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Abstract. 
This paper seeks to clarify the correct methodology how to treat such university scientific 

research papers as Postgraduate ones in Social Sciences Field. 

 ملخص.
تحاول ورقتنا البحثية معالجة الكيفية التي يتم بواسطتها إعداد أي بحث علمي جامعي على مستوى الدراسات العليا في  

ميدان العلوم االجتماعية، وذلك من خالل إتباع الباحث لمراحل متسلسلة بطريقة تراتبية تسلسلية، تضم في طياتها تقنيات بحثية 
بد من مراعاتها. حيث تبدأ تلك المراحل بمرحلتي اختيار الموضوع والبحث عن المراجع والمصادر البد من توظيفها، وشروط ال

وجمعها، مرورا بمرحلتي القراءة والتفكير وتصميم خطة البحث، وصوال عند مراحل تخزين المعلومات والكتابة وتوثيق قائمة 
نياتها وشروطها، كلما أنعكس ذلك إيجابا على بحثه، وبرزت المصادر والمراجع. فكلما تقيد الباحث بمختلف تلك المراحل بتق

بالتالي شخصيته بصورة جلية. وبقدر التزام الباحث بكل شروط البحث الجامعي تماشيا وتخصصه العلمي، كلما توصل إلى 
 بحث متكامل شكال ومضمونا يرقى إلى مستوى بحوث ما بعد التدرج المتميزة. 

 مـقـدمـــــة. 
عداد أي بحث علمي جامعي في العلوم االجتماعية بمراحل متسلسلة منطقيا، يلتزم من خاللها الباحث تمر عملية إ 

بتوظيف تقنياتها وشروطها كال على حدا. تقنيات وشروط لطالما يتجاهلها الباحثون والطلبة على حد سواء عند إعدادهم 
بحث أو ذاك. فكلما تقيد الباحث بمختلف تلك المراحل بتقنياتها ألبحاثهم العلمية. حيث من خاللها يقيم المستوى العلمي لهذا ال

وشروطها، كلما أنعكس ذلك إيجابا على البحث والعكس صحيح. وهنا تكمن القيمة العلمية لموضوع ورقتنا البحثية التي تسعى 
 التالية:  الوقوف عند التوظيف األنجع واألنجح لمختلف تلك المراحل من خالل محاولتنا معالجة اإلشكالية

 كيف تتم عملية إعداد وتصميم البحث الجامعي لما بعد التدرج في ميدان العلوم االجتماعية؟ 

 لإلجابة عن هذه اإلشكالية واإلحاطة بكل حيثيات هذا الموضوع.
 الموضوع:  اختيارمرحلة  -أوال

، إذ بدونها ال يمكن ا ألهميتها البالغةوأصعبها نظر  هم مراحل إعداد البحوث العلمية األكاديميةأتعد هذه المرحلة من  
لم يبدأ بهذه  فمن غير المنطقي والمعقول أن يتطرق الباحث إلى المراحل األخرى ما باحث القيام بإعداد بحثه.طالب أو ألي 

 .فعن طريقها يتحدد الموضوع الذي يريد البحث فيه، المرحلة
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الموضوع من قبل  ، والثانية. اختياروضوع من قبل الباحثالم اختياراألولى..موضوع البحث الختيارهناك طريقتان 
البحوث العلمية الجامعية لما بعد التدرج هو عادة ما يكون في  - إن اختيار الموضوع من قبل الباحث .األستاذ المشرف

 سبابأما األخرى ذاتية. أموضوعية و  سبابيخضع أل –االختيارمثل واألسلم في ن األسلوب األأكما  دكتوراه(. -)ماجستير
أو توفير المال االقتناء بعض المراجع والمصادر من فيمكن حصرها في توفير المراجع والمصادر من المكتبات  .الموضوعية
الباحث كالرغبة في تعميق وتوسيع معارفه الطالب أو فهي مرتبطة بشخصية . الذاتية ألسبابما بالنسبة لأ الخاصة.المكتبات 

وقد يكون  الباحث لخلفية فكرية عن الموضوع.الطالب أو  استحواذو أأشياء جديدة  ابتكارمختار أو وأفكاره بشأن الموضوع ال
 ي، وبالتالفيقترح المشرف مجموعة من الموضوعات المهمةبالنسبة للطريقة الثانية،  اختيار الموضوع من قبل األستاذ المشرف

بمعلومات ونصائح بشأن الموضوع  باحثيمكن أن يزود ال ، بحيث(1)اوفقم -إلى حد ما-المشرف للموضوع  اختياريكون 
. ويشترط في اختيار الموضوع الجدة واالبتكار والدقة والوضوح والتحديد اللفظي، بحيث ال يكون طويال المختار شكال ومضمونا
 ممال وال قصيرا مخال.

 وجمعها: البحث عن المراجع والمصادر  مرحلة -ثـانيـا
إلى عملية التفتيش عن المراجع والمصادر األساسية  باحثو تحديد الموضوع، يلجأ الأبحث لموضوع ال اختيارهبعد 

رأي العام بشأن الموضوع للاستطالع  أوقد تكون هذه المصادر عبارة عن مقابالت و ، 2والثانوية وعن كل ماله صلة بالموضوع
الحال المكتبات على مستوى الجامعات والمعاهد  هو بطبيعة كل هذه المصادر ومكان البحث عن .بشكل عامشفوية و مصادر أ

 .لخإ…ومراكز الثقافة والقنصليات الثقافية لسفارات الدول األجنبية المعتمدة بالجزائر
ن طريقة البحث عن الكتب في المكتبات تختلف عنها بالنسبة للدوريات والمجالت بالنسبة للكتب تكون طريقة أبيد 

 البحث عنها على مستويين: 
جه إلى المكتبة إلى صناديق ـو بحث تخرجه، يتأإذا كان الباحث على دراية مسبقة بالكتب المعتمدة في عرضه  .توى األولالمس

ـــديا ســـبا أبجـــذه البطاقــات ترتيـــالمؤلــف، ويكــون ترتيــب هــ باســماب أو ـوان الكتـــعلقة بعنـــالبطاقــات التقنيــة إمــا المتــ ق األمــر ـواء تعل
تب الخاصــة بالبحــث، ومــن ـام الكـــول علــى أرقـــلحصــاهــذه البطاقــات هــي  مــنالمــؤلفين. وغايــة البحــث الكتــب أو بأســماء  نــاوينبع

الخارجيـة  لالسـتعارةسبة ـ( يومـا بالنـ15ادة ال تتجاوز خمسة عشرة )ـي عـية معينة. وهـزمن ةمكن للباحث أن يستعيرها لفتر ـخاللها ي
 .الداخلية لالستعارةونصف يوم إلى يوم واحد بالنسبة 

يلجأ إلى المكتبة وبالتحديد إلى صناديق ، إذا لم يكن الباحث على معرفة مسبقة بالكتب المعتمدة في بحثه. المستوى الثاني
البطاقات التقنية المتعلقة بعناوين الكتب التي لها صلة وثيقة بموضوع البحث للحصول على أرقام تلك الكتب ليتسنى له إعارتها 

 .بينة أعاله لمدة زمنية معينة كما هي م
 : (3)ومهما يكن، فإن الكتب في المكتبات تكون حسب التصنيف التالي

  Title’s Index – Index DeTitresفهرس عناوين الكتب  
  Subject’s Index – Index De Sujetsفهرس عناوين الموضوعات  
 Author’s Index–Index Des Auteursفهرس أسماء المؤلفين  

                                                           
 37، ص 1985، الجزائر، باتنة، دار الشهاب، –دكتوراه  –لبحث العلمي: ليسانس، ماجستير( غازي عناية، إعداد ا1)

(2) Patrick Dunleavy, Studying for a Degree in the Humanities and Social Sciences, GB, London, 
Macmillan Education Ltd, 1986 ,PP.112-115 

 .42ص ، 1990وكتابة الرسائل الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  ( عمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية3)
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ريات والمجالت، فإن طريقة البحث عنها يتم من خالل التعرف على سنة الصدور، وشهر الصدور، أما فيما يخص الدو  
تى في ــيع شــي مواضـدة فـكون من مقاالت عديـصة وتتـالدورية او المجلة بطبيعة الحال. وألن الدورية متخص واسمرقم العدد، 

