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 منهجية البحث العلميمحاضرات في مقياس 
 :بعنوان 

 -أو أطروحة دكتوراه ماستر مذكرة –إعداد دليل 
 

  مقدمة
 أنواع أوتتفق يف نسق وطريقة كتابة الرواايت  إهنا أوليست كتابة الرسائل العلمية سهلة كما يظن البعض،  

من اجل االنتهاء من كتابة حبثه وفق اخلطة الزمنية  األكادميي الطالب هناك منهجية خاصة يتبعها إمنالفة، الكتب املخت
الصحيحة؟ بكل  وإعداده ابلطريقةحبثه  إهناءيف  أخفق أوكتابة البحث   الطالب ماذا لو مل يستطع .اليت سبق حتديدها
 .العلمي حبثهالبدء من جديد يف كتابة  إىل الطالبويعود  ،البحث العلمي أو العملأتكيد سيتم رفض 

 واألحباثقبل العمل على حل املشكالت البحثية ابلدراسات  الطالبيطلع  أن مبكان األمهيةمن وعليه  
العلمية املعروفة،  األحباث إنتاجعلى كيفية كتابة البحث العلمي ابلطريقة الصائبة من خالل السري يف خطوات  األكادميية

ما يساعد الباحثني يف  أكثرالعلمية والدراسات السابقة هو  األحباثشرف البحث، وكثرة االطالع على التعاون مع م
 .كتابة البحث العلمي  ثناءأالشائعة  األخطاءالوقوع يف  الطالب أو الباحثالعلمية؛ كي يتجنب  أحباثهم العمل على كتابة

 موضوعيا، وتفكريا تنظيميا، وجهدا علمية، ةكفاء الباحث من يتطلب ومضموان شكال البحثكما أن إخراج  

 وأحجامها وغاايهتا مناهجها حيث من اجلامعية العلمية األحباث وختتلف .البحثي عمله مراحل خمتلف يف لغوية، ودقة

 :املثال سبيل على انذكر منه العلمي، وللمستوى تبعا للتخصص

 الطلبة على االلتزام بقواعد البحث العلمي وتعويدهم على  هي تقارير علمية أكادميية لتدريبو : أوراق البحث اجلامعية
لرسائل اجلامعية وغالبا ما مستوى ا إىلأخالقيات البحث العلمي بشكل عام وال ترقى يف األمهية واخلصائص املطلوبة 

لفية عبارة عن أعمال موجهة هتدف إىل تكوين الطلبة يف جمال منهجية البحث العلمي وكذلك من اجل إعطاء ختكون 
 . كان التخصصطلبة حول عملية وطريقة البحث العلمي حول أي موضوع مهما  لل

 تكون مثال شهادة ليسانس أو شهادة ماسرت ويف هذه  قد تكون أساسا للحصول على درجة علمية، :التخرج مذكرة
 لب:االطعلى احلالة 
 ؛االلتزام ابألصول العلمية يف اختيار املشكالت األصيلة 

  ؛انب الفكرية النظرية والتطبيقية يف عملية االختيارالربط بني اجلو 

 تطبيق أساليب البحث املناسبة لطبيعة املشكلة املختارة. 
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 هو حبث معمق كن احلصول عليها يف ختصص معني، و مي كون أساسا لنيل أعلى درجة علميةالدكتوراه" ت أطروحة
اث عديدة متخصصة وتستغرق مدة اجناز مدة أطول من وأمشل يتطلب اجنازه االطالع األوسع واالستفادة من مراجع وأحب

 .1البحوث العلمية األخرى
 ية متخصصة وبذلك فهي لنشرها يف دورايت وجمالت علم املقاالت واألحباثيتم إعداد هذه  :2املقاالت واألحباث

ية حمددة" علمو  شكليةمتطلبات ومواصفات النشر وتتطلب عموما عملية التحكيم " يقوم على أسس ختضع لقواعد 
 العلمي السري لتقييمها قبل نشرها.

 علمية إضافة عمله لكيش حبيث البحثي؛ املوضوع أو املشكلة وجدة أصالة حبثه خالل يتحرى أن الباحث علىف 

  .اجملتمعي ودوره طالبه، ومكانة العلم، جبالل تليق حبلة يظهره وأن اإلنساين؛ املعريف البناء ترفد
وإعداد طوات كتابة بعض اإلرشادات والتوجيهات اخلاصة خباضرات الرتكيز على سنحاول من خالل هذه احمل 

يف إعداد البحوث املعتمدة واملتعارف عليها  همع الشرح والتوضيح لكل خطوات إعداد، مذكرة ماسرت أو أطروحة دكتوراه
 العلمية األكادميية.

 تالية:األهداف ال حتقيقإىل نسعى من خالل تدريس هذا املقياس كما   
 وذلك من خالل التعريف مبراحل كتابة هالدكتورا أطروحةمذكرة املاسرت أو إعداد مراحل  الطالبعلى  تسهيل ،

 .الدراسات العليا أحباثاملبتدئني يف إعداد للطلبة العلمية، وتوضيح كل النقاط امللتبسة ابلنسبة  األحباث

 بل وحىت القارئ العام حول منهجية راسات العليالباحثني من طالب الدتبسيط واإلجابة على بعض تساؤالت ا ،
 احلديثة.الكتابة 

 :متكني الطالب والباحث املبتدئ واللذين متثل هلم عملية الكتابة هاجسا مقلقا من معرفة 

 كيفية التوصل إىل حتديد موضوع يصلح للبحث العلمي؛ 

 كيفية كتابة خطة البحث؛ 

 ؛كيفية صياغة عنوان البحث 

 حث؟من أين نبدأ الب 

 كيف ومىت نقتبس؟ 

 ؟ طريقة كتابة اهلوامش: كيف؟ مىت 

 كيف نكتب مقدمة البحث، وخامتته، وقائمة املصادر واملراجع؟ 

 ما هي الصورة النمطية لرتتيب أجزاء البحث؟ 

كل هذه األسئلة املنهجية، وغريها مما يثار عادة يف جمال كتابة البحوث العلمية، سنحاول اإلجابة عنها من   
 .إن شاء هللااحملاضرات جزاء هذه خالل أ

                                         
 96-95، ص ص 2112علي لزعر، منهجية لطلبة االقتصاد والتجارة والتسيري ، الطبعة  األوىل ، املعارف للطباعة، عنابة،  1 
 96، ص مرجع سابقعلي لزعر،  2
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 البحث موضوع اختيار :أوال

 
إن أول مشكلة تواجه معظم الطلبة خاصة املبتدئني هي حتديد موضوع يصلح أن يكون حبثا، ويرجع سبب هذه  

 ، واىل حمدودية درايته مبيدان ختصصه وطبيعةادئ اختيار املوضوعاملشكلة غالبا إىل عدم معرفة الطالب بشروط ومب
 مشكالته ومعضالته.

هناك جمموعة من الشروط واملبادئ الواجب إتباعها من طرف  :1ختيار موضوع حبثال املبادئ العامةو  شروطال.1
 حتديد موضوع يصلح للبحث العلمي، واليت نوجزها يف ما يلي: إىلالطالب للوصول 

مبعىن أنه لكل هيئة  لعلمية اليت يتبعها الباحث:أول شرط ينبغي إتباعه هو إتباع القواعد اليت تسري عليها اهليئة ا.1.1
اهليئة  ، وهذا يعين أنفيه يتالءم مع طبيعة امليدان املتخصص اعلمية شروط حمددة تعمل وفقا هلا يف البحث العلمي مب

 ؛، وإمنا تسمح فقط ابألحباث العلمية اليت تكون ضمن اهتماماهتاالعلمية ال تقبل أبي عمل

على دراية إبمكانيات اهليئة املنتمي إليها أو اليت يسجل فيها مشروع حبثه، فال شك أن دراية أن يكون الطالب .1.1
 الطالب هبذه اإلمكانيات جيعله يعرف طبيعة املوضوعات اليت يتيسر حبثها أكثر مما سواها؛

قضااي واملشاكل : وذلك من خالل وقوفه على بعض الوانته ومؤهالته العلمية والفكريةأن يقف الطالب على مك.1.1
 ؛البحث والدراسة إىلوحتفزه  اهتماماته العلميةاليت تثري 

 أن يكون املوضوع جديدا مل يسبق دراسته: وتتحدد جدة املوضوع على أساس جمموعة من املعايري منها:  .1.1

 الكشف عن جانب حمجوب عن احلقيقة؛ 

 تقدمي تفسري جديد؛ 

 تصحيح خطأ علمي؛ 

 قصا؛إكمال جانب ما ال يزال ان 

 شرح أمر مبهم وغامض؛ 

 مجع وتنظيم نظرايت متفرقة يفيد مجعها وتنسيقها يف إعطاء روؤاي جديدة ملوضوع ما؛ 

ابلفائدة أاي كان  اجملتمع، ونقصدأو  العلمية،اهليئة  أو، للباحث ءعملية: سواأن يكون للبحث فائدة علمية أو .5.1
وأفضل أنواع ، تكون ذات قيمة علمية ومع ذلكليس هلا فوائد تطبيقية  نوعها نظرية أو عملية، فكثري من األحباث العلمية

البحوث على اإلطالق هو الذي، حيل أو يساهم يف حل مشكلة علمية أو فكرية هلا عالقة ابلواقع املعاصر أو املستقبلي 
 .للباحث

العامة، ال تصلح للبحث بعيدا عن العمومية: فاملوضوعات  اجيب أن يكون موضوع البحث حمددا حتديدا دقيق.6.1
أن  الشائعة،ومن األمور  فهذا فقط يف نطاق الكتب ال الرسائل األكادميية. تناوهلا،العلمي، حىت وان كان من املمكن 
                                         

  12-8، ص ص 1991ابن سنا، مصر اجلديدة القاهرة، ، ةاجلامعية، مكتب، فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل حممد عثمان اخلشت 1 
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 إىلنرى كثريا من الطالب يقعون يف فخ موضوعات شديدة العمومية، متنوعة اآلفاق ويعجزون عن التوصل يف النهاية 
موضوع حبث حمدد من موضوع  إىلمن هذا النوع أن يتبع الطريقة اآلتية حىت ميكنه الوصول  وميكن لطالب موضوع حمدد.

   ذلك:لنضرب مثال على و  عام.

 املصرفية املعلومات واالتصال على جودة اخلدمات اموضوع شديد العمومية: أثر تكنولوجي 

 فية يف اجلزائراملصر  املعلومات واالتصال على جودة اخلدمات اموضوع عام: أثر تكنولوجي 

 دراسة-اجلزائراملصرفية يف البنوك العمومية يف  املعلومات واالتصال على جودة اخلدمات ا: أثر تكنولوجيحمدد موضوع 
 -وكالة املسيلة  (CPA)حالة القرض الشعيب اجلزائري 

 . اختبار صالحية املوضوع:2
ا تكون البحوث األكثر خماطرة هي ال شك أن كل حبث علمي يتضمن شكال من أشكال املخاطرة، وعادة م 

تلك اليت يتسرع الطلبة إىل تسجيلها، مبا ال يتفق مع إمكانياته ومؤهالته العلمية أو أن املوضوع املختار ليس من 
 هبا. طالبختصصه، أو قد يكون املوضوع يستلزم وقتا أكثر من الوقت املتاح فعليا، ورمبا تستلزم إمكاانت مادية ال فبل ل

فرتة  املوضوع، فرتكينبغي التنبه إليه هو أن يتيح الطالب لنفسه الوقت الكايف قبل أن يقرر هنائيا دراسة  وأول ما 
زمنية لالختيار والتقرير ليس تضيعا للوقت أبي حال من األحوال، ألن هذه الفرتة متثل مرحلة أساسية من مراحل البحث 

الوقوف  دون-االختيارتسرع يف  إن-الباحثيت قد يتعرض هلا تقضي على الكثري من املخاطر الفضال عن أهنا نفسه، 
 على طبيعة املوضوع وما قد يكون منطواي عليه من معضالت.

يقضي الباحث فرتة االختيار؟ وما هي االعتبارات اليت ينبغي أن أيخذها بعني االعتبار، أثناء  فاآلن: كيوالسؤال . 1.1
 تلك الفرتة؟

 :ما يليالطالب أن أيخذ بعني االعتبار  على منها، ينبغي دمرحلة الب 
 هبدف مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات حول املوضوع؛  لبحث،ا مصادرعلى  السريع االطالع 

  تدوين كل ما جيول يف ذهن الباحث من أفكار حول املوضوع، مث صياغتها بشكل مركز ودقيق، فهذه عملية أساسية
 ن رؤية شاملة حمددة املعامل جلوانب املوضوع؛تساعد الطالب أو الباحث كثريا على تكوي

 الباحث الكثري من املصاعب والعقبات. استشارة ذوي االختصاص، الن االحتكاك املستمر هبم سوف جينب 

  هذذذه االعتبذذارات الذذثالث ينبغذذي أن يراعيهذذا الباحذذث متامذذا أذا مذذا أراد أن يسذذري يف الطريذذق السذذليم، وإذا مذذا أراد أن جينذذب
 من املصاعب والعقبات.نفسه كثريا 

دقذة، ب ثعنهذا الباحذأجذاب مذا إذا  احملذددة، يف جمموعة من األسئلة االختيار ستتمثل مقايي: مقاييس اختيار املوضوع .3
 .ووقف على إمكانيات إجرائه من عدمهعرف مدى صالحية املوضوع، 

 راسة؟ وحمفز للبحث والد يثري اهتماماتههل املوضوع املختار  املقياس األول:.1.3

من الصعب على الباحث أن يواصل البحث دون أن يكون لديه الدافع القوي النابع من داخله، والذي ميده  
 ابلطاقة الالزمة لالستمرارية يف البحث حىت النهاية. 
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 : ما مدى توافر مراجع ودراسات سابقة خاصة ابملوضوع؟املقياس الثاين .2.3

 :1ة منهاوهذا السؤال اجلوهري يتضمن عدة أسئل 
 هل املراجع املتاحة كافية؟ 

 هل ميكن احلصول عليها يف حدود إمكانيايت املالية والزمنية؟ 

  وما مدى إمكانية هذا؟ اخلارج،هل يتطلب البحث السفر إىل 
 املوضوع؟ حداثةما مدى املقياس الثالث: .3.3

 وهنا ميكن اإلجابة عنه مبجموعة من األسئلة منها: 

 سة؟هل سبق تناوله ابلدرا 

 ،وإذا كان سبق دراسته
 أم أنه مل يتم دراسته من مجيع اجلوانب وما تزال بعض جوانبه تستلزم  فهل هو حباجة إىل رؤية جديدة؟

