطبيقية. .2
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 األهمية. تُرق مأن  .3

 وبعيدة عن موضوع الدراسة. ،أن تكون األهمية عامة مبالغ فيها .4

ركمممز علمممى القيممممة العلميمممة والعمليمممة الخلمممط بمممين األهمممداف واألهميمممة، فأهميمممة البحمممث ت .5

فأهميممة البحممث تممأتي الحقممة  ؛التممي سممتتحقق مممن وصممول البحممث ألهدافممه التممي وضممعها

 على األهداف المتوقعة من البحث، ونتيجة لها في حال تحققها.

 أال ترتب األهمية ترتيب ا يتسق مع أسئلة البحث. .6

 حدود البحث:

عممدم كتابممة  :عليهمما فممي الدراسممة، مثممالركز سمميُ عممدم كتابممة الحممدود الموضمموعية التممي  .1

عليهمممما دون غيرهمممما، أو عممممدم تحديممممد دراسممممة الواقممممع، فممممالواقع  سمممميُركزاألبعمممماد التممممي 

 ا يجب تحديد ما سيتناوله منه في الدراسة.كبير جد  

 ا في الحدود الزمنية.عدم كتابة الزمن المتوقع لتطبيق الدراسة ميداني   .2

 حدود المكانية.عدم تحديد أماكن تطبيق الدراسة في ال .3

مكتممممب شممممرق أو ابتدائيممممة مجمممممع  :تحديممممد مكممممان معممممين دون ذكممممر المبممممررات )مممممثال   .4

 الملك سعود في مدينة الرياض(.

 الحدود البشرية يكتفى بذكرها في العينة للحد من تكرار المعلومات. .5

 مصطلحات البحث:

تعريمممممممف مصمممممممطلحات عديمممممممدة وأبعممممممماد متنوعمممممممة غيمممممممر ضمممممممرورية، فمممممممالمطلوب  .1

 ساسية التي وردت في العنوان.المصطلحات األ

 عدم كتابة اسم المصطلح باللغة اإلنجليزية. .2

 عدم وجود تعريفات إجرائية واضحة ومرتبطة بالدراسة وبالتعريف النظري. .3

عممممدم وضممممع تعريممممف المصممممطلح النظممممري بممممين عالمتممممي التنصمممميص مممممع ذكممممر رقممممم  .4

 الصفحة.

 ذكر التعريف النظري للمصطلح فقط. .5

 تعريف مصطلحات بديهية  .6

 حبذا ترتيب المصطالحات وفقا للمتغيرات في العنوان  .7

 االستشهاد بتعريفات نظرية حديثة للمصطلحات. .8

يحبممممذا عنممممد االستشممممهاد بممممأكثر مممممن تعريممممف نظممممري التقممممديم للتعريممممف  والممممربط بممممين  .9

 التعاريف المتعدده .

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 .إغفال إضافة تمهيد في بداية اإلطار النظري لتوضيح المحتوى الذي سيتناوله .1

في حين أن المطلوب المحاور األساسية مع تعداد ما  ،اإلتيان بتفاصيل اإلطار النظري .2

 تشتمل عليه.

 وارتباطها بمشكلة البحث. هاالتركيز على كم الدراسات وليس نوع .3

 عدم تقسيم الدراسات إلى محاور رئيسة. .4

 اإلسهاب في عرضها أو االختصار الشديد. .5

، الهدفووالسنة،  ،اسم الباحث: مين العناصر األساسية للدراسات السابقة وهيعدم تض .6

 ، والنتائج.األدواتوالعينة )شاملة البلد(، والمنهجية، و

 عدم الثبات في طريقة العرض. .7

 ا.اإلتيان بدراسات قديمة جد   .8

 عرض دراسات ليس لها عالقة مباشرة بمحاور أو مجاالت الدراسة. .9
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ا منها، أو التركيز على الدراسات العربية دون أو عدد قليل جد   جنبيةأعدم ذكر أي دراسة  .10

 .جنبيةاأل

 عدم اتباع التسلسل التاريخي في عرضها. .11

 .جنبيةعدم وضع اسم الباحث بالعربية واإلنجليزية للدراسات األ .12

 أو إخفائها في بعت نتائج الدراسات السابقة. ،التحيز في إظهار معلومات .13

 ابقة.ترقيم الدراسات الس .14

 يليه معلومات الدراسة وليس فقرات. ،كتابة الدراسات في شكل عنوان .15

عدم التعقيب على الدراسمممات السمممابقة بذكر أوجه الشمممبه واالختالف بين الدراسمممة الحالية  .16

 والدراسات السابقة، وأوجه االستفادة منها.

 منهج البحث وإجراءاته:

 عدم استخدام المنهج الصحيح أو المناسب للدراسة. .1

 عدم تعريف المنهج المستخدم وتوثيقه. .2

 عدم ذكر مبرر اختياره. .3

 عدم ربطه بتحقيق أهداف الدراسة. .4

 كل سإال. نعدم توضيح كيف سيتم اإلجابة ع .5

 ...(.مسحي، ارتباطي،)عدم توضيح نوع المنهج الوصفي المستخدم  .6

 خطوات بناء التصور(. :عدم توضيح خطوات البحث )مثال   .7

صلة عدم توضيح الوقت أو ال .8 مدة الزمنية المتوقعة لتطبيق البرنامج، أو الفترة الزمنية الفا

 بين االختبار البعدي والتتبعي.

 مجتمع البحث وعينته:

 وحبذا إيراد جدول تفصيلي للمجتمع. ،عدم تفصيل المجتمع .1

 ا إلحصائية حديثة موثقة.عدم تحديد حجم المجتمع وفق   .2

 الخلط بين المجتمع والعينة. .3

 نة ممثلة للمجتمع.أال تكون العي .4

 تحديد حجم العينة االستطالعية المستخدمة في إجراءات الصدق والثبات. .5

 اختيار نوع العينة المسحوبة بما ال يناسب أهداف الدراسة وطبيعتها. .6

 العينة في جدول توضيحي يحاكي الجدول في المجتمع. عدم عرض .7

وإذا كانت (، لعشمممموائيةغير ا ، أوالعشمممموائية)عدم توضمممميح نوع العينة وطريقة سممممحبها  .8

قصمممممدية، )أو كانت غير عشممممموائية  ،بسممممميطة، منتظمة، طبقية، عنقودية...()عشممممموائية 

 .حصية، صدفة(

 وعدم ذكر مبررات اختيار جنس واحد فقط. ،عدم شمول العينة الجنسين .9

 عدم توضيح الباحث كيف سيصل إلى عينة البحث. .10

 أدوات البحث:

 .األدواتعدم توضيح مبررات اختيار  .1

 العلمية المناسبة والحديثة. األدواتعدم استخدام  .2

 ذلك.إلى تعريف كل أداة دون الحاجة  .3

 كل سإال بحثي )ربط كل سإال بأداة بحثية(. عنتوضيح كيف ستتم اإلجابة  .4

 عدم ربط كل أداة بالسإال الذي ستجيب عنه. .5

 عدم ذكر المحاور التي ستتضمنها كل أداة. .6

 دوات.عدم ذكر أدلة الصدق والثبات لأل .7
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 من االتساق الداخلي. استخدام مصطلح الصدق الداخلي أو االرتباطي بدال   .8

 فحص الموثوقية وخطة تحليل البيانات في المقابلة.تُ عدم توضيح كيف س .9

 عدم توضيح بروتوكول المقابلة المبني على اإلطار النظري والدراسات السابقة. .10

 :األساليب اإلحصائية

 ائية مع المتغيرات.عدم مناسبة االختبارات اإلحص .1

 عدم ذكر جميع األساليب اإلحصائية التي ستستخدم في الدراسة. .2

 ها.يلإكتابة أساليب إحصائية لن تستخدم في الدراسة لعدم الحاجة  .3

 عدم ربط األسلوب اإلحصائي بالغرض منه. .4

 التصور المقترح لفصول الرسالة:

 الخطأ في كتابة عنوان هذا الجزء. .1

 حة المقترحة للرسالة.عدم عرض الفصول الصحي .2

 مل عليه كل فصل.تعدم إيراد ما سيش .3

 عدم إفراد صفحة مستقلة لهذا الجزء. .4

 عدم إضافة عنوان المراجع والمالحق. .5

 المراجع:

 اإلصدار السابع. APAعدم اتباع أسلوب  .1

 كتابة مراجع غير موجودة في المتن أو العكس. .2

 ي المتن.اختالف معلومات المرجع الواردة في القائمة عنها ف .3

 االعتماد على مراجع قديمة دون مبرر علمي. .4

 .جنبيةقلة المراجع األ .5

 .جنبيةكتابة الرقم المرجعي في المراجع األ .6

 اختالف طريقة تنسيق المراجع. .7

 كتابة قائمة المراجع بتعداد نقطي أو رقمي. .8

الصممممممحف وبعت  :مثل ،االعتماد على مصممممممادر غير علمية وغير معتمدة عند االقتباس .9

واسممممممتخدامها بتحف  شمممممممديد عند  ،التي يجب التقليل منها ما أمكن، اقع اإللكترونيةالمو

 الضرورة.

 التنسيق العام:

 . من تسعى(أفعال الخطة تكون في الحاضر بدال من المستقبل )سوف تسعى بدال   .1

 .(بحث) من مفردة استخدام مفردة )دراسة( بدال   .2

عدم توافق المفرد  :مثل ،اء واضممممممحةعدم التدقيق اللغوي للخطة قبل رفعها وظهور أخط .3

 والجمع في الجملة الواحدة.

واإلطالة واإلطناب،  ،انعدام التوازن بين كمية المعلومات عند عرض المحاور أو المفاهيم .4

 وتحدث خاصة في المقدمة واإلطار النظري.

 األخطاء اإلمالئية الواضحة. .5

 عدم توحيد نمط وحجم الخط للفقرة الواحدة. .6

 طفل(. ،طالب ،لمصطلحات المستخدمة )تلميذعدم توحيد ا .7

 ن تكون جميعها باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية.أتوحيد طريقة كتابة األرقام ب .8
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 يكتب كامال  أول مرة اسم المنظمة عند ذكر . يراد االسم كامال  إبدون  ةرموز مختصرذكر  .9

يمكن ومن ثم  ،(NCAAA) :مثال  ، بمماللغممة العربيممة واإلنجليزيممة مع رمز االختصممممممممار

 .كتابة الرمز فقطبالبحث  في باقياالكتفاء 

 .وضع خط تحت العناوين  .10

ويمكن تجنبها بكتابة مقدمة بسمممممميطة تُعرف بمحتوى العنوان الرئيس، أو  ،تتالي العناوين .11

 تحويل العنوان الفرعي إلى جملة استهاللية.

 .تهوتسميالجدول عدم ترقيم  .12

 كلمة. 40كثر من عدم ضغط المقطع المقتبس إذا كان أ .13

 عدم كتابة رقم الصفحة في االقتباس المباشر. .14

 رغم أن الباحث كتب أن العديد من الدراسات أكدت الفكرة.بذكر مرجع واحد  .15

 وضع نقطة في نهاية الجملة قبل توثيق المصدر. .16

 عدم ذكر المراجع عند شرح فكرة معينة. .17

 مرجع. س غير المباشر مع توثيق الويمكن تجنبه باستخدام االقتبا ،كثرة االقتباس المباشر .18

 .إضافة مالحق للخطة .19

 .عدم ترقيم صفحات الخطة .20

 .رفاق جدول مالحظات لجنة الخطط بالقسمإ .21

 عند ذكر عدد من المراجع في المتن يوضع كل منها في قوس منفصل: .22

 

 

 

 

 توضيح لطرق صحيحة وخاطئة في التوثيق(: 1جدول )

 

  ✔ 

 (1403؛ السرطاوي، 1418نيان، أبو ) (1418نيان، أبو (، )1403)السرطاوي، 

 .تاريا النشر فقطو التوثيق داخل المتن يكون باسم العائلة .23

 ✔ 

 (2011أبو حجر) (2011آمنة أبو حجر)

 في المتن من إلى  جنبيةتعديل توثيق المراجع األ .24

  ✔ 

 (Benner)  2009أجرى بينر  Benner( 2009)أجرى بينر
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 مراجع مفيدة 

 وأطر ينصح بها لكتابة خطة البحث: أدلة

(. عمادة 1438اإلطار العام لكتابة الرسمممممائل الجامعية لدرجتي الماجسمممممتير والدكتوراه. ) .1

 الدارسات العليا بجامعة الملك سعود.

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/i

mce_images/ltr_lm_lktb_lrsyl_ljmy.pdf 

.  دليل إعداد خطة البحث للرسممممائل العلمية(. 2018الداوود، إبراهيم، والمنقا ، سممممارة. ) .2

 قسم اإلدارة التربوية. 

دليل طلبة الدراسممممممات العليا المطور إلعداد خطة البحث (. 1441)حج عمر، سمممممموزان.  .3

ج هاالمنقسممممم . مريكيةوالرسممممالة وفق اإلصممممدار السممممابع من توثيق جمعية علم النفس األ

 وطرق التدريس

https://education.ksu.edu.sa/sites/education.ksu.edu.sa/files/attach/dlyl_tlb

_ldrst_lly_0.pdf 

بحاث التربوية لطالبات الدراسات العليا في قسم (. دليل كتابة األ1442الشنواني، هانيا. ) .4

 الطفولة المبكرة. قسم الطفولة المبكرة. 

 (1443اصة )دليل الخطط البحثية بقسم التربية الخ .5

https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/dlyl_lbhth_bd_ltdyl_1443.pdf 

 . القرآنية(. دليل طالب الدراسات العليا بقسم الدراسات 1440المنيع، ناصر. ) .6

 (. دليل مناقشة الرسائل العلمية.2020السحمة حمود. )و لقحطاني، حمدا .7

 (. البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم، عالم الكتب، القاهرة.2013عبد الحميد، محمد ) .8

)عبد المحسن  –المزجية  –النوعية  –(. تصميم البحوث الكمية 2018كريسويل، جون ) .9

 (. 2014ة )القحطاني، مترجم(. الكويت: دار المسيل

(. القراءة والكتابة النقدية لطلبة الدراسات العليا. 2016والس، مايك، ووري، اليسون ) .10

 (. دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض.2021ترجمة هنادي العثمان ولينا باشطح )

(. البحث التربوي كفايات للتحليل والتطبيقات. ترجمة 2019جي، ل. )و ميلس، جيوفري .11

 (، دار الفكر، عمان.2022عالم ) الدكتور صالح

(. البحث النوعي في التربية، دار جامعة الملك سعود للنشر، 2012العبد الكريم، راشد ) .12

 الرياض.

Punch, Keith (2006). Effective Research Proposals, Second edition, SAGE. 

