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 تقديم

لكل نٍص أصوٌل وقواعُد كتابية خاّصة به. وهناك معايير أساسية يجب اتباعها في 

التي يتم إعدادها على مستوى الماجستير والدكتوراه في مجال  الرسائلكتابة 

ليست نصوًصا عشوائية  علياالدراسات الفي مجال  لرسائل.  فاالدراسات العليا

 رسائلتم تناولها في اليمكتوبة بشكل غير منضبط. فينبغي تناول الموضوعات التي 

  . في نظام منهجي صارم ومعالجتها بطريقة تحليلية

تستند كل رسالة إلى ثالثة أبعاد: "المحتوى" و "الطريقة" و "الجماليات". 

ل أصيلة، كما ينبغي أن تكون فيها وباإلضافة إلى كل ذلك ينبغي أن تكون الرسائ

مساهمة في واحٍد على األقل من المناهج أو المجاالت أو العلوم، وأن يكون نهجها 

 النظري في إطاٍر مفاهيمي علمي. 

يجب أن يكون موضوع الرسالة جديًدا لم يتّم تناوله من قبل، وإذا كان قد تّم تناوله 

وبمنهج مختلف. ومع ذلك ففي الرسائل الموضوع من جانٍب آخر فينبغي الكتابة في 

 المنهج مهّم بقدر المحتوى. فإلى جانب المسح األدبي الدراسات العليافي مجال 

تعتمد كل رسالة على منهج بحثي كمّي أو نوعّي، وكذلك وسائل متعلقة بهذا المنهج. 

م وكذلك يجب أن يكون لهذه الرسائل قيم جمالية معينة من حيث تكييف أحجام األقسا

 والمواد البصرية المستخدمة وقواعد الكتابة والتعبير واللغة واألسلوب.

هناك ما  2017وجامعتنا طموحة جًدا في مجال برامج الدراسات العليا. فمنذ عام 

وقد تّم إعداد . الدراسات العليابرنامًجا للماجستير والدكتوراه في معهد  50يقارب 

شروعات التخرج التي تم إعدادها في هذه دليل كتابة الرسائل بحيث يمكن كتابة م

البرامج بما يتفق مع طرق البحث العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراه. ونأمل من 

طالبنا أن يتبعوا بدقّة التعليمات التي تّم توضيحها في هذا الدليل أثناء إعدادهم 

 لرسائلهم، مع تمنياتي لهم بالتوفيق.

 

 األستاذ الدكتور عمر تشاها

 صباح الّدين زعيم اسطنبولفي جامعة  الدراسات العليامعهد  مدير
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 األول فصلال

 مقدمة

 المجال .1.1

دراسات العليا الذين يحضرون يوّضح هذا الدليل األسس التي يجب على طالب ال

في  الدراسات العليامشاريع تخرجهم سواء رسائل الماجستير أو الدكتوراه في معهد 

 صباح الّدين زعيم اتباعها أثناء إعدادهم لرسائلهم الجامعية.  اسطنبولجامعة 

 األساس القانوني .2.1

تعليم في الدراسات العليا ذات الصلة بلوائح التّم إعداد هذا الدليل استناًدا إلى المواد 

صباح الدين زعيم، وقد دخل حيز التنفيذ بالقرار الذي اتخذه  اسطنبولفي جامعة 

واعتمده مجلس  2017تشرين الثاني عام  15بتاريخ  الدراسات العليامجلس معهد 

 . 2018الجامعة في اجتماعه في شهر كانون الثاني عام 

 خ التعديالت:وتاري تاريخ دخوله حيّز التنفيذ   .3.1

هذا الدليل لكتابة الرسائل الجامعية سوف يتّم تطبيقه على رسائل الماجستير 

والدكتوراه، وعلى مشاريع التخرج في قسم الماجستير دون رسالة في معهد 

  .2020عام أكتوبر  1في جامعة صباح الدين زعيم اعتباًرا من  الدراسات العليا

من قبل معهد  الموقرة التي تم تشكيلها لجنةال  اعتماد تعديالت التعديل من قد تم و

 مكونة من:والالدرسات العليا 

 . األستاذ الدكتور عبد المطلب آربا. رئيس اللجنة.1

 . األستاذ الدكتور حسن أبو غدة. 2

 . األستاذ الدكتور أشرف دوابه.3

 . الدكتور سهيل حوامده.4

ديالت المطلوبة في شهر آب وقد قامت اللجنة بالنظر في المالحظالت وعمل التع

 1في  م، وقد تم اعتماد التعديالت من قبل معهد الدراسات العليا2020أغسطس 

ائل ومشاريع التخرج بناًء واعتباًرا من التاريخ المذكور سيتّم إعداد الرس، أكتوبر

 عليه. 



 

 الثاني فصلال

 بدء كتابة الرسالة ومدة إنهائها

 تحديد موضوع الرسالة .1.2

الب الماجستير أو طالب الدكتوراه يجب عليه أثناء تحديده لموضوع الرسالة سواء ط
أن يختار موضوًعا أصيال لم يكتب فيه من قبل.  وأثناء اتخاذه قرار تحديد موضوع 

وإذا فحة مجلس التعليم العالي )يوك(. رسالته عليه أن يدقق بشكل تفصيلي في ص
ته من قبل فبالتأكيد يجب عليه أن كان الطالب يريد دراسة موضوع قد تّمت دراس

وعكس ذلك  ،يتناول الموضوع من بُعٍد جديد، أو يتبع فيه منهًجا جديًدا ونظرة جديدة
ويجب عليه عند اختيار  ال يمكن إعادة دراسة موضوع قد تّمت دراسته من قبل.

الموضوعات العلمية ، والموضوعات التي يشتد الخالف حولهاالموضوع أن يتجنب 
الموضوعات التي يصعب العثور على مادتها و ،الموضوعات الخاملة وة المعقد
الموضوعات الضيقة جدا:)ال تتحمل تأليف و ،الموضوعات الواسعة جداو ،العلمية
 . )غموض الفكرة( الموضوعات الغامضةو، (رسالة

 تحديد عنوان الرسالة. 2.2

بوضوح إلى يجب أن يكون عنوان الرسالة واضحا وبسيًطا وقصيًرا، ويشير 

. حيث ينبغي تجنب العنوان الطويل ، ويتطابق مع مشكلة البحث موضوع الرسالة

يوضع بين  نضع عنوانا فرعيا للرسالةجدا، أو المعقّد، والعام جدا، وإذا لزم األمر 

يكون خاليًا من الكلمات غير الضرورية. وينبغي أال  أن. فاسم الرسالة ينبغي قوسين

 ضل للرسالة هو العنوان الذي يفيد المعنى بأقل الكلمات.ننسى أّن العنوان األف

 تعيين مشرٍف على الرسالة .3.2

طالب الماجستير الذي أنهى جميع المواد الدراسية بنجاح، وطالب الدكتوراه الذي 

أنهى جميع المواد الدراسية بنجاح واجتاز بنجاح امتحان الكفاءة عليه أن يجد مشرفًا 

إدارة المعهد و القسم بذلك. وبعد موافقة الدراسات العليا على رسالته ويبلغ معهد

تعين إدارة المعهد لطالب  على ذلك، يصبح موضوع الرسالة والمشرف محسوًما.

الدكتوراه مشرفًا للرسالة، وأستاذين آخرين أحدهما من داخل الجامعة واآلخر من 

عين إدارة تُ يمكن أن و خارج الجامعة كأعضاء في لجنة اإلشراف على الرسالة.

المعهد مشرفًا مرافقًا للمشرف األصلي بناًء على اقتراح المشرف األصلي أو رئيس 

  القسم المختص.



 رسالة الماجستير .4.2

ينتظر من الطالب أمران في رسالة الماجستير: األول، هو إيجاد قضية أو مشكلة 

العلمي.  تكون هي موضوع الرسالة وتحليل هذه المشكلة باستخدام وسائل البحث

 إضافة موضوع لم يكن معروفًا إلى العالم األكاديمي.فهو وأّما الثاني 

وفي األساس فإّن رسالة الماجستير هي دراسة لتحضير الطالب للدكتوراه. وينتظر 

من الطالب الذي يحّضر رسالة الماجستير أن يتالفى نقاط النقص العلمي عنده أثناء 

هج العلمي حتى يصل إلى الكفاءة العلمية الكاملة كتابته لرسالة الماجستير وفق المن

مع كتابته لرسالة الدكتوراه. ومع وجود فروق من فرع علمي إلى آخر فإّن رسالة 

 صفحة. 150-100الماجستير بكون عادة بين 

 رسالة الدكتوراه .5.2

أو تطوير ابتكار أو : األول نيرئيسي نيشيئينتظر من الطالب في رسالة الدكتوراه 

في منهجٍ أو نظرية أو  الجديدة فريدة وجديدة لموضوع ما؛ والثاني المساهمةلجة معا

. ورسالة الدكتوراه قد تكون ، وكل هذا بشكل جديد لم يكن معروفا من قبلقضية ما

 تّم وضعها سابقًا، أو دحًضا لها.  يةتأييًدا لنظر

عينة، وتحليل تناول موضوعٍ في إطار نظرية متفي بعض األحيان رسالة الدكتوراه 

هذه النظرية انطالقًا من النتائج التي يتوّصل إليها لتأييد هذه النظرية أو دحضها. 

فإّن رسائل الدكتوراه تحتوي على قسم أصلّي يتّم دمجه مع  بومن هذا الجان

الموضوع الذي يتّم تناوله في إطار نظرية ما. في هذا القسم، يطّور الطالب منهًجا 

 انب مفاهيمه الخاصة عن طريق دمجِ نتائج البحث مع النظرية. جديًدا إلى جوطرحا 

وعلى الرغم من وجود فروق من فرع علمي آلخر فإّن رسالة الدكتوراه تتكون عادة 

 صفحة.  300-200من 

 القواعد األخالقية التي يجب اتباعها .6.2

ء يجب الماجستير والدكتوراه فإّن أّول شي في مشروع التخّرج، وفي كتابة رسائل 

الحساسية  يظهراالنتباه إليه هو االلتزام بالقواعد األخالقية، وعلى الطالب أن 

القواعد األخالقية تتّم إحالتهم إلى الطالب الذين ينتهكون و الالزمة في هذا الصدد.

 اللجنة التأديبية والتي قد تقّرر فصلهم من الجامعة.

طلب عقوبات وفقًا للقواعد األخالقية أخالقية وتتا يلي النقاط التي تعّد مخالفات وفيم

 العلمية:

  نقل الدراسات التي قام بها اآلخرون كليًا أو جزئيًا وتقديمها على أنها من

 دراسته هو.



 .االقتباس من دراسات اآلخرين دون اإلشارة إليها كمرجع 

 ين بشكل يتجاوز الحّد المسموح به.االقتباس من دراسات اآلخر 

 ية على أنّها قد استخدمت في البحث خالفًا للحقيقة.إدراج أسماء مراجع علم 

 .الكشف عن مصادر المعلومات التي يجب أن تبقى سرية في الرسالة 

  استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل المقابالت أو اللقاءات

 أو اإلشارة إليها دون أخذ الموافقة على ذلك من أصحابها.

   نشره كما لو كان جديًدا.تقديم عمل سابق عمله أو 

جميع هذه الجوانب تعتبر ضمن نطاق جريمة مخالفة مدونة األخالقيات العلمية، 

وتستوجب العقاب. في هذا الصدد، عند اختيار مشروع التخرج أو موضوع 

الرسالة، يجب على الطالب اختيار ومناقشة موضوع أصيل، لم يتم القيام به من 

 ضوع وفقًا للمناهج العلمية. قبل، والبحث وكتابة هذا المو

 البدء بكتابة الرسالة .7.2

كما أّن الطالب يبدأ دراسته تحت إشراف ُمشرٍف يتّم الموافقة على تعيينه من قبل  

، فكذلك ال بّد من موافقة المعهد على موضوع الرسالة الدراسات العلياإدارة معهد 

 للبدء بالكتابة. 

إلى لجنة  كحد أعلى  اله كل ستة أشهريجب على طالب الدكتوراه تقديم أعم

كي يتمكن الطالب من االنتقال إلى اإلشراف لتدقيقها، كما عليه الدفاع عنها لفظيا. 

المرحلة التالية، يجب عليه الحصول على موافقة لجنة اإلشراف المعنية بمتابعة 

 رسالته في جميع مراحلها. 

دراسية، بغض النظر عّما إذا  مدة برنامج الماجستير مع الرسالة هي أربعة فصول

كانوا قد سّجلوا أو لم يسجلوا في كل فصل دراسي، باستثناء الوقت الذي يقضيه في 

التحضير العلمي، ويتم االنتهاء من البرنامج في ستة فصول دراسية كحد أقصى 

 )انظر لوائح الدراسات العليا لمزيد من التفاصيل(.

ثمانية فصول  -من المواد وامتحان الكفاءةبعد االنتهاء –ة مدة برنامج الدكتورا

دراسية، بغض النظر عما إذا كان يتم تسجيلهم في كل فصل دراسي، باستثناء 

الوقت المستغرق في اإلعداد العلمي، مع فترة إتمام قصوى تتألف من اثني عشر 

 (.اسات العليا للحصول على التفاصيلفصالً دراسيًا )انظر لوائح الدر

أجل من  كحد أعلى للجنة اإلشراف على الرسالة  ستة أشهر كل رتقرييجب تقديم 

وفي حال لم يقّدم الطالب هذا التقرير بانتظام في المدة . تقييم رسالة الدكتوراه

فسيعتبر الطالب غير ناجح من قبل ولم يطلب التمديد لشهر على األكثر المحددة 



يستطيعون إكمال أعمالهم لجنة اإلشراف على الرسالة. ويتم فصل الطالب الذين ال 

 في الوقت المطلوب من المعهد.

 تسليم الرسائل المنتهية إلى المعهد .8.2

بعد االنتهاء بنجاح من كتابة الرسالة، وبعد الحصول على موافقة مشرفه يقوم 

الطالب بملء النماذج المحددة رسميًا وتقديم الرسالة مع هذه النماذج إلى المعهد. عند 

إلى المعهد هذا يعني أنها قد حصلت على موافقة المشرف، وفي حال تسليم الرسالة 

آراء ضد الرسالة تقديم الرسالة للمناقشة لدى لجنة المناقشة فإن قيام المشرف بإبداء 

. حيث للقواعد األخالقية العلمية يُعّد سلوكا مخالفًا بهذا الخصوص وتوضيح قناعاته

 تعد عمالشة لدى لجنة المناقشة هي أيًضا إّن الرسالة التي وصلت إلى مرحلة المناق

للمشرف لذا ينبغي على المشرفين عدم تقديم رسالة للمناقشة إذا كانت تحتوي 

 نواقص أو لم تكن كافية بالقدر المطلوب. 

 الدراسات العلياتدقيق الرسالة من قبل معهد  .9.2

كل واالنتحال. فرسائل يقوم المعهد بتدقيق الرسالة التي يتم تسليمها إليه من ناحية الش

الماجستير والدكتوراه يسمح فيها بالتشابه مع دراسات أخرى من غير أن تكون هي 

من مجموع المراجع في الرسالة،  %20ولكن بحد ال يزيد عن  ،ذاتها تماما

ال يجوز التشابه مع ووالمقصود هنا االقتباس الحرفي ال يزيد عن هذه النسبة، 

)باستثناء قائمة المراجع(. وعدا عن الحاالت . %1على  بنسبة تزيد المصدر الواحد

الذي ال  ونصوص الفقهاء بالحد الالزم ،نصوص القرآن والسنة  االستثنائية )مثل

فيجب أن  مخطوطاتال وتحقيق ،يمكن إعادة صياغة كالم الفقهاء لحاجة عليمة

 ، (نهات وكتب بعيومناقشة مقاال، يستثني فحص االنتحال نفس المخطوط أو نسخه

أو طلب  وتجاوز هذه النسبة في الرسائل يُعدُّ انتحاال ويكون سببًا كافيًا لرّد الرسالة

 . التعديل

بالرجوع إلى  من المصادر بشكل غير مباشروبدال من نقل الطالب من مصدٍر 

مراجع غير المصدر األصلي، خصوصا في المعلومات التي تظهر نسبتها لمصادر 

يقوم باالستفادة من المصدر بشكل مباشر ويشير إلى ذلك في ، ينتظر منه أن بعينها

 المراجع.

وبفضل اإلمكانيات التي توفرها قاعدة البيانات اإللكترونية عبر اإلنترنت، أصبح  

 من الممكن اآلن الوصول إلى جميع أنواع المصادر.

 . في هذا الصدد، من المتوقع أن يتجنب الطالب االستخدام غير المباشر للمصادر 



 شرط النشر للتخّرج .10.2

يشترط لتخرج الطالب من برنامج الماجستير أن يقوم بنشر مقالة في مجلة محّكمة 

لعلمية )المحلية أو في أحد المؤتمرات ا لمية)محلية أو دولية(، أو المشاركة بورقة ع

 الدولية(.

ة وتقديم ويشترط للتخرج من الدكتوراه نشر مقالتين في مجلة محّكمة أو مقالة واحد

في أحد المؤتمرات العلمية )المحلية أو  لميةأو المشاركة بورقة ع ،تقرير علمي

 الدولية(.

. وال يقبل المعهد تسلم الدراسات العلياونشر مقالة شرط لتسليم الرسالة إلى معهد 

الرسالة من الطالب الذين لم يقوموا بنشر مقالة، وبذلك ال يمكنهم التقدم بطلب 

 هم. لمناقشة رسائل

شرط نشر المقالة يشمل طالب الماجستير والدكتوراه الذين بدأوا اعتباًرا من شهر 

 والطالب الذي سّجلوا قبل هذا التاريخ معفيون من هذا الشرط. . 2018شباط 

 تشكيل لجنة مناقشة الرسالة .11.2

من  االدراسات العليبعد الوفاء بشرط نشر المقالة يتّم تدقيق الرسالة المقدمة لمعهد 

حيث الشكل ومن حيث االنتحال. وبعد اجتياز هذه المرحلة وبناء على توصية من 

المشرف ومن رئيس القسم المعني تقوم إدارة المعهد بتشكيل لجنة مناقشة للرسالة. 