 البحث؟

 إشكالية املوضوع حمددة املعامل ومتمركزة حول نقطة معلومة األبعاد؟ ل: هالرابعاملقياس .4.3
الل دراسة هذا املوضوع إىل نتائج نظرية أو تطبيقية ذات قيمة هل من التوقع أن نصل من خاملقياس اخلامس: .5.3

 اجملتمع؟ وتساهم يف تقدم وتطوير التكوين العملي للطالب أو البحث أو اهليئة العلمية أ
 هل يتناسب املوضوع مع طبيعة قدرايت العلمية وخربايت يف ميدان البحث؟: سادساملقياس ال.6.3

، أمر مهم يف النجاح، فثمة عدد كبري من املوضوعات اليت وطبيعتهالطالب حلدود قدراته إن معرفة ا 
بعد ذلك  ، مث يصطدمازف يف دراستها بدافع من احلماستتجاوز حدود قدرات الباحث ولكنه مع ذلك جي

 مما يسبب له إحباطا يؤثر على مسريته العلمية. جتاوزها،ميكنه  بعوائق ال
لتهاون، والباحث الذي خيلط بني إمكاانته احلقيقية وأوهامه إن معرفة حدود كفاءتنا أمر ال حيتمل ا 

 عاجزا عن حتقيق أي شيء ذا قيمة. ااملتضخمة سيظل دائم
برغبته واهتمامه أفضل مما يفرض عليه،  الطالب: إن اختيار موضوع البحث من قبل موضوع البحث. طرق اختيار 4

 : 2وميكن إمجال طرق اختيار املوضوع يف اآليت
  املوضوع من قبل الباحث؛اختيار 

 .اختياره عن السؤال التايل، أيهما يتم  اإلجابةولكن املشكلة هنا تكمن يف  اختيار موضوع البحث من قبل املشرف
مشكلة أخرى من مشكالت البحث  لالسؤال حتمعلى هذا  اإلجابةولعل  أوال الباحث أو املشرف؟

                                         
 26حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص  1 
 78 -77، ص ص 2116الكتب واملنشورات اجلامعية، منشورات محاة، كلية االقتصاد،  ةالعلمي، مديريكمال دلشي، منهجية البحث   2 
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خذ دورا مهما يف وضع اإلجابة الصحيحة هلذه العلمي أال وهي العالقات العامة والبحث العلمي أت
 املشكلة.

، ألن نتائج البحث هي من عمل الباحث وهي الطالبإن اختيار موضوع البحث يف النهاية من مسؤولية 
 اليت تقيم عمله.
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 البحث: صياغة عنوان اثنيا
 

العتبارات عديدة جيب أن يلتزم هبا  ختضعة، عملية مهم حمدود وواضحإن اختيار العنوان وصياغته بشكل  
  .الطالب

 : وتنقسم إىل قسمني:.اعتبارات صياغة عنوان البحث1
 : موضوعي: ويتمثل يف اجلوانب التالية: . القسم األول1.1
  وحمتواه؛أن يكون العنوان معربا عن مضمون البحث 

 تخدمة فيه؛يفضل أن يكون العنوان مبينا لنوع املنهج وطبيعة األدوات املس 

 جيدر أن يربر العنوان أمهية املوضوع؛ 

 .يعكس العنوان بشكل مكثف إشكالية البحث 

 : شكلي: ويقصد به الرتكيب اللغوي للعنوان، ويلزم أن يكون: . القسم الثاين1.1
 حمددا ومركزا بعيدا عن أي شكل من أشكال التعميم أو التطويل؛ 

 واضحا خاليا من الغموض؛ 

 مباشرا يسهل فهمه. 
عترب العنوان املدخل الرئيسي للتعريف مبحتوى البحث، وهو أوىل خطوات البحث العلمي، وجيب أن يوعليه  

ستخدمة قدر اإلمكان، ومن املهم كذلك أن يعكس العنوان قضية أو 
ُ
يكون العنوان واضًحا من حيث الكلمات امل

 .1مشكلة علمية مل يتناوهلا أحد
 :2إىلقسم : وتن. مراحل حتديد عنوان البحث2

ذهن الباحث" مثل واقع السياسات  : حيث يكون عنوان البحث غري واضح متاما يف. مرحلة العمومية الكاملة1.1
 اجلزائري. ياحملاسبية املتبعة يف القطاع الصناع

اع مثل واقع السياسات احملاسبية املتبعة يف القط البحث،: حيث يبدأ الباحث يف حتديد موضوع . مرحلة العمومية1.1
 .ياجلزائري الصناع

: حيث يبدأ الباحث اثنية يف حتديد عنوان موضوع البحث، مثل واقع السياسات . مرحلة العمومية احملدودة3.2
 احملاسبية املتبعة يف الصناعات الغذائية.

                                         
العلمية لكتابة الرسائل اجلامعية، سلسلة دراسات وحبوث إعالمية، الطبعة الرابعة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  سحجاب، األسحممد منري  1 

 .119، ص2117
 79كمال دلشي، مرجع سابق، ص   2 
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اسبية ، مثل واقع السياسات احمللباحث نضجت وتبلورت يف جمال حمددؤية ا: هنا تكون رو . مرحلة العنوان احملدد3.3
 املتبعة لصناعة وتقييم املخزون يف املناطق الشمالية.

هنا جند أن الطالب استطاع اإلملام مبوضوع البحث من كافة اجلوانب، مثال: واقع  :حلة العنوان النهائي. مر 4.3
 السياسات احملاسبية يف تقييم املخزون يف املؤسسة العامة الغذائية يف املسيلة. 

 نوجزها فيما يلي: :1لبحث.شروط حتديد عنوان ا1
 حتمل ألفاظ العنوان أكثر من معىن؛ أال 

 أن يصاغ العنوان بكلمات أساسية ومفتاحيه معربة وخاصة بداية العنوان؛ 

 التأكد من أن العنوان يعكس طبيعة البحث؛ 

 .أن يشتمل العنوان على متغريات الدراسة بشكل واضح 

 صرها؟وما هي عنا ؟مقدمة البحثية كتابة : كيفاثلثا
ميكن القول أبن األسلوب املتبع يف كتابة مقدمة البحث هو نفس أسلوب كتابة اخلطة األولية، من حيث املنهج  

والعناصر املشتملة عليها، مع فارق أن اخلطة كانت يف ابدئ األمر تصورا مؤقتا ملا هو متوقع أن يكون يف البحث 
 ه ابلفعل.مستقبال، أما املقدمة فهي تتحدث عن شيء مت اجناز 

 التالية:ودون الدخول يف تفاصيل سبق احلديث عنها، فان املقدمة البد وأن تشتمل على العناصر 
 :الدراسةإشكالية صياغة  .1

أو غاية يسعى الباحث أو آية جهة ة يف جمال البحث العلمي ال يوجد حبث من غري إشكالية ذات جدوى، مربر  
إن البحث الذي خيلو من إشكالية حمددة، هو حبث غري جدير ابلصفة ف ناسبة.أخرى لتحقيقها بتطبيق الطرق العلمية امل

  .2العلمية، فنقطة االرتكاز األساسية اليت يدور حوهلا أي مشروع حبث علمي هي " مشكلة" حمددة تتطلب حال
ص: وحىت يكون من ال يعلم، فان إشكالية البحث بوجه عام: هي عبارة عن سؤال يتطلب جوااب، وبوجه خا 

ومن هنا ينبغي أن يطرح الباحث يف حبثه سؤاال جوهراي حيتاج إىل  مسألة علمية أو نظرية ال يوجد هلا مباشرة حال مطابقا.
 إجابة، وهذه اإلجابة مل يقدمها بشكل مباشر حىت اآلن ابحث آخر.

ثل كل مشكلة إىل عدة مشكالت بسيطة، مت اإذا كانت إشكالية البحث مركبة، يقوم الباحث بتحليلها ورده 
احملور األساسي ملختلف  تعترب إشكالية البحثفمنها مشكلة فرعية تساهم حلها يف حل جزء من اإلشكالية الرئيسية. 

 مع فيها اخلصائص التالية:تاليت جتو  ،ملرتابطةوا املتكاملةأجزاء البحث 
الية ذات قيمة ضمن معايري موضوعية ال تكون للبحث قيمة علمية وتطبيقية إن مل يتناول إشكالقيمة العلمية: .1.1 

 وعلمية حمددة؛

                                         
 90، ص 9002ة، دار وائل للنشر، اثني ةللباحثني، طبعالصرييف، حممد عبد الفتاح، البحث العلمي الدليل التطبيقي  1 
 61حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص 2 



12 
 

 أن تكون اإلشكالية قابلة للفهم والتحليل واملناقشة ابستخدام األساليب العلمية املالئمة؛قابلة للبحث: .ال2.1

 أصالة البحث كلما اختلف ومتيز عن الدراسات السابقة يف نفس اجملال العلمي. د: تزدا.األصالة3.1

باحث إشكالية البحث بشكل تلقائي إال بعد إخضاعها لدرجة مناسبة من التفكري، البحث، لذلك ال يقبل ال
 :1االستقصاء، واالطالع على خمتلف الواثئق ذات الصلة هبا ومن متطلبات ذلك

 اإلملام أبدبيات املشكلة وقراءة األحباث السابقة ذات الصلة هبا؛ 

 االطالع على أراء املعنيني هبا واستشارهتم؛ 

 مجع معلمات وبياانت أولية حوهلا؛ 

حتليل هذه البياانت لتحديدها ابلشكل العلمي الدقيق واملقبول بغرض استكشاف حقيقتها، حتديد أبعادها، الفائدة من  
 :2ومن أهم شروط حتديد إشكالية الدراسة ما يلي حبثها.

  والفهم؛وضوح الصياغة بقصد الدقة 

 ة مقبولة لدى املهتمني؛التعبري عن املشكلة بشكل مباشر وبصف 

 قابلية القياس املادي وفقا للمعايري واملؤشرات العلمية واملمكنة عمليا؛ 

 تكون املشكلة حمدودة النطاق نسبيا وخالية من التشابك والتعقيد؛ 

  إمكانية صياغة فروض وأسئلة حول اإلشكالية ومجع املعطيات الختبار الفروض واإلجابة عن األسئلة حول
 .اإلشكالية
 :لدراسةل سئلة الفرعيةاجلوهري و األالسؤال 
البحث مباشرة بعد عرض اإلشكالية نظر الرتباطها احليوي  يف السؤال اجلوهري واألسئلة الفرعيةوأتيت صياغة  

 هبا، ويتوقف عدد األسئلة يف البحث على مؤهالت وقدرات الباحث.
 :الدراسة.أمهية 2

غي أن خيطوها الباحث يف خطته، فيربهن على إن أمهية البحث ابلنسبة للمعرفة العلمية، يعترب أول خطوة ينب 
، أم إعادة تفسري ، أم سدا لنقص، أم العلمي، وما إذا كان ميثل إضافة جدة املوضوع وما حيمله من قيمة يف جمال البحث

 تصحيحا خلطأ، أو غري ذلك.
 
 
 
 

                                         
 44-44علي لزعر، مرجع سابق، ص ص  1 
 16-11 ، ص ص املرجع نفسه 2 
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 :الدراسةأهداف  .3
الفائدة النظرية أو العلمية  حبثه، ومدىمشروع يذكر الباحث نوعية النتائج اليت يتطلع أن يصل إليها من إعداد  

 نفسه،الباحث  اليت ستعود هبا على التكوين العلمي له، إذ يفضل املشرفون يف الغالب أن يساهم البحث يف رفع كفاءة
من حيث استخدامه ألدوات ومناهج البحث، واطالعه على الكتب املتخصصة، وابلتايل استيعابه لطبيعة البحث العلمي 

 . كنه من الفرع املتخصص فيهومت
وال يكتفي الباحث بذكر جدوى البحث ابلنسبة له، بل أيضا ابلنسبة حلقل املعارف الذي ينتمي إليه، أو اهليئة  

 العلمية التابع هلا، أو اجملتمع.
 الصلة تذا السابقة الدراسات على واالطالع الدراسة ونوع والعنوان البحث موضوع حتديد بعد :الدراسةفرضيات  .4

 أبساليب اختبارها جيري الدراسة مبثابة حلول حمتملة ملشكلة لتكون معينة فرضيات يضع أن جيب على الباحث ابلدراسة

 ووسائل خمتلفة.
 وبطبيعة احلال ليس كل فرضية مطروحة تعد فرضية علمية، فالفرضيات العلمية هلا شروط حمددة. 

 إىل حتتاج وهي ما، واقعة لتفسري واملؤقت املبدئي االفرتاضي واباجل على أهنا وعليه ميكننا اعتبار الفرضيات 

 وهذا إثباهتا، من يتمكن وقد ال الفرضية يثبت وقد وحبثه، دراسته خالل الباحث به يقوم ما إلثباهتا، وهذا االختبار

 .العلمية القيمة ال يؤثر على األمر
 على االعتماد من له البد هفرضيات حبث أو فرضيته صياغة الباحث يستطيع لكي . مصادر اشتقاق الفرضيات:4.1

  :1أمهها عديدة مصادر
 قدرته على حتليل الروابط بني األفكار وتصنيفها من حيث إجياد أمناط  ىخربة الباحث العلمية والعملية ومد

 تفسريية معقولة إىل مشكلة الدراسة؛

 الدراسات السابقة حول املشكلة املدروسة؛ 

  العلمية خبصوص الظاهرة املدروسةاملالحظة والتجربة. 

 يلي: فيماأمهها  رنذك الفرضيات:. شروط صياغة 2.4
 ؛اللفظية الصياغة يف والوضوح والدقة والعلمية الواقعية 

 ؛للقياس قابلة اتبعة متغريات مستقلة بني متغريات تشكل عالقا على الصياغة 

 علمي؛املسامهة يف حتديد اإلطار النظري للبحث وأساليب البحث ال 

 التالية وميكن أن يكون على أحد األشكال للفرض االحتمالية الصياغة:  

                                         

 36ص اإلدارة يف وتطبيقاهتا النظرية األسس: العلمي البحث أساليب ،انئل العواملة 1 
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 زايدة إىل العاملني يؤدي إنتاجية زايدة مثل ذلك أخر حدث وقوع على الظاهرة حدوث توقف تعين :الشرطية الصياغة 

 .أجورهم

 اخنفاض  ي أو عكسي، مثال:طرد لمتغريات الظاهرة املدروسة بشك بني  عالقة  وجود تعين االرتباطية الصياغة
 إنتاجية العمل يرجع إىل زايدة ضغوط العمل.

