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 مقدمة:

 بالبحوث خاصااااة ةأدل   العالم جامعات من غيرها وفي العربية الجامعات في العليا الدراسااااات كليات تعتمد

 تناول في وقيمه العلمي، البحث قواعد استخدام نحو وتوجيههم الطلبة، إرشااد مهمتها تكون العليا والدراساات

 مشااكلة تحد د بكيفية تتعلق وقضااا ا أمورا   الغالب في األدلة هذه وتتناول  .البحث مدار والقضااا ا المشااك ت

 لكل األساسية باألدوار التعر ف عن فضا    ،لدراساتها الم ئمة البحث ومنهجية وبلورتها، ومعالجتها البحث،

 من إنجازه  جري ما وتقو م الرسالة، فصول من فصل كل إعداد في األكاد مي والمشرف الباحث الطالب من

 والبحث التفكير تار مها تحسين أو / و تشكيل في  سهم ما ذلك وفيواقراره  إلجازته تمهيدا   بأول أول العمل

 القدس جامعة اهتمام و جئ  .العلمية واألمانة والموضوعية والدقة كاألصالة وأخ قياته قيمه وتعز ز العلمي،

 البحث بأن الجامعة إ مان من انط قا   العليا، الدراساااات طلبة لدىمهاراته  وتطو ر العلمي بالبحث المفتوحة

 الحقيقة إلى والوصاول القائمة، المعرفة غناءإو الجد دة، المعرفة إلنتاج الحقيقي المدخل هو ومنهجيته بأدواته

 والعولمة، والتقانة الرقمية، والثورة المعلوماتية، عصاااار بأنه  وصااااف الذي والعشاااار ن الحادي القرن في

 . العالم في الشعوب بين قتصاد ةواال الثقافية الصراعاتو المصالح وتشابك

 البحث بمخرجات رتقاءاإل في المفتوحة القدس جامعة جامعة رؤ ة ترجمة في الجاد الساااااعي من وانط قا

 من لعدد مفصااا    عرضاااا    تضااامن الذي الدليل هذا قدم الماجساااتير، مساااتوى على العلمية للرساااائل العلمي

 فصولها، بناء بمعا ير التعر ف شملت العلمية، الرساائل إعدادواجراءات  بعمليات الع قة ذات الموضاوعات

 من والمراجع للمصادر الدولي التوثيق بأسلوب التعر ف عن فضا    وتفرعات، عناصار من عليه تشاتمل وما

 الرسالة، تقر ر بكتابة الخاصة والمواصافات قتباساات،اال توثيق وكيفية واألجنبية، العربية والدور ات الكتب

 اللجان من واجازته مناقشاااته وآليات ،ومراحل اقراره بنائه، في والمشااارف الطالب من كل أدوار وتوضااايح

  فيد وأن الماجسااتير، برنامج في العليا الدراسااات لطلبة مرجعا   الدليل  كون أن الجامعة وتأمل . المتخصااصااة

 وحلقات العلمي، البحث مناهج  درسااون الذ ن لزم ءاو العلمية، الرسااائل على المشاارفين األساااتذة الزم ء

 في العاملين وكذلك الجامعة، في الماجسااااتيرببرامج  الملتحقين للطلبة األكاد مية التخصااااصااااات في البحث

 إليها تسااعى التي والتطلعات األهداف تحقيق في المرجعي الدليل هذا  ُسااهم أن و توقع  .العلمي البحث مراكز

 :  أتي فيما تتمثل التي الجامعة، في العلمي والبحث العلياالدراسات  عمادة

بل إلى ترشاااادهمعملية  واجراءات نظر ة بخبرات وأساااااتذتهم العليا الدراسااااات طلبة تزو د. 1 م حقة  سااااُ

 نتائج ببعض الكلية المعرفة منظومة إغناء أو و/ إنتاجها على والعمل المختلفة، مصااااااادرها في المعرفة

 .العلمية البحوث

 العلمية الرساااائل إعداد منهجية حول الجامعة كليات في التدر س هيئة أعضااااء بين مشاااتر  فهم تكو ن  2.

 .والتقو م والتوثيق والعرض التأليف عمليات من ذلك  تطلب وما وتنظيمه، فصولها بناء ومعا ير

. األطار ح أو الرسااائل لمشااروعات مناساابة تصااورات وضااع إجراءات على العليا الدراسااات طلبة تدر ب. 3

 لإلرشااااادات توظيفهم ومدى الذاتية، قدرات الطلبة على ذلك في واإلعتماد كاملة، بصااااورة إعدادها وكيفية

 . الشأن بهذا المتعلقة المقترحة والمعا ير

 اتجاهات تنمية في واإلسااهام العلمي، البحث في الحد ثة باإلتجاهات العليا الدراسااات طلبة وعي تعميق . 4 

 .المختلفة الحياةمجاالت  في البحث نحو إ جابية
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 المشار ع في النظر عن المسؤولة والجهات العليا، الدراساات طلبة من كل لدى التنسايق بمساتوى رتقاءاإل. 5

 وعمادة العليا،الدراسات  لجان من واجازتها ومناقشاتها العلمية، الرساائل إعداد وإجراءات ،واقرارها البحثية

 . الجامعة في العلمي والبحث العليا الدراسات

 خاصااة، العليا وبرامج الدراسااات عامة، الدراسااية برامجها تطو ر نحو وسااعيها الجامعة، بتوجهات األخذ. 6

 . العلمي والبحث التفكير بمهارات وتزو دهم الطلبة إعداد في التميزو الجودة بمعا ير واألخذ

 من جزء وتطو ر صاانع في والجد ة الصااادقة الجهود في ممثلة الجامعة أهداف أبرز ترجمة في اإلسااهام.  7

 والتحكم الضاب  من مز دا  سااتدعي الهدف هذا تحقيق أن وال شاك ونشاارها، بحما تها، أصا  المكلفة المعرفة

 .واحد آن في ونتاجا   عملية البحث في

 خطوة كل إنجاز في ومساعدتهم العليا الدراسات طلبة بيد األخذ هو الدليل هذا تأليف من الرئيس الهدف ولعل

 أكان ساااواء البحث، مراحل من مرحلة كل بإنجاز المتعلقة المعا ير ضاااوء في رساااائلهم، إعداد خطوات من

 الطالب الدليل  رشااد إذ نهائية، بصااورة الرسااائل إعداد مسااتوى على أم المخططات، إعداد مسااتوى على ذلك

 علمية بطر قة وتناوله عنصاار لكل شاارو واف   مع الرسااالة، فصااول عناصار من عنصاار كل تناول كيفية إلى

 الرساااائل من كثير به تحفل الذي والمعالجة والعرض البناء في والفوضاااى والتكرار الحشاااو تجنبه معيار ة،

 . العلمية

 مكون كل تضااب معا ير  منظومة وجود المماثلة األدلة من غيره عن الدليل هذا ز مي   ما أهمإن  القول و مكن

 في (APA) العالمي النظام اعتماد عن فضاا    التناول،وأساالوب  والكيف، الكم حيت من البحث مكونات من

 متن في التوثيق أكان سااواء سااتخدام،اإل في والدقة بالسااهولة  تساام نظام ألنه االقتباسااات والمعلومات توثيق

 معا ير من الدليل هذا في جاء بما العليا الدراساات طلبة التزام  سااهم أن و توقع المراجع. قائمة في أم الرساالة

 البحث، في أدائهم تحسااين في واألطار ح، الرسااائل إعداد أثناء في وتوظيفها توضاايحية، ونماذج وارشااادات

 اإلسااااا مية العلوم جامعة جهود نتثم   الجامعة فإن بالفضااااال،واعترافا  . العلمي إنتاجهم بمساااااتوى و رقى

 .وبيئتها الجامعة لنظام تقنينه بعد واستخدامه منه باإلستفادة اإلذن وأعطت الدليل، هذا أعدت التي العالمية،
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 8 المناقشة لجنة قرار صفحة تصميم معايير
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 16 وعناصرها الرسالة فصول كتابة معايير
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 19 السابقة والدراسات النظري اإلطار   :الثاني الفصل
 21 واإلجراءات الطريقة   :الثالث الفصل
 24 الدراسة نتائج عرض   :الرابع الفصل
 25 ومناقشتها الدراسة نتائج تفسير   :الخامس الفصل

 27 والمراجع المصادر كتابة أسس الرابع
 29 القائمة في العربية الكتب توثيق معايير الخامس
 32 القائمة في العربية والرسائل الدوريات توثيق معايير السادس
 43 القائمة في األجنبية المراجع توثيق معايير السابع
 46 القائمة في اإللكترونية المصادر توثيق معايير الثامن
 48 واألجنبية العربيةمن المراجع  االقتباسات توثيق معايير التاسع
 30 المتن في الجمعي التوثيق في والباحثين المؤلفين ترتيب معايير العاشر
 34 والصحف المحاكم وأحكام النبوية واألحاديث القرآنية اآليات توثيق عشر الحادي
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 33 الرسالة في المالحق كتابة معايير عشر الثاني
 36 الرسالة متن وتنظيم طباعة معايير عشر الثالث
 39 وكتابته الرسالة مشروع أو مخطط بناء معايير عشر الرابع

 الخامس

 عشر

 20 وإقراره الرسالة مشروع أو مخطط مناقشة مراحل

 السادس

 عشر

 23 العلمية الرسائل على اإلشراف

 28 الرسالة تقويم منطلقات عشر السابع
 62 الرسالة مناقشة إجراءات عشر الثامن
 60 الرسالة مناقشة نتائج محددات عشر التاسع
 63 الدليل مراجع 
 62 وتصويبها العلمية البحوث في الشائعة اللغوية باألخطاء قائمة ملحق
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 األول الجزء

 للرسالة األولى الصفحات تصميم معايير

 (Title Page ) :الخارجي الغالف صفحة تصميم معايير . 2

 والبحث العليا الدراساااات عمادة عبارة وتحتها المفتوحة، القدس جامعة الصااافحةرأس  أعلى  مين في  كتب

 العربية باللغة الرسااالة عنوان  كتب ثم .المفتوحة القدس جامعة شااعار العبارة هذه  سااار إلى  وضااع  .العلمي

 Times New)  (Romanبالخ  وباإلنجليز ة ، (bold 18  وبحجم(  Simplified Arabicباالخ   

 في بعبارة التخصاا  حقل و كتب  .الطالب اساام وتحتها إعداد كلمة العنوان أساافل ثم، (bold 16)   وبحجم

 ثم ،"التخص  في الماجساتير درجة على الحصاول لمتطلبات اساتكمال الرساالة هذه قدمت " الصافحة أسافل

 والشاااهر باليوم وتار خها المناقشاااة مكان الغ ف صااافحة وأسااافل ،)فلساااطين( المفتوحة القدس جامعة تحتها

 :اآلتي األنموذج في كما وذلك  .والسنة

 

                                                                     جامعة القدس المفتوحة   

 

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 

 العربية باللغة الرسالة عنوان

 

 

 اإلنجليزية باللغة الرسالة عنوان

 

 

 إعداد

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

 

 الخدمة االجتماعية في الماجستير درجة لمتطلبات استكماال الرسالة هذه قدمت

 )فلسطين( المفتوحة  القدس جامعة

 0202 آذار 22
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 الداخلي( : الغالف( الرئيسة العنوان صفحة تصميم معايير . 0

 باللغة الرسالة عنوان و كتب العلمي، والبحث العليا الدراسات عمادة وتحته الجامعة، اسام الصافحة هذه تضام

 Times New ) بالخ  وباإلنجليز ة ، (bold 18)  وبحجم ( Simplified Arabic ) بالخ  العربية

Roman )  وبحجم ( 16 bold ) الطالب اسااام وتحتها الطالب، إعداد كلمة تكتب مباشااارة العنوان وتحت 

 أساافل وتكتب ، ) وجد إن( ث ثيا المشااار  والمشاارف المشاارف اساام وتحتها بإشااراف كلمة وتحته ، رباعيا

 تحتها ثم ، ) التخص  الماجستيرفي درجة على الحصول لمتطلبات استكماال   الرسالة هذه :  قدمت الصفحة

 :اآلتي األنموذج في كما. والسنة والشهر باليوم المناقشة تار خ ثم ،)فلسطين( ة المفتوح القدس جامعة

 

                                                 جامعة القدس المفتوحة   

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 
 

 العربية باللغة الرسالة عنوان

 

 اإلنجليزية باللغة الرسالة عنوان

 

 إعداد

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 بإشراف

---------------------------- 

 

 

 الخدمة االجتماعية في الماجستير درجة لمتطلبات استكماال الرسالة هذه قدمت

 )فلسطين( المفتوحة  القدس جامعة

 0202 آذار 22
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 :المناقشة لجنة قرار صفحة تصميم معايير . 4

 عنوان وتحته العربية باللغة الرسااالة عنوان : أساافل إلى أعلى من مرتبة اآلتية العناصاار الصاافحة هذه تضاام

 المشاارف واساام ،بإشااراف كلمة وتحته ، رباعيا الطالب اساام وتحتها إعداد، كلمة ثم  .اإلنجليز ة باللغة مكافئ

 تكتب ثم ، .) ..والسااانة ،...والشاااهر ،...اليوم  )بتار خ وأجيزت الرساااالة، هذه نوقشااات عبارة تكتب . ث ثيا

 ث ثة أسااماء ثم وجد، إن المشااار  ثم وهوالمشاارف، اللجنة برئيس بدءا مرتبة المناقشااة لجنة أعضاااء أسااماء

 المؤسسة أو الجامعة عضاو كلوإزاء  األكاد مية، رتبهم بحساب مرتبة الخارجي، الممتحن فيهم بمن أعضااء

 :اآلتي األنموذج في كما للتوقيع، وفراغ فيها،  عمل التي

 
الشهداء الفلسطينيين وتصور مقترح لمواجهتها من منظور الممارسة العامة المشكالت التي تواجه أسر 

 في الخدمة االجتماعية

 

The problems which face the Palestinians martyr’s families and suggested 

visualization to comfort them from generalist practice perspective in the social 

work 

 (فلسطين  -مطبقة على أسر الشهداء في محافظة نابلسدراسة  )

 

 :إعداد

 عاطف صبري محمود عوض

 

 جمال شحاته حبيب الدكتور بإشراف: األستاذ

 األستاذ الدكتور زين العابدين محمد علي رجب

 

 م 0222 حزيران 5 في وأجيزت الرسالة هذه نوقشت

 

 

 المناقشة لجنة عضاءأ

 

 ..............ورئيسا مشرفا      ...............جامعة       .............الدكتور األستاذ

 ..................... عضوا       ...............جامعة       .............الدكتور األستاذ

 ..................... عضوا      ................جامعة       .............الدكتور األستاذ
 

 

 :التفويض صفحة تصميم معايير . 3

ض ) رباعيا الطالبة / الطالب اسام ( أدناه الموقع أنا  :اآلتي الن  التفو ض صافحة تتضامن  القدس جامعةأفو 

 الطالبة / الطالب توقيع ثم .طلبها عند رسالتي من بنسخ األشخاصو أ والمؤساسات المكتبات بتزو د المفتوحة

 .الطلبة أحد رسالة من المستل األنموذج وفق . التفو ض وتار خ
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 رسااااااالتي من نسااااااخ بتزو د المفتوحة القدس جامعة /أفوض _______________؛ أدناه الموقع أنا

 . الجامعة في النافذة التعليمات بحسب طلبهم عند األشخاص أو الهيئات أو المؤسسات أو للمكتبات

 __________________ اإلسم: 

 _______________الجامعي:  الرقم

 __________________التوقيع:   

 _________________التار خ: 
 :اإلهداء صفحة تصميم . معايير2

 مواصاالة على الطالب تشااجيع في الفضاال له كان لمن  تقد را   تحمل ومعاني عبارات : الصاافحة هذه تتضاامن

 بالخ  اإلهداء عبارات تكتب ثم الطالبة، / الطالب باساام الصااافحة وتختم . وآخر ن وذو ه أهله من الدراسااة

 رساااااالة من المساااااتل األنموذج في كما ذاته، الخ  ساااااوى  ساااااتخدموال  الرساااااالة، متن كتابة في المعتمد

 _____________:الطالب

 

 إلىوساالم.  عليه الله صاالى محمد ساايدنا الرحمة نبي إلى األمة، ونصااح األمانة، وأدى الرسااالة بلغ من إلى

 زوجتي إلى. عمرها في الله أدام  والحب الحنان نبع الحبيبة والدتي والى الله، رحمه الحبيب والدي روو

 األهل من األحبة جميع إلى وأخواتي، إخوتي والى عيني،قرة  أبنائي والى واإلخ ص، الوفاء رمز الغالية

 . هذا جهدي ثمرة أهدي والمعرفة العلم محبي جميع لىإو واألصدقاء

 

 الباحث
 

 :والتقدير الشكر صفحة تصميم معايير.6

 أو وفقرة العمل، إنجاز في توفيقه على لله الشااكر عن الطالبة /الطالب فيها  عبر فقرة الصاافحة هذه تتضاامن

 النصاااح أشاااكال منقدم  ما على المشااارف الدكتور لألساااتاذ والتقد ر الشاااكر تحمل عبارات  تتضااامن فقرتين

 ثم. عليها جاءت التي بالصااورة الرسااالة إلنجاز الحثيثة والمتابعة الفني، العون وأشااكال والتوجيه، واإلرشاااد

 م حظات من قدموه  وما األكاد مية، ورتبهم أسااماءهم، تتضاامن بفقرة المناقشااة لجنة ألعضاااء وتقد ر شااكر

 .الطلبة أحد رسالة من المستل األنموذج في كما وذلك  .الرسالة مستوى تحسين في أسهمت ومقترحات

 وتقدير شكر

 

 وبعد، أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد، سايدنا األنام خير على والسا م والصا ة  توفيقه، على لله الحمد

 والعرفان الشكر بعظيم فأتقدم  أهله، إلى الفضل أن أرد   ال  إ الرسالة، هذه إعداد من انتهيت وقد  ساعني، ف 

 الذي الوقادة، والقر حة الثاقبة، العميقة والنظرة ،الفراسة صاحب الدكتور األستاذ الجليل العالم أستاذي إلى

 الكثير، وقته من فأعطاني الرفيع، والذوق والخلق العلم، معاني كل  أخ قه وكرم أصاااااله بطيب عكس

 ناصااحا  كان فقد ،راحته أوقات في ووسااعني علمه، من وأفدت معه، بالعمل وشاارفت بصااحبته، وسااعدت

 األثر أكبر المبدعة السااد دة وملحوظاته لنصااائحه فكان والعز مة، بالقوة همتي شااحذ على حر صااا  أمينا 

 جهود من بذله ما  جعل وأن والعافية، الصااحة و منحه عمره، في   مد   أن الله داعية العمل، هذا إتمام في

 بوافر وأتقدم  . واكبار إج ل تحية أسااااتاذي  ا مني فلك حسااااناته، ميزان  في الباحثين الطلبة خدمة في
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 واألساااااتاذ ،.....................الدكتور األساااااتاذ المناقشاااااة لجنة وأعضااااااء رئيس إلى والتقد ر االحترام 

 منموه قد   ما على ،....................والدكتور .................، الدكتور واألساااتاذ ،....................الدكتور

 الجزاء. خير عني الله القيمة فجزاهم  بم حظاتهم وإثرائها  الرسالة، هذهقراءة  في طيبة جهود

 

 الباحث
 :" المحتويات قائمة " صفحة تنظيم . معايير6

 ذلك فيو راعى   الرسااالة، متن في الموضااوعات ورود وفق بتساالساال القائمة في الموضااوعات تنظيم  جري

 عدد الواحد الفصااال عناصااار ترتيب في و راعى  والمتن، القائمة في الموضاااو  عنوان بين التام التطابق

بعد  بكل الخاصة الصفحات ترقيم في التام التطابق أ ضا  و راعى  الفصل، في عنصر كل  ومكان العناصار،

 اآلتي: األنموذج في كما وذلك  .المتن في ترقيمها مع القائمة أبعاد من

 

 المحتويات قائمة

 

 الصفحة                                                                     الموضوع

 ب                                                                المناقشة لجنة قرار

 ج                                                                            التفو ض

 د                                                                               اإلهداء

 ه                                                                     والتقد ر الشكر

 و                                                                    المحتو ات قائمة

 ز                                                                       داولالج قائمة

 و                                                                       األشكال قائمة

 ط                                                                       الم حق قائمة