المشرف على الرسالة ورئيس القسم المعني يقومان باقتراح أعضاء لجنة المناقشة 

اسما لعضو احتياط من داخل ومن  انترحخل ومن خارج الجامعة، كما يقمن دا

ًرا بتشكيل لجنة لمناقشة رسالة خارج الجامعة كذلك. إدارة المعهد تتخذ قرا

 يكون مشرف الرسالة من ضمنهم  الماجستير تتكون من عضوين من داخل الجامعة

رسالة الدكتوراه تتكون من ثالثة أعضاء لجنة مناقشة من خارجها، بينما  اوعضو

من خارجها. كما  انوعضو يكون مشرف الرسالة من ضمنهم جامعةمن داخل ال

تعين عضوا احتياطيا من داخل الجامعة وآخر من خارجها لكل من رسالتي 

 الماجستير والدكتوراه. 

قل يجب على األخمسة عشر يوما حان المناقشة بوبعد تشكيل لجنة المناقشة وقبل امت

فيهم األعضاء  نأعضاء اللجنة بمن الرسالة لجميع على الطالب تسليم نسخة م

 االحتياط باليد والحصول على توقيعهم بذلك. 

تقوم في مدة أقلها خمسة عشر  الدراسات العليالجنة المناقشة المكلفة من قبل معهد 

 يوًما من تسلم القرار وأكثرها شهًرا بمناقشة الرسالة. 



 تسليم الرسائل الناجحة للمعهد .12.2

بتسليم المحضر الذي ُحّرَر حول الرسالة التي قررت نجاحها إلى تقوم لجنة المناقشة 

يجب على  جاء القرار بالنجاح المعهد في خالل ثالثة أيام من المناقشة. في حين

وإذا الطالب القيام بالتعديالت التي تطلبها لجنة المناقشة في خالل شهر من المناقشة 

مع بقية الوثائق  تسليم رسالته للمعهدقام الطالب بإجراء التعديالت المطلوبة يستطيع 

وبذلك يعطى الطالب دون انتظار انتهاء المهلة الممنوحة له.   المطلوبة للمعهد.

 الناجح شهادة التخرج.

ثالثة أشهر  مهلة للطالب يعطى وفي حال كان قرار اللجنة ناجح مع طلب التعديل

عادة المناقشة، وبعد قرار بإ يقوم الطالب بعد إجراء التعديالت المطلوبة كحد أعلى 

 بتسليم الرسالة للمعهد. يقوم الطالب  اللجنة باعتماد التعديالت

 والطالب الذي تقرر اللجنة عدم نجاحه يتم مسح قيده وفصله من الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالث فصلال

 في الرسائل والتنسيق الشكل

 تنسيق النص .1.3

   Arabic ونوع الخط MS Wordفي الرسالة يجب استخدام نظام الصفحة 

Traditional  بحرف كبير )إن كانت  20م . والعناوين تكتب بخط حج18وحجم الخط

 18العناوين الفرعية األخرى فتكون بخط  اأمّ . ( وبخط غامقباللغة العربيةالرسالة 

   Arabicونوع الخط أيًضا  14وغامق. وأّما الحاشية فتكتب بخط حجم 

Traditional . 

يمكن استخدام ف باللون األسود. وأّما الجداول سائل يجب أن يكون جميع النصفي الر

 ألوان مختلفة إذا كانت مفضلة في الجداول والرسومات واألشكال والصور. 

 المسافة بين األسطر .2.3

 ، والمسافة بين األسطر 0، ومن األسفل 0في جميع الرسالة يكون البعد من األعلى 

تابعة للسطر السابق تبعد بمقدار  سفلية في الحواشيور هناك سط وإذا كان. 1.

ومن  0والبعد من األعلى  18كذلك تكتب بخط حجم . قائمة المراجع Tabنصف 

وإذا كان هناك سطور سفلية تابعة لسطر سابق  .1، والمسافة بين األسطر 0األسفل 

مسافة بين وال .1كامل. وفي الجداول تكون المسافة بين األسطر  Tab تبعد بمقدار

 . 1الجدول وعنوانه تكون 

والعناوين الواقعة في نهاية ال يكتب عنوان في السطر األخير من الصفحة، 

الصفحات يجب أن يكون بعدها سطران على األقل. وإذا كان السطران غير كافيين 

 نبدأ من الصفحة التالية. 

الصفحة. وإذا  وكذلك ال يوضع سطر واحد تابع لفقرة جديدة في السطر األخير من

 كان سيبدأ فقرة جديدة في آخر الصفحة فينبغي أن يكون هناك سطران على األقل. 

    . االقتباسات3.3

كلمة )أو ثالثة أسطر(، يجب كتابتها داخل عالمة  40االقتباسات إذا كانت بقدر 

كلمة فيجب كتابتها على  40تنصيص داخل النص. وأّما االقتباسات التي تزيد عن 

 وتكتب بخط مائل.  tabقرة مستقلة وتبعد عن أول السطر بمقدار شكل ف

واالقتباسات التي تكتب على شكل فقرة مستقلة ال توضع بين عالمتي تنصيص 

 .1وتكون المسافة بين أسطرها 



واالقتباسات التي تكتب على شكل فقرة مستقلة ال تكتب في سطر واحد في نهاية 

صفحة التالية، فإّما أن تكتب كاملة في نهاية الصفحة، وكذلك في سطر في بداية ال

  الصفحة السابقة أو كاملة في بداية الصفحة الالحقة. 

قرة المحصورة بين عالمتي التنصيص المزدوجة اقتباس آخر فوإذا كان داخل ال

 فينبغي وضعه داخل عالمتي تنصيص مفردة. 

وتوضع النقطة أو الجمل داخل عالمة التنصيص في االقتباسات تبدأ بحرف كبير. 

 الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة بعد عالمة التنصيص. 

’  مثال: بالنسبة ألحمد قايا، "واحدة من المؤسسات األساسية في بنية المجتمع هي

 1أيًضا عرضة للتغيير مثل المؤسسات األخرى". والعائلة‘. العائلة

في العبارات التي يمكن للطالب أن يستخدم عالمة التنصيص المزدوجة أو المفردة 

يوّد تأكيدها أو في قائمة المراجع. إال أنه يجب أن يراعي استخدام الشكل الذي 

 يرجحه في جميع الرسالة من أولها آلخرها. 

 الورقحجم  .4.3

. ويكفي (80g، وزن 2129x)حجم  A4في الرسائل، يتم استخدام ورقة بيضاء بحجم 

تكون جميع األوراق بنفس الحجم  . ويجب أنللرسائل الورق المستخدم للتصوير

 واألبعاد.

 هوامش الصفحة .5.3

سم.  2.5سم، والهوامش األخرى تكون  4هامش بمقدار   الصفحة مينيترك على ي

لها نفس الصفحة عمودية، وإذا كان الكاتب سيستخدم الصفحة األفقية يجعل وتكون 

ولى، تبدأ عناوين النص مع الحافتين. في الصفحة األ يالحجم من الهوامش. ويحاذ

  سم أدناه. وتبدأ األقسام الرئيسية بصفحة جديدة. 5األقسام الرئيسية بـ 

 ترقيم الصفحات .6.3

في الرسائل ال توضع أرقام للغالف الداخلي وصفحة المصادقة على الرسالة. وحتى 

جدية باألحرف األب أو (i, ii, iii, iv) نهاية المدخل تستعمل األرقام الرومانية الصغيرة

ي للمدخل يبدأ الترقيم ل. واعتباًرا من القسم التاالعربية في الرسائل باللغة العربية

 . وتجعل األرقام في وسط الصفحة من األسفل.(3، 2، 1)باألرقم العادية 

                                                           
 4(، 2015قرة: منشورات أويون، أحمد قايا، البنية االجتماعية التركية )أن 1



 ترقيم العناوين في الرسالة .7.3

ة يتم ترقيم العناوين في الرسائل حسب النظام العشري، وجميع العناوين في الرسال

تكتب بخط غامق. وإذا استخدم الكاتب ترقيًما أكثر من ثالث درجات يستعيض عن 

رقام بالحروف الصغيرة مثل أ(. ب(. وهكذا ويجب كتابتها بخط مائل. وهذا األ

 النوع من العناوين ال يضاف إلى صفحة المحتويات. 

ين وفي الرسائل تكتب جميع العناو ر.تكتب بخط كبي الفصول والمباحثعناوين 

الفرعية بخط صغير غامق. والرقم األول المعطى للعنوان الفرعي يكون هو رقم 

 القسم.

ن تكتب داخل المتن يواالعنوان الرئيسي يكتب في وسط الصفحة، وبقية العن

 وبمحاذاته.

في صفحة المحتويات تكتب عناوين األقسام بنفس المحاذاة، وأّما العناوين األخرى 

 ليال للداخل. فتكتب في كل مرة داخلة ق

  مثال:

 القسم الثاني

 العوامل التي تحدد السلوك االنتخابي

 العنوان األول 2.1

 العنوان الثاني 2.1.1   

 العنوان الثالث 2.1.1.1   

 أ( العنوان الرابع   

وتوضع  إذا استخدمت الجداول أو األشكال في الرسائل تعطى كذلك عناوين.

لمتعلقة بالجداول تكتب عناوينها مع رقم القسم العناوين فوق الجداول. واألقسام ا

: ...، 1.2 )انظر، الحقة(. مثال الجدول الواقع في الجزء الثاني يكتب هكذا: الجدول

النقطتين يكتب اسم الجدول. وينطبق ذلك أيًضا على  د: وبع2.3الجدول  :2.2الجدول 

 األشكال.

لجدول أو الشكل. ويترك يكتب المصدر الذي أخذ منه الجداول أو األشكال تحت ا

 بين الجدول أو الشكل وبين اسم المصدر سطر واحد فقط.



 إلى المصادر التي تّم استخدامها ة. اإلشار8.3

هناك طريقتان لإلشارة إلى المصادر المستخدمة في الرسالة وإنشاء قائمة مراجع 

من قبل  (. والثاني النمط المستخدم15لها. إحداها نمط الحاشية السفلية )شيكاغو 

ع النص نمط وض وهو American Psyhology Association جمعية علم النفس األمريكية

في النمط األول يشار إلى المراجع في الحاشية الواقعة أسفل الصفحة. داخل قوسين. 

وأّما في الثاني فيشار إليه بين قوسين في داخل المتن بشكل قصير. بينما تكتب 

 مراجع. تفاصيل المرجع في قائمة ال

هناك فرق بين النمطين في إنشاء قائمة المراجع. وقد تّم تناول كيفية إنشاء قائمة 

 مراجع بشكل مفّصل في القسم الرابع من هذا الّدليل.

يمكن للطالب في الذي يعّد مشروع التخرج أو رسالة الماجستير أو الدكتوراه في 

تخدام أّيٍ من هذين النمطين. اسفي جامعة صباح الّدين زعيم  الدراسات العليامعهد 

 على الطالب اتباع نمٍط واحٍد منهما من بداية الرسالة حتى نهايتها. به يجإال أنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الّرابعفصل ال

 األقسام التي تشملها الرسائل

 الغالف الداخلي والخارجي .1.4

لومات الغالف الخارجي والداخلي للرسائل يكون بنفس الشكل والمحتويات. والمع

التي يجب أن يحتوي عليها الغالفان هي: اسم الجامعة، اسم المعهد، اسم القسم 

الرئيسي، اسم القسم الفرعي، نوع الرسالة )ماجستير أو دكتوره(، اسم الطالب معّد 

 اسم المشرف.  الرسالة، المدينة والتاريخ الذي كتبت فيه الرسالة، و

لمعهد، والقسم الرئيسي، والقسم في الغالف الخارجي يكتب اسم الجامعة، وا

غامق. وأّما  16غامق. ويكتب اسم الرسالة بخط حجم  14 الفرعي، بخط حجم

 غامق.  14البيانات األخرى فتكتب بخط 

في الغالف الداخلي للرسالة يكتب اسم الجامعة، واسم المعهد، والقسم الرئيسي، 

 12يانات تكتب بخط غامق. وباقي الب 14والقسم الفرعي وعنوان الرسالة بخط 

 غامق أيًضا.

ثّم القسم  المعهد،، ثّم في األعلى اسم الجامعة يكتبفي الغالف الخارجي للرسالة 

البيانات. بعد السطر األخير لهذه  بين 1.5وتترك مسافة  القسم الفرعيالرئيسي، ثّم 

ك أسطر ثّم يكتب عنوان الرسالة. بعد عنوان الدراسة يتر 9البيانات يترك مسافة 

أسطر ثم يكتب رسالة ماجستير/ أو دكتوراه. بعد هذه المعلومة يترك  7فراغ بمقدار 

أسطر  9. وبعد اسم الطالب تترك مسافة أسطر ثّم يكتب اسم الطالب 7فراغ بمقدار 

  سطر. 1.5قم يكتب اسم المدينة والتاريخ، ويكون بين اسم المدينة والتاريخ مسافة 

هناك وللغة العربية للرسائل التي تكتب باللغة العربية ويكون بافي الغالف الداخلي  

فبعد كتابة اسم الجامعة والقسم الرئيسي والقسم الفرعي بعض الفروق في المقاسات. 

أسطر ثم يكتب عنوان الرسالة. وبعد عنوان الرسالة يترك  7بمقدار يترك فراغ 

. وبعد ذلك يترك أيًضا ثم يكتب رسالة ماجستير أو دكتوراهأسطر  7راغ بمقدار ف

أسطر كذلك ويكتب  5أسطر ثم يكتب اسم الطالب، ثم فراغ بمقدار  5فراغ بمقدار 

 1اسم المشرف على الرسالة، وبين كلمة مشرف الرسالة واسم المشرف يترك فراغ 

أسطر ثم يكتب اسم المدينة والتاريخ. وإذا  5سطر.  وبعد اسم المشرف يترك فراغ 

 بين األسطر. .1من سطر تترك مسافة كان عنوان الرسالة أكثر 

 جميع المعلومات في الغالف الخارجي والداخلي تتوسط الصفحة.



 صفحة المصادقة على الرسالة .2.4

تحتوي صفحة المصادقة على الرسالة على المعلومات اآلتية: اسم الطالب ولقبه، 

الب إّما عنوان الرسالة، تاريخ مناقشة الرسالة، تكتب عبارة تدل على نجاح الط

باإلجماع أو باألكثرية، ثم تكتب أسماء لجنة المناقشة ورتبهم األكاديمية وتترك 

 مساحة لتوقيعاتهم. 

 صفحة بيان األخالقيات العلمية  .3.4

في هذه الصفحة يكتب الطالب ما يفيد التزامه باألخالقيات العلمية في أثناء إعداده 

د التزامه باألخالق العلمية في أثناء ما يفي وكذلكلرسالته من أولها إلى آخرها. 

تناوله للمعلومات، واستخدامه للمراجع، وإجرائه للمقابالت. ويستطيع الطالب 

 .الدراسات العلياالحصول على نموذج بيان االلتزام األخالقي العلمي من معهد 

  ملخص الرسالة بالتركي .4.4

كلمة. في الملخص  250د يكتب الطالب ملّخًصا لرسالته باللغة التركية في حدو 

لمعالجة مشكلة الرسالة  المنهج الذي اتبعهوالرسالة،  مشكلة الدراسة وأهداف يكتب 

والنتائج التي توّصل إليها. وال داعي لكتابة أقسام الرسالة واحًدا واحًدا  بالمختصر 

 في الملخص. يكفي أن يكتب النتائج النهائية التي توصل إليها. 

ص اسم الرسالة، واسم الطالب ولقبه، وتاريخ الرسالة )السنة كما يكتب في الملخ

 والشهر( والكلمات المفتاحية.

 : (Abstract) اللغة العربية واإلنجليزية ملخص الرسالة ب .5.4

اإلنجليزية مثل ملخص اللغة التركية يكون في حدود و العربيةملخص الرسالة باللغة 

اللغة اإلنجليزية ترجمة لملخص و ربيةالع ليس شرًطا أن يكون ملخصوكلمة.  250

اللغة التركية. ولكن كما هو في الملخص التركي يكتب موضوع الرسالة، والمنهج 

 الذي اتبعه في إعدادها، والنتائج التي توصل إليها من الرسالة. 

كما هو الحال في ملخص التركية يكتب الطالب عنوان الرسالة، اسم الطالب ولقبه، 

 رسالة، والكلمات المفتاحية. وتاريخ قبول ال

 المقّدمة. 6.4

أن يكون هناك مقّدمة في الرسائل، ولكن جرت العادة أن تبدأ الرسائل  إلزاميًاليس 

العلمية بمقّدمة. في المقّدمة يعبر الطالب عن مشاعره وأفكاره حول كتابة الرسالة، 

لذين سبقوه وعن مشكلة البحث باختصار وجهود ا وكذلك الصعوبات التي واجهها،

بالبحث في هذا الموضوع، وبماذا تميز بحثه بالجملة، وكل هذا بلغة الباحث الخاصة 



التي تعبر عن مشاعره، ألن المقدمة بصورتها النهائية هي آخر شي يوضع في 

  الرسالة.

 المحتويات .7.4

 جميع العناوين التي تّم استخدامها في الرسالة يجب كتابتها مع أرقام صفحاتها دون

. عناوين ، ويكون ذلك باستخدام الفهرسة اآلليةاختصار في صفحة المحتويات

األقسام، والعناوين والرئيسية، والعناوين الفرعية يجب إثباتها في صفحة المحتويات 

تماًما كما هي في المتن. في صفحة المحتويات يجب كتابة عناوين األقسام بخط 

وأّما ول يكون محاذيًا لعنوان القسم، غامق، وسواها يكتب بخط عادي. العنوان األ

بقية العناوين فتكون في كل مرة داخلة قليال إلى الّداخل. العناوين التي استخدمت في 

 المتن من الدرجة الرابعة ال تكتب في صفحة المحتويات. 

بين العناوين؛ والعناوين التي تزيد كلماتها عن  1في صفحة المحتويات تترك مسافة 

 فقط.  1مسافة بين األسطر سطر تكون ال

 الجداول واألشكال .8.4

إذا تّم استخدام جداول أو خرائط أو أشكال في الرسالة تكتب المعلومات المتعلقة بها 

بعد نهاية صفحة المحتويات. وتكتب الجداول والخرائط واألشكال المعنية مع 

بغي إعداد مثل عناوينها في نفس الصفحات التي توجد فيها في الرسالة. باختصار ين

 صفحة المحتويات لهذا القسم.

