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جامعة حممد ملني دباغني
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:عنوانحتت 

:عنوان البحث والدراسة
األساسية هاحتواء عنوان البحث على متغريات–
.العنوان يكون على شكل عالقة جدلية بني متغريات البحث املستقلة والتابعة–

:ستاذإشراف األ:الطالب إعداد 

......./......السنة اجلامعية



ليسانس وماسرت                       الدكتور بوطاليب بن جدو: الدليل املنهجي إلعداد البحوث العلمية للطالب اجلامعي         املستوى

3

حمتويات البحث

مقدمة –1
ث، فهي حلقة الوصل بني عنوان البحث لقارئ للدخول تدرجييا يف موضوع البحلتعطي نظرة عامة 

التعريف، انطالقا من األساسيةجوانب البحثأهم حيس القارئ من خالهلا بوصلبه أوحمتواياته، 
والتحليل املفهومي للدراسة من خالل بعض نتائج الدراسات باملشكلة، ووضع الفروض األساسية، 

االطار النظري للدراسة وما ( مات البحث عامة 
)يتضمنه من فصول ومباحث ذات الصلة

األصلي وكيفية اختياره، وكيفية بناء أدوات البحث األساسية، اىل املنهج االحصائي املستخدم يف معاحلة 
.تائج الدراسة وكيفية االستفادة منها نظريا وتطبيقيَا◌ً النتائج النهائية، إىل أمهية ن

االشكالية-2

.

زئيةالفرضيات العامة واجل–3
.للمشكلة املطروحةصاغ الفرضية العامة على شكل إجابة أولية تُ –
.سؤال املطروح غري قابلة للتأويللحبيث تكون إجابة واحدة لصاغ الفرضياتتُ –

البحثأهداف–4
.، وهو السبب الذي من أجله تتم هذه الدراسةتكون مباشرة ومبنية على االسئلة املطروحة
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البحثومفاهيمملصطلحاتجرائي التحديد اإل–5
.التعريف مبصطلحات ومفاهيم البحث، مع االعتماد على املراجع واملصادر-
.وما هو التحديد اإلجرائي للبحث ميدانيا-
.....: التحديد اإلجرائي كقولك-

ستفادة منها يف الدراسة احلاليةاالوجه أ–6
نفس احبها، واالعتماد على دراسات يفتقسيمها اىل دراسات عربية وأجنبية مع ذكر الدراسة وص–

. كثرأو أاملستوى 
.للدراسات السالتطور التارخيي والفكريو مراعاة التسلسل الزمين –
ائي، وكذا العينة وكيفية اختيارها وأدوات البحث وكيفية التطرق اىل منهج الدراسة العلمي واالحص–

.بنائها
الدراسة احلالية من الناحية النظرية توجيهأهم نتائج الدراسة وكيفية االستفادة منها يفالتطرق إىل –

.والتطبيقية
:اآليتمنهجياًكوميكن التعامل معها

اليت ينتمي اليها املؤسسةو ،لبحثايخ نشر واسم الباحث وتار عنوان الدراسة،:ةعرض الدراس-أوالً 
.، األهداف ، الفرضيات ، املنهج العينة، األدات، أهم النتائجالباحث

توا، املنهج املتبع، األد، كيفية إختيار العينةالبحثاملشكلة اليت هلا عالقة مبوضوع :حتليل الدراسة- ثانياً 
.كةأهم النتائج املشرت و ، املستخدمة يف مجع املعلومات

ماهو جديد حبثك باملقارنة مع البحوث املعروضة؟: االجابة على السؤال التايلأو :نقد الدراسات- ثالثاً 
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ه األساسيةاخللفية النظرية للبحث وفصول–7
....3، 2، 1فصل: لدراسة حسب ماتقتضيه متغريات هذه األخريةاوضع وصياغة فصول ومباحث –