                                                              العربية باللغة الملخ 

 اإلنجليز ة باللغة الملخ 

 ص -ص                                     ومشكلتها الدراسة  خلفية : األول الفصل

 المقدمة

 الدراسة مشكلة

 فرضياتها أو /و الدراسة أسئلة

 الدراسة أهداف

 الدراسة أهمية

 ومحدداتها الدراسة حدود

 للمصطلحات اإلجرائية  التعر فات

 ص -ص                       السابقةالدراسات و النظري اإلطار : الثاني الفصل

 النظري األدب : أوال

 السابقة الدراسات  على التعقيب متضمنا الصلة، ذات السابقة الدراسات  : ثانيا

 )للتعقيب منفصل عنوان بدون(

 ص -ص                                       واإلجراءات الطريقة : الثالث الفصل
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 الدراسة منهجية

 الدراسة مجتمع

 الدراسة أفراد  / عينة

 الدراسة أدوات

 وثباتها األدوات صدق

 ومتغيراتها الدراسة  تصميم

 الدراسة تنفيذ إجراءات 

 اإلحصائية المعالجات

 ص -ص                                                الدراسة نتائج الرابع:  الفصل

 األول بالسؤال المتعلقة النتائج

 وهكذا ... الثاني، بالسؤال المتعلقة النتائج

 ص -ص                                ومناقشتها النتائج تفسير : الخامس الفصل

 ومناقشتها األول السؤال نتائج تفسير

 وهكذا ... ومناقشتها، الثاني السؤال نتائج تفسير

 ص -ص                                                         والمقترحات التوصيات

 العربية باللغةالمراجع 

 اإلنجليزية باللغة المراجع 

 الرسالة مالحق

 مرفقات وأي المحكمين، وقائمة التحكيم، وبعد قبل الدراسة أدوات بذلك  قصد *

 .وضرور ة ع قة ذات
 :"الجداول قائمة " صفحة تصميم . معايير7

 الجدول فيرأسيا وأفقيا  الرقمية البيانات وتنظم قليل،حيز  في كثيرة بيانات عرض فيه  جري الجداول تنظيم

 المعلومات، واستخ ص المقارنات إجراء  ئ القار  ستطيع ومنه المساتخدم، اإلحصاائي التحليل نو  بحساب

  جري إذ  .وفرضياتها الدراسة  بأسئلة ذلك وع قة المتن، في الجدول وضع من المتوخاة األهداف واستيعاب

 هو كما الجدول عنوان  كتب حيث الرسااالة، في ورودها وفق متساالساالة عناو ن تحت الجداول قائمة ترو س

 .الطلبة أحد أطروحة من المستل األنموذج في كما ،تماما المتن في

 الجداول قائمة

 الصفحة موضوع الجدول الجدول

إحصائيات شهداء انتفاضة األقصى في المحافظات الفلسطينية حسب مكان  1

 اإلقامة والفئات العمر ة والجنس

16 

 98 أهم النماذج والمداخل الوقائية 2

إحصائيات شهداء انتفاضة األقصى في محافظة نابلس حسب مكان اإلقامة  3

 والفئات العمر ة والجنس

116 

 117 السنة وعدد الشهداء الذكور وعدد المتزوجين منهم 4

معام ت االرتباط لكل متغير من متغيرات استبيان المشك ت التي تواجه أسر  5

الشهداء الفلسطينيين وتصور مقترو لمواجهتها من منظور الممارسة العامة في 

 جتماعية  الخدمة اال

121 
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المشك ت التي تواجه أسر الشهداء معام ت االرتباط لكل متغير من متغيرات  6

الفلسطينيين وتصور مقترو لمواجهتها من منظور الممارسة العامة في الخدمة 

 من وجهة نظر األخصائي االجتماعياإلجتماعية 

125 

 128 توز ع مفردات عينة الدراسة طبقا  لسن الزوجة عند استشهاد الزوج 7

 

 :" األشكال قائمة " صفحة . تصميم8

 أرقاما القائمة في األشكال عناو ن وتعطى الرسالة متن في تسالسالها بحساب القائمة في األشاكال تنظيم  جري

 .الطلبة أحد رسالة من المستل األنموذج وفق القائمة في األشكال وتنظم العربية، باللغة تكتب

 األشكال قائمة

 الصفحة عنوان الشكل الشكل

 93 اإلتصال عملية سياق  وضح شكل 1

 99 األسر ة االعلقات شبكة  وضح شكل 2

 115 األسر ة لشبكة العلقات متناظر ن نموذجين بين مقارنة  وضح شكل 3

 115 العازل الجدار و وضح وقراها قلقيلية محافظة حدود  وضح شكل 4

 131 قلقيلية  فر  -المفتوحة سدالق جامعه مبنى  وضح شكل 5

 

 : "المالحق قائمة " صفحة تصميم . معايير9

س   في هي كما  تماما   ومطابقة متسااالسااالة عناو ن تحت الم حق وتنظم الم حق، قائمة بعنوان القائمة ترو 

 المثال في كما القائمة في الم حق وتنظم ، ).. ث ت ب أ ( هجائيا الم حق قائمة ترقيم  جري حيث المتن،

 .الطلبة أحد رسالة من لالمست  

 

 

 

 المالحق قائمة

 الصفحة عنوان الملحق الرقم

 419 الشهداء الفلسطينيين الصورة النهائية الستمارة االستبيان المطبقةعلى أسر أ

 426 األخصائيين االجتماعيين على الصورة النهائية الستمارة االستبيان المطبقة ب

 444 أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة ت

 446 فلسطين مع بيان المجال المكاني للدراسة   نابلس (خارطة  ث
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 الثاني الجزء

 : العربية باللغة الملخص كتابة معايير .أ

 بيان ثم . ملخ  كلمة ثم الرسالة، فيها أجيزت التي والسنة والمشرف، الطالب واسم الرسالة، عنوان  تضمن

 النتائج أبرز تبين وفقرة واألدوات، ،الدراسااة وعينة ومعالجتها، البيانات جمع إجراءات تصااف وفقرة الهدف

 كان إذا الملخ  نها ة في ومختصرة مهمة رئيساة توصاية إضاافة و مكن .وفرضاياتها ،الدراساة أسائلة وفق

(، 14بحجم   (Simplified Arabic، ونو  الخ     ( كلمة351  على عى أال  ز دا، و ر ضاااارور ا ذلك

 فداء الطالبة رسااالة من المسااتل األنموذج  لي وفيم .كلمات( 7  عن المفتاحية الكلمات عدد أال  ز د و فضاال

 .سمارة محمود

 

 مشكلة لعالج المهام على التركيز نموذج باستخدام عالجي برنامج أثر

  الصباحي التأخر

 

 الخليل عبدالكريم بن عبدالعزيز بن سعود :إعداد

 

 العود صالح بن ناصرالدكتور األستاذ  :بإشراف

0220 

 

 ملخص

 

 مشااااكلة لع ج المهام على التركيز نموذج تطبيق فاعلية مدى على التعرف إلى الحالية الدراسااااة هدفت

 مكونة عشااوائية عينة على التجر بي، شاابه المنهج الدراسااة هذه في الباحث اسااتخدم وقد الصااباحي، التأخر

 تم مجموعة، كل في ط ب تساااعة بواقع وتجر بية ضاااابطة مجموعتين إلى تقسااايمهم تم طالب (19 من 

 المهام على التركيز نموذج وفق والمبني الدراساااااة لهذه الباحث قبل من المعد الع جي البرنامج تطبيق

 جلسات، (9بواقع  شاهر لمدة البرنامج واساتمر التجر بية، المجموعة على الصاباحي التأخر مشاكلة لع ج

 الئحة بتطبيق االكتفاء وتم الضاااابطة المجموعة على البرنامج تطبيق  تم لم حين في أسااابوعيا ، جلساااتين

 التأخر مقياس على البحث أدوات واشااتملت بالمدرسااة، الط بي المرشااد قبل من والمتابعة عليهم المواظبة

 الصباحي

 كما المهام، على التركيز نموذج فنيات وفق الدراساااة، لهذه الباحث قبل من إعدادهما تم ع جي وبرنامج

 والمدرسااااة األساااارة وهي الصااااباحي الطالب تأخر على مؤثرة أبعاد أربعة أثر قياس على الباحث ركز

 .األبعاد هذه من بعد لكل المهام من مجموعة وضع حيث نفسه، والطالب واألصدقاء

 تم حيث اإلحصااااائية، للمعالجة البحث لعينة والبعدي القبلي االختبار ن نتائج خضااااعت البيانات ولتحليل

 المجموعتين بين إحصاائيا   دالة فروقا   هنا  كانت إذا ما معرفة أجل من المساتقبلة للعينات (tاختبار  إجراء

 .البعدي االختبار في والضابطة التجر بية

أفراد  لصااالح الصااباحي التأخر مقياس على إحصااائية داللة ذات فروق وجود الدراسااة نتائج أظهرت وقد

 الرئيس الفرض البرنامج،وصااحة تتلق لم والتي الضااابطة المجموعة بأفراد مقارنة التجر بية، المجموعة

 التأخر مشاااكلة على تأثيرها ومدى عليها التركيز تم التي لألبعاد الفاعل الدور أ ضاااا   وأتضاااح للدراساااة،

 الفرعية الفروض صااحة أ ضااا   ليتضااح نفسااه، والطالب واألصاادقاء والمدرسااة األساارة وهي الصااباحي
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 فاعلية له المهام على التركيز نموذج أن  تضح وبهذا المستقبلة، غير للعينات (tاختبار  تطبيق بعد للدراسة

 .التأخرالصباحي مشكلة ع ج في

 .الصباحي التأخر ، المهام على التركيز نموذج :المفتاحية الكلمات

 

 : اإلنجليزية باللغة الملخص كتابة معايير . ب

 المكونات حيث من بالعربية الملخ  وبين بينه التطابق و راعى  العربية، في هو كما الملخ  كتابة تجري

 الخ  نو  و كون  .كلمة( 351   على   ز د ال  بحيث الطول حيث من وكذلك العرض، أوسلوب والتسالسل،

(Times New roman) من المسااااتل   األنموذج كما العربية، اللغة في بنظيره مقارنة درجتين أقل بحجم 

 .سمارة محمود فداء  :الطالبة رسالة

 

The effectiveness of Task Centered 

Model focus on tasks to cure the problem of getting late to school 

 

Preparation: Saud bin Abdulaziz bin Abdul Karim Al Khalil 

Supervision: Prof. Dr. Nasser bin Saleh Al-Oud 

0220 

 

Abstract 

The current study aimed to identify the effectiveness of Task Centered Model 

focus on tasks to cure the problem of getting late to school, and the researcher in 

this study used Quasi experimental curriculum , a random sample consisting of 

(18) students was divided into two groups called on regulatory and empirical 

reality of nine students in each group, were applying therapeutic program prepared 

by the researcher for this study, building on a model to focus on tasks to cure the 

problem of getting to school late on the pilot group, the program lasted for one 

month (8) meetings. Two meetings per week, while the program was not applied 

to the control group and were satisfied with the application and follow-up 

regulation attendance by the students’ guide , and included search tools morning 

delay scale and remedial program prepared by the researcher for this study, 

professional model focus on tasks, as the researcher to measure impact focused 

four dimensions affecting getting late to class: a student’s family and school 

friends and the student himself, as a set of tasks for each of the dimensions. 

To analyze the data subject tests results for tribal and dimensional statistical 

treatment research sample, test (T) receiving samples to see whether there are 

differences between experimental groups function statistically and dimensional 

test brigade. 
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The study results showed statistically significant differences on scale of getting 

late for members of the pilot group, compared with control group members and 

you do not receive the program, and President of health enforcement, study also 

found the active role of the dimensions you focus and impact on the problem of 

getting late to school, family, school, friends, and the student himself, cult has 

been traced also to study health subsidiary obligation after application test(T) for 

receiving samples, thus it is clear that a focus on tasks effectively in treating the 

problem of getting to school late. 

Key words: Task Centered Model, Getting Late to School.                         
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 الثالث الجزء

 وعناصرها الرسالة فصول كتابة معايير

 : اآلتي النحو على الفصول من دا عد الرسالة تتضمن

 األول الفصل

 ومشكلتها الدراسة خلفية

 :مةالمقد   كتابة معايير  . 2

مة  تستهل -  . التخص  إطار في للمشكلة ورؤ ته تصوره تمثل الطالب إنشاء من مدخلية بفقرة المقد ِّ

 لكل(  فقرات  3 – 2  على  ز د ال  بما وهكذا الثاني، ثم األول التابع المتغير عن بالمجمل الحد ث  جري  -

دراسااات  بنتائج ذلك وتدعيم البحث، مدار بالمشااكلة وربطها النظر ة، الخلفية الفقرات  تتضاامن بحيث متغير

 .مصادرها بحسب والمعلومات األفكار توثيق مراعاة  مع صلة، ذات سابقة وبحوث

 التابعةالمتغيرات  /بالمتغير المنطقية ع قتها ضااااوء في المسااااتقلة المتغيرات  عن للحد ث التمهيد  جري -

 . ومتخصصين خبراء  وأفكار سابقة، دراسات  بنتائج ذلك وتدعيم

مة إغ ق -  معالجة في  سااااهم قد الدراسااااة متغيرات تناول بأن الباحث الطالب توقعات تعكس بفقرة المقد ِّ

 التناول. مدار البحث مشكلة جوانب

 : المشكلة وصف معايير . 0

 بالمتغيرات  المتعلقة اإلشااكاليات وإبراز  بها، الباحث الطالب إحساااس مدى بوصااف المشااكلة بلورة تجري

 البيئة في أجر ت ع قة ذات وبحوثدراساااااات  بنتائج ذلك وتدعيم أخرى، تارة وبالمساااااتقلة تارة، التابعة

 قدم  وما ،اختبارات وطنية ونتائج محلية عمل وورش ،مؤتمرات وقائع إلى سااتناداال عن فضاا  الفلسااطينية،

 صااورته في ( APA ) الدولي التوثيق نظام بحسااب موثقة المشااكلة مجال في ومؤلفينخبراء   من أفكار من

 المعد لة.

 : البحثية األسئلة كتابة . معايير4

 تحليلية(. أو نوعية، أو وصفية،   راعى عند كتابة األسئلة طبيعة الدراسة والمنهجية المتبعة فيها -

 . تجر بية شبه أو تجر بيةالدراسة  تكون عندما والفرضيات األسئلة بين الجمع  جري  -

 . والدخيلة والمستقلة التابعة المتغيرات  وارتباط الرسالة، عنوان من البحثية األسئلة تشتق  -

 . وأبعادها الدراسة  تغيرات مب محكوم األسئلة عدد  -

 لةالدال مستوى تتضمن لغو ة عبارة في الفرضية تصاغ حين في ،إجرائية عبارة في البحثي السؤال  صاغ  -

 .في البحوث الكمية الوصفية -  اإلحصائية
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 منه تشتق وحينئذ ، مركبا السؤال  كون فقد األسئلة لعدد مساو ا  الفرضايات عدد  كون أن بالضارورة ليس -

 . فرضيات عدة

  . ضع فرضيات ن  كتفي باالسئلة والأ هولأن  ضع أسئلة أو فرضيات المنهج النوعي  في للباحث -

 

 : الفرضيات كتابة . معايير3

 الدراسة. مدار المتغيرات بين القائمة الع قات عتبارباإل و ؤخذ رسة، ا الد أسئلة من الفرضيات تشتق  -

 . اإلحصائيةالداللة  مستوى تضم أن على بد لة أو صفر ة أنها على تدل عبارة في الفرضية تصاغ -

 الدراسة. في البحثية األسئلة بعدد محكوم الفرضيات عدد -

حتاج تإذ أن األسااائلة التي تبحث عن الحقائق ال  ،بالمنهج النوعي ليسااات دائما مطلوبة أن كتابة الفرضااايات -

 .وكذلك الحال في الدراسات االستكشافية ،لوضع فرضيات

 الدراسة  تساعى التي النهائية الغا ات أو النتائج الدراساة  بأهداف  قصاد  الدراسةة:  أهداف تحديد معايير . 2

 : أتي ما الدراسة  أهداف تحد د في و راعى  تحقيقها، إلى

 .الدراسة بموضو  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  -

 .تحقيقها مدى قياس  مكن حتى فروضها أو الدراسة  تبتساؤال مرتبطة -

 .الباحث مكانياتإ و الدراسة  ظروف ضوء في للتحقيق قابليتها  -

 .الغموض عن بعيدة الصياغة واضحة -

 : الدراسة أهمية تحديد . معايير6

 . إليها توصلت التي النتائج من الدراسة  أهمية تشتق  -

 مكانة عن فض  التخص ، لحقل معارف من الرساالة أضاافته ما مدى بتحد د  تعلق وما النظر ة األهمية  -

 . المماثلة الدراسات  من وموقعها الدراسة 

 بها. بالمتأثر ن ع قتها ضوء في الدراسة  عنها أسفرت التي النتائج تطبيق وتعني التطبيقية، األهمية -

 إجرائيا: وتعريفها المصطلحات تحديد . معايير7

 . الرسالة عنوان في والمستقلة التابعة بالمتغيرات  المتعلقة الكلمات على المصطلحات تقتصر -

 الدراسة. حدود وفق المصطلح استخدام عن تكشف إجرائية  لغو ة عبارة في المصطلح تعر ف  جري  -

 المصااطلح، أو المفهوم ماهية ببيان التجر بية وشاابه التجر بية الدراسااات  في المصااطلحات تعر ف  كون -

 . المستخدمةاألداة  على الدراسة  ألفراد  المتحققة بالدرجة وقياسه
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 اساااتخدام كيفية عن تكشاااف إجرائية  لغو ة بعبارة والنوعية الوصااافية البحوث حالة في المصاااطلح  حدد -

 الدراسة. مدار الموضو  في المصطلح

  ليها موثقة النظر ة، التعر فات من عدد تقد م  مكن الواحد المصاااااطلح في النظر وجهات تتعدد عندما  -

 الدراسة. بظروف محدد إجرائي  تعر ف

 ومحدداتها: الدراسة  حدود تحديد معايير . 8

 . ختياراال وآلية العدد حيث من الدراسة  أفراد  /بالعينة  تعلق ما -

 من مراجع  مسااتعارة كونها أو الباحث من إعدادها حيث من الدراسااة  في المسااتخدمة باألدوات  تعلق ما  -

 . أجنبية أو / و عربية

 للدراسة. العملية بالتجربة الخاص الزمني اإلطار -

 . البحث مدار التابعة بالمتغيرات  الصلة ذات السلوكية المؤشرات   -

 دراسية(. وحدات معالجة تنظيم، بناء، تحليل، ( البحث موضو  التعليمية المحتو ات  -
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات  النظري اإلطار

 النظري: األدب كتابة . معايير2

 .تناولها  جري التي الصلة ذات الموضوعات ألبرز بموجز النظري األدب عنوان  ستهل  -

 ناحية، من بينها والرب  الرساااالة، عنوان في ورودها وفق التابعة المتغيرات  عن حد ثا  األدب  تضااامن  -

 . ثانية ناحية من المستقلة المتغيرات  وبين وبينها

 المساااااتخدمة والمصاااااادر المراجع  وحداثة البحث، مدار بالمتغير ارتباطه المساااااتخدم األدب في  راعى  -

 . ) أجنبية / عربية ( وتنوعها وأصالتها

 . ومتسلسلةمترابطة   رئيسة فرعية عناو ن تحت و وضع معين ) مخط  ( هيكلة وفق النظري األدب نظم  -

 بلغة المقتضاااب والتعقيب بالتعليق ذاتيته و برز المقتبساااة، والمعلومات األفكار مع الباحث الطالب  تفاعل -

 . ذلك أمكن حيثما سليمة،

 أحكام أو توضيحات أو ملخصات شاكل في والمقترحات واألفكار اآلراء  على تعقيبه أو تعليقه الطالب قدم  -

 أو منطقية، اساااتنتاجات بلورة أو أكثر، أو فكرتين بين توليف أو معارضاااة أو تأ يد صاااورة في تقييمات، أو

 . محددة أفكار تبني

 لماوتعميقا   وتفصاااي  اساااتكماال اإلطار من الجزء هذا في الواردة والمعلومات األفكار تكون أن  راعى  -

 . لها وتكرارا  إعادة وليس ومشكلتها الدراسة  خلفية في منها ورد

 ومتطلباتالمتغيرات  هذه وطبيعة الرسااالة متغيرات  عدد التربوي باألدب الخاصااة المعلومات حجم  حدد -

 األول الفصل صفحات ضعف عن الثاني الفصل صفحات تزيد أال ويفضةل . البحث مدار الدراساة  حساب ذلك

 .الرسالة من

 

 وتنظيمها: السابقة الدراسات  كتابة . معايير0

 ومتغيراتها. المشكلة مع عالية بدرجة مرتبطة المستخدمةالدراسات  تكون أن  -

 . أجنبية قومية، محلية، :فيه أجر ت الذي البلد / والمكان التار خ حيث من والتنو  بالحداثة تتصف أن  -

