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  الملخص:

وهي ترمز الى الحروف األولـى  IMRAD( امراد) ية )البحوث( على وفق طريقة تعرف بـحضر معظم األوراق العلمت  
 :لكمات

 Introduction.............. ...........( I)المقدمة                
 Materials and Methods.......... ( M)ات االجراءات واألدو 

 Results....... ........................( R)النتائج                 
 And............... ....................( A)و                        

 Discussion ..... ......................( D)المناقشة               
واالوــزال الموقــود  مــء . ي او تشــير الــى  ــيطة او طريقــة اكنــر مــء كو لــا اوــرال كامــ  لع ــاويء البحــثوهــي بــتلن تع ــ

، كمـا اء بعـ  الموتاحيـة والملصـو واالمـت تاوات الع ـواء وسمـمال البـاحنوء والكلمـات :هـيوالتي لم ترد في اعـه  ورقة البحث 
ة الدرامة في ضـول المعلومـات المتـوافر  للباحـث وعمة موا  وموضالمقدتشرح  ، إتوالمهحق والتقديرالبحوث قد تتضمء الشكر 

الـت  تو ـلت اليـ   تشير الـى مـافاما ال تائج  ،، في حيء اء األدوات واإلورالات تو ف كيف تم اورال الدراميةحو  الموضوع
  البحوث الممتقبلية. تشرح مع ى واهمية ال تائج وتوفر االقتراحات )التو يات( التوا الدرامة، في حيء إء الم اقشة 

 شر فيلا ومء الملم معرفـة عـدم البحث على وفق تعليمات ال شر للمولة التي ي و  الباحث الاء يقدم ويوب مهحظة 
سمــلوب موحــد او معيــار )قيــاة( لكتابــة البحــوث العلميــة للموــهت العالميــة او حتــى المحليــة، ات اء لكــ  مولــة امــلوبلا  ووــود

وبموــرد اء تصتــار مولــة معي ــة إلرمــا  درامــتن اليلــا فعليــن اء تتبــ  تعليمــات  ،البــاحنيء االلتــزام بلــا يوبــروالــت   ،الصــاو بلــا
للمولة )علما اء المولد يحتو  علـى موموعـة مـء اعـداد ويمكـء اء  مولدال شر في المولة والتي عاد  يمكء اء تودها في ك  

علــى موقعلــا  الممــتلدفةاد التعليمــات الصا ــة بال شــر للمولــة كمــا يمك ــن إيوــ .ت ــدر للمولــة اكنــر مــء مولــد واحــد فــي المــ ة(
 االلكترو ي.

فـي اق ـاع المولـة بوكرتـ  كو لـا  يحـاو  يقت   الباحـث سحيا ـا بم طـق تعليمـات المولـة وعليـ  اء ال وعلى ك  حا  قد ال
حريـة شص ـية للباحـث فـي ال شـر تعد ميامة صا ة بالمولة والح  يكوء ه ا باء يصتار )مولة سصرى لل شر فيلا(. ات تعد تلـن 

 .في المولة التي يراها م امبة ل 
م ـطل  يشـير الـى  مـط  ( وهـوIRMAD)في الوقت الحاضر معظم الموهت العلمية ت ظم  شرها على وفـق طريقـة 

 وهـــتا ال والتقـــدير مـــ  العلـــم وكمـــا امـــلو ا اء بعـــ  البحـــوث قـــد تحتـــو  علـــى مهحـــق والشـــكر ،او شـــك  سمـــلوب كتابتـــ  البحـــث
 يتعار  م  هتا األملوب كو   يعطي االطار العام بكتابة البحوث.

هــتا  (ANSI - American national standards instituteير )يوقــد اعتمــد المعلــد القــومي األمريكــي للمعــا
 معظم موهت البحوث في العالم. اصتيارمر  سصرى لي ب   (1979)نم عام  (1972)الم طل  ألو  مر  عام 
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 )عنوان البحث(: وانالعن
االتوا  المائد إت إء  الت  ي قرس سكنر مء غير  مء سوزال البحث االصرى،الوزل المميز مء البحث هو  إء ع واء البحث

 ت و  البحث يكوء بالتملم  اآلتي:في 
  وأخيرًا البحث كاماًل. –النتائج )االشكال والجداول(  –البحث   ملخص –عنوان البحث 
 (، وهتا يع ي:10:  1عدد القرال مء مقط  الى آصر في التملم  سعه  يق  ب مبة ) وفي المتومط فإء 

 (  سشصاو يقرسوء ع واء البحث واحد م لم فقط يقرس ملصو البحث.10إء مء بيء ك ) 
 (  10إء مء بيء ك.) ( سشصاو يقرسوء ملصو البحث واحد م لم فقط يقرس  تائج البحث )األشكا  والوداو 
   ( سشصاو يقرسوء  تائج البحث )األشكا  والوداو ( البحث واحد م لم فقط يقرس البحث كامًه.10)إء مء بيء ك 
 (  شصو يقرسوء الع واء.1000وبلتا فإء ك  شحو يقرس البحث كامًه يقابل ) 

