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 الممدمة:

تتضمن الممدمة توطئة للموضوع، من حٌث بداٌة اًلهتمام به عالمٌاا والرواد فٌه على أن ٌكون التسلسل من العام إلى 
 الخاص. 

الممدمة لعرض الدراسات السابمة لذاتها، والتً ستعرض مرة أخرى فً الخطة تحت مسمى وٌنبغً أًل تخصص 
الدراسات السابمة، وًل تخصص أٌضا لتناول تعارٌف المفاهٌم والمصطلحات بإسهاب، وإنما ٌنبغً أن تمدم الممدمة الدلٌل على 

موم على استعراض لألدبٌات دراسةا بعد أخرى، ؛ أن موضوع الخطة جدٌر بالدراسة، وٌوثك هذا الدلٌل بطرٌمة تركٌبٌة ًل ت
 وإنما توثك العاللة المفترضة بٌن المتغٌرات وذلن باٌراد أسماء الباحثٌن وسنة النشر بٌن لوسٌن فً المتن.

وهذه الطرٌمة تعفً الطالب من إٌراد تعرٌف وأدبٌات المتغٌر األول، ثم تعرٌف وأدبٌات المتغٌر الثانً، ثم تعرٌف 
المتغٌر الثالث، ثم فً الفمرة األخٌرة للممدمة التً لد تحتل صفحات ٌلجأ إلى الجمع بٌن هذه المتغٌرات فً خطته  وأدبٌات

 بشكل فجائً بدون تبٌان المنطك أو المبرر النظري أو اًلطار النظري الذي تموم علٌه هذه العاللات التً سٌدرسها.

ٌل على أهمٌة البحث وطبٌعة العاللات المستهدفة فً الخطة، كلما وكلما كانت الممدمة مكثفة ومركزة حول بناء الدل
سواء كانت تهدف لبناء ممٌاس، أو  -كانت الممدمة مالئمة ومؤدٌة لغرضها. مع مراعاة اًلختالف حسب موضوع الخطة 

 استكشاف عاللات بٌن عدة متغٌرات، أو ذات طبٌعة وصفٌة لظاهرة معٌنة.

 مشكلة الدراسة:

البحثٌة عادة فً أحد المضاٌا أو المشكالت المرتبطة بشكل مباشر بتخصص الطالب وبمجال اهتمامه،  تتمثل المشكلة
لواحدة أو  -وبشكل أعمك  -وٌبدأ اختٌار المشكلة البحثٌة عادة بتحدٌد مجال واسع فً التخصص أو موضوع عام، ثم التحدٌد 

اضح فً تغطٌة الموضوع أو حل تلن المشكلة البحثٌة، وتصاغ أكثر من المشكالت التً ٌعتمد الطالب أن بحثه سٌسهم بشكل و
 المشكلة البحثٌة على شكل تساؤل بطرٌمة ٌتم التأكٌد فٌها على الحاجة الى تفسٌر، أو التنبؤ، أو وصف ظاهرة محددة.

وٌجب التعبٌر بشكل واضح عن مشكلة الدراسة بحٌث تمود بشكل سلس إلى صٌاغة أهداف الدراسة، والتً ٌتم 
 ٌاغتها على شكل نماط.ص

 أسئلة الدراسة: 

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة .... :

 ... ؟ .1

 ..... ؟ .2

3.  

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة ....:

1. .... . 

2. .... . 

3.  

 أهمٌة الدراسة: 

تمثل أهمٌة الدراسة وجهة نظر الطالب فً الغرض من الدراسة وتطبٌماتها. ومن الضروري وجود هذا الجزء فً الخطة أو 
حتى فً الرسالة ألنه ٌساعد المارئ فً توضٌح الغرض من وجود العاللة بٌن المتغٌرات التً ٌتم دراستها، وكٌف وأٌن سٌتم 
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اًلستفادة من دراسة المتغٌرات ممثلة باألهمٌة النظرٌة واألهمٌة التطبٌمٌة، كما وٌجب بٌان الجهات التً ٌمكن أن تستفٌد من 
 ح ما الذي ستضٌفه الدراسة الحالٌة إلى المعرفة فً مجال التخصص.نتائج الدراسة، إضافة الى توضٌ

 األهمٌة النظرٌة: 

1. ....  

2. ..... . 

3.  

 األهمٌة التطبٌمٌة: 

1. ..... . 

2. ....  

3.  

 حدود الدراسة: 

 ٌتم توضٌح المٌود المتعلمة بتعمٌم نتائج الدراسة سواء مكانٌة أو زمانٌة أو موضوعٌة أو بشرٌة.

 ستتحدد .... . الحدود الموضوعٌة:

 ستجري .... . الحدود الزمانٌة:

 . ....الحدود المكانٌة: 

 . .... الحدود البشرٌة:

 مصطلحات الدراسة: 

ٌتم فً هذا الجزء عرض التعرٌفات للمفاهٌم األساسٌة فً الخطة والمتغٌرات، دون الخوض فً تفصٌالت لغوٌة 
المفاهٌم الرئٌسة التً تموم علٌها الدراسة والتً تحتاج لتوضٌح الممصود منها، واصطالحٌة. أما المفاهٌم األساسٌة فتتمثل فً 

 وتعرٌفها بشكل إجرائً محدد من خالل طرٌمة لٌاسها والمؤشرات الدالة علٌها.