American Psychological Association (APA). (2020). Publication Manual of the 

American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-

000 

 

 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/sites/graduatestudies.ksu.edu.sa/files/imce_images/ltr_lm_lktb_lrsyl_ljmy.pdf
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ام في ت ص  ص  ات أقس  مفيدة في كتابة ال طط البحثية لطلبة الدراس  ات العليا مص  ادر 

 : كلية التربية

محسن دالعب :ترجمة ،جون كريسويل :المزجية(: تأليف –النوعية  –تصميم البحوث )الكمية  .1

 .2018القحطاني، 

 أساسيات البحث العلمي بين النظرية والتطبيق. تأليف مجموعة من الباحثين. .2

 مناهج البحث العلمي، أساسيات البحث العلمي. تأليف موفق الحمداني وآخرين. .3

 البحث العلمي بين النظرية والتطبيق. للدكتور ممدوح صابر. .4

 مد.كيف تكتب بحث ا أو رسالة. تأليف شلبي أح .5

 منهج البحث األدبي. تأليف الطاهر، علي جواد. .6

 المرشد في كتابة األبحاث. تأليف فودة، حلمي محمد، وعبد الرحمن صالح عبد ل. .7

 كتابة البحث العلمي، صياغة جديدة. للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. .8

 مجيد إبراهيم.أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية. للدكتور مروان عبد ال .9

فإاد أبو  .في العلوم النفسممية والتربوية واالجتماعية االحصممائي التحليل وطرق البحث مناهج .10

 م. 1991 ،نجلو المصريةمكتبة األ ،القاهرة .حطب

 .نيفاندالين،  ديوبولد ترجمة نوفل، محمد نبيل وآخر اهج البحث في التربية وعلم النفسمن .11

 .2007، األنجلو المصرية

 إلى البحث في العلوم السلوكية. صالح العساف.المدخل  .12

تأليف .13 ماعية،  ية واالجت ناهج البحث في العلوم التربوية والنفسمممممم لد مطحنة،  :م خا يد  السمممممم

 (، مكتبة الشقري.1434)

(، مكتبممة 1430وسممممممنمماء إبراهيم، ) ،رزق إبراهيم :منمماهج البحممث في علم النفس، تممأليف .14

 .الشقري

(، دار أفكار للدراسمممممممات 2012علي محمد، ) :تأليف :نفسمناهج البحث في التربية وعلم ال .15

 .والنشر

(، مجموعة العربية 2014زينب األشمممممموح، ) ،طرق وأسمممممماليب البحث العلمي وأهم ركائزه .16

 .للتدريب والنشر

  هـ. 1436 .مكتبة المتنبي .عبد ل الحربي .مبادئ البحث التربوي .17

 حرفة الباحث، دار جامعة الملك سعود. .18

 متعددة نظر ووجهات متكاملة منهجيات التعليم تقنية أسممممممس(. 2016) شمممممملمي سممممممبيكتور، .19

 .الرياض للنشر، سعود الملك جامعة دار(. 2021) العباسي دانية ترجمة. التخصصات

 ترجمة. التعليمي التطوير نماذج استعراض(. هـ1423) روبرت وبران ، كنت جاستفسون، .20

 العبيكان: الرياض. مكتبة الصالح، بدر

. المجال ومكونات التعريف: التعليم تكنولوجيا(. 1998) ريتا وريتشممممممي، ارباراب سمممممميلز، .21

 .الرياض الشقري، مكتبة. الصالح بدر ترجمة

 قةالطري مع الرئيسمممية المبادئ ربط التعليمي، التصمممميم أسممماسممميات(. 2016. )عثمان التركي .22

 : الرياض.للنشر سعود الملك جامعة دار والممارسة،

 تورالدك ترجمة. اإللكتروني التعلم في وتطبيقاتها التعلم نظريات(. 2017) لندا هارسمممممميم، .23

 .الرياض: للنشر سعود الملك جامعة دار ،(2020) العطيوي صالح

 في للحياة التعلم-والعشممرين الحادي القرن مهارات(. 2009) تشممارلز وفادل، بيرني ترلينج، .24

 للنشر: الرياض. صالح، دار جامعة الملك سعودال بدر الدكتور ترجمة. زمننا

ضية، .25 . التدريس وتصميم التكنولوجيا(. 2012. )عمر العمري، حسن؛ دومي، صالح؛ الروا

 .األردن: زمزم األولى، الطبعة
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 المسمممرة، دار السمممادسمممة، الطبعة. وممارسمممة نظرية التعليم، تصمممميم(. 2016) محمد الحيلة، .26

 .األردن

تعليم األسممممممس والتطبيقات. الطبعة (. تكنولوجيا ال2015الشممممممايع، حصممممممة. ) أفنان، العبيد، .27

 األولى، مكتبة الرشد، الرياض.

 ،(2020) سحلول وليد الدكتور ترجمة. تربوي منظور التعلم نظريات(. 2016) دالي شنك، .28

 .الرياض للنشر، سعود الملك جامعة دار

 المدخل إلى منهجية البحث وفن الكتابة. للدكتور عبد الرحمن حللي. .29

30. Van Tiem, D., Moseley, J. L., & Dessinger, J. C. 

(2012). Fundamentals of performance improvement: Optimizing 

results through people, process, and organizations. Pfeiffer. 

31. Chyung, S. (2008). Foundation of Instructional and Performance 

Technology. HRD Press, Inc. 

32. Pershing, A. P. (2006). Handbook of human performance technology: 

Principles, practices, and potential. Pfeiffer. 

33. Januszewski, A. & Molenda, M. (2010) Educational Technology: A 

Definition with Commentary. Routledge 

34. Journal of Instructional Science and Technology: http://www.usq.edu.au/e-jist / 
35. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning: 

http://www.itdl.org/journal/Jan_04/index.htm  
36. The International Journal of Instructional Media: 

http://www.adprima.com/ijim.htm  
37. British Journal of Educational Technology: 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0007-1013  
38. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education: 

http://www.citejournal.org/vol4/iss1/  
39. e-Journal of Instructional Science and Technology: http://www.usq.edu.au/e- jist/  
40. Educational Technology: http://www.bookstoread.com/etp / 
41. Educational Technology Research and Development: 

http://www.aect.org/Intranet/Publications/index.asp#etrd  
42. Electronic Journal of eLearning: http://www.ejel.org/ 
43. Information Technology, Learning, and Performance Journal: 

http://www.osra.org/journal.html 
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صادر سات لطلبة البحثية ال طط كتابة لدليل ومراجع م سمي  الدرا سات القرآنالعليا في ق ية الدرا

 والتربية اإلسالمية:

منهج البحث في الفقه اإلسمممالمي، خصمممائصمممه ونقائصمممه. تأليف الدكتور عبد الوهاب  (1

 هيم أبو سليمان.إبرا

 البحوث األدبية، مناهجها ومصادرها. تأليف خفاجي، محمد عبد المنعم. (2

 .تحقيق التراث العربي. تأليف عبد المجيد دياب (3

 .أبجديات البحث في العلوم الشرعية. األستاذ فريد األنصاري (4

 .منهج البحث في الدراسات اإلسالمية المعاصرة. للدكتور إسماعيل مرحبا (5

 .وص ونشرها. تأليف عبد السالم محمد هارونتحقيق النص (6

 .مدخل إلى تاريا نشر التراث العربي. تأليف محمود محمد الطناحي (7

 .منهج البحث في العلوم اإلسالمية. للدكتور محمد الدسوقي (8

 .مناهج البحث في العلوم اإلسالمية. للدكتور مصطفى حلمي (9
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 مواقع ننصح بها

 ا    الالئحة الموحدة للدراسات العلي .1

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/615 

 عمادة الدراسات العليا     .2

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar  

 نموذج التعهد المشترك          .3

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1584 

 متابعة إرشاد علمي   .4

https://eservices.ksu.edu.sa/SupervisionAndAdvising/ 

 رسائل العلميةاللوائح واألدلة والقواعد المنظمة لإلشراف على ال .5

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/586 

 النماذج األكاديمية   .6

/1617https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node 

 برنامج دعم أبحاث طلبة الدراسات العليا    .7

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/2228 

 القواعد المنظمة ألخالقيات البحث العلمي  .8

.sa/ar/node/1116https://dsrs.ksu.edu 

 الالئحة الموحدة للبحث العلمي       .9

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/regulations 

 كلية التربية جامعة الملك سعودبدليل الدراسات العليا  .10

https://education.ksu.edu.sa/sites/education.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_ldrst_lly_.pdf 

 مكافأة النشر العلمي لطلبة الدراسات العليا .11

https://eservices.ksu.edu.sa/StudentResearchRewards/Login.aspx 

 

 

 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar
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https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/2228
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1116
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https://eservices.ksu.edu.sa/StudentResearchRewards/Login.aspx
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 إجراءات ال طة: علفصل الرابا

 وبعد تسممجيل الطالب ،تبدأ إجراءات أو خطوات الخطة بعد تحديد المرشممد لطالب الدارسممات العليا

. المدة النظامية لخطة البحث هي فصمممممل بقرار من مجلس القسمممممم المنتسمممممب له بحثلمقرر خطة 

ى طالب لذا عل ؛مرحلة الدكتوراه طلبةدراسمممممي واحد لمرحلة الماجسمممممتير وفصمممممالن دراسممممميان ل

الدراسمممات العليا تنظيم وقته وتحديد التواريا المهمة لتسمممليم المتطلبات في وقتها. ونسمممتعرض هنا 

 قرارها من مجلس القسم:إجراءات الخطة بعد إ

 

 

 سابيع الفصل الدراسي(: توزيع مقترح أل1شكل )
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 (: مراحل تقييم خطة البحث2شكل )

 

 

 

 
 

مجلس القسم

-1من األسبوع 
10

يةلجنة الخطط بالكل

11-1من األسبوع 

مجلس الكلية

-1من األسبوع 
12

عمادة الدراسات 
العليا

-1من األسبوع 
13
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 مقرر خطة بحث: قرار مجلس الجامعة ل(3شكل )

 

 

على بوابة عمادة التعهد المشممممممترك و يرفع الطالب/ة الخطة معدلة ،الخطة بعد سمممممممنار .1

. باستخدام https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1217الدراسات العليا 

سات العليا"  يقونة "اعتماد مقترح الخططأ . ("3يمكن االستفادة من ملحق ")البحثية للدرا

 .العتمادهامجلس القسم إلى  المشرف المعاملة يرفع ذلكك

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1217
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 ( رفع ال طة بعد السمنار 4ل )كش

 

يرفعهممما رئممميس القسمممم للجنمممة الخطمممط  ،مجلمممس القسمممماعتمممماد الخطمممة البحثيمممة ممممن بعمممد  .2

ترونممممي مممممع التعهممممد المشممممترك، حبممممذا البحثيممممة بكليممممة التربيممممة مممممن خممممالل النظممممام اإللك

إلمممى  ينأسمممبوعيسمممتغرق تحكممميم الخطمممة ممممن  ؛ إذالعاشمممر سمممبوعلوكمممان الموعمممد قبمممل األ

 ثالثة. 

 

 : اعتماد القسم للمقترح البحثي(5شكل )

 

 .تدرس لجنة الخطط بالكلية الخطة وتقدم مالحظاتها عليها .3

 .ي لمناقشة الخطط المعروضةأسبوعيعقد اجتماع  .4

   .للجلسة وجمع مالحظات الخطط ار اللجنة محضر  سكرتي يعد   .5

 250قل من أرئيس القسممممممم مع المالحظات عن طريق النظام إذا كانت إلى الخطط  تُعاد .6

 عن طريق ممثل القسم.  اإللكترونيالبريد ب فتُرسلما إذا كانت أكثر أ ا،حرف  

واصمممممممل مع لطالب عن طريق النظام، وعلى الطالب التإلى ارئيس القسممممممم الخطة  يعيد .7

  .المشرف لمناقشة المالحظات
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 : مالحظات الكلية(6شكل )

 

 

 ،لجنممة الكليممةإلممى ا ويعيممد رفممع الخطممة إلكتروني مم ،يجممري الطالممب التعممديالت المطلوبممة .8

بعمممد  -بمممنفس الطريقمممة السمممابقة-ممممع إرفممماق جمممدول بالتعمممديالت موقع ممما ممممن المشمممرف 

 .ت في نفس ملف الخطةدراج جدول التعديالإ، مع مالحظة حذف الملف القديم

 

 

 طريقة رفع ال طة بعد التعديل :(7شكل ) 
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 على الطالب/ة متابعة حالة الطلب عن طريق البوابة.  .9

  .وإذا أجيزت ترفع لمجلس الكلية ،تُدرس التعديالت في لجنة الخطط بالكلية .10

 

 ( موافقة الكلية8شكل )
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ل .11 ية، ترفع لعمادة ا يا؛ العتمادها )حبذا إذا اعتمدت الخطة من مجلس الكل دراسمممممممات العل

 (.12لوكان الموعد قبل األسبوع 

خطاب االعتماد من عمادة الدراسمممممات  -عن طريق الخدمات اإللكترونية-يصمممممل الطالب  .12

 العليا.

 خطاب اعتماد مقترح بحثي (:9كل)ش
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 التعهد المتترك(: 10) شكل

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1584 

 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1584
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 جدول التعديالت(: 11شكل)
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 .اخطوات رفع ال طة البحثية إلكتروني  
 

 .لخدمات اإللكترونية على موقع الجامعةإلى االذهاب  .1

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1217  

 اخطوات رفع ال طة البحثية إلكتروني  (: 12شكل)

 

اخممتمميمممار أيممقممونمممة اعممتمممممماد مممقممتممرح الممخممطممط الممبممحممثمميمممة لمملمممدراسمممممممممات الممعمملمميممما  .2

https://eservices.ksu.edu.sa/PRPA/ 

 

 دخول.ثم تسجيل ال ،إدخال بيانات المستخدم )الرقم الجامعي وكلمة المرور(   .3

 

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1217
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تعهد ثم رفع الخطة وال ،تعبئة البيانات المطلوبة )عنوان الرسممممممالة بالعربية واإلنجليزية( .4

  .pdfالمشترك بصيغة 

 

 الضغط على حف ، ثم إرسال. .5

 

 يمكن متابعة حالة الطلب عبر الدخول بنفس الخطوات واختيار طلباتي. ،ومن ثم .6
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 مناهج البحث: عرض موجز للفصل ال امسا

 :مناهج البحث

بغرض تعريف الطالب على المناهج  ؛هذا الجزء من الدليل يعرض مناهج البحث باقتضاب شديد

التي يمكن أن يتبعها في رسالته. إضافة إلى ذلك، فال يوجد تقسيم متفق عليه لمناهج البحث، وال 

حوث ن البحوث النظرية بالبتوحيد للمصطلحات والمسميات لكل منهج، فمثال: بعت العلماء يسمو

البحث لى إيحتاج من الباحث  -أيًّا كان-يرفت هذه التسمية باعتبار أن البحث  همالمكتبية، وبعض

ح جميع فعلى الباحث أن يوض ؛في الكتب والمصادر المكتوبة، وبهذا فجميع البحوث مكتبية. وعليه

 .جراءات البحث واضحة لمن يقرأهكي تكون إ ؛إجراءات بحثه وال يقتصر على كتابة مسمى المنهج

ا لطلبة الدراسات العليا كتابة منهج البحث وتعريفه والمصدر الذي استند إليه في  ومن المفيد أيض 

كي يوضح إلمامه بمناهج البحث وكيفية  ؛إضافة إلى مبررات اختيار المنهج ،تعريف المنهج

 تطبيقها.