أو غير  باشرةـا صلة مـللحصول على المقاالت التي له عداءرس كل األابر على تفحص فهــال معين، فإن الباحث مجــمج
الداخلية فقط، وبإمكان الباحث أن يقوم  االستعارةنما ا  الخارجية و  لالستعارةن الدوريات ال تخضع أمباشرة بموضوع بحثه. غير 

ية ـو األسبوعأد اليومية ـاالت. وما قيل عن طريقة البحث عن الدوريات والمجالت يمكن تطبيقه على الجرائـض المقـصوير بعـبت
 .والوثائق الرسمية

إن البحث الثري هو ذلك البحث الذي يتميز بالتنوع في استعمال المراجع والمصادر من كتب ومجالت ودوريات وجرائد 
 .ووثائق رسمية ومطبوعات غير منشورة. ناهيك عن تعدد استعمال اللغات فضال عن لغة البحث

 فكير: والتمرحلة القراءة  -ثـالثـا
بعد جمعه للمراجع والمصادر الخاصة بموضوع بحثه، يتفحص الباحث فهارسها حتى ال يقوم بقراءتها كلها نظرا ألنه 

و قراءة المقال الخاص أمرتبط بعامل الزمن وبالتالي يتعين على الطالب قراءة القسم المخصص لموضوع بحثه بالنسبة للكتب 
 لة.بموضوع بحثه بالنسبة للدورية أو المج

 (1)وتهدف القراءة المركزة والشاملة لتحقيق ما يلي: 

  .الموضوع والتحكم في المادة العلمية والفكرية للموضوعواستيعاب التعمق في التخصص وفهم  -
 .لدى الباحث رفيةمرجعية فكرية ومع اكتسابالقدرة على التحليل من خالل  -
 .ةممتاز بكيفية بحثه اكتساب أسلوب علمي قوي من قبل الباحث يمكنه من إعداد  -
 .الباحث لمنهجية إعداد خطة البحث  اكتساب -
 .تزويد الباحث بثروة لغوية واصطالحية متخصصة، تمكنه من صياغة البحث بلغة علمية سليمة -

جة ـدلوم مؤ ــانية والتي هي علـدان العلوم اإلنسـما في ميــوالسي، رحلةــند قيامه بهذه المـاحث عـالب أو البـرط في الطــويشت
 غيرة زمكانيا، ما يلي: ـومت

 .مل أثناء القراءةأالتركيز والت -
 .أخذ الحيطة والحذر أثناء القراءة -
 .التحلي بالروح النقدية -

 البحث: مرحلة تصميم خطة  -رابـعـا
إذ ، لسابقةنتيجة حتمية للمرحلة ا عن تعتبر هذه المرحلة بمثابة المشروع الهندسي ألجزاء البحث المختلفة، كما أنها عبارة

سواء كان هذا البحث  –يتصور الباحث خطة معينة لبحثه ، بعد قراءته لمجموعة من المراجع والمصادر المتعلقة بالموضوع
 .و بحث دراسات علياأبحث صفي 

 البحــــث: وان ــــعن - أ
أو يشمل جزءا فقط من وال يحمل نتيجة البحث الرئيسية ضا ما وداال وليس غاـحون واضــن يكأبحث ـوان الـيشترط في عن

مكانا  ن يكون محدداأو  واالبتكاروالجدة  العنوان االختصارما يشترط في محتويات البحث أو طويال ممال أو قصيرا مخال. ك
من البحوث  ا)ماجستير ودكتوراه( دون غيره تخص بحوث الدراسات العليا واالبتكار. وهنا يجب اإلشارة إلى أن الجدة وزمانا

 . أما التحديد الزمكاني للعنوان، فيخص معظم البحوث بمختلف مستوياتها العلمية.رىـديمية األخالعلمية األكا
                                                           

، 1987لثالثة، ( عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية واإلدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة ا1)
 .65 – 63ص ص 
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 المقــدمــة:  -ب
، فإن المقدمة المختار وعنوانهمهما كانت طبيعة موضوع البحث هي شخصية الباحث ألنها تحمل صياغته وأسلوبه. و  

 : وراه، يجب أن تتناول بالدراسة العناصر التاليةوأطروحة الدكت الليسانس والماجستير تيبالنسبة لمذكر 
 .موضوع البحثموجز لتعريف  -

 أهمية الموضوع. -

 األسباب الذاتية والموضوعية الختيار الموضوع. -
 ، ويمكن أن يتفرع عن اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية.(1)اإلشكالية التي يطرحها الباحث  -

 .(2)لية المطروحةاإلشكامع تطابق ي بشكلصياغة الفرضيات  -
 المقاربة المنهجية للدراسة. -

 تبرير خطة البحث. -
 األدبيات السابقة للدراسة. -
  الصعوبات التي واجهت الطالب أو الباحث. -
ومطالب. حيث عادة ما يتم تصنيف البحث إلى ثالث فصول:  ث، مباحلمقدمة، فصو  ن: تتضمتقسيم البحث إلى عناصر -جـ

فصل ثان. تطبيقي، وفصل ثالث. تقييمي. ويتفرع عن كل فصل مباحث وعن هذه األخيرة فصل أول. مفاهيمي نظري و 
 تتفرع المطالب...إلخ. وهنا يحرص الباحث على التوازن بين محتويات عناصر خطة البحث.

 الخــاتـمة:  -د
تثبت  واستنتاجاتوحة الماجستير والدكتوراه في شكل إجابة مختصرة على اإلشكالية المطر الليسانس، خاتمة بحوث تكون 
بشأن  همع إبداء رأيفضال عن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث مة البحث دو خطأ الفرضيات المطروحة في مقأمدى صحة 

واإلنسانية والتي  االجتماعيةمختلف اآلراء المتنوعة الموجودة في بحثه خصوصا إذا كان الموضوع من بين مواضيع العلوم 
 المستمر. يديولوجي والتغير الزمكانيتتميز بالتعدد األ

 : مرحلة جمع وتخزين المعلومات -خامسا

هم مراحل أواألفكار واآلراء المقتبسة من مختلف المراجع والمصادر المتنوعة من تعد عملية جمع وتخزين المعلومات 
 أنها: إعداد البحث العلمي حيوية حيث 

يجب على الباحث أن يستخلص  حيث مية المتعلقة بموضوع البحثد مسألة سيطرة الباحث على العملية اإلعالس"تج
ويلتقط كل المعلومات والمعارف والحقائق المتصلة بالموضوع المتناثرة في وثائق ومصادر ومراجع متنوعة وعديدة ومتفرقة 

 (3).و ملفات منتظمة"أبطاقات  أو ومقيد ومرتب في أوراقبإيجاز مركز ويحصرها كلها 

 . Technic cards – Fiches Techniques التقنية أسلوب البطاقات - أ
 Files – Dossiersسلوب الملفات أ - ب

 
 

                                                           
.أنظر أيضا: ريحي مصطفى عليان 33 –31، ص ص 1995في المنهجية، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ( فضيل دليو وآخرون، دراسات 1)

، أنظر كذلك: ساري 16، ص 2002وعثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق، األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، 
 .07، ص 2014، ربيع/صيف 27-26، العددان: مجلة إضافاتت البحث االجتماعي"، حنفي، " األخطاء الشائعة في كتابة مقاال

 .45-44، ص ص 1995( عمار بوحوش و.م.م ن الذنبيات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2)
 .81( عمار عوابدي، مصدر سبق ذكره، ص 3)
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 : التقنيةأسلوب البطاقات  ( أ
سم طوال  14و متوسطة الحجم وعادة ما يتراوح حجمها بين أيتمحور هذا األسلوب حول إعداد بطاقات صغيرة الحجم 

جزاء أو يعدها بنفسه، ثم يرتبها ترتيبا تسلسليا يتماشى و أروقة سم عرضا والتي يتحصل عليها الباحث من المكتبات واأل 10و
 و فصل لون معين.أكما قد تكون البطاقات متعددة األلوان بحيث يخصص الباحث لكل باب  وأقسام عناوين وخطة البحث.