.فصول من ناحية الكم، واحرتام منهجية التهميش وكيفية نقل املعلوماتمراعاة املوازنة بني ال–
.واملوضوعيةجتنب احلشو واالطناب والتكرار، والنقل احلريف للمعلومات ومراعاة االمانة العلمية–
.الباحثوضع وترتيبإدراج متهيد وخالصة لكل فصل أو مبحث تكون من –
.، حسب ماتقتضيه الدراسةوالتطبيقي للبحثحماولة املوازنة بني اجلانب النظري–
.APA Styleجيب أن يلتزم الباحث يف كتابة حبثه بطريقة الكتابة اليت اقرتحتها مجعية علم النفس األمريكية –

:اجلانب التطبيقي للدراسة أو البحث امليداين وحتليل نتائج الدراسة النهائية–8

لدراسة االستطالعيةا
بني الباحث من خالهلا بداية اإلحساس والشعور باملشكلة، يُ ستطالعية لتثمني االشكالية، ادراسة

ومن مالحظات ميدانية قصد التعرف أكثر على عناصر البحث وحماولة ظبط متغرياته األساسية وحدوده،
.مث وضع خطة منهجية ملعاجلة املشكلة املطروحة بطريقة علمية

الدراسة األساسية 
، وملاذا وقع اختياره على هذا املنهج؟ بني الباحث ماهو املنهج العلمي املتبعيُ :املتبعاملنهج 

....ومدى مالئمته هلذا البحث ومتغرياته األساسية

. ، وهم األفراد الذين يكونون موضوع ومشكلة البحثالدراسة كمياً بني الباحث جمتمع يُ :جمتمع الدراسة
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وكيفية اختيارهاعينة االحصائيةال
ابينً ويصف العينة وصفا دقيقاً وشامًال، مُ ،إذ حيدد عدد األفراد بالضبط، وكي
.جنسهم وتكوينهم وكيفة اختيارهم

؟متت العملية العشوائيةكيفالطالب عن سوال جييب:بطريقة عشوائيةإذا كان -
.سبابذكر األ؟ملاذاجنيب عن سؤال :ةمقصودبطريقة أما إذا كانت -

أدوات البحث وكيفية ومراحل بنائها وتصميمها
وكيف مت بنائها وتصميمها متطرقًا بالتفصيل اىل يبني الباحث األداة اليت استخدمها يف مجع البيانات، 

ومدى –املوضوعيةالصدق والثبات و –ات الرئيسية لذلك، مبينا اجلوانب السيكومرتية لألدوات اخلطو 
.املدروسةمالئمتها للبيئة 
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:شكل توضيحي لكيفية تصميم أسئلة االستبيان مثالً 

السؤال اخلاص مبشكلة البحث والدراسة

يةجتزئة هذا السؤال إىل عدد من األسئلة الفرع
أسئلة مثالً مخسةولتكن 

5سؤال فرعي4سؤال فرعي3سؤال فرعي2سؤال فرعي1سؤال فرعي 

جتزئة كل سؤال من هذه التساؤاالت إىل عدد من 
األسئلة الفرعية األصغر

.....اخل 5سؤال فرعي4سؤال فرعي3يسؤال فرع2سؤال فرعي1سؤال فرعي
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ائية املعاجلات االحص
ارها دون ياالختبارات االحصائية اليت يستعملها يف حتليل نتائج الدراسة النهائية، ملاذا اختيقوم الباحث بوصف

؟ رىغريها من باقي االختبارات األخ
وية فقط، إلثبات أو نفي الفرضيات، بل على جتنب االعتماد يف حتليل نتائج الدراسة النهائية على النسب املئ: مالحظة

الدراسة اإلستداليل بدل الوصفي إذا اقتضتن يتم اإلعتماد على اإلحصاءأو ، أدوات وطرق أكثر عمقاً 
.ذلك

عرض وحتليل نتائج الدراسة النهائية
:لدراسة النهائيةعرض نتائج ا

من خالل جداول مرقمة ومعنونة كل فرضية على حدى بعرض النتائج املتوصل إليها،  يقوم الباحث
أما حتته فيقوم الباحث بكتابة التعليق املناسب واملالئم للنتائج اليت توصل إليها، كما ميكن فوق اجلدول، 