 . المشرفمع  ون بالتعا الباحث الطالب  حددها محاور في الصلة ذات السابقة الدراسات  عرض  جري  -

 . بينها القائمة الع قة وطبيعة المتغيرات  عدد السابقة الدراسات  تنظيم محاور  حدد  -

 ،الدراسااةوعنوان  والساانة، الباحث، عائلة  تضاامن بحيث الواحد المحور في الدراسااة  ملخ  عرض  جري

 . واحدة فقرة في الطالب بدراسة  المرتبطة النتائج وأهم فيه، أجر ت الذي والبلد هدفها، أو

 . حدة على محور بكل  الخاصة والدراسات  للبحوث الزمني التسلسل معيار العرض في  راعى  -
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 بأهداف صلة ذات استنتاجات من الباحث إليه  توصل ما بيان في السابقة الدراسات  على التعقيب  نحصار  -

 دون فقرتين في تناولها  جرى التيالدراسات  منظومة عن دراسته  تميزت  ما وبيان منها، أفاد وما ،دراساته

 .عنوان
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 

 الدراسة: منهجية تحديد . معايير2

 وصاافية، تحليلية، مسااحية، تجر بية، شاابه (الدراسااة  مشااكلة تناول في المتبعة المنهجية نو  تحد د  جب  -

 .)نوعية

 المتغيرات المتضاامنة بين القائمة وللع قات ،الدراسااة لمشااكلة دقيق فهم وفق  جري البحث منهجية اختيار  -

 .المشكلة في

 .نوعي مكن استخدام اكثر من منهجية للدراسة أو المزاوجة بين المنهج الكمي والمنهج ال -

الم ئمة للمنهج  المقابلة باشااااااكالها، الم حظة، في حاال اختياار المنهج النوعي  راعى اسااااااتخدام األدوات  -

 واألف م(.تحليل الوثائق والنصوص والصور دراسة الحالة،الم حظة بالمشاركة،

لى ع ن الباحث من الغوص في أعماق الظاهرة وفهمها وتفساااااايرها عتبر المنهج النوعي منهجاا تفااعلياا  مك ِّ  -

 مجال الخدمة االجتماعية.خاصة في مجال دراسة الظواهر في  نحو أفضل

 أفراد الدراسة: / العينة اختيار معايير . 0

 .الدراسة في أفراد الدراسة تبعا لنو  المنهجية المستخدمة \العينة تختار  -

 والوصااافية المساااحية الدراساااات في المدروس للمجتمع ممثلةو عشاااوائية تكون أن العينة اختيار في  راعى -

 . تم تقد رها وفقا ل ساليب العلمية بحيث والتحليلية

في الدراسات  المدروس المجتمع خصائ عكس تو ةكون قصد تأن الدراسة  أفراد \العينةاختيار في  راعى  -

 .و تم تحد دها وفقا لتقد رات الباحث  النوعية

 . ومواصفاتهالدراسة  مجتمع خصائ  لتوضيح الجداول استخدام  مكن  -

 في  (Subjects)  أفراد الدراسااااة  من بدل (Participants) المشاااااركين مصااااطلح اسااااتخدام  فضاااال  -

 .التجر بية وشبه التجر بية الدراسات 

 البيانات: جمع أدوات بناء معايير . 4

 .الرسالة في التابعة بالمتغيرات المتعلقة البيانات جمع أدوات تصميم  جري  -

 ذات واألجنبية العربيةوالمراجع  المصاااادر فيالمتوافر  التربوي األدب إلى الرجو   تطلب األدوات بناء  -

 .المستهدفة البحث بأدوات الع قة

 تبنى التي التابعة بالمتغيرات الصااالة ذات السااالوكيةالمؤشااارات والمهارات  إلى األدوات تساااتند أنمراعاة  -

 . ضوئها في األدوات



22 
 

 نوعه. كانأ ا  االختبار مادة تمثل التي والنصوص المحتو ات اختيار شروط مراعاة  -

 أو مساااحية، أو موقفية، أو تحصااايلية، ( اساااتخدامها وكيفية أهدافها باخت ف البيانات جمع أدوات تختلف -

متغيرات  تناول في المساااااتخدمة المنهجية باخت ف وكذلك ، ) مقياس أو اساااااتبانة أو مقابلة، أو م حظة،

 الدراسة.

 . الفلسطينية للبيئة وتكييفها تعر بها ثم األداة، صاحب موافقة الدراسة  في األجنبية األدوات توظيف  تطلب  -

 . العلمية بالطرق وثباتها صدقها من التحقق بعد والتقو م للقياس صالحة الدراسة أدوات تكون  -

 المشرفإجازة  وجوب مع المشرف، واألستاذ الطالب بين بالتنسيق المحكمين من األدوات تصاد ق  جري  -

 صااورتها في األداةأن  إلى المشاارف  شااير أن من وال بد  المحكمين، إلى دفعها قبل التحكيم موضااو  لألداة

 . حولها والمقترحات الم حظاتوإبداء  فيها للنظر قابلة األولية

 . مواصفات جدول استخدام متعدد من ختياراإل نو  من الموضوعيةاالختبارات  بناء في  راعى  -

لهاتين  المعتمدة بالمعا ير وتقارن الموضااااوعي االختبار  لفقرات  والتمييز الصااااعوبة معام ت تحسااااب  -

 . الصفتين

 التوافق معادلةباستخدام  المصححين بين التوافق ثبات معامل  حسب  كافئها ما أو المقالية االختبارات  في  -

. 

جزءا ال  ) م حظة أو تسااااجي ت، أو مقابلة، أو مقياس، أو اختبار، ( األداة تطبيق وتعليمات إرشااااادات  -

 .  تجزأ منها

 اء.واإلحص التقو م وأساليب العلمية المادة في متخصصين من  جري األداة تصد ق  -

 . لذلك معدة  نموذجية إجابات أو محددة، معا ير وفق  الدراسة أفراد  / عينة استجابات تصحيح  جري -

 . الثباتمعامل  حساب في المستخدمة اإلحصائية المعالجة نو  اختيار في والم ءمة الدقة تحري  جب  -

 . الغا ة لهذه عد  الذي التنفيذ مرشد دليل وفق العملية التجربة /المعالجة تطبيق  جري  -

 

 ...: اإلرشادي، أو العالجي، أو التدريبي، أو اإلثرائي، أو التعليمي، البرنامج بناء معايير .3

 .للبرنامج الفلسفي اإلطار تشكل والتي عليها  قوم التي المبادئ أو النظر ة البرنامج بناء في عتبارباإل  ؤخذ  -

 التعر ف  :تضاااام األقل، في أساااااسااااية مكونات تسااااعة من وغيرها التربو ة البحوث في البرنامج  تكون  -

 بناء ومساااااوغات للبرنامج، الفلسااااافية / النظر ة واألساااااس البرنامج، وأهداف البرنامج، وهو ة بالبرنامج،

 ال زم والزمن بالبرنامج، والمساااااتهدفين التقو م، وأسااااااليب التدر بية، أو التعليمية والمحتو ات البرنامج،

 .البرنامج وتكلفة البرنامج، لتطبيق

 مقترحاتهم.و م حظاتهم من اإلفادةمراعاة  مع متخصصين مجموعة من البرنامج تصد ق  جري  -
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 والنو ، الكم حيث من للمساااتهدفين المتاحة التدر بية أو التعليمية بالفرص تقاس للبرنامج الداخلية الكفاءة  -

 .منها المتوخاة باألهدافارتباطها  ومدى

المعد  البرنامج وبين ع قة ذات نتاجات أومهارات  لتحسااين الموجه التعليمي البرنامج بين التفر قمراعاة   -

 .البحث مدار المتغيرات التابعة تحسين في المباشر غير أثرهتقصي  بهدف معينة نظر ة ضوء في

 .الفاعلية مدى لتحد د المقارنة ألغراض  العتياد ة الطر قة /العتيادي للبرنامج مقنع وصف تقد م  جري  -

 الدراسة: تنفيذ إجراءات تحديد معايير . 2

 .معتمدة محددة معا ير ضوء وفي وزمني، منطقي تسلسل وفقالدراسة إجراءات  تنفيذ  جري  -

 . وتبعاتها عليها، المتفق اإلجراءات  تنفيذ مسؤولية الباحث الطالب  تحمل  -

 . المشرف وبعلم محكمة خطة وفق ومستمر متصل بشكل الدراسة  إجراءات  متابعة تجري -

 .ذلك على  دلل ما وتقد م والكيف، الكم حيث من الدراسة من العملية التجربة تنفيذ في التحكم   جري  -

 اإلحصائية: والمعالجة الدراسة  تصميم معايير . 6

 المسااتقلةالمتغيرات و ،بأفراد الدراسااة تتعلق عوامل ضااوء فيللدراسااة  المناسااب التصااميم اختيار  جري  -

 .لمتغيراتها التابعة أو) وجدت إن (ومستو اتها

 . التجر بية وشبه التجر بية الدراسات  في وبخاصة ) وجد إن ( الدراسة  تصميم وصف  جري  -

 الفرضياتواختبار  سؤال كل  عن اإلجابة كيفية للبيانات اإلحصاائية المعالجة بند في الباحث الطالب  ذكر  -

 .) ذلك وجد إن( له المصاحبة
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 الرابع الفصل

 الدراسة نتائج عرض

 

 :معايير عرض النتائج وتنظيم البيانات

 بين فيهاا المنهجية التي اتبعها في عرض نتائج  بمقادماة مختصاااااارة البااحاث لعرض النتاائجالطاالاب  قادم   -

 .الدراسة، و كتفى في هذا الفصل بعرض النتائج في حين  ؤجل الحد ث عن التفسيرات للفصل الخامس

راساااة دالمتفرعة عنه، وبالترتيب الذي جاءت عليه في أسااائلة ال األجزاء جري عرض النتائج من الكل إلى   -

 .و/ أو فرضياتها

 إلشارةا،  لي ذلك مباشرة لسؤال، أو الفرضية أو كليهما معا  بتثبيت ن  ا األول جري عرض نتائج السؤال   -

 .إلى رقم الجدول المتعلق بنتائج التحليل اإلشارةعن السؤال، ثم  اإلجابةالمستخدم في  اإلحصائيإلى نو  

 .و الغا ة من ذلك اإلحصائي كتب عنوان البيانات المجدولة  الجدول( وفقا لنو  التحليل   -

وفقا لنو  البيانات، والغا ة من عرضاااها  مخل  جدول باختصاااار غير  كل علق الطالب الباحث على بيانات   -

 . كون التعليق إعادة وترجمة للبيانات الكمية في عبارات لغو ة الوتنظيمها في الجدول، بحيث 

تعطى الجداول أرقاما متسااالسااالة بحيث  وضاااع الرقم بين قوساااين و جري ترتيبها بحساااب ورودها في متن   -

 .الرسالة

 .سؤال من أسئلة الدراسة كلتتبع المنهجية ذاتها في عرض نتائج   -

ورساااومات بيانية مثل التفاعل بين المتغيرات الدخيلة والمتغيرات المساااتقلة،  جري تمثيل البيانات بأشاااكال   -

 .و كتب رقم الشكل وعنوانه أسفل الشكل مباشرة

والكلمات والعبارات التي اسااااااتخدمها المشاااااااركون في  األلفاظفي البحاث النوعي  وظف الطالب الباحث   -

 .لمستنبطةااألفكار الدراسة بصورة انتقائية، وموضوعية لتدل على 
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 

 :معايير تفسير النتائج ومناقشتها. 2

 .المنهجية المتبعة في تفسير النتائج ومناقشتها توض حالفصل فقرة  مةمقد   -

الثاني، وهكذا وفق ف األولبالمتغير التابع  بدءاتجري بادا اة تفسااااااير النتاائج الكلية المتعلقة بكل متغير تابع   -

ترتيبها في عنوان الرساااالة وأسااائلة الدراساااة،  ليها تفساااير النتائج المتفرعة عن هذا الكل، وفق الترتيب الذي 

 (bold).براز المهارة أو المؤشر موضع التفسيرإجاءت عليه في ن  السؤال البحثي، و

فسير منطقي ت أسائلة الدراساة، حيث  جري تقد معند التفساير  شاار إلى أبرز النتائج المتعلقة بكل ساؤال من  -

نتيجة من النتائج الفرعية المرتبطة بالسؤال، وعزوها إلى عوامل مرتبطة بالمتغيرات  لكل احتمالي من الطالب

 .غير القطعية األلفاظالمستقلة مع مراعاة استخدام 

 .سير موثقةالتف مجال النتيجة مدارأو تدعيما بأفكار وآراء متخصصين في ا تفسير أ ة نتيجة  تطلب إسناد  -

أو  االتفاق عني مقارنتها بنتائج دراسااااات سااااابقة ذات صاااالة، مع إبراز جوانب  ،رةالمفسااا  مناقشااااة النتيجة   -

 .تنصي  ع متيبين  االخت فأو  االتفاقبشكل دقيق، وحصر موضو   االخت ف

المتعلق بالمهارة أو الناتج من المتغير التابع أن  قع بدا ة فقرة، مع إظهار اسم المهارة  التحسن تطلب تفسير  -

 .التفسير موقف الطالب وذاتيته د جس  ومراعاة أن  (bold) مدار التفسير

ث في دقيقا ومتعمقا للمتغير/ المتغيرات المسااااتقلة، والبح تحلي تفسااااير ا ة نتيجة كلية و/ أو فرعية  تطلب   -

 .عوامل مرتبطة وقد تكون خارجة عن التحكم فيها عن فض عوامل والسمات ذات الصلة بأفراد الدراسة، ال

 بالتفسير المقترو األخذ راعى أن  كون التفسير في شكل سينار و  قود القارئ إلى   -

 من الطالب. مالمقد  

 .ومقاربة في حين أن المناقشة تقييمحيث إن التفسير توضيح وبيان تفسير أ ة نتيجة هو تمهيد لمناقشتها،  -

ت غير ذات صااالة بجوانب  من الخطأ في البحث عزو عدة نتائج لعامل واحد، وعدم تقد م تفسااايرات وتأو  -

 .المعالجة أو تأثيرات المتغير/ المتغيرات المستقلة

من الخطأ أن  قف الطالب في مناقشة نتيجة ما عند عبارة "وجاءت هذه النتيجة متفقة أو متناقضة مع دراسة  -

من إظهار السالو  أو النتيجة من الدراساة الساابقة التي توافقت أو تعارضت كليا أو جزئيا مع  ال بد". بل ف ن

 .تنصي  ع متيين إليها ب اإلشارةنتيجة دراسة الطالب الباحث موضو  المناقشة، و

كلة مدار بالمشاا الع قةتفسااير النتائج ومناقشااتها في البحث العلمي مدخل مهم لتطو ر المعارف والعلوم ذات  -

 .البحث

 .في تفسير النتائج حدود الدراسة ومحدداتها للوصول إلى استنتاجات منطقية باالعتبار ؤخذ  -
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إلى  اإلشارةب كتب ن  الساؤال أو ن  الفرضية عند تفسير النتيجة الكلية والفرعية ذات الصلة، و كتفى  ال -

 .لتكرار ما ورد بهذا الخصوص في الفصل الرابع ت فيارقم السؤال أو الفرضية أو النتيجة 

وعي ولغو  ة، و عقلية ومهارات، خبراتماا لادى الطاالب الباحث من  كال  تتفااعال فياه  َمخبر  هاذا الفصاااااال  -

 .القائمة بين المتغيرات التابعة والمستقلة للدراسة بالع قة

 :معايير وضع التوصيات والمقترحات .0

عادة بعدد من التوصااايات القائمة على نتائج الدراساااة واساااتنتاجاتها، والتي تساااهم في  األخير نتهي الفصااال  -

 .اتخاذ القرارات وتساعد في إجراء المز د من البحوث والدراسات

تشاااتق التوصاااية من نتيجة الساااؤال، مع مراعاة أن تكون إجرائية وعملية وتوجه للفئة المتأثرة بهذه النتيجة،  -

التربو ين، وقد  وجه التوصااية لمؤسااسااات  وللمشاارفين المناهج، ألعضاااءحث توصاايات الطالب البا  قدمكأن 

في التدر ب أو التطو ر في ضوء  اإلسهاممن أجل العمل على تذليل صاعوبات، والع قة المجتمع المدني ذات 

 .النتيجة المتحصلة

ومن النتائج  وصااي الطالب الباحث باقتراو دراساااات وبحوث حول بعض النتائج غير المتوقعة التي تحتاج  -

 .على عينات مختلفة عن عينة دراسته االستقصاءإلى مز د من 

 .أو عدد فرضيات الدراسة األسئلةأن  ز د عدد التوصيات على عدد  ال  فضل -
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 الجزء الرابع

 المصادر والمراجعأسس كتابة 

 

 الطالب اساااتخدمها التي المراجع عن ومحددة كافية معلومات توفير إلىالمراجع  قائمة في التوثيق  هدف  -

 .و سر بسهولة إليها الوصول التخص  مجال في اآلخر ن للباحثين تتيح الباحث،

 الفهارس وليساااااات األصاااااالية البحوث على عتماداال التربو ة ومنها العلمية البحوث كتابة في األصاااااال -

 .األصلي وليس الثانوي المرجع  وثق ثانوي مرجع على عتماداال حالة وفي والملخصات، والكشافات

 . الدولي  (APA)   نظام على الرسالة قائمة في واألجنبية العربية المراجع توثيق في  عتمد  -

 . الرسالة من  تجزأال  جزءا   تعد التي المراجع  قائمة مباشرة الرسالة فصول  لي -

 المراجع  والثاني العربية، باللغة المراجع  األول :عنوانين تحت ،جزأ ن في الدراسااة  مراجع  قائمة تكتب -

 . األجنبية باللغة

 .نقصان أو ز ادة دون الرسالة متن في استخدمت التي ، ) واألجنبية العربية ( المراجع  جميع القائمة تضم  -

 والمواقع والصااااحف، العلمية، والرسااااائل المتخصااااصااااة، والدور ات الكتب، الدراسااااة:  مراجع تشاااامل  -

 .الدراسة بمشكلة صلة له مما وغيرها اإللكترونية،

 بتساالساال الباحث أو الكاتب أو المؤلف عائلة اساام بحسااب هجائيا  القائمة جزئي في المراجع  ترتيب  جري -

 بمسااافة األول بدا ة عن بعيدا الثاني السااطر بدا ة تأتي ساطر ن في المرجع جاء واذا شارطات، أو ترقيم دون

 . كلمة

 و جرى التعر ف، أل تهمل )الكي ني أو البحيري، الشااناوي،( :مثل التعر ف، بأل  بدأ العائلة اساام كان إذا -

 فتحت الثالث أما  ، ) ب ( الحرف تحت والثاني ، ) ش ( الحرف تحت األول المرجع في العائلة توثيق

 .)   ( الحرف

 واسم النشر، وسنة العدد، حيث من الرساالة متن في منها اساتخدم ما مع القائمة في المراجع تطابقمراعاة   -

 .العائلة

 للمراجع. الهجائي التسلسل ترتيب عند واحد اسم وكأنها المؤلفين أو المؤلف لعائلة كبة المر األسماء تعامل  -

  وضاااع النشااار تار خ  توفر لم واذا المؤلف، موقع في المرجع عنوان  وضاااع مؤلف للمرجع  وجد لم إذا -

 . النشر تار خ مكان ") ت .د .ب" تار خ بدون ( عبارة

 المجلد رقم بعد قوسين داخل العدد رقم  وضاع الواحدة، السانة في مختلفة أعداد ولها دور ة المرجع كان إذا -

 .142 –121(: 9 3مثال:  مباشر

 تحت) العربيااة (المراجع قاائماة من األول الجزء في  رتاب "مجهول " معروف غير المؤلف كاان إذا -

 A .الحرف تحت(  اإلنجليز ة (القائمة من الثاني الجزء وفي ،) م (الحرف
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 من النشر سنة حسب زمنيا   ترتب واحد لمؤلف القائمة في متعددة مراجع  مؤلفات أو أعمال وجود حال في  -

 . األقدم إلى األحدث

 .المشتركة األعمال توثيق تسبق المنفردة األعمال هذه توثيق فإن واحد لمؤلف عدة أعمال وجود حال في  -

 المؤلف عائلة اسم من األول الحرف فإن مختلفين مؤلفين مع األول للمؤلف مشتركة أعمال وجود حال وفي -

 .المؤلفات أو األعمال ترتيب ألغراض عتبارباال  ؤخذ الثاني،

 قائمةفي  التوثيق أولو ة في الثاني االساااام من األول بالحرف  ؤخذ األول،االساااام  بنفس مؤلفان كان إذا -

 .المراجع

 للمؤلفاألول  سااماال  وضااع األول، سااماال من األول والحرف العائلة اساام نفس لهما مؤلفان هنا  كان إذا -

 .األول الحرف بعد كام ]..[  بين

 .……… .Janet, P. [Paul]. (2001)                                             :مثال

Janet, P. [Pierre]. (2016). …….. 
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 الخامس الجزء

 القائمة في العربية الكتب توثيق معايير

 

 قائمةثانيا :  العربية، باللغة المراجع  قائمة أوال :  ،جزأ ن في وتأتي الرسااالة، من جزءا  المراجع  قائمة تعد 

 في ذكرها و ورد  اساااتخدمت التي والمراجع  المصاااادر جميع القائمتان وتشااامل األجنبية، باللغة المراجع 

 .المتن

 بأيااللتزام   دون القائمة صاادر في  وضااع المراجع  أحد الكر م القرآن  كان إذا :الكريم القرآن المرجع . 2

 . أخرى قاعدة

 بين النشرسانة  ثم نقطة،  ليه أبيه واسام للمؤلف األول ساماال ثم العائلة، اسام :واحد لمؤلف كتاب المرجع . 0

 :ذلك مثال .النشر دار ثم ،رأسيتين نقطتين ثم المد نة ثم ، (bold) الكتاب عنوان ثم نقطة، ثم قوسين،

 . للنشر وائل دارعمان:  ،ونظرياته أساليبهاإلرشادي:  النفس علم  .(2111  .صالح الداهري، -

  ليه الثاني عائلة اساام ثم الواو حرف ثم األول اساامه ثم األول المؤلف عائلة اساام  :لمؤلفين كتاب المرجع . 4

 من فوق وما الثاني الرقم ثم ونقطة، الكتاب اسااام ثم نقطة، ثم قوساااين، داخل النشااار سااانة ثم نقطة ثم اسااامه

 ذلك: مثال ،رأسيتين نقطتين بعد النشر ودار المد نة ثم الطبعة،

 دار : عمان  .وتطويرها وتخطيطها المناهج تنظيمات (.2111  .الله عبد وابراهيم، جودت سااااااعادة،  -

 .والتوز ع للنشر الشروق

 الثاني، المؤلف عائلة تم اسااامه، ثم األول، المؤلف عائلة اسااام  كتب  :مؤلفين من ألكثر كتاب المرجع  4.

