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 تمهید 
 

 �سم هللا الرحمن الرح�م 
 ، و�عد،والصالة والسالم على سید المرسلین، سیدنا محمد عل�ه أفضل الصالة والتسل�م

الدراسات   طل�ة  یدي  بین  تضع  أْن  جرش،  جامعة  في  العل�ا  والدراسات  العلمي  ال�حث  عمادة  ف�سر 
الجدید  الدلیل  هذا  إصدار  جاء  وقد  الماجستیر.  رسائل  �تا�ة  دلیل  من  الثاني  اإلصدار  لیلبي    العل�ا، 

الجامعة،  ا تقدمها  التي  الماجستیر  برامج  ومتطل�ات  أنْ حت�اجات  عشر    بلغ  �عد  ثالثة  الیوم  عددها 
 تتالءم مع متطل�ات سوق العمل.  التي ، و في مختلف التخصصات اإلنسان�ة والعلم�ةبرنامجا متمیزا 

الكل�ات.   وقد تم وضع هذا الدلیل من قبل نخ�ة من أعضاء الهیئة التدر�س�ة في الجامعة من مختلف
وجود  مع  التخصصات،  جم�ع  في  الماجستیر  رسالة  مكونات  �حدد  عام  إطار  على  �احتوائه  وتمیز 
هذا  في  روعي  �ما  الماجستیر.  برامج  من  برنامج  �ل  تراعي خصوص�ة  المرونة  من  �اف�ة  مساحة 

البدء �كتا�ة الرسالة، وحتى االنتهاء من ها، و�أسلوب الدلیل أن �كون هاد�ا ومرشدا للطل�ة منذ لحظة 
 علمي منهجي، یؤدي الغرض المطلوب. 

 �هللا نسأل أْن نكون قد ُوفقنا في عملنا هذا لخدمة أبنائنا و�ناتنا طل�ة الدراسات العل�ا في جامعة جرش 
 

                                                                                              
 الدراسات العل�ا عمید ال�حث العلمي و 
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 اإلطار العام
 :مراعاتها �ما یلي �جب  محددة قواعد  إلى وتنظ�مها ط�اعتها في الجامع�ة الرسالة تخضع        

 وعلى )،14بنط ( أب�ض  A4 كوارتو ورقة على اإلنجلیز�ة أو العر��ة �اللغة مطبوعة الرسالة . تقدم1
 �اللغة كانت  إذا )Simplified Arabic( نوع من الخط ذلك في و�ستعمل الورقة، من واحد  وجه

 �اللغة اإلنجلیز�ة.  كانت  إذا )Times New Romans( نوع ومن العر��ة،
 األمر سم و�عكس )2.5( مقداره ال�سار على سم، وهامش  )3.5( مقداره ال�مین  على هامش یترك.  2
 سم )3( مقداره هامش  ترك مع األعلى وسط في الصفحة وترقم �اإلنجلیز�ة، مكتو�ة الرسالة كانت  إذا
األسطر یتجاوز  أالّ  و�ن�غي األسفل، من سم)  2.5(و األعلى من ) 20(  الواحدة الصفحة في عدد 

 .سطر
 تترك مسافتان كما �العر��ة، الكتا�ة كانت  إذا یل�ه الذي والسطر السطر بین  ونصف مسافة . تترك3
 الجانبي.  والعنوان الرئ�سي سا�قةال الكتا�ة بین مسافتان وتترك اإلنجلیز�ة، �اللغة كانت  إذا
ة مفرد  والمالحقوالمراجع   ال،ــواألشك داولـــالج وعناو�ن  الرئ�س�ة، العناو�ن كتا�ة  عند  المسافة تكون .  4
 .مضاعفة فتكون  یل�ه والذي المرجع بین المسافة أما ،) واحدة مسافة أي (
،  بنط  (ب  فتكتب  العنوان صفة  في ومات �ق�ة المعل أما) 20بنط،   (غامق �خط الرسالة عنوان . �كتب 5

16 ( 
 بلون  فتكتب  الفرع�ة والجانب�ة العناو�ن أما )،16(بنط،   غامق أسود  بلون  الرئ�س�ة العناو�ن  تكتب  .6

�كون  ،  )14،  بنط (غامق أسود  أن  و�جب  أعالها،  في  والرسمات  واالشكال  الجدول  عناو�ن  تكتب 
 . حجم الحرف داخل الجدول �ما �جوز تصغیرالعنوان معبرًا عن المحتوى، 

 اختصار.  أو  رمز أو برقم تبدأ أن �جوز وال �كلمة، الجملة . تبدأ7
 استعمل" :ذلك مثل من  بدال الغائب  ضمیر �ستعمل بل المتن في المتكلم ضمیر  استعمال �جوز . ال8

المع�اري  الوسط ال�احث  استخرج" أو    ".....مق�اس   ال�احث  واالنحراف   و�جوز ،".... الحسابي 
 المتكلم ضمیر  استعمال و�جوز  "...للمق�اسین استخرج الصدق والث�ات " :مثل للمجهول المبنى  استعمال

 .فقط والشكر والتقدیر واإلهداء في التفو�ض 
�كتب 9 الوسط الصفحة في أعلى عادة الصفحة رقم .   من سم )1(  ارتفاع على العر��ة اللغة وفي 

 .للصفحة العل�ا الحافة تحت  سم) 2.5( او الصفحة، األول من السطر
ترقم10 الجداول أن  و�جب  الرسالة داخل منها لكل متسلسل �شكل والرسومات  الجداول .   تظهر 

 .الرسالة نها�ة وضعها في �جوز وال والمناقشة النتائج في ذ�رها �عد  م�اشرة  والرسومات  واألشكال
 حالة في التمهید�ة  الصفحات  لترق�م ....) ج،ب،   أ، (مثل األ�جد�ة، العر��ة الحروف . تستخدم11

 مثل (�اللغة اإلنجلیز�ة الكتا�ة عند  التمهید�ة  الصفحات  لترق�م الرومان�ة األرقام تستخدم  .�العر��ة الكتا�ة 
I. II, III…) . 

ترقم12 الرسالة  االنتهاء  وحتى للمتن األولى الصفحة من بدءا الرسالة متن صفحات  .  �تا�ة  من 
 ، .........) 3،  2، 1(  �األرقام
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. تكتب الرسالة بلغة سل�مة سواء أكانت �العر��ة أم �اإلنجلیز�ة، وتسلم الى لجنة المناقشة خال�ة من  13
األخطاء النحو�ة واإلمالئ�ة والمط�ع�ة، و�عد مناقشتها وتعدیلها وتنس�قها حسب تعل�مات الجامعة تعتمد 

ومن ثم تط�ع وتجلد وتسلم �النسخة النهائ�ة من الرسالة    الدراسات العل�او من قبل عمید ال�حث العلمي  
 إلى عمادة ال�حث العلمي والدراسات العل�ا.
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 الجامعیة الرسالة اقسام
 

 :التالي الترتیب  حسب اقسام ار�عة  من  الرسالة تتكون 

 لة الرسا فصول تسبق  التي ) التمهید�ة (األولى الصفحات األول: القسم

 الرسالة  الثاني: فصول القسم

 جعراالم قائمة الثالث: القسم

 المالحق  قائمة القسم الرا�ع:

 االقسام هذه من قسم �كل تعر�ف  یلي  وف�ما
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 ) التمھیدیةاألولى (  الصفحاتاألول:  القسم
 

 :یلي كما مرت�ة الجامع�ة الرسالة من األولى الصفحات من األول القسم یتكون 

              )Title Pageالعنوان ( صفحة 1.

