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ي�شر عمادة الدرا�شات العليا اأن تقدم لكم االأ�ش�ض العامة لكتابة خطة 
اأي بحث  اأ�  اأ� الدكتوراه  اإعداد ر�شالة املاج�شتري  البحث التي ت�شبق 
علمي . �تلك االأ�ش�ض هي مبثابة توجيهات للباحث عند كتابة اخلطة 
.�لذلك يعد هذا الدليل مهما جلميع الباحثني الذين يرغبون باإكمال 
الدرا�شات العليا )ماج�شتري اأ� دكتوراه( ، �رمبا ي�شتفيد منه طالب 
مرحلة البكالوريو�ض يف اإعداد م�شاريع التخرج ، �كذلك للباحثني من 
�شتى املجاالت الذين ي�شعون للح�شول على متويل لبحوثهم �شواء عن 
طريق مراكز البحوث العلمية اأ� كرا�شي البحث العلمي يف اجلامعات 

اأ� غريها من اجلهات الداعمة للبحث العلمي. 

متمنني للجميع د�ام التوفيق �ال�شداد

تعريف خطة 
البحث

عمادة الدراسات العليا
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متهيد:
قب���ل الب���دء يف كتابة خطة البح���ث، البد من التعرف على ما املق�شود بالبحث العلم���ي فهو: هو عملية تق�شي اأ� 
فح�ض دقيق منظم تهدف اىل التو�شل اإىل حلول للم�شكالت التي توؤرق االإن�شان �حتريه ا� اجابة عن ت�شا�ؤالت معينة 

اأ� الكت�شاف معلومات اأ� عالقات جديدة، �منو املعرفة احلالية �التحقق منها .

�تعت���ر املرحلة االأ�ىل الإعداد بحث علم���ي هو اختيار م�شكلة البحث، �هي اأهم مرحلة، �يواجه الباحث ال �شيما 
املبت���دئ �شعوب���ات يف هذه املرحلة اأكرث من املراحل االأخرى الإعداد البحث. لذا فالبداية املنطقية الإنتاج بحث علمي 
اأ�شي���ل ، ه���و توافر اإح�شا�ض كامن ملح لدى الباحث بوجود م�شكلة جدي���رة بالدرا�شة . �هذا االإح�شا�ض نتاج قراءاته 
�مالحظات���ه الدقيق���ة الأن االإح�شا�ض ي�شاعد الباحث عل���ى التعامل معها على نحو �شليم من جهة ، كما اأنه ميكنه من 
تق���دمي حلول قادرة عل���ى الت�شدي للم�شكلة .�البد اأن يوؤخذ يف االعتبار عند اختي���ار م�شكلة البحث اجلوانب االآتية: 
حداثة امل�شكلة اأهمية امل�شكلة �قيمتها العملية اهتمام الباحث بامل�شكلة كفاية اخلرة �القدرة على بحث امل�شكلة توفر 

البيانات �م�شادرها توفر اال�شراف عن�شري الوقت �التكلفة .

متهيد
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 Research Proposal:تعريف خطة البحث
خط���ة اأ� مق���رتح البح���ث )Research Proposal( هي خطة م�شبق���ة الإقناع اجلهة التي يرغ���ب الباحث بالتقدمي 
عليه���ا �ش���واء كانت جامعة ي�شعى للدار�شة به���ا، اأ� جهة يرغب باحل�شول منها على متوي���ل لبحثه. �يجب اأن حتتوي 
عل���ى تعريف �ا�شح ل�شوؤال البحث )Research Question( � الطريقة املثلى لالإجابة عليه. كذلك، حتديد االأ�شالة / 
جوانب االإبتكار يف البحث � كيف �شي�شيف للمعرفة )Original Contribution to Knowledge( �الدرا�شات ال�شابقة 
يف ذلك احلقل. اأ� بعبارة اأخرى، ماذا �شي�شيف للجهة الراعية لبحثه �ملاذا يجب عليهم اأن يدعموا هذا البحث عو�شًا 
ع���ن غ���ريه؟ �ال�شبب �راء ذلك لكي يت�شح لهم مدى جودة �اأ�شالة فكرة البحث، �مهارة الباحث يف التفكري النقدي 
�اأهمي���ة النتائج التي رمبا تق���ود لتغري اأف�شل �شواء على م�شتوى املمار�شات العملي���ة، اأ� على م�شتوى املعرفة العامة.

فه���ي خطة مقرتحة للبحث يو�ش���ح فيها الباحث امل�شكلة �اخلطوات �االأ�شاليب الت���ي �شوف يتبعها يف درا�شتها، 
�ه���ذه اخلط���وات اأ�شا�شية �هام���ة يف اإجراءات البح���ث االأ�لية . فخطة البح���ث لي�شت م�شاألة كتاب���ة عدد معني من 
ال�شفح���ات فح�ش���ب �اإمنا ه���ي اأ�اًل �قبل كل �شيء عملية حتت���اج اإىل تفكري �نفاذ ر�ؤية للم�شكل���ة �جمالها �اأهميتها 

�قدرة على ر�شم اإطار عام �ا�شتخدام اأ�شاليب منهجية �فنية لدرا�شة امل�شكلة �التو�شل اإىل قرارات اأ� حلول لها.

فخط���ة البحث هي اخلطوط العري�شة التي ي�شعها الباحث لي�شرت�ش���د بها يف م�شريته عند تنفيذ درا�شته ،فهي 
مبثابة املر�شد الذي ير�شد الباحث يف طريق البحث العلمي ، �توجهه لكيفية ال�شري يف م�شريته البحثية .�هي املعيار 

الوحيد الذي ميكن بوا�شطته احلكم على جد�ى البحث �جدارة الباحث.

تعريف خطة 
البحث

عمادة الدراسات العليا
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اأهمية اإعداد خطة البحث:
تعني الباحث على حتديد الهدف من درا�شته بالدقة املطلوبة ؛ الأن الباحث بد�ن اجلهود التي ت�شبق اإعداد اخلطة اجليدة . 1

ال تتوفر لديه يف العادة �شورة متعمقة عن مو�شوع البحث �تفريعاته �حد�ده، فيلتزم مبا ال يتفق مع املدة الزمنية املحددة 
له، �االإمكانات املتاحة له. 

