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عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة
ختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء
واخلارجية اليت ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
حتليل
هتم نْ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً ،والتطورات املتالحقة اليت يشهدها البلد
واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي يف العراق تفتقر
إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت ح ّددت النظرة إىل العراق خالل
العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية،
كز أنشطتَهُ يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه
ويوجهُ املر ُ
واحليادية ،واملصداقية ،واإلبداعّ ،
ٍ
ِ
بصائر وأفكار لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها
العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمي َ
على املديني القصري والطويل.
ويقدمي املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع
عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من
ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع ،والسياسات النفطية والزراعية،
أجل مقاربة قضااي العراق اليت ُّ
والعالقات الدولية ،والتعليم.
مهمة املركز:
مهماً يف حتليل القضااي العراقية
يسعى مر ُ
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف
على حنو
ّ
العراق واملنطقة ،فضالً عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي
ويتوخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين،
أياًّ كان موقعُهّ ،
والدوائر احلكومية؛ من أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد
واالجتماع.
وين ّفذ املركز هذه املهمةَ عرب إجراء أحباث وحتليالت ،وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال
امليدانية ،وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية
واجلامعات.
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األهداف:
ختص العراق من خالل القيام بتحليالت عميقة ومستقلة
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
تعتمد بنح ٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء ابلشأن العراقي ،ومنهم صانعو السياسات،
والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة ،وإلنتاج أفكار جديدة
حول مواجهتها.
• تطوير القدرات االسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.
• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.
• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
يهتم مركز البيان ابلشؤون اآلتية:
االقتصاد والتنمبة( :القطاع املصريف ،واملوازنة ،والزراعة ،والرتبية والتعليم ،والسياحة ،واالستثمار،
وغريها).
الطاقة( :النفط ،والغاز ،والكهرابء).
السياسة اخلارجية والشؤون الدولية( :العوملة ،والصراعات الدولية).
األمن الوطين والدفاع( :مكافحة اإلرهاب ،وبناء قدرات القوات املسلحة).
الدستور والقانون والدميقراطية( :الربملان ،والفدرالية).
احلوكمة وسيادة القانون والسياسات العامة( :منع الفساد ،وإعادة تنظيم املؤسسات وأتهيلها،
واالنتخاابت).
اجملتمع واالستباانت( :التعايش السلمي يف اجملتمع ،والعنف والطائفية ،والرأي العام).
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مقدمة املركز
تقوم كتابة البحث العلمي األكادميي على أسس علمية رصينة ،وخطة حبث تتضمن أركان البحث
الرئيسة اليت تسهم يف بلوغ اهلدف املنشود من الدراسة ،فضالً عن اتباع منهجية واضحة يف مرحلة الكتابة،
وأن العملية البحثية لدى الطلبة هتدف إىل:
كم املعلومات لدى الطالب؛ من خالل مطالعة املراجع.
زايدة ّب الطالب على األمانة العلمية ونسب القول لقائله.
 -تُ َد ِّر ُ