 على والبحث للمشكلة املدروسة حيقق للباحث الفرضيات ووضع صياغة : إنفوائد صياغة الفرضيات .3.4

 :التالية الفوائد سواء حد

 ات الالزمة ملعاجلة واملعلوم البياانت ونوع طبيعة إىل الباحث من خالل توجيه البحث عملية حتديد مسار
 العلمي؛ البحث وأساليبيتالءم الفرضيات مبا 

  الفرضيات؛ والختيار للدراسة املالئمة العلمي البحث وأساليب مناهجحتديد 

 بني متغريات اإلشكالية. تخالل حتييد العالقا من إشكالية الدراسة فهم على الباحث قدرة من تزيد 

بعد أن يوضح الباحث فرضيات البحث حلل اإلشكالية، يشرع يف و  كيفية التحقق من صحة الفرضيات:  .4.4
  .بيان الوسائل واملناهج اليت يستخدمها يف التحقق من صحة الفرضيات أو بطالهنا

 . أسباب ودوافع اختيار الدراسة: 5
 يذكر الطالب األسباب الذاتية واملوضوعية اليت دفعته الختيار موضوع دراسته.  
 املنهج املتبع: .6

العادة أكثر من منهج واحد يف أي حبث املنهج الذي اتبعه يف دراسته، حيث تستخدم يف  إىليشري الطالب    
 : ما يليمن بني أهم املناهج اليت يستخدمها الطالب نذكر و علمي، 

 متغري واحد ناءابستث املكونة للظاهرة املدروسة، والعوامل املتغريات جبميع التحكم على يعتمد الذي :التجرييب املنهج.1.1

 .اجتاهات الظاهرة على ذلك نتائج لقياس والتغيري للتبديل الباحث خيضعه

 وفق النتيجة، أخرى هي قضااي أو قضية إىل هبا مسلم قضااي عدة أو قضية من نھالذ انتقال هو :االستنباطي املنهج.1.1

 .التجربة إىل التجاء ودون املنطق قواعد

 على ألن الواثئق ودراستها، وفحصها الواثئق عن ابلبحث يعىن وهو أو النقلي، رخييالتا أو :الواثئقي املنهج.1.1

 .املاضي ألحداث املرآة العاكسة هي اختالفها

 وعلى ينطبق عليها عام حكم إىل للوصول جزئية أو دراسة كلية الظاهرة أفراددراسة  على يقوم :االستقرائي املنهج.1.1

 أفراد الظاهرة. من غريها
 اليت والعوامل الظاهرة أسباب هذه إىل للوصول الظواهر من ظاهرة وصف على املنهج هذا يقوم :الوصفي نهجامل.6.1

دراسة  وطريقة املسح، طريقة :منها طريقة أكثر من الوصفي املنهج ويشمل .لتعميمها النتائج واستخالص فيها، تتحكم
 .عناية بكل عليها احلصول يتم اليت النتائج تفسري غيينب كما أنه الباحث وجهد خربة إىل الطرق هذه وحتتاج حالة
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 .على خطوات وكيفية استخدام هذه املناهج لالطالعكتب املنهجية   إىليستحسن رجوع الطالب   
 . الدراسات السابقة حول املوضوع:7

شكلة ويعزز عرضها قاعدة علمية جاهزة حول امل رتعترب الدراسات السابقة جزء أساسيا يف البحث العلمي ويوف 
أدبيات املوضوع والتفاعل العلمي املرتاكم. ويف هذا السياق يضيف الباحث عمله ألعمال اآلخرين هبدف زايدة املعرفة يف 

 البحث العلمي.
 :1ومن بني فوائد الرجوع إىل الدراسات السابقة ما يلي 

 وذلك من أجل ما يلي:: توضيح وشرح خلفية املوضوع. 1.5

 قنعة لدراسة املوضوع الذي مت اختياره؛إجياد األسباب امل 

 بيان أصالة البحث؛ 

  إثراء البحث عن طريق استعراض ما قام به اآلخرون مبينا أوجه النقص، أو القصور فيها، وكيف أن حبثه سيكون
 هلا؛ امتمما أو متجاوز 

 ؛تفادي التكرار يف البحوث 

 .بيان ما سيضيفه البحث للمعرفة والعلم 
أنه ليس من اخلطأ الكتابة يف موضوع سبق حبثه، أو مشكلة سبقت دراستها، إذا اشتملت  جتدر اإلشارة هنا، 

الدراسة على تقييم للدراسات السابقة، أو دراسات جلوانب مل تكن من اهتمام الباحثني السابقني، أو قدمت نتائج أخرى 
 متقدمة عما سبقها من دراسات.

 ملخص الدراسات السابقة: وفيما يلي أهم املعلومات الواجب إدراجها يف
  واسم الباحث وسنة النشر؛ الدراسة،عنوان 

 حدود الدراسة ومكان إجرائها؛ 

 .ملخص جململ النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 
 حدود الدراسة: .8

، أي احلدود اخلاصة مبتغريات البحث من و الرتكيز على جمال معني للدراسةهدف كتابة حدود الدراسة ه 
 :2وذلك ألحد األسباب التالية للدراسة،واملكانية، أي هي جمموعة من املتغريات مل ختضع  زمنيةالالناحية 

 إن هذه املتغريات قد سبق دراستها يف جماالت أخرى؛ 

 إن هذه املتغريات خترج يف مضموهنا عن جمال البحث؛ 

 يهما البحث؛إن هذه املتغريات خترج عن نطاق الفرتة الزمنية أو احليز املكاين اللذان يغط 

                                         
 66، ص مرجع سابقعلي لزعر،  1 
 66-61، ص ص  9002وائل للنشر،  الثالثة، دار ةللباحثني، الطبعلبحث العلمي الدليل التطبيقي ا الفتاح،حممد عبد  2 
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  أفراد عينة البحث، مثال  إىلإن هذه املتغريات يصعب معاجلتها بسبب ندرة البياانت املتعلقة هبا وصعوبة الوصول
 موارد مالية وبشرية أكرب من قدرات الباحث؛ إىلعلى ذلك أن هذه املتغريات حتتاج 

 العلمية والعملية اليت تغطي تلك املتغريات. ندرة املراجع 

 :الدراسة صعوابت. 9
 .يشري الطالب إىل الصعوابت اليت واجهته يف اجناز دراسته، وكيف جتاوز تلك الصعوابت  

 ؟لدراسة: كيف تكتب خطة االدراسة هيكل .11
تبقى هناك  املوضوع،بعد تعرضنا للمشكلة األوىل اليت تواجه معظم الباحثني املبتدئني، هي مشكلة اختيار  

أال وهي مشكلة كتابة خطة البحث األولية، ذلك أن موضوع مشروع لبحث ال يتم  احثني،البمشكلة اثنية تؤرق الطلبة 
وهذه اخلطة ال  حبثه،العلمية إال بعد أن يقدم الطالب خطة يطرح فيها موضوع  تأو املهيآ الكليات،تسجيله يف أغلب 

 بد وان تربر علميا أمهية اإلقدام على دراسة املوضوع املعين.
                الدراسةد خطة . شروط إعدا1.11

تلك كانت الشروط اليت يشرتط أعضاء اللجان العلمية غالبا  كيف ميكن للباحث من حتقيق هكذه الشروط:  .1.1.11
قد يقول  ولكنتوافرها يف خطة البحث، وال شك أن معرفتنا بتلك الشروط يكون لدينا تصورا حمدد عن ماهية اخلطة.

لشروط احملددة للخطة، ولكننا نريد معرفة الطرق املساعدة املوصلة إىل حتقيق هذه الشروط يف عرفنا ا ا!حسنأحد الطلبة، 
يف هذا الصدد، إذا استطاع أن جييب عنها  للطالبتوجد جمموعة من األسئلة من املمكن أن تكون مبثابة املوجه  اخلطة.

 :1وهي حبثه،أمكنه ذلك من وضع يده على الكثري من حمتوايت 
 د أن أحبث؟ماذا أري 

 ملاذا هذا املوضوع؟ 

 كيف أحبث؟ 

 أين؟ 

 ومىت؟ 

 إن اإلجابة عن هذه األسئلة حيل الكثري من املشكالت، وطبعا اإلجابة ال أتيت من فراغ، وإمنا من خالل إتباع اآليت:
ن باحث أن جييب عال للطالب أو اإلجراءات العملية اليت تساعد على اإلجابة عن هذه األسئلة: ميكن. 9.6.60

 األسئلة املذكورة إذا اتبع اإلجراءات التالية:
 االطالع على جمموعة من اخلطط اليت سبق أن كتبت يف نفس ختصصه؛ 

  االطالع على بعض األحباث اليت تناولت موضوعا شبيها مبوضوعه، وطبعا ينبغي انتقاء جمموعة من تلك األحباث
 املكتبات اجلامعية يعترب حبثا جيدا؛فليس كل حبث موضوع على رفوف  أصحاهبا،على أساس كفاءة 

                                         
 66حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص .1 
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  فهذا ميد الباحث بكثري من األفكار؛ املوضوع،االطالع على املراجع اليت سبق أن تناولت 

  مناقشة املشرف وذوي االختصاص فيما توصل إليه الباحث من أفكار، فال شك أن مثل هذه املناقشات تولد الكثري
 ور قد يكون غافال عنها، وتساعده على تقسيم وتبويب حبثه.من األفكار اجلديدة، وتنبه الباحث إىل أم

هل ميكن إجراء تعديالت على اخلطة مستقبال: بطبيعة احلال، إن اخلطة اليت يعدها الباحث هي جمرد روؤية . 1.6.60
نقطة  جيد الباحث، أن بعض جوانب املوضوع كانت غائبة عنه، وأن القراءات،مبدئية للموضوع، ومبرور الوقت واتساع 

الرتابط والتسلسل املنطقي، أو غري  إىلما قد ظن من قبل أهنا هامة، مث تبني له أبهنا اثنوية، وأن طريقة التبويب تفتقد 
 ذلك من األمور اليت من املتوقع غالبا أن تستجد بعد التعمق يف البحث والقراءة.

وال ختل بفحواه، جيوز للطالب إجراؤها هذه التعديالت ال تؤثر على عنوان البحث األصلي،  كانت مثلفإذا   
ابلتنسيق مع املشرف، أما إذا كان التعديل يستلزم تغيريا يف العنوان، فال ميكن القيام بذلك إال بعد موافقة املشرف 

 .جمتمعني)العلمياجمللس  (والكلية)العلميةاللجنة  (والقسم
صلة حبث املوضوع كلية، إبمكانه إلغاء على موا –سباب سبب من األ ألي-ويف حالة عدم قدرة الطالب  

 تسجيله، مث التسجيل يف موضوع جديد. 
 يف احلاالت التالية: ةاألصل أن املقدمة ال هوامش فيها، واستثناء يستخدم الطالب اهلوامش يف املقدمة: مالحظة هام

 استعمال القواميس لشرح بعض املصطلحات، القوانني، اإلحصائيات؛ 

  من جمموع عدد صفحات املذكرة أو األطروحة. %06ىل إ 1حجم املقدمة بني 
إذا توفرت الشروط السابقة من ذكر أمهية البحث، واهلدف منه،  :العناصر الالزم توافرها يف خطة البحث .2.11

ونقد الدراسات السابقة، وبيان إشكالية البحث، والفرضيات وكيفية التحقق من صحته، إذا توفر كل هذا فان الباحث 
 قد قطع خطوات أساسية يف سبيل ختطيط مشروع حبثه، ورسم هيكله العام وتكوين حمتوايهتا تكوينا أوليا.يكون 

وهذا شرط ضروري يف اخلطة العلمية، إذ البد أن تكون مشتملة على رسم أويل حملتوايت البحث من فصول،  
  .مباحث ومطالب
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 هة الدكتوراملكذكرة ماسرت أو أطروح: التنظيم الداخلي رابعا
 . العناوين1

على اختالف أنواعها بدقة لتعكس نطور البحث العلمي، فغالبيتها تنظم  العلمية املشاريع البحثيةتنظم  
وكقاعدة عامة ال يتوجب وجود أقل من مستويني من  خمتلفة،إىل عناوين من مستوايت  أجيز ول، كل فصل ميكن أن صابلف

العناوين جيب أن تظهر يف فهرس احملتوايت ويفضل  نتوى األول واملستوى الثاين مالعناوين حتت كل مستوى رئيسي. املس
 . 1أن يظهر املستوى الثالث من العناوين

 التوثيق يف البحث العلمي .2
، توخيا لألمانة العلمية واعرتافا جبهود اآلخرين إثبات مصادر املعلومات وإرجاعها إىل أصحاهبا يعين التوثيق 

ة، لذا البد من تثبيت املراجع اليت استعان هبا الباحث داخل النص، الن ذلك جيعل القارئ قادرا على وحقوقهم العلمي
التوثيق يف  ومها،حتديد موقع مرجع املعلومات يف قائمة املراجع يف هناية البحث، ويشتمل توثيق املراجع واملصادر نوعني 

 قائمة املراجع والتوثيق داخل النص.
 اهلوامش؟ توثيقه يفية وكيف االقتباس 1.2

العلمي ملكية خاصة للمؤلف سواء يف البحث العلمي منشور أو غري منشور، أو الكتب أو  اإلنتاجيعد  
في حالة استخدام ما توصل فااللتزام ابلقواعد اليت حتكم هذا االستخدام،  إىلاملؤلفات. وحيتاج استخدام هذه امللكية 

ئج فيجب أن تنسب تلك املعرفة ألصحاهبا وهذا يشكل جوهر عملية التوثيق، اآلخرون من نظرايت وأفكار ونتا إليه
 وهناك أنواع لالقتباس:2حيث يتوجب على الباحث أن يرد كل معرفة أو نتيجة أو نظرية إىل أصحاهبا

 :من املراجع واملصادر االقتباسأنواع .2.2
 لالقتباس نوعان مها: 
إبتباع حرفيا كما هو دون تغيري، يوثق هذا النوع من االقتباس ل كالم املؤلف هو نق: االقتباس احلريف أو املباشر.1.2.2
 التالية:  القواعد

 وضع الكالم املنقول بني مزدوجتني؛ 

 ( بني أجزاء الفقرة أو النص املقتبس؛)يف حالة االقتباس املتقطع توضع ثالث نقاط... 

