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يتوقع من رسالة املاجستري أو أطروحة الدكتوراه أن تتضمن معلومات جديدة مقدمة ألول 
مرة تتميز بدرجة عالية من الدقة والوضوح بحيث يتوقع من الطالب أن يتبع منهجية علمية دقيقة يف 
 وير ومتابعتها.  فهمها  من  املختص  القارئ  متكن  صحيحة  علمية  بلغة  يكتبها  وأن  إليها،  الوصول 
عىل  للتأكيد  حمكمة  علمية  جملة  يف  للنرش  قابليتها  هو  اجلامعية  الرسائل  جودة  معايري  أحد  أن  البعض 
الرسالة  كتابة  تتطلب  وعليه  نرشها.  عند  العلمية  البحوث  من  املتوقعة  اجلودة  بقواعد  االلتزام  أمهية 

االلتزام بعدد من القواعد العامة منها:

1 - لغة الكتابة:
اللغوية  األخطاء  من  خالية  سليمة  علمية  بلغة  العلمية  والتقارير  اجلامعية  الرسائل  تكتب 
واملطبعية، لتسهيل عملية التواصل بني الباحث والقراء. ويتضمن ذلك الكتابة بأسلوب بسيط يستخدم 
فيه الباحث اجلمل القصرية والكلامت املبارشة مع جتنب استخدام الكلامت الزائدة واملحسنات اللفظية 
كاالستعارة والكناية واملجاز ما أمكن، وجتنب التعبريات العامية، واستخدام عالمات الرتقيم بشكل 
دقيق. ويتوقع من الباحث استخدام صيغة الفعل املضارع (املستقبيل) لألشياء التي يود القيام هبا كام 
يف  احلال  هو  كام  هبا  قام  التي  لألشياء  املايض  الفعل  صيغة  واستخدام  البحث،  خمطط  يف  احلال  هو 

الرسالة أو تقرير البحث.

2 - عالمات الرتقيم:

:( . ) Period النقطة •
الالتينية  والكلامت  األسامء  اختصار  عند  وتستخدم  التامة.  اجلملة  إلهناء  النقطة  تستخدم 

(مثال: L. S. Smith) ويف قائمة املراجع. 

• الفاصلة Comma ( ، أو , ):
تستخدم الفاصلة بني العنارص يف سلسلة من ثالثة أشياء أو أكثر (مثال: دراسة حممود، والعيل، 
وسالمة). و تستخدم للفصل بني عبارتني مستقلتني مربوطتني بحرف عطف (مثال: سيتم استخدام 
االستشهاد  عند  والسنة  املؤلف  بني  للفصل  تستخدم  و  كاليفورنيا).  أو  منيسوتا،  أو  كورنيل،  اختبار 

باملراجع (مثال: أبو عوده، 2005).

fiÎ˛a@›ó–€a
ÚÓ‡‹»€a@Úibnÿ‹€@Úflb»€a@á«aÏ‘€a



Ú”äbì€a@Ú»flbu@¿@ÚÓ»flbßa@›ˆbéã€a@Úibn◊@›Ó€Ü

10

• الفاصلة املنقوطة Semicolon (؛ أو; ):
تستخدم للفصل بني مجلتني مستقلتني غري مربوطتني بحرف عطف (مثال: اختري أفراد املجموعة 
األوىل بطريقة عشوائية؛ أما أفراد املجموعة الضابطة فقد تم اختيارها بطريقة غري عشوائية). وتستخدم 
بني مجلتني إحدامها سببٌ يف األخر (مثال: يعد الصدق من أهم خصائص التصميم اجليد؛ التصاله 
عىل  األصل  يف  حتتوي  سلسلة  يف  العنارص  بني  للفصل  وتستخدم  وتعميمها).  النتائج  تفسري  بقضية 

فواصل (مثال: السليم، 2003؛ سواملة، 2000).

:( : ) Colon النقطتان •
تستخدم النقطتان الرأسيتان بني اليشء وأقسامه، وبني الكلمة ومعناها (مثال: يتكون خمطط 
البحث من عنرصين رئيسني: املقدمة واملنهجية). وتستخدم بني مجلتني ترشح الثانية منهام األوىل (مثال: 
وتنتهي  البحثية  املشكلة  بتحديد  تبدأ  حمددة  بخطوات  يسري  املجهود  هذا  أن  م:  منظّ مصطلح  ويعني 
باستخالصات واستنتاجات حوهلا). وتستخدم يف التناسب (مثال: وكانت نسبة الذكور إىل اإلناث 

تساوي2:1)، ويف املراجع بني مكان النرش والنارش (مثال: عامن: دار املسرية للنرش والتوزيع).

:( - ) Dash الرشطة •
تستخدم الرشطة قبل اجلملة املعرتضة وبعدها (مثال: كان أحد الرواد يف حقل االختبارات 
العقلية – ويدعى تريمان – مهتامً بـ ). وتستخدم بني العدد الرتتيبي - رقامً أو لفظاً - واملعدود (مثال: 

-1مشكلة الدراسة وسياقها العام).

:( " " ) Quotation Marks (التنصيص) عالمات االقتباس •
تستخدم عالمات التنصيص املزدوجة يف حال االقتباس القصري (أقل من 40 كلمة)، ولتقديم 
وقال  (مثال:  املتن،  يف  كتاب  من  فصل  أو  مقالة  عنوان  استخدام  حال  ويف  العامية،  باللهجة  مفردة 
يتضمن  والذي  الرتبة  عايل  التفكري  إىل  املعريف  وراء  ما  التفكري  "ويعود   : 232 ص.   ،2001 حممود، 

مراقبة العمليات املعرفية والتخطيط هلا وتقويمها").

:( / ) Slash الرشطة املائلة •
تستخدم الرشطة املائلة لفصل البسط عن املقام (مثال: س/ ص)، ولتوضيح عالقة تستخدم 
كم/ساعة)،  عددية (مثال:  قيمة  عن  القياس  وحدات  تفصل  التي  وبمعنى «لكل»   ، موصوالً مركباً 

ولإلشارة إىل عمل معاد نرشه (مثال: سالمة، 1999/ 2006).
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3 - استخدام االختصارات:
مصطلح  اختصار  يف  ترغب  عندما  ولكن  االختصارات  استخدام  يف  االقتصاد  هو  األصل 
واستخدم  هاللني،  قوسني  داخل  باختصاره  مبارشة  متبوعا  مرة  أول  ظهوره  عند  بالكامل  اكتبه  ما، 

االختصار فيام بعد ذلك. 

4 - مواصفات الطباعة:
 أ ) تكون الطباعة عىل ورق أبيض A4 (White Bond Paper) قياس X 11 8.5 إنش 

(X 28 22 سم).

 ب) الطباعة عىل وجه واحد من الورق.

 12-pt Courier 12     أو-pt Time Roman  :ج) اخلط املفضل:  اللغة اإلنجليزية 
 14-Simplified Arabic       :اللغة العربية             

 د) املسافات: يُرتك مسافتان يف اللغة اإلنجليزية Double Spacing ومسافة ونصف يف 
اللغة العربية.

للهامش  سم)   3.75) ونصف  بوصة  اترك  العربية:  باللغة  املكتوبة  األعامل  اهلوامش:   هـ) 
األيمن وبوصة واحدة (2.5 سم) لبقية اهلوامش.

 و) عدد السطور لكل صفحة: ال يزيد عىل 27 سطراً ما عدا اهلوامش.

 ز) تستخدم األرقام العربية (1234567890) وال تستخدم األرقام اهلندية (١٢٣٤٥٦٧٨٩٠) 
للطباعة يف اللغتني العربية واإلنجليزية.

:Tables 5 - استخدام اجلداول
البيانات  اإلحصائية  اجلداول  وتتضمن  القراءة.  وسهلة  واضحة  اجلداول  تكون  أن  جيب 
الوصفية (األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية أو التكرارات والنسب املئوية) ونتائج التحليالت 
اإلحصائية مثل نتائج اختبار- ت ونتائج حتليل التباين  (ANOVA) وحتليل االرتباط واالنحدار 

وغريها.
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هناك عدة أسس ملراعاهتا حول تضمني الرسالة/األطروحة جدوالً أو أكثر وهي 
تشمل ما يأيت:

حيرض اجلدول إذا كان هناك رضورة له من أجل إيراد تكرارات من البيانات تربز نتيجة   أ ) 
. أو استنتاجاً واضحاً

 ب)  ال داعي لتحضري جدول إذا كان يمكن أن تكتب البيانات كتابة يف عدد من السطور 
أو املساحة أقل مما حيتاجه اجلدول.

يكون عنوان اجلدول خمترصاً ولكن شامالً وينطبق عليه ميزات عنوان الرسالة/األطروحة.  ج) 
اجلدول وحدة متكاملة بذاته وال حيتاج إىل قراءة ما يف املتن لفهمه، ولذا يراعى أن يكون   د) 
منظامً تنظيامً سهالً وأن حيول مجيع املعلومات الالزمة لفهمه، وإذا كان هناك أية اختصارات 

أو معلومات حيتاج إليها القارئ لفهم اجلدول فتورد يف مالحظات حتتية.
يوضع اجلدول يف صفحة منفصلة مبارشة بعد الصفحة التي يرد هبا ذكره يف املتن ألول  هـ) 
مرة. وإذا ذكرت أرقام أكثر من جدول يف صفحة واحدة فرتتب اجلداول الواحد تلو اآلخر 

بعد تلك الصفحة .
. ضع لكل جدول عنواناً خمترصاً وأعط كل جدول رقم متسلسالً و) 

هِ اجلدول بخط أفقي. ال تضمن اجلداول خطوطاً عامودية عىل اإلطالق وأنْ ز) 
يسقط من اجلدول أية بيانات غري رضورية مثل رقم التجربة واخلانات العرشية الكثرية إذا  ح) 

مل يكن هناك رضورة هلا.
غالب  ويف  الواحدة،  الصفحة  يف  للطباعة  به  املسموح  احلد  حدود  هي  اجلدول  حدود  ط) 

األحوال ال يزيد اجلدول يف مساحته عن صفحة واحدة (انظر النموذج 1).
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اجلدول (2)
األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء الطالبات عىل االختبار التحصييل–البعدي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدد   الطريقة
3924.35.69   التعاونية احلاسوبية

4021.35.27   التعاونية

3918.35.88   االعتيادية

11821.36.08   املجموع

:(Figures) 6 - استخدام األشكال
جيب أن تكون األشكال واضحة وسهلة القراءة. كام جيب اإلشارة إىل رقم الشكل يف النص، 
ورشح أهم معامله وما تريد أن توصله للقارئ. وهناك أسس عدة جيب مراعاهتا عند تضمني األشكال 

والصوريف العمل البحثي (انظر: النموذج رقم 2).

 أ ) استخدم األشكال والصور إذا كانت تضيف شيئاً جديدا زيادة عىل ما تقدمه اجلداول، 
أو توضح بيانات مهمة للوصول إىل نتيجة معينة.

حسب  متسلسلة  عربية  أرقاما  األشكال  وأعطِ  بأرقامها؛  األشكال  إىل  النص  يف  أرش   ب) 
ترتيب أول ظهور هلا. 

 ج) اجعل األرقام وبيانات املحورين السيني والصادي أو أية كلامت مكتوبة عىل الرسم البياين 
واضحة، وبحجم يمكن قراءته بسهولة.

 د) اجعل حدود الشكل ضمن حدود اجلزء املطبوع من الصفحة فقط.
 هـ) أعطِ كل شكل عنواناً خمترصاً، وواضحاً، ومعرباً عامّ تريد توصيله للقارئ.

نموذج رقم ١
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:(Appendices) 7 - استخدام املالحق
حتدد املالحق تفصيالت ال تتسع هلا عنارص الرسالة األخر، حيث حتتوي عىل وصف تفصييل 
تفصيالهتا  إيراد  عىل   األخر الرسالة  عنارص  هلا  تتسع  ال  التي  الرسالة /األطروحة  عنارص  لبعض 

ومنها:
 أ ) براهني النظريات واملعادالت.

 ب) برامج احلاسب املستخدمة يف الدراسة.
 ج) االستبيانات واملقاييس.

ويشار للملحق يف النص من خالل اإلشارة إىل رمزه؛ إذ تعطى املالحق الرموز أ، ب، ج، ... يف 
األعامل العربية، والرموز  ... ,A, B, C يف األعامل املكتوبة باللغة اإلنجليزية.

8 - االقتباس:
قد  وصفها  يف  الترصف  إن  بحيث  األمهية  من  درجة  عىل  أهنا  الباحث  يشعر  علمية  مادة  أي 
يكون  وقد  املصدر.  يف  متاماً  هي  كام  أي  مقتبسة؛  تقديمها  الباحث  عىل  جيب  العلمية  قيمتها  يفقدها 

االقتباس فكرة أو مقولة أو بيتاً من الشعر أو وجهة نظر حمددة. 

نموذج رقم ٢

هنية
ل امل

امليو
ات 

درج
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واالقتباس نوعان:
 Double) االقتباس القصري: نص ال يتجاوز 40 كلمة ويوضع داخل إشارات التنصيص أ . 

والصفحة. النرش  وسنة  للباحث  األخري  االسم  ويذكر   (quotation

«ويعود التفكري ما وراء املعريف إىل التفكري عايل الرتبة والذي يتضمن مراقبة العمليات املعرفية 
والتخطيط هلا وتقويمها» (حممود، ٢٠٠١، ص. ١٢٣).

أو
يتضمن  والذي  الرتبة  عايل  التفكري  إىل  املعريف  وراء  ما  التفكري  حممود (٢٠٠١) «ويعود  ويقول 

مراقبة العمليات املعرفية والتخطيط هلا وتقويمها» ( ص. ١٢٣).

ب . االقتباس الكبري: عندما يتجاوز النص 40 كلمة، اترك هامشاً إضافياً بمقدار مخسة أحرف 
من اليمني يف اللغة العربية، أواليسار يف اللغة اإلنجليزية من دون استخدام إشارات التنصيص.

