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 ضوابط التصور المبدئي      

 مذكرة مقدمة للجنة الدراسات العليا

إن األساس يف اعتماد عنوان البحث وطريقة إجرائه هي خطة البحث اليت تتم مناقشتها 
يف ندوة علنية. مث تعرض على جملس القسم العتمادها، وحيث أن عمل خطة البحث يستغرق 

جيدة يف إجراءاهتا ولكن موضوعها قد ال  وقتًا طوياًل وحىت ال يعمل الطالب خطة حبث تكون
( pre-proposalيكون مناسبًا ألي سبب من األسباب فإن اهلدف من التصور املبدئي )

ينبغي أن يتم يف حدود أو إطار حمدد وال يتجاوزه إىل حدود خطة البحث وعليه فإن الضوابط 
 التالية هي احملددة للتصور املبدئي:

أن املوضوع الذي سيعمل الطالب خطته حوله مل  - ألتأكد مما يلي: ا أواًل: الهدف من التصور:
أن ال يكون عليه  - أن تكون له قيمة علمية أو عملية. ج - يسبق أن ُدرس بصوره مشاهبة. ب

 اعرتاضات دينية أو اجتماعية او خلقية.

توضيح خمتصر  : التصور املبدئي عبارة عن ذكر للعنوان املبدئي للدراسة. مع: شكل التصورثانياً 
 للعناصر التالية:

 ورقة الغالف حسب نظام الدراسات العليا.   -1
عنوان البحث املبدئي )يف حالة تشابه عنوان الدراسة بدراسة سابقة فينبغي توضيح   -2

 الفرق(.
فيه  والروادمقدمة البحث وتتضمن توطئة للموضوع من حيث بداية االهتمام به عامليًا   -3

 العام للخاص. على أن يكون التسلسل من 
مشكلة البحث يربز الباحث يف هذا العنصر مشكلة حبثه مبينًا ملاذا متثل مشكلة تستحق   -4

 الدراسة مع تضمينها أسئلة أو سؤال البحث. 
 وُيشار فيها إىل مربرات وقيمة دراسة املوضوع نظرياً وتطبيقياً.أمهية البحث   -5
 ه. حتقيق الباحث أهداف البحث يذكر فيها ماذا يستهدف  -6
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 إىل الرواد.  تعريف أهم املتغريات بالرجوع البحثمصطلحات   -7
 الدراسات السابقة يذكر الدراسات بشكل خمتصر.   -8
 :ويتضمن منهج وإجراءات البحث  -9

 املنهج: حيدد الباحث املنهج املستخدم، وصفي، جترييب ...اخل. -
وخصائصه، وكذلك جمتمع وعينة البحث: يذكر الباحث معلومات عن حجم اجملتمع  -

 العينة وطريقة اختيارها.حجم 
أدوات البحث: يذكر الباحث أداة أو أدوات البحث هل هي من إعداده أم من إعداد  -

آخرين مع إعطاء معلومات كافية على شكل نقاط تبني إجراءات البناء بشكل عام أو 
 معلومات الصدق والثبات إن كانت من إعداد باحث آخر.

يبني الباحث األساليب اإلحصائية اليت سيستخدمها لتحليل األساليب اإلحصائية:  -
 البيانات ومعاجلتها.

قائمة املراجع: يُفضل الرجوع ملراجع ودراسات حديثة وأصيلة أي غري ثانوية مع ضرورة  -
 )تتضمن مراجع عربية وأجنبية(. .APAالتوثيق يف املنت والقائمة حسب 

 صور مثان صفحات.جيب أن ال يتجاوز الت -
 .1.5، ومسافة 16حترير التصور وفق نظام الدراسات العليا بنط  -

املوافقة على التصور ال تعين املوافقة على العنوان النهائي خلطة البحث وال املوافقة على  :ثالثاً 
علماً  متغريات الدراسة وال فروض الدراسة أو إجراءاهتا ألن هذه ال تتضح إال بعمل خطة البحث.

 أن املوافقة النهائية على خطة البحث جمللس القسم.

 

 مقدمه: أ . د. عبدالرحمن سليمان الطريري

 مقرر لجنة الدراسات العليا                                                  

 


