
  
  دليل كتابة خطة البحث 

  لرسائل املاجستري والدكتوراه
  

  
  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

  
  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  



  
  
 

٢

  
  ٦...............................................................................................................................خطة البحث

  ٦...............................................................................................ملاذا يعد الطالب خطة حبث؟
  ٧....................................................................................................مم تتكون خطة البحث ؟

 ٧.................................................................................................... عنوان البحث •
 ٨......................................................................................................  املقدمة •
 ٨........................................................................................حتديد مشكلة البحث •
 ٩.....................................................................................................   أمهية البحث •
 ٩...................................................................................................لبحثأهداف ا •
 ٩....................................................................................أسئلة البحث أو فروضه •
 ١٠.............................................................................................مسلمات البحث •
 ١٠..................................................................................................بحثحدود ال •
 ١٠ .................................................................................منهج البحث وخطواته •
 ١١ ........................................................................................حتديد املصطلحات •
 ١١ .......................................................ؤهالت الطالب ذات العالقة بالبحثم •
 ١١ .....................................................................التصور العام لفصول الدراسة •
 ١١ ................................................................................................. قائمة املراجع •

  ١٢..................................................................................................................شكل خطة البحث
  ١٣.........................................................................................................................توثيق االقتباس

 ١٣ .............................................ملؤلف معروف وتاريخ معروفاقتباس توثيق  •
 ١٣ ......................................ريخ معروفتوثيق اقتباس ملؤلف غري معروف وتا •
 ١٤ ...................................................اقتباس ملؤلف وتاريخ غري معروفنيتوثيق  •
 ١٤ ...................................................................................... توثيق اقتباس حريف •
 ١٤........................................................ كلمة٤٠ أطول من حريفتوثيق اقتباس •



  
  
 

٣

 ١٥ .....................................................................س ألكثر من مؤلفتوثيق اقتبا •
  ١٦...........................................................................................................................توثيق املراجع

  ١٧.............................................................................................................  توثيق الكتب-أوال 
  ١٧............................................................................................................كتاب ملؤلف واحد

  ١٧.......................................................................................................كتاب ملؤلفني أو أكثر
  ١٧.........................................................................................................ؤلفامل جمهولكتاب 
  ١٨.............................................................................................................بدون تاريخكتاب 

  ١٨......................................................................... وطريقة ترتيبهاعدة أعمال ملؤلف واحد
  ١٨...................................................................................... أو مجعيةكتاب من تأليف منظمة

  ١٩.........................................................................................األوىليف طبعة غري طبعته طبعة 
  ١٩........................................................................................................طبعة منقحة أو مزيدة
  ٢٠.....................................................................................................مؤلف من عدة جملدات

  ٢٠...................................................................................................................مؤلف ذو حمرر
  ٢١.................................................................................................لمية غري منشورةرسالة ع

  ٢١.......................................................................................................................عمل مترجم
  ٢٢....................................................................................................................وثيقة حكومية

  ٢٢.............................................................................................مقدمة، تقدمي، مدخل، متهيد
  ٢٣.......................................................................................................................تقرير سنوي

  ٢٤......................................................................................................... توثيق  الدوريات-ثانيا 
  ٢٤....................................................................................................................... يف جملةحبث
  ٢٤..................................................................................متصلة جملة ذات صفحات يف حبث

  ٢٤.............................................................................................حبث أو ورقة عمل يف مؤمتر
  ٢٥.................................................................................................... أسبوعيةدوريةمقال يف 

  ٢٥.....................................................................................................مقالة من صحيفة يومية
  ٢٥........................................................................................املصادر اإللكترونية توثيق  - لثاثا



  
  
 

٤

  ٢٦................................................................................................ توثيق غري املطبوعات- رابعا
  ٢٦.............................................................................................................حماضرة أو خطاب
  ٢٦.............................................................................................................................فين عمل

  ٢٦..................................................................خريطة، رسم بياين، جدول، شكل توضيحي
  ٢٨...........................................................................................................املراجع األجنبيةتوثيق  

  ٢٨...............................................................................................................................الكتب 
  ٢٨..........................................................................................................................الدوريات 

  ٢٨................................................................................................................ الرسائل العلمية
  ٢٩..........................................................................................................املصادر اإللكترونية 

  ٣٠..................................................................................................................................امللحقات
  ٣١..........................................................................................أمنوذج يبني مسافات اهلوامش

  ٣٢.....................................................................................أمنوذج يبني هيكل شكل الغالف
  ٣٣........................................................................ شكل الغالفآليات إخراجأمنوذج يبني 
  ٣٤................................................................................لغالفالنهائي لشكل الأمنوذج يبني 

  



  
  
 

٥

  خطة البحث
  

خطة البحث تقدم قبل الشروع يف البحث اخلاص بإكمال مطالب درجـة            
دة املاجستري أو الدكتوراه؛ فطالب املاجستري يبدأ بإعداد خطة حبثه لتقدميها إىل عما           

 من املقررات الدراسية بربنامج     ٪٥٠الدراسات العليا يف اجلامعة بعد أن جيتاز دراسة         
أمـا  ) املادة احلادية واألربعون من الالئحة املوحدة للدراسات العليـا          ( املاجستري  

  . طالب الدكتوراه فإنه يقدم خطة حبثه بعد أن جيتاز االختبار الشامل بنجاح
بأن يتصل بأحد املتخصصني يف جمال دراسـته        وإعداد اخلطة يلزم الطالب     

