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طريقكيإىليإعداديخطةيالبحث



هل كل فرد يستطيع أن يكون باحث ؟

نعم •
:بشرط ان يكون لديه مهارات •

التدريب والقدرة على البحث •

تطوير القدرات لتحصيل العلم واملعرفة•

الرغبة في االكتشاف •

سعة األفق ,كثرة االطالع •

القراءة الواسعة •

(ضول لالكتشافالطفل الصغير الذي لديه رغبة وف)الفطرة في اكتساب الدقة والتنظيم والصبر والدأب واإلخالص في البحث •

األمانة في نقل املادة العلمية •



مراحل البحث العلمي

(خطة البحث : )املرحلة التحضيرية •

جمع البيانات  وتطبيق األدوات: املرحلة امليدانية •

تفريغ النتائج وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها : املرحلة النهائية •



األدب البحثي، والدراسات )هي ما يحضره الباحث من معلومات ومعارف تخصصية : املدخالت•
.باإلضافة إلى مشكلة البحث وما يتعلق بها من فرضيات وأسئلة ( السابقة

ها الباحث وهي مجموعة اإلجراءات والتصاميم البحثية واألساليب اإلحصائية التي يتناول: العمليات•
.للوصول لنتائج دراسته ، وكذلك آلية اختيار وبناء أدوات جمع البيانات 

.ة بطريقة علمية وهي نتائج البحث وكيفية تفسيرها ،وبناء املقترحات والتوصيات البحثي: املخرجات •



أنواع البحوث

دراسة حاالت كثيرة  ، أسباب انتشار املشكالت السلوكية عند األطفال : البحوث الكمية •
.......، اتجاهات الطالبات  نحو •
يهم الباحث جمع آراء كمية كبيرة من الناس •

تعايش مع العالقة مثال األهل والطفل، دراسة الحالة تتطلب إقامة دائمة لل)بحوث دراسات  متعمقة : البحوث الكيفية •
(  الحالة  وتكون حاالت قليلة 

، دراسة العوامل وتأثيرها ببعض•

أبحاث مختلطة •
مدة على مقابلة أو جمع مالحظات معتالجراءأبحاث مكتبية نظرية أبحاث تجرى مكتبيا  دون الحاجة للنزول للميدان •

الدوريات التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية أو االهلية أو املنظمات ،الصحف واملجالت و )بيانات معلومات منشورة
(البحثية



تحديديمشكلةيالبحث



مصادريالحصوليعىليمشكلةيالبحث



صمصادر اختيار املوضوع البحثي في مجال التخص

ة القراءة املتعمقة والقراءة املنظمة ، القراءة الناقدة واملكثفة في مواضيع معين)1



وحي مراجعة البحوث والدراسات العلمية السابقة المنشورة في المجالت العلمية المحكمة والتي قد  ت( 2

.للطالب أو الباحث بفكرة من زاوية مختلفة للباحث األصلي

.خبرة الطالب الوظيفية وما يعتري عمله من مشكالت أو تحديات ،او الخبرة العملية (3

(الماجستير والدكتوراة )الرسائل العلمية البحوث والدراسات املقرتحة أو املستقبلية(4



بهاأوراق العمل والبحوث التي تعرض في الندوات والمؤتمرات وأهم التوصيات التي يتم الخروج( 5

الموضوعات والمشكالت التي تقترحها بعض المؤسسات والمنظمات الرسمية ومراكز البحوث ( 6

.والمراكز العلمية ألبحاث تدعم ماديا 

التعاون مع المشكالت الميدانية التي تقترحها المراكز والمؤسسات العلمية ،وزارة التربية والتعليم ب( 7

.الجامعات



:إعادة إجراء دراسة سبق وأن اجراها باحثين آخرين( 8

مربراتيقدمأنوعليه.آخرينابحثنيقبلمنإجراءهاسبقدراسةنفسإعادةالباحثخيتارقد•
:املربراتهذهومنالدراسةنفسإلعادةمقنعةعلمية

.للشكمثريةأومآخذعليهاأومنطقيةغرياملعادةالدراسةنتائج.1
.كبريالدراستنيبنيالزمينالفاصل.2
.مامشكلةتتبعمبعىناألفراد،بعضحالةتتبع.3



