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  )التجريبياملنهج (منوذج كتابة دراسة علمية 
  طمحد بن محود السوا. د

  جبامعة الطائفاملشارك اإلجنليزية اللغة  أستاذ املناهج وطرق تدريس
)Twitter: @HamadAlsowat(  

  عنوان الدراسة
 .يبني العنوان جمال الدراسة بشكل واضح -١
 .متغريات الدراسةيبني العنوان العالقة بني  -٢
 .يكون العنوان واضحًا ودقيقا بدون اختصارات -٣
 .على عبارات ميكن تضمينها يف حدود الدراسة حيتويال  -٤

  :مثال
  الثانويةيف تنمية مهارات الكتابة باللغة اإلجنليزية لدى طالب املرحلة  الصف املقلوبفاعلية 

  مقدمة الدراسة وأبعادها: الفصل األول
  مقدمة الدراسة

من العام إىل اخلاص، وتبدأ املقدمة باملتغري التابع الذي تسعى الدارسة ملعاجلته وجماهلا موضوع الدراسة عرض املقدمة ت -
ويتم عرض أمهية دراسة املوضوع بشكل واضح، وأسباب اختيار هذا  .بدون إبراز مشكلة البحث يف هذا اجلزء

 .مهية دراسة املتغري التابع، مع دعم ذلك باالستشهادات والدراسات اليت توضح أاملوضوع بصورة دقيقة
 .بنفس الطريقة السابقة) إن وجد(يتم عرض املتغري التابع  -
غري التابع بصورة واضحة مع دعم ذلك مث يتم عرض املتغري املستقل الذي سوف يتبناه الباحث حلل مشكلة املت -

باالستشهادات والدراسات اليت توضح فاعلية املتغري املستقل يف جمال قريب من جمال الدراسة، وكذلك توصيات 
 .كحل ملشكلة الدراسة  الدراسات السابقة واملؤمترات حول أمهية وفاعلية توظيف املتغري املستقل

 .، حىت ال يتكرر ذلك يف مشكلة الدراسةشكلة الدراسةيف هذا اجلزء ال يتم التطرق مل -
د(د عرض املقدمة قول الباحث طاء الشائعة بعمن األخ - )  املستقلاملتغري(فاعلية  الكشف عنإىل هذه الدراسة ف و

  .ذلك الحقا، ويؤجل ) التابعاملتغري(على 
  وتساؤالتها الدراسةمشكلة 

ات السابقة اليت توضح عرض مشكلة الدراسة بشكل مباشر، ودعم ذلك باالستشهادات والدراس يتم يف هذا اجلزء -
 .لدراستهاوجود مشكلة فعلية، وأن هناك حاجة ملحة 

ا دراسة استطالعيةبإضافة نتيجة ميكن للباحث تدعيم ذلك  - بقة يف حتديد يف حال عدم كفاية الدراسات السا يقوم 
 .املشكلة بشكل دقيق

اية مشكلة الدراسة حيدد الباحث مشكلة الدراسة حتديدا دقيقًا مثل و  - وتتحدد مشكلة الدراسة يف ضعف طالب (يف 
 :هذه املشكلة تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التايليف مهارات الكتابة، وملعاحلة  ةيو ناثلااملرحلة 
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 .اسة الرئيس بشكل دقيقيتم عرض سؤال الدر  -
 .يتم عرض األسئلة الفرعية بتسلسل منطقي حبيث تؤدي اإلجابة عنها إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس -
 ).أسئلة الدراسة(ميكن فصل سؤال الدراسة وأسئلتها الفرعية عن مشكلة الدراسة حتت عنوان  -
 .للباحث أيضا اجلمع بني األسئلة والفرضيات ميكن -
  .أيضا االستغناء عن أسئلة الدراسة وكتابة فروض الدراسة إذا مل يكن هناك أسئلة وصفية كما ميكن للباحث -

  الدراسة فروض
 .تب الباحث فروض الدراسة بتسلسل منطقييك -
 .جيب أن تغطي الفروض مجيع جوانب الدراسة -
ا صفرية أم موجهة -  .جيب أن تتسم الفروض باملنطقية من حيث كو
  .جيب أن تكون الفروض غري مركبة ويعاجل كل فرض جانب واحد فقط -