  ؛كتابة اهلوامش أواإلحالة املقتبسة منه طبقا لقواعد  ةيشار إىل صاحب الفكر 

: هو نقل املضمون أبسلوب الباحث، واحرتاما لألمانة العلمية جيب التقيد اقتباس املضمون أو الغري مباشر.2.2.2
 ابلقواعد التالية يف توثيق االقتباس:

 صياغة الفكرة أبسلوب الباحث؛ 

                                         
 46، ص6222األوىل، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية،  ةاجلامعية، الطبعذايب البداينة، املرشد إىل كتابة الرسائل . 1 
 66، ص . املرجع نفسه2 
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 مش.اإلشارة إىل صاحب الفكرة املقتبسة منه طبقا لقواعد اإلحالة أو كتابة اهلوا 

 : نذكر أمهها فيما يلي:. شروط االقتباس3.2.2
 الدقة والعناية أثناء عملية االقتباس وجتنب األخطاء واهلفوات يف عملية النقل؛ 

 املوضوع املتصل به؛ قحتاشي عوامل التنافر وعدم االنسجام بني العينات املقتبسة وسيا 

 عدم التطويل واملبالغة يف االقتباس؛ 

 عملية االقتباس بنوعيه املباشر والغري مباشر؛ إتباع كيفيات وضوابط 

 االعتماد على الواثئق األصلية يف االقتباس؛ 

 االحرتام التام لقواعد االقتباس واإلسناد وتوثيق اهلوامش؛ 

 .التدقيق واحلرص على التفريق بني املصادر وأراء الباحث وأفكاره وأراء اآلخرين 

بقواعد االقتباس أساس حتقيق األمانة العلمية، وجتنب الوقوع يف السرقة يعترب االلتزام حدود االقتباس:  ..4.2.2
ويتقيد ابحلدود  استخدمها،واالنتحال عن قصد أو عن غري قصد، حيث يلتزم الطالب بتوثيق املعلومات واألفكار اليت 

 التالية يف عملية االقتباس:
 مرجع واحد سواء ابستعمال االقتباس املباشر  ال ينقل الطالب صفحة كاملة أو جزء من البحث كفرع أو مطلب من

 أو الغري مباشر؛

 كلمة، وما جتاوز ذلك يوضع خبط مغاير، وال   40حدد بعض الباحثني يف جمال املنهجية مقدار االقتباس املباشر ب
 كلمة من مرجع معني إال إبذن صاحبه؛  400ميكن اقتباس أثر من 

 يتجاوز  أاليضمن جودة البحث العلمي ينبغي  موع االقتباس الذيلم املنهجية أن جمكما يرى بعض العارفني بع
 ع الدراسة؛و من جمم 10%

 بشكل متوازن، وجتنب الرتكيز على مرجع أو مرجعني بشكل متتابع، وإمهال املراجع األخرى  توظيفااملراجع  توظيف
 .طبعدم اإلحالة إليها، أو اإلحالة إليها مرة واحدة فق

 اهلوامش يفتوثيق االقتباس  .5.2.2
فالواجب يقتضي البحث العلمي يعتمد اعتمادا كليا على املصادر أيل استخدمها الباحث يف اجناز حبثه العلمي،  

أو الطريقة إىل صاحبها يعد اعرتافا وتقديرا جلهوده  الفكرة،فإذا كانت نسبة النص، أو أمسائهم، االعرتاف ملؤلفيها بذكر 
 فيما ينقله الباحث، صحة يف الرواية، وتدقيقا يف النقل.العلمية، فهي ظاهرة توحي ابلثقة 

العلمية حتاول جاهدة أن جتد الطرق امليسرة الوافية هبذا  توملا للتوثيق من أمهية يف الرسائل العلمية والبحوث، فان اهليآ
ابملعلومات اليت حتقق  الغرض، اليت تضمن األمانة العلمية أوال، وتوفر اجلهد والوقت على الباحث اثنيا، وتزود القارئ

 .ااستفادته، ومتابعته العلمية اثني
أوجدت اهليآت العلمية املتقدمة طرقا خمتلفة للتوثيق العلمي، يتخري منها  ففي سبيل حتقيق هذه األهداف الثالثة 

 الباحث ما يناسبه شريطة أن يلتزم الطريقة اليت خيتارها يف عموم حبثه.
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وميكن القول أن إن استخدام اهلوامش أمر ال خيلو منه أي حبث أكادميي،  :؟مشملاذا نستخدم اهلوا ..1.5.2.2
الزائدة عن قدرة املنت، وهي الوعاء الذي يفصل فيه ما يكون غامضا يف املنت، وللهامش  احلاشية" وعاء املعرفةللهوامش " 
 مهام عديدة، نذكر منها: أو احلاشية 

 منه النص أو الفكرة املذكورة يف املنت أعاله؛املرجع الذي أقتبس و  اإلشارة إىل املصدر 

 تفصيل املوجز، أو الغامض الوارد يف املنت للمحافظة على السياق العام للموضوع؛ 

  ؛لتحقيق املزيد من الرتابط الباحث،إحالة القارئ إىل أماكن أخرى سابقة، أو الحقة يف الدراسة اليت يعدها 

 دالالت خاصة مبوضوع  إىلستخدمها الباحث استخداما خاصا لتشري شرح بعض املصطلحات املستغلقة أو اليت ي
 .حبثه

 احلرص على األمانة العلمية يف نقل املعلومات؛ 

  يف الطرق، والوسائل اليت يستخدمها الباحث، حيث يتحقق ابألمانة العلمية، أبقرب  والوقت املتمثلتوفري اجلهد
 الطرق؛

 دم نقطة فرعية، أو اثنوية للوقوف على مزيد من املعرفة؛ توجيه القارئ إىل مصادر ومراجع إضافية، خت 

 وضع نصوص بلغة أجنبية دون ترمجة إن لزم ذلك؛ 

 التعريف ابألعالم واألماكن اليت ورد ذكرها يف املنت، وال يتسع املنت لتعريفها؛ 

  ضوعي، أو اخلروج عن نقد أو مناقشة رأي ملؤلف آخر حول موضوع ورد يف املنت، وذلك تفاداي لتفتيت السياق املو
 النسق العلمي للدراسة.

 ؟) احلواشي (اهلوامش طرق اعداد. 2.5.2.2
 :وهيأو احلواشي أماكن ميكن أن نضع فيها اهلوامش عدة توجد  

  وان بدأت حىت  متسلسال،يف ذيل الصفحة، وأتخذ االقتباسات يف كل صفحة رقما ) احلواشي (اهلوامشأن تكون
 ، وهكذا؛)6 (صفحة اتلية من الرقم

 قي ذيل الصفحة، وأتخذ االقتباسات رقما متسلسال من أول الفصل حىت هنايته، فلو ) احلواشي (أن تكون اهلوامش
 ، وهكذا؛) 4(، تبدأ يف الصفحة التالية عند الرقم )1 (انتهت االقتباسات يف الصفحة األوىل عند الرقم

 قتباسات رقما متسلسال من أول الفصل حىت هنايته؛وأتخذ اال فصل،يف هناية كل ) احلواشي (أن تكون احلواشي 

  األولأو "حواشي الفصل " الفصل  البحث"،أن تكون احلاشية يف هناية البحث، وتكون حتت عنوان " حواشي ،
 وهكذا حىت هناية البحث. ،6مث حواسي الفصل الثاين ويبدأ الرتقيم املتسلسل من الرقم  متسلسال،وترقم ترقيما 

كانت املعلومة موثقة داخل املنت نفسه، بعد   إذا إال البحث،وال يف هناية الفصل أو  الصفحة،اشية يف ذيل أن ال تكون ح
  122 ) .                                  ، ص 6266، القزويين (:انتهائها مباشرة، وتوضع بني قوسني هكذا
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كن ابلتجربة جند أن أكثر الكتاب والباحثني وليس هناك اتفاق بني الباحثني على أفضلية موضع آخر، ول    
يفضلون استخدام اهلوامش أسفل الصفحة لسهولة قراءهتا، أما الطريقتان األخراين فتضطران القارئ كلما صادفه رقم 

مكان اهلوامش مما يبعد ذهنه عن املتابعة املتدفقة للفكرة أو  إىلهامش أن يقلب الصفحة أو صفحات البحث حىت يصل 
 ر املتالحقة يف املنت.األفكا

ميكن للباحث أن حييل قارئ حبثه على اهلوامش مستخدما األرقام العددية، أو احلروف  :. طريقة اإلحالة3.5.2.2
، ولكن يفضل يف يفضل يف األجبدية، أو النجوم مثال، واأليسر غالبا هو استخدام األرقام، وهو ما عليه معظم الباحثني

لرايضيات مثال استخدام احلروف األجبدية ألهنا جتنب القارئ اخللط بني األرقام األصلية يف األعمال البحثية اخلاصة اب
 املنت وبني أرقام اهلوامش العددية، األمر الذي حيدث لو جلأ الباحث إىل استخدام أسلوب األرقام.

  م؟كيف ترقو  ؟،أو احلواشي ما هي أنواع اهلوامش .4.5.2.2
  تنقسم اهلوامش إىل قسمني، اهلوامش التفسريية وهوامش خاصة ابلراجع؟ واشيأو احل اهلوامش عما هي أنوا. 

  املراجع أسفل كل صفحة، مع ترقيم جديد للمراجع يف كل صفحة، عكس ما هتميش ميت ابملراجع:اهلوامش اخلاصة 
 .هتميش املراجع يف مقال أو مداخلةيتم العمل به عند 

 حبيث ال ميكن للباحث أن يقوم بشرحها  ومبهمة،أو ألفاظ غامضة  : هي عبارة عن مصطلحاتاهلوامش التفسريية
تؤدي اىل تشعب املوضوع أو حىت اىل اخلروج عن موضوع البحث، لذلك يشار اىل هذا  ألهنايف حمتوى البحث، 

 ، مث تفسري ذلك املصطلح يف مكان التهميش أسفل الصفحة. §…) * # &(املصطلح أو اللفظ الغاض برمز معني 

 ؟أو احلواشي ترقيم اهلوامش كيفية 

البحوث العلمية اخلاصة ابلرايضيات،  ءإذا كان أسلوب استخدام األرقام هو األفضل يف أغلب األحيان ابستثنا  
 فان له عدة أنواع:

 وفيه يضع الباحث أرقام هوامش كل صفحة بشكل مستقل، حىت تنتهي الصفحة، الرتقيم املنتهي ابنتهاء الصفحة :
 حة جديدة ابتدأ الرتقيم من جديد؛فإذا جاءت صف

 ؛ا: ويرقم فيه الباحث هوامش الفصل من بدايته إىل هنايته ترقيما متواليالرتقيم املتوايل الفصلي 

 ويرقم فيه الباحث عمله كله من بدايته إىل هنايته ترقيما متواليا.الرتقيم املتوايل الكامل : 

آخر،  إضافةفقد يرتاءى للباحث حذف هامش أو  وأدق،أيسر  ألهنارق، وتعترب الطريقة األوىل يف الرتقيم من أفضل الط
وجينبه كثريا من املزالق اليت قد ترتتب على التعديل يف حالة استخدامه كان متبعا للطريقة األوىل يسهل عليه األمر   فإذا

األحوال إال حالة  هذا يف كل كل البحث العلمي، للطريقني الثانية والثالثة، إذا اضطر إىل تعديل ترقيم الفصل كله أو
حيث يفضل فيها إتباع أسلوب الرتقيم املتوايل دون انقطاع من بداية البحث  ذالقصرية، واحدة فقط هي حالة األحباث 

 إىل هنايته.
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 يف املنت توثيق البحث العلمي وطرقأساليب .3.2
راض الكتب والدورايت والرسائل ، حيث ميكن مالحظة هذا من خالل استعختتلف طرق توثيق البحث العلمي  

اجلامعية وغريها، كما جند أن بعض اجلامعات تعتمد أسلواب معينا من أساليب التوثيق والتهميش لطالهبا، واجلدير ابلذكر 
 اختالف توثيق البحوث بقد ما يهمه:  هتمه طرقأن القارئ ال 

 وسهولتها الطريقة وضوح. 

 1هنايته حىت بدايته نم البحث خالل من استعماهلا يف االلتزام. 

 منه املقتبس أو املستخدم املصدر عن الطريقة تقدمها اليت املعلومات مشولية. 

 هناك أربعة طرق رئيسية وضعت قواعد منهجية خاصة هبا سواء يف اهلوامش أو قائمة املراجع، ومن هذه الطرق جند:  
 فيه من التوثيق تدون هذا النوعو هذه احملاضرات،  اليت استخدمت يف هتميش هي الطريقةو  :الطريقة التقليدية1.3.2

 :كالتايل  املعلومات التالية وابلرتتيب

  ذكر اسم ولقب املؤلف، مث تليه الفاصلة؛ 

 مث تليه الفاصلة؛ عنوان الكتاب ، 

 مث تليه الفاصلة؛عدد األجزاء ، 

 مث تليه الفاصلة؛رقم الطبعة ، 

 تليه الفاصلة؛، مث اسم ولقب املرتجم إن كان الكتاب مرتمجا 

 اسم البلد الذي طبع به الكتاب، مث تليه الفاصلة؛ 

 اسم الناشر الذي طبع الكتاب، مث تليه الفاصلة؛ 

 اتريخ النشر، مث تليه الفاصلة؛ 

 .رقم الصفحة، منهية بنقطة 

 :يليهناك عدة حاالت نذكر أمهها فيما : مناذج توثيق املعلومات التوثيق الكامل. 2.3.2

 مفصلة لكل أنواع املصادر، وطرق تدوين املعلومات عنها: فيما يلي مناذج
 عندما يرد املرجع ألول مرة فان بياانته تكتب ابلتفصيل   ؟اهلامشبياانت املرجع املكذكور ألول مرة يف  كيفية كتابة

 كاآليت: 
 وابلرتتيب: يتم تدوين بياانت الكتب يف اهلوامش على النحو التايل: طريقة تدوين بياانت كتب 

 اجلزء أو  مالطبع، رق مدينة النشر، كانت موجودة(، دار  إن)الطبعة الكتاب، رقم  عنوان ،م ولقب املؤلفاس
 .الصفحة رقم الطبع، ، سنة)جزء من أكثر يف الكتاب كان إذا ( اجمللد 

 

                                         
  111ص ،)ن.س.د (،الدولية األفكار بيت :عمان ،وجراءته وأساليبه مناهجه أسسه العلمي البحث عليان، مصطفى رحبي 1
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 مرجع ابللغة العربية: :1مثال
 املطبوعات ديوان الرابعة، الطبعة اإلدارية، و يةالقانون العلوم ميدان يف تطبيقاهتا و العلمي البحث مناهج عمار عوابدي،

