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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :عزیزي الطالب

 الجامعیة  لطلبة  دلیًال لكتابة الرسائل عمادة البحث العلمي والدراسات العلیاتقدم   
 داد، وفي إعمساعدتهم  في إعداد المخطط البحثي ، بهدفالدراسات العلیا في الكلیات اإلنسانیة

  . الرسالة في صورتها النهائیة، وتجهیزها للمناقشة

لقد حاولت اللجنة المكلفة من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا إعداد دلیل 
مكون من ثالثة أجزاء، یتناول الجزء األول القواعد العامة للكتابة العلمیة، ویعالج الجزء الثاني 

جزء الثالث كتابة الرسالة بصورتها النهائیة، باإلضافة إلى إعداد المخطط البحثي، كما یعالج ال
والمطلوب منك عزیزي الطالب قبل شروعك في . األمثلة أو النماذج حیثما احتاج األمر إلى ذلك

كتابة مشروع رسالتك دراسة الجزء المتعلق باإلرشادات الخاصة بقواعد الكتابة ومخطط الرسالة، 
  .یل قبل تقدیم الرسالة للمشرف أو للمناقشة النهائیةواالطالع على جمیع عناصر الدل

كما . ونأمل من الطلبة االطالع على الدلیل ودراسته بشكل تحلیلي، وااللتزام بما جاء فیه
نرجو منهم إعالم عمادة البحث العلمى والدراسات العلیا  بخصوص أیة مالحظات لتؤخذ 

  .لیل مستقبالً باالعتبار في حال إجراء أیة تعدیالت تخص هذا الد

.  

  متمنین لكم التوفیق والنجاح

  

  عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا

  جامــعـــــة الحســـین بـــــــــــــن طـــــــــــــالل
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  املقدمة

لى في جامعة الحسین بن طالل إ بالكلیات اإلنسانیةیهدف دلیل كتابة الرسائل الجامعیة 
لدرجة الماجستیر بدءًا من مرحلة معیة رسائلهم الجا إعدادعلى ات العلیا مساعدة طلبة الدراس

كتابة الرسائل  إلىویستند هذا الدلیل . رسالة جاهزة للمناقشة إعدادلى عداد المخطط البحثي إإ
  .الیرموكالجامعیة الصادرة عن عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا في جامعة  واألطروحات

ن االلتزام به ، وإ باألمثلةالجامعیة مدعمة  "الرسالة " عناصر  ویوضح الدلیل الحالي جمیع 
ساعد كما ی ،من لجنة المناقشة إجازتهاشر بعد یضمن انسجام الرسالة مع المعاییر العالمیة للن

اللتزام على االلتزام بقواعد الكتابة العلمیة، وا إلنسانیةكلیات االفي  الدلیل طلبة الدراسات العلیا
ولغایات التسهیل على طلبة . دراسة وفق أخالقیات البحث العلميال إجراءلمیة في بالمنهجیة الع

  :ت هذا الدلیل في فصول ثالثة، وهيالدراسات العلیا، تم تنظیم محتویا

 .القواعد العامة للكتابة العلمیة - 1
 .عداد مخطط البحثإ - 2
 .كتابة الرسالة - 3
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  القواعد العامة للكتابة العلمیة : والً أ

 الكتابةلغة  -1

 األخطـــاءتكتـــب المخططـــات البحثیـــة والرســـائل الجامعیـــة بلغـــة علمیـــة ســـلیمة خالیـــة مـــن 
حیــث یســـتخدم الباحـــث الجمـــل  ،ملیـــة التواصــل بـــین الباحـــث والقـــراءاللغویــة والمطبعیـــة، لتســـهیل ع

  .مكنأاالستعارة والكنایة والمجاز ما  ، وتجنب استخدامالقصیرة

فكـــاره أیطة ومباشـــرة وخطیـــة؛ حیـــث یعبـــر الباحـــث عـــن كتابـــة العلمیـــة بأنهـــا بســـوتتمیـــز ال
واضــــح یضــــمن التــــرابط فیمــــا بینهــــا، ویوضــــح معناهــــا، ویســــتخدم صــــیغة الفعــــل  بأســــلوبویرتبهــــا 

ي مخطــط  البحــث، واســتخدام التــي یـود القیــام بهــا كمــا هــو الحـال فــ لألفعــال) المســتقبلي(المضـارع 
  .لحال في الرسالةالتي قام بها كما هو ا لألفعالفعل الماضي صیغة ال

 عالمة الترقیم -2
 (.)النقطة  -

فــــي قائمــــة و ســــماء، ألل واســــتخدامها مــــع االختصــــارات ،الجملــــة التامــــة إلنهــــاءوتســــتخدم 
  .المراجع

  

  

  

 ),وأ، (الفاصلة  -
للفصـــل بـــین عبـــارتین  كـــذلكو  ،أكثـــرو أ أشـــیاءلعناصـــر فـــي سلســـلة مـــن ثالثــة بـــین اوتســتخدم 

ــــف والســــنة وللفصــــ ،مســــتقلتین مربــــوطتین بحــــرف عطــــف ــــین المؤل االستشــــهاد  فــــي حــــال ل ب
  .بالمرجع

  
 );وأ؛(الفاصلة المنقوطة  -

  )L.S.feldt(الحروف األولى لألسماء 

  االختصارات في قائمة المراجع

  )2، ج2.، ط12-8.ص ،ص8.ص( 

)Vol.2,3rded., p.q,pp.15-20(  

  )2010(دراسة القرعان، وبشارة، والبستنجي 

  .ون، أو سولیفان -سیتم استخدام اختبار جولمان، أو بار
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أو بین  ،وتستخدم في حال الفصل بین جملتین مستقلتین غیر مربوطتین بحرف عطف
 األصلأو للفصل بین العناصر في سلسلة تحتوي في  ،األخرىسبب  حداهماإجملتین 

  .على فواصل
  
 

  

 (:)  النقطتان -
أو بین جملتین  ،بین الكلمة ومعناها وأقسامه، أبین الشيء و  تان الرأسیتانالنقط تستخدم

واستخدامها في التناسب، وفي المراجع بین مكان النشر  ،ولىألمنهما اتشرح الثانیة 
  .والناشر

 

 

 

 )-(الشرطة  -
، والمعدودأو بین العدد الترتیبي، رقمًا أ ،تخدم قبل الجملة المعترضة وبعدهاتس   .و لفظًا
  
  

  

  

  

  

  

  أختیرت المجموعة االولى بطریقة عشوائیة ؛ في حین أختیرت المجموعة الثانیة بطریقة غیر عشوائیة

 .اطھ بتفسیر النتائج ومناقشتھایعد حجم العینة من القضایا الرئیسة في البحث التربوي؛ الرتب

  .التخطیط والمراقبة والتقویم: یتكون ما وراء المعرفة من ثالثة مكونات ھي 

  .2:1تساوي ) اإلناث: الذكور(وكانت النسبة  

  .دار الشروق: عمان

  :في مخطط البحث على ستة عناصر ھي تحتوي المقدمة

 .مشكلة الدراسة -1
 .أو فرضیاتھا/اسئلة الدراسة و -2
 . ھمیة المشكلةأ -3
 .التعریفات أو المتغیرات -4
 . االفتراضات -5
 .المحددات -6

 األطفاللدى  األخالقيمھتمة بفضائل الذكاء  –وتدعى بوربا  –كان أحد الباحثین في الذكاء األخالقي 
 .والمراھقین
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 (" ") عالمات االقتباس  -
و في حال أ ،ساسیةأو أو لتقدیم مفردة عامیة أتستخدم في حال االقتباس القصیر 

  .و فصل من كتاب في المتنألة استخدام عنوان مقا

  

  

 )  () (القوسان الهاللیان  -
و أ، و اختصاراً أو توثیق مرجع داخل النص، أ ،إحصائیة قیمیستخدمان في حال وضع 

  .لصفحة في حال االقتباس الطویلارقم 
  

  
  

 )  [ ]( القوسان الحاصرتان  -
  .علیه اً و زائدأ صالً أان في حال وضع كالم لیس من النص ویستخدم

  

  

 (/)الشرطة المائلة  -
" ، وبمعنى  تستخدم لفصل البسط عن المقام، ولتوضیح عالقة تستخدم مركبًا موصوالً 

  .لى عمل معاد نشرهإ ولإلشارةعددیة، القیاس عن قیمة التي تفصل وحدات " لكل
  

  