ليساعده يف اختيار موضوع يدرسه وحتديد مطالب دراسـة املوضـوع النظريـة             
والتطبيقية وحتديد مصادر املعرفة الالزمة، كما يناقش معه املوضوع ليوضـح لـه             

وبعد أن يعد الطالب اخلطة ويوافق عليها مرشـده تنـاقش     . مناهج البحث املالئمة  
حبضور عدد من أعضاء هيئة التدريس      ) seminar( الطالب يف حلقة حبث      اخلطة مع 
 الدراسات العليا، وقد يطلب من الطالب إعادة النظر يف بعض أجزاء اخلطة             بوطال

  .قبل أن ترفع إىل جلنة الدراسات العليا مث تقدم إىل جملس القسم لتعتمد رمسياً

  ؟ملاذا يعد الطالب خطة حبث
خطة البحث هو أن يقنع الطالب املختـصني مبـا          اهلدف الرئيس إلعداد    

  -:يلي
  : البحث الذي سيعدهإن –أوالً 

 .يسد حاجة مهمة نظريا وعملياً يف جمال ختصصه •
 . أو أنه حيسم قضية دار حوهلا مناظرات وجدال يف جمال ختصصه •
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لى معطيـات   أو أنه سيقوم أمراً ما أو أن يعيد بناء ما قد مت تأسيسه بناء ع               •
  .ديات معاصرةعلمية وحت

ن موضوع البحث واقعي ومقنع على أنه مشروع حبث مقبول يف جامعـة             إ –ثانياً  
  : امللك سعود، من حيث

 .م به يف الفترة النظامية للدراسةإنه يتناول موضوعاً ميكن القيا •
  .  املتوفرة النظرية والعمليةتميكن إعداده باإلمكانيا •
  .معةميكن أن يشرف عليه أحد املتخصصني يف اجلا •

  . الطالب لديه إملام باملعارف واملهارات الالزمة للقيام بالبحثإن  –ثالثاً 
لدى الطالب دراية باالعتبارات األخالقية والقضايا املتصلة بالبحث، وأنه     إن   –رابعاً  

  .قد خطط ليحصل على املوافقات الضرورية هلا
ن يبدأ العمل فـور     الطالب قد حدد حبثه حتديدا واضحاً يساعد على أ        إن   –خامساً  

   .تسجيل املوضوع
  

  مم تتكون خطة البحث ؟
ـ  ، املـشكلة  خطة البحث من حتديد موضوع البحث أو      تتكون   داف  وأه

، وخطواته، والتـصور    ومنهجه ،أمهيتهو،  هتمصطلحاوحدوده،  وفروضه،  والبحث،  
  :وفيما يلي تفصيل هذه املكونات. العام لفصول الرسالة

 :عنوان البحث •
ىت يتمكن القارئ مـن     وان البحث أن يكون واضحا ح     من مواصفات عن  

وأن يدرك مضمونه دون حاجة إىل استفسار من الطالب، وأن يكون           قراءته وفهمه،   
  .موجزا مفيدا، دون ذكر التفصيالت اليت ميكن أن يوردها يف حدود البحث



  
  
 

٧

 :املقدمة •
يف املقدمة يوضح الطالب جمال حبثه وداللة موضوعه يف العنـوان، كمـا             

ولتحديد املوضوع يستحسن أن يأخـذ   . ح يف منت اخلطة أمهية املوضوع بإجياز      يوض
  : الطالب مبا يلي
  .املوضوع حتليل املعلومات السابقة املتوفرة يف جمال -أ
   .شرحهيربز يف اخلطة ما مل يتم توضيحه أو  -ب
 وجود عدم انسجام،    أن يهتم مبا ورد يف املعلومات السابقة من        -جـ

  . ف واستنتاجات غري مفحوصة علمياًط خالنقاو أو تناقض
يعتمد على تفكريه ونتائج البحوث ومقترحاا وحماور املـؤمترات           -د

  . وتوصياا
عدم االنفعال أمام الشعارات أو العنـاوين الفاتنـة يف اـال             -هـ

  .التعليمي والتأثر ا عند اختيار موضوع البحث
 البحث ليوردهـا  املتصلة مبشكلة   كما يوضح الطالب يف املقدمة املتغريات        
على أا مشكالت فرعية ال بد من حلها حىت يتمكن مـن            حتديد املشكلة   فيما بعد   

  .حل مشكلة البحث
، بـل  عتماد على اهتمامات الطالب نفسهوإذاً، عرض املشكلة ال يكفيه اال  

ـ       مر حيتاج إىل معطيات حبثية جادة     إن هذا األ   ال ، مثل الوضع املعريف املعاصر يف جم
ختصص الطالب بعامة ويف جمال مشكلة حبثه خباصة؛ ورمبا هذا يدعو الطالـب إىل              

  .مناقشة العاملني واخلرباء يف اال إىل جانب االستفادة من خرباته اخلاصة

  :البحثمشكلة حتديد  •
فها بعد املقدمة حيدد الطالب مشكلة البحث مبينا أصالتها من حيث اختال          

يعرب عنها بـسؤال أو جبملـة خربيـه أو ببيـان            ، و عن دراسات سابقة يف اال    
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(Statement))   يركز علـى    ؛...)ضية معينة فكرية أو تربوية أو تعليمية      قعرض 
  .العوامل املضبوطة اليت سيهتم ا يف حبثه