 العطف حرف  وضع حيث األجنبية، للمراجع  خ فا   ) الواو ( بحرف  ليه والذي اسم كل بين و رب  واسمه،

 ذلك: مثال . فق  األخير المؤلف اسم قبل

األطفال،  ثقافة خصةةةائص(. 1885محمد.   وصاااوالحة، حمدان ونصااار، أمة زق، ا والر محمد الخوالدة، -

 اليمنية. الجمهور ة والتعليم، التربية وزارة  والتدر ب، التأهيل قطا 

 األول سااماال ثم فاصاالة، ثم األول عائلة اساام  كتب بحيث توثيقهم  جري  :مؤلفين لخمسةةة كتاب المرجع .2

 قوساااين داخل النشااار سااانة ثم نقطة، ثم ذاتها بالطر قة الخامس إلى الثاني ثم الواو حرف ثم األول للمؤلف

 ذلك: مثال  .النشر فدار المد نة ثم ونقطة الكتاب اسم ثم فنقطة،

  (.2116  .فر د ز نة، وأبو الرزاق عبد هاني، وبني عامر وقند لجي، عدنان والجادري، موفق الحمداني،  -

 .والتوز ع للنشرالوراق   مؤسسة عمان:  .العلمي البحث أساسيات األول الكتاب :العلمي البحث  مناهج

 بين المترجم الكتاب نشر سانة ثم المؤلفين، اساماء تكتب :مترجمين من العربية إلى مترجم كتاب المرجع . 6

 ثم الناشر ثم النشار، مكان ثم قوساين، بين المترجمين أساماء ثم نقطة،  ليه المترجم الكتاب عنوان ثم قوساين،

 -: ذلك مثال قوسين، بين األصلي الكتاب نشر سنة
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 نصااار حمدان ترجمة ( تطوري لغوي منظور القراءة  صةةةعوبات  (.1889 .  و .ه وكاتس، ج .آ قمحي،  -

 األصااالي النشااار تار خ( والنشااار والتأليف والترجمة للتعر ب العربي المركز :دمشاااق(.  الع ونة وشااافيق

 1881.) 

 ثم المؤلف، اساام بدل الكتاب أعدت التي المؤسااسااة اساام  كتب  :مؤلف بدون أو لمؤسةةسةةة كتاب . المرجع7

 دار ثم ،رأسااايتان نقطتان  ليها المد نة ثم ونقطة، الكتاب عنوان ثم نقطة، ثم قوساااين، بين النشااار سااانة  كتب

 ذلك: مثال  .النشر

 الكتب المدرسةةية وتأليف المناهج إعداد في المرجعي الكتاب(. 2117.  المدرسااية والكتب المناهج إدارة  -

 .األردن :عمان والتعليم، التربية وزارة  .التعلم ومصادر

كاآلتي: وزارة توثق  غيره، أو ما، لمؤسسة دور ة تقار ر مث  سنوات، عدة في صادر المرجع كان حال في -

 (.2117،  2111التعليم العالي ،

 ثم قوسين داخل محرر كلمة ثم أبيه، واسم المحرر اسم ثم العائلة، اسام  كتب  :محرر أعده كتاب المرجع  8.

 النشر دار ثم ،رأسيتان نقطتان ثم المد نة اسم ثم فنقطة الكتاب اسم ثم نقطة ثم قوسين بين النشر سنة ثم نقطة،

 -: ذلك مثال .نقطة  ليها

 .للنشر والثقافة العلوم دار: عمان .والتعلم التعليم نظريات(.  2113.  )محرر( حسن محمد الطاهر، -

 داخل تار خ بدون عبارة ثم فنقطة المؤلف اساام ثم العائلة اساام  كتب :النشةةر سةةنة دون من كتاب المرجع  9.

 بين لم كلمة تكتب المد نة وجود عدم حالة وفي النشاار، مكان ثم نقطة ثم الكتاب، عنوان ثم نقطة، ثم قوسااين

 : ذلك مثال. الناشر اسم محل قوسين بين ألن وكلمة المد نة، اسم مكان قوسين

 .والتوز ع للنشر األمل دار :إربد. التعليمي اللغة علم. )ت.د.ب( سمير ستيتية، -

 داخل والمي دي الهجري بالتقو م والسااانة نقطة، ثم كنيته، أو المؤلف عائلة  كتب  :مخطوط المرجع . 22

 : ذلك مثال .التصنيف رقم ثم المخطوط، مكان ثم ، ) غامق بخ  ( المخطوط عنوان ثم نقطة ثم قوسين

 . األمر كية الطبية المكتبة ،األطباء كنز م(. 1136 –ه  429   الله عبد بن الحسين علي أبو سيناء، ابن  -

 صاااورة (63 ،األردنية الجامعة في والمخطوطات الوثائق مركز  )ساااومر مجموعةم(.   27واشااانطن.    -

 .) بالميكروفلم

 ورقم  اإلصااادار، جهة تكتب ثم  )غامق بخ  تطبع ( الرمز أو المجموعة اسااام  كتب  :وثيقة المرجع .22

 ذلك: مثال الوثيقة، رقم ثم الوثيقة، حفظ مكان ثم التصنيف،

 .21 األردنية، الجامعة مكتبة ، GE 287-93المتحدة األمم ،االنسان حقوق وثيقة  -

 غامق بخ  المنشور اسم ثم النشر تار خ قوسين وبين المؤسسة اسم  كتب  :مؤسسة منشورات المرجع . 20

 -: ذلك مثال المؤسسة، مكان ثم المؤسسة عن إضافية معلومات وأ ة فصلة ثم

 .األردن عمان، ،السنوي الكتاب(. 2114المفتوحة.   القدس جامعة  -
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 باليوم، المقابلة تار خ مباشاار، لقاء العائلة، ثم األول ساامباال  وثق: ما شااخ  مع مباشاار لقاء المرجع  . 24

 :ذلك مثال .والسنة والشهر،

 .2118 ثاني كانون 21 مباشر، لقاء حسين، الله عبد  -
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 السادس الجزء

 القائمة في العربية والرسائل الدوريات توثيق معايير

 

 النشاارفساانة  نقطة  ليه الباحث اساام ثم العائلة اساام  كتب :علمية دورية في منشةةور منفرد بحث المرجع . 2

 ثم فاصلة، ثم ،(bold  المجلة اسام ثم نقطة،  تبعه رت ا اختصاا بدون المقال فعنوان نقطة، ثم قوساين، داخل

 :ذلك مثال .المجلة في المقال صفحات أرقام ثم فاصلة،  تبعه قوسين، بين العدد أو المجلد رقم

 اللغةفي  السااابق والتحصاايل ل سااتما  المصاااحبة التعليمية النشاااطات أثر(. 2118علي.   حمدان نصاار،  -

 العلوم في األردنية المجلة الساااااادس، الصاااااف طلبة من عينة لدى التخيل  على القدرة تنمية في العربية

 5(4):385-398. اليرمو ، جامعة العلمي، البحث عمادة التربوية،

 قوسين بين القبول وتار خ نقطة ثم المؤلفين /المؤلف عائلة اسم  كتب :للنشةر مقبول منفرد بحث المرجع . 0

 : ذلك مثال.  للنشر مقبول وعبارة المجلة، واسم البحث، عنوان ثم القوس، بعد نقطة ثم

 محافظة في الخاصة الثانو ة المدارس في اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع (. 2114   .ف و محمد خوالده،  -

 (.للنشر مقبول  األردنية الجامعةدراسات،  مجلة أنفسهم، المد ر ن نظر وجهة من العاصمة

 التقد م ساانة ثم نقطة،  ليه الباحث اساام ثم العائلة اساام  كتب :علمي مؤتمر في مقدم  منفرد بحث المرجع . 4

 وموعد مكان ثم المؤتمر، عنوان  كتب ( إلى مقدم  بحث أو ورقة عبارة ثم البحث، عنوان ثم قوسااين، داخل

 -: ذلك مثال .السنة ثم فاصلة  ليه الشهر، واسم انعقاده،

 مقدم  بحث األردن، في الناشاائة لدى الهو ة تشااكيل في العربية اللغة مناهج دور(. 2112.   أمين الكخن،  -

 تشاااار ن 17 – 15  عمان األردنية، - الجامعة األمة، وهوية العربية: بعنوان الخامس الدولي المؤتمر إلى

 .م 2112 أول،

 فاصااالة ثم األول، الباحث عائلة اسااام  كتب :علمية دورية في منشةةةور لباحثين مشةةةتر  بحث المرجع . 3

 ثم البحث، فعنوان نقطة ثم قوسين، داخل النشر سنة ثم نقطة، ثم واسمه الثاني عائلة اسام ثم الواو  ليه واسامه

 في البحث صااافحات ثم ،رأسااايتان نقطتان ثم والعدد، المجلد، رقم ثم فاصااالة، ثم المجلة، اسااام ثم فاصااالة،

 :ذلك مثال .الدور ة

 كتب في المتضااامنة اإلسااا م في اإلنساااان حقوق مفهومات(. 2112.  ناصااار والخوالدة،  س المقوساااي،  -

 العربية الجامعات اتحاد مجلة ، ) تحليلية دراساااة ( األردن في العليا األسااااساااية للمرحلة اإلسااا مية التربية

 .229-184(: 11 3 دمشق، جامعة التربية، كلية ،النفس وعلم للتربية

 األول للباحث العائلة اسام  كتب :علمية دورية في منشةور باحثين ثالثة من ألكثر مشةتر  بحث المرجع  5.

 فاصلة، ثم البحث عنوان ثم نقطة، ثم قوسين، داخل النشر سنة ثم وهكذا، األول واسمه الثاني عائلة ثم واسمه

 ثم ،رأساااايتان نقطتان ثم والعدد، المجلد، رقم ثم فاصاااالة، ثم والجامعة، الصاااادور، ومكان المجلة، اساااام ثم

 ذلك: مثال . الصفحات
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 جامعة طلبة ممارساااة  درجة(. 2112  .محمد والخوالدة، حمدان ونصااار، نصااار ومقابلة، رائد خضاااير،  -

 للدراسةةات  التربوية اإلسةةالمية الجامعة مجلة المتغيرات، ببعض وع قتها االسااتراتيجية  للقراءة  اليرمو 

 .714-276(: 2 21 غزة، ،اإلس مية الجامعة العلمي، البحث شؤون ،والنفسية

 ثم قوسين، داخل اإلعداد سانة ثم نقطة  ليه الباحث اسام ثم العائلة، اسام  كتب أطروحة دكتوراه:  المرجع  6.

 ثم فاصاالة، ثم منشااورة، غير أطروحة أو رسااالة أنها إلى اإلشااارة ثم األطروحة، أو الرسااالة عنوان ثم نقطة،

 ذلك: مثال . المد نة ثم الجامعة، اسم ثم فاصلة، ثم الكلية، اسم

 مهارات الوعي تحسةةةين في الدمى ومسةةةرح الحركية القصةةةة اسةةةتراتيجيتي  أثر (.2114وفاء.   الزبن،  -

 غير دكتوراه  أطروحة( األردن في األساسية المرحلة من األولى الحلقة طلبة لدى المسموع وفهم الصوتي

ان العالمية، اإلس مية العلوم جامعة التربو ة، العلوم كلية ، ) منشورة  .األردن ،عم 

 -: ذلك مثال . (5 رقم الدكتوراه ( في هو ما غرار على المرجع  كتب :ماجستير رسالة المرجع  .7

 للكفايات الثانوية المرحلة في اإلسةةةةةةالمية التربية معلمي ممارسةةةةةةة درجة(. 1889.  أحمد الكي ني،  -

ان محافظة في والمعلمات المعلمين نظر وجهة من التعليمية  جامعة ، ) منشورة غير ماجستير رسالة ( ،عم 

 .األردن المفرق، البيت، آل
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 السابع الجزء

 القائمة في األجنبية المراجع توثيق معايير

  ليها والثاني األول اسااامه من األول الحرف ثم المؤلف، عائلة اسااام  كتب  :واحد لمؤلف كتاب المرجع . 2

 ودار نقطتان، ثم المد نة ثم نقطة،  ليه كام  الكتاب عنوان ثم نقطة، ثم قوساااين داخل النشااار سااانة ثم نقطة

 ذلك: مثال . النشر

- Hadley, A. O. (2001). Teaching Language in Context. (3ed.), U.S.A: Heine & 

Heine. 

 األحرف أو األول سااماال ثم فاصاالة ثم األول، للمؤلف العائلة باساام  بدأ :أكثر أو لمؤلفين كتاب المرجع . 0

 وبقية والثالث الثاني، المؤلف اساام ذلك و تبع  معروفا، كان إذا المؤلف لنفس والثاني األول سااماال من األولى

 ثم نقطة،  ليه ، bold كام  الكتاب عنوان ثم . نقطة ثم قوسين، داخل النشر سانة ثم ذاتها، بالطر قة األساماء

 مثال: . نقطة  ليه الناشر ثم نقطتين ثم النشر مكان

- Ornstein, Allan C. & Hankins, Francis P. (1993). Curriculum Foundations. 

Principles and Issues. Boston: Ellyn and bacon. 

 ثم والثاني األول اسااامه من األول الحرف ثم المؤلف عائلة اسااام  كتب :محرر كتاب من فصةةةل . المرجع4

 ثم المحرر، واساام )  (in  في كلمة ثم ، كام  الفصاال عنوان ثم نقطة، ثم قوسااين داخل النشاار ساانة ثم نقطة،

 نقطتان ثم المد نة ثم نقطة ثم قوسين، داخل الفصل وصفحات الكتاب، عنوان ثم قوسين، بين (Ed)  مختصر

 :ذلك مثال . الناشر ثم

- Booth -Laforce, C. & Kerns, K. A. (2009). Child-Parent Attachment 

Relationships, Peer Relationships, and Peer-Group Functioning. In K. H. 

Rubin. M. B, W. M. Murkowski & B. Laursen (Eds.), Handbook of Peer 

Interactions, Relationships and Groups (pp.490-507). New York, NY: Guilford 

Press. 

 النشاار ساانة ثم نقطة، ثم واساامه المؤلف عائلة مكان المؤسااسااة اساام  كتب :مؤسةةسةةة أعدته كتاب المرجع . 3

 ثم رأساايتان نقطتان  ليه النشاار مكان ثم نقطة، ثم كام  الكتاب عنوان ثم القوس، بعد نقطة ثم قوسااين داخل

 :ذلك مثال .الناشر

- Institute of Financial Education. (1982). Managing Personal Funds. Chicago: 

Midwestern. 

 داخل النشاار تار خ ثم اساامه، من األول والحرف المحرر، عائلة اساام  كتب  :محرر أعده كتاب المرجع . 2

 : ذلك مثال .النشر ودار النشر ومكان الكتاب عنوان ثم قوسين،

- Hallway, H. O. (ed.) (2003). Work Psychology. London: Sage. 
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 ذلك: مثال .جميعهم  ثبت  (6-2   من مؤلف من ألكثر أجنبية دورية في بحث المرجع . 6

- Smadi, O. S. & Al- Ghazo, A. (2013). Jordanian Teachers, Attitudes toward 

Foreign Language Teaching and their Relationship to these Teachers Classroom 

Practices. Journal of Eucation and Practice, 4(17): 62-86. 

 مثال .منهم مؤلف وآخر سااتة أول   ثبت فأكثر(  -7   متعدد ن لمؤلفين أجنبية دورية في بحث المرجع . 7

 :ذلك

- Wolchik, S. A.; West, S. G.; Sandler, I. N.; Tein, J. Y.; Coatsworth. D.; Lengua, 

LGriffin, W. A. (2000). An experimental Evaluation of Theory- Based Mother-

Child Programs for Children of Divorce. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 68: 843-856. 

 الثاني والحرف األول الحرف ثم باحث كل عائلة اساام  كتب  :لباحثين مؤتمر أعمال في بحث المرجع   8.

 إلىمقدم  بحث عبارة ثم قوسااااين، داخل البحث إعداد ساااانة ثم الباحثين، من لكل والثاني األول سااااماال من

 ذلك: مثال .المؤتمر

- Deci, E. I. & Ryan, R. M. (1991). A motivational Approach to Self: 

Integration in Personality. In Nebraska Symposiums on Motivation: Perspectives 

on Motivation (237-288). Lincoln: University of Nebraska Press. 

 األول سااااماال من األول والحرف الباحث عائلة اساااام  كتب  :منشةةةةورة غير دكتوراه أطروحة المرجع   9.

أطروحة  عبارة ثم األطروحة، عنوان ثم نقطة  ليه قوسااين داخل األطروحة إعداد ساانة ثم نقطة،  ليها والثاني

 مثال ذلك: .ومكانها الجامعة اسم ثم منشورة، غيردكتوراه 

- Al-Jamal, A. A. (2009). Listening Comprehension Processes, Strategies and 

Difficulties in Interactive Settings: A Case Study of Jordanian EFL Students. 

(Unpublished Doctoral Dissertation), Yarmuke University, Irbid, Jordan. 

 تار خ و وضع الدور ة، في هو كما التوثيق  جري  أجنبية: يومية صحيفة في منشةورة مقالة المرجع . 22

 ذلك: مثال .القوسين داخل السنة مع والشهر اليوم

- Mathews, J.; Barrett, D.; & Brillman, D. (2005, may 16). Other Winning 

Equations. Newsweek, 145(20), 58-59. 

 :المثال في كما توثيق صفحات وبدون مؤلف بدون  :يومية صحيفة في مقالة المرجع . 22

- Generic Prozac Debuts. (2001, August 3). The Washington Post, pp. El, E4. 
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 الثامن الجزء

 القائمة في اإللكترونية المصادر توثيق معايير

 

 جميع المصادر هذه وتشامل والتنو ، الدقة في غا ة بحثية ومصاادر معلومات اإللكترونية المصاادر تتضامن

 متغيراتها  في والتعمق ،الدراسااة لموضااو  النظري األدب لمسااح المهمة المراجع  من وتعد التخصااصااات،

 :منها مختلفة أشكال اإللكترونية والمصادر المراجع  من التوثيق و أتي. المختلفة

 ذلك: مثال اإلنترنت. من ( On-line ) المباشر االتصال المرجع . 2

1. Jonson, S. (1992). A Framework for Technology Education Curricula, which 

Emphasizes Intellectual Processes, Retrieved February (2005) Sron: http: W. 