تعني الباحث على حتديد اأي�شر طريق يوؤدي به اإىل الهدف املحدد ب�شهولة. . 2

ت�شاع���د الباح���ث يف ت�شوُّر العقبات التي قد تعرت�شه عن���د تنفيذ البحث، في�شرف النظر عن املو�ش���وع اإذا كانت م�شكلة . 3
اته الزمنية اأ� املادي���ة، اأ� قد ي�شتعد لتلك العقبات قبل البدء يف تنفي���ذ البحث، �بهذا يجنب نف�شه  الدرا�ش���ة تف���وق اإمكانيَّ
الوق���وع يف م���اأزق يجعله يندم فيما بعد على اختيار املو�شوع، اأ� على عدم اال�شتعداد الكايف له، كما ت�شمن اخلطة للباحث 
توفري الوقت �اجلهد �املال، فال ي�شطر اإىل تغيري مو�شوعه �قد �شار فيه خطوات، اأ� اإىل العودة مرات متكررة اإىل م�شادر 

املادة العلمية، �ال �شيما اإذا كانت ت�شتوجب �شفًرا مكلًفا، اأ� ت�شتوجب اجتياز �شعوبات يت�شبب عنها �شياع �قت �جهد. 

ت�شاع���د الباح���ث �اللجنة املجيزة يف تق���ومي البحث حتى قبل تنفيذه؛ �ذلك من حيث اأهميت���ه، �تقدير حجم اجلهد الذي . 4
يتطلبه البحث، �قدرة الباحث، ���شوح منهجه. 

توف���ر اخلط���ة للم�شرف على الباحث اأ�شا�ًشا لتقومي م�ش���ر�ع البحث، كما ت�شاعده على متابع���ة االإ�شراف عليه خالل فرتة . 5
تنفيذ البحث. 

اأهمية خطة 
البحث
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توف���ر اخلط���ة املكتوبة للباح���ث مرجًعا �مر�شًدا ل���ه اأثناء اإجرائه للبحث، في�شه���ل عليه الرجوع اإليها عن���د ن�شيانه بع�ض . 6
العنا�ش���ر، اأ� يف حال���ة حد�ث ط���ارئ ما؛ �لهذا فاإن �جود خطة مكتوبة ي�شاعد الباح���ث على تقومي موقفه من اخلطوات 

املتبقية من البحث. 

اأم���ا اله���دف الرئي�ض م���ن اإعداد خطة البحث فهو اأن يقن���ع الباحث االأ�شاتذة �اأع�شاء هيئة مناق�ش���ة اخلطط يف حلقة البحث 
Seminar مبا يلي:

اأن البحث ي�شد حاجة مهمة نظريًّا �عمليًّا يف جمال التخ�ش�ض.	 

اأن الباح���ث يفه���م متاًم���ا م�شكلته البحثية، �لديه اإمل���ام باملعارف �امله���ارات الالزمة للقيام بالبحث، �اأن���ه قد حدد بحثه 	 
حتدي���ًدا �ا�شًح���ا ي�شاع���د على اأن يب���داأ العمل فيه فور ت�شجي���ل املو�شوع، �من َث���مَّ ي�شلح الأن ي�شرف علي���ه اأحد االأ�شاتذة 

املتخ�ش�شني يف الق�شم.

�سكل خطة البحث: 
لكتاب���ة خطة البحث ي�شتخ���دم الباحث نوع اخلط Traditional Arabic من معالج الكلم���ات MS Word، على اأن يكون حجم 
بن���ط الطباعة )بن���ط 16(، �العنا�ين الرئي�شة )بنط 20 اأ�شود(، �العنا�ين الفرعية )بنط 18 اأ�شود( ، �يكون تباعد االأ�شطر 
)�شط���ر �ن�ش���ف(، �اإن �ردت بع����ض الكلمات باحلر�ف االإجنليزي���ة، فتكتب ببنط 14 بخ���ط Times New Roman، �ترقم 

ال�شفحات يف اأعلى اجلهة الي�شرى من ال�شفحة. اأنظر امللحق �ض 16

اأهمية خطة البحث

�شكل خطة البحث

عمادة الدراسات العليا
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عنا�سر خطة البحث: 
�تتكون عنا�شر خطة اأي بحث اأ� درا�شة علمية مما يلي :

�قب���ل احلديث عن ه���ذه العنا�شر بالتف�شيل البد من االإ�شارة اإىل اأنه لي�ض من ال�ش���ر�ري اأن تت�شمن خطة البحث جميع هذه 
العنا�ش���ر، �اإمن���ا طبيعة البحث هي التي حت���دد العنا�شر التي يجب اأن تت�شمنها اخلطة .� لي�ض م���ن ال�شر�ري اأن تظهر هذه 
العنا�شر يف اخلطة اأ� ترتب بطريقة معينة �لكن ينبغي اأن يظهر م�شامني هذه العنا�شر خالل �شياق اخلطة �ح�شب متطلبات 

اإعدادها �برتتيب يقبله العقل .

العنوان .. 1
مقدمة تنتهي باالإح�شا�ض بامل�شكلة.. 2
م�شكلة البحث �اأ�شئلته.. 3
اأهداف البحث �اأهميته �احلاجة اإليه.. 4

فر��ض البحث.. 5
م�شطلحات البحث.. 6
منهج البحث �اأد�اته.. 7
جمتمع البحث �عينته. 8

حد�د البحث.. 9
الدرا�شات ال�شابقة. 10
قائمة بامل�شادر اأ� املراجع التي . 11

مت اال�شتعانة بها يف البحث. عنا�شر خطة 
البحث
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عنا�شر خطة 
البحث

�فيما يلي عر�ض موجز لكيفية تنا�ل هذه العنا�شر عند اإعداد خطة اأي درا�شة علمية.