  

  

لتأكید سوف رتبة،  باللحكم فیما إذا كانت مدرسة ما یجري فیھا تربیة من أجل التفكیر عالي ال) " 1998(وقال لیبمان 
ً إلى تأم   ).151.ص"  (الت الطلبة في قضایا مفتوحة النھایة أولي اھتماما

للحكم قیما إذا كانت مدرسة ما یجري فیھا تربیة من أجل التفكیر عالي الرتبة،  ) "151. ، ص1998(وقال لیبمان 
ً إلى تأمبا   "  یةالت الطلبة في قضایا مفتوحة النھالتأكید سوف أولي اھتماما

 ً   )p>.01(كانت دالة احصائیا

  )2006العاید، (

  )418.ص(

  .تشبھ فلسفة بوقرو  ]فیلسوف أمریكي مشھور  [إن فلسفة لیبمان 

  ص/س

  ساعة/كم50

 )1993/2001(عودة 
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 استخدام الخط المائل -3
 عناوین الكتب والدوریات  .1

  

  

  

  و جبریةأحصائیة إ الحروف المستخدمة رموزاً  .2

  

  

 رقم المجلد للدوریة العلمیة في قائمة المراجع .3
  

  

 داللة القیاس  .4

  

  

 استخدام االختصارات -4
ول مرة متبوعة ألكامل عند ظهوره اكتبه با ،ذلك عندما ترغب باختصار مصطلح ماو 
  .االختصار فیما بعد ذلكواستخدم  ،اشرة باختصاره داخل قوسین هاللینمب

  

  

  

  مقدمة في االبداع 

 العلوم التربویة دراسات 

ُستخدم االختبار   tأ

262-256,25 

 )ممتاز( 5لى إ) ضعیف(1تتراوح التقدیرات من 

ختبارات التفكیر االبداعي ، وا)أ(یر االبداعي صورة االلفاظ عند مقارنة ثبات االتساق الداخلي إلختبارات التفك
ً من إختبار )أ( ، تبین أن اختبار)ب(صورة  االلفاظ   .)ب(اعلى ثباتا



8 
 

  :اللغة االنجلیزیة وداللة كل منهاوفیما یلي بعض االختصارات الشائعة االستخدام عند الكتابة ب

 Editor Ed  محرر
 Editors Eds  محررون

 Edition ed  .)ط(طبعة 
 First 1st  االول
  second 2nd  الثاني
 .Volume Vol  المجلد

 .and others et al  وآخرون
 .Page p  .)ص(الصفحة 

  .page pp  .)ص ص(الصفحات 
 ANOVA    تحلیل التباین 
 ANCOVA     المصاحبتحلیل التباین 

 MANOVA    تحلیل التباین المتعدد
 مواصفات الطباعة  -5
  X11 8.5قیاس ) A4) (White Bond Paper(بیض أتكون الطباعة على ورق  .1

 ) .سم 22X28( إنش 
 .الطباعة على وجه واحد من الورق .2
 الخط المفضل .3

    و  أ                   اللغة االنجلیزیة     
  اللغة العربیة        

ومسافة ونصف في   Double Spacingیترك مسافتان في اللغة االنجلیزیة : المسافات .4
 .اللغة العربیة

 :مشالهوا .5
 األیمــنللهــامش ) ســم  3.75(اتــرك بوصــة ونصــف : اإلنجلیزیــةالمكتوبــة باللغــة  األعمــال

  .لبقیة الهوامش) سم  2.5(وبوصة واحدة 
 األیســرللهــامش ) ســم  3.75(اتــرك بوصــة ونصــف : المكتوبــة باللغــة االنجلیزیــة األعمــال

  .لبقیة الهوامش) سم  2.5(وبوصة واحدة 

12-pt  Time Roman   12-pt Courier 

14- simplified Arabic 
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 .ما عدا الهامش اً سطر  27ى ید علال یز : عدد السطور لكل صفحة .6
للطباعـــــة فـــــي اللغتـــــین العربیـــــة ) الهندیـــــة  األرقـــــامال تســـــتخدم (العربیـــــة  األرقـــــامتســـــتخدم  .7

 .واالنجلیزیة
 :داداألعاستخدام  -6

التـي تمثــل  األعـداد، والتعبیـر عــن ن االعـداد التـي تســبق وحـدة القیـاسفـي حـال التعبیـر عــ
التـــي تمثـــل الوقـــت والعمـــر وحجـــم  األعـــداد، والتعبیـــر عـــن إحصـــائیةو أوظـــائف ریاضـــیة 

  .العینة والمجتمع والدرجات
  
  

  

  

 :استخدام الجداول -7
لحســابیة، المتوســطات ا( تتصــف بالوضــوح وســهولة القــراءة، وتتضــمن البیانــات الوصــفیة 

 :، مثـل، ونتـائج التحلـیالت اإلحصـائیة)ئویـةواالنحرافات المعیاریة أو التكرارات والنسـب الم
 .تبـاط واالنحـدار وغیرهـا، وتحلیـل االر )ANOVA(، ونتائج تحلیـل التبـاین  tارنتائج االختب

  .یوضحان ذلك 2، ورقم 1رقم : نوالجدوال
ن لـذا یراعـى أ ؛لـى قـراءة مـا فـي المـتن لفهمـهما فـي الجـدول مفهـوم دون الحاجـة إ نتأكد أ -

همـه، إذا كـان وي جمیـع المعلومـات الالزمـة لفن یحـسـهًال ، وأ تنظیماً  یكون الجدول منظماً 
تــــورد فــــي  فإنهــــالیهــــا القــــارئ لفهــــم الجــــدول، هنــــاك أي اختصــــارات أو معلومــــات یحتــــاج إ

 .لالهامش السفلي للجدو 
عربیــة متسلســلة حســب  رقامــاً بأرقامهــا؛ إذ تعطــى الجــداول أ لــى الجــداول أشــر فــي الــنص إ -

 .ترتیب ظهورها في متن التقریر
  

أرقـام اكثـر مـن جـدول فـي صـفحة ذا ذكـرت وإ إلیـه،  إشـارةبعـد أول  ضع الجدول في المتن -
 .الواحد تلو االخر بعد تلك الصفحةول جدفترتب ال، واحدة

  فقرة 25ار على یشتمل االختب

  سم 3فراغ طولھ 

  من أفراد الدراسة% 5أكثر من 

 8حصل على العالمة 

الطالبات على االختبار التحصیلي  ألداءسابیة واالنحرافات المعیاریة الحالمتوسطات  1ویبین الجدول 
 .البعدي لمجموعة الدراسة الثالث
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 .عن محتویاته اً ومعبر  اً ، واضحمختصراً ضع لكل جدول عنوانا ً  -
 .فقیینألعمدة بین خطین أ، وضع عناوین اضع لكل عامود في الجدول عنواناً  -
 .قاإلطالال تضمن الجداول خطوطًا عامودیة على  -
 .كل یسهل على القارئ مقارنتهاعمدة في الجدول بشألرتب ا -
 .أفقيالجدول بخط  نهِ ا -
مرتبـــة علـــى النحـــو ضـــع المالحظـــات التـــي تخـــص الجـــدول فـــي الهـــامش الســـفلي للجـــدول  -

 ).الداللة( اإلحصائیة، المالحظات المالحظات الخاصة: التالي
، مــع مراعـــاة عـــدم الجـــدولمـــن البیانــات الجدولیـــة بعــد الصـــات والشــروحات اكتــب االستخ -

 .كتابة ما في الجدول في النص
  1الجدول 
ختبار ما وراء أفراد الدراسة على اداء ألالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  الذاكرة البعدي
  االنحراف المعیاري  وسط الحسابيمتال  العدد  الطریقة

  5.69  24.3  29  الضابطة 
  5.27  21.3  30  التجریبیة

  6.08  21.3  59  عالمجمو 
  2الجدول 

جموعتین الضابطة داء الملمصاحب الثنائي لفحص الفروق بین أنتائج تحلیل التباین ا
  .ختبار التفكیر الناقد البعديوالتجریبیة على ا

درجات   مصدر التباین
  الحریة

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  تاالمربع

ف 
  المحسوبة

قیمة 
  االحتمال

  0.001  50.056  1536.49  1536.49  1   )القبلي(المصاحب 
  0.001  17.049  523.42  523.42  1  المجموعة أ
  0.308  1.202  36.89  73. 79  2  )ب(المعد الدراسي 

