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 تقديم

 لكل نٍص أصوٌل وقواعدُ كتابية خاّصة به. وهناك معايير أساسية يجب

التي يتم إعدادها على مستوى الماجستير  الرسائلاتباعها في كتابة 

 في مجال العلوم لرسائلوالدكتوراه في مجال العلوم االجتماعية.  فا

االجتماعية ليست نصوًصا عشوائية مكتوبة بشكل غير منضبط. فينبغي 

 في نظام منهجي صارم رسائلتم تناولها في اليلموضوعات التي تناول ا

  . ومعالجتها بطريقة تحليلية

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

تكون  وباإلضافة إلى كل ذلك ينبغي أن تكون الرسائل أصيلة، كما ينبغي أن

م، وأن لمناهج أو المجاالت أو العلوفيها مساهمة في واحٍد على األقل من ا

 يكون نهجها النظري في إطاٍر مفاهيمي علمي. 

ان قد يجب أن يكون موضوع الرسالة جديدًا لم يتّم تناوله من قبل، وإذا ك

. ومع الموضوع من جانٍب آخر وبمنهج مختلفتّم تناوله فينبغي الكتابة في 

حتوى. منهج مهّم بقدر المذلك ففي الرسائل في مجال العلوم االجتماعية ال

عّي، تعتمد كل رسالة على منهج بحثي كمّي أو نو فإلى جانب المسح األدبي

قيم  وكذلك وسائل متعلقة بهذا المنهج. وكذلك يجب أن يكون لهذه الرسائل

دمة جمالية معينة من حيث تكييف أحجام األقسام والمواد البصرية المستخ

 األسلوب.وقواعد الكتابة والتعبير واللغة و

 2017وجامعتنا طموحة جدًا في مجال برامج الدراسات العليا. فمنذ عام 

برنامًجا للماجستير والدكتوراه في معهد العلوم  50هناك ما يقارب 

شروعات وقد تّم إعداد دليل كتابة الرسائل بحيث يمكن كتابة ماالجتماعية. 

لمي رق البحث العالتخرج التي تم إعدادها في هذه البرامج بما يتفق مع ط

لتعليمات لرسائل الماجستير والدكتوراه. ونأمل من طالبنا أن يتبعوا بدقّة ا

اتي لهم التي تّم توضيحها في هذا الدليل أثناء إعدادهم لرسائلهم، مع تمني

 بالتوفيق.

 

 األستاذ الدكتور عمر تشاها

 االجتماعية في جامعة إسطنبول صباح الدّين زعيممدير معهد العلوم 
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 األول فصلال

 مدخل

 . المجال1.1

 يوّضح هذا الدليل األسس التي يجب على طالب الدراسات العليا الذين

 يحضرون مشاريع تخرجهم سواء رسائل الماجستير أو الدكتوراه في معهد

ناء العلوم االجتماعية في جامعة إسطنبول صباح الدّين زعيم اتباعها أث

 إعدادهم لرسائلهم الجامعية. 

 األساس القانوني .2.1

ليم في ذات الصلة بلوائح التعتّم إعداد هذا الدليل استنادًا إلى المواد 

الدراسات العليا في جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، وقد دخل حيز 

تشرين  15التنفيذ بالقرار الذي اتخذه مجلس معهد العلوم االجتماعية بتاريخ 

كانون  واعتمده مجلس الجامعة في اجتماعه في شهر 2017الثاني عام 

 . 2018الثاني عام 

 تاريخ دخوله حيّز التنفيذ   .3.1

لماجستير هذا الدليل لكتابة الرسائل الجامعية سوف يتّم تطبيقه على رسائل ا

عهد والدكتوراه، وعلى مشاريع التخرج في قسم الماجستير دون رسالة في م

ام عشباط  1العلوم االجتماعية في جامعة صباح الدين زعيم اعتباًرا من 

 . واعتباًرا من التاريخ المذكور سيتّم إعداد الرسائل ومشاريع2018

 التخرج بناًء عليه. 
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 الثاني فصلال

 بدء كتابة الرسالة ومدة إنهائها

 تحديد موضوع الرسالة .1.2

سواء طالب الماجستير أو طالب الدكتوراه يجب عليه أثناء تحديده 

ناء أصيال لم يكتب فيه من قبل.  وأثلموضوع الرسالة أن يختار موضوًعا 

 فحةاتخاذه قرار تحديد موضوع رسالته عليه أن يدقق بشكل تفصيلي في ص

تّمت  وإذا كان الطالب يريد دراسة موضوع قدمجلس التعليم العالي )يوك(. 

يد، أو دراسته من قبل فبالتأكيد يجب عليه أن يتناول الموضوع من بُعٍد جد

سة جديدًا ونظرة جديدة. وعكس ذلك ال يمكن إعادة درايتبع فيه منهًجا 

 موضوع قد تّمت دراسته من قبل.

 . تحديد عنوان الرسالة2.2

يجب أن يكون عنوان الرسالة واضحا وبسيًطا وقصيًرا، ويشير بوضوح 

د، إلى موضوع الرسالة. حيث ينبغي تجنب العنوان الطويل جدا، أو المعقّ 

الة ينبغي نضع عنوانا فرعيا للرسالة. فاسم الرس والعام جدا، وإذا لزم األمر

عنوان ان يكون خاليًا من الكلمات غير الضرورية. وينبغي أال ننسى أّن ال

 األفضل للرسالة هو العنوان الذي يفيد المعنى بأقل الكلمات.

 تعيين مشرٍف على الرسالة .3.2

وطالب طالب الماجستير الذي أنهى جميع المواد الدراسية بنجاح، 

تحان الدكتوراه الذي أنهى جميع المواد الدراسية بنجاح واجتاز بنجاح ام

اعية الكفاءة عليه أن يجد مشرفًا على رسالته ويبلغ معهد العلوم االجتم

بذلك. وبعد موافقة إدارة المعهد على ذلك، يصبح موضوع الرسالة 

لة، للرسا تعين إدارة المعهد لطالب الدكتوراه مشرفًا والمشرف محسوًما.

وأستاذين آخرين أحدهما من داخل الجامعة واآلخر من خارج الجامعة 

د عين إدارة المعهتُ يمكن أن و كأعضاء في لجنة اإلشراف على الرسالة.

 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 تكون هي موضوع الرسالة وتحليل هذه المشكلة باستخدام وسائل 
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إضافة موضوع لم يكن معروفًا إلى العالم فهو البحث العلمي. وأّما الثاني 

 األكاديمي.

اه. الطالب للدكتوروفي األساس فإّن رسالة الماجستير هي دراسة لتحضير 

قص وينتظر من الطالب الذي يحّضر رسالة الماجستير أن يتالفى نقاط الن

ى يصل العلمي عنده أثناء كتابته لرسالة الماجستير وفق المنهج العلمي حت

ود فروق إلى الكفاءة العلمية الكاملة مع كتابته لرسالة الدكتوراه. ومع وج

 150-100كون عادة بين تجستير من فرع علمي إلى آخر فإّن رسالة الما

 صفحة.