Journal of Technology Education. 

2. Treffingers, D. & Scot, G. (1995). Creative Problem Solving, the Basic 

Course. Buffalo. New York Barely Limited, 149 York Street www. Cpsb. 

com/eps6. ht 

 المرجع توثيق فإن 0n-line النت من المأخوذة المعلومة توثيق عند  إلكتروني: مصدر في مقالة المرجع . 0

 ) عبارة ثم المرجع، عنوان أو الدور ة اساام ثم الفصاال، أو المقالة وعنوان والساانة، الباحث اساام بكتابة  جري

On-line ) متاو كلمة ثم Available ذلك: مثال .الشبكة في المحدد الموقع على فاصلتان نقطتان وتوضع 

- Macanese, M. N. (2001). Using Technology in Educational Settings. Retrieved 

October 13, 2001, from University of Southern Mississippi, Educational 

Leadership and Research Web site: htt://www-dept.usm.edu/-eda. 

 ذلك: مثال ، (ERIC Document) متخصص إلكتروني موقع في مقالة المرجع . 4

- Shyyan, V.; Thurlow, M.; & Liu, K. (2005). Student Perceptions of 

Instructional Strategies: Voices of English Language Learners with 

Disabilities. Minneapolis, MN: National Center on Eeducational Database, (ED 

495903). 

 عائلة اساام  كتب المأخوذة المعلومة توثيق عند : اإلنترنت من (on-line) المباشةةر االتصةةال من المرجع . 3

 المرجع عنوان أو الدور ة اساام ثم الفصاال، أو المقالة، عنوان ثم الساانة، ثم اساامه، من األول الحرف المؤلف،

 مثال . العنكبوتية الشبكة في المحدد الموقع على رأسيتان نقطتان ثم Available متاو ثم (on-line) وعبارة

 ذلك:

- Brown, S. N. (2003, Feb) People, Groups and Society (on-line) 3 (1) Available: 

File://A: ABSCO host. Htm. 
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 بين (n.d)  كتب والمؤلف، الباحث اسااام وبدون تار خ بدون (0n- line) اإلنترنت: من تقرير المرجع  5.

 :ذلك مثال المصدر، الموقع إلى و شار استرجع، كلمة و كتب السنة، من بدال   قوسين

- Gvu, s 10th www User Survey. (Nude.). Retrieved from http://www.cc.gatech. 

Edu/user Surveys/Surveys- 1998-10. 
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 التاسع الجزء

 واألجنبية العربية المراجع من االقتباسات توثيق

 ذات ودور ات جامعية ورسااائل كتب من ومعلومات أفكار اقتباس إلى رسااالته فصااول بناء في الباحث  حتاج

 وتقضااي أجنبية، أو/ و عربية والمصااادر المراجع  هذه تكون وقد بإعداده،  قوم الذي البحث بعناصاار ع قة

 ذلك في الدولي التوثيق نظام منهجية واعتماد المتن، في صاااحيحة بصاااورة  قتبس ما توثيق العلمية األمانة

 (APA). بنظام والمعروف

 التوضااايح أو المعارضاااة أو واإلساااناد، التدعيم مدار الفكرة من موقعها حساااب المتن في قتباسااااتاال وتوثق

 المرجع باخت ف التوثيق و ختلف بالمعنى، أو حرفيا   كان إذا وما المقتبس، حجم بحساااب وكذلك والشااارو،

. أو أصلي   مرجع مصدره أن أو  أجنبيا ، أو عربيا   قتباساال منه أخذ الذي  ثانوي 

 بالمعنى: االقتباس أجنبي، المرجع فردي، التوثيق . 2

 المشاااركة مبادئ إلى  سااتند أن  جب الفع ال التدر س ن أ (Smart, 1991) ساامارت وترى  :فقرة بداية  -

 .المنشود التعلم لتشكيل التعليم مواقف في للمتعلم المباشرة

 من المعنى لبناء األعمار مختلف في الناجحون القراء  ساااتخدمها اساااتراتيجيات سااابع فهنا  : فقرة نهاية  -

 (Tonani, 2000). المقروء الن 

 : بالمعنى االقتباس عربي، المرجع فردي، التوثيق . 0

 التفكير أنماط لتنمية الحقيقي المدخل هو القراءة ن  معالجة ( أن2113  نصاااار  ؤكد  :الفقرة بداية   -

 .المختلفة

 (.2118 الدليمي،( المستخدمة التدر س استراتيجية بنو  بآخر أو بشكل  تأثر التعلم إن إذ :الفقرة نهاية -

 : مثال حرفي، االقتباس أجنبي، المرجع فردي، التوثيق . 

 عن تختلف بطر قة نشااؤوا قد والعشاار ن الحادي القرن أطراف أن" (Prensky, 2001) بر نسااكي و رى -

 من الكبارهؤالء  وأدمغة الد جيتال، أطفال أدمغة بين اخت ف وجود المتوقع من فإنه ولذا ومعلميهم، والد هم

 مراحل أثناء في ومثيرات ومعلومات أرقام، من الدماغ  دخل ما إلى خت فاال  عزى وقد التركيب، حيث

 . (p.26) النمو"

 : مثال حرفي، االقتباس عربي، المرجع فردي، التوثيق . 3

 من  حملونه وما تصوراتهم جانب إلى المعرفي للمحتوى العلوم معلمي فهم أن" (2012) العياصارة و ؤكد -

 بشاااااكل تؤثر والتعليم التعلم عملية في والطالب المعلم من ، وادرا  دور كل طبيعة وفهم العلم حول أفكار

 (.171 ص.  "التعليمية ممارساتهم في حاسم

 : مثال الفقرة، بداية حرفي االقتباس أجنبي، المرجع زوجي، التوثيق . 2
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 الطفل إكساااااب في كبيرا  دورا   للقصااااة "أن (Matvienko & Farad, 2010) دوفارا ماتفينكو و ذكر  -

 محصااوله من وتز د الصااوتي وعيه وتعميق خياله إثراء في تسااهم حيث العليا العقلية العمليات وتنمية اللغة،

 . (p. 20)" علمي بأسلوب التفكير على وتعوده اللغوي

 : مثال الفقرة، بداية حرفي، االقتباس عربي، المرجع زوجي، التوثيق . 6

 التطور :بعنوان التربوي للتحولمشاااروعا  شاااام    انتهج األردن أن( "2111  والمانع الساااعودي و رى  -

 كانومترابطة  ومحددة واضااااحة مكونات أربعة تضاااامن (ERFKEL) المعرفي قتصاااااداال نحو التربوي

 (.58"  ص. المبكرة الطفولة مرحلة من ابتداء التربية طر ق عن للتعلم ستعداداال بتنميةمتعلقا   إحداها

 فال يحذف قوسةةين، بين النص داخل مرجع يتضةةمن تصةةرف بدون النص كان إذا أنه باالعتبار األخذ مع *

 .الخاص مرجعك بتوثيق أنت وتقوم النص، داخل ويبقى المرجع، هذا

 مثال: الفقرة، نهاية بالمعنى، االقتباس أجنبية، المراجع جمعي، التوثيق . 7

الة اتصاااال أداة اإلنترنت على األشاااخاص من الكثير  عتمد المسااااندة الخدمات إطار وفي -  ءهؤال ومن ،فع ِّ

 النفساااي والدعم المعلومات من بكم هائل اإللكترونية المواقع تمدهم الذ ن اإلعاقة ذوي األطفال أمور أولياء

 ذات المؤسااسااات مع التواصاال في ومساااعدتهم لهم، جتماعيواال األسااري التوافق إعادة بهدف جتماعيواال

 .(Bowers, 1997; Sharf, 1997) ;Roberts & Fox, 1998 الع قة

 : مثال الفقرة، نهاية بالمعنى، االقتباس عربية، المراجع جمعي، التوثيق . 8

 رشااااداال عملية في  عمله أن عليه  جب بما المرشاااد تعر ف إلى المهنة بأخ قيات المرشاااد و ؤدي التزام  -

 تجاه المرشد مسؤوليات وتحد د الممارسة، خ ل من تنشأ التي والطوارئ الصرا  مواقف وفي عامة، بصفة

 الصااااوالحة، ؛2111 ،؛ الصاااامادي2115الطرابيشااااي،  (إمكاناته وحدود الفرد حقوق وتحد د المسااااترشااااد،

1888.) 

 فواصاال، وبينهم العائلة باساام  ذكرون خمسااة، حتى مؤلف من وألكثر الن ، بدا ة في التوثيق  كون حين -

 :مثال لألخير، و(   حرف مع

 .......... أن إلى( 2117   والشر فين حسين، الشافعي، الحجاج، وأشار

 .( .....2117  وآخرون الحجاج وأشار بذكر:   كتفى المتن، في المرجع نفس  تكرر وعندما *

( 2115وآخرون   حمدان وبين  :جميعا ذكرهم بدون المرجع فيوثق فأكثر، مؤلفين ساااتة العدد كان إذا أما *

 .األجنبية للمراجع التوثيق على هذا كل و نطبق ،أن ........ 

 : مثال الفقرة، بداية بالمعنى واالقتباس عربي والثانوي أجنبي، األصلي المرجع فردي، التوثيق . 9

أهمية  (2118 الخوالدة، (في إليهما المشااااار " Mirhanssi & Toosi " وتوسااااي ميرهانسااااي و برز  -

 لد ه بما القارئ لتفاعل نتيجة  تشكل الناتج هذا أن و رى ،القرائية العملية نتاجات من رئيسا  ناتجا   ساتيعاباال

 عليا. عقلية عمليات عبر بنائه إعادةو/أو  المنشود المعنى بناء في تسهم لغو ة ومعارف وخبراتمهارات  من
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ر، باحثين أو مؤلفين سةةةتة من ألكثر جمعي التوثيق . 22  بالمعنى، نهاية واالقتباس أجنبي، المرجع ُمتكر ِّ

 مثال: الفقرة،

 التخطي ، عملية إلىمحدودا  مي   ظهرون األطراف أن الكتابة ميدان في النمائية الدراسااات أغلب وتشااير  -

األهداف  بتلك ع قتها عن النظر بغض المعلومات تقد م في  نشغلون األهداف بلوغ على التركيز من بدل وهم

  (White et al., 1996 . 

ر، باحثين أو مؤلفين سةةةتة من ألكثر جمعي التوثيق . 22  بالمعنى، نهاية واالقتباس عربي، المرجع ُمتكر ِّ

 ذلك: مثال الفقرة،

 تشااغيل من تقضاايه وما التقانة أساااليب وتطبيق اسااتخدام إلى تسااعى إنتاجية منظومة التكنولوجي والمنهج  -

 (.2112 وآخرون، سليم (والتعليم مالتعل   مواقف في العقلية للعمليات منطقي

الثاني  وبجانب ، ) أ ( الحرف األول بجانب يُكتب ذاتها، بالسةةةةةنة لهما عملين من لمؤلفين التوثيق . 20

 ذلك: مثال ، ) ب ( الحرف

 األبناءحث   حيث ،) أ 1415 عثيمين، وابن باز ابن (المتوفين والد هم عن األبناء حج   اإلسااا م أجاز لقد  -

 .) ب 1415 عثيمين، وابن باز ابن (مماتهم بعد لوالد هم الخيرة األعمال فعل على

 :متنوعة اجتماعية سياقات عبر متص  تدر با  تطلب اللغة مهارات اكتساب إن -

(Goodman, 2008 a)  وفكري لغوي وتفاعل اتصال أداة فاللغة. (Goodman, 2008 b) 

 :كاآلتي يكون أولي، مرجع عن ثانوي مرجع لتوثيق . 24

 ............... بأن (2119  الله، عبد في إليه المشار(  حسنين و ذكر

 فقدتماما   المصاادر في ورد كما قتباساال توثيق  جري :طويل / قصةةير نوعه بحسةةب االقتباس توثيق . 22

 نوعان: وهو الشعر، من بيتا   أو ، مث    أو رأ ا   أو ، مقولة   أو ، فكرة قتباساال  كون

 اساام و ذكر تنصااي ، إشااارتي   بين و وضااع ،كلمة( 41  طوله  تجاوز ن   ال وهو  :القصةةير االقتباس . 2

 ذلك: مثال .والصفحة النشر وسنة الباحث، عائلة

 والمعالجة، ساااتقبال،اال أثناء في الذهنية عملياتهم في مختلفون الطلبة ( "أن247: 2113  قطامي و رى  -

 ".ع قة ذات ذهنية مهمة أ ة إنجاز أو السؤال، عن ل ستجابة والتنظيم واألداء

 إضااافي هامش بتر  المتن في و وث ق  كلمة،( 41  المقتبس الن   تجاوز الذي وهو  :الطويل االقتباس . 0

 حصر دون اإلنجليز ة باللغة الكتابة حالة في اليسار من أو العربية، اللغة في أحرف خمساة بمقدار اليمين من

 :العربية باللغة كتاب من طو ل اقتباس مثال تنصي   إشارتي   بين المقتبس الن 

 البحوث وتهدف أتي:  ما التربو ة البحوث عن حد ثهما معرض في( 2118  حلو وأبو الجادري و ؤكد  -

 المكون إثراء شااأنها من التي والنظر ات المبادئ واكتشاااف علمية، ومعارف حقائق اسااتقصاااء إلى التربو ة

 البحوث في التوجه  هذا و تمثل.  واقعية بحثية مشاااك ت معالجة في اساااتخدامه  مكن والذي للعلم المعرفي
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 إلى الوصااول بغية ميدانية مشااك ت معالجة نحو  توجه منها وكثيرا   التربو ة البحوث فإن وكذلك األساااسااية،

 (.276 ص:  المستفيدة الجهات أداء تحسن  أن شأنها من نتائج

ا  -  النحو على السابق األنموذج في كما فيكتب اإلنجليز ة باللغة كتاب من الطو ل قتباساال أم 

 :اآلتي

…Critical thinking sounds like a dispassionate process but it can, engage emotions 

and even passionate responses. This should not, surprise us when we consider that 

reasoning requires us to decide, between opposing points of view. In particular, we 

may not like evidence that contradicts our own opinion (Cottrell, 2005:5). 
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 العاشر الجزء

 المتن في الجمعي التوثيق في الباحثين / المؤلفين ترتيب معايير

 

 للنشاار الزمني التساالساال بحسااب إما الجمعي؛ التوثيق في القوسااين بين ما الباحثين أو المؤلفين ترتيب  جري

 جمع ذاإو أجنبية،كلها  أو عربيةكلها  القوساااين بين ما المراجع  تكون عندما الهجائي الترتيب بحساااب ماإو

 .األجنبية على العربية المراجع قدمت  واألجنبية العربية بين التوثيق

 : ذلك مثال .النشر سنة أقدمية بحسب المؤلفين / الباحثين ترتيب يجري :الزمني الترتيب . 2

 تأثير  فوق النشء وأحاساااايس تفكير تشااااكيل في المجتمع تأثير أن الحد ثة الدراساااات بعض نتائج وتؤكد -

 (.2115 العناني، ؛2111  جان، ؛ 2111األنصاري، ( التربو ة المؤسسات

 عقود ساابعة على  ز د ما إلى  عود قد الدراسااات الكمية في اإلحصااائية لةالدال اختبارات اسااتخدام أن ومع  -

 (.Xiato, 2001; Kirk, 1996; Shaver,1998  ونقاش   جدل   موضع  زالوال  كان ستخداماال هذا أن غير

 مثال .العائلة اسةةةم من األول للحرف الهجائي الترتيب بحسةةةب الباحثين ترتيب الهجائي: يجري . الترتيب0

 ذلك:

 اكتساااب على ساالبا    نعكس التخيل على القدرة في األساااسااية المرحلة طلبة ضااعف أن إلى  شااير ما وهنا  -

 (.1887 نصر، ؛ 2117 ،مدكور ؛2119 عليان، ؛2115،  الخوالدة، (للغة األساسية المهارات

 : ذلك األجنبي. مثال ثم بالعربي يبدأ حيث :الجمعي التوثيق في وأجانب عرب لمؤلفين الترتيب . 4

 ستق ليةواال بالنفس عالية بثقة  تحلون أنهم في تتلخ  متكررة بصفة رصدها جرى خصائ  وللمبدعين  -

 الهو ادي ؛2114،الطيطي (التفكير وبعمق سااااااتط  ،واال المغاامرة بحاب المخااطر أخاذ على وبااإلقادام

 . Ruff, 2005; Clark, 1992) ؛2116والجمل،
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 عشر الحادي الجزء

 والصحف المحاكم وأحكام النبوية واألحاديث القرآنية اآليات توثيق

 : القرآنية اآليات توثيق. 2

 العثماني المصااحف بخ  اآل ة تكتب أن أو ،(292البقرة: (قوسااين بين اآل ة ورقم السااورة اساام بذكر  كتفى

 (.292 البقرة:   التوثيق بعدها و وضع

 : الشريفة النبوية األحاديث توثيق . 0

 والجزء، الحد ث ورقم والباب، والكتاب، الطبعة، الكتاب، عنوان ) النشااااار سااااانة ( المؤلف اسااااام  شااااامل

 :ذلك مثال . والناشر ،رأسيتان نقطتان ثم النشر، ومكان والصفحة،

 ،) البغا مصااطفى الدكتور تحقيق( المختصةةر الصةةحيح الجامع. (1897  .إسااماعيل بن محمد البخاري، ( 1 

 .كثير ابن دار :بيروت ، 2583 ص ، 6 ج ، 664رقم ،2 ط

 : اآلتي النحو على  وثق المرجع تكرر واذا

 .الصفحة ورقم الجزء، ورقم الحد ث، رقم سابق، مصدر ،المختصر الصحيح الجامع البخاري، (1 

 : المحاكم أحكام . توثيق4

 والعدد، المجلة، واسااام غامق، بخ ( 3/84   سااانته في القرار ورقم المحكمة، اسااام وتشااامل :المحاكم أحكام

 :ذلك مثال . النشر ومكان النشر، وسنة

ان. 1993، 1/3  األردنيين، المحامين نقابة مجلة ،484/92 حقوق، تمييز، ( 2   ، عم 

 الصحف: من التوثيق . 3

 :ذلك مثال. الصدور ومكان والتار خ، والعدد، غامق، بخ  الصحيفة اسم على التوثيق  شتمل : الخبر توثيق

ان. 1993حز ران13، 9253  ،الدستور (3   ، عم 

 والتار خ، والعدد، الصااحيفة، واساام غامق، بخ  المقالة وعنوان الكاتب، اساام على  شااتمل :الخبر غير توثيق

 :ذلك مثال. الصدور ومكان

ان ،1965   الدستور، ،كوكبا   عشر أحد درو ش، محمود ( 1   . 1993 آذار 31 ،عم 
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 عشر الثاني الجزء

 الرسالة في المالحق كتابة معايير

 

 :اآلتي  راعى الرسالة، في لتضمينها الم حق إعداد عند

 أو الرسااالة متن في ملحق لكل و شااار مباشاارة، والمصااادر المراجع قائمة بعد الرسااالة في الم حق تنظم . 2

 مرقمة الم حق وتأتي ، ) فيها ورد التي الصاااافحة الملحق، رقم الملحق،قوسااااين:   بين بعبارة األطروحة

ا وتختلف المتن، في ورودها وفق متساالساالة مضاامونها بحسااب ومعنونة  ،الدراسااة مشااكلة باخت فونوعا   كمًّ

 اآلتية الغالب في الم حق وتضم ال زمة، البيانات جمع وأدوات المعالجة أشكال حيث من تطبيقها ومتطلبات

: 

 .والنهائية األولية بصورتيها وتحلي ت وتصو ر ومقا يس اختبارات من الدراسة أدوات -

 وما المعالجة، إطار في ومحتو اته الع جي أو التدر بي، أو التعليمي، أو اإلرشادي، البرنامج -

 . ذلك شابه

 ،دراما ،حوارات وحدات، المستقل؛ المتغير أو المعالجة طبيعة وفق منظمة التعليمية المادة -

 إلكترونية، وعروض تدر بية وورش تدر سااااية، وخط  عمل وأوراق تدر بات مفاهيمية، خرائ  قصاااا ،

 -. المعالجة وسائل من ذلك شابه وما

 . السلوكية ومؤشراتها المستحدثة المعا ير أو المفاهيم أو المهارات قوائم  -

 اإلحصائيةالتحلي ت  جداول وبعض الموضوعية، االختبارات لفقرات والتمييز الصاعوبة معام ت جداول -

 . صفحتين على مساحتها تز د التي

 بإجراء الدراسة. المعنية للجهات المهمة تسهيل وكتب المحكمين، قوائم -

 الدراسة. في المشاركين أو رسة ا الد أفراد أعمال من وعينات نماذج  -

 . المستخدمة اإللكترونية العروض أو البرامج أو بالبرمجيات مدمجة أقراص  -

البرامج و ،المنظمة المحتو ات تثبت حين في وبعده التحكيم قبل بصاااورتيها البيانات جمع أدوات توضاااع . 0

 . التعد ل بعد النهائية صورتها في المستخدمة

 . غامق بخ  الصفحة أعلى وس  في الملحق عنوان  وضع . 4

 (قوسين وبين العنوان تحت إليها و شار أول النهائية النسخة توضع استبانة أواختبارا   الملحق  كون عندما 4.

