دروس تقنيات البحث الدنة األولى-جحع مذتخك
أ.رابـــــــــــــــح بن خهية

"إن التأليف عمى سبعة أقدام ،ال يؤلف عالم وال عاقل إال فييا:
إما شيء لم يدبق إليو فيختخعو ،أو ناقص فيتمو ،أو مغمق
فيذخحو ،أو طهيل فيخترخه دون إخالل ،أو متفخق فيجمعو ،أو
مختمط فيختبو ،أو شيء أخطأ فيو صاحبو فيرمحو".
ابن حدم األنجلدي(456ه)

تقجيــــــــــــــــــــم:
سيجج الطالب في ىحه المطبهعة مجمهعة من الجروس المختبطة بتقنيات
البحث والممتدمة بمفخدات المادة المحجدة في عخض التكهين.
وهللا ولي التهفيق

1

رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خطة البحثالتهثيـــــــــــــــق /التيميــــــــــــــــــــــــــــــش-1رسم خطة البحث:
-1-1المقجمـــــــــــــــــــة:
السقجمة في البحث العمسي األكاديسي أنيا ّأكؿ ما يشطخ إليو القارغ عشجما يقع
تكسغ أىسية ّ
البحث بيغ يجيو ،بعج العشػاف  .فيي باإلضافة إلى الخاتسة التي ىي اإليجاز كالخبلصة التي
تعجاف مغ العتبات األساسية في البحث التي
تتزسغ الشتائج السيسة كالحاسسة في البحث ،كلحا ّ
خاصة أثشاء التحخيخ كالرياغة الشيائية لمبحث قبل
يشبغي أف يعشى بيا الباحث كيػلييسا عشاية
ّ
إخخاجو كتقجيسو لمسشاقذة أك لمبع كالشذخ.
كالػاقع أف كثي اخ مغ الباحثيغ كبخاصة شمبة الجكتػراه السبتجئيغ ال يأخحكف ىحه العتبات
البحثية مأخح الجج ،كمغ كاقع مشاقذتي لعجد مغ أشخكحات الساجدتيخ كالجكتػراه قج سجمت كثي اخ
مغ السبلحطات التي تخز السقجمة كتخز الخاتسة ،مبلحطات تتعمق باإلخبلؿ ببشاء السقجمة
كتغييب كثيخ مغ عشاصخىا كمقػمات بشيتيا السشرػص عمييا مشيجيا ،مسا يشتيي في الغالب إلى
فقجاف السقجمة ذلظ الػقع الخاص بيا عمى ذىغ القارغ كيدمبيا تمظ القػة كالقجرة في تقجيع صػرة
كيؤكج دمحم عثساف الخذت ىحه األىسية لمبجايات
كاضحة محكسة عغ البحث بكل تفاصيمو.
ّ
إف أىع االنصباعات التي تتخؾ أث اخ في ذىغ القارغ تتسثل في
كالشيايات ،برفة عامة ،إذ يقػؿّ " :
انصباعيغ اثشيغ :ىسا االنصباع األكؿ كاالنصباع األخيخ .كىحه سشة مغ سشغ العقل البذخؼ ال بج أف
يشتبو إلييا الباحث؛ األمخ الحؼ يدتمدـ مشو إعصاء أىسية قرػػ لسقجمة الخسالة كخاتستيا ،كأكؿ
كل فرل ،كأكؿ كآخخ جسمة في كل فقخة ،بل في أكؿ
فرل فييا كآخخ فرل ،كأكؿ كآخخ فقخة في ّ
()1

كمسة كآخخ كمسة مغ تكػيغ الجسمة الػاحجة".

كفي ىحه الػرقة سأتشاكؿ ،تحجيجا ،بشية(السقجمة) كما يشبغي أف تتػفخ عميو مغ عشاصخ كما
يمدـ مغ تختيب في تمظ العشاصخ حتى تحقق الغخض السقرػد مشيا ،ثع أختع بكمسة عغ بشية
 -1دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية ،ص.12 :
2

(الخاتسة) كقبل ذلظ أرػ أف أتحجث عغ السػضػع كصياغة العشػاف لرمتو الػثيقة بالسقجمة
كبالخاتسة عمى الدػاء .

مفاىيـــــــــــــــــــم:- 1البحث العممي
-2األطخوحة  /الخسالة الجامعية:
أوال :البحـــــــــــــــث العممـــــــــــــــــي:
يعخؼ جػدت الخكابي(البحث العمسي) بكػنو "محاكلة صادقة الكتذاؼ الحؿيقة بصخيقة
مشيجية كعخضيا بعج تقز دقيق كنقج عسيق عخضا يشع عغ ذكاء كفيع حتى يدتصيع الباحث أف
تقجـ اإلندانية".
يقجـ لمسعخفة لبشة ججيجة كيديع في ّ
ّ

()2

كيعخفو في مػضع آخخ بأنو ":التشقيب عغ الحؿيقة ابتغاء إعبلنيا دكف التقيج بجكافع الباحث

الذخرية أك الحاتية إال بسقجار ما يفيج في تمػيغ البحث بصابع الباحث كتفكيخه كيعصيو مغ ركحو
()3

التي تسيده مغ غيخه".

كيبجك أف دعامة البحث العمسي كامشة في مػضػعيتو كفي تجخده عغ كل ما ىػ ذاتي شمبا
لمحؿيقة(السػضػعية) كفقط.
يعخؼ العياشي دمحم حجكش األشخكحة بكػنيا "عبارة عغ دراسة مفرمة في مػضػع
مخرز ،كفق مشيج معيغ كضػابط بيجاغػجية ممدمة كأصػؿ عمسية متعارؼ عمييا ،كالغاية مغ
()4

ىحه الجراسة إغشاء الحقل السعخفي الحؼ تشتدب إليو".
ثانيا :األطخوحة  /الخسالة الجامعية:

 -2جػدت الخكابي :مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية ،دبمػـ ماجدتيخ ،دكتػراه ،دار مستاز
لمتأليف كالتخجػة كالشذخ ،دمذق ،سػرية ،ط1414 ،1 :ق1992-ـ ،ص.12:
 -3السخجع نفدو ،ص.11 :

-4العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس الجكتػراه ،تقشيات البحث

كضػابط الكتابة ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،ط ،2012 ،1 :ص.12 :
3

يعخؼ جػدت الخكابي الخسالة أك األشخكحة بأنيا ":البحث السترل الصػيل الحؼ يتعيجه
الباحث ليكذف لشا عغ حؿيقة مغ الحقائق مجعػمة بالبخاىيغ كاألسانيج ،كالخسالة تدسية أكاديسية
لسا ىػ معخكؼ بالفخندية  ، thèseكإف كاف لفع األشخكحة ىػ أكثخ قخبا لسعشى المفطة الفخندية
()5

ألف شخح الفكخة أك السػضػع كالبحث عغ حؿيقتو ىػ ما يخمي إليو كاتب األشخكحة".

كقج يختبط اسع األشخكحة ب البحث الحؼ يقجـ لمحرػؿ عمى درجة الجكتػراه ،بيشسا الخسالة لمبحث
الحؼ السخاد بو درجة الساجدتيخ ،ك(السحكخة) تدسية أخخػ لمبحث السقجـ لمحرػؿ عمى درجة
الميدانذ أك الساستخ-في نطاـ(ؿ .ـ .د).-
كبشاء عمى الغخض مغ كل بحث يتفاكت حجسو مغ درجة إلى أخخػ كيذتخط في بعزو ما
ال يذتخط في اآلخخ ،فتكػف السحكخة أقرخ مغ الخسالة كالخسالة أقرخ مغ األشخكحة التي يشبغي
أف نمسذ فييا الججيج كاإلضافة كالتسيد.
ككيفسا كاف شكل كحجع كمشدلة البحث العمسي فإف يترف بالتشطيع باعتباره نذاشا عقميا مشطسا
ناضسا لسجسػعة مغ الخصػات الستخابصة كالستكاممة ،كبالحخكية كالتججد باعتباره باحثا عغ تججيج
السعخفة تعجيبل كإضافة ،كبالتفديخية باعتباره مفد اخ لمطػاىخ ،كبالقابمية لمتعسيع باعتبار قابمية تعسيع
نتائجو كاالنتفاع مشيا عسميا كتصبيؿيا .كبالجسع بيغ الشطخؼ كالتصبيقي لكػنو يدتشج لبلشار الشطخؼ
()6

السديع في الفيع كفي اختبار الفخكض كجسع البيانات..

-1اختيـــــــــــــــــــار مهضهع البحث وصياغـــــة العنهان:
يعج "اختيار السػضػع كتحجيجه ،الخصػة االكلى في مخاحل إعجاد البحث العمسي ،كىحا
االختيار ليذ ميسة

يديخة ،بل تعج ىحه السخحمة مغ أشق السخاحل عمى الباحث ،كبخاصة

السبتجغ ،لسا يعتػره خبلليا مغ الحيخة كالتخدد ،كمخجع تمظ الحيخة إنسا ىػ رغبة الباحث في أف
يقجـ ججيجا في السجاؿ الحؼ يبحث ؼيو ،كفي أف يزيف إلى ما كتبو الدابقػف ،ما يجعل لبحثو
 -5جػدت الخكابي :مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية ،دبمػـ ماجدتيخ ،دكتػراه ،ص.18 :
-6خالج حامج :مشيجية البحث في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،جدػر لمشذخ كالتػزيع ،الجدائخ ،ط،3 :

1433ق 2012-ـ ،ص.85 :

4

ؾيسة عمسية ،بحيث يكػف عبلمة بارزة في مجالو ،ليشاؿ رضاؿ مغ يتشاكلو بالقخاءة ،كيحػز
تقجيخىع ،فإف أسػأ األخصاء في ىحا السجاؿ أف يختاؿ الباحث مػضػعا سبقو إليو آخخ ،كانتيى ؼيو
()7

إلى نتائج تحيط بأبعاد السػضػع".

كل باحث خبلؿ إنجاز البحػث العمسية السختمفة ،كلكغ الصالب ال يقف
كىحه الحاؿ قج عخفيا ّ

كحجه في ساحة البحث ،ؼبسعية السذخؼ الحؼ يحلل لو كثي اخ مغ الرعاب كيأخح بيجه كمسا تعثخ
ككبا ،فإذا كاف "اختيا ر السػضػع في األصل ىػ مغ ميسة الصالب ،كىػ نفدو السدؤكؿ عغ
اختياره ،كلكغ عمى األستاذ السذخؼ أف ياخح بيجه كيػجيو الػجية السبلئسة كيخشجه إلى الطخكؼ
السحيصة بسػضػعو ،فقج يكػف مػضػعا ال يدتحق الجراسة كبحؿ الجيج ؼيو ،أك قج يكػف مػضػعا
مصخكقا ،أك يكػف ال يكذف عغ حؿيقة أك ال يتبلءـ مع ما يتصمبو الخسالة الجامعية مغ كذف
كإبجاع ،لحا يجب عمى األستاذ السذخؼ أف يشاقر الصالب في كل ىحا كؼيسا اختاره مغ مػضػع أك
مػضػعات ليشتقي الرالح مشيا ،كقج يقتخح عميو مػضػعا إذا ما كجج في ذلظ فائجة".

()8

كقج اتزح ما الختيار السػضػع مغ أىسية كأف ال يجازؼ الصالب أك الباحث كيغامخ في اختيار
كتدجيل أؼ مػضػع كيفسا اتفق ،فبل بج عمى الصالب مغ الؿياـ بتقييع ذاتي لمسػضػع كلشفدو ،مغ
خبلؿ عجد مغ األسئمة ":أيسكغ ليحا السػضػع الحؼ اختختو أف يكػف مػضػع رسالة؟ كىل يدتحق
بحؿ الجيج ؼيو؟ كىل ىػ في حجكد شاقتي؟ بل ىل أحبو كأميل إليو؟ أـ أنشي أساؽ إليو سػقا ألنشي
إنسا أرغب في الحرػؿ عمى الذيادة أكثخ مسا أرغب في أف أقجـ لمشاس أث اخ يذفي رغبتي كيسج
()9

السعخفة بحؿيقة ججية؟".

كعمى قجر اإلجابة بالشفي كاإليجاب يتأكج استعجاد الصالب لئلؾباؿ عمى مػضػع أك
االنرخاؼ عشو إلى غيخه مغ السػضػعات الرالحة لمبحث كالججيخة ببحؿ الجيج فييا.
-7يشطخ :دمحم عمي عبج الكخيع الخديشي كشمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،دار اليجػ ،عيغ مميمة،

الجدائخ(،د ،ط) ،2010 ،ص.278:
ص.211 :

 -8جػدت الخكابي :مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية ،دبمػـ ماجدتيخ ،دكتػراه ،دار مستاز

لمتأليف كالتخجػة كالشذخ ،دمذق ،سػرية ،ط1414 ،1 :ق1992-ـ ،ص.25:
-9السخجع نفدو ،ص.26 :

5

ىحه أسئمة ذاتية ،كىشاؾ أخخػ مػضػعية

تتعمق بالػسائل السعيشة عمى البحث ،كفي

مقجمتيا السرادر كالسخاجع ،ؼيدأؿ الصالب عغ مادة البحث ىل متػفخة كيسكغ الػصػؿ إلييا كإلى
مطانيا مغ السرادر كالس اخجع ،أـ أف األمخ غيخ ذلظ ،عمى األقل في ىحه السخحمة .كالسادة
الستػفخة ىل تخقى إلى إنجاز بحث ،أـ أنو يسكغ االستفادة مشيا في تحخيخ مقاؿ عمسي في
السػضػع..؟
فالسػضػعات تختمف فسشيا ما تػجج لو مادة كفيخ تديل الكثيخ عمى الباحث كمشيا ما مادتو
شحيحة كعديدة قج تشفق معيا االكقات ال يرل الباحث إلى شاف ذؼ باؿ.
كندتثشي مغ ذلظ بعس السػضػعات ،فػ"ىشاؾ مػضػعات قميمة السخاجع كالسرادر في
األصل كمادتيا تكع في ذاتيا ،كأف يكػف السػضػع بحثا عغ شاعخ مغسػر عميشا اف نجسع ديػانو
السبعثخ ىشا كىشاؾ كاف ندتشبط مشو تاريخ حياتو كخرائز شعخه كعبلقتو بعرخه ،في مثل ىحه
الحاؿ يكػف السػضػع مفيجا كلكغ البحث ؼيو يقتزي مقجرة كعسقا تختمف عغ تمظ السقجرة التي
()10

يتصمبيا السػضػع ذك السرادر كالسخاجع الكثيخة".

