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 حضرة صاحب الجالله الهاشمية

 المعظم حفظه هللا الحسين  الثاني ابن عبد هللاالملك 



  
  

 

2 
 

 

 السمو الملكي صاحب

 الثاني ولي العهد المعظم عبد هللا األمير الحسين بن
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعدالحمد هلل 

 

العليا هذا  الدراساتقدم لطلبة ـ  أن ت ،العليا في جامعة عمان العربية الدراساتفيطيب لعمادة البحث العلمي و 

ن أيضاً يتضم  و خراجها،إة طباعتها وة وكيفي  سائل الجامعي  ليل الذي يحتوي على القواعد المنظمة لكتابة الر  الد  

ً الجامعي   الرسالة من أجزاء   جزء  كل لمكونات الهداف واأل  إلىمع إيراد أمثلة أو نماذج حيثما احتاج األمر  ة تتابعيا

 شتى مجاالت العلوم،المعتمدة في كتابة الرسائل وتوثيقها في العالمية حدث األسس أ َوفق الدليل صمموقد  . ذلك

وااللتزام  وافيةدراسة هذا الدليل دراسة  مخطط رسالته والرسالة ذاتهاروع في كتابة على الطالب قبل الش   يتوجبو

  البحث العلمي والدراسات العليا.أو لعمادة  ،باإلرشادات الخاصة بكتابة كل جزء منها قبل تقديم الرسالة للمناقشة

 

نموذج مشروع مخطط  ؛الجزء الثانيوارشادات عامه،  ؛ول: الجزء األأجزاء خمسةويتكون هذا الدليل من      

مواصفات  ؛الجزء الرابعو، اإلطار العام لكتابة الرسالة الجامعية ؛الثالثالجزء و(، 12نموذج )الماجستير رسالة 

لما لهذا الدليل من  ونظراً  ا.محتوى الرسالة الجامعية وأجزائه ؛وقواعد كتابة الرسالة الجامعية، والجزء الخامس

تعريف لليل زمة إلعداد هذا الد  اإلجراءات الال   العليا كافةَ  الدراساتخذت عمادة البحث العلمي وفقد ات   ،أهمية بالغة

 آملين ،الرسائل الجامعية ومعايير تقويمها مخططبمتطلبات إعداد  جامعة عمان العربيةفي العليا  الدراساتطلبة 

 .في جامعة عمان العربية ةبمستوى الرسائل الجامعي  و الرسالة، مخططاالرتقاء بمستوى  إلىهذا االنجاز  أن يؤدي

أن هذا الدليل ال يغني الطالب عن توجيهات القسم العلمي في الكلية والمشرف على الرسالة  وتجدر اإلشارة إلى

 خالل فترة إعداد الرسالة.

 

  لطلبتنا كل التوفيق والنجاح. متمنيا

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا

 أ.د اخالص الطراونة                                                                                                                                
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 المحتويات
 

 الصفحة الموضوع الجزء

 5 ارشادات عامة الجزء األول

 8 (12نموذج )الماجستير نموذج مشروع مخطط رسالة  الجزء الثاني

 13 ر العام لكتابة الرسالة الجامعيةاإلطا الجزء الثالث

 26 مواصفات وقواعد كتابة الرسالة الجامعية الجزء الرابع

 29 وأجزاؤهامحتوى الرسالة الجامعية  الجزء الخامس
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 اإلرشادي:األهداف المتوخاة من اصدار الدليل 

  تعريف الطالب والمشرف بإجراءات إعداد الرسائل العلمية المطلوبة الستكمال متطلبات الحصول على

 درجة الماجستير في جامعة عمان العربية 
  ووفق الشروط والتعليمات  ممكنة،مخطط مشروع بحثه العلمي بأفضل جودة وصورة  الطالب إلعدادتأهيل

 المطلوبة.
  .ربط الطالب والمشرف مع توجيهات القسم العلمي المختص في الكلية 
  فترة إعداد الرسالة وما بعد مناقشتها  الرسالة خاللبناء العالقة العلمية الوطيدة بين الطالب والمشرف على

 النهائية.
  مراحل التي وال العلمية،والخارجي( على إجراءات إعداد الرسائل  )الداخلياطالع أعضاء لجنة المناقشة

 بها.تمت 
  الرسالة.تنمية مهارات التعلم الذاتي وأساليبه وأدواته عند الطالب خالل فترة إعداد 
  العلمي.تعليم الطالب مهارات الكتابة العلمية وفق قواعد البحث العلمي ووفق ضوابط االقتباس والتوثيق  
 البتكار العمل على تأهيل الطالب لكتابة رسائل علمية تمتاز باألصالة وا 
  ومخرجاته.التزام الطالب والمشرف والمناقش بما ورد في هذا الدليل اإلرشادي 
  العالية.وتنمية قيمه اإلنسانية  العلمي،تحل  ي الطالب بأخالقيات البحث 
  للبحث العلمي في مجال بحثه بعد االنتهاء من مناقشة رسالته ً الحرص على استمرار الطالب مواكبا

 العلمية. وحصوله على الدرجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

6 
 

  :تعريفات الدليل اإلرشادي
  العمل الذي يكلف به عضو هيئة التدريس من قبل القسم العلمي في الكلية لتوجيه الطالب  العلمي:اإلشراف

على خطة الرسالة حتى انتهاء إجراءات  األكاديميومن بداية موافقة القسم  رسالته،خالل مراحل إعداد 

 نهائي.المناقشة بشكل 

  والمعين من قبل مجلس  الطالب،هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة  الرسالة: عضوالمشرف على

الكلية لإلشراف على الرسالة العلمية  العليا فيالدراسات العليا في الجامعة بناء على تنسيب لجنة الدراسات 

 المطلوبة.للباحث وفق اإلجراءات 

  يئة التدريس المختصين في مجال الرسالة يتم اختيارهم من قبل مجموعة من أعضاء ه المناقشة:لجنة

عمادة البحث العلمي لمناقشة الرسالة المقدمة من قبل الطالب وتقويمها حسب اإلجراءات المعمول بها في 

 البحث العلمي.

 :هو شخص يعتمد على أساليب وطرق علمية للوصول إلى حل لمشكلة بحثية  الباحث 

  لنموذج  الرسالة:مخطط مشروع ً  12تصور أولي لموضوع وعنوان الرسالة ي عد من قبل الطالب وفقا
وبعد  الكلية،ويخضع لموافقة المشرف ومجلس القسم ولجنة الدراسات العليا في  الجامعة،المعتمد من قبل 

الجامعية وبعدها يحصل الطالب على قرار من  واألطروحات الرسائل إقراره يرفع إلى لجنة أخالقيات

 الرسالة.الدراسات العليا في الجامعة بالموافقة على مخطط مشروع  مجلس

  هي البحث العلمي الذي يعده طالب الماجستير في الجامعة بموضوع علمي معين بعد  العلمية:الرسالة

 العلمية.استكمال اإلجراءات المتعلقة بالموافقة عليها من قبل األقسام واللجان 

 ( نظامA.PA:)  األمريكي المعتمد من قبل الجامعة في توثيق المراجع هو نظام التوثيق 
  لجنة القسم األكاديمي في الكلية  األولى:اللجنة 
  لجنة الدراسات العليا في الكلية الثانية:اللجنة  
  مجلس الدراسات العليا بالجامعة  الثالثة:اللجنة 
  الرسالة(مخطط  )نموذجالنموذج المعتمد من قبل عمادة البحث العلمي  : هو12النموذج  
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 الجزء األول
 ارشادات عامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

8 
 

 الرسالة:اختيار مشرف  .1
 من الخطوات المهمة واالرشادات الالزمة الختيار المشرف:

   منه عن ويستفسر الذي يرغب أن يكون مشرفًا على رسالته، يعلم الطالب رئيس القسم باسم المشرف

ويضع رئيس  ا،غير ملزم ألي منهمولكنه بمثابة اتفاق مبدئي،  ويكون هذا، على رسالتهاالشراف  ةامكاني

 القسم عميد الكلية بتفاصيل هذا االتفاق المبدئي.

 اختيار  :وهي اآلتيةخطوة بين الطالب والمشرف تبدأ ال ورئيس القسم المعني إذا تم االتفاق بعلم عميد الكلية

 . المناسبين الموضوع والعنوان
  المشرف التخصص المشرف واهتماماته البحثية ومدى عالقتها بالموضوع الذي يرغب يراعى عند اختيار

 الطالب الكتابة فيه.
  ،اتخاذ ب ،كاديمي والكلية المعنيةن يقوم القسم األيمكن أفي حال ازدياد أعداد الطلبة، وندرة عدد المشرفين

 المبدئي، ومن غير عملية االتفاق في توزيع الطلبة على المشرفين المتاحينإجراءات من ما تراه مناسبا 

والعديد من االعتبارات  االشرافي للمشرف التخصص، والعبءبذلك اعتبارات  مراعينا، التي سبق ذكره

 االخرى وحسب ظروف كل قسم.
  

 وعنوانه:اختيار موضوع البحث  .2
 وال ،يدرسهالذي لكتابة فيه ضمن برنامج الماجستير يناقش الطالب المشرف في الموضوع الذي يريد ا 

ً يجوز ان  سلوب المناسب األوللمشرف اختيار  .د ال يرغب فيهق يفرض المشرف على الطالب موضوعا

 .ها المالئمينعنوانالدراسة وفي تحديد موضوع  الطالببه الذي يساعد 
 تخصص الباحث  يجب أن يأخذ الطالب في االعتبار بعض األمور منها: المناسبعنوان البحث  الختيار

تخصص الباحث في الماجستير اي البرنامج الملتحق به ومجاالته المختلفة، ورغبة ، البكالوريوسفي 

إيمان الباحث بقضية ومعرفة المشرف وتخصصه في الموضوع، وبموضوع البحث،  الطالب واهتمامه

إحساسه و دراسة إلىموضوع حيوي يحتاج لالباحث معايشة  وأحياناورغبته في البحث فيها،  مية معينةعل

 .توصيات إلىوالتوصل كموضوع يحتاج الى دراسة بأهميته وجدواه 
 شروط صياغة العنوان الجيد 

 غموض.أن يكون بسيطاً، ال تعقيد فيه، وواضحاً ال   -

الًّ، وال طويالً  - خ  مالًّ.أن يكون موجًزا مفيدًا؛ وال يكون قصيًرا م   م 

 الدراسة.أن يكون شامالً، ومحدداً ومعبراً عن جوانب موضوع  -
  التي يفضل تجنب البحث فيها، مثل: الجوانب التي تتنافى مع  أو الجوانب األمور معرفةيجب على الطالب

 حولها.ثر االختالف الشديد الموضوعات التي يكووعاداته وتقاليده،  وعقيدته ،فلسفة المجتمع
 

 الرسالة:إجراءات إعداد مخطط  .3
  الختيار موضوع للكتابة فيه ذات الصلةوالدراسات السابقة النظري البحث في األدب. 
 أن يكتب في أحد مواضيعهإالطالب أنه يمكن  يرىالعناوين التي أهم وضع قائمة ب. 
  للدراسةالختيار العنوان المناسب مناقشة العناوين مع المشرف. 
 سباب عليه، أو رفضه مع بيان األعديالت أو ادخال الت ،عرض العنوان على لجنة القسم لمناقشته واقراره

 .لمناقشة العنوان اآلخر
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 اقرار العنوان من قبل مجلس القسم المعني. 
 ( 12) بدء الطالب بكتابة مخطط الرسالة مستعينًا بالنموذج رقم. 
  طباعة نسخ و، مع الطالب وبحضور المشرف رئيس القسم المعني ليتم مناقشته إلىتقديم مخطط الرسالة

 من المخطط حسب عدد أعضاء اللجنة. 
 القيام بالتعديالت التي طلبتها لجنة القسم. 