 .04 ، ص9009اجلزائر، اجلامعية،
 : مرجع ابللغة األجنبية: 2مثال

Abdelkrim Harchaoui, Analyse Dynamique   de  L’équilibre et des modes de 

 Financement de l’Entreprise National, Edition, OP, 1989, p 40                                
 تكتب بياانهتا يف اهلامش على النحو التايل:طريقة تدوين بياانت املقاالت : 

   ةالصدور، الصفح اتريخ العدد، الدورية، املكان، املقال، اسم عنوان ،كاتب املقالاسم ولقب. 
العمومية يف اجلزائر، الصحية  ، حنو تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعلي سنوسي :مرجع ابللغة العربية :1مثال

 .44، ص 9069جوان  ،69، العدد جامعة أكلي حمند أواحلاج البويرة ،جملة معارف

 مرجع ابللغة األجنبية :9مثال
 Human ResourcesAli Senoussi, Samia Kharkhache,The Role of the Internet in the Development of 

-,of a Textile Company Employees "Tyndall" the View Pointin the Economic Institution from 

, USA ,may 2017,p19 M'sila ,Economics 

  تكون كالتايل:يف اهلوامش رسائل ماجستري وأطروحات دكتوراه ،التخرجطريقة تدوين بياانت مكذكرات : 

  سنة  اجلامعة، ،اسم )صالتخص( :يف دكتوراه، ةماجستري، أطروح رسالة (نوعه ،العنوان ،املعيناسم ولقب
 .الصفحة ،املناقشة 

، أطروحة مقدمة للحصول 9060أفاق  االقتصادية،تسيري اخلدمات الصحية يف ظل اإلصالحات  سنوسي،علي  :مثال
 .46، ص9066، 01، جامعة اجلزائر التسيريعلوم  يف: على شهادة دكتوراه علوم

 ملعلومات املقتبسة من مداخالت علمية، ألقيت يف أايم دراسية أو توثق ا :املداخالت العلمية طريقة تدوين بياانت
 ندوات علمية أو ملتقيات دولية ووطنية كالتايل:

 عنوان املداخلة، امللتقى أو اليوم الدراسي أو الندوة، املؤسسة املنظمة، اتريخ اسم ولقب صاحب املداخلة ،
 االنعقاد، الصفحة.

، ملتقى دويل حول ا على صحة اجملتمعاهتأمني الصحي يف اجلزائر و انعكاساختالالت نظام الت علي سنوسي، مثال:
 60، ص9061أفريل   94-91يومياجتاهات عصرنة نظم احلماية االجتماعية يف العامل، جامعة مخيس مليانة، 

 كالتايلية  االلكرتون عتوثق املعلومات املأخوذة من املواق :االلكرتونية عطريقة تدوين معلومات مأخوذة من املواق: 

  عنوان )مقال، تقرير، مداخلة... (إن وجد، ذكر املعلومات حسب نوع الوثيقة املطلع عليها االسم واللقب ،
 املوقع االلكرتوين، اتريخ وتوقيت الزايرة. 

 : -مقارنة إحصائية –حممد سامي وليد، األنظمة الصحية يف الدول الرأمسالية  :مثال 
http://arabnedmag.com/general/ise-15/08/2008/general01.htm, 15/6/2010. 
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  طريفة تدوين بياانت احملاضرة 

 اضر، عنوان احملاضرة، اهليئة املنظمة، املكان الكذي ألقيت فيه احملاضرة، املدينة، البلد، التاريخاحمل اسم ولقب)  
  )، السنةاليوم ، الشهر

  ن كالتايل:يف اهلوامش: تكو  الشخصية- املقابلةطريقة تدوين بياانت 
 الزمان( بتاريخ )املكان(يف  الباحث معه أجراها شخصية مقابلة يف املقابلة، معه أجريت الكذي ولقب اسم(. 

  تكون كالتايل:يف اهلوامش اإلعالم- وسائلطريقة تدوين بياانت : 
 التاريخ،الزمان املكان، ،)اإلعالمية الوسيلة اسم( على بث ، ... برانمج خالل ،ولقب اسم. 

 يكون توثيق النصوص القانونية كالتايل: النصوص القانونية ة تدوين بياانتطريق : 

 ، رقمه، اترخيه ، مضمونه، رقم اجلريدة الرمسسة، سنة النشر.)قانون ، أمر، مرسوم،...اخل (ذكر طبيعة النص 
عدد الرابع، ، املتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية، ال9061مارس  01مؤرخ 61/06رقم  قانون مثال:

9061. 

 :لتوثيقاب خاّصة حاالت.3.3.2

 مؤلف من أكثر وجود عند: 

 الغالف ترتيب حسب معاً  اسم ولقب االثنني يكتب ؛اثنني كاان إذا. 

 وآخرون (اآلتية العبارة معه ونكتب الغالف ترتيب حسب األولاسم ولقب املؤلف  يكتب فأكثر، ثالثة كاان إذا(. 

 دار النشر، .... )املرتجمولقب  اسم ( ترمجة ،الكتاب عنوان، اسم ولقب املؤلف تبنك :مرتمجا الكتاب كان إذا ،
 .السنة ، الصفحة

 إبراهيمترمجة حمسن    ،-املنافسة وإبرام العقود واإلدارة العامة اجلديدة  –، اخلدمات العامة واليات السوق كريون وولش،  :مثال
  . 611، ص 9001مكتبة فهد الوطنية،،الدسوقي

 األم غةبل الكتاب بطاقة نضع ،أخرى بلغة املرجع وكان ابللغة العربية البحث كتبنا حالة ما يف. 

 ص سابق، مرجع املؤلف، ولقب اسم :يلي مبا نكتفي ،البحث يف اثنية مرة املرجع استخدام عند ... 

 …Op, Cit, p : املؤلف مث نكتبولقب  ماس يكتب:ويف حالة ما كان املرجع بلغة أجنبية 
Stéve Sleight, Op, Cit, p55 

 والثاين، األول االقتباس بني خمتلف مرجع أي يفصل مل أي مباشرة، اثنية مرة ذاته املرجع إن ذكر 

 .نفسه الرجع :يلي ما نكتب

 16نفسه، ص  عاملرج :مثال
 كان املرجع ابللغة األجنبية يكتب:   إذاويف حالة ما 

Idem, P38 
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 دون دار نشر، دون سنة،  (، يشري الطالب اىل ذلك بني قوسني1لطبعة، أو السنةيف حالة عدم ورود دار النشر أو ا
 ).دون طبعة

ال يضر ترتيب املعلومات املتعلقة ببعض بياانت املراجع، كتسبيق رقم الطبعة على دار النشر، أو وضع نقطتني  
 من توثيق املعلومات.الفاصلة، املهم اإلشارة الدقيقة إىل املرجع مبا يض لاملؤلف بدولقب بعد اسم 
 تكتب بياانت كرر ورود أحدمها: ففي هذه احلالة تلنفس املؤلف مرجعان أو أكثر وسبق ذكرهم، مث  إن كان

 مؤلفه، وهكذا: ولقب اسم  ذكر على الباحث أن يذكر اسم املرجع الوارد بعداهلوامش كالتايل: 

 مثال: 
 44ص ،6224دستور التجارية، عمان، ال مطابع الصحية،، إدارة اخلدمات حممود ذايبصالح  -

 64، ص2009 احلديثة، دار الفكر، عمان، الصحيةواملراكز صالح حممود ذايب، إدارة املستشفيات  -
 أو كليهما مرة أخرى أحدمهاتخدام إذا مت استخدام مؤلفني لنفس الكاتب واعدان اس ، 

  . 24سابق، ص  مرجع الصحية،، إدارة اخلدمات حممود ذايبصالح 

 66 الصحية احلديثة، مرجع سابق، ص واملراكز الح حممود ذايب، إدارة املستشفيات ص
 

 : CBE (Council of Biology Editors)طريقة  .2.3.2
 فوق الرقم رفع ويفضل مصدر، من نقلها مت اليت الفقرةهناية  قوسني بني صغري رقم وضع على النظام هذا يعتمد  

 صفحة كل أرقام الصفحة تكون هناية كانت فإذا الفصل، آخر أو الصفحة اية هن إما املصدر ويكتب ،(1 )السطر

 لبقية ابلنسبة احلال وهكذا املصادر، تلك أمساء الصفحة هناية وتدون...الصفحات من وبعدها قبلها عما مستقلة

 .والفقرات الصفحات

 وتكتب الفصل إىل هنايته بداية من سلسلةمت أرقاما املصادر فتعطى الفصل آخر املصادر كتابة الباحث اعتمد إذا أما 

 الفصل عن مستقلة فصل كل أرقام وتدون الفصل، اية توضع صفحة ضمن الصفحات يف تسلسلها حسب املصادر

 ...وهكذا املوايل

 او مصدرها على وليس الواردة املعلومة على التوثيق يف الطرقة هذه وتركز العلوم كل يف للتوثيق الطريقة هذه تستخدم 

 هناية يف املستخدمة املراجع قائمة أو اهلوامش قائمة يفحص ان الصفحة ورقم واترخيه املصدر تتبع يريد من وعلى رخيهاات

 .أجبداي ترتب ال وابلطبع البحث املننت يف ورودها تسلسل حسب املراجع ترقيم يتم حيث البحث

 
 

                                         
-9064اجلنان، طرابلس / لبنان، ةالتطوير، جامعشؤون  09إصدار رقم  ، )النهائي والبحث ةاخلط (وشكله البحث كتابة يف الباحث دليل املؤلف غري موجود 1

 ، بتصرف06 ص، 9061
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 .…)املرجع نفس او نفسه املرجع منستخد( شيكاغو طريقة بنفس املرجع ذكر تكرار حالة يف :حظةمال

 :أنواعها حسب واملراجع املصادر تصنيف.1.2.2.3

 كاآليت هبا كتبت اليت اللغة حسب املصادر تصنف: 

 : العربية ابللغة املصادر -

 العربية الكتب. 

 العربية إىل املرتمجة الكتب. 

 والدكتوراه املاجستري رسائل. 

 .اجملالت املعرتف هبا 

 التخرج مذكرات ( لميةالع املؤسسات حبوث(. 
 واملؤسسات الدوائر تقارير. 

 اجلرائد مقاالت. 

 اإلنرتنت مواقع. 

 امليدانية الدراسات. 

 عليها اعتمد اليت اخلرائط. 

 السابقة الطريقة بنفس وترتب :األجنبية ابللغة املصادر. 
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 :اآلتيتني الطريقتني من واحدة حسب ضمنيا املصادر فيتصن .2.2.2.3

 األجنبية وابللغة ،... ز و ه د ج ب أ أو...خ ح ج ث ت ب أ :جبديةاأل احلروف حسب....A ,B C D E 

F احلروف آخر إىل.  

 1111، 1000، 1011،1010، 10011: مثل األقدم إىل األحدث من النشر اتريخ حسب... 

 
 Modern Langage Association  (MLA )مجعية اللغات احلديثةطريقة  . 3.3.2

، حيث أصبح الحقا مرجعا عامليا للكتاب 1196سنة  MLA، نشرت دليل املتحدة األمريكية مقرها الوالايت  
بتقدمي هذه الطريقة  ، تقومبشكل عام اإلنسانيةوالناشرون والباحثني والطلبة، ويعتمد هذا األسلوب خاصة يف العلوم 

ريقة من التوثيق أهنا تسمح للقارئ ، وميزة هذه الطمعلومات جد خمتصرة ودقيقة عن املصدر الذي مت االقتباس منه
 ابالستمرار يف القراءة دون مقاطعة املراجع واهلوامش.

  عند  دون كتابة ص أو صفحة بني قوسني لصفحةفقط اخلاص ابرقم الؤلف و امل لقبتعتمد هذه الطريقة على ذكر
 الكتابة يف املنت، 

زائري للتنمية يف تعبئة املدخرات املتوسطة والطويلة اجل البنك فعالية يةحمدودعلى  دراسته،يف  لطرش وقد أكد: مثال
  .)666 (تقدم له من طرف اخلزينة. كانتالتمويل  املوارد اليت ظل يستعملها يف  أنو  األجل،
   :مالحظة

   لنصا األجنبية اليت كتب هباإذا كان النص ابللغة األجنبية نكتب االسم ابللغة العربية وابللغة  
 MLA بطريقة النهائية قائمة املراجع واملصادر . توثيق 1.3.3.2

 كالتايل:  MLA قائمة املراجع واملصادر بطريقة يتم توثيق 
 مكان النشر: دار النشر، سنة  .عنوان الكتاب .للمؤلف ، اسم)االسم العائلي(: لقب املؤلف مراجع هلا مؤلف واحد
 .نشرال

 .م5102لقاهرة: دار الفتيحي، ا .حقيقة املاسونية. البنداري، خليفة: مثال

 عنوان املرجع ،كما جاءت مرتبة يف املرجع  اسم املؤلف الثاين املؤلف، ، اسممراجع هلا أكثر من مؤلف: لقب املؤلف. 
 .لنشراملكان النشر: دار النشر، سنة ا

 .م5101القاهرة: دار الكامل،  .معدالت اإلنتاج احلديثة أبو كامل، حسني، وعبد الوهاب،: مثال

  عنوان الكتاب. مكان النشر: . )معد(ك يف إعداده: لقب واسم احملرر، اسم احملرر وله أكثر من مشار املرجع املرتجم
 دار النشر، سنة النشر.

 مكان النشر: دار النشر، الطبعة.  املستخدم.اجلزء   .عنوان الكتاب .لقب واسم الكاتبون من أجزاء: املرجع املك
 (.-)كونة للمرجع.جيب الفصل بني األجزاء ابلعالمة عدد األجزاء املسنة النشر.
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  ومقر النشر: واسم مؤسسة النشر، سنة  الكتاب.كتابة اسم   مالكتاب: تتيف حالة ما إذا كان ال يوجد اسم ملؤلف
 النشر.