-2اخيار المهضهع بين الطالب والمذخف والييئة المنتمى إلييا:
نشبو ىشا إلى اختيار السػضػع ال يكػف دائسا مغ شخؼ الباحث ،ففي أحياف كثيخة قج يتجخل
األستاذ السذخؼ في اختيار السػضػع كيقتخح عمى شالبو مػضػعات معيشة ليختار مغ بيشيا
مػضػعا ،كىساؾ ىيئات عمسية قج تفخض مػضػعات بعيشيا عمى الصمبة لمكتابة ؼيو انصبلقا مغ
تخررات التكػيشات السقتخحة أك ت حجد ليع محاكر يشبغي أف تشجرج السػضػعات ضسشيا.
كال نخػ في ذلظ ضيخا ،ماداـ االختيار يشبشي عمى أسذ عمسي كال يكػف فخضا مفخكضا
عمى الصالب دكف مخاعاة لخغبتو كميػلو كاستعجاداتو كتػجياتو العمسية ،كأف تتاح الفخصة الكاؼية
لمصالب لسشاقذة مذخفو في السػضػع بقرج محاكلة استيعابو كاإلحاشة بكل أبعاده كأسئمتو.
كنؤكج عمى فتح قشاة حػار كمج جدخ تػاصل بيغ الصالب كاألستاذ السذخؼ في القزايا
السختبصة بسػضػع البحث ،كعمى" الصالب أف يجرؾ ذلظ كأال يتغاض عغ دكافعو الذخرية كأال
-10السخجع نفدو ،ص.26 :
6

يدجو أحيانا
يدجؿ الدتار حػؿ ما يحب كيخضى .كعمى األستاذ السذخؼ أف يفيع نفدية شالبو كأال ّ

ؼيسا ال يحب ،بل عمى الصالب أف يكذف عغ نفدو كيرارح ذاتو كسا يرارح مذخفو ،كىحه

السرارحة يجب أف تكػف صحيحة كاقعية دؾيقة حتى يدتصيع الصالب أف يرل إلى شاشئ الختاـ
()11

في عسمو العمسي بشجاح كشسأنيشة".

كىحا التفاعل اإليجابي كالبشاء بي الصالب كالسذخؼ يديع في خجمة البحث العمسي كيجفعو
إلى تحقيق كثيخ مغ الشتائج السيسة فزبل عغ تجاكز العؿبات كتحليل السراعب شيمة فتخة إنجاز
البحث العمسي.

 -3شــــــــــــــتخوط اختيـــــــــــــــار مهضهع البحث:
نتداءؿ ،اآلف ،عغ الذخكط التي بسػجبيا يختار الباحث أك الصالب مػضػعو ،كىي ببل
شظ شخكط متشػعة كتأخح في الحدباف عجة اعتبارات ،أىسا ما يتعمق بالباحث كما يتعمق بالبحث:

-1-3شخوط تتعمق بالباحث:
-1-1-3االستعجاد والقجرة الحاتية والتكهين العممي:
فالباحث يستمظ "قجرات ذاتية كميػال نحػ بعس السػاضيع ،نط اخ ألف لو ميارات كمعخفة بيحه
السػاضيع ،أك أنو يخػ بأنيا ججيخة بالبحث كالجراسة ،مسا يجعل لجيو االستعجاد الشفدي لمبحث فييا
()12

مغ أجل إضيار تمظ القجرات".

كمعشى ذلظ كسا يػضح دمحم عثساف الخذت":أف يقػـ الباحث بشػع مغ االستبصاف الجاخمي
لتكػيشو العمسي كالفكخؼ :محاكال الػقػؼ عمى القزايا كالسذاكل التي تثيخ شغفو العمسي كتحفده إلى
البحث كالجراسة .كال ريب أف الرعػبات كالسذاكل التي صادؼ الباحث في حياتو سػاء كانت
عسمية أك نطخية ،تجفعو غالبا إلى محاكلة إيجاد حمػؿ ليا .كىشا يكػف الجافع الخاص كالحساس
()13

الحاتي نبعا ؼياضا يسجه بصاقة دافعة إلى العسل الستػاصل الخبلؽ".
-11السخجع نفدو ،ص.27 :

 -12خالج حامج :مشيجية البحث في العمػـ ،ص.92 :

-13دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية ،ص.12 :
7

كنزيف إلى ذلظ أف عمى الباحث أف يزع إمكاناتو السادية كالسالية في الحداب ألف
بعس السػضػعات تتصّمب مراريف لمتشقل كالدفخ كما إلى ذلظ مغ احتياج إلى الشدخ كالترػيخ
كربسا حتى التجريب كالتكػيغ كالتعمع أحيانا.
كعل العسػـ ،كمغ الزخكرؼ أف يكػف السػضػع السختار مغ السػضػعات التي تجخل في دائخة
اىتسامات الباحث ،ألنو سيقزي معو كقتا ليذ بالقميل ،كال بج أف يشذأ نػع مغ الذغف العمسي بيغ
الباحث كمػضػعو ،كإال كاف مريخىسا االنفراؿ.

-2-1-3مخاعاة التخرص

العممي :كمعشى ذلظ أف "يختار الباحث مػضػع بحثو في

نصاؽ تخررو العمسي بػجو عاـ أك في أحج فخكعو تخررو .فعامل تخرز الباحث العمسي
()14

معيار أساسي في اختيار السػضػع".

كمسا يمحق بالتخرز العمسي أف يكػف الباحث قجا ار عمى التعامل مع السخاجع
الستخررة كلػ كانت بغ يخ المغة الػششية ،مسا يزصخه إلى تعمع كإتقاف لغة أجشبية كاحجة عمى
األقل ،ؼبعس التخررات كالسعارؼ قج عخفت تصػ ار ىائبل بمغات غيخ المغة الػششية.

-2-3شخوط تتعمق بالبحث:
التعخف إلى المهضهع وتكهين صهرة عنو:كيكػف عشو صػرة مكتسمة
يشبغي عمى الباحث أف يتعخؼ إلى مػضػعو كإلى تفاصيمو
ّ
السبلمح كالقدسات ،مغ بجئو إلى نيايتو ،كإلى كل التفاصيل السذتسل عمييا مغ قزايا كإشكاالت
كمدائل تعكديا العشاكيغ الفخعية لمسػضػع .كقج يداعج عمى ذلظ أف يقػـ الباحث بقخاءة كل ما
كتب عغ السػضػع مغ دراسات سابقة ،أك ما يشجرج في تخررو ،كأف يصمع عمى بعس السقاالت
الػاردة في الجكريات كالسجبلت أك الخسائل كما إلى ذلظ .كال شظ أف تمظ القخاءة تعيشو في ضبط
خصة البحث ضبصا عمسيا كمشصؿيا كصياغة إشكاالتو بكل كضػح كدقة.

-جــــــــــــــــــــّجة البحث

 -14خالج حامج :مشيجية البحث العمسي ،ص.92 :
8

يشبغي أف تكػف لمبحث ؾيسة عمسية مزافة مشتطخة مشو كمختبصة بتخررو ،كغيخمدبػقة ،كىحا يتصمب أف يكػف السػضػع ججيجا لع يدبق بحثو كميا أك جدئيا ،ك"تتججد ججة
السػضػع عمى أساس مجسػعة مغ السعاييخ ،مشيا:
الكذف عغ جانب محجػب مغ الحؿيقة.تقجيع تفديخ ججيج.ترحيح خصأ عمسي.إكساؿ جانب ما ما يداؿ ناقرا.تعجيل رؤية معكػسة.شخح أمخ غامس مبيع.التأليف بيغ أمػر مذتتة.جسع كتشطيع نطخيات متفخقة يفيج جسعيا كتشديقيا في إعصاء رؤية ججيجة لسػضػع ما.أف يكػف السػضػع لع يتع تشاكلو بمغة الباحث الػششية ،كأف يكػف قج تع معالجتو بالمغة االنجميديةمثبل كلكغ حتى اآلف لع يتع معالجتو بالمغة العخبية.
كأفزل أنػاع البحػث عمى اإلشبلؽ ىػ الحؼ يحل أك يداىع في حل مذكمة عسمية أك فكخية
()15

تسذ الػاقع السعاصخ أك السدتقبميي لمباحث".

تهّفخ مخاجع البحث وتنهعيا:تػّفخ مرادر البحث كمخاجعو عامل مداعج في سيخ البحث كنجاحو ،كيجب عمى الباحث"
أف يصسئغ إلى إمكانية الحرػؿ عمى كل ما يحتاج إليو مغ مرادر كمخاجع ،عغ شخيق الذخاء،
()16

أ ك االستعارة ،أك الترػيخ ،أك االشبلع الجاخمي في السكتبات السعشية".

-15دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية ،ص.13 :
-16السخجع نفدو ،ص.13 :
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كمغ الػاجب أف يعصي الباحث األكلػية لمسخاجع الحجيثة في السػضػع السدايخة لمتصػر
العمسي كالسػاكبة لسدتججات البحث العمسي ،فسثل ىحه السخاجع تزع الباحث عشج آخخ حمقة انتيى
إلييا البحث في مػضػعو أك في القزايا القخيبة كالسحاذية لو.
كعميو أف يعخؼ إمكانيات السكتبات التي يتخدد عميييا كالسخاكد العمسية السختمفة ،كربسا حتى
ما يستمكو بعس أساتحتو كزمبلئو في مكتباتيع الخاصة ،كشخيق ذلظ التقخب إلييع كسؤاليع.

الفائجة العممية والعممية لمبحث:فالبحث أيا كاف يحسل كييجؼ إلى تحقيق فػائج عمسية كعسمية ،نطخية كتصبيؿية ،تعػد بالشفع
عمى الباحثيغ كعمى السجتسع كعمى اإلندانية .كلحا "يجب أف يكػف السػضػع الحؼ فكخ الباحث في
اختياره كالكتاب ة ؼيو ذا ؾيسة عمسية نطخية أك عسمية ،يدتحق ما يبحؿ ؼيو مغ أجل ىحه اإلضافة،
كىحا يدتجعي أف يتبيغ الباحث ىجفو مغ البحث ،مشح أف يقع عميو اختياره ،ؼيقػـ بإيزاح بعس
الشقاط الغامزة أك يخدـ بعس الفجػات بيغ السعمػمات اك الحقائق ؼيجعميا تتدمدل عمى نحػ
()17

شبعي ،مسا يديل فيسيا ،كبالتالي يشاؿ قبػؿ القخاء كيحػز رضاىع"..

وجهد مادة عممية لممهضهع:عمى الباحث أف يشتبو أف لسػضػعو مادة كاؼية ككاؼية لتأشيخ بحثو بالرػرة السقبػلة
كالسصمػبة ،فمػ تكػف ىحه السادة ناقرة فديكػف عخضة لتغييخ السػضػع بعج أف بحؿ ؼيو جيجا
كاستغخؽ كقتا ،أك يكػف أماـ اختيار آخخ لكشو مؤذ لمبحث كمزعف لو ،فقج يمجأ إلى تحخيخ
فرػؿ ال صمة ليا بسػضػعو مباشخة  ،أك يسيل إلى إشالة الفرػؿ الشطخية أك إضافة مباحث ال
تخجـ السػضػع .كقج يكػف ليحا أثخ عمى تػازف الفرػؿ كاندجاميا.
تحجيج المهضهع بجقة: -17دمحم عمي عبج الكخيع الخديشي  ،شمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،دار اليجػ ،عيغ مميمة،
الجدائخ(،د ،ط) ،2010 ،ص.278:
ص.218:
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كنؤكج عميو ،فتحجيج مػضػع
لقج أخخنا ىحا الذخط رغع أىسيتو الذجيجة إلى ىحا السػضع لشختع بو ّ
البحث يديل كثي اخ مغ السذكبلت كيشدف كثي اخ مغ السراعب ،ألف تحجيج السػضػع كتخريرو
بسدألة معيشة كقزية محجدة يشأػ بو عغ العسػمية غيخ السخغػب فييا في األبحاث األكاديسية،
فػ"السػضػعات العامة ال ترمح لمبحث العمسي .كإف كاف مغ السسكغ تشاكليا فيحا فقط في نقاط
الكتب ال الخسائل األكاديسية .فقج اصصمح أىل البحث العمسي مشح أمج عمى حتسية أف يكػف
مػضػع البحث في نقصة محجدة ججا ،ثع التعسق بيا كالحفخ فييا حتى أقرى مجػ ،كمغ األمػر
الذائعة أف نخػ كثي اخ مغ الباحثيغ السبتجئيغ يقعػف في ((فخ

))

مػضػعات شجيجة العسػمية ،متشػعة
()18

اآلفاؽ .كيعجد البعس مشيع عمى التػصل إلى مػضػع محجد".

كفي ىحا السزسار يقػؿ العياشي دمحم حجكش" :إف اختيار الصالب لسػضػع سبقت دراستو
كمعالجتو مغ قبل باحثيغ آخخيغ يعج مؤشخ فذل ،كنحيخ شؤـ مشح الػىمة األكلى .كسا أف اقتخاح
مػضػع كاسع عخيس يعج اختيا ار غيخ مػفق ،ألف مثل ىحا السػضػع مغ شأنو أف يدج بالباحث
في متاىات ال نعخؼ مجاىا ،كأف يفزي بو إلى نتائج متيافتة كغيخ دؾيقة ،كستتدع دراستو-ال
محالة-باألفؿية كضعف التسييد( )...لحا كجب اختيار مػضػع محجد تديل محاصختو كتشاكلو كفق
()19

خصة مزبػشة كمشيج معمػـ".

 -3-3شخوط تتعمق بالييئة العممية:
مغ السعمػـ أف السػضػعات التي تشجد ىي رسائل عمسية كأشخكحات أكاديسية ،كىحه تتع
سجل مػضػعو
في إشار الييئات العمسية كاإلدارية كالسؤسدتية التي يشتدب إلييا الباحث أك التي ّ
في إحجػ أقداميا أك كمياتيا كمعاىجىا ،كقج تكػف ىحه الييئات مجارس عميا كمخاكد بحث كششية
أك دكلية.

 -18دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية ، ،ص.14 :

-19العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس الجكتػراه ،تقشيات البحث

كضػابط الكتابة ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،ط ،2012 ،1 :ص.13 :
11

كىحه الييئات كالسؤسدات تشطع سيخىا اإلدارؼ كالعمسي قػانيغ كقػاعج كلػائح كتحت كصاية
مجالذ كلجاف عمسية ،كتكػيشات خاصة ،كمعشى ذلظ أنيا ال تدسح كال تقبل بتدجيل سػػ
السػضػعات التي تخجـ استخاتيجيتيا البحثية ،كال تقبل أؼ مػضػع.
كمغ ناحية ىي تحجد فتخات كآجاؿ إلنجاز السػضػعات السدجمة كإال تعخض أصحابيا إلى
اإلقراء كاإللغاء  ،كعميو فإف الباحث مصمػب مشو أف يخاعي ذلظ كأف يحتخـ تمظ اآلجاؿ السحجدة
كأف يكيف مػضػعو كفقيا.
كمغ ناحية ثانية عمى الباحث أف يعخؼ اإلمكانات السختمفة التي تستمكيا تمظ السؤسدات
كالػسائل الستشػعة التي تزعيا في خجمة الباحثيغ كالصمبة ،كالجراية بكل ذلظ تسشح الفخصة لمباحث
الختيار السػضػعات السشدجسة مع إمكانات السؤسدة ككسائميا .كبخاصة في بعس الفخكع
العمسية.