 رسالة الدكتوراه .5.2

سالة ر: األول تطوير انرئيسي أمرانينتظر من الطالب في رسالة الدكتوراه 

منهجٍ  أو منهجٍ أو مقاربة فريدة وجديدة لموضوع ما؛ والثاني المساهمة في

 وضعها أو نظرية أو قضية ما. ورسالة الدكتوراه قد تكون تأييدًا لنظرة تمّ 

 سابقًا، أو دحًضا لها. 

ه رسالة الدكتوراه هي تناول موضوعٍ في إطار نظرية معينة، وتحليل هذ

ية أو دحضها. طالقًا من النتائج التي يتوّصل إليها لتأييد هذه النظرالنظرية ان

مجه فإّن رسائل الدكتوراه تحتوي على قسم أصلّي يتّم د بومن هذا الجان

ّور مع الموضوع الذي يتّم تناوله في إطار نظرية ما. في هذا القسم، يط

جِ ق دمالطالب منهًجا جديدًا وأطروحة إلى جانب مفاهيمه الخاصة عن طري

 نتائج البحث مع النظرية. 

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

 ة. صفح 300-200تتكون عادة من 

 القواعد األخالقية التي يجب اتباعها .6.2

ّول الماجستير والدكتوراه فإّن أ في مشروع التخّرج، وفي كتابة رسائل 

الب أن شيء يجب االنتباه إليه هو االلتزام بالقواعد األخالقية، وعلى الط

عد القواالطالب الذين ينتهكون و الحساسية الالزمة في هذا الصدد. يظهر

 هم من الجامعة.األخالقية تتمّ إحالتهم إلى اللجنة التأديبية والتي قد تقّرر فصل

 

للقواعد  أخالقية وتتطلب عقوبات وفقًالنقاط التي تعدّ مخالفات ا يلي اوفيم

 األخالقية العلمية:
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 ها على نقل الدراسات التي قام بها اآلخرون كليًا أو جزئيًا وتقديم

 أنها من دراسته هو.

 .االقتباس من دراسات اآلخرين دون اإلشارة إليها كمرجع 

 الحدّ المسموح به.ين بشكل يتجاوز االقتباس من دراسات اآلخر 

  إدراج أسماء مراجع علمية على أنّها قد استخدمت في البحث

 خالفًا للحقيقة.

  الكشف عن مصادر المعلومات التي يجب أن تبقى سرية في

 الرسالة.

 ت استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل المقابال

لك من أو اللقاءات أو اإلشارة إليها دون أخذ الموافقة على ذ

 أصحابها.

  .تقديم عمل سابق عمله أو نشره كما لو كان جديدًا 

جميع هذه الجوانب تعتبر ضمن نطاق جريمة مخالفة مدونة األخالقيات 

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

موضوع الرسالة، يجب على الطالب اختيار ومناقشة موضوع أصيل، لم 

 ة. لعلميايتم القيام به من قبل، والبحث وكتابة هذا الموضوع وفقًا للمناهج 

 البدء بكتابة الرسالة .7.2

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

معهد على من قبل إدارة معهد العلوم االجتماعية، فكذلك ال بدّ من موافقة ال

 موضوع الرسالة للبدء بالكتابة. 

اف يجب على طالب الدكتوراه تقديم أعماله كل ستة أشهر إلى لجنة اإلشر

ن االنتقال كي يتمكن الطالب الدارس ملتدقيقها، كما عليه الدفاع عنها لفظيا. 

لمعنية إلى المرحلة التالية، يجب عليه الحصول على موافقة لجنة اإلشراف ا

 بمتابعة رسالته في جميع مراحلها. 

ر ستير مع الرسالة هي أربعة فصول دراسية، بغض النظمدة برنامج الماج

ء الوقت عّما إذا كانوا قد سّجلوا أو لم يسجلوا في كل فصل دراسي، باستثنا

 الذي يقضيه في التحضير العلمي، ويتم االنتهاء من البرنامج في ستة

فصول دراسية كحد أقصى )انظر لوائح الدراسات العليا لمزيد من 

 التفاصيل(.

نامج الدكتوراه هي ثمانية فصول دراسية، بغض النظر عما إذا كان مدة بر

يتم تسجيلهم في كل فصل دراسي، باستثناء الوقت المستغرق في اإلعداد 
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العلمي، مع فترة إتمام قصوى تتألف من اثني عشر فصالً دراسيًا )انظر 

 (.اسات العليا للحصول على التفاصيللوائح الدر

ى ستة تقارير للجنة اإلشراف على الرسالة عليجب تقديم ما ال يقل عن 

لم  وفي حال. أجل أن تكون تقييم رسالة الدكتوراهاألقل كل ستة أشهر من 

لب غير يقدّم الطالب هذا التقرير بانتظام في المدة المحددة فسيعتبر الطا

 ناجح من قبل لجنة اإلشراف على الرسالة. ويتم فصل الطالب الذين ال

 عمالهم في الوقت المطلوب من المعهد.يستطيعون إكمال أ

 تسليم الرسائل المنتهية إلى المعهد .8.2

رفه بعد االنتهاء بنجاح من كتابة الرسالة، وبعد الحصول على موافقة مش

لنماذج ايقوم الطالب بملء النماذج المحددة رسميًا وتقديم الرسالة مع هذه 

على  إلى المعهد. عند تسليم الرسالة إلى المعهد هذا يعني أنها قد حصلت

فإن  ة المناقشةموافقة المشرف، وفي حال تقديم الرسالة للمناقشة لدى لجن

 خالفًامآراء ضد الرسالة وتوضيح قناعاته يُعدّ سلوكا قيام المشرف بإبداء 

 . حيث إّن الرسالة التي وصلت إلى مرحلةللقواعد األخالقية العلمية

المناقشة لدى لجنة المناقشة هي أيًضا عمٌل للمشرف لذا ينبغي على 

كن وي نواقص أو لم تالمشرفين عدم تقديم رسالة للمناقشة إذا كانت تحت

 كافية بالقدر المطلوب. 