 .لألداة األولية النسخة  ليها ،) نهائية نسخة
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 تتيحمحددة  واضاااااحة إرشاااااادات تتضااااامن أن للتحكيم مادة أ ة أو البرنامج أو األداة تقد م في  راعى . 2

 في للطالب المشااارف من مجازة تكون وأن ودقيقة، واضاااحة بصاااورة وم حظاتهم آرائهم إعطاء للمحكمين

 .)للتحكيم جاهزة األداة   بعبارة األولية صورته
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 عشر الثالث الفصل

 الرسالة متن وتنظيم طباعة معايير

 

 : اآلتية والمعا ير المواصفات العلمية الرسائل كتابة في  راعى  :العام اإلطار . 2

 الم حق. عدا ما صفحة( 211  على  ز د وال صفحة( 111  عن المتن صفحات عدد أال  قل  -

 غم(.91  وزن ،(A4   أبيض ورق على الجودة عالية تقنية باستخدام المادة طباعة تجري  -

 اللغو ة واألخطاء اللفظية، والمحساااانات العامية، األلفاظ من فصاااايحة خالية بلغة علمية  الرسااااالة تكتب  -

 والطباعية.

 من والتقليل التفاصااايل، في واإلساااهاب الحشاااو عن والبعد اللغوي، التعبير صاااحة المتن كتابة في ُراعى  -

 في عرضااها السااياق  قضااي التي تالحاال بعض باسااتثناء فقرات في وصااوغها نقاط، في المعلومات عرض

 .قبلية رموزو بع مات إليها اإلشارة عن بتعادواال األرقام، أو بالحروفمرقمة  نقاط

 الكلمات في . و راعى ومترابطة ومتسااالسااالة الحجم حيث من متوازنة فقرات في المتن في الكتابة تجري  -

 . للمضامين والم ءمة التنو  الرابطة

 .المتن في وردت حيثما المتكررة المصطلحات وتوحيد األساسية، المفاهيم استخدام في العلمية الدقة تحري -

 صيغة تستخدم حين في الرسالة، كتابة في للمجهول المبني الماضي الفعل صيغة تستخدم  -

 -. المخط  كتابة في المضار 

 . القارئ لدى واألفكار المعاني توضيح في  سهم بما الرسالة مادة ترقيم في الدقة تراعى -

 التعبير ورد فإذا مرة، ألول الرسااالة، متن في وروده عند كام  سااماال و تبع قوسااين بين المختصاار  كتب -

Language Exp App ، مختصاارا   فيكتب (L.E.A) ، عن تكراره عوصااا   حالة في المختصاار و سااتخدم 

 قوسين. بين المختصر وضع غير من الكاملة، العبارة

 باإلنجليز ة بينما ،( 19  بحجم Simplified Arabic (bold) بخ  بالعربية روحة األط عنوان  كتب -

 (.16  حجم العنوان صفحة في المعلومات وبقية ،( 16  بحجم (Times New Roman) بخ 

 حجم  غامق أساود بلون الجانبية الفرعية والعناو ن ،( 19 حجم  غامق أسااود بلون الرئيساة العناو ن تكتب -

 .رأسية مصاحبة نقاط وال تحتية خطوط توضع وال التفرعات بحسب (14 و 16

 .والم حق والمراجع واألشكال الجداول وعناو ن الرئيسة العناو ن بين واحدة مسافة تتر  -

 .ترقيم ع مة كل بعد واحدفراغ  و تر  واحدة، كلمة بمسافة فراغ بتر  الفقرة بدا ة إبراز  جري -
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 الفرعية العناو ن وتكتب (14). حجم ( Simplified Arabic ) بخ  المتن في بالعربية الكلمات تكتب  -

 بالخ  فتكتب اإلنجليز ة أما ، (bold)و (16) بحجم الرئيساااة العناو ن تكتب حين في (bold) ذاته بالحجم

(Times New Roman) العربية اللغة في نظيره عن بدرجين أقل بحجم. 

  .للمجهول المبني الفعل صيغة أي الغائب بضمير عنه و ستعاض المتن في المتكلم ضمير استعمال  جوز ال -

 واإلهداء التفو ض كتابة في المتكلم ضااامير اساااتخدام و جوز وطرق الدراساااة. المتوساااطات، حسااااب مثل

 .فق  والتقد ر والشكر

 والذي السطر بين ونصف مسافة وتتر  ( ساطرا . 22   تجاوز أال  جب الواحدة الصافحة في األساطر عدد -

 .الجانبي الرئيس والعنوان السابقة، الكتابة بين مسافة وتتر   ليه،

 الطباعة: مواصفات . 0

 .  Simplified Arabic العربية باللغة (Font) الحرف شكل  كون -

 Times new Romans. اإلنجليز ة باللغة (Font) الحرف شكل  كون -

 . ليه والذي السطر بين ونصف مسافة تتر  واإلنجليز ة العربية باللغتين المتن كتابة حالة في -

 من ) سم (2.5 بتر  الواحدة الصفحة على واإلنجليز ة العربية باللغتين المكتوبة المادة تنظم  -

 (3.5 بطول الصاافحة من األ من الهامش  تر  حين في اليسااار، ومن أساافل ومن أعلى من هوامش الصاافحة

 . ) سم

 األول الفصاال عنوان صاافحة بدا ة حتى الغ ف بعد األولى الصاافحة من التمهيد ة الصاافحات ترقيم جري -

 .الصفحة أسفل وس  في الحرف و وضع (، ... و ه، د، ج، ب، ( األبجد ة العربية بالحروف

 . الصفحة أسفل وس  الرقم و ثبت العربية، باألرقام الرسالة متن صفحات ترقيم  جري  -

 .واحد بسطر ولو ك م  تبعه أن غير من الصفحة في سطر أسفل فرعي عنوان كتابة  جوز ال  -

 واحد بساااطر ولو تعليق  ليه أن غير من الصااافحة نها ة في اإلحصاااائي التحليل جدول وضاااع  جوز ال  -

 (.صفحة من أكثر على الجدول تقسيم عدم لضمان جهد كل عمل  فضل(

 . أفقية بخطوط المجدولة البيانات فصل غير من اإلحصائية الجداول في البيانات تنظم -

 .وفرعيات عناصر من بها  رتب  وما األطروحة لفصول كامل تنسيق  جري -

 :عام بشكل والمتن الدراسة بيانات في األرقام . عرض4

 .الهند ة وليست( 3، 2، 1العربية   األرقام تستخدم  -

 .األرقام من بدال   بالكلمات الرسالة متن في( 11 – 1  من األعداد كتابة تجري  -

 .األرقام لعرض مختصرة فقرة أو جملة استخدم: األرقام من محدد لعدد العرض كان إذا -

 .خ له من األرقان واعرض لذلك، مناسبا   جدوال   صمماألرقام:  من كبير لعدد العرض كان إذا أما  -
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  سار على( 1  صفر  وضاع ،( >1 )قيمته تكون أن  مكن  )ثابت أو متغير( شايء عن  عبر الرقم كان إذا  -

 :مثال .العشر ة النقطة

 :كاآلتي توضع ،... ،)ف( قيم أو ،)ت( قيم أو حسابي، متوس  أو معياري، انحراف قيم

0.34) ، 0.87.) 

 صفر  وضع ال ،((>1قيمته  تكون أن  مكن ال) ثابت أو متغير (شيء عن  عبر الرقم كان إذا -

 :مثال. العشر ة النقطة  سار على( 1 

 (.34. ,87.كاآلتي:   توضع ،.... لة،دال مستوى أو ثبات، معامل أو ارتباط، معامل قيم
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 عشر الرابع الجزء

 وكتابته الرسالة مشروع أو مخطط بناء معايير

 

من  العلياالدراسااااات  طالب به  قوم أن  مكن لما للتطبيق قابل نظري تصااااور بأنه الدراسااااة مخط  ف عر  

 ال زمة والتطبيقية النظر ة المتطلبات بين  جمع أن إعداده في و راعى  .رساااالته مشاااكلة لدراساااة إجراءات

 و قتصر  .استخدامه المقترو البحثي والمنهج المشكلة، طبيعة باخت ف التصورات وتختلف  .المشاكلة لتناول

 .واضحة بصورة وبيانها األولى الث ثة بالفصول المتعلقة العناصر توضيح على المخط  بناء

 الذي الهندساااي بالمخط   كون ما أشااابه البحث مشااارو  مخط  : العليا الدراسةةةات لطالب المخطط أهمية

 . الجوانب ومحكمة متكاملة بصورة رسالته إعداد الطالب على الصعب من سيكون فبدونه مبنى، لبناء  وضع

 : اآلتية في أهميته وتتمثل

 .والمستقلة التابعة متغيرات الدراسة نحو وتوجيهها وتنظيمها الباحث أفكار بلورة على  عمل . 1

 والكيف الكم حيث من البحث  تطلبه الذي البحثي للمجهود تصااااورا   الباحث إعطاء في المخط   سااااهم 2.

 واإلجراءات.

 .الصحيح تجاهاال في العمل سيرورة على و عمل والوقت الجهد الباحث على  وفر المحكم المخط  وجود 3.

 .رتجالواال العشوائية عن بعيدة منظمة بطر قة أطروحته على العمل للباحث المخط   تيح 4.

 بصاااورة الرساااالة إلعداد ال زمة ةللكلف تقد ر ة ميزانية وضااع على الباحث مسااااعدة في المخط   سااهم 5.

 .وواقعية واضحة

 .بها الوعي وتعميق فيها، نغماساال إلى للمشكلة النظري من التصور الباحث نقل في الجيد المخط   ساعد 6.

 :الرسالة الدراسة مخطط عناصر

 :اآلتية الرئيسة العناصر للتطبيق القابل المخط  في تتوفر أن  جب

 :ومشكلتها الدراسة   خلفية  -أوال  

 إلى تضاايفه أن  مكن لما وتصااورا   للباحث، الدقيق التخصاا  مجال في المشااكلة لمكانة توضاايحا   وتتضاامن

 :اآلتية األمور النظر ة الخلفية وتشمل .الع قة ذات العلمية المعرفة

 المسااتقلة،بالتغيير/المتغيرات  وع قتها الرسااالة، في التابعة المتغيرات مكانة تناول فيها  جريالمقد مة:   . 2

 المقدمات ببناء المعا يرالخاصاة عتبارباال األخذ مع التناول موضااو  الدراساة مشااكلة إلى المقدمة تقود بحيث

 .التربو ة البحوث في

 إحسااااس من منبثقة تكون أن المشاااكلة عرض في و راعى فرضةةةياتها: أو / وأسةةةئلتها الدراسةةةة . مشةةةكلة0

 ذات المحلية والندوات والمؤتمرات والبحوث الدراسااات بنتائج ذلك وتدعيم وأبعادها جوانبها وتحد د الباحث

 والدخيلة والمساتقلة التابعة المتغيرات بين الع قة من تشااتق بحثية أساائلة المخط   تضاامن أن وال بد  .الع قة
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 في تضم التي الفرضية عبارة وبين بينه والتفر ق البحثي، السؤال عبارة خصائ  مراعاة مع التصانيفية، أو

 المسااااحية الدراسااااات في فق  األساااائلة على المخط   قتصاااار أن و مكن .المعيار ة لةالدال مسااااتوى ثنا اها

 .منها تشتق فرضيات األسئلة بجانب التجر بية شبه الدراسات تتطلب حين في والنوعية،

الدراساااااة  أسااااائلة ضاااااوء في بناؤها و جري النظر ة، للخلفية الثالث المكون وهي  الدراسةةةةةة: أهداف 3.

 .تحقيقها إلى الدراسة تسعى التي النهائية الغا ات مختصرة بعبارات وتحدد وفرضياتها،

 عنه تساافر أن  توقع ما ضااوء في بناؤها و جري النظر ة، للخلفية الرابع المكون وهي الدراسةةة:  أهمية  4.

 الدراسة. بموضو  صلة له مما بها المتأثرة والفئات نتائج، من الدراسة

 والمفاهيم للمصااطلحات إجرائية تعر فات  قد م أن الطالب على لمتغيرات الدراسةةة: اإلجرائية التعريفات  5.

 . بها ومرتبطة بدراسته خاصة التعر فات تكون بحيث ،إجراؤها المنوي بمتغيرات دراسته المتعلقة

 مجتمع على للتعميم وقابليتها النتائج في تؤثر أن  مكن التي العوامل وهي : ومحدداتها الدراسةةةة حدود  6.

بأفراد  تتعلق التي المحددات وبين ومكانية زمانية هي التي الحدود بين التفر ق للطالب بد  وال  ،الدراسااااااة

 التجربة. لتنفيذ الزمنية والفترة وبالمحتوى وثباتها، وصدقها وباألدوات ،الدراسة

 :الصلة ذات السابقة والدراسات النظري  األدب  -ثانيا  

 بالمشكلة، المتعلقالسابق  التربوي األدببمراجعة  القيام الطالب من  ستدعي للدراسة النظري اإلطار بناء إن

 من عدد اقتراو بقصد األصلية، والمراجع المصادر على ذلك في عتمادواال

 تفصيليا   تناولها سيجري التي الدراسة وبعناصر والمستقلة، التابعة بالمتغيرات ترتب  لموضاوعات العنوانات

 البيئة فيالساااابقة  للدراساااات مساااح إجراء الطالب على الساااابقة بالدراساااات  تعلق وفيما .الرساااالة كتابة في

 . البحث بموضو  صلة له مما العالمية ثم القومية ثم المحلية

 وتقد م محددة، محاور في وتنظيمها واألجنبية العربية من الدراسااات عدد جمع الفصاال هذا كتابة و سااتدعي

 من والهدف وعنوانها فيها نشرت التي والسنة أعدها من وعائلة الدراساة عنوان  تضامن دراساة لكل ملخ 

 المنوي الدراساااااة بموضاااااو  المتعلقة النتائج وأبرز البحث وأدوات بالعينة التعر ف عن فضااااا    ،إجرائها

 مازت وما المخط ، وضع في منها أفاد ما ببيان الدراساات مجموعة على التعقيب للطالب  تاو ثم إجراؤها. 

 فتح هي أو التخصا ، مجال في لنق  اساتكمال دراساته كانت إذا ما وبيان الساابقة، الدراساات عن دراساته

 .المجال في جد د

 واإلجراءات:  الطريقة  -ثالثا

 :أهمها عناصر، من عليه  شتمل ما بأبرز تعر فا   البحث مخط  من الجزء هذا و ضم

 : الدراسة منهجية  .أ

 ففي. تناولها في المتبعة المنهجيات واخت ف البحثية، المشااااك ت باخت ف المخط  من الجزء هذا  ختلف

 دمج  جري وصاافية أو مسااحية دراساة في حين في ،الدراسااة لتصااميم وصاافا    تطلب التجر بية شاابه الدراساة

 بصورة إجراء الدراسة لكيفيةوصفا   الطر قة من العنصار هذا  تضامن العموم وفي ،اإلجراءات مع التصاميم

 .إخفاق أو معاناة غير من اإلجراءات تنفيذ على قادرا   مدربا   آخر ا باحث تجعل
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 : أفراد الدراسة / والعينة المجتمع .ب

 طر قة وتختلف المدروس، المجتمع خصااائصااها تمثل عشااوائية عينة اختيار العلمية إجراء الدراسااة  تطلب

 الدراسة في العينة تكون حيث الكمية، الدراسة في أقرانهم عن النوعية الدراسة في المشااركين األفراد اختيار

 المعلومات غنى مدى هو ختياراال معيار إن أي غرضاااية هي إنما ممثلة، وغير صاااغيرة العادة في النوعية

 ممثلةأو كبيرة أنواعها بكل الكمية الدراسااااات عينات تكون حين في .البحث مدار الظاهرة حول لد هم التي

 . المدروس للمجتمع

 ونو  ،أفراد الدراسااااة وحجم ختيار،اال دراسااااته طر قة عينة اختيار في  راعي أن الباحث للطالب  بد   وال

 التي حصااائيةاإل لةالدال ومسااتوى مناساابة،  راها التي ختباراال هذا وقوة ساايعتمد، الذي اإلحصااائي ختباراال

 .اإلحصائي ختبارباال المتعلق األثر حجم أو الفرق مقدار أو الفرضية بشأن القرار اتخاذ في تعتمد

 : الدراسة أدوات  .د

 التنفيذ هذا  تطلب وما ،الدراسااة من العملي الجانب تنفيذ لكيفية وواضااح محدد وصااف في اإلجراءات تتمثل

 معين، برنامج أو استراتيجية  استخدام  مكن كيف  بين أن الطالب من  ستدعي وهذا ومجهودات، وسائل من

 نشاااااااطات أو وحدات، شااااااكل في تنظيمه إعادة أو ما نو  من تعليمي محتوى تنظيم  جري كيف وبيان

 .ذلك في المعتمدة واألسس ، ) ومسرحيات وقص  ومشك ت،

 : ومتغيراتها الدراسة  تصميم  .ه

 بهدفالدراساااة  في والمساااتقلة  التابعة المتغيرات طبيعة عتبارباال فيه  أخذ تصاااميما  م ئما   الطالب  ضاااع

 أو الفرضيات باخت فالدراسة  تصاميم خصاائ  وتختلف .فرضاياتها اختبار أو الدراساة أسائلة عن اإلجابة

 الظروف تفرضها التي المحددات وكذلك ،الدراسة موضو  المتغيرات وطبيعة عنها، اإلجابة المتوقع األسئلة

 عملية التصااميم  وجه حيث سااتنتاجاتواال البيانات، في الباحث ثقة ارتفا  في الجيد التصااميم و سااهم العملية

 .المنتظرة ستنتاجاتاال عمل إلى ذاته الوقت في و هيئ . تحليلها وكيفية البيانات جمع

 : اإلحصائية المعالجات  .و

 في اساااتخدامها سااايجري التي اإلحصاااائية المعالجات / المعالجة نو  البحث مخط   بين أن المفترض من

 .بالمجمل التحليل طر قة إلى اإلشارة على المعالجات تقتصر وأال حدة، على فرضية أو سؤال كل عن اإلجابة

 والمراجع:  المصادر  -رابعا  

 البحث، مخط  بناء في اسااتخدمت التي والمصااادر توثيقا  للمراجع البحث مخط  من الرابع القساام  تضاامن

 العربية المراجع بين والموازنة ،بتغييرات الدراساااة مباشااارة صااالة وذات وأصااالية حد ثة تكون أن و راعى

 .المعتمد الدليل في المبين (APA) التوثيق نظام بحسب المراجع قائمة في تنظيمها  جري حيث واألجنبية،
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 عشر الخامس الجزء

 الدراسة وإقراره مشروع أو مخطط مناقشة مراحل

 

 في المراحل هذه وتتمثل ،المختصااة العلمية اللجان من فيها مناقشااته  جري مراحل بعدة الدراسااة مخط   مر

 :اآلتية النقاط

 مصاااادر إلى بالرجو  الدقيق تخصاااصااه مجال في البحث تسااتحق مشاااكلة العليا الدراسااات طالب  حدد . 2

 واهتمام ع قة لهم ممن والخبراء الجامعات أساتذة من بالمتخصصين ساتعانةاال و مكن الصالة، ذات المعرفة

 هذه ألبعاد صاافحتين فيتصااورا  مكتوبا   له  تبع الذي التخصاا  لمنسااقو قدم  تناولها، بصاادد التي بالمشااكلة

 سيقوم التي و وضح اإلجراءات للطالب، الدقيق التخصا  مجال إلى تضايفه أن  مكن وما وأهميتها المشاكلة

 تتوافر أن شر طة المقترو، المشرف واسم المقترو بالعنوان خاصة استمارة  مأل ثم المشكلة، هذه لدراسة بها

 التعيين حق القسم في العليا الدراسات وللجنة التخص ،مراعاة  مع العلمية الدراسات على اإلشراف شاروط

 مدار الموضااو  مجال في الدقيق التخصاا  من والقرب القدرة فيه ترى ممن غيره من أو الطالب اقترحه ما

 .ذلك  برر ما وجود حال في التناول

 على المقترو بالعنوان الصلة ذات السابقة للدراسات إلكتروني أولي مسح بإجراء الطالب المشارف  كلف.  0

 خاص أُعد   إقرار أنموذج و مأل ،مطروو ساااابقا   غير الموضاااو  أن من للتأكد والعربي المحلي المساااتو ين

 . الغا ة لهذه

 تعيين  جري ثم تعد له أو رفضه أو وإقراره المقترو العنوان بمناقشة القسم في العلياالدراساات  لجنة تقوم 3.