  0.812  0.210  6.43  12.86  2  )ب*أ(التفاعل 
      30.69  1872.10  61  الخطأ

      60.16  4030.87  67  المجموع
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 :شكالاألاستخدام  -8
 أهـمالشـكل فـي الـنص، وشـرح  لـى رقـمإ اإلشـارةب تتمیز بالوضوح وسهولة القراءة، كما یجـ

  ).1نظر الشكل رقم ا ( .معالمه، وما ترید أن توصله للقارئ
 .شكال والصور إذا كانت تضیف شیئًا جدیداً استخدم األ -
أرقامًا عربیة متسلسـلة حسـب ترتیـب  األشكال، وأعط بأرقامها األشكالأشر في النص إلى  -

 .ظهور لها أول وأ

              
  استراتیجیات التعلم على مقیاس یبین الشكل التفاعل بین الجنس والفرع

  

، ومعبرًا عما ترید توصیله للقارئورقمًا مختصراً  عط كل شكل عنواناً أ -  .، وواضحًا
یـــة كلمـــات مكتوبـــة علـــى الرســـم أحـــورین الســـیني والصـــادي أو رقـــام وبیانـــات الماجعـــل األ -

 .ته بسهولةیمكن قراء بحجمو واضحة،  البیاني
 .اجعل حدود الشكل ضمن حدود الجزء المطبوع من الصفحة فقط -
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 :استخدام المالحق - 9

االختبـــارات، أو االســـتبانات أو : تهـــدف إلـــى تـــوفیر معلومـــات تفصـــیلیة للقـــارئ مـــن حیـــث  
الجــداول الكبیــرة، أو البــرامج المســتخدمة التــي یكــون عرضــها فــي ملحــق أفضــل مــن عرضــها فــي 

ویشــــار للملحــــق فــــي الــــنص مــــن خــــالل اإلشــــارة إلــــى رمــــزه؛ إذ تعطــــى المالحــــق الرمــــوز . نالمــــت
  .في األعمال المكتوبة باللغة اإلنجلیزیة A,B,C...في األعمال العربیة، والرموز....ب،ج،.أ

 )انظر الملحق ب ( وقد تمّ استخدام اختبار الذكاء االنفعالي 

  :االقتباس -10

علـى درجـة مـن ) فكرة ، وجهـة نظـر ( حث أن المادة العلمیة ویستخدم في حال شعور البا  
األهمیة بحیث أن التصرف في وصفها قد یفقدها قیمتها العلمیـة، أي یجـب تقـدیمها كمـا هـي تمامـًا 

  .في المصدر

ویعـود مــا وراء المــزاج إلــى مــا وراء المعرفــة، والــذي ینــتج عــن التنظــیم الــذاتي للمشــاعر والمزاجیــة " 
، وقـال )Mayer  & Stevens, 1994,P,151" ( لفـرد، واألفكـار المرتبطـة بهـا التـي یواجههـا ا
ویعـود التفكیـر مـا وراء المعرفـي إلـى التفكیـر )"  Mayer  & Stevens, 1994( مـایر وسـتیفن 

 ).  P.123" ( عالي الرتبة، والذي یتضمن مراقبة العملیات المعرفیة والتخطیط لها وتقویمها 

  :متن البحث نظام التوثیق في -11

ـى اإلشـــارة إلـــى جمیـــع المصـــادر التـــي تـــمّ االســـتعانة بهـــا خـــالل كتابـــة الرســـالة    ویهـــدف إلــ
عـــدادها ویــتم التوثیـــق فـــي مــتن الـــنص مـــن خــالل ذكـــر االســـم األخیــر للمؤلـــف وســـنة . الجامعیــة وإ

وهنالــك شــكل . فــي قائمــة المراجــع أمــا بــاقي المعلومــات حــول المصــدر، فهــي مدونــة. النشــر فقــط
  :ثیق في النصللتو 

، ثــم ســنة النشــر بــین )المــؤلفین ( یكتــب االســم األخیــر للمؤلــف : التوثیـق فــي بدایــة الجملــة - 1
أشــار، أّكــد، وّضــح، : وعــادة مــا تكــون بعــد بعــض األفعــال، مثــل. قوســین فــي بدایــة الجملــة

ن،   .الخ.....بیّ
ة النشــر بــین ، ثــمّ سـن)المــؤلفین ( یكتــب االسـم األخیــر للمؤلـف : التوثیـق فــي نهایـة الجملــة - 2

 .قوسین في نهایة الجملة
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 الفكرة من عمل واحد لمؤلف واحد

 .وجود ثالثة أنماط للتنشئة األسریة في البیئة العربیة)  2003( أكد الریماوي  بدایة الجملة

 )  2003الریماوي، ( حیث إن هنالك ثالثة أنماط للتنشئة األسریة في البیئة العربیة ........  نهایة الجملة

  

  الفكرة من عمل واحد لمؤلفین 

 .وجود ثالثة مكونات للذكاء االجتماعي لدى األطفال)  2010( أكد قطامي والیوسف  بدایة الجملة

 ) 2010قطامي والیوسف، ( حیث إن هنالك ثالثة مكونات للذكاء االجتماعي لدى األطفال ........  نهایة الجملة

  

  أو خمسة مؤلفین الفكرة من عمل واحد لثالثة أو أربعة 

  :أول مرة تكتب كل األسماء
  ). 2007العتوم، والجراح، وبشارة، ......................... ( 

  :المرات التالیة، تكتب بشكل مختصر
  ). 2007العتوم وآخرون، ........................ ( 

 
  

  الفكرة من عمل واحد لستة مؤلفین فأكثر 

  :تكتب دائمًا ومنذ المرة األولى 
  ). 2011السرطاوي وآخرون، ........................ ( 

 
  

  الفكرة من عمل لمؤسسة 

  :تكتب دائمًا ومنذ المرة األولى 
 ). 2012وزارة التربیة والتعلیم، ........................ ( 
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  أمثلة لتوثیق مرجع دون معرفة اسم المؤلف 

  :تابباستخدام صورة مختصرة عن عنوان المقال أو الك .1
  ). 2013، "دوافع التدین ........................ ( " 

  :نسبة المرجع إلى مجهول .2
 ). 2009مجهول، ....................... ( 

  

  أمثلة لتوثیق اتصال شخصي 

  ). 2013أیار،  12نادیا السرور، اتصال شخصي، ........................ ( 
 ................أّن )  2013یار، أ 12اتصال شخصي، ( وتؤكد نادیا السرور 

  

  أمثلة لتوثیق مرجع ثانوي 

شار إلیه في أبو غزال، ( ویؤكد جرادات   ....................أّن )  2010المُ

  

  :التوثیق في قائمة المراجع -12

ویهـدف إلــى تـوفیر معلومــات حـول المراجــع التـي اســتخدمها الباحـث، حیــث تعـین اآلخــرین   
  .ولة ویسرللوصول إلیها بسه

  .تبدأ قائمة المراجع في الرسالة في صفحة جدیدة - 1
 .افصل المراجع العربیة عن المراجع اإلنجلیزیة في قائمة المراجع - 2

 .ینبغي أن تتطابق المراجع في المتن مع المراجع في قائمة المراجع - 3

 .ال تعطى المراجع أرقامًا تسلسلیة - 4

عــد خمســة فراغــات علــى بدایــة الســطر یبــدأ الســطر الثــاني واألســطر التــي تلیــه للمراجــع ب - 5
 .األول
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المؤلــف، ســنة : ینبغـي أن یشــتمل التوثیــق علــى عناصــر التوثیــق األساســیة بالترتیــب التــالي - 6
النشر داخل أقواس، العنوان، معلومات النشر، ویفصـل بـین كـل منهـا والعنصـر الـذي یلیـه 

 .نقطة

ســــم العائلــــة للمؤلــــف تُرتـــب المراجــــع علــــى اخـــتالف أنواعهــــا حســــب الحــــروف الهجائیـــة ال - 7
األول، وفي حال وجود أل التعریف في اسم العائلة یراعـى التسلسـل دون أخـذ أل التعریـف 

 .بالحسبان 

تعامل األسـماء المركبـة لعائلـة المؤلـف أو المـؤلفین وكأنهـا اسـم واحـد عنـد ترتیـب التسلسـل  - 8
 .الهجائي للمراجع