 ) Authorization Page( تفو�ضال صفحة 2.

  )Committee Decisionالمناقشة ( لجنة قرار صفحة 3.

                              )Page Acknowledgement( والتقدیر الشكر صفحة 4.

 ) Dedication Pageاإلهداء ( صفحة 5.

 )      List of Contentsو�ات (المحت فهرس صفحة 6.

 )         List of Tablesالجداول (  قائمة صفحة 7.

 )      List of Figuresاألشكال (  قائمة صفحة 8.

 )List of Appendicesالمالحق ( فهرست صفحة 9.

 )     Abstract in Arabicالعر��ة ( �اللغة الملخص صفحات 11.

 ) Abstract in English( ز�ةاإلنجلی �اللغة الملخص صفحات 11.
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 العنوان  صفحة

 :التال�ة الب�انات على  العنوان صفحة تحتوي 

  العر��ة �اللغة الرسالة عنوان −

 �إعدادها قام الذي الطالب اسم −

 علیها المشرف األستاذ اسم  −

 اسم األستاذ المشرف المشارك (إْن ُوجد)  -

 تخصص في الدرجة العلم�ة على  الحصول لمتطل�ات استكماال مقدمة رسالة أنها على تدل ع�ارة  −

 .جرش جامعة كل�ات من كل�ة وفي معین،

 .الرسالة فیها نوقشت التي والسنة الشهر الصفحة أسفل یذ�ر  −

 :األول القسم منها یتكون  التي الصفحات وضحت �ةالتال واالمثلة
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درجة ممارسة مدیري المدارس الحكوم�ة األساس�ة �محافظة جرش في  

   )20(حجم الخط          تحفیز المعلمین من وجهة نظرهم

  
   )16(حجم الخط                             إعداد

 ه�ام أحمد عبد القادر قواقزة  

 

   )16(حجم الخط                            إشراف

لد�تور معن محمود الع�اصرهاألستاذ ا  

 األستاذ المشرف المشارك (إْن ُوجد) 

 

) 16(حجم الخط  الماجستیر حصول على درجة قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطل�ات ال  

التر�وي في التر��ة تخصص اإلدارة    

) 16(حجم الخط              عمادة ال�حث العلمي والدراسات العل�ا   

)16(حجم الخط                            جامعة جرش   

          2019حز�ران/
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 ب 

 التفو�ض 

 

الطالب   "   ....................  ة/أنا  رسالتي  من  نسخ  بتزو�د  جرش  جامعة    أفوض 

 " للمكت�ات، أو المؤسسات، أو الهیئات، أو األشخاص عند طلبها.  .............................

  . ..................................االسم: 

 .......... التوق�ع: 

   .......... التار�خ:
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 ج
 

 قرار لجنة المناقشة 

 ". .............................................................."نوقشت هذه الرسالة �عنوان 

     /   /  وأجیزت بتار�خ: 

 

 التوق�ع                                                           أعضاء لجنة المناقشة  

 ....................           رئ�سًا)  (المشرف /   ........    .....................الد�تور 
 أستاذ اإلدارة التر�و�ة  

 .............................      (المشرف المشارك (إْن ُوجد)  الد�تور
 

 ....................                    )داخل�ا(مناقشًا      ..........................     الد�تور 
 أستاذ اإلدارة التر�و�ة  

        
 ....................                خارج�ا)   (مناقشاً       .....................االستاذ الد�تور 

   .......... أستاذ اإلدارة التر�و�ة/ جامعة 
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 اإلھداء
 ذلك یوضح التالي والمثال ".یر�د  من إلى الرسالة إهداء للطالب  �مكن“

 د                                                                              

 إهداء
إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ... ونصح األمة ... إلى نبي الرحمة ونور العالمین... سیدنا محمد  

 صلى هللا عل�ه وسلم. 

ي حب العلم... إلى إلى الرجل المثالي، صاحب الصبر الجمیل، إلى الذي زرع في قلب  

   أعز إنسان... أبي الغالي أدامه هللا ورعاه.

إلى من �انت دعواتها الصادقة سر نجاحي، إلى التي وهبتني �ل شيء إلى أغلى إنسانة، و�لى مصدر 

 عز�متي...  أمي الغال�ة حفظها هللا. 

صور من     إلى أروع من جسد الحب �كل معان�ه فكان السند والعطاء، وقدم لي الكثیر في 

  صبر.. وأمل.. ومح�ة، لن أقول شكرا بل سأع�ش الشكر معك دائما... زوجي  

إلى المح�ة التي ال تنضب، إلى من هم دعمي وسندي في هذه الدن�ا إلى من لوال وجودهم ال طعم  

 للح�اة... اخوتي وأخواتي. 

�اب قلبي... أبنائي  إلى العیون التي أستمد منها القوة، واالستمرار... أعذب ما في عمري أح   

 أهدي هذه الرسالة إلى �ل من ساهم في إخراجها إلى حیز الوجود

 لكم مني حبي وامتناني. 

 ة/ال�احث 
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 والتقدیر الشكر صفحة

 المشرف �األستاذ  بدءا للطالب  والعون  المساعدة قدم من كل شكر على الصفحة هذه تحتوي          

 والى المناقشة لجنة إلى الشكر تقد�م و�ذلك ال�حث، أدوات  بتحك�م قاموا ومن التدر�س�ة الهیئة وأعضاء

 ." الرسالة إنتاج في ساهم من كل

 :ذلك یوضح التالي والمثال

 ه 

 وتقدیر  شكر

 إلى وخالص العرفان الشكر �جز�ل أتقدم أن إال االنتهاء على الرسالة هذه شارفت وقد  �سعني ال       

 في األكبر الدور لتوجیهاته وآرائه  كان الذي  ...................... الد�تور األستاذ  الفاضل المر�ي

 .الوجود  حیز إلى الجهد  هذا إخراج

الد�تور.................واالستاذ  المناقشة لجنة أعضاء لألساتذة �الشكر أتقدم �ما         األستاذ 

الرسالة �قبول تفضلهم الد�تور........................على الذین   ،مناقشة  األساتذة  �ل  و�لى 

�صمتهم   لتحك   ھذهفي  أضافوا  الدراسة. الدراسة  مجتمع  أفراد  جم�ع  و�لى  االست�انة.   �مهم 

 .الب�انات  وتحلیل الرسالة هذه إجراءات  تطبیق في ساهم لمن الجز�ل والشكر

 ة/ال�احث 
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 المحتویات صفحة فھرس 
 والجداول واألشكال المحتو�ات  فهرست  من الرسالة تتضمنها التي المحتو�ات  الصفحات  تعد        

 :ذلك یوضح التالي والمثال .الرسالة في المعلومات  إلى الوصول القارئ  على  تسهل �حیث  والمالحق
 و

 قائمة المحتو�ات 
 الصفحة الموضوع

 أ العنوان
 ب التفو�ض

 ج  قرار لجنة المناقشة 
 د إهداء

 ه  شكر وتقدیر 
 و قائمة المحتو�ات 

 ح  ئمة الجداولقا
 ط قائمة الملحقات

 ي الملخص �اللغة العر��ة
 ك الملخص �اللغة اإلنجلیز�ة

 1 اإلطار العام للدراسة الفصل األول: 
 2 المقدمة 

 ...  مشكلة الدراسة
 ...  اسئلة الدراسة
 ...  أهداف الدراسة
 ...  أهم�ة الدراسة 
 ...  حدود الدراسة 