 تدقيق الرسالة من قبل معهد العلوم االجتماعية .9.2

ل واالنتحال. يقوم المعهد بتدقيق الرسالة التي يتم تسليمها إليه من ناحية الشك

ن مفرسائل الماجستير والدكتوراه يسمح فيها بالتشابه مع دراسات أخرى 

ائمة % )باستثناء ق20ا ولكن بحد ال يزيد عن غير أن تكون هي ذاتها تمام

مناقشة االستثنائية )مثل الكتاب، والتحليل، والمراجع(. وعدا عن الحاالت 

%. 1المقالة وغيرها( ال يجوز التشابه مع مصادر أخرى بنسبة تزيد على 

لردّ الرسالة  وتجاوز هذه النسبة في الرسائل يُعدُّ انتحاال ويكون سببًا كافيًا

 لة صاحبها للجنة التأديبية بسبب االنتحال. وإحا

من المصادر بشكل غير مباشر، ينتظر وبدال من نقل الطالب من مصدٍر 

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

ية عبر المراجع. وبفضل اإلمكانيات التي توفرها قاعدة البيانات اإللكترون

ي اإلنترنت، أصبح من الممكن اآلن الوصول إلى جميع أنواع المصادر. ف

ب الطالب االستخدام غير المباشر هذا الصدد، من المتوقع أن يتجن

 للمصادر. 
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 شرط النشر للتخّرج .10.2

جلة يشترط لتخرج الطالب من برنامج الماجستير أن يقوم بنشر مقالة في م

ت محّكمة )محلية أو دولية(، أو المشاركة بورقة عمل في أحد المؤتمرا

 لعلمية )المحلية أو الدولية(.ا

واحدة  مقالتين في مجلة محّكمة أو مقالةويشترط للتخرج من الدكتوراه نشر 

 وتقديم تقرير علمي.

قبل يونشر مقالة شرط لتسليم الرسالة إلى معهد العلوم االجتماعية. وال 

ك ال المعهد تسلم الرسالة من الطالب الذين لم يقوموا بنشر مقالة، وبذل

 يمكنهم التقدم بطلب لمناقشة رسائلهم. 

باًرا ماجستير والدكتوراه الذين بدأوا اعتشرط نشر المقالة يشمل طالب ال

ن . والطالب الذي سّجلوا قبل هذا التاريخ معفيون م2018من شهر شباط 

 هذا الشرط. 

 تشكيل لجنة مناقشة الرسالة .11.2

لعلوم بعد الوفاء بشرط نشر المقالة يتّم تدقيق الرسالة المقدمة لمعهد ا

حلة . وبعد اجتياز هذه المراالجتماعية من حيث الشكل ومن حيث االنتحال

عهد وبناء على توصية من المشرف ومن رئيس القسم المعني تقوم إدارة الم

عني بتشكيل لجنة مناقشة للرسالة. المشرف على الرسالة ورئيس القسم الم

ما خل ومن خارج الجامعة، كيقومان باقتراح أعضاء لجنة المناقشة من دا

ومن خارج الجامعة كذلك. إدارة اسما لعضو احتياط من داخل  انيقترح

ن ًرا بتشكيل لجنة لمناقشة رسالة الماجستير تتكون مالمعهد تتخذ قرا

عضوين من داخل الجامعة وعضو من خارجها، بينما لرسالة الدكتوراه 

تتكون من ثالثة أعضاء من داخل الجامعة وعضو من خارجها. كما تعين 

رجها لكل من رسالتي عضوا احتياطيا من داخل الجامعة وآخر من خا

 الماجستير والدكتوراه. 

قل ألحان المناقشة بسبعة أيام على اوبعد تشكيل لجنة المناقشة وقبل امت

م فيه نن الرسالة لجميع أعضاء اللجنة بميجب على الطالب تسليم نسخة م

 األعضاء االحتياط باليد والحصول على توقيعهم بذلك. 

ة أقلها لجنة المناقشة المكلفة من قبل معهد العلوم االجتماعية تقوم في مد

 خمسة عشر يوًما من تسلم القرار وأكثرها شهًرا بمناقشة الرسالة. 
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 تسليم الرسائل الناجحة للمعهد .12.2

ررت قتقوم لجنة المناقشة بتسليم المحضر الذي ُحّرَر حول الرسالة التي 

لى الل ثالثة أيام من المناقشة. في حين يجب عنجاحها إلى المعهد في خ

من  الطالب القيام بالتعديالت التي تطلبها لجنة المناقشة في خالل شهر

وبذلك  المناقشة ومن ثم تسليم الرسالة مع بقية الوثائق المطلوبة للمعهد.

 يعطى الطالب الناجح شهادة التخرج.

وفي حال طلبت اللجنة إعطاء مهلة للطالب يقوم الطالب بعد إجراء 

اء التعديالت المطلوبة بتسليم الرسالة للمعهد. وإذا قام الطالب بإجر

ء المهلة التعديالت المطلوبة يستطيع تسليم رسالته للمعهد دون انتظار انتها

 الممنوحة له. 

 عة.ه وفصله من الجاموالطالب الذي تقرر اللجنة عدم نجاحه يتم مسح قيد
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 الثالث فصلال

 في الرسائل والتنسيق الشكل

 تنسيق النص .1.3

ونوع الخط  MS Wordفي الرسالة يجب استخدام نظام الصفحة 

Traditional Arabic  20م . والعناوين تكتب بخط حج18وحجم الخط 

لحاشية وغامق. وأّما ا 18أمّ العناوين الفرعية األخرى فتكون بخط . غامقو

 . Traditional Arabicونوع الخط أيًضا  14فتكتب بخط حجم 

 لالجداوفي في الرسائل يجب أن يكون جميع النص باللون األسود. وأّما 

 يمكن استخدام ألوان مختلفة إذا كانت مفضلة في الجداول والرسوماتف

 واألشكال والصور. 

 المسافة بين األسطر .2.3

ين ب، والمسافة 0، ومن األسفل 0في جميع الرسالة يكون البعد من األعلى 

ابق تابعة للسطر الس سفلية في الحواشيوإذا كان  هناك سطور . 1األسطر 

والبعد  18كذلك تكتب بخط حجم . قائمة المراجع Tabتبعد بمقدار نصف 

اك . وإذا كان هن1، والمسافة بين األسطر 0ومن األسفل  0من األعلى 

كامل. وفي الجداول  Tab سطور سفلية تابعة لسطر سابق تبعد بمقدار

  .1. والمسافة بين الجدول وعنوانه تكون 1تكون المسافة بين األسطر 

هاية نوالعناوين الواقعة في ال يكتب عنوان في السطر األخير من الصفحة، 

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

 بدأ من الصفحة التالية. تغير كافيين 

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

هناك  الصفحة. وإذا كان سيبدأ فقرة جديدة في آخر الصفحة فينبغي أن يكون

 على األقل. سطران 

    . االقتباسات3.3

اخل دكلمة )أو ثالثة أسطر(، يجب كتابتها  40االقتباسات إذا كانت بقدر 

كلمة  40عالمة تنصيص داخل النص. وأّما االقتباسات التي تزيد عن 

 . 1فيجب كتابتها على شكل فقرة مستقلة وتبعد عن أول السطر بمقدار 

مستقلة ال توضع بين عالمتي  واالقتباسات التي تكتب على شكل فقرة

 .1تنصيص وتكون المسافة بين أسطرها 
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ي فواالقتباسات التي تكتب على شكل فقرة مستقلة ال تكتب في سطر واحد 

كتب نهاية الصفحة، وكذلك في سطر في بداية الصفحة التالية، فإّما أن ت

  . كاملة في نهاية الصفحة السابقة أو كاملة في بداية الصفحة الالحقة

اس قرة المحصورة بين عالمتي التنصيص المزدوجة اقتبفوإذا كان داخل ال

 آخر فينبغي وضعه داخل عالمتي تنصيص مفردة. 