.اخلاصة بالفرضية املعاجلةهتمع اعطاء استنتاجا،له عرض النتائج يف أشكال بيانية

إستنتاجات ومناقشة الفرضيات 
.ض النتائج يف نقاط خمتصرة ودالةبعر يف هذا الفصل يقوم الباحث-
مبناقشة النتائج وتفسريها، حيث يتساءل ملاذا كانت النتائج على بعدها يناقش كل فرضية على حدى -

النتائج والتحقق من اىل لغة علمية تفسريية تبني وتفسر هذههذا املنوال، أي يقوم برتمجة اللغة االحصائية
.صحة الفرضية من عدمها 

.بعد مناقشة الفرضيات اجلزئية يناقش الفرض العام-
يف االستنتاج وبعد عرض النتائج النهائية ميكن للباحث أن يثبت أو ينفي صحة فرضياته، كما ميكن له -

اق جديدة ورسم خارطة طريق للدراسة، لضمان االستمرارية ومواصلة واستشراف املستقبل، وفتح آفالتوقع
البحث عن احلقيقة، كما ميكن للباحث أن يبني اجلهات الوصية اليت ميكن أن تستفيد من نتائج حبثه، 

.شكل قابل للتطبيق امليداين
.للبحثدراج اخلامتة العامة إ-
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)االقتباس والتوثيق(املراجع املصادر و –9
.أن متتاز بالتنوع بني العريب واألجنيب حسب البحث، وكذلك احلداثة واألصالة–
.مراعاة األمانة العلمية يف التعامل مع املراجع وكذلك الدقة واملوضوعية وجتنب النقل احلريف للمعلومات–
- الطريقة االجنلوساكسونية أو الفرنكوفونية–القتباس ثيق واعلى طريقة واحد يف التو يف البحث االعتماد –
وجتنب تفسري القرآن الكرمي ،الرقم و السورة،القرآن الكرمي أو األحاديث النبوية، جيب شكل اآليةاالستدالل بعند –

يث صحيح، حد(، وذكر سند احلديث ودرجته، واالعتماد على ما قاله العلماء واملفسرونحسب األهواء وبدون دليل
)..حسن، ضعيف، غريب

.مراعاة تصنيف قائمة املراجع للمؤلفني حسب الرتتيب اهلجائي–

قائمة املراجع باللغات األجنبية/قائمة املراجع باللغة العربية: الكتب–: رتب املراجع كاآليتتُ 
منشورةغريالالبحوث والدراسات /والقواميس–

.املواقع االلكرتونية/املقابالت الشخصية/ ملنشورات الرمسية والوثائقا–ا

املالحق واملرفقات–10
:ي معلومات يتم إحلاقها وإرفاقها بالبحث حتوي بيانات ومعلومات تفصيلية ووثائق ومنهاه

/ معلومات عن دراسات سابقة/ حسابات تفصيلية/ بيانات احصائية ورسوم بيانية/ االختبارات النفسية
...ووثائق ادارية/قوانني ومراسيم تشريعية/ بيانات تارخيية/ صور وأشكال
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كتابة قائمة املراجع واملصادراإلحالة والتهميش وكيفية  طريقة 
على  كل فصل من فصول البحث، وهي حتتوي هي قائمة تُ قائمة املراجع

مانة لألاً حيث تعترب توثيق.كافة املراجع اليت اعتمد عليها الباحث سواء اقتبس منها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
العلمية وعدم وجود تلك القائمة يعين انتحال جهود اآلخرين، وهي مؤشر هام على اطالع الباحث وسعة خرباته 

.وقراءاته
قائمة املراجع العربية : أوال

:االشارة اىل هذا املرجع يكون التهميش بصفة عامة على النحو التايلعند -:تبالكُ -1

.رقم الصفحةتاريخ النشر--البلد -ر النشردا- عنوان الكتاب- اسم ولقب املؤلف

:حيث جيب مراعاة اآليت
:اسم ولقب املؤلف/أ

، وعدم (-)يوضع االسم األول للمؤلف يف البداية مث االسم األوسط إن وجد مث اسم العائلة، توضع َشرطة - 
)..أي دكتور، مهندس(ذكر األلقاب العلمية للمؤلف 