ـ     حتديد  كما ينبغي مراعاة     ها إىل حـل    املشكالت الفرعية اليت يؤدي حل
تم بأن حيلل الطالب املشكلة العامة      ، وهذا التحديد ي   مشكلة البحث الرئيسة بوضوح   

 كما لو   ، مشكلة فرعية صياغة دقيقة وواضحة     ، مث يصوغ كل   يبني مكوناا الفرعية  ل
 حىت يضع هلا منهجا مالئما ملعاجلتـها ويـتمكن مـن    كانت مشكلة قائمة بذاا؛   

وهنا جتدر اإلشارة إىل أن من األخطـاء    . التوصل إىل خالصة واضحة حامسة بشأا     
عين أن مشكلة البحث    مما قد ي  ررة يف خطط البحوث كثرة املشكالت الفرعية؛        املتك

  .واسعة أو أن صياغة املشكالت الفرعية تتضمن خطأ ما

  :أمهية البحث •
حبوث طالب الدراسات العليا عدم التفريق بني       بعض  من اخلطأ املتكرر يف     
الفائـدة  لى  ع الطالب    أن يركز  تعينأمهية البحث   ف. أمهية البحث وأهداف البحث   

  .ه وإجنازالبحثحتقيق أهداف العملية املتوقعة يف جمال ختصصه بعد 

 :أهداف البحث •
، حبيث يكون حمتواها     إىل حتقيقها   البحث داف اليت يسعى  هاألحيدد الطالب   

  . ومبربرات البحثمرتبطا ارتباطا عضويا باملشكلة

 :أسئلة البحث أو فروضه •
 أسئلة فرعية يوردها بعد السؤال      حيدد الطالب السؤال الرئيس، وإن وجدت     
  . الرئيس بلغة علمية دقيقة تبني عالقتها مبشكلة البحث

  . صحته أو عدمهتأكيدأما الفروض فتصاغ بأسلوب يبني ما حياول الطالب 
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   :يليويف صياغة الفروض يراعي الطالب ما 
حتديد الفرض بوضوح ودقة مستفيدا من األساليب اإلحصائية         •

   .يف صياغة الفروض
 .أن يكون الفرض قابالً لالختبار •
 .أن يقيم عالقة بني املتغريات •
 .أن يكون للفرض جمال حمدد •

 :ثمسلمات البح •
يف مات لينطلق منها     يستند إليه من مسلّ    حيدد الطالب ما  من املستحسن أن    

جمزوم بصحتها والحتتاج إىل إثبات ينطلق منها الطالـب         قضية  املسلمة هي   ، و حبثه
  .ة أخرىللربهنة على قضي

 :حدود البحث •
 موضـوعية وزمانيـة     يوضح الطالب ما سيقتصر عليه حبثه من مـتغريات        

  .ومكانية

 :منهج البحث وخطواته •
حيدد الطالب جمتمع البحث وعينته، معتمدا على املعلومـات اإلحـصائية           

مث يذكر اخلطوات اليت سـيتبعها يف       . الدقيقة؛ فيوضح ما استند إليه يف حتديد العينة       
صال هذه اخلطوات وداعما إياها باحلجة املقنعة، على أن يشمل هذا اجلـزء             حبثه مف 

  :العناوين الفرعية التالية
منهج البحث، موضحا دواعي اختياره وموثقا لذلك من مـصادر       )أ 

 .متخصصة
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موضحا أدوات البحث بأن يبني دواعي اختيارها       أدوات البحث،    )ب 
 .دادها والتحقق من صدقها وثبااوموضحا إجراءات إع

موضحا األساليب اإلحصائية املرتبطة بأسئلة     األساليب اإلحصائية،     )ج 
البحث معلال ومفسرا كيفية استخدامه األساليب اإلحصائية الـيت         

  .اختارها

 :حتديد املصطلحات •
 حيـدد الطالـب معـىن        من املستحسن أن   يف حتديد مصطلحات البحث   
  :املصطلحات ملماً بثالثة أنواع من املعاين

  . املعىن الوارد يف املعجم:ياملعىن املعجم •
ح لدى متخصصني يف     املعىن املعروف للمصطل   :املعىن االصطالحي  •

  .جمال عملي حمدد
  .املعىن اخلاص بالبحث: املعىن اإلجرائي •

 .ويراعى يف املعاين الثالثة املعىن املشترك فيما بينها

  :ؤهالت الطالب ذات العالقة بالبحثم •
ــاريمــن املستحــسن أن  ــذكر الطالــب ت ــامج ي ــه بالربن خ التحاق

  .وثقافته املتعلقة مبوضوع حبثه وخربته يف جمال هذا املوضوع) دكتوراه/ماجستري(

  :التصور العام لفصول الدراسة •
  .يذكر الطالب فصول الرسالة املتوقع إجنازها

 :قائمة املراجع •
  .ويذكر فيها املراجع اليت ورد ذكرها يف اخلطة
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  شكل خطة البحث
  

من معاجل  Traditional Arabic يستخدم نوع اخلط لكتابة خطة البحث
، والعنـاوين  )١٦بنط (على أن يكون حجم بنط الطباعة  .  MS Wordالكلمات
ويكـون تباعـد    ].  أسـود  ١٨بنط  [، والعناوين الفرعية    ) أسود ٢٠بنط  (الرئيسة  
 فتكتـب   اإلجنليزيةوإن وردت بعض الكلمات باحلروف      ،  )سطر ونصف (األسطر  

