
 

 



2 

 

 

 

 

. 



3 

 



4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 



5 

 

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 5  فهرس املحتويات

 7 شكر وتقدير

 8 قرار جملس القسم باعتامد الدليل

 9 كلمة رئيس القسم

 11 مقدمة

 12  مهمةمصطلحات : أولا 

 14 وواجبات الطالب وحقوقه اختيار املرشد: ثانياا 

 17 ملوضوع ومصادره ومعايريهاختيار ا: ثالثاا 

 22 وضوابطها وإجراءاهتا( الفكرة البحثية)إعداد عنوان خطة البحث : رابعاا 

 22  إعداد خطة البحث وضوابطها وإجراءاهتا: خامساا 

 42 تقويم اللجان العلمية خلطة البحث: سادساا 

 42 الكتابة العلمية وقواعد التوثيق وأخالقيات البحث العلمي: سابعاا 

 42 خطة البحثاملالحظات واألخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة عند إعداد : ثامناا 



2 

 

 

 فهرس المحتويات

 الصفحة فهرس األشكال

 18 املجالت وتسلسل الوصول إىل موضوع الدراسة( 1)الشكل رقم 

 23 بحثإجراءات التقدم بطلب مناقشة عنوان خطة ( 2)الشكل رقم 

 24 ة بحثعنوان خطخطوات مناقشة ( 3)الشكل رقم 

 25 تسلسل بناء الفكرة البحثية( 4)الشكل رقم 

 34 الرتكيز عىل اخللفية العلمية وأسئلة الدراسة( 5)الشكل رقم 

 32 البحث إجراءات التقدم بطلب مناقشة خطة( 2)الشكل رقم 

 37 خطوات مناقشة اخلطة( 7)الشكل رقم 

 39 واملجالس العلميةإجراءات اعتامد خطة البحث من اللجان ( 8)الشكل رقم 

 41 مستويات احلكم عىل خطة البحث( 9)الشكل رقم 

 الصفحة المالحق والمراجع

 58 خطة البحث بقسم اإلدارة الرتبوية إلقرارالنامذج املعتمدة 

 73 املراجع



7 

 

 



8 

 

 

 



9 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرشده من جهة، والقسم واجلامعة من جهة أخرى، وتصف تعد خطة البحث بمثابة اتفاقية بني الطالب و"

تلك اخلطة عند إقرارها دراسًة إذا ما تم إنجازها بكفاءة تامة، أن تضع األساس لرسالة علمية تفي بمعايري قبوهلا 

يالت واملوافقة عليها، ويرتتب عىل عقد هذه االتفاقية عدم إجراء أية تغيريات الحقة عىل اخلطة باستثناء بعض التعد

 .      "اجلزئية والطفيفة جدًا التي تقتضيها رضورة قصوى أو متليها رغبة ملحة بموافقة املرشف وتأييده

 (4102بنتش، )لوك وزمالؤه في
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 ةـــــمقدم

طلبة الدراسات العليا يف برناجمي املاجستري  يمر هبااملراحل التي أصعب إعداد خطة البحث من  مرحلة عدت

تقديمها وعرضها عىل اللجان املختصة بشكل متقن علمياا  ما يرادعندوالدكتوراه، وتتمثل أبرز التحديات التي تواجههم 

توجيه ومتابعة ب منهجياا، ونسقاا فكرياا مرتابطاا ومنهجياا؛ فإعداد خطة بحث متميزة تستلزم من الطالب عمقاا معرفياا، وتنظياما 

 .املرشددقيقة من 

عىل إنجاز هذه املهمة بصورة صحيحة ومساعدهتم  طلبة القسمدعم يف ليسهم  -مع وسائل أخرى-يأيت هذا الدليل 

هتم و اخربخالصة ذا الدليل هل املعدانفقد قدم  .األخرى تنال املوافقة تنظيمياا من اللجان املعنية، ومقبولة علمياا  نهجياا،م

وإجراء وحتكيم الدراسات والبحوث واألدوات العلمية، واإلرشاف عىل مرشوعات  ،يف جلان اخلطط العلمية ارهبمجت

أجزاء  ثامنيةية تطبيقية تضمنت ملشادات علمية وعل ذلك يف صورة خطوات وإرك  ش  ت  و مية، البحوث والرسائل العل

 .خلطة واعتامدهارشد إىل مناقشة امن التفكري يف املوضوع واختيار امل بدءاا رئيسة 

مادته العلمية والتنظيمية ميرسة، وحمتواه منظم، ومرتابط وفق تسلسل منطقي  لقد روعي يف هذا الدليل أن تكون

يمثل خطوات مهمة ورئيسة يف إعداد خطة البحث، كام أنه اعتنى بالتفاصيل الرضورية إلعداد اخلطة كلام تطلب األمر 

اجلوانب ذات العالقة بتحفيز الطلبة عىل الرؤية والبصرية لعمل ينالون بموجبه  إضاءات وإشارات لبعض إىلإضافة . ذلك

 .درجة علمية رفيعة، ويمثلهم يف مواقف مستقبلية علمية ومهنية

 

 ساره املنقاش. د، و براهيم الداودإ. د
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 دليل إعداد خطة البحث للرسائل العلمية

 لطلبة الدراسات العليا في قسم اإلدارة التربوية

 مهمةمصطلحات : أولا 

ن رشحاا وتفسرياا الزمالء املرشدون واملرشفون واملختصون واملهتموجيد الطلبة والدليل اجلزء من يف هذا 

 :يأيت للمصطلحات ذات العالقة بإعداد خطة البحث يف قسم اإلدارة الرتبوية كام

: بالقسم ومهاالدراسات العليا  ياجمنبراملقيد يف أحد  الطالبة/ويقصد به يف هذا الدليل الطالب :الطالب. 1-1

من املقررات  فأعىل( ب)بتقدير جيد جداا % 52الدكتوراه، الذي أهنى برنامج  واجستري بنظام الرسالة برنامج امل

 .الدراسية وتم حتديد مرشد له للقيام بإعداد خطة البحث

يكون لكل طالب دراسات  "عليا عىل أن من لئحة الدراسات ال( 41)تنص املادة  :العلمي املرشف/ املرشد. 1-2

التحاقه بالربنامج لتوجيهه يف دراسته ومساعدته يف اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة عليا مرشد علمي مع بداية 

جامعة امللك . )"صية جملس عامدة الدراسات العلياالبحث وفق القواعد املعتمدة من جملس اجلامعة بناءا عىل تو

عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة الرتبوية الذي يتوىل : ويقصد باملرشد العلمي يف هذا الدليل .(23، 1432، سعود

عضو هيئة التدريس الذي يتوىل اإلرشاف عىل : يقصد باملرشف العلميوإرشاد الطالب أثناء إعداد خطة البحث، 

 .اعامدة الدراسات العليالطالب إلعداد الرسالة بعد اعتامد خطة البحث من جملس 

وفق النموذج املحدد  اا خمترص اا يقدم فيها الطالب عرضويقصد هبا الفكرة البحثية التي : البحثعنوان خطة . 1-3

تتضمن العنوان ومشكلة الدراسة وأسئلتها ومصطلحاهتا وقائمة باملراجع، ويتم  يف صفحة واحدة من اللجنة

وتقترص هذه  .يف إعداد خطة البحثالطالب  بعدهايرشع  موافقة اللجنة،ويف حال  ،بحضور املرشدالطالب مناقشة 

 .الدكتوراه طلبةاملرحلة عىل خطط 
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ماجستري بنظام )هي وثيقة رسمية ملخطط مكتوب يقوم بإعدادها طالب الدراسات العليا : بحثخطة ال. 1-4

ملا ستكون  ط والتنظيممرشد معتمد من القسم، متثل نتاجاا لعملية فكرية من التخطي بمتابعة( الرسالة، أو الدكتوراه

الستدلل املنطقي والتسلسل الفكري والتساق الداخيل لعنارص عدة تلتزم بخط متامسك من و عليه الرسالة

واملنهجية التي تتبعها، ها ومربر إجرائالدراسة  بأهدافمعتمدة من املجالس العلمية املعنية، وجتيب عن أسئلة تتعلق 

 . كيفية القيام هباواإلضافة العلمية التي ستقدمها و

عضاء هيئة من جمموعة من أويقصد هبا اللجنة العلمية املكونة : بقسم اإلدارة الرتبوية العلمية جلنة اخلطط. 1-5

من جملس القسم، تتوىل مناقشة اخلطط العلمية لرسائل  من قبل رئيس القسم، وتعتمد بقرار ُتقرتح، التدريس

 .املوافقةبغرض جملس القسم  عىل وعرضهااعتامدها املاجستري بنظام الرسالة والدكتوراه و

عضاء هيئة التي يتم تشكيلها من جمموعة من أ ويقصد هبا اللجنة العلمية: بكلية الرتبية الدراسات العلياجلنة . 1-6

من األقسام، ويستلزم  الواردةاخلطط العلمية  فحصالتدريس يف الكلية، وتعتمد بقرار من عميد الكلية، وتتوىل 

 .جملس الكلية لعتامدها لعرضها عىلافقتها عىل خطة البحث مو

وهي اخلطوات واإلجراءات التي جيب عىل الطالب اتباعها لعتامد خطة بحثه ليرشع يف : إقرار خطة البحث. 1-7

ة إىل جلنة يف املرحلة التاليوتقديمها كتابة الرسالة، ابتداءا من جلنة اخلطط العلمية بالقسم، ومن ثم إىل جملس القسم، 

ومجيع . الدراسات العليا يف الكلية، ومن ثم إىل جملس عامدة الكلية، وانتهاءا باعتامدها من جملس الدراسات العليا

وىل اىل اعتامد اللجنة خلطة البحث، ومن ثم األعرب الربيد اللكرتوين للجنة يف املراحل  هذه اخلطوات تتم إلكرتونياا 

 .لبقية اخلطوات https://eservices.ksu.edu.sa/PRPA: عرب الرابط اللكرتوين

 

 

 

 

https://eservices.ksu.edu.sa/PRPA
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 ذات العالقة بخطة البحث وواجبات الطالب وحقوقهالمرشد  اختيار :ثانياا 

بآلية و إملاماا  ،اا عميق اا تفكري الطالب، وتتطلب من مرحلة إعداد خطة البحثتعد مرحلة اختيار املرشد هي البداية يف 

من حيث  للمقررات عىل إجراءات القسم لختيار املرشد، وعليه أن يتابع أساتذة القسم أثناء دراسته واإلطالع، الختيار

من و، نه قادر عىل الستفادة من خرباتهوأساليبهم الفكرية لختيار من يناسب تفكريه وتوجهه، ويرى أ ،البحثية اهتامماهتم

يف البداية أن خربته البحثية ضعيفة أمام مرشده، لكن هذه اخلربة ستزداد تدرجيياا من خالل  الطالبالطبيعي أن يشعر 

 .ة العالقة بني الطالب واملرشدفاعليأمهية املناقشات مع املرشد، وهذا ما يؤكد 

 اختيار املرشد. 2-1

 :مراعيا عند اختياره ما ييل عىل الطالب أن خيتار املرشد املناسب له يف توجهاته واهتامماته البحثية، 

  املوضوعأو مهتاما بأن يكون متخصصاا. 

 من حيث العبء اإلرشايف والرتبة العلمية .أن يسمح له النظام باإلرشاد واإلرشاف. 

  عىل رسالته واإلرشاف رشاد الطالبإأن يوافق عىل. 

 أن يتقبل كل منهام اآلخر. 

 الطالب التواصل معه بسهولة أن يستطيع. 

 :بات الطالب جتاه املرشدواج .2-2

 أن يكتب الطالب خطة حمكمة خالية من األخطاء متبعاا يف ذلك األسس العلمية يف كتابة اخلطط. 

 صعب عليه من أموركتابة مع املرشد ويستشريه فيام يأن يتابع ال. 

 أن يلتزم بالتواصل مع مرشده يف األوقات والوسائل التي حددها معه . 

 إجازته الرسميةمراعاة حقه يف التمتع ب. 

 أن يعتمد الطالب عىل نفسه بالدرجة األوىل يف كتابة خطته مع الستنارة برأي املرشد. 