عمليات تيء يعتمدوء على ب  المء قتيء يقرسوء محتويات المولة وسيضا يقرس مء قب  العلمال الباحنيء الاء الع واء 
البحث مء صه  م ادر نا وية )غير الموهت س  مواق  اصرى( واء يحتو  على الع واء وامم الباحث وقد تحتو  على 

في قاعد   تصزي  في فلارة الموضوعات او  كبير  لع واء البحث في إعاد  طبع وتظلر األهمية ال ،الملصو او قد ال تحتوي 
 التيء قد العلى وتب لي  في الدرامات األصرى )امتشلاد(، كما اء الع واء الويد يعم  المعلومات الببلوغرافية او قد يشار ا

 وقد يماعد الباحنيء ممتقبه على إيواد معلومات هامة. ،يقرسوء البحث في سحوا  سصرى
 :ان العنوان الجيد للبحث يجب ان

  (12)يزيد عء  قد تحدد ع واء البحث بما اليحو  على عدد قلي  مء الكلمات كلما امكء تلن، واء العديد مء الموهت 
 كلمة.

 .يكوء مل  الولم 
 .)يشرح محتويات البحث بدقة وعلى وو  التحديد )بشك  محدد 
 .يتو ب االصت ارات وال يغ والمصت رات 
 يتضمء س  فع . اء ال 
 ات بشأء، تحقيق... بع  المهحظات على )مهحظات حو ...، من  التأنيريحو  على كلمات ضعيوة  اء ال ... ،

 .....(تأنير ،....ـدرامة ل
 (، او ؟اصر تو ب الوم  من  )التدريب الرياضي ه  يحقق الممتحي  وبكهمكما في  حف االصبار،  يكوء براقاً  اء ال

 (.؟)التوال الكاح  ه  يمكء اء يوقف تدريب الهعب
 .يشير الى موضوع البحث ولية ال تائج 
 ة التي يتم ال شر فيلا )المولة الممتلدفة(.اء يتب  األملوب الموض  في المول 

اء يولب ا تباهلم وعلى وفق تلن  ووبوكما املو ا اء الع واء هو الت  يتم ت وح  بشك  مري  مء قب  القرال، لتا 
واضحة ومتمامكة كما يوب اصتيار الكلمات الم امبة التي تملط الضول على البحث بأكمل  قدر  موردات فا   يوب اء تكوء 

عء مراعا  امتعما  األممال  ، فضهً إلمكاء م  االصت ب ظر االعتبار ا لا متكوء ضمء الملص ات والولارة الحقاً ا
 والم طلحات الشائعة الى اق ى حد ممكء.

  بال شر ع د  شر البحث في المولة. قبول مهحظة: بع  الموهت تعم  على تنبيت تاريخ امتهم البحث وتاريخ 
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 (:Authors) حثونالبا -اسم الباحث 

ملموا بشك  فعلي في تصطيط وت ويـت البحـث، واء س  شـصو يوضـ  ستيء تب البحث هو الشصو او األشصاو الكا
يــتم  الو يــوء والممــاعدوء االصــروء فعــاد  مــا ، سمــافــي اوــرال البحــث فعليــاً  مــلمسضــمء البــاحنيء فيوــب عليــ  اء يكــوء قــد سمــم  

عــد االمــم ي   ل البــاحنيء يــتم بتملمــ  م طقــي  مــبة الــى سهميــة مشــاركتلم بالبحــث اتسمــما اء تنبيــت وتنبيــتلم فــي الشــكر والتقــدير.
فــي حــيء يــتم ترتيــب تملمــ  بــاقي   (Senior Author) األو  بالبحــث هــو كبيــر معــد  البحــث وبكــهم اصــر الباحــث األو 

 وقدر مشاركتلم في إتمام البحث. مبة الى سهميةالباحنيء  
فـي الموـهت العالميـة فـي  وهـتا األمـلوب لـم يعـد متبعـاً  ،لبـاحنيء علـى وفـق الحـروف االبوديـةكـاء يـتم ترتيـب ا مابقاً و 

مم المشرف الرئيمي كباحث سو  يلي  س، كما يتم تكر امم طالب الدرامات العليا في اطروحت  او رمالت  كباحث الحاضر الوقت
 ات الصا ة لهت ا  بلم لطر  المرامهت.نا ي م  وض  عهمة  ومة على سممال الباحنيء وادراج كافة المعلوم

كة ومنيـر  للوـد  وتـ د  الـى حـدوث مشـادات وصـرق ألصهقيـات المل ـة، ئاء تملم  وض  االمـم قـد تكـوء ممـالة  شـا
 ر على ادراج امـم  فـي البحـث كو ـ  مـدير للم ممـة او المصتبـر الـت  يوـرى فيـ  على مبي  المنا  فاء الشصو المت وت قد ي  

ومء او  تو ب تلـن فـاء معظـم الموـهت تطلـب دعمًا ل شر البحث، د يتم تكر امم شصو دوء علم  او موافقت  او ق ،البحث
  شر.الالموافقة ال لائية مء ك  باحث شارن بالبحث لطر  ادراج امم  وتلن قب  

اء العمـ  و ويوب مهحظة اء يكوء تكر سممال الباحنيء بشك  كام  ووافي وعدم االصت ار في االمم مـ  تكـر ع ـو 
 رقم الواكة( وعلى وفق سملوب المولة. -رقم اللاتف -البريد العاد  -وميل  االت ا  )البريد االلكترو ي

