جامعة القدس المفتوحة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

برنامج ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي

دليل إعداد الرسائل العلمية
واإلشراف عليها

قننه لبيئة الجامعة ونظامها
أ .د .محمد أحمد شاهين
0202

1

مقدمة:

تعتمد كليات الدراسات العليا في الجامعات العربية وفي غيرها من جامعات العالم أدلة خاصة

بالبحوث والدراسات العليا تكون مهمتها إرشاد الطلبة ،وتوجيههم نحو استخدام قواعد البحث العلمي،
وقيمه في تناول المشكالت والقضايا مدار البحث .وتتناول هذه األدلة في الغالب أمو ار وقضايا تتعلق
بكيفية تحديد مشكلة البحث ،ومعالجتها وبلورتها ،ومنهجية البحث المالئمة لدراستها ،فضال عن

التعريف باألدوار األساسية لكل من الطالب الباحث والمشرف األكاديمي في إعداد كل فصل من

فصول الرسالة ،وتقويم ما يجري إنجازه من العمل أول بأول تمهيدا إلجازته واق ارره .وفي ذلك ما يسهم

في تشكيل و /أو تحسين مهارات التفكير والبحث العلمي ،وتعزيز قيمه وأخالقياته كاألصالة والدقة

والموضوعية واألمانة العلمية .ويجئ اهتمام جامعة القدس المفتوحة بالبحث العلمي وتطوير مهاراته

لدى طلبة الدراسات العليا ،انطالقا من إيمان الجامعة بأن البحث بأدواته ومنهجيته هو المدخل

الحقيقي إلنتاج المعرفة الجديدة ،واغناء المعرفة القائمة ،والوصول إلى الحقيقة في القرن الحادي
والعشرين الذي يوصف بأنه عصر المعلوماتية ،والثورة الرقمية ،والتقانة والعولمة ،وتشابك المصالح
والصراعات الثقافية والقتصادية بين الشعوب في العالم.

وانطالقا من السعي الجاد في ترجمة رؤية جامعة جامعة القدس المفتوحة في الرتقاء بمخرجات

البحث العلمي للرسائل العلمية على مستوى الماجستير ،قدم هذا الدليل الذي يتضمن عرضا مفصال
لعدد من الموضوعات ذات العالقة بعمليات واجراءات إعداد الرسائل العلمية ،شملت التعريف

بمعايير بناء فصولها ،وما تشتمل عليه من عناصر وتفرعات ،فضال عن التعريف بأسلوب التوثيق

الدولي للمصادر والمراجع من الكتب والدوريات العربية واألجنبية ،وكيفية توثيق القتباسات،

والمواصفات الخاصة بكتابة تقرير الرسالة ،وتوضيح أدوار كل من الطالب والمشرف في بنائه،

ومراحل إق ارره ،وآليات مناقشته واجازته من اللجان المتخصصة.

وتأمل الجامعة أن يكون الدليل مرجعا لطلبة الدراسات العليا في برنامج الماجستير ،وأن يفيد

الزمالء األساتذة المشرفين على الرسائل العلمية ،والزمالء الذين يدرسون مناهج البحث العلمي،

وحلقات البحث في التخصصات األكاديمية للطلبة الملتحقين ببرامج الماجستير في الجامعة ،وكذلك

العاملين في مراكز البحث العلمي .ويتوقع أن ُيسهم هذا الدليل المرجعي في تحقيق األهداف
والتطلعات التي تسعى إليها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة ،التي تتمثل فيما
يأتي:
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 .1تزويد طلبة الدراسات العليا وأساتذتهم بخبرات نظرية واجراءات عملية ترشدهم إلى ُسبل مالحقة
المعرفة في مصادرها المختلفة ،والعمل على إنتاجها و /أو إغناء منظومة المعرفة الكلية ببعض
نتائج البحوث العلمية.

 .2تكوين فهم مشترك بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة حول منهجية إعداد الرسائل
العلمية ومعايير بناء فصولها وتنظيمه ،وما يتطلب ذلك من عمليات التأليف والعرض والتوثيق
والتقويم.

 .3تدريب طلبة الدراسات العليا على إجراءات وضع تصورات مناسبة لمشروعات الرسائل أو
األطاريح .وكيفية إعدادها بصورة كاملة ،والعتماد في ذلك على قدرات الطلبة الذاتية ،ومدى
توظيفهم لإلرشادات والمعايير المقترحة المتعلقة بهذا الشأن.

 .4تعميق وعي طلبة الدراسات العليا بالتجاهات الحديثة في البحث العلمي ،واإلسهام في تنمية

اتجاهات إيجابية نحو البحث في مجالت الحياة المختلفة.

 .5الرتقاء بمستوى التنسيق لدى كل من طلبة الدراسات العليا ،والجهات المسؤولة عن النظر في

المشاريع البحثية واقرارها ،واجراءات إعداد الرسائل العلمية ،ومناقشتها واجازتها من لجان الدراسات

العليا ،وعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة.

 .6األخذ بتوجهات الجامعة ،وسعيها نحو تطوير برامجها الدراسية عامة ،وبرامج الدراسات العليا
خاصة ،واألخذ بمعايير الجودة والتميز في إعداد الطلبة وتزويدهم بمهارات التفكير والبحث العلمي.

 .7اإلسهام في ترجمة أبرز أهداف الجامعة ممثلة في الجهود الصادقة والجدية في صنع وتطوير
جزء من المعرفة المكلفة أصال بحمايتها ،ونشرها ،ول شك أن تحقيق هذا الهدف يستدعي مزيدا من

الضبط والتحكم في البحث عملية ونتاجا في آن واحد.

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

إنجاز كل خطوة من خطوات إعداد رسائلهم ،في ضوء المعايير المتعلقة بإنجاز كل مرحلة من

مراحل البحث ،سواء أكان ذلك على مستوى إعداد المخططات ،أم على مستوى إعداد الرسائل بصورة
نهائية ،إذ يرشد الدليل الطالب إلى كيفية تناول كل عنصر من عناصر فصول الرسالة ،مع شرح

واف لكل عنصر وتناوله بطريقة علمية معيارية ،تجنبه الحشو والتكرار والفوضى في البناء والعرض
والمعالجة الذي تحفل به كثير من الرسائل العلمية.

ويمكن القول إن أهم ما يميز هذا الدليل عن غيره من األدلة المماثلة وجود منظومة معايير

تضبط كل مكون من مكونات البحث من حيت الكم والكيف ،وأسلوب التناول ،فضال عن اعتماد
3

النظام العالمي ( (APAفي توثيق القتباسات والمعلومات؛ ألنه نظام يتسم بالسهولة والدقة في

الستخدام ،سواء أكان التوثيق في متن الرسالة أم في قائمة المراجع .ويتوقع أن يسهم التزام طلبة

الدراسات العليا بما جاء في هذا الدليل من معايير وارشادات ونماذج توضيحية ،وتوظيفها في أثناء
إعداد الرسائل واألطاريح ،في تحسين أدائهم في البحث ،ويرقى بمستوى إنتاجهم العلمي.

واعترافا بالفضل ،فإن الجامعة تثمن جهود جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،التي أعدت هذا

الدليل ،وأعطت اإلذن بالستفادة منه واستخدامه بعد تقنينه لنظام الجامعة وبيئتها.
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الجزء األول
معايير تصميم الصفحات األولى للرسالة
 .2معايير تصميم صفحة الغالف الخارجي (:)Title Page
يكتب في يمين أعلى رأس الصفحة جامعة القدس المفتوحة ،وتحتها عبارة عمادة الدراسات العليا

والبحث العلمي .يوضع إلى يسار هذه العبارة شعار جامعة القدس المفتوحة .ثم يكتب عنوان الرسالة
باللغة العربية بالخط ( )Simplified Arabicوبحجم ( ،)bold 18وباإلنجليزية بالخط ( Times New

 )Romanوبحجم ( ،)bold 16ثم أسفل العنوان كلمة إعداد وتحتها اسم الطالب .ويكتب حقل

التخصص بعبارة في أسفل الصفحة" قدمت هذه الرسالة استكمال لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في التخصص ،ثم تحتها جامعة القدس المفتوحة (فلسطين) ،وأسفل صفحة الغالف مكان

المناقشة وتاريخها باليوم والشهر والسنة .وذلك كما في األنموذج اآلتي:
جامعة القدس المفتوحة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

عنوان الرسالة باللغة العربية
عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية
إعداد

------------قدمت هذه الرسالة استكماالا لمتطلبات درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي
جامعة القدس المفتوحة (فلسطين)
آذار 0229
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 .0معايير تصميم صفحة العنوان الرئيسة (الغالف الداخلي):
تضم هذه الصفحة اسم الجامعة ،وتحته عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،ويكتب عنوان

الرسالة باللغة العربية بالخط ( )Simplified Arabicوبحجم ( ،)bold 18وباإلنجليزية بالخط ( Times

 )New Romanوبحجم ( .)bold 16وتحت العنوان مباشرة تكتب كلمة إعداد الطالب ،وتحتها اسم

الطالب رباعيا ،وتحته كلمة بإشراف وتحتها اسم المشرف والمشرف المشارك ثالثيا (إن وجد(،

وتكتب أسفل الصفحة عبارة( :قدمت هذه الرسالة استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

في التخصص( ،ثم تحتها جامعة القدس المفتوحة (فلسطين) ،ثم تاريخ المناقشة باليوم والشهر
والسنة .كما في األنموذج اآلتي:
جامعة القدس المفتوحة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

عنوان الرسالة باللغة العربية
عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية
إعداد:

-------------بإشراف:

--------------قدمت هذه الرسالة استكماالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي
جامعة القدس المفتوحة (فلسطين)
آذار 0229
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 .3معايير تصميم صفحة قرار لجنة المناقشة:
تضم هذه الصفحة العناصر اآلتية مرتبة من أعلى إلى أسفل :عنوان الرسالة باللغة العربية

وتحته عنوان مكافئ باللغة اإلنجليزية .ثم كلمة إعداد ،وتحتها اسم الطالب رباعيا ،وتحته كلمة

بإشراف ،واسم المشرف ثالثيا .تكتب عبارة نوقشت هذه الرسالة ،وأجيزت بتاريخ( :اليوم ،والشهر،
والسنة) ،ثم تكتب أسماء أعضاء لجنة المناقشة مرتبة بدءا برئيس اللجنة وهو المشرف ،ثم المشارك

إن وجد ،ثم أسماء ثالثة أعضاء بمن فيهم الممتحن الخارجي ،مرتبة بحسب رتبهم األكاديمية ،وازاء
كل عضو الجامعة أو المؤسسة التي يعمل فيها ،وفراغ للتوقيع ،كما في األنموذج اآلتي:

المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي لدى
العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية
Psychological Immunity as an Intermediate Variable between
Psychological Stress and Emotional Balance among Females
Working in the Palestinian Security Forces
إعداد:

فلسطين إبراهيم مصطفى جبريني
بإشراف:
األستاذ الدكتور محمد أحمد شاهين
نوقشت هذه الرسالة وأجيزت في 0202/08/22م
أعضاء لجنة المناقشة

األستاذ الدكتور.............

جامعة ...........................مشرفا ورئيسا..............

األستاذ الدكتور.............

جامعة ...........................عضوا .....................

األستاذ الدكتور.............

جامعة ...........................عضوا .....................

9

 .4معايير تصميم صفحة التفويض:
تتضمن صفحة التفويض النص اآلتي :أنا الموقع أدناه )اسم الطالب /الطالبة رباعيا(؛ أفوض/

جامعة القدس المفتوحة ،..............وأقر بأنني ،........ثم توقيع الطالب /الطالبة وتاريخ
التفويض .وفق األنموذج المستل من رسالة أحد الطلبة.

أنا الموقع أدناه .............................؛ أفوض /جامعة القدس المفتوحة بتزويد نسخ من
رسالتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص ،عند طلبهم بحسب التعليمات النافذة في

الجامعة.

وأقر بأنني قد التزمت بقوانين جامعة القدس المفتوحة وأنظمتها وتعليماتها وق ارراتها السارية المعمول

بها والمتعلقة بإعداد رسائل الماجستير عندما قمت شخصيا بإعداد رسالتي الموسومة بـ:

" ،"...........................وذلك بما ينسجم مع األمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة
الرسائل العلمية.
السم........................... :

الرقم الجامعي................... :
التوقيع.......................... :

التاريخ2121/.../... :م
 .5معايير تصميم صفحة اإلهداء:
تتضمن هذه الصفحة :عبارات ومعاني تحمل تقدي ار لمن كان له الفضل في تشجيع الطالب

على مواصلة الدراسة من أهله وذويه وآخرين .وتختم الصفحة باسم الطالب /الطالبة ،ثم تكتب
عبارات اإلهداء بالخط المعتمد في كتابة متن الرسالة ،ول يستخدم سوى الخط ذاته ،كما في

األنموذج المستل من رسالة الطالب_____________:

إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ،ونصح األمة ،إلى نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إلى روح والدي الحبيب رحمه الله ،والى والدتي الحبيبة نبع الحنان والحب امد الله في عمرها.

إلى زوجتي الغالية رمز الوفاء واإلخالص ،والى أبنائي قرة عيني ،والى إخوتي وأخواتي ،إلى جميع
األحبة من األهل واألصدقاء والى جميع محبي العلم والمعرفة أهدي ثمرة جهدي هذا.
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الباحث

معايير تصميم صفحة الشكر والتقدير:
تتضمن هذه الصفحة فقرة يعبر فيها الطالب /الطالبة عن الشكر لله على توفيقه في إنجاز

العمل ،وفقرة أو فقرتين تتضمن عبارات تحمل الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور المشرف على ما قدم

من أشكال النصح واإلرشاد والتوجيه ،وأشكال العون الفني ،والمتابعة الحثيثة إلنجاز الرسالة بالصورة

التي جاءت عليها .ثم شكر وتقدير ألعضاء لجنة المناقشة بفقرة تتضمن أسماءهم ،ورتبهم

األكاديمية ،وما قدموه من مالحظات ومقترحات أسهمت في تحسين مستوى الرسالة .وذلك كما في

األنموذج المستل من رسالة أحد الطلبة.

شكر وتقدير
الحمد لله على توفيقه ،والصالة والسالم على خير األنام سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد ،فال يسعني ،وقد انتهيت من إعداد هذه الرسالة ،إل أن أرد الفضل إلى أهله ،فأتقدم بعظيم

الشكر والعرفان إلى أستاذي العالم الجليل األستاذ الدكتور صاحب الفراسة ،والنظرة العميقة الثاقبة،
والقريحة الوقادة ،الذي عكس بطيب أصله وكرم أخالقه كل معاني العلم ،والخلق والذوق الرفيع،

فأعطاني من وقته الكثير ،وسعدت بصحبته ،وشرفت بالعمل معه ،وأفدت من علمه ،ووسعني في

أوقات راحته ،فقد كان ناصحا أمينا حريصا على شحذ همتي بالقوة والعزيمة ،فكان لنصائحه
وملحوظاته السديدة المبدعة أكبر األثر في إتمام هذا العمل ،داعية الله أن يمد في عمره ،ويمنحه

الصحة والعافية ،وأن يجعل ما بذله من جهود في خدمة الطلبة الباحثين في ميزان حسناته ،فلك

مني يا أستاذي تحية إجالل واكبار .وأتقدم بوافر الحترام والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة المناقشة
األستاذ الدكتور ،.....................واألستاذ الدكتور ،....................واألستاذ الدكتور
 ،.................والدكتور ،....................على ما قدموه من جهود طيبة في قراءة هذه

الرسالة ،واثرائها بمالحظاتهم القيمة فجزاهم الله عني خير الجزاء.
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الباحث

 .6معايير تنظيم صفحة "قائمة المحتويات":

يجري تنظيم الموضوعات في القائمة بتسلسل وفق ورود الموضوعات في متن الرسالة ،ويراعى

في ذلك التطابق التام بين عنوان الموضوع في القائمة والمتن ،ويراعى في ترتيب عناصر الفصل
الواحد عدد العناصر ،ومكان كل عنصر في الفصل ،ويراعى أيضا التطابق التام في ترقيم
الصفحات الخاصة بكل بعد من أبعاد القائمة مع ترقيمها في المتن .وذلك كما في األنموذج اآلتي:
قائمة المحتويات
الصفحة

الموضوع

قرار لجنة المناقشة

ب

التفويض

ج

الشكر والتقدير

ه

قائمة المحتويات

و

قائمة األشكال

ح

د

اإلهداء

ز

قائمة الجداول

ط

قائمة المالحق

ك

الملخص باللغة العربية

ص_ص

الملخص باللغة اإلنجليزية

الفصل األول :خلفية الدراسة ومشكلتها
المقدمة
مشكلة الدراسة

أسئلة الدراسة و /أو فرضياتها
أهداف الدراسة

أهمية الدراسة

حدود الدراسة ومحدداتها

التعريفات الصطالحية واإلجرائية لمتغيرات الدراسة
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة

ص_ص

أول :األدب النظري

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

(بدون عنوان منفصل للتعقيب)

الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات

ص_ص

منهجية الدراسة

مجتمع الدراسة

عينة /أفراد الدراسة

أدوات الدراسة

صدق األدوات وثباتها
تصميم الدراسة ومتغيراتها

ص_ص

إجراءات تنفيذ الدراسة

المعالجات اإلحصائية

الفصل الرابع :نتائج الدراسة

ص_ص

النتائج المتعلقة بالسؤال األول

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ... ،وهكذا

الفصل الخامس :تفسير النتائج ومناقشتها
تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتها

تفسير نتائج السؤال الثاني ومناقشتها ... ،وهكذا

التوصيات والمقترحات

ص_ص

المراجع باللغة العربية

المراجع باللغة اإلنجليزية
مالحق الرسالة

* يقصد بذلك أدوات الدراسة قبل وبعد التحكيم ،وقائمة المحكمين ،وأي مرفقات
ذات عالقة وضرورية.
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 .7معايير تصميم صفحة "قائمة الجداول"

تنظيم الجداول يجري فيه عرض بيانات كثيرة في حيز قليل ،وتنظم البيانات الرقمية رأسيا وأفقيا

في الجدول بحسب نوع التحليل اإلحصائي المستخدم ،ومنه يستطيع القارئ إجراء المقارنات

واستخالص المعلومات ،واستيعاب األهداف المتوخاة من وضع الجدول في المتن ،وعالقة ذلك

بأسئلة الدراسة وفرضياتها .إذ يجري ترويس قائمة الجداول تحت عناوين متسلسلة وفق ورودها في

الرسالة ،حيث يكتب عنوان الجدول كما هو في المتن تماما ،كما في األنموذج المستل من أطروحة

أحد الطلبة.
الجدول
1.2

قائمة الجداول
موضوع الجدول

الصفحة

إجمالي العامالت في األجهزة األمنية حسب التسلسل الرتبي لهن

44

2.2

إجمالي توزيع العامالت في األجهزة األمنية وفق المؤهل العلمي

45

3.2

إجمالي توزيع العامالت في األجهزة األمنية وفق الفئة العمرية

45

4.2

إجمالي توزيع العامالت في األجهزة األمنية وفق الحالة الجتماعية

46

1.3

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

64

2.3

قيم معامالت ارتباط الفقرات مع البعد والدرجة الكلية لمقياس المناعة النفسية

67

3.3

قيم معامالت ارتباط الفقرات مع البعد والدرجة الكلية لمقياس الضغوط النفسية

68

4.3

قيم معامالت ارتباط فقرات لمقياس التزان النفعالي

69

5.3

معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لمقاييس الدراسة

71

6.3

درجات احتساب مستوى كل مقياس من مقاييس الدراسة

72

1.4
2.4
3.4

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لكل مجال من مجالت مقياس المناعة

النفسية وعلى المقياس ككل مرتبة تنازليا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لكل مجال من مجالت مقياس الضغوط
النفسية وعلى المقياس ككل مرتبة تنازليا
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لكل مجال من مجالت مقياس التزان
النفعالي وعلى المقياس ككل مرتبة تنازليا

77

78

79

4.4

معامالت الرتباط بين متغيرات الدراسة (ن=)321

81

5.4

نتائج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية

81

...

...............................

...
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 .8تصميم صفحة "قائمة األشكال"

يجري تنظيم األشكال في القائمة بحسب تسلسلها في متن الرسالة وتعطى عناوين األشكال في

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

الشكل

الصفحة

1

تصنيفات المناعة النفسية

18

2

أبعاد المناعة النفسية

21

3

مراحل الضغوط النفسية

29

4

مجالت الضغوط النفسية

32

5

مظاهر النفعالت النفسية

37

6

أبعاد التزان النفعالي

41

7

العالقة بين متغيرات الدراسة

43

8

المسار التخطيطي للنموذج المقترح

73

9

نموذج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة للنموذج

81
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 .9معايير تصميم صفحة "قائمة المالحق":
تروس القائمة بعنوان قائمة المالحق ،وتنظم المالحق تحت عناوين متسلسلة ومطابقة تماما كما

هي في المتن ،حيث يجري ترقيم قائمة المالحق هجائيا )أ ب ت ث( ،..وتنظم المالحق في القائمة
كما في المثال المستل من رسالة أحد الطلبة.
قائمة المالحق
عنوان الملحق

الرقم

الصفحة

أ

أدوات الدراسة قبل التحكيم

131

ب

قائمة المحكمين

138

ت

أدوات الدراسة بعد التحكيم (الصدق الظاهري)

139

ث

أدوات الدراسة بعد إجراء فحص الخصائص السيكومترية

146

ج

كتاب تسهيل المهمة

152
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الجزء الثاني
أ .معايير كتابة الملخص باللغة العربية:

يتضمن عنوان الرسالة ،واسم الطالب والمشرف ،والسنة التي أجيزت فيها الرسالة ،ثم كلمة ملخص.

ثم بيان الهدف وفقرة تصف إجراءات جمع البيانات ومعالجتها ،وعينة الدراسة ،واألدوات ،وفقرة تبين

أبرز النتائج وفق أسئلة الدراسة ،وفرضياتها .ويمكن إضافة توصية رئيسة مهمة ومختصرة في نهاية

الملخص إذا كان ذلك ضروريا ،ويراعى أل يزيد على ( )351كلمة ،ونوع الخط ()Simplified Arabic
بحجم ( ،)14ويفضل أل يزيد عدد الكلمات المفتاحية عن ( )7كلمات .وفيم يلي األنموذج المستل من

رسالة الطالبة فلسطين جبريني.

المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية
الفلسطينية

إعداد :فلسطين إبراهيم جبريني
بإشراف :أ .د .محمد أحمد شاهين
0202
ملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفسية والتزان النفعالي لدى العامالت في
األجهزة األمنية الفلسطينية في المحافظات الشمالية .استخدم المنهج الرتباطي بأسلوب تحليل المسار ،وطبقت
مقاييس الدراسة على عينة عشوائية طبقية ،ضمت ( )321من العامالت في هذه األجهزة في العام 2121/2119م.
أظهرت النتائج أن مستوى المناعة النفسية كان مرتفعا ،وكذلك الحال لمجال "المواجهة التكيفية" ،بينما جاء مستوى

مجالي :الحتواء ،وتنظيم الذات بتقدير متوسط .وبينت النتائج أن مستوى الضغوط النفسية ومجالتها كافة كان

متوسطا ،وجاءت الضغوط القتصادية أول ،بينما كانت الضغوط الوظيفية أخي ار .كما أظهرت النتائج أن مستوى
التزان النفعالي ومجالته كافة كان متوسطا ،وجاءت المرونة النفعالية أول ،بينما جاءت المواجهة النفعالية أخي ار.