  لجنة الدراسات العليا في  إلىنموذج والنسخ المعدلة ، ليتم رفع القرار التعديالت وفق النموذج المعد لذلكا

 الكلية.
 من قبل لجنة الدراسات العليا. مناقشة المخطط 
 ب منه وفقًا لقرار لجنة الدراسات العليا في الكليةقيام الطالب بالمطلو.  
  للسير في بقية االجراءات النموذج المعنيوالتوقيع على  تعديالتكافة الجراء إتأكد اللجنة من. 
 تصوير نسخة من المخطط وعرضها على القسم أو الدكتور المعني إلجراء فحص االقتباس.  
 القيام بالمطلوب وفق نتيجة فحص االقتباس. 
  في الجامعة ألخذ الموافقة على محتواه، واعتماد المشرف على دراسات العليامجلس ال إلىرفع المخطط 

 مجلس الدراسات العليا.وفقا لتقرير تعديالت ال واتمام جراءإو الرسالة من خالل النموذج المحدد،
  مخطط الرسالة. بالموافقة على  قرارحصول الطالب على 
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 الثانيالجزء 

 (12) :نموذج 
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 والدراسات العليا  عمادة البحث العلمي    

 (12)نموذج 
 

  
   نموذج مشروع مخطط رسالة الماجستير

 

 ــــ ــــاسم الطالب/ الطالبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم الجامعي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم: ــالكلية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ــــــعدد الساعات التي تم اجتيازها: ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــالتخصص: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  المشرف:
 أقر بأنني اطلعت على مشروع خطة الرسالة وموافق على ما جاء به كما انني موافق على أن

        كون مشرفا للطالبأ
 ـــــــــــــــــــــــــاسم المشرف على الرسالة والرتبة العلمية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقيع: ـــــــــ 
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم المشرف المشارك والرتبة العلمية )إن وجد(: ــــــــــــــ

 التوقيع: ــــــــــــــــــــــ 
  

  
  (:Thesis Titleعنوان الرسالة )

عدا الحرف األول  ف صغيرهالعنوان باللغة اإلنجليزية بحروويكتب باللغتين العربية واإلنجليزية مع كتابة 

 .إذ يكتب بحرف كبير من كل كلمة بالعنوان

    Simplified Arabic)غامق  18عنوان الرسالة باللغة العربية )حجم 

   Times New Roman) غامق 16خط  )حجم عنوان الرسالة باللغة االنجليزية
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 ( Introductionالمقدمة )

لمتغيرات التي افي المقدمة يوضح الطالب مجال بحثه وداللة موضوعه في العنوان، كما يوضح أهمية الموضوع ويعرض 

 تتضمنها دراسته في فقرات موثقة، على أن تكون الفقرة األولى فقط من إعداد الباحث، ويمهد باختصار لمشكلة الدراسة.
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
   :((Research Problemالدراسة مشكلة 

وأصالة المشكلة ين استمد الباحث مشكلته، ومن أيحدد الطالب مشكلة البحث مبينا طبيعتها وتبريراً الستهداف واختيار المشكلة، 

المضبوطة التي سيهتم من حيث اختالفها عن دارسات سابقة في المجال، ويعبر عنها بسؤال أو بجملة خبرية يركز على العوامل 

 وتتضمن صياغة مشكلة الدراسة التعريف بالمتغيرات المستقلة والتابعة المتعلقة بمشكلة الدراسة.  بها في بحثه،
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 (:Research Questions) أسئلة الدراسة

وجدت أسئلة فرعية يوردها بعد السؤال الرئيس بلغة علمية دقيقة تبين عالقتها بمشكلة  وإنيحدد الطالب السؤال الرئيس،  

 . البحث
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
   :(Research Objectives) أهداف الدراسة

 تحقيقها على شكل نقاط، بما ينسجم مع أسئلة الدراسة ومشكلتها.  إلىيقوم الباحث بتحديد األهداف التي تسعى دراسته 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 (:Significance of the Researchأهمية الدراسة )

وتعني أهمية الدراسة أن يركز الطالب على الفائدة النظرية المتوقعة من هذه الدراسة  ،أهمية نظرية وأخرى عملية إلىوتقسم 

)التطبيقية( التي يمكن ـأن تقدمها للباحثين والمهتمين  ومدى مساهمتها المعرفية في ميدان التخصص، وكذلك األهمية العملية

 وأصحاب القرار.
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

  ( إن وجدت)  Research Hypotheses))- فرضيات الدراسة

 تصاغ الفروض بأسلوب يبين ما يحاول الطالب تأكيد صحته أو عدمه وحسب المنهج العلمي المتبع.  
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 وجدت( )إن (:Research Modelأنموذج الدراسة )

 . نموذج بوضوح وحسب المنهج العلمي المتبع، وتوثيق األالمخطط الذي يوضح متغيرات الدراسة وارتباطها مع بعضها البعض
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 وجدت( إناالصطالحية )التعريفات 

 )إن وجدت((: Conceptual and Operational Definitionsاإلجرائية )التعريفات 
ً يعرف الطالب متغيرات الدراسة ويقدم تعريفاً اصطالحياً من مراجع علمية أصيلة  يعبر فيه  موثقة بالصفحات، وأخرى إجرائيا

     عن طريقة قياس الباحث للمتغيرات بداللة أداة الدراسة.
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 )إن وجدت(حدود الدراسة 

 الدراسة،المجال المكاني للبحث سواء مدينة أو دولة من خالل بيان مكان انعقاد  المكانية:الحدود  أوالً:

 الدراسة.والقوانين التي سيتم اإلشارة إليها في 

 الدراسة.بيان المدَّة الزمنية التي يشملها البحث والتي أجريت فيها هذه  الزمانية:الحدود  ثانياً:

 ضمنها البحثالجوانب التي يت الموضوعية:الحدود  ثالثاً:

  )إن وجدت( (:Limitations and Delimitations of the Researchالدراسة ) محددات

وتتضمن الحدود البشرية والمكانية والزمانية. ويورد ، يوضح الطالب محددات الدراسة وحدودها وحسب المنهج العلمي المتبع

 محددات تعميم نتائج هذه الدراسة.
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 : (Related Previous Studiesالدراسات السابقة ذات الصلة )

ومكان تطبيقها، والنتائج التي توصلت لها، ويعرض ، يستعرض الطالب الدراسات السابقة ومنهجيتها واألدوات التي استخدمتها

أن يتم  الباحث ويراعى .ألقدمحدث إلى امن األستعرضها يو متغيرات الدراسة، الدراسات في محاور إذ أمكن باختالفهذه 

دون كتابة عنوان الدراسة في هذا الجزء. ثم يقدم ملخصا لهذه الدراسات من  : العربية منها واألجنبية،اختيار الدراسات الحديثة

ات التي تناولتها وأوجه الشبه واالختالف مع الدراسة الحالية ويبين بماذا تميزت هذه الدراسة حيث: منهجياتها، وأهدافها، والمتغير

 عن غيرها من الدراسات السابقة.
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 المنهجية 

 وجدت( )إن (:Procedures and Methodology)واإلجراءات 

 
يحدد الطالب مجتمع الدراسة وعينته، وكذلك منهجية الدراسة وإجراءات تنفيذها، ويوضح أدوات البحث المستخدمة واألساليب  

   اإلحصائية المستخدمة لتحليل البيانات.
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 (:List of Referencesقائمة المراجع )

ً  اآلن، وهو المتبع عالميا بعاالصدار السا وفق APAويذكر فيها المراجع مرتبة حسب نظام   بالمراجع العربية ثم  مبتدئا

  .األجنبية، وفق ترتيب الحروف الهجائية

 وجد( )إن التوثيق الالتيني-

يمكن للطالب فيها اعتماد التوثيق الالتيني في الهامش عندما يضطر الطالب إلى وضع  لطلبة الدراسات القانونية هناك حاالت خاصة

 الرسالة،ويكون هذا في هامش  قانون،أو وضع رقم مادة قانونية من أي  قضائي،أو وضع رقم قرار  منها،مادة قانونية أو جزء 

  APA ويتعذر توثيقه بنظام
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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      Introduction المقدمة: .1

مجال بحثه وداللة موضوعه في العنوان، كما يوضح أهمية الموضوع بإيجاز، في المقدمة يوضح الطالب 

 الوظيفي منها، ويتم ترتيب مضمون المقدمة على النحو اآلتي:ويجب أن تحقق الغرض 

 أن تكون شاملة لجوانب موضوع البحث العلمي.ومع حجم البحث أو الدراسة،  المقدمة أن تتالءم 
  أن تكون الفقرات التي يتناولها الباحث في مقدمته متسلسلة ً  .منطقياً ومترابطة معنويا
  يجب توثيق الفقرات التي يتم تناولها، أو اقتباسها من الكتب والمراجع بإحدى الطريقتين: التوثيق في بداية

فالن تكتب اسم عائلته، وتتبعه بسنة النشر بين قوسين )سنة النشر( أو  ويبي ن أو أشارالكالم، كأن تقول: 

ة العربية، ثم بين قوسين االسم االجنبي وسنة )سنة النشر(، وإذا كان المرجع أجنبيًا تكتبه باللغكد فالن وأ

 ......  إلى( ،Faremi 2017فاريمي )النشر، مثل: وأشار 
  ويمكن أن يكون التوثيق في نهاية الفقرة، فبعد أن تنتهي من االقتباس، أو التلخيص، أو .... تفتح قوًسا

ومن وتكتب فيه اسم عائلة المؤلف، أو الباحث/ الباحثان/ الباحثون سواء كان المرجع عربيًا أو أجنبيًا: 

( أو 2015( أو )محمد، وأبو شعيرة، 2008سالم، ).... و. ...،و. ....أبرز االحتياجات التدريبيبة للمعلم 

 (  2017)الطراونة، والتاج، والشريدة، 

  تتضمن آخر فقرة في المقدمة مبررات الباحث الختيار موضوع دراسته وعنوانها، ومن أشكال

وصيات وردت في دراسات تالمبررات التي يستخدمها، أو يعتمد عليها الباحث لتبرير اختياره لدراسته: 

 .عاشها الباحث أو الحظها بحسب عمله تجربة، او الموضوع وحداثته اصالة، سابقة
  الدراسة ينهي مبرراته بموضوع المشكلة التي يريد دراستها: مما سبق تأتي الدراسة الحالية التي تهدف

