منوذج هيكل اطار حبث Outline

اعداد

ا.م.د حيدر صبحي ابراهيم
كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة دياىل

2020 - 2019

اعزائنا طلبة املرحةل الرابعة للعام ادلرايس ،2020-2019

بني ايديمك دليل مبسطط ط لكتابة آطار حبث ميكن الاسطط طنهعاه ب
يف كهطابطة اطر احبطا

الهخرج املقرتحطة من قبلمك ليكون دليطل مبسططط ط

ميهد ويسهل عليمك اجنازها بدون تلكؤ ان شاء هللا مع امنيايت لمك ابلهوفيق.

يرجى اعتماد التعليمات ادناه:
حجم خط البحث .16
نوع خط البحث ARIL
المسافة بين الخطوط 1.5

مالحظة :خطوات اطار البحث تبدأ من الصفحة الهالية ادانه :

15

مستخلص الدراسة:
يرى البعض ضرررر رح اات اط ا ار البال لس مسرررتخلص البال

يرى البعض بعدم الااجه له

اتفق مع الراي اال ل ك ن المسررتخلص يمكن ان يع ا اب باا ا لا ن م ضرر ا البال كذلك يعد تدريب
مبكر للباال فا الكتابه لذا ابصح بكتابة المستخلص.
يذكر الباال اهمية مشركلة الدراسرة المجتمع العيبة المبهج اهم االجراطات المسرتخدمة البتاجج المت ععة

لس ان ال يزيد المستخلص ن  250كلمة.
التعريف بالبال:
المقدمة اهمية البال:
ت ضريح

صرف لل ضرع الاالا فكرح ن المترير التابع مثال (التعليم التدريب الباي ميكابيك الخ).

ثم اهمية الم ض ا الذي تبال فيه لماذا س ف يك ن للبال اهمية الس ماذا يمكن ان ت صلك بتاجج باثك.
يك ن تبا ل الم ض ا من العام الس الخاص يفضل دم االعتباس فق للضر رح.
المشكلة:
ها اسررراس اختيار الم ضرر ا التا يمكن ان تك ن مقترش ال مشررركلة ا اجابة ن تسرررا ل امض.
يجب مرا اح بعض الصفات ادباه:
 اصالة المشكلة اداثتها. -اهمية المشكلة

زبها.

 ت فر االدبيات الكافية. ت افق المشكلة مع اهتمامات الباال خبرته م هالته. امكابية البال فا المشكلة.يمكن صيا ة المشكلة كس ال صف.
مثال :ما ه سبب تدبا التاصيل المعرفا لدى ال لبة؟
يمكن صيا ة المشكلة كس ال فر ق.
مثال :هل يتسا ى ال الب مع ال البات فا التاصيل المعرفا؟
يمكن صيا ة المشكلة كس ال العة.
مثال :هل هبالك العة بين التاصيل المعرفا االداط المهاري بين ال لبة؟

االهداف:
تصاغ من العب ان.
فرضيات البال:
ها تفسررير م عت ذكا للباال تصرراغ لتك ن عابلة لالختبار ترتب بالمتريرات مسررتبدح لس االسررس
العلمية.
مجاالت البال:
التجريبا من ا ل ي م تبفيذ التجربة.
ال صفا من الي م اال ل الستخدام االستمارح.
تاديد المص لاات فق التا ال ترد فا الدراسات البظرية م ج دح فا العب ان.
الدراسات البظرية المشابهة:
االدبيات االسرراسررية ذات العالعة التا سرر ف يت رق لها الباال فا م ضرر ا دراسررته يفضررل
استعراض بسي الهم الدراسات السابقة المشابهة بتاججها الرب مع الدراسة الاالية (الباب الثابا).
مبهج البال اجراطاته الميدابية:
هبالك العة ردية بين بضر

صرالاية فكرح الباال مع التفاصريل المت فرح فا هذا المبال .اي

بمعبس ان الباال الذي لديه فكرح كاملة ن م ضر ا دراسرته اسرتعد اسرتعدادا صرايح سرتك ن لدية معل مات
افية ن خ

ات اجراط الدراسرررة من ايل المبهج المتبع العيبة االختبارات االاصررراط المسرررتخدم الخ.

يفضل ان يختم الباال ا ار دراسته ببعض البتاجج المت ععة االضافة العلمية التا س ف تاققها دراسته.
المصادر:
من المرجح ان يسرتعين الباال ببعض المصرادر فا ا ار دراسرته المقدم مثال فا الدراسرات البظرية
المشررابهة االختبارات المسررتخدمة ا االسررتبابات ان جدت لذا يجب كتابتها فا بهاية ا ار البال بااللية
المعتمدح الصاياة.