1- عنوان البحث �هنا يجب مالحظة ما يلي:
اإن عن���وان البح���ث هو اأ�ل ما تقع عليه عني الق���ارئ، �من هنا ترز اأهميته. عن طريق العن���وان ي�شتطيع اأن يعرف القارئ اإن 
كان���ت الدرا�ش���ة مرتبطة مبجال اهتماماته فيبداأ بقراءتها، اأ� اأنها غري مرتبط���ة في�شتبعدها. يوجد كثري من الدرا�شات ذات 
قيمة علمية �لكن ُيقلل من قيمتها عدم تنا�شب عنوانها مع حمتواها. لذا ينبغي على الباحث اأن يح�شن اختيار عنوان درا�شته، 

�اأن ي�شيغه �شياغة دقيقة ��شليمة.

االعتبارات التي يجب مراعاتها عند �شياغة العنوان:

ال�شمول: اأن يعر تعبريًا دقيقًا عن مو�شوع البحث بحيث يبلور م�شكلة البحث �يحدد ابعادها �جوانبها الرئي�شية.	 
اأن يتميز بالو�شوح ��شهولة اللغة �الدقة يف التعبري.	 
االإيجاز اأن يكون حمددًا �خمت�شرًا. 	 
البعد عن امل�شطلحات التي حتتمل اأكرث من معنى �ذلك جتنبًا للب�ض �الغمو�ض.	 
جتنب الكلمات التي ال لز�م لها مثل » درا�شة يف« اأ� »حتليل ل�« �كذلك العبارات الناق�شة امل�شللة .	 
��شع الكلمات االأ�شا�شية يف بداية عبارة العنوان.	 
التجديد.	 

عمادة الدراسات العليا
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2- مقدمة البحث 
تعد املقدمة من اأهم عنا�شر خطة البحث يو�شح فيها الباحث جمال م�شكلة البحث �اأهميته، �مدى النق�ض يف جمال البحث 
�اجله���ود ال�شابقة فيه، �اأ�شباب اختي���ار الباحث للم�شكلة، �اجلهات امل�شتفيدة من البحث.، حي���ث يتم فيها اإلقاء ال�شوء على 
املي���دان ال���ذي تقع فيه الدرا�ش���ة، �كيفية �شعور الباحث بامل�شكلة، �تب���داأ املقدمة اجليدة باحلديث عن االأم���ور العامة، فاالأقل 
عمومية، فاالأ�شد حتديدًا �تخ�شي�شا ، بحيث تو�شلنا يف النهاية اإىل ال�شعور بوجود م�شكلة حقيقية جديرة بالبحث �الدرا�شة.

االعتبارات التي يجب مراعاتها عند كتابة املقدمة:

الكتابة باأ�شلوب علمي مو�شوعي بعيدًا عن املبالغات اللغوية. 1
العر����ض املت�شل�ش���ل املنطقي للمعلوم���ات من العام اإىل اخلا����ض اإىل االح�شا�ض بامل�شكل���ة فتتنا�ل االأم���ور العامة املرتبطة . 2

بالدرا�ش���ة) ظ���ر�ف املجتمع اأ� املرحل���ة التعليمية التي جترى فيه���ا الدرا�شة( ، يليها تنا�ل االأم���ور االأقل عمومية )بع�ض 
امل�شكالت املرتبطة مب�شكلة الدرا�شة اأ� املادة الدرا�شية التي ُيجرى فيها الدرا�شة( ، ثم ياأتي بعد ذلك احلديث عن االأمر 

اخلا�ض ب�شلب املو�شوع �تنتهي بكيفية االإح�شا�ض بامل�شكلة �مررات القيام بالبحث . 
ي�شتع���ني الباح���ث يف تو�شيح كيفية �شع���وره اأ� اإح�شا�شه بامل�شكلة �مررات القيام بالبحث مب�ش���ادر علمية قوية �منطقية، . 3

�من هذه امل�شادر التي ي�شتعني بها الباحث: 

تو�شيات املوؤمترات �الند�ات �الدرا�شات ال�شابقة. �
امل�شكالت التي تواجه املجتمع بجميع اأطيافه. �
درا�شة ا�شتطالعية �

القراءات يف جمال التخ�ش�ض. �
التجارب ال�شخ�شية من خالل احلياة العملية �
اإح�شائيات �تقارير. �

عنا�شر خطة 
البحث
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3- حتديد م�سكلة واأ�سئلة البحث:
م�شكلة البحث هي املحور الرئي�شي الذي تد�ر حوله البحث، �هي عبارة عن ت�شا�ؤالت تد�ر يف ذهن الباحث اأ� اإح�شا�شه بوجود 
خل���ل م���ا اأ� ق�شور اأ� �شع���ف اأ� رمبا غمو�ض يف جانب معني يري���د الباحث درا�شته ا�شتجالء اأمره. �الب���د اأن ن�شع يف االعتبار 
اأن اأي م�شكل���ة مت�شعب���ة �لها جوانب عديدة �متفرع���ة ، ي�شعب معاجلتها من خالل درا�شة �احدة ، �لكن يحتاج معاجلة جميع 

جوانبها القيام بدرا�شات عديدة.

كيفية �سياغة م�سكلة البحث:
 يف �ش���وء ق���راءات الباحث ت�شاغ امل�شكلة يف �شورة عبارة تقريرية بحيث ت�شخ�ض هذه العبارة التقريرية هذا الق�شور اأ� ذلك 
اخلل���ل الذي الحظ���ه يف اأي جانب من جوانب العملية التعليمي���ة �يريد درا�شته. �بعد عر�ض امل�شكل���ة يف �شورة تقريرية يحدد 

الباحث االأ�شئلة التي يحا�ل البحث االإجابة عنها 

االعتبارات التي يجب اأن تراعى عند حتديد م�سكلة البحث
اأن تكون امل�شكلة يف نطاق تخ�ش�ض الباحث. . 1
اأن تكون �شمن اهتماماته البحثية. . 2
اأن تكون ذات قيمة علمية �عملية، اأي تكون مهمة من الناحية العلمية اأ� بالن�شبة للمجتمع اأ� لالثنني معًا . 3
اأن تت�شم باحلداثة ، اأي مل يتم تنا�لها من قبل �هذا يعني حما�لة التطرق جلوانب جديدة . . 4