 ضااوء في المشاارف تعيين  جري حيث اللجنة، من المعتمد للعنوان مناسااب مخط  لتطو ر للطالب مشاارف

 .محددة معا ير

 الدليل في هو ما وفق البحث مخط  لمشاارو  مناسااب تصااور بوضااع المشاارف مع بالتعاون الطالب  بدأ 4.

 مناقشااة فيه  طلب تخصااصااه منسااق إلى الطالب  تقدم المخط  هذا إعداد من نتهاءاال وبعد. الكلية في المعتمد

  ة.للمناقشاا المخط  بصاا حية المشاارفبإقرار  المخط  وبشاافع القساام، في العليا الدراسااات لجنة من المخط 

 من اللجنة أعضاء ليتمكن اللجنة اجتما  تار خ من أسبو  قبل المخط  من نسخة اللجنة في عضو و سالم كل

 .المقترحة والتعد  ت الم حظات وتقد م ،قراءته

 األكاد مي، القساام في المتخصااصااين األساااتذة من وعدد المشاارف، بحضااور علنيًّا الطالب مناقشااة تجري 5.

 في المخط  عناصاار صااياغة و عيد اللجنة، أعضاااء عليها  توافق التي بالتعد  ت والمشاارف الطالب و أخذ

 المخط  تقد م الطالب و عيد. التعد  تتلك  ضوء في المخط  عناصار صاياغة و عيد. التعد  ت تلك ضاوء

 لجنة أعضااااء باقتراحات  الطالب أخذ مدى من والتحققلمراجعته   )القسااام رئيس( البرنامج لمنساااق المعد ل

 عنوان وتحد د الطالب، رسالة على المشرف بتعيين التنسيب أنموذج تعبئة ثم المخط ، على العليا الدراساات

 .المخط  مناقشة لجنة أعضاء بتواقيع مشفوعا   واإلنجليز ة، العربية باللغتين وترجمته نهائية بصورة الرسالة

 تقوم إذ الكلية، في العليا الدراسااات لجنة إلى المعد ل المشاارو  أو المخط ) القساام رئيس (المنسااق  رفع 6.

 إلى المخط  و عاد المخط ، ببناء الخاصااة بالمعا ير الطالب التزام مدى وتقييم عناصااره، في بالنظر اللجنة
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 صورة في تكون قد والتي .وجدت إن المطلوبة بالتعد  ت والمشرف الطالب إع م إلى ليصاار المعني القسام

 األخذ من التأكد وبعد. بالمخط  صاالة له ليس ما حذف أو تعد له،  لزم ما تعد ل أو النق ، لجوانب اساتكمال

 والبحث العليا الدراسااات عمادة عميد إلى الكلية عمادة طر ق عن رسااميا   المخط   رفع ،إقرارها بالتعد  ت

 .الجامعة في العلمي

 التوصااايةإقراره  ثم الجامعة، في البرنامج لجنة أعضااااء من البحث مشااارو  أو المخط  مناقشاااة تجري. 7

 التعد  ت، إلجراء المعني القسااام إلى ثم الكلية إلى البحث مخط  إعادة  تطلب مما التعد  ت بعض بإجراء

 تحد د  جري إذ نهائية، بصااورة واعتماده إلقراره  العلمي والبحث العليا الدراسااات عمادة إلى ثانية واعادته

 .المخت  المشرف من عليها اإلشراف وبدا ة الطالب من الرسالة على العمل بدا ة تار خ
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 عشر السادس الجزء

 العلمية الرسائل على اإلشراف

 

 المشااورة لطالبه المشاارف فيها  قدم  أخ قية، مهنية أكاد مية مسااؤولية ماجسااتير رسااالة على  عد  اإلشااراف

 . والباحثين العلماء بين الشائعة األكاد مية االلتزام باألعراف والمشرف الطالب وعلى والتوجيه،

 دلي  لذلك وتقدم والتقاليد، األعراف بهذه االلتزام ضاااارورة العلمي والبحث العليا الدراسااااات عمادة وتؤكد

 الدليل هذا في والمشاارف العليا، الدراسااات طالب  جد أن ونرجو الماجسااتير، رسااائل على اإلشااراف آلليات

 .متمي ز علمي عمل إنجاز في منهما كل أدوار حول وافية تفاصيل معا ير من  تضمنه وما

 العلمية: الرسائل على اإلشراف آليات

 ساعة و خص أسبوعيا   سااعة رساالة على مشارفا   تعيينه صادور تار خ من الطالب  منح أن المشارف على

 سابقة دراساات أو نظري، وأدب ومساودات، ومقا يس اختبارات من إنجازه  جري ما أسابوعيا  لقراءة أخرى

 المراجع على والوقوف اإلحصاااائي، التحليل ونتائج والمذكرات البرامج تقييم عن فضااا  بحثية، وإجراءات

 المشااااارف، بتوجيهات االلتزام  الطالب وعلى .توثيقها ودقة واساااااتخدامها، م ءمتها، ومدى المساااااتخدمة،

 توجيهات، من له  قدم  ما وتدو ن عليها، المتفق القنوات عبر معه التواصااال على  حرص وأن ونصاااائحه،

ت وقد والتواصاال، تصااالاال عمليات لتسااهيل والتار خ باليوم مشاافوعا بذلك خاص سااجل في وارشااادات  نصاا 

 : ذلك في المشرف ألدوار عرض  لي وفيما  ر.الماجستي لرسالة ساعات تسع تخص  أن على التعليمات

 :وتحديدها الدراسة مشكلة بلورة في المشرف دور.  2

 التي العلمية رسااالته على اإلشااراف على مبدئيا   وافق الذي الطالب توجيه مسااؤولية المشاارف عاتق على  قع

 في وبحثية وعملية أكاد مية، خبرات من لد ه بما الدراسة مشاكلة تحد د في ومسااعدته بإنجازها،  قوم ساوف

 :اآلتية اإلجراءات من بعدد القيام في دوره و تمثل للطالب، الدقيق التخص  مجال

 وعيه تعميق بقصد فيه، البحث  رغب الذي الدراسة موضو  مجال في للقراءة  الطالب المشارف  وجه -

 الدراسة. تستحق مشكلة اختيار في الطالب  ساعد وبذلك المشكلة تحد د قبل القائمة، والمشك ت بالقضا ا

 المحليةللدراساااات  مساااح بإجراء تحد دها أو / و المشاااكلة اختيار بعد الطالب المقترو المشااارف  كلف -

 وأنها قبل، من تناولها  جر لم دراستها المنوي المشكلة أن من للتأكد المستهدف البحث مجال في الساابقة

 .المستهدفة العلمية الدرجة مستوى إلى وترقى البحث، تستحق

 المشكلة تناول كيفية حول واضحبتصور  معه  عمل الذي العليا الدراسات طالب المقترو المشرف  زود -

 . الشأن هذا في الدليل فيقد م  بما وااللتزام

 التعد  ت، إلجراء الطالب وتوجيه المشااارو ، لعناصااار وناقدة واعية بقراءة  المقترو المشااارف  قوم -

 في العليا الدراسااات للجنة تقد مه قبل للمناقشااة، صااالح المقترو المشاارو  بأن خطيا   المشاارف وإقرار 

 .القسم

 األساتذة من العليا بحضور الطالب وعدد من الدراساتتجري مناقشاة علنية للمشارو  من أعضااء لجنة  -

حضااور عدد من  بأس من ، والالخبراتسااتما  وتبادل اال ألغراضالعليا  الدراساااتغير أعضاااء لجنة 
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ة في من اللجن المقد مةالمقترحات  على الطالب األخذ بكافةالعليا في تخصاا  الطالب، و الدراساااتطلبة 

 من تار خ المناقشة . أسبوعينتز د على  ة المد  

ي ف  تضامن العناصار األساسية للمشرو ، وفق ما جاء ال المقد م المشارو  المقترو  أنإذا وجدت اللجنة  -

ب  ترت ال ترقى إلى مسااتوى الدرجة العلمية المسااتهدفة، أو أنها المشااكلة الأن الدليل بهذا الخصااوص أو 

عن موضاااو  آخر  بشاااكل أو بآخر بالتخصااا  الدقيق للطالب، فإنها تطلب من الطالب البحث من جد د

جد د  من دراستهمخط   لتطو ر المشارو  ثم  عود الطالب لتقد م أفكارا   تقد م وم ءمة، أو  ارتباطا  أكثر 

 .وإقراره أو البد ل، المعد لالعليا في القسم لمناقشة المشرو   الدراساتللجنة 

 عضوا   بأو تنس   الدراسةب اللجنة بتعيين المشرف المقترو الذي عمل مع الطالب في تطو ر مشرو  تنس   -

 لمشرو  الطالب وفق التعليمات الخاصة بذلك . رئيسا   مشرفا  آخر من القسم أو من الخارج 

 مع اسااااتمارة تعيين المشاااارف مشاااافوعة بتوقيع منسااااق البرنامج المعد لة رفع المشاااارو  في صااااورته  -

من راسته  دالعليا في الكلية التي  درس فيها الطالب، ليصاار إلى  الدراسااتاولمشارف الرئيس إلى لجنة 

 العلمي في بحثالعليا وال الدراساااااتثم من خ ل رئيس اللجنة إلى عميد عمادة  وإقراره أعضااااء اللجنة 

 واعتماده إقرارهثم  العليا في الجامعة، الدراساتمناقشته من أعضاء مجلس  إجراءاتستكمال الجامعة ال

 .من حيث الموضو  مدار البحث

ن إ والمشاارف المشااار  العليا والبحث العلمي في الجامعة المشاارف الرئيس الدراساااتعميد عمادة   عي ن -

 إلشاارافا بتار خ بدء مشاافوعا  العليا في الكلية،  الدراساااتوجد في ضااوء تنساايب منسااق البرنامج ولجنة 

 .على رسالة الطالب

 الفعلي على الرسالة : اإلشرافدور المشرف في  . 0

 الجامعة، في العليا الدراسات مجلس من الدراسة مشرو  إقرار بعد الرسالة على الفعلية اإلشاراف عملية تبدأ

 عليه تشتمل وما الرساالة، فصاول لبناء بها  هتدي واضاحة، طر ق خارطة للطالب  رسام أن المشارف وعلى

 تقار ر وتقد م عليها، المتفق الخر طة وفق  نجزه ما و تابع . صاااحيحة بلغة منظمة وكتابتها عناصااار، من

 رسااالته، في الطالب أنجزه ما حول البرنامج ومنسااق العلمي والبحث العليا الدراسااات عمادة عميد إلى دور ة

 :اآلتية في أدواره وتتمثل فصول من فصل كل في المشرف دور  تبلور وهكذا

 والمعا ير التعليمات ضااوء في  جري فصاال لكل وكتابة وتنظيم هيكلة من الطالب به  قوم ما أن من التأكد  -

 العلمي والبحث العلياالدراسااات  عمادة في المعتمد عليها واإلشااراف العلمية الرسااائل كتابة دليل في الواردة

 .المفتوحة القدس جامعة في

 ما أم الكتابة بعمليات منها تعلق ما سااواء الطالب تواجه قد التي الصااعوبات وتذليل ال زم الفني العون تقد م -

 .بذلك الخاص الدليل في المعتمدة المعا ير وفق اإلنجاز سيرورة  ضمن بما ،وإجراءاته العملي بالتطبيق تعلق

 ،دراسااته بموضااو  المتعلقة والثانو ة األصاالية المراجع أحدث إلى الوصااول في ومساااعدته الطالب توجيه -

 الخلفية لبناء ال زمة رف والمعا المعلومات على للحصاااول المتخصاااصاااة اإللكترونية المواقع إلى واحالته

 متغيرات  تناول بحيثحبكا  جيدا   محبو  نظري أدب بلورة في توظيفها وكيفية ،لدراسااته والفلساافية النظر ة

 .بدقة دراسته وعناصر

 للرساااالة، الخمساااة الفصاااول من فصااال كل في شاااخصااايته إلظهار المناسااابة المواقف إلى الطالب توجيه -

 .لذلك المناسبة اللغو ة األساليب واستخدام
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 أن على  دلل ما وتقد م النظر ة، الخلفية بناء في السااابقة الدراسااات نتائج توظيف كيفية إلى الطالب توجيه -

 وبين بينها والرب  الثاني، الفصل في السابقة الدراسات تنظيم وكيفية والتناول، البحث تستحق الدراسة مشكلة

 مناقشاااة في الدراساااات هذه نتائج توظيف للطالب  مكن وكيف للدراساااة النظري اإلطار في التربوي األدب

 .الرسالة فصول من الخامس الفصل في النتائج

 في اإلطار من النظري األدب تحت تناولها  جري التي للموضاااوعات مخط  وضاااع في الطالب مسااااعدة -

 والمعا ير والتعليمات  نسجم وبما والكيف، الكم حيث من ذلك في اعتمادها  جب التي واألسس الثاني، الفصل

 .المعتمد الدليل في بذلك الخاصة

 عوامل حيث من م ءمتها مدى من والتأكد جمعها، التي الساااابقة الدراساااات مجموعة في الطالب مناقشاااة -

 ع قة ال التي الدراسااات جميع اسااتبعاد إلى الطالب وتوجيه المسااتهدف، بالمحور المباشاار رتباطواال الحداثة

 . عليها والتعقيب نقدها وكيفية تنظيمها، بمعا ير وااللتزام لها،

 مع ودقة،اهتماما   والى أكثرهم المتخصااصااين، إلى وتوجيهه مينالمحك   فئات تحد د في الطالب مع التعاون -

 .الع قة ذات العملية والخبرات النظر ة المعارف بين التوازن  حقق بما التحكيم هيئة في التنو ع مراعاة

 وبناءالدراسااااةو أدوات من أداة كل بناء في  تبعها أن  نبغي التي اإلجرائية الخطوات إلى الطالب توجيه -

 في التعليمية المحتو ات تنظيم وكيفية وغيرها، المصاااحبة واألدلة الع جية أو التدر بية أو التعليمية البرامج

 لم حظات الطالب توظيف وكيفية ال زمة، والثبات الصاااادق إجراءات ومتابعة ،أغراض الدراسااااة ضااااوء

 .اإلعداد تحت التعليمية والبرامج األدوات تحسين في مينالمحك   السادة

 للدراسة العملي التطبيق مرحلة في الطالب تواجه قد التي الصعوبات تذليل المهمة المشرف أدوار من ولعل   -

 األسااااليب باتبا  وذلك بذلك، المتعلقة والضاااواب  وبالكيفية المحدد الوقت ضااامن بالتطبيق القيام من والتأكد

 الطلبة وأعمال التطبيق، من عينات تصو ر طلب أو التجر ب، لمواقع المشرف كز ارة الشأن هذا في العلمية

 .التطبيق فيها جرى التي والمؤسسات المدارس من رسمية وكتب تقار ر على الحصول أو

 الفني العون أشكال وتقد م فرضاية / ساؤال بكل الخاصاة اإلحصاائية المعالجات إجراء على الطالب تشاجيع -

 اإلحصاء، في المتخصصين أفضال إلى الطالب توجيه المشارف فعلى ذلك تعذر واذا أمكن، ما الشاأن هذا في

 وبتوز ع وبإجاباتهم، أفراد الدراسااة / وبالعينة فرضااياتها، / وأساائلتها الرسااالة، بعنوان اإلحصااائي وتزو د

 إجراء من ليتمكن ،للدراسة التابعة المتغي رات من رمتغي   لكل الفرعية األبعاد / المهارات على ختباراال فقرات

 الدراسات تستثنى وقد  .التجر بية وشبه المسحية الدراسات على هذا و صدق المناسبة، اإلحصائية التحلي ت

 .الكمية البيانات تحليل اإلجراءات ألغراض هذه مثل من النوعية

 واإلجابة حدة، على سااؤال بكل المتعلقة البيانات تحليل في الطالب  ناقش أن للمشاارف المهمة األدوار ومن -

 أو الثنائي أو األحادي التبا ن تحليل ( المساااتخدمة اإلحصاااائية للطر قة فهمه من والتأكد الطالب، أسااائلة عن

 المجدولة النتائج عرض في الصااحيحة المنهجية بعات   الطالب ن أ من توالتثب   ، ) ذلك شااابه وما المصاااحب

 .قرائتها قراءة فاهمة في  سهم بما عليها والتعليق سؤال، بكل المتعلقة

 بالسؤال المتعلقة النتائج أو النتيجة بتحد د فهو كل   ومناقشتها، النتائج تفسير كيفية إلى الطالب المشرف  وجه -

 النتائج أو النتيجة، ظهور في مؤثرة تكون ربما عوامل، من المساااتقل المتغير في ما تحد د ثم الفرضاااية، أو

 تأ يدها وكيفية ،منطقيا   تفساايرا   النتائج إحدى لتفسااير نموذجا   الطالب إعطاء للمشاارف و مكن المناقشااة، مدار
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 الدراسااات نتائج بعض مع اتفاقها عدم أو اتفاقها مدى إلى باإلشااارة مناقشااتها ثمالثقات.  المتخصااصااين بآراء

 تناول في المحوري دوره تأكيد من بد   وال  . ذلك بمحاكاة الطالب  قوم حيث الصاالة، ذات األجنبية أو العربية

 .تخصصه في باحثا   شخصيته  عكس بما الخامس الفصل في الدراسة نتائج

مصااااحوبا   الطالب،  نجزه فصاااال لكل ناقدة قراءة المشاااارفقراءة  في اإلشااااراف في األهم الدور و تمثل -

 ال أو منها،  فهم ال فيما الطالب ومناقشة بها، األخذ وجوب على وحثه ،اإلثرائية أو / و التقو مية بالم حظات

 وهي الطالب لدى البحثمهارات  تشااكيل في الحثيثة المتابعة من اآلليات هذه تسااهم إذ منها، به األخذ  رغب

 .الرسالة إعداد من المستهدف النتاج

 عن بتعادواال الكتابة، في الفصيحة اللغة واستخدام متوازنة، فقرات في الكتابة أهمية للطالب المشارف  ؤكد -

 .واحد بموضو  تتعلقالتي  األفكار تناول في المنطقي التسلسل ومراعاة والحشو، والمجاز، المد ح لغة

ألغراض  كتابة في توظيفه وكيفية والقائمة، المتن في التوثيق متابعة في المشاااااارف بدور  تعلق وفيما -

 اإلجراءاتو النتائج بعض من التثبت أو النظر ووجهاتاآلراء  تدعيم أو المعارضااة، أو التأ يد أو التوضاايح

 .االجتهاد  قبل ال بما ذلك المتضمنة والمعا ير الدليل أوضح فقد

 وتوجيهات إرشادات من للطالب قد مه بما المتعلقة الملحوظات أبرز فيه  دون خاص بسجل المشرف  حتفظ -

 دراسي. فصلكل  نها ة في الطالب حققه الذي اإلنجاز ومدى ،اإلشراف عملية سير أثناء

 عنوان على المبررة التعد  ت بعض إدخال إلى أحيانا   المشاااارف مع والتنساااايق بالتعاون الطالب  لجأ قد -

 المقنعة، مشفوعا  بالمبررات األكاد مي القسم رئيس إلى التعد ل بطلب التقدم ذلك و ستدعي ،المسجلة الرسالة

 .ذلك على وموافقته المشرف وإقرار

 ومبررات ألسباب األطروحة أو الرساالة على اإلشاراف في االساتمرار – أحيانا   – المشارف على  تعذر قد -

 القنوات اتبا  من بد   ال الحالتين كلتا وفي المشرف، تغيير طلب إلى خاصة تحاال في الطالب  لجأ وقد معينة

 العليا الدراساااات عمادة ثم الكلية، فعمادة ،) القسااام رئيس (البرنامج منساااق األكاد مي بالقسااام بدءا   الرسااامية

 .الخاصة النماذج وتعبئة العلمي، والبحث
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 عشر السابع الجزء

 الرسالة تقويم منطلقات

 

 إجراءات إن :القول إلى بعضااهم و ذهب واإلنجاز، العمل نوعية تحسااين مداخل من مهما مدخ    التقو م  عد  

 العليا، الدراسااااات طلبة لدى البحثي األداء بمسااااتو ات رتقاءاال تسااااتهدف تدر سااااية، إجراءات هي التقو م

 أو بصااورة  سااهم سااوف واسااتخدامها وأبعاده، التقو م بمنطلقات العليا الدراسااات طلبة وعي و إن   والباحثين،

 في العلمي البحث تقو م منطلقات تحد د و مكن العلمي، البحث أخطاء من الحد   أو / و التقليل في بأخرى

 :اآلتية

 ولم الدقيق التخص  مجال في جد د الدراسة موضاو  ن أ  عني وهذا الدراسةة:  موضةوع أصةالة مدى . 2

 . ذلك على تدل ومؤشرات جوانب فيه  توافر أن بد  وال األصالة، أوبالجد ة  عليه  طلق ما وهو قبل، من  طرق

 أبعادها، وشاارو بالمشااكلة، اإلحساااس بمدى ذلك و تعلقالبحث:  مدار الدراسةةة مشةةكلة وضةةوح مسةةتوى . 0

 . ع قة ذات سابقةدراسات  بنتائج وتدعيمها دراستها وأهمية وجودها، على  دلل ما وتقد م

 والمنهجية  تفق بما وفرضياتها الدراسة أسئلة تحد د في ذلك و تمثل  ووضوحها: المشكلة عناصر تحديد . 4

 .البحث مدار المختلفة متغيراتهاو المشكلة، تناول في المعتمدة

 في معرفة من تضاايفه ما بمدى الدراسااة  أهمية تقاس حيثالدقيق:  التخصةةص مجال في الدراسةةة أهمية  4.