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين متغيرات الدراسة الثالثة ،وبهذا فقد تحقق شرط

اختبار النموذج ،في وجود مسار بين الضغوط النفسية والمناعة النفسية ،ووجود مسار بين المناعة النفسية والتزان
النفعالي ،ووجود مسار بين الضغوط النفسية والتزان النفعالي .وقد جاءت قيمة التأثير غير المباشر للضغوط

النفسية على التزان النفعالي ( ،).159-وهذا يدل على أن المتغير الوسيط أسهم في خفض العالقة بين الضغوط
النفسية على التزان النفعالي .وبناء على هذه النتائج ،يمكن القول إن التأثير يختلف عن الصفر في وجود المتغير

الوسيط ،وبالتالي فإن المتغير الوسيط (المناعة النفسية) تُعد وسيطا جزئيا للعالقة بين المتغير المستقل (الضغوط
النفسية) والمتغير التابع (التزان النفعالي).
الكلمات المفتاحية :المناعة النفسية ،الضغوط النفسية ،االتزان االنفعالي.
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: معايير كتابة الملخص باللغة اإلنجليزية.ب

 ويراعى التطابق بينه وبين الملخص بالعربية من،تجري كتابة الملخص كما هو في العربية

)351(  وكذلك من حيث الطول بحيث ل يزيد على، وأسلوب العرض،حيث المكونات والتسلسل

 ويكون نوع.)Past(  وليس الماضي،)Present(  ويكون الملخص بإلنجليزية بلغة الحاضر،كلمة

 كما األنموذج،) بحجم أقل درجتين مقارنة بنظيره في اللغة العربيةTimes New roman( الخط
. فلسطين جبريني:المستل من رسالة الطالبة
Psychological Immunity as an Intermediate Variable between Psychological
Stress and Emotional Balance among Females Working in the Palestinian
Security Forces
Preparation: Falastine Ibrahim Jebreene
Supervision: Prof. Mohammed Ahmed Shaheen
2020
Abstract
The study aims to identify psychological immunity as an intermediate variable
between psychological stress and emotional balance among females working in the
Palestinian security forces in the northern governorates, and to investigate the level of
each variable, due to age group, marital status, educational qualification, experience,
and job rank. The study uses the path analysis method, by appling the study scales on
a stratified random sample, includes 320 female workers in the year 2019/2020. The
results show that the level of psychological immunity was high; as was the case in the
field of "adaptive confrontation", while the level of the two domains: containment and
self-management came with a moderate rating. The results show that the levels of
psychological stress and all its fields were moderate, where economic pressures came
first, while job pressures were last. The results also show that the levels of emotional
balance and all its domains were moderate, where emotional flexibility came first,
while emotional confrontation came last. The results show that there is a statistically
significant correlation between the three study variables, and thus the condition of
testing the model was fulfilled, in the presence of a pathway between psychological
stress and psychological immunity, the existence of a path between psychological
immunity and emotional balance, and the presence of a path between psychological
stress and emotional balance. The value of the indirect effect of psychological stress
on emotional balance came .159-, and this indicates that the effect differs from zero in
the presence of the mediating variable, and therefore the psychological immunity is a
partial mediator of the relationship between psychological stress and emotional
balance.
Key words: Psychological Immunity, Psychological Stress, Emotional Balance.
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الجزء الثالث
معايير كتابة فصول الرسالة وعناصرها
تتضمن الرسالة عددا من الفصول على النحو اآلتي:

الفصل األول

خلفية الدراسة ومشكلتها
 .2معايير كتابة المقدمة:
 -تستهل المقدمة بفقرة مدخلية من إنشاء الطالب تمثل تصوره ورؤيته للمشكلة في إطار التخصص.

 يجري الحديث بالمجمل عن المتغير التابع األول ثم الثاني ،وهكذا بما ل يزيد على ( (3-2فقراتلكل متغير بحيث تتضمن الفقرات الخلفية النظرية ،وربطها بالمشكلة مدار البحث ،وتدعيم ذلك
بنتائج دراسات وبحوث سابقة ذات صلة ،مع مراعاة توثيق األفكار والمعلومات بحسب مصادرها.

 يجري التمهيد للحديث عن المتغيرات المستقلة في ضوء عالقتها المنطقية بالمتغير /المتغيراتالتابعة وتدعيم ذلك بنتائج دراسات سابقة ،وأفكار خبراء ومتخصصين.

 إغالق المقدمة بفقرة تعكس توقعات الطالب الباحث بأن تناول متغيرات الدراسة قد يسهم فيمعالجة جوانب مشكلة البحث مدار التناول.
 .0معايير وصف المشكلة:

تجري بلورة المشكلة بوصف مدى إحساس الطالب الباحث بها ،وابراز اإلشكاليات المتعلقة

بالمتغيرات التابعة تارة ،وبالمستقلة تارة أخرى ،وتدعيم ذلك بنتائج دراسات وبحوث ذات عالقة

أجريت في البيئة الفلسطينية ،فضال عن الستناد إلى وقائع مؤتمرات ،وورش عمل محلية ونتائج
اختبارات وطنية ،وما قدم من أفكار من خبراء ومؤلفين في مجال المشكلة موثقة بحسب نظام التوثيق

الدولي ( )APAفي صورته المعدلة.
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 .3معايير كتابة األسئلة البحثية:

 -تعتمد األسئلة عندما تكون الدراسة وصفية ،أو نوعية ،أو تحليلية.

 يجري الجمع بين األسئلة والفرضيات عندما تكون الدراسة تجريبية أو شبه تجريبية. -تشتق األسئلة البحثية من عنوان الرسالة ،وارتباط المتغيرات التابعة والمستقلة والدخيلة.

 -عدد األسئلة محكوم بمتغيرات الدراسة وأبعادها ،وتسمى (السؤال األول ،السؤال الثاني.)... ،

 يصاغ السؤال البحثي في عبارة إجرائية ،في حين تصاغ الفرضية في عبارة لغوية تتضمن مستوىالدللة اإلحصائية.

 .4معايير كتابة الفرضيات:
 تشتق الفرضيات من أسئلة الدراسة ،ويؤخذ بالعتبار العالقات القائمة بين المتغيرات مدارالدراسة.

 تصاغ الفرضية في عبارة تدل على أنها صفرية أو بديلة على أن تضم مستوى الدللةاإلحصائية.

 عدد الفرضيات محكوم بعدد األسئلة البحثية في الدراسة ،وتسمى (الفرضية األولى ،الفرضيةالثانية.)... ،

 ليس بالضرورة أن يكون عدد الفرضيات مساويا لعدد األسئلة فقد يكون السؤال مركبا ،وحينئذتشتق منه عدة فرضيات.
 .5معايير تحديد أهداف الدراسة :يقصد بأهداف الدراسة النتائج أو الغايات النهائية التي
تسعى الدراسة إلى تحقيقها ،ويراعى في تحديد أهداف الدراسة ما يأتي:
 مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع الدراسة.

 مرتبطة بتساؤلت الدراسة أو فروضها حتى يمكن قياس مدى تحقيقها.
 قابليتها للتحقيق في ضوء ظروف الدراسة وامكانات الباحث.
 واضحة الصياغة بعيدة عن الغموض.

 يوضع كل هدف لوحده ،وترقم (.)... ،2 ،1
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 .6معايير تحديد أهمية الدراسة:
 -تشتق أهمية الدراسة من النتائج التي توصلت إليها.

 األهمية النظرية وما يتعلق بتحديد مدى ما أضافته الرسالة من معارف لحقل التخصص ،فضالعن مكانة الدراسة وموقعها من الدراسات المماثلة.

 األهمية التطبيقية ،وتعني تطبيق النتائج التي أسفرت عنها الدراسة في ضوء عالقتها بالمتأثرينبها.
 .7معايير تحديد حدود الدراسة ومحدداتها:
 ما يتعلق بالعينة /أفراد الدراسة من حيث العدد وآلية الختيار. ما يتعلق باألدوات المستخدمة في الدراسة من حيث إعدادها من الباحث أو كونها مستعارة منمراجع عربية و /أو أجنبية.

 -اإلطار الزمني الخاص بالتجربة العملية للدراسة.

 -المؤشرات السلوكية ذات الصلة بالمتغيرات التابعة مدار البحث.

 المحتويات التعليمية موضوع البحث )تحليل ،بناء ،تنظيم ،معالجة وحدات دراسية(. .8معايير تحديد التعريفات االصطالحية واإلجرائية لمتغيرات الدراسة:
 -تقتصر المصطلحات على الكلمات المتعلقة بالمتغيرات التابعة والمستقلة في عنوان الرسالة.

 يكون التعريف الصطالحي للمتغير بدون تصرف من الباحث ،ويوضع بين تنصيصين ،ويوثقبالصفحة ،ويفضل أن يكون من مرجع أولي ،ولصاحب الفضل في فكرة المتغير إن أمكن.

 عندما تتعدد وجهات النظر في المصطلح الواحد ،يمكن تقديم عدد من التعريفات النظرية –عندالضرورة ،-بحيث تكون موثقة بدون تصرف من الباحث ،يليها تعريف إجرائي محدد بظروف

الدراسة.

 يكون تعريف المصطلحات في الدراسات التجريبية وشبه التجريبية ببيان ماهية المفهوم أوالمصطلح ،وقياسه بالدرجة المتحققة ألفراد الدراسة على األداة المستخدمة.

 يجري تعريف المصطلح في عبارة لغوية إجرائية تكشف عن استخدام المصطلح وفق حدودالدراسة ،وموضوعها مدار البحث.
21

الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

 .2معايير كتابة األدب النظري:

 يستهل عنوان األدب النظري بموجز ألبرز الموضوعات ذات الصلة التي يجري تناولها. يتضمن األدب حديثا عن المتغيرات التابعة وفق ورودها في عنوان الرسالة ،والربط بينها منناحية ،وبينها وبين المتغيرات المستقلة من ناحية ثانية.

 يراعى في األدب المستخدم ارتباطه بالمتغير مدار البحث ،وحداثة المراجع والمصادر المستخدمةوأصالتها وتنوعها )عربية /أجنبية(.

 ينظم األدب النظري وفق هيكلة )مخطط( معين ،ويوضع تحت عناوين فرعية رئيسة مترابطةومتسلسلة.

 يتفاعل الطالب الباحث مع األفكار والمعلومات المقتبسة ،ويبرز ذاتيته بالتعليق والتعقيبالمقتضب بلغة سليمة ،حيثما أمكن ذلك.

 يقدم الطالب تعليقه أو تعقيبه على اآلراء واألفكار والمقترحات في شكل ملخصات أو توضيحاتأو أحكام أو تقييمات ،في صورة تأييد أو معارضة أو توليف بين فكرتين أو أكثر ،أو بلورة
استنتاجات منطقية ،أو تبني أفكار محددة.

 يراعى أن تكون األفكار والمعلومات الواردة في هذا الجزء من اإلطار استكمال وتفصيال وتعميقالما ورد منها في خلفية الدراسة ومشكلتها وليس إعادة وتك ار ار لها.

 يحدد حجم المعلومات الخاصة باألدب التربوي عدد متغيرات الرسالة وطبيعة هذه المتغيراتومتطلبات ذلك حسب الدراسة مدار البحث .ويفضل أال تزيد صفحات الفصل الثاني عن ضعف

صفحات الفصل األول من الرسالة.

 من الضروري وضع مخطط مسبق لألدب النظري قبل إعداده ،ويكون مخطط مرن قابل للتعديلأوالا بأول أثناء إعداد الرسالة ،وبحسب حجم االطالع على األدب النظري المرتبط بمتغيرات
الدراسة ومجاالتها.
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 .0معايير كتابة الدراسات السابقة وتنظيمها:

 -أن تكون الدراسات المستخدمة مرتبطة بدرجة عالية مع المشكلة ومتغيراتها.

 أن تتصف بالحداثة والتنوع من حيث التاريخ والمكان /البلد الذي أجريت فيه :محلية ،قومية،أجنبية.

 يجري عرض الدراسات السابقة ذات الصلة في محاور يحددها الطالب الباحث بالتعاون معالمشرف.

 -يحدد محاور تنظيم الدراسات السابقة عدد المتغيرات وطبيعة العالقة القائمة بينها.

 يجري عرض ملخص الدراسة في المحور الواحد بحيث يتضمن عائلة الباحث ،والسنة ،وعنوانالدراسة ،أو هدفها ،والبلد الذي أجريت فيه ،وأهم النتائج المرتبطة بدراسة الطالب في فقرة واحدة.

 -يراعى في العرض معيار التسلسل الزمني للبحوث والدراسات الخاصة بكل محور على حدة.

 ينحصر التعقيب على الدراسات السابقة في بيان ما يتوصل إليه الباحث من استنتاجات ذاتصلة بأهداف دراسته ،وما أفاد منها ،وتجميع للنتائج المرتبطة بمتغيرات دراسته وأسئلتها ،وبيان

ما تميزت دراسته عن منظومة الدراسات التي جرى تناولها في فقرتين دون عنوان.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
 .2معايير تحديد منهجية الدراسة:
 يجب تحديد نوع المنهجية المتبعة في تناول مشكلة الدراسة )شبه تجريبية ،مسحية ،تحليلية،وصفية ،نوعية).

 اختيار منهجية البحث يجري وفق فهم دقيق لمشكلة الدراسة ،وللعالقات القائمة بين المتغيراتالمتضمنة في المشكلة.

 .0معايير اختيار العينة /أفراد الدراسة:
 -تختار العينة /أفراد الدراسة قصديا /عشوائيا في ضوء مبررات محددة.

 يراعى في اختيار العينة أن تكون ممثلة لحجم المجتمع المدروس في الدراسات المسحيةوالتحليلية.

 يراعى في اختيار أفراد الدراسة خصائص المجتمع المدروس. -يمكن استخدام الجداول لتوضيح خصائص مجتمع الدراسة ومواصفاته.

 يفضل استخدام مصطلح المشاركين ) (Participantsبدل من أفراد الدراسة ) (Subjectsفيالدراسات التجريبية وشبه التجريبية.
 .3معايير بناء أدوات جمع البيانات:

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

 بناء األدوات يتطلب الرجوع إلى األدب التربوي المتوافر في المصادر والمراجع العربية واألجنبيةذات العالقة بأدوات البحث المستهدفة.

 مراعاة أن تستند األدوات إلى المهارات والمؤشرات السلوكية ذات الصلة بالمتغيرات التابعة التيتبنى األدوات في ضوئها.

 -مراعاة شروط اختيار المحتويات والنصوص التي تمثل مادة الختبار أيا كان نوعه.
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 -تختلف أدوات جمع البيانات باختالف أهدافها وكيفية استخدامها )تحصيلية ،أو موقفية ،أو

مسحية ،أو مالحظة ،أو مقابلة ،أو استبانة أو مقياس( ،وكذلك باختالف المنهجية المستخدمة في
تناول متغيرات الدراسة.

 يتطلب توظيف األدوات األجنبية في الدراسة موافقة صاحب األداة ،ثم تعريبها وتكييفها للبيئةالفلسطينية.

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

 يجري تصديق األدوات من المحكمين بالتنسيق بين الطالب واألستاذ المشرف ،مع وجوب إجازةالمشرف لألداة موضوع التحكيم قبل دفعها إلى المحكمين ،ول بد من أن يشير المشرف إلى أن
األداة في صورتها األولية قابلة للنظر فيها وابداء المالحظات والمقترحات حولها.

 -يراعى في بناء الختبارات الموضوعية من نوع الختيار من متعدد استخدام جدول مواصفات.

 تحسب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار الموضوعي وتقارن بالمعايير المعتمدة لهاتينالصفتين.

 في الختبارات المقالية أو ما يكافئها يحسب معامل ثبات التوافق بين المصححين باستخداممعادلة التوافق.

 إرشادات وتعليمات تطبيق األداة )اختبار ،أو مقياس ،أو مقابلة ،أو تسجيالت ،أو مالحظة( جزءال يتج أز منها.

 -تصديق األداة يجري من متخصصين في المادة العلمية وأساليب التقويم واإلحصاء.

 يجري تصحيح استجابات عينة /أفراد الدراسة وفق معايير محددة ،أو إجابات نموذجية معدةلذلك.

 يجب تحري الدقة والمالءمة في اختيار نوع المعالجة اإلحصائية المستخدمة في حساب معاملالثبات.

 -يجري تطبيق المعالجة /التجربة العملية وفق دليل مرشد التنفيذ الذي يعد لهذه الغاية.
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 .4معايير بناء البرنامج التعليمي ،أو اإلثرائي ،أو التدريبي ،أو العالجي ،أو اإلرشادي:... ،
 يؤخذ بالعتبار في بناء البرنامج النظرية أو المبادئ التي يقوم عليها والتي تشكل اإلطار الفلسفيللبرنامج.

 -يتكون البرنامج في البحوث التربوية وغيرها من تسعة مكونات أساسية في األقل ،تضم :التعريف

بالبرنامج ،وهوية البرنامج ،وأهداف البرنامج ،واألسس النظرية /الفلسفية للبرنامج ،ومسوغات بناء

البرنامج ،والمحتويات التعليمية أو التدريبية ،وأساليب التقويم ،والمستهدفين بالبرنامج ،والزمن

الالزم لتطبيق البرنامج ،وتكلفة البرنامج.

 يجري تصديق البرنامج من مجموعة متخصصين مع مراعاة اإلفادة من مالحظاتهم ومقترحاتهم. الكفاءة الداخلية للبرنامج تقاس بالفرص التعليمية أو التدريبية المتاحة للمستهدفين من حيث الكموالنوع ،ومدى ارتباطها باألهداف المتوخاة منها.

 مراعاة التفريق بين البرنامج التعليمي الموجه لتحسين مهارات أو نتاجات ذات عالقة وبينالبرنامج المعد في ضوء نظرية معينة بهدف تقصي أثره غير المباشر في تحسين المتغيرات

التابعة مدار البحث.

 يجري تقديم وصف مقنع للبرنامج العتيادي /الطريقة العتيادية ألغراض المقارنة لتحديد مدىالفاعلية.

 .5معايير تحديد إجراءات تنفيذ الدراسة:

 يجري تنفيذ إجراءات الدراسة وفق تسلسل منطقي وزمني ،وفي ضوء معايير محددة معتمدة. -يتحمل الطالب الباحث مسؤولية تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها ،وتبعاتها.

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

 يجري التحكم في تنفيذ التجربة العملية من الدراسة من حيث الكم والكيف ،وتقديم ما يدلل علىذلك.
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 .6معايير تصميم الدراسة ومتغي ارتها ،والمعالجة اإلحصائية:

 يجري اختيار التصميم المناسب للدراسة في ضوء عوامل تتعلق بأفراد الدراسة ،والمتغيراتالمستقلة ومستوياتها )إن وجدت( والمتغيرات التابعة.

 -يجري وصف تصميم الدراسة )إن وجد( وبخاصة في الدراسات التجريبية وشبه التجريبية.

 يذكر الطالب الباحث في بند المعالجة اإلحصائية للبيانات كيفية اإلجابة عن كل سؤال واختبارالفرضيات المصاحبة له (إن وجد ذلك(.
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة

معايير عرض النتائج وتنظيم البيانات:

 يقدم الطالب الباحث لعرض النتائج بمقدمة مختصرة يبين فيها المنهجية التي اتبعها في عرضنتائج الدراسة ،ويكتفى في هذا الفصل بعرض النتائج في حين يؤجل الحديث عن التفسيرات

للفصل الخامس.

 يجري عرض النتائج من الكل إلى األجزاء المتفرعة عنه ،وبالترتيب الذي جاءت عليه في أسئلةالدراسة و /أو فرضياتها.

 يجري عرض نتائج السؤال األول بتثبيت نص السؤال ،أو الفرضية أو كليهما معا ،يلي ذلكمباشرة اإلشارة إلى نوع اإلحصائي المستخدم في اإلجابة عن السؤال ،ثم اإلشارة إلى رقم الجدول

المتعلق بنتائج التحليل.

 -يكتب عنوان البيانات المجدولة )الجدول( وفقا لنوع التحليل اإلحصائي والغاية من ذلك.

 يعلق الباحث على بيانات كل جدول باختصار غير مخل وفقا لنوع البيانات ،والغاية من عرضهاوتنظيمها في الجدول ،بحيث ل يكون التعليق إعادة وترجمة للبيانات الكمية في عبارات لغوية.

 تعطى الجداول أرقاما متسلسلة بحيث يوضع الرقم بين قوسين ويجري ترتيبها بحسب ورودها فيمتن الرسالة.

 -تتبع المنهجية ذاتها في عرض نتائج كل سؤال من أسئلة الدراسة.

 تعرض البيانات سواء في الجداول أم في التعقيب عليها بحيث يؤخذ بالعتبار أن المفردة التي لتحتمل قيمة (> )1أكبر من  ،1مثل قيم( :معامل الرتباط ،مستوى الدللة ،معامل الثبات،)... ،

ل يوضع لها الصفر ( )1على يسار الخانة العشرية (مثال .46 :وليس  ،)0.46بينما يوضع

الصفر للمفردات التي تحتمل قيمة (> )1أكبر من  ،1مثل قيم( :الوسط الحسابي ،النحراف
المعياري.)... ،

 يجري تمثيل البيانات بأشكال ورسومات بيانية مثل التفاعل بين المتغيرات الدخيلة والمتغيراتالمستقلة ،ويكتب رقم الشكل وعنوانه أسفل الشكل مباشرة.

 في البحث النوعي يوظف الطالب الباحث األلفاظ والكلمات والعبارات التي استخدمها المشاركونفي الدراسة بصورة انتقائية ،وموضوعية لتدل على األفكار المستنبطة.
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الفصل الخامس
تفسير النتائج ومناقشتها
 .2معايير تفسير النتائج ومناقشتها:
 -مقدمة الفصل فقرة توضح المنهجية المتبعة في تفسير النتائج ومناقشتها.

 تجري بداية تفسير النتائج الكلية المتعلقة بكل متغير تابع بدءا بالمتغير التابع األول فالثاني،وهكذا وفق ترتيبها في عنوان الرسالة وأسئلة الدراسة ،يليها تفسير النتائج المتفرعة عن هذا الكل،

وفق الترتيب الذي جاءت عليه في نص السؤال البحثي ،وابراز المهارة أو المؤشر موضع التفسير
(.(bold

 عند التفسير يشار إلى أبرز النتائج المتعلقة بكل سؤال من أسئلة الدراسة ،حيث يجري تقديمتفسير منطقي احتمالي من الطالب لكل نتيجة من النتائج الفرعية المرتبطة بالسؤال ،وعزوها إلى

عوامل مرتبطة بالمتغيرات المستقلة مع مراعاة استخدام األلفاظ غير القطعية.

 تفسير أية نتيجة يتطلب إسنادا أو تدعيما بأفكار وآراء متخصصين في مجال النتيجة مدارالتفسير موثقة.

 مناقشة النتيجة المفسرة يعني مقارنتها بنتائج دراسات سابقة ذات صلة ،مع إبراز جوانب التفاقأو الختالف بشكل دقيق ،وحصر موضوع التفاق أو الختالف بين عالمتي تنصيص.

 يتطلب تفسير التحسن المتعلق بالمهارة أو الناتج من المتغير التابع أن يقع بداية فقرة ،مع إظهاراسم المهارة مدار التفسير ) )boldومراعاة أن يجسد التفسير موقف الطالب وذاتيته.