 ...  مصطلحات الدراسة
 ...  ل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السا�قةالفص

 ...  أوًال: اإلطار النظري 
 ...  ثان�ًا: الدراسات السا�قة

 ...  الدراسات العر��ة
 ...  الدراسات األجنب�ة

 ...  التعقیب على الدراسات السا�قة. 
 ...  الفصل الثالث: الطر�قة واإلجراءات

 ...  منهج الدراسة 
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 ...  مجتمع الدراسة
 ...  عینة الدراسة 
 ...  أداة الدراسة

 ...  صدق أداة الدراسة
 ...  ث�ات أداة الدراسة

 ...  إجراءات تطبیق أداة الدراسة

 ...  إجراءات تصح�ح أداة الدراسة 
 ...  متغیرات الدراسة 

 ...  المعالجة واألسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة 
 ...  الفصل الرا�ع: عرض نتائج الدراسة

 ...  عرض نتائج السؤال األول 
 ...  عرض نتائج السؤال الثاني 

 ...  الفصل الخامس: مناقشة نتائج الدراسة والتوص�ات
 ...  مناقشة نتائج إلجا�ة عن السؤال األول 
 ...  مناقشة نتائج إلجا�ة عن السؤال الثاني 

 ...  التوص�ات 
 ...  المراجع

 ...  المراجع العر��ة
 ...  المراجع األجنب�ة 

 ...  المالحق/الملحقات
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 ك

 قائمة الجداول 

 الصفحة الجدول عنوان الرقم 

 ...  توز�ع أفراد عینة الدراسة حسب متغیراتها. 1

 ...  االرت�اط بین الفقرات والدرجة الكل�ة.  معامالت 2

3  ...........................................................................
 ...................................................... 

 ... 

4  ...........................................................................
 ...................................................... 

 ... 

5  ...........................................................................
 ...................................................... 

 ... 

6  ...........................................................................
 ...................................................... 

 ... 
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 ل

 قائمة االشكال 
 

 الصفحة  المحتوى  الرقم

 ...  اشكال العالقات الهرم�ة في المؤسسة 1

2  ....................................................................  ... 

3  ....................................................................  ... 

4  ...................................................................  ... 

5  ..............................................................................  ... 
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 م
 

 قائمة الملحقات 

 الصفحة  اسم الملحــق الرقم    
 ...  كتاب من مدیر�ة التر��ة والتعل�م یوضح عدد أفراد مجتمع الدراسة. 1
 ...  االست�انة �صورتها األول�ة.  2
 ...  قائمة �أسماء األساتذة أعضاء هیئة التدر�س المحكمین ألداة الدراسة. 3
 ...  االست�انة �صورتها النهائ�ة.  4
 ...  كتاب من جامعة جرش یتضمن طلب الموافقة على تطبیق االست�انة. 5
 ...  كتاب تسهیل المهمة من مدیر�ة التر��ة والتعل�م للمدیر�ن.  6
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 الملخص صفحة
 

 والمشرف المشارك المشرف اسم  یلیها ال�احث، اسم  ثم  الرسالة، �عنوان  الملخص  صفحة تبدأ        

 في الملخص  یبدأ و�عد ذلك .الصفحة وسط في جم�عا ) وتكون abstract( ملخص  كلمة ثم وجد، إن

 مشكلة عن واضحة رئ فكرةالقا إعطاء إلى الملخص  صفحة و�فقرة واحدة. وتهدف جدید، سطر  بدا�ة

 الب�انات  تحلیل وطرق  وأدواتها وعینتها ومجتمع الدارسة الدارسة أهداف على الملخص  و�شتمل الرسالة

 أما   .جداول أو أشكال أو مراجع أ�ة على الملخص  �شمل الرئ�سة، وال واالستنتاجات  للنتائج وتلخ�صا

یتضمن العر��ة �اللغة لخص الم صفحة �عد  ف�أتي اإلنجلیز�ة �اللغة الدارسة ملخص   نفس �حیث 

 .العر��ة �اللغة الملخص  محتو�ات 

 :التالي المثال في كما الملخص  صفحات  وترتب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 ن
درجة ممارسة مدیري المدارس الحكوم�ة األساس�ة �محافظة جرش في تحفیز المعلمین من وجهة  

 نظرهم
 إعداد  

 ه�ام أحمد عبد القادر قواقزة 
 إشراف

الع�اصره لد�تور معن محمود ستاذ ااأل  
 المشرف المشارك (إْن ُوجد)

 الملخص
                      

 ............................................................................ هدفت الدراسة         
 ..................................................................................................

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

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

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

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

 ............................................................................... المفتاح�ة:الكلمات  
 
 
 
 
 
 
 

 



21 
 

 
 

 س
 

The Degree of the Practice of Principals of Public Elementary Schools in 
Jerash Governorate in Motivating Teachers from their Point of Views 

  
By         

Hiyam Ahmad Abd Al-Kadder Qwaqzeh 
Supervisor 

Dr. Ma'an Mahmoud Ayasreh 
 

Co- Supervisor 
 

Abstract 
 This study aims     ...........................................  .....................   
 ..................................................................................................

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

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

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

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

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

.......................................................... .  
Keywords:  ................................................................................



 

22 | P a g e  
 

 

 الرسالة فصول القسم الثاني: 

 

 :التالي النحو على فصول خمسة من الرسالة تتكون 

 للدارسة  العام اإلطار  :األول الفصل 

 :یلي ما الفصل هذا یتناول

 النتائج فهم یت�ح للقارئ  �ما  الرسالة موضوع عن كاف�ة خلف�ة إعطاء على وتهدف المقدمة، أو تمهیدا .أ

 تكون  أن و�راعى تهاوأهمی اجراء الدارسة مبررات  تتضمن كما أخرى، لمصادر الرجوع دون  والمناقشة

 أمكن  ما مختصرة المقدمة

(إحساس ال�احث، استطالع رأي عینة الدراسة، الدراسات  اهتمامها ومحور الرسالة مشكلة تحدید  .ب 

 السا�قة) 

 وجدت  إنْ الدراسة، وفرض�اتها، وأنموذجها  أسئلة .ج

 د. اهداف الدراسة

 ها رائ�ثو  المعرفة تطو�ر في مساهمتها ومدىالدراسة  أهم�ة ه.

 وجدت  إنْ ومحدداتها  / حدود الدراسة و.

 مصطلحات الدراسة ح.
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 الفصل الثاني 

 األدب النظري والدراسات السا�قة 

تناول هذا الفصل عرضًا لألدب النظري والدراسات السا�قة التي تناولت موضوع الدراسة، وقد  ی 

 تم تقس�م هذا الفصل إلى ثالثة أجزاء:  

 أوًال: األدب النظري 

من جم�ع الجوانب �حیث �ستفید من هذا العرض في بناء أدوات الرسالة   الدراسة تناول موضوع 

   نتائجها.وتفسیر  

 : ثان�ًا: الدراسات السا�قة

تم عرضها في  یحیث    الدراسةفي هذا الجزء تم استعراض الدراسات السا�قة التي تناولت موضوع     

ال  فصل  مع  األقدم،  إلى  األحدث  من  تار�خي  علیها  س�اق  التعلیق  ثم  األجنب�ة،  عن  العر��ة  دراسات 

    �ما یلي: تم تقس�مها �و  �صورة اجمال�ة.