( 1)ر المعتمد عليهو المصدأوكل بطاقة يدون فيها المعلومات الخاصة بالمرجع  مجموعات حسب الفصول. فيالبطاقات  وزعوت

بعد تدوين هذه  عنوان الوثيقة، بلد ومدينة النشر، تاريخ الطبعة، عدد الصفحات.، ولقب المؤلف كاسمفي إنجاز البحث 
 .المعلومات تدون كل المعلومات واألفكار واآلراء المقتبسة من هذا المرجع أو ذاك على أن يتم كل ذلك على وجه واحد فقط

 : سلوب الملفاتأ ( ب
ن أفات هي عبارة عن أوراق مثقوبة ومتحركة موجودة في غالف سميك ويقسم الباحث الملف وفقا لخطة البحث على المل

سم عرضا والتي يقتنيها الباحث من مختلف  21سم طوال و 27وراق متساوية الحجم يتراوح حجمها عادة بينتكون هذه األ
خطة البحث. وقد تكون هذه األوراق متعددة األلوان بحيث يخصص  المكتبات الخاصة والعمومية ثم يقوم بترتيبها حسب عناصر
ورقة، فإن على الورقة األولى تدون كل  20و المصدر يحتاج إلى أالباحث لكل باب او فصل لون معين. فإذا كان المرجع 

من تدوين هذه  االنتهاءعد وب –التقنية كما رأينا سلفا في أسلوب البطاقات  –و المصدرأالمعلومات التوثيقية الخاصة بالمرجع 
 نما كذلك المختصرات والملخصات واآلراء واألفكار.ا  المعلومات، يتم تدوين المادة العلمية والتي ال تخص النقل الحرفي فحسب و 

 .فجمعه للمادة العلمية هو بمثابة الخلفية العلمية والفكرية التي يعتمد عليها الباحث وينطلق منها إلى كتابة البحث وصياغته
  (2)التالية: ن هناك من يفضل أسلوب البطاقات على أسلوب الملفات لألسباب أبيد 

  يسر في التصنيفأكثر دقة و أالبطاقات. 
  البطاقات في أمور علمية عديدة استخداميمكن. 

ن أمما يعني هذا  .هانه من السهل فقدانأنه مكلف ماليا كما أهو التقنية ن ما يعاب على أسلوب البطاقات أغير  
 (3). يمكن إجمال هذه األفضلية في النقاط التالية: التقنية فضل بكثير من أسلوب البطاقاتأأسلوب الملفات 

 تحكم الباحث في موضوعه ومختلف عناصر بحثه. 
 الملفات أكثر ضمانا وحفظا لألوراق من البطاقة. 
 الملفات تسهل إضافة معلومات جديدة. 
 الكتــابة:  مرحلــة -سـادسـا

رحلة الكتابة هي المرحلة التي يقيم من خاللها مضمون البحث، ولذلك فإنها ال تقل أهمية عن بقية المراحل السالفة إن م 
هادفا، يتعين على الباحث أن يضبط نتائج بحثه ويبرز شخصيته من خالل عرضه ألفكاره بكل  ثحولكي يكون الب الذكر.

، ل جوانب الموضوعــما بكـومل وال يمكن أن يكون البحث متكــامال مية.عل تموضوعية ويعمل على استنباط نظريات أو أطروحا
 والتي يمكن إجمالها في العناصر التالية: ابة البحوث العلمية، ـالباحث بشروط كت إال إذا ألتزم

  .أسلوب كتابة وصياغة البحث -1
 االقتباس. -2
 .قواعد اإلسناد وتوثيق الهوامش -3

                                                           
 .60 – 59ذكره، ص ص ( غازي عناية، مصدر سبق 1)
 .63( المصدر نفسه، ص 2)
 .63( المصدر نفسه، ص 3)
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 .العلمية األمانة - 4
 .والخلق والتجديد واإلضافة واالبتكار بداعاإل -6
 البحث: أسلوب كتابة وصياغة  -1

و في إحدى أومتماشيا ومتطلبات البحث المتخصص في العلوم السياسية  1لكي يكون أسلوب الكتابة سليما وصحيحا
واألسلوب العلمي هو  تأدب.و علمي مأن يكون األسلوب المتبع في الدراسة علميا وليس أدبيا أ، البد االجتماعيةفروع العلوم 
كما  الذي يخلو من كل المحسنات البديعية والصور البيانية التي عادة ما يتميز بها األسلوب األدبي. االصطالحيذلك األسلوب 

الجمل  استعمالمع  2يتسم األسلوب العلمي بالبساطة والسهولة والدقة في استعمال المصطلحات والمفاهيم األساسية للبحث
. وال يجوز للباحث تمجيد بحثه أو توظيف ضمير بدال من الجمل الطويلة المملة التي كثيرا ما يطغى عليها الحشو القصيرة

المتكلم أو االعتماد على عبارات الجزم، مثل: مما ال شك فيه، من البديهي، من المسلم به، من المعروف، كما هو معلوم، من 
قد ...الخ. كما ال يمكن بدء الفقرة بحروف العطف وببعض الكلمات مثل: كما، المؤكد...الخ أو أدوات التوكيد مثل: إن، ل

 . ن، أليبالتال
وال يمكن الحديث هنا عن أسلوب الكتابة دون التزام الباحث بقواعد اللغة العربية وسالمتها من حيث عالمات التنقيط 

 الفقرة تتشكل من عدة جمل وكل جملة تنتهي بنقطة ).(والضبط والتي عادة ما يتجاهلها الطالب أو الباحث عند إعداد بحثه. ف

األولى هي بمثابة مقدمة للفقرة والجمل الموالية هي شرح وتحليل للجملة المقدمة والجملة األخيرة للفقرة هي خاتمة للفقرة  ةالجمل
تكون هناك جملتين كأن وعندما يكون هناك وصل للكالم ببعضه البعض يوظف الباحث الفاصلة)،(. وعندما  3وهكذا دواليك.

الباحث هنا الفاصلة المنقوطة ).(. وعندما يتساءل الباحث، يوظف عالمة االستفهام )؟( وعند  فتكون األولى سببا للثانية، يوظ
 (...الخ. !التعجب، يضع عالمة التعجب)

 : االقتباس -2
ارة ــفهو عب .رفيــباشر والحــالم تباساالقما أغير مباشر وغير حرفي.  واقتباسمباشر وحرفي  اقتباس .نوعان االقتباس

 االقتباسراجع والمصادر نقال حرفيا ومباشرا من طرف الباحث. ويشترط في ــكار من المــو األفأن نقل بعض المقوالت واآلراء ــع
 الحرفي: 

 (4)( أسطر.06أن ال يتجاوز ستة )

 .أن يكون في وسط الصفحة
 .ن يكون بين مزدوجتينأ

 .حجما من الخط العادي أن يكتب بخط أقل
 .البد من وضع عالمة في شكل رقم في نهاية االقتباس المباشر

و الباحث نفسه أمام حذف بعض الكلمات والجمل التي يراها أالحرفي كثيرا ما يجد الطالب  االقتباسعلى  اعتمادهعند 
 ( 5).س المتقطعوهو ما يسمى باالقتبا… غير مناسبة لموضوعه، فيضع مكانها ثالثة نقاط متتالية

 : مام خيارينأو الطالب أفي هذه الحالة يكون الباحث ، الحرفي من غير لغة البحث االقتباسما إذا كان أ
                                                           

(1) Patrick Dunleavy, Op ,Cit, P.102 
(2) Ibid, PP.105-107 
(3) Idem, PP.97-99 

ية وكتابة الرسائل ( هناك من يرى أن اإلقتباس الحرفي قد يتعدى ستة أسطر، ومن بينهم الدكتور عمار بوحوش في كتابه: دليل الباحث في المنهج4)
 .48-5ص ص الجامعية، مصدر سبق ذكره، 