 باملدة النظامية للتخرجعىل كافة اللوائح اخلاصة  أن يطلع الطالب.  
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 قسمأن يتحمل مسؤولية تأخري مناقشة عنوانه وخطته قبل انتهاء األوقات املحددة من جلنة مناقشة اخلطط يف ال . 

 ويطلع املرشد عىل  كاديمياأل هعىل الطالب التواصل دائام مع عامدة الدراسات العليا للتأكد من سالمة وضع

 . ذلك

 أو ألي سبب من األسباب ، ة الطالبحيق للمرشد العتذار عن الستمرار يف إرشاد الطالب إذا ثبت عدم جدي

 .التي أقرهتا عامدة الدراسات العليا

  خطة البحثمناقشة  ليحق له (إدت 289)مسجالا يف مقرر إعداد خطة بحث أن يكون الطالب. 

 وأل ينقطع عنه دون إبالغه بمربرات ذلك ،أن يكون الطالب عىل صلة مستمرة مع املرشد. 

 أن يكون املرشد هو املرجع األول للطالب عند مواجهته لصعوبات أو مشكالت يف إعداد اخلطة. 

 تقدير املرشد واحرتامه. 

 

 اءةــإض   
 

جتدر اإلشارة هنا إىل أن املدة النظامية إلعداد خطة البحث هي فصالن دراسيان، ويف حالة عدم متكن 

  .الطالب من اعتامد خطة بحثه خالل املدة يتم طّي قيده بموجب نظام الدراسات العليا يف جامعة امللك سعود

 حقوق الطالب عىل املرشد 2-3

 للتأكد من التزامه باملنهجية الصحيحة يف كتابة اخلطة البحثية فاحصةلب قراءة قراءة ما يكتبه الطا. 

 الرسالة من الدراسات العليا وحتى إقرار لطالب منذ اختيار املوضوعاملتابعة املستمرة خلطة ا. 

 متابعة إجراء التعديالت املطلوبة عىل خطة البحث من املجالس واللجان املختصة . 

 زمة أو املطلوبة عن الطالبتقديم التقارير الال. 

 أن حيدد للطالب أوقات ووسائل التواصل معه. 

 أن يتواصل مع الطالب بكافة الوسائل واألوقات التي تم التفاق عليها معه. 
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 تقويم خطة البحث قبل تقديمها للجنة اخلطط . 

 أن يتواجد بقدر اإلمكان عند مناقشة خطة الطالب يف اجتامع مناقشة اخلطط. 

 نجازهاحتى إمر يف اإلرشاف عىل رسالة الطالب أن يست. 

 أن يلم بلوائح الدراسات العليا والقواعد املنظمة إلعداد اخلطط. 

 نه مرشداا عليهيمبارشة مهام اإلرشاد العلمي عىل الطالب فور تعي. 

 توجيه الطالب باللتزام باألدلة املتعلقة بإعداد اخلطط. 

 ن واخلطةتوقيع النامذج الالزمة لتقديم العنوا. 

 مساعدة الطالب عىل معاجلة ما يعرتضه من مشكالت. 

 تذكري الطالب برضورة اللتزام بأخالقيات وأساسيات البحث العلمي. 

 التأكد من أن خطة الطالب موافقة للضوابط املطلوبة من القسم والكلية . 

 تقدير رأي الطالب واحرتامه وتنمية ثقته بنفسه. 

 

 

 اءةــإض   
 

ن يدرك أنه املسؤول األول واألخري عن بحثه، وأن املرشد أو املرشف هو موجه ومسهل إلنجاز عىل الطالب أ

 .اخلطة والرسالة، يزيل عنه الغموض واملخاوف أثناء الكتابة، ويرشده إىل الطرق العلمية الصحيحة يف البحث
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 ومصادره ومعاييرهاختيار الموضوع : ثالثاا 

 اختيار املوضوع. 3-1

 حيث إن إعداد اخلطة ومن ثم الرسالة ،التي يواجهها الطالب التحدياتموضوع الرسالة من أكرب اختيار  يعد 

، والتأين وعدم هذا الختيار حيتاج لكثري من العناية، والوقت، والقراءة .عىل حسن اختيار املوضوع يبنىبشكل سليم 

ع الطالب وقته يف حماولة إجياد موضوع أن يضي   ول يعني هذا. حتى تنضج الفكرة ، والتعمق يف موضوع البحثالستعجال

بالدرجة األوىل عىل  املوضوعويعتمد اختيار . من زوايا خمتلفة موضوعات عدة ث سابقاا، ولكن بإمكانه البحث يفمل يبح

سيعطي وضوع امليف املبكر  التفكريكام أن  .أكثر إبداعا وابتكاراا فيهحتى يكون  ميول الطالب يف البحث يف موضوع معني

ونويص يف ذلك بإجراء مسح شامل لعناوين الدراسات  .رائه باملعلوماتثوإاملوضوع  يفللتعمق الطالب فرصة أكرب 

 .السابقة املشاهبة مع موضوعه

 اءةــإض   
 

جيب أن يكون لديك محاس وشغف واهتامم قوي باملوضوع الذي ستبحثه، فالدراسات التي ال حتظى باهتامم 

الغالب، أو أهنا تنجز بصورة ضعيفة ال حتقق احلد األدنى املقبول علميًا من الباحث، جيب أن تكون كاف ال تنجز يف 

 .واثقًا أن لديك اهتاممًا حقيقيًا وراسخًا بموضوع بحثك

 (041، 4102بنتش، ) 

 مصادر اختيار املوضوع. 3-2

 :ييل سالته نذكر منها مامن املصادر التي يمكن أن تساعد الطالب يف اختيار موضوع رهناك العديد 

 دراسته للمقررات الدراسية يف القسم وخاصة األوراق العلمية التي يعدها لتلك املقررات. 

  رسالتهالدراسات السابقة والتي قد توحي للطالب بمجال. 

  و حتدياتعمله من مشكالت جمال وما يعرتي  الذاتية واملهنيةخربة الطالب. 

 مواضيع معينةيف واملكثفة  القراءات الناقدة. 
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 أو يشارك هبا الندوات واملؤمترات التي حيرضها. 

  بتخصصه مهمة ذات عالقةبرامج اإلعالم وما تناقشه من قضايا. 

 لختيار بينهاو ايرغب يف البحث فيها  الطالب و يف ذهن موضوعات وأفكار بحثيةذوي الختصاص عن  استشارة. 

 اهتاتوصيات بعض الرسائل العلمية اجليدة أو مقرتح. 

 النظريات أو النامذج أو املقاييس التي يرغب الطالب يف تطبيقها يف جمال معني. 

 التقارير واإلحصاءات املثرية لالنتباه. 

 الدراسات الستطالعية التي جيرهيا الطالب للتأكد من قضية ما. 

 املشكالت التي تطرحها بعض مراكز البحوث واهليئات واملؤسسات العلمية املتخصصة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجاالت وتسلسل الوصول إىل موضوع الدراسة( 1)الشكل رقم 

 املوضوع معايري اختيار. 3-3

  يتميز باجلدة واألصالةأن. 

  من حيث طريقة املعاجلة والنتائج املستخلصة متميزاا أن يكون. 

 واجلامعة أن يندرج حتت التخصص العلمي للطالب ول يتداخل مع التخصصات األخرى يف الكلية. 

 القضايا المحلية

 

 التجاهات العالمية

 

  
 

 الموضوع

 الفجوة البحثية

 

 المجال الدقيق

 

 المجال الرئيس
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  حتقيقهاإىل  الطالب يسعىللبحث أي له أهداف  أن يكون قابالا.  

 بحيث يكون له عالقة بالبيئة املحلية ومشكالهتا وحاجاهتا أن يضيف فائدة للمعرفة واملجتمع. 

  أن يكون مقبولا ثقافياا وسياسياا واقتصادياا. 

  للتطبيقأن تكون نتائجه قابلة. 

  يف جمال الدراسةيثة وحدومتنوعة أن تكون املراجع متوفرة. 

  هومحاس وشغفه ى باهتامم الطالبحيظأن. 

 املوضوع أن حيمل مشاعر حيادية جتاه. 

 املنهجية للبحث فيهون يمتلك املهارة واخللفية العلمية أ. 

  املتاحةاملادية واملالية والزمنية يكون مناسباا لقدرات الطالب أن.  

 يف جمال ختصص الطالب بحيث يثري املعرفة أن يستحق بذل اجلهد واملال والوقت للبحث فيه. 

 اءةــإض   
 

 الزمالء من جمموعة قبل من مقرتحة أو املرشف قبل من مطروحة بحثية بفكرة يقبل حني خيطئ الطالب

 طوال فيبقى بمشكلتها، لديه إحساس وليس اهتامماته توافق ال وهي التدريس، هيئة أعضاء أحد من أو الباحثني

 .إليها واحلاجة بأمهيتها إحساسه عدم أو الفكرة، هذه من بامللل لشعوره إما قدماً  امليض من يعاين ووه البحث مراحل
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 وضوابطها وإجراءاتها( الفكرة البحثية) للدكتوراه البحثإعداد عنوان خطة : رابعاا 

فيها عنوان يرشح  (2ملحقأنظر ) أن يعد طالب الدكتوراه صفحة واحدة البحثيقصد بإعداد عنوان خطة 

حتى وإن مل توثق ؛ ، وقائمة بأهم املراجع املتعلقة باملوضوع الواردة فيها، ومشكلتها، وأسئلتها، وأهم املصطلحات دراسته

والغرض من إعداد هذه الصفحة لعرضها عىل جلنة اخلطط للبت يف صالحية املوضوع للبحث، وعدم تكراره، . يف املتن

 .أن يرشع الطالب بإعداد اخلطة لترى اللجنة أمهيتها قبوإجراء أي تعديالت عىل العنوان 

 عنارص عنوان خطة البحث .4-1

 عنوان الدراسة -أ

. بحيث يعكس بدقة املحتوى املوضوعي ملجال الرسالة الدراسةيقصد بعنوان الدراسة الصياغة العلمية ملوضوع 

فصياغة العنوان وحتديده بشكل دقيق مهم ويكتب الطالب عنوان دراسته بشكل واضح ودقيق يف املكان املخصص بذلك، 

صياغة أسئلة البحث ومنهجيته، وأدواته، وعينته، فإذا كان العنوان يف  جداا للطالب إذ سيعتمد عىل صياغة هذا العنوان

عالمية الواجهة اإل يعد العنوانكام  .الرسالةاخلطة ومن البداية فهذا سيشكل قاعدة قوية ومتينة لبقية أجزاء  ودقيقاا واضحاا 

 :ييل ماجيب مراعاة بطريقة علمية صحيحة الدراسة  ولصياغة عنوان .ا يف قواعد البياناتضوئه عىلللرسالة والتي تصنف 

  حمتوى املوضوع ومشكلة الدراسةعن واضحاا، دقيقاا، ويعرب بدقة العنوان أن يكون. 

 بعيداا عن اإلثارة غري املفيدة ،أن يكون مبنياا عىل أسس علمية سليمة. 

  إن-أن يشتمل العنوان عىل الكلامت املفتاحية األساسية وهي متغريات الدراسة بحيث تشمل عىل املتغري التابع واملستقل 

 .-وجد

  ارتباطيةأن حيدد العالقة بني املتغريات إذا كانت الدراسة. 

  يف جمال  اضحة للقارئالعنوان كلامت غامضة حتتمل أكثر من معنى، بل يستخدم مصطلحات علمية سهلة وو يتضمنأل

 . الرتبية

  أن يكون خمترصاا. 