 .لدراسات العر��ةا -

       الدراسات األجنب�ة. -

 وتم تناولھا من األحدث إلى األقدم تسھیال لعرضھا 

 ثالثا: التعقیب على الدراسات السا�قة 
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 واإلجراءات  الطریقة :الثالث الفصل 

    

 :التال�ة العناو�ن على الفصل هذا �شتمل 

 الدارسة منهج 1.

 ) وجد  إن (الدارسة مجتمع 2.

 ) وجد  إن (الدارسة عینة 3.

 ) وجد  إن (وجراءتها الدارسة أدوات  4.

 صدق أداة الدراسة. .أ

 ث�ات أداة الدراسة.  .ب 

 تصح�ح أداة الدراسة.  .ج

 . متغیرات الدراسة5

 دارسةتطبیق ال. إجراءات 6

ُیذ�ر  اإلحصائ� والمعالجة سةاالدر  تصم�م .7 الدارسات  و�خاصة) وجد  إن (سةراالد  تصم�مة:   في 

اإلجا�ة  اإلحصائ�ة، المعالجة البند  هذا في ال�احث  و�ذ�ر التجر�ب�ة.  الدارسة، أسئلة عن و��ف�ة 

 .ال�حث  مقتض�ات  حسب  فرض�اتها واخت�ار
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 الدارسة  عرض نتائج الرا�ع:  الفصل

ر  مبرا الموضوع حول  المنشورة األ�حاث  نتائج ضوء في  الدارسة نتائج الطالب  �عرض       

اإلجا�ة   على �شتمل كما )ت(ان وجد   الدارسة فرض�ات  تدعم التي والنتائج إل�ه توصل ما خصوص�ة

  �حث�ة  كل فرض�ة و�ختبر  حدة، على سؤال  كل نتائج ال�احث  �قدم إذ م�اشر، �شكل الدراسة أسئلة عن

 .موضع االخت�ار توضع التي) الصفر�ة (اإلحصائ�ة الفرض�ة) اخت�ار (طرح  خالل من )ت وجد (ان 
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 والتوصیات النتائج  مناقشة الخامس: الفصل 

 علم�ا  تفسیر و�قدم  ،الرا�ع الفصل في ال�احث  علیها حصل التي  للنتائج  ملخصا  الفصل  هذا یتناول 

 التي الدارسة محددات  إلى مع اإلشارة لها، معمقة مناقشة خالل من ائجنت من إل�ه توصل لما معقوال

 تفسیر أن أي الدارسة، مجتمع على تعم�مها  أو  وتوس�عها النتائج صدق على  �آخر أو �شكل تنعكس

 . منطق�ة استنتاجات  إلى للوصول ال�حث  �محددات  مقرونا  �أتي أن �جب  النتائج

 لم التي الحال�ة والدارسات  الدارسة  مع اتفقت  التي الدارسات  إلى الفصل هذا في ال�احث  و�شیر    

 وال�حوث  واألدب�ات، الخلف�ة النظر�ة، من  واالستفادة االختالف، أو االتفاق لهذا تبر�ر  مع معها تتفق

 من �عدد  عادة، الفصل، هذا و�نتهي .علیها ال�احث  حصل التي النتائج لتفسیر  جعتهاامر  تمت  التي

 تساعد  التي وتلك القرارات  اتخاذ  في تساعد  والتي الدارسة واستنتاجاتها، نتائج على ةالمبن� التوص�ات 

 .الدارسة نفسها نتائج من جم�عها التوص�ات  تن�ع  أن و�ن�غي والدارسات. من ال�حوث  المز�د  إجراء في
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 المراجع قائمة ث:الثال القسم

المراجع التي استعان بها ال�احث في    �عد نها�ة فصول ال�حث م�اشرة تأتي قائمة      
اللغات  أو �اللغة المراجع قائمة ثم العر��ة، �اللغة المراجع قائمة هما: جزئیین في وتكون   متن �حثه،

قائمة    .�المتن ذ�رها ورد  التي المراجع جم�ع المراجع قائمة وتشمل األجنب�ة.  ترتیب  یتم  �حیث 
تمت حیث  التال�ة  الضوا�ط  وفق  الجمع�ة  اال  المراجع  عن  الصادر  الدلیل  من  ستفادة 

 ) النسخة السادسة وما تالها من نسخ: APAاألمر�ك�ة (
 عدم ترق�م المراجع. أ. 

یتم ترتیب المراجع حسب األحرف الهجائ�ة لالسم األخیر مع إهمال (أل)  ب.  
 التعر�ف في الترتیب. 

 سم). 1�كون ت�اعد أسطر المرجع الواحد مفردا ( .ج
 سم). 1,5د األسطر بین �ل مرجعین مزدوجا (�كون ت�اع .ه
عندما �طول توثیق المرجع الواحد ألكثر من سطر ف�جب أن تكون األسطر   . و 

 األخرى �عیدة (خمس مسافات) عن هامش السطر األول. 
 مثال:  

). تأثیر الحوافز األخالق�ة والمواد على رفع مستوى األداء واالستمرار�ة في  2016الشر�م، أحمد علي. (
القص�م،   والدراسات اإلسالم�ة في جامعة  الشر�عة  المتخصصة،  كل�ة  التر�و�ة  الدول�ة  المجلة 

 ). الجمع�ة األردن�ة لعلم النفس، عمان، األردن. 6)، المجلد (6العدد (
 وف�ما یلي ��ف�ة توثیق هذه المراجع �أشكالها التال�ة: 

 الكتب.  -
 الدور�ات.  -
 غیر المطبوعات.  -
 ترون�ة. المصادر اإللك -
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 أوال: توثیق الكتب 
 كتاب لمؤلف واحد -

االسم األخیر، االسم األول. (التار�خ). عنوان الكتاب (�خط أسود غامق). الناشر. مدینة النشر، بلد  
 النشر.

 مثال: 
) معن محمود.  �االحترا).  2008الع�اصرة،  التر�و�ة وعالقتها  والق�ادة  التر�وي  النفسي اإلشراف    . ق 

 دار الحامد للتوز�ع والنشر. عمان، االردن.
 كتاب لمؤلفین أو أكثر -

االسم األخیر، االسم األول للمؤلف األول؛ ثم االسم األخیر، واالسم األول للمؤلف الثاني. (التار�خ).  
 عنوان الكتاب (�خط أسود غامق). الناشر. مدینة النشر، بلد النشر.

 مثال:  
. اإلدارة واإلشراف التر�وّي اتجاهات حدیثة). 2000والفرح، وج�ه. ( ؛أحمد  ،یب الخطیب، رداح والخط

 دار األمل للتوز�ع والنشر. إر�د، االردن.
 كتاب مجهول المؤلف -

 عنوان الكتاب (�خط أسود غامق). (التار�خ). الناشر. مدینة النشر، بلد النشر. 
 مثال: 
 ). مكت�ة لبنان. بیروت، لبنان.1992. (تعل�م التعبیر اللغوي للمبتدئین    

 كتاب بدون تار�خ -
االسم   األخیر،  (باالسم  �انت  األول.  إذا  (الط�عة  غامق).  أسود  (�خط  الكتاب  عنوان  ت).   ،

 موجودة). الناشر. مدینة النشر، بلد النشر.
 مثال: 

 .   . دار االرقم للنشر والتوز�عدراسات في النفس اإلنسان�ةقطب، محمد. (ب، ت) 
 القاهرة، مصر.      