و الیونسـكو، یأخـذ المرجـع مكانـه منظمة الصحة العالمیـة أ: إذا كان المؤلف مؤسسة، مثل - 9
 .في التسلسل الهجائي حسب الحرف األول من اسم هذه المؤسسة

 .إذا كان ال یوجد مؤلف، ضع عنوان العمل في موقع المؤلف-10

، ضــــع المحــــرر -11   المحــــررین فــــي موقــــع المؤلــــف متبوعــــًا بكلمــــة/ إذا كــــان الكتــــاب محــــررًا
 ). .Eds( أو )  .Ed( ادر اإلنجلیزیة للمص. داخل أقواس) محررون ) / ( محرر (  

ضــع فـي موقــع تــاریخ ) غیــر الــدوریات العلمیـة ( فـي حــال الصـحف والنشــرات والمجـالت -12
  .النشر السنة والشهر والیوم

  .أو قید النشر in pressلألعمال المقبولة للنشر، ضع مكان، تاریخ النشر كلمة  -13
  .مكان تاریخ النشر .n.dكلمة بدون تاریخ أو إذا كان تاریخ النشر غیر متوافر، اكتب -14
، 1إذا كان للدوریـة العلمیـة أعـداد مختلفـة فـي السـنة الواحـدة یبـدأ كـل منهـا بالصـفحة رقـم -15

  .ضع  رقم العدد داخل أقواس بعد رقم المجلد مباشرة
إذا تــــمّ الحصــــول علــــى العمــــل مــــن االنترنــــت، ضــــع عنــــوان اإلنترنــــت فــــي نهایــــة العمــــل -16

  :ع من اإلنترنت، یتم ذلك بكتابة العبارة التالیة في نهایة العملالمسترج
  
  ، من 2005تشرین األول،  15استرجع في .............. 

aasub.htm.-c h p://www.na.edu/tomei/ed711 psy / 
  

  إذا كان المؤلف غیر معروف 
  .ي األعمال العربیة یرتب حسب حرف المیمف" مجهول " 
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 "Anonymous  " في األعمال اإلنجلیزیة یرتب حسب حرفA .  
فــي حــال وجــود أعمــال عــدة منفــردة لــنفس المؤلــف، ترتــب زمنیــًا حســب ســنة النشــر مــن  -17

  .األقدم إلى األحدث
ألعمــال فــي حــال وجــود أعمــال عــدة لــنفس المؤلــف األول فــإن األعمــال المنفــردة تســبق ا -18

  .المشتركة
فـــي حـــال وجـــود أعمـــال عـــدة مشـــتركة لـــنفس المؤلـــف األول مـــع مـــؤلفین مختلفـــین، فـــإن  -19

  .الحرف األول من اسم عائلة المؤلف الثاني یؤخذ باالعتبار ألغراض ترتیب هذه األعمال
عند عدم وجود دار النشر أو سـنة النشـر أو كلتیهمـا، یكتـب المرجـع بـدون تـاریخ أو دار  -20

ســـنة النشـــر غیـــر ( أو ) دار النشـــر غیـــر معروفــة ( حســـب الواقـــع، ویكتـــب بــین قوســـین  نشــر
  ).معروفة 

القــرآن الكــریم أو الحــدیث النبــوي الشــریف أو : ال یوثــق فــي قائمــة المراجــع مصــادر، مثــل -21
  .االتصاالت الشخصیة واإللكترونیة، وتوثق في النص فقط

لبحــوث األصــلیة ولــیس الفهــارس والكشــافات األصــل فــي كتابــة البحــوث االعتمــاد علــى ا -22
  .والملخصات، وعند االعتماد على مرجع ثانوي یجب توثیق المرجع الثانوي ولیس األصلي

عنـد االعتمــاد علــى ملخصــات البحــوث، یجــب اإلشــارة إلــى الملخــص فــي قائمــة المراجــع  -23
 ]    [قوسـین داخـل  Abstractیـتم ذلـك بكتابـة كلمـة ملخـص أو . ولیس إلى البحـث األصـلي

  .بعد عنوان البحث
  .بعد العنوان(  ) الترجمات والطبعات واألجزاء للكتب توضع داخل قوسین  -24
المـؤلفین، وعنـوان / اسـم المؤلـف : التأكد من صحة المعلومات في كل مرجع، من حیث -25

  .البحث ومكان نشره وسنة النشر وصفحات البحث
  :على النحو اآلتي APAنظام  مراعاة الصور العامة للتوثیق حسب -26

  ) المجالت العلمیة مثًال ( عمل منشور في دوریة منتظمة 

 .س س س –عنوان الدوریة، س س، س س س . عنوان المقالة).  2012. ( العائلة للمؤلف األول، اسمه، والعائلة للثاني، اسمه

  س س س یشیر إلى الصفحات  –الرمز س س هو رقم المجلد، والرمز س س س.  
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 )الكتب والتقاریر واألدلة ( عمل غیر منشور بصورة دوریة 

 .الناشر: مكان النشر. عنوان العمل).  2005. ( العائلة للمؤلف، االسم األول

  

  فصل من كتاب محرر: جزء من عمل غیر منشور بصورة دوریة

. ص ص( ، عنوان الكتاب )رر مح( في اسم المحرر عائلته . عنوان الفصل).  1998. ( العائلة لمؤلف الفصل، اسمه
 .الناشر: مكان النشر). س س س  - س س س

  
  عمل منشور في دوریة على االنترنت

 5استرجعت . س س س –عنوان الدوریة، س س، س س س . عنوان المقالة).  2000. ( العائلة للمؤلف ، اسمه
 .........................................، من 2005نیسان، 

  
  العامة لوثیقة على اإلنترنتالصورة 

 ........................، من 2006نیسان،  5استرجعت . عنوان العمل).  2001. ( العائلة للمؤلف ، االسم األول

  

  توثیق الكتب 
  

اسـم المؤلــف أو المــؤلفین یبــدأ باســم العائلــة للمؤلــف األول، ثــم فاصــلة ثــم االســم األول أو   - 1
، ویتبـع ذلــك اســم األحـرف األولــى مـن االســم األ ول والثـاني لــنفس المؤلــف إذا كـان معروفــًا

المؤلف الثاني، والثالث، وبقیة األسماء بنفس الطریقـة، یفصـل بـین أسـماء المـؤلفین بحـرف 
  .الواو في حال المراجع العربیة یلیها نقطة

 .ویتبع السنة نقطة) بین قوسین ( سنة النشر باألرقام العربیة  - 2

ــة اختصــارات، ویكتــب بشــكل یكتــب ال: عنــوان الكتــاب - 3 عنــوان كــامًال كمــا هــو وارد وبــدون أیّ
 .، ویتبع عنوان الكتاب نقطةITALICمائل 

 .مكان النشر ثم نقطتین ثم اسم الناشر یتبعه نقطة - 4
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 توثیق كتاب لمؤلف واحد

 .دار المعرفة: عمان.انعكاسات العولمة على السیادة الوطنیة). 2009( ، حسن، العاید

  
  ترجمتوثیق كتاب م

 . دار الكتب: عمان). إبراهیم الشهابي، مترجم ( المدرسة وتربیة الفكر ).  1998. ( لیبمان، ماثیو

  
  أو بدون مؤلف –توثیق كتاب لمؤسسة 

 .....المؤلف : عمان. مستقبل التعلیم العام في األردن).  2004. ( وزارة التربیة والتعلیم

  
  توثیق فصل من كتاب محرر

: عمان).  124-165. ص ص( ، علم النفس العام )محرر ( في محمد الریماوي . الذاكرة).  2004(  .العتوم، عدنان
 .دار المسیرة

  

  توثیق الدوریات

  .كما هو الحال في مراجع الكتب: اسم المؤلف أو المؤلفین - 1
 .ثم نقطة(   ) سنة النشر داخل أقواس  - 2

ة اختصارات یتبعه نقطة - 3  .عنوان المقال كامًال بدون أیّ

ثم الجزء أو العدد بین ( اسم المجلة التي ظهر فیها المقال ثم فاصلة، ثم رقم المجلد،  - 4
یتبعها فاصلة، ثم أرقام صفحات المجلة ) أقواس في حال كون األجزاء غیر تراكمیة 