 يفضل أن تظهر فيه عينة الدراسة وجمتمعها. 
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 مشكلة الدراسة -ب

عىل شكل سؤال أو عبارة كانت مشكلة دراسته بشكل واضح وباختصار منتهياا بنص املشكلة سواء يقدم الطالب 

مشكلة فالغرض من هذا اجلزء رشح . احة إضافيةويكتب هذا الرشح يف املكان املخصص لذلك دون زيادة مس. تقريرية

يعد هذا ول . التعديالت إن لزم األمر يف اقرتاحواملساعدة  ،للجنة لتكون أكثر وضوحا لفهم وإقرار املوضوع الدراسة

  .فيام بعد اخلطةإعداد  عندالتي ستكون شكلة الدراسة ومل صياغة هنائية

 أسئلة الدراسة -ج

وجيب . مشكلة الدراسةب ومرتبطةبحيث تكون واضحة يف النموذج كان املخصص هلا يف امل توضع أسئلة للدراسة

 .، ومتسلسلة منطقياا قابلة للتطبيق علمياا وتكونأن تصاغ 

 مصطلحات الدراسة -د

ف  ، أو الكتفاء أو إجرائياا  املصطلحات الغامضة واجلديدة يف العنوان، ويمكن تعريفها اصطالحياا الطالب يعر 

ف يف هذا اجلزء ألن الغرض هو وضوح املصطلحات للجنة ليمكن ها من فهم أما ا. باألوضح ملصطلحات الشائعة فال تعر 

 .اخلطة والرسالةإعداد ويمكن التوسع يف املصطلحات لحقاا يف كم عىل صالحية العنوان من عدمه، الدراسة، وبالتايل احل

 املراجع -هـ

يف كتابة رسالته مستقبالا الطالب أنه سيستفيد منها  يعتقدوالتي  الدراسة، بموضوعترفق قائمة بأهم املراجع املتعلقة 

. اإلصدار السادس  APAويراعى أن تكون مكتوبة بصيغة نظام . العنوانمقرتح حتى وإن مل يقتبس منها يف متن كتابة 

مدى تكرار البحث الغرض من هذه القائمة ملساعدة أعضاء اللجنة يف فهم املوضوع، و مدى قابلية العنوان للدراسة، وو

 .املقرتح احلايلفيه، وأوجه الشبه والختالف مع 
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 اءةــإض   
 

من خالل نقاشات عدة لعناوين وأفكار بحثية يتضح أن بعض الطلبة ال يفرق بشكل دقيق بني نوع الدراسة 

اية من دراسته هل هي وغاياهتا ونواجتها النهائية املقرتحة، فيظهر من خالل تلك املناقشات أنه غري متأكد من الغ

استكشافية؟ أم تطويرية ؟ أم تقويمية؟ إضافة إىل عدم وضوح رؤية ناتج الدراسة ومقرتحها األساس، فهل يرمي إىل 

ولكل من تلك الغايات واملقرتحات منهجية علمية حمددة، ال جيوز جتاهلها، بناء اسرتاتيجية؟ أم تصور؟ أم نموذج؟ 

 .اًم دقيقًا ليتمكن الباحث من تناوهلا وتطبيقها بأسلوب علمي صحيحبل جيب قبل اختيارها فهمها فه

 :بحثمناقشة عنوان خطة التقدم بطلب ضوابط وإجراءات  .4-2

وبعد موافقة ملناقشتها مع جلنة اخلطط العلمية بالقسم،  مهيأةيتأكد الطالب أن فكرته البحثية قد أصبحت  أنبعد 

، يقوم الطالب بالتقديم إلكرتونياا عرب الربيد (2و 1أنظر ملحق )قشة العناوين بمنا ةاخلاص النامذجوتعبئة املرشد، 

 :وفق اإلجراءات التالية ،بطلب مناقشة عنوان خطة بحثه اإللكرتوين اخلاص باللجنة

 .للجنة اإللكرتوين الربيد عرب إلكرتونياا  التقديم -أ

. املرسل امللف غالف بمثابة ويكون ات،البيان مكتمل عنوان مناقشة طلب( 1خطط) نموذج بإرفاق اللتزام -ب

 (1 ملحق رقمأنظر )

 واملشكلة، الدراسة، عنوان: التالية العنارص ويتضمن العنوان، مناقشة عنارص( 2خطط) بنموذج اللتزام -ج

ملحق رقم أنظر ). باملراجع قائمة معه ويرفق النموذج، حسب واحدة صفحة يف وتكون واملصطلحات، واألسئلة،

2( 

 .pdf و word بصيغتي فاملل يرسل -د

  .بعدد أعضاء اللجنة الطالب وقسم الطالبات قسمإىل منسقي اللجنة يف  الورقية، النسخ تسليم   -ـه

 .العنوان مناقشة بموعد لتزويده اإللكرتوين بريده عرب الطالب مع التواصل يتم السابقة اخلطوات استكامل بعد    -و

 :ييل والشكل التايل يوضح تلك الضوابط واإلجراءات كام
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 بحثإجراءات التقدم بطلب مناقشة عنوان خطة ( 2)الشكل رقم 

 اءةــإض   
 

يف التقديم ملناقشة عنوان عىل الفقرات الثالث األوىل من النموذج، بقية ( 4خطط )يقترص تطبيق نموذج 

 .الفقرات ختص تقديم مناقشة خطة

 

 

 

 (بريد اللجنة)رتوين التقديم اإللك

 (2، 1)تطبيق نامذج 

 تتم مناقشة عنوان الطالب

 يتم التأكد من وصول النسخ الورقية

 بعد املناقشة يبلغ الطالب بقرار اللجنة 

 يرسل للمتقدم باملالحظات والنواقص

 (4) لتطبيق نموذج

 يبلغ املتقدم بموعد اجللسة

 

 يطلب من املتقدم إرسال النسخ الورقية

 (4) تطبيق نموذج: كتملم

 فقط (  3و  2و  1)الفقرات 

 غري مكتمل

 غري مكتمل

 مكتمل

 مكتمل
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 بحثإجراءات مناقشة عنوان خطة .4-3

 حسب املوعد املحدد له، بطلب مناقشة عنوان خطة البحث، حيرض الطالب جللسة املناقشة التقدممتام إجراءات بعد إ

ويفضل دوماا حضور املرشد، وتتم مناقشة العنوان وفق إجراءات حمددة تبدأ من استالم النسخ اإللكرتونية والورقية إىل 

 :ايلقرار اللجنة حيال ذلك العنوان، كام يوضحه الشكل الت

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان خطة بحثخطوات مناقشة ( 3) الشكل رقم

 

عرض آراء أعضاء اللجنة 

 ومالحظاهتم

 املوافقة مع التعديالت عدم املوافقة املوافقة دون تعديل

 إعداد اخلطة

 اعتامد العنوان وفقًا للتعديالت البحث عن عنوان آخر

 قشة اخلطةالتقدم بطلب منا

 إعداد اخلطة وفقًا للعنوان املعدل التقدم بطلب مناقشة عنوان جديد

 اعتامد العنوان

 التقدم بطلب مناقشة اخلطة

 (إن وجد)تعليق الطالب واملرشد 

 قرار اللجنة

 تسليم العنوان ألعضاء اللجنة ورقيًا وإلكرتونياً 

 مراجعة العنوان من قبل أعضاء اللجنة

 ن من قبل الطالب عىل أعضاء اللجنةعرض العنوا
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 تسلسل بناء الفكرة البحثية (4)الشكل رقم 

 

 طور موضوعاا أو

 المجال أكثر في
 اختر واحداا 

 منها

حدد البيانات الالزمة 

التي يمكن ان تجيب 

 عن تلك أسئلة 

ف يتصف إن خطة البحث فرصة لك يف أن يؤخذ يف االعتبار عرض أفكارك البحثية املقرتحة يف موق"

إنك بامتالكك زمام األمور يف موضوع بحثك تساعد أولئك املسؤولني عن إقرار . باملشاركة يف اختاذ القرار

خطتك عىل إدراك رؤيتك للموقف، وكيف سيحقق موضوعك غرضًا ما؟ وكيف سيضيف لبنة إىل البناء 

ى أن املزالق التي مل تتمكن من جتنبها املعريف السابق؟ وكيف سيتقدم؟ وكيف سيتجنب املزالق املتوقعة؟ وملاذا تر

ال تشكل هتديدًا حقيقيًا لسالمة البحث؟ وما النتائج املحتملة املرتتبة عىل بحثك؟ وما القيمة املتوقعة لتلك 

النتائج؟ إن هذه العملية ليست مهمة تسويقية، ولكنها عملية عرض متقن، أعدت بعناية فائقة ومحاس واهتامم، 

 ."ك عىل بناء القضايا يف سلسلة من االستدالل العقيل املتامسك داخلياً تكشف فيها عن قدرت

 (4102بنتش، )كراثول في
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 وضوابطها وإجراءاتها البحثإعداد خطة : خامساا 

 التي ، فهي البوصلة التي توجه كتابته للرسالة، واألساس املتنيالبحثكتابة خطة لبد أن يويل الطالب جل اهتاممه ل

دها الطالب من البداية اخترصت عليه كتابة  ،تقريباا  فاخلطة هي الفصل األول للرسالة .يعتمد عليها يف الكتابة فإذا جو 

وجيب أن ُتعتمد اخلطة من جلنة اخلطط يف القسم، ومن جملس  .الفصل األول من الرسالة، وساعدته يف إعداد بقية األجزاء

ليبدأ  ؛الدراسات العليا باجلامعةجملس عامدة يا بالكلية، ومن جملس الكلية، وأخريا من القسم، ومن جلنة الدراسات العل

وتتكون خطة  .املعنية عناية تامة ليسهل إقرارها عرب املجالس واللجان إعدادهابلذا جيب العناية . الطالب بكتابة الرسالة

 :ييل البحث من عدة عنارص كام

 عنارص خطة البحث. 5-1

 املقدمة -أ

فهي مطلع البحث وأول ما يواجه القارئ، فهي ليست . جزءاا مهاما من أجزاء اخلطة والرسالةاملقدمة  تعد

؛ بل هي عملية علمية واضحة ُتظهر خلفية املوضوع، وأمهيته، األدبيةعىل الكتابة  الطالبتعبرياا إنشائياا يظهر قدرة 

تكتب  وعادة ما. ذب القارئ لستكامل القراءةشاملة، وواضحة لتجوويفرتض أن تكون شيقة، . واحلاجة لدراسته

ول يوجد عنارص متفق . إىل أن تنتهي هبدف الدراسةتدرجيياا  بشكل عام يف البداية لتوضح جمال الدراسة ثم حتدد

عليها يف كتابة املقدمة فهي تعتمد عىل الغرض من الدراسة وأهدافها ومشكلتها، ولكن هناك عنارص من الرضوري 

 :ييل برزها ما، ومن أعن بعضها لرضورة يراها الطالباملقدمة وقد يستغني تواجدها يف 

  جمال الدراسةتوضيح. 

 النتقال من العام إىل اخلاص بشكل تدرجيي. 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره. 

 توضيح مدى النقص الناتج عن عدم القيام هبذا البحث. 

 الدراسة تعاجلهاس لتيا الفجوة. 
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 يف املجال آلخرينابقة لالسهود استعراض اجل. 

 العنارص املحيطة واملتغريات الرضورية املتعلقة باملشكلة. 

 تراعي التسلسل التارخيي من احلديث إىل األكثر حداثةحصاءات، ودراسات سابقةإتدعيم املقدمة ب ،. 

  الدراسة هبدفأن تنتهي املقدمة. 

 متهد ملشكلة الدراسة. 

 قضايا ذات العالقة املبارشة بموضوع الدراسةالبتعاد عن السهاب والرتكيز عىل ال. 

 مشكلة الدراسة -ب

ن يف ذهن الطالب نتيجة مالحظته  و  من حوله، وإحساسه بوجود غموض يف موقف  للوضعهي تساؤل تك 

 فهي تساؤل يتطلب حالا، أو خلل أو صعوبة أو نقص. ضمعني مما جيعله يضع عدة تساؤلت لتفسري هذا الغمو

يستطيع  ول. خطوة مهمة جداا يف كتابة اخلطة والرسالة تهاصياغوحتديد مشكلة الدراسة عد ي و. ول لهحياول الوص

وجيب صياغتها يف عبارات واضحة ومفهومة وحمددة ُتعربر عن مضمون  .بحثه جيداا ل واعياا  يكنكتابتها ما مل  الطالب

وفيها . يرية أو عىل شكل سؤال رئيسومن املمكن أن تكون عبارة تقر .املشكلة وجماهلا وتعكس عنوان الدراسة

مشكلة األساسية ثم يتوسع فيها للالتمهيد بيبدأ حيث  .يرشح الطالب مشكلة الدراسة مبتدئاا بتمهيد للمشكلة

وإنام يبدأ بعرض املشكلة  باملجال العام للدراسة كام يف املقدمة هاول يبدأ. إىل أن ينتهي بتحديد نص املشكلةتدرجيياا 

 :ياغة علمية ملشكلة الدراسة جيب أن حتقق رشوط عدة منهاولص. مبارشة

 أن يضع الطالب متهيداا للمشكلة خمتلفاا عن مقدمة الدراسة. 