وقد استخلص الرشيم والسواملة (٢٠٠٦) ما ييل:
إن استخدام أسلوب «أنجوف» لتحديد عالمة القطع يف االختبارات حمكية املرجع يعطي 
أسباب  لعدة  ذلك   ويعز أسلوب «ندلسكي».  يعطيها  التي  القطع  درجة  من  أعىل  قطع  درجة 
املحكمني،  وخلفية  «ندلسكي»،  أسلوب  طبيعة  مع  مقارنة  «أنجوف»  أسلوب  بطبيعة  تتعلق 

ومد إدراكهم للحد األدنى املقبول للتمكن أو اإلتقان (ص. ٧٤).
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أوال: نظام التوثيق يف متن البحث:
الرسالة  كتابة  خالل  هبا  االستعانة  تم  التي  املصادر  مجيع  إىل  اإلشارة  العلمية  األمانة  تقتيض 
اجلامعية وإعدادها. ويتم التوثيق يف متن النص من خالل ذكر االسم األخري للمؤلف وسنة النرش فقط. 

أما باقي املعلومات حول املصدر، فهي مدونة يف قائمة املراجع. 
وهنالك شكالن للتوثيق يف النص: 

1 - التوثيق يف بداية اجلملة: يكتب االسم األخري للمؤلف (املؤلفني) ثم سنة النرش بني قوسني يف بداية اجلملة. 
2 - التوثيق يف هناية اجلملة: يكتب االسم األخري للمؤلف (املؤلفني) ثم سنة النرش بني قوسني يف هناية اجلملة.

الفكرة من عمل واحد ملؤلف واحد:
بداية اجلملة       أكد السالمة (2004) وجود ثالثة مستويات لإلدارة باألهداف وهي ..................

هناية اجلملة        ................ حيث إن هنالك ثالثة مستويات لإلدارة باألهداف (السالمة، 2004). 
بداية اجلملة        أكد سميث (Smith, 2004) وجود ثالثة مستويات لإلدارة باألهداف وهي .........
.(Smith, 2004) هناية اجلملة         ............... حيث إن هنالك ثالثة مستويات لإلدارة باألهداف

الفكرة من عمل واحد ملؤلفني:
بداية اجلملة             أكد املحمود وسواملة (2004) وجود ثالثة مستويات للتفكري عايل الدرجة.

هناية اجلملة              ........... حيث إن هنالك ثالثة مستويات من التفكري عايل الدرجة (املحمود وسواملة، 2004). 
بداية اجلملة              أكد سميث وبراون (Smith & Brown, 2004) وجود ثالثة مستويات للتفكري عايل الدرجة.
.(Smith & Brown, 2004) هناية اجلملة             ..... حيث إن هنالك ثالثة مستويات من التفكري عايل الدرجة

الفكرة من عمل واحد لثالثة أو أربعة أو مخسة مؤلفني:
أول مرة: تكتب كل األسامء:

…………….….....…...…..………. (Cortez, Jones, Gold, & Hammond, 1998).
........................................................... (العمر، وسالمة، واملحمود، والعيل، 2003).

املرات التالية: تكتب بشكل خمترص: 
 ….............................……….………….………….…. (Cortez et al., 1998). 
..................................................................... (العمر وآخرون، 2003).

Ô„br€a@›ó–€a
’ÓqÏn€a@lÏ‹éc
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الفكرة من عمل واحد لستة مؤلفني فأكثر:
تكتب دائام ومنذ املرة األوىل باسم الباحث األخري وآخرون: 

.....................................................................................  (Cortez et al., 1999).

.................................................................................... (املحمود وآخرون ، 2001).

األفكار من أعامل خمتلفة يف نفس السنة ملؤلفني خمتلفني وأسامؤهم األخرية متشاهبة:
 يضاف االسم األول أو اختصاره لكل توثيق لتمييزه عن املصدر اآلخر كام يأيت: 

B. Jones (1998) found  .........................  R. Jones (1998) studied .......................
أشارحممد العيل (2003) إىل .............................   بني أمحد العيل (2003) أن ...........................

الفكرة من أعامل خمتلفة لنفس املؤلفني بسنوات نرش خمتلفة:
1. ......................................................................... (العيل، املحمود، السالمة، 1999).
2. ......................................................................... (العيل، املحمود، السالمة، 1998).

تصبح:
.................................................................... (العيل، املحمود، السالمة، 1998، 1999).

أفكار خمتلفة من أعامل خمتلفة لنفس املؤلفني يف نفس السنة:
1. .......................................................................... (العيل، املحمود، السالمة، 1999).
2. .......................................................................... (العيل، املحمود، السالمة، 1999).

تصبح:
1. ......................................................................... (العيل، املحمود، السالمة، 1999أ ).
2. ........................................................................ (العيل، املحمود، السالمة، 1999ب).

الفكرة من أعامل خمتلفة ملؤلفني خمتلفني:
1. األمحد، 2005   2. اليوسف، 2003   3. العيل، 2001

تصبح:
2001 ; اليوسف، 2003). ........................................................... (األمحد، 2005; العيل، 

(مع مالحظة الرتتيب حسب احلروف اهلجائية).

الفكرة من عمل ملؤسسة:
.............................................................................. (وزارة الرتبية والتعليم، 2002).
.................................................... (National Institute of Mental Health, 1999).
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أمثلة لتوثيق مرجع دون معرفة اسم املؤلف:
هنالك طريقتان مها:

1. باستخدام صورة خمترصة عن عنوان املقال أو الكتاب:
.................................................................... ("The Effects of Aspirin", 1995)
.................................................................. («قضايا معارصة يف اإلدارة العامة»، 2001).

2. نسبة املرجع إىل جمهول:
................................................................................... (Anonymous, 1999).
.............................................................................................  (جمهول، 1999).

أمثلة لتوثيق اتصال شخيص:
.......................... (H.J. Simpson, personal communication, September 29, 1999).
........................................................... (عدنان العتوم، اتصال شخيص، 12 أيلول، 2006).
ويؤكد عدنان العتوم (اتصال شخيص، 12 أيلول، 2006) أنّ ..................................................

أمثلة لتوثيق مرجع ثانوي:
Simpson and Noble (as cited in Sawyer, 1999) found ......................................
ويؤكد األمحد (املشار إليه يف سواملة، 2004) أنّ ..............................................................

ثانيًا: التوثيق يف قائمة املراجع:
الباحث،  استخدمها  التي  املراجع  حول  معلومات  توفري  إىل  املراجع  قائمة  يف  التوثيق  هيدف 
اية  املراجع  قائمة  يف  يوثق  أن  جيوز  وال  ويرس،  بسهولة  املراجع  هذه  إىل  بالوصول  لآلخرين  وتسمح 

مصادر أو مراجع مل يستخدمها الباحث أو مل ترد يف متن البحث. 

قواعد التوثيق يف قائمة املراجع:
1 - تبدأ قائمة املراجع يف الرسالة يف صفحة جديدة.

2 - أفصل املراجع العربية عن املراجع اإلنجليزية، وابدأ باملراجع العربية يف قائمة املراجع.

وعنوان  املؤلف/املؤلفني،  اسم  حيث  من  مرجع،  كل  يف  املعلومات  صحة  من  التأكد   -  3
البحث ومكان نرشه وسنة النرش وصفحات البحث ومطابقتها للتوثيق يف متن البحث.
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4 - يبدأ السطر الثاين واألسطر التي تليه للمرجع بعد مخسة فراغات عىل بداية السطر األول.
سنة  املؤلف،  التايل:  بالرتتيب  األساسية  التوثيق  عنارص  عىل  التوثيق  يشتمل  أن  ينبغي   -  5
الذي  والعنرص  منها  كل  بني  النرش.ويفصل  معلومات  العنوان،  أقواس،  داخل  النرش 

يليه نقطة.
للمؤلف  العائلة  السم  اهلجائية  احلروف  حسب  أنواعها  اختالف  عىل  املراجع  تُرتب   -  6

األول (باستثناء أل التعريف).
7 - تعامل األسامء املركبة لعائلة املؤلف أو املؤلفني وكأهنا اسم واحد عند ترتيب التسلسل 

اهلجائي للمراجع.
8 - إذا كان املؤلف مؤسسة مثل منظمة الصحة العاملية أو اليونسكو، يأخذ املرجع مكانه يف 

التسلسل اهلجائي حسب احلرف األول من اسم هذه املؤسسة.
يف   « جمهول   » اكتب  أو  املؤلف  موقع  يف  املرجع  عنوان  ضع  مؤلف،  يوجد  ال  كان  إذا   -  9
حسب  ويرتب  اإلنجليزية  األعامل  يف   «Anonymous  » ويكتب  العربية،  األعامل 

احلروف اهلجائية.
بكلمة  متبوعاً  املؤلف  موقع  يف  املحررين  املحرر/  ضع  ا،  حمررً الكتاب  كان  إذا   -  10

.(.Eds)أو ( .Ed) (حمرر)/(حمررون) داخل أقواس. وللمصادر اإلنجليزية
11 -  يف حال الصحف والنرشات واملجالت (غري الدوريات العلمية) ضع يف موقع تاريخ 

النرش: السنة والشهر واليوم.
12 -  إذا كان للدورية العلمية أعداد خمتلفة يف السنة الواحدة يبدأ كل منها بالصفحة رقم 1 ، 

ضع رقم العدد داخل أقواس بعد رقم املجلد مبارشة.
13 -  إذا تم احلصول عىل العمل من اإلنرتنت، ضع عنوان اإلنرتنت يف قائمة املراجع وتاريخ 

اسرتجاعها. 
14 -  يف حال وجود أعامل عدة منفردة لنفس املؤلف، ترتب زمنيا حسب سنة النرش من األقدم 

إىل األحدث.
األعامل  تسبق  املنفردة  األعامل  فإن  األول  املؤلف  لنفس  عدة  أعامل  وجود  حال  يف   -  15

املشرتكة.
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16 -  يف حال وجود أعامل عدة مشرتكة لنفس املؤلف األول مع مؤلفني خمتلفني، فإن احلرف 
األول من اسم عائلة املؤلف الثاين يؤخذ باالعتبار ألغراض ترتيب هذه األعامل.

17 - عند عدم وجود دار النرش أو سنة النرش أو كلتيهام، يكتب املرجع دون تاريخ أو دار 
غري  النرش  سنة  أو(  معروفة)  غري  النرش  قوسني (دار  بني  ويكتب  الواقع،  حسب  نرش 

معروفة).
الرشيف  النبوي  احلديث  أو  الكريم  القرآن  مثل  مصادر  املراجع  قائمة  18 -  ال يوثق يف 

أو االتصاالت الشخصية واإللكرتونية و توثق يف النص فقط.
19 - األصل يف كتابة البحوث االعتامد عىل البحوث األصلية وليس الفهارس والكشافات 
وليس  الثانوي  املرجع  توثيق  جيب  ثانوي  مرجع  عىل  االعتامد  وعند  وامللخصات، 

األصيل من خالل استخدام العبارة (مثال: السالمة املشار إليه يف األمحد، 2000).
املراجع  قائمة  يف  امللخص  إىل  اإلشارة  جيب  البحوث،  ملخصات  عىل  االعتامد  عند   -  20
داخل   Abstract أو  ملخص  كلمة  بكتابة  ذلك  ويتم  األصيل.  البحث  إىل  وليس 

قوسني [    ] بعد عنوان البحث.
21 - لألعامل املقبولة للنرش، ضع مكان تاريخ النرش كلمة in press أو قيد النرش.

22 - ال تعطى املراجع أرقاماً تسلسلية.

أ ) - خطوات توثيق الكتب:
1. اسم املؤلف أو املؤلفني يبدأ باسم العائلة للمؤلف األول، ثم فاصلة، ثم االسم األول 
ذلك  ويتبع  معروفاً،  كان  إذا  املؤلف  لنفس  والثاين  األول  االسم  من  األوىل  األحرف  أو 
املؤلفني  أسامء  بني  يفصل  الطريقة،  بنفس  األسامء  وبقية  والثالث،  الثاين،  املؤلف  اسم 

بحرف الواو يف حال املراجع العربية يليها نقطة.
2. سنة النرش باألرقام العربية (بني قوسني) ويتبع السنة نقطة.

3. عنوان الكتاب: يكتب العنوان كامال كام هو وارد ودون أية اختصارات. ويكتب بشكل 
أدناه  األمثلة  يف  املائل  اخلط  تلوين  .(تم  نقطة  الكتاب  عنوان  ويتبع   ،  ITALIC مائل 

ألغراض التوضيح فقط).
4. مكان النرش ثم نقطتان ثم اسم النارش يتبعه نقطة.
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أمثلة لتوثيق كتاب ملؤلف واحد
Arnheim, R. (1971). Art and visual perception (3rd ed.). Berkeley: University of 
California Press. 

اخللف، عواد. (2006). الرواة الذين ترجم هلم النسائي يف كتابه الضعفاء واملرتوكني وأخرج هلم يف سننه. إمارة 
الشارقة، منشورات جامعة الشارقة.

أمثلة لتوثيق كتاب ألكثر من مؤلف
كلمة  السابع  باالسم  ويستبدل  عادي  بشكل  األوىل  الستة  األسامء  تكتب  باحثني،  ستة  من  أكثر  له  املرجع  يكون  عندما 

.(.et al) وآخرون

Festinger, L., Riecken, H., & Schachter, S. (1956). When prophecy fails. Minneapolis: 
University of Minnesota Press. 
Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K., Peterson,R., et al. 
(1967). Nerve cells and insect behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

الثانية).  (الطبعة  وتطبيقاته  الرتبوي  النفس  علم   .(1997) أمحد.  والصامدي،  القادر  عبد  وقاسم،  حممد  البييل، 
بريوت: مكتبة الفالح.

أمثلة لتوثيق كتاب مرتجم
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: 
Norton. (Original work published 1940). 

سميث، أدام. (1999). اإلحصاء التطبيقي (أمحد السالمة، مرتجم). الشارقة: دار الكتاب اجلامعي (تاريخ النرش 
األصيل 1988).

أمثلة لتوثيق كتاب ملؤسسة- أو دون مؤلف
Institute of Financial Education. (1982). Managing personal funds. Chicago: Midwestern. 
وزارة الرتبية والتعليم. (2004). مستقبل التعليم العام يف دولة اإلمارات العربية. أبوظبي: اإلمارات العربية املتحدة. 
Experimental psychology. (1938). New York: Holt.

الكمياء العضوية. (1993). الشارقة: دار الكتاب اجلامعي.
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أمثلة لتوثيق فصل من كتاب حمرر
Rubenstein, J.P. (1967). The effect of television violence on small Children. In 
B.F. Kane (Ed.), Television and juvenile psychological development (pp. 112-
134). New York: American Psychological Society. 
عامن:  ص. 165-124).  العام (ص  النفس  علم  الرياموي (حمرر)،  حممد  يف  الذاكرة.  عدنان. (2004).  العتوم، 

دار املسرية.