 .یتبعها نقطة

 ). Italic( یكتب اسم المجلة ورقم المجلد بخط مائل  - 5

 توثیق بحث في دوریة علمیة

م ذوي االحتیاجات الخاصة في تنمیة االتجاهات یأثر تدریس مساق تعل).  2007. ( نى وبشارة، موفقأبو درویش، م
 385-3،395( 4 )المجلة األردنیة في العلوم التربویة، . نحو المعوقین لدى عینة من طلبة جامعة الحسین بن طالل
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  توثیق بحث في أعمال مؤتمر

الضوابط والمعاییر األخالقیة التي تحكم عمل مؤسسات رعایة المعاقین في . ) 2001. ( البندري، محمد والعتوم، عدنان
 .2001كانون الثاني،  15-17ورقة مقدمة إلى مؤتمر اإلعاقة، جامعة البحرین، المنامةة، . دول مجلس التعاون الخلیجي

  
  توثیق رسالة ماجستیر

القصة في تنمیة الذكاء االجتماعي لدى أطفال فاعلیة برنامج تدریبي مبني على أسلوب ).  2012. ( البنا، سهى
 .جامعة البلقاء التطبیقیة، األردن. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الروضة

  
  

  توثیق أطروحة الدكتوراه

أثر برنامج تدریبي لمهارات التفكیر عالي الرتبة في تنمیة التفكیر الناقد واإلبداعي لدى طالب ).  2003. ( بشارة، موفق
 .رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الیرموك، األردن. شر األساسيالصف العا

  
  توثیق من خالل اإلنترنت

Wau on. K.K. ( 1999, April ). Dealing with anthrax.Teleheaith News, 3(2). Retrieved 
December 16, 2000, from h p://www.telehearlth.net/subscribe/newsle r_5b.html#1 

  إعداد مخطط البحث: یاً ثان

  :مقدمة

وهـــي المرحلـــة التـــي . تســبق عملیـــة إجـــراء البحــث عـــادة مرحلـــة التفكیــر فیـــه والتخطـــیط لــه  
وكتابـة رسـائلهم والحصـول علـى الدرجـة العلمیـة . یواجه فیها حقیقة أن علیهم إكمـال دراسـتهم العلیـا

ت العلیـــا ممارســـة التفكیـــر التـــي یســـتحقونها، وفـــي مرحلـــة التفكیـــر هـــذه ینبغـــي علـــى طالـــب الدراســـا
وهــذا یضــمن تــوافر فرصــة اختیــار . العمیــق، وأن یقــوم بتســجیل أفكــاره، بهــدف العــودة إلیهــا الحقــاً 

  .موضوع سیكون مثیرًا إذا كان من اختیار الطالب
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  :مخطط البحث

یحتاج الباحث إلى إعداد ما یعرف بمخطط البحث بعد أن یكـون قـد حـدد مشـكلته البحثیـة   
ضــوح، وأنهــى مراجعــة شــاملة لــألدب الســابق ذات العالقــة، وصــاغ ســؤاله أو فرضــیته وصــاغها بو 

ویلـــزم الباحــث االطـــالع علـــى مخططــات أبحـــاث أخــرى، ویســـأل نفســـه . البحثیــة المتعلقـــة بمشــكلته
  :العدید من األسئلة، ومنها

شكلة التي أرغب دراستها؟*    ما المُ

شكلة؟ وهل یرتبط بها قضایا ذات ص*    بغة جدلیة؟ما مصدر المُ

شكلة في وقتنا الحاضر؟ ولماذا؟*    ما أهمیة المُ

شكلة؟*    ما الذي یطرحه األدب السابق حول المُ

شكلة؟*    هل تتوافر توجهات نظریة جدیدة حول المُ

شكلة إلى المعرفة الحالیة في *    المعرفي لها؟ المجالما الذي ستضیفه دراسة المُ

شكلة؟هل یسهل الوصول إلى األدب السابق ذي *    الصلة بالمُ

شكلة؟ هل هي منهجیة كمیة أم نوعیة؟*    ما المنهجیة األكثر مناسبة لدراسة المُ

شكلة كمیة أم نوعیة؟*    هل البیانات التي سیتم جمعها لدراسة المُ

شكلة ثبات البحث وصدقه؟*    هل ستضمن المنهجیة المقترحة لدراسة المُ

شكالت التي من المتوقع أن یواجهها *    المجهود البحثي؟ وما اإلجراءات الكفیلة لمواجهتها؟ما المُ
  

  

  

  

هــو الوصــف التفصـــیلي للطــرق واإلجــراءات واالســـتراتیجیات واآللیــات التــي سیســـتخدمها الباحــث لدراســـة : مخطــط البحـــث
شكلة بحثیة، ویحتوي المخطط على مبرر   .أو األسئلة التي یطرحها/ مبررات للفرضیات التي یبنیها الباحث و / مُ
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 عناصر مخطط البحث

  : خلفیة الدراسة، وتحتوي على العناصر اآلتیة: أوال

  .مقدمة تشرح السیاق العام لمشكلة الدراسة .1
  .أو فرضیاتها/مشكلة الدراسة وأسئلتها و .2
 .أهمیة المشكلة .3

 .التعریفات للمتغیرات الرئیسة .4

 .االفتراضات  .5

 .المحددات .6

  .الدراسات السابقة: ثانیاً 

  : تتضمن العناصر اآلتیةو المنهجیة، : ثالثاً 

  .المجتمع والعینة .1
  .األدوات والمواد واألجهزة .2
 . اإلجراءات .3

 .التصمیم والمعالجات اإلحصائیة للبیانات .4
 

  :العنوان

للقارئ فكرة واضـحة ومختصـرة ودقیقـة ومشـوقة عـن مشـكلة الدراسـة المقترحـة؛ أي  یقدمو   
علــى شــكل جملــة إخباریــة، أو علــى یبــین مجتمعهــا ومتغیراتهــا الرئیســة، وقــد یــأتي العنــوان 

شــكل جملــة اســتفهامیة، ویجــب أن یظهــر العنــوان بــاللغتین العربیــة واالنجلیزیــة علــى ورقــة 
  .الغالف

   :المقدمة

ومـن الضـروري أن تبـدأ . تعمل علـى جـذب انتبـاه القـارئ لمشـكلة البحـث واهتمامـه بهـاو    
دراسـة، وعلـى الباحـث أن یضـمن المقدمة بفقرة أو اثنتین تعرضان الوصف العام لمشكلة ال

 :المقدمــــة بعــــض األدبیــــات المنشــــورة فــــي المجــــال المعرفــــي لمشــــكلة الدراســــة مــــن حیــــث
براز الحاجة إلجرائها   .التطورات النظریة وأهمیة الدراسة، وإ
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  ):المتغیرات ( تعریف المصطلحات 

  :تقسم التعریفات إلى نوعین 

ُ : األول    .عنى بالمعنى االصطالحي للمتغیرقاموسي ی

ُ : الثاني عنى بالعملیات واإلجراءات التـي تسـتخدم لقیـاس المتغیـر كمیـًا أو معالجتـه إجرائي ی
  .أو تناوله

  :أو فرضیاتها/مشكلة الدراسة وأسئلتها و

علـــى األدب الســــابق  اً ومكثفــــ اً واســـع اً تتطلـــب الصـــیاغة الدقیقــــة لمشـــكلة البحــــث اطالعـــ  
مـا تكـون صـیاغة  وغالبـاً . مع الظاهرة التي یرغب الباحـث دراسـتها اً ذهنی الً للمشكلة، وتفاع

أو الغـــرض مـــن هـــذه ......تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى(المشـــكلة علـــى صـــورة عبـــارة هدفیـــة 
  ......).الدراسة هو

وتحتـــوى مخططـــات البحـــث التـــي یعـــدها طلبـــة الدراســـات العلیـــا علـــى أســـئلة وفرضـــیات   
ینشــأ عنــه تكــرار ال مبــرر لــه، إذ إن االخــتالف الوحیــد بــین  إحصــائیة فــي آن واحــد، ممــا

أن األســئلة جمــل : األســئلة اإلحصــائیة والفرضــیات اإلحصــائیة فــي مثــل هــذه الحــاالت هــو
ولكنهمــــا متشــــابهان مــــن حیــــث المضــــمون، ومــــن  ،اســــتفهامیة والفرضــــیات جمــــل إخباریــــة

رضـیات إحصـائیة، فعلـى األنسب أن تكون األسئلة بحثیـة ولیسـت إحصـائیة، وأن تكـون الف
فــي تنمیــة االســتعداد االجتمــاعي هــل یــؤثر البرنــامج التــدریبي : ســبیل المثــال یكــون الســؤال