 عدة أعمال لمؤلف واحد وطر�قة ترتیبها -
حین تتعدد المراجع لمؤلف واحد فیتم ترتیبها وفق التار�خ األقدم فاألقدم، فإن تطا�قا في التار�خ  
فیتم الترتیب وفق عنوان المرجع مع إهمال (أل) التعر�ف في الترتیب و�ضافة حرف هجائي للترتیب �عد 

 رة: التار�خ م�اش
 االسم األخیر، االسم األول. (التار�خ). العنوان. (�خط غامق). الناشر. مدینة النشر، بلد النشر.

 مثال: 
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) هاني.  أ).  2006الطو�ل،  التر�وّ�ة،  النظم  اإلدارة  في  عمان،  البدائل  والنشر.  للتوز�ع  وائل  دار   .
 االردن.

 ) هاني.  التعل�م�ّ ).  ب ،  2006الطو�ل،  وآفاقاإلدارة  مفاه�م  عمان،    . ة  والنشر.  للتوز�ع  وائل  دار 
 االردن.

 كتاب من تأل�ف منظمة أو جمع�ة  -
مدینة   الناشر.  وجدت)  ان  الط�عة  (رقم  غامق).  أسود  (�خط  الكتاب  عنوان  (التار�خ).  المنظمة. 

 النشر، بلد النشر.
 مثال:

   ) والتعل�م.  التر��ة  وت 2007وزارة  تعل�مات وصف   .( ) رقم  الحكوم�ة  للمدارس  الوظائف  )  5صن�ف 
 عمان، األردن.. إدارة الموارد ال�شر�ة). 2007لسنة (

 
 .  )1994لسنة ( ) 3قانون التر��ة والتعل�م رقم (). 1994(وزارة التر��ة والتعل�م.   

 وزارة التر��ة والتعل�م. عمان، األردن.             
 كتاب في ط�عة غیر الط�عة االولى -
م األخیر، االسم األول. (التار�خ). عنوان الكتاب (�خط أسود غامق). (الط�عة). الناشر. مدینة  االس

 النشر، بلد النشر.
 

 مثال: 
). دار العلم 4. (طأ�ستمولوج�ا تعل�م اللغة العر��ة للناطقین �اللغات األخرى ).  1982�ادي، غسان. (

 للمالیین. بیروت، لبنان. 
 مؤلف من عدة مجلدات  -
م األخیر، االسم األول. (التار�خ). عنوان الكتاب. رقم المجلد. عنوان المجلد (�خط أسود غامق).  االس

 (الط�عة). الناشر. مدینة النشر، بلد النشر.
 مثال: 

 ). موسوعة تار�خ التعل�م في المملكة األردن�ة الهاشم�ة. 2016وزارة التر��ة والتعل�م. (
 ). وزارة الثقافة. عمان، األردن.2. (طتراجم شخص�ات). 1المجلد (      
 مؤلف ذو محرر  -

االسم األخیر، االسم األول(محرر). (التار�خ). عنوان الكتاب (�خط أسود غامق). الناشر. مدینة  
 النشر، بلد النشر.
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 : 1مثال
. األنجلو  منهج ال�حث في التر��ة المقارنة وتحلیل المناهج). 1994رتمان، جورج(محرر). (ها

 . القاهرة، مصر. المصر�ة
 االسم األخیر، االسم األول. (التار�خ). العنوان المختار. في اسم المحرر 

 (محرر). عنوان الكتاب (�خط أسود غامق). (الصفحات المختارة). الناشر. مدینة النشر، بلد النشر.
 : 2مثال

جورج(محرر).  ). المنهج الجوهري في تحلیل المنهج المدرسي. في هاررتمان، 1994مولي، م�شال. (
). األنجلو المصر�ة. 160-150. (ص منهج ال�حث في التر��ة المقارنة وتحلیل المناهج

 القاهرة، مصر. 
 رسالة علم�ة غیر منشورة -

االسم األخیر، االسم األول. (التار�خ). عنوان الرسالة. (رسالة غیر منشورة) (�خط أسود غامق). 
  م البلد.القسم، الكل�ة، الجامعة. اسم المدینة، اس

 مثال: 
  ). درجة ممارسة مدیري ومدیرات المدارس الخاصة في األردن 2007حجاز�ن، نوال. (

  (رسالة ماجستیر غیر منشورة).من وجهة نظر المعلمین.  اإلشراق�ةلألدوار          
 جامعة عمان العر�ّ�ة. عمان، األردن.         

 عمل منشور في سلسلة  -
ول. (التار�خ). عنوان الكتاب. في اسم السلسلة (�خط أسود غامق). الناشر. االسم األخیر، االسم األ 

 مدینة النشر، بلد النشر. 
 مثال: 

) محمد.  في  )2004أ�اني،  �المملكة  العالي  التعل�م  مؤسسات  من  المجازة  العلم�ة  الرسائل  دلیل   .
التدر�س.   المناهج وطرق  الثاتخصص  الوطن�ة  فهد  الملك  مكت�ة  مطبوعات  مكت�ة  لثةسلسلة   .

 الملك فهد الوطن�ة. الر�اض، السعود�ة.
 عمل مترجم -

االسم   (ترجمة  غامق).  أسود  (�خط  الكتاب  عنوان  (التار�خ).  األول.  االسم  للمؤلف،  األخیر  االسم 
 األول واألخیر للمترجم). الناشر. مدینة النشر، بلد النشر.

 مثال: 
المناهج.).  1982تایلور، رالف. ( النهضة   (ترجمة  أساس�ات  دار  الحمید).  أحمد �اظم، وجابر عبد 

 العر��ة. القاهرة، مصر.
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 وث�قة حكوم�ة  -
 الجهة المؤلفة. (التار�خ). عنوان الوث�قة (�خط أسود غامق). الناشر. مدینة النشر، بلد النشر.

 مثال: 
) العل�ا.  الدراسات  االردن ).  2015عمادة  الجامعات  في  العل�ا  للدراسات  الموحدة  والقواعد الالئحة  �ة 

 . جامعة جرش. جرش، األردن.واإلجراءات التنظ�م�ة والتنفیذ�ة للدراسات العل�ا �جامعة جرش
 مقدمة أو تقد�م أو مدخل أو تمهید -

االسم األخیر، االسم األول. (التار�خ). نوع المقال. في مؤلف الكتاب. عنوان الكتاب (�خط أسود 
 بلد النشر. ط) الناشر، اسم). (غامق). (صفحات المقال

 مثال: 
 ) سل�م.  (2001الطنطاوي،  غسان.  �ادي،  في  مقدمة.  العر��ة  ).  1982).  اللغة  تعل�م  أ�ستمولوج�ا 

 ) دار العلم للمالیین. بیروت، لبنان.3ط). (د  –. (ص أ للناطقین �اللغات األخرى 
 

 تقر�ر سنوي  -
 بلد النشر.  عنوان التقر�ر (�خط أسود غامق). (التار�خ). الناشر. مدینة النشر،

 مثال: 
والنفس�ة:   التر�و�ة  للعلوم  السعود�ة  الجمع�ة  إدارة  لمجلس  عشر  الثاني  السنوي  تقر�ر  التقر�ر 

 ه). جامعة الملك سعود. الر�اض، السعود�ة.1425. ()1424-1425(
 توثیق الدور�ات-ثان�ا 
 �حث في مجلة  -

ر�خ). عنوان ال�حث. اسم المجلة (�خط أسود غامق). العدد،  االسم األخیر، االسم األول. (التا
 المجلد. مدینة النشر، بلد النشر. 