وٌنبغً أًل تختزل التعارٌف اإلجرائٌة فً المالب اللفظً الذي ٌمكن تركٌبه على جمٌع التعارٌف والذي نصه: " 
إلجرائً للمفهوم هو مجموع الدرجات على الممٌاس ". كما ٌنبغً أن ٌتسم التعرٌف اإلجرائً بخصوصٌة تتعلك والتعرٌف ا

بمصطلح معٌن وتمٌزه ضمنًٌّا عن المصطلحات األخرى، والخصوصٌة ًل تتنافى مع ضرورة أن ٌعكس التعرٌف اإلجرائً 
 عملٌات المٌاس، أو إجراءاته أو مؤشراته.

 : Termenologyالمصطلح

 . . .التعرٌف العلمً: 

 . . .التعرٌف اإلجرائً: 

 : Termenologyالمصطلح

  . . . التعرٌف العلمً:

 . . .التعرٌف اإلجرائً: 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابمة 
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 اإلطار النظري:

مفاهٌم الهدف من اإلطار النظري لٌس عرض وتعداد كل ما ٌتعلك بموضوع الدراسة، وإنما توضٌح النظرٌات وال
التً ٌمكن أن تفسر العاللات الممترحة فً الدراسة، وما هو تعرٌف المصطلحات التً شملتها الدراسة بناء على النظرٌات 
المختلفة، وما هً النظرٌات أو األطر المفاهٌمٌة التً ٌهدف الباحث إلى الممارنة بٌن لدرتها على تفسٌر الظاهرة، أو التحمك 

 و ٌهدف إلى تعدٌلها أو اإلضافة إلٌها.من لدرتها على التفسٌر، أ

وٌنظم الطالب عناصر الموضوع بشكل هرمً، فٌأخذ كل محور أساسً عنواناا فً المستوى الثالث، وتأخذ 
الموضوعات المتفرعة عنه عناوٌن فً المستوى الرابع ... وهكذا، ولٌس مطلوبا من الطالب استخدام كل المستوٌات، فمد 

 توٌات؛ وذلن حسب تفرع الموضوعات وحاجته للتفصٌل. ٌكتفً بعناوٌن ثالث مس

 عنوان فً المستوى الثالث:

  

 عنوان فً المستوى الرابع: ...

  

 ....عنوان فً المستوى الخامس: 

  

 الدراسات السابمة: 

منطمً تمدٌم موجز عن الدراسات السابمة سواء العربٌة أو األجنبٌة ذات الصلة الوثٌمة بالدراسة، وعرضها بشكل 
وعلى شكل فمرات غٌر مرلمة، واًلبتعاد لدر اإلمكان عن عرضها على شكل لالب موحد ٌوحً بنوع من النسخ أو المص 
واللصك. وٌنبغً أًل ٌتم تنظٌم الدراسات السابمة وفما للمتغٌرات المستهدفة ) مثال، دراسات تتعلك بالمتغٌر األول، ثم دراسات 

خٌر دراسات تتناول العاللة بٌن المتغٌرٌن(، وإنما وفما للعاللات التً ستدرس، وٌنبغً أن تتعلك بالمتغٌر الثانً، وفً األ
ا الى مصادرها، واًلبتعاد عن اًلطالع علٌها بطرٌمة غٌر مباشرة عبر  ٌكون الرجوع إلى البحوث المذكورة رجوعاا مباشرا

 بحوث أو كتب أخرى.

 المحور ...:

  

 

 المحور ...:

  

 الدراسات السابمة:التعمٌب على 

ٌجب، أًل ٌكون التعمٌب على الدراسات السابمة مجرد إعادة تلخٌص لما سبك عرضه من أدبٌات، بل ًل بد أن تتسم 
بالطابع النمدي العمٌك الذي ًل ٌمتصر على إٌراد أوجه اًلتفاق واًلختالف، بل ٌتعداه إلى تبٌان اًلختالفات فً األطر النظرٌة، 

راضات التً لامت علٌها تلن الدراسات، ألن ذلن من شأنه أن ٌؤسس لموضوع الخطة، وٌؤصل العاللات والمسلمات أو اًلفت
 التً سٌدرسها الباحث، وٌبرز أهمٌة اإلطار النظري والمنهجٌة التً سٌعتمدها فً بحثه.

 فروض الدراسة: 

 ها:إذا كان منهج الدراسة المتبع منهجا تجرٌبٌا فإنه ٌتطلب وجود فروض للتحمك من

1. .... . 
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2. ....  

 

 منهج الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة: 

ٌذكر المنهج المتبع وتعرٌفه وكٌف سٌجري تطبٌمه فً الدراسة، ومبررات استخدامه ومالءمته لمشكلة ومتغٌرات 
 الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 

توثٌك إحصائٌة حجم المجتمع من ٌذكر المجتمع الذي تستهدف الدراسة تعمٌم النتائج علٌه وحجم هذا المجتمع،  مع 
 جهة موثولة.