جلهة اليـسرى مـن     وترقم الصفحات  يف أعلى ا      . Garamond خبط   ١٤ببنط  
تساعد علـى اإلخـراج الطبـاعي        يف امللحق     عدة مناذج  وقد مت تضمني  . الصفحة
  :، وهيللخطة

 .شأمنوذج يبني مسافات اهلوام .١
 .أمنوذج يبني شكل الغالف .٢
 .أمنوذج يبني آليات إخراج شكل الغالف .٣
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  توثيق االقتباس  
  

  .حث االقتباسات يف منت البثيقتونتناول هنا كيفية 

 :توثيق اقتباس ملؤلف معروف وتاريخ معروف •
، فيذكر االسـم  " التاريخاملؤلف،"تباس يف منت البحث طريقة يتبع عند االق  

  :يف ثالثة أساليبميكن صياغة ذلك ، واألخري للمؤلف وتاريخ النشر فقط
  :مثال

  ...بني أداء املعلمني) هـ١٤٢٤( املفدى وازن -
 ...،)هـ١٤٢٤املفدى، (ة حديثة تناولت أداء املعلمني يف دراس -
 ...هـ، وازن املفدى بني أداء املعلمني١٤٢٣يف عام  -

 

 : توثيق اقتباس ملؤلف غري معروف وتاريخ معروف •
التاريخ معروف، كما هي احلال     أن  إذا كان املؤلف غري معروف يف حني        

ام العنوان باختصار داخل     عن صفحة إلكترونية، ميكن استخد     ةيف املعلومات الصادر  
  :عالمات تنصيص عوضا عن اسم املؤلف

  :مثال
استخدام ("وقد أجريت دراسة مماثلة يف تدريب الطالب على كتابة البحث العلمي     

APA"، ١٤٢٤(  
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 :توثيق اقتباس ملؤلف وتاريخ غري معروفني •
إذا كان املؤلف غري معروف والتاريخ أيضا غري معروف، كما هي احلـال             

 عن صفحة إلكترونية، ميكن استخدام العنوان باختصار داخل         ةملعلومات الصادر يف ا 
 ):أي بدون تاريخ. (ت.دعالمات تنصيص عوضا عن اسم املؤلف وبعدها يكتب 

  :مثال
ويف دراسة أخرى تناولت حبوث الطالب، تبني أم يتعلمون أفضل بالنموذج   

  .)ت.، د"APAوالنموذج ("
 

 :كما يليذلك وفق أساليب متعددة م يتو:  حريفاقتباستوثيق  •
الطالب جيدون صعوبة يف كتابة املراجع وفق أسلوب "وقد أشار إىل أن  -

APA) " ،ولكنه مل يشرح ذلك بالتفصيل) ١٢، ص١٤٢٤األلفي.  
الطالب جيدون صعوبة يف كتابة "، فإن )١٤٢٤(وحسب رأي األلفي  -

"  األوىل، وخاصة إذا كان هذا يتم للمرةAPAاملراجع وفق أسلوب 
  ).١٢ص(

الطالب جيدون صعوبة يف كتابة املراجع " أن ) ١٤٢٤(وذكر األلفي  -
 ؛ فماذا جيب على املدرسني حيال ذلك؟)١٢ص" (APAوفق أسلوب 

 

 :كلمة أربعني  أطول من حريفتوثيق اقتباس •
 إذا كان أطول من أربعني كلمة يف فقرة خاصة دون           يوضع االقتباس احلريف  

بعد مخس مسافات من اهلامش األصلي األميـن    صيص، وذلك استخدام عالمات التن  
   .للمنت

  
  



  
  
 

١٤

  :مثال
 تعلـم املفـاهيم     من توضـيح حـول    ) ١٩٨٩( حطب   أبوذكره فؤاد     مع ما   الباحث تفقيو

  : قالحنيواملعلومات 
. والشك أن للشواهد املتوافرة لدينا عن كيفية تعلم املفاهيم تأثريها على عملية التدريس                  

. ور يتوقف على التعليم واخلربة بدرجة أكرب من توقفـه علـى الـذكاء         فمستوى التص 
ومستوى املفهوم عند طفل معني يتناسب مع عدد اخلربات اليت مر ا وأنواعها فيمـا               
يتصل ذا املفهوم، وعلى سبيل املثال مفهوم الطفل عن األمانة ميكن أن ينمـو إذا رأى                

  )٨٤ص.(املنوعةسلوكا أمينا يف عدد من املواقف املختلفة 
  ).١٤٢٥(من خالل دراسة جتريبية أعدها احلسن أيضا وهذا املوقف قد مت تأكيده 

    : توثيق اقتباس ألكثر من مؤلف •
 االسم األخري هلمـا   إذا كان االقتباس من مصدر ألفه اثنان فيذكر          -

  .كلما ورد اقتباس عنهما
لفني ثة أو ألربعة  أو خلمسة مـؤ    أما إذا كان االقتباس عن عمل لثال       -

االسم لجميع عند أول اقتباس مث يكتفي بذكر        االسم األخري ل  ذكر  في
 ).وآخرون(ألول مع كلمة األخري ل

االسـم   االقتباس عن عمل لستة مؤلفني فيكتفي بذكر          كان أما إذا  -
  ).  وآخرون(ألول مع كلمة األخري ل



  
  
 