 تفسير اية نتيجة كلية و /أو فرعية يتطلب تحليال دقيقا ومتعمقا للمتغير /المتغيرات المستقلة،والبحث في العوامل والسمات ذات الصلة بأفراد الدراسة ،فضال عن عوامل مرتبطة وقد تكون

خارجة عن التحكم فيها.

 يراعى أن يكون التفسير في شكل سيناريو يقود القارئ إلى األخذ بالتفسير المقترح المقدم منالطالب.

 تفسير أية نتيجة هو تمهيد لمناقشتها ،حيث إن التفسير توضيح وبيان في حين أن المناقشةتقييم ومقاربة.
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 من الخطأ في البحث عزو عدة نتائج لعامل واحد ،وعدم تقديم تفسيرات وتأويالت غير ذات صلةبجوانب المعالجة أو تأثيرات المتغير /المتغيرات المستقلة.

 من الخطأ أن يقف الطالب في مناقشة نتيجة ما عند عبارة "وجاءت هذه النتيجة متفقة أومتناقضة مع دراسة فالن" ،بل ل بد من إظهار السلوك أو النتيجة من الدراسة السابقة التي
توافقت أو تعارضت كليا أو جزئيا مع نتيجة دراسة الطالب الباحث موضوع المناقشة ،واإلشارة

إليها بوضوح؛ إذ يفضل وضعها بين عالمتي تنصيص.

 تفسير النتائج ومناقشتها في البحث العلمي مدخل مهم لتطوير المعارف والعلوم ذات العالقةبالمشكلة مدار البحث.

 يؤخذ بالعتبار في تفسير النتائج حدود الدراسة ومحدداتها للوصول إلى استنتاجات منطقية. يكتب نص السؤال أو نص الفرضية عند تفسير النتيجة الكلية والفرعية ذات الصلة ،ول يكتفىباإلشارة إلى رقم السؤال أو الفرضية أو النتيجة ،وكما ورد في الفصل الرابع .والفصل األول،
وورود المتغيرات في عنوان الدراسة من حيث الترتيب.

 هذا الفصل مخبر تتفاعل فيه كل ما لدى الطالب الباحث من خبرات ،ومهارات عقلية ولغوية،ووعي بالعالقة القائمة بين المتغيرات التابعة والمستقلة للدراسة.

 .0معايير وضع التوصيات والمقترحات:
 ينتهي الفصل األخير عادة بعدد من التوصيات القائمة على نتائج الدراسة واستنتاجاتها ،والتيتسهم في اتخاذ الق اررات وتساعد في إجراء المزيد من البحوث والدراسات.

 تشتق التوصية من نتيجة السؤال ،مع مراعاة أن تكون إجرائية وعملية وتوجه للفئة المتأثرة بهذهالنتيجة ،كأن يقدم الطالب الباحث توصيات ألعضاء المناهج ،وللمشرفين التربويين ،وقد يوجه

التوصية لمؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة من أجل العمل على تذليل صعوبات ،واإلسهام

في التدريب أو التطوير في ضوء النتيجة المتحصلة.

 ومن النتائج يوصي الطالب الباحث باقتراح دراسات وبحوث حول بعض النتائج غير المتوقعةالتي تحتاج إلى مزيد من الستقصاء على عينات وبيئات مختلفة عن عينة دراسته وبيئتها.

 -ل يفضل أن يزيد عدد التوصيات على عدد األسئلة أو عدد فرضيات الدراسة.
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ترتيب الرسالة التي تكون منجيتها نوعية
(فصولها والعناوين الرئيسة في كل فصل)
الفصل األول :خلفية الدراسة ومشكلتها
 مقدمة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
 أهداف الدراسة
 أهمية الدراسة

 محددات الدراسة

 التعريفات اإلجرائية للمصطلحات

الفصل الثاني :اإلطار النظري
 األدب النظري
 الدراسات السابقة

 تعقيب على الدارسات السابقة بدون عنوان رئيس أو عناوين منفصلة

الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات
 المنهجية البحثية

 اختيار المواقع ووصفها
 دور الباحث

 زمن الدراسة ومدتها

 عدد المشاركين (األفراد) وكيفية اختيارهم
 استراتيجيات جمع البيانات وتحليلها
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة
 يقدم فيها البيانات ،التي جمعت ،والتي تكون عادة على شكل قصص /اقتباسات /أقوال وآراءالمشاركين.

 تحليــل للبيانــات – عــادة يكــون تحلــيال مفصــال ليعطــي القــارئ القــدرة علــى الحكــم علــى دقــةالتحاليل ،وعادة ما يكون هنالك عناوين فرعية تتضمن نتائج مختلفة.

الفصل الخامس :تفسير النتائج ومناقشتها
 تفسير ومناقشة لنتائج الدراسة. -الستنتاجات والتوصيات.

 تتضــمن إعــادة بيــان محــور الد ارســة (موضــوعها الـرئيس) ،وكيــف تمــس النتــائج هــذا المحــور،ويمكن تناول معاني النتائج وما تعنيه هذه النتائج لألبحاث األخرى.

 -وأخي ار ،المراجع والهوامش.
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معلومات واجراءات لالستفادة منها في المادة ضمن فصول الدراسة ،واألخذ بها أثناء
التحليل للبيانات بشكل خاص

مثال :باعتباار أن المانهج – استقصـاء نـوعي ظـاهراتي – استقصـاء خبـرات حياتيـة لألفـراد حـول
طبيعة الخبرة الفعلية للظاهرة التي يعيشونها ،وأداتها الرئيسة المقابلة.
 البحث نوعي ظواهري تفاعلي /افتراضي وجود حقيقـة ظواهريـة يـتم بناؤهـا اجتماعيـا مـن خـالل
جهة نظر األفراد والجماعات.

 دراسة الحالة (تركيز على ظاهرة واحدة).
 يهتم بفه م الظاهرة الجتماعية من منظور المشاركين أنفسهم ،ويتم التوصل إلى ذلك من قبـل
الباحث خالل جمع البيانات وتحليلها.

دور الباحث /ينغمس الباحث في الموقف أو الظاهرة موضوع الدراسة ،والدور التفـاعلي والجتمـاعي
للباحث ،واإلقامة لوقت معين في المواقع المجتازة تفهم األشخاص والظاهرة موضوع الدراسة.

األدوات :المقابالت وتحليل الوثائق
مقاااابالت اتنوفرافياااة /أجريــت المقــابالت للحصــول علــى وجهــة نظــر األف ـراد لعــالمهم وكيفيــة فهمهــم
لألحداث ،وهي مقابالت شبه منظمة لتوفير فرص لوصف األشياء وتفسيرها.
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تحليل الوثائق– أسلوب غير تفاعلي ،تحليل الوثائق:
بريشــورات ،نش ـرات ،صــفحات إلكترونيــة لتقــديم تفســيرات يــتم تــدعيمها بالبيانــات مــن المقابلــة وبعــض
المالحظات للباحث أثناء الزيارات الميدانية للمواقع والتفاعل مع المشاركين.

العينة /األفراد /المشاركون:
مــن نمــط العينــة الشاابكية – عينــات يــدعي فيهــا الشــخص أو المجموعــة للمشــاركة ،وتعــد المرجعيــات
للمشاركين هي األساس في اختيارهم.
حجمها يكون حده األقصى ( )41فردا.

قصدية اختيرت كونها غنية بالمعلومات /صاحبة الشأن بالظاهرة قيد الدراسة (عينة الحالة مثال).
المقابلة األثنوفرافية (المعمقة):
تكــون مقابلــة غيــر منتظمــة أو معمقــة ،يشــجع الباحــث األف ـراد علــى الحــديث بالتفصــيل فــي مجــالت
الظــاهرة المدروســة ،فالباحــث يقــوم بتســجيل المقــابالت وكتابــة نســخ عنهــا ،لتحليــل األفكــار العامــة أو
النتائج.
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مراحل جمع البيانات واستراتيجيات التحليل:
استراتيجيات وأساليب تتصف بالمرونة ،وتعتمد على المعلومة التي جرى الحصول عليها.
المراحل:
 )1التخطاايط :تحديــد األف ـراد الــذين ســتتم مقــابلتهم ،والوثــائق التــي يمكــن أن تقــدم معلومــات عــن
المشكلة.

 )0بداية جمع البيانات:
 .aإقامة عالقة وثيقة متبادلة مع األفراد موضوع الدراسة.

 .bإجـ ـراء المق ــابالت والتس ــجيل بع ــد تحض ــير األس ــئلة للحص ــول عل ــى اإلجاب ــات خ ــالل
المقابالت.

 )3جمع البيانات الرئيسة:
 .aبدء جمع البيانات الرئيسة بسماع ورؤية وقراءة ما يحدث أكثر من مجرد الستماع.
 .bبدء التحليل األولي للبيانات.

 .cتلخيص التصورات واألوصاف.

 .dتحديد األفكار والحقائق التي تتطلب تأكيدا في مرحلة اإلغالق.

 )4إفالق جمع البيانات

 -اقتراب جمع البيانات من النهاية مع مغادرة الباحث للميدان.

 ل يحدد موعد نهائي لنتهاء جمع البيانات ،فذلك يرتبط بمشكلة البحـث وعمـق البيانـات التـيجمعت وغناها ،تسهل بناء نظرية (التفسيرات).

 )5اكتمال جمع البيانات:

 البدء بتحليل البيانات ببناء الحقائق كما هي موجودة في بيانات الباحث المسجلة. -تحديد عالقة األجزاء بالكل قبل البدء بالتفسيرات.
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المصداقية :أهم الطرق للتحقق من مصداقية البيانات في المقابلة:
 )1قيام الباحث بمسح الشواهد المؤيدة للبيانات والمعلومات التي توصل إليها من خالل
 .aالمقارنة مع نتائج دراسات أخرى ذات عالقة.

 .bالمقارنة مع بيانات ناتجة من استخدام أدوات أخرى.

 )2فحــص الباحــث لخب ارتــه مــع خبـرات المشــاركين (األفـراد) مــن خــالل إجـراء نقــاش حــول حقــائق
محددة.

 )3قيام الباحث بالطلب من باحث آخر مستقل القيام بعملية تحليل للبيانات التي جمعها.
 )4قيــام الباحــث بتفســير البيانــات ويقــدمها لألفـراد المشــاركين ويســألهم إذا كــان هـذا التفســير يعبــر
عما بذهنهم أو عن خبراتهم.

 )5تسجيل البيانات بطريقة آلية – أشرطة مسموعة أو مرئية توفر سجالت تعزز المصداقية.

 )6الحـ ــالت السـ ــلبية أو البيانـ ــات ،المتعارضـ ــة – موقـ ــف أو وجهـ ــة نظـ ــر مشـ ــارك فـ ــي البحـ ــث
تتعارض مع النمط المتفق عليه.

الموضااوعية :يمكــن للباحــث النــوعي م ارقبــة وتقيــيم ذاتيــة ووجهــات نظ ـره وتــأثير ذلــك علــى نتــائج
البحث ،وبالتالي التقليل من تميزه الشخص.
 الموضوعية تعني الذاتية المنضـبطة فـي البحـث النـوعي ،وتعتمـد علـى أسـلوب نشـاط الباحـثوتسجيله للبيانات وتحليلها وتفسيراته لمعاني المشاركين.

 -استراتيجيات تعزيز المصداقية (تقليل تحيز الباحث):

 )1الســجل الميــداني :الحتفــاظ بســجل الت ـواريخ ،والوقــت ،واألمــاكن ،واألشــخاص ،والنشــاطات،
للوصول إلى المشاركين وللبيانات التي جمعت.

 )2الصــحيفة الميدانيــة :ســجل القـ اررات والمبــررات التــي اتخــذت خــالل التصــميم الناشــئ وضــمنها
أحكاما على صدق البيانات.

 )3المسموعية :جعل األشياء مسموعة أو قابلة للسمع ،من خالل تسجيل أساليب إدارة البيانـات،
الرموز ،قواعد اتخاذ القرار لتوفير أداة للتحقق من قبل مراجعين آخرين.
36

 )4التأكيــد الرســمي للنتــائج األوليــة :احصــل علــى تأكيــد للنشــاطات قبــل المســموحات للجماعــات
التــي يجــري التركيــز عليهــا ،أو المقــابالت للتأكيــد علــى أن البيانــات األوليــة غيــر مشــوبة بأيــة
تحيزات للباحث.

 )5الثالوثيـ ــة :أي جمـ ــع البيانـ ــات مـ ــن خـ ــالل األدوات الـ ــثالث النوعيـ ــة :المالحظـ ــة ،والمقابلـ ــة،
والوثائق.

 )6الزميــل المســتجوب :زميــل محايــد بطــرح أســئلة علــى الباحــث لفهــم م ازجــه وقيمــة ودورهمــا فــي
عملية البحث خاصة عندما يكون الموضوع مشحونا عاطفيا.

 )7اعتبارات أخالقية مسجلة :سجل األزمات األخالقية والق اررات واألفعال في صحيفة الميدان.

 ضاارورة ضاابط الباحااث الذاتيااة ،وجعاال التفساايرات تابعااة ماان البيانااات نفسااها ولاايس ماان اآلراء
الشخصية أو االعتقادات أو االنطباعات المسبقة.
اختيار المواقع (دور اإليواء):
تسبق اختيار الموقع /المواقع اختيار المشاركين ،ويجري عمل:
 خارطة اجتماعية – األشخاص /واألفراد وسماتهم.
 خارطة مكانية – الموقع /المواقع.

 خارطة مؤقتة – العالقات بين األفراد.
تحليل بيانات المقابلة:
أ) نواحي أخالقية يجب مراعاتها.
 إبالغ األفراد بهدف المقابلة بوضوح.
 طلب اإلذن بالتسجيل.

 حق المشارك في النسحاب متى شاء
 التأكيد على السرية

 تزويد المشاركين بعنوان الباحث.
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ب) إعداد المعلومات:
 نقل جميع المقابالت إلى نصوص مكتوبة

 تصنيف نصوص المقابالت بحسب مجموعات األفراد إن وجد تصنيف.

ج) أساليب تحليل المعلومات:
 قراءة جميع النصوص للمقابالت جيدا دون أي إجراء آخر.

 إعــادة ق ـراءة النص ــوص ثانيــة ،وتجاهــل ك ــل العبــارات أو األفكــار المتك ــررة (شــطبها م ــثال) أو
الستطراد التي ل عالقة لها بالموضوع.

 قراءة كل نص على حدة ،ومن ثم:

 تجزئتها إلى وحدات تحمل بطبيعتها معان مستقلة.

 وضع ملصقات تدل على تصنيف هذه الوحدات إلى فئات.

 تحدي ــد الفكـ ـرة الرئيس ــة الت ــي تغل ــب عل ــى معن ــى الوح ــدة الطبيعي ــة ب ــأكثر الط ــرق المتاح ــة
ببساطة.

 تحديــد جميــع األفكــار التــي تنتمــي لفئــة معينــة ،ومطابقــة جميــع األفكــار المتشــابهة لبنــاء
لئحة شاملة لكل فئة.

 تســليط الضــوء بطريقــة مــا (وضــع أل ـوان مختلفــة) علــى الفئــات المتعــددة ،وتحديــد عبــارات
القتباس بوضوح ،والتي تدعم رأيك أو استنتاجاتك.

 كتابة تلخيص عن جميع الفئات والمواضيع الرئيسية الواردة في نص كل مقابلة.

 قراءة النص مرة أخرى للتحقق من وجود دليل ما لمناقضة األفكار التي استخرجتها.
 المقارنة بين جميع الملخصات التي تحدد جميع الفئات واألفكار المستخرجة.
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للتأكد من صحة التحليل:
 من المستحسن أن يتولى أكثر من شخص تحليل مجموعة من المعلومات.
 إجراء تحليالت أولية بشكل مستقل.

 حالما يجري تحديد األنماط والمواضيع العامة يمكن مقارنتها بتحليل آخر.
 تثبيت التحاليل إذا توصل شخصان مستقالن لمواضيع وأنماط متشابهة.
 في حال وجود فروقات ،يمكن مقارنتها بمراجعة نصوص المقابالت.

 في حال وجود فروقات جذرية بـين عمليتـي تحليـل مسـتقلتين يجـب اللجـوء إلـى تقـدير ثبـات
المحللين (.)Inter – rater reliability

تحليل البيانات النوعية:
ثالث مراحل:
 )1تقسيم البيانات إلى موضوعات /عناوين ( Topicsتنظيم النتائج)
 )2استخالص فئات من هذه الموضوعات ( Categoriesنتائج)

 )3استنتاجات /تعميمات /عالقات /أنماط ( Patternsاستنتاج).
مع ضرورة تمثيال عملياة التحليال فاي جاداول /رساومات  .... /ابتاداع طريقاة مان قبال الباحاث
توضح عملية التحليل.

خمسة مصادر لتنظيم البيانات (اختيار أحدها):
 )1السؤال البحثي واألسئلة الفرعية (أكثرها شيوعا).
 )2أداة البحث مثل المقابلة.

 )3البيانات نفسها – في حال سؤال بحثي واحد بشكل خاص.

 )4أفكار عامة أو مفاهيم أو استخدامات لباحثين آخرين ،مثل :فالندرز ،أو براون ،أو بيالك.
 )5المعرفة السابقة للباحث بالموضوع.
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تمثيل تحليل البيانات:
موضوعات (عناوين)  فئات  أنماط

نمط

فئة

فئة

عنوان
عنوان

عنوان

عنوان

 تجميع عناوين (موضوعات) متشابهة من النصوص المكتوبة إلفادة المشاركين (البيانات) ،ثم
تجميعها في فئات ،وصول إلى تحديد نمط ما يجمعها.
التحليل استقرائي :وهو عملية مستمرة تبدأ مع بداية جمع البيانات.
 يجري تجزئة البيانات وتقسيمها إلى أجزاء (وحدات) وكتل من المعنى ذات الصلة فيما بينها
ضمن منظور كلي.

 تص ــنيف أجـ ـزاء البيان ــات ف ــي موض ــوعات أو عن ــاوين ث ــم ف ــي فئ ــات اعتم ــادا عل ــى البيان ــات
نفسها.
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 األداة الرئيسة في تكوين الموضوعات والفئات هي المقارنة من حيث أوجه الشبه والختالف
خالل التحليل ،وتشمل:

 تحديد أجزاء البيانات.

 إطالق اسم على كل فئة وعنوان
 تجميع أجزاء البيانات في فئة رئيسية لتحديد أوجه الشبه والختالف لكتشاف النماذج.

 تحليــل البيانــات نشــاط انتقــائي ،فــال يوجــد طريقــة واحــدة صــحيحة لك ـن لالخت ـراع فــي هــذه
الطرق محدود.

 الهدف النهائي نشوء صورة أكبر وأكثر شمول ضمن حدود التصميم.

تطوير العناوين إلى فئات:


الفئة – اسم موجود يمثل المعنى لعناوين متشابهة.



العنــاوين قــد تكــون جــزء مــن أكثــر مــن فئــة ألن محتــوى العن ـوان يمكــن أن يحمــل دللت



قـ ــد يحـ ــدد الباحـ ــث فئـ ــات مسـ ــبقا ،ومصـ ــادرها الس ـ ـؤال البحثـ ــي أو أداة البحـ ــث أو الفئـ ــات

متعددة.

الموجودة في األدب السابق أو خبرة الباحث ومعرفته الميدانية.

البحث عن األنماط /النماذج:
 الهــدف النهــائي للبحــث النــوعي هــو صــياغة عبــارات عامــة حــول العالقــات بــين الفئــات مــن
خالل اكتشاف نماذج /أنماط بين البيانات.

 النمط هو عالقة تربط بين عدد من الفئات ،من خالل فحص البيانات للوصول إلـى عالقـات
أو صالت بين هذه البيانات التي جمعت فـي فئـات لوصـف مواقـف األفـراد ،أو سـلوكاتهم ،أو

أفعالهم ،أو معتقداتهم ،أو أفكارهم.

 بعض الباحثين قد يستخدم أسلوب كمي بعمل جداول بتك اررات وفئات.

 البحث عن النمط يتطلب تفحص كل فكرة ،والبحث عن أدلة سلبية وتفسيرات بديلة.
 تحدد أنماط أو نماذج أولية أو متوقعة من أجل تأكيدها لحقا.
 يمكن دخول فئة ما في نمط واحد أو أكثر.
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الجزء الرابع
أسس كتابة المصادر والمراجع
 يهدف التوثيق في قائمة المراجع إلى توفير معلومات كافية ومحددة عن المراجع التي استخدمهاالطالب الباحث ،تتيح للباحثين اآلخرين في مجال التخصص الوصول إليها بسهولة ويسر.

 األصل في كتابة البحوث العلمية ومنها التربوية العتماد على البحوث األصلية وليست الفهارسوالكشافات والملخصات ،وفي حالة العتماد على مرجع ثانوي يوثق المرجع الثانوي وليس

األصلي.

 يعتمد في توثيق المراجع العربية واألجنبية في قائمة الرسالة على نظام ( (APAالدولي. -يلي فصول الرسالة مباشرة قائمة المراجع التي تعد جزءا ل يتج أز من الرسالة.

 تكتب قائمة مراجع الدراسة في جزأين ،تحت عنوانين :األول المراجع باللغة العربية ،والثانيالمراجع باللغة األجنبية.

 تضم القائمة جميع المراجع )العربية واألجنبية( ،التي استخدمت في متن الرسالة دون زيادة أونقصان.

 تشمل مراجع الدراسة :الكتب ،والدوريات المتخصصة ،والرسائل العلمية ،والصحف ،والمواقعاإللكترونية ،وغيرها مما له صلة بمشكلة الدراسة.

 يجري ترتيب المراجع في جزئي القائمة هجائيا بحسب اسم عائلة المؤلف أو الكاتب أو الباحثبتسلسل دون ترقيم أو شرطات ،واذا جاء المرجع في سطرين تأتي بداية السطر الثاني بعيدا عن

بداية األول بمسافة كلمة.

 -إذا كان اسم العائلة يبدأ بأل التعريف ،مثل( :الشناوي ،البحيري ،أو الكيالني) تهمل أل التعريف،

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

فتحت الحرف )ك(.

 مراعاة تطابق المراجع في القائمة مع ما استخدم منها في متن الرسالة من حيث العدد ،وسنةالنشر ،واسم العائلة.

 تعامل األسماء المركبة لعائلة المؤلف أو المؤلفين وكأنها اسم واحد عند ترتيب التسلسل الهجائيللمراجع.
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 إذا لم يوجد للمرجع مؤلف يوضع عنوان المرجع في موقع المؤلف ،واذا لم يتوافر تاريخ النشريوضع عبارة )بدون تاريخ "ب .د .ت"( مكان تاريخ النشر.

 إذا كان المرجع دورية ولها أعداد مختلفة في السنة الواحدة ،يوضع رقم العدد داخل قوسين بعدرقم المجلد مباشرة مثال .142-121 :)8(3

 إذا كان المؤلف غير معروف "مجهول" يرتب في الجزء األول من قائمة المراجع )العربية( تحتالحرف )م( ،وفي الجزء الثاني من القائمة )اإلنجليزية( تحت الحرف .A

 في حال وجود أعمال أو مؤلفات مراجع متعددة في القائمة لمؤلف واحد ترتب زمنيا حسب سنةالنشر من األحدث إلى األقدم.