ب الطالب على مهارة االستنباط والتحليل املوضوعي.
 -تُ َد ِّر ُ

 حتسني مستوى الكتابة واملطالعة لدى الطالب ،فضالً عن إضافة مهارات جديدة له كالنقدوالتحليل.
ولذلك عمل املركز من خالل إعداد هذا الكتاب عرب ورشة عمل استمرت ملدة  ٣أايم متواصلة
ِ
ِ
أهم املرتكزات اليت يقوم عليها البحث
قُ ّدمت إىل طلبة الدراسات العليا على خمتلف اختصاصاهتم إليضاح ّ
العلمي الرصني من خالل اتباع اخلطوات الصحيحة اليت يستقي منها الطالب أو الباحث مصادره وتوثيقها
بنح ٍو صحيح وسليم ،فضالً عن دراسة املشكالت اليت تواجه الباحث يف مرحلة الكتابة على وجه العموم،
وقد اعتمد هذا الكتاب أفضل الطرق وأيسرها ملساعدة الباحث على الوصول إىل البحث األكادميي
الرصني ،فضالً عن اإلشارة إىل اختيار عناوين املواضيع املراد الكتابة عنها وكتابة املصادر واهلوامش ابللغة
اإلجنليزية وكيفية توثيقها ،فضالً عن االخذ أبهم املالحظات اليت طُرحت خالل الورشة من قبل الطلبة
واالجابة عليها من قبل األستاذ احملاضر وتضمينها يف هذا الكتاب.
وسعى املركز إىل إعداد هذا الكتاب على يد ابحثني خمتصني ،واألخذ بوجهات النظر املختلفة؛
للعمل على إعطاء صيغة شاملة وواضحة يف جمال البحث العلمي ،ويف اخلتام يتقدم مركز البيان ابلشكر
والعرفان إىل الدكتور طارق عبد احلافظ ،والباحث صادق علي حسن ،للجهود اليت بذالها واملسامهة
الفاعلة يف إعداد الكتاب.
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املقدمة:
إن البحث العلمي هو الوسيلة أو الطريق للوصول إىل املعرفة واكتشاف املعلومات وص��والً إىل
حل بعض املشكالت اليت تواجه اإلنسان ابتباع املنهج العلمي ،وعملية الوصول إىل هذه املعرفة تتطلب
خطوات علمية منهجية متسلسلة جيب على الباحث معرفتها قبل الشروع بعملية البحث.
وعلى الرغم من أمهية اجلوانب الفلسفية املتعلقة أبصول البحث العلمي إال أن الطالب أو الباحث
يف ٍ
أحيان كثرية حباجة إىل معرفة اجلوانب اإلجرائية (الشكلية واملوضوعية) يف كتابة البحث العلمي قبل
البدء ابلكتابة أو قبل البدء ابختيار العنوان أص�لاً؛ ألن معرفته هلا تساعده يف اختيار العنوان وم��ن مث
تساعده لتتبع بقية اخلطوات وصوالً إىل انتهاء البحث.
ولعل أهم اخلطوات ما أييت:
ّ
أوالً :اختيار عنوان البحث:
1 .1جيب أن يكون عنوان البحث جديراً ابالهتمام حىت ال يضيع الباحث جهده ووقته يف موضوعات
غري مهمة أو سبق وأن متت دراستها والكتابة عنها من قبل ابحث آخر.
2 .2جيب أن يكون اختيار العنوان متناسباً مع اختصاص الباحث أيضاً مع قدراته العلمية.
 3 .3يف اختيار العنوان جيب أن يرعى اكتمال وحدة املوضوع والزمان واملكان ،كمثال حينما يكون عنوان
البحث (التعددية السياسية يف العراق بعد ع��ام  )2003فاملوضوع ه��و (التعددية السياسية)
واملكان مت حتديده يف العراق اما الزمان فهو(بعد العام . )2003
 4 .4جيب أن تتوافر مصادر كافية ووافية كي ال يقع الباحث يف مشكلة ندرة املصادر.
5 .5جيب أالّ حيتوي عنوان الدراسة على نتيجة مسبقة ،فحينما يكون عنوان الدراسة مثالً (العراق واالحتاد
األورويب شراكة وتعاون ما بعد عام  ،)2003فإن العنوان حيتوي على نتيجة مسبقة تتمثل يف وجود
التعاون والشراكة بني البلدين هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يفتقد للموضوعية العلمية حيث إنه
يفضل جوانب عدم الشراكة والتعاون اليت قد تكون موجودة يف إطار العالقة بني اجلانبني؛ فلذلك
جيب أن يكون العنوان ابلنحو اآليت( :العراق واالحتاد األورويب قراءة يف اتفاقية الشراكة والتعاون لعام
 ،)2015على سبيل املثال.
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اثنياً :اختيار األستاذ املشرف:
1 .1يفرتض يف اختيار األستاذ املشرف أن يرعى االختصاص ،فيفضل أن يكون خمتصاً ابملوضوع أو قريباً
منه؛ ألن األستاذ املشرف حينما يكون خمتصاً سوف تكون لديه رؤية واضحة عن املوضوع من جهة
ومن جهة أخرى يكون مطلعاً على أغلب املصادر املتعلقة ابملوضوع.
2 .2يفرتض أن يكون هناك تفاهم وتقارب بني الباحث وأستاذه املشرف؛ ألن هلذا التفاهم والتقارب
أهيمة تصب يف مصلحة الطالب ألن مسرية البحث قد أتخذ مدة ليست ابلقصرية (يف حاالت
سنتني أو قد تكون ث�لااثً)؛ فلذلك من غري املعقول واملقبول علمياً أن يكون هناك تناسق وتناغم
ابألفكار وتفاهم حول اخلطوط العامة ملنهجية البحث يف ظل جو خيلو من االنسجام والتعاون بني
الباحث وأستاذه املشرف.
3 .3ضرورة أن يكون املشرف متفرغاً من حيث االرتباطات وااللتزامات والسيما السفرات اخلارجية اليت
من شأهنا أن تعود ابإلجيابيات على نوعية العمل املنجز.
4 .4إجادة التعامل مع تكنولوجيا املعلومات االتصالية من خالل املراسالت اإللكرتونية لكي يكون مع
الطالب بكافة مبراحل إعداد الدراسة وتوجيهه حلظة بلحظة.
اثلثاً :إشكالية الدراسة وصياغة الفرضية:
ال ب��د للباحث م��ن حت��دي��د اإلشكالية ال�تي ت��واج�ه��ه يف امل��وض��وع ،واإلش�ك��ال�ي��ة ه��ي جمموعة
التوصل
األسئلة اليت ختطر يف ذهن الباحث يف أثناء القراءة اليت هي حباجة إىل إجاابت حياول الباحث ّ
نص خمتصر على شكل سؤال أو
إليها من طريق البحث والتقصي ،وهذه التساؤالت جيب أن تُصاغ يف ّ
جمموعة أسئلة.
أما الفرضية فهي اإلجابة املفرتضة على تلك التساؤالت اليت تطرحها اإلشكالية وحياول الباحث
التحقق من صحتها من خالل حبثه واملصادر اليت اعتمدها ،وهذه اإلجابة أو اإلجاابت املفرتضة جيب أن
تصاغ يف نص خمتصر متثل خطة الطريق ابلنسبة للباحث.
•شروط الفرضية:
1 .1اإلجياز الواضح.
2 .2الشمول والربط.
3 .3الفروض القابلة لالختبار.
4 .4خلوها من التناقض.
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رابعاً :وضع اخلطة البحثية:
ويف ضوء الفرضية اليت تنطلق منها الدراسة جيب أن يتم وضع اخلطة البحثية ابلتنسيق مع األستاذ
املشرف مع ضرورة األخذ بنظر احلسبان ابملالحظات اآلتية:
1 .1جيب أن يكون هناك اهتمام يف وضع اخلطة البحثية بنح ٍو دقيق ومدروس ألهنا ستشكل اإلطار الذي
سيسري فيه الباحث يف أثناء القراءة والكتابة .
2 .2جي��ب أن يكون تقسيم الفصول وامل�ب��اح��ث وامل�ط��ال��ب على أس� ٍ
�ررٍة ومنطقية وليست بشكل
�س م�ب ّ
اعتباطي.
3 .3جيب اعتماد التسلسل التأرخيي يف وضع اخلطة فيما يتعلق ابلفصول واملباحث واملطالب.
4 .4يف حالة البحوث الطويلة يتم تقسيم البحث على أبواب مث فصول مث مباحث مث مطالب ،ويف حالة
البحوث القصرية (ورقة حبثية) يقسم على حماور ،واألهم هو التوزان بني الفصول واملباحث واملطالب.
5 .5إن املوضوع حبد ذاته هو الذي يتحكم يف عدد الفصول واملباحث واملطالب وكذلك عدد صفحات
البحث ،على الرغم من أن تعليمات الدراسات العليا حتدد صفحات رسالة املاجستري أبالّ تتجاوز
( )200صفحة ،وأطروحة الدكتوراه أبالّ تتجاوز ( )400صفحة ،أما البحث فجرت العادة على
أالّ يتجاوز( )30صفحة.
خامساً :مجع املصادر وقراءهتا:
1 .1على الباحث االعتماد على امل�ص��ادر الرصينة (معجمات ،م��وس��وع��ات ،كتب ،رس��ائ��ل وأط��اري��ح،
جم�لات علمية حمكمة ،استبياانت إحصائية من مراكز حبثية  ،)...واالبتعاد عن املصادر الثانوية
والضعيفة (اإلنرتنت ،جمالت غري حمكمة ،مقاالت الصحف ،ومقابالت شخصية غري املوثقة .)...
2 .2يف مجع املصادر جيب اعتماد النوعية وليس الكمية.
3 .3جيب على الباحث ان يكون موضوعياً يف مجع املصادر ،مبعىن عدم انتقاء املصادر اليت ختدم فكرته
و آراءه الذاتية بل على الباحث البحث عن املعلومة الصحيحة يف مجيع املصادر.
4 .4ضرورة اختيار آخر ما صدر من الكتب؛ ألن يف بعض احلاالت قد يغيرّ الباحث أو املفكر بعض
آرائه وأفكاره يف كتب صدرت له مؤخراً.
5 .5على الباحث قراءة املصادر بنح ٍو سريع وأويل كخطوة أوىل ،مث تليها القراءة املركزة.
6 .6يف أثناء القراءة املركزة من الضروري تبويب املعلومات املتوافرة يف املصادر حسب فصول الدراسة
ومباحثها ومطالبها لسهولة ال��رج��وع اليها يف أث�ن��اء الكتابة (ن�ظ��ام ال�ك��اراتت على سبيل امل�ث��ال ال
احلصر).
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سادساً :االقتباس:
هو عملية االستشهاد واالستناد اىل كتاابت املفكرين والباحثني اآلخرين اليت هلا عالقة مبوضوع
البحث إالّ أن االستشهاد واالستناد إىل كتاابت اآلخرين ال يعين ابلضرورة دائماً أتييد هذه اآلراء أو تلك،
بل إن املوضوعية تفرتض التعقيب والتحليل لآلراء الواردة ومتابعة وحتليل اآلراء املخالفة أيضاً ،وقوة اآلراء
وضعفها يعتمد ابلدرجة األساس على احلجج والرباهني اليت يقدمها الباحثون أو املفكرون.
•أهداف االقتباس:
1 .1تعريف القارئ بوجهات النظر املختلفة حول املوضوع نفسه.
2 .2تدعيم وجهة نظر الباحث.
3 .3أتكيد أو نفي فكرة أو رأي.
4 .4توضيح شيء غامض أو غري واضح .
•أصول االقتباس ومبادئه:
1 .1األمانة العلمية يف اإلشارة إىل املصادر.
2 .2عدم تشويه معىن املقتبس سواء أكان االقتباس مباشراً أم غري مباشر.
3 .3االبتعاد عن التحيُّز يف نقل األفكار.
4 .4جتنُّب إدخال وجهة نظر الباحث الشخصية يف املادة اليت اقتبسها والسيما يف االقتباس غري املباشر.
•االقتباس نوعان:
 االقتباس املباشر:وهو النقل احلريف لنص ورد يف مصدر آخر ،على أالّ يزيد على أربعة أسطر ،وجيب وضع املقتبس
بني عالميت االقتباس " " لتمييزه من االقتباس غري املباشر.
 احلذف يف االقتباس املباشر:يف بعض األحيان يضطر الباحث إىل حذف جزء من االقتباس املباشر إذا كان ال يرغب ابقتباس
أمر جائز بشرط أالّ يؤدي احلذف إىل تغيري يف معىن النص أو اإلخالل به.
النص أبكمله وهو ٌ
ويشار إىل األجزاء احملذوفة من النص بعالمات احلذف.
( )...ثالث نقاط إذا كان احملذوف كلمات .( )....أربع نقاط إذا كان احملذوف مجلة .(سطر كامل من النقاط) يف حالة احلذف لفقرة كاملة او اكثر من نص.وبنح ٍو عام يفضل استعمال ثالث أو أربع نقاط لإلشارة إىل احلذف يف االقتباس ،ويفضل أيضاً
أن يبدأ الباحث ابقتباس جديد يف حالة حذف فقرة كاملة أو أكثر من نص ،ويبتدأ القول يف االقتباس
اجلديد مثالً (ويؤكد الباحث على  ).....أو (مث يذهب الباحث للتأكيد .).....
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 التصحيح يف االقتباس املباشر:قد يالحظ الباحث وج��ود أخطاء يف بعض النصوص املقتبسة ينبغي له تصحيحها إبحدى
الوسائل الثالث اآلتية:
1 .1وضع كلمة (هكذا) وابللغة االجنليزية [ ]sicبعد اخلطأ ال�وارد يف النص املقتبس ،وكمثال
على ذلك :ويف ظل أحداث ثورة العشرين اليت حدثت يف العام ( 1922هكذا).
2 .2قيام الباحث بتصحيح اخلطأ ال �وارد على النص املقتبس ووض��ع التصحيح بني قوسني بعد
اخلطأ الوارد ،وكمثال على ذلك؛ ويف ظل أحداث ثورة العشرين اليت حدثت يف العام 1922
(. )1920
3 .3وميكن وضع عبارة (صحح التأريخ) أو (صحح اخلطأ) ضمن قوسني يعقب الشيء املصحح،
وكمثال على ذلك؛ ويف ظل أحداث ثورة العشرين اليت حدثت يف العام ( 1920صحح التأريخ).
 االقتباس غري مباشر:وهو عملية االستشهاد بوجهة نظر ابحث أو كاتب آخر أو حتليل آرائ��ه من دون النقل احلريف
لعباراته ومن دون احلاجة لوضع املقتبس ضمن عالميت االقتباس ،وهنا جيب على الباحث أن يكون دقيقاً
ولديه تفهم كامل ل�لآراء واألفكار امل�راد اقتباسها بنح ٍو غري مباشر؛ وذل��ك لتجنب ح��االت التحيُّز أو
تشويه معىن املقتبس.
سابعاً :اهلوامش:
عد جيداً من خالل استعمال اهلوامش وتُ ُّ
إن أصول البحث العلمي ذي الطابع الرصني يُ ُّ
عد هذه
من األمور املهمة وتكمن األمهية فيما أييت:
1 .1إن أمهية اهلوامش كأمهية االقتباس؛ ألن اهلامش هو املكان الذي توضع فيه املصادر اليت مت االقتباس
منها يف املنت.
2 .2لتوضيح نقطة أو معلومة ال داعي لذكرها يف املنت (املقصود هبا بعض املوضوعات اليت تؤثر على وحدة
املوضوع املبحوث يف املنت ومتاسكه) ،أو اإلشارة إىل بعض اإلحصائيات العددية وغريها.
3 .3من خ�لال اهلامش ميكن إحالة ال�ق��ارئ على نقطة أو رأي سبق طرحه أو إحالته على صفحات
الحقة.
4 .4ممكن التوضيح والتعريف ابملؤلفني واملفكرين؛ حيث يف حاالت يكتفي الباحث يف املنت بكتابة عبارة
(يعتقد بعض الكتّاب) (،يؤكد أحد املهتمني)( ،ويذهب كثري من الباحثني) من دون ذكر أمسائهم
يف املنت ،بل يتم ذكر أمسائهم يف اهلامش فقط .
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•ترقيم اهلوامش:
هناك أربع طرائق للرتقيم هي:
 1 .1وض��ع أرق��ام مستقلة متسلسلة لكل صفحة على ح��دة ،تبدأ برقم ( ،...)3( ،)2( ،)1ويُرقّم
اهلامش التوضيحي (*) ،... ،)***(،)**(،وتوضع يف أسفل كل صفحة اهلوامش اخلاصة هبا (حتت
خط اهلامش) ،وهي أهم الطرق وأسهلها وأكثرها شيوعاً ،حيث إبمكان الباحث حذف أو إضافة
رقم آخر من دون أن حيتاج إىل تغيري أرقام هوامش الصفحات األخرى.
 2 .2إعطاء رقم هامش متسلسل لكل فصل من فصول البحث على حدة ،يبدأ برقم ( )1وينتهي إىل
هناية الفصل ،وتُ َد َّون املصادر يف هناية كل فصل.
3 .3إعطاء رقم هامش متسلسل لكل فصل من فصول البحث على حدة ،على ان يثبت يف كل صفحة
هوامشها.
 4 .4اعطاء رقم متسلسل للبحث كله ،يبدأ برقم ( )1ويستمر إىل هناية البحث ،حيث تكتب اهلوامش
كاملة يف النهاية.
•مناقشة األشكال واجلداول:
تُناقَش األشكال واجل��داول بصورة وصفية وحتليلية ،فالنتائج ال�تي ميكن أن توصف غالباً ما
يكون هناك عامل واح��د أو أكثر من عامل ،ولكن ال توجد مقارنة بني ه��ذه العوامل ،أم��ا النتائج
التحليلية فهي غالباً ما تكون مقارنة بني عاملني أو أكثر أو بني جمموعتني أو أكثر ،ولكن ضرورة أن
تكون بطريقة مركزة ،أي :تسليط الضوء على النتائج املهمة املوجودة والسيما االستثنائية الغريبة أو
غري املتوقعة ،وجتنب اإلسهاب فيها؛ ألهنا بطبيعة احلال تُظيف دعماً عاماً ونظرايً لتحقيق األهداف
والفروض للدراسة ،اليت ميكن أن يشري الباحث لبعض املراجع ولكن أبقل احلدود.
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اثمناً :كيفية اإلشارة إىل املصادر:
إن موضوع اإلشارة إىل املصادر ليست مسألة ضرورة من ابب األمانة العلمية فحسب ،بل إن
األمر يتعدى إىل تقرير صحة البحث واستناده إىل ما يدعم ما جاء فيه من معلومات من عدمه .
1.1اإلشارة إىل كتاب من مؤلف واحد:
تذكر املعلومات ابلتسلسل اآليت:
 اسم املؤلف ،عنوان الكتاب ،طبعة الكتاب واسم املطبعة او دار النشر ،مكان الطبع (الدولة) ،سنةالطبع ،رقم الصفحة املقتبس منها .
وكمثال على ذلك :
 عصام سليمان ،مدخل إىل علم السياسة ،الطبعة الثانية ،دار النضال للطباعة وال�ن�ش��ر ،ب�يروت، ،1989ص.155
مالحظة :يشار إىل املصدر إذا كان االقتباس من أكثر من صفحة ابلنحو اآليت:
(ص . )159-155
2.2اإلشارة إىل كتاب من جمموعة مؤلفني (أكثر من ثالثة مؤلفني):
تذكر املعلومات ابلتسلسل اآليت:
 اسم املؤلف ،عنوان حبثه داخل الكتاب ،جمموعة ابحثني أو (االسم األول وآخرون) ،عنوان الكتاب،طبعة الكتاب ،اسم املطبعة او دار النشر ،مكان الطبع ،سنة الطبع ،رقم الصفحة املقتبس منها.
وكمثال على ذلك:
 غسان سالمة ،حالة التعددية السياسية يف املشرق العريب ،يف جمموعة ابحثني ،التعددية السياسيةعمان ،1989 ،ص.148 :
والدميقراطية يف الوطن العريب ،الطبعة األوىل ،منتدى الفكر العريبّ ،
3.3اإلشارة إىل مقالة أو حبث يف جملة علمية.
تذكر املعلومات ابلتسلسل اآليت:
اسم كاتب البحث أو املقالة ،عنوان البحث أو املقالة ،اسم اجمللة ،العدد والسنة للمجلة ،مكان صدوراجمللة ،أتريخ صدور اجمللة ،رقم الصفحة املقتبس منها.
وكمثال على ذلك:
 غامن حممد صاحل ،حقوق املرأة يف اإلسالم ،جملة العلوم السياسية ،العدد ،9/السنة ،19/جامعة بغداد،كلية العلوم السياسية ،1999 ،ص.17 :
4.4اإلشارة إىل رسالة أو أطروحة:
تذكر املعلومات ابلتسلسل اآليت:
اسم الباحث ،عنوان الرسالة أو األطروحة( ،رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه غري منشورة) ،اسم17

