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 تنبيه! 

يهدف إلى مساعدة  ،جهود شخصيةهذا الدليل عبارة عن 

طالب وطالبات الدراسات العليا املقبلين على مناقشة 

، من خالل تقديم بعض الرسائل واألطروحات العلمية

 املعايير العلمية الخاصة بأجزاء الرسالة ومحتواها. 
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 (ت؟أوجز فكرتك البحثية في عدة سطور )ماذا بحث

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

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

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

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

 لماذا اخترت هذه الفكرة دون غيرها )لماذا بحثت(؟

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

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

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

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

 كيف عالجت الفكرة البحثية )كيف بحثت(؟

 المدخل النوعي المدخل الكمي

o املنهجية التجريبية o منهجية النظرية املؤسسة 

o  التجريبيةشبه املنهجية o منهجية دراسة الحالة 

o املنهجية املسحية o منهجية االثنوجرافي 

o املنهجية االرتباطية o منهجية الفينومينولوجي 

o قارنة
ُ
 السرديةنهجية امل o املنهجية السببية، امل

o  كمي( منهجية تحليل املحتوى( o  تحليل املحتوى منهجية )نوعي( 

 لماذا اخترت هذه المنهجيات دون غيرها؟

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

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

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

 تفاصيل الفكرة البحثية 
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 مدخل البحث )الفصل األول( وفق المعايير العلمية كتبتهل . 1

 كتابة البحث العلمي؟في  الصحيحة

 املعيار  العنصر
 حالة التنفيذ 

 ال نعم

 العنوان 

   متناسب مع محتوى البحث. 

   اختصار مخل أو إطالة مملة.   أي بدون  ،محدد وواضح

   متغيرات البحث. يشتمل على 

 املستخلص 

   كلمة. 300كلمة وال يزيد عن  250ال يقل عن 

   يحتوي على الهدف األساس ي للبحث. 

   يحتوي على نظرة شاملة حول عينة البحث ومجتمعه.

   يلخص أبرز اإلجراءات املنهجية الخاصة باألدوات وتطبيقها. 

   يلخص أبرز النتائج وما توصل إليه البحث. 

   مفتاحية على األقل. يوجد في نهايته )خمس( كلمات 

   يتطابق املستخلص العربي في محتواه مع املستخلص باللغة اإلنجليزية.

 املقدمة 

   من إنشاء الباحث وال يتضمن اقتباسات.   )افتتاحية البحث( املقطع األول 

   فقراتها مترابطة وتحمل أفكاًرا متسلسلة ومنطقية. 

   القارئ للشعور باملشكلة. تساعد املقدمة على تهيئة ذهن 

   تتناول متغيرات البحث بطريقة متوازنة.

   االستشهاد بأدبيات ذات عالقة وصلة بموضوع البحث. 

   تبرز الفجوة البحثية من خالل استعراض الجهود السابقة. 

   توضح أهمية املوضوع من خالل توصيات املؤتمرات وقادة التخصص.

   العام إلى الخاص بأسلوب الهرم املقلوب.متسلسلة من  

   مكتوبة بلغة واضحة بعيدة عن التعقيد.

 مشكلة البحث 

   تمت صياغة مشكلة البحث بلغة سهلة وواضحة. 

   تحتوي على إحصاءات عاملية ومحلية.

   تحتوي على تبرير منطقي يؤكد وجود املشكلة. 

   بشكل شامل وتوضح العالقة بينها.  البحثتغطي متغيرات  

   . تبين الفجوة البحثية وعالقة البحث باألدب البحثي

   . رئيسأو سؤال   تقريريةتمت صياغتها في عبارة 

 قّيم رسالتك 
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 املعيار  العنصر
 حالة التنفيذ 

 ال نعم

 أسئلة البحث 

   مصاغة بلغة سهلة وواضحة. 

   تمت صياغتها بعبارات استفهامية.

   . ال تحتوي أسئلة مركبة

   تفرعات. ال تحتوي على 

 فرضيات البحث 

   . بشكل محدد وواضحمصاغة 

   قادرة على تفسير الظواهر املدروسة.

   تتميز بالعقالنية ومتسقة مع الحقائق والنظريات.

   مصاغة بشكل قابل للقياس والتحقق. 

   توضح العالقة بين متغيرات البحث.

 أهداف البحث 

   وواضحة.  سليمةمصاغة بلغة 

   واقعية وقابلة للتحقيق في حدود اإلمكانات املتاحة. 

   ذات صلة بمشكلة البحث وأسئلته.