 اعتبارات، منها: تصنيف البحوث حسب وقد بنى العلماء تصنيفهم لمناهج البحث على عدة 

 . (تعتمد على الوصف للخصائص)كيفية ، أو (تعتمد على األرقام) سواء  كمية، نوع البيانات

اضية متبحث فيه، كأن تكون البيانات عن حقبة  الزمن الذيويمكن تقسيم المناهج حسب  

في المنهج الوصفي بمختلف  كما هو الحالحاضر )كما هو الحال في المنهج التاريخي(، أو عن ال)

 .(أنواعه

الدراسات اإلمبريقية وكذا تقسم البحوث حسب مصادر المعلومات، فمنها ما يعد من  

empirical studies المراجعات ، ومنهاreview articles النظرية ، كالمقاالتTheoritical 

articles التحليالت الماورائية ، أوmetaanalysis studies . 

عرض موجز ألكثر المناهج شيوع ا في المجال التربوي، والمجاالت القريبة  يأتيوفيما   

 منه.

 المنهج التاري ي:

التنبإ ر، وتفسير الظواهبغرض  ؛دراسة األحداث والوقائع الماضية يهدف المنهج التاريخي إلى

الوقائع  نقلتالتي  المصادر األوليةفر ابد أن تتو فال ؛لكون المنهج يبحث عن وقائع ماضيةوبها. 

ث ر. والبحفر المهارة الكافية لنقد المصاداتووكذا  ،مثل: المخطوطات، والوثائق)بشكل مباشر 

التاريخي ليس مجرد سرد قصصي، بل إن الباحث يستكشف الظاهرة بعد وضع أسئلة محددة يسعى 

  إلجابة عنها.ل

 :الوصفيالمنهج 

لمشكلة للظاهرة أو االواقع القائم سير تفوصف وهي البحوث التي تهدف إلى البحوث الوصفية 

للمشكلة  ةكاملصورة بهدف الوصول إلى  ؛وعالقاتها ،وأبعادها ،دراسة واستكشاف عناصرهاب

 .بهاالمتعلقة الحقائق بناء على 

ينطبق عليها أنها تدرس الواقع القائم للظاهرة مناهج تحته عدة  تندرجالوصفي والمنهج 

 مسحي، واالرتباطي، والمقارن. المنهج ال :محل الدراسة، مثل

المنهج  قد تجمع بياناتكما أن الدراسات الوصفية متباينة في نوع المعلومات التي تجمعها، ف

 .اأو كيفي   ا،الوصفي كمي  

ى الدراسات الوصفية علتقوم من الممكن أن وتختلف الدراسات الوصفية في تعقيدها، ف 

ار التنمر في المدارس االبتدائية، أو قد تشمل دراسة متغير واحد فقط، كأن تدرس نسبة انتش
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دراسة العالقة بين مفهوم الذات،  :الدراسات الوصفية عدة متغيرات تدرس العالقات بينها، مثل

 والتنمر.

 المنهج المسحي: 

لواقع معين، وقد الوضع الراهن ، وله عدة طرق، فقد يدرس وصفي   المنهج المسحي منهج   

دراسة الكفايات الموجودة عند المعلمين لمقارنتها  :مثل ،بمعايير محددةمقارنة الوضع يهدف إلى 

بالمعايير التي حددتها وزارة التعليم لكفاية المعلمين، وقد يكون هدف الدراسة المسحية إجراء مسح 

 ،بهدف تبنيها مستقبال  في حل مشكلة مشابهة في واقع محدد ؛معينة تللحلول التي طبقت لمشكال

 األساليب التي اتبعها قادة المدارس في حل مشكلة التنمر في المدارس. مثل: دراسة 

ا للرأي   والمنهج المسحي يسعى للوصول إلى صورة شاملة عن المجتمع، سواء أكان مسح 

ا في أحد الميادين، مأو الثقافية، أو االجتماعية، أ ،لخصائص المجتمع النفسية مالعام، أ  كان مسح 

 لمستويات الطالب في التحصيل الدراسي. مثل: الدراسات المسحية

 منهج تحليل المضمون: 

 ؛....أو المصورة ،أو المسموعة ،يهدف منهج تحليل المضمون إلى بحث محتوى المواد المكتوبة

والتحيزات في المجتمع،  االتجاهاتع، أو إبراز ظروف معينة في مإسسات المجتمبغرض وصف 

في المجال  تطور مهارات شخص ما، أو تتبع وجودةالضعف المأو الكشف عن نواحي القوة و

 أو منشور، أو ،األجزاء المختلفة لمطبوعأو  ،الوحداتالفروق بين إبراز  المهني، أوالتربوي أو 

 مطابقة محتوى معين للمعايير المحددة.  معرفة مدى

: قد يضع الباحث قائمة ب ايير الواجب المعوقد تكون البيانات في هذا المنهج كمية أو نوعية، فمثال 

 ،فرها في المواقع التعليمية )وتعرف مثل هذه القوائم ببطاقات تحليل المحتوى(، وبناء  عليهااتو

يسجل تكرار ظهور كل معيار في صفحات المواقع، وقد تكون البيانات نوعية، مثل أن يستكشف 

  ؟الباحث كيف تطرح قصص األطفال مفاهيم التقبل والتسامح

 لة:منهج دراسة الحا

دراسة العوامل المعقدة التي تإثر في وحدة ل األدواتدراسة الحالة هي منهج يستخدم مجموعة من 

 أو مإسسة.   ،أو مجموعة ،سواء  كانت فرد ا، معينة

فدراسة الحالة تهدف إلى الوصول إلى صورة متكاملة عن الحالة الفريدة التي تدرسها، 

أو جانب من جوانبها في سياقها الخاص، دون  ،حالةلفهم ال ؛جمع معلومات عن الماضي والحاضرب

 أن يكون الهدف تعميم النتيجة. 

 المنهج المقارن

مع  ،أو مجتمع تحدث فيه ظاهرة ما ،مقارنة مجموعةيهدف المنهج العل ي أو المنهج المقارن إلى 

 .الظاهرةالتي يحتمل أن تكون وراء تُحدد العوامل ومن ثم  ،مجموعة أو مجتمع آخر ال تحدث فيه

بأنمممه يمكمممن البممماحثين ممممن  ةالممممنهج المقمممارن يتميمممز عمممن غيمممره ممممن المنممماهج الوصمممفي 

ن يتممممدخل الباحممممث، ولهممممذا فممممالمنهج أمعرفممممة العوامممممل التممممي تتسممممبب فممممي ظمممماهرة ممممما، دون 

مممما يعمممم المممممنهج مناسممممب ا فممممي  د  المقممممارن مفيممممد فممممي التقليممممل مممممن تكمممماليف البحممممث وأعبائممممه، وأيض 

 ها إجراء التجارب ألسباب أخالقية تتعلق بحماية المشاركين. الحاالت التي ال يمكن في
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وقمممد تكمممون المقارنمممة بمممين أكثمممر ممممن مجمممموعتين، كمممأن يقمممارن الباحمممث بمممين طريقمممة  

التممممدريس التقليديممممة فممممي التحصمممميل الدراسممممي، وطريقممممة الصممممفوف المقلوبممممة، وطريقممممة الممممتعلم 

 التعاوني.  

العامممممل المسممممبب ت، منهمممما أن غيممممر أن المممممنهج المقممممارن محمممماط بعممممدد مممممن الصممممعوبا 

يحتمممل أن تكممون  عواممملالدراسممة، أو قممد توجممد عممدة فممي مممدرج غيممر قممد يكممون  لظمماهرة معينممة

كممممما أن ظهممممور  .ال يسممممتطيع الباحممممث إدراجهمممما فممممي الدراسممممة ومممممن ثمممممسممممبب ا فممممي الظمممماهرة، 

متغيممممرين فممممي مجموعممممة ال يعنممممي بالضممممرورة أن أحممممدهما سممممبب فممممي حممممدوث اآلخممممر، فقممممد 

 لعامل ثالث. يكونان نتيجة

  المنهج االرتباطي:

يممممدرس المممممنهج االرتبمممماطي العالقممممات المتبادلمممممة بممممين المتغيممممرات، بمعنممممى أن الدراسمممممة 

 يكممون ، وقممدإلممى أي مممدى يممرتبط التغيممر فممي عامممل ممما بممالتغير فممي عامممل آخممرتسممعى لتحديممد 

ص أو نقمممم ،زيممممادة العاممممل اآلخممممرإلممممى زيمممادة عامممممل ممممما تمممإدي أن  بمعنممممى، االرتبممماط موجب مممما

نقمممص وقمممد يكمممون االرتبممماط سمممالب ا، بمعنمممى أن  .نقمممص العاممممل اآلخمممرإلمممى عاممممل مممما يمممإدي 

 .عامل ما يرتبط بزيادة العامل اآلخر

يمكن أن يسممممتخدم المممممنهج فمممم ،وفممممي حممممال وجممممود ارتباطممممات قويممممة دالممممة بممممين المتغيممممرات

 .يتوقع أن يحصل هذا االرتباط بشكل متكرربمعنى أنه  ،في التنبإاالرتباطي 

 النتيجمممةو السمممبب فمممي تحليممملتفيمممد  بمممل ،السمممبب والنتيجمممةاسمممات االرتباطيمممة ال تحمممدد والدر

والتحصممميل الدراسمممي، ف ننممما  ،منطقي ممما، فممممثال: إذا وجمممدت عالقمممة دالمممة إحصمممائيًّا بمممين المممذكاء

بالتحصممميل الدراسمممي، وإن لمممم تكمممن النتيجمممة اإلحصمممائية حمممددت  تتنبمممأن زيمممادة المممذكاء أنمممرى 

 هذا االتجاه.

 ات النمائية: منهج الدراس

فمممي األفمممراد بسمممبب النممممو، وقمممد يكمممون التغيمممرات التمممي تحصمممل يمممدرس همممذا الممممنهج 

 ،مختلفممممة درس نفممممس العينممممة مممممن األفممممراد عبممممر مراحممممل عمريممممةالممممنهج طوليًّمممما بمعنممممى أن يمممم

ثممم  ،ثممم السممابعة ،دراسممة النمممو العقلممي لممدى نفممس العينممة مممن األطفممال فممي سممن السادسممةمثممال: 

ممما يثمممم التاسمممعة ،الثامنمممة أو عمممدة ظمممواهر بمممين  ،قمممارن ظممماهرة مممما. وقمممد يكمممون الممممنهج مستعرض 

 .مجموعات مختلفة في فئات عمرية مختلفة

تحديمممد ا فمممي مرحلمممة الماجسمممتير يصمممعب  –وبالنسمممبة لطلبمممة الدراسمممات العليممما، فممم ن الطالمممب 

عليممممه إجممممراء الدراسممممات الطوليممممة، فممممالمراكز والمإسسممممات هممممي مممممن يجممممري عممممادة دراسممممات 

 ية، أما الباحثون المنفردون فيتبعون عادة المنهج المستعرض.النمو الطول

 منهج دراسة االتجاهات الغالبة:

لكنممممه ال يممممدرس نمممممو األفممممراد، وإنممممما يممممدرس تغيممممر اتجاهممممات  ؛تتبعممممي   هممممذا المممممنهج مممممنهج  

مراجعممممة السممممجالت بأو  ،تكممممرار دراسممممة االتجاهممممات الغالبممممة فممممي سممممنوات متعممممددةبالمجتمممممع، 

فكمممأن همممذا الممممنهج يجممممع الممممنهج  ؛لوضمممع المممراهن واألوضممماع السمممابقةلمعرفمممة الفمممرق بمممين ا

  والوثائقي.  ،والمسحي ،التاريخي

 التقنين(: –التكييف  –المقاييس )دراسات البناء 

مممممن الممكممممن للباحممممث أن يوجممممه جهممممده البحثممممي إلممممى إعممممداد المقمممماييس، أو ترجمممممة مقمممماييس، 

ن أدوات القيمممماس ضممممرورة إإذ  ؛سييوالتحقممممق مممممن خصائصممممها السمممميكومترية، أو تقنممممين المقمممما
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تتمممممأثر بمممممالفروق الثقافيمممممة، وبمممممالتغيرات  األدواتممممممن ضمممممرورات البحممممموث الكميمممممة، وهمممممذه 

لمممذا يجمممب أن تسمممتمر مسممميرة إعمممداد المقممماييس، وتكييفهممما، وتقنينهممما،  ؛الزمنيمممة فمممي المجتمعمممات

 ،مممممع مراعمممماة الفممممروق بممممين مصممممطلحات: التكييممممف )التحقممممق مممممن الخصممممائص السمممميكومترية(

 التقنين.و

فمممم ن عليممممه  ؛فمممم ذا أراد الباحممممث بنمممماء مقيمممماس والتحقممممق مممممن خصائصممممه السمممميكومترية

وتحديمممد األسممماس واإلطمممار العلممممي المممذي  ،ألطمممر النظريمممة، والمقممماييس السمممابقةإلمممى االعمممودة 

 .سمميبنى عليممه المقيمماس، واألبعمماد التممي سيشممملها المقيمماس، وكممذلك تحديممد الهممدف مممن المقيمماس

داف ا نظريممممة، مثمممل: سمممد المممنقص فممممي قيممماس مجمممال معمممين، وأهممممداف ا وقمممد تشممممل األهمممداف أهممم

 .. .تطبيقية، مثل: استخدام المقياس في االختيار المهني

، وتحديمممممد (عمرهممممما وخصائصمممممها)كممممما أن علمممممى الباحمممممث تحديمممممد الفئممممة المسمممممتهدفة  

ي ممما أدائ ،ورقي ممما أو حاسممموبي ا ،الشمممكل األنسمممب للمقيممماس، همممل سممميكون مقياس ممما فردي ممما أو جماعي ممما

مممما لتقممممدير السمممملوك وكممممذا تحديممممد طريقممممة االسممممتجابة، وكممممذلك التحقممممق مممممن مالءمممممة  ؟أو مقياس 

 صياغة الفقرات من ناحية سالمة اللغة، ووضوحها، وكذا وضوح التعليمات.

ثممم تممأتي بعممد ذلممك مرحلممة تحكمميم المقيمماس التممي تعممد مممن طممرق التحقممق مممن صممدق المقيمماس، 

مممما أن تحكمممميم المقيمممماس ال يكفممممي بمفمممم رده للتحقممممق مممممن صممممدق المقيمممماس. فعلممممى الباحممممث أن علم 

ومممن ثممم تطبيقممه علممى العينمممة  ه،وثباتمم يجممري دراسممة اسممتطالعية للتحقممق مممن صممدق المقيممماس

 وبهذه الخطوات يكون قد أعد مقياس ا وتحقق من صدقه وثباته. .األساسية

 أمممما إن أراد الباحمممث أن يخطمممو خطممموة أبعمممد ويعممممل علمممى تقنمممين المقيممماس، فهمممذا يعنمممي 

حيمممث  ؛فرادهممما تممممايزأتطبيمممق المقيممماس علمممى عينمممة كبيمممرة ممممن المجتممممع األصممملي، يكمممون بمممين 

يشممممل ممممدى واسمممع ا ممممن المممدرجات، ويمممتمكن ممممن تحديمممد تصمممنيفات المممدرجات. والنتيجممممة أن 

يخمممرج الباحمممث بمقيممماس لمممه طمممرق محمممددة للتطبيمممق والتصمممحيح وتحليمممل المممدرجات، بنممماء علمممى 

 نتها.درجات معيارية يمكن تفسيرها ومقار

وفمممي حمممال أراد الباحمممث التحقمممق ممممن الخصمممائص السممميكومترية لمقيممماس طبمممق علمممى مجتمعمممات 

مختلفممة عممن المجتمممع المممراد تكييممف المقيمماس عليممه، فممال بممد أن يعمممل علممى مراجعممة الفقممرات 

وإن  .والتحقمممق ممممن مالءمتهممما للمجتممممع وثقافتمممه، وتطبيمممق طمممرق التحقمممق ممممن الصمممدق والثبمممات

فممة، فينبغممي اتبمماع خطمموات الترجمممة للمقيمماس، والتممي تشمممل الترجمممة كممان المقيمماس بلغممة مختل

والترجمممممة العكسممممية، وأخممممذ الفممممروق الثقافيممممة بعممممين االعتبممممار، إضممممافة للتحقممممق مممممن الصممممدق 

 والثبات.