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

 وفي حال وجود أعمال مشتركة للمؤلف األول مع مؤلفين مختلفين فإن الحرف األول من اسمعائلة المؤلف الثاني ،يؤخذ بالعتبار ألغراض ترتيب األعمال أو المؤلفات.

 إذا كان مؤلفان بنفس السم األول ،يؤخذ بالحرف األول من السم الثاني في أولوية التوثيق فيقائمة المراجع.

 إذا كان هناك مؤلفان لهما نفس اسم العائلة والحرف األول من السم األول ،يوضع السم األولللمؤلف بين [ [..كامال بعد الحرف األول.

مثال:

Janet, P. [Paul]. (2001). ……….
Janet, P. [Pierre]. (2016)………..
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الجزء الخامس
معايير توثيق الكتب العربية في القائمة
جزين ،أول :قائمة المراجع باللغة العربية ،ثانيا:
تعد قائمة المراجع جزءا من الرسالة ،وتأتي في أ

قائمة المراجع باللغة األجنبية ،وتشمل القائمتان جميع المصادر والمراجع التي استخدمت وورد ذكرها
في المتن.
 .2المرجع القرآن الكريم :إذا كان القرآن الكريم أحد المراجع يوضع في صدر القائمة دون اللتزام
بأي قاعدة أخرى.

 .0المرجع كتاب لمؤلف واحد :اسم العائلة ،ثم السم األول للمؤلف واسم أبيه يليه نقطة ،ثم سنة
النشر بين قوسين ،ثم نقطة ،ثم عنوان الكتاب ) ،(boldثم المدينة ثم نقطتين رأسيتين ،ثم دار النشر.
مثال ذلك:

 الداهري ،صالح .)2111( .علم النفس اإل رشادي :أساليبه ونظرياته ،عمان :دار وائل للنشر. .3المرجع كتاب لمؤلفين :اسم عائلة المؤلف األول ثم اسمه األول ثم حرف الواو ثم اسم عائلة
الثاني يليه اسمه ثم نقطة ثم سنة النشر داخل قوسين ،ثم نقطة ،ثم اسم الكتاب ونقطة ،ثم الرقم
الثاني وما فوق من الطبعة ،ثم المدينة ودار النشر بعد نقطتين رأسيتين ،مثال ذلك:

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

الشروق للنشر والتوزيع.

 .4المرجع كتاب ألكثر من مؤلفين :يكتب اسم عائلة المؤلف األول ،ثم اسمه ،ثم عائلة المؤلف
الثاني ،واسمه ،ويربط بين كل اسم والذي يليه بحرف )الواو( خالفا للمراجع األجنبية ،حيث يوضع
حرف العطف قبل اسم المؤلف األخير فقط .مثال ذلك:

 الخوالدة ،محمد والرزاق ،أمة ونصر ،حمدان وصوالحة ،محمد .)1995( .خصائص ثقافة األطفالقطاع التأهيل والتدريب ،و ازرة التربية والتعليم ،الجمهورية اليمنية.
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 .5المرجع كتاب لخمسة مؤلفين :يجري توثيقهم بحيث يكتب اسم عائلة األول ثم فاصلة ،ثم السم
األول للمؤلف األول ثم حرف الواو ثم الثاني إلى الخامس بالطريقة ذاتها ثم نقطة ،ثم سنة النشر

داخل قوسين فنقطة ،ثم اسم الكتاب ونقطة ثم المدينة فدار النشر .مثال ذلك:

 -الحمداني ،موفق والجادري ،عدنان وقنديلجي ،عامر وبني هاني ،عبد الرزاق وأبو زينة ،فريد.

( .)2116مناهج البحث العلمي :الكتاب األول أساسيات البحث العلمي .عمان :مؤسسة الوراق
للنشر والتوزيع.

 .6المرجع كتاب مترجم إلى العربية من مترجمين :تكتب اسماء المؤلفين ،ثم سنة نشر الكتاب
المترجم بين قوسين ،ثم عنوان الكتاب المترجم يليه نقطة ،ثم أسماء المترجمين بين قوسين ،ثم مكان
النشر ،ثم الناشر ثم سنة نشر الكتاب األصلي بين قوسين ،مثال ذلك:

 قمحي ،آ .ج وكاتس ،ه .و ( .)1998صعوبات القراءة منظور لغوي تطوري )ترجمة حمداننصر وشفيق العالونة) .دمشق :المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر )تاريخ النشر
األصلي (تاريخ النشر األصلي .)1991
 .7المرجع كتاب لمؤسسة أو بدون مؤلف :يكتب اسم المؤسسة التي أعدت الكتاب بدل اسم
المؤلف ،ثم يكتب سنة النشر بين قوسين ،ثم نقطة ،ثم عنوان الكتاب ونقطة ،ثم المدينة يليها نقطتان
رأسيتان ،ثم دار النشر .مثال ذلك:

 -إدارة المناهج والكتب المدرسية .)2117( .الكتاب المرجعي في إعداد المناهج وتأليف الكتب

المدرسية ومصادر التعلم .و ازرة التربية والتعليم ،عمان :األردن.

 في حال كان المرجع صادر في عدة سنوات ،مثال تقارير دورية لمؤسسة ما ،أو غيره ،توثقكاآلتي( :و ازرة التعليم العالي.)2117 ،2111 ،
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 .8المرجع كتاب أعده محرر :يكتب اسم العائلة ،ثم اسم المحرر واسم أبيه ،ثم كلمة محرر داخل
قوسين ثم نقطة ،ثم سنة النشر بين قوسين ثم نقطة ثم اسم الكتاب فنقطة ثم اسم المدينة ثم نقطتان
رأسيتان ،ثم دار النشر يليها نقطة .مثال ذلك:

 الطاهر ،محمد حسن (محرر) .)2113( .نظريات التعليم والتعلم .عمان :دار العلوم والثقافةللنشر.
 .9المرجع كتاب من دون سنة النشر :يكتب اسم العائلة ثم اسم المؤلف فنقطة ثم عبارة بدون تاريخ
داخل قوسين ثم نقطة ،ثم عنوان الكتاب ،ثم نقطة ثم مكان النشر ،وفي حالة عدم وجود المدينة
تكتب كلمة لم بين قوسين مكان اسم المدينة ،وكلمة ألن بين قوسين محل اسم الناشر مثال ذلك:
 ستيتية ،سمير (ب.د.ت) .علم اللغة التعليمي .إربد :دار األمل للنشر والتوزيع. .22المرجع مخطوط :يكتب عائلة المؤلف أو كنيته ،ثم نقطة ،والسنة بالتقويم الهجري والميالدي
داخل قوسين ثم نقطة ثم عنوان المخطوط )بخط غامق( ،ثم مكان المخطوط ،ثم رقم التصنيف.
مثال ذلك:

 ابن سيناء ،أبو علي الحسين بن عبد الله (428ه1136-م) .كنز األطباء ،المكتبة الطبيةاألمريكية.
 واشنطن27 ،م (مجموعة سومر) مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة األردنية 63) ،صورةبالميكروفلم(.
 .22المرجع وثيقة :يكتب اسم المجموعة أو الرمز )تطبع بخط غامق) ثم تكتب جهة اإلصدار،
ورقم التصنيف ،ثم مكان حفظ الوثيقة ،ثم رقم الوثيقة ،مثال ذلك:

 وثيقة حقوق االنسان ،األمم المتحدة  ،GE 93-287مكتبة الجامعة األردنية.21 ، .20المرجع منشورات مؤسسة :يكتب اسم المؤسسة وبين قوسين تاريخ النشر ثم اسم المنشور بخط
غامق ثم فصلة وأية معلومات إضافية عن المؤسسة ثم مكان المؤسسة ،مثال ذلك:
 جامعة القدس المفتوحة .)2114( .الكتاب السنوي ،عمان ،األردن.46

 .23المرجع لقاء مباشر مع شخص ما :يوثق بالسم األول ثم العائلة ،لقاء مباشر ،تاريخ المقابلة
باليوم ،والشهر ،والسنة .مثال ذلك:

 -عبد الله حسين ،لقاء مباشر 21 ،كانون ثاني .2119

47

الجزء السادس
معايير توثيق الدوريات والرسائل العربية في القائمة
 .2المرجع بحث منفرد منشور في دورية علمية :يكتب اسم العائلة ثم اسم الباحث يليه نقطة فسنة

النشر داخل قوسين ،ثم نقطة ،فعنوان المقال بدون اختصارات يتبعه نقطة ،ثم اسم المجلة (،(bold
ثم فاصلة ،ثم رقم المجلد أو العدد بين قوسين ،يتبعه فاصلة ،ثم أرقام صفحات المقال في المجلة.
مثال ذلك:

 -نصر ،حمدان علي .)9002( .أثر النشاطات التعليمية المصاحبة لالستماع والتحصيل السابق في

اللغة العربية في تنمية القدرة على التخيل لدى عينة من طلبة الصف السادس ،المجلة األردنية في
العلوم التربوية ،عمادة البحث العلمي ،جامعة اليرموك.398-385:)4(5 ،

 .0المرجع بحث منفرد مقبول للنشر :يكتب اسم عائلة المؤلف /المؤلفين ثم نقطة وتاريخ القبول بين
قوسين ثم نقطة بعد القوس ،ثم عنوان البحث ،واسم المجلة ،وعبارة مقبول للنشر .مثال ذلك:
 خوالده ،محمد فالح .)2114( .واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية الخاصة فيمحافظة العاصمة من وجهة نظر المديرين أنفسهم ،مجلة دراسات ،الجامعة األردنية (مقبول للنشر).
 .3المرجع بحث منفرد مقدم في مؤتمر علمي :يكتب اسم العائلة ثم اسم الباحث يليه نقطة ،ثم سنة
التقديم داخل قوسين ،ثم عنوان البحث ،ثم عبارة ورقة أو بحث مقدم إلى )يكتب عنوان المؤتمر ،ثم
مكان وموعد انعقاده ،واسم الشهر ،يليه فاصلة ثم السنة .مثال ذلك:

 -الكخن ،أمين بدر .(2012) .دور مناهج اللغة العربية في تشكيل الهوية لدى الناشئة في األردن،

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الخامس بعنوان :العربية وهوية األمة ،الجامعة األردنية ،عمان -15

 17تشرين أول2112 ،م.
 .4المرجع بحث مشترك لباحثين منشور في دورية علمية :يكتب اسم عائلة الباحث األول ،ثم
فاصلة واسمه يليه الواو ثم اسم عائلة الثاني واسمه ثم نقطة ،ثم سنة النشر داخل قوسين ،ثم نقطة

فعنوان البحث ،ثم فاصلة ،ثم اسم المجلة ،ثم فاصلة ،ثم رقم المجلد ،والعدد ،ثم نقطتان رأسيتان ،ثم
صفحات البحث في الدورية مثال ذلك:
48

 -المقوسي ،يس والخوالدة ،ناصر .)2112( .مفهومات حقوق اإلنسان في اإلسالم المتضمنة في

كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في األردن )دراسة تحليلية( ،مجلة اتحاد الجامعات
العربية للتربية وعلم النفس ،كلية التربية ،جامعة دمشق.228-194 :)11(3 ،
 .5المرجع بحث مشترك ألكثر من ثالثة باحثين منشور في دورية علمية :يكتب اسم العائلة
للباحث األول واسمه ثم عائلة الثاني واسمه األول وهكذا ،ثم سنة النشر داخل قوسين ،ثم نقطة ،ثم
عنوان البحث ثم فاصلة ،ثم اسم المجلة ،ومكان الصدور ،والجامعة ،ثم فاصلة ،ثم رقم المجلد،
والعدد ،ثم نقطتان رأسيتان ،ثم الصفحات .مثال ذلك:

 -خضير ،رائد ومقابلة ،نصر ونصر ،حمدان والخوالدة ،محمد .)2112( .درجة ممارسة طلبة

جامعة اليرموك للقراءة الستراتيجية وعالقتها ببعض المتغيرات ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات

التربوية والنفسية ،شؤون البحث العلمي ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.714-276 :)2(21 ،

 .6المرجع أطروحة دكتوراه :يكتب اسم العائلة ،ثم اسم الباحث يليه نقطة ثم سنة اإلعداد داخل
قوسين ،ثم نقطة ،ثم عنوان الرسالة أو األطروحة ،ثم اإلشارة إلى أنها رسالة أو أطروحة غير
منشورة ،ثم فاصلة ،ثم اسم الكلية ،ثم فاصلة ،ثم اسم الجامعة ،ثم المدينة .مثال ذلك:
 -الزبن ،وفاء .)9002( .أثر استراتيجيتي القصة الحركية ومسرح الدمى في تحسين مهارات

الوعي الصوتي وفهم المسموع لدى طلبة الحلقة األولى من المرحلة األساسية في األردن (أطروحة
دكتوراه غير منشورة( ،كلية العلوم التربوية ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،عمان ،األردن.
 .7المرجع رسالة ماجستير :يكتب المرجع على غرار ما هو في (الدكتوراه رقم  .)5مثال ذلك:

 -الكيالني ،أحمد .)1998( .درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية للكفايات

التعليمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظة عمان) ،رسالة ماجستير غير منشورة(،
جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن .
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الجزء السابع
معايير توثيق المراجع األجنبية في القائمة
 .2المرجع كتاب لمؤلف واحد :يكتب اسم عائلة المؤلف ،ثم الحرف األول من اسمه األول والثاني
يليها نقطة ثم سنة النشر داخل قوسين ثم نقطة ،ثم عنوان الكتاب كامال يليه نقطة ،ثم المدينة ثم
نقطتان ،ودار النشر .مثال ذلك:

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

 .0المرجع كتاب لمؤلفين أو أكثر :يبدأ باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ثم السم األول أو
األحرف األولى من السم األول والثاني لنفس المؤلف إذا كان معروفا ،ويتبع ذلك اسم المؤلف

الثاني ،والثالث وبقية األسماء بالطريقة ذاتها ،ثم سنة النشر داخل قوسين ،ثم نقطة .ثم عنوان

الكتاب كامال  ،Boldيليه نقطة ،ثم مكان النشر ثم نقطتين ثم الناشر يليه نقطة .مثال:

- Ornstein, Allan C. & Hankins, Francis P. (1993). Curriculum Foundations.
Principles and Issues. Boston: Ellyn and bacon.

 .3المرجع فصل من كتاب محرر :يكتب اسم عائلة المؤلف ثم الحرف األول من اسمه األول والثاني
ثم نقطة ،ثم سنة النشر داخل قوسين ثم نقطة ،ثم عنوان الفصل كامال ،ثم كلمة في ( )inواسم

المحرر ،ثم مختصر ( (edبين قوسين ،ثم عنوان الكتاب ،وصفحات الفصل داخل قوسين ،ثم نقطة
ثم المدينة ثم نقطتان ثم الناشر .مثال ذلك:
- 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.

 .4المرجع كتاب أعدته مؤسسة :يكتب اسم المؤسسة مكان عائلة المؤلف واسمه ثم نقطة ،ثم سنة
النشر داخل قوسين ثم نقطة بعد القوس ،ثم عنوان الكتاب كامال ثم نقطة ،ثم مكان النشر يليه
نقطتان رأسيتان ثم الناشر .مثال ذلك:
- Institute of Financial Education. (1982). Managing Personal Funds. Chicago:
Midwestern.
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 ثم تاريخ النشر، والحرف األول من اسمه، يكتب اسم عائلة المحرر: المرجع كتاب أعده محرر.5
: مثال ذلك. ثم عنوان الكتاب ومكان النشر ودار النشر،داخل قوسين
- Hallway, H. O. (ed.) (2003). Work Psychology. London: Sage.

: مثال ذلك.) يثبت جميعهم6-2  المرجع بحث في دورية أجنبية ألكثر من مؤلف (من.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.

. فأكثر) يثبت أول ستة وآخر مؤلف منهم-7(  المرجع بحث في دورية أجنبية لمؤلفين متعددين.7
:مثال 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.

 يكتب اسم عائلة كل باحث ثم الحرف األول والحرف: المرجع بحث في أعمال مؤتمر لباحثين.8
 ثم عبارة بحث، ثم سنة إعداد البحث داخل قوسين،الثاني من السم األول والثاني لكل من الباحثين
: مثال ذلك.مقدم إلى 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.

 يكتب اسم عائلة الباحث والحرف األول من السم األول: المرجع أطروحة دكتوراه فير منشورة.9
 ثم عبارة، ثم سنة إعداد األطروحة داخل قوسين يليه نقطة ثم عنوان األطروحة،والثاني يليها نقطة

. ثم اسم الجامعة ومكانها،أطروحة دكتوراه غير منشورة

Auther, A. A. (1978). The title of the thesis. (Un published Thesis), Name of
Institution, Locati

:مثال ذلك
- 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.
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 .22المرجع مقالة منشورة في صحيفة يومية أجنبية :يجري التوثيق كما هو في الدورية ،ويوضع
تاريخ اليوم والشهر مع السنة داخل القوسين .مثال ذلك:
- Mathews, J.; Barrett, D.; & Brillman, D. (2005, may 16). Other Winning Equations.
Newsweek, 145(20), 58-59.
 .22المرجع مقالة في صحيفة يومية :بدون مؤلف وبدون صفحات توثيق كما في المثال:
- Generic Prozac Debuts. (2001, August 3). The Washington Post, pp. El, E4.
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الجزء الثامن
معايير توثيق المصادر اإللكترونية في القائمة
 وتشمل هذه،تتضمن المصادر اإللكترونية معلومات ومصادر بحثية غاية في الدقة والتنوع

، وتعد من المراجع المهمة لمسح األدب النظري لموضوع الدراسة،المصادر جميع التخصصات
 ويأتي التوثيق من المراجع والمصادر اإللكترونية أشكال مختلفة.والتعمق في متغيراتها المختلفة

:منها
: مثال ذلك.) من اإلنترنتOn-line(  المرجع االتصال المباشر.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

 فإن توثيق0n-line  عند توثيق المعلومة المأخوذة من النت: المرجع مقالة في مصدر إلكتروني.0

 ثم اسم الدورية أو عنوان، وعنوان المقالة أو الفصل،المرجع يجري بكتابة اسم الباحث والسنة
 وتوضع نقطتان فاصلتان على الموقعAvailable ) ثم كلمة متاحOn-line(  ثم عبارة،المرجع

: مثال ذلك.المحدد في الشبكة

- 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.

: مثال ذلك،(ERIC Document)  المرجع مقالة في موقع إلكتروني متخصص.3
- 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).
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 .4المرجع من االتصال المباشر ) (on-lineمن اإلنترنت :عند توثيق المعلومة المأخوذة يكتب اسم
عائلة المؤلف ،الحرف األول من اسمه ،ثم السنة ،ثم عنوان المقالة ،أو الفصل ،ثم اسم الدورية أو
عنوان المرجع وعبارة ) (on-lineثم متاح  Availableثم نقطتان رأسيتان على الموقع المحدد في

الشبكة العنكبوتية .مثال ذلك:
- Brown, S. N. (2003, Feb) People, Groups and Society (on-line) 3 (1) Available:
File://A: ABSCO host. Htm.

 .5المرجع تقرير من اإلنترنت ) :(0n- lineبدون تاريخ وبدون اسم الباحث والمؤلف ،يكتب )(n.d
بين قوسين بدل من السنة ،ويكتب كلمة استرجع ،ويشار إلى الموقع المصدر ،مثال ذلك:
- Gvu, s 10th www User Survey. (Nude.). Retrieved from http://www.cc.gatech.
Edu/user Surveys/Surveys- 1998-10.
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الجزء التاسع
توثيق االقتباسات من المراجع العربية واألجنبية
يحتاج الباحث في بناء فصول رسالته إلى اقتباس أفكار ومعلومات من كتب ورسائل جامعية

ودوريات ذات عالقة بعناصر البحث الذي يقوم بإعداده ،وقد تكون هذه المراجع والمصادر عربية و/

أو أجنبية ،وتقضي األمانة العلمية توثيق ما يقتبس بصورة صحيحة في المتن ،واعتماد منهجية نظام
التوثيق الدولي في ذلك والمعروف بنظام ).(APA

وتوثق القتباسات في المتن حسب موقعها من الفكرة مدار التدعيم واإلسناد ،أو المعارضة أو

التوضيح والشرح ،وكذلك بحسب حجم المقتبس ،وما إذا كان حرفيا أو بالمعنى ،ويختلف التوثيق
باختالف المرجع الذي أخذ منه القتباس عربيا أو أجنبيا ،أو أن مصدره مرجع أصلي أو ثانوي.

 .2التوثيق فردي ،المرجع أجنبي ،االقتباس بالمعنى (بتصرف من الباحث /فير حرفي):

 -بداية فقرة :وترى سمارت ) (Smart, 1991أن التدريس الفعال يجب أن يستند إلى مبادئ

المشاركة المباشرة للمتعلم في مواقف التعليم لتشكيل التعلم المنشود.

 -نهاية فقرة :فهناك سبع استراتيجيات يستخدمها القراء الناجحون في مختلف األعمار لبناء المعنى

من النص المقروء ).(Tonani, 2000
 .0التوثيق فردي ،المرجع عربي ،االقتباس بالمعنى:

 -بداية الفقرة :يؤكد نصر ( (2113أن معالجة نص القراءة هو المدخل الحقيقي لتنمية أنماط

التفكير المختلفة.

 -نهاية الفقرة :إذ إن التعلم يتأثر بشكل أو بآخر بنوع استراتيجية التدريس المستخدمة (الدليمي،

.)2119
 .3التوثيق فردي ،المرجع أجنبي ،االقتباس حرفي ،مثال:

 -ويرى برينسكي )" (Prensky, 2001: 26أن أطراف القرن الحادي والعشرين قد نشؤوا بطريقة

تختلف عن والديهم ومعلميهم ،ولذا فإنه من المتوقع وجود اختالف بين أدمغة أطفال الديجيتال،
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وأدمغة هؤلء الكبار من حيث التركيب ،وقد يعزى الختالف إلى ما يدخل الدماغ من أرقام،
ومعلومات ومثيرات في أثناء مراحل النمو".

 .4التوثيق فردي ،المرجع عربي ،االقتباس حرفي ،مثال:

 -ويؤكد العياصرة (" )171 :2112أن فهم معلمي العلوم للمحتوى المعرفي إلى جانب تصوراتهم وما

يحملونه من أفكار حول العلم وفهم طبيعة المعرفة ،وادراك دور كل من المعلم والطالب في عملية

التعلم والتعليم تؤثر بشكل حاسم في ممارساتهم التعليمية".

 .5التوثيق زوجي ،المرجع أجنبي ،االقتباس حرفي بداية الفقرة ،مثال:
 -ويذكر ماتفينكو وفاراد )" (Matvienko & Farad, 2010: 20أن للقصة دو ار كبي ار في إكساب

الطفل اللغة ،وتنمية العمليات العقلية العليا حيث تسهم في إثراء خياله وتعميق وعيه الصوتي وتزيد
من محصوله اللغوي وتعوده على التفكير بأسلوب علمي".

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

 -ويرى السعودي والمانع )" )92 :9000أن األردن انتهج مشروعا شامال للتحول التربوي بعنوان:

التطور التربوي نحو القتصاد المعرفي ) (ERFKELتضمن أربعة مكونات واضحة ومحددة ومترابطة
كان إحداها متعلقا بتنمية الستعداد للتعلم عن طريق التربية ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة".

* مع األخذ باالعتبار أنه إذا كان النص بدون تصرف يتضمن مرجع داخل النص بين قوسين ،فال
يحذف هذا المرجع ،ويبقى داخل النص ،ويقوم الباحث الحالي بتوثيق مرجعه الخاص.