عنا�شر خطة 
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اأال تكون ذات مو�شوعات ي�شعب تنا�لها حل�شا�شيتها بالن�شبة للمجتمع. . 5
اأن تكون امل�شكلة قابلة للبحث.. 6
اأن يكون املو�شوع حمددًا �لي�ض عامًا يحتوي على كثري من امل�شكالت الفرعية.. 7
اأن ت�شاغ يف ��شوح �تعر عن م�شمون امل�شكلة .. 8

وما يجب اأن يراعى عند �سياغة اأ�سئلة البحث ما يلي:
اأن ترتبط اأ�شئلة البحث مب�شكلتها، �تنبثق منها.. 1
مراع���اة اأن هن���اك فرق بني ال�شوؤال البحثي �ال�شوؤال العادي، فال�شوؤال البحثي ال ميكن االإجابة عنه اإال بعد اإجراء البحث ، . 2

اأما ال�شوؤال العادي، فيمكن اأن جنيب عنه �قت طرحه.
مراع���اة الدق���ة عند �شياغة اأ�شئلة البحث بحيث تكون من نوع االأ�شئلة التي ال ميك���ن االإجابة عنها اإال بعد تنفيذ اإجراءات . 3

معينة للدرا�شة.
يف�شل اأن ت�شاغ اأ�شئلة البحث يف �شورة ت�شا�ؤل رئي�ض ثم يتم تفريعها اإىل اأ�شئلة فرعية.. 4
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البحث

16



4- اأهداف البحث واأهميته
هن���اك خط���اأ �شائع بني الباحثني يتمثل يف اخللط بني اأهداف البحث �اأهميته، فاالأهداف تنبع من م�شكلة البحث �اأ�شئلته �هي 
الغاية املراد الو�شول اإليها من البحث �جتيب عن �شوؤال الباحث لنف�شه: ملاذا يجرى هذا البحث ؟ اأي تو�شح ما ي�شعى الباحث 
للو�شول اإليه من خالل اإجراء البحث. اأما اأهمية البحث فتعر عما ي�شيفه البحث من فوائده �ا�شتخداماته يف امليدان العملي 
�جم���ال التخ�ش�ض. �ت�شاعد عملي���ة حتديد االأهداف الباحث على الرتكيز يف درا�شته من اأج���ل ال�شعي لتحقيقها، كما يعتمد 
املقيم���ون عن���د تقييم اأي بحث على هذه االأه���داف، فيقومون باختبار مدى حتقيق البحث اأهدافه. ل���ذا يتعني على الباحث اأن 
يبل���ور اأهداف���ًا حمددة لبحثه. �اأن ُيعدد هذه االأهداف يف �شكل نقاط ق�شرية مرك���زًا على االأهداف الرئي�شة لبحثه فقط. كما 
ينبغ���ي عل���ى الباحث اأن يكت���ب اأهداف بحثه اأ�اًل ثم اأهميتها. يجب على الباحث اأن ُيراع���ي عند كتابة اأهداف البحث �اأهميته 

ما يلي:

• اأن يكون كال منهما مرتبطًا مبو�شوع الدرا�شة،	
• �اأن تكون قابلة للتحقيق،	
• �اأن ينتق���ي عب���ارات توحي بالتوا�شع عند التعبري عن اأهمية البح���ث، كاأن يكتب بعد عنوان اأهمية البحث العبارة التالية: 	

ميكن اأن ُيفيد البحث احلايل يف ............ “اأ� ” قد يفيد البحث يف................. “ فهذه العبارة تفيد احتمالية اال�شتفادة من 
البحث، �هي تعر عن توا�شع الباحث.

عنا�شر خطة 
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5 فرو�ض البحث
الفر�����ض هي توقعات يقدمها الباحث �يعتقد اأنها متثل حل���واًل للم�شكلة، �ال ي�شوغها الباحث من حم�ض خياله، اإمنا يف �شوء 
خرات���ه �قراءاته �اطالعه على الدرا�شات �التجارب ال�شابقة. كما ميك���ن ا�شتنباط فر��ض البحث من نظريات علمية معينة 

للتاأكد من مدى �شحتها �فقًا ملحددات درا�شة معينة لتدعيم �شحة هذه النظرية اأ� تفنيدها.

�ت�شاغ الفر��ض عادة بثالثة طرق هي: موجهة ، غري موجهه ، �فر��ض �شفرية. �لتو�شيح ذلك نذكر ما يلي:
الفر����س املوج���ه: ي�شاغ الفر�ض موجه���ًا يف حالة �جود معلومات كافية لدى الباحث جتعله يوجه فر�شه ب�شياغة معينة. . 1

مث���ال : توج���د فر�ق ذات دالل���ة اإح�شائية بني م�شت���وى التنمية املهنية للمعلم���ني ذ�ي املوؤهالت الرتبوي���ة �املعلمني غري 
الرتبويني ، ل�شالح املعلمني الرتبويني )�هذا يعني اأن الفر�ض موجه ل�شالح جمموعة معينة من املعلمني(.

الفر����س غ���ر املوج���ه: ي�شاغ الفر����ض بهذا االأ�شلوب عندما ال يك���ون الباحث �اثقًا ثقة كافية م���ن املعلومات التي لديه. . 2
مث���ال : توج���د فر�ق ذات دالل���ة اإح�شائية بني م�شت���وى التنمية املهنية للمعلم���ني ذ�ي املوؤهالت الرتبوي���ة �املعلمني غري 

الرتبويني .
الفر����س ال�شف���ري: �هن���ا ينف���ي الباحث �جود عالقة اأ� تطاب���ق اأ� ت�شا�ي بني ظاهرة �اأخرى اأ� ب���ني نف�ض الظاهرة يف . 3

مكان���ني خمتلفني. مثال: ال توجد فر�ق ذات داللة اإح�شائية بني م�شتوى التنمية املهنية للمعلمني ذ�ي املوؤهالت الرتبوية 
�املعلمني غري الرتبويني .