، ص 1994، 1، الجزائر، باتنة: جامعة باتنة، العددمجلة العلوم االجتماعية اإلنسانية( صالح فالحي، "التذييل واإلقتباس في إعداد البحث العلمي"، 5)
 .28 – 27ص 
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 .و المصدر في المتن، ويكتب الترجمة في الهامشأن يكتب الفقرة المقتبسة بنفس لغة المرجع أ. الخيار األول
لبحــث ويكتبهــا فــي المــتن وتــدوين الفقــرة المقتبســة بلغــة البحــث ويكتبهــا فــي المــتن ن يتــرجم الفقــرة المقتبســة بلغــة اأ. الخيــار الثــاني

و المصــدر فــي أو المصــدر فــي الهــامش مــع كتابــة كــل المعلومــات الخاصــة بــالمرجع أوتــدوين الفقــرة المقتبســة بــنفس لغــة المرجــع 
أو طمــس نـي إلغـاء ععلـى الغيـر ي االعتمـادفـراط فـي النقـل الحرفــي ألن إلوفـي هـذا الصـدد، يجـب اإلشــارة إلـى عـدم ا (1).الهـامش

 .الباحثالطالب أو شخصية ل
و األفكار من المراجع أهو عبارة عن نقل غير حرفي لبعض المقوالت واآلراء ف غير المباشر وغير الحرفي االقتباسأما 

و بالشروط أدد األسطر و الباحث ليس مقيدا بعأن الطالب أو الباحث أسلوبه الخاص. كما أوالمصادر حيث يستعمل الطالب 
 .المباشر االقتباسالمشار إليها في 

 سناد وتوثيق الهوامش: إلقواعد ا -3
بينه وبين المتن خط أفقي يمتد إلى ثلث الصفحة تقريبا.  لالهامش هو ذلك الجزء الذي يدون في أسفل الصفحة، ويفص 

الهامش التوثيقي. فيستخدم لإلحالة واإلشارة إلى  تعريفي وهامش تفسيري. أما شوللهامش ثالث أنواع: هامش توثيقي، هام
المراجع والمصادر التي أقتبس منها الطالب أو الباحث فكرة معينة أو فقرة معينة سواء في شكل اقتباس مباشر أو غير مباشر. 

من األعالم. في  أما الهامش التعريفي. فيستخدم تقديم نبذة مختصرة عن مفكر معين أو منظر معين أو كاتب معين أو أي علم
حين يوظف الهامش التفسيري لشرح أو تحليل فكرة معينة أو مصطلح معين أو مفهوم معين أو تعليق مختصر بشأن مسألة أو 

 .(2)قضية معينة
حرفيا أو كان ذلك  سواءو رأي معين من المراجع والمصادر أو فقرة معينة أو الباحث فكرة معينة أعندما يقتبس الطالب 

االقتباس المباشر أو غير المباشر. أي في حالة في الهامش بوضع رقم في نهاية  عليه أن يشير إلى ذلك االقتباسغير حرفي، 
ولقب المؤلف،  اسمو المصدر الذي أقتبس منه مثل: أثم يعطي في الهامش كافة المعلومات المتعلقة بالمرجع  الهامش التوثيقي

و الصفحات التي توجد فيها المعلومات أرقم الطبعة وتاريخها، ورقم الصفحة  عنوان المرجع، بلد ومدينة الطبع والنشر، ثم
بالنسبة للهامش التعريفي الذي يعطي من  نجمة )*(، و خط العاديلقل حجما من اأن تكون كتابة الهامش بخط أالمقتبسة، على 

والهامش التفسيري الذي يشرح من خالله خالله الطالب أو الباحث بطاقة تعريفية عن شخصية معينة أو مفكر أو منظر...الخ. 
والبحث الجيد هو ذلك البحث الذي يعتمد فيه الطالب أو الباحث على كل  الطالب أو الباحث مفهوم معين أو مصطلح معين.

 أنواع الهوامش ومن خالله تبرز شخصيته.
الباحث يتبع إحدى الطالب أو ، فإن وقبل اإلشارة إلى كيفية تدوين وتوثيق الهوامش بالنسبة لمختلف المراجع والمصادر

 ( 3)الطرق اآلتية المستعملة في الهوامش: 

 .ها أسفل الصفحةـنواعأف ـش بمختلــالهوام -أ
 .نواعها في نهاية كل فصل من البحثأالهوامش بمختلف  -ب
 .نواعها في نهاية البحثأالهوامش بمختلف  -جـ

يوعا ألنها تقدم للباحث تسهيالت عديدة عند رجوعه إلى المصدر وكذلك همية وشأتبدو أن الطريقة األولى األكثر  .يالعم
 اقتباس( بعد نهاية 1هذه الطريقة، يتعين على الباحث كتابة رقم ) اعتمادهو إضافة هامش معين. ففي حالة أإذا أراد حذف 

                                                           
 .29 – 28( المصدر نفسه، ص ص 1)
 11.2-10ذكره، ص ص ( ساري حنفي، مصدر سبق 2)
-156، ص ص1995مذكرة التخرج، الجزائر، وهران: الفجر للكتابة والنشر،  -ماجيستير -( مختار بوعناني، المساعد على بحث التخرج: دكتوراه3)
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ة كتابة هذه األرقام أسفل الصفحة أي في ( بعد الفكرة الثانية وهكذا دواليك مع ضرور 2الفكرة األولى وأعلى السطر قليال، ورقم )
( للفكرة الثانية. ويعاد هذا اإلجراء في كل صفحة من 2ورقم )األولى ( للفكرة 1أي رقم ). الهامش متبعا في ذلك نفس الترتيب

و أتب و كاأما بالنسبة لتعريف مفكر حيث يستقل ترقيم كل صفحة من صفحات البحث بأرقام خاصة بها. أ الصفحات الموالية.
وفي  الهامش مع وضع عالمة )*( بجانب هذا المفكر أو ذاك. فيو ما يسمى بالهامش التعريفي، فيكون ذلك أشخصية معينة 

للداللة على المفكر  اسمهو الباحث عالمة )**( مقابل أن يضع الطالب أحالة وجود مفكر آخر في نفس الصفحة فيكفي 
ذا كان المفكر أجنبي، الثاني وهلم جرا. ولقبه بالعربية  اسمهولقبه باألجنبية بين قوسين مقابل  اسمهن يكتب الباحث أفيكفي  وا 

ذا ورد   .ن يذكر الطالب لقبه بالعربية فقطأما إذا تكرر، فيكفي أمرة واحدة  اسمهوا 
ات وكل ما قيل عن كيفية توثيق الهامش التعريفي، ينطبق تماما على الهامش التفسيري المتعلق بشرح بعض المصطلح

 دواليك.و المفاهيم الغامضة أي بوضع عالمة )*( وعالمة )**( إذا ورد مصطلح غامض آخر في نفس الصفحة، وهكذا أ
 (1): طرق اإلشارة إلى الهوامش بالنسبة لمختلف أنواع المراجع والمصادر

ز البحث فهي تختلف تختلف طريقة اإلشارة إلى الهوامش باختالف وتنوع المصادر والمراجع المعتمد عليها في إنجا
وهكذا تكون . لخإ…بالنسبة للكتب عنها بالنسبة للدوريات والمجالت عنها بالنسبة لألطروحات والوثائق الرسمية والصحف

 نواع المراجع والمصادر كما يلي: أحاالت توثيق الهوامش لمختلف 
 قواعد توثيق الهوامش بالنسبة للكتب:  -أ

قل أط ـتباع الترتيب المنهجي وكتابة التهميش بخإمراجع، يتطلب من الباحث ضرورة من هذا النوع من ال االقتباسعند 
 : مراعاة المعلومات التاليةمع حجما من الخط األصلي 

 ، وعا بفاصلةبُ و المؤلف متأولقب الكاتب  اسم
 ، ("ون سنة الطبعبد"عبارة ل ا]ب.س.ط[ اختصار  )إذا كانت الطبعة بدون تاريخ، يكتب، لةـتاريخ الطبعة متبوع بفاص