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اجلامعة والكلية ،السنة ،رقم الصفحة املقتبس منها.
وكمثال على ذلك:
 علي حممد علوان ،السلطة يف الفكر اإلسالمي املعاصر( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،جامعة بغداد،كلية العلوم السياسية ،2002 ،ص.123
 5.5يف حالة وجود أجزاء أو يف حالة كان الكتاب مرتمجاً:
تذكر املعلومات ابلتسلسل اآليت:
 اسم املؤلف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم ،رقم اجلزء ،طبعة الكتاب ،اسم املطبعة أو دار النشر ،مكانالطبع ،سنة الطبع ،رقم الصفحة املقتبس منها.
وكمثال على ذلك:
 جورج سباين ،تطور الفكر السياسي ،ترمجة :حسن جالل العروسي ،مراجعة وتقدمي :عثمان خليلعثمان ،اجلزء الثاين ،الطبعة التاسعة ،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،2010 ،ص.150:
كيفية اإلشارة إىل املصدر يف اهلامش بعد تكرار استعماله:
1 .1إذا كانت اإلش��ارة إىل املصدر املكرر على التوايل ،تكتب عبارة (املصدر نفسه والصفحة املقتبس
منها) ابلنسبة للمصادر العربية وعبارة ( )Ibid.ابلنسبة للمصادر اإلجنليزية.
وكمثال على ذلك:
 مسري أم�ين ،برهان غليون ،ح�وار الدولة والدين ،الطبعة األوىل ،املركز الثقايف العريب ،ال��دار البيضاء، ،1996ص.118 :
 املصدر نفسه ،ص. 119 :- Della Thompson, The Pocket Oxford Dictionary of Current English,
Oxford University Press, 2000, p. 823 and p. 765.
-Ibid. p. 766.

-2إذا كانت اإلشارة إىل املصدر املكرر ليس على التوايل ،يُكتب (اسم املؤلف ،مصدر سبق ذكره
والصفحة املقتبس منها) ابلنسبة للمصادر العربية وتُكتب عبارة ( )op.cit.ابلنسبة للمصادر اإلجنليزية.
وكمثال على ذلك:
 مسري أم�ين ،برهان غليون ،ح�وار الدولة والدين ،الطبعة األوىل ،املركز الثقايف العريب ،ال��دار البيضاء، ،1996ص.118 :
 املصدر نفسه ،ص. 119 : -جورج سباين ،مصدر سبق ذكره ،ص.189 :
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- Della Thompson, The Pocket Oxford Dictionary of Current English,
Oxford University Press, 2000, p. 823 and p. 765.
- Ibid, p. 766.
- Alferd Mahan, op.cit., p. 565.

اتسعاً :أهم اإلرشادات للباحثني والدارسني يف كتابة البحث أو الرسالة أو األطروحة:
1 .1قم بفهرسة البطاقات اليت مجعتها من املصادر وكذلك األفكار وامل�تن (البحث) :والكتب
األفكار بشكل ابرز.
2 .2حاول أن تكتب على اآللة الطابعة.
3 .3نظم املعلومات؛ حىت حتصل االنسيابية يف الكتابة.
4 .4اكتب العناوين بشكل ابرز وأبلوان خمتلفة.
ابملسودة.
5 .5اترك فواصل
ّ
املسودة ملدة زمنية وارجع إليها مرة أخرى؛ لتجد إن ما كتبته ابلسابق تراه غري مناسب
6 .6اترك
ّ
اآلن أو يتم إضافة بعض املعلومات اليت تستجد.
7 .7ميكن أن تعينّ وقتاً خاصاً للكتابة والقراءة.
8 .8حاول نقد ما كتبت :واحذف األشياء اليت ال تقتنع هبا مع مراجعة دقيقة حول حتقيق الغرض.
9 .9راجع املصادر والنصوص :وأتكد من أن النصوص املأخوذة مشار إليها ابملصادر.
1010اتبع التعليمات املنصوص عليها يف اجلامعات اليت كنت فيها؛ ألن لكل جامعة تعليمات
خاصة هبا يف كتابة الرسالة أو األطروحة.
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عاشراً :طرائق اإلشارة إىل املصادر اإلجنليزية:
إنظمة توثيق املراجع ابللغة اإلجنليزية
 .1نظام (( )Modern Language Association) (MLAمجعية اللغات احلديثة):
ويعتمد هذا النظام على ذكر االسم األخري للمؤلف ،ورقم الصفحة ،وحني الكتابة يف منت النص
يكون التوثيق كاآليت:
فكما تقول "رميز" " "Raimesال حتاول أن تعتمد على الذاكرة بل انظر دائماً إىل التعليمات
وتتبع األمثلة (.)96
الح��ظ أن "رمي��ز" هو االس��م األخ�ير للمؤلف وق��د كتبناه ابللغة العربية واإلجنليزية ورق��م الصفحة
موجود بني قوسني.
وإذا كانت هذه هي املرة األوىل اليت يذكر فيها املرجع فال َّ
بد أن يكتب امسه األول واألخري ويتم
التعريف مبكانته العلمية ،تقول "آن رميز" " "Ann Raimesجبامعة مدينة نيويورك إن .)96( ....
الحظ أن املكتوب بني قوسني هو رقم الصفحة من دون ذكر (ص) أو صفحة.
وميزة هذه الطريقة يف التوثيق أهنا تسمح للقارئ ابالستمرار يف القراءة من دون مقاطعة
املراجع واهلوامش مثل بعض الطرق األخرى.
ويصلح هذا النظام للتوثيق يف العلوم اإلنسانية ( ،)Humanitiesويتم كتابة قائمة املراجع
يف هناية البحث مع بداية صفحة جديدة حيث تكتب املراجع ابالسم األخري للمؤلف أوالً ،وترتّب أجبدايً.
مرجع مكتوب بنظام  MLAيف قائمة املراجع
Raimes, Ann. Keys for Writers : A Brief
Handbook. New York: Houghton, 1990.

الحظ أن اسم الناشر خمتصر فهو يف األصل  Mifflin Houghtonويف حالة وجود أكثر
من مؤلف فيتم كتابة اسم املؤلف الثاين ابلنحو اآليت :االسم األول مث االسم األخري بينهما فاصلة ،فإذا
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كان أكثر من اثنني فيضاف بعد اسم املؤلف األول ما أييت،et al :وقبلها فاصلة.
)(( )American Psychological Associationاجلمعية األمريكية لعلم
 .2نظام (
النفس).
يعتمد هذا النظام على ذكر االسم األخري للمؤلف وأتريخ املرجع ،يف منت النص يكون التوثيق
كاآليت:
تقول "رميز"  )1999( Raimesال حتاول أن تعتمد على الذاكرة بل انظر دائماً إىل التعليمات
وتتبع األمثلة.
الحظ أن أتريخ املرجع ورد بني قوسني مباشرة بعد االسم األخري للمؤلف ،وإذا كان الكالم منقوالً
ابلنص فال َّ
بد من ذكر رقم الصفحة مع كتابة (ص) قبل الرقم.
ابلتعرف على مدى حداثة املرجع مبجرد
وميزة هذه الطريقة يف التوثيق أهنا تسمح للقارئ ّ
ذكر اسم املؤلف ،ويصلح هذا النظام للتوثيق يف العلوم االجتماعية (.)Social Sciences
 ويتم كتابة قائمة املراجع يف هناية البحث مع بداية صفحة جديدة حيث تكتب املراجع ابالسم
األخري للمؤلف أوالً ،واختصار امسه األول جبوار أتريخ املرجع.

مرجع مكتوب بنظام  APAيف قائمة املراجع
Raimes, A. (1990) Keys for Writers :
a brief handbook. New York: Houghton.

الحظ الدخول يف كتابة االسم األخري للمؤلف ( 5مسافات أو  1/2بوصة) الحظ أيضاً اختصار االسم
األول للمؤلف .الحظ أيضاً َّ
أن احلروف صغرية يف كلمات العنوان ما عدا أول كلمة حرف كبري .Capital
الحظ أن سنة نشر الكتاب يف األول مباشرة بعد اسم (املؤلف) ،قارن هذه الطريقة مع (.)MLA
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 .3نظام (( )Council of Biology Editors) (CBEجملس حمررين العلوم).
يعتمد هذا النظام على ذكر رقم متتابع يف الكتابة (صغري إىل أعلى) ،تصحبه قائمة ابهلوامش يف
هناية البحث مرتبة حسب تسلسل ورودها يف البحث.
ويذكر أحد الباحثني عدم جدوى االعتماد على الذاكرة يف التوثيق والنظر دائماً إىل التعليمات
وتتبع األمثلة.
الحظ الرقم املوجود يف هناية العبارة ابخلط الصغري إىل أعلى أي ليس يف مستوى السطر نفسه
( ،)1()Iraq is always firstويستمر الرتقيم حىت هناية البحث ،وتستخدم هذه الطريقة للتوثيق يف
التخصصات العلمية ( ،)Scientific Disciplinesوتركز هذه الطريقة يف التوثيق على املعلومة
الواردة وليس على مصدرها أو أترخيها ،وعلى من يريد تتبع املصدر وأترخيه ورقم الصفحة أن يفحص قائمة
اهلوامش أو قائمة املراجع املستخدمة يف هناية البحث ،حيث يتم ترقيم املراجع حسب تسلسل ورودها يف
البحث ،وابلطبع فإهنا ال ترتب أجبدايً.
مرجع مكتوب بنظام  CBEيف قائمة املراجع
1.Raimes A . Keys for Writers : a brief
handbook. New York: Houghton ; 1999. 454 pages

	•الحظ الرتقيم املسلسل للمراجع وابلطبع ليست مرتبة أجبدايً .الحظ عدم وجود فاصلة بعد
االسم األخري ،الحظ اختصار االسم األول.
	• الحظ أن عنوان الكتاب مكتوب خبط صغري ما عدا الكلمة األوىل.
	• الحظ عدم وجود خط حتت عنوان الكتاب.
	• الحظ وجود أتريخ النشر بعد اسم الناشر.
	• وف ��وق ه��ذا الح��ظ أن آخ��ر ش��يء يف امل��رج��ع ه��و ع��دد ص�ف�ح��ات ال�ك�ت��اب ول�ي��س الصفحة أو
الصفحات اليت مت االسرتشاد هبا.
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 .4نظام ( U. of Chicago Manualمنط دليل شيكاغو):
يعتمد هذا النظام على استخدام اهلوامش أسفل الصفحات وترقيمها ابلتتابع حبيث يظهر فيها مجيع
تفاصيل املرجع ورقم الصفحة ..مع نظام خاص يف حالة تكرار املرجع يف اهلامش.
تقول "رميز" " "Raimesال حتاول أن تعتمد على الذاكرة ،وبدالً من ذلك ،انظر دائماً للتعليمات
واتبع األمثلة(.)1
الح��ظ رق��م اهل��ام��ش ابخل��ط الصغري أعلى السطر يف هناية ال�ع�ب��ارة ،س��واء أك��ان نصاً أم فكرة،
ويستخدم هذا النظام بنح ٍو واسع يف العلوم اإلنسانية وبصفة خاصة التأريخ ،وأتري��خ الفن ،واألدب،
والفنون وتكتب اهلوامش هكذا :
مثال على كتابة مرجع يف اهلامش للمرة االوىل بنظام دليل شيكاغو
Ann Raimes , Keys for Writers :
a brief handbook. New York: Houghton Mifflin
Co., 1999) , 168.