 الكشف عن ........ أو الوقوف على....... أو ....... إلىالحالية 
 

  :Research Problemال دراسةصياغة مشكلة  .2

يحدد الطالب مشكلة البحث مبينًا أصالتها، من حيث اختالفها عن دارسات سابقة في المجال، ويعبر عنها 

شكلة  ويركز علىرئيسي  بسؤال العوامل المضبوطة التي سيهتم بها في بحثه. أي يقوم الباحث بتحديد واضح  للم 

تحديد عالقة و الدراسةب. وتتضمن صياغة مشكلة المطلو العلمي التي ستعالجها دراسته، وصياغتها بالش كل

 مشكلة.المتغيرات المستقلة والتابعة المتعلقة بهذه ال
 

  Questions Researchأسئلة الدراسة:  .3

بحسب محاورها من الدراسة،  النتائج المتوقع حدوثها إلى، وتشير هاترجمة مفصلة ألهداف أسئلة الدراسةتعد 

ً  –ومتغيراتها، وتستخدم األسئلة  الدراسات الوصفية االستطالعية؛ للوقوف على واقع معين في  في-غالبا

 ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في أسئلة الدراسة: .مجتمع الدراسة

 وجدت إن- العالقة واالرتباط الوثيق بمشكلة الدراسة ومتغيراتها-. 
 وتبدأ باسم استفهام مناسب: ما، وكيف، وكم، ومتى، ومن،  العلمية: تصاغ بلغة علمية بحثية، الصياغة

 . و.ا، ولماذا، وماذ
  إلىالدقة والوضوح والبساطة: أي دقة الصياغة، ووضوح المعنى؛ بحيث تكون مفهومة، وال تحتاج 

 .عنهاالغموض  إلزالةتوضيح أو تفسير اضافي 
 بة معلومة عنه مسبقًا ومعروفة.العمق: أي يكون السؤال محددًا وعميقًا؛ بحيث ال تكون اإلجا 
  :التميز واإلثارة: أي تثير فضول القارئ وانتباهه، وتحفزه للبحث في ثنايا الدراسة عن االجابات من حيث

 . صحتها، وواقعيتها، والكيفية التي تمت بها، و...
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  .الواقعية: أي تكون قابلة للقياس لإلجابة عنها وفق االمكانات والموارد المتاحة 
 المنهجية المتبعة في الدراسة  إلىول والكفاية: أي تغطي الجوانب المتعلقة بالدراسة كافة، إضافة الشم

 .وعية المنهجية المتبعةويعتمد عدد أسئلة الدراسة على ن
  واالضافة: أي تقدم األسئلة فائدةً واضحة للعلم، وإضافات قيمة لهالفائدة. 
  َؤث ر:  مستقل فقط، ويمكن أن تتضمن متغير مستقلواحد المضمون والمحتوى: قد تحتوي على متغير )م 

َؤث ر عليه: نسعى للكشف عن تأثير المتغير المستقل فيه(،  نفحص أثره في متغير آخر( ومتغير تابع )م 

 والمتغير يجب أن يكون قاباًل للقياس النوعي، أو الكمي.
  الطالب لمدرسته، فإن األنشطة تعد متغيًرا مثال: لو أردنا الكشف عن أثر األنشطة المدرسية على انتماء

من االنتماء، أي كلما  تزيد-مثاًل - مستقاًل، ويكون االنتماء للمدرسة هو المتغير التابع؛ حيث زيادة األنشطة

 تغير عدد األنشطة كلما تغير االنتماء.
 

  Objectives Studyالدراسة: أهداف  .4
تحقيقها من خالل دراسته: أي ماذا يريد الباحث  إلىأهداف الدراسة تكون أكثر عمومية، حيث يهدف الباحث 

واألهداف تكرة لم يتم التطرق إليها مسبقاً، من دراسته، مثل: حل مشكلة معينة، أو إظهار أفكار ابداعية مب

 ولكنها يجب ان ترتبط وتكون منسجمة معها تماما. ليست تكراًرا لألسئلة بصورة نمطية واحدة

 

 وجدت( )إن Hypothesis Researchفرضيات الدراسة:  .5

؛ ألنها السببية ت عد الفرضيات من العناصر التي يتم استخدامها بشكل كبير في األبحاث والدراسات التجريبية

وصف أكثر، وبيان العالقات السببية وماهيتها، وهي عبارة عن جمل خبرية ت مثل عالقة بين  إلىتحتاج 

متغيرين علميين أحدهما مستقل، واآلخر تابع، وتصاغ بأسلوب يبين ما يحاول الباحث تأكيد صحته من عدمه، 

وفرها في فرضيات حسب المنهج العلمي المتبع، وهي تخمين قد يصيب أو يخطئ.  ومن أهم السمات الواجب ت

 : أن تكون البحث العلمي

 .راد حل ها، وتغطي جوانب الدراسة كافة، وال يكون اختيارها عشوائيًا  مرتبطة بالمشكلة الم 
 ر أن مقبولة منطقيًا: أي ال يشوبها الخيال، و يتم بناؤها على أسس  َمنطقي ة عقالني ة، وتصاغ بشكل ي بر 

 وضعها.

  بحيث يسهل فهمها والتعرف على المتغيرات  ،الكلمات التي تتضمنهاموجزة ومختصرة من حيث عدد

 فيها.
  واضحة وذات داللة صريحة.وبسيطة 
 .محددة ودقيقة في صياغتها التنبؤية، ومن حيث مفرداتها المستخدمة 

  .تغطي مختلف الجوانب التي تتضمنها مشكلة الدراسة أو موضوعها 

 ات عالقة مباشرة بموضوع البحث أو مشكلته. تصاغ في صورة عالقة بين متغيرين، تكون ذ 
   تصاغ بالنفي أو اإلثبات، وليس بكليهما معًا؛ بحيث يمكن التحق ق منها بشكل تجريبي. 

 قابلة للقياس الكمي أو النوعي، ويمكن التحقق منها من خالل جمع البيانات وتحليلها.

 

 وجدت( )إن Model Research :الدراسةأنموذج  .6
النموذج بوضوح  البعض، ويجب توثيقهو المخطط الذي يوضح ارتباط متغيرات الدراسة مع بعضها 

 .وحسب المنهج العلمي المتبع
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  Significance of the Study: ) التطبيقية، والعملية الدراسة( النظريةأهمية  .7
وتعني أن يركز الطالب على  أهميتها(، السوووؤاللماذا تم اختيار موضووووع الدراسوووةث )وتمثل اإلجابة عن هذا  

ويبين الباحث األهمية  الفائدتين: النظرية، والعملية المتوقعة بعد تحقيق أهداف الدراسووووووة وانجازها. كل من

 العربية والعالمية ومراكز البحث المكتباتاالدب العلمي و إلىوماذا يمكن أن تضوووووويف  ،النظرية لدراسووووووته

لدراسوووووووة، مثالً ي ويوضووووووح في الجانب العملي التطبيق .العلمي يد من هذه ا : )لجهات التي يمكن أن تسووووووتف

دراسووووته ونتائجها وتوصووووياتها من  تسووووتفيدوزارات، أو المؤسووووسووووات، أو الجمعيات ... ، وكيف يمكن أن لا

كما يبين الباحث ما يمكن أن تنعكس به الدراسووووووة على المعنيين من الكتاب والمؤلفين والباحثين  .ومقترحاتها

الذين يمكن أن يسووتشووهدوا بمحتوياتها وما توصوولت إليه، ويفتح المجال أمامهم للقيام بدراسووات وأبحاث علمية 

ج  نفس حول   د. الموضوع من مجاالت ومتغيرات مختلفة، بما يسهم في سد النقص إن و 
 

 التعريفات: االصطالحية  .8
 وجدت( )إن Definitions: Formal and proceduralواإلجرائية: 

 الح  وَمْصدَر  اصَطلح،  :التعريف االصطالحي ، أو هو الع لَماء ا ْصط  َحد د  ا م  ْم على َشْيء  م  : هو ا ت  فاق ه 

والتعريف هو إعطاء معنى كلمة او  .لفظ أو شيء ات فقت طائفة مخصوصة على وضعه في علم معي ن

مصطلح بما يكفي للداللة عليه، وقبول تعريف ما هو اتفاق على استخدام الكلمة طبقا لذلك التعريف، 

ولذلك كل ما يهمنا هو وضع التعريف وفائدته وعالقته بالتعريفات األخرى في البحث، ودرجة قبوله 

 ً تعريف المصطلحات المستخدمة منعا لاللتباس والخلط ما يجب  بين أعضاء المجتمع العلمي، لكن غالبا

يعرف الطالب المصطلحات المهمة التي تشتمل ولفهمها من طرف القارئ،  والغموض، أو تسهيالً 

 عليها أسئلة دراسته كما سترد في الرسالة وبيان طريقة قياسها.
 

 :(وجدت( ))إن التعريف االجرائي للمتغيرات 
  إلىالذي تم وضعه أثناء تصور وطرح مشكلة الدراسة  (المتغيرللمفهوم )هو تحويل البناء النظري و 

واالختبار والتفسير عند  قابالً للقياسدوات الدراسة، بحيث يصبح مفهوم ومتغير إجرائي بداللة أ

 استخدامه في البحث.

 
 حدود الدراسة  .9

  وجدت( إن) Limitations and Delimitations of the Studyومحدداتها: 

 Study Delimitationsحدود الدراسة 

بالحدود اإلطار الذي يختار الباحث أن يبحث ضمنه طواعية في أي حقل من حقول المعرفة، وال يخرج يقصد 

 إلىتوسع مجالها وهذا خلل قد يؤدي  إلىعنه في الدراسة التي يجريها؛ حيث أن تجاوزه لحدودها يؤدي 

في موضوع البحث،  أنها تساعد الباحث على حصر تفكيره  إلىرفضها، وترجع أهمية تحديد الحدود بدقة 

وأقل جهد، وأكثر دقة، ويمكن أن يعبر عنوان  وامكانية انجازه في أسرع وقت ،البحث تنفيذوبالتالي تسهيل 

البحث عن حدود هذا البحث كلها أو بعض منها؛ لذلك هناك من يكتفي بالعنوان في التعبير عن الحدود، وهناك 

 من يفرد لها عنوانًا فرعيًا وهذا هو األصح، ومن أبرز الحدود التي يتم التركيز عليها: الحدود الموضوعية

 )متى(. )أين(، والزمانية )من(، والمكانية )ماذا(، والبشرية

 بنوك موظفي البنوك الفي: مثال : وتشمل الفئة المستهدفة من البحث، وهنا نراهم يتمثلون الحدود البشرية

انفي العاصمة العاملة   .األردن-عم 
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 :البنوك وتبين حدود المكان الذي ستتم فيه الدراسة، وهي ستقتصر الدراسة أعاله على  الحدود المكانية

انفي العاصمة  التجارية  .األردن-عم 

 :وسيتم في هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي  :الدراسة، مثالً وتبين متى سيتم تطبيق  الحدود الزمانية

 (.2020/2021األول من العام الدراسي )
 

  :محددات أو قيود البحثStudy Delimitations (إن )وجدت  
  هي التأثيرات التي ال يستطيع الباحث السيطرة عليها، وهي أوجه القصور أو الظروف أو المؤثرات التي

يجب ذكر أي قيود وال يمكن التحكم فيها من قبل الباحث، والتي تضع قيودًا على المنهجية واالستنتاجات، 

طبيعة المبحوث أو  :االعتبار كل ما يليخذ بعين و عند التفكير في القيود كن دقيقًا،قد تؤثر على النتائج. 