 ، عنوان الكتاب متبوعا بفاصلة
 ، و بنقطتينأبلد النشر متبوعة بفاصلة 

 ، دار الطبع والنشر متبوعة بفاصلة
 ، ذا كان الكتاب يحتوي على أكثر من طبعة( متبوع بفاصلةإرقم الطبعة )
وع بنقطة للداللة على نهاية توثيق و األفكار، متبأو الصفحات التي أقتبس منها الباحث بعض المعلومات أرقم الصفحة 

  .الهامش
 أمثلـــة: 

صيل لشواهد العالقة اإليجابية بين أ"إن بداهة التكأن ندون الفقرة التالية:  من الكتاب حرفيا ومباشرا االقتباسإذا كان 
ذلك التناول  لمادية والروحية يؤازرالقواعد الكلية لشريعة اإلسالم في التناول الكلي ألمور الحياة ا نمضامياإلسالم والعلم تتبناه 

معالم السمو الكمالي لإلسالم في التنظيم الشامل ألمور الدين والدنيا، وبالنص، والسرد والتلقين والدعوة والتكليف والتفصيل، 
 .(2)وللنهي باالجتناب"، لألمر باالتباع االمتثالوبالترغيب والترهيب ومن قبل 

 تالي: يكون توثيق الهامش على النحو ال
 .17، الطبعة األولى، صث(، منهجية البحث العلمي عند المسلمين، الجزائر، قسنطينة: دار البع1985غازي عناية، ) (1)

                                                           
البحث العلمي، الجزائر، ( حول الطرق المختلفة التوثيق الهوامش، راجع: عبد القادر محمود رضوان، سبع محاضرات حول األسس العلمية لكتابة 1)

 وأيضا:  .111–102وعمار عوابدي، مصدر سبق ذكره، ص ص  ؛170-161، ص ص1990ديوان المطبوعات الجامعية، 
(2)  Patrick Dunleavy, Op ,Cit, P P.129-131 
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اإلسالم يتصف  نن العالقة بين اإلسالم والعلم هي عالقة وطيدة، ألإن نكتب: أأما إذا كان االقتباس غير مباشر ك
نفا ولكن بطريقة غير مباشرة وبالتالي يكون آه الفكرة هي مقتبسة من الفقرة المذكورة فهذ( 2)بالكمالية وكذلك الحال بالنسبة للعلم
 توثيق الهامش على النحو التالي: 

العلمي عند المسلمين، الجزائر، قسنطينة:  ثهجية البحنم(، 1985)وردت هذه الفكرة بتصرف من مرجع، غازي عناية،  (2)
 .17ث، الطبعة األولى، ص عدار الب

 ن توثيق الهامش يكون على النحو التالي: إعلى نفس المرجع مرتين متتاليتين، ف ي حالة االعتمادف ماأ
 Ibid, P. .و الصفحات فقط أ، رقم الصفحة المصدر نفسه( 2)

 ما إذا اعتمدنا على نفس المرجع لمرات غير متتالية، فإن توثيق الهامش يكون كما يلي: أ
 .OP.CIT., P و الصفحاتأفحة ـم الصـ، رقه، مصدر سبق ذكر فـب المؤلـلق (-) 

 .17ص عناية، مصدر سبق ذكره، (-): مثال
كثر لنفس المؤلف، ففي حالة تكرار المرجع في موضع آخر، يكون توثيق الهامش كما أو أعلى مرجعين  اعتمدناأما إذا 

 : يلي
  .OP. Cit, P و الصفحاتأرقم الصفحة مصدر سبق ذكره، لقب المؤلف،  (-)

 .17، صمصدر سبق ذكرهالبحث العلمي عند المسلمين،  ةعناية، منهجي(-): لمثا
 : و دوريةأنشور في مجلة ـقال مــالنسبة لمــش بــيق الهوامـواعد توثــق -ب

 التالية: تباع الخطوات إ هو الطالب على هذا النوع من المصادر، فعليأعتمد الباحث أإذا 
  ،ولقب كاتب المقال متبوع بفاصلة اسم

 بفاصلة، عنوان المقال بين مزدوجتين متبوع 
 ، و الدورية وتحته خط متبوع بفاصلةالمجلة أاسم 
 ، و الدورية متبوع بفاصلةأالهيئة التي تصدر المجلة  اسم

 بلد الطبع والنشر متبوع بفاصلة، 
 أو نقطتين، مدينة الطبع والنشر متبوعة بفاصلة 
 ، دار الطبع والنشر متبوعة بفاصلة

 عداد(األبن تكتب السنة باألحرف وليس أ)البد ، نة متبوعة بفاصلةالس
 )البد أن يكتب رقم العدد باألحرف(، رقم العدد متبوع بفاصلة

 ، تاريخ العدد متبوع بفاصلة
 متبوع بنقطة.و الصفحات الموجودة فيها المعلومات المقتبسة أرقم الصفحة 

 أمثلـــة: 
 التالي: ال ألول مرة، يكون توثيقه للهامش على النحو و الطالب المقأستعمل الباحث أإذا  *
، الجمعية العربية المجلة العربية للعلوم السياسية، الكمية في التحليل السياسي والواقع العربي" االتجاهات( مصطفى علوي، "-)

 .37، ص 1988العراق، بغداد، السنة الثالثة، العدد الثاني، ، للعلوم السياسية
مجلة دلي، " إشكالية تكيف المنظور الواقعي في العالقات الدولية مع التحوالت الدولية لما بعد الحرب الباردة"، عبد الناصر جن-

 20، ص 2010، جوان376، العددالمستقبل العربي
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 المصدر( -كثر، فيكون توثيق الهامش كما يلي: )أو أو الطالب على نفس المقال مرتين متتاليتين أعتمد الباحث أاما إذا  *
 Ibid, P .37. 37، ص نفسه

ن يعتمد على هذا المقال أوال ثم على مرجع آخر ثم يرجع إلى أعتمد الباحث على نفس المقال بطريقة غير متتالية، كأإذا  *
 التالي: فإن توثيق الهامش يكون على النحو األول، المقال 

 37، صعلوي، مصدر سبق ذكره (-)
ن نكتب أو المرجع في موضع آخر، فالبد ألنفس المؤلف، ففي حالة تكرار المقال أو مرجع كثر من مقال أإذا اعتمدنا على  *

و عنوان المرجع متبوع بفاصلة ثم عبارة: المرجع السابق الذكر أ ولقب المؤلف متبوع بفاصلة ثم عنوان المقال بين مزدوجتين اسم
 لتالي: و الصفحات متبوع بنقطة، وذلك على النحو اأمتبوع بفاصلة ثم رقم الصفحة 

 .37، ص مصدر سبق ذكرهعلوي، " االتجاهات الكمية في التحليل السياسي والواقع العربي"،  (-)
 قواعد توثيق الهوامش بالنسبة لألطروحات:  -جـ

التوثيقية طروحات الدكتوراه، يلتزم الباحث بالمعلومات أالماجستير و أو مذكرات من أبحاث ورسائل  االقتباسفي حالة  
 التالية: 

 ، و الرسالة متبوع بفاصلةأمقدم البحث  باحثولقب ال اسم

 ، و األطروحة وتحته خط، ويكون متبوعا بفاصلةأعنوان البحث 
و بحث لنيل دكتوراه أو بحث لنيل درجة الماجستير أتحديد طبيعة البحث من حيث هل هو بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا 

 ، الدولة، ويكون ذلك متبوعا بفاصلة
 بفاصلة، الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي متبوع  اسم
 بفاصلة، و المعهد أو األكاديمية متبوعا أالكلية  اسم

 بفاصلة، تاريخ المناقشة متبوعا 
 الهامش.على نهاية توثيق  بنقطة للداللةو الصفحات متبوعا أرقم الصفحة 

الماجستير،  شهادة، بحث لنيل 9197 –1969عالم الثالث: القوى العظمى وصراعات ال انفراجعبد الناصر جندلي، (-)أمثلــة: 
 .50، ص 1988جامعة نيوكاستل، قسم العلوم السياسية، بريطانيا، 