�ما يجب اأن يراعى عند �شياغة الفر��ض ما يلي: 
حتديد الفر�ض بو�شوح �دقة..  �
اأن يكون الفر�ض قاباًل لالختبار. �

اأن يقيم عالقة بني املتغريات. �
اأن يكون للفر�ض جمال حمدد. �

عنا�شر خطة 
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6ــ م�سلمات البحث:
ه���ي جمموعة العبارات �املنطلقات �املوجهات الفكرية التي ي�شعه���ا الباحث اأ�شا�شا لبحثه ، �ي�شلم ب�شحتها د�ن اختبار ، اأي 

ال حتتاج اإىل اإثبات اأ� برهان. 

7- منهج البحث 
منه���ج البح���ث يعني االأ�شالي���ب �االإج���راءات اأ� املداخل التي ت�شتخ���دم يف جمع البيان���ات �الو�شول من خالله���ا اإىل نتائج اأ� 

تف�شريات اأ� �شر�ح اأ� تنبوؤات تتعلق مبو�شوع البحث. 

�يجب على الباحث اأن يذكر يف خطته: 

نوع منهج البحث الذي �شي�شتخدمه يف درا�شة مو�شوعه)منهج ��شفي منهج تاريخي منهج جتريبي منهج �شبه جتريبي(، . 1
�قد يحتاج ال�شتخدام اأكرث من منهج .

املررات التي اأدت لالعتماد على هذا املنهج. . 2
اإ�ش���ارة موج���زة لكيفية ا�شتخدام هذا املنهج، �فيم���ا ُي�شتخدم �من اجلدير بالذكر اأن طبيع���ة امل�شكلة هي التي حُتدد نوع . 3

املنهج الذي ميكن اتباعه يف درا�شتها.

عنا�شر خطة 
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8 جمتمع البحث وعينته
ينبغي اأن تت�شمن اخلطة بيانات عن جمتمع البحث االأ�شلي �العينة املختارة ، جمتمع البحث يعني: ” جميع مفردات الظاهرة 
امل���راد درا�شته���ا، �شواء اأكانت هذه املفردات ب�شرًا، اأم موؤ�ش�شًة، اأم اأن�شط���ة تربوية، اأم غري ذلك .اأما عينة البحث فتعني: تلك 
املجموع���ة م���ن اأفراد املجتمع الذين يختاره���م الباحث ليكونوا هم م�شدر جمع بياناته يف اأثن���اء تنفيذه لدرا�شته ،�تتم عملية 

اختيار العينة اأ� حتديدها �فق اأ�ش�ض علمية �اأ�شاليب خا�شة تتنا�شب مع مو�شوع الدرا�شة �اأهدافها .

9 حدود البحث
ق���د يتع���ذر على الباحث اأن يغطي يف بحثه منطقة كاملة اأ� د�لة ، لذا يكون من ال�شر�ري عليه اأن يو�شح املحددات اجلغرافية 
للبح���ث. �ق���د يكون م���ن امل�شتحيل اأي�شًا درا�شة امل�شكل���ة اأ� الظاهرة يف كل الفرتات الزمنية، لذا يك���ون من ال�شر�ري تو�شيح 
احل���د�د الزمني���ة للدرا�شة. �ق���د ي�شعب درا�ش���ة كل اجلوانب �املو�شوع���ات املرتبطة بالظاه���رة اأ� امل�شكل���ة، �هنا يكون من 
ال�ش���ر�ري تو�شيح اجلوانب اأ� املو�شوع���ات التي �شيتنا�لها البحث. �على الباحث عند ذكر هذه املحددات اأن يو�شح املررات 

املقنعة التي جعلته يقف على هذه املحددات د�ن غريها.
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10ـ اإجراءات البحث
ُيق�ش���د باإج���راءات البحث اخلطوات التي �شيتبعها الباحث يف االإجابة ع���ن اأ�شئلة بحثه �التحقق من �شحة فر��شه. �غالبًا ما 

تت�شمن هذه االإجراءات ما يلي:
ت الت���ي �شيتبعه���ا الباحث يف معاجلة البيانات، ينبغي اأن يو�شح االأ�شالي���ب االإح�شائية التي �شيتبعها يف . 1 اخلطوات التي  

معاجلة البيانات، �الو�شول اإىل النتائج.

11 م�سطلحات البحث
ُيق�ش���د مب�شطلح���ات البحث: الكلمات اأ� التعبريات الغام�شة اأ� التي ُتفهم باأكرث من معنى باختالف ال�شياقات التي ُت�شتخدم 
فيها. �نظرًا لتعدد معاين امل�شطلح الواحد ، ينبغي على الباحث اأن تت�شمن خطته: ذكر بع�ض التعريفات ) من اأثنني اإىل ثالثة 
تعريف���ات تقريبا( الأي م�شطلح غام�ض اأ� غ���ري متدا�ل يت�شمنه عنوان بحثه. ثم يذكر بعد ذلك ما يتبناه من هذه التعريفات 

مبا يتفق مع مو�شوع درا�شته ، اأ� ي�شع تعريفًا اإجرائيا يو�شح املق�شود بهذا امل�شطلح ح�شب طبيعة بحثه.
�ميك���ن ا�شتق���اء تعريف���ات م�شطلح���ات البحث من م�ش���ادر عديدة منه���ا: 1. املعاج���م اللغوي���ة العلمية، 2. د�ائ���ر املعارف 
املتخ�ش�ش���ة، 3. الدرا�ش���ات ال�شابقة، 4. كتابات املتخ�ش�ش���ني يف الكتب �املراجع �الد�ريات �نحوه���ا. �ينبغي على الباحث 

عندما ياأخذ تعريف الأي م�شطلح من هذه امل�شادر اأن ُي�شري اإىل امل�شدر الذي اأخذ عنه ذلك التعريف.
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 12 - الدرا�سات ال�سابقة
هناك مدر�شتان يف مناهج البحث اإزاء التعامل مع الدرا�شات ال�شابقة: 

املدر�ش���ة االأ�ىل: ت���رى اأن يتم اإجراء حتليل نق���دي للدرا�شات ال�شابقة بعد ت�شنيفها �فق حم���ا�ر معينة �عر�ض ملخ�ض . 1
لذلك يرز الباحث من خالله موقع بحثه من حيث اأ�جه ال�شبة �االختالف، �ما ا�شتفادت منه الدرا�شة احلالية.