 أن يبدأ مبارشة برشح املشكلة وأبعادها منتهياا بصياغتها عىل شكل سؤال أو عبارة تقريرية. 

 أن يربز املشكلة ويوضح أمهيتها وسبب بحثه فيها. 

 ت وإحصاءات توضح حجم املشكلةأن يستشهد بدراسا. 

  ل حتتمل أكثر من معنىو، وبعيدة عن الغموض والتعقيد، ودقيقة تكون الصياغة واضحةأن. 
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  والختبار املبارش للحلأن تكون قابلة. 

  صياغة مشكلة دراستهيف  الطالبأل يتحيز. 

 أن ُتوضح املتغريات األساسية فيها.  

 أن تكون موجزة. 

  نوان الدراسة ومرتبطة بهمع ع متسقةأن تكون. 

 عدم اخللط بني مشكلة الدراسة وأمهيتها. 

 أن تتميز باجلدة واألصالة وتكون جديرة بالهتامم. 

 أهداف الدراسة -ج

 :ويقصد هبا الغرض من إجراء الدراسة، وتكتب عادة عىل شكل نقاط، ويشرتط يف األهداف أن تكون

 وواضحة حمددة. 

 للطالبد املتاح قابلة للقياس يف ضوء الوقت واجله. 

 أن ُتكتب بتسلسل منطقي. 

 أل تكون مركبة. 

  ها مجيعاا بتحقيق الطالبأن يلتزم. 

 الدراسة أسئلة -د

وفق  وتصاغ الدراسةحل مشكلة وتسهم اإلجابة عنها يف . ترتبط بأهداف الدراسةهي األسئلة التي 

ول يوجد عدد حمدد لألسئلة بل . الدراسةل الدراسات السابقة يف جمااألدبيات و النظريات و استناداا إىل، أهدافها

 :وهناك رشوط ل بد من توافرها عند صياغة أسئلة الدراسة ومنها .الطالبتعتمد عىل طبيعة املشكلة وقدرات 

 عنهايمكن اإلجابة  و أن تكون حمددة وواضحة، وبسيطة، ومبارشة. 

   متوافقة مع أهداف الدراسة يف الرتتيبأن تكون. 

   سلة منطقياا متسلأن تكون. 
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  وهلا تأثري يستحسن أن تكون املتغريات فيه منطقية وحمددة،  الستجاباتيف حال وجود سؤال للفروق بني

 .مهم عىل الدراسة

 الدراسة أمهية  -هـ

 واإلسهام الذي تقدمهفوائد املتوقع احلصول عليها، لل حتديدختتلف أمهية الدراسة عن أهدافها، فاألمهية هي 

ناحية نظرية : وتكتب مقسمة إىل ناحيتني .دون مبالغةأن يقنع القارئ بأمهية بحثه  الطالبولة من حما ،ملتخذي القرار

وتراكم معريف تضيفه الدراسة إىل أمهية موضوع الدراسة من ناحية نظرية ب تتعلقألمهية النظرية اف. وناحية تطبيقية

كز عىل موضوع الدراسة ونتائجها من ناحية عملية رتأو التطبيقية فية ل، بينام األمهية العماألدبيات ذات العالقة

تلك بام يسهم يف مساعدة املسؤولني ومتخذي القرار يف  وملن ستقدم هذه الدراسة، واجلهات املستفيدة، ،تطبيقية

 .يف اختاذ قرارات مناسبة والستفادة من نتائج الدراسة الدراسة بشأهنااجلهات أو القطاعات التي تطبق 

 الدراسة حدود  -و

املربرات العلمية واملنطقية ويذكر  ،بل يضع حدوداا لدراسته ،يستطيعنفسه بام ل  الطالبجيب أل ُيلِزم 

 :هي حدودوعادة تقسم إىل أربعة . مكانية تعميم نتائج الدراسةإمدى دود معرفة هذه احلاهلدف من وضع ف ؛لذلك

 من مواضيع يف دراسته، وعادة تكون ه دون غريويركز عليه  الطالبسيتناوله أي ما : احلدود املوضوعية

 . ، مع رضورة حتديد األبعاد أو املجالت التي سيتناوهلا موضوع الدراسةاهلدف الرئيس من الدراسة

 (.املدينة والبلد ومسمى جهة العينة)تشمل مكان الدراسة : احلدود املكانية 

 ميدانياا  زمن تطبيق الدراسةويقصد هبا : احلدود الزمنية. 

  احلد ويكتفي  عن هذا الطالبوهم األفراد الذين ستطبق عليهم الدراسة، وقد يستغني : البرشيةاحلدود

 .بتحديده يف العينة

 

 



32 

 

 

 الدراسة مصطلحات  -ز

أهم  فعىل الطالب تعريف. يقصد بمصطلحات الدراسة التعريف الذي اتفق عليه املختصون يف جمال معني

التي قد تكون غامضة عىل وهي املصطلحات . لعنوان واملشكلةيف اة يف الدراسة والتي وردت الرئيساملصطلحات 

هنا بتعريف واحد  ويكتفى. لدى القارئ اا ن أن حتدث لبسيمك ومرادفات التي هلا عدة معان  أو تلك  ،القارئ

ف كام عليه أن . ويمكن زيادة عددها لحقا يف الرسالة، ول حيتاج ألي تعريفات لغوية ،للمصطلح يف اخلطة  هذاُيعر 

فويقصد به أن  ،بالطالب، وهو التعريف اخلاص إجرائياا  املصطلح املصطلح من منظور استخدامه له يف دراسته  ُيعر 

ليتفق مع القارئ عىل تتفق مع املفهوم الصطالحي الذي يتبناه الطالب، وبلغة موجزة ومبارشة ومفهومة  وذلك

 :ييل تعريف مصطلحات الدراسة وهي كاموهناك رشوط ل بد من توافرها عند . مدلول واحد دون غريه

  ل حتتاج إىل تفسرياملفهومة والتي تفسري املصطلحات  الطالبأن يتجنب. 

 شامالا رقم الصفحةمع توثيقه لتعريف الصطالحي يفضل القتباس النيص ل . 

 يكتب ترمجة لسم املصطلح باللغة النجليزية. 

 املواءمة بني التعريف الصطالحي واإلجرائي. 

 ن تركز عىل أهم املتغريات الرئيسة للدراسةأ. 

 طار النظري و الدراسات السابقةاإل  -ح

مجعها عن تم املعلومات والبيانات التي  املنطلق الفكري لدراسة مشكلة ما، فهو يقصد باإلطار النظري

وما للدراسة  ميةالعلاخللفية السياق واملوضوع، ويتضمن  تناولتاملصادر املختلفة التي ة من الدراس وجمال موضوع

حيدد هذا والذي  .عاملية حول املوضوعواجتاهات حديثة  ، وإحصاءات،وأفكار ،ونظريات ،تشتمل عليه من مفاهيم

ولكن يف اخلطة عىل الطالب أن يوضح  .وعينتها اإلطار هو طبيعة املشكلة، وعنارص املجتمع املحيط ببيئة الدراسة

 .نظري مع تعداد ألهم املوضوعات التي يشملها كل حمورأهم املحاور التي سيتناوهلا يف إطاره ال
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قة التي أجريت يف جمال أما الدراسات السابقة فيقصد  هبا البحوث والدراسات واجلهود العلمية املوث 

عىل خلفية علمية واسعة عن مشكلة دراسته وأبعادها،  الطالباهلدف منها التأكد من اطالع و. الدراسة احلالية

بحوث علمية منشورة، و وقد تكون هذه الدراسات أوراق عمل يف مؤمترات وندوات،  .الصحيحوفهمها الفهم 

ول داعي  .طار النظري أو قريبة منها حسب ما يراه مناسباا ويقسمها الطالب تبعاا ملحاور اإل. رسائل علميةو

يث تشمل أوجه الشبه لتقسيمها حسب اجلهة حملية وعربية و أجنبية، ثم يتبعها بالتعقيب عىل الدراسات بح

 .تمي ز دراسته عن الدراسات السابقةتوضيح بامذا ت، وأخرياا من تلك الدراسات الستفادة وأوجهوالختالف، 

 :وهناك رشوط ل بد من توافرها عند عرض الدراسات السابقة

 كتابة الدراسات ذات العالقة الوثيقة بالدراسة احلالية فقط. 

 العربية واإلنجليزية ة باللغة العربية وكذلك اسم الباحث باللغتنيكتابة عنوان الدراسة األجنبي. 

 حداثة مجيع الدراسات واقتباسها من مصدرها األصيل. 

 بشكل خمترص ها، ونتائجا، وأدواهتتها، وعينتها، ومنهجيالدراسة السابقة عرض هدف. 

 الدقة يف عرض الدراسات مع عدم التحريف أو التحيز يف عرض املعلومات. 

 بات يف طريقة العرضالث. 

 عرضها حسب التسلسل التارخيي إما من األقدم لألحدث أو من األحدث لألقدم.  

  يف الرسالة لحقاا  ويتم زيادهتا( لكل حمور 2-5)عرض عدد معقول من الدراسات يف املجال.  

 الدراسة احلالية ، ومتي ز لشبه والختالف، ودرجة الستفادةالتعقيب عىل الدراسات السابقة موضحاا أوجه ا

ورد يف تلك  ، وان يكون هذا التعقيب برؤية الناقد املتفحص وليس تلخيصاا ملاعن الدراسات السابقة

 .الدراسات

 

 

 



32 

 

 

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا  -ط

 ل جزء فيها جيب أن يوضح بشكل واف  وك ،يتضمن هذا اجلزء منهج الدراسة، وجمتمعها، وعينتها، وأدواهتا

 :التايلودقيق عىل النحو 

 منهج الدراسة 

املستخدم يف الدراسة، وذكر سبب اختيار هذا املنهج، وربطه هبدف الدراسة  العلمي جيب حتديد املنهج 

 .املنهج لذلكاحلالية، مع إعطاء تعريف واحد مقتبس 

 جمتمع الدراسة 

الفئات يف  ويعرض الطالب هذه. وكافة فئاته ل بد من حرص جمتمع الدراسة كامالا، ومعرفة خصائصه، 

 .خر إحصائية مع توثيقهادول وفقاا آلج

 عينة الدراسة 

اخلصائص  ومتجانسولكن إذا كان جمتمع الدراسة كبرياا  األصل يف البحوث أخذ جمتمع الدراسة كامالا،

ول بد . بأخذ عينة ممثلة من أجل احلصول عىل معلومات دقيقة يمكن تعميمها عىل املجتمع الطالبفيكتفي 

ويعرض  ،لطالب العينة املسحوبة من كل فئة من فئات املجتمع، وطريقة سحبها، ونسبتها ونوعهاأن يذكر ا

  .ذلك يف جدول مماثل ملجتمع الدراسة

 أدوات الدراسة 

التي  ومصادر املعلومات ،حسب طبيعة املشكلة املدروسةوات التي تناسب بحثه وذلك األد الطالبخيتار 

ويبني حماور هذه األدوات، وكيفية معاجلة صدقها وثباهتا، مع ربطها  .بعومنهج البحث املت   حيتاج مجعها،

 .باألهداف التي ستحققها كل أداة
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 األساليب اإلحصائية  -ي

يذكر الطالب مجيع األساليب اإلحصائية التي يتوقع أن يستخدمها يف حتليل بيانات الدراسة، عىل أن يربط 

 .م ذكر أي أسلوب لن يتم استخدامه يف التحليل، ويراعى عديف الدراسة كل أسلوب بالغرض منه

 :التصور املبدئي املقرتح لفصول الرسالة  -ك

يعرض فيه الطالب الفصول املقرتحة التي سيتناوهلا يف الرسالة، موضحا عنوان كل فصل، وأهم حمتوياته 

 .وتفرد له صفحة مستقلة

 املراجع  -ل

 .اإلصدار السادس  APAقائمة املراجع بطريقة  جيب أن توثق مجيع املراجع املستخدمة يف كتابة اخلطة يف

 

 اءةــإض   
 

 كتابة يف للبدء به يقوم متطلب جمرد من أكثر ليست خطة البحث يعتقد بعض طلبة الدراسات العليا أن

 أن البعض عمقًا معرفيًا مستندًا عىل اطالع واسع لألدبيات السابقة، كام يعتقد تتطلب ال وأهنا العلمية، رسالته