اثنني، فإننا نكتب اسم املؤلف األصلي ويكون امسه موجود على ميني الكتاب مث اسم إذا كان للكتاب مؤلفني- 
.بينهما واو العطف: أياملؤلف الثاين معطوفا على االسم األول

:....املدخل اىل طرائق التدريس يف الرتبية الرياضية- مريفت علي خفاجة و مصطفى السايح حممد: مثال

مؤلفني وأقل من ستة، فاننا نكتب االسم األول فقط ويتبع بكلمة ثثالإذا كان للكتاب أكثر من- 
....- الثقافة بني القانون والرياضة- حممد سليمان األمحد و آخرون: مثال. وآخرون

.)أي حذف كلمة آخرون وذكر كل املؤلفني(حبسب الرتتيب الوارد يف الكتاب، مجيع املؤلفني و 
إذا كان الكتاب حيوي على مقاالت ملؤلفني خمتلفني، فاننا نبدأ بذكر االسم الكامل لكاتب املقال، مث عنوان -

.مث يذكر باقي البيانات)يف(الكتاب الذي وردت فيه مسبوقاً بكلمة 
يف منت البحث، اليعاد ذكره يف التهميش بل يكتب اسم الكتاب ورقم الصفحة يف حالة ماذكر اسم املؤلف-

ص ؟-1ج -إدارة األفواج- : فقط على النحو التايل
يف حالة ماذكر اسم املؤلف وعنوان الكتاب يف منت البحث، اليعاد ذكره يف التهميش بل يكتب رقم -

ص ؟- : الصفحة فقط على النحو التايل
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:بعنوان الكتا/ب
داكن، وإذا كان حيتوي العنوان اجعل لونه أسودأو حتته خطأكتب العنوان كما يظهر يف الصفحة، واجعل - 

):(على جزء رئيسي وآخر فرعي فافصل بينهما بنقطتني 
-واملؤسسات الرياضيةالقوانني واللوائح التنظيمية واالدارية للنقابة: التشريعات يف الرتبية البدنية والرياضة-حسن أمحد الشافعي : مثال

ص؟-2003-االسكندرية-دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

، يتبع نفس الرتتيب السابق مع إضافة اسم املرتجم الذي يظهر بعد اسم الكتاب الكتاب مرتجمإذا كان - 
.مباشرة

ص ؟-2001-البليدة–اب دار قصر الكت-ترمجة حممد بوعالق-النظريات الرتبوية املعاصرة-بريتران يافاس: مثال
الذي يظهر بعد اسم يتبع نفس الرتتيب السابق مع إضافة رقم الطبعة ،الكتاب له أكثر من طبعةإذا كان - 

.)ط(الكتاب مباشرة، والذي يُرمز له بالرمز 
يتبع نفس الرتتيب السابق مع إضافة رقم اجلزء الذي يظهر بعد اسم جزء، الكتاب له أكثر من إذا كان - 

.)ج(اب مباشرة، والذي يُرمز له بالرمز الكت
الذي يظهر السلسلة واجلزءيتبع نفس الرتتيب السابق مع إضافة رقم ، سلسلةمن جزءالكتاب إذا كان - 

.)ج/س(بعد اسم الكتاب مباشرة، والذي يُرمز له بالرمز 
-دار الفكر للنشر والتوزيع-2/3-در التعليميةسلسلة املصا-أسسها النفسية والرتبوية: وسائل االتصال-عبد احلفيظ سالمة: مثال

ص ؟-عمان-1992

:دار النشر/ج
-.
بدال من )ن.د(إذا كان الكتاب غري موضح فيه الناشر، يتبع فيه الرتتيب السابق مع كتابة الرمز -

.اسم الناشر
ص؟-عمان-1999-ن.د-يف العلوم االجتماعية واملالية واإلدارية: أساسيات البحث العلمي-أمحد حلمي وآخرون: مثال
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:تاريخ النشر/ د
يتم ذكر تاريخ النشر بعد اسم الناشر مباشرة، ويف حالة عدم وجود هذا التاريخ على صفحة العنوان، أكتب - 