 المختصرات .9.4

مختصرات في الرسالة فينبغي تثبيت هذه المختصرات بعد صفحة إذا تّم استخدام 

الجداول واألشكال. المختصرات يتّم تشكيلها من األحرف األولى من األسماء 

 المعنية. ويكتب الشرح الكامل للمختصر مقابل االختصار.

 -ويقصد بها هنا قسم المقدمة كامال  –لمقدمة ا  .10.4

شيء في الرسائل. والمدخل بهذا المعنى هو تعريف  يكتب قسم المدخل عادة آخر 

 وفيم تبحث. بالرسالة. بحيث إّن القارئ للمدخل يفهم بشكل عام موضوع الرسالة

ة أهمي  تشمل: يشمل ثالث نقاٍط رئيسية. األولىبشكل عام ال بّد أن  قدمةوالم

حدود و ،دراسةأهداف الوالسؤال األساسي، ب وتحدد دراسةمشكلة الالدراسة و

سبب اختيار و. في الدراسات اإلجرائية، الفرضية ان كان هناك حاجة الموضوع

والدراسات السابقة وما هو الفرق بينها وبين الدراسة الحالية أو بعبارة  الموضوع،

من خالل هذه الدراسة. والنقطة الثانية الذي يريد مأله العلمي ما هو الفراغ  أخرى

هي ما هو المنهج الذي سيتناول من خالله هذه الدراسة. وهنا يمكن تخصيص قسم 



خاص للحديث عن المنهج الذي سوف يتبعه في دراسة موضوع الرسالة. وفي هذه 

. والنقطة الثالثة في قدمةالحالة ال داعي لبحث هذا الموضوع بالتفصيل في الم

فكرة مختصرة عن كل قسم من أقسام  هي إعطاءهيكل أو مخطط البحث و قدمةالم

 الرسالة، يعني تعريف مختصر بالرسالة.

في رسائل الدكتوراه أحيانًا يكتب القسم المتعلق بالمنهج في قسم مستقل. وخصوًصا 

لمنهجٍ أو أسلوٍب قد تّم تطويره حديثًا، فيجب في هذه إذا تّم تناول أي موضوع وفقًا 

لة شرح هذا المنهج بشكل تفصيلي وتوضيح سبب اختيار هذا المنهج للدراسة الحا

 ووضع ذلك في قسم مستقل خاص بالمنهج. 

خاص بالرسائل التي تعتمد المنهج  – أدبيات البحث أو اإلطار النظري .11.4

 -اإلجرائي

ا رسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه يتّم تناولها في إطار نظري معيّن. ومن هن

فإنّه ال بّد من وجود قسم في بداية الرسالة يتعلق بالتحليل األدبي أو باإلطار النظري 

. )هذا خاص بالرسائل التي تعتمد المنهج التطبيقي واإلحصائي(  المتعلق بالموضوع

هذا القسم يتضمن المناهج المتعلقة بالموضوع، والمناقشات األساسية، والمفاهيم 

 حها بشكل تفصيلي.المستخدمة في البحث ويشر

من حجم الرسالة. وما  %40-30ويتوقع أن يشكل اإلطار النظري للرسالة ما معّدله 

 منها يتم فيه تناول تحليل الموضوع. %70تبقى من الرسالة والذي يشكل 

 األقسام األخرى للرسالة .12.4

يختلف عدد األقسام التي تلي اإلطار النظري في الرسالة حسب طبيعة موضوع 

راسة. في كل قسم يقوم الطالب ببحث مسألة واحدة تتعلق بموضوع الدراسة. الد

ومع ذلك، يتم تحليل النتائج التي تم الحصول عليها أثناء كتابة األقسام من خالل 

 نهج والمراجع المستخدمة في اإلطار النظري.مالنظر في ال

زج بين النتائج التي تّم قسم في الرسالة للمناقشة والتقييم تموبالتأكيد ال بّد من وجود 

الطالب من خالل تحليله  ّولهبين اإلطار النظري للرسالة. يحالتوّصل إليها و

ويسعى كذلك أطروحة  للموضوع الذي يتناوله في ضوء اإلطار النظري إلى

. وعلى األخص في رسائل الدكتوراه ال مفّر من وجود هذا للمالئمة بين القسمين

القسم األصيل واإلبداعي الذي يقوم به الطالب في  القسم في الرسالة. حيث إنّ 

 هو هذا القسم.  ةرسالته من خالل مساهمته في إيجاد نظرية أو أدبيات معين



  النتيجة  .13.4

هو القسم الذي يوضح فيه - وهو في العادة في الرسائل اإلحصائية- :قسم النتيجة

النتيجة من رسالته. وقسم  الطالب بشكل عام النتائج والتحديدات التي توّصل إليها

نقاط رئيسية: األولى، أن يشرح فيه ماهية الموضوع،  ينبغي أن يحتوي على ثالث

ما هي القضية أو القضايا التي تناولها في رسالته. والثاني، أن يوضح ماهية و

المنهج الذي اتبعه في رسالته. والثالث وهو أهمها، أن يبيّن ما هي النتائج التي 

في رسالته. قسم النتيجة هو القسم الذي يشرح فيه الطالب بشكل رسالته  توّصل إليها

 بشكل إجمالي.

في قسم النتيجة، يوضح الطالب النتائج التي تناولها، مدى مالئمة التوقعات للواقع 

عند المقارنة مع والمتعلق بالمجال، ما هي األمور التي تمهد الطريق إليها، 

 شبه ووجوه االختالف بينها. الدراسات األخرى ما هي وجوه ال

 قائمة المراجع .14.4

يجب كتابة جميع المراجع التي استفيد منها في الرسالة في قائمة مراجع في نهاية 

الرسالة. في كتابة قائمة المراجع يتبع طريقة اإلشارة إلى المصادر التي اتبعها في 

امه ذاته في قائمة الرسالة، فأي نمط من التوثيق استخدمه في رسالته عليه استخد

 المراجع. 

إضافة أي مصدر لم يتّم استخدامه في متن الرسالة إلى قائمة المراجع يعتبر مخالفة 

ولذا على الطالب أن يثبت في رسالته المراجع التي قام للقواعد األخالقية العلمية. 

   بالفعل باالستفادة منها في رسالته.

 المالحق .15.4

نات التي يراها ضرورية في قسم المالحق في نهاية بإمكان الطالب وضع البيا

وبشكل عام فإّن المعلومات التفصيلية الطويلة التي قد تقطع سياق النص، رسالته. 

والجداول، والخرائط يمكن وضعها في نهاية الرسالة. وكذلك األساليب اإلحصائية 

. وكذلك المستخدمة، واالختبارات، واالستبيانات يمكن وضعها في قسم المالحق

 شهادات اإلذن التي تؤخذ من المؤسسات أو األشخاص توضع في قسم المالحق.

 السيرة الذاتية .16.4

يضع الطالب في آخر صفحة من رسالته سيرة ذاتية له. في السيرة الذاتية يكتب 

الطالب اهتماماته، مجاالت دراسته، الفعاليات التي شارك فيها، والكتب التي نشرها 

 إن وجدت.

 



 فصل الخامسال

 اإلشارة إلى المصادر في الحاشية وإنشاء قائمة مراجع

لإلشارة إلى المصادر في الحاشية، وكذلك  15تّم اعتماد نمط كتيب شيكاغو الطبعة 

إلنشاء قائمة مراجع، لكن أدخلت عليه بعض التعديالت. ويمكن االستفادة من نمط 

مع األخذ بعين االعتبار  في األمور غير الموجودة هنا 15كتب شيكاغو الطبعة 

 التعديالت التي أدخلت عليه.

في الصفحات اآلتية سوف يتّم إعطاء معلومات مع األمثلة لترقيم الحاشية، ولكتابة 

 المراجع المختلفة، ولبيانات قائمة المراجع. 

 إنشاء حاشية  .1.5

 أرقام الحاشيةكتابة  .1.1.5

وتكتب في نهاية العبارة المقتبسة،  1م يتم ترقيم الحواشي بشكل تسلسلي بداية من رق

الالحقة. يوضع رقم جديد لكل اقتباس. وإلضافة رقم  ألمثلةكما هو موضح في ا

 للحاشية نلجأ لنظام الحواشي في برنامج وورد من زر إضافة حاشية. 

 : 1مثال 

وفقا ألرقوت أوزدانار يجب أن تكون جميع المقاييس المستخدمة في الرسالة موثوقة 

    1لحة.وصا

 :2مثال 

في حين أن التدريب المهني المطلوب للمجتمع الرأسمالي القائم على الصناعة أخذ 

من العائلة ونُقل إلى الحياة العامة، فقد وقعت األسرة في الخطة الثانوية ضد الحياة 

  2العامة. 

 اإلشارة إلى نفس المصدر عند تكرره في الحاشية   .2.1.5

. ال داعي لذكر تفاصيلها مرة أخرى ورها في الحاشيةالمصادر التي يتكرر مر

يمكن اإلشارة إليها بشكل مختصر باالستعانة بالمختصرات التي سبق كتابتها. وهنا 

يوجد فرق بين حالتين. األولى إذا تكرر ذكر المصدر في الحاشية بشكل متتاٍل ال 

صدر السابق"، أو يعاد كتابة المصدر مرة أخرى بل يكفي اإلشارة إليه بعبارة "الم

اإلشارة إليه باختصار م. س. وفي نهاية العبارة تكتب رقم الصفحة. أّما الحالة 

الثانية فهي أن يفصل بين المصدر وتكرره مصدر آخر فهنا ال يمكن اإلشارة إليه 

بالمصدر السابق ولكن يكتفى بذكر لقب كاتب المصدر ثّم االسم المختصر للكتاب 

 ورقم الصفحة. 



 :للمصدر الذي تعاقب ذكر اسمه :1مثال 

1
. 7: أمثلة تطبيقية، الطبعة الدراسات العلياأرقوت أوزدانار، مناهج البحث في  

  . 77(، 1994: كافرام، اسطنبول)

2
 .47المصدر السابق )م. س(  

 : للمصدر الذي فصل تعاقبه مصدر آخر2مثال 

1
. 7ثلة تطبيقية، الطبعة : أمالدراسات العلياأرقوت أوزدانار، مناهج البحث في    

 .  77، (1994: كافرام، اسطنبول)

آدم تشاليشان، عثمان بورغاز، آثار التحّول الصناعي، )أضنة: دار سيزان للنشر،  2

1997 ،)45. 

 . 47 ،الدراسات العلياأوزدانار، مناهج البحث في  3

 الكتب. 3.1.5

لة كمصدر. وغير ذلك البسيطة بين توثيق الكتاب وتوثيق المج هناك بعض الفروق 

 بنفس المنطق. فاإلشارة إليهما في الحاشية 

 الكتب التي لها مؤلف واحد .1.3.1.5

ثم فاصلة وبعده يكتب اسم للكتب التي لها مؤلف واحد يكتب أوال اسم المؤلف ولقبه، 

، ثم رقم الطبعة إن وجدت، ويرمز لها بحرف "ط"، أو بخط غامق الكتاب بخط مائل

تب بقية معلومات النشر بين قوسين، وبعد إغالق القوسين يوضع رقم ثم بعد ذلك تك

 الصفحة. 

 مثال: 

. 7ط: مع نماذج تطبيقية، الدراسات العليامناهج البحث في أرقوت أوزدانار، 

 . 77-73 (،1994 : كافرام،اسطنبول)

 تجميع مقالة من كتاب .2.3.1.5

 لقبهب و، يتم ذكر اسم الكاتابنقوم بتوثيق مقاالت أو أقسام قد جمعت في كت عندما

ثّم اسم العمل بخط  ،ثّم عنوان المقالة داخل عالمتي تنصيص، في عالمات اقتباس

 .وبعدها يكتب اسم ومعلومات القائم بالعمل،  أو بخط غامق مائل

 مثال:



التوقعات  علّي جويق، "توقعات االقتصاد التركي للعشر سنوات القادمة"، 

 : منشورات جينار،اسطنبول، جمع: أحمد قارا )خرىاالقتصادية للبلدان األ

2015 ،)25-54 . 

 الكتب متعّددة المؤلفين .3.3.1.5

الكتب التي لها مؤلفان أو ثالثة، تكتب مثل الكتب ذات المؤلف الواحد أسماء 

نب االمؤلفين االسم، اللقب. وبين أسماء المؤلفين إن كانوا أتراًكا "و" وإن كانوا أج

 تكتب إشارة&.

 وإذا تجاوز عدد المؤلفين ثالثة يكتب اسم المؤلف األول ثم يكتب "وآخرون". 

 للكتاب الذي له ثالثة مؤلفين:: 1مثال

)أضنة: دار  آثار التحّول الصناعيآدم تشاليشان، عثمان بورغاز وعلّي تشاليشكان، 

 .45(، 1997سيزان للنشر، 

 : للكتب التي يزيد عدد مؤلفيها عن ثالثة.2مثال

دار الوا: و. )ي2، طمقاربات جديدة في إدارة المحافظاي غيتشان، وآخرون، تورغ

 .44(، 2005فينانس للنشر، 

 : للكتب العائدة لمؤلفين أجانب يزيد عددهم عن ثالثة:3مثال

)نيويورك: تايلور األسرة في المجتمعات المتغيرة أليس باستايت، وآخرون، 

 .32(، 2010 وفرانكيس،

 يعكتب التجم .4.3.1.5

كتب التجميع توثق مثل باقي الكتب، اسم المؤلف أو المؤلفين، اسم الكتاب وشهرته 

 .أو بخط غامق بخطط مائل

 مثال: 

)أنقرة: منشورات أساسيات البناء االجتماعي علّي تشيتين وبراق قاياجان )جمع(، 

 (2013أوريون، 

 . الكتب المترجمة5.3.1.5

ة، نكتب أوال اسم المؤلف ولقبه، ثم االسم عند التوثيق للكتب المترجمة في الحاشي

األصلي للكتاب، وبعدها نكتب "ترجمة" وبعدها اسم المترجم ولقبه. وآخر شيء دار 

 النشر وسنة الطباعة.

 مثال:



، ترجمة حين أوزغانال )منشورات بردر إدارة األداء والمكافآتأرنيست فرونبل، 

 .43(، 2017منطق، 

 مجالت . المقاالت المنشورة في4.1.5

عند اإلشارة في الحاشية إلى المقاالت المنشورة في المجالت يكتب اسم الكاتب 

 ولقبه، ثم فاصلة، ثم عنوان المقالة بين عالمتي تنصيص، ثم اسم المجلة بخط مائل

ثم رقم المجلد باإلشارة إليه بحرف "م"، ثم بلد المجلة، ، ثم فاصلة،  أو بخط غامق

رف "ع"، وبين قوسين يكتب الفترة والسنة ثم بعد نقطتين ثم العدد باإلشارة إليه بح

 رأسيتين يكتب رقم الصفحة. 

ومّما يجب االنتباه إليه هو أنّه بعد القوسين اللذين يحويان الفترة والسنة ال توضع 

فاصلة وبعد القوسين وقبل رقم الصفحة )تختلف عن الكتب( توضع نقطتان 

 رأسيتين.

 لها كاتب واحد: : لمقالة المجلة التي1مثال

مجلة  ،هاشم كونان، "تحليل مقارن لدول أمريكا الجنوبية من حيث توقعات القيادة"

 .15(: 2007) 3، ع.4، م.القيادة والتحليالت الثقافية

ولمقاالت المجالت التي لها كاتبان أو ثالثة تكتب أسماؤهم وتوضع فاصلة بين 

ثالث إن كان تركيًّا وإن كان أجنبيًّا االسم األول والثاني ثم يكتب "و" قبل االسم ال

تكتب "&". وإذا كانت المقالة لها أكثر من ثالثة كتاب يكتب اسم ولقب الكاتب األول 

 ثم فاصلة ثم "وغيره". 

 : للمقالة التي لها أكثر من ثالثة كتاب2مثال

عايشه غوناي، وغيرها. "التحليل المقارن لدول الشرق األوسط من حيث األداء 

-35(: 2015)الخريف  3. عز1، م.مجلة التحليالت االقتصاديةادي"، االقتص

38. 

 أوراق العمل. 5.1.5

عند التوثيق ألوراق العمل نتبع الخطوات اآلتية: اسم الكاتب ولقبه، عنوان ورقة 

العمل، اسم المؤتمر، تاريخه، )وبين قوسين نكتب اسم المدينة واسم الجهة المنظمة 

 بعد نقطتين رأسيتين نكتب رقم الصفحة. للمؤتمر، والتاريخ(، ثم

 مثال: 

عدنان قصنقلي وأيقوت ميشه، أغوز خان أردوران، " دراسة مقياس على 

كتاب مقاالت المؤتمر " االنعكاسات الثقافية على وسائل اإلعالم االجتماعية



 2016نيسان  17-15، الدولي الثاني عشر إلدارة وتطبيقات المعلومات

 .51-13(: 2016ملو بينار، )كوتاهيا: جامعة دو

 . الرسائل غير المنشورة6.1.5

عند التوثيق لرسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة يكتب اسم الكاتب ولقبه ثم 

 اسم الرسالة بين عالمتي تنصيص. وبين قوسين معلومات الرسالة.

 مثال:

مدرسة كامل بيه كوتلو تشاغداش، "العالقة بين القيادة المدرسية وتوقعات الموظف: 

، الدراسات العلياأنموذجا" )رسالة ماجستير لم تنشر. جامعة مرمرة. معهد 

1995،) 19-23 . 

 الصحف 7.1.5

يكتب اسم الكاتب ولقبه، ثم اسم المقالة بين عالمتي تنصيص، ثم اسم الصحيفة بخط 

تب ، ثم التاريخ ورقم الصفحة. وإذا كان الكاتب غير معروف يك أو بخط غامق مائل

 اسم الصحيفة، والتاريخ، ورقم الصفحة.