الجمل داخل عالمة التنصيص في االقتباسات تبدأ بحرف كبير. وتوضع 

 النقطة أو الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة بعد عالمة التنصيص. 

احدة من المؤسسات األساسية في بنية المجتمع مثال: بالنسبة ألحمد قايا، "و

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

يمكن للطالب أن يستخدم عالمة التنصيص المزدوجة أو المفردة في 

يراعي  العبارات التي يودّ تأكيدها أو في قائمة المراجع. إال أنه يجب أن

 حه في جميع الرسالة من أولها آلخرها. استخدام الشكل الذي يرج

 الورقحجم  .4.3

، وزن 2129x)حجم  A4في الرسائل، يتم استخدام ورقة بيضاء بحجم 

80g)ويجب أن تكون جميع . ويكفي للرسائل الورق المستخدم للتصوير .

 األوراق بنفس الحجم واألبعاد.

 هوامش الصفحة .5.3

سم، والهوامش األخرى تكون  4يترك على يسار الصفحة هامش بمقدار 

الصفحة عمودية، وإذا كان الكاتب سيستخدم الصفحة سم. وتكون  2.5

. في النص مع الحافتين يلها نفس الحجم من الهوامش. ويحاذاألفقية يجعل 

سام دأ األقسم أدناه. وتب 5الصفحة األولى، تبدأ عناوين األقسام الرئيسية بـ 

  الرئيسية بصفحة جديدة.

 ترقيم الصفحات. 6.3

في الرسائل ال توضع أرقام للغالف الداخلي وصفحة المصادقة على 

من  واعتباًرا .(أ، ب، ج..) حرفاألالرسالة. وحتى نهاية المدخل تستعمل 

جعل األرقام (. وت3، 2، 1ي للمدخل يبدأ الترقيم باألرقم العادية )لالقسم التا

 الصفحة من األسفل.في وسط 

                                                           
ويون، أأحمد قايا، البنية االجتماعية التركية )أنقرة: منشورات  1

2015 ،)4 
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 ترقيم العناوين في الرسالة .7.3

ن في يتم ترقيم العناوين في الرسائل حسب النظام العشري، وجميع العناوي

 الرسالة تكتب بخط غامق. وإذا استخدم الكاتب ترقيًما أكثر من ثالث

وهذا  .وهكذا رقام بالحروف الصغيرة مثل أ(. ب(درجات يستعيض عن األ

ين عناووتكتب جميع الين ال يضاف إلى صفحة المحتويات. النوع من العناو

 .بخط غامق

متن العنوان الرئيسي يكتب في وسط الصفحة، وبقية العنوان تكتب داخل ال

 وبمحاذاته.

ناوين في صفحة المحتويات تكتب عناوين األقسام بنفس المحاذاة، وأّما الع

 قليال للداخل. األخرى فتكتب في كل مرة داخلة 

  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

 إذا استخدمت الجداول أو األشكال في الرسائل تعطى كذلك عناوين.

اوينها وتوضع العناوين فوق الجداول. واألقسام المتعلقة بالجداول تكتب عن

يكتب  مع رقم القسم )انظر، الحقة(. مثال الجدول الواقع في الجزء الثاني

تب النقطتين يك د: وبع2.3الجدول  :2.2: ...، الجدول 1.2هكذا: الجدول 

 اسم الجدول. وينطبق ذلك أيًضا على األشكال.

ل. ر الذي أخذ منه الجداول أو األشكال تحت الجدول أو الشكيكتب المصد

 ويترك 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 

(. والثاني النمط 15السفلية )شيكاغو مراجع لها. إحداها نمط الحاشية 

 American Psyhology المستخدم من قبل جمعية علم النفس األمريكية
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Association  في النمط األول يشار ع النص داخل قوسين. نمط وض وهو

إلى المراجع في الحاشية الواقعة أسفل الصفحة. وأّما في الثاني فيشار إليه 

بين قوسين في داخل المتن بشكل قصير. بينما تكتب تفاصيل المرجع في 

 قائمة المراجع. 

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

 ل مفّصل في القسم الرابع من هذا الدّليل.قائمة مراجع بشك

وراه يمكن للطالب الذي يعدّ مشروع التخرج أو رسالة الماجستير أو الدكت

 من استخدام أّيٍ في معهد العلوم االجتماعية في جامعة صباح الدّين زعيم 

ن بداية على الطالب اتباع نمٍط واحٍد منهما م به يجهذين النمطين. إال أنّ 

 نهايتها. الرسالة حتى
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 الّرابعفصل ال

 األقسام التي تشملها الرسائل

 الغالف الداخلي والخارجي .1.4

الغالف الخارجي والداخلي للرسائل باستثناء اسم المشرف يكون بنفس 

ي: هالشكل والمحتويات. والمعلومات التي يجب أن يحتوي عليها الغالفان 

وع ناسم الجامعة، اسم المعهد، اسم القسم الرئيسي، اسم القسم الفرعي، 

التاريخ والرسالة )ماجستير أو دكتوره(، اسم الطالب معدّ الرسالة، المدينة 

  الذي كتبت فيه الرسالة، وفي الغالف الداخلي فقط يضاف اسم المشرف.

القسم في الغالف الخارجي يكتب اسم الجامعة، والمعهد، والقسم الرئيسي، و

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

 غامق.  14وأّما البيانات األخرى فتكتب بخط 

م الداخلي للرسالة يكتب اسم الجامعة، واسم المعهد، والقسفي الغالف 

نات غامق. وباقي البيا 14الرئيسي، والقسم الفرعي وعنوان الرسالة بخط 

 غامق أيًضا. 12تكتب بخط 

ثّم  د،المعه، ثّم في األعلى اسم الجامعة يكتبفي الغالف الخارجي للرسالة 

عد البيانات. ب بين 1.5ة وتترك مساف القسم الفرعيالقسم الرئيسي، ثّم 

رسالة. أسطر ثّم يكتب عنوان ال 9السطر األخير لهذه البيانات يترك مسافة 

ر/ أسطر ثم يكتب رسالة ماجستي 7بعد عنوان الدراسة يترك فراغ بمقدار 

سم اأسطر ثّم يكتب  7أو دكتوراه. بعد هذه المعلومة يترك فراغ بمقدار 

أسطر قم يكتب اسم المدينة  9فة . وبعد اسم الطالب تترك مساالطالب

  سطر. 1.5والتاريخ، ويكون بين اسم المدينة والتاريخ مسافة 

 فبعد كتابة اسمفي الغالف الداخلي هناك بعض الفروق في المقاسات.  

م أسطر ث 7بمقدار الجامعة والقسم الرئيسي والقسم الفرعي يترك فراغ 

 أسطر 7راغ بمقدار فالرسالة يترك يكتب عنوان الرسالة. وبعد عنوان 

 5دار أيًضا ثم يكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه. وبعد ذلك يترك فراغ بمق

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

المشرف على الرسالة، وبين كلمة مشرف الرسالة واسم المشرف يترك 

أسطر ثم يكتب اسم  5ك فراغ سطر.  وبعد اسم المشرف يتر 1.5فراغ 

 1.5ة المدينة والتاريخ. وإذا كان عنوان الرسالة أكثر من سطر تترك مساف

 بين األسطر. 