وجــد فــروق ال ت:" نفعــالي لــدى األطفــال؟ هــو الســؤال البحثــي للباحــث، وتكــون الفرضــیةاإل
في االستعداد االجتمـاعي االنفعـالي بـین المجموعـة التـي ) α≥0.05(ذات داللة إحصائیة 

  .هي الفرضیة اإلحصائیة الصفریة" لقت التدریب والمجموعة التي لم تتلق التدریب ت

  :المحددات

علــــى والمعیقـــات التــــي قـــد تـــؤثر علـــى نتــــائج الدراســـة، وقابلیتهـــا للتعمـــیم  وهـــي العوامـــل  
إجــراء الدراســة فــي مدرســة واحــدة لخفــض التكــالیف، أو حتــى تبقــى : مجتمــع الدراســة، مثــل

صــغر حجــم العینــة، أو طــول مــدة الدراســة، أو مــا یتصــل بــأداة جمــع  الدراســة ممكنــة، أو
  .البیانات من عیوب في البیانات وثباتها
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  :أهمیة الدراسة

معرفـة یعد الباحث مخططه البحثي موضحًا مـا هـو متوقـع أن یولـده جهـده البحثـي مـن    
كمـا یتوقـع . سةوتحدید صلة تلك المعرفة بالحالة الراهنة للمعرفة حول مشكلة الدراجدیدة، 

أن یتضــمن مخطــط البحــث المخرجــات المتوقعــة مــن الجهــد البحثــي، والقیمــة العملیــة لهــا، 
  .وكیف ستؤثر هذه المخرجات على الممارسات التربویة ذات الصلة بمشكلة الدراسة

  :مراجعة األدب السابق

وشـــاملة وتمثـــل الخلفیـــة النظریـــة لمشـــكلة الدراســـة، وینبغـــي أن تكـــون المراجعـــة تفصـــیلیة   
هــــذا هــــو الوقــــت المناســــب للحصــــول علــــى . لتــــوفیر الوقــــت فــــي كتابــــة الرســــالة فیمــــا بعــــد

وتعرف المراجعـة القـارئ بمصـادر المعرفـة حـول . المعلومات ولتتعلم من الباحثین اآلخرین
  .المشكلة، والتبریر المقنع لدراسة المشكلة

  

  .ضع البحثاختر الدراسات التي ترتبط ارتباطاً مباشرًا بالمشكلة مو * 
 .ادمج نتائج الدراسات بحیث تكون صلتها بالموضوع واضحة* 

ــــى *  ال یوجــــد رقــــم ســــحري لعــــدد الدراســــات التــــي یــــتم مراجعتهــــا؛ ألن ذلــــك یعتمــــد عل
 .الموضوع وحجم البحوث السابقة ذات الصلة المباشرة

 .افحص بدقة االختالفات في نتائج الدراسات السابقة وتفسیراتها الممكنة* 

ـــة حـــاو *  ل أن تظهـــر المجـــال  البحثـــي الـــذي تراجعـــه بوصـــفه حالـــة بحثیـــة غیـــر مكتمل
 .البحث، وأنه بحاجة إلى المزید من البحث

 .نظم المراجعة حسب النقاط الرئیسة المتصلة بموضوع البحث* 

 .وفر خالصة للمراجعة تبرز النقاط األكثر أهمیة لبحثك* 

 .ت السابقةحدد مكانة بحثك المقترح وموقعة بین الدراسا* 
 

  :المنهجیة

ومـــن المعـــاییر المعروفـــة لوضـــوح منهجیـــة . لكیفیـــة إجـــراء الدراســـة مفصـــالً  اً وتتضـــمن وصـــف  
هـــل یســـتطیع باحـــث آخـــر مـــدرب أن یقـــوم : الدراســـة واكتمالهـــا هـــو اإلجابـــة عـــن الســـؤال التـــالي

لبحــث بــإجراء البحــث المنــوي بحثــه بعــد أن یقــرأ المنهجیــة؟ كمــا تحتــوي المنهجیــة فــي مخطــط ا
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ختیــروا منهــا، واألدوات الدراســة والمجموعــة الكبــرى التــي ا علــى معلومــات عــن المشــاركین فــي
  .والتصمیم واإلجراءات والمعالجة اإلحصائیة

  :المجتمع والعینة

عـــددهم  :مــن حیــث ،ویــرتبط هــذا المكــون بالمعلومــات التــي تخـــص المشــاركین فــي الدراســة   
  .ونسبتهم بالنسبة للمجتمع الكبیر وكیفیة اختیارهم، وخصائصهم، ومكانهم،

  :األدوات  

ــــارات التــــي سیســــتخدمها الباحــــث لجمــــع البیانــــات ذات     وتشــــمل المقــــاییس أو األدوات أو االختب
د علـى أن وظیفـة األداة أو المقیـاس أو االختبـار هـو القیـاس، أي تحویـل یـومن المهم التأك. العالقة

وینبغـي أن تكـون تلـك العینـة ممثلـة . ى قواعـد محـددةإلى أرقام باالعتمـاد علـ) السلوك(الخصائص 
ال أصبحت االستنتاجات المبنیة علیها غیر صحیحة وغیر دقیقـة وقـد یسـتخدم . لمجتمع السلوك، وإ

بحثیـة سـابقة، وفـي مثـل  أعمـالالباحث أدوات ومقاییس واختبارات موجودة، أي طورها آخـرون فـي 
مـــة هـــذه األدوات صـــیلیة ووافیــة حـــول مــدى مالءومـــات تفهــذه الحالـــة علــى الباحـــث أن یعطــي معل

أضـف إلـى ذلـك . لجمع بیانات دراسته، ومدى مالءمتهـا لخصـائص األفـراد المشـاركین فـي الدراسـة
أمـا إذا كانـت األداة مـن . المعلومات عن ثبات األدوات وصدقها وكیفیـة إدارتهـا وطریقـة تصـحیحها

كاملــة عــن إجــراءات وخطــوات بنائهــا، ومــا إعــداد الباحــث فیجــب فــي هــذه الحالــة إعطــاء معلومــات 
  .الذي تقیسه، وكیف سیدلل الباحث على ثباتها وصدقها، وذلك قبل االستخدام النهائي لألداة

  :اإلجراءات

تباعهــا مـــن بدایــة الدراســـة حتـــى نهایتهــا وبالترتیـــب الـــذي جمیـــع الخطــوات التـــي ســـیتم ا وتصــف   
ختیــار المشــاركین فــي صــیلیًا ودقیقــًا بخصــوص اث وصــفًا تفویقــدم الباحــ.تحــدث فیــه هــذه الخطــوات

إن (ا فـي تصـمیم التجـارب الدراسة، إدارة األدوات بما في ذلك متى وكیـف، واإلجـراءات التـي یتبعهـ
جراءاتنجازها ، وإ )وجدت   .المسح إذا كانت الدراسة مسحیة إذا كانت الدراسة شبه تجریبیة، وإ
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  ):إن وجدت( المواد واألجهزة

ـــة والبـــرامج الحاســـوبیة یقـــدم الباحـــث   ویحتـــوي . وصـــفًا مفصـــال بـــالمواد واألجهـــزة والكتیبـــات واألدل
الوصف المفصل على الغرض من استخدام هذه المواد، واإلطـار النظـري الـذي اسـتند إلیـه الباحـث 

  .عند اختیارها أو تطورها

  :التصمیم

ّعـــ  ُ التـــي یضـــعها الباحـــث  رف علـــى أنـــة مجموعـــة الخطـــط واإلجـــراءات واآللیـــات واالســـتراتیجیاتوی
وتختلف خصائص التصمیم للدراسة باختالف الفرضـیات التـي مـن المتوقـع اختبارهـا . لتنفیذ دراسته

أو األســــئلة المتوقــــع إجابتهــــا، وطبیعــــة المتغیــــرات التــــي یــــتم دراســــتها، والمحــــددات التــــي تفرضــــها 
واختبــــار / ته أوویســــاعد التصــــمیم المناســــب الباحــــث علــــى إجابــــة أســــئلة دراســــ. الظــــروف العملیــــة

ــــم التوصــــل إلــــى  االســــتنتاجات . فرضــــیاتها والتصــــمیم یجعــــل الباحــــث أكثــــر ثقــــة ببیاناتــــه، ومــــن ث
  .المتوقعة من تحلیل البیانات