ب. خطوات توثيق الدوريات:
1. اسم املؤلف أو املؤلفني: كام هو احلال يف مراجع الكتب.

2. سنة النرش داخل أقواس ( ) ثم نقطة.
3. عنوان املقال كامالً بدون أية اختصارات يتبعه نقطة. 

4. اسم املجلة التي ظهر فيها املقال، ثم فاصلة، ثم رقم املجلد، (ثم اجلزء أو العدد بني أقواس يف حال كون األجزاء غري 
تراكمية) يتبعها فاصلة، ثم أرقام صفحات املجلة يتبعها نقطة.

5. يكتب اسم املجلة ورقم املجلد بخط مائل (Italic). (تم تلوين اخلط املائل يف األمثلة أدناه ألغراض التوضيح فقط).

أمثلة لتوثيق بحث يف دورية علمية:
Sawyer, J. (1966). Measurement and prediction, clinical and statistical concepts. 
Psychological Bulletin, 66 (3), 178200-. 

خطايب، أمحد . (2006). الواقع االجتامعي وحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة يف الوطن العريب. جملة جامعة الشارقة 
للعلوم الرشعية واإلنسانية، 3(3)، 138-121. 

أمثلة لتوثيق بحث يف جملة شهرية أو أسبوعية أو يومية:
Chandler-Crisp, S. (1988, May) "Aerobic writing": a writing practice model. Writing Lab 
Newsletter, pp. 911-.
Kauffmann, S. (1993, October 18). On films: class consciousness. The New Republic, p.30. 
Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-
Urbana News-Gazette, pp. A1, A8. 

مثال لتوثيق بحث يف كشافات 
Mead, J.V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales 
that novice teachers bring with them (ERIC Document Reproduction Service 
No. ED346082). 
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أمثلة لتوثيق بحث يف أعامل مؤمتر Proceedings  أو مقدم ملؤمتر
Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: Integration in 
personality. In Nebraska Symposium on Motivation: Perspectives on motivation 
(pp. 237288-). Lincoln: University of Nebraska Press.

البندري، حممد والعتوم، عدنان. (2001). الضوابط واملعايري األخالقية التي حتكم عمل مؤسسات رعاية املعاقني 
الثاين،  كانون  املنامة، 17-15  البحرين،  جامعة  اإلعاقة،  مؤمتر  إىل  مقدمة  ورقة  اخلليجي.  التعاون  جملس  دول  يف 

.2001

 أمثلة لتوثيق رسالة ماجستري
املغريب، أمحد عبداهللا. (2006). القاعدة النحوية بني النظرية واالستـعامل: (دراسة تطبيقية من خالل سنن أيب داود ). 

رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة الشارقة.
Ali, Adnan. (1982). Anxiety and marihuana smoking behavior among college 
students. Unpublished Master Thesis, University of Southern Texas. 

أمثلة لتوثيق أطروحة الدكتوراه
1. Dissertation obtained from Dissertation Abstracts International (DAI):
Bower, D.L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: 
Characteristics of referring and nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts 
International, 54 (01), 534B. (UMI No. 9315947). 

2. Dissertation obtained from the university:
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a 
witness misidentifies a familiar but innocent person from a lineup. Unpublished 
Doctoral Dissertation, Cornell University. 

أو
 لد واإلبداعي  الناقد  التفكري  تنمية  يف  الرتبة  عايل  التفكري  ملهارات  تدريبي  برنامج  أثر   .(2003) موفق.  بشارة، 

طالب الصف العارش األسايس. رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة الريموك، األردن. 

 Full-Text Database :مثال للتوثيق من خالل اإلنرتنت
Schneiderman, R. A. (1997). Librarians can make sense of the Net. San Antonio 
Business Journal, 11, 58+. Retrieved January 27, 1999, from EBSCOhost 
Masterfile database. 
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Article in an Internet-only journal :مثال للتوثيق من خالل اإلنرتنت
Kawasaki, J. L., & Raven, M.R. (1995). Computer-administered surveys in 
extension. Journal of Extension, 33, 252255-. Retrieved June 2, 1999, from 
http://joe.org/joe/index.html.

Article in an Internet-only newsletter مثال للتوثيق من خالل اإلنرتنت
Waufton, K.K. (1999, April). Dealing with anthrax. Telehealth News, 3(2). Retrieved 
December 16, 2000, from http://www.telehearlth.net/subscribe/newslettr_5b.html. 

Internet technical or research reports مثال للتوثيق من خالل اإلنرتنت
University of California, San Francisco, Institute for Health and Aging. (1996, 
November). Chronic care in America: A 21st century challenge. Retrieved 
September 9, 2000, from the Robert Wood Foundation Web site: http://www.rwjf.
org/library/chrcare. 

Document created by private organization, no date  :مثال للتوثيق من خالل اإلنرتنت
Greater Hattiesburg Civic Awareness Group, Task Force on Sheltered Programs. 
(n.d.). Fund-raising efforts. Retrieved November 10, 2001, from http://www.
hattiesburgcag.org. 

Document from university-program-department :مثال للتوثيق من خالل اإلنرتنت
McNeese, M.N. (2001). Using technology in educational settings. Retrieved 
October 13, 2001, from University of Southern Mississippi, Educational Leadership 
and Research Web site: http://www-dept.usm.edu/~eda/. 
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مقدمة:
عن  للكشف  العلمي  البحث  وأسس  قواعد  تتبع  منظمة  عملية  بأنه  العلمي  البحث  يعرّف 
العالقات بني املتغريات والظواهر هبدف فهمها والتنبؤ هبا وضبطها. أن ذلك يعني أن البحث العلمي 
واستنتاجات  باستخالصات  وتنتهي  البحثية  املشكلة  بتحديد  تبدأ  ومتسلسلة  حمددة  بخطوات  يسري 

وتوصيات حول موضوع الدراسة.

التفكري  ملرحلة  وينظر  له.  والتخطيط  فيه  التفكري  مرحلة  عادة  البحث  إجراء  عملية  وتسبق 
بالنسبة لطلبة الدراسات العليا باعتبارها املرحلة التي يواجهون فيها حقيقة أن عليهم إكامل دراستهم 
طالب  عىل  ينبغي  هذه  التفكري  مرحلة  ويف  العلمية.  الشهادة  عىل  واحلصول  رسائلهم  وكتابة  العليا، 
الدراسات العليا أن يكون شامالً يف تفكريه وخآلقاً، وأن يقوم بتسجيل أفكاره حتى يستطيع العودة 
إليها الحقاً؛ إذ إن عدم كتابة الطالب أفكاره سيجعلها يف حال من التغري املستمر، وربام ينتابه اإلحساس 

بأنه ال يتقدم يف االجتاه املرغوب فيه.

وكن عزيزنا الطالب عىل يقني بأنه ستتوافر لك فرصة اختيار موضوع، واحلقيقة التي ينبغي 
وال  وحدك.  أنت  اختيارك  من  كان  إذا  الهتامماتك  مثرياً  سيكون  املوضوع  هذا  أن  هي  تدركها  أن 
عندما  بحثك  خطة  لكتابة  جاهزاً  وتكون  لذلك.  جاهزاً  تكون  أن  قبل  البحث  خطة  كتابة  يف  تتعجل 
تكون عىل معرفة بالبحوث األخر التي أجريت يف مواضيع ذات عالقة بموضوع بحثك، ولديك 
فهم واضح للخطوات التي ستقوم هبا إلجراء البحث وشعورٌ بأن لديك املقدرة والدافعية عىل تنفيذ 

خطواته األساسية. 

Research Proposal :خمطط البحث
حيتاج الباحث إىل إعداد ما يعرف بمخطط أو خطة أو مقرتح البحث بعد أن يكون قد حدد 
فرضيته  أو  سؤاله  وبنى  حوهلا  السابق  األدب  مراجعة  وأكمل  بوضوح،  وصاغها  البحثية  مشكلته 
(أسئلته أو فرضياته) البحثية املتعلقة بمشكلته. وغياب الصياغة الواضحة واملحددة ملشكلة البحث 
يعني فشل املجهود البحثي سواء أعدّ له الباحث خمططاً أم ال، وال غرابة أن يُعطى حجم املجهود الذي 
البحثي  املجهود  نصف  من  أكثر  مالئمة  صياغة  وصياغتها  البحثية  مشكلته  حتديد  يف  الباحث  يبذله 

s€br€a@›ó–€a
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بمجمله. وينصح الكثريون أن يقرأ الباحث خطط بحوث أخر، وأن حياول اإلجابة عن الكثري من 
األسئلة قبل أن يبدأ بإعداد خمطط البحث، ومن هذه األسئلة:

1 - ما املشكلة التي ينوي دراستها؟
2 - ما مصدر هذه املشكلة ؟ وهل يرتبط هبا قضايا ذات صبغة جدلية؟ 

3 - هل للمشكلة أمهية خاصة يف الوقت الراهن ؟ وملاذا؟
4 - ما الذي يقوله األدب السابق حول املشكلة؟

5 - هل هناك نقاش جارٍ أو تطورات نظرية جديدة حول املشكلة ؟
6 - ما الذي ستضيفه دراسة املشكلة إىل املعرفة احلالية يف احلقل املعريف ؟

7 - هل يمكن الوصول إىل األدب السابق ذي الصلة باملشكلة ؟
8 - ما األهداف املحددة ( األغراض ) من دراسة املشكلة ؟ 

9 - كيف سيغريّ املجهود البحثي املنوي من فهمنا الراهن للمشكلة ؟
10 - ما املنهجية األكثر مناسبة لدراسة املشكلة ؟ هل هي منهجية كمية أم نوعية ؟ 

11 - هل البيانات التي سيتم مجعها لدراسة املشكلة كمية أم نوعية ؟ 

12 - هل ستحقق املنهجية أغراض املجهود البحثي كام تم حتديدها ؟ 

13 - هل ستضمن املنهجية املقرتحة لدراسة املشكلة ثبات البحث وصدقه ؟

14 - ما املشكالت التي من املتوقع أن يواجهها املجهود البحثي ؟ وما اإلجراءات الكفيلة 
بالتغلب عليها ؟.

بعد اإلجابة عن األسئلة السابقة، يبدأ الباحث بإعداد خمططه البحثي، فام املقصود بمخطط 
ذلك  تقييم  يمكن  وهل  ؟  املخطط  هذا  عنارص  وما  البحث؟  ملخطط  الباحث  حيتاج  وملاذا  البحث؟ 
عميق  وفهم  هبا  وعي  عىل  الباحث  يكون  أن  بد  ال  مهمة  أسئلة  املعايري؟  من  عدد  ضوء  يف  املخطط 
إلجاباهتا، حتى يمكن االطمئنان إىل أن جمهوده البحثي سيؤدي يف هناية املطاف إىل إجابات صحيحة 

ودقيقة عن أسئلته البحثية و/ أو اختبار صحيح ودقيق لفرضياته البحثية. 

ما املقصود بمخطط البحث ؟
واآلليات  واالسرتاتيجيات  واإلجراءات  للطرق  التفصييل  الوصف  البحث  بمخطط  يقصد 
مربرات  مربر/  عىل  املخطط  وحيتوي  بحثية،  مشكلة  لدراسة  للتخطيط  الباحث  سيستخدمها  التي 
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للفرضيات التي يبنيها الباحث و/ أو األسئلة التي يطرحها . كام حيتوي املخطط عىل معلومات وافية 
سيجمعها،  التي   ( املشاهدات   ) البيانات  طبيعة  لتحديد  الباحث  وفقها  سيسري  التي  اخلطوات  عن 
البحثية،  املشكلة  ووضوح  بدقة  البحث  خمطط  ويبّني  حتليلها.  وطريقة  البيانات  هذه  مجع  وطريقة 
وحياول الباحث من خالل املخطط أن يقنع القارئ بأمهية هذه املشكلة وأنه يمتلك املعرفة الرضورية 
وإتباعها  املناسبة  املنهجية  تصميم  عىل  القدرة  امتالكه  إىل  إضافة  للمشكلة،  السابق  باألدب  والوافية 

لدراسة املشكلة. 
وبعبارة خمترصة يمكن القول ؛ إن خمطط البحث حياول اإلجابة عن أسئلة ثالثة هي: ما الذي 

ينوي أن يفعله الباحث؟ وملاذا يقوم هبذا اجلهد؟ وكيف سيقوم هبذا اجلهد؟

ملاذا حيتاج الباحث إىل خمطط البحث؟
خيدم خمطط البحث أغراضاً كثرية لعل من أمهها:

يساعد عىل بلورة أفكار الباحث وتنظيمها، واالحتياط لكل التفاصيل الدقيقة املتعلقة    - 1
بالدراسة، وعدم إغفال الكثري من التفاصيل املهمة.

ل عملية تقييم املجهود البحثي املقرتح من قبل الباحث نفسه ومن قبل اآلخرين. يسهّ  - 2
من  ويقلّل  الوقت،  ويوفرّ  البحثي،  املجهود  لتنفيذ  التفصيلية  لإلجراءات  وصفاً  فر  يوّ  - 3

األخطاء املكلفة، ويضمن جمهوداً بحثياً ذا جودة عالية.
يعمل عىل رسم احلدود الواضحة ملشكلة الدراسة، ويساعد الباحث عىل مداومة السري   - 1

يف تنفيذ املجهود حسب املخطط املرسوم.

ما عنارص خمطط البحث ؟ 
ختتلف عنارص خمطط البحث من خمطط إىل آخر ألسباب كثرية منها: طبيعة املشكلة البحثية، 
أنه  إال  عليه.  واملوافقة  إلقراره  املخطط  إليها  يُقدم  التي  واجلهة  املستخدمة،  البحثية  املنهجية  ونوعية 
إىل  باإلضافة  ـ  املخطط  ويتكون  الرسالة،  من  األوىل  الثالثة  الفصول  متثل  اخلطة  إن  ؛  القول  يمكن 

عنوان البحث وقائمة املراجع واملالحق ـ من ثالثة عنارص رئيسية هي(1):

جيوز يف بعض التخصصات اإلنسانية إعادة النظر يف ترتيب هذه العنارص من حيث اإلضافة أو االختصار عند الرضورة وبموافقة   (1)

جلان الدراسات العليا يف الكلية وجملس الدراسات العليا.
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أوال: خلفية الدراسة: وحتتوي عىل العنارص الفرعية اآلتية 
1 - مقدمة ترشح السياق العام واإلطار النظري الذي انبثقت منه مشكلة الدراسة. 