اأما املدر�شة الثانية: فرتى توظيف هذه الدرا�شات يف مراحل الدرا�شة، فهناك درا�شات يكون موقعها املقدمة لي�شتدل بها . 2
الباحث على �شر�رة القيام ببحثه ، �هناك درا�شات تو�شع يف االإطار النظري للبحث ، �اأخرى ُي�شت�شهد بها عند مناق�شة 

النتائج �تف�شريها.
� ُيف�ش���ل اال�شتف���ادة من املدر�شتني عند عر�ض الباح���ث للدرا�شات ال�شابقة. �اأيا كانت الطريق���ة التي �شيتبعها الباحث 
فالب���د م���ن توظيف الدرا�شات ال�شابق���ة يف البحث �عر�ض ملخ����ض �اف �حتليل نقدي لها يف نف����ض الوقت حتى يتيقن 
القارئ من اأن الباحث قد ا�شتعان بامل�شادر االأ�لية يف جمعها، �يطمئن اإىل اأن الدرا�شة التي يقوم بها الباحث جديدة.

اأهمية ذكر ملخ�ض للدرا�شات ال�شابقة �تقدمي حتليل نقدي لها يف خطة الدرا�شة:

التاأكي���د للق���ارئ على اأن م�شكلة الدرا�شة التي �قع عليها االختيار ، مل يتم تنا�لها من قبل، اأ� مت تنا�لها �لكن بد�ن عمق 	 
�تفا�شي���ل كافي���ة، اأ� مت تنا�له���ا بعمق �تفا�شي���ل �لكنها ركزت على جوان���ب معينة غري اجلانب الذي �ش���وف تركز عليه 

الدرا�شة احلالية.
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�شياغة اأهداف الدرا�شة يف �شوء ملخ�ض الدرا�شات ال�شابقة �جعلها تركز على: 	 
املو�شوعات التي مل تتطرق لها الدرا�شات ال�شابقة.. 1
اأ� على املو�شوعات التي مل تركز عليها. . 2
اأ� على املو�شوعات التي ركزت عليها �لكن مل تخرج فيها بنتائج حمددة.. 3

ا�شتف���ادة الباح���ث من جت���ارب ال�شابقني، �خا�ش���ة اإذا مت تنا�ل امل�شكلة يف بل���د اآخر اأ� يف بيئة تختل���ف عن بيئة منطقة 	 
الدرا�شة، االأمر الذي مُيكن الباحث من املقارنة، �اال�شتفادة من خرات الباحثني يف �شبل تنا�لهم للم�شكالت �امل�شادر 

التي ا�شتقوا منها معلوماتهم �طريقة عر�شهم �حتليلهم لها.

13 - قائمة امل�سادر ) املراجع(
تقت�شي االأمانة العلمية اأن ُي�شمن الباحث خطته قائمًة حتتوي على جميع امل�شادر التي ا�شتفاد منها يف اإعداد خطته، �كذلك 
بع���د االنته���اء من تنفيذ اخلطة �كتابة التقرير النهائي للبحث ، يجب ذكر قائمة بامل�ش���ادر التي مت اال�شتفادة منها يف اإعداد 
خطت���ه �يف تنفي���ذ اإجراءات البحث . مراعي���ًا تق�شيمها اإىل مراجع عربي���ة �اأخرى اأجنبية ، كما يراع���ي ترتيب عر�شها �فق 

الت�شل�شل االألفبائي يف كل لغة . كما ميكن اأن تكون املراجع ر�ابط اإلكرت�نية عربية �اأجنبية .
�بهذا يكون الباحث قد انتهى من اإعداد خطة بحثه �جاهزا لعر�شها على امل�شرف الذي �شيقع عليه االختيار متهيدا للموافقة 
عليها �عر�شها على جمل�ض ق�شمه ليبداأ يف االإجراءات االإدارية املتبعة يف كليته �جامعته لي�شجل املو�شوع با�شمه ، ثم بعد ذلك 
يب���داأ يف ��شع خطته مو�شع التنفيذ حتى ينتهي من تنفيذها كاملة �ي�شبح جاهزا ملناق�شتها اأمام جلنة املناق�شة �احلكم على 

الر�شالة.
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االأ�سلوب العلمي يف توثيق املراجع
 American نتعر����ض هن���ا لقواعد توثيق املراج���ع العلمية طبق���ًا الأحدث اإ�ش���دار ن�شرته جمعية عل���م النف�ض االأمريكي���ة
APA( Psychological Association(. �يع���د التوثيق بهذا االأ�شلوب من اأكرث االأ�شاليب �شيوعًا �ا�شتخدامًا، 
لذا كانت احلاجة ل�شد النق�ض يف هذا املجال، ��شر�رة توحيد طريقة التوثيق يف الدرا�شة الواحدة ، �افتقار الباحثني ملثل هذه 

االإ�شدارات ال�شبب الرئي�ض لهذا الدليل.  �فيما يلي عر�ض لطريقة توثيق املراجع �فقًا ملا �رد يف هذا االإ�شدار:

:Books اأواًل: الكـــتـب
كت���اب ملوؤل���ف �احد: ا�شم العائلة، اال�شم االأ�ل )�شنة الن�شر(. عن���وان الكتاب بخط �شميك. )ثم رقم الطبعة بعد الطبعة . 1

االأ�ىل اإن �جد(. مكان الن�شر: النا�شر.
مثال: عطية، حممد عبد الر�ؤ�ف )2009(. التعليم �اأزمة الهوية الثقافية. القاهرة: موؤ�ش�شة طيبة للطبع �الن�شر.