مجتممممع آخمممر، وقمممد يبنمممي إلمممى فالخالصمممة: أن الباحمممث قمممد ينقمممل مقياس ممما ممممن مجتمعمممه 

وهمممي خطممموة أبعمممد ممممن  ،أو تكييفهممما إلمممى التقنمممينمقياس ممما جديمممد ا، وقمممد يتجممماوز إعمممداد المقممماييس 

 مترية )الصدق والثبات(.والتحقق من الخصائص السيك

 المناهج التجريبية:

ظممممروف  فمممميفيهمممما بالتممممأثير الباحممممث تممممدخل ي يتممممالالمنمممماهج المنمممماهج التجريبيممممة هممممي  

بغمممرض معرفمممة أثمممر المتغيمممر أو المتغيمممرات المسمممتقلة )المتسمممببة فمممي التغيمممر(، علمممى  ؛الموقمممف

 المتغيرات التابعة )التي يظهر فيها التغيير نتيجة التغير في المتغيرات المستقلة(. 

قمممد تكمممون التجمممارب معمليمممة تجمممرى فمممي معاممممل تجريبيمممة محكممممة الظمممروف )مثمممل:  

غممممرف تطبيمممممق االختبممممارات الفرديمممممة(، أو حقليممممة تجمممممرى فممممي األمممممماكن الطبيعيممممة لحمممممدوث 

ن السممملوك اإلنسممماني يتممممأثر بعمممدة عواممممل قممممد ألوأو المدرسممممة(،  ،الظممماهرة )مثمممل: المستشمممفى
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 ؛تشمممكل عواممممل أو متغيمممرات دخيلمممة تمممإثر فمممي نتيجمممة التجربمممة دون أن يمممتحكم الباحمممث فيهممما

المممذي )بحيمممث يضممممن صمممدقها المممداخلي  ،فممم ن علمممى الباحمممث أن يمممتحكم فمممي ظمممروف التجربمممة

لخمممارجي ، والصمممدق ا(يعمممرف بأنمممه إرجممماع التغيمممر فمممي المتغيمممر التمممابع إلمممى المتغيمممر المسمممتقل

 . (أنه إمكانية تعميم نتائج التجربةبالذي يعرف )

ا لتعممممدد التصمممماميم التجريبيمممة، واختالفهمممما فممممي قمممدرتها علممممى الممممتحكم بالعوامممممل   ونظمممر 

فقممممد حممممرص البمممماحثون علممممى وضممممع تصممممنيفات  ؛الصممممدق الممممداخلي والخممممارجي فمممميالمممممإثرة 

م فمممي ظمممروف بحيمممث يكمممون لكمممل صمممنف مسمممتواه ممممن الضمممبط والمممتحك ،للتصممماميم التجريبيمممة

 التجربة. 

كممما ورد فممي العسمماف   Stanley & Campbell (1966)سممتانلي وكامبممل وضممع  :فمممثال  

 :(، أربعة أنواع للتصاميم التجريبية، وهي2007)

  Pre-Experimental Designالتصميمات التمهيدية  •

 True – Experimental Designالتصميمات التجريبية  •

  Factorial Designالتصميمات العاملية  •

  Quazi Experimental Designالتصميمات شبه التجريبية  •

ا زائفمممة د  تعممم :فعلمممى سمممبيل المثمممال ال يضمممبط  إذ ؛التصممماميم قبمممل التجريبيمممة )التمهيديمممة( تصممماميم 

الصممممدق الممممداخلي  فمممميوال يممممتحكم فممممي العوامممممل المممممإثرة  ،الباحممممث ظممممروف التجربممممة فيهمممما

عممممة الواحممممدة، وفيممممه يكممممون لممممدى الباحممممث والخممممارجي. ومممممن هممممذه التصمممماميم: تصممممميم الجر

: القلمممق(، ثممممم  ا قبليًّممما للخاصمممية الممممراد قياسمممها )ممممثال  مجموعمممة واحمممدة يجمممري عليهممما اختبمممار 

مما تممدريبيًّا علممى مهممارات االسممترخاء(، ثممم مقياس مما بعممديًّا  : برنامج  يممدخل المتغيممر المسممتقل )مممثال 

ممممن افتقمممار همممذا التصمممميم  لمممنفس الخاصمممية التمممي قيسمممت فمممي بدايمممة التجربمممة. وعلمممى المممرغم

إال أنمممه يسمممتخدم فمممي بعمممت الحممماالت، مثمممل: بمممرامج التمممدخل ممممع  ؛للصمممدق المممداخلي والخمممارجي

 الفئات الخاصة.

توجمممد التصممماميم التجريبيمممة الحقيقيمممة، التمممي منهممما علمممى سمممبيل المثمممال: تصمممميم  ،وفمممي المقابمممل

فمممممي الدراسمممممة المجموعممممة الضمممممابطة باختبمممممارات قبليمممممة وبعديمممممة، وفيهمممما يقسمممممم المشممممماركون 

 طة، ويكون التصميم بهذا المخطط:  بوضا ،تجريبية :عشوائيًّا إلى مجموعتين

 < اختبار بعدي -< متغير مستقل -اختبار قبلي    :تجريبيةمجموعة 

 < اختبار بعدي -......................< -اختبار قبلي   مجموعة ضابطة: 

 الصدق الداخلي للتجربة.  فيي قد تإثر ا للعوامل التوفي هذا التصميم يكون الضبط عالي  

ممما، فقمممد وضمممع سمممتانلي وكامبمممل   عمممدة تصممماميم، ووضمممع غيمممره ممممن العلمممماء  16وعموم 

ا أخمممرى، لمممذا علمممى الباحمممث أن يتبمممين التصمممميم األنسمممب لدراسمممته  مراجعمممة الكتمممب بتصممماميم 

 والدراسات في المجال، وتوضيح جميع تفاصيل التصميم الذي يتبعه. 

 : البحوث النوعية

تختلممف البحمموث النوعيممة عممن الكميممة فممي عممدة أمممور، مممن ضمممنها: أن البحمموث النوعيممة تعمممل 

علمممى االسمممتقراء للظمممواهر بمممدال  ممممن االسمممتنتاج، بمعنمممى أن الباحمممث يالحممم  الظممماهرة كمممما همممي 

للوصممممممول إلممممممى فكممممممرة عامممممممة، أو بنمممممماء نظريممممممة )كممممممما يحممممممدث فممممممي بحمممممموث النظريممممممة 

حممممموث الكميمممممة تبنمممممى فمممممي الغالمممممب علمممممى البفمممممي حمممممين  .(grounded theoryالمجمممممذرة
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االسمممتنتاج، بمعنمممى أن الباحمممث يبنمممي فروضمممه ممممن نظريمممات سمممابقة، ويتحقمممق ممممن انطباقهممما 

علمممى العالقمممات المدروسمممة. وممممن الفمممروق بمممين المنممماهج الكميمممة والنوعيمممة أن الكميمممة تجممممع 

بيانممممات عدديممممة وتحللهمممما بمعممممادالت، وتكممممون النتممممائج مبنيممممة علممممى ممممما تظهممممره االختبممممارات 

تجممممع البحممموث النوعيمممة بيانمممات غيمممر كميمممة، مثمممل الصمممور،  فمممي حممميناإلحصمممائية ممممن أرقمممام، 

والوثمممائق المكتوبمممة، وتسمممجيل المقمممابالت، وتحللهممما بطمممرق نوعيمممة، كاسمممتخراج أنمممماط عاممممة 

فالعينمممات فمممي البحممموث الكميمممة تكمممون ذات حجمممم أكبمممر ممممن  ؛وبنممماء علمممى همممذا .لمممما تمممم جمعمممه

أفممراد،  ةتممي قممد يكممون عممدد أفممراد العينممة فيهمما فممرد ا أو بضممعالعينممات فممي البحمموث النوعيممة، ال

فمممال يصمممل إلمممى حجمممم العينمممات فمممي البحممموث الكميمممة التمممي تشممممل مئمممات  ،وإن زاد عمممن ذلمممك

فنتمممائج البحممموث النوعيمممة خاصمممة بتفسمممير واقمممع أو  وممممن ثمممم،وأحيان ممما تتجممماوز آالف المفمممردات، 

وال تهممممدف إلممممى تعممممميم نتائجهمممما ظمممماهرة معينممممة والعالقممممات المعقممممدة فيهمممما فممممي سممممياق محممممدد، 

الدراسممممات الكميممممة تممممدرس عالقممممة أو مجموعممممة مممممن العالقممممات  فممممي حممممينبشممممكل مباشممممر، 

 بهدف تعميم النتيجة.  ؛الخطية

أن البحممموث النوعيمممة تختلمممف فمممي    Creswell (2013)وقمممد وضمممح كريسمممويل  

به سمممرد مناهجهممما وعيناتهممما، وطريقمممة تحليمممل البيانمممات، فتوجمممد البحممموث السمممردية، التمممي تشممم

قصمممة فمممرد أو مإسسمممة لتوضمممح تتمممابع األحمممداث فيهممما، وأسمممباب وصمممولها إلمممى الوضمممع المممذي 

وتوجمممد البحممموث اإلثنوجرافيمممة التمممي تركمممز علمممى جماعمممات محمممددة، تكمممون عمممادة  .وصممملت إليمممه

وتوجمممد البحممموث الظواهريمممة التمممي تركمممز علمممى ظممماهرة  .ممممن فئمممات أقليمممة، أو فئمممات خاصمممة

، والوصمممول إلممى المعممماني الجوهريمممة اعالقمممات المعقمممدة فيهممفمممراد لمعرفممة الأمعينممة ولممميس علممى 

وتوجمممد بحممموث  .التمممي عرضمممت سمممابق ا –وتوجمممد بحممموث دراسمممة الحالمممة  .التمممي شمممكلت الظممماهرة

النظريمممات المجمممذرة التمممي تسمممعى لبنممماء نظريمممات جديمممدة، غيمممر أن همممذا النممموع ممممن البحممموث ال 

 فممي البحممث فممي مجممال معممين، لبمماحثين قضمموا شمموط ا طممويال   بممليكممون لطلبممة الدراسممات العليمما، 

 بناء نظرية جديدة.إلى ليه توصلوا إلى الحاجة عو

، وإنممممما يسممممير وفممممق خطمممموات منظمممممة، يوضممممح اوالبحممممث النمممموعي لمممميس عشمممموائي  

علمممى يجمممب الباحمممث فيهممما فمممي كمممل خطممموة جميمممع التفاصممميل والسمممياقات التمممي حمممدثت فيهممما. ف

بممممالمنهج الممممذي اختمممماره، ثممممم التفاصمممميل المتعلقممممة  ،المممممنهج بوجممممه عمممماميصممممف أن الباحممممث 

 طريقة الوصول إلى العينة والتواصل معها. يوضح و

التممممي تختلممممف بحسممممب المممممنهج النمممموعي المتبممممع،  ،كممممذلك يوضممممح طريقممممة تحليممممل البيانممممات

: فمممي الدراسمممات  يظهمممر الباحمممث قصمممة المشممماركين باسمممتخدام الحبكمممة وتسلسمممل  :السمممرديةفممممثال 

ويحممممدد  ،العبممممارات ذات الداللممممةالباحممممث ة فيحلممممل الدراسممممات الظواهريمممم، أممممما فممممي األحممممداث

بحيممث يصممف هممذا  ؛يحممدد المعنممى الجمموهري لمجموعممة مممن المعمماني ومنهمما ،المعممانيوحممدات 

أمممممما دراسمممممات الحالمممممة والدراسمممممات اإلثنوجرافيمممممة  .المعنمممممى الظممممماهرة المدروسمممممة وعالقاتهممممما

همفتركمممز علمممى األفمممراد واألقليمممات ب ذي وحمممدة البحمممث، وتصمممف وضمممعهم فمممي السمممياق الممم عمممد ِّ

أو مجموعممممة األقليممممة  ،تجممممري فيممممه الدراسممممة، ومممممن ثممممم تصممممل إلممممى الوصممممف الشممممامل للحالممممة

 وواقعها. 

إجمممراءات البحمممث متزامنمممة، فقمممد يجممممع الباحمممث البيانمممات وفمممي المنممماهج النوعيمممة قمممد تكمممون 

 .وكتابمممة بعمممت مقممماطع نتمممائج الدراسمممة ،البيانمممات التمممي جمعمممت يبمممدأ بتحليمممل هنفسممم الوقمممت وفمممي

خطمممة البحمممث فمممي البحممموث النوعيمممة يجمممب أن تكمممون موضمممحة للخطممموات  فممم ن كتابمممة ؛وبهمممذا

والتسلسمممل والتمممزامن بمممين جممممع البيانمممات وكتابتهممما، والخطممموات  ،العاممممة التمممي سممميتبعها الباحمممث

 التي قد يتخذها الباحث لتغيير مسار البحث بناء  على ما يظهر له من نتائج أولية. 
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رف فيهممما معنمممى كمممل رممممز بعمممد جممممع فقمممد يوضمممح الباحمممث أنمممه سيضمممع أدلمممة للترميمممز ويعممم

البيانممات، وبهممذا تكممون عناصممر الممدليل مبنيممة علممى إجممراءات البحممث، وال يمكممن تحديممدها مممن 

وكممممذا فممممي تحليممممل البيانممممات، ينبغممممي علممممى الباحممممث اسممممتخدام بممممرامج التحليممممل  .بدايممممة البحممممث

، التممممممي تمكنممممممه مممممممن االحتفمممممماظ بالبيانممممممات NVIVOو MAXQDA  :الكيفممممممي، مثممممممل

 .. الا. .استخراج الصفات واألنماط،و ،وتنظيمها

 التصاميم المزجية:

يممممرى بعممممت  ،instrumental paradigmsمممممن مبممممدأ المنطلقممممات الذرائعيممممة فممممي البحممممث 

ممما كميًّممما أو نوعي ممما، وإنمممما يممممزج التصممماميم بحيمممث يصمممل إلمممى  ؛العلمممماء أال يتبنمممى الباحمممث منهج 

ممممع بمممين أكثمممر ممممن ممممنهج. وممممن فممم ن البحمممث قمممد يكمممون مزجيًّممما، يج ،الهمممدف ممممن بحثمممه. وعليمممه

 حسمممممممبما ذكمممممممر كريسمممممممويل كمممممممما ورد فمممممممي القحطممممممماني  الشمممممممائعةالتصممممممماميم المزجيمممممممة 

(2017/2013:) 

يكممممون فيممممه وزن المممممنهج الكمممممي والكيفممممي  :triangulationبعمممماد تصممممميم تعممممدد األ

البيانمممات وقمممت التحليمممل والتفسمممير ، وتمممدمج شمممكل متممموازٍ بعليهمممما ا، ويعممممل الباحمممث متسممماوي  

 .للنتائج

: يكممممون فيممممه أحممممد المنهجممممين )الكمممممي أو embedded designتصممممميم التضمممممين 

الكيفممممي( غالب مممما، ويعمممممل الباحممممث عليهممممما إممممما بشممممكل متممممواز  أو متسلسممممل، ويتضمممممن المممممنهج 

خمممر، كمممأن تكمممون الدراسمممة كميمممة جمعمممت فيهممما البيانمممات باسمممتخدام اسمممتبانة مغلقمممة، وتضممممنت اآل

ا للمشاركين. سإاال     مفتوح 

جممممع البيانمممات فمممي الخطممموة األولمممى  Explanatory design:التفسممميري التصمممميم 

: قممد  يحممدد طريقممة الخطمموة الثانيممة، ويكممون الغالممب فممي هممذا التصممميم هممو المممنهج الكمممي، فمممثال 

بنممماء -يبحمممث الباحمممث اتجاهمممات المعلممممين نحمممو المممتعلم عمممن بعمممد ممممن خمممالل اسمممتبانة، ثمممم يقمممرر 

 يعرف سبب ظهور أبعاد معينة. أن يجري مقابالت -على نتائج االستبانة

يشمممبه التصمممميم التفسممميري فمممي أن   Exploratory design:التصمممميم االستكشمممافي

المرحلممة األولممى تحممدد المرحلممة الثانيممة، ولكممن يختلمممف عنممه فممي أن المممنهج الكيفممي يكممون همممو 

 الغالب في الدراسة. 