2 - حتديد مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها و/ أو فرضياهتا.
3 - صياغة أمهية املشكلة ودالالهتا

4 - تعريف املصطلحات أو املتغريات الرئيسة
5 - حتديد االفرتاضات إن وجدت 

6 - حتديد املحددات إن وجدت 

ثانيا: الدراسات السابقة.
: املنهجية: وتتضمن العنارص الفرعية اآلتية أو بعضها حسب طبيعة البحث:  ثالثاً

1 - املجتمع والعينة.
2 - األدوات و املواد واألجهزة.

3 - اإلجراءات.
4 - املنهج والتصميم واملعاجلات اإلحصائية للبيانات.

حتتوي خطة البحث اجليدة عىل الفصول الثالثة األوىل من الرسالة. إذ تبدأ بعرض معلومات 
السابقة(الفصل  الدراسات  مراجعة  ثم  األول)،  (الفصل  البحث،  ومشكلة  املوضوع  خلفية  عن 
الثاين)، ثم حتديد منهج البحث(الفصل الثالث). وتكتب خطة البحث بصيغة الفعل املستقبيل، وعند 
كتابة الرسالة بصورهتا النهائية يتم تغيري الفعل من صيغة املستقبل إىل صيغة الفعل املايض. وحتتوي 

الصفحات اآلتية وصفاً خمترصاً لكل عنرص من عنارص املخطط: 

العنوان:
ينبغي أن يُعطي العنوان للقارئ فكرة واضحة وخمترصة ودقيقة ومشوقة عن مشكلة الدراسة 
أحكام  عىل  تنطوي  التي  املصطلحات  من  وخيلو  الرئيسية،  ومتغرياهتا  جمتمعها  يبني  أي  املقرتحة؛ 
البحثي  املجهود  بغرض  دقيقاً  توقعاً  القارئ  عند  ويبني  بالعواطف،  مشحونة  أو  غموض  أو  قيمية 
يأيت  وقد  أسئلتها.  عن  اإلجابة  أو  دراسته  فرضيات  الختبار  الباحث  هبا  سيقوم  التي  وباإلجراءات 
العنوان عىل شكل مجلة إخبارية أو عىل شكل مجلة استفهامية يقدرها البعض بأهنا ال تتجاوز 15 كلمة. 

كام جيب أن يظهر العنوان باللغتني العربية واإلنجليزية عىل ورقة الغالف . 
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املقدمة :
ينبغي أن تعمل مقدمة املخطط عىل شد انتباه القارئ ملشكلة البحث واهتاممه هبا. ومن الرضوري 
أن ترشح املقدمة السياق العام للمشكلة من خالل ربطها باملعرفة املتوافرة يف جماهلا والتعرض ألهم 
النظريات املفرسة للظاهرة قيد الدراسة ووصف أشكال الظاهرة وأنواعها وخصائصها وأمهيتها. أي 
ينبغي التعريف بموضوع البحث وإبراز أهم عنارصه والتطورات النظرية التي حدثت عليه، والنقاش 

الدائر حوله بحيث تتبني أمهية الدراسة وتربز احلاجة إلجرائها. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها و/ أو فرضياهتا:
تعد صياغة املشكلة اجلزء األهم يف خمطط البحث؛ فإذا ما نجح الباحث يف صياغة مشكلته 
م .  البحثية صياغة واضحة ودقيقة ومبارشة، أمكنه السري يف بقية املجهود البحثي بشكل سلس ومنظّ
فاً عىل األدب السابق للمشكلة، وتفاعل  وتتطلب الصياغة الدقيقة ملشكلة البحث اطالعاً واسعاً ومكثّ
مع الظاهرة التي يرغب الباحث يف دراستها. وغالبا ما تنطوي صياغة املشكلة عىل وصف لالحساس 
ل إىل املشكلة وتعرّف عىل عنارصها وأدرك أمهيتها- ووصف  باملشكلة - أو بلغة اخر ؛ كيف توصّ
الدراسة  هذه  من  الغرض  أن  أو  إىل ......  الدراسة  هذه  هدفية (هتدف  عبارة  صورة  عىل  لعنارصها 
هو....................). وقد يكون للمشكلة هدف واحد عام أو جمموعة أهداف جمتمعة، كام يمكن 

جتزئة اهلدف العام إىل جمموعة من األهداف الفرعية. 

كثري  يف  املالحظ  ومن  األسئلة،  أو  الفرضيات  عىل  إما  البحث  خمطط  من  اجلزء  هذا  وحيتوي 
إحصائية  وفرضيات  أسئلة  عىل  حتتوي  أهنا  العليا  الدراسات  طلبة  يعدها  التي  البحث  خمططات  من 
يف  والفرضيات  األسئلة  بني  الوحيد  االختالف  إنّ  إذ  له،  مربر  ال  تكرار  عنه  ينشأ  مما  واحد،  آن  يف 
من  متشاهبان  ولكنهام  إخبارية  مجل  والفرضيات  استفهامية  مجل  األسئلة  أن  هو  احلاالت  هذه  مثل 
حيث املضمون، ومن األنسب أن تكون األسئلة بحثية وليست إحصائية اي أهنا ال ترتبط بدالالت 
إحصائية، أما الفرضيات فيجب أن تكون إحصائية، فعىل سبيل املثال يكون السؤال البحثي : هل تؤثر 
طريقة التدريس يف التحصيل باللغة العربية ؟ وتكون الفرضية: « ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 
يف أوساط التحصيل عند مستو الداللة 0.05 بني املجموعة التي درست بطريقة « أ » واملجموعة 

التي درست بطريقة « ب » هي الفرضية اإلحصائية الصفرية.

ومن املعروف أن استخدام األسئلة قد يكون أكثر مالءمة من استخدام الفرضيات يف املجهودات 
البحثية املسحية والوصفية، يف حني يكون استخدام الفرضيات أكثر مالءمة من األسئلة يف البحوث 
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الستخدام  جمال  يوجد  فال  النوعية  البحوث  يف  أما  االسرتجاعية.  وغري  التجريبية  وشبه  التجريبية 
الفرضيات اإلحصائية ويكتفى باألسئلة. 

واألسئلة البحثية قد تكون بعدة أشكال هي:
أسئلة وصفية: مثل: ما هي املشكالت االكاديمية التي يعاين منها طلبة جامعة الشارقة؟   - 1
نحو  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الثانوية  املدارس  معلمي  اجتاهات  هي  ما  أو 

التعليم املهني؟.
أسئلة عالقات: مثل: ما عالقة التحصيل الدرايس لطلبة اجلامعة مع مستو دافعيتهم   - 2

لإلنجاز؟ أو ما أثر عدد ساعات املذاكرة لطلبة اجلامعة عىل حتصيلهم األكاديمي؟.
جلنس   يعز الشارقة  جامعة  طلبة  أداء  يف  فروق  يوجد  هل  مثال:  الفروق:  أسئلة   - 3
جلنس   تعز اإلنجاز  ودافعية  التحصيل  بني  العالقة  يف  فروق  يوجد  هل  أو  الطلبة؟ 

الطلبة؟.

والفرضية اإلحصائية عبارة عن ادعاء أو زعم للباحث حول معلم أو أكثر ملجتمع أو أكثر من 
املشاهدات (وسط املجتمع أو انحرافه املعياري أو معامل االرتباط بني متغريين يف ذلك املجتمع...... 
لعمل  احلاجة  النتفت  كذلك  كانت  لو  إذ  عادة،  معلومة  غري  املجتمع  معامل  أن  املعروف  ومن  الخ ). 
منهام  التحقق  يمكن  ال  صحتها  عدم  أو  االدعاءات  هذه  صحة  أن  كام  حوهلا،  فرضيات)  ادعاءات ( 

بشكل يقيني وإنام بشكل احتاميل.

متكاملة  نظرية  خلفية  إىل  يستند  وإنام  فراغ  من  ينشأ  ال  الفرضية  بناء  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
تبلورها املراجعة الرصينة لألدب السابق. والفرضية اجليدة يتم صياغتها صياغة دقيقة وحمددة سواء 
متغري  يف  متغريات  او  ملتغري  تأثري  حول  أو  متغريات)  بني  متغريين (عالقات  بني  عالقة  حول  كانت 
أو متغريات أخر، أو حول فروق يف األداء بني جمموعات مرّت بظروف (معاجلات) خمتلفة، وهي 

باإلضافة إىل ذلك كله ينبغي أن تكون قابلة لالختبار باستخدام االختبار اإلحصائي املالئم.

يوجد  ال  (مثال:  أثر  أو  عالقة  أو  فروق  وجود  نفي  خالل  من  صفرية  تكون  قد  والفرضية 
فروق ذات داللة احصائية 05. يف حتصيل طلبة جامعة الشارقة تعز جلنس الطلبة) أو بديلة تؤكد 
جامعة  طلبة  حتصيل  يف  إحصائية 05.  داللة  ذات  فروق  يوجد  أثر (مثال:  أو  عالقة  أو  فروق  وجود 

الشارقة تعز جلنس الطلبة).
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تعريف املصطلحات:
يعقب حتديد املشكلة يف خمطط البحث جزء خاص بتعريف املتغريات (أو املفاهيم أو املصطلحات 
أو البنى والرتاكيب) التي تشري إليها الفرضيات أو األسئلة. والتعريفات نوعان: األول قامويس يُعنى 
يُعنى  إجرائي  والثاين  منه،  املقصود  إليضاح  الرتكيب)  أو  املفهوم  أو  للمتغري (  االصطالحي  باملعنى 
معاجلته  أو  كميا  الرتكيب)  أو  املفهوم  املتغري (أو  لقياس  ستستخدم  التي  واإلجراءات  بالعمليات 
للمتغري  القامويس  التعريف  وتناغم  انسجام  عىل  التأكيد  يتم  أن  بمكان  األمهية  ومن  تناوله.  أو 

أو املفهوم أو الرتكيب والتعريف اإلجرائي له. 

االفرتاضات :
وهي حقائق مهمة، من املفرتض أن تكون صحيحة دون التحقق من ذلك امربيقيا، عىل الباحث 
العمليات احلسابية األربعة ألطفال  حتديدها وذكرها. فعند إجراء دراسة مثال حول تعليامت لتعليم 

الروضة، يمكن االفرتاض أن مجيع أطفال الروضة مل يتلقوا تدريبا عىل مثل هذه التعليامت يف البيت.

دات: املحدّ
وهي العوامل التي قد تؤثر عىل نتائج الدراسة وقابليتها للتعميم عىل جمتمع الدراسة مما يتطلب 
تبقى  حتى  أو  التكاليف  خلفض  واحدة  مدرسة  يف  الدراسة  إجراء  ذلك  ومثال  وذكرها.  حتديدها 
الدراسة ممكنة، أو صغر حجم العينة، أو طول مدة الدراسة، أو ما يتصل بأداة مجع البيانات من عيوب 

يف ثبات البيانات وصدقها.
قيّم مد جدية تأثري  دات برصاحة ووضوح حتى يستطيع القارئ أن يُ وينبغي وصف املحدّ
دات قد تكون أحيانا قاسية جدا إىل  دات يف نتائج الدراسة، ومن املهم التنبّه إىل أن هذه املحدّ هذه املحدّ

الدرجة التي جتعل نتائج الدراسة واستنتاجاهتا أو بعضها غري صحيحة. 

أمهية املجهود البحثي ودالالته:
بالرغم من أمهية البيانات اإلمربيقية حول مشكلة الدراسة، فإنّ مجع البيانات أو توليدها ليس 
غاية املجهود البحثي، وعىل الباحث الذي يعدّ خمطط البحث أن يوضح ما هو متوقع أن يولّده املجهود 
الدراسة  مشكلة  حول  للمعرفة  الراهنة  باحلالة  املعرفة  تلك  صلة  وحتديد  جديدة،  معرفة  من  البحثي 

(أهي إضافة إليها أم تعديل عليها أم حتقق منها أم دحض وتفنيد هلا). 
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وحموري  هام  غرض  هو  قائمة  معرفة  من  التحقق  أو  جديدة  معرفة  توليد  أن  من  وبالرغم 
عىل  الوحيدة  الداللة  ليس  وهو  نسبي  مفهوم  املعرفية  اإلضافة  فإن  البحثية،  املجهودات  من  للكثري 
أمهية املجهود البحثي وداللته. ومن املفرتض أن حيتوي خمطط البحث يف هذا اجلزء منه عىل توضيح 
هذه  ستؤثر  وكيف  منفعتها،   ومد هلا  العملية  والقيمة  البحثي  املجهود  من  املتوقعة  للمخرجات 
املخرجات عىل املامرسات ذات الصلة بمشكلة الدراسة. وقد يكون يف اإلجابات عن األسئلة التالية 

ات تلك الدراسة: الكثري من الدالئل عىل أمهية دراسة املشكلة البحثية ومربرّ

ما التأثري املتوقع لنتائج الدراسة يف املامرسات الرتبوية القائمة؟  - 1
هل من املتوقع أن تُستثمر نتائج الدراسة وتوظف يف برامج قائمة أو طرق مستخدمة؟  - 2

هل ستساعد نتائج الدراسة عىل اختاذ قرارات بشأن بدائل متنافسة ؟  - 3
كيف سيتم تنفيذ توصيات الدراسة؟ وهل ستسهم يف توليد جتديدات مهمة؟  - 4

كيف ستوظف وتُستثمر نتائج الدراسة يف املشهد الرتبوي ؟  - 5

مراجعة األدب السابق:
املرجعي  اإلطار  البحث  خمطط  يف  السابق  األدب  حول  الباحث  يعدها  التي  املراجعة  تصف 
واخللفية النظرية ملشكلة الدراسة، وينبغي أن تكون املراجعة تفصيلية وشاملة لتوفري الوقت يف كتابة 
الذين  اآلخرين  من  ولتتعلم  املعلومات  عىل  للحصول  املناسب  الوقت  هو  وهذا  بعد.  فيام  الرسالة 
سبقوك. وبام أنك ستقوم باملراجعة يف وقت ما، فمن األفضل أن تقوم هبا اآلن علام بأنه ال يوجد ما 
رف هذه املراجعة القارئ  عّ يمنع من إضافة دراسات جديدة عندما تكتب الرسالة بصورهتا النهائية. وتُ
بمصادر املعرفة حول املشكلة، كام توفر هذه املراجعة التربير املقنع لدراسة املشكلة . وال بد أن تغلب 
وللمراجعة  الشائعة.  السطحية  املعاجلة  عن  متاماً  تبتعد  وأن  التفسريية،  النقدية  املعاجلة  املراجعة  عىل 

التي يعدها الباحث لألدب السابق يف خمطط البحث أغراض عديدة لعل من أمهها:
جتنب اإلعادة غري املقصودة لبعض الدراسات السابقة.  - 1

يوثّق الباحث املجهودات البحثية السابقة التي أوصلت املعرفة حول مشكلة الدراسة   - 2
إىل ما هي عليه.