 
 (:Key Words)الكلمات المفتاحية 

هي الكلمات التي تكتب لتتم عء طريقيلا الولرمة والت و  عء طريق صدمة الملص ات عـء طريـق شـبكة اال تر يـت، 
فـي  الكترو يـاً  بحـث، الء كههمـا يـتم فلرمـتلم مـويتاً يوب اء ال تحتو  على الكلمات المووود  فـي ع ـواء ال والكلمات الموتاحية

 صدمة الملص ات واء الطاية مء تلن هو تو ب تكرار الكلمات.
كلمــات فــي حــيء اء الــبع  االصــر ال تمــم  بإدراولــا  (6)ومعظــم الموــهت تمــم  بعــدد كلمــات موتاحيــة ال يتوــاوز 

دراج ململة مء الكلمات بو ـولا كلمـات موتاحيـة، وعلـى كـ  حـا  بإعلى الملصو فقط، كما اء بع  الموهت تمم   وتعتمد
بالدرامــــة مــــ  تو ــــب الكلمــــات العامــــة )العموميــــة منــــ  التــــدريب، اإل ــــابات،  الموتاحيــــة يوــــب اء تكــــوء محــــدد  فــــاء الكلمــــات
كلمات بو ولا توقد وظيوتلا متكوء تات فائد  في عمليات البحث و ات ا لا كلمات عمومية بشك  كبير وموف لء  ،االصتبارات(
 موتاحية.
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  (:Abstract)الملخص 
اء ملصو البحث عبار  عء  مصة م طر  مء البحث، ويتكر المعلد الوط ي األمريكي ( Day 1988)يتكر 

مكء القرال مء تحديد لبحث الويد ي  باء ملصو ا (The American National Standards Institute) (1974عام ) للمعاير
 المحتوى األمامي للبحث بشك  مري  ودقيق، وبلتا فا   يمك لم مء فلم ه  ا لم بحاوة الى قرال  البحث بشك  كام  ام ال.

 ملمة ودا.ممألة وعلى وفق تلن تعد عملية كتابت  ملصو البحث بع اية 

 بدالً  الحقائق، وبكهم اصر يوب اء يعطي مء اء يكوء و وياً  ( بدالً )وازماً  اء ملصو البحث يوب اء يكوء محدداً 
 من  )حوالي، تقريبا..... وغيرها( . ،عء المحدوديات لشي ما

قرال  المقالة العلمية هي لـية كقـرال  الق ـة ، وألء اكنر مء البحث كامه ( مر 100ملصو البحث يقرس بمعد  ) والء
المعلومــة  ومــلا ولــية موــرد الوعــد بــتلن، علــى مــبي  المنــا  تو ــب العبــارات حــث ؛ لــتا يمــتووب اء ي قــ  ملصــو البالبوليمــية 

يمـتن ى مـء تلـن الملص ـات التـي تقـدم و  من  )تو ف، موف يقدم، موف يعر .... وغيرها مء العبارات على هت  الشـاكلة(.
 .موعد ا عقاد الحدثقب   الم وية والتي تكتب قب  شلور عد  للم تمرات واللقالات

( كلمـة ويكتـب 250-150لديلا محددات واضحة حو  طو  ملصو البحث وبالعـاد  يكـوء بمعـد  ) ت عموماً الموهو 
ـــر  واحـــد  ويوـــب اء يكـــوء متكـــامه ـــدس. فـــي فق ـــاء عـــر  األمـــباب واالهـــداف مـــ  توضـــي  عـــء اإلوـــرالات  ات يب الملصـــو ببي

 ات الرئيمة واهميتلا. وسصيرا االمت تاو وديد الممتعملة واهم ال تائج المتضم ة مهحظة حقائق 
( فــاء موتاحيــة بشــك  م و ــ  )كــ  علــى حــدىوتظلــر سهميــة ملصــو البحــث فــي ا ــ  فــي حالــة عــدم ادراج الكلمــات ال

 التص ــو وفــق) األ تر يــتعلــى شــبكة  الملصــو يوــب اء يحــو  علــى الكلمــات الموتاحيــة لكــي يــتم فلرمــت  وت ــ يو  الكترو يــاً 
 علمي(.ال

 ـة تمنـ  زمـء امـتصدام اقمـام فلـو يحـو  علـى صلـيط مـء األزم ؛ة ق ـير  مـء البحـثلكوء اء ملصو البحث هو  مـص
ـــائج واالمـــت تاوات تكتـــب فـــي الـــزمء المضـــارع فـــي حـــيء اء  ،البحـــث ـــاء ومـــ  عـــر  األمـــباب والمقدمـــة وتومـــير ال ت وبلـــدا ف

 اإلورالات واألدوات وال تائج تكتب في الزمء الماضي.
 يحوي على االتي: يجب ان الوبشكل عام فان ملخص البحث 

 (  اال اتا كا ت معيارية او معروفة ممبقا من ) االحرف المصت ر( االصت اراتVo2Max). 
 .اإلشار  الى الوداو  او االشكا  في متء البحث 
 .االمتشلاد بالم ادر 
 .س  معلومات او امت تاج غير مووود في متء البحث 
 .الوم  العامة 
  ية )المراوغة(.الوم  المطولة او المعقد  او الملتو 