  :تحلیل البیانات

إن فرضــیات الباحــث أو أســئلته هــي المحــدد لنــوع التصــمیم المناســب لجمــع البیانــات وخصائصــه   
ومـــن . الـــخ..........لیـــل اإلحصـــائي المناســـبة للبیانـــاتوالـــذي بـــدوره یفـــرض طریقـــة أو طـــرق التح

ختیــار طریقــة للتحلیــل دون أخــرى، وكیــف یتــأثر هــذا رض أن یبــین مخطــط البحــث لمــاذا تــم االمفتــ
فـي الدراســة، وكیــف ستتشــكل هــذه المجموعــات، ) المعالجــات(عــدد المجموعــات :االختیـار بكــل مــن

اســمي، رتبــي، ( ســتویات قیــاس تلــك المتغیــرات وعــدد المتغیــرات التــي ســیجري تحلیــل بیاناتهــا، وم
  ).فئوي، نسبي

  :قائمة المراجع

یحتـوي مخطـط البحـث علـى قائمــة بـالمراجع األولیـة والثانویـة التـي رجــع إلیهـا الباحـث قبـل وأثنــاء   
وتتعــدد طــرق تنظــیم هــذه القائمــة، إال أنــه ســیتم االلتــزام فــي تنظــیم قائمــة . إعــداده لمخطــط البحــث

ــــات العلیــــــــا فــــــــي كلیـــــــة العلــــــــوم التربویـــــــة فــــــــي جامعــــــــة المراجـــــــع فــــــــي م   خططـــــــات طلبــــــــة الدراســـ
  .الحسین بن طالل حسب ما ورد في الجزء األول من هذا الدلیل
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  :المالحق

المكملـــة للمخطــط، ویضـــاف إلــى مخطـــط البحـــث أو  اإلضــافیةوتحتــوي علـــى جمیــع المعلومـــات   
  .نشأ الحاجة إلى ذلكتعندما 

  كتابة الرسالة: ثالثاً 

  :تكون الرسالة من المكونات الثالثة اآلتیةت   

وتشــــمل صــــفحات العنــــوان، ولجنــــة المناقشــــة، واإلهــــداء، والشــــكر،  :الصــــفحات االبتدائیــــة  ) أ
   .وجدول المحتوى، وقائمة الجداول، وقائمة األشكال، والملخص باللغة العربیة

 -الدراســة مقدمـة الدراســة أو خلفیـة: ویتكـون مــن فصـول الرسـالة الخمســة): المــتن(الـنص    ) ب
  .المناقشة واالستنتاجات والتوصیات-النتائج-الطریقة واإلجراءات -مراجعة األدب السابق

موثقــة / وتشــمل كافـة المراجــع التــي اســتعملها الطالـب فــي كتابــة رســالته: المراجــع والمالحــق) ج
مج وفـق مــا هـو مبــین فـي هــذا الــدلیل، باإلضـافة إلــي المالحـق التــي تشـمل أدوات الدراســة والبــرا

 . والوثائق والجداول اإلحصائیة التفصیلیة والملخص باللغة االنجلیزیة

  

  الصفحات االبتدائیةا                     

  :صفحة الغالف 

  )1انظر النموذج رقم ( : تحتوي صفحة الغالف على ما یأتي  

  . عنوان الرسالة .1
  .االسم الثالثي أو الرباعي لمقدم الرسالة .2
البحث الدراسات العلیا استكماال لمتطلبات الحصول غلى  رسالة قدمت الى عمادة .3

 .درجة الماجستیر في تخصص 

 ).إن وجد ( اسم المشرف والمشرف المشارك .4

 .)الشهر والسنة(تاریخ تقدیم الرسالة بعد إجازتها .5

 .)كموني (أن یكون لون الغالف  .6

 .أن یحتوي الغالف على شعار جامعة الحسین بن طالل .7
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  صفحة لجنة المناقشة

  )2انظر النموذج رقم (  :تحتوي هذه الصفحة على ما یأتي بالترتیب   

  .عنوان الرسالة -
االسـم الثالثـي أو الربــاعي لمقـدم الرســالة والشـهادة الســابقة التـي یحملهــا وتخصصـه واســم  -

  .الجامعة التي منحتها وسنة الحصول علیها
ـــــــة - ـــــــدمت هـــــــذه الرســـــــالة اســـــــتكماًال لمتطلبـــــــات درجـــــــة: العبـــــــارة التالی ـــــــي  ق الماجســـــــتیر ف

 .في جامعة الحسین بن طالل......تخصص

أســماء رئــیس اللجنــة وأعضــائها مــع تــواقیعهم وتخصصــاتهم ومكــان عملهــم، بــدءًا بــرئیس  -
 .ثم أعضاء اللجنة اآلخرین) إن وجد(اللجنة ثم المشرف المشارك 

 ).الیوم والشهر والسنة(تاریخ مناقشة الرسالة .  -
 

  صفحة اإلهداء وصفحة الشكر

ــــذین یهــــدى إلــــیهم أو  یراعــــى    ــــة هــــاتین الصــــفحتین االختصــــار فــــي ســــرد األفــــراد ال فــــي كتاب
  .یشكرون، كما یراعى أن تتصف المادة بدرجة من الموضوعیة وسالمة اللغة

  صفحة جدول المحتوى 

یتم ذكر جمیع العناوین الرئیسة في جسم الرسالة ورقـم الصـفحات، بـدءًا مـن صـفحة اإلهـداء    
  ).3انظر النموذج رقم (ص اللغة االنجلیزیة حتى صفحة ملخ

  ولاصفحة قائمة الجد

وتشــتمل علــى جمیــع الجــداول التــي تتضــمنها الرســالة مــع ذكــر الصــفحات التــي یبــدأ بهــا كـــل  
  ).4انظر النموذج رقم (جدول 

  صفحة قائمة األشكال

بهــا كــل وتشـتمل علــى جمیــع األشــكال التــي تتضــمنها الرســالة مــع ذكــر الصــفحات التــي یوجــد   
   ).5انظر النموذج رقم ( شكل
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  صفحة الملخص

ّعـرف الملخـص علــى أ ُ نـه صـورة مختصــرة وشـاملة تعكـس بدقــة محتـوى الرسـالة بعــدد مـن الكلمــات ی
  )7.6انظر النموذج رقم (  ویشتمل الملخص على العناصر اآلتیة. كلمة 400یقل عن 

 أهداف الدراسة. 
  وخصائصهم الرئیسة) العینة(أفراد الدراسة. 
 متغیرات الدراسة. 
 إجراءات البحث وأدواته وطرق تحلیل البیانات. 
 أهم النتائج واالستنتاجات.  
 أهم القرارات والتوصیات. 
 الكلمات المفتاحیة )keywords(. 

  :والصورة العامة لبدایة الملخص تكون على النحو اآلتي
  
  
  
  

  1نموذج رقم 

  صفحة عنوان الرسالة

  

  

  

  

  

  

  الملخص

، رسـالة ماجسـتیر، عنـوان الرسـالة، باسـم األ، االسـم األول، اسم العائلة لصاحب الرسـالة
  )رتبة المشرف واسمه:المشرف.(2009جامعة الیرموك،

أثر برنامج تدریبي على مهارات التفكیر الناقد في تنمیة التفكیر التأملي لدى طالبات الصف العاشر 
  األساسي

  إعداد 

  ةسهیلة محمد العساسل

  إشراف 

  .................الدكتور 

  ................. –حقل التخصص 
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  2نموذج رقم 

  ة المناقشةصفحة لجن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أثر برنامج تدریبي على مهارات التفكیر الناقد في تنمیة التفكیر التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي

  إعداد 

  سهیلة محمد العساسلة

  2005، جامعة الحسین بن طالل -بكالوریوس معلم صف

لنفس التربوي في ماجستیر في تخصص علم االلمتطلبات  الحصول على درجة  قدمت هذه الرسالة استكماالً 
  .األردن، ربدإ، جامعة الیرموك

  وافق علیها

  رئیساً  مشرفاً .....................................الدكتـور موفـق سلیـم بشارة        
  جامعة الحسین بن طالل، أستاذ مساعد في علم النفس التربوي                

  عضواً .......................................الدكتـور نصـر یوسـف مقابلة        
  جامعة الیرموك، أستاذ مشارك في علم النفس التربوي                

  عضواً .......................................ب الجراحالدكتور عبد الناصر ذیا        
  جامعة الیرموك، أستاذ مساعد في علم النفس التربوي                