 .7التوثيق جمعي ،المرجع عربي أو أجنبي ،االقتباس بالمعنى ،بداية الفقرة أو نهايتها ،مثال:

 حين يكون التوثيق في بداية النص ،وألكثر من مؤلفين اثنين ،فيوثق المرجع بدون ذكرهم جميعا،وينطبق كل هذا على التوثيق للمراجع األجنبية في نفس الحالة .مثال:

وبين حمدان وآخرون ( )2115أن ،.......

 حين يكون التوثيق في نهاية النص ،وألكثر من مؤلفين اثنين ،فيوثق المرجع بدون ذكرهم جميعا،وينطبق كل هذا على التوثيق للمراجع األجنبية في نفس الحالة .مثال:
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وتتطلب مواجهة هذه الضغوط ،استعدادا مناسبا وعقالنيا بعيدا عن المبالغة ،باتخاذ خطوات مناسبة
لحجم الجائحة وهادفة إلى حماية النفس والمحيطين ،من خالل استخدام أساليب مواجهة ودفاعية
للتعامل مع الخوف والقلق والتوتر والكآبة عبر وسائل تتيح السيطرة على الموقف ،واجراءات تعزز
الحماية وتخفف من الضغوط النفسية والجتماعية التي يعاني منها األفراد (شاهين وآخرون.)2121 ،
 فيما يلي ملخصا لحالت التوثيق للمراجع في بداية النص أو نهايته ،وسواء أكان لمؤلف واحد ،أملثنين ،أم لثالثة فأكثر ،أم تأليف جماعي لمؤسسة ما:
نوع المؤلف
مؤلف واحد (فردي)
مؤلفان (زوجي)
ثالثة مؤلفين فأكثر
تأليف جماعي لمؤسسة
تأليف جماعي لمؤسسة

لها اسم مختصر

التوثيق بداية الفقرة
)Luna, (2020
عبد الله ()9000
)Salas & Dagostino, (2020
عبد الله وزهران ()2115
)Martin et al., (2020
شاهين وآخرون ()2121
)Stanford University, (2020
جامعة القدس المفتوحة ()2119
National Institute of Mental Health
)[NIMH], 2020) NIMH (2020

التوثيق نهاية الفقرة
)(Luna, 2020
(عبد الله)9000 ،
)(Salas & Dagostino, 2020
(عبد الله وزهران)2115 ،
)(Martin et al., 2020
(شاهين وآخرون)2121 ،
)(Stanford University, 2020
(جامعة القدس المفتوحة)2119 ،
(National Institute of Mental
)Health [NIMH], 2020
)(NIMH, 2020

 .8التوثيق جمعي ،المراجع أجنبية ،االقتباس بالمعنى ،نهاية الفقرة ،مثال:
 -وفي إطار الخدمات المساندة يعتمد الكثير من األشخاص على اإلنترنت أداة اتصال فعالة ،ومن

هؤلء أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة الذين تمدهم المواقع اإللكترونية بكم هائل من المعلومات

والدعم النفسي والجتماعي بهدف إعادة التوافق األسري والجتماعي لهم ،ومساعدتهم في التواصل
مع المؤسسات ذات العالقة ).)Bowers, 1997; Sharf, 1997; Roberts & Fox, 1998

 .9التوثيق جمعي ،المراجع عربية ،االقتباس بالمعنى ،نهاية الفقرة ،مثال:
 -ويؤدي التزام المرشد بأخالقيات المهنة إلى تعريف المرشد بما يجب عليه أن يعمله في عملية

الرشاد بصفة عامة ،وفي مواقف الصراع والطوارئ التي تنشأ من خالل الممارسة ،وتحديد
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مسؤوليات المرشد تجاه المسترشد ،وتحديد حقوق الفرد وحدود إمكاناته (الطرابيشي2115 ،؛

الصمادي2111 ،؛ الصوالحة.)1999 ،

 .22التوثيق فردي ،المرجع األصلي أجنبي ،والثانوي عربي واالقتباس بالمعنى بداية الفقرة ،مثال:
 -ويبرز ميرهانسي وتوسي " "Mirhanssi & Toosiالمشار إليهما في (الخوالدة )2119 ،أهمية

الستيعاب ناتجا رئيسا من نتاجات العملية القرائية ،ويرى أن هذا الناتج يتشكل نتيجة لتفاعل القارئ

بما لديه من مهارات وخبرات ومعارف لغوية تسهم في بناء المعنى المنشود و /أو إعادة بنائه عبر

عمليات عقلية عليا.

 .22التوثيق جمعي ألكثر من مؤلفين أو باحثين ،المرجع أجنبي ،واالقتباس بالمعنى ،نهاية الفقرة،
مثال:

 -وتشير أغلب الدراسات النمائية في ميدان الكتابة أن األطراف يظهرون ميال محدودا إلى عملية

التخطيط ،وهم بدل من التركيز على بلوغ األهداف ينشغلون في تقديم المعلومات بغض النظر عن
عالقتها بتلك األهداف (.)White et al., 1996

 .20التوثيق جمعي ألكثر من مؤلفين أو باحثين ،المرجع عربي ،واالقتباس بالمعنى ،نهاية الفقرة،
مثال ذلك:

 -والمنهج التكنولوجي منظومة إنتاجية تسعى إلى استخدام وتطبيق أساليب التقانة وما تقضيه من

تشغيل منطقي للعمليات العقلية في مواقف التعلم والتعليم )سليم وآخرون.)2112 ،

 .23التوثيق لمؤلفين من عملين لهما بالسنة ذاتهاُ ،يكتب بجانب األول الحرف )أ( ،وبجانب
الثاني الحرف )ب( ،مثال ذلك:
 -لقد أجاز اإلسالم حج األبناء عن والديهم المتوفين )ابن باز وابن عثيمين 1415 ،أ( ،حيث حث

األبناء على فعل األعمال الخيرة لوالديهم بعد مماتهم )ابن باز وابن عثيمين 1415 ،ب(.
 -إن اكتساب مهارات اللغة يتطلب تدريبا متصال عبر سياقات اجتماعية متنوعة:

) ،)Goodman, 2008 aفاللغة أداة اتصال وتفاعل لغوي وفكري ).(Goodman, 2008 b
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 .24لتوثيق مرجع ثانوي عن مرجع أولي ،يكون كاآلتي:

ويذكر حسنين (المشار إليه في عبد الله )2118 ،بأن ...............

 .25توثيق االقتباس بحسب نوعه قصير /طويل :يجري توثيق القتباس كما ورد في المصدر تماما

فقد يكون القتباس فكرة ،أو مقولة ،أو رأيا أو مثال ،أو بيتا من الشعر ،وهو نوعان:

 .2االقتباس القصير :وهو نص ل يتجاوز طوله ( )20كلمة ،ويوضع بين إشارتي تنصيص ،ويذكر

اسم عائلة الباحث ،وسنة النشر والصفحة .مثال ذلك:

 -ويرى قطامي (" )922 :9002أن الطلبة مختلفون في عملياتهم الذهنية في أثناء الستقبال،

والمعالجة ،واألداء والتنظيم لالستجابة عن السؤال ،أو إنجاز أية مهمة ذهنية ذات عالقة".

 .0االقتباس الطويل :وهو الذي يتجاوز النص المقتبس ( )20كلمة ،ويوثق في المتن بترك هامش
إضافي من اليمين بمقدار خمسة أحرف في اللغة العربية ،أو من اليسار في حالة الكتابة باللغة
اإلنجليزية دون حصر النص المقتبس بين إشارتي تنصيص مثال اقتباس طويل من كتاب باللغة

العربية:

 -ويؤكد الجادري وأبو حلو ( )9002في معرض حديثهما عن البحوث التربوية ما يأتي :وتهدف

البحوث التربوية إلى استقصاء حقائق ومعارف علمية ،واكتشاف المبادئ والنظريات التي من شأنها
إثراء المكون المعرفي للعلم والذي يمكن استخدامه في معالجة مشكالت بحثية واقعية .ويتمثل هذا

التوجه في البحوث األساسية ،وكذلك فإن البحوث التربوية وكثي ار منها يتوجه نحو معالجة مشكالت
ميدانية بغية الوصول إلى نتائج من شأنها أن تحسن أداء الجهات المستفيدة منها )ص.)922 :

 -أما القتباس الطويل من كتاب باللغة اإلنجليزية ،فيكتب كما في األنموذج السابق على النحو

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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الجزء العاشر
معايير ترتيب المؤلفين /الباحثين في التوثيق الجمعي في المتن
يجري ترتيب المؤلفين أو الباحثين ما بين القوسين في التوثيق الجمعي؛ إما بحسب التسلسل

الزمني للنشر واما بحسب الترتيب الهجائي عندما تكون المراجع ما بين القوسين كلها عربية أو كلها
أجنبية ،واذا جمع التوثيق بين العربية واألجنبية قدمت المراجع العربية على األجنبية.

 .2الترتيب الزمني :يجري ترتيب الباحثين /المؤلفين بحسب أقدمية سنة النشر .مثال ذلك:
 وتؤكد نتائج بعض الدراسات الحديثة أن تأثير المجتمع في تشكيل تفكير وأحاسيس النشء يفوقتأثير المؤسسات التربوية )األنصاري2111 ،؛ جان2111 ،؛ العناني.)2115 ،
 ومع أن استخدام اختبارات الدللة اإلحصائية في الدراسات الكمية قد يعود إلى ما يزيد على سبعةعقود غير أن هذا الستخدام كان ول يزال موضع جدل ونقاش (Shaver, Kirk, 1996 ; Xiato, 2001
;.)1993

 .0الترتيب الهجائي :يجري ترتيب الباحثين بحسب الترتيب الهجائي للحرف األول من اسم العائلة.
مثال ذلك:
 -وهناك ما يشير إلى أن ضعف طلبة المرحلة األساسية في القدرة على التخيل ينعكس سلبا على

اكتساب المهارات األساسية للغة )الخوالدة9009 ،؛ عليان9002 ،؛ مدكور9002 ،؛ نصر.)0222 ،
 .3الترتيب لمؤلفين عرب وأجانب في التوثيق الجمعي :حيث يبدأ بالعربي ثم األجنبي .مثال ذلك:

 -وللمبدعين خصائص جرى رصدها بصفة متكررة تتلخص في أنهم يتحلون بثقة عالية بالنفس

والستقاللية وباإلقدام على أخذ المخاطر بحب المغامرة والستطالع ،وبعمق التفكير )الطيطي،
2114؛ الهويدي والجمل9002 ،؛ .)Ruff, 2005; Clark, 1992
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الجزء الحادي عشر
توثيق اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وأحكام المحاكم والصحف
 .1توثيق اآليات القرآنية:
يكتفى بذكر اسم السورة ورقم اآلية بين قوسين (البقرة ،(282:أو أن تكتب اآلية بخط المصحف

العثماني ويوضع بعدها التوثيق )البقرة.)282:
 .2توثيق األحاديث النبوية الشريفة:

يشمل اسم المؤلف )سنة النشر( عنوان الكتاب ،الطبعة ،والكتاب ،والباب ،ورقم الحديث والجزء،
والصفحة ،ومكان النشر ،ثم نقطتان رأسيتان ،والناشر .مثال ذلك:

( (0البخاري ،محمد بن إسماعيل .(0222( .الجامع الصحيح المختصر (تحقيق الدكتور مصطفى
البغا( ،ط ،9رقم ،664ج ،6ص ،2583بيروت :دار ابن كثير.
واذا تكرر المرجع يوثق على النحو اآلتي:
( (0البخاري ،الجامع الصحيح المختصر ،مصدر سابق ،رقم الحديث ،ورقم الجزء ،ورقم الصفحة
 .3توثيق أحكام المحاكم:
أحكام المحاكم :وتشمل اسم المحكمة ،ورقم القرار في سنته ) )94/3بخط غامق ،واسم المجلة،
والعدد ،وسنة النشر ،ومكان النشر .مثال ذلك:
( )2تمييز ،حقوق ،92\383 ،مجلة نقابة المحامين األردنيين ،ع ،1993 ،1/3عمان.
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 .4التوثيق من الصحف:
توثيق الخبر :يشتمل التوثيق على اسم الصحيفة بخط غامق ،والعدد ،والتاريخ ،ومكان الصدور.
مثال ذلك:
( )2الدستور ،ع 13 ،9253حزيران  ،1993عمان.
توثيق غير الخبر :يشتمل على اسم الكاتب ،وعنوان المقالة بخط غامق ،واسم الصحيفة ،والعدد،

والتاريخ ،ومكان الصدور .مثال ذلك:

كوكبا ،الدستور ،ع ،1965عمان 31 ،آذار .1993
( )0محمود درويش ،أحد عشر ا
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الجزء الثاني عشر
معايير كتابة المالحق في الرسالة
عند إعداد المالحق لتضمينها في الرسالة ،يراعى اآلتي:
 .2تنظم المالحق في الرسالة بعد قائمة المراجع والمصادر مباشرة ،ويشار لكل ملحق في متن

الرسالة أو األطروحة بعبارة بين قوسين( :الملحق ،رقم الملحق ،الصفحة التي ورد فيها( ،وتأتي
المالحق مرقمة ومعنونة بحسب مضمونها متسلسلة وفق ورودها في المتن ،وتختلف ك ًّما ونوعا
باختالف مشكلة الدراسة ،ومتطلبات تطبيقها من حيث أشكال المعالجة وأدوات جمع البيانات

الالزمة ،وتضم المالحق في الغالب اآلتية:

 -أدوات الدراسة من اختبارات ومقاييس وتصوير وتحليالت بصورتيها األولية والنهائية.

 البرنامج اإلرشادي ،أو التعليمي ،أو التدريبي ،أو العالجي ومحتوياته في إطار المعالجة ،وماشابه ذلك.

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

قصص ،خرائط مفاهيمية ،تدريبات وأوراق عمل وخطط تدريسية ،وورش تدريبية وعروض إلكترونية،
وما شابه ذلك من وسائل المعالجة.

 قوائم المهارات أو المفاهيم أو المعايير المستحدثة ومؤشراتها السلوكية. -جداول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبارات الموضوعية ،وبعض جداول التحليالت

اإلحصائية التي تزيد مساحتها على صفحتين.

 قوائم المحكمين ،وكتب تسهيل المهمة للجهات المعنية بإجراء الدراسة. -نماذج وعينات من أعمال أفراد الدراسة أو المشاركين في الدراسة.

 أقراص مدمجة بالبرمجيات أو البرامج أو العروض اإللكترونية المستخدمة. .0توضع أدوات جمع البيانات بصورتيها قبل التحكيم وبعده في حين تثبت المحتويات المنظمة،
والبرامج المستخدمة في صورتها النهائية بعد التعديل.

 .3يوضع عنوان الملحق في وسط أعلى الصفحة بخط غامق.
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 .4عندما يكون الملحق اختبا ار أو استبانة توضع النسخة النهائية أول ويشار إليها تحت العنوان
وبين قوسين (نسخة نهائية( ،يليها النسخة األولية لألداة.

 .5يراعى في تقديم األداة أو البرنامج أو أية مادة للتحكيم أن تتضمن إرشادات واضحة ومحددة تتيح

للمحكمين إعطاء آرائهم ومالحظاتهم بصورة واضحة ودقيقة ،وأن تكون مجازة من المشرف للطالب
في صورته األولية بعبارة (األداة جاهزة للتحكيم).
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الفصل الثالث عشر
معايير طباعة وتنظيم متن الرسالة
 .2اإلطار العام :يراعى في كتابة الرسائل العلمية المواصفات والمعايير اآلتية:
 أل يقل عدد صفحات المتن عن ( )111صفحة ول يزيد على ( )211صفحة ما عدا المالحق. -تجري طباعة المادة باستخدام تقنية عالية الجودة على ورق أبيض ( ،)A4وزن (81غم).

 تكتب الرسالة بلغة علمية فصيحة خالية من األلفاظ العامية ،والمحسنات اللفظية ،واألخطاءاللغوية والطباعية.

 ُيراعى في كتابة المتن صحة التعبير اللغوي ،والبعد عن الحشو واإلسهاب في التفاصيل ،والتقليلمن عرض المعلومات في نقاط ،وصوغها في فقرات باستثناء بعض الحالت التي يقضي السياق
عرضها في نقاط مرقمة بالحروف أو األرقام ،والبتعاد عن اإلشارة إليها بعالمات ورموز قبلية.

 تجري الكتابة في المتن في فقرات متوازنة من حيث الحجم ومتسلسلة ومترابطة .ويراعى فيالكلمات الرابطة التنوع والمالءمة للمضامين.

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

 تستخدم صيغة الفعل الماضي المبني للمجهول في كتابة الرسالة ،في حين تستخدم صيغةالمضارع في كتابة المخطط.

 تراعى الدقة في ترقيم مادة الرسالة بما يسهم في توضيح المعاني واألفكار لدى القارئ. يكتب المختصر بين قوسين ويتبع السم كامال عند وروده في متن الرسالة ،ألول مرة ،فإذا وردمختصر ) ،(L.E.Aويستخدم المختصر في حالة تك ارره
ا
التعبير  ،Language Exp Appفيكتب
عوضا عن العبارة الكاملة ،من غير وضع المختصر بين قوسين.

 يكتب عنوان األطروحة بالعربية بخط  (bold) Simplified Arabicبحجم ( ،)02بينما باإلنجليزيةبخط ( )Times New Romanبحجم ( ،)16وبقية المعلومات في صفحة العنوان حجم (.)16

 تكتب العناوين الرئيسة بلون أسود غامق (حجم  ،)18والعناوين الفرعية الجانبية بلون أسود غامق(حجم  16و )14بحسب التفرعات ول توضع خطوط تحتية ول نقاط رأسية مصاحبة.

 تترك مسافة واحدة بين العناوين الرئيسة وعناوين الجداول واألشكال والمراجع والمالحق.65

 -يجري إبراز بداية الفقرة بترك فراغ بمسافة كلمة واحدة ،ويترك فراغ واحد بعد كل عالمة ترقيم.

 تكتب الكلمات بالعربية في المتن بخط ( )Simplified Arabicحجم ( .)14وتكتب العناوينالفرعية بالحجم ذاته ) (boldفي حين تكتب العناوين الرئيسة بحجم ( )16و( ،)boldأما اإلنجليزية
فتكتب بالخط ( )Times New Romanبحجم أقل بدرجين عن نظيره في اللغة العربية.

 ل يجوز استعمال ضمير المتكلم في المتن ويستعاض عنه بضمير الغائب أي صيغة الفعلالمبني للمجهول .مثل حساب المتوسطات ،وطرق الدراسة .ويجوز استخدام ضمير المتكلم في
كتابة التفويض واإلهداء والشكر والتقدير فقط.

 عدد األسطر في الصفحة الواحدة يجب أل يتجاوز ( )22سط ار .وتترك مسافة ونصف بين السطروالذي يليه ،وتترك مسافة بين الكتابة السابقة ،والعنوان الرئيس الجانبي.

 .0مواصفات الطباعة:

 -يكون شكل الحرف ) (Fontباللغة العربية Simplified Arabic

 يكون شكل الحرف ) (Fontباللغة اإلنجليزية .Times new Romans -في حالة كتابة المتن باللغتين العربية واإلنجليزية تترك مسافة ونصف بين السطر والذي يليه.

 تنظم المادة المكتوبة باللغتين العربية واإلنجليزية على الصفحة الواحدة بترك )2.5سم( منالصفحة هوامش من أعلى ومن أسفل ومن اليسار ،في حين يترك الهامش األيمن من الصفحة
بطول ) 3.5سم(.

 يجري ترقيم الصفحات التمهيدية من الصفحة األولى بعد الغالف حتى بداية صفحة عنوانالفصل األول بالحروف العربية األبجدية )ب ،ج ،د ،ه ،و ،)...ويوضع الحرف في وسط أسفل
الصفحة.

 -يجري ترقيم صفحات متن الرسالة باألرقام العربية ،ويثبت الرقم وسط أسفل الصفحة.

 -ل يجوز كتابة عنوان فرعي أسفل سطر في الصفحة من غير أن يتبعه كالم ولو بسطر واحد.

 ل يجوز وضع جدول التحليل اإلحصائي في نهاية الصفحة من غير أن يليه تعليق ولو بسطرواحد (يفضل عمل كل جهد لضمان عدم تقسيم الجدول على أكثر من صفحة).

 تنظم البيانات في الجداول اإلحصائية من غير فصل البيانات المجدولة بخطوط أفقية. يجري تنسيق كامل لفصول األطروحة وما يرتبط بها من عناصر وفرعيات.66

 .3عرض األرقام في بيانات الدراسة والمتن بشكل عام:
 -تستخدم األرقام العربية ( )3 ،2 ،1وليست الهندية.

 تجري كتابة األعداد من ( )11-1في متن الرسالة بالكلمات بدل من األرقام. -إذا كان العرض لعدد محدد من األرقام :استخدم جملة أو فقرة مختصرة لعرض األرقام.

 -أما إذا كان العرض لعدد كبير من األرقام :صمم جدول مناسبا لذلك ،واعرض األرقان من خالله.

 إذا كان الرقم يعبر عن شيء (متغير أو ثابت) يمكن أن تكون قيمته (> ،)1يوضع صفر ()1على يسار النقطة العشرية .مثال:

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

(.)0.87 ،0.34

 إذا كان الرقم يعبر عن شيء (متغير أو ثابت) ل يمكن أن تكون قيمته (> ،)1ل يوضع صفر( )1على يسار النقطة العشرية .مثال:

قيم معامل ارتباط ،أو معامل ثبات ،أو مستوى دللة ،... ،توضع كآلتي.).87 ،.34( :

ويشار هنا إلى ضرورة االلتزام بالمعطيات الخاصة باألبعاد من اليمين ،واليسار ،واألعلى واألسفل

للصفحة ،وتنسيق الخالف الخارجي بحسب المعايير المحددة من عمادة الدراسات العليا والبحث

العلمي في الجامعة.
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الجزء الرابع عشر
معايير بناء مخطط أو مشروع الرسالة وكتابته
يعرف مخطط الدراسة بأنه تصور نظري قابل للتطبيق لما يمكن أن يقوم به طالب الدراسات
العليا من إجراءات لدراسة مشكلة رسالته .ويراعى في إعداده أن يجمع بين المتطلبات النظرية

والتطبيقية الالزمة لتناول المشكلة .وتختلف التصورات باختالف طبيعة المشكلة ،والمنهج البحثي

المقترح استخدامه .ويقتصر بناء المخطط على توضيح العناصر المتعلقة بالفصول الثالثة األولى
وبيانها بصورة واضحة.

أهمية المخطط لطالب الدراسات العليا:

مخطط مشروع البحث أشبه ما يكون بالمخطط الهندسي الذي يوضع لبناء مبنى ،فبدونه سيكون

من الصعب على الطالب إعداد رسالته بصورة متكاملة ومحكمة الجوانب .وتتمثل أهميته في اآلتية:
 .1يعمل على بلورة أفكار الباحث وتنظيمها وتوجيهها نحو متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة.

 .2يسهم المخطط في إعطاء الباحث تصو ار للمجهود البحثي الذي يتطلبه البحث من حيث الكم
والكيف واإلجراءات.

 .3وجود المخطط المحكم يوفر على الباحث الجهد والوقت ويعمل على سيرورة العمل في التجاه
الصحيح.

 .4يتيح المخطط للباحث العمل على أطروحته بطريقة منظمة بعيدة عن العشوائية والرتجال.