 غري أيًضا، وهذا من التصورات قصرية زمنية فرتة يف الرسالة من االنتهاء يف يساعد قصري ربام وقت يف عدادهاإ

 .خطة البحث وأمهيتها طبيعة عن الصحيحة
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 الخلفية العلمية ومشكلة الدراسة وأسئلتها

 

 

  

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 راسةالرتكيز عىل اخللفية العلمية وأسئلة الد (5)الشكل رقم 

الرتكيز عىل اخللفية العلمية واألدبيات 

السابقة يف وقت مبكر قد ينتج عنه كتابة 

مطولة حول املوضوع وقد يؤدي ذلك إىل 

 .جاز خطة البحثتأخر إن

ل شك أن السياق واخللفية العلمية واألدبيات السابقة من جهة، ومشكلة الدراسة وأسئلتها من جهة أخرى، 

كالمها رضوري لبناء اخلطة وإعدادها بصورهتا النهائية، وليست العربة يف الرتكيز عليهام، وإنام يف توقيت 

 .جلانب األكثر أمهيةذلك الرتكيز عىل كل منهام عند إعداد اخلطة هو ا

 (133، 2114بنتش، ) 

 احلل يكمن يف التوازن بني اجلانبني

الرتكيز عىل أسئلة الدراسة دون غريها فيه 

خماطر تكرار عمل غري رضوري أو غري 

مناسب مل يبن عىل عمق معريف، وقد خترج 

 .الدراسة عن سياقها
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 ضوابط وإجراءات التقدم بطلب مناقشة خطة البحث .5-2

ن تتم املوافقة عىل عنوان خطة البحث، ويعد الطالب خطة بحثه ويرى أهنا جاهزة للعرض عىل جلنة اخلطط بعد أ

، (3خطط ونموذج  1 نموذج خطط)العلمية بالقسم ملناقشتها، وبعد موافقة املرشد، وتعبئة النامذج اخلاصة بمناقشة اخلطط 

 :يقوم الطالب بالتقديم إلكرتونياا عرب الربيد اإللكرتوين اخلاص باللجنة بطلب مناقشة خطة بحثه، وفق اإلجراءات التالية

 .التقديم إلكرتونياا عرب الربيد اإللكرتوين اخلاص بلجنة اخلطط العلمية بالقسم -أ

. ويكون بمثابة غالف امللف املرسلطلب مناقشة خطة مكتمل البيانات، ( 1خطط)اللتزام بإرفاق نموذج  -ب

 ( 1ملحق رقم أنظر )

 (3ملحق رقم انظر . )عنارص مناقشة اخلطة( 3خطط)اللتزام بنموذج  -ج

 .pdfو  wordرسال امللف بصيغتي يتم إ -د

رض واملناقشة يف جلسة اخلاص بإجراءات وخطوات صالحية اخلطة للع( 4خطط )ورد يف نموذج  اللتزام بام  -هـ

 (.4ملحق رقم  انظر)جلنة اخلطط 

 .استالم الطالب رسالة إلكرتونية تفيد بموافقة اللجنة عىل صالحية اخلطة للمناقشة  -و

. ، تسلم ملنسقي اللجنة يف قسمي الطالب والطالباتبعدد أعضاء اللجنة تسليم النسخ الورقية مطبوعة ومغلفة  -ز

 (.كرتونيةرسال النسخ الورقية قبل احلصول عىل موافقة اللجنة برسالة إلجيب عدم إ)

 .بعد استكامل اخلطوات السابقة سيتم التواصل مع الطالب عرب بريده اإللكرتوين لتزويده بموعد املناقشة  -ح

عىل الطالب أن يقوم برصد مجيع املالحظات من أعضاء اللجنة والتوصيات الناجتة عن مناقشة اخلطة، ثم يقوم   -ط

اخلاص بإجراء التعديالت وإرفاقه مع النسخة املعدلة، عىل ( 5خطط )بإجراء التعديالت املطلوبة وتسجيلها يف نموذج 

 (.5ملحق رقم انظر )موقعة من املرشف مراجعة ومعتمدة وأن تكون 

 .بعد اعتامد اخلطة من اللجنة حتال إىل جملس القسم لعتامدها، وعىل الطالب متابعة استكامل بقية اإلجراءات األخرى  -ي

 :والشكل التايل يوضح تلك اإلجراءات
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 إجراءات التقدم بطلب مناقشة خطة (6)شكل رقم 

 اءةــإض   
 

قد ال يدرك الطالب أمهية أن يستعد ملناقشة خطة بحثه قبل موعد املناقشة بإعادة قراءهتا وفهمها واالستعداد التام لإلجابة 

 .جزئية قدمها يف خطته، وأن يظهر سعة اطالعه يف جمال بحثهعن أسئلة املناقشني، واإلملام باملربرات العلمية واملنطقية لكل 

 يتم مناقشة الطالب يف اجللسة املحددة

لجنة يف هناية املناقشةيبلغ بقرار ال  

 يبلغ املتقدم بموعد مناقشة خطة البحث 

 

 يطلب من املتقدم إرسال النسخ الورقية

 تعتمد اخلطة وتسلم لرئيس القسم 

 تبقى احلالة حتت اإلجراء إىل أن يتم تنفيذ قرار اللجنة

 غري مكتمل

 مكتمل

 مكتمل

 يتم التأكد من وصول النسخ الورقية

 م باملالحظات والنواقصيرسل للمتقد

 (4)تطبيق نموذج 

 غري مكتمل

 (4)مكتمل تطبيق نموذج 

 (بريد اللجنة)التقديم اإللكرتوين 

 (6، 3، 1)تطبيق نامذج 
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 إجراءات مناقشة خطة البحث .5-3

بطلب مناقشة خطة البحث، حيرض الطالب جللسة املناقشة حسب املوعد املحدد له،  التقدمبعد إمتام إجراءات 

م النسخ اإللكرتونية والورقية إىل قرار وفق إجراءات حمددة تبدأ من استال اخلطةويفضل دوماا حضور املرشد، وتتم مناقشة 

 :، كام يوضحه الشكل التايلتلك اخلطةاللجنة حيال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوات مناقشة اخلطة (7) شكل رقم

 عدم املوافقة عىل اخلطة

 تقديم خطة أخرى

 يقوم الطالب برفع اخلطة املعتمدة عىل النظام اإللكرتوين

سم لعرضها عىل جملس القسمترسل اخلطة املعتمدة إىل رئيس الق  

 تسليم اخلطة ألعضاء اللجنة ورقيًا وإلكرتونياً 

 مراجعة اخلطة

 تسجيل املالحظات واملقرتحات

 قرار اللجنة

 تقديم اخلطة من قبل الطالب

(إن وجد)تعليق الطالب واملرشف   

 إجراء التعديالت ومطابقتها 

 عرض مالحظات أعضاء اللجنة

إعادة املناقشةإجراء التعديالت و  

 مداخالت أعضاء اللجنة وإثراء املالحظات

 اعتامد اخلطة من اللجنة
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 اءةــإض   
 

 التعليقات، معتقدًا أهنا موجهة لشخصه، وقد أو املالحظات أثناء مناقشة اخلطة، بعض الطلبة ينفعل جتاه

قد هيمل عنارص أساسية يف موضوعه، وهذا الشك يؤثر يف عرض الطالب  أو البحث، خلطة احلرفية للقراءة يلجأ

 .خلطته وقدرته عىل إقناع اللجنة بجدواها العلمية

 اجلوانب الفنية لكتابة خطة البحث .5-4

 :ييل كام حسب رشوط عامدة الدراسات العليا جيب اللتزام باملواصفات الفنية للخطة

  (.2خطط) نموذج حسب الغالف تصميم صفحة -أ

 .اعتامده من اللجنة لقرار مطابق أن يكون العنوان -ب

 .مالحق أو فهرس، أو اجلامعة، شعار أو العناوين، أسفل خطوط أو للصفحات، إطار: ييل عىل ما اخلطة حتتوي أل -ج

 ويكون اإلنجليزية للغة Arial و العربية للغةTraditional Arabic أو Simplified Arabic اخلط نوع استخدام -د

 .للعناوين غامق ويكون 12 اخلط حجم

 .األيرس اجلانب أعىل الصفحات تباعد السطور مفرد، وترقم  -هـ

 .اهلوامش لبقية سم2.5و الصفحة، يمني سم3 هامش ترك  -و

 .صفحة 25 يتجاوز ل اخلطة صفحات عدد  -ز

 .املراجع وكتابة التوثيق يف السادسة النسخة APA اسلوب اتباع  -ح

 اءةــإض   
 

عندما ال يعتني بعض الطلبة بخطة بحثه ودرجة مطابقتها للضوابط، وخلوها من األخطاء اإلمالئية 

كافية، فإن ذلك  دراسة ودراستها عليها باالطالع واملطبعية، وااللتزام بتسليمها يف الوقت املناسب؛ الذي يسمح

 .حيال خطة البحث املناقشة غري إجيايب لدى جلنة انطباعاً  يعطي
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 إجراءات اعتامد خطة البحث من اللجان واملجالس العلمية( 8)شكل رقم 

 موافقة جلنة أخالقيات البحث العلمي يف اجلامعة

 املرحلة األوىل 

 تقديمها ملجلس القسم

 جلنة اخلطط بالقسم التوصية باملوافقة عىل اخلطة واعتامدها تقديمها لرئيس القسم

املجلسالتوصية باعتامدها من  ة الكليةتقديمها لعامد املرحلة الثانية    

 التوصية باعتامدها من جملس الكلية موافقة جلنة الدراسات العليا يف الكلية املرحلة الثالثة 

 إرساهلا إىل عامدة الدراسات العليا املرحلة الرابعة 

 الدراسات العلياعامدة من جملس  خطة البحث  اختاذ القرار باعتامد
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 خطة البحثاللجان العلمية لتقويم : سادساا 

يرتكز فحص خطة البحث وتقويمها من قبل اللجان العلمية عىل نوعني من األحكام، التي تبنى عىل أساس علمي، 

وهذين النوعني بدورمها يركزان عىل مستويني . ة تقويم ذات عالقة باحلكم عىل اخلطةوفق منهجية حمددة، وتستند إىل أسئل

رئيسني من األحكام، فاألول يأيت بشكل عام، فيام يركز الثاين عىل التفاصيل ذات العالقة باجلوانب العلمية واملنهجية 

 :ييل والفنية، كام

 املستوى العام. 6-1

حية الدراسة املقدمة ألن تصبح رسالة علمية لدرجة املاجستري أو لدرجة يتعلق هذا املستوى باحلكم عىل صال

الدكتوراه، بام حيقق لئحة الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية والقواعد التنفيذية هلا بجامعة امللك سعود، وعىل وجه 

، حيث جيب أن تسهم الدراسات العليا يف اخلصوص الفقرة الثانية من املادة األوىل، واملادة الثالثة واألربعني من الالئحة

تتميز موضوعات رسائل إثراء املعرفة وتقديم إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة وتكشف عن حقائق جديدة، وهلذا جيب أن 

املاجستري باجلدة واألصالة، كام جيب أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه باألصالة والبتكار واإلسهام الفاعل يف إنامء 

 (23، 1432، جامعة امللك سعود) .عرفة يف ختصص الطالبامل

 وفني علميمنهجي و: املستوى التفصييل. 6-2

يتعلق هذا املستوى بمدى مالءمة تصميم خطة البحث، من حيث صياغة مشكلة الدراسة، وأسئلتها، وكيفية مجع 

ر إجابات علمية ألسئلة تقويم اخلطة تتعلق البيانات وحتليلها لإلجابة عن أسئلة الدراسة، ويركز هذا املستوى عىل توف

نجازها، إضافة إىل ما سينتج عن الرسالة العلمية من نواتج عىل إ الطالببواقعية مشكلة الدراسة وقابليتها للتنفيذ، وقدرة 

ذا؟ فسؤال تتعلق بامذا؟ وكيف؟ وملامتثل إضافة نوعية يف جماهلا، ويف هذا الصدد عىل الطالب أن يكون لديه إجابات واضحة 

ماذا حتاول الدراسة الوصول إليه وحتقيقه؟ ويتصل هذا السؤال بأهداف الدراسة وأسئلتها، يف حني أن سؤال : يعنيماذا؟ 