الحظ ترك  5مسافات يف السطر األول.
وكذلك الحظ االسم األول للمؤلف أوالً وكامالً من دون اختصار ،مث االسم األخري للمؤلف يتبعه
فاصلة ،الحظ اسم الكاتب حتته خط وابحلرف الكبري لكل كلمة أساسية ،الحظ عدم وجود فاصلة أو نقطة
بعد اسم الكتاب وإمنا توضع بياانت مكان النشر والناشر وسنة النشر بني قوسني وبعد القوس الثاين فاصلة،
مث رقم الصفحة وبعدها نقطة هنائية ،وحني كتابة املرجع للمرة الثانية يف اهلامش ال تتكرر بياانت املرجع وإمنا
يكتب Ibid, 168. :يتبعها فاصلة ورقم الصفحة.
فإذا تكرر املرجع بعد ذلك يكتب اسم املؤلف يتبعه فاصلة ورقم الصفحة ونقطة هكذا:
1.Raimes,168.

وحني كتابة قائمة املراجع تكتب املراجع كما هي يف اهلوامش ،ما عدا االسم األخري فيكتب أوالً يف
كل مرجع ،وتستخدم النقطة بعد االسم وبعد عنوان الكتاب ،وبعد أتريخ النشر مع رفع القوسني ،ويتم ترتيب
املراجع أجبدايً بال ترقيم.
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حادي عشر :آلة األقتباس (:)Citation Machine

ميكن استحدام كتابة املرجع يف البحوث على طريقة ()MLA style ،APA style
وذل��ك م��ن طريق موقع على شبكة املعلومات العاملية اإلن�ترن��ت يساعد يف طريقة كتابة امل��رج��ع حيث
ابإلمكان أن حتدد نوع املرجع سواء أكان كتاابً ،أم موقعاً ،أم مقالة أم جملة.
http://citationmachine.net/index2.php
ورابط املوقع
ِ
ومي �ت��از امل��وق��ع ب�س�ه��ول�ت��ه ابالس �ت �خ��دام؛ وع�ل�ي��ك ف�ق��ط أن حت ��دد ن ��وع امل �ص��در ،وتُ��دخ��ل
املعلومات؛ وابلتايل سوف يعطيك الطريقة يف كتابة املرجع داخل البحث.
وهذا مثال يوضح الطريقة :
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: توثيق املصادر اإللكرتونية:اثين عشر
 وليس إىل املصادر اليت قد، يشري هذا القسم إىل املصادر املتاحة إلكرتونياً فقط:مالحظة
.تصل إليها إلكرتونياً ولكنها متاحة أيضاً يف شكل مطبوع
 ولكنّها تتضمن عناصر،تتبع هذه املصادر التقليد نفسه املتبع يف اإلش��ارة إىل املصادر املطبوعة
:تنفرد هبا الشبكة العنكبوتية
.	•االسم
.)	•(سنة النشر
.)	•(عنوان املقال
. حمدد موقع املعلومات (عنوان الصفحة) ابلكامل:	•متاح على
.)	•(أتريخ الوصول
: ابلنسبة آلخر عنصرين،يُرجى حماولة تذكر التقليدين اآلتيني
" فقط إذا كان العنوان الhttp://"  جيب كتابة،)	•حني ذكر محُ ِّدد موقع املعلومات (العنوان
."www" يتضمن
.	•(أتريخ الوصول) مهم؛ النعدام دميومة روابط مواقع اإلنرتنت
:مثال

- Better Business Bureau (2001), “Third-party assurance boosts online
purchasing”, available at: http://bbbonline.org/about/press/2001/101701.
asp (accessed 7 January 2002).
- Hummingbird (2002), Hummingbird corporate website, available at:
www.hummingbird.com (accessed 2 January 2002).
- Leeds Metropolitan University (2002), “Business Start-Up@Leeds Met”,
available at: www.lmu.ac.uk/city/bus_startup.htm
- Pitkow, J. and Kehoel, C. (1997), «GVU›s WWW user surveys»,
available at: www.gvu.gatech.edu (accessed 2 January 2002).
- Ballantyne, D. (2000), “Dialogue and knowledge generation: two
sides of the same coin in relationship marketing”, paper presented at
the 2nd WWW Conference on Relationship Marketing, November
1999-February 2000, Monash University and MCB University Press,
available at: www.mcb.co.uk/services/conferen/nov99/rm/paper3.html
(accessed 2 January 2002).
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: تتم اإلشارة إىل دورية إلكرتونية كما أييت
.	•االسم األخري للمؤلف
.	•سنة النشر
.	•عنوان املقال
.	•عنوان الدورية
. ورقم العدد،	•رقم اجمللد
.	•أرقام صفحات املقال
.) حمدد موقع املعلومات (عنوان الصفحة:	•متاح على
.)	•(أتريخ الوصول
:مثال

- Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E. and Rao, B.P. (1999),
“Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic
factors influencing electronic exchange”, Journal of ComputerMediated Communication, Vol. 5 No. 2, available at: www. ascusc.
org/ jcmc/vol5/ issue2/ (accessed 7 January 2002).

:توثيق أوراق املؤمترات:اثلث عشر
نشر يف إطار وقائع هذا
َ ُ مث ت،قد ال تُنشر بعض األوراق ابلدورايت ولكن تُقدم يف أحد املؤمترات
:ً ويف هذه احلالة يتم استخدم أحد األسلوبني اآلتيني حسبما يكون مالئما،املؤمتر
 وسنة، وع �ن��وان امل��ؤمت��ر، ي��ذك��ر فيه اس��م احمل��رر ال��ذي نقل وق��ائ��ع امل��ؤمت��ر:األس�ل��وب األول
. ورقم الصفحات اليت اقُتبس منها، وموقع انعقاد املؤمتر،انعقاد املؤمتر
:مثال
- Lodi, E., Veseley, M. and Vigen, J. (2000), “Link managers for

grey literature”, New Frontiers in Grey Literature,Proceedings of the 4th
International Conference on Grey Literature, Washington, DC, October
4-5, 1999, GreyNet, Amsterdam, pp. 116-34.
- Naude, P. and Holland, C. (1998), “Marketing in the information
domain”, in Halinen-Kaila, A. and Nummela, N. (Eds),Interaction,
Relationships and Networks: Visions for the Future, Proceedings of the
14th Annual IMP Conference, pp. 245-62.
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، ي��ذك��ر ف�ي��ه اس��م ال�ب��اح��ث ال ��ذي ق��دم ورق ��ة ال�ع�م��ل امل�ش��ارك��ة يف امل��ؤمت��ر:األس �ل��وب ال �ث��اين
. من دون ذكر رقم الصفحات، موقع انعقاد املؤمتر، وسنة انعقاد املؤمتر،وعنوان املؤمتر
-Stauss, B. and Weinlich, B. (1995), “Process-oriented
measurement of service quality by applying the sequential incident
technique”, paper presented at the Fifth Workshop on Quality
-Management in Services, EIASM, Tilburg.
-Strandvik, T. and Storbacka, K. (1996), “Managing relationship
quality”, paper presented at the QUIS5 Quality in Services
-Conference, University of Karlstad, Karlstad.
 وبعضها ال يذكره؛ فإن ساورك الشك فاتبع، بعض املؤمترات املذكورة آنفاً ذكر أتريخ املؤمتر،كما ترى
.طريقة املؤمتر
: توثيق التقارير احلكومية أو التقارير التجارية:رابع عشر
ح�ين تكتب دراس��ة حالة على وج��ه اخل�ص��وص ق��د ترغب يف اإلش��ارة إىل مستندات وواثئ��ق الشركات أو
: وتكون طريقة كتابة املرجع كما أييت، ويف هذه احلالة ميكن أن تصبح اجلهة هي املؤلف،املستندات والواثئق احلكومية
.•اسم اجلهة
.)•(سنة النشر
.•عنوان التقرير
.)•الناشر ومكان النشر (ميكن أن يكوان املؤلّف نفسه
:مثال

- Apollo Enterprises (1993), Annual Report , p. 8.
Ernst and Ernst (1978), Social Responsibility Disclosure: 1978 Survey, Ernst
and Ernst, Cleveland, OH.
- Bank of England (2003), Quarterly Report on Small Business Statistics,
Bank of England, London.
Department for Trade and Industry (DTI) (2002), White Paper on Enterprise,
Skills and Innovation, DTI, London.
- European Commission (1998), Fostering Entrepreneurship in Europe:
Priorities for the Future, European Commission, Brussels.
- Yorkshire Forward (1999), Regional Economic Strategy, Yorkshire
Forward, Leeds.
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خ��ام��س ع �ش��ر :اجمل�ل�ات احمل� ّك�م��ة وال��رص�ي�ن��ة يف ال �ش��رق األوس� ��ط ال�ت�ي مي�ك��ن االس �ت �ف��ادة منها يف
مجع املصادر أو حىت النشر فيها:
املصادر األكادميية Academic Sources
• Academic Journals about the Middle East
• Arab Studies Quarterly
• The Arab Studies Journal
• The Arab Studies Journal: Welcome
• Journal of the Middle East and Africa
• The Middle East Journal | Middle East Institute
• Arabic Sciences and Philosophy: A Historical Journal
• Arabica: Journal of Arabic and Islamic Studies
• British Journal of Middle Eastern Studies
• International Journal of Middle East Studies
• Journal for Islamic Studies
• Journal of Arabic and Islamic Studies
• Journal of Islamic Studies
• Journal of Muslim Minority Affairs
• Journal of Palestine

سادس عشر :املنهج وأنواعه:
رف الدكتور عبد الرمحن بدوي املنهج أبنه (الطريق امل��ؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم،
�يَُّع ُ
بوساطة طائفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سري العقل ،وحتديد عملياته؛ حىت يصل إىل نتيجة معلومة).
أنواع املناهج:
ابلنسبة لالنواع فهي كثرية  ،فهي عند سقراط نوعان (املنهج االستنباطي واملنهج التوليدي).
بينما يقسم الدكتور (عبد الرمحن ب��دوي) املناهج على أربعة أن �واع( :املنهج االس�ت��داليل ،واملنهج
التجرييب ،واملنهج التأرخيي ،واملنهح اجلديل).
ويقسم الدكتور (انظم عبد الواحد اجلاسور) املناهج على (املنهج التأرخيي ،واملنهج السلوكي ،واملنهج
املقارن ،واملنهج النظمي ،واملنهج الوصفي ،واملنهج الوظيفي ،ومنهج حتليل املضمون).
ويقسم الدكتور (صاحل عباس الطائي) مناهج البحث على ثالثة طرائق هي( :االستقراء ،االستنباط،
واملنهج البنيوي).
29

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وبنح ٍو عام ففي وقتنا املعاصر فإن أغلب الكتاابت يف الدراسات اإلنسانية ال ميكن هلا أن تستغين عن
املناهج الثالثة (املنهج التأرخيي ،واملنهج التحليلي ،واملنهج املقارن).
سابع عشر :أقسام البحث العلمي:
 .1القسم التمهيدي.
يتضمن ما أييت:
أ .واجهة البحث أو الرسالة أو األطروحة.
وحتتوي على (اس��م املؤسسة بنح ٍو كامل،وشعار املؤسسة ،وعنوان البحث أو الرسالة أو األطروحة،
واسم الباحث أو الطالب ،واسم األستاذ املشرف ،والعام اهلجري وامليالدي).
ب .اآلية القرانية.
ت .اإلهداء.
ث .الشكر والتقدير.
ج .ملخص الرسالة أو األطروحة ابلعريب ،أما امللخص ابللغة اإلجنليزية ( )Abstractفيوضع يف
النهاية ابجلهة املعاكسة بعد الواجهة ابللغة اإلجنليزية( ،على أالّ يزيد امللخص عن  250كلمة) .
ح .حمتوايت البحث أو الرسالة أو األطروحة.
 .2املنت:
وهو القسم األكثر أمهية ،إذ حيتوي على املادة الرئيسة (املقدمة والفصول واملباحث واملطالب واخلامتة)،
يف حني يكون القسم التمهيدي ،وقسم املالحق مبنزلة املواد التكميلية واملساعدة.
	•املقدمة وتتضمن (إشكالية الدراسة ،وفرضية الدراسة ،وهدف الدراسة ،ومنهجية الدراسة،
وهيكلية ال��دراس��ة) ،وه�ن��اك م��ن يذكر ال��دراس��ات السابقة ح��ول امل��وض��وع ويفضل ذل��ك ملعرفة
االمتياز الذي ميتاز به البحث حمل الدراسة من غريه من الدراسات السابقة.