 .5يسهم المخطط في مساعدة الباحث على وضع ميزانية تقديرية للكلف الالزمة إلعداد الرسالة
بصورة واضحة وواقعية.

 .6يساعد المخطط الجيد في نقل الباحث من التصور النظري للمشكلة إلى النغماس فيها ،وتعميق
الوعي بها.
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عناصر مخطط الرسالة:
يجب أن تتوافر في المخطط القابل للتطبيق العناصر الرئيسة اآلتية:
أوالا-خلفية الدراسة ومشكلتها:
وتتضمن توضيحا لمكانة المشكلة في مجال التخصص الدقيق للباحث ،وتصو ار لما يمكن أن
تضيفه إلى المعرفة العلمية ذات العالقة .وتشمل الخلفية النظرية األمور اآلتية:

 .2المقدمة :يجري فيها تناول مكانة المتغيرات التابعة في الرسالة ،وعالقتها بالمتغير /المتغيرات
المستقلة ،بحيث تقود المقدمة إلى مشكلة الدراسة موضوع التناول مع األخذ بالعتبار المعايير

الخاصة ببناء المقدمات في البحوث التربوية.

 .0مشكلة الدراسة وأسئلتها /أو فرضياتها :ويراعى في عرض المشكلة أن تكون منبثقة من إحساس
الباحث وتحديد جوانبها وأبعادها وتدعيم ذلك بنتائج الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات المحلية
ذات العالقة .ول بد أن يتضمن المخطط أسئلة بحثية تشتق من العالقة بين المتغيرات التابعة

والمستقلة والدخيلة أو التصنيفية ،مع مراعاة خصائص عبارة السؤال البحثي ،والتفريق بينه وبين عبارة

الفرضية التي تضم في ثناياها مستوى الدللة المعيارية .ويمكن أن يقتصر المخطط على األسئلة
فقط في الدراسات المسحية والنوعية ،في حين تتطلب الدراسات شبه التجريبية بجانب األسئلة

فرضيات تشتق منها.

 .3أهداف الدراسة :وهي المكون الثالث للخلفية النظرية ،ويجري بناؤها في ضوء أسئلة الدراسة
وفرضياتها ،وتحدد بعبارات مختصرة الغايات النهائية التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها.
 .4أهمية الدراسة :وهي المكون الرابع للخلفية النظرية ،ويجري بناؤها في ضوء ما يتوقع أن تسفر
عنه الدراسة من نتائج ،والفئات المتأثرة بها مما له صلة بموضوع الدراسة.
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 .5حدود الدراسة ومحدداتها :وهي العوامل التي يمكن أن تؤثر في النتائج وقابليتها للتعميم على
مجتمع الدراسة ،ولبد للطالب التفريق بين الحدود التي هي زمانية ومكانية وبين المحددات التي
تتعلق بأفراد الدراسة ،وباألدوات وصدقها وثباتها ،وبالمحتوى والفترة الزمنية لتنفيذ التجربة.

 .6التعريفات االصطالحية واإلجرائية لمتغيرات الدراسة :على الطالب أن يقدم تعريفات إجرائية
للمصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمتغيرات دراسته المنوي إجراؤها ،بحيث تكون التعريفات خاصة
بدراسته ومرتبطة بها.
ثانيا -األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة:
إن بناء اإلطار النظري للدراسة يستدعي من الطالب القيام بمراجعة األدب التربوي السابق

المتعلق بالمشكلة ،والعتماد في ذلك على المصادر والمراجع األصلية ،بقصد اقتراح عدد من

العنوانات لموضوعات ترتبط بالمتغيرات التابعة والمستقلة ،وبعناصر الدراسة التي سيجري تناولها

تفصيليا في كتابة الرسالة .وفيما يتعلق بالدراسات السابقة على الطالب إجراء مسح للدراسات السابقة

في البيئة المحلية ثم القومية ثم العالمية مما له صلة بموضوع البحث.

ويستدعي كتابة هذا الفصل جمع عدد من الدراسات العربية واألجنبية وتنظيمها في محاور

محددة ،وتقديم ملخص لكل دراسة يتضمن عنوان الدراسة وعائلة من أعدها والسنة التي نشرت فيها
وعنوانها والهدف من إجرائها ،فضال عن التعريف بالعينة وأدوات البحث وأبرز النتائج المتعلقة

بموضوع الدراسة المنوي إجراؤها .ثم يتاح للطالب التعقيب على مجموعة الدراسات ببيان ما أفاد منها

في وضع المخطط ،وما مازت دراسته عن الدراسات السابقة ،وبيان ما إذا كانت دراسته استكمال
لنقص في مجال التخصص ،أو هي فتح جديد في المجال.
ثالث ا -الطريقة واإلجراءات:

ويضم هذا الجزء من مخطط البحث تعريفا بأبرز ما يشتمل عليه من عناصر ،أهمها:

أ .منهجية الدراسة:

يختلف هذا الجزء من المخطط باختالف المشكالت البحثية ،واختالف المنهجيات المتبعة في

تناولها .ففي الدراسة شبه التجريبية يتطلب وصفا لتصميم الدراسة ،في حين في دراسة مسحية أو

وصفية يجري دمج التصميم مع اإلجراءات ،وفي العموم يتضمن هذا العنصر من الطريقة وصفا
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قادر على تنفيذ اإلجراءات من غير معاناة أو
لكيفية إجراء الدراسة بصورة تجعل باحثا آخر مدربا ا
إخفاق.

ب .المجتمع والعينة /أفراد الدراسة:
يتطلب إجراء الدراسة العلمية اختيار عينة عشوائية تمثل خصائصها المجتمع المدروس،
وتختلف طريقة اختيار األفراد المشاركين في الدراسة النوعية عن أقرانهم في الدراسة الكمية ،حيث
تكون العينة في الدراسة النوعية في العادة صغيرة وغير ممثلة ،إنما هي غرضية أي إن معيار

الختيار هو مدى غنى المعلومات التي لديهم حول الظاهرة مدار البحث .في حين تكون عينات
الدراسات الكمية بكل أنواعها كبيرة أ وممثلة للمجتمع المدروس.

ول بد للطالب الباحث أن يراعي في اختيار عينة دراسته طريقة الختيار ،وحجم أفراد الدراسة،

ونوع الختبار اإلحصائي الذي سيعتمد ،وقوة هذا الختبار التي يراها مناسبة ،ومستوى الدللة

الحصائية التي تعتمد في اتخاذ القرار بشأن الفرضية أو مقدار الفرق أو حجم األثر المتعلق
بالختبار اإلحصائي.

د .أدوات الدراسة:

تمثل أدوات الدراسة في البحث العلمي الطرق أو الوسائل التي يجري من خاللها جمع

المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة ،والتي تساعد في دراسة وتحليل مشكلة الدراسة ،وبعد ذلك

التوصل إلى النتائج .وهناك عدة أنواع ألدوات البحث العلمي التي يجب على الباحث أن يكون على

اطالع جيد بها ،بحيث يكون ُمدركا لنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بكل منها ،وكيفية استخدام
كل أداة منها؛ ألن هذا يساعده على تحديد األداة األنسب لدراسته ،ومن الممكن أن يستخدم الباحث
أكثر من أداة في بحثه على أن يكون قاد ار على تحمل متطلبات استخدامها؛ وذلك لكي ينجح في
توظيف كل أداة للوصول إلى النتائج المنتظرة من الدراسة.
ه .تصميم الدراسة ومتغيراتها:
يضع الطالب تصميما مالئما يأخذ فيه بالعتبار طبيعة المتغيرات التابعة والمستقلة في الدراسة
بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة أو اختبار فرضياتها .وتختلف خصائص تصميم الدراسة باختالف

الفرضيات أو األسئلة المتوقع اإلجابة عنها ،وطبيعة المتغيرات موضوع الدراسة ،وكذلك المحددات
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التي تفرضها الظروف العملية ويسهم التصميم الجيد في ارتفاع ثقة الباحث في البيانات،

والستنتاجات حيث يوجه التصميم عملية جمع البيانات وكيفية تحليلها .ويهيئ في الوقت ذاته إلى

عمل الستنتاجات المنتظرة.
و .إجراءات تنفيذ الدراسة
تتمثل اإلجراءات في وصف محدد وواضح لكيفية تنفيذ الجانب العملي من الدراسة ،وما يتطلب

هذا التنفيذ من وسائل ومجهودات ،وهذا يستدعي من الطالب أن يبين كيف يمكن استخدام

(استراتيجية ،أو برنامج معين ،وبيان كيف يجري تنظيم محتوى تعليمي من نوع ما أو إعادة تنظيمه
في شكل وحدات ،أو نشاطات ومشكالت ،وقصص ومسرحيات( ،واألسس المعتمدة في ذلك.
ز .المعالجات اإلحصائية:

من المفترض أن يبين مخطط البحث نوع المعالجة /المعالجات اإلحصائية التي سيجري

استخدامها في اإلجابة عن كل سؤال أو فرضية على حدة ،وأل تقتصر المعالجات على اإلشارة إلى

طريقة التحليل بالمجمل.

رابع ا -المصادر والمراجع:

يتضمن القسم الرابع من مخطط البحث توثيقا للمراجع والمصادر التي استخدمت في بناء

مخطط البحث ،ويراعى أن تكون حديثة وأصلية وذات صلة مباشرة بمتغيرات الدراسة ،والموازنة بين

المراجع العربية واألجنبية ،حيث يجري تنظيمها في قائمة المراجع بحسب نظام التوثيق )(APA

المبين في هذا الدليل المعتمد.
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الجزء الخامس عشر
مراحل مناقشة مخطط أو مشروع الدراسة واقراره
يمر مخطط الدراسة بعدة مراحل يجري مناقشته فيها من اللجان العلمية المختصة ،وتتمثل هذه

المراحل في النقاط اآلتية:

 .2يحدد طالب الدراسات العليا مشكلة تستحق البحث في مجال تخصصه الدقيق بالرجوع إلى

مصادر المعرفة ذات الصلة ،ويمكن الستعانة بالمتخصصين من أساتذة الجامعات والخبراء ممن

لهم عالقة واهتمام بالمشكلة التي بصدد تناولها ،ويقدم لمنسق التخصص الذي يتبع له تصو ار مكتوبا

في صفحتين ألبعاد هذه المشكلة وأهميتها وما يمكن أن تضيفه إلى مجال التخصص الدقيق للطالب،
ويوضح اإلجراءات التي سيقوم بها لدراسة هذه المشكلة ،ثم يمأل استمارة خاصة بالعنوان المقترح
واسم المشرف المقترح ،شريطة أن تتوافر شروط اإلشراف على الدراسات العلمية مع مراعاة

التخصص ،وللجنة الدراسات العليا في القسم حق التعيين ما اقترحه الطالب أو من غيره ممن ترى
فيه القدرة والقرب من التخصص الدقيق في مجال الموضوع مدار التناول في حال وجود ما يبرر

ذلك.

 .0يكلف المشرف الطالب بإجراء مسح أولي إلكتروني للدراسات السابقة ذات الصلة بالعنوان المقترح
على المستويين المحلي والعربي للتأكد من أن الموضوع غير مطروح سابقا ،ويمأل أنموذج إقرار

خاص أعد لهذه الغاية.

 .3تقوم لجنة الدراسات العليا في القسم بمناقشة العنوان المقترح واق ارره أو رفضه أو تعديله ثم يجري

تعيين مشرف للطالب لتطوير مخطط مناسب للعنوان المعتمد من اللجنة ،حيث يجري تعيين المشرف

في ضوء معايير محددة.

 .4يبدأ الطالب بالتعاون مع المشرف بوضع تصور مناسب لمشروع مخطط البحث وفق ما هو في

الدليل المعتمد في الكلية .وبعد النتهاء من إعداد هذا المخطط يتقدم الطالب إلى منسق تخصصه
يطلب فيه مناقشة المخطط من لجنة الدراسات العليا في القسم ،وبشفع المخطط بإقرار المشرف

بصالحية المخطط للمناقشة .ويسلم كل عضو في اللجنة نسخة من المخطط قبل أسبوع من تاريخ

اجتماع اللجنة ليتمكن أعضاء اللجنة من قراءته ،وتقديم المالحظات والتعديالت المقترحة.
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 .5تجري مناقشة الطالب علنيًّا بحضور المشرف ،وعدد من األساتذة المتخصصين في القسم

األكاديمي ،ويأخذ الطالب والمشرف بالتعديالت التي يتوافق عليها أعضاء اللجنة ،ويعيد صياغة
عناصر المخطط في ضوء تلك التعديالت .ويعيد صياغة عناصر المخطط في ضوء تلك

التعديالت .ويعيد الطالب تقديم المخطط المعدل لمنسق البرنامج (رئيس القسم) لمراجعته والتحقق من
مدى أخذ الطالب باقتراحات أعضاء لجنة الدراسات العليا على المخطط ،ثم تعبئة أنموذج التنسيب

بتعيين المشرف على رسالة الطالب ،وتحديد عنوان الرسالة بصورة نهائية وترجمته باللغتين العربية

واإلنجليزية ،مشفوعا بتواقيع أعضاء لجنة مناقشة المخطط.

 .6يرفع المنسق (رئيس القسم) المخطط أو المشروع المعدل إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية ،إذ

تقوم اللجنة بالنظر في عناصره ،وتقييم مدى التزام الطالب بالمعايير الخاصة ببناء المخطط ،ويعاد

المخطط إلى القسم المعني ليصار إلى إعالم الطالب والمشرف بالتعديالت المطلوبة إن وجدت.
والتي قد تكون في صورة استكمال لجوانب النقص ،أو تعديل ما يلزم تعديله ،أو حذف ما ليس له

صلة بالمخطط .وبعد التأكد من األخذ بالتعديالت واقرارها ،يرفع المخطط رسميا عن طريق عمادة
الكلية إلى عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة.

 .7تجري مناقشة المخطط أو مشروع البحث من أعضاء لجنة البرنامج في الجامعة ،ثم إق ارره أو

التوصية بإجراء بعض التعديالت مما يتطلب إعادة مخطط البحث إلى الكلية ثم إلى القسم المعني
إلجراء التعديالت ،واعادته ثانية إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي إلق ارره واعتماده بصورة
نهائية ،إذ يجري تحديد تاريخ بداية العمل على الرسالة من الطالب وبداية اإلشراف عليها من

المشرف المختص.
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الجزء السادس عشر
اإلشراف على الرسائل العلمية
يعد اإلشراف على رسالة ماجستير مسؤولية أكاديمية مهنية أخالقية ،يقدم فيها المشرف لطالبه
المشورة والتوجيه ،وعلى الطالب والمشرف اللتزام باألعراف األكاديمية الشائعة بين العلماء
والباحثين.

وتؤكد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ضرورة اللتزام بهذه العراف والتقاليد ،وتقدم لذلك

دليال آلليات اإلشراف على رسائل الماجستير ،ونرجو أن يجد طالب الدراسات العليا ،والمشرف في
هذا الدليل وما يتضمنه من معايير تفاصيل وافية حول أدوار كل منهما في إنجاز عمل علمي

متميز.
آليات اإلشراف على الرسائل العلمية:
على المشرف أن يمنح الطالب من تاريخ صدور تعيينه مشرفا على رسالة ساعة أسبوعيا

ويخصص ساعة أخرى أسبوعيا لقراءة ما يجري إنجازه من اختبارات ومقاييس ومسودات ،وأدب

نظري ،أو دراسات سابقة واجراءات بحثية ،فضال عن تقييم البرامج والمذكرات ونتائج التحليل

اإلحصائي ،والوقوف على المراجع المستخدمة ،ومدى مالءمتها ،واستخدامها ،ودقة توثيقها .وعلى

الطالب اللتزام بتوجيهات المشرف ،ونصائحه ،وأن يحرص على التواصل معه عبر القنوات المتفق
عليها ،وتدوين ما يقدم له من توجيهات ،وارشادات في سجل خاص بذلك مشفوعا باليوم والتاريخ

لتسهيل عمليات التصال والتواصل ،وقد نصت التعليمات على أن تخصص تسع ساعات لرسالة

الماجستير .وفيما يلي عرض ألدوار المشرف في ذلك:
 .2دور المشرف في بلورة مشكلة الدراسة وتحديدها:

يقع على عاتق المشرف مسؤولية توجيه الطالب الذي وافق مبدئيا على اإلشراف على رسالته
العلمية التي سوف يقوم بإنجازها ،ومساعدته في تحديد مشكلة الدراسة بما لديه من خبرات أكاديمية،
وعملية وبحثية في مجال التخصص الدقيق للطالب ،ويتمثل دوره في القيام بعدد من اإلجراءات

اآلتية:
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 يوجه المشرف الطالب للقراءة في مجال موضوع الدراسة الذي يرغب البحث فيه ،بقصد تعميقوعيه بالقضايا والمشكالت القائمة ،قبل تحديد المشكلة وبذلك يساعد الطالب في اختيار مشكلة

تستحق الدراسة.

 يكلف المشرف المقترح الطالب بعد اختيار المشكلة و /أو تحديدها بإجراء مسح للدراسات المحليةالسابقة في مجال البحث المستهدف للتأكد من أن المشكلة المنوي دراستها لم يجر تناولها من
قبل ،وأنها تستحق البحث ،وترقى إلى مستوى الدرجة العلمية المستهدفة.

 يزود المشرف المقترح طالب الدراسات العليا الذي يعمل معه بتصور واضح حول كيفية تناولالمشكلة واللتزام بما قدم في الدليل في هذا الشأن.

 يقوم المشرف المقترح بقراءة واعية وناقدة لعناصر المشروع ،وتوجيه الطالب إلجراء التعديالت،واقرار المشرف خطيا بأن المشروع المقترح صالح للمناقشة ،قبل تقديمه للجنة الدراسات العليا في

القسم.

 تجري مناقشة علنية للمشروع من أعضاء لجنة الدراسات العليا بحضور الطالب وعدد من األساتذةمن غير أعضاء لجنة الدراسات العليا ألغراض الستماع وتبادل الخبرات ،ول بأس من حضور
عدد من طلبة الدراسات العليا في تخصص الطالب ،وعلى الطالب األخذ بكافة المقترحات

المقدمة من اللجنة في مدة ل تزيد على أسبوعين من تاريخ المناقشة.

 إذا وجدت اللجنة أن المشروع المقترح المقدم ل يتضمن العناصر األساسية للمشروع ،وفق ما جاءفي الدليل بهذا الخصوص أو أن المشكلة ل ترقى إلى مستوى الدرجة العلمية المستهدفة ،أو أنها

ل ترتبط بشكل أو بآخر بالتخصص الدقيق للطالب ،فإنها تطلب من الطالب البحث من جديد

عن موضوع آخر أكثر ارتباطا ومالءمة ،أو تقدم أفكا ار لتطوير المشروع ثم يعود الطالب لتقديم

مخطط دراسته من جديد للجنة الدراسات العليا في القسم لمناقشة المشروع المعدل أو البديل،
واق ارره.

 تنسب اللجنة بتعيين المشرف المقترح الذي عمل مع الطالب في تطوير مشروع الدراسة أو تنسبعضوا آخر من القسم أو من الخارج مشرفا رئيسا لمشروع الطالب وفق التعليمات الخاصة بذلك.

 يرفع المشروع في صورته المعدلة مع استمارة تعيين المشرف مشفوعة بتوقيع منسق البرنامجوالمشرف الرئيس إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية التي يدرس فيها الطالب ،ليصار إلى دراسته

من أعضاء اللجنة واق ارره ثم من خالل رئيس اللجنة إلى عميد عمادة الدراسات العليا والبحث
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العلمي في الجامعة لستكمال إجراءات مناقشته من أعضاء مجلس الدراسات العليا في الجامعة،
ثم إق ارره واعتماده من حيث الموضوع مدار البحث.

 يعين عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة المشرف الرئيس والمشرف المشاركإن وجد في ضوء تنسيب منسق البرنامج ولجنة الدراسات العليا في الكلية ،مشفوعا بتاريخ بدء

اإلشراف على رسالة الطالب.
 .0دور المشرف في اإلشراف الفعلي على الرسالة:
تبدأ عملية اإلشراف الفعلية على الرسالة بعد إقرار مشروع الدراسة من مجلس الدراسات العليا
في الجامعة ،وعلى المشرف أن يرسم للطالب خارطة طريق واضحة ،يهتدي بها لبناء فصول
الرسالة ،وما تشتمل عليه من عناصر ،وكتابتها منظمة بلغة صحيحة .ويتابع ما ينجزه وفق الخريطة

المتفق عليها ،وتقديم تقارير دورية إلى عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ومنسق البرنامج
حول ما أنجزه الطالب في رسالته ،وهكذا يتبلور دور المشرف في كل فصل من فصول وتتمثل أدواره

في اآلتية:

 -التأكد من أن ما يقوم به الطالب من هيكلة وتنظيم وكتابة لكل فصل يجري في ضوء التعليمات

والمعايير الواردة في دليل كتابة الرسائل العلمية واإلشراف عليها المعتمد في عمادة الدراسات

العليا والبحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة.

 -تقديم العون الفني الالزم وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطالب سواء ما تعلق منها بعمليات

الكتابة أم ما تعلق بالتطبيق العملي واجراءاته ،بما يضمن سيرورة اإلنجاز وفق المعايير المعتمدة
في الدليل الخاص بذلك.

 توجيه الطالب ومساعدته في الوصول إلى أحدث المراجع األصلية والثانوية المتعلقة بموضوعدراسته ،واحالته إلى المواقع اإللكترونية المتخصصة للحصول على المعلومات والمعارف الالزمة
لبناء الخلفية النظرية والفلسفية لدراسته ،وكيفية توظيفها في بلورة أدب نظري محبوك حبكا جيدا
بحيث يتناول متغيرات وعناصر دراسته بدقة.

 توجيه الطالب إلى المواقف المناسبة إلظهار شخصيته في كل فصل من الفصول الخمسةللرسالة ،واستخدام األساليب اللغوية المناسبة لذلك.

 توجيه الطالب إلى كيفية توظيف نتائج الدراسات السابقة في بناء الخلفية النظرية ،وتقديم ما يدللعلى أن مشكلة الدراسة تستحق البحث والتناول ،وكيفية تنظيم الدراسات السابقة في الفصل
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الثاني ،والربط بينها وبين األدب التربوي في اإلطار النظري للدراسة وكيف يمكن للطالب توظيف
نتائج هذه الدراسات في مناقشة النتائج في الفصل الخامس من فصول الرسالة.

 مساعدة الطالب في وضع مخطط للموضوعات التي يجري تناولها تحت األدب النظري مناإلطار في الفصل الثاني ،واألسس التي يجب اعتمادها في ذلك من حيث الكم والكيف ،وبما
ينسجم والتعليمات والمعايير الخاصة بذلك في الدليل المعتمد.

 -مناقشة الطالب في مجموعة الدراسات السابقة التي جمعها ،والتأكد من مدى مالءمتها من حيث

عوامل الحداثة والرتباط المباشر بالمحور المستهدف ،وتوجيه الطالب إلى استبعاد جميع

الدراسات التي ل عالقة لها ،واللتزام بمعايير تنظيمها ،وكيفية نقدها والتعقيب عليها.

 التعاون مع الطالب في تحديد فئات المحكمين وتوجيهه إلى المتخصصين ،والى أكثرهم اهتماماودقة ،مع مراعاة التنويع في هيئة التحكيم بما يحقق التوازن بين المعارف النظرية والخبرات

العملية ذات العالقة.