 : 1مثال

 .7، 1994حزيران  20، صحيفة الصباح عثمان ياغجي، "أضرار الحمية الخطأ"،

 : 2مثال

 . 5، 1995حزيران  24 ،صحيفة تركيا"مفاتيح االستثمار الصحيح"، 

 . الدستور والقوانين8.1.5

القانون، رقمه، تاريخه، والمادة عند التوثيق للدستور والقوانين يكتب بالترتيب اسم 

 المتعلقة به. وعند الضرورة تكتب معلومات نشره في الجريدة الرسمية.

 : 1مثال

)حزيران  14574س. ك.("الجريدة الرسمية  1739القانون األساسي للتعليم الوطني )

1973 :)9-5. 

 : 2مثال

 . 11، مادة 1982دستور الجمهورية التركية، 

 رنتاإلنت. مصادر 9.1.5

، واسم موقع الويب يجب كتابة اسم الكاتب ولقبه اإلنترنتلالقتباسات المأخوذة من 

الذي أخذ منه ثم يكتب بين قوسين مربعين تاريخ اقتباس الكاتب له. وفي حالة كان 



الكاتب غير معروف يكتب اسم موقع الويب الذي تم االقتباس منه وبين قوسين 

 مربعين يكتب تاريخ االقتباس. 

 : 1لمثا

-www. Ceolarindili/s…org" توصيات مطوري برامج الجيل القادم"،  علّي أيدينار،

insankaynaklariforumu.htm [08.04.2005.]  

 . الموسوعات10.1.5

وبعدها  أو بخط غامقعند االقتباس من الموسوعات نكتب اسم الموسوعة بخط مائل 

للموسوعة وأخيرا سنة نشر  فاصلة ثم رقم المجلد ثم نقطة ثم المؤسسة الناشرة

 الموسوعة.

 مثال: 

 .2005. إلسيفير للعلوم، Volume-14موسوعة اللغة واللغويات، مجموعة 

 . اللقاءات والمقابالت11.1.5

عند االقتباس من اللقاءات والمقابالت، يكتب اسم ولقب الشخص الذي أجريت معه 

سيتين اسم الشخص الذي أجرى المقابلة ثم فاصلة ثم كلمة "مقابلة". وبعد نقطتين رأ

 المقابلة، المدينة والتاريخ الذي أجري فيه المقابلة.

 مثال:

 .2015 آذار 12 ،اسطنبولمصطفى قبالن، مقابلة: علّي أيهان، 

 المسرحيات. 12.1.5

عند االقتباس من المسرحيات يكتب اسم ولقب الكاتب، ثم فاصلة ثم اسم المسرحية 

 ، ثم اسم المدينة التي قدمت فيها وتاريخها.نتجاسم الم، ثم  أو بخط غامق بخط مائل

 مثال:

الحكومي،  اسطنبول، مسرح ينبغي أن تكون المسرحية هكذا واصف أونغوران،

 . 1997 تشرين األول 12، اسطنبول

 . األفالم13.1.5

األفالم يكتب اسم ولقب المنتج ثم المخرج ثم فاصلة اسم الفلم بخط عند االقتباس من 

، ثم بين قوسين مربعين يكتب نوع المصدر، والبلد، ومؤسسة بخط غامق أو مائل

 اإلنتاج، وتاريخ اإلنتاج.

 مثال:



الرجال االثنا عشر الغاضبون. هنري فوندا )المنتج( وسينداي لوميت )المخرج(، 

 .1957 نوفا لإلنتاج–الواليات المتحدة: أوريون 

 . إنشاء قائمة مراجع2.5

بين األسطر. وكذلك إذا كان اسم  1.5ع يجب ترك مسافة عند إنشاء قائمة المراج

المصدر يستمر ألكثر من سطر. ويتم إدخال السطور التالية في هذه الحالة إلى 

 سم.  1الداخل بمقدار 

 مثال: 

دراسة أصالن، علّي. "ثقافة حب اإلنسان والتسامح هي المرتكز األساسي لثقافتنا". 

-36، 2015: منشورات الوقف، اسطنبول. ، جمع. علّي قايامقارنة للحضارات

54 . 

 . الكتب ذات المؤلف الواحد1.2.5

 ثم اسم الكتاب بخط مائلفاصلة ثم تكتب نقطة،  وبينهما لقب المؤلف ثم اسمه يكتب 

 ، ثم رقم الطبعة، ثم مكان النشر، ثم دار النشر وتاريخ النشر. أو بخط غامق

 مثال:

: كافرام، اسطنبول. 7، طالدراسات العليامناهج البحث في أوزدانار، أرقوت، 

1995 . 

 . الكتب متعددة المؤلفين2.2.5

في هذا النوع من الكتب يكتب لقب المؤلف األول ثم اسمه، ثم أسماء المؤلفين 

 اآلخرين بالترتيب االسم واللقب. 

 : 1مثال

ر. . أضنة: دار سيزان للنشآثار التحّول الصناعيتشاليشان، آدم وعثمان بورغاز. 

1997. 

 :2مثال

مقاربات جديدة في إدارة  غيتشان، تورغاي، عايشه قاالميش وأحمد أوزان. 

 .2005 . يوالوا دار فينانس للنشر.2طالمحافظ. 



 . الكتب المترجمة3.2.5

أو  ثم نقطة، ثم اسم الكتاب بخط مائلفي الكتب المترجمة يكتب لقب الكاتب ثم اسمه 

" وبعدها اسم المترجم ولقبه، ثم دار النشر وسنة ، ثم تكتب كلمة "ترجمة بخط غامق

 النشر كما هو في المثال اآلتي.

 مثال:

. ترجمة حسن قورت. بوردور: منشورات إدارة األداء واألجورفرونبل، أرنيست. 

 . 2017 منطق.

 الكتاب  . الجزء من4.2.5

كتب عند التوثيق لجزء مأخوذ من كتاب يكتب لقب المؤلف ثم اسمه ثم نقطة ثم ي

أو  القسم من الكتاب بين عالمتي تنصيص وبعد ذلك يكتب اسم الكتاب بخط مائل

مع كلمة جمع. ثم اسم من قام بالجمع ولقبه ثم اسم المدينة ودار النشر  بخط غامق

وسنة النشر كما سنوضحه في المثال. في الكتاب، تتم كتابة الصفحات األولى 

 ول.واألخيرة من المقال بعد األقسام في الفص

االنضباط قارا، أحمد. "مشكلة االنضباط داخل الحزب في األحزاب السياسية"، 

-23 ،2014 : منشورات مايا،اسطنبول، جمع علّي تشاندار. الحزبي في تركيا

45 . 

 . المقاالت المنشورة في المجالت5.2.5

م عند التوثيق للمقاالت المنشورة في المجالت يكتب لقب المؤلف ثم اسمه ثم نقطة ث

، ثم رقم المجلد، ثم العدد، ثم سنة النشر أو بخط غامق تكتب اسم المقالة بخط مائل

كما هو موضح في المثال اآلتي. وبعد إغالق القوس في مقاالت المجالت نضع 

 نقطتين رأسيتين ثم أرقام الصفحات من المقالة.

 مثال:

وقعات القيادة". كونان. أ. هاشم. "تحليل مقارن لدول أمريكا الالتينية من حيث ت

 . 1-18(: 2007. )3. ع 4. م مجلة القيادة والتحليل الثقافي

 . أوراق العمل6.2.5

عند التوثيق ألوراق العمل يكتب لقب الكاتب ثم اسمه ثم نقطة ثم عنوان ورقة العمل 

ثم التاريخ،  أو بخط غامق داخل عالمتي تنصيص ثم اسم المؤتمر بخط مائل

 لصفحة كما هو في المثال اآلتي.والمكان، والسنة ورقم ا

 مثال:



قصنقلي، عدنان وأيقوت ميشه، أغوز خان أردوران. "دراسة مقياس على 

كتاب المؤتمر الدولي االنعكاسات الثقافية على وسائل اإلعالم االجتماعية". 

كوتاهيا: . 2016 نيسان 17-15 الثاني عشر إلدارة وتطبيقات المعلومات،

 .  51-13، 2016 جامعة دوملو بينار،

 . الرسائل غير المنشورة7.2.5

يكتب لقب الكاتب ثم اسمه ثم نقطة ثم  عند التوثيق للرسائل الجامعية غير المنشورة

اسم الرسالة داخل عالمتي تنصيص، ثم عبارة رسالة ماجستير/ أو دكتوراه غير 

 منشورة، ثم اسم الجامعة والمعهد الذي كتبت فيه.

 مثال:

القيادة في إدارة المدرسة وعالقتها بتوقعات العاملين، مدرسة تشاغداش، كوتلو. "

ابتدائية نموذجا" رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة مرمرة. معهد 

 . 1995 .الدراسات العليا

 . الصحف8.2.5

عند التوثيق من الصحف يكتب لقب الكاتب ثم اسمه ثم نقطة ثم عنوان القسم داخل 

ثم تاريخها كما هو في  أو بخط غامق ة بخط مائلعالمتي تنصيص، ثم اسم الصحيف

 األمثلة.

 : 1مثال

 .1995حزيران  20. صحيفة الصباحياغجي، عثمان. "أضرار الحمية الخطأ". 

 :2مثال

 . 1995أيار  24، صحيفة تركيا "مفاتيح االستثمار الناجح".

 . الدستور والقوانين9.2.5

انون بين عالمتي تنصيص ثم رقمه، ثم عند التوثيق للقوانين والدستور يكتب اسم الق

 عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها وتاريخ النشر كما هو في المثال.

 :1مثال

، 14574، الجريدة الرسميةس.ك.(".  1739"القانون األساسي للتعليم الوطني )

 . 1973حزيران 

 :2مثال

 .1982دستور الجمهورية التركية. 



 اإلنترنت. مصادر 10.2.5

يكتب لقب الكاتب ثم اسمه ثم نقطة ثم عنوان القسم  اإلنترنتلتوثيق لمصادر عند ا

داخل عالمتي تنصيص، ثم وقع الويب ثم تاريخ وصول الكاتب لهذا الموقع كما هو 

 في األمثلة.

 : 1مثال

 -www. ceolarindili/ s_org أر، علّي. "توصيات مطوري برامج الجيل الجديد". نآيدي
insankaynaklariforumu.htm [08.05.2005]. 

 . الموسوعات11.2.5

 أو بخط غامق عند التوثيق من الموسوعات العلمية يكتب اسم الموسوعة بخط مائل

السنة ثّم فاصلة ثّم مجلد الموسوعة ثم نقطة ثم الجهة الناشرة للموسوعة ثم معلومات 

 األخيرة للنشر.

 . 2005لسيفير العلوم.، . إVolume-14مثال: موسوعة اللغة واللغويات، مجموعة 

 . المقابالت واللقاءات12.2.5

عند التوثيق للمقابالت واللقاءات يكتب لقب الشخص الذي جرت معه المقابلة ثم 

قابلة ثم نقطتان رأسيتان ثّم اسم فاصلة ثم اسمه ثم نقطة. وبعد ذلك تكتب كلمة م

 ريخ المقابلة.الشخص الذي أجرى المقابلة، ثم اسم المدينة التي جرت فيها وتا

 مثال:

 . 2015آذار  12، اسطنبولكوتلو، مصطفى. مقابلة: نور حياة قاراجان.  

 . المسرحيات13.2.5

ثم عند التوثيق من المسرحيات يكتب لقب كاتب المسرحية ثم اسمه وبينهما نقطة، 

، ثم اسم المؤسسة المنتجة، ثم المدينة أو بخط غامق حية بخط مائلراسم المس

 مل.وتاريخ الع

 مثال:

الحكومي،  اسطنبول. مسرح هكذا ينبغي أن تكون المسرحيةأونغوران، واصف،  

 . 1997 تشرين األول 21 ،اسطنبول



 . األفالم14.2.5

عند التوثيق من األفالم يكتب لقب منتج الفلم ثم اسمه ثم اسم ولقب مخرج الفلم ثم 

تب نوع المصدر، ، ثم بين قوسين مربعين يكأو بخط غامق اسم الفلم بخط مائل

 لمؤسسة المنتجة، وتاريخ اإلنتاج.البلد، ا

  مثال:

 لرجال االثنا عشر الغاضبونفوندا، هيرني )منتج( & سدني المت )مخرج(، ا

[DVD] 1957نوفا لإلنتاج.  –. الواليات المتحدة: أوريون . 

 . أكثر من مصدر واحد لنفس المؤلف15.2.5

مؤلف فعند الكتاب األول يكتب لقب المؤلف ثم إذا كان هناك أكثر من كتاب لنفس ال 

اسمه، ثم اسم الكتاب. وفي المرات التالية بدل اسم المؤلف يوضع سبع خطوط 

 متتالية وبعدها نقطة ثم اسم الكتاب. 

  مثال:

: منشورات اسطنبولقارا طاش، متين. المبادئ األساسية في العالقات اإلنسانية. 

 . 1995 قالندر،

س النفسية واالجتماعية للسلوك اإلنساني". مجلة علم النفس . "األس-------

 .65-45 (،2012)الخريف  34. ع5االجتماعي. م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 اإلشارة إلى المصادر داخل األقواس وإنشاء قائمة مراجع

من أجل اإلشارة إلى المصادر داخل األقواس، ومن أجل إنشاء قائمة مراجع فقد 

، الطبعة السادسة أساًسا لذلك (APAمقاييس جمعية علم النفس األمريكية )اعتمدت 

جل بعض الحاالت االستثنائية غير مع إدخال بعض التعديالت عليها. ومن أ

الموجودة هنا وبعض التفاصيل يمكن االعتماد على تلك المقاييس مع األخذ بعين 

 االعتبار التعديالت التي أجريت عليها.  

 إلى المصدر داخل المتن . اإلشارة1.6

المؤلف أو المؤلفين ويكتب  عند اإلشارة إلى مصدر في بداية الجملة يكتب اسم

 بين قوسين تاريخ الكتاب والصفحة.  ةمقابل

 مثال:

( لقد دحض بدراساته في مجال التعليم النظريات القديمة وطّور 2015:67قارا )

 نموذًجا جديًدا. 

 آخر الجملة . اإلشارة إلى المصدر في1.1.6

عند اإلشارة إلى المصدر في نهاية الجملة يكتب لقب المؤلف بين قوسين ثم تاريخه 

 ورقم الصفحة.

 مثال:

في القرن السادس عشر التقت جميع المصالح الناشئة في أوروبا مع مصالح 

الملوك، ولذلك قيل: "في القرن السادس عشر كانت كل الطرق تؤدي إلى الملك" 

 (. 1995:344)صابينه، 



 عدة مرات متتالية ى مصدر يتكرر. اإلشارة إل2.1.6

عند اإلشارة إلى مصدر يمّر أكثر من مرة في المتن بشكل متتال في المرة الثانية 

نشير إليه بـ "المصدر السابق" ونكتب رقم الصفحة. وإذا كانت اإلشارة إلى نفس 

 فحة.ال داعي لإلشارة إلى رقم الصالصفحة من نفس المصدر عندئذ 

 : 1مثال

فالفكر عبارة عن عندما ننظر إلى تاريخ الفكر نرى أنه ال جديد تحت الشمس. 

 (.25-23: 2009تطوير للفكر السابق، أو تكرار تمت مراجعته. )والكر، 

 :2مثال

على الرغم من وجود آراء مختلفة حول العالقة بين الدولة والمجتمع، فإّن جميع 

لموضوع قد استقوا من نفس المصدر )المصدر الفالسفة الذين عملوا في هذا ا

 (.34السابق:

 . الكتاب ذو المؤلف الواحد3.1.6

 يكتب لقب المؤلف ثم تاريخ النشر ورقم الصفحات.

 : 1مثال

( دراسة العالقة بين مستويات االلتزام التنظيمي والمستوى 2010:52أوزكان )

 المهني لمعلمي المدارس االبتدائية.

 : 2مثال

سة هي دراسة تجريبية تدرس العالقة بين مستويات االلتزام التنظيمي هذه الدرا

 (.2010:52والقيم المهنية لمعلمي المدارس االبتدائية )أوزكان، 

 :3مثال

حول العالقة بين مستويات االلتزام  2010 أوزكان، في الدراسة التي أجراها عام

 (.53-42التنظيمي والقيم المهنية لمعلمي المدارس االبتدائية )

 . الكتاب متعدد المؤلفين4.1.6

 إذا كان للكتاب مؤلفان نكتب اسمي المؤلفين كما نفعل عند كل مصدر. 

 :1مثال

: 2012المدرسة هي نظام فرعي يتم فيه إنتاج الخدمات التعليمية )يلدرم ويلديز، 

198.) 

 :2مثال



( المدرسة هي نظام فرعي يتم فيه إنتاج الخدمات 2010:256بالنسبة ليلدرم ويلديز )

 التعليمية.

 وعند زيادة عدد المؤلفين للكتاب الواحد نقوم بالتوثيق وفق الجدول اآلتي

 : أنماط التوثيق األساسية1.6 الجدول

 التوثيق داخل المتن عدد المؤلفين

 (2012:7)هودغيتس، كتاب له ذو مؤلف واحد

 (2009:3 ن،)قارا وجا كتاب ذو مؤلفين

 (2005:2)قارا، قارا وجان: كتاب ذو ثالثة مؤلفين

 1998:28أدامس، وآخرون.. كتاب له أربعة مؤلفين أو أكثر

 (MEB،2013:25) المؤسسة

 

 . الدراسات التي ال يعرف كاتبوها5.1.6

 مثل هذه الدراسات يكفي كتابة اسم الدراسة وتاريخ الطبع.

 مثال:

 اسة جديرة باالهتمام في مجال التعليم.( در1969تاريخ التعليم )

 . أكثر من دراسة للمؤلف ذاته6.1.6

عند التوثيق ألكثر من كتاب للمؤلف نفسه يكتب تاريخ كل منها. وإذا كان هناك أكثر 

أحرف ترتيبية لها، يعني لألول أ ثم ب ثم ج وهكذا، كتب س التاريخ تمن كتاب بنف

 وتكتب كذلك في قائمة المراجع.