-4عنهان البحث وصياغتو:
مغ الذخكط السشرػص عمييا في صياغة عمسية لمعشػاف باعتباره أكثخ تحجيجا مغ السػضػع
ذاتو ،فيػ يتزسغ الكمسات السفاتيح التي تعكذ السحاكر األساسية في البحث ،كيذتخط ؼيو أف
يكػف":
-1متدسا بالجقة الستشاـية في الجاللة عمى السػضػع.
-2كاضحا تساـ الػضػح في داللتو عمى محتػػ البحث ،بعيجا عغ الغسػض كاإلبياـ.
-3شامبل لمسادة العمسية التي سيتشاكليا ،مدتػعبا لكل جدئياتيا كتفاصيميا.
-4قػيا ذا تأثيخ في القارغ ،ؼيحفده عمى قخاءة البحث.
-5قري اخ بقجر اإلمكاف ،حشى يذعخ القارغ بسا يتع بو الباحث مغ تخكيد ،كبعج عغ الذط
كاإلسفاؼ.
-6مستعا كجحابا ،ذا أثخ في القارغ ،بحيث يقبل عميو مأخػذا بالعشػاف كجاذبيتو.
-7أال يكػف متكمفا في عبارتو مغ حيث المفع ،أك الرشعة الكبلمية ،فبل يتكمف بإخخاجو مدجػعا،
()20

كإال بإخخاجو بألفاظ غخيبة.

 -20دمحم عمي عبج الكخيع الخديشيي ،شمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،ص.222 :
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 -5مقجمة البحث:
لقج سبقت اإلشارة إلى أىسية السقجمة في البحث األكاديسي بػصفيا عتبة البجاية كمؿياس
تقييع الباحث  ،إذ تكذف عغ كثيخ مغ الجػانب الستعمقة بالباحث كالبحث ،كاإلخبلؿ بيا كنقز
االىتساـ بتحخيخىا كتختيب عشاصخىا يتخؾ انصباعا سيئا عمى كمييسا ،كالعكذ صحيح إذ اإلجادة
ؼيو يتخؾ أث اخ إيجابيا كرضا كقبػال لجػ القخاء أك لجػ لجشة السشاقذة.
كعمى الباحث أف يخرز ليا كقتا كاؼيا لكتابتيا كلسخاجعتيا لغة كأسمػبا كمزسػنا
كتدمدبل كاستيفاء لسقػماتيا ككضػحا كاتداقا كاندجاما ،كال يشبغي أف يغيب عغ بالو أنو محظ
اختبار أشخكحتو فإما أف ترخؼ إلى قخاءة البحث كامبل أك ترخؼ عغ قخاءتو .ك"ال يعشي أبجا
أنيا تخمػ مغ بعس الخرػصيات التي يتسيد بيا كل باحث ،ألنيا تعكذ قجراتو العمسية
()21

كالسشيجية كالكيؽية التي سيتشاكؿ بيا مػضػعو"..

فسا ىي السقجمة؟ في كاقع األمخ نجج في كتب السشيجيات سػاء تمظ التي تشاكلت مشيجية
البحث العمسي أك مشيجية البحث األدبي ،تحجيجا تعخيفات متبايشة لمسقجمة مغ كاتب إلى آخخ،
نقجـ بعزا مشيا لمصالب:
كيدتحدغ أف ّ

تعخيف المقجمة:يخػ كل مغ الخديشي كعبػد أف السقجمة "عبارة عغ رسع لمسعالع الخئيدة لمبحث في صػرتو
الشيائية ،مغ تحجيج لسػضػعو ،كبياف لؤلسباب الجاعية إلى البحث ؼيو ،كعخض لخصتو ،ككصف
()22

لصخيقة بحثو إلى غيخ ذلظ مسا يشبغي كضعو في السقجمة".

 -21خالج حامج :مشيجية البحث العمسي ،ص.101 :

 -22يشطخ :دمحم عمي عبج الكخيع الخديشي ،شمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،دار اليجػ ،عيغ مميمة،
الجدائخ(،د ،ط) ،2010 ،ص،278:

ص.227 :
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كيخػ جػدت الخكابي أف السقجمة تكػف عادة" تحجيجا لمسػضػع كعخضا مختر اخ لو مع بياف
أىسيتو كمطاىخه ككصف ما اعتسج عميو الباحث مغ مرادر كمخاجع ىامة مع إشارة إلى البحػث
الدابقة في السػضػع ذاتو كذكخ الرعاب التي اعتخضتو".

()23

كيخػ خالج حامج أف السقجمة ىي" األرضية األكلية لمسػضػع ،كتتزسغ السحاكر األساسية لمبحث
كالبؤرة التي يتسحػر حػليا مغ حيث أميتو كأىجافو...مع العمع أف السقجمة األكلية ليدت ىي
()24

السقجمة الشيائية التي تكتب بعج إنجاز البحث"..

أف مقجمة البحث ىي ":أكؿ ما تقخؤه المجشة العمسية التي تشاقر
كيخػ العياشي دمحم حجكش ّ

األشخكحة ،لحا كجب أف تكتب عمى ميل كبأناة كبمغة مذخقة كسميسة مغ األخصاء ،كبأسمػب عحب
()25

متساسظ البشاء".

تذتخؾ التعخيفات الستقجمة في تبياف أىسية السقجمة كضخكرة االىتساـ بيا ،كفي كػنيا رسسا لسعالع
البحث أك أرضية أكلية لو أك عخضا مختر اخ لو ،كلسحاكره األساسية.،
يحخر كيكتب حػؿ البحث ،رغع أكؿ ما يترجر البحث معخفا بو
ّ
كتؤكج عمى اعتبارىا آخخ ما ّ
()26

كبأحػالو ،كأكؿ ما تقخؤه المجشة السشاقذة ،كىي" تتحجث عغ شيء تع إنجازه بالفعل"

كتخكد بعس التعخيفات عمى مكػنات السقجمة كالعشاصخ السذخكط تػاججىا فييا ،الباحث بيغ
السقجمة كخصة البحث ،فالخصة تػجج قبل السقجمة كيتع االتفاؽ عمييا بيغ السذخؼ كالصالب ،كىي
قابمة لمتغييخ كالتعجيل في كل مخحمة مغ مخاحل البحث كبحدب الصػارغ البحثية كما يعغ لمباحث
مغ قزايا ذات أىسية يجب أف تثبت كأخخػ عجيسة الججكػ يشبغي ححفيا.

المخاجع:
-

دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية.

 -23 -23جػدت الخكابي :مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية ،دبمػـ ماجدتيخ ،دكتػراه ،ص.34 :
-24خالج حامج :مشيجية البحث العمسي ،ص101 :

-25-25 -25العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس الجكتػراه ،تقشيات
البحث كضػابط الكتابة ،ص.71 :

-26دمحم عثساف الخذت ،ص.70 :
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-

جػدت الخكابي :مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية ،دبمػـ ماجدتيخ ،دكتػراه ،دار

مستاز لمتأليف كالتخجػة كالشذخ ،دمذق ،سػرية ،ط1414 ،1 :ق1992-ـ.
 العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس الجكتػراه،تقشيات البحث كضػابط الكتابة ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،ط.2012 ،1 :
خالج حامج :مشيجية البحث في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،جدػر لمشذخ كالتػزيع ،الجدائخ ،ط:1433 ،3ق 2012-ـ.
-

دمحم عمي عبج الكخيع الخديشي كشمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،دار اليجػ ،عيغ

مميمة ،الجدائخ(،د ،ط).2010 ،
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التهثيق والتيميش العممي في البحهث االكاديمية
تتشاكؿ السحاضخة مػضػع اليامر كأىسيتو في البحث األكاديسي كالجامعي ،كتبدط القػؿ
في كل مغ اليامر كالحاشية كتكذف الفخؽ بيشيسا ،كتعخفيسا ،كتحاكؿ أف تحيط بكل كضائفيسا
كميساتيسا كأغخاضيسا ،كسا تعخض إلى شخيقة التيسير ككيفيتو كمػاضعو ،كتؤكج عمى ما يشبغي
أف يػليو الباحث مغ عشاية لميامر حتى ال يثقل متغ بحثو كيتجشب اإلخبلؿ بالتدمذ السشصقي
لسباحثو كقزاياه كأفكاره مغ خبلؿ االستعانة باليامر لسشاقذة السعمػمات ...التي ال يكػف مكاف
عخضيا ىػ الستغ ،كاستغبللو إلبجاء الخأؼ ككجية الشطخ كالتعميق كالذخح كغيخ ذلظ ...كتػضح
الػرقة الفائجة مغ اليػامر فبل يحخـ القارغ مغ معمػمات ؾيسة تعدز مغ ججكػ البحث كججارتو.

مقجمة:
دكنسا شظ ،فإف ؾيسة البحث العمسي االكاديسي تخجع أساسا ،كمغ جانب ميع ،إلى الصخيقة
العمسية التي يدمكيا الباحث في تػثيق مرادره كمخاجعو ،عمى اختبلؼ السرادر كالسخاجع
كاتداعيا إلى الكتب كالقػاميذ كالسجبلت...كحتى السػاقع االلكتخكنية التي أصبحت ضخكرية ججا
في بعس السػضػعات ،بعج التصػر الدخيع كاليائل في مجاؿ التكشػلػجيا كاالنتخنت.
كمغ جانب ثاف ،فإف تمظ الؿيسة تتأكج الرتباشيا بقزية األمانة العمسية التي ال يشبغي
اإلخبلؿ بيا أك التياكف في تحؿيقيا ،ألف مجانبتيا يؤدؼ حتسا إلى ما يعخؼ بالدخقة العمسية ،كذلظ
ما يشدف البحث أك األشخكحة بخمتيا ،كيشدع الثقة بيغ الباحث كمذخفو كقارئو ،كالييئة العمسية التي
إف الحخص عمى سسعة
السقخرة في ىحا السػضػعّ .
يشتدب إليو ،فزبل عغ تعخضو إلى العقػبات ّ
البحث كا لباحث مغ األخبلؾيات الػاجب االلتداـ بيا ،كاالمتثاؿ ليا.

إف تقجيع بحث عمسي أكاديسي ال غبار عميو يفخض عميشا معخفة الصخيقة العمسية في تػضيف
السرجر كالسخجع سػاء في اليامر-كه كمػضػع كرقتشا -أـ في بشاء قائسة كالئحة بالسرادر
كالسخاجع السدتفاد مشيا في إنجاز البحث.

16

-1المرجر والمخجع:
نقجـ مبلحطة
كقبل الذخكع في التعخيف باليامر ككيؽية استعسالو كتػضيفو كاالستفادة مشوّ ،

كلعل ما
ميسة عغ الفخؽ بيغ السرجر كالسخجع ،في نطخنا ،كذلظ لكثخة الدؤاؿ في ىحه السدألة،
ّ

ذكخه جػدت الخكابي في ىحه الشقصة في كتابو(مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية) ،إذ

كل مشيسا ميسا كضخكريا لمباحث .كالسرجر ىػ
يقػؿ ":نحغ ّ
نفخؽ بيغ السرجر كالسخجع كإف كاف ّ
ما يدسى بالفخندية Sourceكىػ مخجع أساسي ،أما السخجع فتقابمو بالفخندية كمسة ،Référence
كىػ ما يسكغ أنعجه مخجعا تابعا .فجيػاف ابغ الخكمي بالشدبة لبحث عغ ابغ الخكمي ىػ مرجر،
اما كتاب العقاد((ابغ الخكمي حياتو مغ شعخه)) فيػ مخجع كلكشو مخجع ميع)27(".
أف السرجر ىػ السجكف أك الستغ أك الشز الحؼ يذتغل الباحث عميو ،كيقػـ
كبياف ذلظ ّ

بػصفو كتحميمو ،مثبل ،يكػف قريجة أك ديػاف شعخ أك مجسػعة دكاكيغ ،أك ركاية أك مجسػعة
ركايات...فيػ أساس البحث الحؼ يشيس عميو ،كيأتي في الجرجة األكلى؛ إذ السػضػع متعمق بو
كاإلشكالية مشبثقة مشو .بيشسا السخجع في مشدلة في مشدلة الػسيمة كاألداة السعيشة في القخاءة كالفيع
كالتػصيف كالتحميل تمظ الػسيمة التي تزيء السشاشق السعتسة في السرجر ،كىػ أؼ دراسة نطخية
أك تصبيؿية قج تتشاكؿ السػضػع أك أجداء مشو كأف دراسة سابقة في السػضػع أك في مفيػـ مغ
السفاـيع كمرصمح مغ السرصمحات السختبصة بو ،كلحا تتشػع السخاجع بيغ الجراسات في لغة
السػضػع كبمغات أجشبية ،كالقػاميذ كالسعاجع العامة كالستخررة كالجكريات...كما إلى ذلظ مغ
شخه.
أبحاث كدراسات تخجـ السػضػع كتؤ ّ
إف إنجاز بحث حػؿ مػضػع(شعخ
كأكضح السدألة بسثاؿ آخخ قخيب مغ اىتساماتشا البحثيةّ ،

امخغ الؿيذ -دراسة أسمػبية)-يتصمب أكؿ األمخ الحرػؿ كاإلمداؾ بشدخة مغ ديػاف امخغ
الؿيذ ،إذ ىي السجكنة التي سشعسل عمييا ،ىي القرائج التي تسثل ىحا الذعخ بكل خرائرو
كسساتو ،كال يسكغ بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ تجاكز ىحا الستغ أك السجكنة فسغ دكنيا يدتحيل الذخكع
في الجراسة ،كليحا نعتبخه الجيػاف مرجرا .كما سػػ الجيػاف مغ دراسات كأبحاث عخضت المخغ
-27جػدت الخكابي :مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية ،دبمػـ ماجدتيخ ،دكتػراه ،دار مستاز

لمتأليف كالتخجػة كالشذخ ،دمذق ،سػرية ،ط1414 ،1 :ق1992-ـ ،ص.38:
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الؿيذ مغ قخيب أك بعيج كما تعمق بالسشيج األسمػبي مغ دراسات صػتية كصخؼية كتخكيبية
كداللية ،أك الجراسات األسمػبية ىي بسثابة السخجع أك السخاجع السعيشة كالسداعجة في البحث.
ىحه نطختشا إلى السدألة كمع ذلظ فيشاؾ مغ يخالفيا في تسييد السرجر مغ السخجع ،ؼيعصي
السرجر بعجا تخاثيا كمغ ثع ترشف كثيخ مغ الكتب التخاثية القجيسة في خانة السرادر.
كعمى كل حاؿ ،ىحه تفخقة أساسية يشبغي أف تخاعى في بشاء قائسة مرادر البحث كمخاجعو.

