
 

 

 

 

 طريقة كتابة خطة  البحث

 لرسائل الماجستير و الدكتوراة

 في 

 ١١ خطوة

 

 

 

 

 

 إعداد

 دمحم عبد الوهاب الشافعي

 باحث ماجستير في اإلقتصاد

٢٠١٣ 

 

 



 

 ١- الغالف

 لوجو الجامعة 

 أسم الكلية أو المعهد

 أسم القسم

 

 عـــــنـــــــوان البــــــــحـــــــــث 

 باللغة العربية 
)٢٤يكتب ببنط (   

 عـــــنـــــــوان البــــــــحـــــــــث 

 باللغة اإلنجليزية 

)٢٢يكتب ببنط (   

 خطة بحث مقدمة للتسجيل لدرجة ( ماجستير / دكتور ) في ( يكتب التخصص)

)١٨يكتب بخط (   

 مقدمة من الباحث

 يكتب أسم الباحث بالكامل

 إشراف

 أسم المشرف األول

 درجتة العلمية

سنة الدراسة ميالدي و هجرييكتب   



هــ١٤٣٤/ م ٢٠١٣   

 

 ٢- المقدمة

يكتب الباحث في مقدمة دراستة نبذة توضيحية في مجال الدراسة مع التركيز على توضيح 
العنوان و أهمية موضوع الدراسة و توضيح لماذا هذة الدراسة مهمة لمجال البحث العلمي في 

المتعلق بموضوع البدراسة ثم ننتقل تدريجيا  تخصص الباحث وتبدأ المقدمة بالموضوع العام
.الى أن تصل الى الموضوع الخاص بالدراسة   

 ٣- اإلحساس بمشكلة الدراسة

ويذكر فيها الباحث كيف أنة شعر بوجود مشكلة الدراسة و كيف تم اإلحساس بها و ينتقل بعد 
 ذلك الباحث الى االحساس بمشكلة الدراسة عن طريق 

 أ- الدراسات السابقة 

هنا يذكر الباحث فقط الدراسات السابقة التي استطاع جمعها و تكون متعلقة تعلق أصيل 
 بموضوع الدراسة بطريقة مبسطة في سطور و ليس بالتفصيل كما سيكتبها في رسالتة 

 مثالً 

بضرورة ) ٢٠١٢نوران دمحم ( و دراسة ) م٢٠١٣مجدي أحمد ( أوصت كل من دراسة 
............................................................. 

 ب-  الدراسات اإلستكشافية 

وهي الدراسات التي شاهدها الباحث أو قام بها أو لمسها في الواقع أو بعمل إستبانة لمشكلة 
الدراسة أو باالستكشاف الحياتي أو المعملى و هذا يتوقف علىى نوع الدراسة و نوع 

.التخصص  

 ج- الخبرة الذاتية للباحث 

تكتب عندما يكون للباحث خبرة في مجال التخصص سواء عن طريق عملة أو عن طريق 
)مثال الحصول على درجة الماجستير في موضوع متعلق بالدراسة الحالية ( دراساتة من قبل   

من خالل أو عن طريق عملة مثالً أن يكون مدرساً و الدراسة خاصة بالتالميذ أو المناهج أو 
.التقارير الرسمية الواردة الية بحكم موقعة الوظيفي او البحثي  



 

 

 

 ٤- مشكلة البحث

 يحدد الباحث مشكلة الدراسة على هيئة أسئلة بحثية بحيث يكون 

 ســـــــــــــؤال رئـــــــيس

 متفرع منة أسئلة فرعية

أي ال يستطيع الباحث اإلجابة عليها اال بعد اإلنتهاء من مشوارة مع الدراسة هذة األسئلة بحثية 
فعند تقييم الدراسة في الغالب ينظر الى األسئلة البحثية و مدى تحقيقها في الدراسة و لذلك 

: يراعي الباحث عند وضع األسئلة أن تكون   

.مترابطة مع الموضوع األساسي للدراسة  - ١  

.حثية أن تكون أسئلة ب - ٢  

.أن تكون أسئلة ال يمكن اإلجابة عنها اال بعد تنفيذ اجراءات الدراسة - ٣  

.أن يكون هناك سؤال رئيس متفرع منة أسئلة فرعية  - ٤  

 مثال 

 تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي 

 ما أسباب ظاهرة العنف لدي تالميذ المدارس اإلعدادية ؟

: لة الفرعية التالية ويتفرع من هذا السؤال األسئ  

ما مفهوم العنف لدي تالميذ المدارس اإلعدادية و خصائصة ؟:  ١س  

ما خصائص المرحلة العمرية و العقلية لدي تالميذ المدارس اإلعدادية ؟: ٢س  

ما العوامل المؤدية الى العنف لدي تالميذ المدارس اإلعدادية ؟: ٣س  

 