 :1مثال

وجدت دراسة أّن معظم الشباب يقضون أوقات فراغهم أمام التلفزيون )قارا، 

 (.23أ: 2005

 :2مثال

بحسب دراسة أجريت تبين أن الشباب يقضون وقت فراغهم على وسائل التواصل 

 (. 45ب:2005 االجتماعي بدال من ممارسة الرياضة )قارا،



 . المؤلفون الذين لهم نفس اللقب7.1.6

بعد  المؤلف س اللقب نكتب الحرف األول من اسممؤلفين يحملون نفعند التوثيق ل

 اللقب.

 مثال:

أهم عامل يؤثر على النجاح في  للنتائج التي توصل إليها أحد األبحاث، فإنّ  اووفقً 

(. إال أنّه وفقًا لدراسة 2012:65ب.التعليم هو الحالة االقتصادية لألسرة )يلدرم 

 (.33: 2017 أ.م هو مستوى الذكاء )يلدرم أخرى فإن أهم عامل لنجاح التعلي

 . التوثيق ألكثر من مرجع في ذات الوقت8.1.6

عند إرادة التوثيق لموضوع واحد من أكثر من مرجع نضع جميع هذه المراجع بين 

 قوسين مرتبة حسب الترتيب األبجدي، ونضع بينها فاصلة منقوطة.

 مثال:

 ؛ متين،12: 2002لتزام التنظيمي )بال، تم تحديد الوالء كقيمة عالية في دراسات اال

 (. 1990؛ يلدرم وقلتش، 1988:56كامل،  ؛2: 2016

 . الكتب التي ال يعرف تاريخها9.1.6

اسم  إذا وجد لدينا كتاب ال يعرف تاريخ طباعته وأردنا اإلحالة إليه في النص نكتب

يشار إليها ". أو اختصار ذلك بأحرف المؤلف ثم فاصلة، ثم نكتب "دون تاريخ طبع

 في المختصرات.

 :1مثال

 ( معرفة الفضيلة، يؤمن بأّن الفضيلة هي المعرفة.دون تاريخ طبعصقراتيس )

 :2مثال

بناء على رؤيا رآها  بحسب هذه الرواية فإّن أفالطون كتب روايته "في الكهف"

 (.35)صابينه، دون تاريخ طبع: 

 غير المنشورة. الرسائل الجامعية والتقارير وأوراق العمل 10.1.6

وثقها مثل أي كتاب آخر، نارير وأوراق العمل غير المنشورة الرسائل الجامعية والتق

 لقب الكاتب، تاريخ الكتابة، ورقم الصفحة.

 مثال:

الطيور تجد طريقها من خالل قوة مشفرة في غريزتها، وتهاجر من قارة إلى قاّرة 

 (.18-12: 2001 أخرى بقوة )تشاليشكان،



 ستور والقوانين. الد11.1.6

في القوانين، بعد كتابة اسم القانون كامال أو مختصرا يكتب تاريخه ورقم الماّدة. 

(. وكذلك عند اإلشارة -وإذا نريد اإلشارة إلى مادة فرعية نضع خط أفقي صغير )

 إلى الدستور نضع اسم الدستور، ثم التاريخ ثم رقم الماّدة إن وجدت.

 :1مثال

العنف ضد المرأة ال تقل عن عامين )قانون العقوبات  يُفترض أن تكون عقوبة

 (.1/3: 2015التركي، 

 :2مثال

بحسب الدستور "السيادة لألمة بال قيد وال شرط" )دستور الجمهورية التركية، 

1982 :6 .) 

 مسّودات القوانين أو قرارات المحكمة الدستورية 12.1.6

، يكتب اسم الجهة التي أعدت اعند اإلشارة إلى مسّودات قوانين لم يتّم إصداره 

مسودة القانون، واسم مسودة القانون وتاريخها. وإذا كان اسم مسودة القانون طويلة 

يمكن اختصار االسم. أّما قرارات المحكمة الدستورية فيكتب التاريخ والرقم 

 األساسي.

 :1مثال

ية )وزارة سنة إلزامي لجميع الطلبة من مواطني الجمهورية الترك 12 التعليم لمدة

 (.13: 2012 التربية الوطنية، قانون التعليم االبتدائي والمتوسط،

 :2مثال

)المحكمة  الحرية هي األساس وتقييد الحرية أمر استثنائي ،عند محاكمة المواطن

 (.2017/535ك.  2017/68 إي. 2018.1.4 الدستورية

 اإلنترنت. مصادر 13.1.6

إذا كان هناك كاتٌب يكتب لقب  نترنتاإلعند اإلشارة إلى صفحة أو دراسة على 

الكاتب، التاريخ ورقم الصفحة إن وجدت. وإذا لم يكن هناك معلومات عن الكاتب 

يكتب عنوان المتن، التاريخ ورقم الصفحة إن وجد. وإذا لم يكن هناك عنوان للمتن 

 عندئذ نكتب عنوان صفحة الويب )الرابط(، والتاريخ ورقم الصفحة إن وجد.

 :1مثال



واحدة من أفضل الطرق لفهم األحداث التاريخية هي من خالل طريقة التاريخ 

 (.35: 2007المقارن )طيالن، 

 :2مثال

واحدة من أفضل الطرق لفهم األحداث التاريخية هي من خالل طريقة التاريخ  

 (.35 :2007 المقارن )منهج فهم التاريخ،

 :3مثال

ية هي من خالل طريقة التاريخ واحدة من أفضل الطرق لفهم األحداث التاريخ

 . (www.tarih.org, 2007: 35)المقارن 

 وسوعات لم. مواد ا14.1.6

عند كتابة مادة من موسوعة إذا كان لها كاتب نوثق لها مثل الكتب، يكتب لقب 

ريخ ورقم الصفحة. وإذا كانت الموسوعة كلها قد كتبت من قبل كاتب الكاتب، التا

 اتب، التاريخ ورقم الصفحة.واحد فعندئذ يكتب لقب الك

 مثال:

 (. 32: 2003الطيور بشكل عام تهاجر من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة )قايا 

 . الصحف15.1.6

عند اإلشارة إلى الصحف إذا كان اإلشارة إلى كتابة لكاتب معين عندئذ يكتب لقبه، 

الصحيفة،  والتاريخ ورقم الصفحة. وإذا كان الكاتب غير معروف يكتب اسم

 والتاريخ ورقم الصفحة إن وجد.

 :1مثال

عدد  على اليوم، تجاوز عدد الدول التي تحكمها الديمقراطية على مستوى العالم

 (.3: 2005 )قايا، الدول التي ال توجد فيها ديمقراطية

 :2مثال

 (.4: 2010الديمقراطية تنتشر بسرعة في العالم )صباح، 

 . المقابالت واللقاءات16.1.6

ند اإلشارة إلى لقاءات أو مقابالت يكتب اسم الشخص الذي أجريت معه المقابلة ع

. وفي قائمة المراجع كذلك يكتب كذلك لقب الشخص الذي أجريت وتاريخ المقابلة

يكتب ماهية المقابلة، ثم اسم الشخص الذي أجرى المقابلة معه المقابلة، وبعد ذلك 

 ولقبه، ثم مكان وتاريخ المقابلة.



 :1مثال

( أشارت إلى اللبنات التي ال 2015في المقابلة التي أجريناها مع عايشه بنغول )

 تتغير في بنية الشخصية.

 :2مثال

في مقابلة مع أحد المختصين أشار إلى اللبنات التي ال تتغير في بنية الشخصية 

 (.2015)بنغول، 

 . إعداد قائمة المراجع بحسب نظام األقواس2.6

المستخدمة في النص  مراجع، يتم تحديد جميع التوثيق باألقواسنظام العند استخدام 

. هناك بعض االختالفات بين كتابة بالتفصيل في قائمة المراجع في نهاية الرسالة

المقاالت الصحفية والكتب في قائمة المراجع. وسيتم مناقشة هذه األمور بالتفصيل 

قواعد األساسية التي يجب ال الحقًا. ومع ذلك، عند إعداد قائمة المراجع، هناك بعض

 .توثيق المراجع. بعد رؤية هذه القواعد، سنرى كيف تتم اتباعها

 . القواعد التي يجب االلتزام بها عند إعداد قائمة المراجع 1.2.6

عند إعداد قائمة المراجع يجب ترتيب المراجع حسب الترتيب األبجدي : 1القاعدة 

 ال بد من مراعاتها في هذا المجال. أللقاب المؤلفين. وهنا يوجد عدة أمور

يتم تأسيس ترتيب أبجدي بين المؤلفين وفقا لألحرف األولى من األسماء األخيرة -

 .للمؤلفين

 مثال:

براون، ج. ر.  يسبق براوننج، ج. ر. ماك آرثر، أللستير، ماك نايل يسبق م. 

 كارثي.  

 ا االسم. يرتب أبجديّا حسب الترتيب األبجدي لّلغة التي يكتب به -

 إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب نرتبها من األقدم تاريًخا إلى األحدث.  -

 مثال:

 (.2001يلدرم، ب )

 (.2002يلدرم، ب )

اسم المؤلف في الكتاب الذي ألفه وحده يأتي قبل اسمه في الكتاب الذي اشترك في  -

 تأليفه مع آخرين.

 مثال:



 (.2001يلدرم، ب. )

 (.2005)يلدرم، ب. وألوان، أ. 

يكون الترتيب حسب وإذا اشترك مؤلفان بنفس اللقب ينظر إلى الحرف األول  -

 الحرف األول من أسمائهم.

 مثال:

 (.2005يلدرم، ب. )

 (.2005يلدرم، م. )

سطر أو من مرجع للمؤلف نفسه، أو بين األ أكثرفي حال اإلشارة إلى : 2القاعدة 

  الفقرات ال بّد من مراعاة القواعد اآلتية:

. وإذا استمر 1.5عند إنشاء قائمة المراجع يجب ترك فراغ بين المرجعين بمسافة  -

سطر فقط. وإضافة لذلك 1نفس المصدر ألكثر من سطر يترك بين السطرين مسافة 

 سطر.  1ندخل األسطر إلى الداخل بمقدار 

في المرة األولى يكتب لقبه، ثم  ؛في حال وجود أكثر من مرجع لنفس المؤلف -

 ةمه، ثم عنوان الكتاب. وفي المرات التالية بدال من اسم المؤلف نكتب سبعاس

 خطوط صغيرة وبعدها نقطة ثم عنوان الكتاب.

 مثال:

 : قالندر.اسطنبولاألساسية للعالقات اإلنسانية. (. المبادئ 1995، م. )شقارا طا

لم النفس ع("األسس النفسية واالجتماعية للسلوك اإلنساني". مجلة 2002. )-------

 . 65-45(: 34)5االجتماعي"، 

 . المقاالت المنشورة في المجالت والدوريات2.2.6

المقاالت المنشورة في الدوريات التي تصدر بانتظام مثل المجالت والنشرات  

تكون أحيانا مختلفة عن توثيق الكتب. فالمقاالت المنشورة  ةوغيرها يوثق لها بطريق

د والعدد توضع نقطتان رأسيتان أرقام الصفحات التي في المجالت وبعد كتابة المجل

 تقع فيها المقالة.

  حدلكاتب الواالعائدة لمقالة المجلة  1.2.2.6

 مثال:

 (. العوامل المؤثرة في الصحة النفسية. مجلة علم النفس االجتماعي،2005قايا، أ. )

 .50-35(: 45)25 اسطنبول،



 . مقالة المجلة العائدة لكاتبين2.2.2.6

 ثال:م

وعملية التوظيف في المنظمة. مجلة  ADA( 1993كليموسكي، ر& بالمر، د. )

 .36-10(: 2)45 اسطنبول، استشارات علم النفس،

 . المقاالت العائدة لثالثة كتّاب3.2.2.6

 مثال:

اختبار تدريس القيم اإلنسانية (. 2007). هدلماتش، ب. كوالكسيز أغلو، أ. وأكشي، 

. سة ثانوية في مجموعة العلوم مع مقياس القيم اإلنسانيةالذي قدمه طالب في مدر

 .1261-1221(: 32)7، العلوم التربوية في النظرية والتطبيق

 . مقالة المجلة العائدة ألربعة كتاب أو أكثر4.2.2.6

حل المشكالت في  أنماط صنع القرار (. 2006مثال: موريرا، و. ف. وغيره )

 .317-307(:67)41 ،ختالفاتاالجتماعية، الشخصية والفردية اال

 . مقالة المجلة تحت الطباعة 5.2.2.6

 مثال:

. االختالفات العرقية في: هل بروز الوجه م.& كيفر )تحت الطباعة( ،ُزجكرمان

 مجلة الشخصية وعلم النفس االجتماعي.هيمنة على نحو واضح؟ 

 . الكتاب والجزء من الكتاب3.2.6

تاريخ. الو ، ثم اسمه،المؤلف لقبب، يتم كتابة في الكتوالمجالت  كما هو الحال في

إال أّن هناك بعض االختالفات. وهي أنّه عند التوثيق لقسم  .وبعد ذلك اسم الكتاب

 من الكتاب يوثق له مثل مقالة المجلة حيث تكتب أرقام الصفحات لذلك الجزء.
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 . اإلشارة إلى جزء من الكتاب كمرجع2.3.2.6

 :1مثال



 (. كريتيفيتي. إن ك. ج. هولياك، ر. ج. موريسيون،2005ستيرن بيرغ، ر. ج. )

-351مبردج، ، نيويورك، ن ي: مطبعة جامعة كاواالستنتاجدليل كامبردج للتفكير 

370 . 
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 مثال:
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 . منشور

 . الكتابات واألخبار في الصحف9.2.6

 :1مثال

 .العالم. صحيفة حرية(. الحريات تنتشر بسرعة في 2004أيلول  13قايا، س. )
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 مثال:
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 اإلنترنت. 11.2.6

 مثال:

أعمال الشباب المجهزين للجامعة. مجلة تعليم العلوم، (. إيقاعات 2008)قورت، س. 
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 المقدمة



وهذا التطور فعال  ،في الوقت الحاضر، من الواضح أن التكنولوجيا تتطور بسرعة
المعلومات  انتقالكنولوجيا على يشجع نشر الت جال من مجاالت الحياة.في كل م

واحدة  كل بسهولة، ويسهل االتصال، ويتيح القيام بعمل في وقت أقل وبطاقة أقل.
لقد جلب تطور (. 66: 2011)شانترك وآخرون،  الحياةيسّهل هذه لها جانب  من

م تصبح فيه المسافات التكنولوجيا العولمة نتيجة لذلك. فكرة "العيش في عال
أهمية مع إقامة عالقات اقتصادية وسياسية واجتماعية ثقافية بين الجغرافية أقل 

كما يدفع هذا التغيير (. 45: 2003)شنال وجينت أغلو،  الحدود والحفاظ عليها"
السريع إلى تغيير وتطوير المؤسسات التعليمية حيث يتم وضع قواعد إنتاج المعرفة 

لمؤسسات التعليمية النهج في هذا الصدد، من المتوقع أن تترك او والتكنولوجيا.
التقليدية من المديرين وأن تتخذ نهجا مبتكرا. خاصة وجود مرافق تكنولوجية غنية 

 هي من بين الميزات المتوقعةو التوجه في هذا االتجاهفي األوساط التعليمية ودعم 
ته منظمة التعاون االقتصادي ولهذا السبب، ووفقًا لتقرير نشر(. 94: 2003)جان، 
معظم البلدان اهتماًما بتوفير خدمات تعليمية وتدريسية  تظهر(، OECDة )والتنمي

ألفراد باحتياجات المجتمع الحديث، واستثمار تكنولوجيا عالية الجودة، وتزويد ا
 جاحهم االجتماعي واالقتصادي.بشكل كبير في المدارس لتحقيق ن المعلومات

حالة المشكلة،  م تناولت في هذا القسم(. 1: 2007 د الوطني،)وزارة االقتصا
، والقيود، جانبية، والمشاكل الالرئيسية لمشاكلا بيانوالغرض من البحث، و

 والتعريفات واألجزاء الهامة من البحث.

 الدراسة: مشكلة 1.1

من المتوقع أن يكون لدى مديري المدارس العديد من االختصاصات عند تحديد  
مع (. 71: 2008 )شمشك، سياإلصالح وإعادة الهيكلة" كمتغير رئيالدراسات "

ميزات محفزة وموجهة نحو الهدف تهتم بالحركة مع أولئك الذين ال يفصلون أنفسهم 
يمكن اعتبار أن أولئك الذين يحترمون الرؤى في األفكار والمهام ، عن الموظفين

)أر  صفات قيادية ملديه عهمالمختلفة والذين يكتسبون رؤى ألولئك الذين يتعاملون م
وفي هذا الصدد، تعد اإلدارة الفعالة للمدارس ذات الهويات (. 111: 2013أغلو، 

حتى إذا كانت . المؤسسية الهامة مهمة لتطوير جودة عالية ومعايير في التعليم
 المشاكل والنتائج التي يتم مواجهتها في كل مدرسة مختلفة، فإن أهداف المدارس

واآلن  (.1: 2016 بكر أغلو،) هذه األهداف يتطلب مهارة القيادة تحقيقواضحة. 
يفّضل مدراء المدارس أن يمتلكوا التجهيزات التي يقتضيها العصر الحديث. وفي 
هذا االتجاه فإّن اإلدارة المدرسية تتطلب خصائص قيادية. وخاّصة أنّه اعتباًرا من 

بعض لسريع في هذا العصر. قد ظهرت مناهج مختلفة متأثرة بالتطور ا 1980عام 
 قيادي تربوي،قيادي ذو رؤية،  قياديثقافي،  قيادييب الجديدة هي؛ هذه األسال
(. ومن ينظر من زاوية مختلفة 1: 2003قيادي متعلم )تشيلك، ، تغيير قياديأخالقي، 
 القيادة التكنولوجيةيمكن إعطاء خصائص السلوك القيادي هي األهم هنا. ويرى أّن 

  هذا االتجاه السلوكي. كمثال على



من . والتطور السريع للعلوم والتكنولوجيا يدعم تطوير المجتمع واألفراد اليوم، فإن 
المؤسسات والمنظمات االجتماعية  فيالمتوقع حدوث تغييرات هيكلية ووظيفية 

يجب على األشخاص المتأثرين بتطوير أدوات االتصال  بهذه الحالة. المتأثرة
لجديدة والعلوم والمجاالت والعالقات الدولية واالكتشافات ا وبالحاسوتكنولوجيا 

 التقنية أن يغيروا باستمرار ويعيدوا هيكلة حياتهم المهنية والمعلومات التي يتلقونها
وفي هذا الصدد، فإن الصفات القيادية المتوقعة من مدير (. 83: 2004 )بلجن،

  المدرسة تشمل كفاءة القيادة التكنولوجية.