-2اليامش والحاشية:
يدتعسل لمتعبيخ عغ الفزاء الحؼ يحيط بالستغ أك الشز أك يكػف أسفميسا اسع اليامر أك
أف"الحاشية ىي ما يخخج عغ الشز كيكتب
الحاشية ،عمى اختبلؼ بيشيسا ،فجػدت الخكابي يخػ ّ

في أسفل الرفحة مفرػال عغ الشز بخط أفقي ،كبعزيع يدسييا باليامر عمى أنشا نفزل أف

نقرخ اليامر عمى البياض الحؼ يكػف عمى يسيغ الرفحة كعغ شساليا)28(".
يفخؽ بيغ الحاشية كاليامر في االصصبلح ،ؼيصمق اليامر عمى الفدحة التي
كبعس الباحثيغ ّ
تقع تحت الشز فقط ،كىحا ما نيجتو الجكتػرة ثخيا ممحذ ،فقج أشمقت لفع اليامر عمى الفدحة
التي تقع خارج الستغ في أسفمو ،عمى أف تصمق لفطة الحاشية عمى الفدحات التي تقع خارج الستغ
عغ يسشو كعغ يداره)29(.
كقج أشمق فخيق مغ الباحثيغ عمى الفدحات التي تقع فػؽ الشز كعغ يسيشو كيداره لفع(الحاشية)،
كقج يتػسع في استعساؿ مرصمحي الحاشية كاليامر حيث ال تقترخ عمى الفدحة الػاقعة تحت
كل ما كاف محبل لمتعميق عمى الشز سػاء كاف ذلظ في أسفل الرفحة أـ في
الشز كإنسا تذسل ّ

نياية الفرل أـ في نياية البحث)30(.

كيخػ خالج حامج أف "اليامر ىػ ما يخخج عغ نز السؤلف مغ إحاالت ،كشخكح أما
الحاشية فيي الفدحة التي تكػف عغ يسغ الشز كشسالو .مع أف بعس الباحثيغ يخررػف

-28السخجع نفدو ،ص.59 :

-29يشطخ:دمحم عمي عبج الكخيع الخديشي كشمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،دار اليجػ ،عيغ مميمة،
الجدائخ(،د ،ط) ،2010 ،ص.278:

-30يشطخ :السخجع نفدو ،ص278 :
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صفحة أك أكثخ في آخخ الباب أك الفرل يبيشػف فييا ىػامر الباب كالفرل بأرقاـ متدمدمة ضسغ
قائسة مخاجع الفرل ،إال أف أفزل شخيقة خاصة بالشدبة إلى الجراسات األكاديسية(الجامعية)ىي
أف تثبت ىػامر كل صفحة أسفميا ،كيكػف ذلظ بكتابتيا بحخكؼ دؾيقة كأف يفرل بيشيا كبيغ
الستغ بدصخ)31(".
باإلضافة إلى تعخيف اليامر فخالج حامج يحجد مػاضع ،كىي كالتي يػجدىا دمحم عثساف
الخذت بالقػؿ ":تػجج ثبلثة أماكغ يسكغ أف نزع فييا اليػامر:
السػضع األكؿ :أسفل الرفحة.
السػضع الثاني :نياية الفرل.
السػضع الثالث :آخخ البحث)32(".
كيعخؼ الباحثاف الخديشي كعبػد الحػاشي –كاليػامر أيزا -بسعشى"تمظ التعميقات التي يزعيا
الباحث في أشخاؼ بحثو خارجة عغ الشز ،اك بدط فكخة في الستغ ،أك التخجسة لعمع مغ
األعبلـ،أك التعخيف بسكاف ،مسا يخػ في بدصو الشز األصمي خخكجا عغ مػضػعو ،كاستصخادا
ال يسكغ إيخاده في غيخ الحاشية ،كقج يحكخ االحث مع الحاشية مرج ار أك اكثخ ،كقج تكػف الحاشية
اقتباسا شػيبل ؛ لتػثيق رأؼ أك لمتجليل عمى قزية)33(".
كمع ذلظ تػجج شخؽ كأساليب أخخػ لمتيسير ،ؼبإمكاف الباحث أف ييسر في الستغ ،كىػ
أف اليامر ىػ الفزاء أك
أسمػب الجسعية األمخيكية لعمع الشفذ( ،)APAكنتفق مبجئيا عمى ّ
السداحة أك الحيد الحؼ يتسػضع أسفل الشز ،كالحاشية ما يكػف عغ يسيغ كشساؿ الشز،
ك(الحاشية) مغ السرصمحات السألػفة في تاريخ التأليف العخبي .كيفرل بيغ الشز  /الستغ
كاليامر عادة بخط.

-31خالج حام ج :مشيجية البحث في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،جدػر لمشذخ كالتػزيع ،الجدائخ ،ط،3 :
1433ق 2012-ـ ،ص126 :

 -32دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية ،دار رحاب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،

الجدائخ( ،د ،ط)( ،د ،ت) ،ص.104 :

 -33دمحم عمي عبج الكخيع الخديشي كشمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،ص.278 :
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كمغ السفزل في األبحاث األكاديسية أف يكػف اليامر أك التيسير في أسفل الرفحة غيخ
بعيج عغ الشز لكػنو السػضع القخيب كلديػلة العػدة إليو ،يقػؿ دمحم عثساف الخذت":ليذ ىشاؾ
اتفاؽ بيغ الباحثيغ عمى أفزمية مػضػع عمى آخخ كقج دلتشي التجخبة عمى أف أفزل مػضع ىػ
أسفل الرفحة لديػلة قخاءتيا ،أما الصخقتاف األخخياف فتزصخاف السخء كمسا صادفو رقع ىامر أف
يقّمب صفحات البحث حتى يرل إلى مكاف اليػامر مسا يبعج ذىشو عغ الستابعة الستجفقة لمفكخة أك
األفكار الستبلحقة في الستغ"'()34

-3وظيفة اليامش:

رأيشا أف اليامر ال يتجخد مشو أؼ بحث أكاديسي جامعي كعمسي ،كذلظ لسا يؤديو مغ مياـ

ككضائف عجيجة كأغخاض مختمفة ،كتتسثل كضيفتو األكلى بإجساع الباحثيغ في "-اإلشارة إلى
السرجر أك السخجع الحؼ اقتبذ مغ الشز أك الفكخة السحكػرة في الستغ أعبله )35( ".كسا "ترمح
لتعييغ أصػؿ االقتباسات .كلػ أف ىحه اليػامر ذكخت في الستغ ألصبحت القخاءة مكمفة كشاقة،
كلحلظ كاف اليامر حبل)36("..
إذا ،اإلشارة إلى السرادر كالسخجع بغخض تعييغ كتحجيج مػاضع االقتباسات فييا ،ىي
الغخض كالسيسة األساسية لميامر .كقج يدتعسل اليامر ألمػر أخخػ مشيا:
إعصاء أسساء مخاجع إضاؼية تؤيج الفكخة السحكػرة ،أك اإلشارة إلى مخاجع أخخػ تخالف الخأؼ الحؼيحىب إليو الباحث.
ذكخ نز مداعج لتأييج الشز السحكػر في الستغ.شخح متسع لفكخة مجسمة جاءت في صمب البحث.شخح بعس السرصمحات السدتغمقة أك التي يدتخجميا الباحث استخجاما خاصا لتذيخ إلى دالالت
خاصة بسػضػع بحثو.
التعخيف بذخرية مجيػلة عمى رغع اىسيتيا.-34السخجع نفدو ،ص.104 :
-35السخجع نفدو ،ص.103 :

-36العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس الجكتػراه ،تقشيات البحث
كضػابط الكتابة ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،ط ،2012 ،1 :ص.50 :
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التعخيف بسكاف اك بمجة غيخ معخكفةتخخيج اآليات القخآنية كاالحاديث الشبػية كتحؿيقيا إذا كشت الخسالة في مجاؿ العمػـ الذخعية.اإلحالة الجاخمية؛ بسعشى إرجاع القارغ إلى مػضع أك مػاضع أخخػ في البحث نفدو تعخضتلشفذ الفكخة.
اإلحالة الخارجية عمى نرػص محكػرة في بحػث أخخػ تشاكلت أم اخ يتعمق باألمخ السصخكح فيالستغ)37(.
 التعميق عمى ما كرد في الشز السشقػؿ كالسقارنة بيشو كبيغ غيخه مغ الشرػص السذابية. اإلحالة في اليامر عمى أكثخ مغ مرجر كمخجع دفعة كاحجة إذا كاف ثسة مػجب لحلظ)38(.ترحيح االخصاء)39(.كيتبيغ مسا ذكخ مغ ميسات اليامر أنو يجشب الباحث تكخار األفكار كالسدائل كإعادة ذكخىا،
كيختدؿ معمػمات يزيق الستغ بيا كتعخيف األعبلـ كاألماكغ كالبمجاف كشخح السرصمحات،
كاإليزاحات السفرل لسا لخز كاكجد في الستغ أحيانا.
كنؤكج  ،ىشا ،عمى أىسية اليامر/الحاشية كالفائجة السخجػة مشيسا ،فقج لخز كل مغ الخديشي
ّ
كشمتاغ تمظ االىسية في خسذ نقاط يحدغ ذكخىا لتشبيو الباحثيغ إلييا ،كىي كاآلتي":
تعج بخاىيغ الكاتب عمى ما يقجمو مغ معمػمات
تػثيق السادة العمسية بسرادرىا كمخاجعيا التي ّ

كحقائق ،كبحلظ يثق القارغ في صحة الشقػقغ يسكشو التأكج بالخجػع إلى أصػليا السحكػرة.

الجقة ،ألنو أعصى مفتاح السخاجعة لمشقاد مغ بعجه ،فبل يشقل إال
كيحخص الباحث(الشاقل) عمى ّ
صحيحا ،كال يترخؼ بسا يخل األصػؿ ،كالجقة ىشا ىي في التعقيب كاإليجاز ؼيو كعجـ اشتسالو

عمى قزايا ميسة مكانيا الصبي عي متغ البحث ،كالجقة في ذكخ اسع السرجر كمؤلفو أك تاريخ
شبعو ،ككاف نذخه ،كرقع الرفحة ،كإذا كاف السرجر مخصػشا فإنو يشز عمى مكاف السخصػط
كرقسو ،كرقع الػرقة كالرفحة كتاريخ كتابتو.
-37يشطخ :دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية ،ص.103 :

 -38يشطخ :العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس الجكتػراه ،ص:
.51

 -39يشطخ :جػدت الخكابي :مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية ،ص.60 :
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تكسغ اىسية الحػاشي(اليػامر)أيزا في دليل عمى األمانة العمسية التي تفخض ندبة كل أرؼ إلى
صاحبو ،إذ ال يجػز لمباحث اف يشدب إليو مغ األفكار ما اجتيج غيخه في تحريمو ،ككصل إليو
بعج بحث كتشقيب..
إفادة القارغ بالسعمػمات الججيجة التي يحتػييا البحث ،كبسرادرىا الػثيقة كبحلظ يسكشو تػسيع
دراساتو حػليا ،كىحه الفائجة تعج األىع في نطخ الباحثيغ الىتساميع بتػسيع معارفيع حػؿ الشقصة
السثارة بػاسصة االشبلع عمى أكبخ قجر مغ مرادرىا السحكػرة في اليػامر.
تخفف الحػاشي(اليػامر)مغ األثقاؿ عمى الشز األصمي بالسعمػمات اإلضاؼية التي يشبغي
تعج جدءا مغ بشائو الفكخؼ كتدمدمو السشصقي)40(".
كضعيا في اليػامر لعبلقتيا ،كلكشيا ال ّ

 -1-3التيميش واإلحالة:

تتشػع شخيقة التيسير باختبلؼ السعمػمات السقتبدة أك السقجمة ،ؼيسكغ "لمباحث أف يحيل

قارغ بحثو عمى اليػامر مدتخجما األرقاـ العجدية ،أك الشجػـ ،أك الحخكؼ األبججية .كاأليدخ
غالبا ىػ استخجاـ األرقاـ ،كىػ ما عميو معطع الباحثيغ .كلكغ يفزل في الخسائل التي تبحث في
مجاؿ الخياضيات استخجاـ الحخكؼ األبججية ألنيا تجشب القارغ الخمط بيغ األرقاـ األصمية في
الستغ كبيغ أرقاـ اليػامر العجدية)41(".
كفي حالة استخجاـ األرقاـ في التيسير فإف ذلظ يتع بحدب ثبلثة أنػاع ،كىي كاآلتي:
-1التخؾيع بانتيا ء الرفحة :يزع الباحث في ىحا الشػع أرقاـ ىػامر كل صفحة بذكل مدتقل،
حتى تشتيي الرفحة ،فإذا جاءت صفحة ججيجة ابتجأ التخؾيع مغ ججيج.
 -2التخؾيع الستػالي الفرمي :كيخقع ؼيو الباحث ىػامر الفرل مغ مبتجئو إلى مشتياه تخؾيسا متػاليا.
-3التخؾيع الستػالي الكامل :كيخقع ؼيو الباحث رسالتو كميا مبتجئيا إلى مشتياىا تخؾيسا متػاليا)42(.
أف"الصخيقة االكلى في التخؾيع أفزل الصخؽ؛ ألنيا أيدخ كأدؽ؛
يحىب دمحم عثساف الخذت إلى ّ

فقج يتخاءػ لمباحث ححؼ ىامر أك إضافة آخخ؛ فإذا كاف متبعا لمصخيقة األكلى يديل عميو األمخ
 -40دمحم عمي عبج الكخيع الخديشي كشمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،ص.280 :
 -41دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية ،ص.104 :
-42السخجع الدابق ،ص.105 :
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كيجشبو كثي اخ مغ ا لسدالق التي قج تتختب عمى التعجيل في حالة استخجامو لمصخيقتيغ :الثانية كالثالثة؛
إذ أنو يزصخ إلى تعجيل تخؾيع الفرل كمو أك الخسالة كميا .ىحا في كل االحػاؿ إال حالة كاحجة
فقط ىي حالة األبحاث القريخة؛ حيث يفزل فييا اتباع أسمػب التخؾيع الستػالي دكف انقصاع مغ
ميتجأ البحث إلى مشتياه)43(".