 جميع المعلومات في الغالف الخارجي والداخلي تتوسط الصفحة.
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 صفحة المصادقة على الرسالة .2.4

لب تحتوي صفحة المصادقة على الرسالة على المعلومات اآلتية: اسم الطا

نجاح  ولقبه، عنوان الرسالة، تاريخ مناقشة الرسالة، تكتب عبارة تدل على

ورتبهم  الطالب إّما باإلجماع أو باألكثرية، ثم تكتب أسماء لجنة المناقشة

 األكاديمية وتترك مساحة لتوقيعاتهم. 

 صفحة بيان األخالقيات العلمية  .3.4

ي أثناء ففي هذه الصفحة يكتب الطالب ما يفيد التزامه باألخالقيات العلمية 

الق العلمية ما يفيد التزامه باألخ وكذلكإعداده لرسالته من أولها إلى آخرها. 

ت. في أثناء تناوله للمعلومات، واستخدامه للمراجع، وإجرائه للمقابال

ن ماألخالقي العلمي ويستطيع الطالب الحصول على نموذج بيان االلتزام 

 معهد العلوم االجتماعية.

  . ملخص الرسالة بالتركي4.4

ي فكلمة.  250يكتب الطالب ملّخًصا لرسالته باللغة التركية في حدود  

ّصل المنهج الذي اتبعه والنتائج التي تووالملخص يكتب موضوع الرسالة، 

كفي أن يإليها. وال داعي لكتابة أقسام الرسالة واحدًا واحدًا في الملخص. 

 يكتب النتائج النهائية التي توصل إليها. 

الة كما يكتب في الملخص اسم الرسالة، واسم الطالب ولقبه، وتاريخ الرس

 )السنة والشهر( والكلمات المفتاحية.

  (Abstract) خص الرسالة باإلنجليزيةمل .5.4

دود حملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية مثل ملخص اللغة التركية يكون في 

 ليس شرًطا أن يكون ملخص اللغة اإلنجليزية ترجمة لملخصوكلمة.  250

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

 سالة. والمنهج الذي اتبعه في إعدادها، والنتائج التي توصل إليها من الر

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

 ه، وتاريخ قبول الرسالة، والكلمات المفتاحية. ولقب

 شكر وتقدير. 6.4

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

الرسائل العلمية بمقدّمة. في المقدّمة يعبر الطالب عن مشاعره وأفكاره 

ه وامتنانه حول كتابة الرسالة، وكذلك الصعوبات التي واجهها، ثم يقدّم شكر
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لألشخاص والمؤسسات الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في 

وإذا تم إعداد الرسالة في نطاق مشروع ما، يقدّم شكره إلى  .الرسالة

المؤسسة التي دعمت المشروع والمؤسسات التي ساهمت في معلومات 

 الرسالة.

 المحتويات .7.4

ام جميع العناوين التي تّم استخدامها في الرسالة يجب كتابتها مع أرق

ن صفحاتها دون اختصار في صفحة المحتويات. عناوين األقسام، والعناوي

ًما كما والرئيسية، والعناوين الفرعية يجب إثباتها في صفحة المحتويات تما

خط هي في المتن. في صفحة المحتويات يجب كتابة عناوين األقسام ب

غامق، وسواها يكتب بخط عادي. العنوان األول يكون محاذيًا لعنوان 

اخل. وأّما بقية العناوين فتكون في كل مرة داخلة قليال إلى الدّ القسم، 

حة العناوين التي استخدمت في المتن من الدرجة الرابعة ال تكتب في صف

 المحتويات. 

يد العناوين التي تزبين العناوين؛ و 1في صفحة المحتويات تترك مسافة 

 فقط.  1كلماتها عن سطر تكون المسافة بين األسطر 

 الجداول واألشكال .8.4

مات إذا تّم استخدام جداول أو خرائط أو أشكال في الرسالة تكتب المعلو

المتعلقة بها بعد نهاية صفحة المحتويات. وتكتب الجداول والخرائط 

الصفحات التي توجد فيها في واألشكال المعنية مع عناوينها في نفس 

 الرسالة. باختصار ينبغي إعداد مثل صفحة المحتويات لهذا القسم.

 المختصرات .9.4

عد بمختصرات في الرسالة فينبغي تثبيت هذه المختصرات إذا تّم استخدام 

 صفحة الجداول واألشكال. المختصرات يتّم تشكيلها من األحرف األولى

 الشرح الكامل للمختصر مقابل االختصار.من األسماء المعنية. ويكتب 

 المدخل .10.4

و هشيء في الرسائل. والمدخل بهذا المعنى  يكتب قسم المدخل عادة آخر 

 سالةتعريف بالرسالة. بحيث إّن القارئ للمدخل يفهم بشكل عام موضوع الر

 وفيم تبحث.

 تشمل: يشمل ثالث نقاٍط رئيسية. األولىوالمدخل بشكل عام ال بدّ أن 

موضوع الدراسة، اإلشكالية، السؤال األساسي، الغاية، األهمية، حدود 
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الموضوع، الفرضية واالفتراضات فيه. سبب اختيار الموضوع، ما هو 

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

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

اص للحديث عن المنهج الذي سوف يتبعه في دراسة موضوع الرسالة. خ

وفي هذه الحالة ال داعي لبحث هذا الموضوع بالتفصيل في قسم المدخل. 

فكرة مختصرة عن كل قسم من أقسام  والنقطة الثالثة في المدخل هي إعطاء

 الرسالة، يعني تعريف مختصر بالرسالة.

ستقل. في رسائل الدكتوراه أحيانًا يكتب القسم المتعلق بالمنهج في قسم م

طويره لمنهجٍ أو أسلوٍب قد تّم توخصوًصا إذا تّم تناول أي موضوع وفقًا 

بب حديثًا، فيجب في هذه الحالة شرح هذا المنهج بشكل تفصيلي وتوضيح س

 منهج. اختيار هذا المنهج للدراسة ووضع ذلك في قسم مستقل خاص بال

  أدبيات البحث أو اإلطار النظري .11.4

عيّن. رسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه يتّم تناولها في إطار نظري م

يل األدبي ومن هنا فإنّه ال بدّ من وجود قسم في بداية الرسالة يتعلق بالتحل

متعلقة أو باإلطار النظري المتعلق بالموضوع. هذا القسم يتضمن المناهج ال

بالموضوع، والمناقشات األساسية، والمفاهيم المستخدمة في البحث 

 ويشرحها بشكل تفصيلي.

% من حجم 40-30ويتوقع أن يشكل اإلطار النظري للرسالة ما معدّله 

تحليل  % منها يتم فيه تناول70الرسالة. وما تبقى من الرسالة والذي يشكل 

 الموضوع.