.ينهااالستشارة من ذوي االختصاص عن مواضيع في ذهن الطالب ويرغب قي البحث فيها أو االختيار ب(9

ت ، التلفزيون ، مقاالت صحف ،مجال)االطالع المستمر على المستجدات في مجال تخصص الباحث ( 10

(مواقع متخصصة على شبكة االنترنت ، الحوارات في األماكن العامة

القضايا االجتماعية التي تمر بالمجتمع أو األمة( 11



لعليا قد األوراق البحثية التي يعدها الطالب في املقررات الدراسية في مرحلة الدراسات ا( 12
تكون فكرة بحثية بكل مقرر يمكن تطويرها 

ويرهاقد يقترح القسم موضوعات يختار الطالب منها مع منحه حرية تقديم غيرها أو تط( 13



.حث فيهاالنظريات التربوية أو النماذج أو املقاييس النفسية التي يرغب الطالب الب( 14•

فة ومختصة اإلحصاءات املعلنة من مصادر مختل)التقارير أو اإلحصاءات املثيرة لالنتباه ( 15•
(توحي للطالب البحث فيها

.الدراسات االستطالعية التي يجريها الطالب للتأكد من قضية ما ( 16•



ضوابطياختياريموضوعيالبحث

ي  
 
يالالئحةيالموحدةيللدراساتيالعليايف  

 
ياختياريالموضوعيمايورديف  

 
يراىعيف

ي( المادةيالثالثةيواألربعون)الجامعاتيالسعوديةي  
ينصتيعىلياآلن   

:  الت 

ز موضوعات الماجستير بالجدة واألصالة• .  أن تتمير

ز موضوعات رسائل الدكتوراه باألصالة واالبتكار واإلسهام الف• ي إنماء أن تتمير
اعل فز

ي تخصص الطالب
.المعرفة فز



لالستفسار عن املوضوع 

(  إفادة بأن الموضوع غير متكرر أو لم يبحث للتأكد من أصالته(•

يتم التواصل مع المركز عبر إيميل المركز•
والرد يكون خالل يومين

إيميل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
copy@kfcris.com
copykfc@kff.com

K@kfsris.com

0114652255هاتف 
0114659993/فاكس

او مكتبة الملك فهد الوطنية•
البحث_عنوان#

mailto:copy@kfcris.com
mailto:copykfc@kff.com
mailto:K@kfsris.com


ضوابطياختياريموضوعيالبحث( تابع)

.يتفق الموضوع واألولويات البحثية للقسم•

ي مستوى قدرات وإمكانيات الباحث الزمنية والمادية والبيئي•
ز
.ة والبحثيةيكون الموضوع ف

.  عدم التداخل مع التخصصات األخرى•

ي التخصص•
ز
.يواكب الموضوع المستجدات العالمية ف

.وتحوالت التعليم 2030أن يواكب رؤية •



ضوابطياختياريموضوعيالبحثي( تابع)

.صالحية الموضوع من الناحية االجتماعية واألخالقية والقانونية•

.أن يضيف الموضوع إضافة  علمية وعملية ومجتمعية•

ي الموضوع•
ز
.توفر المصادر والمراجع ف

وعوضوح المنهج وكذلك التصميمات البحثية المستخدمة لدراسة الموض•



ط األخطاء الشائعة في اختيار الطالبات ملواضيع الخط
البحثية وفق تحول أدوار كلية التربية 

ويبحث عن أكبر خطأ هو أن بعض الطالب يتجاهل القضايا الهامة في امليدان التربوي السعودي•
ة أقصر الطرق في اختيار املوضوع وهو عمل مسح سريع لألبحاث في الدول األخرى وخاص

.العربية ثم يعمل دراسات مماثلة لها دون بذل أي جهد بحثي حقيقي 

تكرار املوضوع مع اختالف بسيط في العينة واألدوات •

اختيار موضوع قديم وأشبع بحثا •

ة أو اختيار موضوع غامض أو يكثر الجدل فيه أو حديث جدا جدا ال تتوفر فيه مراجع كافي•
مازال في طور التحديث والتغيير فيصعب تقديمه