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

 الدراسة: فاهدأ. 2.1

 

 

 . أهمية الدراسة3.1

من المعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم لديهم القدرة على فهم واستخدام المفاهيم 

(. 45: 2003 )َشنال وجينج أغلو، مهم من حيث معايير الحياة وهذا أمر التكنولوجية

ولوجية للمؤسسات التعليمية الضروري إيجاد كفاءات القيادة التكنفي هذا الصدد، من 

  التي تسهم في تنمية المجتمع.

وقد أجبر التطور السريع للتكنولوجيا مديري المدارس على الحصول على مؤهالت 

جميع جوانب التعليم، وزيادة اآلثار على التعليم والتوقعات  دراكمعينة، وإ كفاءاتو

الزمة لالبتكار واإلبداع ثقافة التعلم التي تشجع المهارات المن المدرسة، ووجود 

مّما أدى إلى زيادة التأثير على  والتعاون في االبتكار التي يجلبها العصر الرقمي.

لى مديري المدارس أن يلعبوا يجب عالمدارس وزيادة التوقعات المنتظرة منها. 

 يلتدريس كقائد تعليمي فعال ذيم وافي جميع العمليات المتعلقة بالتعل اا نشطً دورً 

وتزويد  .تصرف بطريقة تلهم المعلمين والطالب والموظفين في مؤسساتهمرؤية و

المعلمين بدمج التكنولوجيا التعليمية لتحقيق األهداف األكاديمية واإلدارية. من 

الضروري إنشاء مراكز تعلم مجهزة بالتكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا بطريقة 

ات والكفاءات الرقمية المستهدفة المعرفة والمهار تسهيلداعية من أجل مالئمة وإب

وم من الناس يتطلب التغيير السريع والتطور في تكنولوجيا المعلومات الي للطالب.

، ومن الضروري دعم وتطوير طرق جديدة للتعلم باستخدام أن يتعلموا باستمرار

حياة الذي يتم تعريفه على أنه تكنولوجيا المعلومات وزيادة أهمية التعلم مدى ال

 يم في كل مكان وفي كل يوم من اليوم.التعل

 )نموذج للقسم النظري(



 الفصل األول

 المرأة والديمقراطية المحلية والسياسة التشاركية

من أجل فهم مسألة مساهمة المنظمات النسائية في الديمقراطية المحلية ال 
ياسة التشاركية والسياسة بّد أوال من إنشاء إطار لموضوعات مثل الس

لعالقة بينهما، والدور الذي يؤديه المجتمع المدني في المحلية وا
من هنا سنحاول تحديد ثالث نقاط الديمقراطية المحلية والسياسة التشاركية. 

في هذا القسم. سنركز أوال على "السياسة التشاركية"، التي أصبحت أكثر 
نحاول تحديد المناقشات األساسية انتشارا في المجتمعات الديمقراطية. س

السياسة التشاركية، والتي تم تطويرها كنموذج تكميلي للتغلب على  حول
ثانيا، سنناقش  االختناقات الناجمة عن آلية التمثيل في الديمقراطيات.

المناقشات والتطورات الرئيسية في الديمقراطية المحلية. تعتبر الديمقراطية 
مركزي حو إعادة هيكلة النظام العالمي الالالمحلية كخطوات أساسية ن

اإلصالحات، وسوف ننظر في تطوير الديمقراطية  إلى تسعىوالتي 
في هذا القسم والنقطة الثالثة  المحلية في تركيا أرض الواقع في هذا السياق.

 سوف نركز على المرأة والسياسة في تركيا. في سياق المشاركة المحلية،
ن أجل المرأة في الهيكل السياسي التركي م ةسنحاول رسم صورة لمكان
  النسائية. منظمات المجتمع المدنيوضع إطار للعمل الخاص ب

 التشاركية من الديمقراطية التمثيلية ة. السياس1.2

، والنظام 2تستند الديمقراطية التي نشأت في العالم الحديث على آلية "التمثيل"
جموعة أساسية من المبادئ والقواعد الديمقراطي في العالم الحديث يعتمد على م

القيم والمؤسسات. أهم قيمة أساسية للديمقراطية هي "الحرية" و "المساواة". إن و
الحياة،  أعلى مستوى منهاتين القيمتين للديمقراطية لديهما أساس مؤسسي لتحقيق 

 وإن كان ذلك مع مناقشات حول ما إذا كان من الممكن تمرير هاتين القيمتين معاً.
 واحد للقيم وواحد لألسلوب. :الواقع بعدين لديمقراطية فيل نّ إيمكننا أن نقول 

 الديمقراطية التي ترتكز على القيم تضمن الحقوق والحريات األساسية. نحن نعلم أنّ 
هذه هي القيمة األساسية للديمقراطية، وأن جوهر النظام الديمقراطي يكمن هنا. من 

ت األساسية تي تثير المشاكل حول الحقوق والحرياالممكن أن نقول إن األنظمة ال
  .3هي أيضا منزعجة من وجهة النظر الديمقراطية

                                                           
-3 (،2009)لندن ونيويورك وغيرها: سايمون وشوستر،  حياة وموت الديمقراطية كين، جون 2

14. 
يتم تعريف كازاخستان كدولة غير ديمقراطية ألنها بعيدة عن هذه القيم وفقا  المثال،على سبيل  3

 هاوس،للمؤشر الذي نشره فريدوم هاوس. نرى. فريدوم 
http://www.democracyweb.org/new-map/ [3.4.2008] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مثال على القسم الخاص بالمنهج(

 ني )خاص بالرسائل اإلحصائية(الفصل الثا

 المنهج



ث، يتناول هذا القسم طرق البحث. سيتم تضمين معلومات تفصيلية حول نموذج البح
ت جمع البيانات، والمقياس المستخدم في البحث وعالم البحث، وعينة البحث، وأدوا

 وتقنيات تحليل البيانات في هذا القسم.

 . نموذج البحث1.3

في مدارس  "العالقة بين كفاءات القيادة التكنولوجية وكفاءات التعلم مدى الحياة"
نيات االرتباط والتقييد تم أخذها كأساس لتقحيث  ، وأسكودار،يكوقاضيوبيكوز، 

ث الكمي. تقنية االرتباط هي فحص العالقة بين متغيرين أو أكثر بأي لنماذج البح
)بيوك كوزترك، وآخرون.  ال دون التدخل في هذه المتغيراتشكل من األشك

 يتم استخدام تقنية االنحدار لتحديد القوة المتبادلة للمتغيرات. (.2016

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

 والعينات ل. المجا2.3

االبتدائية  من المدارس اصةخمدير مدرسة رسمية و 390البحث من  مجال يتكون
 .أسكودارو كويضياوق، في مناطق بيكوز لتعليم الوطنيلوزارة ا والثانوية التابعة

عوبة بالنظر إلى حجم المناطق التي تم تحديدها والصو مديًرا. 390البحث  ويشمل

تصرت ، اقالمدارسمدراء  من 390وصول إلى للاالقتصادية والقيود الزمنية 

 .ةا مدرسمديرً  150 مجموعة البحث على

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

 . أدوات جمع البيانات3.3

( و 2011) بان أغلوتم استخدام "مقياس تأهيل القيادة التكنولوجية" الذي وضعه 

( مع 2011وحسين ) أزون بويلوعه س تأهيل التعلم مدى الحياة" الذي وض"مقيا
الحصول على اإلذن الالزم منهم. في الجزء األول من هذا المقياس الذي سيتم 
تطبيقه على مديري المدارس، هناك أسئلة حول المعلومات الشخصية لمديري 

ت التكنولوجية المدارس وفي الجزء الثاني أسئلة حول العالقة بين االختصاصا
 ات التعلم مدى الحياة.لمديري المدارس وكفاء

 

 

 

 

 )نموذج لقسم النتائج(

 ثالث )خاص بالدراسات االحصائية(الفصل ال

 نتائج البحث



، سيتم تقديم تحليل للنتائج التي تم الحصول عليها كنتيجة فصلفي هذا ال
لومات للبحث الميداني. أوالً، سيتم تحليل البيانات المتعلقة بالمع

بحث، ثم يتم مناقشة البيانات المتعلقة الديموغرافية للمشاركين في ال
 بالموضوعات التي هي األسئلة األساسية للبحث.

 . المعلومات الديمغرافية1.4

ترد أدناه الترددات والنسب المئوية لتوزيع المعلومات الديموغرافية لمديري 
 المدارس المشاركين في المسح.

 لتردد والنسبة المئويةوا مديري المدارسلمات الديموغرافية المعلو: 1.3 جدول

 

   المجموعات 

 66.7 100 رجل الجنس

 33.3 50 امرأة

 العمر

23-35 33 22 

36-44 69 46 

 32 48 فما فوق 45

 األقدمية

1-10 32 21.3 

11-20 85 56.7 

 22 33 فما فوق 21

 مدة اإلدارة

1-2 40 26.7 

3-4 58 38.7 

 34.7 52 فما فوق 5

 74.7 112 ليسانس التخرج

 25.3 38 ماجستير

 مجال التخصص
 24.7 37 معلم صف

 38.7 58 علوم واجتماعيات

 36.7 55 أخرى

 المرحلة المدرسية

 37.3 56 مدرسة ابتدائية 

 28.7 43 مدرسة متوسطة

 34 51 مدرسة ثانوية

 100 150 المجموع

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مثال لقسم المناقشات والتعليقات( 

 )خاص بالرسائل االحصائية( الفصل الخامس

 المناقشة والتقييم



في هذا القسم، يتم تقديم النتائج المتعلقة بالبحث واالقتراحات التي يتم 
 تنظيمها من خالل المناقشات والنتائج.

 والنتيجة . المناقشة1.5

عناصر البعد الفرعي على مستوى قوي في نتيجة  تم العثور على جميع نتائج
لم يكن هناك  النطاق التطبيقي لكفاءات قيادة التكنولوجيا في القيادة المدرسية.

اختالف كبير في الخصائص الديموغرافية لمديري المدارس وفقا لمتغيرات الجنس 
لوجية في الكفاءات التكنو يالمتغير الجنس والتخرج. ونتيجة لالختبار، لوحظ أن

لمديري المدارس لم يحدث أي فرق معنوي في المقياس اإلجمالي مع أي أبعاد 
فرعية )القيادة ذات الرؤية، ثقافة التعلم الرقمي للعمر، التميز في التطوير المهني، 

-باباعلى غرار هذه النتيجة، تصورات أكو التطوير المنهجي، المواطنة الرقمية(.
ري المدارس عن دورهم في دروس تكنولوجيا ( لمفاهيم مدي2008ألتن وجورر )

المعلومات؛ النوع االجتماعي، والمهنة، والحالة التعليمية، واألقدمية، وعدد الدورات 
. وعلى عكس هذه النتيجة، الحاسوبالتدريبية أثناء الخدمة التي حضرها، واستخدام 

هادات ( أن المعلمين ذوي الش2007يراسالن )وجد كل من أوسلويل ومومكو وديم
العليا لديهم مستويات أعلى من االستفادة من التكنولوجيا في دروسهم مقارنة 
بالمعلمين اآلخرين. هذا يبين لنا أن التكنولوجيا تستخدم بشكل أكبر مع زيادة مستوى 

  الخبرة والمعرفة.
لمديري المدارس والمقياس الكلي تم العثور على اختالف كبير بين التركيبة السكانية 

لكفاءات التكنولوجية وفقا لمتغيرات العمر )القيادة الريادية، ثقافة التعلم الرقمي في ا
للعمر، التميز في التطوير المهني، التطوير المنهجي، المواطنة الرقمية(. ياُلحظ أن 

فاءات مع مجموعات أخرى، وتبين أن أعلى الك عاًما 35و 23الفرق يتراوح بين 

 ر.عاًما وأكث 45التكنولوجية هي 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )نموذج لقسم المصادر(

 قائمة المصادر

 



 المراجع باللغة العربية 

 

 

 

 

   المراجع باللغة اإلنجليزية/التركية

Açık, Necla. “Ulusal Mücadele, Kadın Mitosu ve Kadınların Harekete Geçirilmesi”, 

90’larda Türkiye’de Feminizm, der. Aksu Bora ve Asena Güldal. İstanbul: 

İletişim, 2002. 

Adıgüzel, Fatoş. Mülakat, Nurhayat Kızılkan. Diyarbakır, 4 Temmuz, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نموذج للمالحق(

 1الملحق 

 مالحق التي يريدها.يثبت الطالب في هذه الصفحة ال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )نموذج للسيرة الذاتية(

 السيرة الذاتية

 هالل غورقان

 العنوان: .............

 معلومات االتصال: ..................

 أ. التعليم 

وجامعة مرمرة البرنامج  زعيمصباح الدين  اسطنبولدرجة الماجستير: جامعة 

راف على إدارة اإلدارة واإلشراف المشترك لإلدارة التربوية واإلش

اسطنبول ،2017 ربوي،الت  

 اسطنبول ،2014 ،اسطنبول: قسم علم األحياء بجامعة الليسانس

 ب. الخبرات العملية

 شركة تأمين في شركة خاصة 1999-2007

 مستشار مالي في شركة خاصة 2007-2013

 بيولوجيا علمم األئمة والخطباء، ثانوية /إغدير 20013-2014

  لتربية الوطنيةافي  ARGEكانون األول تعين في  – 2014

 معلم بيولوجيا في مدارس األئمة والخطباء في بيكوز. 2014-2018

 ج. مشاريعه

التدريب الفنيولوجي ونماذج الفصول في التعليم  -مشروع االتحاد األوروبي -1

 (Erasmus K101 مشروع)المبتكرة 

 المة السيبر في أوروبامشروع معلومات االتحاد األوروبي وس-2

 وروبي مشروع التكامل التعليمي ألطفال المهاجريناالتحاد األ-3

 د. منشوراته

...... 
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 تقديم

عداد هذا الدليل هو بيان المبادئ التي يجب االلتزام بها عند إعداد رسالة الهدف من إ

الماجستير والدكتوراه التي ستقّدم للفروع العلمية المختلفة التابعة لمعهد العلوم االجتماعية 

الطلبة الذين أتّموا في جامعة إسطنبول صباح الّدين زعيم، وإرشاد الطلبة لاللتزام بها. 

مرفقًا باستمارة رسالة قبل أن يبدؤوا بكتابة رسائلهم عليهم التقّدم باقتراح مرحلة الدروس و

الدراسة لمعهد العلوم االجتماعية. وبعد موافقة المعهد على الدراسة المقترحة يمكنهم البدء 

 بكتابة رسالتهم.

الدراسة، شكلة تراح الدراسة وهي؛ مهناك أقسام رئيسية معينة يجب توفرها عند كتابة اق

الدراسة، المنهج الذي سيتم اتباعه في البحث في هذه  أهدافهمية الموضوع وأصالته، أ

.  في كل قسم من هذه األقسام يجب إلقاء الضوء على وتحليل الدراسات السابقةالدراسة 

ا هو الفراغ موضوع الدراسة، وأسباب اختياره، وما هي األسئلة التي سيجيب عليها، وم

ظهر تمكن الطالب من موضوع دراسة. اقتراح الدراسة ينبغي أن يُ الذي سيمأله في مجال ال

الدراسة، ومن خطة المحتوى، ومن القضية التي تبحث فيها، ومن المنهج الذي يتبعه في 

 دراستها، وأن يكون واثقًا من ملئها لفراغ في مجالها.

إعدادها بنفس مقترحة تحتوي على نفس األقسام ويتم رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه ال

المنطق. إال أّن رسالة الماجستير تكون أقصر وأقل شموالً من رسالة الدكتوراه. اقتراح 

آالف كلمٍة(، أّما اقتراح رسالة  3-1صفحات )تقريبًا  10-7رسالة الماجستير يكون من 

 (.آالف كلمةٍ  7-5 صفحة )تقريبًا 25-15 الدكتوراه فيكون

ماذج مقترحات رسائل الماجستير والدكتوراه الملحقة ومن المفيد أن ينظر الطالب في ن

 إضافة إلى المكتوبة هنا. 

 األقسام التي يحتويها مقترح الدراسة

 المقدمة. 1

في هذا القسم على الطالب أن يوضح ما هو موضوع الدراسة بشكل واضح وبلغة صريحة 

حدة ويمر عنه. بل فيه الطالب موضوع الدراسة بجملة وا ومفهومٍة. وليس مجرد قسٍم يذكر

وذلك من  ،يجب أن يشرح بشكل تام ما هي المواضيع والمسائل التي يشملها هذا العنوان

أجل فهم ماهية الموضوع. ويمكن للطالب أن يمّهد لموضوعه بمدخل على شكل حكاية أو 

اذبًا وملفتًا للنظر.  وبعد عبارة صادمة أو مشكلة معينة وذلك من أجل جعل موضوعه ج

 غي أن يوّضح ماهية موضوعه والخطوط العريضة لما ستحتويه رسالته.ذلك ينب

 :أهمية الدراسة .  2
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الدراسة بلغة  شكلة لم علميةيجب على الطالب أن يوضح في هذا القسم ما هي القيمة ال

ستمأله هذه  واضحة. لماذا يشعر أّن هناك حاجة لهذا الموضوع؟ ما هو الفراغ الذي

ا ستضيف هذه الدراسة لمجال بحثها؟ بماذا ستساهم في النقاشات الدراسة في مجالها؟ ماذ

النظرية؟ وما هي المشاكل االجتماعية مثال والتي سيسلط الضوء على حلّها. من األمور 

التي تجعل الدراسة قوية إلى جانب طريقة كتابتها هو أن يكون الموضوع الذي ستتناوله 

اسة نابعة من الرغبة في حل مشكلة اجتماعية، أو الدر توذا قيمة ذاتية. ففي حال كان أصيالً 

 سّد فراغ في مجال بحثها فإنها تعدُّ أصيلة إذا لم يكن أحٌد قد تناول هذا الموضوع من قبل.