  قـرال  الملصـو بشـك  مـلة؛ فا ـ  يوـب تو ـب تكـر البيا ـات الكميـة يتكـر فـي سعـه  ومـء اوـ  تمـل إضافة الى مـا
يقــوم البــاحنيء مــء تو  الصبــر   وــدا، وعــاد  مــا الطويلــةبشــك  موــرط وتو ــيهت التح ــي  االح ــائي والممــميات تات األمــمال 

 .تابت  ألو  مر وملصو بحنلم بعد ك اءبإعاد   ياغة ع و 
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 (:Introduction) المقدمة
لماتا قام الباحث  الدرامة وتشرح للقارئ عء سهمية وهي تعطي ت وراً  ،تكوء ق ير   مبياً  الويد اء المقدمة البحث 

 لبحثوعلى وو  التحديد فاء مقدمة ا .بت ويت البحث وتعطي الصلوية التي يحتاولا القارئ لكي يولم البحث ومء نم الحكم علي 
ومدى مشاك  الدرامات المابقة المتعلقة بموضوع البحث، ويكوء تلن عء طريق امتعرا  مصت ر للت  تحدد وتوض  طبيعة 

تعرف الم طلحات الصا ة او  ،كما اء المقدمة توض  اهداف البحثالدرامات والتي تكوء تات عهقة بمشكلة البحث، 
  لبحث.االصت ارات التي يتم امتعماللا الحقا في متء ا

ويوب اء  تتكر باء المقدمة يوب اء تكتب بشك  وتملم  م طقي وت و بوضوح على الورو  او فكر  البحث 
، ات تو ي معظم الموهت العلمية باء التتواوز عدد الكلمات في مقدمة كما يوب اء تكوء المقدمة مصت ر   مبياً  األمامية.

مكتوب في ملصو البحث في المقدمة وما  ات يوب عدم إعاد  ما ( كلمة وعلى الباحث تو ب اإلعاد ،500البحث عء )
مكتوب في المقدمة في م اقشة ال تائج، كما على الباحث عدم الولوج في درامات وامعة ال طاق ع د عر  الدرامات المابقة 

  يز الدرامة.امتشلاد بالدرامات األكنر سهمية واء تكوء هت  االمتشلادات حدينة و الحة لتعز ( 4-2)ويو ى بعدد 
كما يوب تو ب إعاد  الحقائق والحاالت المعروفة على مبي  المنا  )اء اال قطاع عء التدريب ي د  الى ا صوا  

 في ممتوى ع ا ر اللياقة البد ية(.
بالزمء المضارع )ارتواع ممتوى تكوء ، فكتابة مبررات الدرامة كما يوب امتصدام ازم   مصتلوة ع د كتابة المقدمة

لزمء الماضي )بي ت ة الههوائية يزيد مء إمكا ية الهعب على التحم (، في حيء يكوء عر  الدرامات المابقة باالعتب
 وقد سظلرت الدراماتمة )اتا كا ت معلومة عا (*)( او بالزمء المضارع التام Studies Showed That... الدرامات اء

 .(.للدف مء الدرامة التعرف على ..تكتب بالزمء الماضي )كاء ا(. اما اهداف البحث ف Studies Have shown That...اء
ر وسماليب مصتلوة؛ فقمم م لا يطلب م اقشة الدرامة في مقدمة البحث في يبشك  عام فاء مصتلف الموهت تتب  معاي

اإلورالات في مء األدوات و  مصت راً  ، كما اء بع  الموهت تطلب تضميء قدراً  اقشةحيء اء قمم اصر يطلبلا في قمم الم
تشترط إضافة اهم االمت تاوات في مقدمة البحث على الرغم مء هتا االورال ا ب   البع  االصراء  في حيء ،مقدمة البحث

 غير معمو  ب  حاليا.
على وفق ماوال في سعه  فاء على الباحث مراوعة بع  الدرامات في المولة التي ي و  ال شر فيلا م  قرال  

 ع د تقديم  بمبب عدم مطابقت  للشروط.  يتم رف  بحن تمعء لمعرفة طريقة كتابة البحث المطلوبة كي الشروط  شر المولة ب
 
 
 
 
 
 

                                                           

 لممتقب .لا تلى في الحاضر )المضارع( سو ميمتمر و الماضي  الزمءحدث ابتدس في الزمء المضارع التام يشير الى   (*)
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 (:Materials and Methods)ته ااءر منهجية البحث واج -المواد والمنهج 
عء    وبميطة فضه؟ وتلن بطريقة مباشر وسيء تم  ؟اء الطر  مء هتا القمم هو لعر  ماتم عمل ؟ وكيف تم 

ك  المعلومات الضرورية الهزمة للمماح  ثتحلي  البيا ات وعرضلا. ات يوب اء يوفر هتا القمم مء البح التعريف بكيوية
 للباحنيء االصريء للحكم على الدرامة او تكرارها مء صه  اإلفاد  م لا.