 األقسام األخرى للرسالة .12.4

دد األقسام التي تلي اإلطار النظري في الرسالة حسب طبيعة يختلف ع

موضوع الدراسة. في كل قسم يقوم الطالب ببحث مسألة واحدة تتعلق 

ا أثناء بموضوع الدراسة. ومع ذلك، يتم تحليل النتائج التي تم الحصول عليه

طار نهج والمراجع المستخدمة في اإلمكتابة األقسام من خالل النظر في ال

 النظري.

قسم في الرسالة للمناقشة والتقييم تمزج بين النتائج وبالتأكيد ال بدّ من وجود 

الطالب من  ّولهبين اإلطار النظري للرسالة. يحالتي تّم التوّصل إليها و

أطروحة  خالل تحليله للموضوع الذي يتناوله في ضوء اإلطار النظري إلى

خص في رسائل الدكتوراه ال . وعلى األويسعى كذلك للمالئمة بين القسمين

مفّر من وجود هذا القسم في الرسالة. حيث إّن القسم األصيل واإلبداعي 
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الذي يقوم به الطالب في رسالته من خالل مساهمته في إيجاد نظرية أو 

 هو هذا القسم.  ةأدبيات معين

  النتيجة  .13.4

تحديدات قسم النتيجة هو القسم الذي يوضح فيه الطالب بشكل عام النتائج وال

 ثالنتيجة ينبغي أن يحتوي على ثالالتي توّصل إليها من رسالته. وقسم 

و أما هي القضية نقاط رئيسية: األولى، أن يشرح فيه ماهية الموضوع، و

لذي لمنهج االقضايا التي تناولها في رسالته. والثاني، أن يوضح ماهية ا

ي توّصل اتبعه في رسالته. والثالث وهو أهمها، أن يبيّن ما هي النتائج الت

ل رسالته إليها في رسالته. قسم النتيجة هو القسم الذي يشرح فيه الطالب بشك

 بشكل إجمالي.

لتوقعات في قسم النتيجة، يوضح الطالب النتائج التي تناولها، مدى مالئمة ا

ند عول، ما هي األمور التي تمهد الطريق إليها، للواقع المتعلق بالمجا

 نها. المقارنة مع الدراسات األخرى ما هي وجوه الشبه ووجوه االختالف بي

 قائمة المراجع .14.4

اجع يجب كتابة جميع المراجع التي استفيد منها في الرسالة في قائمة مر

ى المصادر في نهاية الرسالة. في كتابة قائمة المراجع يتبع طريقة اإلشارة إل

ليه التي اتبعها في الرسالة، فأي نمط من التوثيق استخدمه في رسالته ع

 استخدامه ذاته في قائمة المراجع. 

ع يعتبر ّم استخدامه في متن الرسالة إلى قائمة المراجإضافة أي مصدر لم يت

سالته ولذا على الطالب أن يثبت في رمخالفة للقواعد األخالقية العلمية. 

   المراجع التي قام بالفعل باالستفادة منها في رسالته.

 المالحق .15.4

 بإمكان الطالب وضع البيانات التي يراها ضرورية في قسم المالحق في

د تقطع قوبشكل عام فإّن المعلومات التفصيلية الطويلة التي سالته. نهاية ر

لك سياق النص، والجداول، والخرائط يمكن وضعها في نهاية الرسالة. وكذ

األساليب اإلحصائية المستخدمة، واالختبارات، واالستبيانات يمكن 

 وضعها في قسم المالحق. وكذلك شهادات اإلذن التي تؤخذ من المؤسسات

 ألشخاص توضع في قسم المالحق.أو ا
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 السيرة الذاتية .16.4

تية يضع الطالب في آخر صفحة من رسالته سيرة ذاتية له. في السيرة الذا

، يكتب الطالب اهتماماته، مجاالت دراسته، الفعاليات التي شارك فيها

 والكتب التي نشرها إن وجدت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 الفصل الخامس

 المصادر في الحاشية وإنشاء قائمة مراجعاإلشارة إلى 

حاشية، لإلشارة إلى المصادر في ال 15تمّ اعتماد نمط كتيب شيكاغو الطبعة 

وكذلك إلنشاء قائمة مراجع، لكن أدخلت عليه بعض التعديالت. ويمكن 

نا في األمور غير الموجودة ه 15االستفادة من نمط كتب شيكاغو الطبعة 

 التعديالت التي أدخلت عليه. مع األخذ بعين االعتبار

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

بارة العوتكتب في نهاية  1يتم ترقيم الحواشي بشكل تسلسلي بداية من رقم 

تباس. الالحقة. يوضع رقم جديد لكل اق ألمثلةالمقتبسة، كما هو موضح في ا

افة وإلضافة رقم للحاشية نلجأ لنظام الحواشي في برنامج وورد من زر إض

 حاشية. 

 : 1مثال 

وفقا ألرقوت أوزدانار يجب أن تكون جميع المقاييس المستخدمة في 

    1الرسالة موثوقة وصالحة.

 :2مثال 

في حين أن التدريب المهني المطلوب للمجتمع الرأسمالي القائم على 

ة في الصناعة أخذ من العائلة ونُقل إلى الحياة العامة، فقد وقعت األسر

  2الخطة الثانوية ضد الحياة العامة. 

 اإلشارة إلى نفس المصدر عند تكرره في الحاشية   .2.1.5

 داعي لذكر تفاصيلها مرة ال المصادر التي يتكرر مرورها في الحاشية

. يمكن اإلشارة إليها بشكل مختصر باالستعانة بالمختصرات التي أخرى

سبق كتابتها. وهنا يوجد فرق بين حالتين. األولى إذا تكرر ذكر المصدر 

في الحاشية بشكل متتاٍل ال يعاد كتابة المصدر مرة أخرى بل يكفي اإلشارة 

نهاية  إليه بعبارة "المصدر السابق"، أو اإلشارة إليه باختصار م. س. وفي

العبارة تكتب رقم الصفحة. أّما الحالة الثانية فهي أن يفصل بين المصدر 
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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 اسمه1مثال 

1
ية، مناهج البحث في العلوم االجتماعية: أمثلة تطبيق أرقوت أوزدانار، 

  . 77(، 1994. )إسطنبول: كافرام، 7الطبعة 

2
 .47المصدر السابق )م. س(  

 : للمصدر الذي فصل تعاقبه مصدر آخر2مثال 

1
يقية، أرقوت أوزدانار، مناهج البحث في العلوم االجتماعية: أمثلة تطب   

 .  77(، 1994. )إسطنبول: كافرام، 7الطبعة 

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

 .45(، 1997سيزان للنشر، 

 . 47أوزدانار، مناهج البحث في العلوم االجتماعية،  3

 الكتب. 3.1.5

 البسيطة بين توثيق الكتاب وتوثيق المجلة كمصدر. هناك بعض الفروق 

 بنفس المنطق. وغير ذلك فاإلشارة إليهما في الحاشية 

 الكتب التي لها مؤلف واحد .1.3.1.5

بعده ثم فاصلة وللكتب التي لها مؤلف واحد يكتب أوال اسم المؤلف ولقبه، 

 ا بحرفيكتب اسم الكتاب بخط مائل، ثم رقم الطبعة إن وجدت، ويرمز له

"ط"، ثم بعد ذلك تكتب بقية معلومات النشر بين قوسين، وبعد إغالق 

 القوسين يوضع رقم الصفحة. 