 هناك شروط جيب مراعاهتا حني كتابة املقدمة:
 1.1أن تكون خمتصرة.
 2.2أن تكون معربة عن الدراسة اليت تبحث هبا والسيما إن كانت رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه
أو حبثاً مصغراً.
 3.3أن تكون عامة للموضوع ،ولكن عرضها مرتبط ابملشكلة.
 4.4أن تكون مدخالً للوصول إىل املشكلة.
 5.5أن توضح املقدمة أسباب اختيار الباحث للمشكلة.
 6.6ألاَّ خيلط الباحث بني املقدمة واملشكلة؛ ألن املقدمة �تَُع ُّد عرضاً عاماً للموضوع واملشكلة عرضاً
خاصاً.
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 كلما كانت املقدمة معتمدة على أساس دراسات السابقة وتوصيات
موضوعية كانت رصينة ،فتكون هناك أمهية لوضع هذه الدراسات السابقة
يف اآليت:
1.1استعراض الدراسات حديثة النشر قدر اإلمكان.
2.2عدم اإلكثار من استعراض الدراسات السابقة.
3.3الرتتيب يف االستعراض من الدراسات العاملية مث العربية (إن وجدت) فاحمللية يف
الدراسات املقارنة.
4.4استعرض املوضوعات املهمة واملثرية يف هذه الدراسات وليس سرداً جلوانب متكررة.
 ويف حال وجود حبوث يف موضوع حبثك أو دراستك ،فحاول أن تعطي
مربراً أو أكثر لسبب اختيار املوضوع.
 الصعوابت اليت تواجه الباحث:
لكل حبث صعوابت حتول دون سهولة البحث ،إال أن إمتام العمل
اجليد يتطلب جتاوز هذه الصعوابت قدر اإلمكان ،وميكن تلخيص الصعوابت
يف النقاط اآلتية:
 .1الصعوابت الذاتية :وهي تتعلق ابلباحث نفسه ،فهو جزء من واقع اجملتمع
الذي يعاين من جمموعة من التحدايت.
لعل من أشد ما يواجه الباحث يف موضوع البحث
 .2الصعوابت األكادمييةَّ :
يدخل ضمن قلة املصادر واملراجع وحمدوديتها والسيما املوضوعات احلديثة اليت
تؤخذ على شكل مناذج للدراسة.
	•أقسام البحث الرئيسة (الفصول واملباحث واملطالب):
	•خامتة البحث( :تتضمن خالصة البحث ونتائجه واستنتاجاته).
.3قسم املالحق:
وحيتوي قسم املالحق على.
•قائمة املصادر ،وترتب ابلنحو اآليت:
أوالً :القران الكرمي.
اثنياً :املوسوعات واملعامجات (إن وجدت).
اثلثاً :الكتب العربية.
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رابعاً :الكتب املرتمجة (إن وجدت).
خامساً :الكتب األجنبية.
سادساً :الرسائل واألطروحات.
سابعاً :الدورايت (اجملالت العلمية احملكمة).
اثمناً :الدساتري.
اتسعاً :القوانني (التشريعات).
عاشراً :االتفاقيات واملعاهدات الدولية.
حادي عشر :الربوتوكوالت الدولية.
اثين عشر :مصادر شبكة اإلنرتنت (إن وجدت).
ويتم ترتيب املصادر ابلتسلسل حسب احلروف األجبدية.
•خرائط.
•خمططات.
•رسوم توضيحية.
اثمن عشر :اخلامتة واالستنتاجات والتوصيات:
•اخلامتة :هي خالصة ما توصل إليه الباحث من خالل البحث مبجمله ،واخلامتة تكون مرتبطة
إىل ٍ
حد كبري ابملقدمة من حيث كوهنا جتيب عن التساؤالت اليت طرحت يف املقدمة ،وفيها يبني
الباحث مدى إمكانية التح ّقق من صحة الفرضية ،وما األدلة واحلجج اليت تدعم ذلك؟
•االستنتاجات :هي النتائج املتوقعة اليت يراها الباحث استناداً إىل معطيات البحث.
•ال �ت��وص �ي��ات :ه ��ي امل �ق�ت�رح ��ات ال �ت�ي ي �ق��دم �ه��ا ال �ب��اح��ث ل�ل�ج�ه��ة امل �س �ت �ف �ي��دة م ��ن ال �ب �ح��ث.
اتسع عشر :األمور الطباعية:
هناك مجلة من التعليمات تصدر عن الدراسات العليا بشأن الطباعة ال َّ
بد من االلتزام هبا من
أمهها ما أييت:
 1 .1الطباعة تكون حبجم ( ،)14ونوع ( )Simplified Arabicللمنت ،وحبجم ()12
للهوامش ،وعلى وجه الورقة فقط.
2 .2ت�ترك م��ن مي�ين الصفحات مسافة ( 3س��م) بضمنها حافة رب��ط األوراق ،وت�ترك للحافات
األخرى مسافة ( 2سم).
3 .3تكون املسافة بني سطر وآخر ( ،)1,5عدا اهلوامش أسفل الصفحة تكون املسافة ( )1بني
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أسطر النصوص.
4 .4تبدأ كل فقرة جديدة إبزاح��ة السطر األول منها مسافة ( 1،27سم) إىل اليسار يف اللغة
العربية ،وإىل اليمني يف اللغة اإلجنليزية.
 5 .5عدد صفحات رسالة املاجستري جيب أالّ يتجاوز ( )200صفحة ،وعدد صفحات أطروحة
الدكتوراه جيب أالّ يتجاوز ( )400صفحة.
6 .6ترقم الصفحات بصورة متتابعة ابألرقام ،وتوضع األرقام يف اجلهة اليسرى العليا من الصفحات
إذا كان املنت ابللغة العربية ،ويف اجلهة اليمىن العليا إذا كان ابللغة اإلجنليزية.
7 .7قائمة احمل�ت��وايت :وه��ي الصفحة ال�تي ختصص للفصول والعناوين الرئيسة والفرعية ،ويقابل
هذا الفصل رقماً ُّ
يدل على الصفحة اليت يقع فيها املوضوع ،وميكن أن تعقب هذه الصفحة
صفحات أخرى إذا كانت الفصول والعناوين متعددة ،وعلى النحو اآليت:
الفهرس أو احملتوايت
ت

املوضوع

ص

8 .8قائمة اجلداول (أن وجدت) :وهي صفحة يوضع فيها بشكل متسلسل السم اجلدول ورقم
الصفحة اليت يقع فيها ،وعلى النحو اآليت:
الفهرس أو احملتوايت
ت

اسم اجلدول

ص

9 .9قائمة األش�ك��ال وال��رس��وم (إن وج��دت) :وه��ي صفحة يفردها الباحث ليكتب فيها بنح ٍو
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متسلسل اسم الشكل ورقم الصفحة اليت تقع فيها األشكال والرسوم ،وعلى النحو اآليت:
الفهرس أو احملتوايت
ت