وقد تعني قيود البحث المؤكدة أن  .والوقت والعينة،في االستبانة، واألدوات التي استخدمتها، شارك الم

وفي مثال الدراسة أعاله نجد أن تعميم نتائجها سيتحدد من  .أو التي ال يمكن تعميمها ،النتائج غير دقيقة

كما األداة وثباتها(،  صدق) :على فقراتها، والخصائص السيكومترية ظفينالموخالل: مدى صدق استجابة 

 ات المماثلة لمجتمع الدراسة فقط.سيتحدد تعميم النتائج على المجتمع
 

 Related Previous Studiesالصلة: . الدراسات السابقة ذات 10

يحاول الباحث من خاللها استعراض بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع دراسته، وعالقتها من  

أن اختيار  إلىتعود أهمية الدراسات السابقة و معها، وماذا يمكن أن يستفيد منها،حيث التشابه أو االختالف 

 األدبالبحث ومشكلته المدروسة هي األساس في أي بحث علمي، وهذه يمكن اشتقاقها من خالل مراجعة 

ً ؛ ذات الصلة الدراسات السابقةو التربوي او االداري او القانوني او العلمي  إذ ال يمكن أن نتناول موضوعا

، وكيف سنبني دراستنا عليها، وما الذي ، وما نتائجهاسابقة من دراساتحث قبل أن نعرف ما كتب عنه للب

فرها اومن أهم المعايير التي يجب تو ،سنضيفه لها، وبماذا سيتميز موضوعنا؛ بحيث ال يكون تكراًرا للسابق

 في الدراسات السابقة للبحث العلمي:

 :حول مجتمع واحد.بلد واحد، أو  فيبحيث ال تكون  التنوع في مصادرها 
 بحيث يكون بعضها عربيًا وبعضها أجنبيًا بنسبة مقبولة. :التنوع في اللغة 
 قة مع دراسة الباحث وموضوع بحثه.العالقة الوثي 
  بحيث ال تكون قديمة جدًا اال في الدراسات التاريخية وما شابه. والحداثة:الجدة 
 .موثوقية وعاء النشر الذي نشرت فيه 

 الدراسات السابقة، واالستفادة منها، هما: وهناك مدرستان في مناهج البحث في كيفية التعامل مع

  عرض الدراسات السابقة ذات الصلة تحت عنوان لها في الدراسة، من خالل تصنيفها في محاور معينة

 األقدم، أو العكس. إلىتتصل بموضوع الدراسة ومتغيراته إن وجدت، مع ترتيبها زمانيًا من األحدث 
  توظيف الدراسات السابقة حسب الحاجة إليها في ثنايا البحث؛ فبعضها قد يتم االستشهاد به في المقدمة، أو

النظري، أو في مناقشة النتائج وتفسيرها. ويمكن الجمع بين الطريقتين المذكورتين  اإلطاريتم تناوله في 

ث، واالطمئنان بأن دراسة الباحث حتى تكون الفائدة أعم وأشمل من خالل توظيف هذه الدراسات في البح

وجدالهم في كيفية تناول الدراسات السابقة وترتيبها  الباحثينورغم اختالف  جهدًا إضافيًا جديدًا مميًزا،تقدم 

 والعناصر المطلوب التركيز عليها فيها؛ فإن األسلوب التقليدي ما زال هو األشهر، ويتضمن:

 ناسم عائلة الباحث أو الباحثي. 
 شرسنة الن. 
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 .عنوان الدراسة 
 .أهداف الدراسة 
 .منهجية البحث المناسبة المستخدمة فيها 
 .مجتمع الدراسة وعينتها 
 أدوات البحث المستخدمة. أداة أو 
 أبرز النتائج.  

 

 ويجوز التقديم والتأخير في عرض هذه العناصر، مثل:

 واستخدم فيها المنهج..... ولجمع  إلى( دراسة بعنوان ....... هدفت 2019)ابوعليقه  ىأجر .......

البيانات من مجتمع الدراسة الذي تكون من ..... قام بتطوير استبانة ....... وزعها على عينة تكونت 

 من ).....( معلًما ومعلمة، وكان من أبرز النتائج.......
 الكشف عن ........... مستخدمة للمنهج......  إلى)سنة النشر(  زعبيال اهاهدفت دراسة أجر 
  إلىوقامت التاج، وبنات، والتل )سنة النشر( بدراسة هدفت ....... 

 

 ولالستفادة من الدراسات السابقة يمكن أن يقوم الباحث بعدة اجراءات، مثل:

 جمع الدراسات ذات الصلة المباشرة بالبحث ومتغيراته. 
  تلو األخرى بتمعن وتلخيص ما ورد فيها مما يهم الباحث في دراسته.قراءة الدراسات السابقة واحدة 
 يتكون من أعمدة وصفوف كما يلي: السابقة عمل جدول للدراسات 
 

 السنة الباحث
العنوان أو 

 الهدف
األداة  العينة المجتمع المنهجية

 مالحظات أبرز النتائج المستخدمة

         

         

 

 السابقة وموقع الدراسة الحالية منهاالتعقيب على الدراسات 

 : اآلتي بالتعليق عليها على النحو التالي ،يقوم الباحث بعد عرض الدراسات السابقة

  ،استعراض عام للدراسات من حيث من حيث أهدافها، والمتغيرات المتعلقة بها، والمنهجية المستخدمة

 ومجتمعها، وعينتها، واألدوات المستخدمة لجمع البيانات.
 .ماذا استفادت دراسة الباحث من الدراسات السابقة 
 .بماذا تميزت دراسة الباحث عن الدراسات السابقة 

 

 

 

 Scientific Methodالعلمي:  . المنهج11

وكما هو  .ويمكن تعريف منهج البحث العلمي بأنه األسلوب أو الطريقة المالئمة لموضوع دراسته ومشكلتها

د ي ستخدم في تنفيذ األبحاث العلمية وح  نما يعود اختيار على اختالفها، وإ معروف فليس هناك منهج ثابت أو م 

 النوعي، والكمي، العلمي:المنهجية لنوعية الدراسة وموضوعها، وأهدافها، ومن المناهج المشهورة في البحث 
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ومن أبرز أشكال البحث النوعي: التاريخي، بينما هناك أبحاث تتبع للمنهج الكمي،  والوصفي والتحليلي...الخ.

: أبحاث نظرية، وأبحاث إلىاألبحاث  وعموما تنقسم. وفقًا للغرض منها مثل: المنهج الوصفي وأشكاله،

ظواهر ال الوصفي يستهدف دراسة إحدى اهج أهدافه بحسب طبيعته؛ فالمنهجولكل نوع من هذه المن تجريبية،

بهدف معرفة مسببات الحدوث، ومحاولة وضع حلول علمية،  على حالها في الطبيعة،أو اإلشكاليات أو القضايا 

عند اختيار  اآلتيةمما سبق يجب على الباحث األخذ بالمعايير  ك مجموعة من الخطوات المنظمة،ويستلزم ذل

 المنهجية:

 وأهدافها واجراءاتها وتخصصها الدقيق. ،مالءمة المنهج للدراسة وطبيعتها 
 .التوافق بين المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة 
 .قدرة الباحث على استخدام المنهجية وتوظيفها 

 

 

 مجتمع الدراسة وعينتها Study Population and Study Sample (( إن)وجدت  
 :ع طبيعيمتجميقصد به جميع األفراد أو المؤسسات أو األحداث، وقد يكون المجتمع  مجتمع الدراسة 

حث نتائج مشكلة الدراسة، وهم الذين سيعمم البامجتمع يشكلون  شركات او حكوماتأو جغرافي، أو 

، لكن الباحث ال يستطيع اشراك جميع أفراد المجتمع ومكوناته في دراسته؛ دراسته عليهم بشكل رئيس

 اختيار مجموعة جزئية من هذا المجتمع وهي ما يعرف بعينة الدراسة. إلىك يلجأ فلذل

  :ممثلة عن هذا المجتمع، ومن أهم شروط  مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة، تكونعينة الدراسة

 :، أناختيار العينة

  والمحاباة.اختيارها بطريقة بعيدة عن التحيز يتم 
 بشكل صحيح تكون ممثلة لمجتمع الدراسة األصلي 
 حجمها ونوعها مع األهداف األساسية للبحث، ومشكلته، وطبيعة المجتمع. تتناسب 
 يتم اختيارها بطريقة مناسبة مقنعة 
 

وتحديد مجتمع الدراسة  الرئيسة، هأهداف البحث أو نها تبدأ بتحديد هدفأما عن خطوات اختيار العينة، فإ    

صائص هذا المجتمع بوضع قائمة من المتغيرات التي ستتضمنها الذي سيتم اختيار العينة منه، مع تحديد خ

الدراسة، وتأتي الخطوة األخيرة التي يتم من خاللها تحديد حجم العينة واختيارها في ضوء متغيرات البحث، 

بإحدى الطرق المناسبة كالعشوائية، أو الطبقية، أو المنتظمة، أو العنقودية، أو.....، وقد تكون عينة الدراسة 

ويتناول الباحث عرض مجتمع الدراسة وعينتها كل على حدة،  .هي نفسها مجتمع الدراسة إذا كان عدده قلياًل 

 .متحدثًا بلغة مستقبلية كونه يكتب مخطًطا لدراسة
 

 وجدت( إن) Collection Methods Data :أدوات جمع البيانات أداة أو .12

يستخدمها لجمع البيانات والمعلومات الالزمة له، والتي تساعده يقصد بها الوسائل المتبعة من قبل الباحث والتي 

شكلة الدراسة وتحليلها واالجابة عن أسئلتها أو فرضياتها، كاالستبانات، والمقابالت، والمقاييس،  ،في دراسة م 

، ويتم تبويبها وتحليلها بطرق احصائية مالئمة، واالختبارات، وبطاقات المالحظة، وتحليل المحتوى، و...

ويمكن للباحث أن يستخدم أكثر من أداة في يتمخض عنها من توصيات واقتراحات،  النتائج وما إلىوصواًل 

 دراسته، حسب حاجته وما يتطلبه بحثه، ويعتمد اختيار األداة المناسبة وفقًا لعدد من المعايير منها: 

 .درجة ارتباطها بنوع الدراسة، ومشكلتها، وأسئلتها، ومنهجيتها 
 لهدف من استخدامها.وضوح ا 
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  .التأكد من صدقها وثباتها 
 .وضوح تعليمات استخدامها 

 

ومن المعلوم بداهة أن كل أداة من أدوات الدراسات المختارة لها مكوناتها، وأنماطها، ومزاياها، وسلبيات 

الباحث بعرض أداة  ويقوم .سليمةاستخدامها، والسمات التي يجب أن تتوفر فيها، وكيفية استخدامها بطرق 

 الدراسة على النحو اآلتي:

 :وتتناول الثانية ...استبانتين تتعلق األولى بـ  ...سيتم تطوير أداة لهذه الدراسة، تتكون من  أداة الدراسة 

. ...  