١٥

   املراجعتوثيق
 

ا الباحث استعان  بعد اية فصول البحث مباشرة تأيت قائمة املراجع اليت  
 حيث متت الضوابط التالية وفق حبيث يتم ترتيب قائمة املراجع، يف منت حبثه
  :النسخة اخلامسة) APA(دليل الصادر عن اجلمعية األمريكية ال االستفادة من
 .عدم ترقيم املراجع .١
 مع لالسم األخري األحرف اهلجائية  املراجع حسبترتيبيتم  .٢

 .ترتيبالتعريف يف ال) أل(إمهال 
 .)سم١ (يكون تباعد أسطر املرجع الواحد مفردا .٣
 .)سم٢ (يكون تباعد األسطر بني كل مرجعني مزدوجا .٤
 فيجب أن كثر من سطرأل توثيق املرجع الواحد يطولعندما  .٥

لسطر اهامش عن ) مخس مسافات(بعيدة األسطر األخرى كون ت
 .األول

  : مثال
ليم العلوم يف املرحلة الثانوية يف اململكة طرائق وأساليب تع.). هـ١٤١٥. (احلديثي، صاحل

، )٢(٧. جملة جامعة امللك سعود .العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية
١٩٩-١٦٣. 

  :وفيما يلي كيفية توثيق هذه املراجع بأشكاهلا التالية
 .الكتب •
 .الدوريات •
 .غري املطبوعات •
 .املصادر اإللكترونية •



  
  
 

١٦

    توثيق الكتب-أوال 

  واحد ملؤلف كتاب

بلد . )أسود غامقخبط (عنوان الكتاب). التاريخ(.االسم األخري، االسم األول
  .الناشر: النشر

  :مثال
  .دار عامل الكتب : الرياض.النماذج يف بناء املناهج). ١٤١٨(.لطيفة، السمريي

  

   أكثر أو ملؤلفني كتاب

السم األول ، وااالسم األخريمث  ؛االسم األخري، االسم األول للمؤلف األول
: بلد النشر. )أسود غامقخبط (عنوان الكتاب). التاريخ(.للمؤلف الثاين

 .الناشر
  :مثال
منظور املنهج املدرسي من ). ١٤١٦(.، عليسراخلتمو؛ ، راشدالكثرييو ؛إبراهيم، الشافعي

  .مكتبة العبيكان  :الرياض. دجدي
  

  ؤلفامل جمهول كتاب 

 .الناشر: بلد النشر). التاريخ().ةالطبع. ()أسود غامقخبط (عنوان الكتاب
 :مثال

  .مكتبة لبنان: بريوت). ١٩٩٢().٣ط( .    تعليم التعبري اللغوي للمبتدئني
  



  
  
 

١٧

  تاريخ بدون كتاب

بلد ). الطبعة().أسود غامقخبط (عنوان الكتاب. االسم األخري، االسم األول
 .الناشر: النشر

 :مثال
  .بدون تاريخ. دار القلم. دراسات يف النفس اإلنسانية.    قطب، حممد

  

  ترتيبها وطريقة واحد ملؤلف أعمال عدة

  األقدم فاألقدم،وفق التاريخفيتم ترتيبها املراجع ملؤلف واحد حني تتعدد 
التعريف يف ) أل(فيتم الترتيب وفق عنوان املرجع مع إمهال فإن تطابقا يف التاريخ 

   :اشرةإضافة حرف هجائي للترتيب بعد التاريخ مبوالترتيب 
  

أسود الد خبط . اسم الة. العنوان). التاريخ(.االسم األخري، االسم األول
  .الصفحات). رقم العدد(غامق 

  :مثال
قياس التفكري التجريدي حسب نظرية بياجيه لدى ). أهـ، ١٤١٢(.عبداهللا، املقوشي

لدراسي جامعة امللك سعود يف الفصل ا-الطلبة اجلدد الذين التحقوا بكلية التربية
جملة جامعة  .هـ وعالقته ببعض املتغريات١٤٠٩/١٤١٠األول للعام اجلامعي 

  .٢١-١). ١ (٤جملد. امللك سعود
  

قياس التفكري التجريدي حسب نظرية بياجيه ). بهـ، ١٤١٢.(املقوشي، عبداهللا
وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب التربية امليدانية الذين سوف يتخرجون من 

جامعة امللك سعود مع اية الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي -كلية التربية
  .١٩٨-١٧٩).١ (٤جملد. جملة جامعة امللك سعود. هـ١٤٠٩/١٤١٠



  
  
 

١٨

   مجعية أو منظمة تأليف من كتاب

 :بلد النشر).رقم الطبعة.()أسود غامقخبط (عنوان الكتاب).التاريخ.(املنظمة
  .الناشر

  :مثال
جامعة : الرياض). ٢ط( تربية األطفال). ١٤٢٥(. التربوية والنفسيةاجلمعية السعودية للعلوم   

  .امللك سعود
  

   األوىل طبعته غري طبعة يف كتاب

 .)أسود غامقخبط (عنوان الكتاب). التاريخ(.ولاالسم األخري، االسم األ
 .الناشر: بلد النشر) الطبعة(

  :مثال
). ٤ط.( للناطقني باللغات األخرىابستيمولوجيا تعليم اللغة العربية). ١٩٨٢(.بادي، غسان
  .دار العلم للماليني: بريوت

  

   مزيدة أو منقحة طبعة

طبعة .()أسود غامقخبط (عنوان الكتاب). التاريخ(.االسم األخري، االسم األول
 .الناشر: بلد النشر) مزيدة 

  :مثال
طبعة .(خرىابستيمولوجيا تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األ). ١٩٨٢(.بادي، غسان
  .دار العلم للماليني: بريوت) مزيدة