 توجيه الطالب إلى الخطوات اإلجرائية التي ينبغي أن يتبعها في بناء كل أداة من أدوات الدراسة،وبناء البرامج التعليمية أو التدريبية أو العالجية واألدلة المصاحبة وغيرها ،وكيفية تنظيم

المحتويات التعليمية في ضوء أغراض الدراسة ،ومتابعة إجراءات الصدق والثبات الالزمة ،وكيفية
توظيف الطالب لمالحظات السادة المحكمين في تحسين األدوات والبرامج التعليمية تحت اإلعداد.

 ولعل من أدوار المشرف المهمة تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطالب في مرحلة التطبيقالعملي للدراسة والتأكد من القيام بالتطبيق ضمن الوقت المحدد وبالكيفية والضوابط المتعلقة بذلك،
وذلك باتباع األساليب العلمية في هذا الشأن كزيارة المشرف لمواقع التجريب ،أو طلب تصوير
عينات من التطبيق ،وأعمال الطلبة أو الحصول على تقارير وكتب رسمية من المدارس
والمؤسسات التي جرى فيها التطبيق.

 تشجيع الطالب على إجراء المعالجات اإلحصائية الخاصة بكل سؤال /فرضية وتقديم أشكالالعون الفني في هذا الشأن ما أمكن ،واذا تعذر ذلك فعلى المشرف توجيه الطالب إلى أفضل
المتخصصين في اإلحصاء ،وتزويد اإلحصائي بعنوان الرسالة ،وأسئلتها /فرضياتها ،وبالعينة/
أفراد الدراسة وبإجاباتهم ،وبتوزيع فقرات الختبار على المهارات /األبعاد الفرعية لكل متغير من

المتغيرات التابعة للدراسة ،ليتمكن من إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة ،ويصدق هذا على

الدراسات المسحية وشبه التجريبية .وقد تستثنى الدراسات النوعية من مثل هذه اإلجراءات
ألغراض تحليل البيانات الكمية.
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 ومن األدوار المهمة للمشرف أن يناقش الطالب في تحليل البيانات المتعلقة بكل سؤال على حدة،واإلجابة عن أسئلة الطالب ،والتأكد من فهمه للطريقة اإلحصائية المستخدمة )تحليل التباين

األحادي أو الثنائي أو المصاحب وما شابه ذلك( ،والتثبت من أن الطالب اتبع المنهجية

الصحيحة في عرض النتائج المجدولة المتعلقة بكل سؤال ،والتعليق عليها بما يسهم في قراءتها

قراءة فاهمة.

 يوجه المشرف الطالب إلى كيفية تفسير النتائج ومناقشتها ،ويكلفه بتحديد النتيجة أو النتائجالمتعلقة بالسؤال أو الفرضية ،ثم تحديد ما في المتغير المستقل من عوامل ،ربما تكون مؤثرة في
ظهور النتيجة ،أو النتائج مدار المناقشة ،ويمكن للمشرف إعطاء الطالب نموذجا لتفسير إحدى

تفسير منطقيا ،وكيفية تأييدها بآراء المتخصصين الثقات .ثم مناقشتها باإلشارة إلى مدى
ا
النتائج
اتفاقها أو عدم اتفاقها مع بعض نتائج الدراسات العربية أو األجنبية ذات الصلة ،حيث يقوم

الطالب بمحاكاة ذلك .ول بد من تأكيد دوره المحوري في تناول نتائج الدراسة في الفصل الخامس
بما يعكس شخصيته باحثا في تخصصه.

 ويتمثل الدور األهم في اإلشراف في قراءة المشرف قراءة ناقدة لكل فصل ينجزه الطالب ،مصحوبابالمالحظات التقويمية و /أو اإلثرائية ،وحثه على وجوب األخذ بها ،ومناقشة الطالب فيما ل يفهم

منها ،أو ل يرغب األخذ به منها ،إذ تسهم هذه اآلليات من المتابعة الحثيثة في تشكيل مهارات

البحث لدى الطالب وهي النتاج المستهدف من إعداد الرسالة.

 يؤكد المشرف للطالب أهمية الكتابة في فقرات متوازنة ،واستخدام اللغة الفصيحة في الكتابة،والبتعاد عن لغة المديح والمجاز ،والحشو ،ومراعاة التسلسل المنطقي في تناول األفكار التي

تتعلق بموضوع واحد.

 وفيما يتعلق بدور المشرف في متابعة التوثيق في المتن والقائمة ،وكيفية توظيفه في كتابةألغراض التوضيح أو التأييد أو المعارضة ،أو تدعيم اآلراء ووجهات النظر أو التثبت من بعض

النتائج واإلجراءات فقد أوضح الدليل والمعايير المتضمنة ذلك بما ل يقبل الجتهاد.

 يحتفظ المشرف بسجل خاص يدون فيه أبرز الملحوظات المتعلقة بما قدمه للطالب من إرشاداتوتوجيهات أثناء سير عملية اإلشراف ،ومدى اإلنجاز الذي حققه الطالب في نهاية كل فصل

دراسي.
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 -قد يلجأ الطالب بالتعاون والتنسيق مع المشرف أحيانا إلى إدخال بعض التعديالت المبررة على

عنوان الرسالة المسجلة ،ويستدعي ذلك التقدم بطلب التعديل إلى رئيس القسم األكاديمي مشفوعا

بالمبررات المقنعة ،واقرار المشرف وموافقته على ذلك.

 قد يتعذر على المشرف– أحيانا – الستمرار في اإلشراف على الرسالة أو األطروحة ألسبابومبررات معينة وقد يلجأ الطالب في حالت خاصة إلى طلب تغيير المشرف ،وفي كلتا الحالتين

ل بد من اتباع القنوات الرسمية بدءا بالقسم األكاديمي منسق البرنامج (رئيس القسم) ،فعمادة

الكلية ،ثم عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،وتعبئة النماذج الخاصة.
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الجزء السابع عشر
منطلقات تقويم الرسالة
يعد التقويم مدخال مهما من مداخل تحسين نوعية العمل واإلنجاز ،ويذهب بعضهم إلى القول:
إن إجراءات التقويم هي إجراءات تدريسية ،تستهدف الرتقاء بمستويات األداء البحثي لدى طلبة

الدراسات العليا ،والباحثين ،وان وعي طلبة الدراسات العليا بمنطلقات التقويم وأبعاده ،واستخدامها
سوف يسهم بصورة أو بأخرى في التقليل و /أو الحد من أخطاء البحث العلمي ،ويمكن تحديد

منطلقات تقويم البحث العلمي في اآلتية:

 .2مدى أصالة موضوع الدراسة :وهذا يعني أن موضوع الدراسة جديد في مجال التخصص الدقيق

ولم يطرق من قبل ،وهو ما يطلق عليه بالجدة أو األصالة ،ولبد أن يتوافر فيه جوانب ومؤشرات تدل

على ذلك.

 .0مستوى وضوح مشكلة الدراسة مدار البحث :ويتعلق ذلك بمدى اإلحساس بالمشكلة ،وشرح
أبعادها ،وتقديم ما يدلل على وجودها ،وأهمية دراستها وتدعيمها بنتائج دراسات سابقة ذات عالقة.
 .3تحديد عناصر المشكلة ووضوحها :ويتمثل ذلك في تحديد أسئلة الدراسة وفرضياتها بما يتفق
والمنهجية المعتمدة في تناول المشكلة ،ومتغيراتها المختلفة مدار البحث.
 .4أهمية الدراسة في مجال التخصص الدقيق :حيث تقاس أهمية الدراسة بمدى ما تضيفه من
معرفة في حقل التخصص ،وتتحدد األهمية في النتائج التي تسفر عنها الدراسة ،ودورها في تفعيل
أدوار ومواقف الجهات المتأثرة بهذه النتائج.
 .5مدى التزام الباحث بالمنهج العلمي في تناول مشكلة الدراسة :ويتعلق ذلك باعتماد المنهج
المناسب لمعالجة موضوع البحث ،فقد يناسب الموضوع المنهج شبه التجريبي في حين ل يناسبه
اعتماد المنهج الوصفي التحليلي على سبيل المثال.
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 .6سالمة اللغة المستخدمة وجودة أسلوب العرض :ويتبدى ذلك في مدى مراعاة الطالب الباحث
قواعد الكتابة العربية ،من حيث تسلسل األفكار والمعلومات ،واستخدام قرائن السياق اللفظية والدللية

في التعبير عن المعاني ،واختيار العناوين الفرعية بعناية بحيث ترتبط بالمتغيرات مدار التناول،
واللتزام في العرض بالمعايير والمنهجيات الخاصة بكل عنصر من عناصر البحث المختلفة.
 .7صحة التوثيق وااللتزام بنظام التوثيق الدولي :حيث تؤشر الدقة في التوثيق على توظيف الباحث
لقيمة األمانة العلمية ومتطلباتها التي تمثل أحد معايير البحث العلمي التربوي .ويتضح ذلك في قدرة

طالب الدراسات العليا على استخدام نظام التوثيق الصادر عن جمعية علم النفس األمريكية )(APA

في المتن والقائمة ،والتعامل بصورة صحيحة مع جميع أنواع التوثيق التي تفرضها ظروف الدراسة
مما ورد في هذا الدليل اإلرشادي.

 .8سالمة مناقشة النتائج وتفسيرها :يجري إعداد هذا الفصل من فصول الرسالة وفق منهجية
محددة تتمثل في تحديد النتائج المتعلقة بكل سؤال أو فرضية ،وفهمها ،ثم البحث في المتغير/
المتغيرات المستقلة عن العوامل المباشرة و /أو غير المباشرة ذات الصلة بظهور النتيجة أو النتائج

ذات العالقة وهو صورة من صور التفسير ،ول بد أن يتبع البحث في الدراسات العربية واألجنبية
ذات النتائج المضادة أو المتفقة ،وما يقدم في هذا الفصل هو انعكاس حقيقي لقدرات الطالب
وشخصيته األكاديمية والبحثية.
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الجزء الثامن عشر
إجراءات مناقشة الرسالة
تجري المناقشة وفق الخطوات واإلجراءات التنظيمية اآلتية:

 .2يقدم الطالب بوساطة منسق البرنامج نسخة من رسالته للجنة الدراسات العليا في القسم الذي يتبع
إليه الطالب بحيث تكون جاهزة للمناقشة مشفوعة بإقرار من األستاذ المشرف بأنها صالحة

للمناقشة ،ويرفق النسخة بأنموذج إقرار من عمادة القبول والتسجيل والمتحانات وعمادة الدراسات
العليا والبحث العلمي بعدم الممانعة من تشكيل لجنة لمناقشة رسالته.

 .0يقترح المشرف أسماء عدد من أعضاء لجنة المناقشة من ذوي التخصص ،مرفقة بنسخة الرسالة
لمنسق البرامج.

 .3تنسب لجنة الدراسات العليا في القسم أسماء أعضاء لجنة المناقشة وفق تعليمات الجامعة ،وتحدد
مكان وموعد المناقشة ،وتتوخى في اختيار أعضاء اللجنة سواء من داخل الجامعة أم خارجها

معايير التخصص الدقيق والكفاءة العلمية ،والموضوعية في المناقشة ،والدقة في تقييم األعمال

العلمية المقدمة ،بعيدا عن المجامالت التي تحول دون التقييم الموضوعي.

 .4يصدر عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي كتاب تكليف لكل من رئيس اللجنة
)المشرف( ،واألعضاء يبلغهم فيه بالمكان والموعد المحدد للمناقشة بعد إعداد الترتيبات النهائية
إلجراء المناقشة.

 .5يطلب من كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة تعبئة أنموذج تقييم مدى صالحية الرسالة
للمناقشة ،ويسلم لرئيس القسم (المنسق) قبل أسبوع من تاريخ المناقشة.

 .6تجري المناقشة في المكان والموعد المحددين ،ويتولى رئيس اللجنة )المشرف( إدارة سير المناقشة
وتنظيمها من حيث دور العضو في المناقشة والزمن الالزم لتقديم مالحظاته واقتراحاته ،ويراعى

في إدارة المناقشة أن تنصب على قضايا ومشكالت مهمة وبارزة ،تتعلق بالمنهجية وتطبيق

األدوات البحثية ،ومدى تمكن الطالب الباحث من الدفاع واعطاء اإلجابات الدقيقة على أسئلة

أعضاء اللجنة المناقشين.

 .7يلتزم أعضاء اللجنة بقرارها وتقييمها النهائي المتعلق بالحكم على مدى صالحية الرسالة
وبالحيثيات المصاحبة لذلك نتيجة التداول فيما بينهم بعيدا عن تأثير الدكتور المشرف ،والطالب.
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 .8يعلن رئيس اللجنة الفاحصة نتيجة الطالب بواحدة من النتائج اآلتية :ناجح من غير تعديالت،

ناجح بعد إجراء تعديالت طفيفة ،ناجح بعد إجراء تعديالت جوهرية ،راسب .وعلى المشرف و /أو

المشرف المشارك العمل مع الطالب إلجراء التعديالت المطلوبة ضمن الزمن المحدد لذلك.

 .9كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة بما في ذلك المشرف مسؤول مسؤولية مباشرة عن التثبت
من أن الطالب أجرى التعديالت المطلوبة على الرسالة من حيث الكم والكيف ،وضمن السقف
األعلى وليس األدنى من الزمن المحدد لذلك قبل مباشرة التوقيع.

 .22يبدأ التوقيع على التزام الطالب بإجراء التعديالت المقترحة من أعضاء لجنة المناقشة بالمشرف/
رئيس اللجنة والمشرف المشارك -إن وجد ،وعليه التأكد من أن الطالب أجرى التعديالت المقترحة
من أعضاء اللجنة بمعرفته وبإشرافه المباشر.
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الجزء التاسع عشر
محددات نتائج مناقشة الرسالة
يمكن حصر محددات كل نتيجة من النتائج األربع المحتملة لمناقشة رسالة طالب الدراسات

العليا على النحو اآلتي:

ناجحا بدون تعديالت تتطلب هذه النتيجة اآلتية:
 .2عندما تكون نتيجة الطالب
ا
أ .أن يتوافر في الرسالة معايير إعدادها كما هي في الدليل المعتمد في عمادة الدراسات العليا
والبحث العلمي.

ب .أن يظهر الطالب قدرة في الدفاع العلمي والمنطقي في موقف المناقشة.

ج .أن تكون أخطاؤه في الكتابة والطباعة والتنسيق والتوثيق شكلية ومحدودة.

ناجحا مع إجراء تعديالت طفيفة يبرر هذه النتيجة واحد أو أكثر من
 .0عندما تكون نتيجة الطالب
ا
اآلتية:

أ .وجود أخطاء لغوية ،وأخطاء توثيق متكررة بصورة لفتة ،وخلل في تنظيم العناوين الفرعية ،ووجود
حشو لغوي ،وأخطاء طباعية ،وخلل في اشتقاق التوصيات ،ووجود تقديم وتأخير في عرض بعض

األفكار أو نقص في بعض الدراسات السابقة ،ونقص في الفكار التي يجب ان تتضمنها المقدمة،

أو أن ينسب الطالب لنفسه عدة اقتباسات غير موثقة.

ب .يمنح الطالب فرصة إلجراء هذه التعديالت في مدة ل تقل عن أسبوعين ول تزيد على شهر من
تاريخ المناقشة.

 .3عندما يكون الطالب ناجحا مع إجراء تعديالت جوهرية تتطلب هذه النتيجة أن تتضمن الرسالة ما
يزيد على ( )%51من النقاط اآلتية:

أ .عدم اإلجابة عن سؤال أو أكثر من أسئلة الدراسة المتفق عليها في مشروع الدراسة ،وجود خلل
جوهري في بناء إحدى أدوات الدراسة بما ل يتفق وأهداف الدراسة ،وارتكاب أخطاء جوهرية في

التحليل اإلحصائي ،وقصور بين في تفسير النتائج ومناقشتها ،وعدم تناول متغير أو أكثر من
متغيرات الدراسة المستقلة أو التابعة سواء وقع ذلك سهوا أم عمدا.
85

ب .يمنح الطالب فرصة إلجراء التعديالت مدة تحددها لجنة المناقشة في مدة أقصاها نهاية الفصل
الدراسي التالي بعد فصل المناقشة ول يحسب الفصل الصيفي فصال لهذه الغاية .وتعرض الرسالة

بعد تعديلها على أعضاء لجنة المناقشة جميعهم في اجتماع يحدد موعده عميد الدراسات العليا ،ويعد

الطالب ناجحا إذا وافقت اللجنة على الرسالة في صورتها المعدلة ،وال يعد الطالب راسبا.

 .4تكون نتيجة مناقشة الطالب راسب ا إذا انطبقت عليه واحدة أو أكثر من الحالت اآلتية:

أ .إذا اكتشفت اللجنة أو أحد أعضائها أن هناك سرقة )حرفية( لفصل أو أكثر من رسائل أخرى سواء
أكانت من البيئة العربية أم األجنبية.

ب .إذا تبين أن الطالب اتجه في دراسته لمعالجة متغيرات أخرى غير المتغيرات الواردة في العنوان
المعتمد.

ج .إذا اكتشف أعضاء اللجنة أن هناك خلال جوهريا في بناء فصول الرسالة يصعب إصالحه.
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ملحق ()1
مثال لنموذج تحكيم أدوات الدراسة
جامعة القدس المفتوحة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة األستاذ الدكتور  ............................................المحترم/ة.
تحية طيبة وبعد،
يقوم الباحث بدراسة لستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسـي والتربـوي
بعن ـوان ."..........................................." :ولمــا كنــتم مــن أهــل العلــم والد اريــة والهتمــام
في هذا المجال ،فإنني أتوجه إليكم إلبداء آرائكم ومالحظاتكم القيمة في تحكيم فقرات مقاييس الدراسة
الحاليــة ،مــن حيــث مناســبتها لقيــاس مــا وضــعت لقياســه ،ووضــوح الفقـرات وســالمة صــياغتها اللغويــة،
واضافة أي تعديل مقترح ترونه مناسبا ،من أجل إخراجها بالصورة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة.
مع بالغ شكري وتقديري،

الباحث........................ :
بإشراف....................... :

بيانات المحكم:
الجامعة

اسم المحكم
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الرتبة العلمية

التخصص

أوالا -مقياس الصالبة النفسة
تعرف الصالبة النفسية بأنها( ".............." :المرجع موثق بالصفحة) .سيطور هذا المقياس
بهدف استخدامه كأداة موضوعية في تشخيص الصالبة النفسية لدى  ،.......وبالستعانة بمقياس

الصالبة النفسية في دراسة  ،..........وبناء على ذلك صيغت فقرات المقياس في صورته األولية.

وقد شمل المقياس في صورته األولية ( )...فقرة ،موزعة على ثالثة مجالت ،تُصحح كاآلتي :تنطبق
تماما ( )5درجات ،تنطبق كثي ار ( )4درجات ،تنطبق لحد ما ( )3درجات ،تنطبق قليال ( )2درجة ،ل
تنطبق (درجة واحدة).
الرقم

اتجاه
الفقرة

الفقرة

مالءمة الفقرة

صيافة الفقرة

فير

فير

مالئمة

مالئمة

المجال األول وتعريفه ..........
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
المجال الثاني وتعريفه ......
12
13
14
15
16
89

مناسبة

مناسبة

التعديل
المقترح إن
وجد

17
18
19
21
21
المجال الثالث وتعريفه ...............
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31

ثاني ا -مقياس ......

يعرف ...................
الرقم

اتجاه
الفقرة

الفقرة

مالءمة الفقرة

صيافة الفقرة

فير

فير

مالئمة

مالئمة

1
2
3
4
5
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مناسبة

مناسبة

التعديل
المقترح إن
وجد

6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
مع بالغ شكري وتقديري
الباحث
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ملحق ()2
مثال لنموذج خطة بحث

جامعة القدس المفتوحة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

عنوان المخطط باللغة العربية
نوع الخط ) ،(Simplified Arabicوبحجم ()bold 11
عنوان المخطط باللغة اإلنجليزية
نوع الخط ( ،)Times New Romanوبحجم ()bold 26
إعداد:
اإلسم رباعي للطالب
بإشراف:
اإلسم الثالثي للمشرف
قدمت هذه الخطة استكماالا لمتطلب مساق حلقة بحث في رسائل الماجستير
جامعة القدس المفتوحة (فلسطين)
0202 ...............م
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قائمة المحتويات
رقم الصفحة

الموضوع
الفصل األول :خلفية الدراسة ومشكلتها
0.0

المقدمة

2.0

فرضيات الدراسة

2.0

أهداف الدراسة

9.0

أهمية الدراسة

2.0

حدود الدراسة ومحدداتها

2.0

التعريفات الصطالحية واإلجرائية لمتغيرات الدراسة

9.0

مشكلة الدراسة وأسئلتها

الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
0.9

اإلطار النظري

9.9

الدراسات السابقة

الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات
0.2

منهجية الدراسة

9.2

مجتمع الدراسة وعينتها

2.2

أدوات الدراسة

2.2

صدق األدوات وثباتها

9.2

تصميم الدراسة ومتغيراتها

2.2

المعالجات اإلحصائية

المراجع العربية واألجنبية
المالحق
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الفصل األول
خلفية الدراسة ومشكلتها
 2.2المقدمة
 0.2مشكلة الدراسة وأسئلتها
 3.2فرضيات الدراسة
 4.2أهداف الدراسة
 5.2أهمية الدراسة
 6.2حدود الدراسة ومحدداتها
 7.2التعريفات االصطالحية واإلجرائية لمتغيرات الدراسة
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الفصل األول
خلفية الدراسة ومشكلتها
 2.2المقدمة
يجري فيها تناول مكانة المتغيرات التابعة في الرسالة ،وعالقتها بالمتغير /المتغيرات المستقلة ،بحيث
تقود المقدمة إلى مشكلة الدراسة موضوع التناول مع األخذ بالعتبار المعايير الخاصة التي جرى
تناولها في المحاضرات وما ورد في الدليل وبما ل يتعدى ثالث صفحات ويمكن تلخيصها باآلتي:
 .1تستهل المقدمة بفقرة مدخلية من إنشاء الطالب ولغته تمثل تصوره ورؤيته للمشكلة في إطار
التخصص.
 .2يجري الحديث بالمجمل عن المتغير التابع األول ثم الثاني ،وهكذا بما ليزيد على ( )3-2فقرات
لكل متغير بحيث تتضمن الفقرات الخلفية النظرية ،وربطها بالمشكلة مدار البحث ،وتدعيم ذلك
بنتائج دراسات وبحوث سابقة ذات صلة ،مع مراعاة توثيق األفكار والمعلومات بحسب
مصادرها.
 .3يجري التمهيد للحديث عن المتغيرات المستقلة في ضوء عالقتها المنطقية بالمتغير /المتغيرات
التابعة ،وتدعيم ذلك بنتائج دراسات سابقة ،وأفكار خبراء ومتخصصين.
 .4إغالق المقدمة بفقرة تعكس توقعات الطالب الباحث بأن تناول متغيرات الدراسة قد يسهم في
معالجة جوانب مشكلة البحث مدار التناول.
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 0.2مشكلة الدراسة وأسئلتها
تجري بلورة المشكلة بوصف مدى إحساس الطالب الباحث بها ،وابراز اإلشكاليات المتعلقة
بالمتغيرات التابعة تارة ،وبالمستقلة تارة أخرى ،وتدعيم ذلك بنتائج دراسات وبحوث ذات عالقة
أجريت في البيئة الفلسطينية ،فضال عن الستناد إلى وقائع مؤتمرات ،وورش عمل محلية ونتائج
اختبارات وطنية ،وما قدم من أفكار من خبراء ومؤلفين في مجال المشكلة موثقة بحسب نظام
التوثيق الدولي ( )APAفي صورته المعدلة.
وهناك معايير يجب مراعاتها أثناء صياغة مشكلة البحث ،هي:
 .1أن تكون الصياغة واضحة وبعيدة عن الغموض ودقيقة في ألفاظها بحيث يفهم منها بسهولة
الهدف من الدراسة ومعالمها وحدودها.
 .2أن يتبين من الصياغة المتغيرات التي تحتوي عليها الدراسة ،والعالقة بين هذه المتغيرات.
 .3أن تكون مشكلة البحث واضحة المعالم والحدود بحيث يسهل التوصل إلى حل لها.
 .4أن يظهر الباحث كيفية الحساس بالمشكلة ومبررات القيام بالدراسة.
وتختم صياغة مشكلة الدراسة بالعبارة اآلتية :وبناء على ما تقدم ،تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال
الرئيس اآلتي( :يشتق من عنوان الدراسة بشكل رئيس) ....................................
وبناء عليه ،ستجيب هذه الدراسة عن األسئلة الفرعية اآلتية:
السؤال األول:
السؤال الثاني:
وهكذا........
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 3.2فرضيات الدراسة
تشتق الفرضيات من أسئلة الدراسة ،ويؤخذ بالعتبار العالقات القائمة بين المتغيرات مدار الدراسة،
وتصاغ الفرضية في عبارة تدل على أنها صفرية أو بديلة (يفضل استخدام الفرضيات الصفرية)
على أن تضم مستوى الدللة اإلحصائية.
وقبل كتابة الفرضيات يجب البدء بمقدمة استهاللية كاآلتي:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة (الثالث ،والرابع) ،فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية:
الفرضية األولى :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥.05بين
متوسطات( ........................إذا كانت الفرضية تبحث في الفروق بين المتوسطات).
الفرضية الثانية :ل توجد عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥.05بين( ...إذا
كانت الفرضية تبحث في العالقات بين المتغيرات).