 :انطالقًا من مشكلة الدراسة وأسئلتها، وباالستفادة من األدب النظري، وبعض  االستبانة األولى

وسيتم  ،..... ستقوم الباحثة بتطوير استبانة لقياس كدراسات كل من .الدراسات السابقة ذات العالقة 

 ... الثاني  ، ويمثلمجاالت يمثل األول ... ..( ) .توزيع هذه االستبانة في 

 :في سيتم التحقق من صدق هذه االستبانة بعرضها على عدد من المتخصصين  صدق االستبانة األولى

الجامعات األردنية، لتحديد صالحية الفقرات، وسالمتها اللغوية، ومدى مالءمتها لمجاالتها،  في بعض... 

فق سيتم األخذ بما ات إليها؛ حيث، أو اإلضافة أو حذفهاوابداء ما يرونه مناسبًا من تعديل على الفقرات، 

 % أو أكثر.80عليه بين المحكمين بنسبة 

 لقياس -مثال- .( معلًما ومعلمة..) من خارج عينة الدراسة بواقع عينةسيتم أخذ  :ثبات االستبانة األولى ،

-Cronbach) ، وحساب معادلة كرونباخ ألفاTest-Retestه االختبار وإعادت األداة باستخدامثبات 
Alpha،) .أو االسلوب المراد استخدامه 

 األولى: تصحيح االستبانة (سيتم اعتماد مقياس ليكرتLikert)  الخماسي الذي يعطي خمس إجابات لكل

-1فقرة من فقرات االستبانة، وت عطى فيه اإلجابات أوزانًا رقمية تمثل درجة اإلجابة على الفقرة من )
 وفق المعادلة اآلتية: (، وعرض فقرات االستبانة على عينة الدراسة، لتحديد درجة موافقتهم عليها.5

 1.33=    4 =   1-5 =للتدريج  األدنى دالح –الحد األعلى للتدريج  طول الفئة=

 3       3لوبة                  عدد المستويات المط                  
 وسيتم استخدام ثالثة معايير للحكم على الفقرات:

 ( 2.33-1درجة منخفضة من.) 
  (.3.67-2.34)درجة متوسطة من 
 ( 5.00- 3.68درجة مرتفعة من.) 

 .االستبانة الثانية بالطريقة نفسها اعاله مع االنتباه لالختالفات بين كل استبانةثم يقوم الباحث بعرض 
  وجدت( إن) Study Variablesمتغيرات الدراسة:   .13

  :يبين الباحث كيف ستتكون متغيرات الدراسة

 الجزء األول من عنوان الدراسة، ومستوياته. 

 ومستوياته)إن وجد كمتغير(  الجزء الثاني من عنوان الدراسة 

  مثل:  الديموغرافية،متغيرات الدراسة 

 .الجنس وله فئتان: ذكر، وأنثى 
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  ( سنوات 10سنوات، و) 10أقل من  إلى( 5سنوات، و) 5مستويات: أقل من ثالثة الخبرة ولها

 فأكثر.

 .المؤهل العلمي وله مستويان: بكالوريوس، ودراسات عليا 

 

 (وجدت( ))إن Study proceduresالدراسة: اجراءات تطبيق  .14

على الباحث أن يبين االجراءات التي سيقوم بها خالل السير في الدراسة، من ذلك: االطالع على األدب 

وتكوين صورة واضحة عنها، و تحديد منهج الدراسة  ،النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة

الستعانة بالدراسات السابقة ذات العالقة، ثم التحقق األكثر مالءمة لغاياتها، وتطوير أداة الدراسة المناسبة با

من صدقها وثباتها بالطرق الصحيحة، واختيار عينة الدراسة التي سيتم تطبيق األداة عليها، والحصول على 

أداة الدراسة على أفراد العينة، وجمعها منهم بعد  وتوزيعكتب تسهيل المهمة الالزمة لتطبيق أداة الدراسة، 

جمع البيانات وتفريغها على برنامج التحليل استجابتهم عليها، ثم القيام بفرزها، واستبعاد غير الصالح منها، و

النتائج وتفسيرها، والخروج  إلىالمالئم والقيام بعملية التحليل للبيانات المستخرجة، للوصول   االحصائي

 ات المشتقة من النتائج.بالتوصي

 

 (وجدت( ))إن Selection of Statistical Methodاختيار األساليب االحصائية:  .15
باستخدامها لمعالجة البيانات  التي يقوم الباحث االساليب مجموعة من :تعرف األساليب اإلحصائية بأنها

وتحليلها والحصول من خاللها على نتائج تسهم في حل مشكلة بحثية معينة، وهناك العديد من األساليب  المجمعة

اإلحصائية المستخدمة في الدراسات الميدانية والبحوث العلمية، ويعتمد اختيار األسلوب االحصائي المناسب 

 على عدد من المعايير منها:

  وفرضياته.مالءمته لإلجابة عن أسئلة البحث 
 .الموضوعية وتوفر درجات مقبولة من الدقة والثبات فيه 
 .استعراض الجداول واألشكال االحصائية بشكل مالئم 

 

 

 ً  :أن تمر في مراحل وهي ، فال بد للدراسةكان نوع األسلوب اإلحصائي  المستخدم وأيا
 تحديد المشكلة موضوع الدراسة. 
 نسب لهذه المشكلة؛ بهدف جمع أكبر كمية من المعلومات تحديد االختبار أو األسلوب اإلحصائي  األ

 .حول الموضوع
 تحديد عدد المتغيرات الثابتة والمتغيرة في الدراسة. 
  أقسام  ومجموعات  لتسهيل دراستها إلىتصنيف البيانات والمتغيرات. 
  بين  الترابطتحديد الهدف من الدراسة، كعقد المقارنات بين ظاهرتي ن أو أكثر، أو الكشف عن

 ظاهرة  وأخرى.

 تحليل النتائج تحلياًل تفصيليًّا منطقيًّا. 
 الخروج بالنتائج الوصفي ة والكمي ة مع إعطاء تفسير واضح ومفهوم لتلك النتائج.  

 

 Documentation in Scientific Research إرشادات التوثيق في البحث العلمي  .16
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  العليا، سواء في  العلمي والدراساتيجب أن يعتمد الباحث أسلوب التوثيق المعتمد في عمادة البحث

السابع  األمريكية، اإلصدارمتن البحث، أو في قائمة المراجع، كأن يلتزم بنظام جمعية علم النفس 

(American Psychological Association-APA-7th Ed) داخل المتن أو في قائمة  سواء

 المراجع.

  األجنبية ثم  ،يضع قائمة بمراجع دراسته في نهايتها يتم ترتيبه على النحو اآلتي: المراجع العربية أواًل

 تكون مرتبة هجائيًا حسب اسم عائلة الباحث األول، على وفق التوثيق المعتمد.   بحيث

 ( من عدد مراجع 20األجنبية ال تقل عن ) يجب أن يحتوي البحث على نسبة من المراجع باللغات%

كخطوة ( ISI) المعيار الدولي المطلوب إلىالمرجعية في االستفادة من ذلك للوصول  البحث؛ ألهمية

 أولى.
  ةاألجنبية كما وردت بلغتها األصليضرورة كتابة األسماء والمصطلحات 

 : بحاث العلميةاأل استخدامها فيمترادفات يمكن  .17
 ، أو الهدفالعمل، العنوانالفعل بصيغة الماضي، )سنة النشر(، نوع  ،ةدراسات سابقالبدء بوصف 

  إلى( دراسة هدفت 2017) الزعبيأجرى ........ 
 ( دراسة بعنوان...2017) أجرى غانم 
  ( بدراسة هدفت .......2019) الحمدقام 
 الكشف عن إلى( 2020)النصراوين  وهدفت دراسة قام بها ... 
  إلى( 2017)الطراونه  دراسةكما هدفت  
  ( إلى2020) ابو مغليفيما هدفت دراسة 

 ...استخدمت الدراسة المنهج ...أو استعملت الدراسة ... أو اعتمدت الدراسة... أو اتبعت الدراسة 
  أو استخدم/ ت.....، أو استعمل/ ت.....، أو اتبع/ت الباحثة... المنهج.اعتمد/ ت الباحث/ ة 
  .... م في الدراسة المنهج...أو است عمل  است خد 
 

كشفت... أو أسفرت النتائج  .. أوأظهرت نتائج الدراسة أن ...... أو أبرزت النتائج أن ..... أو بينت ...

 :إلىأوضحت....  أو دل ت .........أو أشارت النتائج  .... أوعن
 

  :عواملها،تائج وتعليقه عليها بمسببات النتيجة أو يفضل أن ال يجزم الباحث في أثناء تفسيره للنالعزو 

 .،.... إلىتعزى هذه النتيجة  وقدألفاظ مثل:  إلىوانما يلجأ  ،... إلىفيقول: ويعزو الباحث النتيجة 

 .... إلىأن تعود النتيجة  ويمكن
 

  :ر الباحث استبانة وزعهاوصف المجتمع أو العينة ( معلًما 87) عينة بلغتطبقها على  أو طو 

قام  .( معلًما ومعلمة87) عينة قوامهاعلى  طبقها، أو الباحث بتطوير استبانة وزعها قامومعلمة، 

 وجدت( ))إن( معلًما ومعلمة 87من ) عينة تكونتالباحث/ة الباحث ببناء استبانة وزعها/ طبقها على 
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  :( مديًرا ) عينة الدراسة من تكونت والتفصيل:التقديم والتأخير، أو الشرح الفروق االحصائية...