ذج مناهج البحث في العلوم االجتماعية: مع نمامثال: أرقوت أوزدانار، 

 . 77-73(، 1994. )إسطنبول: كافرام، 7طتطبيقية، 

 تجميع مقالة من كتاب .2.3.1.5

ب الكات ، يتم ذكر اسمنقوم بتوثيق مقاالت أو أقسام قد جمعت في كتاب عندما

 ثمّ  ،ثّم عنوان المقالة داخل عالمتي تنصيص، في عالمات اقتباس لقبهو

 .وبعدها يكتب اسم ومعلومات القائم بالعمل، اسم العمل بخط مائل
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 علّي جويق، "توقعات االقتصاد التركي للعشر سنوات القادمة"،مثال: 

، جمع: أحمد قارا )إسطنبول: التوقعات االقتصادية للبلدان األخرى

 . 54-25(، 2015منشورات جينار، 

 الكتب متعّددة المؤلفين .3.3.1.5

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

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

 نب تكتب إشارة&.اأج

وإذا تجاوز عدد المؤلفين ثالثة يكتب اسم المؤلف األول ثم يكتب 

 "وآخرون". 

 للكتاب الذي له ثالثة مؤلفين:: 1مثال

 عيآثار التحّول الصناآدم تشاليشان، عثمان بورغاز وعلّي تشاليشكان، 

 .45(، 1997)أضنة: دار سيزان للنشر، 

 يزيد عدد مؤلفيها عن ثالثة. : للكتب التي2مثال

. 2، طمقاربات جديدة في إدارة المحافظتورغاي غيتشان، وآخرون، 

 .44(، 2005دار فينانس للنشر، الوا: و)ي

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

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

 .32(، 2010س، تايلور وفرانكي

 كتب التجميع .4.3.1.5

لكتاب كتب التجميع توثق مثل باقي الكتب، اسم المؤلف أو المؤلفين، اسم ا

 وشهرته بخطط مائل.

 مثال: 

ة: )أنقرأساسيات البناء االجتماعي علّي تشيتين وبراق قاياجان )جمع(، 

 (2013منشورات أوريون، 

 . الكتب المترجمة5.3.1.5

للكتب المترجمة في الحاشية، نكتب أوال اسم المؤلف ولقبه، ثم عند التوثيق 

االسم األصلي للكتاب، وبعدها نكتب "ترجمة" وبعدها اسم المترجم ولقبه. 

 وآخر شيء دار النشر وسنة الطباعة.
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 مثال:

أرنيست فرونبل، إدارة األداء والمكافآت، ترجمة حين أوزغانال 

 .43(، 2017)منشورات بردر منطق، 

 . المقاالت المنشورة في مجالت4.1.5

سم عند اإلشارة في الحاشية إلى المقاالت المنشورة في المجالت يكتب ا

سم االكاتب ولقبه، ثم فاصلة، ثم عنوان المقالة بين عالمتي تنصيص، ثم 

"، ثم المجلة بخط مائل، ثم فاصلة، ثم رقم المجلد باإلشارة إليه بحرف "م

بعد  "ع"، وبين قوسين يكتب الفترة والسنة ثمالعدد باإلشارة إليه بحرف 

 نقطتين رأسيتين يكتب رقم الصفحة. 

رة والسنة ال ومّما يجب االنتباه إليه هو أنّه بعد القوسين اللذين يحويان الفت

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

 نقطتان رأسيتين.

 لها كاتب واحد:: لمقالة المجلة التي 1مثال

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

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

اصلة ولمقاالت المجالت التي لها كاتبان أو ثالثة تكتب أسماؤهم وتوضع ف

كيًّا وإن الث إن كان تربين االسم األول والثاني ثم يكتب "و" قبل االسم الث

ب يكتب كان أجنبيًّا تكتب "&". وإذا كانت المقالة لها أكثر من ثالثة كتا

 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

 )الخريف 3. عز1دي"، مجلة التحليالت االقتصادية، م.األداء االقتصا

2015 :)35-38. 

 أوراق العمل. 5.1.5

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

اسم وورقة العمل، اسم المؤتمر، تاريخه، )وبين قوسين نكتب اسم المدينة 

قم بعد نقطتين رأسيتين نكتب رالجهة المنظمة للمؤتمر، والتاريخ(، ثم 

 الصفحة.

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

لمؤتمر اكتاب مقاالت " االنعكاسات الثقافية على وسائل اإلعالم االجتماعية

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

 .51-13(: 2016لو بينار، )كوتاهيا: جامعة دوم

 . الرسائل غير المنشورة6.1.5

لكاتب اعند التوثيق لرسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة يكتب اسم 

 الة.ولقبه ثم اسم الرسالة بين عالمتي تنصيص. وبين قوسين معلومات الرس

 مثال:

درسة كوتلو تشاغداش، "العالقة بين القيادة المدرسية وتوقعات الموظف: م

علوم كامل بيه أنموذجا" )رسالة ماجستير لم تنشر. جامعة مرمرة. معهد ال

 . 23-19(، 1995االجتماعية، 

 الصحف 7.1.5

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

الصحيفة بخط مائل، ثم التاريخ ورقم الصفحة. وإذا كان الكاتب غير 

 فة، والتاريخ، ورقم الصفحة.معروف يكتب اسم الصحي

 : 1مثال

حزيران  20، صحيفة الصباح عثمان ياغجي، "أضرار الحمية الخطأ"،

1994 ،7. 

 : 2مثال

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

 . الدستور والقوانين8.1.5

اريخه، ترقمه، عند التوثيق للدستور والقوانين يكتب بالترتيب اسم القانون، 

 والمادة المتعلقة به. وعند الضرورة تكتب معلومات نشره في الجريدة

 الرسمية.

 : 1مثال

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

 .5-9(: 1973)حزيران  14574

 : 2مثال
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 . 11، مادة 1982دستور الجمهورية التركية، 

 . مصادر االنترنت9.1.5

م موقع ، واسلالقتباسات المأخوذة من االنترنت يجب كتابة اسم الكاتب ولقبه

ب له. الويب الذي أخذ منه ثم يكتب بين قوسين مربعين تاريخ اقتباس الكات

تباس وفي حالة كان الكاتب غير معروف يكتب اسم موقع الويب الذي تم االق

 منه وبين قوسين مربعين يكتب تاريخ االقتباس. 

 : 1مثال

 .www" توصيات مطوري برامج الجيل القادم"،  علّي أيدينار،

Ceolarindili/s…org-insankaynaklariforumu.htm 

[08.04.2005.]  