 



 

 

 

 ٥- أهداف البحث

األهداف التي تسعى الدراسة الى تحقيقها و تكون األهداف متعلقة  يحدد الباحث عدداً من
.بموضوع الدراسة و باألسئلة البحثية السابقة التي وضعها الباحث   

 ٦- أهمية البحث

البد هنا ان يحدد الباحث أهمية دراستة وما هي الفوائد التي سيجنيها المجتمع و المتعلقين 
.االنتهاء منها  بموضوع الدراسة و تخصص الدراسة بعد  

 مثالً 

 أذا كانت الدراسة تربوية 

 استفادة المعلم ، استفادة التلميذ 

 أذا كانت الدراسة إقتصادية 

 استفادة الدولة ، استفادة المستهلك 

 ٧- حدود البحث

عناصر  ٣حدود البحث تتكون من   

 الحد الموضوعي ، الحد المكاني ، الحد الزمني 

عن هذة الحدود ويراعي الباحث ان ال يخرج   

.هو حد موضوع الدراسة أو المواضيع التي تشملها الدراسة : الحد الموضوعي *   

.مكان إجراء الدراسة الفعلي : الحد المكاني *   

.هو زمن التي ستجري فيها الدراسة : الحد الزماني *   

 ٨- منهج البحث



اجراءات جمع البيانات و يحدد الباحث المنهج البحثي الذي سوف يسير علية في دراستة و في 
تحليلها و تفسيرها هل سيستخدم المنهج الوصفي ، المنهج االستنباطي ، المنهج االستقرائي ، 

.المنهج التاريخي   

 

 ٩- مصطلحات البحث

يكتب الباحث جميع مصطلحات و تعريفات الدراسة سواء المعنى الموجود في المعاجم و 
)الذي يعرفة الباحث بنفسة ( نى اإلجرائي معنى اإلصطالحي أو المعالقواميس أو ال  

والبد أن يراعي الباحث أن يذكر في هوامش الدراسة كل التعريفات التي أخذها أو إقتبسها من 
.آخرين   

 ١٠-  إجراءات البحث و خطة تنفيذة

األسئلة التي حددها ( وهي الخطوات التي سوف يتبعها الباحث في اإلجابة عن أسئلة دراستة 
) من قبل   

وكذلك الخطوات التي يتبعها الباحث في جمع الدراسات السابقة و األطار النظري للدراسة و 
الخطوات التي سوف يتبعها الباحث في الدراسة الميدانية او طريقة طرح و عمل االستبانات و 

.طريقة جمع البيانات و تحليلها و تفسيرها الى أن يصل الى مرحلة النتائج والتوصيات   

 ١١-  قائمة المراجع

.يكتب الباحث المراجع التي إستعان بها في خطة البحث   

 

 نقاط هامة

 البد أن يراعي الباحث عدة نقاط هامة عند كتابة خطة البحث

 ١-  نوع الخط المستخدم في برنامج الوورد 

للغة العربية يستخدم خط *   

أسود لبقية  ١٤الفرعية ، بنط أسود للعناوين  ١٦أسود للعناوين الرئيسية ، بنط ١٨ببنط * 
.الكتابة   



للكتابة باللغة االنجليزية استخدم خط *   

  ١٢يستخدم بنط * 

 ٢-  الترقيم : لة عدة طرق أما أسفل الصفحة في اليسار أو أعلى الصفحة جهة اليسار .

٣-  الهوامش : تكتب الهوامش في أسفل الصفحات عند االقتباس من آخرين على أن يرعي 
في الصفحة ) ١(أن يكون ترقيم الهوامش يبدأ و ينتهي في نفس الصفحة أي يبدأ برقم الباحث 

.وهكذا) ١(و الصفحة التالية يبدأ من رقم   

 ٤-  طريقة كتابة الهوامش 

 ً  هناك أكثر من طريقة و لكن الطريقة األكثر شيوعا

.أسم المؤلف ، أسم الكتاب أو المرجع ، أسم الناشر ، سنة النشر   

 مثالً : دمحم أحمد سراج ، النظام المصرفي اإلسالمي ، دار الثقافة للنشر ، ١٩٨٩م

والبد من مراعاة وذكر أذا تم الٌتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراة أن يذكر هل هي منشورة 
.أو غير منشورة   

 ٥-  طريقة كتابة قائمة المراجع 

تكتب المراجع بالترتيب األبجدي و بنفس طريقة كتابة الهوامش *   

.أسم المؤلف ، أسم الكتاب أو المرجع ، أسم الناشر ، سنة النشر   

:و تكتب بالترتيب األتي   

.الكتب ، الدوريات ، المطبوعات ، شبكة اإلنترنت   

 مع تمنياتي لكل باحث علم

 بالتوفيق من هللا سبحانة و تعالى

 

 

 

 