 البحوث النظرية: 

بغممرض وضممع تصممور  ؛وع محممددقممد يكممون هممدف الباحممث الرجمموع إلممى ممما بُحممث فممي موضمم

كاملمممة عمممن النتمممائج التمممي وصممملت إليهممما الدراسمممات، وتحديمممد النتمممائج التمممي يمكمممن األخمممذ بهممما، 

والنتمممائج التمممي فنمممدتها نتمممائج دراسمممات أخمممرى. وهمممذا النممموع ممممن البحممموث ذو قيممممة كبيمممرة فمممي 

  systematic research reviewبالمراجعمممات المنهجيمممة مممما يعمممرف إن المعرفمممة، تقمممدم 

قمممراءة همممذه بإذ يمممتمكن  ؛ممممن المراجمممع المهممممة ألي باحمممث يريمممد الخممموض فمممي مجمممال جديمممد د  يعممم

ويعممرف ممما يإخممذ علممى الدراسممات  ،البحمموث مممن معرفممة ممما تممم فممي الميممدان، ومممن أيممن ينطلممق

ممممن مآخمممذ، ومممما يجمممب أن تشممممله الدراسمممات كمممي تحقمممق الشمممروط الواجمممب توافرهممما لدراسمممة 

ذا قيمممة كبيممرة، ال تقممل عممن قيمممة البحمموث  دنظريممة يعممفمم ن عمممل البحمموث ال ؛وبهممذا .الظممواهر

ا ممممما يمممتم فمممي البحممموث  –كمممما يتممموارد للمممذهن أحيان ممما– عمممدالميدانيمممة، وهمممذه البحممموث ال ت جمممزء 

ن مراجعمممممة الدراسمممممات إإذ  ؛الميدانيمممممة، وهمممممو جمممممزء الدراسمممممات السمممممابقة والتعقيمممممب عليهممممما

ات الميدانيمممة، كمممما أن المنهجيمممة تختلمممف فمممي شممممولها وعمقهممما عمممما يجمممري فمممي بعمممت الدراسممم

المراجعممة إلممى وضممع صممورة شمماملة عممما توصممل إليممه البمماحثون فممي الميممدان، بالباحممث يصممل 

 وليس هدفه فقط توضيح فجوة في المعرفة وتبرير دراسته. 



63 
 

مختلفمممممة، ممممممن أشمممممهرها: المراجعمممممة المنهجيمممممة  يوتشممممممل البحممممموث النظريمممممة منممممماح 

، وهمممذا النممموع ال  Meta analysisسمممات للدراورائيمممة االموالتحليمممل للدراسمممات السمممابقة، 

يقتصمممر علمممى مراجعمممة الدراسمممات، وإنمممما يكمممون تركيمممزه علمممى حجمممم األثمممر لنتمممائج الدراسمممات 

لتحديممد  ؛التممي اتبعممت تصمماميم متشممابهة، ومممن ثممم يجممري الباحممث تحلمميال  ممما ورائيًّمما لممذلك األثممر

 ة في الدراسات. أو ناشئ ا عن أخطاء منهجية أو إحصائي ،ما إذا كان األثر حقيقيًّا

مما  قمممد  –لممما فيهممما مممن اخمممتالف عممن البحممموث الميدانيممة–فممم ن البحمموث النظريمممة  ،وعموم 

علممى الباحممث التحقممق مممن فلممذا  ؛ال تكممون مممن البحمموث التممي تقبممل مممن طالممب الدراسممات العليمما

قسممممه، ممممن أنمممواع المنممماهج المقبولمممة قبمممل الشمممروع فمممي كتابمممة التصمممور المبمممدئي المختصمممر 

 )الذي يسبق كتابة خطة البحث(. لموضوع البحث 

"دليممممل طالممممب الدراسممممات العليمممما بقسممممم إلممممى  نصممممح برجمممموعهميُ  القرآنيممممةطلبممممة الدراسممممات *

 لالستزادة حول: ؛ الدراسات القرآنية"

وضمممموابط جمممممع األقمممموال واالختيممممارات واالسممممتدراكات  ،مممممنهج دراسممممة االختيممممارات ●

 .في الرسائل العلمية

 .علميةضوابط تحقيق المخطوطات كرسائل  ●
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   حصائي(: اختيار االختبار اإل13) شكل
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 والملكية الفكرية أخالقيات البحث العلمي: السادسالفصل 
 

ينبغمممي همممم المعلوممممات التمممي أهمممـ( 1443عمممرض دليمممل قسمممم التربيمممة الخاصمممة للخطمممط البحثيمممة )

هنممما بمممبعت  نستشمممهدثنممماء العممممل علمممى مشمممروعة البحثمممي. فمممي أعلمممى الباحمممث التعمممرف عليهممما 

 منها للفائدة العلمية. 

( Ethicsأخالقيمممات العلمممم والبحمممث العلممممي همممو موضممموع السممماعة، وكلممممة إيثممميكس )

جممماءت ممممن علمممم الفلسمممفة لتضممميء  ،أو "األخالقيمممات" ،أو علمممم األخمممالق ،أي فلسمممفة األخمممالق

مممممن تممممداخل  ا، بممممدء  االسممممبيل إلممممى اتخمممماذ المعيممممار والقممممرار فممممي مواقممممف علميممممة شممممائكة خلقي مممم

صمممائص البحمممث العلممممي ممممع مصمممالح العمممالم الشخصمممية، وانتهممماء بتمممداخلها ممممع مقتضممميات خ

بتمممداخلها ممممع قدسمممي ة الحيممماة وحقممموق اإلنسمممان وكرامتمممه، وبالتجريمممب  ااألممممن القمممومي، ممممرور  

أو بالتطبيقمممممات بالغمممممة الخطمممممورة للعلممممموم  ،علمممممى البشمممممر والحيوانمممممات، أو بانتهاكمممممات البيئمممممة

ثممممات أو الجينممممات، وفضمممماء المعلومممممات المفتمممموح، والميزانيممممات البيولوجيمممة والوراثممممة والمورو

 الضخمة لتمويل األبحاث العلمية. 

ألن غيابهمممما أو ضممممعفها لممممدى البمممماحثين  ؛وتممممزداد أهميممممة أخالقيممممات البحممممث العلمممممي

يمممإدي إلمممى عواقمممب وخيممممة علمممى الصمممعيد الفمممردي والمجتمعمممي، فلقمممد اجتهمممد البممماحثون فمممي 

وفمممي الوقمممت  ،البحثيمممة وتطبيقهممما األدواتوتصمممميم  ،اعهممماتطممموير منممماهج البحمممث العلممممي واتب

 (.    ٢٠١١أهملوا الجانب األخالقي لها )العاجز، نفسه 

فمممم ن البُعممممد العلمممممي مممممن  ،كافممممةإذا كانممممت القمممميم األخالقيممممة تمتممممد  إلممممى مرافممممق الحيمممماة 

فمممم ن  أخالقيممممات البحممممث  ،ويُعممممرف باسممممم )أخالقيممممات البحممممث العلمممممي(. وعلممممى ذلممممك ،أهمهمممما

ويُقصمممد بمممه إحيممماء المثمممل األخالقيمممة للبحمممث  ،همممي مبحمممث ممممن مباحمممث علمممم األخمممالق العلممممي

وللبحمممث قواممممه  ،والتمممي تحفممم  للعلمممم كيانمممه ،العلمممم طلبمممةالعلممممي لمممدى البممماحثين والدارسمممين و

 (.٢٠١٢:٧)صوفان، وآخرون،

يمكمممن الحمممديث عمممن أخالقيمممات الباحمممث ممممن أكثمممر ممممن زاويمممة وفمممق مجموعمممة ممممن المعمممايير 

 -: تييأ والتي نسوقها فيما ،ث العلميالخاصة بالبح

 األخالقيــــــات اإلنسانيـــة العامــة للباحث:

 ؛ولكنممه غيممر أمممين فيممما توصممل إليممه مممن نتممائج ؛ومنهجممهقممد يكممون الباحممث متمكن مما مممن أدواتممه 

والوصمممول إلمممى النتمممائج التمممي يرممممي  ،نمممه قمممد يسمممتغل إمكاناتمممه البحثيمممة فمممي تزييمممف الحقمممائقإإذ 

 ت النتائج المتحصل عليها في الواقع.وليس ،إليها

والصمممدق فيمممما يقمممول وفيمممما  ،والبعمممد عمممن الهممموى ،وممممن أبمممرز األخالقيمممات اإلنسمممانية النزاهمممة

 ،وليةإوالقمممدرة علمممى تحممممل المسممم ،والمثمممابرة فمممي العممممل ،واألمانمممة ،والحيممماد الفكمممري ،يفعمممل

 باحث.وحسن السمعة. تلك بعت األخالقيات الشخصية المرتبطة بال ،والتواضع

فممم ن الحمممديث عنهممما يتعلمممق بمممبعت الخطممموات البحثيمممة ومممما  ،أمممما عــمممـن األخالقيمممات البحثيمممة

 -: يأتي من ذلك ما ،يرتبط بها من أخالقيات

 :فكرة البحث ومشكلته. اختيار ١ 

مممم ُطرحممممتقممممد يميممممل بعممممت البمممماحثين إلممممى اختيممممار األفكممممار التممممي   ؛افممممي دراسممممات سممممابقة نصًّ

ا فمممي بنممماء اإلجمممراءات األساسمممية للبحمممث، واالنتهممماء السمممريع إلمممى يمممر  اعتقممماد ا أن ذلمممك سممميفيد كث

وقــممـد يميممل بعممت البمماحثين إلممى التوجممه إلممى أممماكن انعقمماد المناقشممات البحثيــممـة فممي  .نتائجممه

علممممى خطممممة بحثيممممة كممممان لهمممما أن  يسممممتولىوبحضممممور هممممذه المناقشممممات  ،الجامعممممات المختلفممممة
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ممفممي كليـيسممجلها و ،تسممجل فممي إحممدى الكليـممـات ا كممما اتفممق عليهمما، وقممد يميــممـل ـممـة أخممرى نصًّ

إلممممى طممممرق بمممماب اآلخممممرين فممممي تحديممممد فكممممرة بحثيممممة تمثممممل موضــممممـوع بحثــممممـه،  همعـممممـضب

 ،ا أخممممرى، ويعرفهمممما علممممى آخممممر لتحديممممدهاومممممن ذلممممك أفكـــممممـار   ،افيأخــممممـذ مممممن هــممممـذا أفكممممار  

 ،علمممى اإلطمممالقوهكمممذا إلمممى أن يصمممل إلمممى موضـــمممـوع بحثمممي ال يعمممرف عمممن متغيراتمممه شممميئ ا 

 ومن ثم تحتدم المشكالت ويجد نفسه في حاجة إلى أن يبدأ من نقطة الصفر.

كمممما تشمممير إلمممى  ،تشمممير المواقمممف السمممابقة إلمممى انعمممدام الجانمممب األخالقمممي لمممدى الباحمممث

فنجممد بمماحثين قممادرين علممى معالجممة المشممكالت بدرجممة عاليممة مممن الوثمموق فممي  ؛إهممدار واضممح

فمممرض علمممى الباحمممث أن يقمممرأ الدراسمممات السمممابقة بعمممين ثاقبمممة، فالجانمممب األخالقمممي ي .نتائجهممما

وفكمممر متوقمممد، فمممال يكمممرر دراسمممة سمممبق أن أجريمممت، إال عنمممد الحاجمممة الماسمممة إلجرائهممما فمممي 

ا فممي التوصممل وأن يتممأنى كثيممر   ،كممما يفممرض علممى الباحممث أال يأخممذ جهممد غيممره ،وقممت الحممق

 وتجريب واقعي. ،ضجةوعقلية نا ،كي يتبنى حلها بفكر ثاقب ؛إلى مشكلته وفكرته

 :جمع المعلومات والبيانات .٢

ممم ،ا لجممممع معلوماتمممه وبياناتمممهقمممد ال يجمممد المممبعت متسمممع   ا آخمممرين بهمممذه المهممممة، فيكلمممف أشخاص 

لتمممأتي إليمممه المعلوممممات والبيانمممات جممماهزة، وقمممد يميمممل المممبعت اآلخمممر إلمممى جمعهممما ممممن الكتمممب 

إن مثمممل همممذه  .صمممادرها األصمممليةكمممما لمممو كمممان قمممد جمعهممما ممممن م ، ويوثقهممماوالدراسمممات السمممابقة

مممم اجيممممد   ااألخالقيممممات لممممن تفممممرز باحث مممم مممممع الواقممممع، ويقتضممممي األمممممر أن يلتممممزم بعممممدة  املتحم 

منهممما جممممع البيانمممات والمعلوممممات ممممن مصمممادرها األصممملية، وإن لمممم يتممموفر لمممه ذلمممك  ،أخالقيممات

 لية.يعتمد على المصادر الثانوية، ويذكر أسباب عدم الوصول إليها من مصادرها األص

يتعمممين علمممى الباحمممث أن  ،وعنمممد االنتهممماء ممممن جممممع البيانمممات والمعلوممممات ومعالجتهممما 

ممم ،وأن يعالجهممما معالجمممة أمينمممة ،يحممماف  علمممى سمممريتها وال  ،ا تعمممدل ممممن نتائجمممهفمممال يكتمممب أرقام 

مم تقلممل مممن قيمممة نتائجممه، وعليممه أن يسممتخدم األسمماليب اإلحصممائية المناسممبة التممي  ايحممذف أرقام 

 صورة حيادية. توضح النتائج ب

 .كتابة البحــث:٣

نجممد بعممت البمماحثين يميممل إلممى االبتعمماد عممن الجانممب األخالقممي والتزامممه بالصممدق فممي جميممع 

إن علمممم  ؛ويلتمممزم بمممما همممو منقمممول عمممن اآلخمممرين ويقمممع تحمممت طائلمممة السمممرقات العلميمممة ،بياناتمممه

اآلخمممرين  بهممما صممماحب الشمممأن أوقمممع الباحمممث فمممي متاهمممات قانونيمممة، وإن قرأهممما أحمممد البممماحثين

إن األممممر يقتضمممي ممممن الباحمممث أن يتنمممزه عمممن كمممل  .فضمممح أممممره بمممين المشمممتغلين فمممي المجمممال

فممممالرجوع إلممممى  ؛مممممن نتممممائج العلميممممة فيممممما يكتبممممه وفيممممما يعرضممممهذلممممك، وأن يلتممممزم األمانممممة 

والرجمممموع إلممممى دوريممممات مدونممممة فممممي  ،المراجممممع العلميممممة يفممممرض علممممى الباحممممث أن يوثقهمممما

يمممذكر اسمممم الدراسمممة، وهكمممذا بالنسمممبة لنتمممائج البحمممث يتعمممين البحممموث يفمممرض علمممى الباحمممث أن 

ممم ؛أن تعمممرض كمممما توصمممل إليهممما الباحمممث ا، وقمممد تمممأتي نتيجمممة فقمممد تمممأتي نتيجمممة لتمممرفت فرض 

ممم ا، وهنممما يتعمممين علمممى الباحمممث أن يلتمممزم الدقمممة فمممي جميمممع مراحمممل البحمممث النظريمممة لتإيمممد فرض 

 والتطبيقية.