 م  توفير كافة المعلومات الضرورية وعلى واء ابمط طريقة لت ظيم هتا القمم مء البحث هو بتململ  )ترتيب ( زم ياً 
 القارئ على التعرف على التوا ي (.ضرورية )اوبار الغير و ب عر  التوا ي  الباحث ت

 عدم أهمية تسلل الفقرات:يتضمن هذا القسم من البحث على اآلتي مع وعلى وفق ذلك يتطلب ان  
  موق  )مكاء الدرامة(.الو ف 
 اإلورالات الممتعملة الصت العي ات )إورالات االصتبارت(.و تكرار لت ميم التوربة م  عدد مرات ا 
 .)عي ة البحث الممتعملة م  الو ف الدقيق للا مء حيث )الو ة والعمر والوزء.... وغيرها 
  األدوات الممتعملة م  تكر موا واتلا الو ية الدقيقة واعدادها وم درها وطريقة العم  بلا واء امتعما  األممال العلمية

تكر سممال الشركات الم  عة للولاز او الماد  بيء  تور لألولز  هو افض  مء اممائلا التوارية واء بع  الموهت 
 مزدوويء بعد تكر امم الولاز او الماد .

 لتحلي  وتلصيو البيا ات.( الرياضية الممتعملة و ،الطريقة اإلح ائية )او 
ورالات البحث وعاد  ما يكوء تلن بالتمل  الزم ي على وفق ماوال في سعه  فا   يوب و ف الم لج او  لممتعم  وا 

او يمكء اء تو ف باإلشار  الى  ،(ةر باإلورالات القيامية )الروتي يللبحث م  تكر اهم التوا ي  الضرورية م  التتكي
روتي ية )االصتبارات(، اما (، كما يوب و ف التعديهت اتا ما تم اورالها على القيامات ال االدبيات طالما ا لا متاحة )متوافر 

 ما تم امتعما  اورال وديد )اصتبار وديد( فيوب تكر  وشرح  بالتو ي . إتا
عدم شرح طريقة  يوب على الباحث عدم تضميء و ف مطو  لهورالت العامة )الشائعة( الممتعملة بالبحث منهً و 

 قياة الطو  والوزء وغيرها مء األمور المعروفة.
في اعتبار  الممتوى العام لولم القرال إلورالات البحث فعلى مبي  المنا  ا   لية مء  على الباحث اء يض و 

الضرور  تكر ك  التوا ي  الدقيقة لكيوية اصت عي ات الدم وتحليللا ع د قياة  مبة ممتوى اللرومو ات بالدم، كما يوب اء 
   او معلومات إضافية عء س  وزل مء سوزال البحث.يض  الباحث في اعتبار  باء محرر  المولة يمكء اء يطلبوا م   توا ي

 كتابته إلجراءات البحث:عند وبشكل عام يجب ان يضع الباحث بعين االعتبار األمور التالية 
  تو ب الطمو  في اصت ارات األممال او الوم (  منEMGهو مصت ر معروف في حيء اء مصت ر اصر ) غير  قد 

 .يكوء غير معروفاً 
 ت القيامية الدولية للتعريف عء الكميات من  )المتر، كيلوغرام، النا ية .... وغيرها( واء تكوء موحد  امتعما  الوحدا

 مر  سصرى. بالباو د يووز إعطال الوزء بالكيلوغرام مر  و ال واحد، اتضمء مقياة 
 .تحديد ومي  المواد الممتعملة بحيث يمتطي  باحث اصر مء امتعماللا في بحوث سصرى مشابلة 
 اصتبار احتواظ... وهكتا(. -اصتبار بعد  –رح عدد مرات اورال ك  اصتبار )اصتبار قبلي ش 
  و ف ك  التق يات واالصتبارات الممتعملة بتكر امملا فقط اتا كا ت معروفة وقيامية او تكر التوا ي  في حالة كو لا

 وديد  او تم اورال تعدي  عليلا.
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 غير تات  لة او التي ال تت   بال تائج والتي يمكء اء تربن القارئ. تو ب تكر ك  المعلومات الطير ضرورية او 
 .اء عر  إورالات البحث يكوء بالزمء الماضي 

بشك  عام ال توود قاعد  )قا وء( نابت المتعما  العبارات االيوابيـة )المب ـي للمعلـوم( او المـلبية )المب ـي للمولـو ( و 
ويتبــ  تلــن معــاير المولــة التــي يــتم ال شــر فيلــا. امــا اتا كا ــت المولــة غيــر  تــم اصــت عشــر عي ــات( -)اصــت الباحــث عشــر عي ــات

  ارمة حيا  تلن فيتم امتصدام التوضي  الشص ي.
لتونيـق وحـد  قيـاة االصتبـارات والقيامـات الممـتعملة فـي  (SI Systemكمـا يوـب امـتعما  ال ظـام الـدولي للوحـدات )

ر دوليـة فـي الدرامـات المحليـة او اإلقليميـة التـي مـء شـا لا اء توضـ  او تومـر البحث م  إمكا ية امتعما  وحـدات القيـاة الطيـ
 .فلم البيا ات بشك  ادق م  مهحظة شرح تلن وتوضيح 