 مثال: 
من وجهة نظر المعلمین    اإلشراق�ة). درجة ممارسة مدیري المدارس لمهامهم  2012الطعاني، حسن. (

 ). دمشق، سور�ا.2)، عدد (28مجلد (. مجلة جامعة دمشقفي األردن. 
 مل في مؤتمر �حث أو ورقة ع -

االسم األخیر، االسم األول. (السنة). عنوان ال�حث. عنوان المؤتمر (�خط أسود غامق). مكان 
 انعقاد المؤتمر. المدینة، الدولة.  
  األقسام األكاد�م�ة). أداء رؤساء 2005الدهان، جمال علي والس�سي، جمال احمد. (

 وعالقته برضا أعضاء هیئة التدر�س عن عملهم.  المؤتمر لمسئولیــــاتهم المهنیــــــة        
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 تطو�ر أداء الجامعات العر��ة  السنوي الثاني عشر لمر�ز تطو�ر التعل�م الجامعي"        
 ر، القاه  جامعة عین شمس.  في ضوء معاییر الجودة الشاملة ونظم االعتماد".       
 مصر.       
 مقال في دور�ة أسبوع�ة  -

االسم األخیر، االسم األول. (السنة والشهر والیوم). عنوان المقال. اسم المجلة (�خط أسود غامق).  
 ، البلد.الصفحة. المدینةالعدد، 

 مثال: 
). القاهرة،  7)، ( 112(رسالة ال�حوث. ). مهارات التدر�س. 29، ش�اط 2011عبد هللا، محمد. (

 مصر. 
 مقالة من صح�فة یوم�ة  -

السم األخیر، االسم األول. (السنة والشهر والیوم). عنوان المقال. اسم الصح�فة (�خط أسود ا
 غامق). عنوان الصفحة رقم الصفحة. المدینة، البلد.

 مثال: 
. جر�دة الدستور). مناهج ال�حث: رؤى في المیزان. 22ـ تموز 2018الع�اصرة، معن محمود. (

 . عمان، األردن. 19مقاالت 
 ثیق المصادر اإللكترون�ة تو -ثالثا 

یراعى فیها ما تم ب�انه في توثیق المراجع وفق نوع �ل مرجـع مـع إضـافة تـار�خ االسـترجاع مـن 
 االنترنت وعنوان الموقع، فإذا �ان المرجع �حثا في مجلة فتت�ع الطر�قة اآلت�ة:

المجلة (�خط أسود غامق). تم   االسم األخیر، االسم األول. (السنة والشهر). عنوان ال�حث أو اسم
 .استرجاعه في (التار�خ) على الرا�ط یوضع الرا�ط �امال

 مثال: 
). تفعیــل الــدور اإلشــرافي (الفنــي) لمــدیر المدرســة االبتدائ�ــة مــن وجهــة نظــر 2011الخل�فــاوي، عمــاد. (

ترجاعه م اســتــمجلــة اإلشــراف التر�ــوي مـدیري ومــدیرات المــدارس االبتدائ�ــة فــي محافظــة القادســ�ة، 
 www.karim-alwaili.com/mag/02/tafeil.htm: من الرا�ط 1/11/2019في 

 توثیق غیر المطبوعات-را�عا 
 خطاب أو محاضرة  -

ــامق).  ــود غـ ــط أسـ ــرة (�خـ ــوان المحاضـ ــهر والیـــوم). عنـ ــنة، والشـ ــم األول. (السـ ــر، االسـ ــم األخیـ االسـ
 [معلومات توض�ح�ة]. المدینة، دولة.
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 مثال:
 مقرر اإلدارة التر�و�ة، برنامج   محاضرة (الدافع�ة والتحفیز)). 19، ا�ار 2018ره، معن. (ع�اص

 ماجستیر اإلدارة التر�و�ة. جامعة جرش. جرش، االردن.        
 عمل فني  -

 الفنان. (التار�خ). عنوان اإلنتاج (�خط أسود غامق). (لوحة ز�ت�ة). المدینة، المكان.
 مثال:

 . (لوحة ز�ت�ة). متحف العاصمة. عمان، األردن. الكتاتیب. )2007محمد، عمر. (
 
 

 توثیق المراجع األجنب�ة 
یت�ع في �تا�ة المراجع األجنب�ة األسلوب نفسه الموضح في �تا�ة قائمة المراجع العر��ة، و�ل�ك 

 أختي الطال�ة عرضا ل�عض النماذج في �تا�ة المراجع األجنب�ة:  –أخي الطالب 
Books: 
Gall, M., Borg, W. & Gall, J. (1996). Educational research: An 

introduction. Sixth Ed. New York: Longman.   
Journals: 
• Citing articles in journals with continuous pagination:  
Bean, J., & Kuhn, 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),  

• Citing articles in journals with non-continuous pagination: 
Bamberger, J., & Banger, A. (1996).  Research designs and statistical 

techniques used in the Journal of Learning Disability, 1989-1993. 
Journal of Learning Disability, 29, Citing articles in monthly 
periodicals: 

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

• Citing articles in weekly periodicals  
Kauffmann, S. (1993, October 18). On films: Class-consciousness. The New 

Republic, p.30.  
• Newspaper articles  
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 
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information analyses, AR. (ERIC Document Reproduction Service No. 
ED298138)  

Dissertations: 
• Unpublished Thesis or Dissertation:  
Alaskan, 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.  

• Dissertation obtained from Dissertation Abstracts International (DAI):  
Al Kithira, 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: 

Stealer, 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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 المالحق قائمة القسم الرابع:

 ومعنونه رقما متسلسال وتعطى الرسالة، متن في  إلیها و�شار المراجع م�اشرة، قائمة �عد  المالحق تأتي

 .مضمونها حسب 

 : مثال على ذلك

 ) 2الملحق (
 االست�انة �صورتها األول�ة                               

 تحك�م است�انة)(                     رشــــــــــــــــــــــــجامعة ج
 كل�ة العلوم التر�و�ة 
 قسم اإلدارة التر�و�ة

ة:..........................................................السالم عل�كم ورحمة  /ة الفاضل/الد�تور
 هللا و�ر�اته 

ال�احثة �إجراء دراسة ضمن متطل�ات الحصول على درجة الماجستیر       التر��ة تخصص    تقوم  في 
  ). ........................................................................اإلدارة التر�و�ة �عنوان (

أداة        إثراء  أتطلع لمساهمتكم في  فإني  المجال،  أتوسمه ف�كم من خبرة في هذا  لما  ونظرا 
ودرجة وضوح ص�اغة الع�ارة ودقتها، ودرجة    الدراسة، واالستفادة من آرائكم حول �ل فقرة من الفقرات 

 مالءمتها للموضوع الذي تق�سه واقتراح الص�اغة المناس�ة وتقد�م أي مالحظات أخرى حول االست�انة.  
 والتقدیر،وتفضلوا �قبول فائق االحترام 

 ة /ال�احث                                                                                     
 معلومات المحكم:  

 التخصص الدقیق  الجامعة الرت�ة األكاد�م�ة االسم 
    
 
 

 :  ألفراد عینة الدراسةالجزء األول: الب�انات األول�ة 
 (  ) ذ�ر                            (  ) أنثى .             الجنس:  _

 ) سنوات فأكثر.10) سنوات      (  ) (10(  ) من سنة إلى  (       الخبرة:_ سنوات 
 _ المؤهل العلمي:       (  ) �كالور�وس فأقل              (  ) أعلى من �كالور�وس . 