 ..الباحث.قام  ،وبهدف تحقيق أغراض الدراسة ،استبانة قام بتطويرهاعليهم وزع الباحث  ،ومديرة
 وجدت( ))إن .).....( قام البحث ببناء/ تطوير/ تصميم ولجمع بيانات الدراسة من المستجيبين البالغ عددهم

 

 

 والخاتمة والتوصيات لنتائجمناقشة ا

 النتائج مناقشة  -

ل من الباحث، وهي بمثابة  البحث،هي النتائج العامة التي خرج بها  وت وضع كما هي من دون تدخ 

ومقارنتها ويتم مناقشة تلك النتائج إجابات لألسئلة التي وضعها الطالب قبل البدء في البحث العلمي، 

 الدراسات األخرى.  نتائج

 الخاتمة -

يجب كتابتها بعد االنتهاء من إعداد  البحث، لذلكرحلة العلمية في إعداد نهاية ال الدراسة هيخاتمة 

 االهتمام بها وذلك إلبراز الجهود االخيرة للباحث.  البحث، ويتعين

 التوصيات -

التوصيات عبارة عن المقترحات التي يتقدم بها الطالب بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج تمت 

البحوث المستقبلية التي وتمثل أيضا وتمثل خالصة جهود الطالب واطالعه.  بحثه،مناقشتها في 

 يوصي الطالب بإجرائها، ويجب أن تكون التوصيات محددة قابلة للتنفيذ.
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 الجزء الرابع 
 مواصفات كتابة الرسالة الجامعية
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 كما يلي:، وهي قواعد محددة يجب مراعاتها إلىتخضع الرسالة الجامعية في طباعتها وتنظيمها 

(، 14) أبيض حجم خط A4كوارتو  ة العربية أو اإلنجليزية على ورقتقدم الرسالة الجامعية مطبوعة باللغ .1

إذا كانت باللغة  Simplified Arabic :وعلى وجه واحد من الورقة، ويستعمل في ذلك الخط من نوع

 إذا كانت باللغة اإلنجليزية. Times New Romans :العربية، ومن نوع
األمر إذا  ( سم وبعكس2.5مقداره )وهامش على اليسار  ،( سم3.5)يترك هامش على اليمين مقداره  .2

سم من األعلى  3اإلنجليزية، وترقم الصفحة في األعلى مع ترك هامش مقداره باللغة كانت الرسالة مكتوبة 

 . ( سطراً 20) يتجاوز عدد األسطر في الصفحة الواحدة أالمن األسفل، وينبغي  سم 2.5و
كما تترك مسافتان إذا كانت  يليه إذا كانت الكتابة بالعربية، تترك مسافة ونصف بين السطر والسطر الذي .3

 باللغة اإلنجليزية، وتترك مسافتان بين الكتابة السابقة والعنوان الرئيسي الجانبي. 
أي  مالحق مفردة،جع والراالعناوين الرئيسية، وعناوين الجداول واألشكال، والمتكون المسافة عند كتابة  .4

 أما المسافة بين المرجع والذي يليه فتكون مضاعفة.  ،مسافة واحدة
معلومات في ، أما بقية ال(20خط )حجم يكتب عنوان الرسالة واسم الطالب واسم المشرف بخط غامق  .5

  (.16) بحجم خطالعنوان فتكتب  صفحة
أما العناوين الفرعية والجانبية فتكتب  ،(18بحجم ) (Bold) تكتب العناوين الرئيسية بلون أسود غامق .6

 (. 16) بحجمبلون أسود غامق 
في ( 99) إلىتبدأ الجملة بكلمة وال يجوز أن تبدأ برقم أو رمز أو اختصار. وعند ورود األرقام من صفر  .7

 . (132هكذا )فتكتب باألرقام  (99)أما ما يزيد على  (؛7)من  النص تكتب كتابة. فمثال سبعة بدالً 
بدال من ذلك مثل: أو نون الجماعة ال يجوز استعمال ضمير المتكلم في المتن بل يستعمل ضمير الغائب  .8

 واالنحراف"استخرج الباحث الوسط الحسابي  :أو أهمية،"ونرى أن  :" أو"استعمل الباحث مقياس.....

ت الصدق والثبات رامثل: "استخرجت مؤش ،عمال المبنى للمجهولالمعياري...."، ويجوز است

 للمقياسين..." ويجوز استعمال ضمير المتكلم في التفويض واإلهداء والشكر والتقدير فقط. 
يكتب رقم الصفحة عادة في الجانب األيسر أعلى الصفحة في اللغة العربية، أو في جانب األيمن أعلى  .9

آخر  تحت (سم 2.5) وأسم من السطر األول من الصفحة، ( 1) على ارتفاع الصفحة في اللغة اإلنجليزية

 للصفحة.الحافة العليا سطر في 
ترقم الجداول والرسومات بشكل متسلسل لكل منها داخل الرسالة، ويجب أن تظهر الجداول واألشكال   .10

تستخدم  وجدت( ))إن والرسومات مباشرة بعد ذكرها في النتائج والمناقشة وال يجوز وضعها في نهاية الرسالة.

وتستخدم  (…I. II, III) :مثل ،اإلنجليزية الكتابة باللغة التمهيدية عندالصفحات  الرومانية لترقيماألرقام 

 لترقيم الصفحات التمهيدية في حالة الكتابة بالعربية.  (ب، ج،، )أالحروف العربية األبجدية، مثل 
، 1باألرقام )من الصفحة األولى للمتن وحتى االنتهاء من كتابة الرسالة  ترقم صفحات متن الرسالة بدءاً  .11

 وال يظهر الرقم على صفحة العنوان. ... ، (،4، 3، 2
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ء المالحق، وعلى صفحة باستثنا( 120األدنى ) ( والحد250كون الحد األعلى لعدد صفحات الرسالة )    

 سهاب والحشو، والتركيز على النوعية.الطالب تالفي اإل
لجنة المناقشة خالية  إلىأن تسلم كانت باللغة العربية أم اإلنجليزية، ويجب  كتب الرسالة بلغة سليمة سواءً .13

من األخطاء النحوية واالمالئية والمطبعية، وعلى الطالب تنفيذ التعديالت التي تطلب منه، ويتحمل مشرف 

موقعة من  البحث العلمي والدراسات العلياالطالب المسؤولية عن ذلك، وتسلم نسخة من الرسالة لعمادة 

 ليصار تسليمها للمكتبة حسب األصول. ولجنة المناقشة المشرف
 أو آخرها.صفحات جديدة وال يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة بداية تبدأ عناوين فصول الرسالة في .14
وتوضع في قائمة تكتب االختصارات عند ورودها ألول مرة كاملة ويوضع االختصار بين قوسين، .15

 World Healthفمثالً إذا وردت منظمة الصحة العالمية في الجزء االبتدائي، االختصارات 
Organization  على النحو اآلتيفيكتب اختصارها :(WHO)  بجانب االسم كامالً، وفي المرات الالحقة

يستخدم االختصار فقط دون وضعه بين قوسين، على أن يوضع في مقدمة الرسالة قائمة بالمختصرات 

 الواردة فيها.
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 الجزء الخامس
 )وأجزاؤها( جزائهاأالجامعية و محتوى الرسالة 
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 :  اآلتيء حسب الترتيب اجزأربعة أتتكون الرسالة من 
 : الصفحات التمهيدية التي تسبق فصول الرسالةالجزء األول

 )ذكرت سابقا(: فصول الرسالة الجزء الثاني

 : قائمة المراجع الجزء الثالث

 : قائمة المالحقالجزء الرابع
 . األجزاءوفيما يلي تعريف بكل جزء من هذه 

 
 التمهيديةالصفحات  األول:الجزء 

 مرتبة كما يلي:  لى من الرسالة الجامعيةمن الصفحات األو االبتدائييتكون الجزء 
 صفحة العنوان 

 :  فحة العنوان على البيانات اآلتيةتحتوي ص

 (.18خط ) واإلنجليزية بحجمعنوان الرسالة باللغتين العربية  •

 لطالب.االسم الثالثي ل •

  .االكاديميةورتبته  المشرف عليها الثالثياسم األستاذ  •
لمتطلبات الحصول على الدرجة العلمية في تخصص معين، وفي كلية  رسالة مقدمة استكماالً ")تكتب عبارة:  •

 من كليات جامعة عمان العربية.  ... 

 . فيها الرسالةيذكر أسفل الصفحة الشهر والسنة التي نوقشت  •
 يوضح الصفحات التي يتكون منها الجزء األول:  المثال اآلتيو 
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 رضا عن الحياة لدى بَة النفسية وعالقتها بالالالص

 حيفا جامعةالعرب في  الطلبة
 (20) حجم الخط
 

The Relationship between Resilience and 
Life Satisfaction among Arab Students in Haifa 

University 

 (20) حجم الخط

 
 احبصحنين زبير  إعداد

 (16حجم خط )
 
 فاإشر

 األستاذ الدكتور محمد نزيه حمدي
 (16خط )الحجم 

 
 

َسالة  ه  ال  ر  َمْت َهذ  التربية تََخص ص   الحصول  على درجة  الماجستير  في استكماالً لمتط لبَاتق  د 

 .والتربوياإلرشاد الن فسي 
 

ان العربي ة كل ي ة العلوم   ي ة جامعة عم   .الت َربوي ة والن ْفس 
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   والدراسات العليا  عمادة البحث العلمي

  
 تفويض

نحن الموقعين أدناه، نتعهد بمنح جامعة عمان العربية حرية التصرف في نشر محتوى الرسالة 

الجامعة وفق القوانين واألنظمة  إلىالجامعية، بحيث تعود حقوق الملكية الفكرية لرسالة الماجستير 

 ع. راءة االختارات المتعلقة بالملكية الفكرية وبوالتعليم
  

 الطالب
 (ثالثة مقاطع)

 المشرف المشارك
 (إن وجد)
 (ثالثة مقاطع)

 المشرف الرئيس

 (ثالثة مقاطع)

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

 .................: التوقيع

 ......................: التاريخ
 ..................:  التوقيع

 ........................: التاريخ
 .................:  التوقيع
 ........................: التاريخ
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  لجنة المناقشة  قرار

 وعنوانها:                                الطالبة:  والمقدمة من الطالب/ نوقشت هذه الرسالة   

  وأجيزت بتاريخ        "جامعِة حيفا الطلبِة العرِب فيبال ِِرضا عن الحياِة لدى  وعالقتهاالصَّالبَة النَّْفِسيَّة "

/         / 

 

  أعضاء لجنة المناقشة 

 االسم  التوقيع

   ً ً  مشرفا ...................األستاذ الدكتور... / رئيسا  

  
ً  عضواً / ..........لدكتور........األستاذ ا داخليا  

  
ً  /عضواً   األستاذ الدكتور...................... خارجيا

  
 ً ً  مشرفا ....................األستاذ الدكتور / مشاركا  

 

 صفحة الشكر والتقدير  

باألستاذ المشرف وأعضاء بدءاً  ،قدم المساعدة والعون للطالبكل من لشكر تقديم التحتوي هذه الصفحة على  

كل من ساهم  إلىلجنة المناقشة و إلىومن قاموا بتحكيم أدوات البحث، وكذلك تقديم الشكر  ،الهيئة التدريسية

 في إنتاج الرسالة. 
 والمثال التالي يوضح ذلك:  

 شكر وتقدير

المربي  إلىإال أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان  ،ال يسعني وقد شارفت هذه الرسالة على االنتهاء

حيز  إلىج هذا الجهد راالدور األكبر في إخ وآرائه.......... الذي كان لتوجيهاته الدكتور ...اضل األستاذ الف

كما أتقدم بالشكر لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة الرسالة، وأسرة االتحاد  الوجود،

الجزيل لمن ساهم في تطبيق والشكر ، لي ى الخدمات الجليلة التي وفروهااألردني لرياضة المعاقين عل

 هذه الرسالة وتحليل البيانات.  إجراءات

 الباحث
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 إلهداءا
  ذلك:يوضح والمثال التالي من يريد."  إلى" يمكن للطالب إهداء الرسالة 

   الطاهرة.روح والدتي  إلىهداء اال 

 والدي أطال هللا بعمره...   إلى

  دربي.....زوجتي الغالية ورفيقة  إلى

 في فضائي الرحب .....  نجوماً ساطعةأبنائي  إلى

 األخوة واألحبة واألصدقاء......   إلى

    الباحث
 

 صفحة المحتويات 

المحتويات والجداول واألشكال والمالحق  من فهرس ؛ها الرسالةتات التي تتضمنالمحتوي صفحاتتعد 