اسم الشكل

ص

1010قائمة املالحق (إن وجدت) :وختصص صفحة لذكر املالحق حبسب احلروف األجبدية
أو اهلجائية وليس ابألرقام.
عشرون :بعض األخطاء الشائعة لدى الطلبة:
1 .1يف بعض األحيان يذهب الطالب يف منحى االحنياز إىل أفكاره ومتبنياته من دون النظر اىل
األفكار األخرى املناقضة من ابب العلمية واملوضوعية ،وأبرز مثال على ذلك حينما يكتب الطالب عن
شخصية معينة على سبيل املثال حياول جاهداً أن يربز اإلجيابيات والدفاع عن أفكار الشخصية املكتوب
عنها وكأنه مدافع عنها ،يف حني أن املوضوعية العلمية تتطلب أن يكو َن الباحث متجرداً من امليول
واألهواء الذاتية يف البحث.
2 .2يف بعض األحيان يقوم الطالب بكتابة صفحة كاملة مبصدر واحدة وأحيان أخرى يكتب أكثر
من صفحة مبصدر واحد وهذا ال جيوز إ ْذ جيب تعدد املصادر وتنوعها.
3 .3يقوم الطالب أحياانً بنقل املعلومة مع مصدرها من كتاب أو رسالة أو أطروحة من دون العودة
اىل املصدر األصلي من جهة ،ودون ذكر عبارة (نقالً عن من جهة أخرى).
4 .4بعض احلاالت يقوم الباحث بتكرار بعض املعلومات اليت وردت يف مظا ّن البحث ،على سبيل
املثال يقوم الباحث بتكرار كتابة خامتة الفصول يف خامتة الرسالة أو األطروحة.
5 .5يف بعض األحيان ترد معلومات متناقضة يف مظا ّن البحث ،كأن يذكر الباحث معلومة بشأن
موضوع معني يف الفصل األول ويذكر ما يناقضها يف الفصل الثاين .
6 .6يكرر الباحث عاد ًة عنوان الرسالة أو األطروحة ويعتمده كعنوان لفصل أو مبحث أو مطلب،
وهذا ال جيوز .
7 .7يف حاالت ال يكون هناك تطابق بني عنوان الفصل ومضمونه.
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8 .8يف بعض احلاالت يفقد الطالب التوازن املفرتض بني الفصول واملباحث واملطالب.
9 .9يف ح��ال ك��ان املؤلف جهة ما فُيكتب االس��م كامالً دون أن يُقلب ،مثالً وزارة التخطيط أو
الصندوق العريب للتنمية.
 1010يقوم الطالب أحياانً بكتابة مقدمة الدراسة بعد االنتهاء من كتابة الرسالة أو األطروحة وهذا ال
جيوز ،إ ْذ َّ
إن للمقدمة أمهية كبرية يف حتديد النقاط األساسية واجلوهرية اليت متثل انطالق الشروع يف كتابة
البحث؛ فذلك يقالَّ :
(إن املقدمات الصحيحة تؤدي إىل نتائج صحيحة).
 1111حني كتابة أمساء املؤلفني يتم إسقاط األلقاب مثل دكتور ،مهندس ،وغري ذلك.
 1212يف حال كان االسم ثالثياً أو رابعياً يكتب هبذه الطريقة( :الشاجيي ،يوسف خليفة) حبيث
يوضع اسم العائلة أو االسم األخري ،مث االسم األول مث أسم األب فاجلد وهكذا.
 1313حني كتابة أمساء املؤلفني األجانب (سواء يف املصادر العربية أم اإلجنليزية) نكتب االسم األخري،
مث نضع فاصلة ،مث فراغاً ،مث احل��رف األول من اسم املؤلف األول ،مث نقطة ،ويف حال كان هناك اسم
أوسط نضع أيضاً احلرف األول منه بعد احلرف األول من االسم األول ،مثال Sarah James Robin
تكتب على شكل .Robin, S. J
 1414يف حال عدم معرفة انشر الكتاب أو املوسوعة نكتب (د .ن) وهي تعين دون انشر ،وابإلجنليزية
يكتب ( )s. nوهي اختصار للعبارة الالتينية .Sine Nomine
 1515يف حال عدم معرفة أتريخ النشر نكتب (د .ت) يف القوسني اخلاصني ابلتأريخ ،وهي تعين دون
أتريخ وابإلجنليزية يقابلها (.)n.d
 1616نعرب عن رقم طبعة الكتاب هبذا الشكل (ط )3 :أو (ط )5 :وابللغة اإلجنليزية
( ،... )1st ed) (2nd ed) (3rd ed) (4th edويف ح��ال ع��دم وج��ود طبعة للكتاب ،يكتب
(د .ط).
 1717أتري� ��خ ال �ن �ش��ر ي�ك�ت��ب ب �ت �ق��دمي ال �س �ن��ة ع �ل��ى ب�ق�ي��ة ال �ع �ن��اص��ر ،م �ث ل�اً 15 ،2005( :ي�ن��اي��ر)
أو ( ،1997ديسمرب) .
 1818يف مواقع اإلنرتنت ،أتريخ االسرتجاع يعين اليوم الذي قمنا فيه مبشاهدة الصفحة ،ونكتبها
على هذا النحو:
"اُسرتجعت يف أتريخ  15يناير .،2008 ،وابللغة اإلجنليزية يقابلها:- Retrieved January 15th, 2008 from
حيث يتم تقدمي الشهر على اليوم.
 1919تكتب األشهر دوم�اً على شكل أمس��اء وليس أرق��ام�اً ،مثالً شهر ( )1ال ب� َّ�د من أن ي ُكتَب
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يناير/كانون الثاين ،وهكذا ،واألشهر يف املصادر اإلجنليزية تكتب كاملة January،مثال وليس . Jan
2020حني كتابة الصفحات نضع شارحة بني األرقام وليس "إىل" ،مثال (.)33-15
احلادي والعشرون :كتابة مراجعة لكتاب أو عرض لكتاب (:)Writing Book Reviews
إن موضوع عرض كتاب ما بنح ٍو موجز هو حباجة إىل دقة عالية ومتناهية؛ والسبب يكمن يف
أن عرض الكتاب يكون ضمن وقت حمدد ومساحة معينة سواء ابلكتابة ْأم ابلشرح النظري ،مبعىن آخر
أن عدد صفحات الكتاب قد تتجاوز  300صفحة ،ويتطلب من الباحث عرض هذا الكتاب حبدود
مخس صفحات أو أقل أو أكثر ،وهذا العمل حباجة إىل مهارة من قبل الباحث حىت يعطي الكتاب ما
يستحق يف العرض.
لذلك سوف نوضح مجلة من اإلج�راءات اليت جيب على الباحث القيام هبا كي يعرض كتاابً ما
ٍ
مهماً حبد ذاته بقدر أمهية عدم إمهال
بنح ٍو موجز من جهة ،وواف من جهة أخرى؛ ألن اإلجياز ليس ّ
بنحو جيعل العرض فيه شيئاً من االنقطاعات الواضحة
األفكار املهمة من جهة ،وعدم تقطيع األفكار ً
بفكرة املوضوع من جهة أخرى.
وهناك طريقتان لكتابة مراجعة أو لعرض كتاب ( ،)Writing Book Reviewsمها:
ٍ
معلومات أساسيةً عنه؛ ويتم ذلك مع وصف
1.1استعراض وصفي للكتاب ،أي :أن تُعطي
املعروض بقول األهداف واملقاصد اليت ينظر إليها املؤلف ،وابقتباس فقرات من ضمن النص.
2.2االستعراض النقدي ،أي :أن تقيّ َم الكتاب ،من حيث املعايريُ النوعيةُ واملوضوعية املقبولة يف
دعم هذا التقييم مع األدلة من النص.
اختصاص حم ّدد ،ويُ َ
ومن أهم اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل الباحث لعرض الكتاب بنح ٍو علمي ومنهجي
بصورة وصفية ونقدية ما أييت:
1 .1على الباحث أن يقرأ الكتاب بنح ٍو دقيق ،ويثبت أهم النقاط واألفكار الواردة على الكتاب ،والسيما
تلك األفكار اليت تُثار حوهلا وجهات نظر متباينة.
2 .2ض��رورة اط�لاع الباحث على ع��دد من الكتب القريبة من موضوع الكتاب امل �راد عرضه ول��و بنح ٍو
سريع؛ كي يستطيع معرفة اتفاق الباحثني واختالفهم حول األفكار ال �واردة يف املوضوع املعروض،
حيث ميكن أن تستعمل تلك الكتب مصادر يشار إليها يف اهلامش؛ لتدعيم فكرة معينة أو نفيها.
 3 .3على الباحث أن يعمل مقدمة لعرض الكتاب تكون حول املوضوع املراد حبثه ولو أبسطر معدودة،
ويوضح فيها هكلية الكتاب املعروض أيضاً.
4 .4على الباحث أن يلخص األفكار املوجودة بنح ٍو يوجز الفكرة بشكل متكامل ،مع ذكر الصفحة
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املوجودة فيها الفكرة داخل املنت مثالً( :ص ،)53أما يف حالة االستناد إىل مصادر أخرى يف تلك
التعليقات فيشار إليها يف اهلامش بطريقة اإلشارة نفسها إىل املصادر اليت مت شرحها فيما سبق.
5 .5على الباحث أن يعلّق ويع ّقب وحيلل ويقيّم األفكار املطروحة يف الكتاب من دون االكتفاء بنقلها
وتلخيصها.
6 .6وضع خامتة واستناجات لعرض الكتاب.
7 .7ذكر املصادر املستند إليها يف عرض الكتاب يف هناية البحث فضالً عن ذكرها يف اهلامش.
وكمثال على ذلك اتبع عرض أحد الكتب كما يف أدانه:
الكتاب املختار كمثال هو :برهان غليون وآخرون ،حول اخليار الدميقراطي :دراسة نقدية ،الطبعة
األوىل ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،1994 ،علماً أن عدد صفحاته ( )238صفحة.
قراءة يف كتاب (حول اخليار الدميقراطي :دراسة نقدية) ،برهان غليون وآخرون ،صدر عن مركز دراسات
الوحدة العربية يف بريوت