الكيفية التي تقرتحها الدراسة لإلجابة عن أسئلتها، وهذا السؤال يتصل بمنهجية الدراسة وإجراءاهتا : كيف؟ فيعني

ملاذا تستحق هذه الدراسة القيام هبا؟ وهذا السؤال يشري إىل أمهية الدراسة وإسهامها يف  :وأدواهتا، أما سؤال ملاذا؟ فيعني
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أما املجال الفني فيتم تقويم اخلطة بناء عىل مدى التزام الطالب بالضوابط الفنية املحددة من القسم والكلية والتي  .املجال

 .من هذا الدليل  38 سبق اإلشارة هلا يف ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات احلكم عىل خطة البحث( 9)قم شكل ر

 

 

 اءةــإض   
 

ناقش أفكارك وخطتك بصورهتا األولية مع آخرين قد يكونون زمالؤك، أو الفئات املستهدفة، أو املامرسني 

 والعاملني يف املجال، ومرشدك، وأساتذة القسم، فهذا يثري اخلطة ويوضح أوجه القصور فيها

 

 

 مستوى عام

هل موضوع الدراسة صالح ألن يكون رسالة 

  او دكتوراه؟ماجستري

 مستويات احلكم عىل خطة البحث

 مستوى تفصييل

هل الدراسة قابلة للتنفيذ؟ وهل تستحق القيام  -

هبا؟ وهل يستطيع الطالب إنجازها؟ وهل ستثمر 

 عن رسالة متثل إضافة؟
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 وقواعد التوثيق وأخالقيات البحث العلمي الكتابة العلمية: سابعاا 

خيتلف أسلوب الكتابة العلمية عن غريها من أساليب الكتابة، فهي تعتمد عىل أسس ومنهجية حمددة، ومتتاز بأهنا تقدم 

دم إضافة علمية، لذا فهي معتمدة عىل التربيرات املنطقية ل التجميع والرسد، كام أهنا ختتلف عن األساليب اخلطابية، فتق

وللكتابة  .حيزة واألسلوب األديب يف التعبري، بحيث تكون موثقة وغري مبالغ فيهااملعلومة بصيغ علمية جمردة من اآلراء املت

 :كام ييل واألمانة العلمية رتباطاا وثيقاا بالتوثيق العلميوتصنف إىل ثالثة أنواع، وترتبط ا ،1العلمية خصائص تتصف هبا

 ةخصائص الكتابة العلمي. 7-1

  وتركيب و مراعاة قواعد بناء  من عاملني أساسني مها وضوح الفكرة املعرب عنها وهو ينتجالوضوح يف الكتابة

 .النحويةوالقواعد  اجلمل

  األلفاظاستخدام  والغموض يفلبتعاد عن املبالغة وا واألفكارالدقة يف التعبري عن احلقائق. 

 إضافة إىل جمهوده العلمي الطالب، بحيث تظهر شخصية لربهنةإبداء الرأي وإظهار اخلربة والتحليل الدقيق وا. 

 ،ومن مقطع إىل آخر، ومن جزء إىل جزء آخر املنطقية يف النتقال من فكرة إىل أخرى.  

  بصيغة املستقبل يف خطة البحث الطالبكتابة اإلجراءات التي سيقوم هبا. 

  واإلعادةأو حماولة للتكرار  زيادة،دون  املعنى، قدر وهو يعنى أن تكون الكتابة عىل "املساواة  "استخدام أسلوب 

  فلكل علم  العلوم،باملصطلحات التي تستخدم يف  البيانية والعناية الذاتية، واألساليبالبتعاد عن النطباعات

 .صخامصطلحاته التي تستخدم يف سياق 

  ا  .الفهمل يرتك جمالا لسوء اجلميع و فقط يفهمهأن حتمل الكلمة التي يستخدمها الباحث معنىا واحدا

  القتباس احلريف التنصيص يفواستخدام عالمات  الفقرة،حيدد نقطة البدء ونقطة إهناء  املراجع بأنالعناية بام يؤخذ من. 

 استخدم عالمات الرتقيم استخداماا دقيقاا يساعد عىل إيضاح املعنى. 

                                                           
 Martyn, 2012، و Becker & Pam, 2012، و 2115جويرت،  -: أنظر كل من   
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  املهنياستخدام مصطلحات يغلب عليها الطابع العلمي أو. 

 فالكتابة العلمية يكون  يكتب؛للباحث رؤية فيام  هدف وأن يكونبغي أن يكون للكتابة العلمية غرض أو ين

 .ذلكأو يكون كل  ما،غرضها التفسري أو اإلقناع أو التربير عىل صحة وجهة نظر يف مسألة 

 البتعاد عن املصطلحات غري العلمية. 

  ُ(.قام الباحث، توصل الباحث)و استخدام لغة البحث العلمي .( نقمت، وبحثت، أنا، ونح)ب الكتابة بلغة ذاتية جتن. 

 العلمي تصنيف الكتابة العلمية والتوثيق .7-2

كل ما حتتويه خطة البحث هو مسؤولية الطالب من حيث صحة األفكار واملعلومات واإلحصاءات ودقتها 

التأكد من سالمة اللغة، واستخدام عالمات الرتقيم  وعليه. ومنهجياا ونظامياا وأخالقياا  وموثوقيتها وسالمة طرحها علمياا 

 :اخلطة اىل ثالثة أصناف هيكتابة ويمكن تصنيف ما تتضمنه وفق قواعد اللغة، 

وهو كل ما تم نقله حرفياا من املصادر واملراجع األولية أو الثانوية، ويوضع بني : (النقل النيص)املبارش  القتباس -أ

أن يتم توثيقه بالسم والسنة والصفحة، سواء أكان يف بداية : من أمههايص، وله رشوطه التي عالمتي تنص

وجيب  .القتباس أم يف هنايته، وأن تكون عالقته مبارشة باملوضوع والفكرة، ويتم توظيفه علمياا يف سياق صحيح

تغيري املعنى ل يلجأ له الباحث إل عند رضورة نقل النص حرفيا خشية  ما أمكن بحيث ترشيد استخدام القتباس

 .إذا ما صاغه بأسلوبه

وتعني نقل األفكار من املصادر واملراجع األولية والثانوية، ال أن الطالب : (إعادة الصياغة)القتباس غري املبارش  -ب

بام يتناسب وتسلسل األفكار اخلاص  وأسلوبهبكلامته ل حيتاج إىل النص احلريف للفكرة فيعيد صياغتها 

علمي مناسب، وحيتاج إىل توثيق علمي سواء يف بداية ما نقل أو يف هنايته، كام أنه ل حيتاج إىل واملعلومات يف سياق 

 .عالمتي تنصيص
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ن يكون ذلك وجيب أوهي ما يكتبه الطالب ول يتم توثيقه باعتبار ذلك من أفكاره، : وأفكاره الطالباستنتاجات  -ج

طع املشرتكة مع وما يكتبه الطالب وخاصة يف املقاوفق نسق علمي صحيح والنتباه لعدم اخللط بني ما ينقل 

 .و تلك املعاد صياغتهاالنقولت النصية أ

 Americanفإنه جيب اتباع نظام مجعية علم النفس األمريكية اإلصدار السادس،  1التوثيقطريقة وفيام يتعلق ب

Psychological Association (APA)،  ،ملختلف املراجع التي استخدمها الطالب سواء يف متن البحث أو يف قائمة املراجع

كالكتب املنشورة، والرسائل العلمية، والدراسات املنشورة يف الدوريات واملجالت العلمية املحكمة، أو يف املؤمترات، 

ملراجع والوثائق والتقارير احلكومية واهليئات الدولية، وكيفية توثيق املراجع اإللكرتونية من شبكة اإلنرتنت، وكيفية توثيق ا

 .ألكثر من مؤلف، وغريها مما اشتمل عليه ذلك النظام

 األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي .7-3

القواعد املنظمة ألخالقيات البحث العلمي، والقواعد املنظمة للرسائل  طالع والرجوع إىلل اىلإحيتاج الطلبة 

ة وأخالقيات البحث العلمي والستفادة مما ورد فيها، فقد العلمية، وغريها من الوثائق ذات العالقة باألمانة العلمي

هـ، وهي ملزمة جلميع منسويب 1432عام  "القواعد املنظمة ألخالقيات الباحث العلمي  "أصدرت جامعة امللك سعود 

ملرشفني اجلامعة، وتضمنت عدة قواعد تنظم أخالقيات البحث العلمي وقيمه وممارساته، والتزامات اجلامعة والباحثني وا

وطالب الدراسات العليا نحوها، وأكدت تلك القواعد عىل امللكية الفكرية والنزاهة العلمية وعىل حق الباحثني يف تناول 

املوضوعات البحثية بحرية وفق القواعد واألعراف األكاديمية املتعارف عليها عاملياا، كام حددت التجاوزات واإلخالل 

باختالق البيانات أو النتائج، أو تزييف وحتريف اإلجراءات  "مي من خالل قيام الباحث باألمانة العلمية يف البحث العل

البحثية للوصول إىل نتائج حمددة ل يدعمها البحث، أو الغش من خالل انتحال أفكار اآلخرين ورسقتها، أو القتباس 

    (ـه1432جامعة امللك سعود، ) .، وغري ذلك من املامرسات"املخل

                                                           
 2117شعيب، : أنظر  
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األكاديمي وطالب ، التزامات املرشف ـه1434معية عام القواعد املنظمة لإلرشاف عىل الرسائل اجلاكام بينت 

رضورة التزام املرشف بالتوجيه املخلص واألمني لطالبه عند اختيار موضوع البحث  "الدراسات العليا، حيث أكدت عىل 

، كام أوضحت "الة، واجلدة، والقابلية للتطبيقبحيث تتوفر فيه صفات األص( ماجستري، او دكتوراه، أو مرشوع خترج)

 (ـه1434جامعة امللك سعود،) "وحتري الدقة يف النقل والقتباستوخي املوضوعية واألمانة العلمية،  "التزامات الطالب 

 

 اءةــإض   
 

فحسب، وإنام  عىل الطالب االلتزام باألمانة العلمية، وأن يدرك جيدًا تبعات اإلخالل هبا ليس يف إعداد اخلطة

 .ايضًا يف كتابة الرسالة ومناقشتها وبعد احلصول عىل الدرجة، فانتهاك األمانة العلمية ال يسقط بالتقادم

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

إعداد خطة بحث مترسعة قد تقود إىل رسالة ضعيفة علميًا، ال متثل مصدر فخر ودعم للطالب يف حياته العلمية 

واملؤازرة إلنتاج رسالة علمية تتصف واملهنية مستقباًل؛ لذلك فإن جلان اخلطط البحثية معنية بتقديم الدعم 

 .باإلتقان واألصالة واالبتكار، يعتز هبا الطالب ويشعر أن العائد من دراسته أعىل مما أنفقه من جهد ووقت ومال
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 :يقع فيها الطلبة عند إعداد الخطةالتي الشائعة األخطاء المالحظات و: ثامناا 

خلطة، لبد من جتنبها عند االطلبة عند إعداد  بعض التي يقع فيهاالشائعة األخطاء و املالحظات املتكررة هناك بعض

، ونويص يف هذا اجلانب بأمهية حضور جلسات مناقشة العناوين واخلطط املقدمة من الطلبة لالستفادة منها عند الكتابة

  :حسب أجزاء اخلطة كام ييلتلك املالحظات  تم تقسيمقد و إعداد اخلطة،

 اختيار موضوع الدراسة .8-1

 وضوع مع اختالف بسيط يف العينة أو األدواتتكرار امل. 

  أشبع بحثاا اختيار موضوع قديم. 

 تناوله تقوياما أو تطويراا طور التحديث والتغيري فيصعب موضوع غامض، أو يكثر اجلدل فيه، أو مازال يف  اختيار. 

 ت األخرى يف مع التخصصا يكون متداخالا أن أو  ،التخصص العلمي للطالبغري جمال يكون املوضوع يف  نأ

 .أو يف كليات أخرى الكلية

 اقتصادياا  أل يكون مقبولا ثقافياا أو سياسياا أو. 

 يصعب البحث فيه جداا  جماله واسع جداا ومتشعب أو ضيق أن يكون. 

 أل تكون نتائجه قابلة للتعميم. 