.أن يكون خارج نطاق التخصص العلمي أو متداخل مع التخصصات األخرى للكلية •

.غير مقبول ثقافيا أو سياسيا أو اقتصاديا •

.مجاله واسع ومتشعب أو ضيق جدا يصعب البحث فيه •

.أال تكون نتائجه قابلة للتعميم مثل أن يختار دراسة إدارة واحدة أو حالة دراسية•

.اال يمتلك املهارة والخلفية العلمية واملنهجية للبحث•



هة العمل أن يفقد الحماس للبحث نتيجة فرض املوضوع على الطالب سواء من املرشد أو القسم أو ج•
بحث في فاختيار موضوع الرسالة يعتمد بالدرجة األولى على ميول الطالب ورغبته الشديدة في ال

.موضوع معين حتى يكون أكثر ابداعا وابتكارا فيه

ي الطالب فرصة االستعجال وعدم التأني في اختيار املوضوع ، فاالختيار املبكر ملوضوع الرسالة سيعط•
.أكبر للتعمق والتفكير في املوضوع وإثرائه باملعلومات 



لغة الكتابة 

ي  
 
يالالئحةيالموحدةيللدراساتيالعليايف  

 
يلغةيالكتابةيمايورديف  

 
الجامعاتييراىعيف

ي( الرابعةواألربعونالمادةي)السعوديةي  
 
ينصتيعىلياآلن  

: الت 

ي بعض تكتب رسائل املاجستير  والدكتوراة باللغة العربية ويجوز أن تكتب بلغة أخرى ف•
جلس عمادة على توصية مجلس ي القسم والكلية ومبناًءاالتخصصات بقرار من مجلس الجامعة 

الدراسات العليا على أن يحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية 



مؤهالت املشرف

يالجامعاتيالسعوديةي  
 
يالالئحةيالموحدةيللدراساتيالعليايف  

 
افيمايورديف ياإلشر  

 
ي( ربعونالمادةيالخامسةيواأل)يراىعيف  

الت 
ي  
 
:  نصتيعىلياآلن

ة ويجوز أن يشرف على الرسائل العلمية األساتذة املشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامع•
ديه بحثان يشرف األستاذ املساعد على رسائل املاجستير إذا مض ى على تعيينه سنتان وكان ل
محكمان على األقل في مجال تخصصه من األبحاث املنشورة أو املقبولة للنشر 



يلخطةيالبح  
 
ثالنموذجيالمبدن



تنظيميالعمليعىليالبحث



املهارات البحثية 
املهارات التنظيمية

املهارات التنظيمية لتساعد الباحث في ترتيب وتنسيق وتجويد القراءات

ت في الهامش استخدام أقالم التظليل والتمييز بشكل يخدم تنظيم املعلومات وكتابة ملخصا•
.أثناء عملية القراءة 