 -4طخق التيميش في البحث العممي :
كنحاكؿ ىشا أف نبيغ شخيقة تيسير السخاجع في كل حاالت استعساليا؛ كنذيخ إلى بعس
اختبلفات الباحثيغ في ذلظ ،كلحا يدتحدغ عخض شخيقتيغ؛ األكلى مشقػلة عغ دمحم عثساف الخذت
مغ كتابو(فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية) ،كالثانية مشقػلة عغ خالج حامج مغ
كتابو(مشيجية البحث في العمػـ االجتساعية).

-1-4طخيقة دمحم عثمان الخذت في تيميش مخجع(كتاب) (:)44
"عشجما يخد السخجع ألكؿ مخة فإف بياناتو تكتب بالتفريل اآلتي:
ججه ،ثع يميو فاصمة(.)،
أكال :اسع السؤلف بتختيبو السعخكؼ :اسسو فاسع أبيو ،فمؿبو أك اسع ّ

ثانيا :عشػاف الكتاب ،كتحتو خط؛ حتى يسكغ كتابتو شباعيا ببشط أسػد أك بحخكؼ مائمة(.)italics

ثالثا :بيانات الشذخ مػضػعة بيغ قػسيغ ،كىي كاآلتي:
رقع الصبعة إذا كاف مػجػدا ،يميو فاصمة مشقػشة(؛).مكاف الشذخ ،يميو نقصتاف رأسيتاف(.):الشاشخ ،يميو فاصمة(.)،تاريخ الشذخ مع تحجيج نػع التاريخ :ميبلدؼ أـ ىجخؼ..ثع نزع القػس الثاني متبػعا بفاصمة()،
رابعا :رقع الجدء أك السجمج ،إذا كاف لمكتاب أكثخ مغ جدء ،يمي ذلظ فاصمة(.)،
خامدا :بياف الرفحة ،ؼيكتب حخؼ(ص)ثع رقع الرفحة)45( .
-43السخجع نفدو ،ص.105 :
-44السخجع نفدو ،ص.105 :

 -45دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية ،ص.106 :
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--1-1-4نماذج لطخيقة تجوين بيانات المخجع/الكتاب:
 مثاؿ عمى مخجع عخبي(مؤلف كاحج):دمحم عثساف الخذت ،حخكة الحذاشيغ :تاريخ كعقائج أخصخ فخقة سخية في العالعاإلسبلمي(القاىخة :مكتبة ابغ سيشا ،)1988 ،ص.121
مثاؿ عمى مخجع أجشبي:
-Isaac Newton, Opticks(New York : Dover, 1952)P.400.
مثاؿ عمى مخجع عخبي بسؤلفيغ:
ريسػف شحاف كديشيخ بيصار شحاف ،مرصمح االدب االنتقادؼ السعاصخ(بيخكت:دارالكتاب المبشاني1984 ،ـ) ،ص.32
مثاؿ عمى مخجع أجشبي بسؤلفيغ:
 Albert Einstein And Leapold Infeld, the evolution of physics(New York:Simon & Schuster, 1938), p.313.
مثاؿ عمى مخجع عخبي بأكثخ مغ مؤلفيغ:
زكي سميساف كآخخكف ،مبادغ االنثخبػلػجية(بيخكت :دار الغج1967 ،ـ) ،ص.557مثاؿ عمى مخجع أجشبي:
-Richard Feynman Et Al., the character of physical law(Cambridge:
)M.I.T. Press,1965),P.171. (46
مثاؿ عمى السخجع الستخجع إلى العخبية:
جاؾ شػركف ،السػت في الفكخ الغخبي ،تخجسة كامل يػسف حديغ ،مخاجعة كتقجيع إماـعبج الفتاح إماـ(الكػيت :عالع السعخفة1984 ،ـ) ،ص .146

-2-1-4نمهذج لتجوين بيانات الجوريات:
-46يشطخ السخجع الدابق ،ص.107 :
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-1-2-1-4المجالت:
مثاؿ دكرية عخبية:
ىذاـ جعيط ((،العقل الدياسي الجيشي في الػشغ العخبي)) ،مجمة الػحجة (51ديدسبخ1988ـ) ،ص .79
مثاؿ عمى دكرية أجشبية:
 ))P.A.M. Dirac, ((The Evolution Of The Physicit S Picture Of Nature,scientific American 208(may 1963),p.47.

-2-2-2-4الجخائج:
-جخيجة األىخاـ القاىخية4 ،مغ ديدسبخ 1973ـ ،ص )47( .7

-3-1-4نمهذج لتجوين بيانات رسالة جامعية:
زكخيا إبخاـيع ،فمدفة الفعل عشج مػريذ بمػنجؿ(رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعةالقاىخة ،)1949 ،ص.21

-4-1-4طخيقة تجوين بيانات مخاجع سبق ذكخىا:
مغ الػاضح أف الحاالت الدابقة لتجكيغ السخاجع السختمفة تتعمق بحكخ السخجع ألكؿ مخة ،فإذا
تكخرت كأعيج ذكخىا ،فإنيا تجكف بالذكل اآلتي:
-1إذا تكخر ذكخ السخجع مختيغ متتاليتيغ دكف فاصل بيشيا ،ففي السخة األكلى تكتب كل البيانات
كسا سبقت اإلشارة إلى ذلظ أعبله ،كفي السخة الثانية يكتب بيحه الصخيقة:
في حالة السخجع العخبي:
السخجع الدابق ،ص 63أك
دمحم عثساف الخذت ،حخكة الحذاشيغ ،ص 38
في حالة السخجع األجشبي:
-47السخجع نفدو ،ص.108 :
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-Ibid., P.302.
أك
Isaac Newton, Opticks,P.245.ككمسة( ) Ibidاخترار لكمسة( ) Ibidemالتي تعشي  :السخجع الدابق)()48
 -2أف يتكخر ذكخ مخجع سابق ،كيػجج بيشيسا مخجع آخخ أك عجة مخاجع :
مثاؿ السخجع العخبي:
عباس العقاد ،مخجع سبق ذكخه ،ص.72
مثاؿ السخجع األجشبي:
-Huxley, Op. Cit., P.23.
كتعج الحخكؼ( )Opك( )Citاخترا ار لكمستي( )Oper Citatoالبلتيشيتيغ ،كتعشياف :مخجع
سبق ذكخه)49(.
كعشجما تكػف اإلحالة إلى السػضع نفدو في مخجع سبق ذكخه ،فتجكيشو يكػف بالذكل اآلتي:
مثاؿ السخجع العخبي:عبج الخحسغ الكػاكبي ،مخجع سبق ذكخه ،نفذ السػضع.
مثاؿ السخجع األجشبي:
-Huxley, Loc. Cit.
كالحخكؼ( )Loc. Citىي اخترار لمكمستيغ البلتيتيغ( ،)Loco Citatoبسعى :نفذ
السػضع)50(.

-48يشطخ :السخجع نفدو ،ص.109 :
-49السخجع نفدو ،ص.110 :
-50السخجع نفدو ،ص.110 :
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كعشجما يكػف لشفذ السؤلف مخجعاف أك اكثخ ،تقجـ ذكخىسا فيشبغي عمى الباحث أف يحكخ
اسع السؤلف كاسع السخجع بالذكل اآلتي:
مثاؿ السخجع العخبي:
زكخيا إبخاـيع ،مذكمة الحخية ،مخجع سابق ،ص.37 :
مثاؿ السخجع األجشبي:
Isaac Newton, Opticks,Op.Cit,P.245.-

طخيقة خالج حامج:
 - 1تيسير مخجع(:)51
في حالة ذكخ السخجع ألكؿ مخة ،تكتب جسيع بيانات السخجع كاممة كبالذكل اآلتي:
اسع السؤلف متبػعا بفاصمة( )،أك نقصتيغ فػقيتيغ( ،) :عشػاف السخجع فاصمة )،( ،دار الشذخفاصمة( )،الجدء األكؿ(إف كجج)الصبعة فاصمة( )،سشة الشذخ()،الرفحة نقصة)52(.
مثاؿ السخجع العخبي:
() 1حسادؼ العبيجؼ :مشيج إعجاد البحػث الجامعية ،مؤسدة السعارؼ لمصباعة كالشذخ ،بيخكتلبشاف ،الصبعة األكلى ،1997 ،ص.135
كعشج ذكخ السخجع مخة أخخػ يكتفى بعبارة نفذ السخجع ،الرفحة:
مثاؿ السخجع العخبي:
()2نفذ السخجع ،ص.135
كعشج ذكخ السخجع لمسخة الثانية بعج تيسير مخجع آخخ يكتب :اسع السؤلف ،عشػاف السخجع،
مخجع سابق ،الرفحة.
مثاؿ السخجع العخبي:
-51خالج حامج :مشيجية البحث في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،جدػر لمشذخ كالتػزيع ،الجدائخ ،ط،3 :
1433ق 2012-ـ ،ص127 :
-52السخجع نفدو ،ص.127 :
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()3عسار بػحػش ،مشاىج البحث العمسي ،مخجع سابق ،ص.143
كؼيسا يتعمق بالسؤلف فإذا كاف شخرا كاحجا ،يكتب اسع السؤلف أك االسع األخيخ لمسؤلف.
كإذا كاف لمسخجع مؤلفاف يكتب االسع األخيخ لمسؤلفيغ .كإذا كاف لمسخجع ثبلثة مؤلفيغ أك أكثخ
يكتب اسع السؤلف األكؿ كيتبع بكمسة (كآخخكف) ،عمى أف تكتب في قائسة السرادر كالس اخجع
أسساء جسيع السؤلفيغ)53( .
كبالشدبة لتيسير السخاجع األجشبية فيتع كفق نفذ الذكميات السحكػرة ،كتقابل عبارة مخجع
سابق( )Opciteكعبارة نفذ السخجع(.)Ibid
-2تيسير مجمة عمسية:
كيتع بالذكل اآلتي:
اسع صاحب السقاؿ :عشػاف السقاؿ ،اسع السجمة ،عجدىا ،تاريخيا ،صفحات السقاؿ.مثاؿ السخجع العخبي:
 أحسج عبج الخحساف أحسج :العػلسة :السفيػـ ،السطاىخ ،السدببات ،مجمة العمػـ االجتساعيةترجر عغ مجمذ الشذخ العمسي ،جامعة الكػيت السجمج ،26العجد ،1ربيع  ،1998ص ص
(.)77-51
كيذيخ خالج حامج إلى شخيقة أخخػ لمتيسير(التػثيق) ،ؼبعس الباحثيغ يدتغشي عغ
استعساؿ اليامر نيائيا ،كذلظ باإلشارة إلى السخجع في صمب الشز بيغ قػسيغ ،مثبل(عسار
بػحػش ،ص ،)143كعمى القارغ أف يعػد إلى قائسة السخاجع ليصمع عمى السخجع ،كإذا استعسل
الباحث أكثخ مغ مخجع لعسار بػحػش يزاؼ إلى ذلظ تاريخ الشذخ(،عسار بػحػش،1989
ص)54().143
كبالشدبة لكتابة الرفحات في اليامر ،فإذا كانت صفحات متدمدمة ،تكتب بالذكل:
-53السخجع نفدو ،ص.127 :
-54السخجع نفدو ،ص.128 :
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()215-160كلمذخشة( )-تعشي( مغ إلى) .
كإذا كانت صفحات غيخ متدمدمة تكتب بالذكل:
(ص ،20ص ،35ص ،)38كالفاصمة( )،تعشي (ك).
كنشبو إلى انو ليدت ىشاؾ شخيقة كاحجة ممتدمة في التيسير ،كاالختيار متخكؾ لمباحث أك
لمييئة العمسية التي يشتدب إلييا أك شخكط كقػاعج الشذخ في السجبلت.
فتجكيغ السرادر في اليامر قج يكػف بحكخ اسع السرجر متبػعا باسع السؤلف ،كقج يكػف
بػضع اسع السؤلف(المقب أكال ثع اال سع ،أك أكؿ حخكفو) ،كيخد بعج ىحا اسع الكتاب ،كال مفاضمة
بيغ ىحه الصخيقة كتمظ ،غيخ أف عمى الباحث أف يأخح في بحثو كمو بصخيقة كاحجة)55(..

-5قهاعج أخخى في التيميش:
--1-5تعميش المحاضخات:
يفخؽ رشيج زركاتي بيغ السحاضخة العامة كالسحاضخة الخاصة ،فػ"ذكخ السخجع عشجما يكػف
محاضخة عامة ،يحكخ :اسع السحاضخ :محاضخة بعشػاف ،.....:الييئة السشطسة ،السكاف الحؼ ألقيت
بو السحاضخة ،السجيشة ،البمج ،التاريخ( ،اليػـ ،الذيخ ،الدشة))56(".
ك"ذكخ السخجع عشجما يكػف محاضخة خاصة(محاضخة في مؿياس في الدشة الجامعية) ،يحكخ :اسع
السحاضخ :مح اضخة بعشػاف ،..... :السؿياس ،الدشة الجامعية(الدشة الخابعة مثبل) ،السعيج(القدع،
الكمية) ،الجامعة ،السجيشة ،البمج ،الدشة الجامعية)57(".

--2-5تيميش المخاجع اإللكتخونية وشبكة االنتخنت:
كيتع بالصخيقة التالية كذلظ حدب ثبلث حاالت "أكال :إما أف يجج الباحث في الذبكة
اإلعبلمية العالسية السخجع بجسيع معمػماتو ،ففي ىحه الحالة يحكخ :معمػمات السخجع مع إضافة
 -55دمحم عمي عبج الكخيع الخديشي كشمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،ص.281 :

 -56رشيج زركاتي :تجريبات عمى مشيجية البحث العمسي في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،زاعياش لمصباعة
كالشذخ ،بػ زريعة الجدائخ ،ط1433 ،4 :ق 2012-ـ،ص.40 :
 -57السخجع نفدو ،الرفحة نفديا.

29

السػقع كالتاريخ .ثانيا :كإما أف يجج الباحث بعزا ـ معمػمات السخجع ،ففي ىحه الحالة يحكخ:
معمػمات السخجع التي يججىا مع إضافة السػقع كالتاريخ .ثالثا :كإما أف ال يجج الباحث معمػمات
السخجع ،ففي ىحه الحالة يحكخ :السػقع كالتاريخ)58(".