- Kneller, George F.)2014(. Foundations of Education. New York & London: John Wiley & Sons, Inc.

كتاب ملوؤلف�َ�ني اثنني �حتى �شتة موؤلفني يكتب اال�شم اال�ل ثم �اآخر�ن:. 2
� ال�شايج���ي، عبد ال���رزاق؛ �الكمايل، عبد ال���ر�ؤ�ف )2000(. اأحاديث االحت���كار حجيتها �اأثره���ا يف الفقه االإ�شالمي. 

بري�ت: دار ابن حزم.
- Okuda, M., & Okuda, D. )1993(.  The history of the future. New York: Pocket Books.

كت���اب مرتجم:ا�شم عائلة املوؤلف، احلرف االأ�ل من اال�ش���م االأ�ل يف حالة املرجع االأجنبي )�شنة الن�شر(. عنوان الكتاب . 3
بخط �شميك . )ا�شم املرتجم غري معكو�ض، مرتجم(. مكان الن�شر: النا�شر.

� ريجيو، ر. )1999( . املدخل اإىل علم النف�ض ال�شناعي �التنظيمي. )فرا�ض حلمي، مرتجم(. بري�ت: دار ال�شر�ق.
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Encyclopedia ثانيًا: املو�سوعـــات
مقالة من مو�شوعة:. 1

ا�ش���م عائل���ة موؤلف املقال���ة ، اال�شم االأ�ل )�شنة الن�شر(. عنوان املقالة. يف ا�ش���م املو�شوعة )ج رقم اجلزء، �ض �ض. مدى 
ال�شفحات(. مكان الن�شر: النا�شر.

� العل���ى، اأحم���د )1999(. املكتب���ات املدر�شية يف الكويت. يف دائ���رة املعارف الريطانية )ج 3، ����ض �ض. �501 503(. 
�شيكاغو: دائرة املعارف الريطانية.

- Sturgeon, T. )1995(. Science fiction. In The encyclopedia Americana )Vol. 24, pp. 390392-(. Danbury, CT: Grolier.

مقالة من مو�شوعة دون معرفة املوؤلف: يتبع نف�ض ما �شبق �لكن البداية تكون بعنوان املقالة.. 2
�  التلوث البيئي. )1996(. يف املو�شوعة العربية العاملية )ج 7، �ض �ض. 130�128(. الريا�ض: موؤ�ش�شة اأعمال املو�شوعة 

للن�شر �التوزيع.

ثالثًا: الدوريات واملجالت وال�سحف
مقال���ة م���ن د�رية: ا�شم العائلة، اال�شم االأ�ل )�شنة الن�شر(. عنوان املقالة. ا�شم الد�رية، رقم املجلد)رقم العدد(، مدى . 1

ال�شفحات.
� اخل�ش���ر، عثم���ان .)1999( اإع���داد ن�شخة عربية الختب���ار الق���درة امليكانيكية بوا�شط���ة الكمبيوتر. املجل���ة الرتبوية، 

.40�26 ،)52(13
- Mershon, D. H. )1998, November/December(. Star trek on the brain: Alien minds, human minds. American Scientist, 86)6(, 585.
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رابعًا: ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه
ا�شم عائلة املوؤلف، اال�شم االأ�ل )�شنة الن�شر(. عنوان الر�شالة. نوعها، ا�شم اجلامعة، مكان الن�شر.

� ال�شن���ايف، مب���ارك )2003(. القر����ض العام ��شيل���ة لتمويل االإنفاق الع���ام: درا�شة تطبيقية على د�ل���ة الكويت. ر�شالة 
ماج�شتري، جامعة الكويت.

Yoshida, Y. )2001(. Essays in urban transportation. Doctoral dissertation, Boston College

خام�سًا: مواقع و�سفحات االإنرتنت
ا�ش���م عائل���ة املوؤلف، اال�شم االأ�ل )�شنة ن�ش���ر ال�شفحة، ال�شهر الي���وم(. عنوان ال�شفحة. مت ا�شرتجاعه���ا بتاريخ اليوم 

ال�شهر، ال�شنة من عنوان املوقع
� الطوي���ل، ع���زت )د.ت(. �شيكولوجي���ة العد�ان. مت ا�شرتجاعه���ا بتاريخ 15 فراي���ر، 2003 متوافر على املوقع 

http://www.elazeyem.com/agression.htm
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املراجع 
ــ جابر ، جابر عبد احلميد وكاظم ، اأحمد خريي )1431 هـ /2010م( .مناهج البحث يف الرتبية وعلم النف�ض. الريا�ض. دار 

الزهراء للن�شر والتوزيع . 
ـــــ خ�شـــر ، اأحمد اإبراهيم )1434ه���� /2013م (. خطة البحث: تعريفه���ا، اأهدافها، عنا�شرها، �شكله���ا، اأدلة جودتها .�شبكة 
االألوك���ة .موق���ع د. اأحمد اإبراهيم خ�ش���ر .�شناعة الر�شائل العلمية تاري���خ االإ�شافة 2013/3/6ه� املواف���ق 1434/4/24 ه� . 

www.alukah.net

� دلي���ل كتابة خطة بحث لر�شائ���ل املاج�شتري �الدكتوراه )1426/ 2005( . كلية الرتبية .ق�شم املناهج �طرق التدري�ض .جامعة 
faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=39854 .امللك �شعود

ــ دليل كتابة الر�شـــائل العلمية)املاج�شـــتري /الدكتوراه( بجامعة طيبة )1427 هـ /2006 م ( . عمادة الدرا�شات العليا بجامعة 
طيبة. ط2 . اململكة العربية ال�شعودية

ـــــ ال�شافعـــي، �شبحية عبد احلميد وعثمان ، اأماين عو�ـــض عبداهلل )1433هـ / 2012 م(. مبـــادئ البحث الرتبوي. الريا�ض. 
مكتبة الر�شد .

ar.wikipedia.org/wiki ــ ويكيبيديا املو�شوعة احلرة ) 2010م(. اأ�شا�شيات خطة البحث العلمي
ــ النوح ، م�شاعد عبد اهلل حمد )1432هـ /2011م(.مبادئ البحث الرتبوي . الريا�ض. مكتبة الر�شد .