 مشكلة البحث:. 3

ت إن أولى الخطوات عند إعداد البحث اختيار موضوعه وهي مهمة تتفاوت صعوبتها بتفاو
ً ما يكون اختيار وتحديد مشكلة البحث  قدرات الباحثين وإمكانية وظروف كل باحث فغالبا

 من أهم الصعوبات التي يواجهها الباحث
ونظراً ألن المشكلة هي التي تحدد الخطوات التالية فينبغي على الباحث أن يحدد المشكلة 

دة بوضوح فإن الباحث بصورة دقيقة ويصيغها بشكل واضح فإن لم تكن مشكلة البحث محد
 .دم في بحثهال يمكن أن يتق

وصياغة مشكلة البحث تتضمن وصفاً لخلفية هذه المشكلة وشرحاً منطقياً ألهميتها والحاجة 
 .إليها سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية

وإذا كنا نؤكد على أهمية تحديد المشكلة وصياغتها بوضوح فهذا حتى ال تكون واسعة 
كانت المشكلة محددة تحديداً واضحاً ومصاغة لجوانب أو ضيقة محددة للغاية فكلما متعددة ا

صياغة دقيقة سهل على الباحث أن يجري بحثه على أساس علمي سليم، وتحديد مشكلة 
البحث تعتبر من أهم خطواته وتأتي أهميتها في أنها تؤثر تأثيراً كبيراً في جميع الخطوات 

ام بها وطبيعة المنهج الذي للباحث نوع الدراسة التي يمكن القي التي تليها فهي التي تحدد
 يتبعه وخطة البحث وأدواته وكذا نوعية البيانات التي يحصل عليها.

وفي كل مجال من المجاالت المختلفة عدد كبير من المشكالت التي يمكن تناولها بالبحث 
وغيرها من العلوم  لوم اإلنسانيةبالعالعلمي ، وتوجد العديد من المشكالت منها ما هو مرتبط 

 .خرىاأل
هي عبارة عن )موضوع يحيطه الغموض( أو بأنها )ظاهرة في حاجة إلى تفسير( و

 فيما يلي: تتمثلويستطيع الباحث أن يستخلص مشكلة بحثه من مصادر متعددة 
 .مجال العمل والتخصص .1

 .الخبرة الميدانية .2

 .االطالع على المصادر العلمية والمراجع .3

 

ال بّد من وجود عدة أسئلة فرعية متعلقة  رسالة سؤال رئيسيٌّ أو أكثر، وكذلك لكل

ففي هذه  اقتصاديةستجرى دراسة تجريبية معتمدة على معطيات  تبالموضوع. فإذا كان

 الحالة يتم تطوير فرضية تتعلق بكل سؤال ويجب منح حيز لها في هذا القسم. 
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  .الدراسة أهداف. 4

ل بحث غاية وهدف يريد الوصول  بّد أن يكون له هدٌف أو أكثر. فلككل بحث يتم إجراؤه ال

إليه، أو غرض يريد خدمته. وموضوع الدراسة الذي يتم اختياره ال بّد كذلك من أن يكون 

له غاية واضحة تم اختياره بناًء عليها. وقد يكون للرسالة الواحدة أكثر من غاية. وعلى 

األسئلة التي  من اختياره لعنوان الدراسة؟ وما هي الطالب أن يوضح هنا إلى ماذا يهدف

يريد اإلجابة عليها في مجالها؟ وما هي القضية التي يريد تسليط الضوء عليها من خالل 

 رسالته؟

 .البحث في الدراسة . منهج5

من األقسام المهمة الواجب وجودها في مقترح الدراسة منهج البحث الذي سيتبعه الطالب 

ًجا أو أسلوبًا مناسبًا لموضوع رسالته. سالته. يستطيع الطالب أن يتبنّى منهأثناء إعداده لر

المنهج حيث يستطيع الطالب أن يستخدم واحًدا أو أكثر من مناهج وأساليب البحث مثل: 

ومن المهم هنا أن يبين  الوصفي أو التحليلي أو المنهج اإلحصائي أو التاريخي أو غيره .

إعداد رسالته، ولماذا المنهج الذي سيتبعه في  ومقنع ما ه الطالب بلغة واضحة وبمنطق

اختار هذا المنهج. وإضافة لذلك على الطالب أن يبين في هذا القسم محددات رسالته من 

حيث المنهج، وما هي التوقعات المنتظرة منها، وما هي المحاذير التي قد تواجهه أثناء 

 إعدادها، وكيف يمكن له أن يتغلب عليها.

 لدراسات السابقة:ا. 6

الدراسات جب وجودها بال شك في مقترح الدراسة قسم يختص بتحليل من األقسام التي ي

هذا  الفجوة البحثية فيالدراسة. في هذا التحليل يظهر الطالب  شكلةبم السابقة المتعلقة

للدراسات المجال، ويعمل على توضيح مقتضيات رسالته. ويتوقع أن يبين في التحليل 

متعلقة بالعنوان، المقاربات الرئيسية للموضوع، ثالثة أمور: المفاهيم األساسية ال ةالسابق

والفراغ الموجود في مجال البحث. يلجأ الباحثون في العلوم االجتماعية وغيرها في الغالب 

إلى قراءة تلك الدراسات النظرية والميدانية قراءة تحليلية من أجل استخالص العبر 

ل إليها في تلك الدراسات ذات د مدى مساهمة النتائج التي تم التوصباإلضافة إلى تحدي

الصلة بموضوع البحث المراد تنفيذه ولكي يبرر الباحث أهمية دراسته فإن عليه أن يوضح 

كيف يختلف أو يتميز بحثه أو دراسته المقترحة عن الدراسات السابقة مع توضيح عيوب أو 

م اتباعها وذلك ة اإلطار النظري أو المنهجية التي تنقاط الضعف في تلك الدراسات من ناحي

إلعطاء الموضوع البحثي الذي هو بصدده المزيد من التبرير المنطقي أو المزيد من 

األهمية من خالل ما يريد الوصول إليه في دراسته والذي لم يصل إليه باحثون آخرون 

د قوة أو أساس اإلطار النظري عملياً تؤدي المراجعات النظرية للدراسات السابقة إلى تحدي

ع باإلضافة إلى أنها في النتيجة النهائية تساعد على تعديل هذا اإلطار النظري للموضو
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ً بعض التغيير في األسس النظرية  بحسب المستجدات البيئية التي قد تفرض أحيانا

التحليلية باختصار تعتبر القراءة  والفرضيات التي تقوم عليها هذه الدراسة العلمية أو تلك

حول موضوع الدراسة المساعد الرئيس للباحثين لتكوين أفكار لمختلف الدراسات السابقة 

واضحة عما يتحتم عليهم من واجبات في هذا المجال وذلك من خالل تحديد األبعاد التي 

تتطلب تركيزاً أكبر بالمقارنة مع تلك األبعاد التي تحتاج تركيزاً أقل نظراً لضعف أهميتها 

ة التباعها في هذا البحث أو الدراسة ءماألكثر ماليتطلب هذا األمر تحديدا للمنهجيات  كما

 ولماذا؟

باإلضافة إلى أوجه النقص البارزة في هذا الحقل أو الموضوع التي لم يتطرق إليها 

 الباحثون من قبل.

 لدراساتفي مقترح الدراسة يجب أن يحتوي على ملخص ل للدراسات السابقةالتحليل   

الدراسة بدل األدبيات بأكملها. وفي رسالة الماجستير األساسية المتعلقة بموضوع  السابقة

صفحات مقبوالً. بينما في رسالة الدكتوراه يتوقع  3-2ما بين  التحليل للدراسات السابقةيعتبر 

صفحات. يستطيع الطالب استخدام التحليل  10-5 أوسع بحيث يتكون منالتحليل أن يكون 

سة في اإلطار النظري لرسالته. ومن هذا الذي كتبه في مقترح الدرا ت السابقةللدراسا

في مرحلة مقترح الدراسة جزءا من التحضير  للدراسات السابقةالجانب يعتبر التحليل 

 لكتابة الدراسة.

 الدراسة هيكل مخطط . 7

باستثناء  الدراسة يوضح الطالب باختصار األقسام التي ستحتويها الدراسة. هيكلفي قسم 

ويبين الخطوط العريضة  .ح الطالب ماذا سيفعل في كل قسمقسمي المدخل والنتيجة يشر

 تقديمهاللموضوع الذي سيتناوله فيه. وإذا كان الطالب قد قام بتشكيل مسوّدة رسالته فيمكنه 

الدراسة". وفي هذه الحالة يمكنه أن يضع عناوين جانبية إضافة  هيكلتحت عنوان "

ان ممكنًا فمن األفضل أن يضع الطالب ذلك لرئيسية في كل قسم في الخطة. وإذا كللعناوين ا

بعد قسم المحتويات "الفهرس". وأّما عناوين األقسام في الفهرس فيمكن تغييرها حسب التقّدم 

 في إعداد الدراسة.

 . برنامج العمل في الدراسة8

ل مرحلة عمل في الدراسة. يوضع برنامج العمل في الدراسة لتوضيح المّدة المخصصة لك

شهًرا، بينما المدة المخصصة لرسالة  12خصصة إلعداد رسالة الماجستير هي المّدة الم

شهًرا. ولكن من الممكن للطالب وحسب سير العمل في رسالته وفي إطار  24الدكتوراه هي 

وفيما يتعلق  اإلمكانيات التي توفرها لوائح الدراسات العليا أن يختصر أو يمّدَد هذه المّدة.

ملزمون بتقديم ثالثة تقارير كل ستة أشهر عما أنجزوه في رسالتهم إلى بطلبة الّدكتوراه فهم 
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اللجنة المشرفة على رسائلهم. وال بّد من مصادقة اللجنة على التقارير التي يقّدمونها ليمكنهم 

 مواصلة الكتابة في األقسام الباقية من رسالتهم. 

 عن موضوع الدراسة . قائمة مراجع مختصرة9

مقترح الدراسة يتكون من المراجع التي ستستخدم في الدراسة. ومن  قائمة المراجع في

الممكن أن يضيف الطالب إلى قائمة المراجع التي ستستخدم أسماء مراجع أخرى من 

خارجها ذات عالقة بموضوع الدراسة وذلك إلعطاء فكرة معينة. ولكن في المرحلة التالية 

    جع الكاملة.إلضافة هذه األسماء إلى قائمة المراال داعي 
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 نموذج لمقترح رسالة ماجستير

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير األحزاب السياسية على استراتيجيات جمع األصوات والسلوك 
 االنتخابي:

 .، أ سكودار نموذًجا2009االنتخابات المحلية لعام 

 

 )مقترح رسالة ماجستير(

 المقدمة. 1

حزاب السياسية في استراتيجيات جمع األصوات موضوع هذه الدراسة يبحث في تأثير األ
. سيتّم في هذه الدراسة متابعة 2019والسلوك االنتخابي في االنتخابات المحلية لعام 

بها حزبان كبيران أحدهما من اليمين واآلخر من اليسار في قام الحمالت االنتخابية التي 
ت االنتخابات وتحديد تأثيرها بول خالل األشهر الثالثة التي سبقطنمنطقة أوسكدار في إس

على سلوك الناخبين. هذه الدراسة ستبحث في االستراتيجيات التي اتبعها حزب العدالة 
والتنمية ممثال عن اليمين وحزب الشعب الجمهوري ممثال عن اليسار من أجل الحصول 

النتخابية ومن أجل تحديد مدى تأثير الحمالت ا على تأييد الناخبين في االنتخابات المحلية.
التي قام بها الحزبان من أجل التأثير في السلوك االنتخابي للناخبين سيتم بعد االنتخابات 

 ناخب في تلك المنطقة.  1000بوقت قصير إجراء استبيان لعينة من الناخبين تشمل 

 . أهمية موضوع الدراسة : 2
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نا هو كونها تجرى في في إصباغ القيمة الذاتية على دراست من األمور المهمة التي تساهم
أسكودار والتي تعتبر ممثلة إلسطنبول، من بداية الحمالت االنتخابية لهذين الحزبين حتى 
نهايتها، ولكونها تدرس مدى تأثير هذه الحمالت على الناخب التركي. فالدراسات التي 

، 2004، قايا ،2004، تشاها 2008ون ، أق غ1998أجريت حتى اآلن مثل )قردم وتوزون 
( كانت فقط تبحث في 2008، طوسون وطوسون 2005أغلو  ي، قاالي ج2004وران ط

الحملة االنتخابية لحزب واحد، أو أنّها اكتفت بتحليل خطاب األحزاب االنتخابي قبل 
بول االنتخابات. أّما هذه الدراسة فهي تهدف إلى دراسة االنتخابات التي ستجري في إسطن

ل التي تسبق هذه االنتخابات. وفي ذات الوقت ستتناول آخذة بعين االعتبار جميع المراح
كذلك تأثيرات الحمالت االنتخابية على الناخب وهي من هذه الناحية تملك األسبقية 

 واألصالة في هذا المجال.

 . مشكلة الدراسة:3

الوسط ويسار الوسط يمكن أن  إّن انقسام السياسة التركية إلى محورين أساسيين هما يمين
فمع إعالن الدستور )المشروعية( الثاني فإّن االتجاهين ريخه إلى العهد العثماني. يعود تا

السياسيّين الذين تشّكال حول حزب االتحاد والترقّي وحزب الحرية واالئتالف قد أدى إلى 
الجمهورية وبشكل استمرار التمحور في السياسة التركية إلى محورين أساسيين. وفي عهد 

لتي تمثل يسار الوسط وهي )حزب الشعب الجمهوري، الحزب عام كانت األحزاب ا
الشعبي، الحزب الشعبي االجتماعي، حزب اليسار الديمقراطي( تسير على خطى جمعية 
االتحاد والترقي فقد كانت أحزاب يمين الوسط وهي )الحزب الجمهوري التقدمي، حزب 

ن األم، حزب الطريق الديمقراطي، حزب العدالة، حزب الوط الجمهورية الحرة، الحزب
القويم، حزب العدالة والتنمية( تسير على خطى حزب الحرية واالئتالف. وقد كانت الفجوة 
بين هذين الخطين السياسيين تشهد تغيًرا تبعًا للتطورات الدولية والظروف الداخلية التركية، 

 ا وأحيانًا يتقاربان من بعضهما. فقد كانت أحيانًا تتعمق الفجوة بينهم
د كان من الطبيعي أن ينتظر من االنتخابات المحلية أن تردم الفجوة العميقة بين سياسية وق

اليسار وسياسة اليمين، ألنّه في االنتخابات المحلية فإّن الخدمات البلدية هي التي تحسم 
يدولوجية. ولكن في تركيا المنافسة بين األحزاب مباشرة وليست الخالفات السياسية واأل

حقيقية فيما يتعلق بانطباق ذلك على االنتخابات المحلية في تركيا. فمن الواضح هناك شكوك 
أّن هناك تداخل بين األمرين في تركيا وذلك لكون االنتخابات المحلية تجري بالتوازي مع 

بير في الصراعات االنتخابات العاّمة، ولكون األحزاب السياسية التركية تخوض إلى حّدٍ ك
 األيدولوجية. 

 الدراسة هداف أ. 4

في األنظمة الديمقراطية تقوم األحزاب السياسية بإنشاء هيئة عليا آلليّة التمثيل االجتماعي 
لها. إّن الوسيلة التي تتفاعل بواسطتها األحزاب مباشرة مع المجتمع، وتحاول من خاللها 

 ل الوصول إلى السلطة هي االنتخابات.تقديم أهدافها وبرامجها للمجتمع وهي تحاو
فاالنتخابات هي اآلليات التي يوصل من خاللها الناخب من خالل األحزاب السياسية قيمه 
وقناعاته السياسية وتوقعاته من النظام السياسي. واألحزاب السياسية تحاول مشاركة جميع 

ومن المهم علميّا هنا فلسفاتها، وخططها، ومشاريعها مع المجتمع من خالل االنتخابات. 
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كان هناك فروق بين الحمالت التي تقوم بها األحزاب على المستوى الوطني تحديد ما إذا 
والتي تقوم بها على المستوى اإلقليمي، بين تلك التي تقوم بها على المستوى الّرسمي والتي 

ن أين تنشأ تقوم بها على المستوى غير الّرسمي، وفي حالة وجود فروق هنا ينبغي تحديد م
التنا هو هذا، وقد اتخذنا من االنتخابات المحلية التي جرت عام هذه الفروق. الهدف من رس

 منطلقًا لدراستنا. 2019

 

 . األسئلة األساسية للرسالة1. 4

بما أّن الموضوع الذي تّم اختياره لهذه الدراسة هو االنتخابات المحلية فبالتأكيد فإّن 
دمه األحزاب السياسية م التركيز عليه هو الخطاب الذي تستخالموضوع األساسي الذي سيت

في هذه االنتخابات، والخّطة التي تنتهجها، واالستراتيجية التي تتبعها للوصول إلى أهدافها. 
 وهنا سيتم البحث عن إجابات لألسئلة اآلتية:

تها . ما هي اآلليات واألدوات التي تستخدمها األحزاب السياسية في تركيا في حمال1
ي؟ وما هي االستراتيجيات والمخططات التي تتبعها لجمع االنتخابية على المستوى المحلّ 

 األصوات؟
. ما مدى تأثير الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية على الناخب التركي؟ 2

 وما مدى تأثر الناخب التركي بهذه الحمالت؟ 
ية لالنتخابات جمهوري سوف يبدآن بالحمالت االنتخابإّن حزبي العدالة والتنمية والشعب ال

المحلية في منطقة أسكودار قبل بدء االنتخابات بثالثة أشهر. ومن أجل اإلجابة على السؤال 
األول ستتم دراسة فعاليات هذه الحمالت االنتخابية لهذين الحزبين بالتفصيل مثل التجمعات 

تعريفية هدايا، وتوزيع الهبات، والنشاطات الالشعبية، وزيارات المقاهي، والزيارات، وال
 التي تعقد في مراكز التنسيق الحزبية، والدعايات الحزبية في وسائل اإلعالم المحلية. 