.)ت.د(أو اختصاره بالرمز -دون تاريخ-مصطلح  
ص؟- القاهرة-ت.د- دار الشروق للطباعة والنشر-النظرية والتطبيق: التسويق-شريف أمحد شريف: مثال

:بلد النشر/ هـ
بلد النشر أي املدينة اليت نشر فيها الكتاب، فاذا كانت املدينة معروفة ُيكتفى بذكر امسها، أما إذا  -

.ها تلك املدينةكانت غري ذلك فيكتب اسم الدولة اليت تنتمي إلي
:رقم الصفحة/ و
.)02ص-(اليت مت منها االقتباس، فإذا كانت صفحة واحدة نشري إليها - 
.)20-05ص ص -(إذا رجعنا إىل أكثر من صفحة، نشري إليها - 
.يف حواشي البحث فقط و يستخدم عند كتابة قائمة املصادر واملراجع)ص ص- (و)ص- (يستخدم الرمز - 

مصدر سابق–نفس املصدر : خدم املصطلحات التاليةمىت نست-
ارة يف التهميش إىل مصدر ما عدة مرات متتابعة دون أن يكون هناك إشارة إىل مصدر آخر االش:نفس املصدر-

- :بني هذه اإلشارات، وذلك على النحو التايل
ص؟-بريوت-1982-كتاب اللبنايندار ال-4ط-للطالب اجلامعيني: منهج البحوث العلمية-عبد الفتاح ملحسثريا

-:وعند االشارة لنفس املصدر مرة ثانية شريطة أن النكون قد استخدمنا أي مصدر آخر فاننا نستخدم التعبري اآليت
.ص؟: نفس املصدر

الة االشارة مرة ثانية اىل مصدر كان قد أشري إليه للمرة األوىل شريطة أن يفصل بينهماتستخدم يف ح:مصدر سابق-
- :مصادر أخرى، فنذكر هنا أسم املؤلف، مث لفظ مصدر سابق، وهذا على النحو التايل

دار -القوانني واللوائح التنظيمية واالدارية للنقابة واملؤسسات الرياضية: التشريعات يف الرتبية البدنية والرياضة-حسن أمحد الشافعي - 1
ص؟-2003-االسكندرية-الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

ص؟-عمان-1999-ن.د-يف العلوم االجتماعية واملالية واإلدارية: أساسيات البحث العلمي-أمحد حلمي وآخرون- 2
ص ؟–مصدر سابق–حسن أمحد الشافعي-3
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-:الدوريات-2
-:/ أ

:إذا كان صاحب املقالة موجود ومدون تتبع الرتتيب التايل
بالشهر والسنة(تاريخ النشر  - رقم العدد---ن املقالعنوا- اسم صاحب املقال

:الصفحة يف التهميش فقط، بالطريقة التالية- )
تأثري برنامج مقرتح باستخدام بعض املتغريات البيوميكانيكية يف حركات صالة املسلمني، -مها صاحل األنصاري

جملة علوم وتقنيات النشاط البدين والرياضي - دراسة جتريبية: رايني القلب التاجيةإلعادة تأهيل املصابني بانسداد ش
ص ؟- 2010أفريل - 01العدد رقم - جلامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

وتاريخ صدورها باليوم والشهر والسنة، مث رقم الصفحة، يف هذه احلالة نكتفي بذكر اسم اجلريدة: اجلرائد/ ب
ص؟-2010-نوفمرب10- جريدة اخلرب الرياضي:فقط، بالطريقة التاليةالصفحة يف التهميش

.الطبعة الثالثة- القاموس العصري: يكتفي هنا بكتابة اسم القاموس ورقم الطبعة، مثل: القواميس-3

:املراجع الغري منشورة-4
وم باستبدال اسم الناشر باسم :املخطوطات/ أ

:على النحو التايل. خمطوطة
-21سلسلة رقم -مكتبة اجلامعة األردنية-نسخ أبوبكر اخلليلي-املتطرف يف كل فن متظرف-شهاب حممد األشبيهي-