 صفات الباحث العلمي:

( إلمممى بعمممت الصمممفات والخصمممائص التمممي يتمي مممز بهممما ٢٠٠٨وآخمممرون:أشمممار )أليسمممون؛      

ها ما ،الباحث العلمي  : يأتي ومن أهم 

 ا،سمممملبيًّ  ااالنفعاليممممة تجعممممل للبحممممث مممممردود   ، أوالشخصممممية المنفعلممممة.البعممممد عممممن االنفعممممال: ١

 وتُعيق تصاعد التفكير بشكل منتظم ومنهجي.
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وأن  ،فممممي بحثممممه اوموضمممموعي   اعلممممى الباحممممث أن يكممممون ُمنصممممف   .االنصمممماف والموضمممموعية:٢

ة واألدل ة العلمية للوصول إلى الحقيقة.  يناق   خصمه بالحج 

: ويُقصممد بممه عممدم إقحممام الباحممث نفسممه فممي بحممث ألي علممم مممن العلمموم .أهلي ممة البحممث العلمممي٣

 دون أن تكون لديه الخبرة والدراية بذلك التخصص.

لمممذا علمممى  ؛ة البممماحثين والبحمممث العلممممي: التكب مممر فمممي الحيممماة العلميمممة آفممم. التواضمممع العلممممي٤

 الباحث أن يت صف بشخصي ة علمية متواضعة متقب لة لنقد اآلخرين. 

فمممال ينسمممب  ،: وهمممي ممممن مظممماهر األمانمممة العلميمممة.احتمممرام الملكي مممة الفكري مممة لمممدى اآلخمممرين٥

 بل عليه أن يُبي ن صاحب ذلك الرأي.  ،الباحث ما لغيره لنفسه

ل الباحممث إلممى ناقممد  ،نقممد الهممادف فممي كتابممة البحممث العلممميإعمممال ال.النقممد الهممادف: ٦ فممال يتحممو 

 فقط.

علمممى الباحمممث أن يتعاممممل ممممع الفكمممرة دون النظمممر إلمممى .عمممدم التمممأث ر باألشمممخاص واألفكمممار: ٧

د أن  )فالن ممما( قمممد أي مممدها أو نطمممق  ،تأثيرهممما أو شمممعبيتها كمممأن ينمممدفِّع لتأييمممد رأي أو فكمممرة لمجمممر 

  بها.

ي فممممي نقممممل آراء اآلخممممرين لممممه  ؛اآلخممممرين .الدقممممة فممممي نقممممل آراء٨ ع وعممممدم التممممرو  ألن التسممممر 

 مردود سلبي على البحث.

وأن تكمممون نتمممائج  ،وعممممال   يجمممب علمممى الباحمممث أن يبنِّمممي بحثمممه علمممى الصمممدق قممموال   . الصممدق:٩

 فيما ينقله.  اوأن يكون أمين   ،بحثه منقولة بصدق

 اوأن يعمممممل جاهممممد   ،ثقافتممممه علممممى الباحممممث أن يسممممعى لتنميممممة علمممممه واتسمممماع .سممممعة العلممممم:١٠

 النتفاع اآلخرين بعلمه. 

فعلممممى الباحممممث أن يتحل ممممى  ،البحممممث يعترضممممه كثيممممر مممممن الصممممعاب والمشمممماق.الصممممبر: ١١

 بالصبر وسعة الصدر. 

ض الباحمممث نفسمممه لخطمممر نفسمممي أو جسمممدي أو أخالقمممي، كمممما أن عليمممه . السمممالمة: ١٢ ال يُعمممر 

 لمستهدفين(. أن يُحافِّ  على سالمة المشاركين في البحث )ا

 يجب أن يكون العمل الذي يقوم به الباحث مناسب ا لخبرته وتدريبه.. الخبرة: ١٣

فمممي البحمممث فمممي كمممل  (المسمممتهدفين) : ويقصمممد بهممما حمايمممة المشممماركين.سمممرية المعلوممممات١٤

 سرارهم لدى اآلخرين.أأو الكشف عن  ،فال يعمل على كشف هويتهم ،األوقات

 ،حممث علممى موافقممة مممن يممود  العمممل معهممم خممالل فتممرة بحثممهوهممي أن يحصممل البا.الموافقممة: ١٥

 ذلك.بدء قبل خبارهم إو

ممممممما يكونممممممون  اعلممممممى الباحممممممث أن يُممممممدرك أن  المسممممممتهدفين بالبحممممممث غالب مممممم.االنسممممممحاب: ١٦

 لهم حق االنسحاب من الدراسة في أي وقت. ،متطوعين

أو  ،أو تسمممممجيل أصممممموات ،يقممممموم بالتقممممماط صمممممور أالعلمممممى الباحمممممث  .التسمممممجيل الرقممممممي:١٧

، وأن تكمممون الموافقمممة قبمممل الشمممروع فمممي (المسمممتهدفين) تسمممجيل فيمممديو دون موافقمممة المشممماركين

 البحث وليس بعده.

ويبمممي ن  ،علمممى الباحمممث أن يعطمممي المسمممتهدفين بالبحمممث فكمممرة عمممن بحثمممه: .التغذيمممة المرجعيمممة١٨

يل لتعزيمممز اسمممتفادة المسمممتهدفين ممممن النتمممائج اإليجابيمممة للبحمممث، فعلمممى سمممب ؛لهمممم الهمممدف منمممه
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لقممد أجريممت هممذه األبحمماث علممى مرضممى  ،يممدزاألبحمماث التممي تجممرى علممى مممرض اإل :المثممال

ممم ،وعنمممدما نجحمممت همممذه التجمممارب ،المممدول األفريقيمممة الفقيمممرة نتيجمممة همممذه  اوأصمممبح العمممالج متاح 

ألنمممه بممماه  التكممماليف، واسمممتفادت منمممه  ؛لمممم يسمممتفد منمممه مرضمممى همممذه المممدول الفقيمممرة ،األبحممماث

 على دفع هذه التكاليف.الدول الغنية القادرة 

فممممي  (المسممممتهدفين) مممممع المشمممماركين االباحممممث أن يكممممون صممممادق   ىعلمممم .األمممممل المزي ممممف:١٩

 أثناء أسئلته لهم بأن األمور سوف تتغير لصالحهم. في فال يإملهم  ،البحث

ألنهمممم أكثمممر  ؛بالبحمممث (المسمممتهدفين) ويقصمممد بهمممم المشممماركين .مراعممماة شمممعور اآلخمممرين:٢٠

أو عمممدم القمممدرة  ،أو الممممرض ،بسمممبب كبمممر السمممن ؛نهزاميمممة أو االستسمممالمعرضمممة للشمممعور باال

 على الفهم أو التعبير.

ف  ىعلممم .عمممدم اسمممتغالل المواقمممف:٢١ الباحمممث أال يسمممتغل المواقمممف لصمممالح بحثمممه، بحيمممث يُحمممر 

 نتائج تخدم بحثه.إلى  الوصول محاوال   ؛أو يفس ر مقولة المستهدفين بالبحث

يجمممب أن يُقمممد م الباحمممث نتمممائج البحمممث للمسمممتهدفين بمممما  لبحمممث:.اسمممتفادة المسمممتهلكين ممممن ا٢٢

 يفيدهم مقابل خدماتهم في التبرع إلجراء البحوث عليهم كمستهدفين. 

هنممماك أممممور  يجمممب علمممى الباحمممث مراعاتهممما إذا كمممان البحمممث يسمممتلزم  .الحفممماظ علمممى البيئمممة:٢٣

أن يتعاممممل ممممع  يجمممب علمممى الباحمممث .وخاصمممة الحيممموان والنبمممات ،إجمممراء تجمممارب علمممى البيئمممة

لممممه للقمممموانين المنظ مممممة، وإذا كممممان يتعامممممل مممممع الحيمممموان فعليممممه أن يعام االبيئممممة بممممالرفق ووفق مممم

فق وأن يبحمممث عمممن نصممميحة المعلمممم المشمممرف والشمممخص  ،ورعايتمممه الرعايمممة الالئقمممة بمممه ،بمممالر 

الخبيممر فممي مجممال البحممث الممذي يجريممه قبممل البممدء فممي دراسممته )المركممز القممومي لتنميممة قممدرات 

 (.٢٠١٢(، )الصوفان وآخرون،٢٠٠٨اء هيئة التدريس،أعض

  

المب    ادخ األخالقي    ة إلج    راء البح    وث عل    ى اإلنس    ان كم    ا وردت ف    ي الرابط    ة األمريكي    ة 

 لعلماء النفس:

يتحممممل الباحمممث مسمممئولية إجمممراء تقيممميم شمممامل دقيمممق لممممدى قبمممول همممذه الدراسمممة ممممن  ●

 ن فيها.مع االلتزام بحماية حقوق المشاركي ،الناحية األخالقية

يحممممدد الباحممممث الخطممممأ الممممذي يمكممممن أن يقممممع علممممى المشمممماركين فممممي البحممممث نتيجممممة  ●

 الشتراكهم فيه.

 يقع على الباحث ومن يساعده مسئولية ضمان تطبيق المعايير األخالقية للبحث. ●

عقمممد قبمممل االشمممتراك فمممي إجمممراء  بواسمممطةيتفمممق الباحمممث ممممع المشممماركين فمممي البحمممث  ●

يات كمممل ممممنهم وواجباتمممه، ممممع التمممزام الباحمممث ولإالبحمممث، وفمممي همممذا البحمممث يحمممدد مسممم

 بما ورد في هذا العقد.

أو علممممى  ،أو علممممى الخفمممماء ،قممممد يتطلممممب البحممممث اسممممتخدام مممممنهج يقمممموم علممممى التكممممتم ●

 ولية.إالخداع، وهنا يتعين على الباحث أن يتخذ احتياطات خاصة تعفيه من المس

فمممي مممموافقتهم سمممواء  ،يتعمممين علمممى الباحمممث أن يحتمممرم حريمممة المشممماركين فمممي البحمممث ●

أو فمممي انسمممحابهم منمممه  ،أو فمممي رفضمممهم االشمممتراك فيمممه ،علمممى االشمممتراك فمممي البحمممث

 في أي وقت يقدرونه.

علمممى الباحممممث أن يحمممممي المشممماركين فممممي بحثممممه مممممن أي ضمممرر أو ألممممم أو خطممممر قممممد  ●

 ا.أو نفسي   ،اسواء كان هذا الضرر مادي   ،يضر بهم
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بيانمممات بتقمممديم معلوممممات عمممن يتعهمممد الباحمممث بعمممد االنتهممماء ممممن جممممع المعلوممممات وال ●

وأن يعممممل علمممى تصمممحيح األخمممرى الخاطئمممة لمممدى المشممماركين فمممي  ،طبيعمممة الدراسمممة

 البحث.

والتممي قممد  ،مرغمموب فيهمماالولية كشممف اآلثممار السمملبية أو غيممر إتقممع علممى الباحممث مسمم ●

 بما في ذلك اآلثار بعيدة المدى. ،يقع فيها المشارك في البحث وعليه أن يصوبها

لبيانممممات التممممي يحصممممل عليهمممما الباحممممث سممممرية ال يطلممممع عليهمممما غيممممر المعلومممممات وا ●

 الباحث نفسه ما لم يتفق على غير ذلك.

فره، وهمممو العالقمممات اإلنسمممانية بمممين األخالقيمممات البحمممث التربممموي بعمممد آخمممر يجمممب تمممو ●

بمممد  للباحمممث  األطمممراف المشممماركة فمممي البحمممث بصمممورة مباشمممرة أو غيمممر مباشمممرة. فمممال

لإلجابمممة عمممن االستفسمممارات  اوأن يكمممون مسمممتعدًّ  اآلتيمممة،أن يأخمممذ فمممي الحسمممبان النقممماط 

ه إليه من المسإولين:  التي توج 

 توضيح الغرض من الدراسة. -

 القيمة المتوقعة لنتائج البحث. -

 قطاع محدد بتكل خاص. فيأو  ،المجتمع بتكل عام فيأثر نتائج البحث 

 الوقت الذي سوف يتم  فيه جمع المعلومات "من المإسسة". ●

 .لزمنية التي يستغرقها جمع المعلومات "من المإسسة"الفترة ا ●

مممممممدى مشمممممماركة المسممممممإولين فممممممي تطبيممممممق أدوات جمممممممع البيانممممممات والمعلومممممممات  ●

 (.٢٠٠٥)الكيالني، 
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 تسهيل مهمة باحثخطوات 

وكالممممة الكليممممة للدراسممممات العليمممما والبحممممث العلمممممي اإلجممممراءات المحدثممممة الخاصممممة وضممممحت أ

ليممممتمكن  النقمممماط الموضممممحة أدنمممماه،بهميممممة االلتممممزام أكممممدت أو ،(بطلممممب )تسممممهيل مهمممممة باحممممث

 .لنقص في المطلوب ؛الباحثـ/ـة من إنجاز مهمته، دون إعادة للطلب

 : اإلرشاداتأوال  

يرجممى االطممالع علممى اإلرشممادات المحدثممة الصممادرة مممن اللجنممة  ،قبممل البممدء فممي تقممديم الطلممب

، المتممموفرة علمممى موقمممع الكليمممة الفرعيمممة ألخالقيمممات البحممموث اإلنسمممانية واالجتماعيمممة بالجامعمممة

 .(1 وموقع اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي، )مرفق

 : النماذجاثاني  

 ،وتعبئتممه ،نممموذج أساسممي يلممزم قراءتممه بدقممة (Application for approval): نممموذج