 .م5112بريوت: دار القيم،  .تصورات حول االقتصاد: مثال 
  كتابة االسم األخري ملؤلف املرجع، وبعد ذلك االسم   متت أكثر:يف حالة ما إذا كان يوجد ثالثة مؤلفني للكتاب أو

 ومقر النشر: واسم مؤسسة النشر، سنة النشر. .األول ملؤلف املرجع األول، مث ُيكتب )وآخرون(، مث اسم الكتاب 

 م.5105البشرية. القاهرة: دار احلق،  دعائم التنمية نور اهلدى، شاهني، وآخرون، مثال:

 ر  الكامل تتم كتابة االسم كان ال يوجد اسم ملؤلف الكتاب، ويوجد اسم من قام بتحرير الكتاب: حالة ما إذا  يف
 ومقر النشر: واسم مؤسسة النشر، سنة النشر. .حمرر(، مث اسم الكتاب، مث يُكتب )للمحرر

 .م5112العوملة بعد األلفية الثالثة. عمان: مؤسسة نور اإلسالم،  اجلناري، أمحد، )حمرر(. :مثال

  كتابة االسم األخري   م: تتفقطيف حالة ما إذا كان املرجع عبارة عن كتاب يتكون من أجزاء، ومت استعمال جزء
ملؤلف املرجع، مث االسم األول له، مث اسم الكتاب. اجلزء املستخدم، رقم طبعة النشر. مقر النشر: اسم مؤسسة النشر، 

 سنة النشر. عدد األجزاء ابلكتاب.

 ج.6م. 0821القاهرة: املروة للطباعة، .  3ط5احلياة املدنية. ج ،و النورفخري، أب مثال:

 اسم املعد للموسوعة." عنوان املقالة" اسم املوسوعة ؤلف، اسم املؤلف، امل جع: لقبكمر   ااملقاالت العلمية واستخدامه
 .، اجلزء، الصفحات)سنة النشر(العلمية 

 :) (MLA لنظام مجعية اللغات احلديثة وفًقا النهائيةراجع قائمة املتابة ك. 2.33332

يف صفحة مستقلة، تتضمن مجيع املراجع اليت تطرق هلا الباحث، ويتم  عيقوم الباحث إبعداد قائمة املراج األخريويف 
، ويتبع ذلك بوضع نقطة، مث املؤلف عنوانمث كان نوعه،   أاي املرجع مؤلفالعائلي  اسم، حيث يقوم بكتابة ايترتيبها أجبد

 املرجع، ويضاف نقطتان، مث حمل النشر، واتريخ نشر املرجع. اسم
 م.5106هناية العامل: املدينة املنورة،  عمرو، عبد املنعم. يف حالة وجود مؤلف واحد: مثال

 مع مراعاة األمناط السالف ذكرها يف حالة وجود مؤلف أو اثنني أو أكثر، وكذلك ابلنسبة للمحررين.
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  ) :األمريكية النفس علم مجعية( APA طريقة.  4.3.2
يف الربع األول من القرن العشرين، أين مت وضع جمموعة من  األمريكية النفس علم مجعية بدأ العمل مبنهجية  

يتقن وحىت ال يقع الباحث يف االنتحال العلمي، جيب عليه أن  الصحيح،اإلجراءات اليت من شأهنا تقنني طرق اإلسناد 
 م، رقالنشر ة، سناملؤلف بلق (تدوينوتوثيق يف هذه الطريقة يتم  .تقنيات االقتباس الصحيح يف منت النص

 )الصفحة.
 .)666ص، 6900، لطرش ( :مثال

 في قائمة المراجع MLAمرجع مكتوب بنظام 
 
 
 
 
 
 

Raimes, Ann. Keys for Writers : A Brief 

Handbook. New York: Houghton, 1990. 

االسم االخير 
 نقطة فاصلة للمؤلف

 اإلسم األول
عنوان الكتاب تحته 

 خط

 نقطة

 تاريخ المرجع

فاصل
 ة

 نقطتين

نقطة تحتها 
 خط

 2/1مسافات أو  5
 بوصة
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  ظهر االقتباس يف منتصف الفقرة، أهني اجلملة بعالمات التنصيص، مث وثق املرجع بعدها مباشرة، واستكمل ابقي إذا
اىل تعريف الصحة النفسية أبهنا " حالة من التوازن والتكامل بني القوى  )9001(ومن مث يشري الزغيب الفقرة بعد ذلك:

 .…، وهي احلالة من االستقرار االنفعايل)99ص(الداخلية والقوى اخلارجية"

 ني، بعد اذا ظهر االقتباس يف هناية الفقرة، أغلق املقطع املقتبس بعالمات التنصيص ، وأستشهد ابملصدر بني قوس
 الفقرة بعالمة الرتقيم املناسبة:عالمات االقتباس مباشرة، وأهني ا

  مثال: وبناء على ذلك فالتوافق النفسي هو " عملية ديناميكية مستمرة تتناول السلوك والبيئة الطبيعية واالجتماعية
 )96، ص6266زهران،  (ابلتغري والتعديل حىت حيدث التوازن بني الفرد وبيئته: 

 :النهائية كتابة قائمة املراجع واملصادر.2.1.4.3
 في نهاية البحث" قائمة المراجع" APAمرجع مكتوب بطريقة 
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Chicago style طريقة شيكاغو    5.2.3.  

 تفاصيل مجيع فيها يظهر ثحبي ابلتتابع وترقيمها الصفحات أسفل اهلوامش استخدام على النظام هذا يعتمد 

 .اهلامش يف املرجع تكرار حالة يف خاص نظام مع.. الصفحة ورقم املرجع

 عند وذلك منه، االقتباس أُخذ الذي للمرجع أو للمصدر، الكاملة البياانت تسجيل ضرورة النظام هذا يرى 

 البياانت تشمل حبيث احلاشية، يف مرة ألول ذكره
 طريقة شيكاغو كتابة اهلوامش وفق .1.5.3.2

 :تضمني يتوجب ،املنت يف الوارد املرجع إىل اإلشارة فيها يتم مرة أول يف االقتباس ألول مرة: 
  اسم املؤلف ولقبه، ويتبع ذلك بفاصلة؛ 
 عنوان الكتاب وال يتبعه ال بفاصلة وال بنقطة ؛ 
 معلومات عن النشر: توضع بني قوسني ووضع فاصلة بعد القوس األخري ؛ 

 لي لألجزاء : وتتبعه فاصلة منقوطة؛العدد الك 
 رقم الطبعة: وتتبعه فاصلة منقوطة؛ 
 مكان النشر: وتتبعه نقطتني: 
 اسم الناشر: يتبعه فاصلة 
 سنة النشر: مث نغلق القوس 

 رقم اجلزء أو اجمللد : تبعه فاصلة 
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 مثال: كتابة مرجع يف اهلامش للمرة األوىل بنظام دليل شيكاغو

 

 
 
 
 اهلوامشأسلوب كتابة ن عأمثلة  .2.35.2.

 توثيق الكتب
 20 ص 1984) .املصرية، األجنلو مكتبة القاهرة، (املدن ختطيط عالم، خالد أمحد 

 27 ص ) .اتريخ الكتب،بدون عامل: ؛القاهرة 3 ط ( املدن جغرافية ، محدان مجال 

 112. -114 ص ص ،1 ج ،1966) ،الطليعة دار :ت؛ بريو 5 ج ( فلسطني بالدان ،الدابغ مراد مصطفي 

 اسم يكتب املوالية املرات ويف مرة، ألول املصدر كتابة عند األمساء كل الباحث يدون مؤلفني، لعدة مصدر حالة يف 

 .…) .وآخرون سيف حممد حممود (مثال آخرون وبعده املؤلفني من واحد

 اسم واجلزء، الطبعة الكتاب، عنواناملؤلف؛ اسم :االثنني ذكر جيب معني شخص قبل من مرتجم مصدر اعتماد عند 

 .الصفحة ورقم واترخيه النشر مكان جهة املرتجم،
 اجلامعية الرسائل توثيق: 

 جامعة ، منشورة غري ، دكتوراه رسالة) (العمران جغرافية يف دراسة - صنعاء مدينة ” البحريي، محاد صاحل. 

 10 ص 1982 . ، )االسكندرية

 ص؟، )املؤلف جمهول  (بالكتا اسم :يكتب املؤلف جمهول املصدر كان إذا. 
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 ت ب :(يكتب اتريخ بدون مصدر حالة يف( 

 األعلى، يف هناوعنوا أسفلها، تكون الصور أو الرسوم أو البيانية األشكال أو اجلداول أو اخلرائط مصادر كتابة عند 

 .وجوده حالة يف التعديل إىل اإلشارة مع

 ذلك توفر كلما النشر واتريخ الباحث واسم املوقع يذكر أن جيب اإلنرتنت مواقع من املصدر كان إذا. 

 املقابلة واتريخ املستجوب اسم يذكر شخصية، مقابلة املصدر كان إذا. 

 املسح أو التحقيق إجراء وفرتة بدقة، واملواقع املصادر تذكر امليدانية، الدراسة من املصادر كانت إذا. 

 شخصية معاجلة أو الباحث زإجنا من أسفلها تبيك الباحث إجناز من تكون اليت واملصادر واملخططات األشكال. 
 اجملالت من ملقالة مرة ألول االقتباس: 

 27 ص ،)اتريخ الكتب،بدون عامل: ؛القاهرة 3 ط  (،املدن جغرافية ، محدان مجال 

 الثانية للمرة املرجع توثيق 

 السابق رجعامل :عبارة الباحث يكتب )فاصل بدون (مباشرة األول االقتباس بعد االقتباس كان اذا Ibid., 

 الصفحة نفس السابق املرجع Idem., 

 نفسه املرجع ( يكتب فاصل بدون الثالثة للمرة املرجع نفس من اقتبس إذا ( 

  املطبعية، ملفنون الوطنية املؤسسة :اجلزائر طبعة، دون للتعويض، املستحق العمل االلتزامات، فياليل، علي مثال:

 10 ص ، 2002 )

 15 ص ،نفسه املرجع. - .

 أو نفسه املرجع بعبارة الصفحة ذكر بعد يكتفي ا،هنفس الصفحة من االقتباس كان وإذا

 .نفسه املوضع

- André DELAUBADERE, Traité de droit administratif,( L.G.D.J, 7éme édition, 

Paris, 1980),p50. 

- Ibid, p60. 

 اثنية مرة املرجع من االقتباس 

 تعريف آل بدون (ذكره سبق مرجع أو سابق مرجع : يكتب ، فاصل بينهما وكان ، اثنية ةمر  املرجع من اقتبس اذا ( 

op.cit op.cit  اختصار التينية كلمة   oper citato 

 املكان نفس ابلالتيين (Loco citato إختصار loc.cit (Loc.cit)الصفحة  نفس ذكره سبق مرجع

 واحد ملؤلف مرجع من أكثر استعمال حالة يف: 

 تفصيله سبق ملا طبقا مرة ألول ذكره عند املرجع عن كاملة املعلومات الطالب ريذك. 

 الصفحة سابق، مرجع عبارة املرجع، اسم املؤلف، اسم يذكر الثانية اإلحالة يف. 
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 املراجع النهائية حسب طريقة شيكاغوقائمة أسلوب كتابة  .2.35.3.
ش، ما عدا لقب أو االسم العائلي للمؤلف، يكتب أوال مث عند كتابة قائمة املراجع تكتب املراجع كما يف اهلوام  

 :ينبغي أن تراعي الضوابط التالية كما  أجبداي،اسم املؤلف، ويتم ترتيب املراجع 
  ؛)أجبد هوز حطي كلمن سعف سقر شتت خذ ضظغ(ترتب املراجع يف البحث ترتيبا أجبداي 

  تلك اليت ابللغات األجنبية.نبدأ كتابة قائمة املراجع واملصادر ابللغة العربية مث 

 النهائية كالتايل : املراجعقائمة كتابة طريقة  وتتم 

 خالف اهلامش الذي يبدأ ابالسم األول للمؤلف أوال(أوال )اللقب(األخري االسم( 

  فاصلةيتبع ب  

 االسم(أبيه واسم املؤلف اسم ذلك يتبع .(prénom 

 نقطة ذلك يتبع. 

 فاصلة أو نقطة بدون املرجع اسم ينتهي حيث للهامش خالفا (بنقطة يوينته املرجع اسم يكتب. 

 تنتهي الذي اهلامش خالف  (بنقطة وتنتهي ) اهلوامشا حالة يف كما ( قوسني بني النشر بياانت توضع ال 

 )بفاصلة النشر بياانت فيه

 بعدد الكتابة بداية عن ابعيد مرجع لكل الثاين السطر يكون ولذلك . النظر مبجرد املؤلف اسم يظهر أن جيب 

 .املسافات من حمدود
 .1894.عالء ، أمحد خالد. ختطيط التأمني. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية  مثال:

 
  Raimes, Ann Key Writers: A Brief Handbook. New York: Houghton Mifflin Co; 
1999 

 املرجع أسفل اخلرائط واجلداول واألشكال وال تكتب  ابلنسبة لكتابة مراجع  اخلرائط واجلداول واألشكال : يكتب
 .املراجع يف اهلوامش

 :من لكل مستقلة قوائم وضع يتماملراجع النهائية: قائمة ترتيب 3.5.332

 العربية املراجع. 

 األجنبية املراجع. 

 برجميات أو موثقة إلكرتونية مراجع. 

 األول املؤلف بلقب أجبداي املراجع ترتيب يتم .(surname)  
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 :مالحظة

 من الواردة املقاالت حال يف وذلك ،)املؤلف غياب حالة يف املقالة عنوان (ابلعنوان أجبداي املراجع ترتيب يتم 
 .فلاملؤ  غياب حالة يف املقاالت من وغريها املعاهد، املؤسسات،أو أو الوكاالت،

 .فاألحدث األقدم فيكتب التاريخ إىل ينظر ،)السما نفس أي ( فلاملؤ  لنفس مرجعني وجود حال يف•

 فاملؤل ذو املرجع يكتب،مؤلفني (2 ) عدد به الثاين املرجع ولكن واحد، األول فهمالمؤ  مرجعني وجود حال يف *
 .األحدث هو الواحد فلاملؤ  ذو املرجع كان لو حىت َفني،لفني، املؤ  ذو املرجع يليه أوال، الواحد

 :مثال

 . (1424 ) أمحد علي الزهراين،

 . (1413 ) أمحد عبدهللا ومسعد، أمحد؛ علي الزهراين،: تسبق

 وكذلك

Alleyne, R.L. (2001) 

Alleyne, R.L. & Evans, A.J. (1999) 

 املراجع ترقم ال. 