وإطارها  الدراسة  ملشكلة  وفهمه  معرفته  عمق  عىل  املراجعة  خالل  من  الباحث  يدلّل   - 3
النظري.
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يدلّل الباحث عىل قدرته عىل تقييم األدب السابق ذي الصلة باملشكلة ونقده.  - 4
لألدب  وأمهية  داللة  ذات  معرفة  سيضيف  املقرتح  البحث  أن  القارئ  الباحث  يقنع   - 5

النظري حول املشكلة.

وهناك جمموعة من النقاط من املهم تذكرها يف إعداد املراجعة:
قواعد  أو  املكتبة  يف  املتوفرة  اجلامعية  الرسائل  وكشاف  الدوريات  فهارس  راجع   - 1

البيانات العاملية والعربية. 
اخرت الدراسات التي ترتبط ارتباطا مبارشا باملشكلة مدار البحث.  . 2

خلص نتائج الدراسات بحيث تكون صلتها باملوضوع واضحة.  . 3
عىل  يعتمد  ذلك  ألن  مراجعتها؛  يتم  التي  الدراسات  لعدد  سحري  رقم  يوجد  ال   . 4

املوضوع وحجم البحوث السابقة ذات الصلة املبارشة.
افحص بدقة االختالفات يف نتائج الدراسات السابقة وتفسرياهتا املمكنة.   . 5

حاول أن تظهر املجال البحثي الذي تراجعه بوصفه حالة بحثية غري مكتملة البحث   . 6
وأنه بحاجة إىل املزيد من البحث.

وفر خالصة للمراجعة تربز النقاط األكثر أمهية لبحثك.  . 7
حدد مكانة بحثك املقرتح وموقعه بني الدراسات السابقة.  . 8

ويف حالة وجود عدد كبري من الدراسات السابقة بحكم غزارة البحث يف املوضوع أو تشعب 
متغرياته، فمن األفضل تنظيم هذا الفصل يف أجزاء أو عنارص مستخدما عناوين فرعية لذلك. وتعد 

أفضل طريقة لتجزئة الفصل إىل أجزاء اعتامدا عىل متغريات الدراسة أو عنارص املشكلة. 

املجتمع والعينة:
قد يكون جمتمع الدراسة وعينتها موادا أو كتباً أو خمطوطات، وقد تشمل عينات برشية حسب 
طبيعة البحث. وحيتو هذا اجلزء عىل معلومات عن املشاركني يف الدراسة فيام يتعلق بعددهم، ومن 
املجموعة  خصائص  اخلصائص  هذه  تعكس  وكيف  خصائصهم  وما  اختيارهم،  تم  وكيف  أتوا  أين 
الكرب التي اختريوا منها، وما نسبتهم إليها. وختتلف طريقة اختيار العينة يف دراسة نوعية عن طريقة 
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اختيارها يف دراسة كمية، فعينات الدراسات النوعية عادة صغرية وغري ممثلة وإنام هي غرضية، بمعنى أن 
معيار اختيار املشاركني يف الدراسة هو مد غنى املعلومات التي لدهيم حول الظاهرة املدروسة وليس 
متثيلهم ملجتمع ذي خصائص حمددة. أما عينات الدراسات الكمية فهي عادة كبرية وممثلة للمجتمع 
املأخوذة منه حتى تكون االستنتاجات حول ذلك املجتمع من بيانات العينة دقيقة وصحيحة. ويطرح 
واحلقيقة  الكمية،  الدراسات  يف  للدراسة  األصيل  املجتمع  من  املطلوب  العدد  حول  عادة  السؤال 
وتقنياهتا  الدراسة  منهج  عىل  يعتمد  ذلك  ولكن  موجودة،  غري  السؤال  هذا  عن  القاطعة  اإلجابة  أن 

اإلحصائية وطبيعة مكونات املجتمع من حيث كوهنا برشية او مادية.

األدوات واملواد واألجهزة:
يصف هذا اجلزء من خمطط البحث املقاييس أو األدوات أو املواد واألجهزة التي سيستخدمها 
الباحث جلمع البيانات ملجهوده البحثي، أو بعبارة أخر حتويل املتغريات التي تشري إليها فرضيات 

دراسته إىل أرقام (مقادير). 
ها آخرون ملجهودات  وقد يستخدم الباحث أدوات ومقاييس واختبارات موجودة، أي طورّ
بحثية سابقة، ويف مثل هذه احلالة عىل الباحث أن يعطي معلومات تفصيلية ووافية حول مد مالءمة 
هذه األدوات جلمع بيانات دراسته، ومد مالءمتها خلصائص األفراد املشاركني يف الدراسة. أضف 
إىل ذلك، املعلومات عن ثبات األدوات وصدقها وكيفية إدارهتا وطريقة تصحيحها، وما تعنيه العالمة 
الباحث  إعداد  من  األداة  كانت  إذا  أما  األداة.  لفقرات  الدراسة  يف  مشارك  كل  استجابة  ترتجم  التي 
فيجب يف هذه احلالة إعطاء معلومات كاملة عن إجراءات وخطوات بنائها، وما الذي تقيسه، وكيف 
بيانات  مجع  يف  لألداة  النهائي  االستخدام  قبل  وذلك  إمربيقيا  وصدقها  ثباهتا  عىل  الباحث  سيدلّل 
الدراسة. وإذا ما تعددت األدوات التي سيستخدمها أو يطورها الباحث، فعليه أن يعطي معلومات 

خاصة عن كل أداة بشكل منفصل وبنفس التفصيل الذي أشري إليه أعاله.
يتم  أو  موجودة  تكون  قد  وأجهزة  مواد  استخدام  إىل  األحيان  بعض  يف  احلاجة  تنشأ  وقد 
تطويرها بشكل خاص للمجهود البحثي املقرتح. ويف هذه احلالة عىل الباحث أن يقدم وصفاً مفصال 
باملواد واألجهزة والكتيبات واألدلة والربامج احلاسوبية والرزم التعليمية وبعض األجهزة التعليمية 
ل عىل الغرض من استخدام هذه املواد  املنوي استخدامها يف خمطط البحث. وحيتوي الوصف املفصّ
واألجهزة وموقعها من الدراسة، واإلطار النظري الذي استند إليه الباحث عند اختيارها أو تطويرها. 
مة إىل الدرجة التي  ومن املهم بمكان أن يتم إعداد أو بناء أو تطوير هذه املواد واألجهزة بطريقة منظّ
إذا  مستقل  بشكل  استخدامها  أو  املواد  هذه  بناء  بإعادة  الباحث،  غري  اآلخرين،  للمهتمني  تسمح 

رغبوا يف ذلك.
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اإلجراءات:
هنايته  حتى  البحثي  املجهود  بداية  من  اتباعها  سيتم  التي  اخلطوات  مجيع  اإلجراءات  تصف 
ودقيقا  تفصيليا  وصفا  اجلزء  هذا  يف  الباحث  ويعطي  اخلطوات.  هذه  فيه  حتدث  الذي  وبالرتتيب 
ذلك  يف  بام  األدوات  إدارة  وإجراءات  الدراسة،  يف  املشاركني  الختيار  استخدامها  يتم  التي  لآلليات 
متى وكيف، واإلجراءات التي يتّبعها يف تصميم التجارب (إن وجدت) وإنجازها إذا كانت الدراسة 
كانت  إذا  والشواهد  األدلة  مجع  وإجراءات  مسحية،  الدراسة  كانت  إذا  املسح  وإجراءات  جتريبية، 

الدراسة تارخيية، وإجراءات التمحيص الداخيل واخلارجي لألدلة والشواهد التارخيية. 

املنهجية:
وباختالف  البحثية  املشكالت  باختالف  البحث  خمطط  من  اجلزء  هذا  حيتويه  ما  خيتلف 
املنهجيات املستخدمة يف دراسة املشكلة البحثية. ففي دراسة جتريبية مثال، حيتوي هذا اجلزء عىل وصف 
للتصميم التجريبي للدراسة، يف حني يمكن يف دراسة مسحية أو وصفية مجع التصميم واإلجراءات 
يف جزء واحد. كام خيتلف ما حيتويه اجلزء اخلاص باملنهجية يف دراسة نوعية عام حيتويه يف دراسة كمية. 
وبشكل عام حيتوي اجلزء اخلاص باملنهجية يف خمطط البحث عىل وصف مفصل لكيفية إجراء املجهود 
البحثي. ومن املعايري املعروفة لوضوح منهجية الدراسة واكتامهلا هو اإلجابة عن السؤال التايل: هل 
املخطط  من  اجلزء  هذا  يقرأ  أن  بعد  بحثه  املنوي  البحث  بإجراء  يقوم  أن  مدرّب  آخر  باحث  يستطيع 
؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم فهذا يعني أن هذا اجلزء مكتمل ويبني خطوة بخطوة العمليات املطلوب 
اتباعها من قبل شخص آخر إلعادة الدراسة حتت نفس اإلجراءات. وحيتوي اجلزء اخلاص باملنهجية 
منها،  اختريوا  التي   الكرب واملجموعة  الدراسة  يف  املشاركني  عن  معلومات  عىل  البحث  خمطط  يف 

واألدوات والتصميم واإلجراءات واملواد واألجهزة واملعاجلة اإلحصائية. 

التصميم:
يمكن تعريف تصميم الدراسة بأنه جمموعة اخلطط واإلجراءات واآلليات واالسرتاتيجيات 
التي يضعها الباحث لتنفيذ املجهود البحثي كي حيقق غرضني: األول إجابة أسئلة الدراسة أو اختبار 
فرضياهتا، والثاين ضبط التباين. ولضبط التباين ثالثة معان قد تكون خمتلفة ولكنها متكاملة: املعنى 
األول يتعلق بقدرة التصميم عىل تضخيم تباين املتغري/ املتغريات ذات األمهية اجلوهرية للباحث أي 
تباين  عزل  أو  إلغاء  عىل  التصميم  بقدرة  يتعلق  الثاين  واملعنى  ال،  أم  كانت  جتريبية  املستقلة  متغرياته 
املتغريات اخلارجية أو الدخيلة أو املنافسة ملتغريات الباحث املستقلة، أما املعنى الثالث فيتعلق بالتقليل 

ما أمكن من تباين األخطاء العشوائية وبشكل خاص أخطاء القياس. 
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وختتلف خصائص التصميم للمجهود البحثي باختالف الفرضيات التي من املتوقع اختبارها 
الظروف  تفرضها  التي  واملحددات  دراستها،  يتم  التي  املتغريات  وطبيعة  إجابتها،  املتوقع  األسئلة  أو 
واختبار  أو/  دراسته  أسئلة  إجابة  عىل  الباحث  البحثي  للمجهود  املالئم  التصميم  ويساعد  العملية. 
فرضياهتا بأكرب درجة من الصدق والدقة وبأقل تكلفة ممكنة. والتصميم اجليد جيعل الباحث أكثر ثقة 
ببياناته واستنتاجاته، فالتصميم هو الذي يقود عملية مجع البيانات وكيفية مجعها، وكيف يتم حتليلها، 

وهو هييئ يف الوقت نفسه لالستنتاجات أو االستخالصات املتوقعة من حتليل البيانات.

ومن املعايري املهمة لتقييم التصميم ملجهود بحثي مايأيت :
قدرة التصميم عىل توفري اإلجابات الصحيحة والدقيقة ألسئلة الدراسة و/أو االختبار   . 1

الدقيق لفرضياهتا.
قدرة التصميم عىل ضبط التباين باملعاين الثالثة التي أشري إليها سابقا.  . 2

قدرة التصميم عىل حتقيق الصدق الداخيل والصدق اخلارجي للمجهود البحثي.  . 3

حتليل البيانات:
للبيانات  املقرتح  التنظيم  حول  وافية  معلومات  عىل  البحث  خمطط  حيتوي  أن  الرضوري  من 
وطريقة حتليلها إحصائيا. ومن املهم يف هذا السياق إدراك العالقة اهلامة بني فرضية /فرضيات الباحث 
أو أسئلته وتصميم البحث والطرق اإلحصائية املقرتحة لتحليل البيانات. ففرضية/فرضيات الباحث 
يفرض  بدوره  والذي  وخصائصه،  البيانات  جلمع  املناسب  التصميم  نوع  تفرض  التي  هي  أسئلته  أو 
البحث  خمطط  يبني  أن  املفرتض  ومن  الخ.  للبيانات...  املناسبة  اإلحصائي  التحليل  طرق  أو  طريقة 
املجموعات  عدد  من:  بكل  االختيار  هذا  يتأثر  وكيف   ،أخر دون  للتحليل  طريقة  اختيار  تم  ملاذا 
حتليل  سيجري  التي  املتغريات  وعدد  املجموعات،  هذه  كل  ستتشّ وكيف  الدراسة،  يف  (املعاجلات) 
 مد آخرا  وليس  وأخريا  نسبي )  فئوي،  رتبي،  اسمي،  املتغريات (  تلك  قياس  ومستويات  بياناهتا، 
استجابة البيانات التي سيتم حتليلها لالفرتاضات اإلحصائية املتعلقة بمستويات القياس أو خصائص 

التوزيع... الخ .