.تخصيص ملفات الكترونية أو ورقية •

تخصيص ملفات حسب فصول البحث لتنظيم املراجع والتوثيق •

Tabulatingوتسمى أحيانا الجدولة  Literature Review Matrixاستخدام جدول املواصفات •



ي لتنظيم األدب البحث( الجدولة)مثال لجدول مواصفات 
السابق

أبرز املقترحات 
والتوصيات 

أبرز النتائج األدوات وأساليب
اوبرامج تحليله

ةاملنهج واملنهجي األسئلة األهداف املؤلف التاريخ
وبلد الدراسة

اسم الدراسة

علم تقويم منهج الت
..........الذاتي 



مهارة إدارة الوقت والتخطيط

توزيع األعمال حسب املخطط الزمني

•1-

•2-

•3-

التاريخ/مهام يجب أن أقوم بها اليوم 

:أعمال ينصح أن أقوم بها اليوم•



التخطيط الشهري والسنوي 

1جمادى  2ربيع 1ربيع صفر محرم النشاط

الدورات التطورية

القراءات البحثية

كتابة الفصل1مسودة 
1

كتابة الفصل1مسودة 
2

كتابة الفصل1مسودة 
3

كتابة الفصل1مسودة 
4

كتابة الفصل1مسودة 
5

كتابة الفصل1مسودة 
6

ةكاملة للرسال1املراجعة 

كاملة 2املراجعة 
للرسالة

الطباعة والتسليم



ف ة/دوريالباحثةيودوريالمشر



يعمليةيتعاونيةياستشاريةيب  
افيالبحت  نائيةاإلشر

( :الباحثة)دورالطالبةي

اإللمام باللوائح واألنظمة واإلجراءات الخاصة بخطة البحث•

اختيار الموضوع وفق معايير القسم والكلية•

ي تصور البحث •
تقديم نموذج مبدئ 

إعداد خطة متكاملة للبحث•



دوريالطالبة/ تابع

ف وإجراء التعديالت الالزمة• مدارسة الخطة ومناقشتها مع المشر

خطط لجنة القسم وبعد مناقشتها واعتمادها ترفع للجنة ال: )رفع الخطة ل •
(  الدراسات العليا بالكلية

ام بجميع التعديالت الصادرة من القسم أو الكلية أو عمادة الدراس• ز ات العلياااللي 

عليامتابعة إجراءات الخطة حت  تصدر الموافقة عليها من عمادة الدراسات ال•



ف دوريالمشر

بة نحو توضيح اللوائح واألنظمة واإلجراءات الخاصة بخطة البحث وإرشاد الطال•
ام بها ز االلي 

التأكد من أن اختيار مشكلة البحث تم  وفق معايير القسم والكلية•

مدارسة الخطة مع الطالبة ومناقشتها وإجراء التعديالت الالزمة•

ام بأخالقيات البحث العلمي • ز إرشاد الطالبة نحوااللي 

الموافقة عىل الخطة وإقرارها•

متابعة إجراءات رفع الخطة•

مراجعة كافة التعديالت الصادرة من القسم أو الكلية•



عنارصيخطةيالبحث



ترتيبيعنارصي
خطةيالبحث

المقدمة مشكلةيالبحث أسئلةيالبحث

أهدافيالبحث
أهميةيالبحثي

حدوديالبحث(تطبيقية-نظرية)

مصطلحاتي
البحث

اإلطاريالنظريي
والدراساتيالسابقة

فروضيالبحثي
(إنيوجدت)

منهجيالبحثي
وإجراءاته

حي التصوريالمقت 
المراجعلفصوليالبحث





شروط صياغة العنوان الجيد 

كرة مسبقة، من األخطاء الشائعة بين كثير من الباحثين، أن يبدأ الباحث بحثه بصياغة عنوان بال ف•
يعجز عن ويترتب على ذلك أن يجبر نفسه على اإلحساس بمشكلته البحثية وتأكيدها،وهذا ما س

.تحقيقه وما سيتبدى فى كتابته ملشكلة االدراسة او صياغة عنوانها 

حدد كل ، ثم ييبدأ الباحث بفكرة معينةومن هنا فإن صياغة العنوان صياغة صحيحة تستلزم أن •
عن وان معبًرا يأتي العنفي صورة معبرة وواضحة، وبذلك ثم يصيغها في ضوء هذه الفكرة، املتغيرات 

.مضمون الفكرة واملتغيرات املرتبطة بها



نتهاء من يجب أن يكون عنوان البحث املقترح في مخطط البحث، هو نفس عنوان البحث عند اال •
.إجراءاته

: ما يلى الدكتوارةومن الشروط الواجب توفرها فى عنوان املاجستير او 

ا، ال تعقيد فيه، وواضًحا ال غموض، فيه بحيث يتمكن القارئ م-1
ً
ن قراءته أن يكون بسيط

همه، وأن ُيدرك مضمونه دون حاجة إلى استفسار من الطالبة
َ
.وف



،: أن يكون موجًزا مفيًدا؛ أي-2
ًّ
 ُممال

ً
، وال طويال

ًّ
ا بالكلمات املحال يكون قصيًرا ُمِخال

ً
ورية في الدراسة، دون ذكر بادئ

، ومحدًدا ومعبًرا عن جوانب موضوع البحث كله ومحتواه، دون زيادة أو نقصان
ً
.   التفصيالت، شامال

ل على املفهوم الخاطئ هو أن العنوان أو املوضوع كلما كان كبيرا وعاما كلما كان ذلك جيدا ، وهذا غير صحيح ب
ا ماذا لذا على الباحث أن يسأل نفسه دوم. العكس كلما كان املوضوع محددا ومختصرا كلما كان علميا جيدا