ومن أجل البحث عن إجابة السؤال الثاني فسيتّم في نهاية األسبوع التالي لالنتخابات القيام 
ات االنتخابية لألحزاب السياسية شخٍص حول مستوى تأثير الدعاي 1000باستبياٍن يشمل 

 الناخب التركي. على

 فرضية / فرضيات الدراسة .2. 4

هناك سببان رئيسيان لجعل أسكودار هي مدار بحثنا هذا. األول؛ أسكودار هي من أقدم 
ألف نسمة. والثاني؛ أّن أسكودار هي  500المناطق السكنية في إسطنبول ويبلغ عدد سكانها 

ثقل األحزاب في إسطنبول. لها تأثير على محيطها فهي مؤشر على مركز ثقل األحزاب و
 والحزبين موضوع الدراسة يتمتعان بثقل متقارب في هذه المنطقة.

 . منهج البحث في الدراسة5

سوف يتم اتباع منهج بحث مختلط في هذه الدراسة بما يخدم الهدف من هذه الدراسة. وفي 
ألدبية"، ى أربعة أسس متينة وهي: "المراجعة اهذا السياق فسوف تبنى هذه الدراسة عل

 "متابعة الحملة"، "االستبيان"، "البحث النوعي". 
للحزبين. عند إجراء  ياألمر األول في هذه الدراسة؛ سيجرى تحليٌل سياسي وأيديولوج

تحليل متعلق باألحزاب السياسية فإّن الموضوعات التي يتم اعتمادها في هذا التحليل هي: 
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بشكل عام. برامج األحزاب، أنظمتها التي تميز األحزاب عن بعضها البعض  العوامل
األساسية، خطابات قيادات األحزاب، إشعارات االنتخابات وغيرها من الموضوعات ذات 
الصلة. وانطالقًا من هذه النقطة سيجرى تحليل شامل لبرامج الحزبين واألنظمة األساسية 

 لهما. 
لتي يتبعها الحزبان إلى جانب اسة؛ سيتم تحليل الخطط االنتخابية اواألمر الثاني في هذه الدر

اإلعالنات االنتخابية، والشعارات والخطابات التي يتبعها الحزبان في حمالتهما االنتخابية، 
وماهي الوعود التي يقطعانها للناخبين، وما هي الموضوعات التي ينتقدانها، وما هي 

ل كل ما استعمله مط التحليل الذي يقدمانه. سيتم تحليالقضايا التي يثيرانها، وما هو ن
الحزبان في حمالتهما االنتخابية في هذه المنطقة مثل لوحات اإلعالنات، والملصقات، 
والالفتات، والشعارات التي رفعوها، والقيم التي أكدوا عليها وجميع الموضوعات ذات 

  الصلة باألمر.
أسكودار في  إجراء دراسة على الناخبين في منطقة واألمر الثالث في هذه الدراسة؛ سيتم 

ناخب يتم  1000األسبوع األول بعد االنتخابات. في هذه الدراسة سيتم إجراء استبيان على 
اختيارهم باستخدام تقنيات العينات العلمية، وسيتم االستبيان من خالل إجراء مقابالت 

 شخصية وجًها لوجه مع العينات المختارة.
ّم جمع جميع البيانات والمعلومات التي تّم هاء من الجزء الميداني من البحث سيتوبعد االنت

جمعها مثل )التسجيالت المسموعة والمرئية، والمقابالت، والصور، وجميع المنشورات 
التي تّم توزيعها من قبل الحزبين، واالستبيان( سيتم تحويلها إلى تقرير منهجي وسيتم 

 يفه. ربطها باإلطار النظري الذي سيتم تصنتفسيرها وتقييمها من خالل 

 . الدراسات السابقة:6

يمكن القول إّن الدراسات التي أجريت حول األحزاب السياسية في تركيا، بشكل 
 عام تتوزع على ثالثة اتجاهات شائعة. 

األول منها هي الدراسات النظرية التي تقوم بالتحليل انطالقًا من أنظمة وبرامج 
، 2003، تورغوت 2002، أق غون 2002سبيل المثال هاال األحزاب )على 

 (. 2004طوران 

والثاني منها، الدراسات التي تنطلق من التحليل العددي واإلحصائي لنتائج 
، تشاها وآخرون 2003، طونجر 2004االنتخابات )على سبيل المثال قايا 

1999 .) 
ذة من الميول الحزبية الثالث منها الدراسات التي تعتمد التصنيف التجريبي متخ

، 1999أغلو  ي، قاالي يج1996ا لها )على سبيل المثال إردرللناخبين أساسً 
 (.2003طوسون 

مما ال شك فيه إّن كل من هذه المقاربات بشكل عام تقّدم نصائح مهّمة فيما يتعلق 
ببنية وأنظمة األحزاب السياسية في تركيا بشكل خاص. إال أنّه لم تُجَر في تركيا 

ابية على المستوى المحلي بشكل شامل اسات متكاملة تتناول الحمالت االنتخدر
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بحيث تتناول أيًضا نتائج االنتخابات وتداخل ترجيحات الناخب مع الحمالت 
 االنتخابية.

إحدى الدراسات المتعلقة بالحمالت االنتخابية قام بها أ.ج. سيجور. سيجور قام 
 ، وقد1995ات العامة التي أجريت عام بمتابعة الحمالت االنتخابية لالنتخاب

توّصل إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بسياسة األحزاب وتصّرفات الناخبين. وفي 
مقدمة هذه النتائج أنّه ال يوجد عالقة خّطية بين المواقف االقتصادية والسياسية 
لألحزاب السياسية في تركيا، ولهذا السبب فإنه في تركيا على سبيل المثال فال 

 نقطة. جد انقسام إلى يمين ويسار في هذه اليو
دراسة سيجور تتشابه إلى حّدٍ كبير مع الدراسة التي نخطط لها. إال أّن هذه 
الدراسة بقيت محدودة في حدود الخطابات العاّمة التي استعملت في االنتخابات 

ذا والحمالت االنتخابية في الصحافة. ومن الجدير بالذكر في ه 1995العاّمة لعام 
راسات التي أجريت على الحمالت االنتخابية في اإلطار أّن العدد المحدود من الد

تركيا تقترب من الموضوع في إطار الفعاليات اإلعالنية العامة )على سبيل لمثال 
 (. 2002انظر أوزكان 

في اآلونة األخيرة بدأت الدراسات المتعلقة باألحزاب السياسية في تركيا وبالقاعدة 
معياًرا مهًما لها. والدراسة التي عية لهذه األحزاب بجعل سلوك الناخب االجتما

دراسة تلفت النظر في ذلك. وقد وجد  1999أغلو عام  يأجراها أرسين قواليج
بدأت 1990أّن سلوك الناخبين وكذلك السياسات الحزبية في الفترة ما بعد عام 

 قاليد.تميل إلى محور القيم العرقية والدينية والعادات والت
( في الدراسات 2006و)تشارك أغلو وهينيتش  (2008وقد توّصل )تشارك أغلو 

 2001التي أجرياها حول االنتخابات المحلية التي أجريت في شباط وآذار عام 
إلى نفس النتائج. وبحسب هذه الدراسات فإّن هناك محوران ضاغطان بقوة على 

علمانية ذات الطابع المعادي بقوة البنية األيديولوجية للحزب التركي. أحدهما ال
مبادئ اإلسالمية. هذا التمايز يتداخل إلى حّدٍ كبير مع التمايز في المركز لل

 والمحيط في البنية السياسية للحزب التركي.
هناك دراسات مهمتان درستا العالقات بين سلوك الناخبين وبين الوضع 

( الذي قام بتحليل 2006) االقتصادي االجتماعي في إحدى المحافظات. زين أغلو
وضع خريطة لتوزيع  2002و 1999تخابات العاّمة التي أجريت عامي نتائج االن

األصوات بشكل تفصيلي في أحياء إسطنبول حسب أماكن وجود األحزاب. 
وإضافة لذلك فقد بحث في العالقة بين توزيع أصوات الناخبين والوضع 

بين طبيعة سلوك الناخبين. وهناك االقتصادي االجتماعي للسكان في المنطقة و
( على محافظة إزمير 2208سة مشابهة أجريت من قبل طوسون وطوسون )درا

 .2007و 2002لتقييم نتائج االنتخابات العامة لعامي 
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ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى الدراسات المتعلقة بالعوامل التي تلعب دوًرا في 
غة دراسات لفتت االنتباه إلى تأثير اللخيارات الناخبين في تركيا. إحدى هذه ال

المستخدمة في بعض المناطق على خيارات الناخبين )وايت وجون جردان، 
(. الباحثون توّصلوا في هذه الدراسة التي قاموا بها في منطقة عمرانية إلى 2002

أّن السياسات التي يتم الحفاظ عليها من خالل اللغة المحلية مهمة للغاية في ميول 
 خبين الحزبية. النا

من التحليالت التي حاولنا إعطاءها فيما سبق، فإّن هناك  وباختصار، وانطالقًا
عدة نقاط تستدعي االنتباه ويتم التركيز عليها بشكل عام في الدراسات المتعلقة 
باألحزاب السياسية في تركيا. األولى أّن هذه تقوم على دراسة الحمالت اعتماًدا 

غالب إلى البيانات عدد، وأّن هذه الدراسات تستند في العلى عينات محدودة ال
(. واألمر الثاني أّن بعض هذه 2002االنتخابية والدعايات اإلعالمية )أوزكان 

الدراسات التي أجريت تتخذ من برامج األحزاب السياسية واللوائح الداخلية 
اسيّا الخاصة بها وتصريحات المسؤولين المخولين للحديث باسمها موضوًعا أس

متعلقة باالنتخابات على وجه الخصوص، يتم إجراء وأخيراً، في الدراسات اللها. 
التوزيع بناء على األصوات التي حصلت عليها األحزاب حسب  التحليالت

 اإلقليمي، أو على أساس دعم الناخبين.
وعند النظر من هذا الجانب فمن الواضح أّن هناك فراغ مهم يتعلق بدراسة 

إلى نهايتها. ومع ذلك فال زال  نتخابية في جميع مراحلها من بدايتهاالحمالت اال
هناك حاجة لدراسة جدية تتناول بشكل أساسي االستراتيجيات الّرسمية وغير 
الرسمية، والخطابات الوطنية واإلقليمية لألحزاب السياسية التركية. وهذه هو 

 الفراغ الذي نحاول مأله من خالل رسالتنا هذه.

 

 

 

 كل تصميم الدراسة. هي7

أربعة أقسام؛ في القسم األول ومن أجل إنشاء إطار نظري  ستتكون رسالتنا من
للرسالة سيتمُّ تناول المقاربات والنقاشات المتعلقة بالحمالت االنتخابية واألحزاب 
السياسية. وفي هذا السياق سوف نقف عند الخالفات بين األحزاب، والحمالت 

تخابية، والعوامل خدام وسائل االتصال في الحمالت االناالنتخابية، وطريقة است
 المؤثرة في سلوك الناخب.

وفي القسم الثاني من دراستنا سيتم تناول الحمالت االنتخابية لكل من حزب 
العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري في منطقة أسكودار في االنتخابات 
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قسم بتحليل كل النشاطات التي ودراستها. وسنقوم في هذا ال 2019المحلية لعام 

ا هذان الحزبان خالل فترة االنتخابات من اجتماعات وتجمعات شعبية، قام به
وزيارات للتجار، ودعايات إعالمية، وملصقات وأعالم، وتوزيع الهدايا، 

 والنشاطات الترويجية.
جل وفي القسم الثالث من دراستنا، سنقوم بتحليل االستبيان الذي سيتم تنفيذه من أ

مالت االنتخابية. استناًدا إلى النتائج التي تّم معرفة ردة فعل الناخبين إزاء الح
تناولها سيتم البحث عن إجابات لألسئلة التي طرحتها الدراسة واختبار الفرضيات 

 التي وضعتها. 
وفي القسم األخير للرسالة سنتناول استراتيجيات الحمالت االنتخابية لألحزاب 

الل المزج بين النتائج نتخابات المحلية في تركيا وذلك من خالسياسية في اال
والمعطيات التي تم تناولها خالل الدراسة والمقاربات التي ظهرت في اإلطار 

 النظري للدراسة. 

 . تقويم العمل في الدراسة8

نحن نخطط إلتمام العمل في الدراسة في خالل عام. ستكون حزمة العمل المتوقعة وجدول  

 لتالي:العمل كا

 

الجدو

ل رقم 

1 :

تقويم 

 العمل

 

ومع   

سيتم إجراء إال أنّه  تنقسم إلى فترات زمنية محددة من خالل حزم العمل لدراسةدراسة ا أنّ 

جدول العمل إال أّن  وسيتم تنفيذ جميع حزم العمل في نفس الوقت. كوحدة واحدة البحث معًا

 في الجدول.  سيكون كما هو متوقع الرئيسي للدراسة

 ة متعلقة بموضوع الدراسة. قائمة مراجع قصير9

(، سلوك الناخبين في تركيا، نظام الحزب والثقة 2002رول )أق غون، بي
 السياسية. أنقرة: نوبل.

 حزمة األعمال المدة

 كتابة التحليل األدبي واإلطار النظري  أشهر 3

 متابعة نشاط الحملة وتدوين المالحظات أشهر 3

  النظام والتحليلومدخل ترميز البيانات وفك التشفير  أشهر 3

 كتابة الدراسة كاملة وعمل التعديالت النهائية  أشهر 3

 المجموع شهًرا 12
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نيسان:  18(، "انتخابات 1999تشاها، عمر، عمر دمير وإبراهيم دالميش )
 . 73-44الفائزون والخاسرون" مجلة الفكر اللبرالي، الخريف، ص 

اإلسالم وصعود  2002النتخابات التركية لعام ا(،" 2003تشاها، عمر )
 . 2،1". البدائل: الجريدة التركية للعالقات الدولية، المعتدل

(، "العوامل التي تلعب 2004) شتشاها، عمر، متين طوبراق وإبراهيم دالمي 
دوًرا في ميول الناخبين الحزبية: قرق قاله مثاال." تْشاها، عمر، األحزاب 

 . 2004ناخبين، إسطنبول: جامعة الفاتح، السياسية وسلوك ال
( "صعود أحزاب يمين الوسط وتأميم 1999تْشارق أغلو، علي وإرغان إلجاز )

 . 20القوى االنتخابية في تركيا" وجهات نظر جديدة حول تركيا 
(، مؤهالت الناخبين في تركيا وهوياتهم واتجاهاتهم، أنقرة: 1996أردر، نجات، )

TÜSES (السياسية واالقتصادية واالجتماعية  مؤسسة األبحاث )في تركيا
1996. 

( التوسعات الجديدة في اتجاهات الناخبين 2004أردر، نجات وسيزكين توزون )
 ، إسطنبول. TÜSES(، 2004-1994في تركيا )

ألحزاب والناخبين: تحليل مقارن لملفات الناخبين من (، "ا1995أسمر، يلمز )
لسياسية التحديات ا -تركيا ن باليم، جيغدم، ". إاألحزاب السياسية التركية

 . 1995ليدن، نيويورك: بريل،  واالجتماعية واالقتصادية في التسعينيات،
" إن بيلي، برين، الديمقراطية ونظام الحزب في تركيا(، " 2002هاله/ ويليام )

 . 2002"التحول التركي، قرن جديد، تحوالت جديدة"، واشنطن: صحافة يوثن 
: والدعم االنتخابي في تركيا ةعياالجتما نشقاقاتاال(، " 2003اسوشي )هزاما، ي

 . 41،3تووارد كوفيرينجا". االقتصادات النامية 
في تركيا  يةلمنظمات الحزبامواقف و ( "اتجاهات2008أغلو، إرسين ) يقاالي ج

 . 9،2" الطلبة األتراك 2000العام في 
طاب السياسي والسلوك االستقTÜZÜN (1998 ،)قاردم، أحمد وسيزكين 

 ، أنقرة: بحوث البيانات.ركيااالنتخابي في ت
(، االنتخابات المحلية، العوامل المؤثرة في سلوك الناخبين 2004قايا، كامل )

 )إسبارطا مثاال(، الكلية، إسبارطا.
األنظمة االنتخابية واألنظمة الحزبية: دراسة لسبع (، 1994ليجفارت، أراند )
 ..OUP، أكسفورد: 1990-1945 ة،وسبعين ديمقراطي

(، االتجاهات السياسية التركية في ضوء انتخابات 2004ن، أرجون )أوزبودو
 ، أنقرة: أكاديمية العلوم التركية.2002

محددات السلوك السياسي في اسطنبول، تركيا ". (، "2000أوزجان، ضياء )
 (. 4) 6 سياسة الحزب



82 
 

ة المؤدية للفوز، إسطنبول: ميديا (، الحمالت االنتخابي2002أوزكان، نجاتي )

 ت. كا
األيديولوجيات في األزمات: االنشقاقات السياسية والسياسة (، 2001سيكور، )

 .20االنتخابية في تركيا في التسعينيات ". الجغرافيا السياسية 
 2تفضيل الناخبين في إزمير من ( "2008طوسون، غولغون وتانجو طوسون )

خريطة  االنتخابات: هل تم تغيير 2007 تموز 22إلى  2002 تشرين الثاني
 (.2) 9االنتخابات؟ ". الدراسات التركية 

 (، إعادة التموضع السياسي، إسطنبول: بوكا. 2003طوسون، تانجو )
(، انتخابات 2003طونجر، إيرول، جوشكون قصاب باش، بولنت طونجر )

تقييم العددي االنتخابات النيابية العامة: ال 2002تشرين الثاني  3: 2002
 . ة البحوث االجتماعية واالقتصادية والسياسيةمؤسسوالسياسي، أنقرة: 

(، السلوك االنتخابي في تركيا، االستراحات السابقة 2004طوران، علي أشرف )
 ، إسطنبول: جامعة إسطنبول بلجي.  2002وانتخابات 

تشرين  3وانتخابات  1999نيسان  18(، تقييم انتخابات 2003تورغوت، مهمت )
 نبول. ، بوغاز تشي، إسط2002الثاني 

(، لغز العلويين في تركيا، نظرة شاملة: 2003وايت، بول وجوست جونكاردن )
 ليدن بريل. 

". 2002-1999(، "جغرافيا االنتخابات في إسطنبول: 2006زين أغلو، سنان )
 .  107العلم والمجتمع 

  

  