 أل يمتلك املهارة واخللفية العلمية واملنهجية للبحث فيه. 

 اءةــإض   
 

ضوع سبق بحثه وتغيري مكان تطبيقه أو املجتمع الذي استهدفه البحث السابق قد يكون مقبوالً اختيار مو

علميًا لدراسة تنرش يف جملة علمية، أو يشارك به الباحث يف مؤمتر أو لقاء علمي، إال أنه لن يكون مقبوالً لرسالة علمية 

 .تكارنص نظام الدراسات العليا عىل أن تتميز باجلدة واألصالة واالب
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 صياغة عنوان الدراسة .8-2

  ل يعرب بوضوح عن مشكلة الدراسةاختالف العنوان عن املضمون بحيث. 

 وي كلامت غامضة حتتمل أكثر من معنىتأن حي. 

 وي العديد من املتغرياتتأن يكون طويال جداا ومركبا حي. 

  أشبه بعنوان كتاب وليس دراسةعاما أن يكون. 

 بغري جذا اأن يكون تقليدي. 

 اءةــإض   
 

جيب أال يستخدم الباحث يف عنوان دراسته كلامت وعبارات حتجب املعنى بدالً أن تكشف عنه؛ فالعنوان 

 .جيب أن يكشف عن أكرب قدر من املعلومات بأقل قدر من الكلامت

 مقدمة اخلطة .7-3

 فكرة إىل أخرى والعودة إليها مرة أخرى ومن ذلك القفز يف األفكار والتنقل من ،التسلسل املنطقي يف عرض األفكار ضعف. 

 أل توضح املقدمة مدى احلاجة للدراسة وأمهيتها. 

  حتتوي عىل معلومات ل ترتبط بمشكلة الدراسة أن تكون طويلة جداا 

  الطالبفاألصل يف املقدمة أن تكون من أفكار  ؛النقولت والقتباساتأن تكثر فيها. 

  وضح املوضوع وأبعاده ومنطلقاتهي الذي جيب أن، اجلانب األديب أكثر من اجلانب العلميأن تكتب بصورة إنشائية يظهر فيها. 

 اءةــإض   
 

 .املقدمة تقديم للموضوع، وتوضيح لإلضافة العلمية، وتأسيس ملشكلة الدراسة وفق بناء علمي ونسق منطقي
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 مشكلة الدراسة .7-4

 لعباراتإعادة األفكار املوجودة يف املقدمة وتكرار بعض ا. 

 ومن ذلك ضعف تربير القيام هباعدم إبراز املشكلة بشكل واضح ،. 

 عدم تدعيمها بدلئل وإحصاءات. 

  الدراسة أمهيةاخللط يف صياغتها مع. 

 اإلسهاب يف عرض املشكلة. 

 عدم الرتابط بني الفقرات واألفكار.  

 ية أو سؤال مصاغ بشكل واضحعبارة تقريرب تكون حمددة وليس باملشكلة والتيلدراسة ادف هب أن ختتتم. 

 أل تكون قابلة للحل أو الختبار. 

 

 اتاءــإض   
 

مشكلة الدراسة حتتاج إىل إجابة واضحة حول ملاذا يقوم الباحث هبذه الدراسة؟ وبيان الفجوة البحثية 

يف  بني واقع قائم ووضع مستهدف يستند إىل حمك علمي، وهي بالرضورة ليست جماالً للتجني واملبالغة

 .وصف سوء الواقع لتربير القيام بالدراسة

عندما يتصدى الطالب ملوضوع تقل فيه الدراسات السابقة حمليًا فإنه يمكن أن يطبق دراسة مسحية 

 .ليؤكد من خالل نتائجها احلاجة إىل إجراء الدراسة( Pilot Study)استكشافية 

 



49 

 

 أهداف الدراسة. 8-5

  يصعب حتقيقهااملبالغة يف كثرة األهداف بحيث. 

 الغموض يف األهداف.  

 قياسها صعوبة. 

  تسلسل إجراءات حتققهاعدم ترتيبها بشكل منطقي حسب. 

  ذكر أهداف خارج نطاق الدراسة. 

 أن تكون مركبة بحيث تشمل هدفني أو أكثر يف هدف واحد. 

 ةعدم التنويع يف صياغة األهداف ما بني أهداف معرفية، وإدراكية، وسلوكية، ونفس حركي. 

 ةاءــإض   
 

أهداف الدراسة ليست جانباً معرفياً فحسب، بل هي منطلق لبحث تطبيقي يسهم يف تقديم حلول 

 .ومقرتحات عملية حلل مشكلة قائمة

 أسئلة الدراسة. 8-6

  يف املبنى واملعنى أهداف الدراسةمع  اتساقهاعدم. 

 عنهاصعب اإلجابة للقياس ي صياغة أسئلة غري قابلة. 

 سلة منطقياا غري متسل. 

 بطريقة غري علمية حصائيةالفروق اإلأسئلة / صياغة سؤال. 

 غفال أخرى هلا تأثري مهم يف نتائج الدراسةت ذات عالقة أو غري مهمة، مقابل إليس تغرياتم اختيار.  

 صياغة أسئلة إجابتها معروفة مسبقا ول تقبل كأسئلة بحثية. 

 ته، ل يمكن اإلجابة عنها إل بفريق بحثيوضع أسئلة طموحة تفوق قدرات الطالب وإمكانا. 
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 ةاءــإض   
 

صياغة أسئلة بحثية ركيزة أساسية لكل إجراءات البحث وأدواته العلمية ونتائجه، متى ما تم 

 .صياغتها بطريقة علمية صحيحة

 أمهية الدراسة .8-7

 أل يتم تقسيمها إىل أمهية نظرية وعلمية. 

 رية والعلميةأن يتم اخللط بني األمهية النظ. 

 أن يتم اخللط بني األهداف واألمهية. 

 أن يتم ترقيم األمهية. 

  الدراسة موضوعأن تكون األمهية عامة مبالغ فيها وبعيدة عن. 

 ةاءــإض   
 

 .عندما ال تصاغ أمهية الدراسة بطريقة مقنعة فال جدوى من القيام هبا

 حدود الدراسة .8-8

 التي سيتم الرتكيز عليها األبعاد عدم كتابة مثال يف الدراسة ي سيتم الرتكيز عليها عدم كتابة احلدود املوضوعية الت

 .يف الدراسةمنه الواقع، فالواقع كبري جدا جيب حتديد ما سيتم تناوله عدم حتديد دراسة دون غريها، أو 

 عدم كتابة الزمن املتوقع لتطبيق الدراسة ميدانيا يف احلدود الزمنية. 

 املكانيةتطبيق الدراسة يف احلدود  عدم حتديد أماكن. 
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 اتاءــإض   
 

حدود الدراسة بمثابة اإلطار الذي يوضح معامل ومالمح الدراسة؛ فإذا كانت تلك احلدود غري مؤطرة 

 .ومربرة علميًا ومنطقيًا، تاه معها الباحث وفقد االجتاه الصحيح إلهناء دراسته

ية أن يكون عنوان الدراسة شامالً للمملكة العربية السعودية من غري املقبول يف إعداد الرسائل العلم

أو التعليم بمراحله املختلفة أو اجلامعات ثم تقترص الدراسة يف حدودها عىل مدينة أو مرحلة أو جامعة 

 . واحدة

 مصطلحات الدراسة .9 -8

 التي وردت يف عنوان  تعريف مصطلحات عديدة وأبعاد متنوعة غري رضورية، فاملطلوب املصطلحات األساسية

 .الدراسة

  وبالتعريف الصطالحي ة واضحة ومرتبطة بالدراسةرائيإج وجود تعريفاتعدم. 

 عدم كتابة اسم املصطلح باللغة اإلنجليزية. 

 عدم وضع املصطلح بني عالمة التنصيص مع ذكر رقم الصفحة. 

 ذكر التعريف اللغوي للمصطلح. 

 ريف مصطلحات بدهيية ل خالف فيهاتع. 

 ةاءــإض   
 

مصطلحات الدراسة بمثابة عقد بني الباحث والقارئ لالتفاق عىل ما يرمي إليه الباحث، فإن كان 

 .هناك خلل يف عرض تلك املصطلحات فقد ُيفهم الباحث ونتائج بحثه عىل نحو مل يقصده
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 نظري والدراسات السابقة يف اخلطةاإلطار ال .11 -8

 مل عليهتتشب املحاور األساسية مع تعداد ما ي يف حني أن املطلواإلطار النظر تيان بتفاصيلاإل. 

 الرتكيز عىل كم الدراسات وليس نوع الدراسات وارتباطها بمشكلة البحث. 

  يف الدراسات السابقة ةلعربيللغة ابااألجنبية  عنوان الدراسةوضع عدم.  

 ةم تقسيم الدراسات إىل حماور رئيسعد. 

 صار الشديداإلسهاب يف عرضها أو الخت. 

 عدم تضمني العنارص األساسية للدراسات السابقة وهي اهلدف، املنهجية، العينة، األدوات، والنتائج. 

 عدم الثبات يف طريقة العرض. 

 دراسات قديمة جداب تياناإل. 

 ةدراسات ليس هلا عالقة مبارشة بمحاور أو جمالت الدراس عرض. 

  منهاعدم ذكر أي دراسة أجنبية أو عدد قليل جدا. 

 عدم اتباع التسلسل التارخيي يف عرضها. 

 عدم وضع اسم الباحث بالعريب واإلنجليزي. 

 التحيز يف إظهار معلومات أو إخفائها يف بعض نتائج الدراسات السابقة. 

  ،عدم التعقيب عىل الدراسات السابقة بذكر أوجه الشبه والختالفات بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة

 .ستفادة منهاوأوجه ال

 الرتكيز عىل الدراسات العربية دون األجنبية. 

 ةاءــإض   
 

. اإلطار النظري والدراسات السابقة مها العمق املعريف واألساس العلمي للدراسة، وعليهام تبنى األدوات

 .املجالوقوة الدراسة تستمدها من األدبيات السابقة وتوضح مدى إسهامها يف البناء والرتاكم املعريف يف 
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 منهجية الدراسة وإجراءاهتا .11 -8

 منهج الدراسة -أ

 عدم استخدام املنهج الصحيح للدراسة. 

 وتوثيقه عدم تعريف املنهج املستخدم. 

 عدم ذكر مربر استخدامه. 

 عدم ربطه بتحقيق أهداف الدراسة. 

  (مسحي، ارتباطي،)عدم توضيح نوع املنهج الوصفي املستخدم.. 

 جمتمع الدراسة -ب

 يل املجتمععدم تفص. 

 تعريف املقصود باملجتمع دون حاجة. 

 عدم إيراد جدول تفصييل للمجتمع. 

 عدم توثيق اإلحصائيات احلديثة. 

 اخللط بني املجتمع والعينة. 

 عينة الدراسة -ج

  نوع العينة وطريقة سحبها توضيحعدم. 

 أل تكون العينة ممثلة. 

 ة وطبيعتهاأهداف الدراسيناسب  بام ل نوع العينة املسحوبة اختيار. 

 عدم عرضها يف جدول توضيحي حياكي اجلدول يف املجتمع. 

  بسيطة، منتظمة، )ذا كانت عشوائية وإ( عشوائيةالغري / عشوائيةال)دون توضيح نوعها، الدراسة اختيار عينة

 ..(.صدفةحصية، قصدية، )كانت غري عشوائية أو  ،..(طبقية، عنقودية
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 ةاءــإض   
 

لدراسة عىل مجيع أفراد جمتمعها، الذي جيب أيضًا أن يعرب عن عنوان الدراسة، وإذا األصل أن يتم تطبيق ا

اضطر الباحث الختيار عينة فيجب أن يكون ذلك االختيار مربر علميًا، وعىل وجه اخلصوص للعينات غري 

 .غري العشوائية/ االحتاملية

 أدوات الدراسة -د

 املناسبة العلمية عدم استخدام األدوات. 

 ل أداة دون احلاجة لذلكتعريف ك. 

  عنهعدم ربط كل أداة بالسؤال الذي ستجيب. 

 عدم ذكر املحاور التي ستتضمنها كل أداة. 

  الصدق والثبات لألدوات أدلةعدم ذكر. 

 استخدام مصطلح الصدق الداخيل أو الرتباطي بدل من التساق الداخيل. 