 4.2أهداف الدراسة
يراعى في تحديد أهداف الدراسة ما يأتي:
 -1مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع الدراسة.
 -2مرتبطة بأسئلة الدراسة أو فروضها حتى يمكن قياس مدى تحقيقها.
 -3قابليتها للتحقيق في ضوء ظروف الدراسة وامكانات الباحث.
 -4واضحة الصياغة بعيدة عن الغموض.
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 -5تكتب األهداف على شكل بنود مرقومة.
وتبدأ بمقدمة استهاللية كاآلتي:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
.................... -1
..................... -2

وهكذا،

 5.2أهمية الدراسة
تصاغ األهمية في ضوء ما يتوقع أن تسفر عنه الدراسة من نتائج ،والفئات المتأثرة بها مما له صلة
بموضوع الدراسة وتتضمن جانبين هما :األهمية النظرية ،ثم األهمية التطبيقية.
تبدأ كتابة األهمية بمقدمة استهاللية كاآلتي:
تنبع أهمية هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية على النحو اآلتي:
 2.5.2األهمية النظرية
(يركز فيها على المردود النظري المتوقع للدراسة)
 0.5.2األهمية التطبيقية
أما من الناحية التطبيقية ،فإن أهمية الدراسة الحالية تتمثل في اآلتي:
(يركز فيها على المردود التطبيقي العملي)

\
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 6.2حدود الدراسة ومحدداتها
تتمثل حدود الدراسة الحالية في اآلتي:
الحدود البشرية :يقتصر تطبيق الدراسة على.............................
الحدود المكانية :ستطبق هذه الدراسة على ...........................
الحدود الزمانية :ستطبق هذه الدراسة في العام الجامعي .......................م.
الحدود المفاهمية :ستقتصر الدراسة على الحدود المفاهيمية والمصطلحات الواردة في الدراسة.
الحدود االجرائية :سيستخدم في هذه الدراسة مقياس  ،...............وهي بالتالي ستقتصر على
األدوات المستخدمة لجمع البيانات ،ودرجة صدقها وثباتها على عينة الدراسة وخصائصها،
والمعالجات الحصائية المناسبة.

 7.2التعريفات اإلجرائية للمصطلحات
 تقتصر المصطلحات على الكلمات المتعلقة بالمتغيرات التابعة والمستقلة في عنوان الرسالة. يجري تعريف المتغير اصطالحيا ،مع التوثيق بالصفحة باعتباره بدون تصرف من الباحث (يفضلأن يكون المرجع أوليا) ،كما يعرف المصطلح في عبارة لغوية إجرائية تكشف عن استخدام
المصطلح وفق حدود الدراسة.
 يكون تعريف المصطلحات في الدراسات التجريبية وشبه التجريبية ببيان ماهية المفهوم أوالمصطلح ،وقياسه بالدرجة المتحققة ألفراد الدراسة على األداة المستخدمة.
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 يحدد المصطلح في حالة البحوث الوصفية والنوعية بعبارة لغوية إجرائية تكشف عن كيفيةاستخدام المصطلح في الموضوع مدار الدراسة.
 عندما تتعدد وجهات النظر في المصطلح الواحد يمكن تقديم عدد من التعريفات النظرية ،موثقةيليها تعريف إجرائي محدد بظروف الدراسة.
 -يجري توثيق المصطلحات النظرية.

100

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 2.0اإلطار النظري
2.2.0
0.2.0
3.2.0
4.2.0

 0.0الدراسات السابقة ذات الصلة
 2.0.0الدراسات المتعلقة ب...............
 0.0.0الدراسات المتعلقة ب.....................
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 2.0اإلطار النظري
تمهيد
سيقدم في هذا الفصل عرضا لإلطار النظري والدراسات السابقة ،ففي الجزء األول منه سيكون
العرض عن متغيرات الدراسة الرئيسة ،المتمثلة في ......................... :أما الجزء الثاني من
هذا الفصل ،فيتمثل في الدراسات السابقة التي لها صلة بالبحث الحالي؛ إذ وزعت بحسب متغيرات
الدراسة ،وتضمنت دراسات عربية وأخرى أجنبية.
............................. 2.2.0

 0.2الدراسات السابقة
سيتناول هذا الجزء من الدراسة الدراسات السابقة المتصلة بموضوع الدراسة ،وسوف يجري
عرض الدراسات العربية واألجنبية من األحدث إلى األقدم ،وقد قسمت إلى دراسات مرتبطة
ب ،......وأخرى مرتبطة ب( ................بحيث تقسم الدراسات بحسب متغيرات الدراسة سواء
أكانت عربية أم أجنبية)
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 2.0.0الدراسات المتعلقة ب.....
هدفت دراسة  )0202(.......إلى الكشف عن...........................
وسعت دراسة  )0202(.......التعرف إلى ..............................
أما دراسة  ،)0229(...........فهدفت للتعرف إلى ،........وهكذا ..............

 2.2.2الدراسات المتعلقة ب..........................
(ثم التعقيب على الدراسات السابقة بدون عنوان للتعقيب)
من خالل خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية المقترحة كدراسات سابقة للدراسة ،فإنه
يمكن استخالص التعقيب على هذه الدراسات كاآلتي:
أظهرت نتائج دراسات كل من ..........
وقد استفاد/ت الباحث/ة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية ،وتحديد
صياغة المشكلة وتحديد أهدافها وأهميتها ،بما يتناسب مع التطور في الدراسات الالحقة.
ومن هنا ،ي/ترى الباحث/ة أن الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية ل تتصل
بموضوعها اتصال مباش ار ،مما دفعها إلى ضرورة إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف إلى
....................؛ إذ لم تجمع الدراسات السابقة بين متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة ،وبذلك
سوف يتمتع موضوع هذه الدراسة بالجدة واألصالة ،حيث لم يجري دراسته من قبل في المجتمع
الفلسطيني.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

 2.3منهجية الدراسة
 0.3المجتمع والعينة
 3.3أدوات الدراسة
 4.3صدق األدوات وثباتها

 5.3تصميم الدراسة ومتغيراتها
 6.3المعالجات اإلحصائية
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعت ،والتي تضمنت تحديد منهجية الدراسة
المتبعة ،ومجتمع الدراسة والعينة ،وعرض الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعت في بناء أدوات
الدراسة وخصائصها ،ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها ،واإلشارة إلى أنواع الختبارات
اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.

 2.3منهجية الدراسة
(يختلف هذا الجزء من المخطط باختالف المشكالت البحثية ،واختالف المنهجيات المتبعة في
تناولها ،ويمكن الستعانة بالنص اآلتي في كتابة بند المنهجية).
انطالقا من طبيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول عليها ،استخدم الباحث المنهج  ،......من
أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها.
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 2.3مجتمع الدراسة وعينتها
يتبع في كتابة هذا البند المعايير الواردة في الدليل فيما يتعلق بمخطط الدراسة كون الدراسة لم تتطبق
بعد ،ويمكن الستعانة بالنص اآلتي في كتابته:
سيتكون مجتمع الدراسة من جميع  ،.................والبالغ عددهم ( )  .......في العام
الدراسي ()2121/2119م ،وذلك وفقا لمصادر................................
وستضم عينة الدراسة ( ) ،يشكلون حوالي (  )%من مجتمع الدراسة ،يختارون بطريقة
العينة..........

 3.3أدوات الدراسة وخصائصها
(يتبع في كتابة هذا البند المعايير الواردة في الدليل في يتعلق بمخطط الدراسة كون الدراسة لم تتطبق
بعد) .ويمكن الستعانة بالنص اآلتي في كتابته:
لتحقيق أهداف الدراسة ،جرى تطوير أدوات الدراسة بعد اإلطالع على األدبيات التربوية
والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة ،وحسب اآلتي:
أوالا -مقياس :.........
ستستند الدراسة إلى مقياس  ....في دراسة ( ،).....ومقياس ...المستخدم في دراسة ()....؛
في تطوير المقياس للدراسة الحالية ،ومن ثم العمل على يقنينه بما يتالئم مع أهداف وعينة الدراسة
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والبئية الفلسطينية ،ويتوقع أن يتكون المقياس في صورته األولية من ( ) فقرة ،موزعة على ().....
مجالت /أبعاد ،هي........ :
ثاني ا -مقياس..... :.........
ستستند الدراسة إلى مقياس  ....في دراسة ( ،).....ومقياس ...المستخدم في دراسة ()....؛
في تطوير المقياس للدراسة الحالية ،ومن ثم العمل على يقنينه بما يتالئم مع أهداف وعينة الدراسة
والبئية الفلسطينية ،ويتوقع أن يتكون المقياس في صورته األولية من ( ) فقرة ،موزعة على ().....
مجالت /أبعاد ،هي........ :

 4.3صدق األدوات وثباتها
للتحقق من صدق مقاييس الدراسة ،ستُتبع ِ
اإلجراءات اآلتية:
أوالا -صدق المحكمين:
سيستخدم صدق المحكمين أو ما يعرف بصدق المحتوى ،وذلك بعرض المقاييس على ()11
محكمين ،من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في العلوم التربوية ،وذلك بهدف التأكد من مناسبة
المقاييس لما أُعدت لقياسه ،وسالمة صياغة الفقرات ومدى وضوحها ،ودرجة ِإنتماء الفقرة للبعد الذي
وضعت فيه ،وسيتم اخذ المالحظات التي سيجمع عليها المحكمين ،بإضافة أو حذف فقرات من
المقاييس لمناسبة المقاييس للبيئة الفلسطينية.
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ثاني ا -صدق البناء:
للتحقق من صدق بناء مقاييس الدراسة ،ستطبق المقاييس على عينة استطالعية مكونة من
( )......من مجتمع الدراسة وخارج عينتها ،وسيستخدم معامل ارتباط بيرسون لستخراج قيم
معامالت ارتباط الفقرة بالبعد الذي تنتمي إليه ،بالمعيار المعتمد لقبول الفقرة حسب ما جاء به جارسيا
( )Garcia, 2011أن قيمة معامل الرتباط التي تقل عن ( ).30تعتبر ضعيفة ،والقيم التي تقع ضمن
المدى ( -.30أقل أو يساوي  ).70تعتبر متوسطة ،والقيم التي تزيد عن ( ).70تعتبر قوية.

الثبات لمقاييس الدراسة:
للتحقق من الثبات لمقاييس الدراسة ،ستستخدم طريقة ثبات التجانس الداخلي ()Consistency
وحساب معامل التجانس (كرونباخ ألفا) ( ،)Cronbach Alphaوهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة
التجانس في أداة الدراسة.
مالحظة :يكمن إضافة طرق ثبات أخرى بحسب ما تقتضيه بيانات الدراسة والمنهجية المتبعة فيها.

 5.3تصميم الدراسة ومتغيراتها
من خالل مشكلة الدراسة ،فإنها ستتعامل مع المتغيرات اآلتية:
أول -المتغيرات المستقلة:
ثانيا -المتغيرات التابعة:
ثالثا -المتغيرات الوسيطية..... /
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 6.3المعالجات اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،ستحلل البيانات باستخدام األساليب الحصائية
المالئمة لطبيعة الدراسة ،وفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية المتوقع استخدامها في تحليل
البيانات:
...................................................... .1
.......................................................... .2

المصادر والمراجع العربية واألجنبية:
تكتب المصادر والمراجع بحسب طريقة التوثيق المعتمدة في الدليل ،المستند إلى نظام (،)APA
وحسب اآلتي:
أوالا :المراجع باللغة العربية
أبو أسعد ،أحمد وعربيات ،أحمد . (2017( .نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي .ط ،2عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع.
بارلو ،ديفيد .)2114( .مرجع إكلنيكي في االضطرابات النفسية( .ترجمة صفوت فرج) ،القاهرة:
مكتبة األنجلو المصرية (تاريخ النشر األصلي .)2111
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 أثر الخجل في مستوى التكيف الجتماعي والمدرسي لدى األطفال من.)2112( . عون،الخصاونة
، مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية. سنوات) من وجهة نظر معلميهم11-6( سن
.156-51 ،)2(4
 الذكاء الوجداني وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى أطفال مرحلة.)2118( . ريم سويلم،الرشيدي
. الكويت، جامعة الكويت، كلية التربية،) (رسالة ماجستير غير منشورة.الرياض

 المراجع األجنبية:ثانيا
Bona, K. (2014). An exploration of the psychological immune system in Hungarian
Gymnasts. (University pulished master dissertation), University of Jyvaskyla,
Finland.
Ellis, A. (1979). The Theory of Rational- emotive Terapy. Brooks/ Cole, CA.
García, V., & Gómez, A. (2014). Limitations of Evolutionary Theory in Explaining
Marital Satisfaction and Stability of Couple Relationships. International Journal
of Psychology Research, 7 (1): 81-93.
Kaur, M. & Kaur, G. (2016). Academic Stress In Relation to Emotional Stability of
Adolescents, International Journal of Managmement and Social Science, 5(4):
35-41.
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المالحق
(إن وجدت ،مثل :أدوات الدراسة ،بيانات).... ،
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ملحق ()3

جدول باألخطاء اللغوية الشائعة وتصحيحها
الصواب

الخطأ
اإلجابة الخاطئة

اإلجابة غير الصحيحة

باإلضافة إلى ...

فضال عن أو زيادة على ...

زيادة عن ...

زيادة على

من خالل الشيء

بالشيء

تم حساب....
حيث أن ذلك

جرى حساب أو ُحسبت

حيث إن ذلك ،أو إذ إن

إنها عمليات هامة

إنها عمليات مهمة

األخذ بنظر العتبار

األخذ بالعتبار

باعتباره مسؤول

بوصفه مسؤول

حيث يتطلب الشيء

إذ يتطلب الشيء

قام الباحث بدراسة

أجرى الباحث دراسة

يلعب المعلم دو ار

يؤدي المعلم دو ار

قام الباحث ببناء برنامج

أعد الباحث برنامجا

تم ضبط المتغيرات
التأكيد على دقة األداة

ضبطت المتغيرات
ُ
تأكيد دقة األداة

يتأكد الباحث من صحة الفرضية

يتحقق /يتثبت الباحث

وللتحقق من صحة الفرضيات

لختبار صحة الفرضية

الجدول رقم ()5

الجدول ()5

الشكل رقم ()2

الشكل ()2

تعتبر اللغة العربية

تعد اللغة العربية

يعد الطالب محور العملية

يعتبر الطالب محور العملية

وقد اعتبرنا ذلك مؤش ار دال

وقد عددنا ذلك مؤش ار دال

واستُخدمت عدة متغيرات

واستُخدمت متغيرات متعددة
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ويندرج ذلك على كافة المتغيرات

ويندرج ذلك على المتغيرات كافة

ويمثل هذا الشكل نموذجا

ويمثل هذا الشكل أُنموذجا

وتتفق مختلف الجامعات

وتتفق الجامعات المختلفة

سواء كانت صحيحة أو خاطئة

سواء أكانت صحيحة أم غير صحيحة

كال الفرضيتين

كلتا الفرضيتين

يتفق ونتائج الدراسة

يتفق مع نتائج الدراسة

يختلف عن نتائج الدراسة

يختلف مع نتائج الدراسة

من حين آلخر

من حين إلى آخر

إن استخدام اللغة الفصحى

إن استعمال اللغة الفصيحة

إن استعمال أدوات الكتابة

إن استخدام أدوات الكتابة

دون الرجوع إلى المصادر

من غير الرجوع إلى المصادر

أثبتت العديد من الدراسات

أثبتت دراسات متعددة

ويرى البعض من العلماء

ويرى بعض العلماء أو بعضهم

إن ثمة فروق دالة على وجود
إن هناك فروق دالة

إن ثمة فروقا دالة على وجود
إن هناك فروقا دالة

كانت هناك فروقا دالة

كانت هناك فروق دالة

نفس األدوات
استخدمت ُ
نفس الباحث التجربة
وأجرى ُ

استخدمت األدوات ذاتُها
نفسه التجربة
وأجرى الباحث ُ

وأجرى معلمو اللغة بخاصة

أجرى ذلك المعلمون وبخاصة معلمو اللغة
العربية

وخاصة في المتغيرات الدخيلة

وخصوصا في المتغيرات الدخيلة

أما التحسن في المهارات ككل

أما التحسن في المهارات عامة أو مجتمعة

وعند مناقشة نتائج المهارة لوحدها

وعند مناقشة نتائج المهارة وحدها

وعند تفسير كل مهارة على حده

وعند تفسير كل مهارة على انفراد

يسعى الباحث لتحقيقها

يسعى الباحث إلى تحقيقها

هدفت الدراسة التحقق من

هدفت الدراسة إلى التحقق من
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التحسن لضعف الطلبة
ويعزى هذا
ُّ

أما األسباب تكمن في الطريقة

وقد يعزى هذا التحسن إلى ضعف الطلبة
أما األسباب فتكمن في الطريقة المستخدمة

كما أو وكما يعد المنهاج األساس

ويعد المنهاج العامل األساسي

والستبيان أحد أدوات الدراسة

والستبانة إحدى أدوات الدراسة المسحية

والتي بها يجري جمع البيانات

التي يجري بها جمع البيانات والتي تعتمد في
الدراسة

تم استخراج المتوسطات الحسابية

ُحسبت المتوسطات الحسابية
بناء أدوات الدراسة وتطبيقها

ويقدم الباحث بعض المؤشرات كدليل

ويقدم الباحث بعض المؤشرات دليال

كما ذكر في المثال السابق

على ما ذكر في المثال آنف الذكر أو المذكور

بناء وتطبيق أدوات الدراسة

آنفا
كما هو مبين في الجدول رقم ()9

كما هو مبين في الجدول ()9

كما هو في المثال التالي أو األمثلة التالية

كما هو مبين في المثال اآلتي أو األمثلة اآلتية

كما يلي في النقاط التالية ...

كما يأتي في النقاط اآلتية ...

األسس التي يقوم عليها البرنامج

األسس التي يرتكز عليها البرنامج

واستنادا إلى ما تقدم من آراء

واستنادا إلى ما ذكر من آراء

يتعرف على وتعرف على

يتعرف إلى وتعرف إلى أو تعرف الشيء

رغم وجود أشكال الضعف

على الرغم أو بالرغم من وجود بعض أشكال
الضعف

وتتمحور طرق التدريس

وتتمحور طرائق التدريس

ونالحظ أو ونرى أن ...

ويرى أن ...
ويالحظ أو ُ
ويرى الباحث ابتداء

واذا أمعنا النظر في النتائج
تم أو جرى حساب معامل ثبات الختبار
إجراءات الدراسة

النظر في النتائج المتحصلة
واذا أُنعم
ُ
ُحسب معامل ثبات الختبار

إجراءات تنفيذ الدراسة

إن استخدام الطلبة لمهارات التفكير

إن استخدام الطلبة مهارات التفكير

ويرى الباحث ابتداءا
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وتساهم عملية المراجعة مساهمة

وتسهم عملية المراجعة إسهاما

أما المنهجية المتبعة في الدراسة

أما المنهج المتبع في الدراسة

حيث إن الوقت محدود

إذ إن الوقت محدود

صممت هذه الستراتيجية من قبل المعلم
ُ
ويزود الطلبة بالتغذية الراجعة

صممت هذه الستراتيجية من المعلم
ُ
ويزود الطلبة بالمردود ال ارجع

جرى تقويم أداء الطلبة وفق معايير محددة

جرى تقويم الطلبة على وفق معايير محددة

الختبارات أداة تقييم للتحصيل العلمي

الختبارات أدوات تقويم التحصيل العلمي

تطوير استراتيجية واختبار أثرها

تطوير استراتيجية واختبار أثره

من مهمات القارئ تحديد الموضوع الرئيسي

من مهمات القارئ تحديد الموضوع الرئيس

تمييز الفكرة الرئيسية من األفكار الثانوية

تمييز الفكرة الرئيسة من األفكار الثانوية

يميز بين األسباب والنتائج المحتملة

يميز األسباب من النتائج المحتملة

ولألسئلة دور في تحسين التعلم )تقييم(

وللقارئ دور في إغناء أفكار الكاتب )تقويم(

تكررت األخطاء النحوية في الكتابة

النحوية
تسهم المراجعة في تقليل األخطاء ْ

هناك ُعالقة بين التدريب واكتساب المهارات
ُنفذت الطريقة بدقة وبالتالي تحقق التفاعل

هناك عالقة بين التدريب واكتساب المهارات

ُنفذت الطريقة بدقة وبالنتيجة تحقق التفاعل
أُجريت بحوث كثيرة في مهارات القراءة

أبحاث كثيرة في مهارات القراءة
أُجريت
ُ
أجريت بحوث قليلة في مجال التحدث

أجريت أبحاث قليلة في مجال التحدث

يؤثر على األداء اللغوي للطالب

يؤثر في األداء اللغوي للطالب

يقال مختلف األسباب

والصواب األسباب المختلفة

جرت اإلجابة على فقرات الختبار

جرت اإلجابة عن فقرات الختبار

وقد أجاب الطلبة عن جميع األسئلة

وقد أجاب الطلبة عن األسئلة جميعها

تضمنت العينة  4شعب

تضمنت العينة أربع شعب

جرى اختيار شعبتين مجموعة تجريبية

جرى تعيين شعبتين مجموعة تجريبية

انتهى بحمد الله
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