 ومواقف أدوار تفعيل في ودورها ،الدراساااة عنها تسااافر التي النتائج في األهمية وتتحدد التخصااا ، حقل

 . النتائج بهذه المتأثرة الجهات

 المناساااب المنهج باعتماد ذلك و تعلق الدراسةةةة:  مشةةةكلة تناول في العلمي بالمنهج الباحث التزام مدى  5.

 المنهج اعتماد  ناسااابه ال حين في التجر بي شااابه المنهج الموضاااو   ناساااب فقد البحث، موضاااو  لمعالجة

 .المثال سبيل على التحليلي الوصفي

 قواعد الباحث الطالب مراعاة مدى في ذلك و تبدى: العرض أسةةلوب وجودة المسةةتخدمة اللغة سةةالمة  6.

 التعبير في ليةوالدال اللفظية السااياق قرائن واسااتخدام والمعلومات، األفكار تساالساال حيث من العربية، الكتابة

 العرض في وااللتزام  التناول، مداربالمتغيرات  ترتب  بحيث بعنا ة الفرعية العناو ن واختيار المعاني، عن

 . المختلفة البحث عناصر من عنصر بكل الخاصة والمنهجيات بالمعا ير

 لقيمة الباحث توظيف على التوثيق في الدقة تؤشر حيث :الدولي التوثيق بنظام وااللتزام  التوثيق صةحة . 7

 طالب قدرة في ذلك و تضااااااح. التربوي العلمي البحث معا ير أحد تمثل التي ومتطلباتها العلمية األمانة

 المتن في  (APA)األمر كية النفس علم جمعية عن الصاااادر التوثيق نظام اساااتخدام علي العليا الدراساااات

 هذا في ورد مما الدراسة ظروف تفرضاها التي التوثيق أنوا  جميع مع صاحيحة بصاورة والتعامل والقائمة،

 .اإلرشادي الدليل

 تتمثل محددة منهجية وفق الرسالة فصول من الفصل هذا إعداد  جري :وتفسيرها النتائج مناقشة سالمة  8.

 عن المساااتقلة المتغيرات / المتغير في البحث ثم وفهمها، فرضاااية، أو ساااؤال بكل المتعلقة النتائج تحد د في

 من صااورة وهو الع قة ذات النتائج أو النتيجة بظهور الصاالة ذات المباشاارة غير أو / و المباشاارة العوامل
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 وما المتفقة، أو المضااادة النتائج ذات واألجنبية العربية الدراسااات في البحث  تبع أن بد   وال التفسااير، صااور

 .والبحثية األكاد مية وشخصيته الطالب لقدرات حقيقي انعكاس هو الفصل هذا في  قد م
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 عشر الثامن الجزء

 الرسالة مناقشة إجراءات

 

 :اآلتية التنظيمية واإلجراءات الخطوات وفق المناقشة تجري

 إليه  تبع الذي القساام في العليا الدراسااات للجنة رسااالته من نسااخة البرنامج منسااق بوساااطة الطالب  قد م . 2

 و رفق للمناقشااة، صااالحة بأنها المشاارف األسااتاذ من بإقرار مشاافوعة للمناقشااة جاهزة تكون بحيث الطالب

 بعدم العلمي والبحث العلياالدراسات  وعمادة متحاناتواال والتسجيل القبول عمادة من إقرار بأنموذج النساخة

 . رسالته لمناقشة لجنة تشكيل من الممانعة

 لمنسق الرسالة بنسخة مرفقة التخص ، ذوي من المناقشة لجنة أعضاء من عدد أساماء المشارف  قترو . 0

 .البرنامج

 مكان وتحدد الجامعة، تعليمات وفق المناقشااة لجنة أعضاااء أسااماء القساام في العليا الدراسااات لجنة بتنساا   3.

 التخصاا  معا ير خارجها أم الجامعة داخل من سااواء اللجنة أعضاااء اختيار في وتتوخى المناقشااة، وموعد

 عن بعيدا   ،المقد مة العلمية األعمال تقييم في والدقة المناقشاااااة، في والموضاااااوعية العلمية، والكفاءة الدقيق

 .الموضوعي التقييم دون تحول التي المجام ت

 ، ) المشااارف   اللجنة رئيس من لكل تكليف كتاب العلمي والبحث العليا الدراساااات عمادة عميد  صااادر  4.

 . المناقشة إلجراء النهائية الترتيبات إعداد بعد للمناقشة المحدد والموعد بالمكان فيه  بلغهم واألعضاء

 و سلم للمناقشة، الرسالة ص حية مدى تقييم أنموذج تعبئة المناقشة لجنة أعضاء من عضو كل من  طلب  5.

 . المناقشة تار خ من أسبو  قبل  )المنسق( القسم لرئيس

 المناقشاااة ساااير إدارة ) المشااارف ( اللجنة رئيس و تولى المحدد ن، والموعد المكان في المناقشاااة تجري  6.

 إدارة فيو راعى  ،واقتراحاته م حظاته لتقد م ال زم والزمن المناقشااة في العضااو دور حيث من وتنظيمها

 ومدى البحثية، األدوات وتطبيق بالمنهجية تتعلق وبارزة، مهمة ومشااك ت قضااا ا على تنصااب أن المناقشااة

 .المناقشين اللجنة أعضاء أسئلة على الدقيقة اإلجابات واعطاء الدفا  من الباحث الطالب تمكن

 الرسالة ص حية مدى على بالحكم المتعلق النهائي وتقييمها بقرارها اللجنة أعضاء  لتزم . 7

 .والطالب المشرف، الدكتور تأثير عن بعيدا   بينهم فيما التداول نتيجة لذلك المصاحبة وبالحيثيات

 بعد ناجح تعد  ت، غير من ناجح : اآلتية النتائج من بواحدة الطالب نتيجة الفاحصااة اللجنة رئيس  علن  8.

 المشار  المشرف أو / و المشرف وعلىرأسب.  جوهر ة، تعد  ت إجراء بعد ناجح طفيفة، تعد  ت إجراء

 . لذلك المحدد الزمن ضمن المطلوبة التعد  ت إلجراء الطالب مع العمل

 ن أ من التثب ت عن مباشرة مساؤولية مساؤول المشارف ذلك في بما المناقشاة لجنة أعضااء من عضاو كل . 9

 األدنى وليس األعلى الساقف وضاامن والكيف، الكم حيث من الرسااالة على المطلوبة التعد  ت أجرى الطالب

 . التوقيع مباشرة قبل لذلك المحدد الزمن من
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 رئيس/ بالمشرف المناقشة لجنة أعضاء من المقترحة التعد  ت بإجراء الطالب التزام  على التوقيع  بدأ . 22

 أعضااااء من المقترحة التعد  ت أجرى الطالب أن من التأكد وعليه وجد،  إن المشاااار  والمشااارف اللجنة

 .المباشر بإشرافهو بمعرفته اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 عشر التاسع الجزء

 الرسالة مناقشة نتائج محددات

 

 الدراسات طالب رسالة لمناقشة المحتملة األربع النتائج من نتيجة كل محددات حصر  مكن

 :اآلتي النحو على العليا

 : اآلتية النتيجة هذه تتطلب تعديالت بدون ناجحا   الطالب نتيجة تكون عندما . 2

  العلمي والبحث العلياالدراسات  عمادة في المعتمد الدليل في هي كما إعدادها معا ير الرسالة في  توافر أن  .أ

 . المناقشة موقف في والمنطقي العلمي الدفا  في قدرة الطالب  ظهر أن  .ب

 .ومحدودة شكلية والتوثيق والتنسيق والطباعة الكتابة في أخطاؤه تكون أن  .ج

 : اآلتية من أكثر أو واحد النتيجة هذه  برر طفيفة تعديالت مع إجراء ناجحا   الطالب نتيجة تكون عندما . 0

 حشو ووجود الفرعية، العناو ن تنظيم في وخلل لفتة، بصورة متكررة توثيق وأخطاء لغو ة، أخطاء وجود  .أ

 أو األفكار بعض عرض في وتأخير تقد م ووجود التوصااايات، اشاااتقاق في وخلل طباعية، وأخطاء لغوي،

 الطالب  نسااب أن أو المقدمة، تتضاامنها ان  جب التي فكاراال في ونق  السااابقة، الدراسااات بعض في نق 

 . موث قة غير اقتباسات عدة لنفسه

 تار خ من شااهر على تز د وال أساابوعين عن تقل ال مدة في التعد  ت هذه إلجراء فرصااة الطالب  منح  .ب

 .المناقشة

   ز د ما الرسااالة تتضاامن أن النتيجة هذه تتطلب جوهرية تعديالت إجراء مع ناجحا الطالب يكون عندما  3.

 : اآلتية النقاط من( %51  على

 جوهري خلل وجود ،الدراسة مشرو  في عليها المتفق الدراسة أسائلة من أكثر أو ساؤال عن اإلجابة عدم  .أ

 التحليل في جوهر ة أخطاء وارتكاب ،الدراسااااااة وأهداف  تفق ال بما الدراسااااااة أدوات إحادى بنااء في

 الدراساااة متغيرات من أكثر أو متغير تناول وعدم ومناقشاااتها، النتائج تفساااير في بين وقصاااور اإلحصاااائي،

 عمدا . أم سهوا   ذلك وقع ء سوا التابعة أو المستقلة

 الدراسي الفصل نها ة أقصااها مدة في المناقشاة لجنة تحددها مدة التعد  ت إلجراء فرصاة الطالب  منح  .ب

 على تعد لها بعد الرساالة وتعرض . الغا ة لهذه فصا  الصايفي الفصاال  حساب وال المناقشااة فصال بعد التالي

 وافقت إذا ناجحا   الطالبو عد   العليا، الدراسااات عميد موعده  حدد اجتما  في جميعهم المناقشااة لجنة أعضاااء

 راسبا . الطالب  عد إالو ،المعد لة صورتها في الرسالة على اللجنة

 : اآلتية تالحاال من أكثر أو واحدة عليه انطبقت إذا راسبا   الطالب مناقشة نتيجة تكون . 3

 سااواء أخرى رسااائل من أكثر أو لفصاال ) حرفية ( ساارقة هنا  أعضااائها أن أحد أو اللجنة اكتشاافت إذا  .أ

 . األجنبية أم العربية البيئة من أكانت
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  المعتمد العنوان في الواردة المتغيرات غير أخرى متغيرات لمعالجة دراسته في اتجه الطالب أن تبين إذا  .ب

 .إص حه  صعب الرسالة فصول بناء في جوهر ا   خل  هنا  أن اللجنة أعضاء اكتشف إذا  .ج
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 ملحق

 وتصحيحها الشائعة اللغوية باألخطاء جدول

 الصواب  الخطأ

 الصحيحة غير اإلجابة الخاطئة اإلجابة

 .. على ة ز اد أو عن فض  .. إلى باإلضافة

 علىة   ز اد ...عن ة   ز اد

 بالشيء الشيء خ ل من

 ُحسبت أو حساب جرى ....حساب تم  

 إن   إذ أو ذلك، ن إ حيث ذلك أن   حيث

 مهمةُ  عمليات نها إ هامةُ  عمليات هان   إ

 عتبارباال األخذ عتباراال بنظر األخذ

 مسؤوال   بوصفه مسؤوال   باعتباره

 الشيء  تطلب إذ الشيء  تطلب حيث

 دراسة الباحث أجرى بدراسة الباحث قام

 دورا   المعلم  ؤدي دورا   المعلم  لعب

 برنامجا   الباحثأعد   برنامج ببناء الباحث قام

 المتغيرات ُضبطت المتغيرات ضب  تم  

 األداة دقة تأكيد األداة دقة على التأكيد

 الباحث  تثب ت  تحق ق/ الفرضية صحة من الباحث  تأكد

 الفرضية صحة ختبارال الفرضيات صحة من وللتحقق

 (5   الجدول (5   رقم الجدول

 (2   الشكل (2   رقم الشكل

 العربية اللغةتعد   العربية اللغة تعتبر

 العملية محور الطالب  عتبر العملية محور الطالب  عد  

 مؤشرا  داال   ذلك عددنا وقد مؤش را  داال   ذلك اعتبرنا وقد

 متعددة متغيرات واستُخدمت متغيرات عدة واستُخدمت

 المتغيرات كاف ة على ذلك و ندرج كاف ة المتغيرات على ذلك و ندرج

 أُنموذجا   الشكل هذاو مث ل  نموذجا   الشكل هذا و مث ل

 المختلفة الجامعات وتتفق الجامعات مختلف وتتفق

 صحيحة   غير أم صحيحة   أكانتسواء   خاطئة أو صحيحة كانت سواء  

 الفرضيتين كلتا الفرضيتين ك 

 الدراسة نتائج مع  تفق الدراسة ونتائج  تفق

 الدراسة نتائج مع  ختلف الدراسة نتائج عن  ختلف

 آخر إلى حين   من آلخر حين   من

 الفصيحة اللغة استعمالإن   الفصحى اللغة استخدام إن  

 الكتابة أدوات استخدامإن   الكتابة أدوات استعمال إن  

 المصادر إلى الرجو  غير من المصادر إلى الرجو  دون
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 متعددة دراسات أثبتت الدراسات من العد د أثبتت

 بعضهم أو العلماء بعض و رى العلماء من البعض و رى

ةإن    وجود على دالة   فروقا   ثمةإن   وجود على دالة   فروق   ثم 

 دالة فروقا   هنا إن   دالة   ق   فرو هنا  إن  

 دالة فروق هنا  كانت دالة فروقا   هنا  كانت

 ذاتُها األدوات استخدمت األدوات نفسُ  استخدمت

 التجربة نفُسه الباحث وأجرى التجربة الباحث نفسُ  وأجرى

 العربية اللغة معلمو وبخاصة المعلمون ذلك أجرى بخاصة اللغة معلمو وأجرى

 الدخيلة المتغيرات فيوخصوصا   الدخيلة المتغيرات في وخاصة

ا التحس ن ا التحس ن ككلالمهارات  في أم   مجتمعة   أو عامة   المهارات في أم 

 وحدها المهارة نتائج مناقشة وعند لوحدها المهارة نتائج مناقشة وعند

 انفراد على مهارة كل   تفسير وعند حده على مهارة كل تفسير وعند

 تحقيقها إلى الباحث  سعى لتحقيقها الباحث  سعى

 من التحقق إلى الدراسة هدفت من التحقق الدراسة هدفت

 الطلبة ضعف إلى التحسٌّن هذا  عزى وقد الطلبة لضعف التحسُّن هذا و عزى

ا ا  الطر قة في تكمن األسباب أم   المستخدمة الطر قة في فتكمن األسبابأم 

 األساسي العامل المنهاجو عد   األساس المنهاج  عد   وكما أو كما

 المسحية الدراسة أدوات إحدى ستبانةواال الدراسة أدوات أحد ستبيانواال

 في تعتمد والتي البيانات جمع بها  جري التي البيانات جمع  جري بها والتي

 الدراسة

 الحسابية المتوسطات ُحسبت الحسابية المتوسطات استخراجتم  

 وتطبيقها الدراسة أدوات بناء الدراسة أدوات وتطبيق بناء

 دلي    المؤشرات بعض الباحثو قد م  كدليل المؤشرات بعض الباحث و قد م

 آنفا   المذكور أو الذكر آنف المثال في ذكر ما على السابق المثال في ذكر كما

 (8   الجدول في مبين هو كما (8   الجدول رقم في مبين هو كما

 اآلتية األمثلة أو اآلتي المثال في مبين هو كما التالية األمثلة أو التالي المثال في هو كما

 ...اآلتية النقاط في  أتي كما ... التالية النقاط في  لي كما

 البرنامج عليها  رتكز التي األسس البرنامج عليها  قوم التي األسس

 آراء من ذكر ما إلىواستنادا   آراء منتقد م  ما إلى واستنادا  

ف ف على  تعر  ف  على و تعر  ف إلى تعر  ف إلى وتعر   الشيء أو تعر 

 أشكال بعض وجود من بالرغم أو الرغم على الضعف أشكال وجود رغم

 الضعف

 التدر س طرائق وتتمحور التدر س طرق وتتمحور

... ونرى أو ون حظ ... و ُرى أو و  حظ أن   . أن 

 ابتداء   الباحث و رى ابتداءا   الباحث و رى

لة النتائج في النظرُ  أُمعن ذاإو النتائج في النظر أمعنا إذاو  المتحص 

 ختباراال ثبات معامل ُحسب ختباراال ثبات معامل حساب جرى أو تم  

 الدراسة تنفيذإجراءات  إجراءات الدراسة

 التفكير مهارات الطلبة استخدامإن   التفكير لمهارات الطلبة استخدام إن  
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 المراجعة اسهاما   عملية وتسهم مساهمة   المراجعة عملية وتساهم

ا ا  الدراسة في المتبعة المنهجية أم   الدراسة في المتبع المنهجأم 

 محدود   الوقت إن   إذ محدود   الوقت ن  إ حيث

 المعلم من االستراتيجية هذه ُصممت المعلم قبل من االستراتيجية هذه ُصممت

د د  الراجعة بالتغذ ة الطلبة و زو   الراجع بالمردود الطلبةو زو 

 محددة معا ير وفق على الطلبة تقو م جرى محددة معا ير وفق الطلبة أداء تقو م جرى

 العلمي   التحصيل تقو م أدواتاالختبارات  العلمي   للتحصيلتقييم   أداة االختبارات

 أثره واختبار استراتيجية   تطو ر أثرها واختبار استراتيجية تطو ر

 الرئيس الموضو  تحد د القارئ مهمات من الرئيسي   الموضو  تحد د القارئ مهمات من

 الثانو ة األفكار من الرئيسة الفكرة تمييز الثانو ة األفكار منالرئيسي ة  الفكرة تمييز

 المحتملة النتائج من األسباب  ميز المحتملة والنتائج األسباب بين  مي ز

 ) تقو م ( الكاتب أفكار إغناء في دور   وللقارئ ) تقييم ( التعلم تحسين في دور   ولألسئلة

 النْحو  ة األخطاء تقليل في المراجعة تسهم الكتابة فيالنَحو ة  األخطاء تكررت

 المهارات واكتساب التدر ب بين  قةعَ  هنا  المهارات واكتساب التدر ب بين ُع قة هنا 

 التفاعل تحقق وبالنتيجة بدق ة الطر قةنُف ذت  التفاعل تحقق وبالتالي بدقة الطر قة نُف ذت

 مهارات القراءة في كثيرة بحوث جر تأُ  مهارات القراءة في كثيرة أبحاثُ  جر تأُ 

 التحدث مجال في قليلة   أبحاث أجر ت التحدث مجال في قليلة   بحوث أجر ت

 للطالب اللغوي   األداء في  ؤثر للطالب اللغوي   األداء على  ؤثر

 المختلفة األسباب والصواب األسباب مختلف  قال

 ختباراال فقرات عن اإلجابة جرت ختباراال فقرات على اإلجابة جرت

 جميعها األسئلة عن الطلبة أجاب وقد األسئلة جميع عن الطلبة أجاب وقد

نت نت  شعب 4 العينة تضم   شعب أربع العينةتضم 

 تجر بية مجموعة شعبتين تعيين جرى تجر بية مجموعة شعبتين اختيار جرى

 

 الله بحمد انتهى

 