 .(2 والتوقيع عليه، )مرفق

ممممن  يعبمممأ فمممي حمممال كانمممت العينمممة ،نمممموذج إضمممافي (KSU_REC_002C-A): نمممموذج

مممم 18فئممممات القصممممر، أو المسمممماجين، أو فاقممممدي األهليممممة، أو طلبممممة التعلمممميم العممممام  فأقممممل،  اعام 

 .(3 والتوقيع عليه، )مرفق ،ويلزم قراءته بدقة

الغمممرض منمممه أخمممذ موافقمممة ولمممي أممممر  ،نمممموذج إضمممافي :نمممموذج )مسمممودة موافقمممة ولمممي أممممر(

 .(4 بنته، )مرفقابنـه/االطالبـ/ـة لمشاركة 

يضمممماف كاممممممل األداة فيمممممه  ،نمممممموذج أساسمممممي قابممممل للتعمممممديل :داة البحممممث(نممممموذج )مسمممممودة أ

ممممع مراعممماة أن يكمممون التوجيمممه وفقمممرة البيانمممات مناسمممبة ممممع  ،..(.)اسمممتبانة، مقابلمممة، اختبمممار،

مممم اختيممممار علممممى أن الفقممممرات الموجممممودة فممممي النممممموذج تسمممماعد الباحثـ/ممممـة  اعينممممة الدراسممممة، علم 

جميعهممما مضمممافة، وفمممي حمممال وجمممود أكثمممر ممممن ولممميس بالضمممرورة أن تكمممون  ،المناسمممب منهممما

 .(5 توضع كل أداة في نموذج مستقل، وختم جميع الصفحات بختم القسم، )مرفق ،أداة

نمممموذج أساسمممي يعبمممأ فمممي حمممال رغمممب الباحثـ/مممـة فمممي  :نمممموذج )اإلحصمممائيات والمعلوممممات(

 .(6 ، )مرفقهاأو خارجالجامعة أو معلومات من داخل  ،الحصول على إحصائيات

 : المراسالتاثالث  

يقمممدم الطلمممب  .(هوغيمممر اختبمممار،)اسمممتبانة، مقابلمممة،  األدواتالطلبمممات الخاصمممة بالطلبمممة لتطبيمممق 

مممممن الطالبـ/ممممـة إلممممى المشرفـ/ممممـة إلممممى بريممممد اللجنممممة الفرعيممممة ألخالقيممممات البحمممموث اإلنسممممانية 

والطلبمممات الخاصمممة باألسممماتذة ترسمممل ،  (irbhumanities@ksu.edu.sa) واالجتماعيمممة

بالموافقمممة، ورفمممع التوصمممية إلمممى اللجنمممة  يوصمممىحيممث  ؛إلمممى بريمممد اللجنمممة المشمممار إليمممهمباشممرة 

 .الدائمة إلصدار خطاب الموافقة، وخطابات تسهيل المهمة عند الحاجة

يقمممدم الطلمممب  .الطلبمممات الخاصمممة بالطلبمممة للحصمممول علمممى )إحصمممائيات أو معلوممممات(

، )qedu@ksu.edu.sa( ليممممةبالكمممممن الطالبـ/ممممـة إلممممى المشرفـ/ممممـة إلممممى بريممممد مهمممممة باحممممث 

عممد خطمماب حيممث يُ  ؛والطلبممات الخاصممة باألسمماتذة ترسممل مباشممرة إلممى بريممد الكليممة المشممار إليممه

حسمممب مممما يقتضممميه الطلمممب، أو الرفمممع إلمممى  هممماأو خارجالجامعمممة إلمممى الجهمممة المعنيمممة داخمممل 

 :مثمممل ،فمممي حمممال كانمممت المكاتبمممات لجهمممات عليمممااللجنمممة الدائممممة ألخالقيمممات البحمممث العلممممي 

المراسممملة تكمممون عبمممر البريمممد الجمممامعي  .(االجامعمممات، الممموزارات، الهيئمممات العليممما، وغيرهممم)

  (Hotmail-Gmail) :وعدم استخدام أي بريد آخر مثل،  (ksu.edu.sa@)فقط

mailto:qedu@ksu.edu.sa
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جميمممع النمممماذج وغيمممره، ممممع التأكيمممد علمممى كتابمممة البريمممد الجمممامعي للمشرفـ/مممـة والطالبـ/مممـة فمممي 

 .(االمشار إليها في )ثاني  

لمتـابعمممممـة الطلمممممـب والحصـــــــــمممممـول علمممممى إشمممممعار إلكترونمممممي بالموافقمممممة، ورقمممممم 

يرجممممى التواصـــــــــممممـل مممممع اللجنممممـة الفرعيممممـة ألخالقيممممـات البحمممموث  ،الموافقممممة "للطممممالب"

األسممممممماتذة أمممممممما .  (irbhumanities@ksu.edu.sa)واالجتمـاعيمممممممـةاإلنســــــــــانيمممممممـة 

فتصممممدر موافقمممماتهم مممممن اللجنممممة الدائمممممة بعممممد رفممممع اللجنممممة الفرعيممممة بالتوصممممية بالموافقممممة، 

وللحصــــــممممـول علممممى صــــــمممممـورة إلكترونيممممة ممممممن الموافقممممات وخطابمممممات تسممممهيل المهممممممة 

-rec)يرجممممى التواصمممل مممممع اللجنمممة الدائمممممة ألخالقيمممات البحممممث ،سمممواء للطممممالب أو األسممماتذة

dsr@ksu.edu.sa)   ،بعد اإلشعار من اللجنة الفرعية. 

للمسممممماعدة أو االستفسمممممارات قبمممممل رفمممممع الطلمممممب، ترحمممممب الوكالمممممة بالتواصمممممل عبمممممر البريمممممد 

 (.4674825( أو الهاتف )qedu@ksu.edu.saاإللكتروني )

 يمكن الحصول على النماذج بصيغة الوورد من موقع اللجنة 

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3144 

  

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3144
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 (1مرفل )

 اإلرشادات المحدثة للجنة الفرعية ألخالقيات البحوث اإلنسانية واالجتماعية
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 (2مرفل )

  (Application for approval) نموذج
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 KSU_REC_002C-A( نموذج 3)مرفل 
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 (4مرفل ) 

 نموذج )مسودة موافقة ولي أمر(

 

 

 نموذج مسودة أداة البحث (5مرفل )
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 ( 6) مرفل

 و معلوماتأحصائيات إنموذج طلب 
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 حقوق الملكية الفكرية
 

التممممي تسممممعى لرفممممع المسممممتوى الثقممممافي للمممممواطن  ،م٢٠٣٠تحقيقمممما لر يممممة التحممممول المممموطني 

ـ، هممم 1439/9/14( بتممماريا 496وحفممم  حقوقمممه، تمممم صمممدور موافقمممة مجلمممس الممموزراء رقمممم )

تنظمممميم إلممممى  علممممى الترتيبممممات التنظيميممممة للهيئممممة السممممعودية للملكيممممة الفكريممممة. تهممممدف الهيئممممة

نفاذهممما، إمجممماالت الملكيمممة الفكريمممة فمممي المملكمممة، ودعمهممما، وتنميتهممما، ورعايتهممما، وحمايتهممما، و

 بأهميمممةبالتوعيمممة واالرتقممماء بهممما وفمممق أفضمممل الممارسمممات العلميمممة. وباشمممرت الهيئمممة عملهممما 

نظمممممة واللمممموائح لحقمممموق الملكيممممة الفكريممممة، اقتممممراح األويممممة وحمايممممة حقوقهمممما، الملكيممممة الفكر

نشممممماء قواعمممممد إنفاذهممممما، وإتسمممممجيل حقممممموق الملكيمممممة الفكريمممممة ومنحهممممما وثمممممائق الحمايمممممة وو

بكمممل مجمممال. وكمممان أحمممد مجاالتهممما نظمممام حمايمممة حقممموق المإلمممف. لمزيمممد للمعلوممممات المختصمممة 

علمممممممممممى المممممممممممرابط     موقمممممممممممع الهيئمممممممممممة إلمممممممممممى  يمكمممممممممممن الرجممممممممممموع ؛المعلومممممممممممماتممممممممممممن 

https://www.saip.gov.sa/ar/ 

جامعممممة الملممممك سممممعود حرصممممت دائممممما علممممى حفمممم  وتوضمممميح حقمممموق الملكيممممة ن أعلممممما 

ومنهمممما الرسمممائل الجامعيممممة. وأعلنمممت كليممممة التربيمممة هممممذه الحقمممموق  ،الفكريمممة لألعمممممال البحثيمممة

 ( وأبرزها:1435ليل الدراسات العليا لكلية التربية )لطالبها ومنسوبيها في د

 كممممل ممممما نممممتج عنهمممما مممممن بممممرامج شممممامال   ،ملكيممممة الرسممممالة بعممممد مناقشممممتها للجامعممممة .1

ممممن  اا ومعتممممد  ويكمممون موثق ممم ،ا علمممى خمممالف ذلمممكواكتشمممافات مممما لمممم يمممتم االتفممماق خطي ممم

 عمادة الدراسات العليا بالجامعة. 

 بد من: الف ،و جزء منهأعند نشر الطالب لرسالته  .2

 .جامعة الملك سعودإلى انتمائه إلى  اإلشارة ●

 .االتفاق مع المشرف على النشر ●

 .شرافو لجنة اإلأظهار اسم المشرف إ ●

نشممممر أي جممممزء مممممن الرسممممالة دون ذكممممر اسممممم  اإلشممممرافو لجنممممة أال يحممممق للمشممممرف  .3

  .الطالب

 .الةمن الرس ةاالمتناع عن نشر أبحاث مستل اإلشرافو لجنة أال يحق للمشرف  .4

يممممب أسممممماء البمممماحثين فممممي األجممممزاء المنشممممورة مممممن تالبممممد مممممن تمممموفر عقممممد يحممممدد تر .5

 .الرسالة

 .جامعة الملك سعودإلى انتمائه إلى  يلتزم المشرف باإلشارة .6

 

   

https://www.saip.gov.sa/ar/
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 معايير مقترحة لتحكيم خطة بحث
 

 البند التفصيل المالحظات

 .معلومات الجامعة 

صفحة 

  الغالف

 .ا متغيرات الدراسةموضح   نجليزياإلو العنوان بالعربي 

خطة بحث مقدمة السممتكمال متطلبات الحصممول على درجة  دكتوراه الفلسممفه/ ماجسممتير اآلداب في  

 تخصص.... 

 .الجامعي هورقم ا،اسم الطالب ثالثي   

 .رتبته العلميةو اسم المشرف 

 ي.العام الدراسو الفصل 

 .ال لبس فيه واضح  و ،مختصر  و ،وكامل   ،ومحدد   ،دقيق   

 العنوان

 على محتوى وغرض الدراسة. دال   

 متغيرات الدراسة الرئيسة.و يعكس منهج الدراسة 

 .اللغويةو مالئيةيخلو من األخطاء اإل 

 .اإلنجليزيةاللغة إلى  الترجمة الدقيقة للعنوان  

 .تتضمن الفكرة العامة -من صياغة الباحث-استهاللها بفقرة  

قدمةالم  

 .فينتقل فيها من العام إلى الخاص ،التمهيد التدريجي للقارئ للمشكلة 

 .شرح سبب أهمية الموضوع 

 .توضيح العالقة بين المتغيرات 

  .األدبيات التي تناولت الموضوع أحدثاستعراض بعت أبرز  

 .حاجة إلى الدراسةأو شواهد( تبرز ال ،أن تتضمن مبررات الشعور بالمشكلة )إحصائيات وأسباب 

 .صياغة المشكلة بعبارة واضحة ودقيقة توضح العالقة بين المتغيرات األساسية في الدراسة 

 المشكلة

 .توضح أسباب اختيارهاو صياغة المشكلة تركز على الواقع الفعلي 

 .استعراض أهم الدراسات السابقة التي توضح الفجوة البحثية 

 .أسئلتهإلى تفضي و ترتبط بعنوان الدراسة، 

 .قابلية المشكلة للبحث 

 .تظهر إحساس الباحث بالمشكلة 

 .تحدد ما يتم التحقيق فيه بوضوحو ،مصاغة بأسلوب علمي ودقيقو ،أسئلة بحثية واضحة ومركزة 

 األسئلة

 .ترتبط بشكل واضح بعضها ببعت 

ها إلى اإلجابة عن السمممممإال عرض األسمممممئلة الفرعية بتسممممملسمممممل منطقي بطريقة تإدي اإلجابة عن 

 .الرئيس

 .هاوأهداف ترتبط بمشكلة الدراسة 

 .عنهاتتطلب عمليات وإجراءات بحثية لإلجابة  

 ها.حدودو هاومبرراتالدراسة أن تكون ذات ارتباط وثيق بمشكلة  

 األهداف

 .صل إليها الدراسة في نهايتهاتالنتائج التي يتوقع أن ترتبط ب 

 .ية ألسئلة الدراسةصياغة تقرير 

 .ترتب ترتيب ا يتسق مع أسئلة الدراسة 

 .محددة وقابلة للتحقيق 

 .األهداف واقعية وقابلة للقياس وذات صلةيجب أن تكون  

 األهمية  .تعرض ما يترتب على نتائج الدراسة من فوائد 
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 .يشمل الناحية النظرية والتطبيقية والتمييز بينهما 

 .وليس بأهمية الموضوع ،ة الدراسةيرتبط بأهمي 

 .وتنص على موضوع الدراسة ومتغيراته ،شاملة ومختصرة 

 والبشرية. ،والزمانية ،والمكانية ،الموضوعيةتشمل الحدود   الحدود

 .قتصر عليه متغيرات الدراسة من جوانب مرتبطة بموضوع البحثتتوضح ما س 

   .رتبط بموضوع الدراسةالكلمات أو التعبيرات األساسية التي ت 

 المصطلحات

 .دقة تحديد واستخدام المصطلحات التي تشمل المتغيرات الرئيسة للدراسة 

 .باللغة اإلنجليزية هكتابة المصطلح ومرادف 

 .اا وإجرائي  تعريف كل مصطلح نظري   

 .يراعى في التعريف النظري الرجوع إلى مصادر مشهود لها بالدقة العلمية وحديثة 

فه مع توظي ،يسممممممتخلص التعريف اإلجرائي  من عدة تعريفات تحدد المعنى الذي يقصمممممممده الباحث 

  .لموضوع الدراسة

 .يبدأ بمقدمة شاملة ألفكار اإلطار 

اإلطار 

 النظري

إيراد  مع تجنب ،اسممتعراض األدبيات التي ترتبط بموضمموع الدراسممة ومتغيراته بصممورة متسمملسمملة 

 األفكار المتناقضة.