 مسافات، مخس ابلدخول فتبدأ نفسه ابملرجع املتعلقة التالية األسطر ماأ. السطر بداية من األول املؤلف اسم يُكتب 

 كتابة يف جاء كما كما، )وآخرون (كلمة تستعمل وال فيه، املشرتكني املرجع مؤلّفي أمساء مجيع تُذكر تكون حبيث

 ابلنسبة النص منت يف املراجع كتابة يف جاء األجنبية  (,.et al)كلمة أوالعربية،  للمراجع ابلنسبة النص منت يف املراجع

  ،األجنبية للمراجع
 1التهميش :أخر مثال(note) 

 1. John D’Agata, ed., The Making of the American Essay (Minneapolis: Graywolf Press, 

2016),pp177-178 
 حتويل اخلطة إىل فهرس بعد النهاية من كتابة البحث.4.5.3.2

 فهرس أو البحث حمتوايت عنوان حتت البحث مواد فيه تدون البحث هناية يف الفهرس يكون 
 أبواب من موضوعاته تقسيم وفق البحث تفاصيل حتته وتندرج الصفحة أعلى وسط يف هذا ويقع احملتوايت

 وفهارس اجلداول وفهارس اخلرائط فهارس التقسيم هذا ضمن ويدخل وفروع، ومطالب مباحث مث فصول أو
 الفهرس عنوان حتت كلها جتتمع لكنها مستقلة، فهارس يف األشكال

 ويفضل مصدر، من نقلها مت اليت الفقرة اية قوسني بني ريصغ رقم وضع على النظام هذا يعتمد

 الصفحة اية كانت فإذا الفصل، آخر أو الصفحة اية إما املصدر ويكتب ،(1 )السطر فوق الرقم رفع

 1 ) الصفحات من وبعدها قبلها عما مستقلة صفحة كل أرقام تكون )، ( الصفحة اية وتدون...(2

 .والفقرات الصفحات لبقية ابلنسبة احلال وهكذا املصادر، تلك أمساء
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  :. االختصارات3

من مقتضيات الوضوح الذي ميثل مرتكزا أساسيا من مرتكزات البحث اجليد، عدم استعمل االختصارات بكثرة،  
الن ذلك يضطر القارئ للرجوع ابستمرار إىل قائمة املختصرات والرموز، األمر الذي يؤدي إىل تشتيت الذهن  وقطع 

 ع  تفكريه.وتتاب
فمن األفضل استخدام االختصارات يف أضيق نطاق ممكن، وعدم جتاوز املختصرات اليت أصطلح أهل البحث العلمي 
على استعماله، ولكل جمال من جماالت العلم اختصاراته ورموزه اخلاصة به، ومن املرجح أن يكون طالب الدراسات العليا 

 :شائعة التداول يف معظم األحباث بعض االختصاراتعلى دراية هبا.وسنكتفي فيما يلي إبيراد 
 مواضع استخدامه ابلعربية الرمز ابللغة األجنبية الرمز
IDEM تكرار استخدام نفس المرجع، في حالة عدم وجود فاصل  المرجع نفسه

 بين استخدام المرجع لنفس المؤلف
OP.CIT ود فاصلتكرار استخدام المرجع لنفس المؤلف مع  وج مرجع سبق ذكره 

N.D في حالة عدم وجود تاريخ مدون على المرجع باللغة  د.ت.ن
 األجنبية

N.P النشر دارفي حالة عدم وجود  د. د.ن 
P صفحة واحدة رقم ص 

PP رقم أكثر من صفحة ص ص 

 احلديث، اجلامعي املكتب :مصر ،يةاالجتماعة اخلدم ودراسة والكيفية الكمية البحوث يف احلديثة االجتاهاتماهر أبو املعاطي علي، املصدر:  
  ، بتصرف361 – 363، ص ص4141

 : . الرتقيم4
أما منها.  ممن مشروع التخرج وثيقة علمية هامة، وإغفال ترقيم واحد منها يعين ضياع جزء مه تعد كل صفحة 

 اإلهداء، صفحة يتبعها أو يليها من صفحات امللخص العنوان وماصفحة غالف  املشروع فانفيما خيص ترقيم صفحات 
من الفصل  احملتوى،ويستمر عرب بيان ;الرسالة، الرتقيم الفعلي من مقدمة ويبدأ  ترقيم،وصفحة شكر وعرفان ترتك بال 

املقدمة، وبدئ من الفصل األول، رقمت املقدمة وفهرس األشكال  الرتقيم منفإذا تعذر بدأ  الرسالة.األول إىل آخر 
 واملقدمة ترقم ابحلروف األجبدية.  رومانيا،ما واجلداول وفهرس احملتوايت ترقي

سم من حافة الصفحة، أو 9ترقم الصفحات وسط اهلامش األعلى يف منتصف املساحة الطولية على بعد  
أو  األول،ابهلامش األسفل على نفس املسافة، أو يف أعلى الصفحة من اجلهة اليمىن حماذاي للكلمة األوىل من السطر 

 اي للكلمة األخرية من السطر األول.اجلهة اليسرى حماذ
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 ؟واألشكال البيانية ضع اجلداولو  يةكيف.5
العامة جيب  ئفال شك أن الغالبية يعرفون الكثري عنها خالل دراستهم السابقة، ولكن هناك بعض املباد 

 التنبه هلا عند وضعها، وهي: 
 أليها؛ ةعدم اإلكثار من اجلداول دون ضرورة أو احلاج 

 اجلدول يف السياق بشكل مفاجئ، بل ينبغي التمهيد له؛أييت  أال 

 وضع عنوان توضيحي للجدول أعاله يبني حمتواه واهلدف منه؛ 

  من األفضل أن يكون اجلدول كامال متكامال يف صفحة واحدة، وان مل تكف الصفحة العادية للقيام هبذا
 ؛1من السياق بشكل مالئم الدور، فيمكن استخدام ورقة ذات حجم أكرب، مع إدراجها يف موضعها

  .أن يكون لكل جدول رقم حمدد 

 وضع اجلدول؟ تأين .1.5
إذا كان حجم اجلدول صغريا، حبيث لو وضع يف سياق املنت، ال يؤدي إىل قطع انسيابية احلديث، فمن  

لحق األجدر تضمينه يف موضعه من النص، أما إذا كان يشغل حيزا كبريا فيفضل وضعه يف هناية البحث يف م
خاص، وذلك لعكس السبب املذكور يف الفقرة السابقة، ويفضل البعض األخر إدراج اجلداول أاي كان حجمها يف 

نوعا  -مهما كانت درجته العلمية  –صلب الرسالة، حىت وان كان سيعرقل انسيابية النص، ألنه سيسمح للقارئ 
ب العلمي اجلاف، وهذه  وجهة نظر جديرة من الراحة ابالنصراف بعض الشيء عن الرتكيز يف متابعة األسلو 

 ابالعتبار وللباحث االختيار.

 البيانية والصور .األشكال2.5
ختضع تقريبا لنفس املبادئ اليت ختضع هلا اجلداول، كما تشرتك مجيعا يف نفس الغاية، ومن مث فان كال منا عن  

 اجلداول يطبق على الرسوم والصور.

 بيانيةفهرس اجلداول واألشكال ال.3.5
حتتوي معظم الدراسات العلمية األكادميية على قدر ما من اجلداول والرسوم البيانية اليت سبق أن حتدثنا عنها،  

وعليه فمن األجدر عمل الفهارس الالزمة هلا، ويذكر يف هذا الفهرس، أوال: رقم اجلدول، أو الرسم البياين، مث عنوانه، 
 واثلثا، رقم الصفحة الوارد فيها.

 الصفحة عنوان اجلدول أو الشكل البياين رقمال
 64                                                                     تطور عدد سكان اجلزائر يف سنة..                                                                                                                                                                            06

0
9 

 91 تقلبات أسعار البرتول خالل الفرتة ....

                                         
 11. حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص1 
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 يفضلون وضعه يف هناية البحث، واألمر كله ال يتجاوز نطاق التعود. –كان من األفضل من الناحية العلمية للكثريين   إن
 كتابة اخلامتة:.6

كل ما جرى عرضه ومناقشته، وهي املسامهة األصلية، واإلضافة العلمية اجلديدة اليت تنسب هي النتيجة املنطقية ل 
 تعلن فيها األحكام وتقرر النتائج. ثحي للباحث،
، والتعرض لبعض النقاط والتحليالت اليت سبق مناقشتها، ولكن بصورة نا عرض األفكار الرئيسية للموضوعيتم ه 

 رات اهلدف منا هو التمهيد للنتيجة، أو النتائج بشكل طبيعي.أو مرب  مقدمات،خمتصرة، وكأهنا 
عناية  إىلحتتاج  القارئ،الذي يرتك االنطباع األخري لدى  العلمي،اخلامتة هي اجلزء النهائي يف نصوص البحث  

هناية  إىلحيس القارئ من خالهلا أنه وصل  والعبارات، اجلمل،شديدة يف ترتيب األفكار، وجودة الصياغة، واختيار 
 البحث بطريقة طبيعية.

ويف األخري ميكن اختزال مفهوم اخلامتة يف النتائج اليت مت التوصل إليها سابقا والنتائج اليت توصل إليها هذا  
 البحث، والنتائج اليت سيصل إليها آخرون يف املستقبل.

 التالية: رالعناص وتتضمن اخلامتة 
 النظرة الشاملة ملوضوع الدراسة؛ 

 عناصر األساسية يف النص؛إبراز ال 

  والفرضيات التساؤالتاإلجابة عن 

 النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

 آفاق الدراسة 

  فهرس احملتوايت. 7
بدور املرشد لقارئ البحث، إذ  هذا األخرييقوم جيب أن يتطابق فهرس احملتوايت مع ما هو داخل املنت. كما  

، ويعطيه فرصة الوصول من أقرب طريق إىل املوضوع الذي يهمه. ورمبا عن حمتواه ين روؤاي مبدئية شاملةيساعده على تكو 
أهنم خيطئون يف هذا الظن، ألن الفهرس  كال شيتسرع بعض الباحثني يف وضع الفهرس ظنا منهم أنه شيء اثنوي، 

ن عنده االنطباع األول عن ما يكون أول ما يطلع عليه القارئ، ومن هنا فهو الذي يكو  غالبا-إليهفضال عن دوره املشار 
 منطقيا. امدى مشولية الدراسة، ووحدة بنياهنا، وارتباط فصوهلا وارتباط

وكلما كان الفهرس شامال مستوعبا دقيقا واضحا، كان أفضل وأوقع عند القارئ، كما جيب أن حيتوي الفهرس  
: هل هو عند ذي ينبغي أن نضع فيه الفهرسان الأما عن املك بيان بعناوين األبواب والفصول مع ذكر أرقام الصفحات.

للكثري من –ان كان من األفضل من الناحية العلمية كال املوضعني جائز ومعتمد، و  آخرها؟يف  ممطلع الدراسة أ
 .1، واألمر كله ال يتجاوز نطاق التعودالدراسة يف هناية وضعه-الكتاب

                                         
 69حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص 1
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 املالحق: . 8
موعة من الواثئق، أو النصوص، أو القوانني، أو اإلحصائيات أو التقارير جمجيد الباحثون يف كثري من األحيان أمامهم 

ويشعرون حباجة الرسالة إليها ملزيد من التفصيل والتوثيق أو غري ذلك ولكنهم مع هذا جيدون أن ذكرها يف منت الرسالة قد 
 خيل بتوازهنا وانسياهبا.

يف هناية الرسالة مباشرة وقبل قائمة املصادر أو  إن مثل هذا النوع من الواثئق وغريها ميكن وضعه كمالحق 
 املراجع.

 وجيب أن تكون ذات صلة وثيقة ابملوضوع، وأن تضيف جديدا أو أن توضح جممال. 
حجم الرسالة، مما يزيد من  ميكثر منها، ظنا منه أن ذلك سيضخ وأاليبالغ الباحث يف إيراد مالحق مطولة،  أالوينبغي 
 والعمل على أساسه يؤدي إىل نتائج عكسية ليست يف صاحل الرسالة وال يف صاحل الباحث.هذا ظن خاطئ،  قيمتها،

 وعلى الباحث أن يراعي يف طريقة وضع املالحق ما يلي: 
 ؛صرقم خا 

 عنوان يدل على مضموهنا وأمهيتها؛ 

 ذكر املصادر اليت اقتبست منه، وهذا يكون يف هناية الوثيقة مباشرة؛ 

  يف فهرس احملتوايت.أن يشار إليها مباشرة  
 :واملصادراملراجع كتابة   .2

ليس كل كتاب يعد مصدرا أو مرجعا يف البحوث والدراسات العلمية، فينبغي للباحث أو الطالب املستجد منذ  
 اخلطوات األوىل أن يتعرف على املعتمد منها للموضوع الذي سيدرسه، حىت ال يتعثر ويضيع وقته وجهده هباء. 

الرئيسي الذي ترتكز عليه عملية التوثيق يف البحث العلمي، وتعد من بني  دالسن أو املصادرئمة املراجع تعترب قاومنه 
الوسائل اليت يتحقق هبا القارئ من مدى جدية مشروع البحث العلمي، كما متكنه أيضا من معرفة جماالت التوسع إذا 

ة يلتبس األمر فيها على الكثريين. مثال إذا كان موضوع أراد ذلك. جيب أوال التفرقة بني املصدر واملرجع، فهذه مسأل
فان املصادر تكون هي مؤلفات هذه الشخصية، أما املراجع فتكون هي  الشخصيات،البحث يتعلق بشخصية من 

وهناك من يقول ال يوجد هناك فرف بني املرجع واملصدر فهي   جمموعة الدراسات اليت كتبها اآلخرون عن هذه الشخصية.
 اعتمد عليه الباحث يف إعداد دراسته.كل ما 

 ومن هنا فمن األفضل التمييز يف القائمة بني ما هو مصدر وما هو مرجع، فيذكر الباحث املصادر مث املراجع. 

 ماذا نضع يف قائمة املراجع واملصادر؟ . 1.9
 :نضع يف قائمة املراجع 

  البحث؛كل املصادر واملراجع اليت عاد إليها الباحث فعال يف هوامش 

 كل الدراسات اليت استفاد منها الباحث ولكنه مل يشر إليها يف اهلوامش؛ 
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جيدر ابلباحث األمني أن يذكر املصادر واملراجع اليت استفاد منها استفادة حقيقية، وأن يتجنب أسلوب التضليل الذي 
، إيهاما للقارئ أبهنم واسعوا يستخدمه البعض، حيث يذكرون مصادر أو مراجع مل يستخدموها، بل ومل يطلعوا عليها

 االطالع.