 أهمية البحث 

 
ُ
   للبحث.  النظريةن األهمية  بي  ت

 
ُ
   ن األهمية التطبيقية للبحث. بي  ت

   محددة ومرتبطة بموضوع البحث.

ح أهمية البحث بالنسبة للمجتمع والعينة.    توض 

   أهمية املوضوع مقارنة باألدب البحثي السابق. تبرز  

 حدود البحث 

   . تتفق مع عنوان البحث

   توضح الحدود املكانية للبحث. 

   توضح الحدود الزمانية للبحث.

   توضح الحدود املوضوعية للبحث.

مصطلحات  

 البحث 

   مصاغة بلغة سهلة وواضحة. 

   اصطالحًيا.املصطلحات معرفة تعريف 

   التعريفات االصطالحية من مصادر رئيسية موثوقة. 

   املصطلحات معرفة تعريف إجرائًيا.
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للبحث )الفصل الثاني( والدراسات السابقة هل كتبت اإلطار النظري . 2

 وفق المعايير العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي؟

 املعيار 
 حالة التنفيذ 

 ال نعم

   . في اإلطار النظري  البحث بشكل متوازن تمت تغطية متغيرات 

   تم الربط بطريقة علمية وسلسة بين محاور اإلطار النظري. 

   كتابة نظرة شمولية تربط املتغيرات في نهاية اإلطار النظري. 

   تم إدراج النظريات املتعلقة بمتغيرات البحث. 

   موضوع البحث. مرتبطة بالدراسات السابقة 

   الدراسات السابقة بطريقة متوازنة. ُعرضت  

   مناقشة جوانب توافق واختالف الدراسات السابقة مع البحث الحالي.

   االعتماد على دراسات عربية وأجنبية حديثة.

   توضيح موقع البحث الحالي بين الدراسات السابقة. 

   البحث الحالي.تمت اإلشارة إلى أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في 

   الدراسات السابقة املدرجة في اإلطار النظري ستستخدم جميعها في مناقشة النتائج. 

هل تمت إضافة دراسة سابقة بهدف غير استخدامها في مناقشة نتائج 

 البحث؟

o ( ملاذا تمت إضافتها؟نعم.)  ................................................................................................ 

o ( ال 
ُ
 (.ضف سوى الدراسات التي ستخدم نتائج الدراسةلم ت

هلل تم عر  اللدراسلللللللات السلللللللابقلة من األقلدم إل  األحلد  أم العك ؟  

 ولماذا؟

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

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

ابقة في محاور مختلفة ومرتبطة بمتغيرات  هل تم عر  الدراسللات السلل 

 البحث؟ أم في محور واحد؟ ولماذا؟

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

.................................................................................................................... 
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 دليل مناقشة الرسائل لعلمية

 

 تأكد من اإلجراءات المنهجية لبحثك )الفصل الثالث( من خالل اآلتي:. 3

 في بحثك؟ دمتهااستخما نوع العينة التي 

 العينات غير العشوائية العينات العشوائية

o العشوائية البسيطة o القصدية 

o العشوائية املنتظمة o الُصدفية 

o العشوائية الطبقية o الحصصية 

o العشوائية العنقودية o كرة الثلج( املتنامية( 

 ؟ما المبرر في اختيار نوع العينة

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

 معلومًا؟ البحثهل كان عدد مجتمع 

o .)نعم )تم تعميم النتائج 

o .)ال )لم يتم تعميم النتائج، أو ال يهم تعميم النتائج 

 ؟بشكل دقيق البحثهل تم تحديد خصائص مجتمع 

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

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

 )خاص بالمدخل الكمي(للمجتمع؟  ممثالً  البحث عينةعدد  كانهل 

o  (.استخدام أساليب إحصائية لتحديد حجم العينةنعم )تم 

o ( أساس إحصائيكان تحديد العينة ال يستند إلى ال.) 

 هل تم وصف عينة البحث بشكل واضح؟

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

 .................................................................................................................... 
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 المستخدمة؟ أدوات البحثما 