 ،والوضمممموح ،واإليجاز ،والدقة ،يراعى فيها الصممممحة ،عرضممممه من العام إلى الخاص وفق محاور 

 .وتجنب اإلسهاب الممل

 .والمستقلة ،يشمل المتغيرات التابعة 

 .يتبع نظام الفقرات 

ه الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع يلإتلخص ما توصلت  ،تبدأ بمقدمة توضح منهجية العرض 

 .ة ومتغيراتهاالدراس

الدراسات 

 السابقة

 

 .مقارنة األعمال األكثر أهميةو ،مع تحليل، وتصنيفكافة لمتغيرات لشموليتها  

 .المحدودية في الدراسات السابقةو تحديد نقاط القوةبتوضح الفجوة أو المشكلة  

منها،  أو الهدف ،وعنوانها ،عرض كل دراسممممممة )مإلفهاو التوازن في عرض دراسممممممات المحاور 

 .، والعينة، وأبرز النتائج ذات الصلة بموضوع الدراسة(األدواتوالمنهجية، و

 .عرضها في محاور وفق التسلسل الزمني من األقدم لألحدثو ،الحداثة في اختيار الدراسات 

 .توضيح العالقة بين الدراسة الحالية والسابقةو ،كلهاالتعقيب على الدراسات  

 .األدوات، مع توضيح ةالتصميم بوضوح ودقوصف كيفية تنفيذ  

 المنهج
 .مالءمة المنهج لطبيعة المشكلة، وأهداف الدراسة 

 ..ارتباط اإلجراءات بأسئلة الدراسةو توضيح إجراءات الدراسة، 

 سالمة المنهج المتبع 

  .يصف الباحث مجتمع الدراسة وخصائصه 
 المجتمع

 .مع توضيحها والتعليق عليها ،مناسبةاالستعانة بالجداول واألشكال ال  

 .ليهاإوكيفية الوصول  ،ونسبتها لعدد المجتمع ،وعددها ،ونوعها ،وصف محدد لها 

بحيث تمثل بقية أفراد المجتمع قدر اإلمكان دون  ؛يحدد طريقة اختيار العينة والمشمماركين ووصممفهم  العينة

 .تحيز أو تمييز

 .وطرق التأكد من صدقها وثباتها ،هاوصف واٍف لها ومكوناتها ومحاور 
 األدوات

 المناسبة للبحث ومتغيراته األدواتتحديد  

 .سيجري اختبارهالفرض الذي أو  عنه،ربط كل أسلوب بالسإال الذي سيجيب  
 األساليب

 .(أو كمية ،وصفية)وصف تفصيلي لكيفية تحليل البيانات واألساليب التي ستستخدم  
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المعادالت اإلحصمممائية التي سممموف تعالج بها و ،سمممب اآللي التي سممموف تسمممتخدمتحديد برامج الحا 

 .البيانات

 مة األساليب لمنهج الدراسة.ءمال 

تصور  صفحة مستقلة  

 الفصول

 ،في المتن APA 7/6th edاتباع أسمملوب جمعية علم النفس األمريكية الطبعة السممادسممة/ السممابعة.  

 وفي قائمة المراجع.

 المراجع
 .نوع مصادر ومراجع الدراسةت 

 .وموثقة في المتن ،الحداثةو مناسبة المراجع من حيث القدم 

 يليها اإلنجليزية(.و ،)مراجع اللغة العربية هجائي اترتيب المراجع  

 .ل( التعريف في الترتيب العربيأحذف ) 

 .الكتابة بأسلوب علمي 

 الكتابة

 .اللغوية الواضحةو مالئيةخلو الدراسة من األخطاء اإل 

 .في عرض األفكار المخل أو االختصار ،الممل عدم اإلسهاب 

 .الربط بين األفكارو الفرعية،و الترابط بين عناصر الدراسة الرئيسة 

 .يستخدم صيغة الفعل المضارع في الخطة 

  .التوثيق الدقيق لالقتباسات المباشرة وغير المباشرة 

بد من  الفوفي حال وجوده  ،ن موضمممموعات وأفكار الدراسممممة مع بعضممممهاتجنب وجود تعارض بي 

 اتبريره علميًّ 

 .مستوى تنظيم الدراسة وترابط أجزائه 

 عام

 .الرسوم التوضيحيةو دقة األرقام واإلحصاءات، والجداول 

 .حواشي الصفحاتو تنسيق الهوام  

 .المسافاتو نوعهو تنسيق الخط 

 .تقسيم الدراسة 
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 : ال اتمة
 

 

مما،  بمممين أيمممدي طلبمممة المممدليل سمممعت لجنمممة الخطمممط البحثيمممة بالكليممة لتضمممع همممذا قمممد فوختام 

لتكمممون المتطلبمممات واإلجمممراءات  ؛الدراسمممات العليممما، ومرشمممديهم ممممن أعضممماء هيئمممة التمممدريس

إذ  ؛ومعمممالم الطريمممق وخطممموات الرحلمممة فمممي مرحلمممة كتابمممة خطمممة البحمممث واضمممحة ومعروفمممة

ممما لن ذروة المسمممعى أن يإ طلبمممة الدراسمممات العليممما فمممي مرحلمممة كتابمممة كمممون المممدليل مرجع ممما قيم 

الخطممممة، ويكممممون مشممممكاة تضمممميء لهممممم الممممدرب، وعالمممممات تحممممدد لهممممم الوجهممممة فممممي مفممممارق 

الطممرق، ويبقممى لكممل طالممب مسمماحته فممي البحممث والتفكيممر ووضممع صممبغته علممى خطممة بحثممه، 

 طالما التزم بالحدود التي وضعتها الكلية.

ألعضممماء هيئمممة التمممدريس تتقمممدم بالشمممكر والعرفمممان ل ط البحثيمممة بالكليمممةلجنمممة الخطممم إنَّ و

فمسمممميرة  ؛المرشممممدين للطلبممممة، ولكممممل مممممن يسممممهم فممممي مراجعممممة الخطممممط البحثيممممة ومناقشممممتها

البحمممث، ومواكمممب البممماحثين، التمممي تتممموالى لتثمممري العلممموم الدقيقمممة، والمعمممارف الشممماملة، وترفمممع 

، ثممممم بجهممممود آغ مصممممرح الجامعممممة علميًّمممما وبحثيًّمممما ممممما كانممممت لتبلمممم ربهمممما إال بفضممممل ل أوال 

المرشممدين، وتمموجيههم. كممما نوجممه الشممكر لطلبممة الدراسممات العليمما لممما يبذلونممه مممن جهممد، وممما 

ازمن ا، متسع  طلب العلم من دأب وكفاح، فمساعيهم ذات أثر قريبٍ في يأخذهم   .أثر 

ِّ نتممماج  والتصمممحيح  ،ال ينمممدر أن يمممرداإلنسممماني، فالخطمممأ يمممتمخت عنمممه الجهمممد وكمممأي 

اللجنمممممة ترحمممممب  ن ولمممممذا فعمممممود ا علمممممى ذي بمممممدء، فممممم ؛مطلمممممب، والتحسمممممين حاجمممممة مسمممممتمرة

 وذلمممك عبمممر البريمممد اإللكترونممميبمالحظمممات ومقترحمممات المرشمممدين وطلبمممة الدراسمممات العليممما 

 .مقدمة الدليلالموضح في 

هلل رب العمممالمين، وصمممملى ل علمممى نبينمممما محممممد، وعلممممى آلممممه  همممذا، وآخممممر دعوانممما أن الحمممممد

 وصحبه أجمعين.

 تم
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 المراجع

 المراجع العربية:

 .189-177، (21)11، معارف(. مبادئ في كتابة البحث العلمي. 2016ابن علية، نعيمة. )

: اإللكتروني، موقع موضمممممموع مهممارات البحممث العلمي(. 2020يوليو،  26أبو زر، شممممممممدو )

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8

%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A

B_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A 

 )شرائح باوربوينت(، كلية التربية، المحاضرة الثالثة تصميم خطة البحث(. 2019األهدل، أسماء )

 جامعة الملك عبد العزيز. 

 ، مركز دراسات10)ترجمة محمد البغدادي(، ط منطلق البحث العلمي،(. 2007بوبر، كارل )

 الوحدة العربية. 

الدول: أمريكا، الصين،  (. قراءة في خبرات تطوير البحث العلمي في بعت2018بوزندي، هدى. )

 .387-375(، 2) 4، مجلة البشائر االقتصاديةأستراليا، فرنسا. 

دليل طلبة الدراسمممات العليا المطور إلعداد خطة البحث والرسمممالة (. 1441حج عمر، سممموزان. )
وطرق قسممممممم المناهج  السمممممممابع من توثيق جمعية علم النفس األمريكية.وفق اإلصمممممممدار 

 التدريس.

: . جامعة الهايالدكتوراه وأطروحةدليل مواصفات كتابة رسالة الماجستير حسين، مجيد. )د. ت(. 

 مملكة هولندا. 

في ميدان التربية الخاصممممممة؟ دليل  ا(. كيف تكتب أو تحكم بحث  2020الحسمممممميني، عبدالناصممممممر. )

ب بة الخطة، والمتمرسممممممين لتحكيمهالل تدئين لكتا . الوقوف على مدى جودتهاو احثين المب

  مجلة الجمعية السعودية للتربية الخاصة الثقافية.

مإشممرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصممة: الممارسممات (. 2020الحسمميني، عبدالناصممر. )

 .ةعاق. مركز الملك سلمان ألبحاث اإلالمستندة إلى البراهين

المسيلة  .خطة البحث: تعريفها، أهدافها، عناصرها، شكلها، أدلة جودتها(. 2013خضر، أحمد )

 للنشر والتوزيع. 

.  قسمممممم عداد خطة البحث للرسمممممائل العلميةإدليل (. 2018المنقا ، سمممممارة. )و براهيم،إالداوود، 

 دارة التربوية. اإل

(. برنامج تدريبي مقترح لتنمية 2014الرباشممممممي، حمزة عبد الحكم وعبدالعال، على الصممممممغير )

المجلة الدولية الدراسمممممممات العليا بجامعة الملك خالد.  طلبةمهارات البحث العلمي لدى 

 .119-1، (1)3 التربوية المتخصصة،

(. صيغة تطويرية لمعايير تحكيم البحوث العلمية 2019السكران، عبد ل وعبدالقادر، رمضان. )

مجلة األستاذ للعلوم اإلنسانية لكة العربية السعودية. في المجالت التربوية بالمم

 .284-253،(3)58واالجتماعية،

(. تصممممممور مقترح لتنمية مهارات البحث العلمي في كتابة 2016السممممممليم، غالية وعوض، فايزة )

تخصص مناهج وطرق تدريس في جامعة اإلمام محمد  ،الدكتوراه طلبةخطة البحث لدى 

، (ASEP) دراسات عربية في التربية وعلم النفسة تقويمية". بن سعود اإلسالمية "دراس

(70) ،17-62. 

مدى التزام المناقشين بها: دراسة ميدانية و (. معايير تحكيم الرسائل العلمية2019السيد، محمد. )

  .606-483، 20، مجلة العلوم التربويةأم القرى. و زهري األتعلى كليتي التربية بجامع

(. توظيف الدراسات السابقة في الرسائل العلمية: دراسة تحليلية في ضوء 2009الشريفي، عباس. )

 .165-133،(1)29جامعة الشرق األوسط،معايير علمية. 
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، ، وزارة التعليم(. مهارات البحث ومصادر المعلومات وتطورات العصر2015الشمري، سليمان )

39(2) ،146_ 151.  

مجلة مجمع اللغة العربية على لمي: المشكالت والحلول. (. التحكيم الع2018الشمسان، إبراهيم. )

  .420 -381، 16 الشبكة العالمية

. ورقة عمل مشممممكالت التحكيم العلمي للبحوث والدراسممممات العلمية(. 2008الشممممهراني، عامر. ) 

 .490-468مقدمة لندوة التحكيم العلمي. أمانة المجلس العلمي. 

 . شبكة األلوكة.ي البحث العلميقواعد أساسية ف(. 2001صيني، سعيد ) 

دراسة خاصة عن دوريات جامعة  :(. معايير وخطوات تحكيم الدوريات العلمية2011عالم، عمر. )

  .191-168، 1 مجلة دراسات تربويةإفريقيا العمالية. 

(. أسس استخدام االستمارات المتعددة الخيارات المإتمتة في تحكيم البحث 2013عباس، حيدر.)

 .180-137، (44) 23 للتعريب والترجمة والتأليف والنشر العربيالمركز العلمي. 

 . دار دجلة للنشر والتوزيع. مقدمة في منهج البحث العلمي(. 2008العزاوي، رحيم )

جامعة الملك  دليل الطالب للدراسات العليا لمرحلة الماجستير.(. 1430عمادة الدراسات العليا. )

 سعود. 

. الجامعة المشمممممروعات البحثيةو عداد الرسمممممائل العلميةإدليل (. 1435يا. )عمادة الدراسمممممات العل

 سالمية بالمدينة المنورة. اإل

(. الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية: القواعد 1436عمادة الدراسات العليا. )

 التنفيذية للدراسات العليا بجامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود.

اإلطار العام لكتابة الرسائل الجامعية لدرجتي الماجستير (. 1438ة الدراسات العليا. )عماد

 جامعة الملك سعود.  والدكتوراه.

جامعة الملك  دليل الطالب للدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه.(. 1438عمادة الدراسات العليا. )

 سعود. 

. جامعة ل العلمية بجامعة الملك عبدالعزيزدليل كتابة الرسمممممائ(. 2009عمادة الدراسمممممات العليا. )

 الملك عبد العزيز.

 . جامعة جدة.دليل كتابة الرسائل العلمية بجامعة جدة(. 2019عمادة الدراسات العليا. )

كالة الجامعة و ( إعداد خطة البحث.2عمادة الدراسات العليا. )د.ت.(. دليل الدراسات العليا )

 ميرة نوره بنت عبدالرحمن.جامعة األ البحث العلمي.و للدراسات العليا

دليل طلبة الدراسمممات العليا المطور إلعداد خطة البحث والرسمممالة وفق (. 2018عمر، سممموزان. )

 . جامعة الملك سعود.APA اإلصدار السابع من توثيق جمعية علم النفس األمريكية

 .توريدات. الشركة العربية للتسويق والمناهج البحث العلمي(. 2008عوض، عدنان )

 .لكترونيإ .دليل مناقشة الرسائل العلمية(. 2020السحمة حمود. )و القحطاني، حمد

دار  .البحث العلمي واسـتخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية(. 2007قنديلجي، عامر )

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

. جامعة د خطة البحث لرسممممائل الماجسممممتيرالدليل االجرائي إلعدا(. 2020كلية التربية بالخرج. )

 األمير سطام بن عبدالعزيز. 

 (. دليل الدراسات العليا لكلية التربية. جامعة الملك سعود.2014كلية التربية. )

 . عالم الكتب.أخطاء شائعة في البحوث التربوية(. 2013كوجك، كوثر )

ر تحكيم الرسممممممائل العلمية ومدى (. معايي2019محمد، السمممممميد، أحمد، إيهاب، المحمدي، عليم. )

جلة مالتزام المناقشين بها: دراسة ميدانية على كليتي التربية بجامعتي األزهر وأم القرى. 

 .606-483، 20، العلوم التربوية

(. التحكيم العلمي لمقاالت الدوريات المتخصصة: ماهيته وإجراءاته وأنماطه. 2018محمود، رنا. )

  .34-12، (3) 19 ايبس كوم

 ، مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع، صنعاء. 3، طمناهج البحث العلمي(. 2019المحمودي، محمد )
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. دار المعرفة مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية والنفسية(. 2003منسي، محمود )

 الجامعية.

رسائل جرائي لكتابة خطة البحث لالدليل اإل(. 1439وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي )

 ، جامعة سطام بن عبد العزيز، الخرج. الماجستير
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