  عضواً .........................................الدكتـور محمـد أحمد المومني       
  ة الیرموكجامع، أستاذ مساعد في التربیة االبتدائیة                

  

  م 200   /  /  تاریخ مناقشة الرسالة 
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  3 رقم نموذج

  صفحة المحتوى

  الصفحة  الموضوع
  ج...  ........................................................................................اإلهداء

  د....  ...................................................................................شكر وتقدیر
  هـ...  ...........................................................................المحتوى

  ز....  ......................................................................قائمة الجداول
  ح....  ......................................................................قائمة المالحق

  ط....  ...........................................................................الملخص
  1....  .......................................................................المقدمة: أوالً 
1-..........................................................................................  ....1  
2-............................................................................................  ....8 

 23...........................................................................السابق مراجعة األدب: ثانیاً 

1-............................................................................................  ...26 
2-............................................................................................  ...45 

 34...  ......................................................................الطریق واإلجراءات: ثالثاً 
1-............................................................................................  ...34 
2-............................................................................................  ...36 

 38...  ..................................................................................النتائج: رابعاً 
 56...  ...................................................................المناقشة والتوصیات: خامساً 

1-............................................................................................  ...56 
2-............................................................................................  ...60 

 63...  ...............................................................................المراجع: سادساً 
 72...  ................................................................................المالحق: سابعاً 
 122..  .................................................................ملخص اللغة االنجلیزیة : ثامناً 
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  4 رقم نموذج

  صفحة قائمة الجداول

  ئمة الجداولقا    
  

  الجدول                                                                              الصفحة
قیاس التفكیر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء أفراد الدراسة على م: 1جدول

  48.......... .....................................التأملي البعدي حسب المجموعة 
                                                                           51: ................................................................................2جدول
  54.........: .......................................................................3جدول

  

  5 رقم نموذج

  لصفحة قائمة األشكا

  قائمة األشكال    
  

  الشكل                                                                               الصفحة
  12......................................العالقة بین التفكیر الناقد والتفكیر التأملي : 1شكل
                                                                           25...........................................................................: .....2شكل
  27: ................................................................................3شكل
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  6 مرق نموذج

  ملخص

 أثر برنامج تدریبي على مهارات التفكیر الناقد في تنمیة التفكیر التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي" 
  "  في األردن

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تدریبي على مهارات التفكیر الناقد في تنمیة التفكیر التأملي لدى طالبات 
  تكونــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عینــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن . ردنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــف العاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األساســــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 انالمجموعـة الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة، وقـام الباحثـ: إلى مجموعتین متكـافئتین همـا  طالبة، والموزعة عشوائیاً )  80(
بّقكما بإعداد برنامج تدریبي على مهارات التفكیر الناقد وتطبیقه على المجموعة التجریبیة،  بْ  ُط لي مقیاس التفكیر التأملي القَ

ْعدي على المجموعتین للبرنامج التدریبي في تنمیة التفكیر )  α 05,0 = (أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة احصائیة . والبَ
للتفاعـل بـین )  α 05,0 = (التـأملي وأبعـاده الفرعیـة ، ولصـالح طالبـات المجموعـة التجریبیـة، ولـم یظهـر أثـر دال احصـائیًا 

لدراسي في تنمیة التفكیـر التـأملي وأبعـاده الفرعیـة ، وأوصـت الدراسـة بـإجراء مزیـد مـن الدراسـات البرنامج التدریبي والمعدل ا
  .للتعرف إلى أثر التدریب على مهارات التفكیر الناقد في تنمیة أنماط تفكیر أخرى

  .التفكیر التأملي د،التفكیر الناق ،برنامج تدریبي :لمفتاحیة الكلمات ا
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ABSTRACT  

         Suhilah , AL- Asasleh. Effect of A Training Program for Critical Thinking Skills on 

Developing Reflective Thinking of 10th Female Graders. M. D .Dissertation, Department of 

Educational and Counseling Psychology, Yarmouk University , 2009 (Supervised : Dr. 

Muwafaq Bsharah ).              

       This Study aimed at investigating the effect of a training program for critical thinking 

skills on developing reflective thinking of 10th female graders. Also at finding the effect of 

the interaction between training program and   student academic average on developing 

reflective thinking. The sample of the study included (80) students assigned into two groups , 

an experimental (40) students, and a control group (40) students. Pre and post test of 

reflective thinking was used, also (85) a training sessions based on critical thinking skills that 

the researcher prepared were used 

    The results showed a significant effect of the training program on developing reflective 

thinking and it's subtests (0.05 = α), in favor of the experimental group, but there wasn't a 

significant effect for the interaction between training program and academic average on 

developing reflective thinking and it's subtests (0.05 = α) . The  researcher recommends to do 

more studies about the effect of a traing program for critical thinking skills on developing 

other patterns of thingking . 

Key words :( A Training Program , Critical Thinking , Reflective Thinking).  
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  مشكلة الدراسة واهمیتها: األولالفصل 

كمـا یتضـمن ،  والتعریفـات اإلجرائیـة أهـدافهاهمیتهـا و بحیث یشمل على المقدمـة ومشـكلة الدراسـة وأ
  . مبررات إجراء الدراسة وافتراضاتها وحدودها

  خلفیة الدراسة: الفصل الثاني

إضـــافة ، حیـــث تتـــیح للقـــارئ فهـــم النتـــائج والمناقشـــة، وتشـــمل خلفیـــة كافیـــة عـــن موضـــوع الرســـالة
  .للدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة

  الطریقة واإلجراءات :الفصل الثالث

وتحتــوي علــى التفاصــیل الدقیقــة للقــارئ بحیــث تمكنــه مــن إعــادة الدراســة فــي ظــل ظــروف مشــابهة 
باإلضــــافة إلــــى وصــــف . لإلجــــراءات المســــتخدمة فیهــــا وبــــإجراءات مماثلــــة تمامــــاً ، تمامــــا لظروفهــــا
جراءاتها، وأدواتها، ومجتمعها، وعینتها، تصمیم الدراسة   .اتها وتحلیلهاوكیفیة تنظیم بیان، وإ

  النتائج: الفصل الرابع

وتــوفیر البیانــات اإلحصــائیة ، ویتضــمن عــرض النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا مــن الدراســة الحالیــة
كمـا ینبغـي تـوفیر . الوصفیة مـن متوسـطات حسـابیة وانحرافـات معیاریـة أو تكـرارات أو نسـب مئویـة

وتــنظم النتــائج عــادة وفــق تسلســل أســئلة . ااالختبــارات اإلحصــائیة المســتخدمة ومبــررات  اســتخدامه
  . الدراسة أو فرضیاتها

  مناقشة النتائج والتوصیات :الفصل الخامس

ویتضمن مناقشة مجموعات النتائج التي تم التوصل إلیها مـن خـالل التعلیـق علـى النتـائج وشـرحها 
  :وینصح في إعداد هذا الفصل ما یأتي

  وفر خالصة للنتائج. 
 وال تكررها، جوضح المعنى للنتائ. 
 وأن . وذلــك بمقارنتهــا مــع الدراســات الســابقة أو النظریــات الموجــودة، وضــح نتــائج الدراســة

 . تأخذ باالعتبار محددات الدراسة وافتراضاتها وحجم عینتها وأدواتها وتصمیمها
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  ًمــن خــالل شــرح جوانــب  وضــح إمكانیــة تحســین دراســتك مــن قبــل بــاحثین آخــرین مســتقبال
 .القصور فیها

 تستخدم العبارات السببیة في شرح نتائجك إذا كانت دراستك حسب المنهج االرتباطي ال. 
  ًفي ضوء النتائج اقترح األبحاث والدراسات التي ینبغي القیام بها مستقبال. 

  

  :قائمة المراجع

 اإلیهـمراعیـًا القواعـد التـي تـم اإلشـارة ، ثبت جمیع المراجع التي تـم االسـتعانة بهـا فـي كتابـة رسـالتك
  .في هذا الدلیل

  : المالحق

حیث یمكن وضعها في ملحـق خـاص فـي ، وتحتوي على تفصیالت ومواد ال یتسع لها متن البحث
  :ومن األمثلة على ذلك، نهایة البحث وبعد قائمة المراجع

 االختبارات والمقاییس المستخدمة. 
 البرنامج التدریبي. 
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