.)خمطوطة(ص؟ -عمان-هـ 1030

اجلهة اليت ُقدم - عنوان البحث- اسم الباحث:يكتب هنا مايلي: ؤمترات وامللتقيات العلميةحبوث امل/ ب
.)يف احلواشي فقط (رقم الصفحة - املدينة- التاريخ-إليها البحث

ماجستري (نوعية الرسالة - عنوان الرسالة- اسم الباحث: يكتب هنا مايلي: رسائل املاجستري والدكتوراه/ ج
.)يف احلواشي فقط (الصفحة -التاريخ-اسم اجلامعة اليت منحت الدرجة العلمية-)اهأو دكتور 
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:املستندات احلكومية الرمسية-5
: املواد القانونية/ أ

رقم الفصل -بيانات اجلريدة الرمسية-نوعية القانون ورقم وسنة إصداره-اسم الدولة: يكون التهميش كما يلي
.رقم الفقرة- ادةرقم امل-املقتبس منه

:املطبوعات احلكومية/ ب
–رقم العدد –- اسم املطبوعات–اسم اجلهة اليت أصدرت تلك املطبوعات : يكون التهميش كما يلي

.)يف احلواشي فقط (رقم الصفحة، - التاريخ

:املقابالت الشخصية-6
قابلته، ووظيفته وتاريخ املقابلة باليوم والشهر هنا اسم الشخص الذي متت منذكر:املقابالت الشخصية/ أ

.)يف احلواشي فقط (: وذلك على النحو التايل.والسنة
م2010ماي 05اجلزائر يف-وزير التعليم العايل والبحث العلميرشيد حراوبيةمقابلة شخصية مع -

ه، مث تاريخ ورد الرسالة واملكان كتب اسم الشخص الواردة منه الرسالة ووظيفتنا يُ هُ :الرسائل الشخصية/ ب
.)يف احلواشي فقط (:وذلك على النحو التايل.الصادرة منه

.م2010ماي 05-اجلزائر -وزير التعليم العايل والبحث العلميرشيد حراوبيةرسالة من -

بحث الوإحاالت : مالحظة هامة
.عاد ذكرها يف قائمة املراجع واملصادرفقط، وال يُ 

استخدام املواقع االلكرتونية وحمركات البحث املختلفة، قصد إثراء حبثهكن للباحثميُ : املواقع االلكرتونية-7
.وبشكل عقالين ومقبولوتسهيل عملية الوصول اىل خمتلف املعلومات

: ـ املوقع كامالً مثلاسم املقالم ولقب صاحب املقال ـ اس: والتهميش يكون يف هذه احلالة كمايلي
physique.com-http://www.education -احلجم بالكيلو أوكيت - اليوم والشهر والسنةokt.
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-:التقارير-8
هنا نكتفي بـ:تقارير مل يظهر عليها اسم الشخص القائم بإعدادها/أ

.)يف احلواشي فقط (.الصفحة-تاريخ إصداره-املؤسسة اليت أصدرت التقرير- 

.)يف احلواشي فقط (هنا نذكر مايلي:صاحبهايظهر عليها اسم تقارير/ ب
.الصفحة-البلد- قدميهتاريخ تَ -قدم إليهااملُ ةاجله-عنوان التقرير- اسم صاحب التقرير- 

-:األجنبيةباللغات ائمة املراجع ق/ ثانياً 
عزيزي الطالب عند تعاملك مع املراجع األجنبية سوف جتد أن أغلب هذا التعامل، سوف ينحصر يف 

الكتب والدوريات، لذلك اذا كان املرجع الذي جلأت إليه باللغة : غالبية األحيان ضمن نوعني من املراجع هي
نفس الطريقة واألسلوب يف االحالة والتهميش املتبع يف كتابة املراجع باللغة العربية واليت ، فاتبعالفرنسية أو االجنليزية