 ةاءــإض   
 

حب العينة وحتديد األدوات املناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة اختيار منهج الدراسة وجمتمعها وطريقة س

 .هي الركيزة العلمية للرسالة، وبدوهنا ال يمكن وصف الرسالة بأهنا دراسة علمية تطبيقية

 اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة األساليب. 12 -8

 عدم ذكر مجيع األساليب اإلحصائية التي ستستخدم يف الدراسة. 

 ليب احصائية لن تستخدم يف الدراسة لعدم احلاجة هلاكتابة أسا. 

 عدم ربط األسلوب اإلحصائي بالغرض منه. 
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 ةاءــإض   
 

اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة يقود إىل إجابات مناسبة ألسئلة الدراسة، ويف املقابل االختيار اخلاطئ 

 .هلا سيؤدي إىل نتائج خاطئة

 صول الرسالةالتصور املقرتح لف .13 -8

 اخلطأ يف كتابة عنوان هذا اجلزء. 

 عدم عرض الفصول الصحيحة املقرتحة للرسالة. 

 عدم إيراد ما سيشمل عليه كل فصل. 

 عدم إفراد صفحة مستقلة هلذا اجلزء. 

 عدم إضافة عنوان املراجع واملالحق. 

 قائمة املراجع .14 -8

  عدم اتباع أسلوبAPA اإلصدار السادس. 

 موجودة يف املتن أو العكسكتابة مراجع غري . 

 اختالف معلومات املرجع الواردة يف القائمة عنها يف املتن. 

 دون مربر علمي مراجع قديمة العتامد عىل. 

 جيب  والتي قتباس مثل الصحف وبعض املواقع اللكرتونيةغري علمية وغري معتمدة عند ال رعتامد عىل مصادال

 .تحفظ شديد عند الرضورةالتقليل منها ما أمكن واستخدامها ب

  ذكر املرجع ألول مرة إذاسامئهم يف القائمة، وكذلك يف املتن أمجيع ل يتم ذكر عند تعدد الباحثني يف املرجع، 

والصحيح تعداد مجيع الباحثني يف املتن إذا كانوا أقل من سبعة عند ذكرهم ألول  ،(وآخرون)والقتصار عىل كلمة 

 .عند تكرار املرجع، كام جيب تعدادهم مجيعا يف قائمة املراجع( وآخرون)ب مرة يف املتن، ثم يشار هلم 
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 ةاءــإض   
 

قد يسهم يف جتنبك  ومقرتحاهتم، اللجنة مالحظات إىل و االستامع البحثية، اخلطط مناقشات حضورك

 . الوقوع يف نفس األخطاء، ويساعدك عىل تقديم خطة متقنة، ويستثمر وقتك وجهدك

 

 

 :خاتمة

د تم يف هذا الدليل عرض أبرز القضايا واملوضوعات ذات العالقة بإعداد خطة البحث التي نعتقد أهنا مهمة لق

وأن يسهم يف لطلبة القسم، راجني من املوىل سبحانه أن يكون خري معني هلم عىل جتاوز هذه املرحلة يف مسريهتم الدراسية، 

 .وتنظيم واضح حمددةراءات جإوفق  بحثية تقوم عىل أسس علمية صحيحةكتابة خطط 

تم إعداد هذا الدليل بعناية واهتامم؛ إل أننا نؤكد أنه عمل برشي ليس يف عصمة من النقص والقصور، وحسبنا 

 .اجتهاد قارٌص عن الكامل، ونرحب بأية مقرتحات يمكن أن تسهم يف حتسني هذه املحاولة مستقبالا 

 

 ونسأل اهلل التوفيق والسداد
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 مالحقال

 بقسم اإلدارة التربوية لمناقشة الخطط العلميةالنماذج المعتمدة 
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 (0)ملحق رقم 

 (0خطط ) نموذج

 قسم اإلدارة التربويةب طلب مناقشة عنوان أو خطة 
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 كلية الرتبية

 قسم اإلدارة الرتبوية

 جلنة اخلطط العلمية

 (1خطط ) نموذج

 قسم اإلدارة الرتبويةب شة عنوان أو خطةطلب مناق 

   اسم الطالب

  الرقم اجلامعي

 املستوى اجلامعي

 (ماجستري أو دكتوراه)

 مستوى أول، ثاين، ثالث، الخ؟

 

  رقم اجلوال

 ال □ نعم □          هل تم اجتياز الشامل؟

  تاريخ االجتياز

 خطة □       عنوان □          نوع التقديم

  كامالً  الدراسةعنوان 

 ال □        نعم □          هل تم مناقشته سابقاً 

  تاريخ املناقشة

 .اخلطة وأوافق عىل طلب املناقشة يف جلنة اخلطط العلمية بالقسم/أفيد أنه تم قراءة العنوان املرشف/ موافقة املرشد

  املرشف/ اسم املرشد

  التوقيع باملوافقة

  املرشف/رقم جوال املرشد
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 (4)ملحق رقم 

 (4خطط ) نموذج

 عناصر مناقشة عنوان
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 كلية الرتبية

 قسم اإلدارة الرتبوية

 جلنة اخلطط العلمية

 (2خطط ) نموذج

 عنارص مناقشة عنوان

 الوصف العنرص م

  عنوان الدراسة 1

 مشكلة الدراسة 2

 

 

 

 

 أسئلة الدراسة 3

 

 

 

 

 

 مصطلحات الدراسة 4

 

 

 

 .ترفق قائمة باملراجع مع هذا النموذج: املراجع قائمة 5

 .جيب االلتزام بعنارص النموذج ويكون من صفحة واحدة فقط* 
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 (3)ملحق رقم 

 (3خطط ) نموذج

 عناصر مناقشة الخطة



24 

 

 

 

                         

 

 كلية الرتبية

 قسم اإلدارة الرتبوية

 جلنة اخلطط العلمية

 (3 خطط) نموذج

 نارص مناقشة اخلطةع

 :ييل كام جيب أن حتتوي اخلطة عىل مجيع العنارص مرتبة ،وفقًا لإلطار العام للخطة واملعتمد من الكلية

 مالحظات العنرص م

  املقدمة 1

  مشكلة الدراسة 2

  أهداف الدراسة 3

  أسئلة الدراسة 4

 .نظرية وتطبيقية أمهية الدراسة 5

 .كانية وزمنية وبرشيةموضوعية وم حدود الدراسة 6

 .التعريف االصطالحي واإلجرائي مصطلحات الدراسة 7

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 8

يسة األجزاء الرئيسة لإلطار النظري وعرض الدراسات السابقة وفقًا للموضوعات الرئ

هدف الدراسة ومنهجيتها وعينتها وأبرز )سلوب موحد أللدراسة وتنظيم تناوهلا وفق 

 .(لنتائج ذات العالقة بموضوع الدراسة احلاليةا
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 مالحظات العنرص م

 :منهجية الدراسة وإجراءاهتا 9

  منهج الدراسة. 9-1

 .حتديد املجتمع وفقًا آلخر إحصائية متاحة جمتمع الدراسة. 9-2

 .وصف العينة وحتديد نوعها وكيفية اختيارها وعددها ونسبتها ملجتمع الدراسة عينة الدراسة. 9-3

 .وصف األدوات ومكوناهتا وحماورها وطرق التأكد من صدقها وثباهتا الدراسةأدوات . 9-4

 .الدراسة جيب عنهتربط كل أسلوب من األساليب اإلحصائية بالسؤال الذي س األساليب اإلحصائية. 9-5

 .يكون يف صفحة جديدة التصور املقرتح لفصول الرسالة 11

 املراجع 11

 .ورد يف متن اخلطة ومتطابقة مع ما حديثة ومرتبطة بموضوع الدراسة -

يف متن اخلطة  APA 6th edاتباع أسلوب مجعية علم النفس األمريكية الطبعة السادسة  -

 .ويف قائمة املراجع
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 (2)ملحق رقم 

 (2خطط ) نموذج

 الخطة للعرض على لجنة الخطط/إجراءات التأكد من صالحية العنوان
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 الرتبية كلية

 سم اإلدارة الرتبويةق

 جلنة اخلطط العلمية

 (4خطط ) نموذج

 اخلطة للعرض عىل جلنة اخلطط /إجراءات التأكد من صالحية العنوان 

، وتبعًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية املعتمدة من جملس القسم يف جلسته الثانية للعام إلطار العام للخطة واملعتمد من الكليةللتعميم واوفقًا 

 :فإنه جيب االلتزام باخلطوات واإلجراءات التالية ـه15/1/1439بتاريخ  ـه1438/1439عي اجلام

 اإلجراء م
 مكتمل

 ال نعم

1 
التأكد من صالحية امللف أن يكون ). اخلطة/وصول الطلب إلكرتونياا عىل الربيد اإللكرتوين للجنة مرفقاا به ملف العنوان

 (للفتح والقراءة قابالا 

  

   (التأكد من اكتامل مجيع املعلومات وتوقيع املرشد عىل النموذج).خطة/طلب مناقشة عنوان( 1خطط)وذج وجود نم 2

3 
( 3 خطط)وعنارص اخلطة وفقاا لنموذج . للمتقدمني بطلب مناقشة عنوان( 2خطط)اكتامل عنارص العنوان وفقاا لنموذج 

 .للمتقدمني بطلب مناقشة خطة

  

   ( 5خطط )ت عىل اخلطة وفقاا لنموذج اكتامل معلومات التعديال 4

 :اللتزام باملواصفات الفنية للخطة 5

   (.2خطط)صفحة الغالف حسب النموذج رقم . 5-1

   .العنوان مطابق لقرار اللجنة. 5-2

   (إطار للصفحات، خطوط اسفل العناوين، شعار اجلامعة، فهرس، مالحق)أل حتتوي اخلطة عىل. 5-3

  للغة اإلنجليزية ويكون حجم  Arialللغة العربية و  Traditional Arabicأو  Simplified Arabicنوع اخلط استخدام . 5-4
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 اإلجراء م
 مكتمل

 ال نعم

 .ويكون غامق للعناوين 12اخلط 

   .وترقم الصفحات أعىل اجلانب األيرس مفرد،تباعد السطور . 5-5

   .سم لبقية اهلوامش2.5سم يمني الصفحة، و3ترك هامش . 5-2

   .صفحة 25حات اخلطة ل تتجاوز عدد صف. 5-7

   . النسخة السادسة يف التوثيق وكتابة املراجع APAسلوب أاتباع . 5-8
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 (1)ملحق رقم 

 (1خطط ) نموذج

 التربوية اإلدارة قسم في العلمية الرسائل خطط على التعديالت إجراء نموذج
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 كلية الرتبية

 اإلدارة الرتبوية قسم

 جلنة اخلطط العلمية

 (5خطط ) نموذج

 الرتبوية اإلدارة قسم يف العلمية الرسائل خطط عىل التعديالت إجراء نموذج

  الرقم اجلامعي  اسم الطالب

  عنوان اخلطة

  املرشف/اسم املرشد

 حفظه اهلل.... .سعادة الدكتور مقرر جلنة اخلطط العلمية

 :وبعد.... .هلل وبركاتهالسالم عليكم ورمحة ا

أفيد سعادتكم بأننا اطلعنا عىل امللحوظات الواردة منكم وقام الطالب بإجراء التعديالت املطلوبة ومتت مطابقتها 

 :كام هو موضح يف اجلدول أدناه

 ما تم حياهلا التعديالت املطلوبة م

   

   

   

   

   

 

 التوقيع التاريخ املرشف/اسم املرشد
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 (6)ملحق رقم 

 (6خطط ) موذجن

 غالف الخطة
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 جامعة امللك سعود   

 عامدة الدراسات العليا 

 كلية الرتبية         

 قسم اإلدارة الرتبوية 

 

 (غامق)عنوان اخلطة باللغة العربية 

 (غامق Arial)عنوان اخلطة باللغة اإلنجليزية 

 

 درجة الدكتوراه يف اإلدارة الرتبوية ختصص إدارة التعليمخطة بحث مقدمة استكاملا ملتطلبات احلصول عىل 

 (العام أو العايل)

 

 إعداد

 يكتب اسم الطالب ثالثياا 

 الرقم اجلامعي

 

 إرشاف

 يكتب اسم املرشف

 الدرجة العلمية والتخصص 

 

 .......................الفصل الدرايس

 هـ14../14..
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