  الدراسة أهداف
ايعرض الباحث أهداف الدراسة بشكل متسلسل حسب أسئلة  -  .الدراسة أو فرضيا
 .جيب أن تغطي األهداف كل جوانب الدراسة -
 .ال تضاف أي أهداف خارج نطاق الدراسة -
 من أجل إجياد حلول ملشكلة الدراسة؟ سيقوم به الباحث ما الذي؛ أي )ماذا؟(تكون األهداف إجابة عن السؤال  -
  .ائج اليت تغطي هذه األهدافيتأكد الباحث من ارتباط األهداف باألسئلة وبالتايل عرض النت  -

  الدراسة أهمية
 .جيب عدم اخللط بني أهداف الدراسة وأمهيتها -

ذه الدراسة ومن )ملاذا؟(أمهية الدراسة بشكل دقيق وجتيب عن السؤال يعرض الباحث  - ؛ أي ملاذا يقوم الباحث 
 يستفيد منها؟س

 .ألمهية النظرية يف بعض احلاالتاألمهية النظرية والتطبيقية للدراسة، وميكن االكتفاء با الباحث حيدد -
 .يذكر الباحث اجلهات املستفيدة من هذه الدراسة بشكل منطقي ودقيق -
ا؛ حبيث  -   .أمهية الدراسة وال تغفلهاالتوصيات  تتناوليربط الباحث الحقا بني أمهية دراسته وتوصيا

  الدراسة حدود
 .يذكر الباحث احملددات اليت لن تتجازوها دراسته -
 .يتم ذلك من خالل عرض احملددات املوضوعية واملكانية والزمانية للدراسة -

 .وان الدراسةجيب أن تتناسب احملددات املوضوعية مع موضوع الدراسة وال خترج عنه، وتفصل ما كان جممال يف عن -

يتم ذكر ذلك   ،عجز دراسته عن تناول بعض العناصرخارج هذه احلدود أو  هتمالحظة الباحث لنتائج يف دراسعند  -
  .كمقرتحات لدراسات مستقبلية
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  الدراسة مصطلحات
 .يعرف الباحث املصطلحات املهمة يف دراسته ويلتزم بذكرها وتوحيدها يف مجيع أجزاء الدراسة -
 .ميكن للباحث تعريف بعض املصطلحات حىت وإن مل ترد يف العنوان بشرط أمهية هذه املصطلحات -
 .لغويا إذا دعت احلاجة لذلكصطلحات ميكن للباحث تعريف بعض امل -
 .لكل مصطلح أو أكثراصطالحيا يورد الباحث تعريفا  -
  .يعرف الباحث كل املصطلحات تعريفا إجرائيا بشرط بناء التعريف اإلجرائي يف ضوء التعريفات االصطالحية -

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
املستقل البدء يف الدراسات التجريبية باملتغري جلزء األدب السابق بصورة مستلسلة، ويفضل ض الباحث يف هذا ايعر  -

 .ألنه ميثل احلل ملشكلة الدراسة
 .وافيا بال إسهاب ممل أو اختصار خمليعرض الباحث كل املتغريات عرضا  -
 .يلتزم الباحث بالتوثيق العلمي الصحيح يف اإلطار النظري والدراسات السابقة -
تفضل االقتباسات غري املباشرة، وال يتم االقتباس املباشر إال يف الضرورة مثل التعريفات أو العبارات اليت ال ميكن  -

 .إعادة صياغتها
ة اليت ذكرها يف موضوع واحد، جيب على الباحث عدم تكرار عند عرض رأي أكثر من باحث  - النقاط املتشا

ة وإضافة  النقاط الباحثون، والقيام بتلخيص تلك النقاط ومجع االختالفات بينهم وبعد ذلك وضع أمساء كل املشتا
 .الباحثيني بعد االنتهاء من االقتباس

 .ذلك بشكل يوضح فهمه ملوضوع حبثهقدا لكل ما يكتب ويفند األراء ويبني جيب أن يكون الباحث نا -
 .عند احلاجة إىل التعليق على بعض أجزاء اإلطار النظري يقوم الباحث بذلك بصورة تلخص ما سبق ذكره -
كار شخصية الباحث ال تعين طرح رأيه سواء باالتفاق أو االختالف، ولكنها تعين الكتابة النقدية، وترتيب األف -

 .والتلخيص املناسب والتعليق الناقد حول ما يكتب
لنظري أو ب أن تكون الدراسات السابقة مرتبطة مبوضوع الدراسة ارتباطا وثيقا ويستفاد منها سواء يف كتابة اإلطار اجي -