  



  
  
 

١٩

   جملدات عدة من مؤلف

عنوان .  الدرقم.عنوان الكتاب). التاريخ(.االسم األخري، االسم األول
 .الناشر: بلد النشر). الطبعة(. )أسود غامقخبط (الد

  :مثال
الد . عودية يف مائة عامموسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العربية الس). ١٤٢٣(.وزارة املعارف
  . الرياض.)٢ط(.تراجم شخصيات. األول

  

  حمرر ذو مؤلف

. )أسود غامقخبط (عنوان الكتاب). التاريخ().حمرر(السم األخري، االسم األولا
 .الناشر: بلد النشر

  :١مثال
 :القاهرة. منهج البحث يف التربية املقارنة و حتليل املناهج). ١٩٩٤().حمرر(هارمتان، جورج

  .األجنلو املصرية
  

يف اسم احملرر . العنوان املختار). التاريخ. (االسم األخري، االسم األول
بلد ). الصفحات املختارة (.)أسود غامقخبط (عنوان الكتاب).حمرر(

 .الناشر: النشر
  :٢مثال

). حمرر(يف هارمتان، جورج. املنهج اجلوهري يف حتليل املنهج املدرسي). ١٩٩٤(.مويل، ميشال
: القاهرة). ١٦٠-١٥٠ص ص (.لتربية املقارنة و حتليل املناهجهج البحث يف امن

  .األجنلو املصرية
  



  
  
 

٢٠

  منشورة غري علمية رسالة

). أسود غامقخبط (عنوان الرسالة). التاريخ.(االسم األخري، االسم األول
   . اسم البلد:القسم، الكلية، اجلامعة. توضيحيةمعلومات 

  :مثال
مدى حتقيق أهداف تعليم النصوص األدبية يف احملتوى املقرر على . )١٤١٩(.الكثريي، سعود

قسم املناهج وطرق . رسالة ماجستري غري منشورة. طالب الصف األول الثانوي
  .الرياض: التدريس، كلية التربية، جامعة امللك سعود

  

  سلسلة يف منشور عمل

يف اسم .) غامقأسودخبط (عنوان الكتاب). التاريخ(.االسم األخري، االسم األول
 .الناشر: بلد النشر. )أسود غامقخبط (السلسلة

  :مثال
دليل الرسائل العلمية اازة من مؤسسات التعليم العايل باململكة يف  ).١٤١٧(.حممد، أبامني

.  الثالثةمطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنيةيف سلسلة . ختصص املناهج وطرق التدريس
  .يةمكتبة امللك فهد الوطن: الرياض

  

  مترجم عمل

أسود خبط (عنوان الكتاب). التاريخ(.سم األخري للمؤلف، االسم األولاال
  .الناشر: بلد النشر). ماألول واألخري للمترجاالسم ترمجة (.)غامق

  
 



  
  
 

٢١

  :مثال
دار : مصر). عبداحلميدجابر كاظم، وترمجة أمحد  (أساسيات املناهج). ١٩٨٢. (رالف، تايلور

  .النهضة العربية
  

  حكومية وثيقة

رقم .الناشر: املدينة. )أسود غامقخبط (الوثيقة عنوان ). التاريخ(.اجلهة املؤلفة
  .النشر

  :مثال
 الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية). ١٤١٩(.عمادة الدراسات العليا

. والقواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا جبامعة امللك سعود
  .)بدون رقم نشر(. جامعة امللك سعود: الرياض

  

   متهيد أو مدخل أو تقدمي أو مقدمة

عنوان . يف مؤلف الكتاب. نوع املقال). التاريخ(.االسم األخري، االسم األول
: اسم بلد النشر). صفحات املقال. ()أسود غامقخبط (الكتاب
 .الناشر

  :مثال
ابستيمولوجيا تعليم اللغة  .)١٩٨٢.(انيف بادي، غس. مقدمة). ٢٠٠١(.الطنطاوي، سليم

  .دار العلم للماليني:  بريوت). د–ص ص ا  (.العربية للناطقني باللغات األخرى
  
  



  
  
 

٢٢

  سنوي تقرير
  

  .الناشر: بلد النشر). التاريخ.()أسود غامقخبط (عنوان التقرير
  :مثال

تقرير : ية والنفسيةالتقرير السنوي الثاين عشر لس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم التربو
  .جامعة امللك سعود: الرياض). ١٤٢٥ (١٤٢٥-١٤٢٤



  
  
 

٢٣

   توثيق  الدوريات-ثانيا 
 

   جملة يف حبث

خبط (العدد. اسم الة. البحثعنوان ). التاريخ(.االسم األخري، االسم األول
 . الصفحات،)أسود غامق

  :مثال
 اخلطط الدراسية اليت يعدها دراسة حتليلية لألسئلة الواردة يف). هـ١٤٢٣(.الدحيان، حممد

  .٣٤ -١، ١٤. رسالة التربية وعلم النفس. معلمو الصف األول املتوسط

  

  متصلة صفحات ذات جملة يف حبث

خبط  الد. اسم الة. عنوان البحث). التاريخ(.االسم األخري، االسم األول
  .الصفحات). رقم العدد(أسود غامق

  :مثال

جملة .  احلاجات التدريبية ملعلمي التربية الفنية يف املرحلة املتوسطة).١٤٢٣.(النجادى، عبدالعزيز
  .٨٣٦-٧٩٧). ٢(١٥جملد. جامعة امللك سعود