 بة الهامش بلغة البحث على النحو التالي: امن كت داإلنجليزية، فالبن البحث قدم باللغة أوبما 
Master of  ,79-ld Conflicts: 1969uperpower Détente And Third wor) Abdelnacer, Djendli, S-(

philosophy thesis, G.B, Newcastle Upon Tyne, University of Newcastle Upon Tyne, Department 

of Politics, 1988, P.50 (- ،عبد الناصر جندلي ) انعكاسات تحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على االتجاهات
، بحث لنيل شهادة دكتوراه الدولة، الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، عالقات الدوليةالنظرية الكبرى في ال

 55، ص 2005قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 
لك كان ذ سواء –ن تكرار المرجع أكثر من مرة أو للدورية بشأو للمجلة أة للكتب سبوكل ما قيل عن توثيق الهامش بالن

 .طبق تماما على توثيق األطروحاتنن يأيمكن  –و في موضع آخرأقة متتالية ير طب
 : للوثائق الرسميةبالنسبة قواعد توثيق الهوامش  -د

و رئاسة الحكومة ومنظمات جماهيرية أتحتوي الوثائق الرسمية كل ما يصدر عن الجهات الرسمية من رئاسة الجمهورية 
قليمية ودولية في حالة  و الباحث التقيد بالعناصر التالية حسب أمن هذا النوع من المصادر، ينبغي على الطالب  تباساالقوا 

 تسلسلها: 
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 بفاصلة، متبوع نوعها، يا كان أالجهة المصدرة للوثيقة  اسم
قد و عأم هي حكم قضائي أو الدستور أوجنس ونوع الوثيقة القانونية الرسمية من حيث هل هي نص من الميثاق الوطني  اسم
 بفاصلة، متبوع إداري، و قرار أ

 بفاصلة، متبوع الفقرة، و أرقم المادة 
 .و الصفحات متبوع بنقطةأرقم الصفحة 

 .1ص، 1، المادة1989دستورالشعبية، ( الجمهورية الجزائرية الديموقراطية -): مثال 
 : قواعد توثيق الهوامش بالنسبة للصحف -هـ

عتبار وبطريقة تسلسلية العناصر إلالنوع من المصادر، يتعين عليه األخذ بعين ا و الطالب على هذاأعتمد الباحث أإذا 
 التالية: 

 ، ولقب كاتب المقال متبوعا بفاصلة اسم -
 ، عنوان المقال بين مزدوجتين متبوعا بفاصلة -
 ، الصحفية وتحته خط متبوع بفاصلة اسم -
 ، رقم العدد متبوع بفاصلة -
 ، وع بفاصلةتاريخ صدور الصحيفة بين قوسين متب -
 .ن المقال في الصحف ال يتجاوز الصفحة الواحدة(وعادة ال يكتب رقم الصفحة أل)رقم الصفحة متبوع بنقطة  -

 : مثـال
 15(، ص1994نوفمبر18/19، )2807، العددالمساء(الطاهر يحياوي، "مقاومة االستعمار لم تتوقف"، -)
 قواعد توثيق الهوامش بالنسبة للمطبوعات:  -و

 ن يضع في الحسبان العناصر التالية: أيجب عليه ، و الباحث من مطبوعة في شكل محاضراتأس الطالب قتبأإذا 
 ، الكامل للمحاضر متبوع بفاصلة االسم -
 بفاصلة، عنوان المحاضرة بين مزدوجتين متبوع  -
 ، المقياس مع تحديد المستوى الدراسي متبوع بفاصلة اسم -
 ، وع بفاصلةـية والقسم( متبـالكلاضرة )الجامعة و ــاء المحــتاريخ إلق -
 ، و إصدار المطبوعة بين قوسين متبوع بفاصلةأتاريخ إلقاء المحاضرة  -
رقم الصفحة يخص المطبوعة وليس المحاضرة .)وع بنقطة للداللة على نهاية توثيق الهامشـحات متبـو الصفأم الصفحة ـرق -

 .الملقاة على الطلبة(

ولى ألطلبة السنة العلوم االجتماعية محاضرة في مقياس منهجية ، نهجية البحث العلمي"( عبد الناصر جندلي، "م-): مثـال 
 (.2011فيفري 10، قسم العلوم السياسية، )العلوم السياسية ليسانس، جامعة باتنة، كلية الحقوق

كثر من أمراجع الذكر فيما يخص تكرار ال األنفةوكل ما قيل عن توثيق الهامش بالنسبة لمختلف المراجع والمصادر  
 و في موضع آخر، ينطبق على المطبوعات والمحاضرات.أمرة بطريقة متتالية 

 : لمواقع اإلنترنت قواعد توثيق الهوامش بالنسبة -ز
 التالية:  معلومات التوثيقيةال يراعين أيجب عليه موقع أنترنت، و الباحث من أقتبس الطالب أإذا 

 ، متبوع بفاصلة كاتبالكامل لل االسم -



 م2016/ آب           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        28العدد/

102 

 بفاصلة، بين مزدوجتين متبوع  المرجع أو المقالعنوان  -
 ، بين قوسين متبوع بفاصلة تصفح الموقعتاريخ  -
 تدوين المعلومات الكاملة الخاصة بموقع المرجع أو المقال وتحته خط متبوع بنقطة. - 

المعلومات الخاصة بموقع  اسم ولقب الكاتب، عنوان المقال بين مزدوجتين، تاريخ تصفح الموقع، تدوين كامل (-): مثال
 المرجع أو المقال وتحته خط.

ن نستخلص الشروط التي ينبغي أنواع المراجع والمصادر، يمكن ألقواعد توثيق الهوامش لمختلف  استعراضنامن خالل 
 ، وهي: و الباحث مراعاتهاألب اعلى الط

 مرة.يه ألول عل االعتمادو المصدر عند أيجب تدوين كل المعلومات المتعلقة بالمرجع  -1
و المصدر بطريقة متتالية، يكتفي بالمعلومات التالية: نفس المرجع، رقم أو الطالب على نفس المرجع أعتمد الباحث أإذا  -2

  .Ibid, P. الصفحات وأالصفحة 
، لمؤلفا لقببالمعلومات التالية:  ي، يكتفآخر عو المصدر في موضأو الطالب على نفس المرجع أعتمد الباحث أإذا  -3
 . و الصفحاتأ، رقم الصفحة سبق ذكره رصدم

  .Nom d'Auteur, OP. Cit, Pسبق ذكره، رقم الصفحة  رلقب المؤلف، مصد -4
ن يأخذ أو الباحث أالبد على الطالب ، عليه في موضع آخر االعتمادففي حالة ، واحدمصدر كثر من أإذا كان للكاتب  -5

مصدر ، صدر، عنوان الملقب الكاتبالمصادر: و كل نوع من المراجع المعلومات التالية وحسب طريقة تهميش  االعتباربعين 
 .رقم الصفحةسبق ذكره، 

Nom d'Auteur, Titre d’Ouvrage, OP. Cit, P.  
 العلمـية: انة ـاألم -4

 تعرف األمانة العلمية على أنها عملية لنقل األفكار أو التعبير عنها بحيث يجتهد الباحث في فهم المراد من النص كما
.كما تعرف بأنها األمانة (1)يريد صاحبه دون أدنى تغيير فيه ودون أن ينسب لنفسه من هذه األفكار التي هي في الحقيقة لغيره

في النقل من النصوص واآلراء أو غيرهما، فال يقدم على الزيادة فيه أو اإلنقاص منها أو التغيير فيها بشكل أو بآخر، أو 
 .(2)االنتحال أو السرقة

وتمسكه باألمانة العلمية ولتمتين شخصيته وجعلها أكثر صالبة، يجب على  التزامهشخصية الباحث في مدى  تبرز
ن يشير إليها في الهامش أو اآلراء دون أو ينقل بعض المقوالت أن ال يلجأ إلى انتساب أفكار وآراء غيره إلى نفسه أالباحث 
يعتمد الباحث على مرجعيته الفكرية ال بد أن غير حرفي بل  وأحرفي  و في معظمه عبارة عن نقلأيكون بحثه كله  ال نأعلى 

 .(3)والمعرفية
من خالل كل تلك التعريفات لألمانة العلمية، يمكن أن نتوصل إلى تعريف إجرائي بشأنها بأنها درجة الصدق التي 