-6االقتباس واليامش:
مغ السعمػـ أ ف استعساؿ اليامر لتػثيق الشرػص السقتبدة بإسشادىا إلى مرادرىا
كمخاجعيا كمػاضعيا في تمظ السرادر كالسخاجع ،كىشا نذيخ إلى الشرػص السقتبدة أك االقتباسات
ككيف تتع كنعخض لخأؼ الباحثيغ فييا ألىسية القزية.
يخػ خالج حامج أف نقل السعمػمات مغ السخاجع يكػف بصخيقتيغ":
أ-االقتباس غيخ الحخفي :كيكػف ذلظ عشجما يعخض الباحث فكخة مأخػذة مغ مخجع بأسمػبو
الخاص ،أك يقػـ بتمخيريا كفي نياية الكبلـ السقتبذ يزع رقسا بيغ قػسيغ( )1كفي اليامر
يذيخ إلى السخجع الستعمق بحلظ الخقع مثل )1( :دمحم شفيق ،البحث العمسي الخصػات السشيجية
إلعجاد البحػث االجتساعية ،السصبعة العرخية اإلسكشجرية.1985 /
ب -االقتباس الحخفي :كيكتب الكمع السقتبذ بيغ مددكجتيغ(شػلتاف) " ،".....كتذيخ بعس
السرادر إلى أف الكبلـ ا لسقتبذ حخؼيا ال يتجاكز في الغالب ستة أسصخ كيتعمق بالسقػالت
كالشطخيات كالتعاريف كالسػاد القانػنية...الخ ،التي يجب أف نشقميا حخؼيا ثع نعمق عمييا ،أك نقػـ
بذخحيا كفي نياية الكبلـ السقتبذ نزع رقسا بيغ قػسيغ ( )2كفي اليامر نزع الخقع ثع نحكخ
السخجع كفق نفذ الذكميات السحكػرة أعبله)59(".
كيخػ العياشي دمحم حجكش أنو عشج "نقل االقتباس مغ الججادة إلى متغ األشخكحة يشبغي كضعو
بيغ مددكجتيغ كسا ىػ في األصل عمى البصاقة ،كفي حالة إغفاؿ ذلظ يكػف الباحث قج قاـ بدخقة

-58السخجع نفدو ،ص.42 :

-59خالج حامة :خالج حامج :مشيجية البحث في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،ص.125 :
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عمسية حتى كإف أحاؿ عمييا في اليامر ،ألنشا سشجيل الحجكد الفاصل بيغ ما ىػ لمباحث كما ىػ
لغيخه مغ الجارسيغ)60(".
كحيغ الترخؼ في الكبلـ السقتبذ بالححؼ نذيخ إلى مػضع الححؼ باستعساؿ عبلمة
الححؼ ،كىي ثبلث نقاط أفؿية (.)...

الخاتمة:
كنخمز إلى:
 أف لميامر كضائف متعجدة يسكغ لمباحث أف يدتفيج مشيا حتى ال يثقل متشو ك ال يقصع تدمدموبإدراج قزايا يسكغ معالجتو كاإلشارة إلييا في اليامر.
تخزع كتابة السخجع ألصػؿ كقػاعج في التختيب كالتشديق متفق عمييا بيغ الباحثيغ مع مبلحطةبعس الفػارؽ اليديخة.
تختمف شخؽ التيسير بيغ أنػاع السخاجع كأف تكػف كتبا كدراسات كدكريات كمجبلت ك رسائلكمحاضخات كمخاجع الكتخكنية ...كغيخىا.
تحجيج الكبلـ السقتبذ ككضعو بيغ السددكجات.السرادر كالسخاجع:
 جػدت الخكابي :مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية ،دبمػـ ماجدتيخ ،دكتػراه ،دارمستاز لمتأليف كالتخجػة كالشذخ ،دمذق ،سػرية ،ط1414 ،1 :ق1992-ـ.
دمحم عمي عبج الكخيع الخديشي كشمتاغ عبػد :مشيج البحث األدبي كالمغػؼ ،دار اليجػ ،عيغ مميمة،الجدائخ(،د ،ط).2010 ،
خالج حامج :مشيجية البحث في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،جدػر لمشذخ كالتػزيع ،الجدائخ ،ط:
1433 ،3ق 2012-ـ.
دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية ،دار رحاب لمصباعةكالشذخ كالتػزيع ،الجدائخ( ،د ،ط)( ،د ،ت).
-60-60العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس الجكتػراه ،تقشيات

البحث كضػابط الكتابة ،ص.50 :
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 العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس الجكتػراه،تقشيات البحث كضػابط الكتابة ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،ط.2012 ،1 :
خالج حامج :مشيجي ة البحث في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،جدػر لمشذخ كالتػزيع ،الجدائخ ،ط:1433 ،3ق 2012-ـ.
 رشيج زركاتي :تجريبات عمى مشيجية البحث العمسي في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،زاعياشلمصباعة كالشذخ ،بػ زريعة الجدائخ ،ط1433 ،4 :ق 2012-ـ.
-العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس
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التأليف وأسمهب كتابة البحهث العممية /التحخيخ
صفات الباحث
أىمية وقجاسة البحث العممي:
ّ -1
ّ

فإني أرغب في أف ألج ىحا السػضػع(أخبلؾيات البحث العمسي) ،مغ خبلؿ كمسة
كبعجّ ،

العبلمة دمحم البذيخ اإلبخاـيسي-رحسو هللا ،-كردت في مقالة لو بعشػاف(حخية األديب
لئلماـ ّ
كحسايتيا) ألقاىا في السؤتسخ الثالث لؤلدباء العخب يػمي  9ك 10مغ شيخ ديدسبخ 1957بالقاىخة،
يقػؿ فييا" :كالبج مغ أف نحكخ حساية حقػؽ األديب في ىحا السجاؿ ،فاألديب العخبي لعمو الػحيج
في العالع الحؼ ال تكفل حقػؽ لو ،كال يحسى إنتاجو مغ استغبلؿ السدتغميغ كسخقات
السشتيبيغ(."...اآلثار ،ج ،5 :ص)213 :
مسا سيذار إليو في ىحه
كإذا كاف لعشػاف السحاضخة(أخبلؾيات البحث العمسي)دالالت أبعج ّ
الػرقة مغ حيث اإلشار العمسي كالسعخفي كالسحيط الثقافي كالػسط االجتساعي...ككل ما يؤسذ
ألخبلؾيات البحث في مجاالتو السختمفة ،فالسػضػع الخئيذ ليحه السجاخمة كثيق الرمة باإلشار
األخبلقي الحؼ يكتشف كل العشاصخ الفاعمة في(البحث العمسي) ،كيخكد عمى ما يدسى ،في أيامشا
ّ
تعجد السرصمحات
العمسية) أك(الدصػ األكاديسي) أك(االنتحاؿ
ىحه ،بػ(الدخقة
الجامعي) ،عمى ّ
ّ
ّ
ّ
تيجد مرجاؾية
الجالة عميو كعمى تعجد أشكالو كأنػاعو ،فقج أصبح ىحا السػضػع ضاىخة خصيخة ّ

تقجـ لشيل الختب كالجرجات ،كلمتخؾية برفة
األبحاث كالخسائل كاألشاريح الجامعية األكاديسية التي ّ

عامة ،كمغ ثع ألحقت الزخر بالؿيسة العمسية لمذيادات الجامعية ،كأساءت إلى سسعة السؤسدات
ّ
تتبشى ىحه البحػث  ،كإلى قصاع التعميع العالي الحؼ انيط بو ميسة
العمسية كالسخاكد البحثية التي ّ
تخؾية البحث العمسي كتصػيخه كالشيػض بو.

كالحؿيقة أف ىحه الطاىخة السخضية التي كقع فييا كثيخ مغ الباحثيغ الرغار كالكبار-
الحذ كمات الزسيخ ،كأقجـ عمييا أناس
باعتخافاتيع كبفزائحيع -مسغ ضعف فييع الػعي كتبّمج
ّ
متصفمػف عمى البحث مسغ قادتيع الصخؽ السمتػية إلى ىحا السجاؿ-في الببلد الشامية(الجدائخ مثبل)
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الستصػرة(الػاليات الستحجة األمخيكية) -تتشاقس مع مبادغ الجيغ كتقاليج العمع كثقافة
كالببلد
ّ
السجتسع.

لكغ العجمة كالقفد عمى كل السخاحل كانتداع األلقاب بغيخ كجو حق كالطفخ بالسشاصب مغ
سػغ ليؤالء ارتكاب كل رذيمة لمػصػؿ-،
غيخ الصخيق الرحيح كالتػاشؤ اآلثع...لكغ ّ
كل ذلظ ّ
كالحؿيقة لمدقػط...-إحياء لمسبجإ القائل(الغاية تبخر الػسيمة) بجؿ السبجإ الحؼ تمخرو الحكسة
القائمة(مغ سمظ الججد أمغ العثار).
الترجؼ ،برخامة ال مثيل ليا ،ليحه الطاىخة ،بكل أشكاليا ،تقع عمى عاتق كل
إف مدؤكلية
ّ
ّ

األفخاد كالييئات العمسية مغ لجاف األقداـ كمجالذ الكميات كالسعاىج كالجامعات كالسخاكد كالخبخاء

شخيغ لمبحػث ...مسغ يشبغي أف يشيزػا بػاجباتيع كأال
كلجاف السشاقذات كالقخاءة كالسذخفيغ السؤ ّ
يخػنػا أماناتيع العمسية التي سيدألػف عشيا يػما ما.
كقج اختمفت ،في اآلف ذاتو ،أشكاؿ مكافحة الطاىخة كتشػعت الػسائل بسا في ذلظ ابتكار
قل حجسيا أك كثخ ،فزبل عغ تػعية
البخامج كاألجيدة التكشػلػجية لمكذف عغ الدخقات العمسية ّ

الباحثيغ السبتجئيغ كحساية السمكية الفكخية لمسؤلفيغ كسغ القػانيغ كالمػائح الخادعة.

الدمبية أشيخ إلى الدمػؾ األخبلقي الحؼ يتحّمى بو
إنشي مغ خبلؿ اإلشارة إلى ىحه الطاىخة
ّ

شخ لمبحث بقرج
األكؿ بالسذخؼ السؤ ّ
الباحث مشح العتبة/السخحمة األكلى لمبحث ،أؼ؛ مشح لقائو ّ
اختيار السػضػع ...إلى العتبة األخيخة/السخحمة األخيخة ،أؼ؛ إلى امثاؿ الباحث بيغ يجؼ المجشة
العمسية أك لجشة السشاقذة التي سيخت عمى تقييع كتقػيع بحثو سػاء أكاف محكخة أـ رسالة أـ
أشخكحة.
فالدمػؾ األخبلقي لمباحث أثشاء إعجاد بحثو ال يقل أىسية كخصػرة عغ أىسية االستعجادات

كاإلمكانيات العمسية لمباحث مغ حيث إحاشتو بتقشيات البحث كأدكاتو كمشيجيتو كمػاصفاتو
كمشاىجو بجءا مغ اختيار مػضػع البحث كإعجاد خصتو كإحكاـ إشكاليتو كمعالجة مادتو كتػفيخ
مخاجعو كضبط تػثيقيا بالصخؽ العمسية كاستخبلص الشتائج السػقػؼ عمييا...كما إلى ذلظ مغ
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أساسيات البحث العمسي كخصػاتو التي تعارؼ عمييا الباحثػف في شتى مجاالت البحث العمسي
االجتساعية كاإلندانية كاألدبية كالقانػنية...كغيخىا ،كيسارسػنيا في إنجاز األبحاث كالخسائل
الجامعية األكاديسية مغ ماستخ كماجدتيخ كدكتػراه.
لكغ األحجاث السفدعة التي تشتيي إلى أسساعشا أك نرادفيا بأعيششا أك تشقميا إلييا كسائل
اإلعبلـ ،أك تمدعشا بيا تقاريخ القخاءة ك تفجعشا بيا جمدات السشاقذات...أؼ الدخقات العمسية التي
كثخ الكبلـ عمييا كلع يعج أشباه الباحثيغ يخجمػف مغ ىحه الفعمة األثيسة ،فيحا يدصػ عمى رسالة
دكتػراه بكامميا كذاؾ يشجد رسالة دكتػراه مغ االستبلء عمى بابيغ مغ رسالتيغ مختمفتيغ ،كذلظ
يشيب فربل كامبل كيجرجو في رسالتو ببل حياء كال خجل ...كاآلخخ يخصف مقاال مغ غيخه يخخجو
في مجمة ال يغيخ مشو سػػ اسع صاحبو األكؿ كجامعتو دكنسا حخج.
كاألدىى كاألمخ أف يشتيي إلى الجػائد العمسية الػششية كالعخبية فيتقجـ أناس بأبحاث لشيل
الجػائد كالطفخ بالسدابقات ىي ليدت ليع كال مغ بشات أفكارىع...فتمغى الجػائد أك تدحب عمى
مخأػ كمدسع مغ كل الشاس.
إف ىحه الدخقات العمسية ،بعبارة أكضح كأفرح ،ىي فزائح أسػء مغ فزائح اختبلس
األمػاؿ ،كإف مقتخفييا ىع لرػص أسػء مغ لرػص الساؿ ،إنيع ال يديئػف ألنفديع أك يديئػف
إلى غيخىع فحدب كإنسا يديئػف أيسا إساءة ألنبل كأسسى كأقجس ما نشتدب إليو ،أال كىػ البحث
العمسي.
كالحاؿ ىحه ،فإف الكبلـ عغ الدمػؾ األخبلقي لمباحث أمخ ميع يجخل في صسيع البحث
العمسي كفي صسيع العسمية السشيجية(التػثيؿية).
كيشبغي التسييد بيغ صشفيغ مغ األخبلؽ أك نػعيغ مغ الرفات يشرح لمباحث التحمي بيسا،
فالباحث يتعامل مع مادتو العمسية السجسػعة
السادة شيء كتفديخىا كتحميميا
ألف "جسع ّ
كعمى أساس السادة تتسيد أخبلؽ الباحث كصفاتوّ ،

األكؿ الحؼ تشجرج في
يؤسذ الرشف ّ
كإضيار مخامييا شيء آخخ )2(".فسا يختبط بجسع السادة ّ
العمسية.
صجارتو صفة األمانة
ّ
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يكػف الرشف الثّاني الحؼ تشجرج في صجارتو السػضػعية
كما يختبط بسعالجة ّ
السادة العمسية ّ
كالحياد الفكخؼ كاألمانة كالربخ عمى العسل السدتسخ كالتػاضع ،كعجـ القحؼ كمياجسة العمساء،
كالشقج الشديو البخؼء الستخفع عغ الدباب كالذتائع
يزاؼ إلى األبعاد العمسية كالسعخؼية التي تؤشخ البحث العمسي بعج ذك أىسية قرػػ،
كىػ البعج األخبلقي الحؼ يدايخ رحمتو البحث العمسي مغ مخحمتيا األكلى إلى آخخ مخحمة.
-2مفيػـ البحث العمسي:
البحث العمسي" :نذاط عمسي مشطع كشخيقة في التفكيخ كأسمػب لمشطخ في الطػاىخ كالكذف
عغ الحقائق ،معتسجا عمى مشاىج مػضػعية مغ أجل معخفة االرتباط بيغ ىحه الحقائق ثع
استخمز السبادغ كالقػانيغ التفديخية( ".حامج ،ص) 83
كنتجرج في الحجيث عغ الدمػؾ األخبلقي لمباحث عتبة عتبة كمخحمة مخحمة:
ّ