 يوضح ذلك:  والمثال اآلتيالمعلومات في الرسالة،  إلىالوصول ل على القارئ بحيث تسه  

 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

  العنوان

 أ التفويض

 ب قرار لجنة المناقشة

 ج شكر وتقدير

 د اإلهداء

 ه فهرس المحتويات

 ز قائمة الجداول

 ح المالحققائمة 

 ط ملخص الدراسة باللغة العربية

 ك ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

 خلفية الدراسة وأهميتهاالفصل األول: 

 1 مقدمة
 4 مشكلة الدراسة
 4 أسئلة الدراسة
 5 أهمية الدراسة

 6 التعريفات االصطالحية واإلجرائية



  
  

 

36 
 

 7 حدود الدراسة ومحدداتها
 ذات الصلة الفصل الثاني: األدب النظري والدراسات السابقة

 8 األدب النظري
 24  ذات الصلة الدراسات السابقة

 32 على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها التعقيب

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 34 منهج الدراسة

 34 مجتمع الدراسة 

 34 عينة الدراسة

 35 أداة الدراسة

 35 صدق المحتوى ألداة الدراسة بجزأيها

 37 صدق البناء ألداة الدراسة

 39 ثبات أداة الدراسة

 40 الدراسةمتغيرات 

 40 إجراءات الدراسة

 41 المعالجة اإلحصائية

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 42 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 47 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 50 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 52 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 54 الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 الفصل الخامس: مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 56 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 61 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 64 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 65 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 67 بالسؤال الخامسمناقشة النتائج المتعلقة 
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 68 التوصيات

 المالحق والمراجع 

 69 قائمة المراجع 

 76 المالحق

 

 قائمة الجداول
 الرقم عنوان الجدول الصفحة

الجـنس والعمر والحالـة االجتماعية  وفقـا لمتغيـرات الدراسةتوزيـع أفـراد  41

 1 والتحصيل العلمي 

 2 معامل االرتباط المصحح الرتباط كل بعد من أبعاد المقياس بالمقياس ككل  45

الحسابية لمستوى الذكاء العاطفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  46

 3 لمديري المدارس باختالف عدد سنوات الخبرة للمدير، والمؤهل العلمي.
 
 

 نموذج جدول باللغة اإلنجليزية
Number Caption Page 

1 
Distribution of the school members according to the variables 
of gender, age, marital status and educational attainment 

10 

2 
Corrected correlation coefficient for the correlation of each 
dimension of the scale with the measure as a whole 

22 

3 

Arithmetic means and arithmetic standard deviations of the 
level of emotional intelligence for school principals according 
to the number of years of experience of the principal, and the 
educational qualification. 

52 

4 

Results of multiple analysis of variance to examine the 
significance of differences between the arithmetic means of the 
level of emotional intelligence of school principals according to 
the number of years of  

56 

 
 قائمة األشكال

 الرقم المحتوى الصفحـة
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 1 الدراسةأنموذج  15

 2 والقلق بين الدافعيةالعالقة  22

 3 المكونات الرئيسة 41
 

 قائمة المالحق
 الرقم عنوان الملحق الصفحة

 1 األولية الدراسة بصورتهاأداة  111

 2 بصورتها النهائية الدراسةأداة  115
 3 قائمة بأسماء السادة المحكمين 111

 4 عمان العربية كتاب تسهيل المهمة من جامعة 111

 

 قائمة االختصارات والرموز
 رقم االختصار أو الرمز نجليزيةالمصطلح باللغة اإل المعنى

 World Health Organization WHO 1 منظمة الصحة العالمية

 Item Response Theory IRT 2 نظرية االستجابة للفقرة

 Standard Deviation SD 3 االنحراف المعياري
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 صفحة الملخص
، (إن وجد)سم المشرف والمشرف المشارك اسم الباحث، يليها اتبدأ صفحة الملخص بعنوان الرسالة، ثم     

بداية سطر جديد، وتهدف  الملخص فيدأ وبعد ذلك يب ،ا في وسط الصفحةهوتكون جميع ،ثم كلمة ملخص

 الدراسة هدفإعطاء القارئ فكرة واضحة عن مشكلة الرسالة ويشتمل الملخص على  إلىصفحة الملخص 

ً  الدراسةومجتمع  ، والتوصياتلنتائج واالستنتاجات ألهم ا وعينتها وأدواتها وطرق تحليل البيانات وتلخيصا

 جع أو أشكال أو جداول.راوال يشمل الملخص على أية م

 

   .الكلمات المفتاحية للملخصوتضاف 

باللغة اإلنجليزية فيأتي بعد صفحة الملخص باللغة العربية بحيث يتضمن نفس محتويات  الدراسةأما ملخص     

 العربية.  الملخص باللغة

 

 في المثال التالي: الملخص كماوترتب صفحات 
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جيب- البيانات باستخدام تهجين خوارزمية الجيب طريقة تحديد الميزات لمهام التنقيب عن  
 التمام مع الخوارزمية الجينية.

(16)حجم خط   
 عدادإ

 أكرم جمال علي دليمي

 إشراف
  ً  .الدكتور ليث محمد أبو عليقة / مشرفاً رئيسيا

 

 

 الملخص
كما ت عد تقنية اختيار الميزات أحد الحلول التي يتم  ،تعتبر مشاكل اختيار الميزات من المشاكل العالمية الحقيقية

استخدامها إلنشاء طرق تنبؤيه تقلل من أخطاء التنبؤ في المصنفات من خالل تحديد ميزات مهمة عن طريق 

وليست ذات عالقة في مجموعة البيانات األصلية. لذلك تعد طرق  ،تجاهل الميزات المكررة وغير المالئمة

مة وضرورية لمعالجة مشاكل التصنيف وتقليل حجم الميزات الكبير جدا. ولهذا السبب ومن اختيار الميزات مه

تحسين خوارزمية  إلىأجل حل مشاكل اختيار الميزات، لقد تم اقتراح طريقة جديدة الختيار الميزات تستند 

الرشادية تستند التمام عن طريق تهجينها مع الخوارزمية الجينية حيث ان هذه الخوارزميات ا جيب- الجيب

االستكشاف خالل مساحة البحث واالستغالل الذي يقوم بتحديد الحل األمثل.  :هما ،معيارين استراتيجيين إلى

جيب التمام فتم الشروع في تحسين -حيث تم مالحظة ضعف في استراتيجية االستكشاف لخوارزمية الجيب

ضل للخوارزمية من خالل الموازنة بين الحصول على أداء أف إلىهذا الضعف بحيث يؤدي هذا التحسين 

استراتيجية االستكشاف واستراتيجية االستغالل. كما وتم اخضاع هذه الطريقة الجديدة الي معايير لتقييم قدرتها 

على حل مشاكل تحديد الميزات وكانت النتائج ممتازة حيث تم الحصول على دقة عالية في التصنيف مع اقل 

-الطريقة المقترحة من خالل المقارنة بين الطريقة المقترحة وخوارزمية الجيبعدد من الميزات في نتائج 

جيب التمام االصلية وكذلك مقارنة الطريقة المقترحة مع طرق أخرى ذات عالقة تم نشرها سابقا وهذا يدل 

ستودع التي تم استخدامها والتي تم جمعها من م جميع البياناتعلى ان الطريقة المقترحة هي األفضل خالل 

  جامعة كاليفورنيا االميركية.  إلىلقواعد البيانات تابع 
 

 ، التمام مع الخوارزمية الجينية.جيب- : تهجين خوارزمية الجيبالكلمات المفتاحية
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A Feature Selection Method for Data Mining Tasks Using Hybrid Sine Cosine Algorithm 
with Genetic Algorithm 
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Akram Jamal Ali Dulaimi 

Supervision 

Dr. Laith Mohammad Abualigah 

Abstract 

     Feature Selection (FS) problem is one of real-world problems. FS technique is one of the 

proposed solutions employed to make a predictive model that minimizes the classifier’s errors 

of prediction through selection of informative or important features by discarding redundant, 

noisy, and irrelevant attributes in original dataset. Therefore, FS is essential and important mean 

to treat the problems of classification and reduce dimensionality. To solve problems of feature 

selection, has been proposed a hybrid FS approach based on improving the Sine Cosine 

Algorithm (SCA) by combining it with Genetic Algorithm (GA) and this new hybrid approach is 

called SCAGA. Design of metaheuristic algorithm displays two criteria, namely, exploration 

strategy of the search space and exploitation strategy for determining the optimal solution. This 

improvement resulted in getting better performance when balancing between exploitation 

strategy and exploration strategy of the search space. In addition, has been evaluated the hybrid 

approach by using the following evaluation criteria: classification accuracy, statistical worst 
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fitness, statistical mean fitness, statistical best fitness, average number of features, and standard 

deviation. Moreover, was obtained maximum accuracy of classification and minimal features 

size in the results. In addition, the results were compared with native Sine Cosine Algorithm 

(SCA) and other related approaches published in the literature survey such as antlion 

optimization and particle swarm optimization. The comparison showed that the obtained results 

from SCAGA method were the best overall datasets were collected from UCI machine learning 

repository.   

KeyWords: Data Mining Tasks, Hybrid Sine Cosine Algorithm, Genetic Algorithm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

43 
 

 المراجعمثلة على كتابة أالثالث:  الجزء 

القرآن مثل:  ،قاعدة أخرى االلتزام بأيجع فيوضع في صدر القائمة دون راالكريم أحد الم القرآنإذا كان  .1

 الكريم  

   :واحدالكتاب لمؤلف  .2
. ط. ثم رقم الطبعة إن وجد. مكان النشر: الكتـاب بخط مائـل (. عنوانسنة النشـراالسـم. )االسـم العائلة، 

 الناشر. 

 كما في المثال التالي:  

 دار األمل.  الكويت: (.3ط) .والمجتمعالحاسوب  .(2012العربي، أحمد ) 

   أكثر:الكتاب لمؤلفين أو  .3
ول، ويربط بين كـل اسـم اسم عائلة المؤلف األول، ثم االسم األول، ثم اسم عائلة المؤلف الثاني، واسمه األ

ً  (و)والـذي يليـه حـرف العطـف   األجنبيـة،  للمراجـع خالفـا

ط. ثم رقم ) الكتاب بخط مائل (. عنوانسنة النشر)حيث يوضع حرف العطف قبل اسم المؤلف األخير فقط 
 . مكان النشر: الناشر. (الطبعة إن وجد

 :  كما في المثال اآلتي

 علم النفس.  إلىالمدخل  (.2012) علىوالعزة، سعيد، والمعايطة،  جودت،جابر، 

 كتاب أعدته مؤسسة: عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
يوضع اسـم المؤسسـة التـي أعـدت الكتـاب بـدل اسـم المؤلـف وتكتـب بقيـة المعلومـات كما تكتب في بقية 

 المصادر. 