 .بناء األدوات أو يف مناقشة النتائج
أو (السابقة عن اإلطار النظري، جيب على الباحث ترتيب الدراسات من األقدم لألحدث عند فصل الدراسات  -

ا وأبرز ما توصلت إليه من نتائج )العكس ، وعرضها بصورة واحدة من حيث ذكر هدف الدراسة وعينتها وأدوا
 .متعلقة بالدراسة

ل شك الباحث يف جودة الدراسة جيب ال يكتفى بنسخ ولصق الدراسات بدون قراءة نقدية للدراسة كاملة، ويف حا -
 .عليها إمهاهلا

ستسد دراسته هذه  وكيف من هذه الدراسات دراستهبني الباحث بعد عرض الدراسات الفجوة البحثية وموقع ي -
 .....واختلفت مع... فضل اإلطالة يف موضوع اتفقت الدراسة مع الفجوة البحثية، وال ي

ا أو نتائجها ض الباحث أوجه االستفادة من دراستهيعر  -  .سواء يف أسئلتها أو منهجها أو أدوا
 ميكن للباحث تبين االجتاه الثاين وهو دمج الدراسات السابقة مع اإلطار النظري، ويتم ذلك من خالل عرض نتائج -

 .بصورة جيدةيف اإلطار النظري ونقد ذلك  واضع املناسبةالدراسات السابقة مدجمة يف امل
  .ربط أجزاء اإلطار النظري ببعض وذلك من خالل ختصيص جزء يربط املتغري املستقل بالتابع جيب -
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  منهجية الدراسة: الثالثالفصل 
دف الدراسة -  .يبدأ الباحث بتمهيد خمتصر عن مكونات هذا الفصل مبتدئا 
 .منهجية الدراسة والتصميم التجرييب الذي سوف يستخدمه مع التربير الباحثحيدد  -
 .وتوزيعها على جمموعات الدراسة يذكر الباحث جمتمع الدراسة وعينتها وكيفية اختيار العينة وخصائصها -
 .يعرض الباحث متغريات الدراسة املستقلة والتابعة، وحيدد املتغريات الدخيلة -
موعتني التجريبية والضابطة يبني الباحث التكافؤ القبلي - وميكن االستغناء عن ذلك عند (يف املتغريات التابعة  بني ا

  ).استخدام اختبار إحصائية للتغاير مثل انكوفا أو مانكوفا
صها حيث هدفها ومصادر بنائها وخطوات بنائها، والتأكد من خصائ الدراسة، من) أدوات(الباحث أداة  يعرض -

 ..).الصدق، الثبات، معامالت التمييز، معامالت الصعوبة اخل(السيكومرتية 
ا وعدم تأجيل فردا من جمتمع الدراسة وخارج عينته) ٣٠(عينة استطالعية حبدود على ) األدوات(ب تطبيق األداة جي -

 .العينة األساسية الحتمال وجود خلل يف األداة يصعب تدراكه بعد التطبيق بعد التطبيق علىحسابه من خالل ذلك 
، وحيدد كيفية التأكد من صدقها )مثل دليل املعلم ، دليل الطالب أو أوراق العمل(ض الباحث املواد البحثية عر ي -

 .ومناسبتها للدراسة
  .بعرض األساليب اإلحصائية املستخدمة يف دراستهخيتم الباحث هذا اجلزء  -

  وتفسريها ومناقشتها الدراسة نتائج: الرابعالفصل 
 .الباحث يف هذا اجلزء نتائج الدراسة مرتبة حسب ورودها يف أسئلة أو فروض الدراسةيعرض  -
لعرض النتائج بصورة والتعليق على مجيع اجلداول ، )إن دعت احلاجة(واألشكال جيب استخدام اجلداول املناسبة  -

 ).أي عدم تكرار معلومات اجلدول بنفس الطريقة(خمتلفة عن ما ورد يف اجلداول 
 .يفضل االكتفاء بعرض النتائج حتت اجلداول وتفسري ومناقشة النتائج حتت عنوان مستقل -
يتم تفسري النتائج بناء على ما توصل إليه الباحث يف دراسته وعدم اخلروج عن ذلك، ويوضح بشكل دقيق كيفية  -

 ). املستقلاملتغري(حصول هذا النتائج استنادا ملا مت استخدامه من طرق أو اسرتاتيجيات تدريسية 
 .ال جيوز للباحث أن يفسري أي نتيجه اعتمادا على الظنون أو التوقعات -
من خالل ربطها بنتائج الدراسات السابقة اتفاقا أو اختالفا والتعليق بشكل نقدي على  نتائج دراستهيناقش الباحث  -