أوال-المخحمة األولى :التعاقج العممي واألخالقي بين المذخف والباحث(الطالب):
ببل شظ ،في لقاء الصالب الباحث بالذخؼ عمى بحثو تشذأ عبلقة عمسية كأخخػ أخبلؾية
متسثمة في التقجيخ كالتبجيل كاالحتخاـ الستبادؿ بيشيسا ،كقج يكػف ذلظ في كقت مبكخ كقبل ىحا
المقاء ،كالسيع أنو مشح المحطات األكلى لمذخكع في البحث كفي اختيار مػضػع صالح لمسعالجة
كتحخيخ خصتو كترسيسو كنيل السػافقة كاإلذف مغ السذخؼ ،فالباحث يمتدـ بيحا الدمػؾ معتسجا
الحػار البشاء اليادؼ متجشبا الججؿ ممتدما بسػاعيجه مشزبصا حخيرا عمى اإلفادة مغ السذخؼ قجر
اإلمكاف ،فيػ يفػقظ عمسا كتجخبة كخبخة...كبقجرؾ التدامظ بحلظ يكػف عصاء السذخؼ تجاىظ
كفيخا...ىحا مغ جانب،
كمغ جانب آخخ تتػثّق ىحه العبلقة األخبلؾية مغ خبلؿ ؾياـ السذخؼ بجكره اإليجابي إزاء
الباحث كالبحث ،كفي تحسل مدؤكليتو العمسية ،ؼيكبخ حيشئح في نفذ الباحث(الصالب) كيعطع قجره،
فػ"السذخؼ الحؼ يعخؼ حؿيقة كاجباتو ،كيمتدـ بيا ،يقػـ بعسل اآلتي:
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أكال  :يتخؾ لمباحث حخية الخأؼ كالتػجو شالسا كاف ممتدما بسشيجيات البحث العمسي؛ فبل
يحاكؿ أف يمدمو بخأيو الخاص ،كال يجبخه عمى اعتشاؽ اعتقاد ما .فأمخ ىاـ-بل بالغ األىسية-أف
كل البعج عغ أف يكػف((ندخة))مغ غيخه.
الذاب
يكػف الباحث
مدتقل ّ
الذ ّ
ّ
خرية ،بعيجا ّ
ّ

كيقجـ لو
ثانيا :يجرس معو مجػ
صبلحية السػضػع لمبحث -كىػ ما أشخنا لو سابقاّ ،
ّ

اإليزاحات اّلتي تداعجه في اختيار السػضػع كتحجيجه.

ثالثا :يمفت نطخ الباحث إلى جػانب الخمل في تكػيشو العمسي ككيؽية القزاء عمييا.
يػجيو إلى بعس السخاجع اّلتي قج يكػف غافبل عشيا.
رابعاّ :

خامدا :ييدخ لو-إذا تصّمب األمخ ذلظ-االتّراؿ بالييئات كاألشخاص القادريغ عمى إمجاده
بالسعمػمات التي يحتاجيا في بحثو.
سادسا :يقجـ لو اإليزاحات الستعّمقة بكيؽية التغّمب عمى السذكبلت كالسراعب اّلتي
ترادفو في أثشاء البحث اك في أثشاء الكتابة.
دكنيا الصالب ،كيشتقجىا مبيشا ما فييا مغ إيجابيات
سابعا :يق أخ األصػؿ السكتػبة اّلتي ّ
صالب إعادة كتابتيا بذكل أفزل(".السخجع نفدو ،ص)41:
كسمبيات؛ حتّى يسكغ لم ّ
شج لعبلقة عمسية كأخبلؾية
فيحه سبع مياـ تجعل السذخؼ ناجحا في إشخافو ،كتؤسذ كتػ ّ
أف السذخفيغ قج يتفاكتػف في تجديجىا" .فيشاؾ مغ السذخفيغ مغ يقػمػف
جيجة كمدتسخة ،غيخ ّ

بجكرىع عمى كجو قج يجعػ لئلعجاب ،كيتفاعمػف مع شبلبيع بذكل يشتج عشو غالبا أبحاث عمى
درجة عالية مغ اإلتقاف كاالمتياز .كفي أحياف قميمة ندسع عغ بعس السذخفيغ الحيغ يخػنػف
خرية في العبلقات
األمانة فيبتدكف ّ
ماديا ،أك عمى مدتػػ السػاقف ّ
شبلبيع عمسيا ،أك ّ
الذ ّ

عمسية ال يدتحّقػنيا ،كلكغ
اإلندانية ،أك يتداىمػف مع بعس ّ
الصبلب القاصخيغ ؼيسشحػنيع درجات ّ
ّ
شظ أف ىحه حاالت قميمة ،إف لع تكغ نادرة ،كيتحتّع أف ال نخمط بيشيا كبيغ حاالت
ليذ مغ ّ

كشبلبيع ،األمخ اّلحؼ
البشاء اّلتي تحجث في أغمب األحياف بيغ معطع السذخفيغ ّ
التّفاعل السثسخ ّ

يتسخس عشو أبحاث بالغة الؿيسة ،بل كصجقات قػية مثسخة أيزا(".السخجع نفدو ،ص)41:
ّ

ف إذا كاف مغ الػاجب عمى الباحث(الصالب)أف يمتدـ باحتخامو كتقجيخه لمسذخؼ ،فسغ باب

أكلى أف ال يشبغي لمسذخؼ تحت أؼ ضخؼ مغ الطخكؼ إساءة استخجاـ سمصتو العمسية
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ك(اإلدارّية)عمى الباحث(الصالب) السذخؼ عميو ،كأف ال يكػف مثبل لدػء الدمػؾ األكاديسي
السخالف لؤلخبلؾيات كالمػائح كاألنطسة كالقػانيغ.

إف "صمة األستاذ السذخؼ بالصالب تختكد قبل كل شيء عمى التقجيخ كالسحبة ،كيستدج بيا
ّ

المصف بالحدـ .كمغ كاجبات األستاذ السذخؼ أف يشاقر الصالب برخاحة ؼيسا يعخض لو مغ

امػر ،كييجيو إلى كجية الرػاب ،كيخشجه كيدجد خصاه ،كيبعث في نفدو االشسئشاف الحؼ يداعجه
التبخـ مغ
عمى ّ
التقجـ في بحثو .كعميو أف يتحّمى بالربخ كشػؿ االناة كسعة الرجر ،فبل يطيخ ّ
الصالب أك الدخخية مغ عسمو ميسا جاء ناقرا("..الخكابي ،ص.)30:

ىحا "كإذا كاف عمى األستاذ السذخؼ أف يكدب ثقة الصالب كيجفعو إلى بحثو بمحة كشغف،
كاف عمى الصالب أيزا أف يكػف عمى مدتػػ السدؤكلية كأف يبحؿ الجيج في عسمو كفي معالجة
مػضػعو(".الخكابي ،ص).32:
تشز عمييا لػائح كمػاثيق
كبإيجاز ،فعمى الصخفيغ السحافطة عمى السبادغ األخبلؾية التي ّ

أخبلؾيات البحث العمسي ،كىي السػاثيق التي تديخ عمى تشفيحىا لجاف أخبلؾيات البحث العمسي في
جامعات العالع الكبخػ.

ثانيا-المخحمة الثانية :مقجمة البحث:
األك ّلية لمسػضػع ،كتتزسغ السحاكر األساسية لمبحث كالبؤرة التي
ّ
تذكل" ّ
السقجمة األرضية ّ
يتسحػر حػليا مغ حيث أىسيتو كأىجافو ،إذ تكتب بصخيقة مخكدة كمخترخة كدؾيقة مع العمع أف
األكلية ليدت ىي السقجمة الشيائية التي تكتب بعج إنجاز البحث .كىحا ال يعشي أبجا أنيا
السقجمة
ّ
تخمػ مغ بعس الخرػصيات التي يتسيد بيا كل باحث ،ألنيا تعكذ قجراتو العمسية كالسشيجية
كالكيؽية التي سيتشاكؿ بيا مػضػعو كالسعمػمات كالسعارؼ التي سيتشاكليا ،كبسعشى آخخ فإنيا
تحسل برسات صاحبيا(".حامج ،ص)101:
كػف السقجمة مغ العشاصخ اآلتية :خمؽية عغ السػضػع/البحث–أىسيتو–أىجافو-
كعادة ما تت ّ
الجراسات الدابقة-األسباب-إشكاليتو-مشيجو-خصتو-أىع مرادره كمخاجعو-صعػباتو كعؿباتو-
كمسة شكخ كتقجيخ.
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كالسبلحع ؼيسا يتعمق بالجراسات الدابقة "ؾياـ بعس الباحثيغ بتقجيع لشيل درجة عمسية مغ
كمية معيشة ،تتجاكز أك تتجاىل الخسائل أك األشخكحات التي تع إنجازىا في ىحه الكمية مغ قبل
الباحثيغ اآلخخيغ(".الشاصخ ،ص)169 :
إف تجاىل الجراسات الدابقة في السػضػع كمحاكلة التغصية عمييا الدعاء الدبق كاالىتجاء
إلى السػضػع سمػؾ ال أخبلقي ال يميق بالباحث ،فسغ الػاجب عمى الباحث ،مغ باب األمانة
العمسية ،أف يذيخ إلى الجراسات الدابقة في مػضػعو ،ما ليا كما عمييا ،مبيشا جػانب القرػر فييا
بسػضػعية كتػاضع كحياد عمسي كمتجشبا أسمػب التجخيح كاالنتقاص.
فبل يزيخ الباحث شيء إذا كاف السػضػع الحؼ يدمع تشاكلو سبق مغ قبل أف كتبت ؼيو
عجة دراسات ،فعميو أف يعخض ليا مبيشا أكجو الشقز أك القرػر فييا ،ككيف أف بحثو سيكػف
متسسا أك مجاك از ليا .أما إذا كاف مػضػع بحثو بكخا ،فعميو أف يػضح خمػ السكتبة العمسية مغ
أبحاث تتعمق بيحا السػضػع(.الخذت ،ص)21:
ثالثا-السخحمة :جسع السادة كالتػثيق:
نتشاكؿ االقتباسات مغ جانبيغ؛ جانب التػثيق كاإلحالة إلى السرادر ،كجانب اإلكثار أك
االقتراد في تػضيف االقتباسات ،كنحكخ ما يشبغي أف يتّرف بو الباحث مغ سمػؾ إزاء ىحيغ
الجانبيغ.

-1التهثيق واإلحالة إلى المرادر:
-1-1التهثيق واألمانة العممية:
أف الخجػع أثشاء إنجاز األبحاث العمسية إلى السخاجع العمسية الستشػعة مغ
مغ السعمػـ ّ

مؤلفات كمجبلت كمعاجع كمػسػعات كدكائخ معارؼ كمػاقع عمى شبكة االنتخنت "مغ أىع

البلزمة لمؿياـ بأؼ بحث ،كذلظ بشقل السعمػمات أك االستذياد ببعس الفقخات أك لتعديد
العسميات ّ
كجية نطخ الباحث(".حامج ،ص)125 :
إف ذلظ أمخ ضخكرؼ ليشيس البحث عمى أسذ صحيحة كدعائع سميسة ،كلغ يجج الباحث
ّ

عشو بجيبل ،فإف تغحية البحث باألفكار كتجعيسو باآلراء كتصعيسو بالسعمػمات يسشحو العسق كالدعة
كالربلبة كالتساسظ.
39

السيع أف يذيخ الباحث إلى مرادر معمػماتو التي أخحت عشيا ،كال يتعسج
لكغ األمخ
ّ
ّ
إخفاءىا أك إغفاليا ليشدب إلى نفدو ما ليذ ليا ،كيعدكىا إليو ،كىي إلى غيخه ،يقػؿ فاف داليغ":
يجب أف يتزسغ البحث إثباتا لحق السؤلفيغ اآلخخيغ ال باعتباره مػضػع أمانة أك مجاممة كلكغ
كسيمة لتأكيج عسل الباحث كالجالة عمى أصالة البحث كجػدتو ،كتعتبخ اليػامر كقائسة السرادر
الشز (.".حامج ،ص)125:
أىسية ىحا ّ
تػجو القخاء إلى ّ
الجراسات الدابقة في السيجاف في مثل ّ
التي ّ

حقا ،إف التّػثيق مغ خبلؿ اإلحاالت في البحث إلى مرادر السعمػمة دليل األمانة العمسية

كإثبات لؤلصالة ،فميذ كصسة عار أف يدتعيغ بآراء اآلخخيغ كيدتفيج مغ نتائج أبحاثيع
كدراساتيع ،كيحكخىع بسا ليع أك ما عمييع في حجكد أخبلؾيات البحث العمسي ،كلكغ العار كمو في
سخقة جيػد اآلخخيغ كنتائج أبحاثيع معتقجا بأف ال أحج يتفصغ إلى ذلظ مغ لجاف مشاقذة أك خبخاء
أك قخاء .ففي الػاقع أف األياـ ستكذف فعمتو إف أفمت اليػـ.
لقج كضعت تقشيات البحث كمشيجياتو شخؽ التعامل مع السػاد العمسية كسبل نقميا مغ مخاجعيا
تحؿيقا لؤلصالة كتجديجا لؤلمانة ،فسا أسيل أف يمجأ الباحث إلى االقتباس الحخفي ؼيزع ما يقتبدو
بيغ مددكجتيغ أك شػلتيغ»  ، «......كيزع رقسا بيغ قػسيغ ،كفي اليامر يزع الخقع كيحكخ
السخجع.
أك يعتسج االقتباس غيخ الحخفي ؼيعخض فكخة بأسمػبو أك يقػـ بتمخيريا ،كيزع رقسا في
نياية كبلمو ،كفي اليامر يذيخ إلى السخجع الستعمق بحلظ الخقع (.حامج ،ص)125:
ككاضح أف الباحث يقػـ بقخاءة مخاجعو في ضػء السحاكر التي يجكر مػضػع بحثو حػليا أك
بأنيا "فغ شخح األسئمة الجيجة الستعمقة بسػضػع
في إشار إشكالية البحث ،كلحا تػصف اإلشكالية ّ
البحث برخؼ الشطخ عغ األسئمة التي تراغ بيا .كىي ليدت نياية السصاؼ ،ألف الباحث

مصالب ليذ فقط بصخح األسئمة الجيجة كإنسا بالػصػؿ الى األجػبة الرحيحة لؤلسئمة التي يصخحيا
حػؿ مػضػع بحثو(".الشاصخ ،ص)58:
كال تكػف اإلشكالية جيجة إال بتحقق شخشيغ:
"الذخط األكؿ :ىػ ارتباط اإلشكالية بسفيػـ أك مزسػف السرصمح األساسي أك السرصمحات
األساسية في السػضػع انصبلقا مغ عشػاف البحث.
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الذخط الثاني :ى ػ شخح األسئمة التي تدسح بتعسيق البحث في السدائل التي تشجرج ضسغ مػضػع
البحث أك مذكمتو األساسية.