 ممارسة مدیري المدارس لتحفیز المعلمین   قرات تبین درجة�شتمل على مجموعة من الف  الثاني:الجزء 
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 مالحظات  االنتماء للمجال  الصیاغة الــــفقـــرة الرقم 
 ال تنتمي  تنتمي غیر واضحة واضحة

1  .........................................      

2  .........................................      

3  .........................................      

4  .........................................      

5  .........................................      

6  .........................................      

7  .........................................      

8  .........................................      

9  .........................................      

10  .........................................      
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 واالشكال  الجداول 
جداول �عض  �كون  ور�ما الرسالة، فصول  فتتخلل واألشكال  للجداول �النس�ة  عدم  �فضل المالحق 

 متسلسال،  رقما وتعطى المتن  في الجداول تظهر مثال. اإلحصائ�ة  كالجداول الرسالة متن في وضعها

 :التالي المثال في كما فوق الجدول �ظهر ) غامق �خط (انو�عنو 

)1جدول (  
 توز�ع أفراد عینة الدراسة حسب متغیراتها 

 النس�ة المئو�ة التكرار الفئات المتغیر 

 %.... .......  ذ�ر الجنس
%.... .......  أنثى   

%.... .......  سنوات 10أقل من   سنوات الخبرة  

%.... .......  سنوات فأكثر 10   

%.... .......  �كالور�وس فأقل المؤهل العلمي  

%.... .......  أعلى من �كالور�وس   

 %  100.0 .......  المجموع 

 

 الجامع�ة  ال�حوث والرسائل كتا�ة في استخدامها �مكن  األشكال من عدة أنواع فهناك األشكال أما       

 مثل متسلسال، رقما األشكال وتعطى  .االنتشار وأشكال �ةالب�ان والخطوط والصور الب�ان�ة كالرسومات 

 .الشكل تحت  �ظهر) غامق �خط (و�عنوان الجداول،
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 داخل المتن  التوثیق
  American (APA)( النفس، لعلم األمریكیة الجمعیة نظام جرش جامعة تعتمد         

Psychological Association(  النظام لھذا األساسیة القواعد  یلي یماوف  انتشارا واألوسع األحدث 

 : الرسالة متن داخل للتوثیق توضیحیة أمثلة مع

 االقت�اس   طرق توثیق
 نتناول هنا ��ف�ة توثیق االقت�اسات في متن ال�حث. 

 توثیق اقت�اس لمؤلف معروف وتار�خ معروف: •
لــف، التــار�خ"، فیــذ�ر االســم األخیــر للمؤلـــف یت�ــع عنــد االقت�ــاس فــي مــتن ال�حــث طر�قـــة "المؤ 
 وتار�خ النشر فقط، و�مكن ص�اغة ذلك في ثالثة أسالیب:

 مثال:
 ) أن أداء المعلمین...6،  2019ذ�ر الع�اصره ( -
 ). 2019في دراسة حدیثة بینت ان أداء المعلمین.... (الع�اصره، -
 )، ذ�ر الع�اصره أن أداء المعلمین... 2019في عام (  -

  *توثیق اقت�اس لمؤلف غیر معروف وتار�خ معروف:
إذا �ان المؤلف غیر معروف في حین أن التار�خ معروف، �ما هي الحال فـي المعلومـات الصـادرة     

عـــن صـــفحة إلكترون�ـــة، �مكـــن اســـتخدام العنـــوان �اختصـــار داخـــل عالمـــات تنصـــ�ص عوضـــا عـــن اســـم 
 المؤلف:

 مثال:
 ) APA ،"2018أجر�ت دراسة مماثلة في تدر�ب الطالب على �تا�ة ال�حث العلمي ("استخدام   وقد    

 توثیق اقت�اس لمؤلف وتار�خ غیر معروفین:  •
إذا �ــان المؤلــف غیــر معــروف والتــار�خ أ�ضــا غیــر معــروف، �مــا هــي الحــال فــي المعلومــات 

تخدام العنـوان �اختصـار داخـل عالمـات تنصـ�ص عوضـا عـن الصادرة عن صفحة إلكترون�ة، �مكـن اسـ
 اسم المؤلف و�عدها �كتب د.ت. (أي بدون تار�خ):

 مثال:
("النموذج   �النموذج  أفضل  یتعلمون  أنهم  تبین  الطالب،  �حوث  تناولت  أخرى  دراسة  وفي 

 "، د.ت.) APAو
 ي:و�تم ذلك وفق أسالیب متعددة �ما یلتوثیق اقت�اس حرفي:  •

) وخاصة إذا �ان APA"الطالب �جدون صعو�ة في �تا�ة المراجع وفق أسلوب ( -
 ). 12،  2018هذا یتم للمرة األولى " (الع�اصره، 



 

39 | P a g e  
 

   )، فإن "الطالب �جدون صعو�ة في �تا�ة 2018وحسب رأي الع�اصره ( -      
 األولى"   )، وخاصة إذا �ان هذا یتم للمرةAPAالمراجع وفق أسلوب (      
 ).12(ص       
 ) أن " الطالب �جدون صعو�ة في �تا�ة  12،  2018وذ�ر الع�اصره (-     

 ) وخاصة إذا �ان هذا یتم للمرة األولى" APAالمراجع وفق أسلوب (       
 توثیق اقت�اس حرفي أطول من أر�عین �لمة:  •

أر�عین �لمة في فقرة خاصة دون اسـتخدام عالمـات  یوضع االقت�اس الحرفي إذا �ان أطول من
 التنص�ص، وذلك �عد خمس مسافات من الهامش األصلي األ�من للمتن. 

 
 مثال:

) مـن توضـ�ح حـول تعلـم المفـاه�م والمعلومـات حـین 2017و�تفق ال�احث مع ما ذ�ره الع�اصـره (      
 قال:

تعلم المفاه�م تأثیرها على عمل�ـة التـدر�س. فمسـتوى وال شك أن للشواهد المتوافرة لدینا عن ��ف�ة       
التصــور یتوقــف علــى التعلــ�م والخبــرة بدرجــة أكبــر مــن توقفــه علــى الــذ�اء. ومســتوى المفهــوم عنــد 
طفل معین یتناسب مع عدد الخبرات التي مر بها وأنواعها ف�ما یتصل بهذا المفهوم، وعلى سبیل 

ــن أن  ــة �مكـ ــن األمانـ ــل عـ ــوم الطفـ ــال مفهـ ــف المثـ ــن المواقـ ــدد مـ ــي عـ ــا فـ ــلو�ا أمینـ ــو إذا رأى سـ ینمـ
 ).4المختلفة المتنوعة (ص 

 ).2016وهذا الموقف قد تم تأكیده أ�ضا من خالل دراسة تجر�ب�ة أعدها الصرایرة (    
   توثیق اقت�اس ألكثر من مؤلف: •

خیـــر لهمـــا �لمـــا ورد اقت�ـــاس إذا �ـــان االقت�ـــاس مـــن مصـــدر ألفـــه اثنـــان فیـــذ�ر االســـم األ -
 عنهما.