  

  مؤمتر يف عمل ورقة أو حبث

). أسود غامقخبط (عنوان البحث). السنة والشهر(. االسم األولاالسم األخري،
  . مكان انعقاد املؤمتر. البلد. عنوان املؤمتر



  
  
 

٢٤

اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس يف كليات العلـوم         ). ، ذو القعدة  ١٤٢٥.(الشايع، فهد 
قدم يف ندوة تنميـة أعـضاء هيئـة         محبث  . اإلنسانية يف جامعة امللك سعود ومعوقاته     

  . الرياض: جامعة امللك سعود. التحديات والتطوير: عايلالتدريس يف مؤسسات التعليم ال

  أسبوعية دورية يف مقال
  

. اسم الة عنوان املقال).  واليومالسنة والشهر. (خري، االسم األولاالسم األ
  . الصفحة،)أسود غامقخبط (العدد

  :مثال
  .٧ ،١١٢. البحوثرسالة . التدريسمهارات ). ٢٩شوالهـ ١٤٢٥(.حممد، عبداهللا

  

  يومية صحيفة من مقالة
  

  اسم.عنوان املقال). السنة والشهر واليوم.(االسم األخري، االسم األول
 .الصفحةعنوان الصفحة رقم .)أسود غامقخبط (الصحيفة

  :مثال
 .الرياضجريدة . رؤى يف امليزان:املناهجتطوير ). ٢٨ هـ حمرم١٤٢٥(.سعود، الكثريي

  . ١٩مقاالت

   توثيق املصادر اإللكترونية-ثالثا 
  

إضـافة   توثيق املراجع وفق نوع كل مرجع مـع          بيانه يف مت   يراعى فيها ما  
سترجاع من االنترنت وعنوان املوقع، فإذا كان املرجع حبثا يف جملة فتتبـع              اال تاريخ

  :الطريقة اآلتية
  



  
  
 

٢٥

). أسود غامقخبط (عنوان البحث). السنة والشهر.(االسم األخري، االسم األول
 التاريخ [مت استرجاعه يف . مكان انعقاد املؤمتر. البلد. عنوان املؤمتر

  . ] كاماليوضع الرابط[ على الرابط  ]اهلجري
  :مثال
املطور لقياس اجتاهات املعلمـني     ) Vaughan(مقياس فون   دراسة  ). ٢٠٠١(.صاحل،  النصار

. حبث مقدم إىل مؤمتر مجعية القـراءة واملعرفـة        . يف املواد الدراسية   حنو تدريس القراءة  
org.arabicl.www://http /هـ على الرابط ١/١١/١٤٢٥مت استرجاعه يف . القاهرة

php.1Vaughan/seerah  
  

   غري املطبوعات توثيق- رابعا

  حماضرة أو خطاب

أسـود  خبط  (عنوان احملاضرة ).السنة والشهر واليوم  (.االسم األخري، االسم األول   
 .)أسـود غـامق   خبط  (اسم الصحيفة ]. معلومات توضيحية .[)غامق
  .املكان: املدينة

  :مثال
نـدوة  ألقيت يف    . عميد الكلية افتتاحية ل كلمة  ). ٢ ذو القعدة  ،١٤٢٥.(عبدالرمحن،  الطريري

: الريـاض . التحديات والتطوير : تنمية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل       
  .جامعة امللك سعود

  

  فين عمل

:  املدينـة  ].لوحة زيتيـة  . [)أسود غامق خبط  (عنوان اإلنتاج ). التاريخ(.الفنان
  .املكان
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  :مثال
  .العاصمةمتحف :  الرياض].لوحة زيتية. [الكتاتيب). ١٤٢٠.(عمر، حممد

  
  

  توضيحي شكل جدول، بياين، رسم خريطة،

يف ]. معلومات توضـيحية  .[عنوان العمل ).التاريخ(.االسم األخري، االسم األول   
بلـد  . الـصفحة . )أسود غامق خبط  (عنوان الكتاب . مؤلف الكتاب 

  .الناشر: النشر
  :مثال

هيدية والصدق اخلارجي يف التصميمات التم    عوائق الصدق الداخلي    ). ١٤١٦(.صاحل،  العساف
). ٣٢٩ص.(املدخل إىل البحث يف العلـوم الـسلوكية       . صاحل العساف يف  ]. جدول[

  . مكتبة العبيكان :الرياض
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  املراجع األجنبيةتوثيق 
 يف كتابة قائمة املراجع املوضحيتبع يف كتابة املراجع األجنبية األسلوب نفسه 

 يف كتابة املراجع أخيت الطالبة عرضا لبعض النماذج –، وإليك أخي الطالبالعربية
  :األجنبية

Books: 
Gall, M., Borg, W. & Gall, J. (1996). Educational research: An 

introduction. 6th Ed. New York: Longman.   

Journals: 
• Citing articles in journals with continuous pagination:  

Bean, J., & Kuh, G. (1988). The relationship between author gender and 
the methods and topics used in the study of college students. 
Research in Higher Education, 28 (2), 130-144.  

• Citing articles in journals with non-continuous pagination: 

Baumberger, J., & Bangert, A. (1996).  Research designs and statistical 
techniques used in the Journal of Learning Disability, 1989-1993. 
Journal of Learning Disability, 29, 313-316. 

• Citing articles in monthly periodicals: 

Chandler-Crisp, S. (1988, May) "Aerobic writing": a writing practice 
model. Writing Lab Newsletter, pp. 9-11.  