وقد يكون من املهم التذكري بأن طريقة حتليل البيانات النوعية، التي غالبا ما تكون عىل شكل 
ألفاظ وكلامت وصور ونصوص ختتلف بشكل جوهري عن طريقة حتليل البيانات الكمية، إذ توصف 
طريقة حتليل البيانات النوعية بشكل عام بأهنا استقرائية حياول من خالهلا الباحث أن يصل إىل املعاين 
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الدراسة.  يف  املشاركون  األفراد  ويدركها  ويسمعها  يراها  كام  اللفظية  البيانات  حتتوهيا  التي  واملغازي 
ويعمل الباحثون النوعيون عادة عىل تفتيت بياناهتم النوعية وجتزئتها ثم إعادة تركيبها يف بناء أو تركيب 

جديد يبلور املعاين واملغازي التي تتضمنها.

ويطلق عىل اآللية التي يتم من خالهلا اختبار الفرضيات اإلحصائية حول معلم/ معامل جمتمع/ 
جيب  وما  عديدة،  اإلحصائية  واالختبارات   ،Statistical Test اإلحصائي   باالختبار  جمتمعات 
التذكري به يف هذا السياق أن لكل اختبار إحصائي عدداً من االفرتاضات حول البيانات (املشاهدات) 
عىل  يعاب  ما  وكثريا  االفرتاضات.  هلذه  البيانات  استجابة  وينبغي  االختبار،  إجراء  يف  تستخدم  التي 
الباحثني قلة اهتاممهم بالتأكد من استجابة البيانات (املشاهدات) التي جيمعوهنا يف جمهوداهتم البحثية 

لالفرتاضات الرضورية لصحة االختبار اإلحصائي ودقته.

قائمة املراجع:
حيتوي خمطط البحث عىل قائمة باملراجع األولية والثانوية التي رجع إليها الباحث فقط (أشري 
تعليامت  وفق  القائمة  هذه  وتنظم  البحث.  ملخطط  إعداده  أثناء  ويف  قبل  البحثية)  اخلطة  متن  يف  اليها 

الفصل الثاين من هذا الدليل.

املالحق:
من  نوعا  تولّد  قد  والتي  للمخطط،  املكملة  أو  اإلضافية  املعلومات  مجيع  املالحق  يف  يوضع 
احلاجة  تنشأ  عندما  البحث  خطة  هناية  إىل  اجلزء  هذا  ويضاف  فيه،  وضعت  لو  فيام  االستمرارية  عدم 

إىل ذلك.

تقييم خمطط البحث (مسؤولية الطالب واملرشف)
عندما يتقدم أحد طلبة الدراسات العليا بمخطط مقرتح ملجهوده البحثي من أجل استكامل 
متطلبات درجته العلمية، تقوم جلنة من أعضاء هيئة التدريس يف القسم املعني عادة بمراجعة املخطط 
وأمهيتها  الدراسة  مشكلة  عىل  اجللسة  هذه  يف  الرتكيز  ويتم  علنية.  جلسة  يف  الطالب  مع  ومناقشته 
وصلتها بتخصص الطالب، وعىل عمق معرفته بامليدان املعريف للمشكلة وباملنهجية املقرتحة لدراسة 
املشكلة، وعىل مد تكامل األجزاء املختلفة ملخطط البحث وتناغمها. ويمكن القول بشكل عام ؛ إنّ 

تقييم املخطط ينصب عىل أمرين رئيسني: 
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األول: أمهية مشكلة البحث املقرتح وداللتها واإلسهام املتوقع من دراستها يف:
توليد معرفة أصيلة ذات صلة باملشكالت الراهنة.  - 1

توليد معرفة أصيلة تضاف إىل النظريات املعروفة يف ميدان املشكلة.  - 2
تطوير أدوات و/ أو منهجيات ختدم املامرسات القائمة و/ أو املجهودات البحثية.  - 3

إجياد حلول ملشكالت قائمة يف املد القصري واملد الطويل.  - 4

الثاين: جودة املجهود البحثي املقرتح من حيث:
معرفة الطالب وعمق هذه املعرفة باألدب السابق ذي الصلة باملشكلة .  - 1

املشار  الطرق  وفق  املقرتح  البحثي  باملجهود  السابقة  البحثية  املجهودات  صلة  درجة   - 2
اليها سابقا.

مد مالءمة تصميم البحث املقرتح ودرجة شموليته.  - 3
مد مالءمة املنهجية املقرتحة بام يف ذلك األدوات واإلجراءات.  - 4

مد مالءمة التحليالت اإلحصائية املقرتحة.  - 5
فرص إنجاز الطالب للبحث املقرتح بنجاح كام هو خمطط لذلك.   - 6

وينصح طالب الدراسات العليا وباالتفاق مع مرشفه القيام بعملية تقييم ذايت ملرشوع بحثه 
قبل التقدم به لقسمه ومناقشته العلنية، ومن ثم رفعه إىل جملس الدراسات العليا إلقرار النهائي. 
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ألول  مقدمة  جديدة  معلومات  تتضمن  علمية  نرشة  الدكتوراه  أطروحة  أو  املاجستري  رسالة 
التي  والتجارب  املالحظات  تقييم  من  املجال  نفس  يف  املختصني  متكن  معلومات  علـى  وحتتوي  مرة 
قام هبا الباحث، ومتكينهم مــن إعادة التجارب واإلجراءات واحلصول عىل نفس النتائج التي توصل 
إليها، ومن ثم تأكدهم من صحة االستنتاجات املستندة إىل نتائــــج البحث، إضافة إىل ذلك فال بد 

أن تكتب الرسالة أو األطروحة بلغة علمية صحيحة متكن القارئ املختص من فهمها ومتابعتها . 
وباختصار ال بد أن تكون حمتويات الرسالة أو األطروحة جديدة، وصحيحة، ومهمة، ومفهومة. 

وعليه تتطلب كتابتها التسلسل املنطقي والوضوح والدقة.
تتكون الرسالة/األطروحة من املكونات الثالثة اآلتية :

والشكر،  واإلهداء،  املناقشة،  وجلنة  العنوان،  صفحات  وتشمل  االبتدائية:  الصفحات   (  أ 
وجدول املحتو، وقائمة اجلداول، وقائمة األشكال، وامللخص باللغة العربية.

النص (املتن): ويتكون من فصول الرسالة اخلمسة: مقدمة الدراسة أو خلفية الدراسة-   ب) 
واالستنتاجات  املناقشة   – النتائج   – واإلجراءات  الطريقة   – السابق  األدب  مراجعة 

والتوصيات. 
رسالته/ كتابة  يف  الطالب  استعملها  التي  املراجع  كافة  وتشمل  واملالحق:  املراجع   ج) 

أطروحته موثقة وفق ما هو مبني يف هذا الدليل، باإلضافة إىل املالحق التي تشمل أدوات 
وامللخص  وجدت)  (إن  التفصيلية  اإلحصائية  واجلداول  والوثائق  والربامج  الدراسة 

باللغة اإلنجليزية.
الصفحات االبتدائية

صفحة الغالف (Title Page): حتتوي صفحة الغالف عىل مايأيت: (انظر النموذج رقم 3)
عنوان الرسالة.  - 1

االسم الثالثي أو الرباعي ملقدم الرسالة.  - 2
اسم املرشف واملرشف املشارك (إن وجد).  - 3

حقل التخصص.  - 4
تاريخ تقديم الرسالة/األطروحة عند مناقشتها (اليوم والشهر والسنة).  - 5

…iaã€a@›ó–€a
ÚyÎã†˛a@Îc@Ú€béã€a@Úibn◊
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القاعدة النحوية بني النظرية واالستعامل
( دراسة تطبيقية من خالل سنن أيب داود )

إعداد
أمحد عبداهللا عيل املغريب

جامعة الشارقة
كلية اآلداب والعلوم

قسم اللغة العربية وآداهبا

إرشاف
الدكتور عبد القادر السعدي

حقل التخصص: اللغة العربية وآداهبا
1430هـ - 2009م

النموذج رقم 3: صفحة عنوان الرسالة
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صفحة جلنة املناقشة: حتتوي هذه الصفحة عىل ما ييل بالرتتيب: انظر النموذج رقم (4) 
عنوان الرسالة.  •

واسم  وختصصه  حيملها  التي  السابقة  والشهادة  الرسالة  ملقدم  الرباعي  أو  الثالثي  االسم   •
اجلامعة التي منحتها وسنة احلصول عليها.

العبارة التالية: قدمت هذه الرسالة استكامالً ملتطلبات درجة املاجستري (أو دكتوراه الفلسفة) يف   •
ختصص ……………… يف جامعة الشارقة.

اللجنة  رئيس  أسامء  يليها  عليها»  «وافق  عبارة  تكتب  وأعضائها:  املناقشة  جلنة  رئيس  أسامء   •
وأعضائها مع تواقيعهم وختصصاهتم ومكان عملهم، بدءاً برئيس اللجنة ثم املرشف املشارك 

(إن وجد) ثم أعضاء اللجنة اآلخرين. 

تاريخ مناقشة الرسالة (اليوم والشهر والسنة).  •
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القاعدة النحوية بني النظرية واالستعامل
( دراسة تطبيقية من خالل سنن أيب داود )

إعداد
أمحد عبداهللا عيل املغريب

قدمت هذه الرسالة استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف 
ختصص اللغة العربية وأداهبا يف جامعة الشارقة.

وافق عليها
 عبدالقدر السعدي  ............................................. رئيساً

أستاذ مشارك يف اللغة العربية-النحو، جامعة الشارقة
فوزي الشايب  ................................................ عضواً

أستاذ يف اللغة العربية-نحو ورصف، جامعة الشارقة
املكي أمحد أقالنية .............................................. عضواً

أستاذ يف أصول الدين-تفسري وحديث، جامعة الشارقة
حاتم صالح الضامن  .......................................... عضواً

أستاذ يف النحو واللغة، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، الشارقة

تاريخ مناقشة الرسالة 2006/12/20م

النموذج رقم 4: صفحة جلنة املناقشة
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صفحة اإلهداء وصفحة الشكر:
د إليهم أو يشكرون، كام يراعى  يراعى يف كتابة هاتني الصفحتني االختصار يف رسد األفراد الذين هيُ

أن تتصف املادة بدرجة من املوضوعية وسالمة اللغة.

:صفحة جدول املحتو
يتم ذكر مجيع العناوين الرئيسة والفرعية يف جسم الرسالة ورقم الصفحات، بدءا من صفحة اإلهداء 

حتى صفحة ملخص اللغة اإلنجليزية (انظر النموذج رقم 5). 

صفحة قائمة اجلداول:
وتشتمل عىل مجيع اجلداول التي تتضمنها الرسالة مع ذكر الصفحات التي يبدأ هبا كل جدول (انظر 

النموذج رقم 6).

صفحة قائمة األشكال:
وتشتمل عىل مجيع األشكال التي تتضمنها الرسالة مع ذكر الصفحات التي يوجد هبا كل شكل (انظر 

النموذج رقم 7).
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املحتو
املوضوع                                                                                                                الصفحة
اإلهداء ............................................................................................. ج
شكر وتقدير ........................................................................................ د
املحتو ............................................................................................ هـ
قائمة اجلداول ....................................................................................... ح
قائمة األشكال ...................................................................................... ك
امللخص .............................................................................................م
: املقدمة ........................................................................................ 1 أوالً
1 ......................................................................................................... - 1
8 ......................................................................................................... - 2

: مراجعة األدب السابق ........................................................................ 23 ثانياً
23 ........................................................................................................ - 1
45 ........................................................................................................ - 2

ثالثا: الطريقة واإلجراءات .......................................................................... 59
59 ........................................................................................................ - 1
73 ........................................................................................................ - 2

: النتائج ....................................................................................... 79 رابعاً
: املناقشة والتوصيات ........................................................................ 85 خامساً
85 ........................................................................................................ - 1
90 ........................................................................................................ - 2

: املراجع .................................................................................... 95 سادساً
: املالحق ................................................................................... 101 سابعاً
: ملخص اللغة اإلنجليزية .................................................................... 123 ثامناً

النموذج رقم 5: صفحة املحتو
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قائمة اجلداول
اجلدول                                                                                                                 الصفحة

جدول 1 : املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة عىل مقياس مفهوم الذات ...... 16
جدول 2: ........................................................................................... 23
جدول 3: ........................................................................................... 38

قائمة األشكال
الشكل                                                                                                                 الصفحة

شكل 1 : خارطة األردن موضحة املحافظات وأعداد طلبة املرحلة الثانوية يف كل حمافظة  ............. 12
شكل 2: ........................................................................................... 23
شكل 3: ........................................................................................... 38

صفحة امللخص:
ملخص الرسالة هو خالصة املعلومات املوجودة يف الرسالة، ويكتـب عىل هيئة فقرة واحدة 
تظهر بعد إيراد اسم الباحث وعنوان الرسالة /األطروحة وسنة تقديمها. وامللخص آخر جزء يكتب 
مكونات  أهم  أحد  امللخص  ويعد  مكوناهتا.  من  مطبوعاً  يظهر  جزء  أول  أنه  من  بالرغم  الرسالة  من 

النموذج رقم 6: صفحة قائمة اجلداول

النموذج رقم 7: صفحة قائمة األشكال
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ويف  الدكتوراه  وأطروحات  املاجستري  لرسائل  املفهرسة  النرشات  يف  سيظهر  الذي  هو  ألنه  الرسالة 
شبكات اإلنرتنت اخلاصة بالرسائل اجلامعية. ويعد امللخص مرآه ملا يف الرسالة/األطروحة، فامللخص 

اجليد يدل عىل رسالة/أطروحة جيدة.

املستعملة،  والطرق  الدراسة،  وعينات  الدراسة،  أو  البحث  أهداف  عىل  امللخص  ويشتمل 
أية  عىل  حيتوي  ال  وامللخص  الباحث.  إليها  توصل  التي  الرئيسة  واالستنتاجات  النتائج  وتلخيص 
مراجع أو جداول أو أشكال أو معلومات متسلسلة، وال أية معلومات أو استنتاجات مل يرد ذكرها 
يف الرسالة. وعىل الباحث إعداد امللخص بحيث يشكل وحدة متكاملة مفهومة بذاهتا، ولتحقيق هذا 
الغرض يراعى أن تكون اللغة مألوفة للقارئ وأن يتفاد إيراد االختصارات دون كتابـة مدلوالهتا 

كاملة ابتداءً .

والقاعدة األساسية يف كتابة امللخص أن يكون واضحاً وبسيطاً ومقنعاً ألنه أول ما يقرأ من 
الرسالة، وبناء عىل ذلك فال بد من اختيار الكلامت واجلمل املناسبة بكل عناية ودقة ووضوح، ويف 

أقل عدد من الكلامت.