سيط من يريد؟ أو ما هو املطلوب دراسته؟ فكل مجال وموضوع له مجاالته املتعددة وعلى الباحث أن يأخذ جزء ب
الجزئية الرئيسية



مات أو أن يكتب بعبارة مختصرة ولغة علمية سهلة بسيطة وسليمة، وأال يحتوي على كل-3•
.مصطلحات تحتمل أكثر من معنى

ا-4 حث أن يحاول فعلى البا. أن يتضمن أهم متغيرات الدراسة التي يمكن التعامل معها إحصائيًّ
.دوما أن يعكس في عنوان البحث عالقة بين متغيرين على األقل



ى وعلى الباحث أن يفرق بين عنوان البحث وعنوان الكتاب حيث يميل عنوان الكتاب إل•
ات أو اثر ألغراض تسويقية ، أما البحث فيجب أن ينظر إلى أشياء تريد دراستها كالعالقاإلثارة

الخ... أو وصف 

(  كلمة 15العنوان الجيد ال يتجاوز ) •



:يفضل أن تكون الكلمات األساسية في بداية العنوان •

..الكفايات ، المشكالت ، المعوقات ، دوافع ، تقويم •

ثر من أن يخلو العنوان من المصطلحات األجنبية والمصطلحات التي تحتمل أك•

.معنى قدر اإلمكان 



جدول معايير اختيار موضوع وعنوان البحث 
تقييم ذاتي للباحث قبل تقديم العنوان للمرشدة 

مالحظاتمعايير التقييم

يخدم التخصص من الناحية النظرية ؟ 

صياغته علمية بسيطة وغير معقد ؟ 

دقيق ومحدد ليس مجاز او خيالي؟

قابل للبحث في حدود الفترة الزمنية المتاحة 

يحبه الباحث ؟

يعتبر موضوع واضح ؟ 

يعتبر الموضوع قيم وجديد ؟ 

يوجد قلة في الدراسات السابقة ؟ 

هل يستطيع القيام به الباحث ؟

هل يستطيع الباحث الوصول الى العينة ؟

عنوان يرشد القارئ الى ان البحث يقع في مجال محدد؟

يخلو العنوان من المصطلحات األجنبية 

هل العنوان تسويقي كعنوان كتاب ؟

، أو العنوان ينظر لألشياء المراد دراستها كالعالقات ، أو أثر

.....وصف

يغطي أن يتميز الموضوع بالجدة واألصالة ، لم يبحث سابقا ،

.جوانب النقص التي لم تكن بحثت من قبل 

وتحوالت التعليم2030أن يواكب الموضوع رؤية 

(معلوماتسرية ال)أن يكون مقبوال ثقافيا وسياسيا واقتصاديا 



إرشاداتيكتابةيخطةيالبحث



شاديبهايعندي مالحظاتيلالست 
كتابةيخطةيالبحث

".بية كلية الي  -دليل الدراسات العليا" الرجوع اىل •
ف االكاديمي • .التواصل المستمر مع المشر
(  25)يجب أن ال تزيد عدد صفحات الخطة عن •

.صفحة
.يجب أن تخلو الخطة من األخطاء اللغوية•
يس ترقيم الصفحات يبدأ من صفحة المقدمة ول•

.من صفحة الغالف
ام يجب أن يتم توثيق مراجع البحث حسب نظ•

APA. االصدار السادس



شاديب( تابع) هايمالحظاتيلالست 
عنديكتابةيخطةيالبحث

ز الصفحة ) سم 3,5:  استخدام الهوامش التالية• (لبقية االتجاهات) سم 2.5، ( يمير
ي : استخدام البنط التاىلي • يsimplified Arabic-(16حجم ) للعرئ  ز : ) ، لإلنجلير

ي و( 20)وعنوان الخطة Arial–( 12حجم  ي( 16)للعرئ  ز .لالنجلير
.سطر مفرد: تباعد األسطر •
.تجنب أن يكون عنوان البحث طويل وغير متوافق مع مضمون البحث•
ية• ز .يجب أن يظهر عىل صفحة الغالف عنوان البحث باللغة االنجلير
ض أن تقدم المقدمة للقارئ• ي كتابة مقدمة البحث ، ويفي 