منذ أن ب��رز التيار الفكري يف األوس��اط االجتماعية والسياسية مت تشخيص مشكلة االستبداد
احلل املنشود يف عامل اليوم ،والسيما يف الدول العربية واإلسالمية
وأصبحت الدميقراطية العنوان األبرز؛ كوهنا َّ
اليت عانت وما زالت تعاين من هذه املشكلة اليت أصبحت ظاهرة.
إن الدميقراطية كمفهوم ومعىن مثله مثل بقية املفاهيم األخرى كالعلمانية والليربالية أضحت اليوم
أيديولوجية حتمل رؤى اجتماعية ،وتصطف الفئات وامل�واق��ف الفكرية وال��دراس��ات منها بني راف��ض هلا
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ومؤيد؛ لذلك أخذت الدراسات تتباين من مفكر آلخر ،ومن بني تلك الدراسات الدراسات النقدية اليت
نشرها مركز دراس��ات الوحدة العربية يف بريوت حتت عنوان (حول اخليار الدميقراطي) ،اليت شارك فيها
الباحثون ،برهان غليون ،وجورج جقمان ،وعزمي بشارة ،وسعيد زيدان ،وكذلك موسى البديري.
قسمت على مخسة فصول مستقلة ،كلٌّ منها قائم بذاته ،غري أن ما جيمعها هو
وهذه الدراسة ّ
تعاملها مع الدميقراطية كخيار وطموح عريب من دون أن تتخلى هذه الدراسة عن املنحى النقدي.
ركز الفصل األول الذي كان حتت عنوان (الدميقراطية يف هناية القرن العشرين ،حنو خارطة فكرية)
للباحث (جورج جقمان) على أن الدميقراطية كمفهوم ال حتمل معىن واحداً اثبتاً متفقاً عليه ،وأن مدلول
الكلمة الوصفي (أي ما تعنيه الكلمة من وجهة نظر مستخدميها) غري منفصل عن تعريفها املعياري (أي
ما ينبغي أن يكون عليه معىن الكلمة)( :ص.)17 :
ويشري (جورج جقمان) إىل أن اللغة تستخدم بطرق خمتلفة لتادية وظائف متعددة ،ومييز بني ثالث
وظائف رئيسة على األقل تقوم هبا اللغة ،وتشكل الوظيفة اإلخبارية أو اإلعالمية الوظيفة األوىل للغة،
أما الوظيفة الثانية فهي الوظيفة التعبريية اليت تقرتن يف العادة مع الشعر غري أهنا ال تقتصر عليه ،وتشكل
الوظيفة التوجيهية الوظيفة الثالثة ملوضوع اللغة وأفضل مثال من الوظيفة هو األوامر والنواهي (ص.)17 :
ويؤكد (ج��ورج جقمان) أن ال��والايت املتحدة وحلفاءها دأب�وا على استخدام الدميقراطية كعصا
مشهرة يف وجه دول الكتلة االشرتاكية ودول أخ��رى طيلة احل��رب الباردة ،واستمرت لغاية اآلن ،إذ إن
مصلحة ال��والايت املتحدة يف العامل الثالث تتطلب أنظمة هلا قدر من االستقرار وحت��اول منع أي تغيري
جذري خيرج دول العامل الثالث من نطاق تبعيتها (ص.)23-22 :
ويتفق مع بعض الباحثني ومنهم (أمحد عوض الرمحون) بقوله( :ليس هناك من شك يف أن املستعمر
األورويب مل يكن جاداً يف إقامة مؤسسات حكم شعيب (دميقراطي) يف البلدان العربية اليت استعمرهتا؛ ألن
إقامته ملؤسسات كهذه ورعايتها رمبا يؤدي إىل إخراجه من فردوس هنبه واستغالله لتلك البلدان)( )1على
حد قوله ،ويؤكد (حسنني توفيق إبراهيم) أن الغرب جيد سهولة يف التعامل مع النظم غري الدميقراطية؛ ألن
األخرية تقوم على شخصنة السلطة وغياب قواعد احملاسبة واملساءلة وآلياهتما ،والسيما ما يتعلق بتمرير
القرارات ذات الصلة ابملصاحل األمريكية يف النفط وصفقات األسلحة والقواعد والتسهيالت العسكرية(.)2
متر بتحوالت جذرية يف
ويف خامتة الفصل يؤكد (جورج جقمان) أن دوال وشعوابً عدة يف العامل ُّ
حياهتا السياسية واالجتماعية والفكرية يف هناية القرن العشرين؛ األم��ر ال��ذي ي��ؤذن بنهاية حقبة أترخيية
وبداية أخرى (ص.)52:
 .1أحمد عوض الرحمون ،في الثقافة العربية والقيم والديمقراطية ،مجلة المستقبل العربي ،السنة ،30/العدد ،347/مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2008 ،ص.157 :
التطور الديمقراطي في الوطن العربي ،مجلة المستقبل العربي،
 .2حسنين توفيق إبراهيم ،العوامل الخارجية وتأثيراتها في
ّ
السنة ،30/العدد ،349/بيروت ،2008 ،ص.24 :
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واحتوت ال��دراس��ة يف الفصل الثاين على عنوان (مدخل إىل معاجلة الدميقراطية وأمن��اط التدُّين)
للباحث (عزمي بشارة).
وعد العالقة بني
ويف مدخل الفصل تطرق (بشارة) إىل موضوع العالقة بني الدميقراطية والدين ّ
االثنني ليست عالقة استنباطية ،وإمنا مفهومان ينتميان إىل مستويني خمتلفني من التجريد ،ويرى أن جوهر
مصطلح الدين (أي دي��ن) هو املقدس ،ولكن عملية التعامل مع املقدس هي عملية اجتماعية تتم يف
ظروف أترخيية حمددة ،وجوهر الدميقراطية (أي دميقراطية) هو تنظيم عملية السلطة والسيطرة بنح ٍو حمدد
يف احلياة الدنيوية (ص.)57:
أصر الباحث على أن أي حماولة للتالؤم أو التخاصم بني اإلسالم والدميقراطية أو بني املسيحية
و َّ
والدميقراطية سوف تنتهي إىل نتيجة واحدة واثبته متمثلة بعدم التوصل إىل تالؤم بني االثنني قطعاً كون
ذلك مسلمة منطقية أكثر من كونه حتديداً فعلياً للعالقة بني الدين والدميقراطية (ص .)58-57
أما حول اإلسالم السياسي والدميقراطية ،فريى (عزمي بشارة) أن ظاهرة اإلسالم السياسي أفرز
بنح ٍو عام تيارين ،تياراً نشأ على يد (أيب األعلى املودودي) وطُِّور على يد (سيد قطب) ،الذي يتبىن تكفري
اجملتمع واحلاكم املسلم وع ّد اجلاهلية حالة عقلية (ال حالة زمانية) ،وتياراً آخر نشأ عند عدد من احلركات
اإلسالمية (حركة راشد الغنوشي على سبيل املثال) اليت أخذت تعيش فرتة ارتداد إصالحي ،حتاول فيها
البحث عن حلول وسط مع األنظمة متكنها من العمل العلين (ص. )92-91 :
تذهب بعض اآلراء إىل ع ّد الدميقراطية قيمة حبد ذاهتا( ،)3يف حني يذهب بعضهم اآلخر إىل ع ّد
الدميقراطية ليست قيمة ،بل هي وسيلة عملية تتمثل يف جمموعة من املبادئ واملؤسسات( ،)4يف حني هناك
من يرى أنه على الرغم من أن الدميقراطية أصبحت مقبولة كشعار يف اجملتمعات العربية ومرغوبة بدرجات
حيس ابحلاجة إىل
صبح ُ
حيس هبا كما ُّ
بعد قيمة متأصلة لدى الفرد العريب ،وال حاجة ُّ
خمتلفة ،فإهنا مل تُ ْ
بعد إىل ع ّدها قيمة أصيلة عند الفرد العريب عموماً(.)5
املأكل وامللبس واملسكن ،مبعىن أهنا مل تصل ُ
ويتدرج الفصل الثالث للباحث (برهان غليون) ،حتت عنوان (الدميقراطية العربية :جذور األزمة
وآف��اق النمو) ،حيث يؤكد غليون يف مقدمة الفصل على أن مسرية الدميقراطية العربية على الرغم من
النكسة يف السنوات املاضية لكنها يف الوقت احلاضر أصبحت حقيقة ملموسة على أكثر من صعيد
(ص ،)109:وتطرق (غليون) إىل عوامل التحول الدميقراطي يف اجملتمعات العربية ،وركز يف تناقض النظام
العاملي اجلديد ،والنزوع األخالقي والوطين والقوى اجلديدة (ص.)125-115 :
 .3محمد عابد الجابري ،قضايا في الفكر المعاصر ،الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1997 ،ص:
.70-69
 .4أحمد عوض الرحمون ،في الثقافة العربية والقيم والديمقراطية ،مصدر سبق ذكره ،ص.160-159 :
 .5خير الدين حسيب ،دور المثقفين العرب في اإلصالح الديمقراطي ،مجلة المستقبل العربي ،السنة ، 30/العدد ،343/مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2007 ،ص. 8 :
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ويربط (غليون) االنتقال حنو الدميقراطية بعاملني أساسيني ،األول هنج الوعي ،والثاين توافر الشروط
املوضوعية (ص.)131 :
والفصل الرابع كان حتت عنوان (الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب) لسعيد زيداين،
وينطلق من مالحظات تتعلق مبوضوعات متنوعة أبرزها موضوعة حقوق اإلنسان (ص،)173-171 :
ويؤكد (زيداين) على العالقة الوثيقة بني الدميقراطية (فكراً ونظام حكم وطريقة حياة) وحقوق اإلنسان يف
العصر احلديث ،وعلى وجه التحديد ،منذ النصف الثاين من القرن السابع عشر ،وكان للثورات الثالث
حسب رأيه ،اإلجنليزية ()1688م ،والفرنسية ()1789م ،واألمريكية ()1776م ،وإلع�لاانت حقوق
أثر ابلغ يف تعزيز هذه العالقة (ص.)173:
اإلنسان اليت رافقتهاٌ ،
حدٍ
ِ
عدها نظاماً للحكم وطريقةً للحياة على ّ
ويبدي (زي��داين) إعجابه ابلدميقراطية الليربالية بُ ّ
س�واء ،وهناك مسات مشرتكة على الرغم من اختالف الصيغ واألشكال (ص ،)174:ويؤكد على أن
احلديث عن حقوق اإلنسان يف ظل غياب الدميقراطية مبفهومها الليربايل سوف يبقى حرباً على ورق (ص:
 ،)186-180إالَّ أن هناك من يرفض الربط بني مفهوم الدميقراطية ومفهوم الليربالية ،ومنهم (علي خليفة
الكواري) الذي ال يرى يف الليربالية ضرورة من ضرورات الدميقراطية ،فاألخرية تتأثر عند حتديد اخليارات،
ارس الدميقراطية فيه ،طاملا كانت تلك التفضيالت ال تكرس
واختاذ القرارات العامة بتفضيل اجملتمع الذي تمُ ُ
()6
ختل مببدأ املواطنة الكاملة املتساوية .
ض ُل قلة على اجلماعة وال ُّ
سلطة فرد أو �تَُف ِّ
واندرج الفصل اخلامس واألخري حتت عنوان (الدميقراطية وجتربة التحرر الوطين :احلالة الفلسطينية)
للباحث (موسى البديري) ،وينطلق الباحث من التأكيد على حاجة أنظمة احلكم واحلركات السياسية
املختلفة إىل رفع راية الدميقراطية على الرغم من أهنا أبعد ٍ
شيء عنها (ص.)194:
ُ
ويعقب البديري على الطرح ال��ذي يقدمه االح�ت�لال اإلسرائيلي من أن��ه احتضن اجملتمع املدين
الفسلطيين ورع��ى تطوير سياسة فلسطينية دميقراطية تعددية (ص ،)231-230:فريى أن واق��ع احلال
خيتلف عن هذا الطرح ،فاالحتالل العسكري اإلسرائيلي قد أعاق تطور اجملتمع املدين الفلسطيين ،وشوهه،
وأسهم يف تسريع قلب الطبقة الفالحية يف فلسطني إىل طبقة عاملة ،وساهم يف تسهيل اهلجرة من الريف
(ص.)231:

 .6علي خليفة الكوراي ،ال تقوم الديمقراطية في ظل حكومة دينية ،مجلة المستقبل العربي ،السنة ،31/العدد ،362/مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2009 ،ص.148 :
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اخلامتة واالستنتاجات:
ال ميكن نكران أو جتاهل حقيقية مفادها أن البلدان العربية أصبحت حباجة إىل الدميقراطية أكثر
من السابق ،والسيما بعد زايدة وعي اجملتمعات بفعل احتكاكها بدول العامل املتحضر ،أو من خالل ظهور
طبقات مثقفة وواعية مدركة ألمهية الدميقراطية ودورها ووجودها يف اجملتمعات العربية؛ لذلك أخذت الدراسات
العربية هتتم بنح ٍو الفت بقضية الدميقراطية وإمكانية تطبيقها ،وكان من بني املهتمني (مركز دراسات الوحدة
العربية) ومن بني ما أصدره جمموعة من الدراسات النقدية بعنوان (حول اخليار الدميقراطي :دراسة نقدية)،
جملموعة من الباحثني خيتلفون يف النظرة إىل الدميقراطية لكنهم يتفقون يف كوهنا طموحاً ومطلباً شعبياً عربياً.
ولعل من أهم االستنتاجات حول املوضوع ما أييت:
َّ
 1 .1إن أفضل طريقة للتحول الدميقراطي يف الوطن العريب هو طريق االنتقال التدرجيي السلمي.
2 .2ال ميكن التسليم وع� ُّ�د النظم احلاكمة مبمارستها وسياساهتا هي املسؤولة وحدها عن حالة الرتدي
السياسي والدميقراطي  ،بل إن للمثقف والنخبة املثقفة مسؤوليةً تثقيفيةً تبدأ ابلفرد وتنتهي ابجملتمع.
3 .3ض��رورة عدم االعتماد الكلي على ال��دول الغربية يف إج�راء إصالحات سياسية ،وض��رورة أن يكون
اإلصالح انبعاً من الداخل.
4 .4ض��رورة تعزيز حوار جاد بني التيار الديين اإلسالمي -بوصف أغلب البلدان العربية هي مسلمة-
مصدر احلقوق وال�واج�ب��ات ،وع��دم وص��ف التيار املدين
والتيار امل��دين ال��ذي يعتمد املواطنة بع ِّدها
َ
أبوصاف من قبيل العلمانية وغريها؛ مما قد يؤدي إىل التباس وسوء فهم ودالالت عند بعضهم قد
توصلهم بعضهم إىل درجة وصفهم ابلكفر واإلحلاد ،وابملقابل عدم إطالق صفة التخلف والرجعية
على التيار األول.
ه��ذه يف حقيقة األم��ر أب��رز املالحظات ذات الصلة مبوضوع الكتاب ،وإن كانت هناك بعض املسائل
األخرى قد أعرضنا احلديث عنها فإن ذلك طلباً لالختصار ال غري.
قائمة املصادر اليت اعتمدت يف عرض الكتاب:
1 .1أمحد عوض الرمحون ،يف الثقافة العربية والقيم والدميقراطية ،جملة املستقبل العريب ،السنة30/
العدد ،347/مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.2008 ،
2 .2حسنني توفيق إبراهيم ،العوامل اخلارجية وأتثرياهتا يف التطور الدميقراطي يف الوطن العريب ،جملة
املستقبل العريب ،السنة ،30/العدد ،349/بريوت.2008 ،
3 .3خري الدين حسيب ،دور املثقفني العرب يف اإلص�لاح الدميقراطي ،جملة املستقبل العريب،
السنة ،30/العدد ،343/مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.2007 ،
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4 .4علي خليفة ال �ك��وراي ،ال تقوم الدميقراطية يف ظ��ل حكومة دينية ،جملة املستقبل العريب،
السنة ،31/العدد ،362/مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.2009 ،
5 .5حممد عابد اجلابري ،قضااي يف الفكر املعاصر ،الطبعة األوىل ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت.1997 ،
الثاين والعشرون :كيفية استخدام عالمات التنقيط والتوقف:
إن الدقة يف استعمال عالمات التنقيط و التوقف مسألة مهمة ،فهي تفيد الوصل والفصل،
والتوقف ،وتغيري النربات الصوتية حني القراءة ،ويشبهها بعض الباحثني حبركات اليد أو تعبري الوجه حني
الكالم ،وإبش��ارات امل��رور ،فهي تنظم عملية القراءة ،وال بد من االهتمام هبا لتحقيق االتصال الفكري
بني الكاتب والقارئ ،وكأن الكاتب يصطحب القارئ شعوراً وحساً فيعلمه أنه يستفهم هنا ،ويتعجب
هناك ،ويستفهم متعجباً يف هذه العبارة ،ويتابع حديثه على طوله ،ويفسر له هنا ما غمض ،وينقل له
كالم غريه بنصه ،ويستغين عن بعض كالم غريه ،فيشري اىل ذلك ويعلل هنا اىل غري ذلك من مشاعر
وأحاسيس ال ترتجم ابأللفاظ اللغوية فتقوم عالمات الرتقيم هبذه املهمة ،فتفصح عن غرض الكاتب،
وترشد القارئ ،وتعينه على الفهم والتأثري بعواطف الكاتب ،وانفعاالته وتصحبه بشعوره وأحاسيسه ،وأهم
هذه العالمات هي:
1 .1الفاصلة أو الفارزة  ،ورمزها ( )،ويوقف عندها القارئ وقوفاً يسرياً جداً ،وتكون بعد املنادى،
وبني اجلملة وشبه اجلملة ،وبني اجلملة القصرية واملتصلة املعىن ،وبني املعطوف واملعطوف
عليه ،وبني أنواع الشيء وأقسامه ،وبني مجلتني مرتبطتني لفظاً ومعىن ،وبني الفاظ البدل ،وبني
اسم املؤلف ،وبعد لقبه واسم املؤلف وعنوان الكتاب ،ورقم الطبعة واسم احملقق أو املرتجم،
ودار النشر وسنة النشر.
 2 .2الفاصلة املنقوطة ،ورمزها (؛) ويقف عندها القارئ وقوفاً يسرياً أيضاً ،وتكون بني اجلملة
معىن
وسببها ،بني مجلة الصلة وسببها ،وبني اجلمل املعطوفة ،وبني اجلملتني اللتني ارتبطتا ً
ال إع�راابً ،وقبل املفردات املعطوفة اليت بينها مقارنة أو تقسيم ،وبني مصدر أو مرجعني يف
اهلامش مبعىن (كذلك).
3 .3ع�لام��ة االس�ت�ف�ه��ام ورم��زه��ا (؟) وت��وض��ع يف آخ��ر ال�ك�لام املستفهم عنه س �واء أك��ان��ت أداة
االستفهام امساً أم حرفاً.
4 .4عالمة التعجب ،ورمزها (!) :وتوضع يف هناية اجلملة وحتمل اتثرياً أو انفعاالً ما ،ورمبا حزانً
أو فرحاً  ،أو إغراءً أو استغاثة أو حتذيراً ...
5 .5عالمة االستفهام التعجيب ،ورمزها (؟!) وتوضع يف آخر اجلملة وجيمع بني عالمة االستفهام
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وعالمة التعجب ،ويقصد هبا االستفهام التعجيب ،وليس فقط االستفهام احلقيقي.
6 .6عالمة النقطة ،ورمزها ( :).ويقف عندها القارى وقوفاً اتماً ،فتكون هناية اجلملة والكالم التام
املعىن ،ويف هناية كل فقرة اتمة املعىن.
7 .7النقطتان الرئيستان ،ورمزمها ( ):وتكوانن بعد األلفاظ اليت يراد تعريفها ،قبل االمثلة ،بني
الشيء وأقسامه  ،وبعد القول ومشتاقته ،وقبل كالم يفصل جممل ،وقبل اجململ بعد التفصيل،
وبعد اسم املرتجم أو احملقق للكتاب.
8 .8عالمة التخصيص او االقتباس  ،ورمزها (" ") وتوضع بني النصوص وال��رواايت اإلخبارية
املقتبسة ،واألخبار املنقولة من األشخاص يف التأريخ احلديث من غري تدخل الباحث.
9 .9عالمة القوسني ،ورمزمها ( ) :وتوضع بني اجلملة االعرتاضية اليت وجودها أو رفعها ال يؤثر،
ويكثر استخدامها يف ال�ت��أري��خ اإلس�لام��ي لغرض ال�ترض��ي وال��دع��اء ،ويف البحوث التأرخيية
عموماً؛ لغرض وض��ع مصدر أو مصادر التعريف أو التوضيح أو االح��ال��ة على األشكال
واملالحق ،وبني التواريخ واألرق��ام وسنوات األحداث والوفيات ،ولتفسري أأللفاظ الغامضة،
أو اليت يراد حتريكها كتابة.
1010ال�ش��رط��ة أو ال��وص�ل��ة ،ورم��زه��ا (  :) -وت��وض��ع ح�ين ق��ول الشخص يف ب��داي��ة ال�س�ط��ر ،وبني
الصفحات يف اهلامش؛ لتعطي معىن (إىل) ،وتوضع بني ركين الكالم اذا طال األول على
الثاين ،بني الرقم واملعدود.
 1111عالمة احلذف ،ورمزها ( )...وتوضع الكتفاء ببعض املطلوب ،ولعدم احلاجة إىل ما قبله وما
بعده ،أو حياءً من ذكرة ،أو لعدم األكثار؛ ألنه مفهوم من سياق الكالم أو لعدم احلاجة،
أو للتدخل على الكالم املنصص و غري املنصص.
1212عالمة التتابع ،ورمزها (=) :،وتستخدم يف اهلوامش عاد ًة ،وتوضع يف آخر الصفحة يساراً ويف
أول الصفحة التالية مييناً ،داللة على أن الكالم مل ِ
ينته.
1313هناك عالمات اندراً ما يتم استخدامها يف البحوث التأرخيية مثل القوسني املزهرين { }
ويستخدمان ابلرسم القرآين حلصر اآلايت القرآنية.
الثالث والعشرون :قائمة تصويب األخطاء
هي جمموعة من اإلج�راءات اليت ميارسها الباحث ،اليت تتضمن األخطاء ال�واردة يف الرسالة أو
األطروحة كمثال على ذلك (األخطاء اإلمالئية والطباعية ،وعدم تناسق الصفحات ،واملعلومات الواردة
سهواً) ،وهذه األخطاء حتدد من لدن الباحث من خالل قراءة الدراسة بشكل متمعن ومركز ،اليت ميكن
معاجلتها حىت تعطي مؤشراً أبنك طالب موضوعي مبعرفتك للمشكالت اليت ميكن أن تؤثر على حبثك
العلمي ،وذلك بوضع األخطاء وتصحيحها بقائمة تسمى (تصويب األخطاء) وتوزع على جلنة املناقشة
43

مركز البيان للدراسات والتخطيط

قبل ( )10أايم من يوم املناقشة؛ وذلك لوضع اللمسات التصحيحية لألخطاء املكتشفة ،وعلى النحو
اآليت:

أمنوذج جترييب من قائمة تصحيح األخطاء
ت

اخلطأ الوارد يف الدراسة

الصفحة والسطر

التصحيح

1
2
3
4
الرابع والعشرون :كتابة الدراسة املستقبلية ضمن البحث العلمي:

هي دراسات تستهدف حتديداً وحتليالً وتقومياً لكل التطورات املستقبلية يف حياة البشر
يف العامل أمجع ،وميكن أن توصف بطريقة عقالنية وموضوعية؛ ألهنا تفسح اجملال خللق اإلبداع
اإلنساين للتجارب العلمية؛ وهذا يعين أن الدراسات املستقبلية ال تصدر تنبؤات ،وال عالقة
هلا ابلغيبيات ،ولكن ميكن وصفها على أهنا اجتهاد علمي منظم حياول استكشاف العالقات
املستقبلية بني األشياء والنظم اإلنسانية الكلية والفرعية مع االستعداد هلا وحماولة التأثري فيها.
ميكن إجياز أنواع السيناريوهات املستقبلية على النحو اآليت:
 1.1متفائل.
 2.2حمايد.
 3.3متشائم.
إن تصنيف (مينسوات) الذي وضعه املستقبليون يف مجعيات املستقبليات الدوليةُّ ،
يعد من
أشهر التصنيفات اليت هتتدي هبا خمتلف املدارس يف الدراسات املستقبلية وهذه التصنيفات هي:
 1.1املستقبل املباشر :هو الذي يبدأ من اآلن ،وميتد من عام إىل عامني ،وميثل املستقبل
احلتمي الذي تنعدم جتاهه اخليارات؛ ألنه حمكوم عليه مبسرية املاضي وتراكماته.
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 2.2املستقبل القريب :هو الذي ميتد إىل مخسة أعوام مقبلة.
 3.3املستقبل متوسط املدى :ميتد من عام إىل مخسة أعوام مقبلة ،وميكن إىل حد كبري
تشكيل هذا املستقبل مبا يستجد اليوم من قرارات؛ ألن بذوره كامنة يف احلاضر املعاش.
 4.4املستقبل بعيد املدى :هو املستقبل الذي يتشابه مع سابقيه يف كون بذوره يف احلاضر،
إلاّ أنه خيتلف عنه يف صعوبة التحكم يف مساراته أو توجيه أحداثه.

 5.5املستقبل غري املنظور :هو الذي ميتد من اآلن إىل ما بعد مخسني عاماً قادمة ،وهذه
احلقب وضعها عامل احلاسوب املستقبلي (أريـال جوزيف).

اخلامس والعشرون :خامتة الدراسة والتوصيات:
يضيع جهد الباحث من الضروري أن يعرف
لكل فرد حق يف كتابة البحوث والدراسات ،وكي ال ُ
خطوات كتابة البحث العلمي ألن الطالب يف حاالت كثرية خيسر كثرياً من جهده؛ بسبب عدم معرفته
ابجلوانب الفنية التوظيفية إلعداد البحث سواءٌ أكانت اجلوانب الشكلية منها أم املوضوعية ،ويتضح ذلك
جلياً خالل املناقشة .
التوصيات
1 .1ض��رورة متابعة الطالب ل��ورش عمل املهتمة هبكذا مواضيع ألهن��ا تساهم يف مساعدته يف عملية
الكتابة على وفق منهجية علمية ،وتسهل على الطالب معرفة اخلطوات لكتابة البحث العلمي
بنحو نظري وعملي ،فهي أيسر وأوضح مما لو قرأها نظرايً مبفرده .
2 .2ض��رورة متابعة الطالب ألس�ت��اذه املشرف ابستمرار؛ لتلقي التوجيهات ،وتوضيح العقبات اليت
تواجهه ،ألن عدم متابعة املشرف ابستمرار قد يؤدي إىل خروج الطالب عن اخلطة املرسومة يف
الكتابة ،وابلتايل قد يطلب األستاذ املشرف على سبيل املثال العودة إىل بداية الفصل أحياانً مما
يؤدي إىل مضيعة الوقت.
3 .3على الطالب أن يهتم ببحثه بنح ٍو دقيق ،وعليه مراجعة الطباعة غري مرة قبل تقدميه ،ويفضل
االستعانه خببري يف اللغة العربية لتجاوز األخطاء اللغوية ،ألن األخطاء املطبعية واللغوية تساهم إىل
ٍّ
حد كبري يف تشويه البحث العلمي.
4 .4على الطالب أن ينظم وقته يف إعداد البحث ،ألن كثرياً من الطلبة بسبب عدم تنظيم الوقت قد
يضطرون إىل الكتابة بنح ٍو مستعجل كي يلحقوا ابلوقت املقرر هلم ويف ح��االت يرقن قيدهم؛
لذلك فإن إعداد جدول زمين للباحث يساهم يف إكمال البحث يف الوقت احملدد من جهة ومن
أي معلومة أو مصدر حبجة ضياع الوقت.
جهة أخرى ال يهمل الطالب َّ
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السادس والعشرون :املصادر املعتمدة يف الدراسة:
املصادر العربية .
 1 .1أ.د عبد الرمحن بدوي ،مناهج البحث العلمي.
 2 .2أ.د رايض عزيز هادي ،دليل البحث العلمي.
 3 .3أ.د انظم عبد الواحد جاسور ،موسوعة علم السياسة.
 4 .4أ.د حممد مجال الدين العلوي ،منهج البحث العلمي يف علم السياسة.
 5 .5أ.د كامل حسون القيم ،مناهج وأساليب كتابة البحث العلمي يف الدراسات اإلنسانية.
 6 .6أ.د جواد مطر املوسوي ،اهلوامش وضمان جودة البحث التأرخيي.
 7 .7أ.د.ع�ب��د الرمحن عبيد مصيقر ،الدليل املختصر يف كتابة البحث العلمي (الرتكيز على البحوث
امليدانية).
8 .8أ.د صاحل عباس الطائي ،طرائق ومقرتابت البحث العلمي يف العلوم السياسية.
9 .9د .خالد أمحد فرحان املنشداين ،د .رائد عبد هللا العبيدي ،منهاج البحث العلمي.
املصادر اإلجنليزية .

1-Emerald is a global publisher linking research and practice to the benefit
of society.

46