 
 (:Results)النتائج 

لـتا يعـد علـى ا ـ  سمـاة )مركـز( البحـث ويهحـظ اء مقدمـة  ،القمم مء البحث المعارف )المعلومات( الوديد  يقدم هتا
لات  ـممت لجوابـة عـء التمـا الت؛ لمـاتا وكيـف و ـ  الباحـث )البـاحنيء( لمـا قـدمو  مـء  تـائج فـي هـتا القمـم البحـث واإلوـرا

 )ال تائج( والتي تم توميرها في قمم الم اقشة.
وبامـــتعما  العـــدد  لـــتا فـــاء قيمـــة البحـــث تكـــوء بمـــا يتضـــم   مـــء  تـــائج ويوـــب اء يـــتم عرضـــلا بطريقـــة واضـــحة وـــداً 

اتا مـا تــم ترتيــب العـر  علــى وفــق  اً يكـوء عــر  ال تـائج امــل  فلمــ وعــاد  مــا ،بــدوء زيــاد  او  ق ـاءالم امـب مــء الكلمـات و 
 تملم  اهداف البحث التي تم تكرها في مقدمة البحث.

 إرشادات حول عرض نتائج البحث:
 . اعر   تائج البحث بشك  بميط وواض 
   في عر  البيا ات.البيا ات الضرورية بدال مء االملاب والتكرار  فقطونق واعر 
 وداو  او اشكا  وتلن لتملي  فلملا  لا فيلعرض ولص لاتعر  بيا ات كنير  واصت رها بالتحلي  االح ائي  ال

 ومقار تلا.
 ر في الوداو  او االشكا  )س  عدم امتعما  شويمكء فقط اإلشار  الى اهم ما م   عرضلا كتابتاً تعيد كتابة ال تائج في  ال

 و (.العر  الكتابي للودا
 لم يتحقق( اتا كاء تلن مويدا لتومير ال تائج. ضمء  تائج البحث بال تائج الملبية )ما 
 .  امتشلد في ال و برقم ك  شك  وودو 
 .ضمء ال تائج بالوداو  واالشكا  الضرورية والواضحة فقط 
  باء زياد  ماعات التدريب  2 تو ب تكر التعبيرات الطويلة فعلى مبي  المنا  بدال مء اء  قو  )يتبيء بوضوح مء الودو

 ( (.2ودو  الالتدريب )ماعات يحمء مء األدال الملار  لهعب(  قو  )يتحمء األدال الملار  بزياد  
 الوداو  سرقاما دقيقة في حيء اء االشكا  تظلر تعر  ات  ،اء الوداو  واالشكا  هي وزل ال يتوزس مء قمم ال تائج

   ارقام الوداو   وملا في االشكا .االتواهات تات الص ائو وال يووز عر 
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 (:Discussion) المناقشة
فـــي هـــتا القمـــم مـــء البحـــث يومـــر الباحـــث )البـــاحنوء( المعـــا ي )المضـــموء( ودالالت ال تـــائج )االنـــار المترتبـــة علـــى 

بط كـ  الم وز كما ا لا تـر  وقيمة العم  بيء الم اقشة سهمية، ات ت  ال تائج(، وتعد كتابة ال تائج ا عب اقمام البحث وسكنرها ابداعاً 
 .سوزال البحث مويتاً 

اء ملـــار  الباحـــث )البـــاحنيء( فـــي تومـــير ال تـــائج علـــى وفـــق الحقـــائق المعروفـــة بامـــتصدام  تـــائج البحـــث كـــدلي  علـــى 
 حدود معرفة القارئ )توم  مدارك ( وتنير حمامت .التطيرات المبتكر  )االبداعية( للملون المهحظ يوب اء تدف  

ممـا يدفعـ    (So Whatمـا الوديـد؟ ومـاتا بعـد تلـن ) يتمأ تا م اقشات ممتعة ووتاب  فا   يمكء للقارئ اء وبدوء هك
 له تبا . وسكنر انارتاً لقرال  بحث اصر اكنر فائد   واالتوا قرال  البحث  ترن الى

 يجب ان تتصف باالتي: الجيدةان المناقشة 
 ابقة.تم تكر  في عر  الدرامات الم تعيد تكر ما ال 
  البحث التي تم تنبيتلا في المقدمة. بأمئلةربط  تائج البحث 
  تتوق م  المعلومة او المعرفة الحالية المووود  حو  موضوع الدرامة )س   تتوق او ال وتوميرات البحث بيء كيف اء  تائج

 الدرامات الم شور  مابقا(.
 .وض  الصلوية ال ظرية )األماة ال ظر ( لل تائج المهحظة 
 الى سهمية )مع وية ال تائج(. ر  شس 
 درامة( اقترح بحوث ممتقبلية مصطط للا او بحاوة الى متابعة(. 
 ط م  ال تائج المونقة في الدرامة.تعام  فق 
 .تو ب التعميم والتصميء لل تائج والتي لم ت كدها الدرامة 
  ولك  واحد  م لا. باألدلةوض  االمت تاوات 

، ات تكتــب المعــارف المتــوافر  مــء االدبيــات واألبحــاث بــالزمء زمء المضــارع والماضــياء لطــة كتابــة الم اقشــة تكــوء بــال
علـى مـبي  المنــا  )االمتشـوال بامـتعما  المـاو ا كــاء  فـي حـيء تكتـب م اقشــة  تـائج البحـث الحـالي بــالزمء الماضـي. المضـارع،