.سبق التفصيل فيها، عدى بعض االختالفات البسيطة

:بصفة عامة على النحو التايلالرتتيب ويكون : الكتب/ أ
.الصفحة.سنة النشر بني قوسني. احلرف األول لإلسم الثاين للمؤلف. لقب املؤلف، احلرف األول إلسم املؤلف-

:مثال
– Ferris, K.R. (1988), Behavioral Accounting Research : Acritical Analysis, columbs, oh :
century,vii publishing .page§

:يف حالة وجود مؤلفني أو أكثر لكتاب، يوضع التهميش على النحو التايل- 
– Balsley, H.L, and Clover, V.T. (1988),---------

:يكون الرتتيب كما يلي:/ ب
، رقم العدد، رقم )يفضل كتابتها خبط مائل()كما يف الكتب(اسم املؤلف -

.الصفحات
:مثال

- Bending, A.W. (1935), Transmittel information and the length of Rating scales, Journal of
Experimental Psychology, 57,303-308.
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قائمة بعض املصطلحات املستخدمة يف اللغة األجنبية

املعىن املقابلاملصطلح
Ibid., P  سبق شرحه سلفاً (نفس املصدر، ويظهر بعدها رقم الصفحة مباشرة(

Op.cit., P سبق شرحه سلفاً (رقم الصفحة مباشرة  املصدر السابق، ويظهر بعدها(
Idem.,= Idنفس املصدر قد ذكر من قبل ، لكن اقتباس من نفس الصفحة

Loc.citأو إشارة اىل اقتباس غري مباشراملصدر السابق، لكن اقتباس من نفس الصفحة ،
P. / PP.يف حالة االقتباسرقم صفحات/ رقم صفحة

VOLتستخدم يف ذ وتعين العدد
And allتعين زمالؤه وتستخدم يف حالة إذا كان للكتاب أكثر من ثالث مؤلفني

In وتستخدم اذا كان الكتاب حيتوي على أكثر من مقال ملؤلفني)يف(تعين لفظ ،
Citing=quoting نقالً عن- ومها لفظان يستخدمان مبعىن -



ليسانس وماسرت                       الدكتور بوطاليب بن جدو: الدليل املنهجي إلعداد البحوث العلمية للطالب اجلامعي         املستوى

17

:حثــعة البباــط

:على مايليهنا ؤكد رتب، ونُ وحد ومُ تناسق وأسلوب مُ للقارئ الوضوح وُتظهر البحث يف شكل مُ 
سمx27سم 21استخدام ورق أبيض غري شفاف حجم –
.بحثالُدفيتادئ وجذاب بالنسبة لاستخدام ورق كارتون قوي ذو لون ه–
: وهي كاآليتAPA Styleطريقة اليت اقرتحتها مجعية علم النفس األمريكيةالبيلتزم الباحث يف كتابته–

space)الكتابة على مسافة ونصفتكون – .بصفة عامة(1,5
.14أن تكون الكتابة بالبنط –
.(Simplified Arabic)الكتابة من النوع العريب املبسط أن يكون خط–

.18والعناوين الرئيسية بنط 16مكتوبة خبط من بنط الفرعيةأن تكون العناوين–
.سمx13سم 20أن يكون نظام الكتابة –
.سم2.5أن يرتك هامش من جوانب الصفحة األربعة مقداره –
)أجبد هوز حطي كلمن (رقم مقدمة البحث ترقيماً أجبدياً تُ –
.عدم كتابة رقم الصفحة –
.فحات يكون أسفل الورقة يف منتصف الصفحةترقيم الص–
:كتابة اجلداول واألشكال
.وضع العنوان أعلى اجلدوليُ –
.كتب رقم اجلدول بني قوسني يف العنوانيُ –
.وضع للشكل رقم وعنوان أسفلهيُ –
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اجلانب الشكلي للبحث والدراسة

الغالف اخلارجي للبحث
ورقة أو صفحة بيضاء

)صفحة الغالف(عنوان البحث 
كلمة شكر وتقدير

اإلهداء
ملخص البحث باللغة العربية

جنبيةملخص البحث باللغة األ
قائمة احملتويات
قائمة اجلداول

قائمة األشكال
صفحةاجلانب النظري: الباب األول

...أ،ب،جمقدمة

تُحسب وال تُرقمتمهيديالفصل ال

...5اإلشكالية

...فرضيات البحث

...أهداف وأمهية البحث

...حتديد املفاهيم األساسية

....