ويتبع امللخص كلامت مفتاحية بحيث ال تزيد عىل 8 كلامت، حيث تتبع امللخص ويفصل بني 
الواحدة والتي تليها فاصلة، وقد تكون الكلمة مركبة. والكلامت املفتاحية هي التي سيعتمد عليها يف 

فهرسة الرسالة فهي متثل ما يمكن وضعه يف فهرس املوضوعات والشبكة البينية (اإلنرتنت).

يشتمل امللخص عىل العنارص اآلتية (انظر النموذج رقم 8):
•  أهداف الدراسة

•  أفراد الدراسة (العينة) وخصائصهم الرئيسة 
•  متغريات الدراسة

•  إجراءات البحث وأدواته وطرق حتليل البيانات
•  أهم النتائج واالستنتاجات
•  أهم القرارات والتوصيات

(keywords ) الكلامت املفتاحية  •
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امللخص
بني عطا، زايد صالح إبراهيم. استخدام نموذج ذي احلدين لفحص تقديرات املحكمني 
الريموك،2005.        جامعة  دكتوراه،  أطروحة  الفقرة.  بدائل  عدد  بداللة  الختبار  القطع  لدرجة 

( املرشف : أ.د. يوسف حممد سواملة).

هدفت هذه الدراسة إىل استخدام نموذج املحاوالت ذي احلدين لفحص جودة تقديرات 
املحكمني لدرجة القطع الختبار حمكي املرجع وفقاً ألسلوب أنجوف ومعرفة مد تأثرها بعدد 
بدائل الفقرة يف ثالث جوالت للتحكيم. ولتحقيق هدف الدراسة، تم بناء اختبار حمكي املرجع يف 
الرياضيات يقيس كفايات الطلبة يف املعارف األساسية يف وحدة اهلندسة التحليلية. تكون االختبار 

من ثالثني فقرة من نوع االختيار من متعدد بثالثة نامذج ختتلف يف عدد بدائل الفقرة فقط. 

تكونت عينة الدراسة من 343 طالباً وطالبة من طلبة الصف العارش األسايس يف املدارس 
تم  مدارس  ستة  عىل  موزعني   2004/2003 الدرايس  للعام  عجلون  ملحافظة  التابعة  احلكومية 
اختيارها بالطريقة العشوائية، ومخسة وأربعني حمكامً اختريوا بطريقة عشوائية من جمتمع املعلمني، 

وقد تم توزيعهم عشوائياً بالتساوي عىل ثالث جمموعات.

بني   (α=0.05  ) إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الدراسة  نتائج  كشفت  لقد 
تقديرات املحكمني لدرجات القطع باختالف جوالت التحكيم وعدم وجود فروق ذات داللة 
درجات  أن  النتائج  وبينت  الفقرة.  بدائل  عدد  إىل   تعز القطع  درجات  تقديرات  يف  إحصائية 
القطع املقدرة من قبل املحكمني وفقاً ألسلوب أنجوف جاءت مجيعها أعىل من %50 وجلميع 
نامذج االختبار عىل مدار اجلوالت الثالث. وأظهرت النتائج أن أسلوب أنجوف أنتج معامالت 
ارتباط عالية بني تقديرات املحكمني لصعوبة فقرات االختبار ومعامالت الصعوبة الفعلية عندما 
زودوا بمعامالت الصعوبة الفعلية يف أثناء عملية التقدير يف اجلولة الثالثة، وهذا ما أكده مؤرش 
دقة املسافة للفقرة حيث كانت مجيع املتوسطات احلسابية جلميع املحكمني يف اجلولة الثالثة أقل 
لتصنيف  القرار  دقة  بمعامالت  يتعلق  وفيام  والثانية.  األوىل  للجولتني  احلسابية  املتوسطات  من 

الطلبة، فقد بينت النتائج أن مجيع هذه املعامالت مرتفعة. 

النموذج رقم 8: صفحة ملخص اللغة العربية
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وللحكم عىل جودة تقديرات املحكمني لدرجات القطع تم استخدام نموذج املحاوالت 
ذي احلدين. كشفت النتائج بأن هناك حتسناً ملحوظاً يف عدد املحكمني الذين توافقت تقديراهتم 
يف  املحكمني  بني  تبايناً  هناك  أن  كذلك  النتائج  وبينت  الثالثة.  اجلولة  يف  النموذج  توقعات  مع 
املعيارية  البواقي  حتليل  خالل  من  االختبار  نامذج  لفقرات  الكفاية  من  األدنى  للحد  تقديرهم 
االختبار  لنامذج  القطع  لدرجات  املحكمني  تقديرات  أن  كذلك  النتائج  وأظهرت  لتقديراهتم. 
استبعاد  وبعد  اجلولة.  هذه  يف  انخفض  قد  املحكمني  بني  التباين  وأن  الثالثة،  اجلولة  يف  اتسقت 
تقديرات املحكمني التي مل تتطابق تقديراهتم مع توقعات النموذج، كشفت النتائج أن عالمات 
القطع املقدرة لنامذج االختبار كانت متقاربة يف مجيع اجلوالت، وأن ثبات تصنيف الطلبة استقر 
القرار  دقة  معامالت  ارتفاع  عن  كشفت  كام  الثالثة،  اجلولة  يف  خاصة  التحكيمية  اجلوالت  يف 

لتصنيف الطلبة جلميع نامذج االختبار عىل مدار اجلوالت الثالث.

الكلامت املفتاحية: طريقة أنجوف، درجة القطع، اختبار حمكي املرجع، نموذج املحاوالت 
ذو احلدين، مستو األداء.

املتن (اجلسم الرئييس للرسالة):
يشتمل هذا اجلزء عىل فصول الرسالة وهي عىل الرتتيب: مقدمة الدراسة أو خلفية الدراسة 
واالستنتاجات  – املناقشة  – النتائج  واإلجراءات  – الطريقة  السابقة  الدراسات  أدبيات  – مراجعة 
الفصلني  كتابة  من  أسهل  الرسالة  من  األوىل  الثالثة  الفصول  كتابة  تكون  أن  ويتوقع  والتوصيات. 
األخريين، إذا كنت قد كتبت خطة بحث شاملة واملطلوب اآلن مراجعة اخلطة وتغيري صيغة الفعل 
من املستقبل إىل املايض ثم أضف أية إضافات أو تعديالت عىل الفصول الثالثة لتعكس ما استجد من 
دراستك  تنفيذ  يف  إجراءات  من  به  قمت  ما  وحقيقة  ناحية،  من  املشكلة  حول  وإمربيقي  نظري  إطار 
الفصول  كتبت  قد  تكون  وبذلك  الرسالة،  إىل  البحث  خطة  نقلت  تكون  وهكذا   .أخر ناحية  من 
الثالثة األوىل لرسالتك كام تم رشحها تفصيال يف الفصل الثالث. وفيام ييل رشح لكل فصل من فصول 

الرسالة: 

الفصل األول: خلفية الدراسة
ويعطي هذا الفصل خلفية كافية عن موضوع الرسالة تتيح للقارئ فهم النتائج واملناقشة. كام 

يتضمن مشكلة الدراسة مربرات إجرائها وأمهيتها وافرتاضاهتا وحدودها.
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الفصل الثاين: مراجعة الدراسات السابقة
الدراسة  موضوع  حول  والعاملية  املحلية  السابقة  الدراسات  مراجعة  الفصل  هذا  يتضمن 
والنتائج التي تم التوصل إليها. وتنظم املراجعة عىل صورة أفكار علمية متسلسلة تعكس فهم الباحث 

لتلك الدراسات، وتسهل عليه فهم نتائج دراسته ومناقشتها. 

الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات
يعطي هذا الفصل التفاصيل الدقيقة للقارئ بحيث متكنه من إعادة الدراسة يف ظل ظروف 
مشاهبة متاما لظروفها، وبإجراءات مماثلة متاما لإلجراءات املستخدمة فيها. ويتناول هذا الفصل وصف 

تصميم الدراسة وعينتها وجمتمعها وأدواهتا وإجراءاهتا وكيفية تنظيم بياناهتا وحتليلها.

الفصل الرابع: النتائج
يتضمن هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها من الدراسة احلالية. وينبغي وصف الظروف 
اخلاصة بكل جمموعة من جمموعات النتائج، وتوفري البيانات اإلحصائية الوصفية من أوساط حسابية 
وانحرافات معيارية أو تكرارات أو نسب مئوية. كام ينبغي توفري االختبارات اإلحصائية املستخدمة 
ومربرات استخدامها. وتنظم النتائج عادة وفق تسلسل أسئلة الدراسة أو فرضياهتا. وغالباً ما تستخدم 
اجلداول اإلحصائية والرسومات واألشكال لتقديم نتائج الدراسة بصورة معربة خمترصة وفق قواعد 

حمددة حتكم عملية استخدامها.

الفصل اخلامس: املناقشة واالستنتاجات والتوصيات 
يتضمن هذا الفصل مناقشة جمموعات النتائج التي تم التوصل إليها. ومن األخطاء الشائعة 
يف هذا الفصل أنه ال توجد مناقشة للنتائج بل تكرار هلا مع توفري تفاصيل أكثر عنها. وينبغي أن نتذكر 
أن فصل املناقشة ينبغي أن يكون للتعليق عىل النتائج ورشحها. وينصح يف كتابة هذا الفصل مراعاة 

ما ييل:
1 -  وفر خالصة للنتائج لتذكري القارئ بالنتائج األساسية.

2 -  وضح املعنى للنتائج وتذكر أنك ترشحها وال تقوم بتكرارها.
3 -  إذا كانت النتائج ال تؤيد الفرضيات، حترّ أسباب ذلك.

الدراسات  مع  بمقارنتها  ذلك  ويتم  رشحها،  أجل  من  السياق  يف  الدراسة  نتائج  ضع    -  4
السابقة أو مع النظريات املوجودة من حيث درجة االتفاق او االختالف معها.
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البحوث  ونتائج  نتائجك  بني  االختالفات  عن  مسؤولة  تكون  ربام  التي  األسباب  أعط    - 5
باالعتبار  تأخذ  أن  الصدد  هذا  يف  املفيد  من  جتد  فقد  املوجودة.  النظريات  أو  السابقة 

حمددات الدراسة وافرتاضاهتا وحجم عينتها وأدواهتا وتصميمها.

6 -  أهم االستنتاجات التي يمكن الوصول اليها يف ضوء نتائج الدراسة.

وحاول  النتائج  عىل  تقوم  التي  املستقبلية  والبحثية  العملية  التوصيات  الفصل  ضمن    -  7
ربطها باالستناجات وحتديد اجلهة املستفيدة من هذه التوصيات.

قائمة املراجع:
ثبت مجيع املراجع التي تم االستعانة هبا يف كتابة رسالتك مراعيا القواعد التي تم اإلشارة هلا 

سابقا من هذا الدليل.

املالحق:
حتتوي املالحق عىل تفصيالت ومواد ال يتسع هلا متن البحث، حيث يمكن وضعها يف ملحق 

خاص يف هناية البحث وبعد قائمة املراجع. 
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هيدف هذا امللحق إىل تقديم بدائل أخر يف أسلوب التوثيق داخل النص بام يتناسب وبعض 
التخصصات اإلنسانية من حيث أستخدام احلوايش يف اسفل الصفحة.

أوال: التوثيق يف املتن واحلوايش:  
أ  - يشار إىل املصادر واملراجع يف املتن بأرقام توضع بني قوسني إىل األعىل.

الصفحة  متن  يف  إليها  أشري  التي  األرقام  أو  الرقم  الصفحة  أسفل  (احلاشية)  يف  يذكر  ب - 
نفسها وتدون املعلومات عىل النحو اآليت :

1 -  الكتاب:
األول  االسم  ثم  علمية)،  ألقاب  ودون  الشهرة،  أو  األخري  االسم  أو  العائلة  (اسم  املؤلف 
النارش  النرش،  مكان  بارز).  أسود  (بخط  كامالً  املرجع  أو  املصدر  عنوان  لزم).  إن  الثاين  (واالسم 
أو املطبعة ، سنة نرش الطبعة ، الصفحة مع ذكر اجلزء (إذا كان الكتاب مكوناً من عدة أجزاء). وإذا 
الصفحة  مع  الكتاب  وعنوان  الشهرة  اسم  بذكر  إليه  فيشار  املصدر  أو  املرجع  إىل  اإلشارة  تكررت 

واجلزء .

مثال :
املاوردي ، عيل بن حبيب. األحكام السلطانية والواليات الدينية. بريوت – لبنان ، دار الكتب 

العلمية ، ط1، 1398هـ - 1978م ، ص 77.

•  وعند تكرار استعامل هذا املصدر يشار إليه عىل النحو اآليت :

املاوردي، األحكام السلطانية، ص 81 .
Weisberg , Kelly.  Family Law.  Aspen Publishers , NY , USA , 1999 , p.82.

ôbÇ@’z‹fl
@ÊÏ„b‘€aÎ@Ú»Ìãì€a@pbóó¶I
HÑÌäbn€aÎ@ÚÓiã»€a@ÚÃ‹€aÎ
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•  وإذا كان املرجع أو املصدر مرتمجاً أو حمققاً فيوضع اسم املرتجم أو املحقق بعد اسم املرجع مبارشة 
مسبوقاً بكلمة ترمجة أو حتقيق.

مثال:
احلريري، القاسم بن عيل.  رشح ملحمة اإلعراب. حتقيق فائز فارس ، دار األمل للنرش والتوزيع، 

إربد – األردن، ط1 ، 1412هـ/1991، ص 84.

2 -  البحوث يف املجالت والدوريات:
اسم الباحث (الشهرة، ثم األول والثاين). عنوان البحث (بخط أسود). اسم املجلة، مكان النرش، رقم 

املجلد، العدد، السنة، الصفحة .

مثال:
الزحييل، حممد. الزحام يف منى. جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية، الشارقة – اإلمارات 

العربية املتحدة ، املجلد 1، العدد 1، 2004، ص 1.
Qaisi, Qhada. Religious Marriage Contracts : Judicial Enforcement of 
MAHR Agreements in AMERICAN COURTS.  Journal of Law and Religion, 
Saint Paul, Minnesota , Vol. XV , Numbers Lnd 2,2000 – 2001 , p.67.