 عٌنة الدراسة: 

ٌمدم وصف محدد للعٌنة ، ونوعها، وكٌفٌة اختٌارها، وعددها، ونسبتها لعدد المجتمع أو طرٌمة حسابها، وٌوضح إذا 
 ما كانت الدراسة ستشمل عٌنة استطالعٌة وعٌنة أساسٌة، وحجم العٌنة اًلستطالعٌة.

 أدوات الدراسة:

م وصف كامل لكل أداة، وخصائصها السٌكومترٌة فً بٌئتها األصلٌة، وفً المجتمع العربً أو المجتمع السعودي ٌُمد  
إن وجد، ومكوناتها، ومحاورها، ونوع البٌانات الناتجة عنها، وكٌفٌة تحلٌلها وطرق التأكد من صدلها وثباتها، وما الذي ٌمود 

 ا فً الدراسة وللعٌنة المراد جمع البٌانات منها.لالعتماد أن هذه األدوات هً األنسب استخدام

وفً حال بناء أداة، جدٌدة ٌنبغً توضٌح المصادر التً سٌتم اًلعتماد علٌها فً بناء األداة أو تطوٌرها ؛ مع توضٌح 
 صلة ذلن بمتغٌرات البحث األساسٌة وما خصائصها السٌكومترٌة )الصدق والثبات(. 

 إجراءات الدراسة: 

ٌمة التً سٌتم فٌها تطبٌك أدوات البحث، وكٌف سٌتم جمع البٌانات من عٌنة الدراسة المستهدفة، توضٌح الطر
 والظروف المحٌطة بالتطبٌك ما امكن 

 األسالٌب اإلحصائٌة: 

تحدٌد األسالٌب اإلحصائٌة التً سٌتم استخدامها وفك أسئلة الدراسة وفرضٌاتها، مع مالحظة أن المعادًلت المستعملة فً 
دق والثبات ًل تذكر من ضمن األسالٌب اإلحصائٌة. وٌربط كل أسلوب بالسؤال الذي سٌجٌب عنه، أو الفرضٌة التً الص

 سٌتحمك منها.

● .... . 
● .... . 
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 التصور المبدئً الممترح لفصول الرسالة

● .... . 
o ... 

● ....... . 

 

 المراجع:

 المراجع العربٌة:

تم الرجوع إلٌها فً إعداد الخطة باتباع أسلوب جمعٌة علم النفس األمرٌكٌة  عرض لائمة المصادر والمراجع والدراسات التً
،، والتأكٌد على أهمٌة التوافك بٌن المصادر التً تم الرجوع إلٌها فً متن الخطة ولائمة APA6النسخة السادسة  

والمنتدٌات، ولد  المراجع، وضرورة اًلبتعاد عن المصادر غٌر الموثولة، کالموالع اًللكترونٌة غٌر الرسمٌة
وضعت فً المائمة لوالب توثٌك المراجع الشائعة مثل الدورٌات والرسائل والكتب للتذكٌر بعناصرها، وٌنبغً على 

 الطالب الرجوع لدلٌل الجمعٌة األمرٌكٌة للتحمك من طرٌمة توثٌك كل نوع من المراجع.

اسم المجلة ٌكتب بخط مائل، رلم المجلد لمنشور فً المجلة. اًلسم األخٌر للمؤلف، اًلسم األول. )التارٌخ(. عنوان البحث ا
الصفحة التً ٌنتهً عندها -)رلم العدد دون رموز(، الصفحة التً ٌبدأ منها البحثٌكتب بخط مائل دون رموز تسبمه

 البحث.

لتارٌخ(. عنوان البحث اًلسم األخٌر للمؤلف، اًلسم األول، واًلسم األخٌر، اًلسم األول، واًلسم األخٌر، اًلسم األول. )ا
)رلم العدد دون اسم المجلة ٌكتب بخط مائل، رلم المجلد ٌكتب بخط مائل دون رموز تسبمهالمنشور فً المجلة. 

 الصفحة التً ٌنتهً عندها البحث.-رموز(، الصفحة التً ٌبدأ منها البحث

 دار النشر. مكان النشر: عنوان الكتاب.اًلسم األخٌر للمؤلف، اًلسم األول. )التارٌخ(. 

 مكان النشر: دار النشر. .)ط#( عنوان الكتاباًلسم األخٌر للمؤلف، اًلسم األول. )التارٌخ(. 

رسالة دكتوراه )غٌر منشورة(. اسم الجامعة، اسم عنوان الرسالة بخط مائل. اًلسم األخٌر للمؤلف، اًلسم األول. )التارٌخ(. 
 الكلٌة.  

 رسالة دكتوراه. اسم الجامعة، اسم الكلٌة.  عنوان الرسال بخط مائل. . )التارٌخ(. اًلسم األخٌر للمؤلف، اًلسم األول
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