 :  كما في المثال اآلتي

 .  وزارة التخطيط. الكتاب اإلحصائي السنوي. بغداد: (2017العامة )دائرة اإلحصاءات 
 
 

 كتاب أعده محرر:  .4
يكتب اسم عائلة المحرر، ثم اسم المحرر. يسبقهما فارزة، ثم سنة النشر بين قوسين يسبقهما كلمة محرر بين 

 ودار النشر.  واسم المدينة: عنوان الكتاب بخط مائلقوسين، ثم 

 



  
  

 

44 
 

 :  كما في المثال اآلتي

 الحاسوب في التربية. عمان: دار العلوم للنشر.  (.2011) (رمحر)العلي، أحمد 

دارة التقنيات إمصادر التعلم و مراكز (.1982( )محررون)ياد إ، وملحم، توفيق والعمريعيسى، مصباح 

 التربوية. الكويت: مكتبة الفالح. 

   علمية:مقال في مجلة  .5
رقم )، رقم المجلد إن وجد اسم المجلة بخط مائلالمقالة.  (. عنوانسنة النشراألول )اسم العائلة، االسم 

 صفحة النهاية.  رقم- ، رقم صفحة البداية(العدد

 :  كما في المثال اآلتي

في لدعم دور الشرطة في مكافحة الجريمة. مجلة امسرح الجريمة: منظور جغر (.2112)جابر، محمد 

 .  134-97 )العدد(،العلوم االجتماعية، المجلد 

   جامعية:إذا كان المرجع أطروحة أو رسالة  .6
واالشارة إلى أنها أطروحة أو  .مائلبخط  الرسالة (. عنوانسنة النشراألول )اسم العائلة للمؤلف، االسم 

 رسالة غير منشورة، ثم اسم الجامعة والمدينة. 

 كما في المثال اآلتي:  

الكفايات التعليمية األدائية األساسية عند معلم المدرسة االبتدائية في األردن في . (1981توفيق )مرعي، 

غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية  دكتوراه. رسالة لتطويرها برامج واقتراحضوء النظم 
 مصر العربية. 

في قطاع المصارف التجارية  القراراتأثر الثقافة التنظيمية على استخدام نظم دعم . (2013حنين )المقدادي، 

 .  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن. واإلسالمية األردنية
 

   للنشر:البحوث المقبولة  .7
ثم اسـم المجلة التـي بين قوسين. وعنوان البحـث،  (مقبول للنشرثم )اسم العائلة للمؤلف، االسم األول، ومن 

   الصفحات.دون ذكـر المجلد والعدد وأرقام  قبل فيهـا البحث بخـط مائل

 كما في المثال التالي: 
  . قياس االنفعال، مجلة دراسات نفسية. (مقبول للنشر)النتشة، أحمد 
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   علمي:البحث المقدم في مؤتمر  .8
: إلىأنه بحث مقدم  إلىويشار  البحث بخط مائل (. عنوانسنة االنعقاداألول )اسم العائلة للمؤلف، االسم 

 . (المؤتمر، ومكان انعقاده )عنوان

 كما في المثال التالي:  
.  بحث مقدم في مؤتمر لدى الجمهور العام في المجتمع الكويتي صورة علم النفس. (2019فيصل )خليفة، 

  .          الخدمة النفسية في دولة الكويت، جامعة الكويت، الكويت

والعشرين من وجهة  القرن الحادي. الكفايات المهنية للمعلم العربي في (2017) علىعدوان، سامي وحبايب، 

المؤتمر التربوي العربي: تربية المعلم العربي  مقدم في. بحث نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية

  .ردنفي القرن الحادي والعشرين، الجامعة األردنية، عمان، األ

   العربية:اللغة  إلىمترجما  كان الكتاب. إذا 9
اسم المترجم مائل، )الكتاب بخط  (. عنوانسنة النشراألول )اسم العائلة للمؤلف، الحرف األول من االسم 

 . (سنة نشر الكتاب األصلي). مكان النشر: الناشر. (غير معكوس، مترجم

 كما في المثال التالي:  
، حمد، بغداد: والكربوليموفق . ترجمة الحمداني، الشخصية السليمة (.2000ت )والندزمان،  س.جواررد، 

  .(2000عام )الكتاب األصلي منشور  وازرة التعليم العالي.

ن لم يذكر من المرجع إأي ال تاريخ.  و (الت)إذا ذكر المرجع دون ذكر سنة النشر يكتب في موضع سنة النشر 

محل اسم الناشر . كما في المثال  (الن)محل اسم المدينة و ( ال م  )كتب  الكتاب،اسم المدينة التي نشر فيها 

 التالي:  
 (:) الن(الم، )اإلسالميةفن العمارة . (التعمر )السالم، 

 :   Court Judgement. أحكام المحاكم 10

( )ويطبع بخط غامق(، ثم مكان نشره 3/94سنته )يذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرار، ورقم القرار في 

 وجدد. نإوجدت ثم العدد  إنثم السنة التي نشر فيها 

 مثال في حالة النشر في مجلة نقابة المحامين:

 .181، 3-1، ع1993ردنيين، ، مجلة نقابة المحامين األ 91 /983تمييز حقوق 
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 . الصحف11

 ، العدد، التاريخ.أسم الصحيفة، مكان الصدور

 م2020يلول، أ 13، 92345الدستور، عمان، ع 

 جنبية:وفي حالة الصحف األ

   Jordan Times, Amman, No. 34521, 12 Aril, 2020. 

 

 اإلنجليزيةجع باللغة اقائمة المر

   واحد:. الكتاب لمؤلف 1
والمدينة  وعنوان الكتاب بخط مائلسنة النشر.  األول ثماسم عائلة المؤلف، ثم الحرف األول من اسمه 

 والناشر.  

 كما في المثال التالي: 
Vernon, P. (1961). The Structure of Human Abilities. London: Methuen.  

   أكثر:الكتاب لمؤلفين أو .2
ثم اسم عائلة المؤلف الثاني والحرف األول من  األول،والحرف األول من اسمه  األول،اسم عائلة المؤلف 

 والمدينة والناشر.  وعنوان الكتاب بخط مائلاسمه األول ثم سنة النشر. 

 كما في المثال التالي: 

Turner, A. & Lawrence, P. (1965). Industrial Jobs and the Worker. Cambridge, 
Mass: Harvard University Press.      

   مؤسسة:كتاب أعدته .3
التي أعدت البحث محل اسم المؤلف وتكتب بقية المعلومات مثل بقية  اسم المؤسسة بخط مائليوضع 

 المصادر  

 كما في المثال التالي: 
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World Health Organization (2004). Global Strategy for health for all by the year 

2000. Geneva: WHO.   

   محرر:كتاب أعده . 4
 عنوان الكتاب بخط مائليكتب اسم عائلة المحرر والحرف األول من اسمه الشخصي ثم تاريخ النشر ثم 

 ومكان النشر ودار النشر. 

 

 كما في المثال التالي: 

Gibbs, T., & Huang, N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological 
interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.  
 

 مقال من مجلة علمية:  
سنة النشر وعنوان  الشخصية. ثمالحروف األولى من األسماء  أوال ثماسم العائلة  المؤلفين،تكتب أسماء 

 ورقم المجلد والصفحات.  مائل المجلة بخطاسم البحث ثم 

 كما في المثال التالي: 
Gresswill, D., & Collins, C. (2003). Child abuse: A review. Canadian Journal of 
Criminology. 34, 1-.41.  
Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. (1963). Imitation of film- mediated aggressive 

models. Journal of Abnormal and Social psychology, 66(4), 3-11.   

 إذا كان المصدر رسالة جامعية:  . 5

 بخط اسم عائلة المؤلف والحرف األول من اسمه ثم سنة التخرج. وعنوان األطروحة 

 غير منشورة ثم اسم الجامعة ومكانها. دكتوراهثم عبارة أطروحة  .مائل
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Bates, J. (1997). The Genesis and Spirit of Imagination (Hegel’s Theory of 

Imagination Between 1801– 1807). Unpublished Doctoral Dissertation, Department 

of Philosophy, University of Toronto. Canada.  

 

 

 

 البحوث المقبولة للنشر: تكتب حسب العادة ويكتب مقبول للنشر بدل المجلد والصفحات.  .6

Bion, G. (Accepted for publication). The Genesis and Spirit of Imagination. Review 

of Public Health.   

 المصادر اإللكترونية

 عند توثيق المعلومات المأخوذة من اإلنترنت، فإن عناصر المرجع تكتب على النحو التالي:  
 مائل وعبارة اسم المؤلف، والسنة. وعنوان المقال أو الفصل، ثم اسم الدورية أو عنوان المرجع بخط

(on-line)  ثم متاحAvailable  .وتوضع نقطتان فاصلتان على الموقع المحدد في الشبكة 

 مثلة التالية:  كما في األ  
Brown, S. (2003).  People, groups and society (on-line).  Available:file://A:ABSCO 

host.Htm.  

لقياس اتجاهات المعلمين نحو تدريس  المطور (Vaughan)دارسة مقياس فون . )2011صالح )النصار، 

 http://www.arabicl.org / والمعرفة.ة راءمؤتمر جمعية الق إلى. بحث مقدم الدراسيةفي المواد  القراءة
 . search/Vaughan1.phpالرابطعلى  1/11/2011تم استرجاعه في القاهرة. 

 
Weinstein, C. (1999). Electronic reference formats recommended by the American 

Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association. 

Retrieved August 29, 2000, http://www.apa.org/journals/webref.html.  

 

 

 : يأتي فتكتب المراجع كما إذا كان مصدر المعلومات من شبكات االتصال اإللكترونية

http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.apa.org/journals/webref.html
http://www.apa.org/journals/webref.html
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1- Internet articles based on a print source.  

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001), Role of Reference Elements in the 

Selection of Resources by Psychology Undergraduates (Electronic Version). 

Journal of Bibliographic Research, 5, 117-.321  

 

2- Article in an Internet-only Journal  

Fredrickson, B. L. (2000, March 7), Cultivating Positive Emotions to Optimize 

Health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved 

November 20, 2000, from 

http://journals.apa.org/Prevention/Volume3/pre0030001a.html.  

 

3- Article in an Internet-only Newsletter  
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 الجزء الرابع: قائمة المالحق     

 ومعنونة   رقمـا متسلسالً وتعطـى  الرسالة،ويشار إليها في متن  مباشرة، المراجعتأتي المالحق بعد قائمة 

   اآلتي:، كما في المثال حسب مضمونها
 (1) الملحق

 االقتصادية الداخلية المتغيرات

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

 شكالالجداول واأل

وبيانات  رقامأجداول ذات بعض المالحق أن تكون  الرسالة، ويمكنبالنسبة للجداول واألشكال فتتخلل فصول 

 بخـط غـامق وبعنـوان()تظهر الجداول في المتن وتعطى رقما متسلسـال،  شارة لها في متن الدراسة.تمت اإل

  التالي:يظهـر فـوق الجدول كما في المثال 

 

أما األشكال فهناك أنواع عدة من األشكال يمكن استخدامها في كتابة البحوث والرسائل الجامعية كالرسومات 

 الصور والخطوط البيانية وأشكال االنتشار. البيانية و
 ً  الشكل. يظهر تحتو (بخط غامق) والعنوان: الجداول، ، مثالً متسلسالً  وتعطى األشكال رقما

  
                         

 وتوفيقه هللا بحمد انتهى