 ةالنوعي األدوات ةالكمي األدوات

o االختبار املغلق أو املكمم o االختبار املفتوح 

o االستبانة املغلقة o االستبانة املفتوحة 

o )قائمة املالحظة للرصد )مكممة o املالحظة الحرة 

o املقابلة املغلقة o املقابلة شبه املقننة/ أو املفتوحة 

o )قائمة رصد لتحليل املحتوى )مكممة o بطاقة تحليل املحتوى املفتوحة 

 دون غيرها؟ األدواتلماذا اخترت هذه 

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

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

 اسة عل  عينة أولية مماثلة للعينة األساسية؟هل تم تطبيق أدوات الدر

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

 هل تم توضيح طرق التحقق من صدق وثبات األدوات؟  

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

 لصدق والثبات؟لتحقق من امتعددة ل طرقهل تم استخدام 

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

 ؟القياسيةخصائصها   عند استخدام أدوات مقننة هل تمت اإلشارة إل

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

 )خاص باألداة التي أعدها الباحث( هل تم توضيح خطوات إعداد االداة البحثية؟

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

هلل تم توضللللللليح إجراءات تطبيق البحلث بشلللللللكلل مفصللللللللل؟ )موافقلات  

 –القلائمون عل  التطبيق  –خطلابلات تسلللللللهيلل مهملة البلاحلث  –التطبيق 

 مكان التطبيق... إلخ(. –مدة التطبيق 

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

 .................................................................................................................... 
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( من خالل الرابعبحثك )الفصللل صللحة عر  ومناقشللة نتائج تأكد من . 4

 اآلتي:

 ما النمط الذي اتبعته في عر  ومناقشة نتائج بحثك؟

o (.الدراسة على حدةعرض ومناقشة النتائج املتعلقة بكل سؤال من أسئلة )تم  املناقشة الفردية 

o (.تم عرض نتائج كل سؤال على حدة، ثم مناقشة جميع النتائج في قسم واحد) املناقشة املشتركة 

 ......................................................................................................... ملاذا؟

 النتائج؟ مناقشةشخصية ومهارة الباحث في  برزتهل 

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

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

 

 (:الخام  بحثك )الفصل  توصيات ومقترحات. تحقق من سالمة كتابة 5

 ؟مع نتائج البحثمتوافقة والتوصيات منسجمة هل 

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

 اإلمكانيات؟قابلة للتطبيق في حدود هل التوصيات والمقترحات 

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

 

 المراجع: ةتحقق من أسلوب التوثيق العلمي وقائم. 6

 (؟.APA – MLA… etcهل تم التوثيق وفق األدلة العلمية )

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

 هل تم االعتماد عل  مراجع ذات عالقة مباشرة بمشكلة البحث؟

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

ن البحللث مع قللائمللة المراجع في تم هللل تتطللابق المراجع الموجودة في

 نهاية البحث؟

.................................................................................................................... 
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 :نهائي للرسالةال انب اإلخراجو. تحقق من بعض ج7

هلل تم تنسللللللليق الرسلللللللاللة وتحريرهلا وفق قواعلد دليلل إعلداد الرسلللللللائلل  

 (؟APAبالجامعة أو وفق أسلوب )

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

 هل تم عر  الرسالة عل  مدقق لغوي؟

.................................................................................................................... 
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راعيهلللا يهتم بهلللا البلللاحلللث قبلللل وأثنلللاء  أو  من أبرز األمور التي البلللد أن يع

 ما يلي: المناقشة

في مجال التخصوووص وتسوووجيل املالحظات واالسوووتفادة    وبالخصووووص  ،حضوووور املناقشوووات •

 والباحث. من التفاعل بين املناقشين

 التدريب املسبق على كيفية وطريقة تقديم خالصة البحث. •

 مناقشة الزمالء من أصحاب التخصص واالستفادة من مالحظاتهم قبل املناقشة. •

جزاء البحوووث على حسووووووووووووووواب االلتزام بوووالوقوووت املحووودد للعرض وعووودم اإلسوووووووووووووهووواب في أحووود ا  •

 األجزاء األخرى.

 تقديم أبرز الجوانب املوجودة في البحث بصورة واضحة ومتماسكة. •

 واإللقاء الجيد يؤثر على تقييم البحث. ئ الصوت الواضح والهاد •

وعودم  على العنواصووووووووووووور املهموة عنود تقوديم العرض من خالل شووووووووووووورائح )بوربوينوت(،  زالتركي •

 غير املهمة. حشو الشرائح بالكثير من النقاط

 االبتعاد عن تركيز النظر على الشرائح أو ورقة العرض فقط. •

 االهتمام بكل سؤال ونقد يوجه وتسجيله أثناء املناقشة. •

 االستماع واإلنصات ألعضاء لجنة املناقشة واالبتعاد عن التشنج واالنفعال. •

 يك.االبتعاد عن املوقف الدفاعي وقبول بعض األفكار التي قد تكون جديدة عل •

 املرونة مطلوبة في مواقف املناقشة وذلك ألنها تحمل آراء متباينة. •

 استيضاح املقصود من لجنة املناقشة عند عدم وضوح بعض األسئلة. •

 االهتمام باملظهر العام والذي يليق بك كباحث. •

 

 إرشادات مناقشة الرسالة 
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