 ...(. افض  مء االمتشوال بامتعما  امت شاق االوكمويء والت  يقترح
لتطابق بيء األهداف المقترحة والم اقشة واالمـت تاوات هـو مشـكلة شـائعة وـدا فـي كتابـة البحـوث ومـء صـه  اء عدم ا

ال ظر  التحليلية ل تائج البحث ي بطي اء يولم الباحث ما يمعى للو و  اليـ  فـي م اقشـة ال تـائج، لكـء مـ  األمـف ي ـعب علـى 
 الباحث عم  تلن وكيوي  و و .
ة تعـــابير كتابــ و ا يقــوم الباحــث بالم اقشـــة عــء طريــق عـــر  بمــيط ومكــرر ل تـــائج البحــثع ـــدم ويكــوء تلــن واضــحاً 

( موموعـة مـء البـاحنيء غيـر المعـروفيء تـم  شـر عمللـم قبـ  عـد  مـ وات، فهء مطحية من  )يتوق هتا العم  م  عم  الباحث
  شـروا تـائج بحـث لبـاحنيء )مولـوليء(  ء الباحث يريد اء يقو  اء هـدف البحـث كـاء لمعرفـة هـ  اء  تـائج البحـث تتوـق مـ أوك

 !!!م ة او اكنر (20)بحنلم قب  
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وه ــان مشــكلة سصــرى تحــدث فــي م اقشــة ال تــائج وهــي ميــ  او  زعــة الباحــث الــى الحيــود عــء اهــداف البحــث المنبتــة 
مـريعة ومـللة ال شـر  بع  الباحنيء سحيا ا وتحت الضطوط المل ية لتحقيق  تائج بحنيـة او قد يلوأ ومحاولة ح  المشاك  كللا.

 فتكوء الدرامات غير مودية وغير واقعية وامت تاواتلا غير م طقية وغير مدعمة مء ال تائج التي تم الح و  عليلا.
رتواع دروات الحـرا  فـي كوـال  عمليـات ا تـاج الطاقـة بحث في تانير افعلى مبي  المنا  اتا كاء ع واء البحث يقترح ال

 تلن. في الومم فيوب التركيز على
علـى البـاحنيء و  ،ومء ال عب تميز  يكوء غير واضحاً وعاد  فاء الصط الوا   بيء البحوث ال وعية )المنلى( والكمية 

 .ممتويضةوالمواز ة للو   بيء ماهو روتيء )مطروق ومعروف( وماهو امت تاج وديد  اتج عء درامة 
 
 :تومـير ال تـائج المهحظـة )والتـي هـي وـوهر الم اقشـة(  ( تو ـف كيويـة كـاتالود العديد مـء الق ـو الممـلية )يو  مالطفة

 م لا:
 ...وسر النجوم النكتة الكالسكية شارلك هولمز

طعـام  ، وبعد تلـن ت اوللمـا ووبـة (Camping Tripتهب الميد شارلن هولمز و ديقة الدكتور ووء إج ماتموء رحلة تصييم )
   هولمز وايق   ديقة الوفي ومائل :  وبعد عد  ماعات امتقيحتى اللي زواوة مء ال بيت امتلقيا  وماً ويد  وشربلما 

 .واتموء ا ظر لهعلى الى الممال واصبر ي بما ترى -
 .رد واتموء: سرى مهييء مهييء ال ووم -
 . ظرمهولمز: وعء ماتا يصبرن تان ال -
االحـظ اء زحـ   مليـارات مـء الكواكـب، وت ويمـاً فـاء ه ـان المهيـيء مـء الموـرات وربمـا ال لدقيقة وقا : فلكياً  فكر واتموء ملياً  -

 ستوقــ  اء يكــوء غــداً  (االر ــاد الوويــة) امــتطي  اء سرى قــدر  اع العظيــة وا   ــا  ــطار وتــافليء، وم اصيــاً  دي يــاو ، فــي بــرج األمــد
  .وميهً  يوماً 
 .نم قا  واتموء: وبماتا  تصبرن ا ت )ال ظر للممال( -
 مكت هولمز لدقيقة وقا : -
 وء ا ت ابل  )احمق( احدهم قد مرق صيمت ا.واتم -

 اما القصة الثانية حول تجربة علمية في مدرسة ابتدائية لبيان خطورة الكحول:
حضر المعلم كاميء مء الزواج ووض  في احدهما مـال وفـي االصـر كحـو  )وـء( نـم قـام بوضـ  دود  فـي كـ  قـدح، الـدود  س -
 ء الدود  التي في قدح المال بدست تمب  بمرح.في حيء ا حو  ماتت مباشر ،ي في قدح الكتال
 تي:اآل  ي ال طير(و الطلبة عء ما لوحظ في التوربة قا  احد الطلبة )ووع دما ما  المعلم  -
    موف لء تتكوء لدين الديداء!!اتا شربت الكحو  )الوء( فإ -
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 (:Conclusions)االستنتاجات 