 :نذكر أمهها فيما يلييف ترتيب املراجع واملصادر عدة مراحل منر هبا هناك : كيف ننظم املراجع.2.9
 وترتب كالتايل: :حسب أمهية املرجع أو املصدرقائمة املراجع املرحلة األوىل نرتب  :1.2.9

 ؛الكتب 

 اسرت وليسانس(؛م رات خترجومذك رسائل ماجستري، دكتوراه طروحاتأ 

 ؛يف جمالت دولية أو وطنية املقاالت 

  ؛أو أايم دراسية الوطنية،يف امللتقيات الدولية أو  املداخالت العلمية 

  املعاهدات، األوامر والقوانني، املراسيم الرائسية، املراسيم  الدستور،حسب قوهتا:  (النصوص القانونية والتنظيمية
القرارات اإلدارية األخرى: الوالية، البلدية، املؤسسات واإلدارات العمومية، التعليمات  لوزارية،االتنفيذية، القرارات 

 ؛ )واملناشري

  القرارات القضائية؛ 

 ،التقارير؛ الواثئق 

  ؛املواقع االلكرتونية واجلرائد 

 .مصادر أخرى 

   وعلى الطالب أن خيتار أحدها: املصادر واملراجع،: توجد طرق متعددة لكيفية ترتيب .املرحلة الثانية9.9.2
  ؛الرتتيبب حسب احلروف األجبدية حسب أمساء املؤلفنيطريقة 

  ة مث اجلديدة حسب سنة النشر، نبدأ ابلكتب القدمي إما النشر:من حيث سنة أو اجلدية  القدمطريقة الرتتيب حسب
 والعكس صحيح.

 فمثال: وعة بشكل مستقل عن اجملموعة األخرىكر كل جممذ فينبغي  لغات،أو املصادر بعدة  رجعكانت امل  إذا ، 
 املصادر واملراجع ابللغة العربية؛ 

 املصادر واملراجع ابللغة االجنليزية ؛ 

 .املصادر واملراجع ابللغة الفرنسية 
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 :واملصدر يف القائمة. كيف تكتب بياانت املرجع 3.2.9
، امشاهلو يف االقتباس  عمليةتوثيق  ققواعد احدى طر  ، من خالل اتباعتكتب قائمة املراجع أو املصادر النهائية

 هنايته.البحث اىل كتابة املراجع وذلك من بداية   طريقة واحدة يف حيث خنتارآنفا اليت مت التطرق اليها و 
 املراجع ائمةق. مكان وضع 4.2.8

، ويفضل البعض أن يضع وراء كل املراجع يف هناية البحث أو الدراسةدرج معظم الباحثني على وضع قائمة   
فصل قائمة املصادر أو املراجع اخلاصة به، وقد يضعون عالوة على ذلك قائمة متكاملة يف آخر الدراسة، ولكن الطريقة 

 األوىل هي األنسب واألكثر شيوعا.

 : (Abstract) صلخلامل .11 

كون هناك مستخلصات لألعمال البحثية رفا عامليا بني املؤسسات اجلامعية يف العصر احلديث ، أن تعأصبح  
صالحيتها  ، وشرطا أساسيا يفمذكرات خترج ماسرت  والعلمية وخاصة أطروحات دكتوراه، رسائل ماجستري أ

وجيب أن يعد املستخلص بعناية ألن امللخصات تنشر وتوزع عامليا. ويعكس هذا األخري أمهية الدراسة وصلتها .1للتقدمي
 مبوضوع البحث.

أمهية كبرية ابلنسبة للقارئ، إذ إبمكانه أن يدرك اهتمامات الدراسة يف وقت قصري جدا،  املستخلص إن هلذا 
  فيستشف اجلوانب اليت تعاجلها، فتكون مبثابة الباعث على دراستها، واالطالع عليها. 

 ولكن ال يرقم. مباشرة بعد صفحة عنوان الدراسةأول صفحة دراسة ال خلصامل حيتل 
اجلانب الذي البحث، كما حيدد فيه  أمهيةالباحث جدا، يوضح فيه  ا، وخمتصر از مرك يكون املستخلصكما جيب أن 

 سيكون حمور حبثه، ودراسته، واملنهج الذي سلكه يف تتبع حقائقه،
 .رسالته بداية يف الفرنسية أو واإلجنليزية العربية :ابللغتني للبحث ملخصاً  يضع على الباحث أنف 

 :2امللخص .شروط11.1

  ؛كلمة ) 053 ( عن كلماته عدد يتجاوزأن ال 
 الدراسة؛ نميتض أن 
 الدراسة؛ منهجية حتديد 
 الرئيسة والتوصيات النتائج تلخيص. 
 جداول أو أشكال أو مراجع أي امللخص نميتض أن ال. 

 

                                         
 235، ص مكرجع سابقعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  1
 2-6،  مرجع سابق، ص  ص  )النهائي والبحث اخلطة(وشكله البحث كتابة يف الباحث دليلاسم املؤلف غري موجود،  2
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 كذكرة ماسرت أو أطروحة دكتوراهمل األساسيةكوانت امل خامسا:
 الشكلية من الناحية أطروحة دكتوراه أو ملذكرة ماسرتالعناصر املكونة  همأ سنتطرق يف هذا العنصر إىل حمتوى 

 . هلتنظيم الداخلي ملذكرة ماسرت أو أطروحة الدكتورا، ولقد مت التطرق إليها إبسهاب يف اجلزء الرابع واملوسوم ابإبجياز
 حملة موجزة عن موضوع الدراسة؛ ونتناول فيها:ملقدمةا. 1
 اسة مع طرح السؤال اجلوهري واألسئلة الفرعية اخلاصة ابلدراسة؛ . صياغة إشكالية الدر 9
 .فرضيات الدراسة1
 ؛الدراسةأمهية  .4
 أهداف الدراسة؛ .4
 . أسباب ودوافع اختيار الدراسة؛1
 يف الدراسة؛ ع. املنهج املنب6
 الدراسات السابقة. 6
 . حدود الدراسة؛2

 . صعوابت الدراسة60
 عرض خطة الدراسة.66

 من الناحية الشكلية ملكذكرة ماسرت أو أطروحة دكتوراهالنهائي اإلخراج  :سادسا

 تناولالقراء  وعلى الباحث على هلويس منه، ستفادةاال يف كثريا يساهم الئق بشكل البحث خراجإ إن  
 مسيقد اليت اجلهة تشرتطها اليت والتنسيق الطباعة بتعليمات دييتق أن الباحث وعلى ،أكثر واستيعاب بيسر مادته
 احلرف وحجم اخلط نوع اختيار حيث من كبرية بعناية الطباعي اإلخراج حيظى أن من بد ال لذلك .البحث إليها

 :والفقرات السطور بني واملسافة
 :املنت خط مقياس كتابة1

 نوعه و العريب احلرف: Simplified Arabic  14 خبط مقياس 

 نوعه الالتيين احلرف: Times New Roman  21 :سخبط مقيا 

، ابستثناء عناوين  األبواب والفصول تكتب مجيع العناوين الرئيسية والفرعية اىل اليمني   :العناوين خط مقياس كتابة .1
 وتكون كالتايل:) Simplified Arabic (اليت تكتب يف الوسط، واخلط املعتمد يف كتابة مشاريع التخرج هو

 نوعه العريب حلرفاب: (Simplified Arabic )  غامق  أسود نلو(Bold)؛ 

 غامق أسود لون :األبواب  ( Bold) ؛13  خبط مقياس  

 غامق أسود لون :الفصول(  Bold ) ؛13 خبط مقياس 
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 غامق أسود لون :املباحث  ( Bold ) ؛21خبط مقياس 

 غامق  أسود لون :املطالب) Bold (؛21 خبط مقياس 

 غامق أسود لون :األرقام  ( Bold) ؛21 خبط مقياس 

 غامق أسود لون :األحرف) (Bold 21 خبط مقياس. 

من األفضل أن يكون ترقيم اهلوامش مستقال يف كل صفحة بذاهتا، ويكون  :اإلحاالتو اهلوامش خط مقياس كتابة.1
 أسفل الصفحة كالتايل:

 نوعه العريب حلرفاب: (Simplified Arabic)  21 :حجم  

 نوعه الالتيين حلرفاب: (Times New Roman)  23 :حجم 

  :بني املرتوكة ةفاملسا .1
  العناوين والفقرات: هيPts1؛ 

   سم 06الفقرات واألسطر: هي) (Simple ؛ 

 ؛سم قبل بداية كل فقرة 06يرتك 

  لرتك  (سم من األعلى واألسفل 6.4سم من اليسار،  9.4سم من اليمني،  01بني جوانب الصفحات: نرتك
 .)مسافة لتجليد البحث

 .تكون الكتابة ابألسود فقط دون استعمال الصور واأللوان: جيابلنسبة للغالف اخلار . 4
 ترقيم الصفحاتطريقة . 6

  كالتايل:ابلرتتيب  أسفل الورقة يف وسط  مشروع البحث العلمي ترقيم صفحات يوضع 
 صفحة الغالف اخلارجي والداخلي لعنوان مشروع البحث ال ترقم؛ 

  ال ترقم؛ ) شكر وعرفان،...، ءامللخص، اإلهدا(من الصفحة اليت تلي الغالف ، 

 ابألرقام الرومانية (أما فهرس اجلداول واألشكال وفهرس احملتوايت فرتقم(، 

  ؛)أ، ب، ج... (األجبديةترقم املقدمة صفحاهتا ابألحرف 

 ابتداء من ورقة غالف عنوان الفصل األول6،9،1الصفحات األخرى ابألرقام  يف حني ترقم ابقي ... 

 يت تفرق بني أجزاء البحث، ولكنها حتتسب يف الرتقيم. ال ترقم الصفحات ال 

 كذكرة املاسرت أو أطروحة دكتوراهملالنهائي  الرتتيبسابعا: 
 خيضع وضع الرسالة يف صورهتا النهائية ملنهج حمدد تعارفت عليه معظم اهليآت العلمية األكادميية، وهو كاآليت: 

 . ترك ورقة بيضاء يف مطلع الدراسة بدون ترقيم؛6
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، وحتتوي على: العنوان، اسم مذكرة خترج ليسانس أو ماسرت وأطروحة دكتوراه، أو رسالة ماجستري أ. صفحة بياانت 9
الباحث، مث اسم الكلية واجلامعة املقدم هلا البحث، مث نوع الدرجة املتوقع احلصول عليها، مث اسم املشرف، مث السنة اليت 

 ،ستناقش فيها، وال يكون هلذه الصفحة رقم
 :ألطروحة دكتوراه ج لصفحة العنوانوذ .من1

                               
 لميـث العـايل والبحـزارة التعليم العو                                       

  املسـيلـــــة جـــامعــــة حممـد بوضيـاف
 التسيري والتجارية وعلومكلية العلوم االقتصادية 

 سم العلوم االقتصاديةق
 …………………:الرقم التسلسلي

 رقم التسجيل................
 دكتوراه طور اثلث لنيل شهادة مقدمة أطروحة

 يف: العلوم االقتصادية، ختصص: نقود ومالية 
 :العنوان 

                                           
                                                                           

 
 حتت اشراف إعداد:من 

 أمام جلنة املناقشة املكونة من السادة:
 

 
 ..../....... :السنة اجلامعية  

 
 
 

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

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

 

 ةـــــــلصفا املؤسسة العلمية ةـــــــالرتب االسم واللقب
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 صخلامل .1
 صفحة اإلهداء؛. 4 
 . صفحة شكر وعرفان؛4
 عنوان؛العلى أن يسبقها صفحة هبا  ؛صلستخامل.صفحة 1
 عنوان؛العلى أن يسبقها صفحة هبا  ،فهرس اجلداول .6
 نوان؛الععلى أن يسبقها صفحة هبا  . فهرس األشكال؛6
 عنوان؛العلى أن يسبقها صفحة هبا  . فهرس احملتوايت ،2

 عنوان؛العلى أن يسبقها صفحة هبا  . املقدمة؛60
ة املوضوع، فكلمة ابب تكتب عندما توجد : تقسيم الدراسة اىل أبواب ، وفصول يعتمد على طبيع. منت الرسالة66

، حيث ينقسم الفصل إىل مباحث، تقسيمات تندرج حتته فصول، ويكون البدء ابلباب، مث أييت بعده الفصل األول
 واملباحث جتزأ إىل مطالب.على أن يسبق كل فصل بصفحة هبا العنوان؛

 عنوان؛ال. اخلامتة، على أن يسبقها صفحة هبا 69
 عنوان؛اللى أن يسبقها صفحة هبا . املالحق، ع61
 ؛عنوانالعلى أن يسبقها صفحة هبا  . قائمة املراجع واملصادر،64
 .عنوانالعلى أن يسبقها صفحة هبا  . فهرس املصطلحات املستخدمة يف الدراسة.64
 يف إعداد مشرع حبث علمي مالحظات مفيدة :اثمنا
 راسة؛استخدام عنوان حمدد ودقيق وخمتصر يعكس إشكالية الد 
 احلديث عن نتائج الدراسة بصيغة احلاضر؛ 

  جيدر أن يسبق كل ابب أو فصل صفحة هبا عنوانه، وال ترقم؛ 

  البحث؛ وحمتوايتااللتزام ابلتنظيم العلمي لفصول 

 وضع متهيد وملخص لكل فصل من فصول الدراسة؛ 

 عدم اخللط بني أنواع املناهج؛ 

  يف كتابة العناوين واحملتوى؛ وأحجامها املعتمدةااللتزام أبنواع اخلطوط 

 االنتباه إىل كلمات األخطاء الشائعة؛ 

 عند ذكر العناصر املتسلسلة أفصل بينها بفاصلة؛ 

 رتك فراغا بني الكلمة والفاصلة، أو النقطة والكلمة، ولكن أترك فراغا واحدا بعد الفاصلة أو النقطة دائما؛ال ت 

 وضع النقطة أو الفاصلة بعد الكلمة مباشرة؛ 

 ترتيب العناوين الرئيسية والفرعية ترتيبا منطقيا؛ 

  صفحات مشروع البحث العلمي؛ عالتسلسلي جلميالتأكد من الرتتيب 
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 أقل عدد من الكلمات واجلمل والفقرات ؛ ماالقتصاد يف التعبري واستخدا 

 حتاشي االستخدام املفرط لألفعال املبنية للمجهول؛ 

  النظري والفرضيات وصيغة املاضي يف عرض النظري والدراسات املستقبلية.استخدام صيغة املضارع يف عرض اإلطار 

 األجنبية؛ وابللغة العربية ابللغة مراجع ومصادر إىل املراجع واملصادر تقسيم 

 امسه؛ مث املؤلفبداية بلقب  هجائيا أو أجبداي املراجع واملصادر ترتيب 

 ؛ )د.أ( الدكتور األستاذ أو )د( الدكتور مثال للكاتب العلمية الدرجة ذكر عدم 

 النهاية إىل البداية من موحدة بطريقة املراجع واملصادر جيب مراعاة كتابة. 

 