• Citing articles in weekly periodicals  

Kauffmann, S. (1993, October 18). On films: class consciousness. The 
New Republic, p.30.  

• Newspaper articles  
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Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office 
project. The Champaign-Urbana News-Gazette, pp. A1, A8.  

• ERIC Documents: 

Kennedy, R. (1988, January). Statistical methodology content analysis 
of selected educational research journals. Research reports, 
general information analyses, AR. (ERIC Document 
Reproduction Service No. ED298138)  

Dissertations: 
• Unpublished Thesis or Dissertation:  

Alhassan, R. (2004). The effect of assigned achievement goals, self-
monitoring, interest in the subject matter, and goal orientations 
on students’ computer skill achievement, use of learning 
strategies, and computer self-efficacy beliefs (Doctoral 
dissertation, The Florida State University, 2004).  

• Dissertation obtained from Dissertation Abstracts 
International (DAI):  

Al Kathiri, Saud. (2002). The Characteristics of Master’s Theses 
Conducted in the Department of Curriculum & Teaching 
Methods from 1983 through 2002 at King Saud University, Saudi 
Arabia. Dissertation Abstracts International, 11 (01), 55B. 
(UMI No. 931597)  

Electronic Information 
• Article obtained from the internet or a full-text database: 
Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical 

Assessment, Research and Evaluation, 7 (17). [Available 
online]. Retrieved April 1, 2002 from 
http://ericae.net/pare/getvn.asp?v=7&n=17
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  امللحقات
  
  

  أمنوذج يبني مسافات اهلوامش .١

  أمنوذج يبني هيكل شكل الغالف .٢

  أمنوذج يبني آليات إخراج شكل الغالف .٣

  لغالفالنهائي لشكل الأمنوذج يبني  .٤
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  أمنوذج يبني مسافات اهلوامش

  
  

 
  
  

  
 

  
     

 
  سم٣

  سم٣

  سم٢,٥

  سم٣
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  أمنوذج يبني هيكل شكل الغالف

  
  

  
  
  
 
  

  
 

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

  

 
 

  
  اململكة العربية السعودية

  )١٤بنط  (وزارة التعليم العايل
  
  

على  ) ٢٢بنط ( عنوان البحث
  شكل مثلث مقلوب

  )١٤بنط ....  (حبث خطة
  
  

اسم الطالب ورقمه اجلامعي 
  )١٨بنط(

  
اسم املشرف وختصصه 

  )١٨بنط(
  

بنط (الفصل والعام الدراسي 
١٤(  
 

  
  

  .ويف الصفحة التالية أمنوذج يبني آليات إخراج شكل الغالف
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  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل
  جامعة امللك سعود
  عمادة الدراسات العليا

  قسم املناهج وطرق التدريس

تكتب هذه املعلومات يف أربعة صـفوف،       
 ]١٤بنط. [مع توسيط الكتابة

 
  ] ١٢ ببنط  enterأربع مرات  [ ني الشعار وعنوان البحثاملسافة ب

أثر التعلم التعاوين يف التحصيل الدراسي لطالب الصف 
  الثاين املتوسط 

 ] أسود٢٢بنط[ يكتب العنوان بقياس   

   ]١٨ ببنط Enterمرتان [املسافة بني العنوان وما بعده

                                      تري يف قسم املناهج وطرق خطة حبث مقدمة الستكمال مطالب احلصول على درجة املاجس
                         ]١٤بنط[يكتب التعريف باخلطة بقياس    التدريس بكلية التربية يف جامعة امللك سعود

  ]١٤نط  ببEnterمرتان [املسافة بني التعريف باخلطة وما بعدها 
  ]١٤بنط[ يكتب إعداد الطالب بقياسإعداد الطالب                      

  ] أسود١٨بنط[ يكتب اسم الطالب بقياسعبد اهللا بن حممد عبداهللا       
  ]١٤بنط[ يكتب رقم الطالب بقياس                  ٤٢٤١١١١١١          

  ]١٨ ببنط Enterمرتان [املسافة بني الرقم وما بعده
  ]١٤بنط[تكتب كلمة إشراف بقياس                             رافإش

  ] أسود١٨بنط[ يكتب اسم املشرف بقياس      حممد بن عبداهللا حممد .د
  ]١٤بنط[يكتب تعريف املشرف بقياس      قسم املناهج وطرق التدريس–ك أستاذ مشار

  ]١٤ ببنط Enterمرتان [املسافة بني تعريف املشرف وما بعده 
   الفصل الدراسي الثاين                       

                     ]١٤بنط[يكتب التاريخ بقياس                      م ٦٢٠٠ املوافق هـ١٤٢٥     
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  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل
  جامعة امللك سعود 
   عمادة الدراسات العليا

 قسم املناهج وطرق التدريس

 
  

أثر التعلم التعاوين يف التحصيل الدراسي لطالب الصف 
  الثاين املتوسط 

  
خطة حبث مقدمة الستكمال مطالب احلصول على درجة املاجستري يف قسم املناهج وطرق 

  بكلية التربية يف جامعة امللك سعود  التدريس
  

  إعداد الطالب 

   هللا بن حممد عبداهللاعبدا
٤٢٥١١١١١١   

  
   إشراف

  بن عبداهللا حممد حممد .د
   قسم املناهج وطرق التدريس –أستاذ مشارك 

  
  الفصل الدراسي الثاين

   م٢٠٠٥املوافقهـ ١٤٢٦ 
 