 July 26 .Available on line at . Austin , Jim )2002(:” Writing a Research Plan” .Science Careers From The Journal .

ـِ ـِ  Science

 https://uqu.edu.sa/page/ar/185356 )retrieved on 15 jan 2014( 6
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املالحق

اململكة العربية ال�شعودية
�زارة التعليم 
جامعة املجمعة

عمادة الدرا�شات العليا
كلية.....................
ق�شم ..................

تكتب هذه املعلومات يف اأربعة 
�شفوف، مع تو�شيط الكتابة. 

)بنط14(

عنوان البحث

امل�شافة بني ال�شعار �عنوان البحث 
)اأربع مرات  Enter  ببنط 12(

يكتب العنوان بقيا�ض 
)بنط22 اأ�شود(

يكتب التعريف باخلطة 
بقيا�ض)بنط14(

2.5 �شم3 �شم

3 �شم

3 �شم

يكتب اإعداد الطالب بقيا�ض )بنط14(

تكتب كلمة اإ�شراف بقيا�ض )بنط14(

يكتب ا�شم الطالب بقيا�ض) بنط 18 اأ�سود(

يكتب ا�شم امل�شرف بقيا�ض) بنط 18 اأ�سود(

يكتب التاريخ بقيا�ض)بنط14(

يكتب رقم الطالب بقيا�ض) بنط14(

يكتب تعريف امل�شرف بقيا�ض )بنط14(

امل�شافة بني العنوان �ما بعده مرتان Enter ببنط 18 (

امل�شافة بني التعريف باخلطة �ما بعدها )مرتان Enter ببنط 14(

امل�شافة بني الرقم �ما بعده)مرتان Enter ببنط 18(

امل�شافة بني تعريف امل�شرف �ما بعده )مرتان Enter ببنط 14(

خطة بحث مقدمة ال�شتكمال متطلبات احل�شول على درجة ....... تخ�ش�ض .....يف ق�شم ......

اإعداد الطالب

اإ�شراف
دكتور/

اأ�شتاذ                                          ق�شم 

الف�شل الدرا�شي .......
1435ه� املوافق 2014 م

اأمنوذج يبني م�سافات الهوام�ض
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)1( يعد النموذج بلغة كتابة الر�شالة
٭ نقرتح اأن يكون حجم اخلط لكافة النموذج بحجم )14(

منوذج اإعداد خطة البحث املقرتحة  لدرجتي املاج�ستري والدكتوراه 

ا�شم الطالب/الطالبة:
رقم الطالب/الطالبة:

عدد ال�شاعات التي مت اجتيازها:
الكلي��������ة:                                                                           الق�ش�����م:

الدرجة العلمية: ماج�شتري دكتوراه اأخرى: 
التخ�ش�ض العام: 

التخ�ش�ض الدقيق:  

ا�شم امل�شرف الرئي�شي:
امل�شرف امل�شاعد )اإن �جد(:

عنوان البحث:

املالحق
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التو�سيات:
جمل�ض الق�ســـــــــم:                 موافق                   غري موافق 

تاريخه����ا: رقم اجلل�شة:     

جمل�ض الكليــــــــة:                 موافق                   غري موافق 
تاريخه����ا: رقم اجلل�شة:              

ا�سم:املتقدم/املتقدمة:      التوقيع:

التوقيع: ا�سم امل�ســـــرف:       

عميد كلية: رئي�ض ق�سم:    
اال�شم: اال�شم:     

التوقيع: التوقيع:     
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امللخ�س بالعربي )ال يزيد عن 250 كلمة( . 1
)ت�شمل فكرة الدرا�شة، اإجراءات مب�شطة عن طريقة العمل �االأد�ات، �النتائج املتوقعة(

امللخ�س باللغة الإجنليزية )ال يزيد عن 250 كلمة( .  2
)ت�شمل فكرة الدرا�شة، اإجراءات مب�شطة عن طريقة العمل �االأد�ات، �النتائج املتوقعة(

التي .  3 امل�شكلة  البحث اخلا�ض �حتديد  البحث ب�شكل عام �تنتهي مبو�شوع  )تتنا�ل مو�شوع  البحث وم�شكلته:  مقدمة 
�شيناق�شها البحث �د�اعي القيام به( 

اأهداف البحث: )الغاية املراد الو�شول اإليها عند االنتهاء من البحث( .  4

اأهمية البحث: )اجلهات امل�شتفيدة من نتائج البحث( .  5

فرو�س البحث اإن وجدت: )حلول متوقعة قابلة الختبار اأ�شئلة البحث ( .  6
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م�شلمات البحث: )املنطلقات التي ينطلق منها البحث �هى غري قابلة لالختبار ( .  7

منهج البحث: )املداخل التي ي�شتخدمها الباحث يف جمع البيانات �الو�شول للنتائج (.  8

حدود البحث:)حد�د ب�شرية زمانية مكانية مو�شوعية(.  9

البحث، .  10 �مكان  عينة �جمتمع  البحث،  الإجناز  زمني  �جد�ل  البحث  على: خطة  )ت�شتمل  واأدواته:  البحث  اإجراءات 
االأد�ات الالزمة جلمع العينات �حتليلها، �االأ�شاليب االإح�شائية امل�شتخدمة لتحليل البيانات اإن �جدت(

م�شطلحات البحث: )تعريف علمي �اإجرائي للمفاهيم �امل�شطلحات اال�شا�شية للبحث (.  11

ال�شبه .  12 اأ�جه  مناق�شة  مع  بينها  �الربط  �منهجيتها  ال�شابقة  الدرا�شات  لنتائج  )ا�شتعرا�ض  ال�شابقة:  الدرا�شات 
�االختالف( 

قائمة مراجع اخلطة: اتباع اأ�شلوب علمي موحد ل�شرد قائمة املراجع ) تف�شل املراجع العربية عن االإجنليزية(.  13
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