تُحسب وال تُرقم:الفصل األول

//:الفصل الثاين

//:الفصل الثالث

//:الفصل الرابع
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//للبحثاجلانب التطبيقي

//املنهجية املتبعة: الفصل األول

املنهج العلمي املتبع-1
جمتمع الدراسة والبحث–2
عينة البحث والدراسة االستطالعية–1–2
عينة الدراسة األساسية–2–2
حتديد متغريات الدراسة–3

أدوات البحث 4-
خطوات إعداد وبناء أدوات البحث–41-
لألداةالصورة األولية–42-
صالحية األداة–43-
-الصدق والثبات –مرحلة جتريب وضبط األداة –44-
الصورة النهائية ألدوات البحث- 4-5
).يف حالة املنهج التجرييب(إجراء التجربة - 4-6
.الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة النتائج النهائية–5
املنهج اإلحصائي–1–5
دواعي استعمال االختبار اإلحصائي–2–5

//عرض وحتليل نتائج الدراسة النهائية:الفصل الثاين
عرض نتائج الدراسة–1
مناقشة وتفسري نتائج الدراسة النهائية–2
االستنتاجات ومناقشة الفرضيات-3
اخلامتة–4
ال ُحتسب املصادر واملراجع-
بال ُحتساملالحق واملُرفقات–
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كيفية كتابة ملخص البحث

لخصني لدراسته، أحدمها باللغة عليه أن يقوم بإعداد مُ الطالب من إمتام وإجناز دراسته،فرغأن يَ بعد 
وهو عبارة عن تقرير خمُ . األجنبيةالعربية و اآلخر باللغة

، )كلمة200(املعاين، يف حدود صفحة واحدة يف ط يف الطرح وُمرتب من التكوين، يكون بشكل مرتاب
:يتضمن أهم املراحل األساسية لبحثه وميكن إجيازها يف النقاط التالية

.حتديد أمهية وأهداف البحث مع إبراز املشكلة اليت تناوهلا البحث-1
.ملعلوماتالتطرق إىل كيفية اختيار عينة البحث، وكذا األدوات املستخدمة يف مجع ا-2
.إبراز نقطة انطالق البحث، اعتماداً على نتائج الدراسات السابقة املتصلة بالبحث-3
.التطرق وباختصار إىل نتائج البحث، وكذا أهم استنتاجات وتوصيات الباحث-4
.العريب املبسطالنوع من ، 12لكن بنط اخلط يكون ، APA Styleااللتزام بطريقة-5

:Abstract عن ملخص أو مثال

، )تقوم بتحديد األفكار األساسية من حيث املسمى واألبعاد...........(تتناول الدراسة احلالية مشكلة
منا بوضع وقد قُ ، )يتم وصف أهداف البحث باختصار..............(

على األدوات واعتمدنا يف هذا البحث، )يتم عرض الفروض باختصار...........(الفرضيات التالية
يتم وصف .............(وقد تبنت الدراسة املنهج). يتم وصف األدوات...............( التالية
لخص وتُ ،)يتم وصف العينة وكيف مت اختيارها...............(وذلك لدى عينة قوامها، )املنهج

قد أسفرت النتائج و ، )يتم وصف املعاجلات اإلحصائية..........(فيما يلياإلحصائيةاألساليب 
وبذلك تكون نسبة حتقق ، )يتم عرض أهم النتائج املتوصل إليها باختصار............(النهائية عن

وقد فسرت النتائج ، )يتم عرض نسبة كل فرض والنسبة اإلمجالية باختصار...........(فروض البحث
طابقتها بالدراسات السابقة مُ يتم ذكر النظرية أو النموذج فضًال عن ............(وقشت يف ضوءونُ 

.(