إليها. فالبحث الجيد هو الذي يلتزم صاحبه يتوجب أن يتحلى بها الباحث عند توظيفه ألفكار وآراء غيره التي أقتبسها أو أستند 
 :(4)باألمانة العلمية مراعاة لقواعد وأخالقيات األمانة العلمية والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية

                                                           
عات الجامعية، الطبعة السادسة، ( عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، الجزائر، ديوان المطبو1)

 1511، ص 2011
 2402، ص 1996( عبد الهادي الفضلي، أصول البحث، بيروت، دار المؤرخ العربي، 2)
لطبعة ( عبد الناصر جندلي، تقنيات ومناهج البحث العلمي في العلوم السياسية واالجتماعية، الجزائر، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، ا3)

 803، ص 2010ة، ، الثالث
(، ( مانيو جيدير، منهجية البحث: دليل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث ورسائل الماجستير والدكتوراه، ترجمة: ملكة أبيض، )ب.س.ط4)

 514ص
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 الدقة والعناية في فهم أفكار اآلخرين ونقلها. -
 اإلحالة إلى المادة العلمية المقتبسة بشكل مباشر أو غير مباشر. -
 م التام بقواعد اإلسناد واالقتباس وتوثيق الهوامش.االلتزا -
 إبراز شخصية الباحث. -
 العلمي: اإلبداع والخلق والتجديد  – 5

يعد اإلبداع الذي هو مرادف لالبتكار من الشروط األساسية ألي بحث جامعي في العلوم السياسية بصفة خاصة وفي 
واكبة التطورات الحاصلة على شتى الظواهر السياسية والظواهر العلوم االجتماعية بصفة عامة، حيث من خالله يتم م

االجتماعية على حد سواء. األمر الذي يجعل من البحث العلمي في تطور وديناميكية مستمرة، مما يساعد على استخالص 
ا على الظواهر المشابهة لها وبالتالي محاولة تعميم تلك النتائج المتوصل إليه، النتائج والحقائق العلمية بشأن الظواهر المدروسة

 في مختلف بقاع العالم معتمدا في ذلك على تقنية المحاكاة.
الواقع أن و  ويقصد باإلبداع تلك القدرات الذهنية العالية التي يتمكن الباحث بواسطتها من إنتاج أفكار أصيلة ومتميزة.

ليها إق ومعلومات وفرضيات جديدة لم يسبق التطرق الغاية المثلى من إعداد أي بحث علمي تتمثل في اكتشاف وابتكار حقائ
و أمعلومات  اكتشافما إفغاية البحث العلمي هي إحدى الثالثية التالية:  و تجديد معلومات سابقة في قالب جديد.أمن قبل، 

بهذا الصدد، نكون و  .بشأن الموضوع محل الدراسة والتحليل و البرهنة على حقيقة معينةأيد معلومات دو تجأحقيقة علمية معينة 
 (1)؟ال وهو: لماذا نبحثأعن السؤال الجوهري  –ولو باختصار –قد أجبنا
 المـالحـق:  -سـابـعـا

 توغرافية.و ول وخرائط ورسوم وأشكال بيانية وصور طبيعية وفابجد البحوث الجامعية بمختلف مستوياتها العلميةرفق تقد 
إلى مرحلة أخرى من مراحل إعداد البحث العلمي أال وهي مرحلة المالحق  حاجة ماسةففي هذه الحالة، فإن الباحث يكون في 

فهرس المالحق فتكون مع  قائمةما أ والتي تدرج مباشرة بعد خاتمة البحث وقبل قائمة المراجع والمصادر المعتمدة في البحث.
 أو أشكال بيانية.  محتويات البحث. وقد تشمل المالحق جداول إحصائية أو وثائق رسمية أو خرائط جغرافية

 : مرحلة توثيق المراجع والمصادر )البيبليوغرافيا( -ثـامنـا
طروحة دكتوراه. والبحث الجيد هو الذي أو أماجستير  مذكرة ليسانس أو مذكرةوهي آخر مرحلة من مراحل إعداد  

ر أصلية وبلغات مختلفة فضال ويوظف فيه مراجع ومصاد المراجع والمصادر الحديثة أو الباحث استخداميحسن فيه الطالب 
. ويقصد بالمرجع ذلك الكتاب الذي واإلنسانية تتميز بالتغير الزمكاني المستمر االجتماعيةألن العلوم عن لغة البحث األصلية، 

عالج المؤلفات األصلية. أما المصدر. فهو ذلك المؤلف األصلي للبحث، كأن يكون المؤلف من تأليف منظر أو مفكر أو 
بنفسه، مثال ذلك مقدمة العالمة عبد الرحمن ابن خلدون أو كتاب "السياسة بين األمم" لمنظر العالقات الدولية هانس فيلسوف 

 مورغانثو...إلخ.
ن هناك بعض الفوارق الجوهرية أتطرق إلى كيفية اإلشارة لهذه المراجع والمصادر، يجدر بنا أن نشير إلى نوقبل أن  

من خالل تجربتنا الطويلة في تدريسنا  استنبطناها (2)در وتوثيقه في قائمة المراجع والمصادراصبالنسبة لتهميش المراجع والم
 ن نحصرها في النقاط التالية: أ، يمكن منهجية العلوم االجتماعيةلمقياس 

عادي أو تكتب قائمة المراجع والمصادر بنفس حجم الخط العادي للكتابة، بينما تهميشها يكون بخط أقل حجما من الخط ال - أ
 األصلي .

                                                           
 801( عبد الناصر جندلي، مصدر سبق ذكره، ص 1)
 .168 –167ادر، انظر: مختار بوعناني، مصدر سبق ذكره، ص ص( لمزيد من المعلومات بشان العالقة بين الهامش وقائمة المراجع والمص2)
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عن اللقب مع عدم وجود فاصلة  االسمبينما أسبقية ، وبينهما فاصلة بالنسبة للبيبليوغرافيا اسمهأسبقية لقب المؤلف عن  - ب
 .بينهما بالنسبة لتهميش المرجع أو المصدر

ة إليه في الهوامش وخاصة بينما البد من اإلشار ، أو طبيعة المرجع في قائمة المراجع لوجود عنوان خاص بها اسمال يذكر -ـج
 .فيما يتعلق بالمجالت والدوريات والصحف

بينما في توثيق ، و مجلةأو عدد صفحات المقال في دورية أفي قائمة المراجع والمصادر تذكر عدد صفحات الكتاب  –د 
 مباشر. و غيرأو الباحث بشكل مباشر أقتبس منها الطالب أالهوامش تذكر فقط رقم الصفحة أو الصفحات التي 

حسب الترتيب تكون ومهما كانت تلك الفوارق، فإن اإلشارة إلى قائمة المراجع والمصادر المعتمدة في بحث التخرج 
 : التاليالتسلسلي 

 a) Books a)Livresالكتب  – أ
  b) Scientific Magazines Periodicals b) Revues Scientifiques Periodiques العلميةوالدوريات المجالت  -ب
 c) Newspapers c) Journaux الصحف-جـ
 d) Official documents d) Documents Officiels الوثائق الرسمية - د

 f) Unpublished Papers f) Policopies المطبوعات غير المنشورة -هـ
الباحث أن  نواع المراجع والمصادر المعتمدة في بحثه، يجب علىأوفضال عن مراعاته لهذا الترتيب التسلسلي لمختلف 

مع تغاضي" أبو، إبن، "أل" القمرية أو "أل" الشمسية" بالنسبة للمراجع والمصادر  1يراعي أيضا الترتيب األبجدي ألسماء المؤلفين
 .والحروف األبجديةالعربية بخالف تلك المراجع والمصادر األجنبية التي تعتمد عليها في ترتيبها األبجدي، 

 عض األمثلة عن كيفية وطريقة تدوين قائمة المراجع والمصادر: وفيما يلي نقدم للباحث معا ب
 الكتـب:  - أ
(، التنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية، الجزائر، القبة، 2007جندلي، عبد الناصر، )-

 دار الخلدونية، الطبعة األولى.
البحث العلمي في العلوم السياسية واالجتماعية، الجزائر، بن عكنون، ديوان (، تقنيات ومناهج 2010جندلي، عبد الناصر، )-

 المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة.
 والمجالت: الدوريات  -ب
، الجمعية العربية المجلة العربية للعلوم السياسيةربي"، عالكمية في التحليل السياسي والواقع ال االتجاهاتمصطفى، "، علوي-

 .1988اسية، العراق، بغداد، السنة الثالثة، العدد الثاني، للعلوم السي
جندلي، عبد الناصر، " إشكالية تكيف المنظور الواقعي في العالقات الدولية مع التحوالت الدولية لما بعد الحرب الباردة"،  -

 .2010، جوان376، العددمجلة المستقبل العربي

 الصحـف:  – جـ
 .(1994نوفمبر 18/19، )2807، العددالمساءلم تتوقف"،  ستعمارااليحياوي، الطاهر، "مقاومة  -
 .(1994سبتمبر 06، )6458، العدد النصر" جذور الصراع في الجزائر"، جرة،  و، أبسلطاني -
 الرسمية: الوثائق  -د
 .1989الشعبية، دستور الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  -

                                                           
1 Patrick Dunleavy, Op ,Cit,PP.132-134 
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 .1976، ، الميثاق الوطنيالشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  -
 : ورةـر المنشـات غيـوعـبـالمط -هـ
 : (اتـروحـرات واألطـذكـالمبحـوث مـا بعـد التـدرج ) -1
بريطانيا، ماجستير، البحث لنيل درجة ، 7919 – 69القوى العظمى وصراعات العالم الثالث:  انفراججندلي، عبد الناصر،  -

 .صفحة 168، 1988جامعة نيوكاستل، قسم العلوم السياسية، 
انعكاسات تحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على االتجاهات النظرية الكبرى في العالقات الناصر،  عبدجندلي،  -

، بحث لنيل شهادة دكتوراه الدولة، الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية الدولية
 .2005لدولية، والعالقات ا

 المـحـاضـرات:  -2
، تخصص: لطلبة السنة الثالثةالعالقات الدولية  الناصر، "نظريات التكامل الدولي"، محاضرة في مقياس نظرية دجندلي، عب -

 .(2001فيفري 19، قسم العلوم السياسية، )والعلوم السياسية عالقات دولية، كلية الحقوق

 مـواقـع األنتـرنـت:  -3
-gton P.Sammuel, Huntin"The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order"http: , 

srv/still/longterm/1996-//www.washingtonPost.com/mp 

في فيما بينها الجوهرية الفوارق ن نستخلص أيمكن لتخرج، امن خالل عرضنا لمختلف مراحل وتقنيات إعداد بحوث 
 التالي: الجدول 

a. وراه(ــتـدك –ر ـستيـاجـ)م جـامـعـيـةث الـــو حـبال ع 
 واالبتكار بالنسبة لمذكرة الماجستير وأطروحة دكتوراه العلوم.يفترض في عنوان البحث الجدة  وعـة الموضـطبيع

 .و من طرف األستاذ المشرف وعادة ما يكون أشمل وأوسع من موضوع المقياسأطرف الطالب ن يختار من أإما  ثـوع البحـوضـم
 وأن يتشكل من الثالوث المتكون من الموضوع ذاته والمجال الزمني والمجال المكاني.

لعلمية للقسم ثم المجلس إلحالته بعد ذلك على مستوى اللجنة ا يسجل من طرف إدارة القسم بموافقة األستاذ المشرف تسجيل موضوع البحث
 العلمي للكلية.

أربع من  العلومأما بالنسبة ألطروحة دكتوراه  تقدير. من سنة إلى سنتين كأقصىالماجستير قد تكون  مذكرةبالنسبة ل ثـاز البحـدة إنجـم
 كأقصى تقدير. سنوات ستإلى 

 .الماجستير مذكرةبالنسبة  250إلى  150بين  ات البحثـدد صفحـع
 بالنسبة ألطروحة الدكتوراه 350إلى  250بين 

 فصول فمباحث فمطالب ففروع بالنسبة لكل البحوث الجامعية لما بعد التدرج. ثـحـم البـيـسـتق

المقاربة شكالية، الفرضيات العلمية، اإلطرح أسباب اختيار الموضوع، ، أهمية الموضوعالتعريف بالموضوع،  ثـحـة البـدمـقـم
 الصعوبات التي تواجه الباحث، الدراسات واألدبيات السابقة، ر لمختلف عناصر البحث، عرض مختصالمنهجية

باالعتماد على األسلوب العلمي واحترام قواعد التنقيط والفواصل بين  تدعيمه بالحجج والبراهين بشكل مفصل مع لــيـلـحـتـال
 الجمل والفقرات.

ن خاللها الباحث عن اإلشكالية المطروحة واألسئلة المتفرعة عنها وكذا تأكيد أو نتائج للدراسة يجيب معبارة عن  ثـحـة البـمـاتـخ
 .مع إبداء الرأي الشخصي نفي لفرضيات الدراسة

...الخ، والتي يتم إدراجها مباشرة بيانية شكل جداول وخرائط ورسوم مالحق فيعلى بحث ما بعد التدرج قد يحتوي  قـــالحـمـال
 المراجع والمصادر بعد الخاتمة وقبل قائمة

وبلغات مختلفة  الخ…ومجالت، دوريات، صحف ، على الكثير من المراجع والمصادر المتنوعة من كتب االعتماد ادرـراجع والمصـالم
 فضال عن لغة البحث مع ضرورة احترام قواعد توثيقها.

http://www.washingtonpost.com/mp-srv/still/longterm/1996
http://www.washingtonpost.com/mp-srv/still/longterm/1996
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ء البحث لكل متطلبات ومستلزمات المنهجية ومستوى الذي يقدر مدى استيفاتتم الموافقة من طرف األستاذ المشرف  عـبـطـالـاإلذن ب
 اإلذن بالطبع. ذلك من خالل منحهو المادة العلمية المعتمدة 

العلنية مناقشة ال
 لبحثل

 تتم المناقشة العلنية لمذكرة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه إذا كانت تقارير الخبرة إيجابية ألعضاء لجنة القراءة.
واألستاذ المشرف األعضاء المناقشين ة المناقشة والتي تتألف عادة من رئيس اللجنة و ناقش من طرف لجنحيث ت
للطالب عالمة بالنسبة لمذكرة الماجستير  حوبعد المناقشة العلنية، تمن .المضمون، على مستويات الشكل، اللغةوذلك 

 وتقدير مشرف أو مشرف جدا بالنسبة ألطروحة الدكتوراه. 
تلتقي في النقاط التي لم نتطرق إليها في  بحوث ما بعد التدرجكل  ن، فإالمذكورة في الجدول السابقما عدا تلك الفوارق 

العلمي الجامعي في ميدان العلوم إعداد البحث وشروط  مراحل وتقنياتن ذكرناها أثناء عرضنا لمختلف أوالتي سبق و ، الجدول
 االجتماعية.
 خـاتـمـة.

 نتائج التالية: مما سبق ذكره يمكن أن نستخلص ال
تمثل مراحل إعداد البحث العلمي الجامعي لما بعد التدرج )ماجستير/ دكتوراه( في العلوم االجتماعية تحديدا محاورا  -1

مركزية تتطور في سياقها حركية الفكر والنشاط الذهني والعمل البحثي في صيرورة متواصلة إلعادة التنظيم والترتيب 
 والتبويب.

ث أو الطالب لمراحل إعداد البحث الجامعي لما بعد التدرج في العلوم االجتماعية بطريقة تراتبية بقدر انتهاج الباح -2
تسلسلية منطقية بمراعاة تقنيات وشروط كل مرحلة على حدا، بقدر ما تبرز شخصيته بصورة جلية في متن البحث، مما 

 ينعكس ذلك إيجابا على بحثة ككل.

العلوم االجتماعية بكل شروط البحث الجامعي بما يتماشى وتخصصه، كلما توصل كلما ألتزم الباحث أو الطالب في   -3
  إلى بحث متكامل شكال ومضمونا يرقى إلى مستوى بحوث ما بعد التدرج المتميزة.
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