-2اإلكثار أو االقتراد في االقتباس:
يتػقف اإلكثار مغ االقتباسات أك االقتراد فييا عمى شبيعة السػضػع...كفي بعس
األحياف "تعكذ كثخة االقتباسات تقريخ الباحث في عجـ ؾيامو بالجكر السشػط بو في شخح قزاياه،
كعجده عغ تحميل ىحه االقتباسات كنقجىا كالتأليف بيشيا .كسا قج تجؿ كثخة االقتباسات في غيخ
مػضعيا عمى عجـ ثقة السؤلف بأفكاره كآرائو .كىحا يػحي لمقارغ بأف ثسة مؤلفيغ آخخيغ يقفػف
كراء الباحث كيقػمػف بالبحث بجال مشو(".الخذت ،ص)48:
متفخجا أماـ االقتباسات ،كإنسا ىػ الحؼ
باإلضافة إلى "أف الباحث الستسكغ ىػ الحؼ ال يقف ّ
يتحكع فييا كيديصخ عمييا كيػجييا؛ ؼيأتي بيا حيث يكػف ليا ىجؼ كاضح ،كيحمميا بالذكل الحؼ
يخجـ سياؽ بحثو ،كيشقجىا غحا كانت تتزسغ فكخة غيخ دؾيقة أك مبايشة لمحؿيقة(".الخذت،
ص).84:

رابعا-المخحمة :تحخيخ البحث:
-1المهضهعية:
السػضػعية "ىي تمظ التي تتجّمى في تصبيق الػسائل العمسية عمى البحث كاستخجاـ السادة
كاستقخائيا كمعالجتيا بالتشقيب كالتحميل كالسػازنة بحكاء كفيع لتقػد الباحث إلى الحؿيقة السشدىة عغ
اليػػ السؤيجة بالحجج كاألسانيج ،كنخػ أف جسيع البحػث ،سػاء أكانت عمسية أـ أدبية أـ لغػية أـ
اجتساعية أـ فشية ،ال بج أف تديخ في تحقيق أىجافيا عمى األسمػب السػضػعي السشيجي .كىي
تشػع حقػليا تبقى في جػىخىا كاحجة إذا كاف القرج مشيا الجراسة
عمى الخغع مغ ّ
األكاديسية(".الخكابي ،ص)13 :
كإذا كانت السػضػعية تعشي بالشدبة إلى بعس األشخاص الحياد ،ؼبالشدبة إلى آخخيغ فإنيا
تعشي االبتعاد عغ السرالح الحاتية .لكغ إذا كانت السػضػعية عادة مخادفة لعجـ التحيد إلى رأؼ
أك إلى مػقف ما ،فيي ،برفة أخز ،ميدة كل ما يرف شيء أك ضاىخة برجؽ ،أؼ كل ما يسشح
تسثيبل مصابقا لمػاقع(.مػريذ أنجخس ،ص)39
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كمغ جانب آخخ فإف السػضػعية تقتزي مغ الباحث تحكسا في الحات كالبعج عغ اليػػ
كالبحث عغ الحؿيقة.
بأف البحث العمسي ىػ في حؿيقتو "محاكلة صادقة الكتذاؼ الحؿيقة
إف االعتقاد الجازـ ّ
ّ
ّ
يشع عغ ذكاء كفيع حتّى يدتصيع
بصخيقة
ّ
مشيجية كعخضيا بعج ّ
تقز دقيق كنقج عسيق عخضا ّ
تقجـ اإلندانية (".الخكابي ،ص).12
يقجـ لمسعخفة لبشة ججيجة كيديع في ّ
الباحث أف ّ

يمدـ الباحث بأف يعتسج الػسائل كيييئ األدكات كيزع استخاتيجية تشتيي بيا إلى ما يربػ

إليو مغ حقائق ،كقج تخّبى تخبية عمسية تخسخ في نفدو اإلخبلص لمعمع كاالنراؼ كاالعتخاؼ

مشدىا عغ اليػػ ال ّحاتي ،كيجب أف
ػ"إف البحث العمسي يجب أف يكػف ّ
بالحق كالخجػع عغ الخصأ ،ف ّ

طفخ بالحؿيقة كاكتذافيا سػاء اتّفقت مع ميػؿ الباحث أـ لع تتّفق(".الخكابي ،ص:
تكػف غايتو ال ّ
)11
يشبغي أف تكػف الحؿيقة ىي دائسا ما يخيجه الباحث كيشفق مغ أجمو الػقت كالجيج كالساؿ،
مسا مغ شأنو أف يقػده إلى التزميل
كأال يرخفو عشيا أؼ صارؼ مغ ىػػ أك زيغ ،كأف ّ
يتحخر ّ
كالتدييف كالتذػيو كالتجليذ ،فػ"الباحث عشج القخاءة كالجسع يقارف كيػازف بعيجا عغ اليػػ بػية
الػصػؿ إلى جػىخ الحؿيقة ،فيػ ليحا يق أخ ال ليبخىغ عمى فكخة مدبقة في ذىشو كإنسا يق أخ ليكتذف
شيئا ما ،كفي ىحه السخحمة يجب أف يكػف مخنا كل السخكنة بعيجا عغ التعرب لخأيو متخحا جسيع
الػسائل التي تداعجه عمى بمػغ ىجفو ،فإذا ما قاده تشقيبو إلى تبجيل رأؼ اك تغييخ اتجاه تحت تأثيخ
غيخ رأيو بديػلة غيخ
ما عثخ عميو مغ مرادر كمخاجع كما قاـ بو مغ دراسة كمػازنة كمقابمة ّ

ميتع بسا يتختب عمى ىحا التغييخ مغ تعب كنربغ كبيحا يكػف محققا لمخكح العمسية التي يجب أف
أؼ ميل أك
يترف بيا الباحث كالتي يجب أال تؤثخ فييا أية رغبة أك ىػػ ،كأال يمعب بيا ّ
محىب(".الخكابي ،ص)12 :

-2مقهمات التحخيخ:
إف "إخخاج البحث إلى الػجػد ،بسعشى تحخيخه أك كتابتو بالكامل ،يحتاج إلى ميارة يتع
اكتدابيا مغ خبلؿ امتبلؾ مقػمات الكتابة العمسية .كىحه السقػمات نػعاف :مقػمات تتعمق بذكل
البحث(أكال) كمقػمات تتعمق بجػىخه(ثانيا)(".الشاصخ ،ص)154:
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فالسقػمات الذكمية لمتحخيخ كالكتابة تتػزع عمى أسمػب الكتابة ،كشخيقة االقتباس ،كأسمػب
تػزيع اليػامر.

-1أسمهب /لغة البحث:
يذتخط في لغة البحث أف تكػف كمساتيا كاضحة دؾيقة ججية كمتػاضعة ،كفي السقابل ال
تكػف شاذة أ ك غخيبة ..ك"التػاضع في الكمسات التي يختارىا الباحث يعشي االبتعاد عغ السبالغة
كالتعالي .كمغ قبيل السبالغة اف يدجل الباحث في بحثو كمسات مغ ىحا الشػع"معطع .)...فكمسات
مغ نػع"معطع" ك"كثيخ" ك"كثيخة"تشصػؼ في غالب األحياف عمى مبالغة غيخ مدتحبة .كمغ قبيل
التعالي استعساؿ الباحث لكمسات تشع عغ الدىػ أك الغخكر أك اإلعجاب بالشفذ أك حب الحات،
كىي عادة سيئة لؤلسف ،مثل":كنحغ نخػ ،"..أك"كقج انتييت في السبحث الدابق إلى أنشي
أرػ ،"...أك"كاتب ىحه الدصػر ال يػافق الكاتب ،"...أك"أف األبحاث التي قست بيا في السيجاف
أثبتت لي أف رأؼ ىحا الكاتب ،"...أك"بعجما تعخضشا لسختمف األسباب كالعػامل السحكػرة سششتقل
إلى معالجة السػضػع مغ كجية نطخنا ،كنخػ بادغ ذؼ بجء ."...فالكمسات السدتعسمة مغ قبل
الباحث يتعيغ أف تكػف متػاضعة أك تشع عغ تػاضع الباحث كمثاليا":يتبيغ مسا تقجـ ،"...أك"يتزح
مغ ذلظ ،"...أك"يطيخ مسا سبق ذكخه ،"...أك"يتبيغ مغ ذلظ(."...الشاصخ ،ص)156 :
خامدا-السخحمة ما قبل األخيخة :صياغة الخاتسة كقائسة السرادر كالسخاجع:
فعمى مدتػػ الخاتسة كحلظ ال يغيب البعج األخبلقي حيث يعبخ الباحث عغ سمػكو
األخبلقي بأكثخ مغ شخيقة ،كاالعتخاؼ بجػانب القرػر في بحثو كتػجيو الجعػة إلى الباحثيغ
الستجراؾ ذلظ في بحػث مدتقبمية.
فخاتسة البحث "ال تسثل فقط االنصباع األخيخ ،بل أيزا االنصباع األكؿ؛ فالقارغ غالبا ما
يبجأ قخاءة الخسالة أك الكتاب مغ خاتستو ..كتأتي الخاتسة في الشياية لكي تقجـ لمقارغ بذكل مكثف
نتائج البحث ،كما أسفخ عشو مغ ججيج في ميجاف السعخفة ،كشبيعة الحمػؿ التي قجميا لئلشكالية
األساسية كاإلشكاالت الفخعية ،بل كما يثيخه البحث مغ إشكاالت ججيجة كأسئمة غيخ مدبػقة.
فأىسي ة البحث ال تتػقف عمى تقجيع الحمػؿ ،كإنسا عمى إثارة األسئمة ،كفتح آفاؽ ججيجة لبحػث
ّ
الشديو ىػ الحؼ يعي جػانب القرػر التي قج تكػف في بحثو؛ كبالتّالي
قادمة .كالباحث الستسكغ ّ
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الش قج الحاتي ،ليذ اليجؼ مشو أف يبيغ لآلخخيغ تػاضعو ! كإنسا تػكيج
يقػـ في الخاتسة بشػع مغ ّ

كعيو بسػضػعو كما يتزسشو مغ مذاكل(".الخذت ،ص)71 :

كمع ذلظ ففي ىحا الشقج الحاتي كاإلقخار كاالعتخاؼ بسا في البحث مغ قرػر كأكجو ضعف
كنقز يشبغي أف تدتجرؾ داللة عمى سمػؾ أخبلقي راؽ كليذ مجخد تػاضع كمجانبة لمغخكر..
إف ذكخ السرادر كالسخاجع مغ متصمبات األمانة العمسية التي ال بج أف تمتدـ بيا الجراسات
العمسية(.نفدو ،ص)22 :
السخجعية :يحزخ الدمػؾ األخبلقي كيتجمى كحلظ في مخآتيا ،فإذا كاف
كعمى مدتػػ البشية
ّ

كمية
الذكل كمغ حيث الجػىخ .فسغ الشاحية ّ
الباحث مصالبا "باالىتساـ بيحه البلئحة مغ حيث ّ
الذ ّ

يتعيغ تختيب الئحة السخاجع عمى أساس التختيب األبججؼ مغ ناحية ،كعمى أساس ترشيف السخاجع
ّ

بحدب شبيعتيا أك نػعيا(مؤلفات ،أشخكحات ،مقاالت.)..كمغ الشاحية الجػىخية يتعيغ عمى

الباحث تجشب عيبيغ في البشية السخجعية ىسا االختبلؿ كالتفاكت(".الشاصخ ،ص)165 :
فإنو يشبغي عميو أف يحكخ كل السخاجع التي استفاد مشيا بذكل أك بآخخ(رسائل ك"أشخكحات
خاصة)  ،كال يعسج إلى إخفاء أك إبعاد بعس السخاجع التي ليا فزل إنجاز بحثو أك كانت مغ كرائو
أك كانت في خمفيتو.
فبجكف ريب أف قارغ البحث أك أعزاء لجشة مشاقذة ال يغيب عشيع ىحا األمخ ،كاألكلى
كل مخاجع بحثو.
بالباحث أف يحخص عمى األمانة العمسية في اإلشارة إلى ّ
مخاجع:

خالج حامج :مشيجية البحث في العمػـ االجتساعية كاإلندانية ،جدػر لمشذخ كالتػزيع ،السحسجية،الجدائخ ،ط1433 ،2:ق2012-ـ.
 جػدت الخكابي :مشيج البحث األدبي في إعجاد الخسائل الجامعية ،دار مستاز لمتأليف كالتخجسةكالشذخ ،دمذق ،سػرية ،ط1413 ،1:ق1992-ـ.
دمحم عثساف الخذت :فغ كتابة البحػث العمسية كإعجاد الخسائل الجامعية ،دار رحاب ،لمصباعةكالشذخ كالتػزيع ،الجدائخ( ،د ،ط)( ،د ،س).
-عسار بػحػش :مشاىج البحث العمسي كشخؽ إعجاد البحػث،
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كساؿ اليازجي :األصػؿ العمسية في قػاعج العخبية ،دار الجيل ،بيخكت ،لبشاف(،د ،ط).1985 ، صبلح الجيغ شخكخ :مشيجية البحث العمسي لمجامعييغ ،دار العمػـ لمشذخ كالتػزيع ،عشابة،الجدائخ(،د ،ط)،
.2003
عبج الػاحج الشاصخ :تقشيات البحث مغ التأسيذ كالتخكيب إلى الشقج كالتأصيل ،مصبعة الشجاحالججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب ،ط.2014 ،2 :
العياشي دمحم حجكش :شخيقة في إعجاد األشخكحة الجامعية في ضػء نطاـ مجارس الجكتػرة-تقشيات البحث كضػابط الكتابة ،مكتبة سمسى الثقاؼية ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء،
السغخب ،ط.2012 ،1 :
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