3 -  الرسائل اجلامعية:
اسم الباحث (الشهرة : ثم األول والثاين). السنة. عنوان الرسالة أو األطروحة (بخط أسود)، نوعها 

(ماجستري/دكتوراه)، الكلية أو االختصاص، اجلامعة، البلد.
مثال:

كلية   ، دكتوراه  أطروحة   ، اجلاهيل  العرص  يف  العرب  وأيام  الشعر   .1971 عفيف.  الرمحن،  عبد 
اآلداب، جامعة القاهرة، مرص.

4 -  املخطوطات:
املؤلف (الشهرة ثم األول فالثاين).  عنوان املخطوط (خط أسود). مكان وجوده (املكتبة)، البلد، رقم 

املخطوط (امليكروفيش أو امليكروفيلم)، رقم الورقة (وجه أو ظهر).
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مثال:
الشعيبي، حممد بن حممد بن زنكي. ينابيع األحكام يف معرفة احلالل واحلرام. دار الكتب املرصية، 

القاهرة، خمطوط رقم 430 فقه شافعي، ورقة رقم 80 وجه.

•  وإذا كان املخطوط ضمن مكتبة خاصة تذكر، ولكن إذا كان املخطوط مصوراً من مكتبة خمطوطات 
كالظاهرية أو االسكوريال أو مركز املخطوطات يف اجلامعة مثال، فتذكر املعلومات عىل أساس أنه 

من تلك املكتبات وليس ضمن املكتبة اخلاصة، لسهولة مراجعة تلك املراكز املتخصصة.

5 -  فصل يف كتاب يشرتك فيه أكثر من مؤلف أو باحث:

اسم الباحث (مؤلف الفصل أو الباب.....) الشهرة أو العائلة ثم األول والثاين.  عنوان الفصل (خط 
اسود). يف، عنوان الكتاب، املحرر،  النارش،  مكان النرش،  الطبعة،  الصفحة.

مثال:
النقيب، عبدالرمحن. طرق التدريس يف مؤسسات التعليم اإلسالمي. يف املرجع يف تدريس العلوم 
الرشعية. حترير: عبدالرمحن صالح عبداهللا. دار النرش، عامن – األردن ، ط1، 1418هـ/1997م، 

ص 43.

6 -  وقائع املؤمترات والندوات:

املؤلف (الشهرة : ثم األول والثاين). عنوان البحث (خط اسود).  اسم املؤمتر، مكان انعقاده، تاريخ 
انعقاده، النارش، مكانه، السنة، الصفحة.

مثال: 
املنيع، عبد اهللا سليامن. التأصيل الفقهي للتورق يف ضوء االحتياجات التمويلية. دور املؤسسات 
املرصفية اإلسالمية يف االستثامر والتنمية.  جامعة الشارقة، الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة، 
7-9 مايو 2002، مركز البحوث والدراسات، جامعة الشارقة، الشارقة، 2003، ص445 ج2.

7 -  صفحة اإلنرتنت: (الشبكة العنكبوتية)
يذكر التاريخ ثم املعلومات التي توصل إىل الصفحة كاملة كام يف املثال اآليت:
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مثال: مقال الدكتور عامد الدين خليل «حتديات النظام العاملي اجلديد» يوثق عىل النحو اآليت:
خليل، عامد الدين.  حتديات النظام العاملي اجلديد. عىل شبكة اإلنرتنت بتاريخ 2002/5/19: 
 www.islamonline.org/Arabic/Contemorary/tech/2001/article.

8 -  القوانني:
يشار إليها برقم املادة والفقرة، ويف اهلامش يشار لورود االستشهاد بالقانون أول مرة فقط برقم القانون 

وسنة إصداره، ورقم الصفحة من عدد اجلريدة الرسمية الذي نرش فيه، وتارخيها.

مثال : قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات يوثق عىل النحو اآليت :
قانون احتادي رقم (28) يف شأن األحوال الشخصية.  نرش يف الصفحة (    ) من العدد (    ) من 

اجلريدة الرسمية بتاريخ (    ).

9 -  أحكام املحاكم:
اسم املحكمة، رقم القرار، نوع القضية ورقم القرار، السنة،  مكان نرشه وتاريخ النرش إن وجد. 

مثال:
احتادية عليا الطعن رقم 371 ق رشعي، تاريخ 6-10-2001 (جمموعة أحكام املحكمة س 3) 

ص 644 رم 105. 

10 -  توثيق اآليات القرآنية:

تذكر اآلية ورقمها والسورة بعد االستدالل باآلية يف املتن مبارشة، وال يشار إىل ذلك يف اهلامش 
أو املصدر.  استخدم الرسم العثامين يف كتابة اآليات.

مثال: 
 Ò Ñ Ð        Ï Î  Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á [ :قال تعاىل
 æ  å    ä  ã  â  á  à   ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô   Ó

Z é è ç  [سورة اإلرساء: 38-36].
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11 -  توثيق االحاديث النبوية الرشيفة:
توثق األحاديث النبوية الرشيفة بذكر الكتاب والباب من املصدر ويتبع ذلك رقم احلديث.

مثال: 
البخاري، حممد بن  إسامعيل. اجلامع الصحيح. كتاب الصلح، باب ما جاء يف اإلصالح بني  

الناس، حديث رقم 2731. 

ثانيًا: التوثيق يف قائمة املراجع
تستخدم نفس األساليب املحددة يف الدليل العام لغرض كتابة قامة املراجع يف هناية الرسالة. 
وقد يكون يف حاجة أحيانا إىل بناء الفهارس التحليلية التي حتتوي قوائم باآليات واألحاديث واألعالم 
بعد  منفصلة  قوائم  يف  وترتب  الرسالة/األطروحة  متن  يف  ترد  التي  شاهبها  وما  واألمثال  واألماكن 

املالحق.
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جامعة الشارقة 
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

التاريخ:      /     /2010

نموذج مرشوع خطة رسالة جامعية لطلبة املاجستري
لطلبة الكليات اإلنسانية (الرشيعة-القانون-التاريخ-اللغة العربية)

1 -  معلومات عامة:
......................... اسم الطالب / الطالبة .................................   الرقم اجلامعي: 
اسم الربنامج: ...................................................................................
قسم التخصص: .......................................  الكلية: .................................
......................... تاريخ االلتحاق باجلامعة: الفصل  ...................... العام اجلامعي: 
اسم املرشف عىل الرسالة: .............................. التوقيع: .................................
اسم املرشف املشارك (إن وجد): .......................  التوقيع: ................................

2 -  عنوان الرسالة:
أ .  باللغة التي ستكتب هبا الرسالة: 

..................................................................................................

..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
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ب. مرتمجة إىل العربية أو اإلنجليزية: 
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
..................................................................................................
 ..................................................................................................

3 -  مقدمة املرشوع: 
(يعطى الطالب فكرة عن موضوع الدراسة واألساس النظري للبحث بام ال يتجاوز الصفحتني).

 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

*  مالحظة: استعمل مساحات إضافية هلذا اجلزء.

4 -  مشكلة الدراسة وأمهيتها وأهدافها: 
(يمهد الطالب ملشكلة الدراسة وحيدد األسئلة أو الفرضيات التي ستحاول الدراسة اإلجابة عليها ثم 

يربز أمهية الدراسة ومسوغات اختيار املوضوع).
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
..................................................................................................

* مالحظة: استعمل مساحات إضافية هلذا اجلزء.
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5 -  الدراسة السابقة :  
(يعرض الطالب عينة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث مبارشة ، ويبني كيف ختتلف 

دراسته املقرتحة عن الدراسات السابقة املشاهبة هلا، أي يعرض لإلضافة املعرفية املتوخاة من بحثه).
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
..................................................................................................

* مالحظة: استعمل صفحات إضافية هلذا اجلزء.

6 -  منهجية البحث:
(يعطي الطالب فكرة عن أسلوب البحث الذي سيتم استخدامه وجمال الدراسة وحمدداهتا وأدوات 

مجع البيانات وطرق حتليلها وإجراءات الدراسة، وذلك حسب نوعية الدراسة).
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
..................................................................................................
 ..................................................................................................

* مالحظة: استعمل صفحات إضافية هلذا اجلزء.

7 -  أي مالحظات أخر:  (تقتضيها طبيعة البحث).
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
..................................................................................................
 ..................................................................................................
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8 -  املصادر واملراجع:
(يكتب الطالب املراجع واملصادر يف قائمتني، األوىل يتم فيها توثيق كل املراجع التي ذكرت يف متن 
واملقاالت  الكتب  من  واملراجع  املصادر  من  خمتارة  جمموعة  فتضم  الثانية  القائمة  أما  اخلطة،  مرشوع 
واملخطوطات والوثائق التي سيتم االستفادة منها يف البحث، مع مراعاة أن يتم ترتيبها حسب أسلوب 

التوثيق املعتمد كام ورد يف هذا الدليل).
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................
..................................................................................................
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(إصدار 1 سامي،  حممد  فوزي  أ.د.  املتحدة:  العربية  اإلمارات  دولة  قانون  يف  التجارية  األوراق 
.(2001

مبادئ القانون اإلداري وتطبيقاته يف دولة اإلمارات العربية املتحدة: أ.د. نواف كنعان، (إصدار 2
.(2001

فقه القضاء والدعو واإلثبات: أ.د. حممد الزحييل، (إصدار 2002).3
(إصدار 4 عيل،  مهدي  الصاحب  عبد  د.  والشفهية:  التحريرية  الرتمجة  مصطلحات  معجم 

.(2002

اخلدمة املدنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة: أ.د. نواف كنعان، (إصدار 2002).5
عىل طريق التفسري البياين (اجلزء األول): أ.د. فاضل السامرائي، (إصدار 2002).6
التصوير الفوتوغرايف (مبادئ وتطبيقات) : د. السيد أمحد مصطفى عمر، (إصدار 2003).7
الفهرس الوصفي لكتب احلديث وعلومه يف مكتبة جامعة الشارقة: أ.د. حممد عجاج اخلطيب، 8

(إصدار 2003).
النرش العلمي ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة الشارقة: مركز البحوث والدراسات.9
ورشة عمل املواد البالستيكية والبيئة: مركز البحوث والدراسات.10
الندوة األوىل آلفاق البحث العلمي يف العامل العريب: مركز البحوث والدراسات.11
وقائع مؤمتر التعليم العايل يف جامعات آسيا: مركز البحوث والدراسات.12
وقائع مؤمتر الشارقة للطاقة الشمسية: مركز البحوث والدراسات.13
وقائع ندوة مقتضيات الدعوة يف ضوء املعطيات املعارصة: كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، 14

(إصدار 2003).
اإلسالمية، 15 والدراسات  الرشيعة  كلية  املجتمع:  يف  وأثره  العام  والسلوك  االحتشام  ندوة  وقائع 

(إصدار 2003).
ومكتبة 16 البحوث  مركز  واملعلومات:  للمكتبات  العريب  لالحتاد  عرش  الثاين  العريب  املؤمتر  وقائع 

اجلامعة، (إصدار 2003).
وقائع الندوة الثانية آلفاق البحث العلمي يف العامل العريب: املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.17
وقائع مؤمتر دور املؤسسات املرصفية اإلسالمية يف االستثامر والتنمية: كلية الرشيعة والدراسات 18

اإلسالمية، (إصدار 2003).
اإلسالمية، 19 والدراسات  الرشيعة  كلية  خدمته:  يف  املبذولة  واجلهود  الكريم  القرآن  مؤمتر  وقائع 

(إصدار 2004).



Ú”äbì€a@Ú»flbu@¿@ÚÓ»flbßa@›ˆbéã€a@Úibn◊@›Ó€Ü

64

·”ã€albnÿ€a@·éa

وقائع ندوة التأمني والقانون: كلية القانون، (إصدار 2004).20
مدخل إىل دراسة القانون: د. موسى رزيق، (إصدار 2004).21
املدخل إىل دراسة الفقه اإلسالمي: د. عمر بن صالح بن عمر، (إصدار 2004).22
فتح اهللا بن عبداهللا النحاس: د. زينب بريه جكيل، (إصدار 2004).23
عىل طريق التفسري اليباين (اجلزء الثاين): د. فاضل السامرائي، (إصدار 2004).24
قضايا فقهية معارصة: د. عبداحلق محيش، (إصدار 2004).25
مالمح االقتصاد العراقي يف العهد العثامين: د. خالد سعدون، (إصدار 2004).26
علم االجتامع اجلنائي: د. حممد برهوم، (إصدار 2004).27
محاية املستهلك من منظور إسالمي: د. عبداحلق محيش، (إصدار 2004).28
أصول املحاكامت الرشعية يف قوانني الدولة: أ. د. حممد الزحييل، (إصدار 2004).29
دراسات يف تاريخ أوربا املعارص: د. عبداملاجد أبو سبيب، (إصدار 2005).30
وقائع ندوة ظاهرة الطالق: كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، (إصدار 2005).31
مشاريع البحوث املدعومة يف جامعة الشارقة: مركز البحوث والدراسات، (إصدار 2006).32
بصائر وعرب من سرية خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص : د. صالح رضا، (إصدار 2006).33
رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية: أ.د. غنام حممد غنام ود. فتيحة قوراري، 34

(إصدار 2006).
وقائع مؤمتر مسؤولية املهنيني: كلية القانون، (إصدار 2006).35
وقائع ندوة اجلهود املبذولة يف خدمة السنة النبوية من بداية القرن الرابع عرش اهلجري إىل اليوم: 36

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، (إصدار 2006).
وقائع مؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة الواقع احلايل وآفاق املستقبل: كلية 37

اإلعالم، (إصدار 2006).
الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن البن عقيلة املكي: جمموعة الكتاب والسنة، (إصدار 2006).38
فن الكتابة والتعبري: د. حممد يونس عيل، د. حسني حممد ياغي، وحممد نور الدين املنجد، (إصدار 39

.(2006

حمارضات يف نظام اإلسالم: جمموعة أساتذة من كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية،  (إصدار 40
.(2006

فقه الزواج والطالق وما عليه العمل يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت: أ. د. ماجد أبو رخية  41
و أ. د. عبداهللا حممد اجلبوري، (إصدار 2006).

املبادي العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات: د. فتيحة حممد قوراري 42
و أ.د. غنام حممد غنام، (إصدار 2006).
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