أما إذا �ان االقت�اس عن عمل لثالثة أو ألر�عة أو لخمسـة مـؤلفین فیـذ�ر االسـم األخیـر  -
 للجم�ع عند أول اقت�اس ثم �كتفي بذ�ر االسم األخیر لألول مع �لمة (وآخرون).

ول مـع �لمـة أما إذا �ان االقت�اس عن عمل لستة مؤلفین ف�كتفي بذ�ر االسم األخیر لـأل -
 (وآخرون).   

 مثال: 
 ): proposal Research*خطة ال�حث (

التخط�ط لل�حث أش�ه ما �كون �ـالتخط�ط الهندسـي یتطلـب تصـورًا واضـحًا للتنظـ�م الكلـي       
للبنــاء، و�تــرجم ذلــك فــي خر�طــة �كــل التفصــیالت الدق�قــة، و�ــذلك ال�حــث �حتــاج قبــل الق�ــام �ــه 
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التــي تعـــرف �خطـــة ال�حـــث القابلــة للتعـــدیل والتغییـــر حتـــى تأخـــذ  لمثــل هـــذه الخر�طـــة التفصـــیل�ة
فــي �ثیــر مــن الجامعــات �الجامعــة جــرش فــي االردن �عــد -غال�ــاً -شــكلها النهــائي و�ــتم إقرارهــا

مناقشة عامة �حضرها مجموعة من الخبراء والمتخصصین وطالب الدراسات العل�ا تعرف �اسم 
 ). 2017رة، والصرایرة، الحوامدة،) (الع�اصseminarحلقة ال�حث أو السمنار (

تقر�ر واف �عطي ال�احث صـورة  ") �أنها3، 2017خطة ال�حث عرفها الع�اصرة وزماله (     
واف�ــة عــن مشــكلة �حثــه �مــا �عطــي القــارئ صــورة مماثلــة عــن مشــكلة ال�حــث. وتعــد عــادة �عــد 

كلة، و�عــد اطالعــه الدراســات المســح�ة التــي �جر�هــا ال�احــث فــي المجــال الــذي اختــار منــه المشــ
 على الدراسات السا�قة التي تناولت هذا المجال". 

ــال       ــد العـــ ــا عبـــ ــي (و�عرفهـــ ــرون (2017ومرســـ ــرة واخـــ ــي الع�اصـــ ــا: " 4، 2018) فـــ ) �أنهـــ
التخطــ�ط العــام المبــدئي لل�حــث إذ یرســم ال�احــث اله�كــل العــام لــه، و�حــدد معالمــه، و�ضــع أطــره 

 .واءالخارج�ة وهي �خارطة البناء سواء �س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االقت�اس  وعالمات عالمات الترق�م 

لعالمات الترق�م وعالمات االقت�اس دالالٌت مهمَّة على معاٍن مقصودة، وعلى ال�احث الذي �سعى      
القارئ  القارئ أن یهتمَّ جیِّدًا بهذه العالمات؛ فهي تساعد  القراءة والتفهُّم من  إلى أن �كوَن �حثه سهَل 

إلى المعنى الحق�قيِّ المراد، ولذلك فإنَّ عالمات الترق�م ال تستخدم تلقائّ�ًا دون فهٍم لما  على الوصول  
 وضعت لـه، من تلك األهم�َّة ومن هذا المفهوم �حسن إیراد عالمات الترق�م و��ف�َّة استخدامها.
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 ( . ) وتستخدم في الحاالت التال�ة:  النقطة
 المستوف�ة مكمِّالتها اللفظ�َّة. في نها�ة الجملة التامَّة المعنى،  -  
 عند انتهاء الكالم وانقضائه. -  

 ( ، ) وتستخدم في الحاالت التال�ة:  الفاصلة
 بین الجمل المتعاطفة.  -  
  بین الجملتین المرت�طتین في المعنى واإلعراب. -  
 بین الكلمات المترادفة في الجملة. -  
 رط. بین الشرط والجزاء إذا طالت جملة الش -  
 بین القسم الجواب إذا طالت جملة القسم. -  
 �عد المنادى في الجملـة.  -  
 بین المعلومات البیبلوغراف�َّة حین تدو�ن المصادر. -  
 ).8،  5 ،2016(الع�اصره،  بین أرقام صفحات نّصِ مقت�س في حالة عدم تتا�عها  -  

 ( ؛ ) وتستخدم في الحاالت التال�ة:  الفاصلة المنقوطة
 �عد جملٍة ما �عدها سبٌب فیها. -  
 بین الجملتین المرت�طتین في المعنى دون اإلعراب.  -  
 بین مصدر�ن القت�اس واحد. -  

 ( : ) وتستخدم في الحاالت التال�ة: النقطتان المترادفتان
 بین لفظ القول والكالم المقول. -   
 بین الشيء وأقسامه وأنواعه. -   
ح قاعدة. �عد �لمة مثل وقبل -     األمثلة التي توضِّ
 �عد العناو�ن الفرع�َّة والجانب�َّة.  -   
 �عد التفر�ع �أولى وثان�ًا وثالثًا.  -   

 ( ؟ ) وتستخدم في الحاالت التال�ة:  عالمة االستفهام
 �عد الجمل االستفهام�َّة سواء أكانت أداة االستفهام ظاهرة أم مقدَّرة.  -   
 على شكِّ في رقم أو �لمة أو خبر.  بین القوسین للداللة -   

 ( ! ) وتستخدم في الحاالت التال�ة:   عالمة التعجُّب أو االنفعال
ف.  -     �عد الجمل التي �عبَّر بها عن فرح أو حزن أو تعجُّب أو استغاثة أو تأسُّ

 ) وتستخدم في الحاالت التال�ة:  -(  الشرطة
 استغني عن تكرار اسمیهما.  في أول السطر في حالة المحاورة بین اثنین -   
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 بین العدد والمعدود إذا وقعا تفر�عًا أو تعدادًا �األرقام في أول السطر. -   
 قبل معدودات غیر مرقَّمة بدأت بها األسطر �تعداد حاالت عالمات الترق�م.  -   
 بین أرقام صفحات نّصٍ مقت�س في حالة تتا�عها.  -   

 لحاالت التال�ة: ) وتستخدم في ا-...  -(  الشرطتان
 لفصل الجمل أو الكلمات االعتراض�َّة لیتَّصل ما قبلها �ما �عدها. -   

 ( "...." ) وتستخدم في الحاالت التال�ة: عالمة التنص�ص
 یوضع بینهما النصُّ المقت�س م�اشرة، أي المنقول حرفّ�ًا. -   

 (   ) وتستخدم في الحاالت التال�ة:  القوسان
 الب�انات البیبلیوغراف�ة لمصدر االقت�اس داخل متن ال�حث.  توضع بینهما -   
 توضع بینهما معاني الع�ارات والجمل المراد توض�حها داخل متن ال�حث.  -   
 توضع حول تار�خ النشر في قائمة المصادر. -   
 توضع حول عالمة االستفهام الدالة على الشكِّ في رقم أو خبر أو �لمة.  -   

 ( .... ) وتستخدم في الحاالت التال�ة:  النقط األفق�َّة
 للداللة على أنَّ هناك حذفًا في النّصِ المقت�س اقت�اسًا م�اشرًا أي حرفّ�ًا.  -   
 لالختصار وعدم التكرار �عد جملة أو جمل. -   
 بدًال من �لمة (إلخ) في س�اق الحدیث عن شيٍء ما.  -   
  القارئ على التفكیر. تال�ًة الجمل التي تحمل معاني أخرى لحثِّ  -   
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