  .ذلك
 .باحث كل نتيجة بصورة مكتملة ووافية وعدم االقتصار على التفسري واملناقشة العامةناقش اليفسر ويجيب أن  -
جيب أن يعطى حقه من األمهية، حيث يالحظ يظهر اجلزء اخلاص بالتفسري واملناقشة فهم الباحث لدراسته، ولذلك  -

ذا اجلزء واختصاره قلة اهتمام بع   .عبارات عامة إنشائية ال صلة هلا بنتائج دراستهيف ض الباحثني 
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  التوصيات واملقرتحاتو الدراسة نتائجملخص : اخلامسالفصل 
 .بدأ الباحث هذا احلزء بعرض أبرز ما توصلت إليه دراسته من نتائج مرتبة حسب أسئلة أو فروض الدراسةي -
 .بنية على نتائج الدراسة، واليت تساهم يف حل مشكلة الدراسةامليعرض الباحث بعد ذلك التوصيات  -
 .ب أن تكون مجيع التوصيات مرتبطة بنتائج الدراسة ارتباطا وثيقاجي -
 .جيب أن تصاغ التوصيات بعبارات دقيقة وأن تكون متسقة مع نتائج الدراسة -
 .جيب صياغة التوصيات بشكل عملي قابل للتطبيق واالبتعاد عن العبارات الفضفاضة -
 .جيب على الباحث حتديد اآلليات الالزمة لتنفيذ هذه التوصيات -
 .هاتجيب عل الباحث جتنب التوصيات العامة اليت ميكن للجميع كتاب -
 .جتنب التوصية بإجراءات قائمة فعليالى الباحث ع -
، أو اجلوانب بعد ذلك، يذكر الباحث املقرتحات لدراسات مستقبلية تغطي اجلوانب اليت كانت خارج حدود الدراسة -

 .اليت ظهرت للباحث أثتاء إجراء دراسته
 .ا سابقاجيب على الباحث التأكد من أن هذه املقرتحات مل يتم دراسته -
  .على الباحث صياغة املقرتحات البحثية بصورة دقيقة، فهي متثل نقطة البدء للباحثني القادمني -

  املراجع
 ).APA7(على الباحث سرد مجيع املراجع اليت مت استخدامها يف منت الدراسة باستخدام  -
من حيث اسم الباحث أو  مع ما ذكر يف منت الدراسةاملراجع بصورة دقيقة قائمة على الباحث التأكد من تطابق  -

 .تاريخ املرجع
 .املراجع والعكسقائمة  منمراجع يف املنت وسقوطها وجود عدم على الباحث التأكد من  -
 .ال يتم ترقيم املراجع يف قائمة املراجع -
جع ودراسات سابقة ومواقع الكرتونية بل تدمج يف قائمة واحدة، وبعد االنتهاء من املراجع إىل مراال تفصل قائمة  -

  .املراجع العربية تسرد املراجع األجنبية

  املالحق
 .حسب ورودها يف منت الدراسةومنطقيا ترتب املالحق يف قائمة املالحق ترتيبا متسلسال  -
  .اخل ) ...٢(و ) ١(بدءًا بالرقم  منتيف  املالحقجيب على الباحث ترقيم  -
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  ص الدراسةمستخل
 .على الباحث كتابة مستخلص الدراسة بعناية فهو الواجهة اليت يتم الدخول من خالهلا للدراسة -
 .ةكلم) ٣٠٠-٢٠٠(أن يكون املستخلص حبدود  يفضل -
ا وأبرز النتائججيب أن يشتمل املستخلص على هدف الدراسة وعينتها  -  .ومنهجيتها وأدو
اية امللخص توضع مخس كلمات حبد أقصى ككلمات داللية تساعد على ظهور حبثك يف قواعد البيانات -  .يف 
ومت الدراسة، واالكتفاء باإلشارة إىل أنه متت مناقشة النتائج  يفضل عدم كتابة التوصيات واملقرتحات يف مستخلص -

 .عرض بعض التوصيات واملقرتحات
، وأن حيتوى على نفس العناصر، وخيتم جيب أن يطابق املستخلص باللغة اإلجنليزية مستخلص الدراسة باللغة العربية -

  .خبمس كلمات داللية مطابقة للنسخة العربية
 