ز
تصور عام تجنب اإلطناب ف

.عن البحث، وأن تنتقل من العام اىل الخاص
ة• .تجنب كتابة الفقرات القصير
ابطة ومتسلسلة• .يجب أن تكون الفقرات عموما مي 



المستقبلصيغةفيغالباتكونالخطةفيالمستخدمةاالفعال•

العلياالدراساتدليلحسبالبحثخطةعناصرترتيبيجب•

ببعضهامرتبطةالبحثواسئلةاهدافتكونانيجب•

قوسداخلالدراساتتلكتوضعانيجبواحدةمرةالسابقةالدراساتمنعددالىاالشارةورودعند•
منقوطةبفواصلبعضهاعنوتفصل

مستقلةفقرةفيدراسةكلتكونانيفضلالسابقةالدراساتفي•

نقطياوليسرقميايكونانيجبواسئلتهالبحثاهدافترقيم•

مثقلبخطالبحثعناوينتكتب•

ولاالالسطرعداماسطركلامامبادئةمسافةتتركالمراجعقائمةفيمرجعايتوثيقكتابةعند•



دراسةمصطلحمنبدالبحثمصطلحاستخدميفضل•

ابجدياالمراجعقائمةترتيبيجب•

المراجعقائمةمعالبحثمتنفيالمراجعمطابقةمنتأكد•

قوسداخلالمتنداخليردرقمايوضعيجب•

لهقبوليسالمرجعبعدالفقرةنهايةنقطةتوضعالفقرةنهايةفيالمرجعيردعندما•

عليهحثكبنتائجتعممسوفوالذيالبحث،عينةمنهتختارسوفالذيالمجتمعتحددانيجب•

بحثكطبيعةتناسبالتيبالطريقةالدراسةعينةتختارتم،

ومحددةواضحةبصورةالمشكلةبتقريربل،بسؤالالدراسةمشكلةتختمال•



ي منياألمانةيالعلميةيتجنبياالنتحاليالعلم 

ي استخدام •
االنتحال يعتز

كلمات وأفكار ورسومات 

وإبداعات تخص اآلخرين دون

شكر وتقدير أو إسناد لصاحبها 

(Alebaikan, 2010)

Ref: https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf

https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf


ي عواقبيمحتملةيلالنتحاليالعلم 

ي المادة •
ز
الرسوب ف

التحويل للجنة التأديبية•

طي القيد من الجامعة•

•...

•...

ي الوسط األكاديمي خ•
ز
اصةالسمعة السيئة ف

https://sa.ksu.edu.sa/sites/sa.ksu.edu.sa/files/attach/lyh_tdyb_ltlb_ljdyd0001.pdf

https://sa.ksu.edu.sa/sites/sa.ksu.edu.sa/files/attach/lyh_tdyb_ltlb_ljdyd0001.pdf


ي كيفيةيتجنبياالنتحاليالعلم 

رقميةتعزيز مفهوم األمانة األكاديمية وأخالقيات األمانة ال•

تطوير المهارات البحثية•

القدرة عىل إدارة الوقت•

األولوية للتعلم وليس الدرجات•

•...

•...



يع  
 
يتعّرف ىليالفرقيلتجنبياالنتحاليالعلم 

:بي  ي

(الصفحة:المؤلف، السنة)عالمات تنصيص –quotingاالقتباس •

(المؤلف،السنة)–paraphrasingإعادة الصياغة •

(المؤلف،السنة)–summarizingالتلخيص •



نصائحيإلعداديالخطة

اقرأي بتمعن كل اإلرشادات واألدلة المساعدة إلعداد خطة البحث•

ي الحصول•
ز
ي ف

عىل استفيدي من توجيهات المرشد، مع االعتماد الذائ 
المعارف والمهارات المطلوبة

احرصي عىل إدارة وقتك وعمل خطة زمنية إلنجاز العمل•

ي تطوير مهاراتك البحثية •
ز
حساب تويي  ل : ثالم–استفيدي من المصادر الرقمية ف

سعود الصالحي . د