ات يوـب اء تكـوء واضـحة المعـالم وممـت بطة مـء  ،تكر ال تـائجلإعاد  لا مء كو اء االمت تاوات يوب اء تكوء اكنر 
فـــي و  ، تـــائج الدرامـــة )البحـــث(ًا علـــى  تـــائج الدرامـــة )البحـــث(، وتقتـــرح بإيوـــاد الصطـــوط العريضـــة للدرامـــات الممـــتقبلية امـــت اد

قبـ  إمكا يـة  ى المزيـد مـء البحـوثمـء غيـر الشـائ  اء توـد امـت تاوات منـ  )بحاوـة الـ ةالكتابات او البحـوث الضـعيوة فا ـ  لـي
 س ه طالما ا   مء غير الممكء تعميم امت تاوات ؟؟البحث في من  هت  الحالة لماتا ت شر تعميم االمت تاوات(، 

فــي هــت  الحالــة فــاء الوقــر  األصيــر  او  ،اء بعــ  الموــهت ال تمــم  بقمــم م و ــ  لهمــت تاواتومــء الوــدير بالــتكر 
  اقشة يمكء امتعماللا لتنبيت االمت تاوات فيلا.االمطر األصير  مء الم

 
 :(Acknowledgments)الشكر والتقدير 

قدم الشـكر ورال بحن  ات ي  قاموا بمماعد  حقيقية للباحث ال تيءالفراد اليص و هتا القمم الق ير لشكر الم ممات وا
الـى األشـصاو  او ،دت الباحث باالدوات واألولـز التي زو  المصتبراتاو  ،او الم ممة التي قدمت األموا  لدعم البحث ،للشركة

لـتكر  كما اء هتا القمم يعد مكا ـاً  .مر اصر ملمساو التحلي  او س   ،ال  يحة والمماعد  في ومي  البيا ات التيء قدموا للباحث
 مء رمالة ماومتير او سطروحة دكتورا . ا   البحث وبكهم اصر ات كاء البحث ممتهً 

تويز وض  قمم صاو للشكر والتقدير فيمكء تضمي   في  لاية ال و او في مقدمة او  المولة ال واتا كا ت تعليمات
 في اللامش او في الصاتمة.

 
  (:References)المصادر

ع ــد وضــ  اللممــات األصيــر  علــى البحــث لطــر  ال شــر واء  م ــادر يعــد مــء اكنــر الووا ــب المملــةاء اعــداد قائمــة ال
القتبــاة الم ــادر بامــتن ال اء   كــ   عــامووــود معيــار او شــك  موحــد ي  شــر البحــوث هــو عــدم القائمــة فــوــزل مــء المشــكلة 

وبكـهم اصـر االمتشـلادات ال  ـية فـي ، يوب اء تكـوء مدروـة فـي قائمـة الم ـادر  -وفقط تلن -االمتشلادات في متء البحث
 ا م  قائمة الم ادر.متء البحث يوب اء تتطابق تمام
لي عبار  مبالغ فيلا، فالم ادر كلما كاء ه ان موهت  بيوود الكنير مء سماليب االمتشلاد  وبالرغم مء القو  باء  

 .ات يبدو اء ه ان سماليب كنير  لهمتشلاد بالم ادر كلما كاء ه ان  اشريء اكنر )باحنيء(
 

 (:Appendix)المالحق 
و  تـتحوفقـا لميامـة  شـر المولـة، إت و س  معلومات تصو البحـث لك لـا ملمـة ونا ويـة يمكـء ادراولـا ضـمء المهحـق 

واداوات البحــث منــ  االمــتبيا ات  (المعياريــة)الوــداو  البيا ــات او الوــداو  الكبيــر  او توا ــي  الم لــاج التدريبيــة علــى المهحــق 
يمكـــء ادراولـــا ضـــمء مـــتء البحـــث بمـــبب كبـــر  وبـــرامج الحامـــوب الممـــتعملة والتـــي يوـــب عرضـــلا وشـــرحلا الهميتلـــا والتـــي ال

ـــ  هكـــتا بيا ـــات )معلومـــات اضـــافية( علـــى  ـــوحة المولـــحوم ـــى تقـــديم من  ةلـــا. كمـــا اء بعـــ  الموـــهت تشـــو  البـــاحنيء عل
 االلكترو ية م  اإلشار  الى م درها )البحث(.
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 (IMRADة للورقة العلمية بطريقة امراد )ياألقسام الرئيسملخص 

 
 الطر  او اللدف القمم ت
 .بحثلعء ماتا ا الع واء  1
 .سممال وا تمالات الم لويء وء )الباحنوء(الم لو  2
 .كلمات غير المووود  في الع واء والتي تو ف البحثال الكلمات الموتاحية  3
 .شرح ق ير عء تلن البحث الملصو  4
 معلوم واهداف البحث؟لماتا هتا البحث؟ والمشكلة وماهو غير ال المقدمة  5
 كيف تم اورال البحث؟ األدوات واإلورالات  6
 ماتا وودت؟ تائجال   7
 ماتا يع ي تلن؟ وما التالي؟ وتومير ال تائج والتووي  الممتقبلي. الم اقشة  8
 (االنار المحتملي  )الممك ة االمت تاوات  9

 وي ؟موكيف؟ وماهو م در الت لمء ماعدون الشكر والتقدير   10
 .توا ي  عء امتشلادات البحث الم ادر  11
 .المواد التكميلة المهحق  12
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