 . الموسوعات10.1.5

عند االقتباس من الموسوعات نكتب اسم الموسوعة بخط مائل وبعدها 

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

 نشر الموسوعة.

 مثال: 

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

2005. 

 . اللقاءات والمقابالت11.1.5

عند االقتباس من اللقاءات والمقابالت، يكتب اسم ولقب الشخص الذي 

تين اسم أجريت معه المقابلة ثم فاصلة ثم كلمة "مقابلة". وبعد نقطتين رأسي

 بلة.الذي أجرى المقابلة، المدينة والتاريخ الذي أجري فيه المقاالشخص 

 مثال:

 .2015آذار  12مصطفى قبالن، مقابلة: علّي أيهان، إسطنبول، 

 المسرحيات. 12.1.5

م عند االقتباس من المسرحيات يكتب اسم ولقب الكاتب، ثم فاصلة ثم اس

ا التي قدمت فيه، ثم اسم المدينة نتجالمسرحية بخط مائل، ثم اسم الم

 وتاريخها.

 مثال:
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، مسرح إسطنبول ينبغي أن تكون المسرحية هكذا واصف أونغوران،

 . 1997تشرين األول  12الحكومي، إسطنبول، 

 . األفالم13.1.5

ة اسم األفالم يكتب اسم ولقب المنتج ثم المخرج ثم فاصلعند االقتباس من 

المصدر، والبلد،  الفلم بخط مائل، ثم بين قوسين مربعين يكتب نوع

 ومؤسسة اإلنتاج، وتاريخ اإلنتاج.

 مثال:

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

 .1957وفا لإلنتاج ن–الواليات المتحدة: أوريون الغاضبون. 

 . إنشاء قائمة مراجع2.5

ا بين األسطر. وكذلك إذ 1.5عند إنشاء قائمة المراجع يجب ترك مسافة 

ي كان اسم المصدر يستمر ألكثر من سطر. ويتم إدخال السطور التالية ف

 سم.  1هذه الحالة إلى الداخل بمقدار 

 

 مثال: 

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

ورات ، جمع. علّي قايا. إسطنبول: منشللحضاراتدراسة مقارنة لثقافتنا". 

 . 54-36، 2015الوقف، 

 . الكتب ذات المؤلف الواحد1.2.5

تاب ثم اسم الكفاصلة ثم تكتب نقطة،  وبينهما لقب المؤلف ثم اسمه يكتب 

 نشر.بخط مائل، ثم رقم الطبعة، ثم مكان النشر، ثم دار النشر وتاريخ ال

 مثال:

: . إسطنبول7ج البحث في العلوم االجتماعية، طأوزدانار، أرقوت، مناه

 . 1995كافرام، 

 . الكتب متعددة المؤلفين2.2.5

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

 المؤلفين اآلخرين بالترتيب االسم واللقب. 
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 : 1مثال

زان دار سي. أضنة: آثار التحّول الصناعيتشاليشان، آدم وعثمان بورغاز. 

 .1997للنشر. 

 :2مثال

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

 .2005. يوالوا دار فينانس للنشر. 2طإدارة المحافظ. 

 . الكتب المترجمة3.2.5

اب بخط ثم نقطة، ثم اسم الكتفي الكتب المترجمة يكتب لقب الكاتب ثم اسمه 

نشر ة" وبعدها اسم المترجم ولقبه، ثم دار المائل، ثم تكتب كلمة "ترجم

 وسنة النشر كما هو في المثال اآلتي.

 مثال:

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

 . 2017منشورات منطق. 

 الكتاب  . الجزء من4.2.5

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

 يكتب القسم من الكتاب بين عالمتي تنصيص وبعد ذلك يكتب اسم الكتاب

ة ودار بخط مائل مع كلمة جمع. ثم اسم من قام بالجمع ولقبه ثم اسم المدين

صفحات النشر وسنة النشر كما سنوضحه في المثال. في الكتاب، تتم كتابة ال

 األولى واألخيرة من المقال بعد األقسام في الفصول.

حمد. "مشكلة االنضباط داخل الحزب في األحزاب السياسية"، قارا، أ

ايا، ، جمع علّي تشاندار. إسطنبول: منشورات ماالنضباط الحزبي في تركيا

2014 ،23-45 . 

 . المقاالت المنشورة في المجالت5.2.5

مه ثم عند التوثيق للمقاالت المنشورة في المجالت يكتب لقب المؤلف ثم اس

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

ت كما هو موضح في المثال اآلتي. وبعد إغالق القوس في مقاالت المجال

 نضع نقطتين رأسيتين ثم أرقام الصفحات من المقالة.

 مثال:
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ات كونان. أ. هاشم. "تحليل مقارن لدول أمريكا الالتينية من حيث توقع

 . 1-18(: 2007. )3. ع 4. م القيادة والتحليل الثقافيمجلة القيادة". 

 . أوراق العمل6.2.5

وان عند التوثيق ألوراق العمل يكتب لقب الكاتب ثم اسمه ثم نقطة ثم عن

خ، ورقة العمل داخل عالمتي تنصيص ثم اسم المؤتمر بخط مائل ثم التاري

 والمكان، والسنة ورقم الصفحة كما هو في المثال اآلتي.

 ل:مثا

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

الدولي  كتاب المؤتمراالنعكاسات الثقافية على وسائل اإلعالم االجتماعية". 

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

 .  51-13، 2016جامعة دوملو بينار، 

 منشورة. الرسائل غير ال7.2.5

سمه ثم يكتب لقب الكاتب ثم ا عند التوثيق للرسائل الجامعية غير المنشورة

 نقطة ثم اسم الرسالة داخل عالمتي تنصيص، ثم عبارة رسالة ماجستير/

 أو دكتوراه غير منشورة، ثم اسم الجامعة والمعهد الذي كتبت فيه.

 مثال:

املين، بتوقعات الع القيادة في إدارة المدرسة وعالقتهاتشاغداش، كوتلو. "

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

 . 1995معهد العلوم االجتماعية. 

 . الصحف8.2.5

لقسم اعند التوثيق من الصحف يكتب لقب الكاتب ثم اسمه ثم نقطة ثم عنوان 

 يداخل عالمتي تنصيص، ثم اسم الصحيفة بخط مائل ثم تاريخها كما هو ف

 األمثلة.

 20. صحيفة الصباح: ياغجي، عثمان. "أضرار الحمية الخطأ". 1مثال

 .1995حزيران 

 :2مثال

 . 1995أيار  24، صحيفة تركيا "مفاتيح االستثمار الناجح".
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 . الدستور والقوانين9.2.5

ص ثم عند التوثيق للقوانين والدستور يكتب اسم القانون بين عالمتي تنصي

في  ة الرسمية التي نشر فيها وتاريخ النشر كما هورقمه، ثم عدد الجريد

 المثال.

 :1مثال

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

 . 1973، حزيران 14574

 :2مثال

 .1982دستور الجمهورية التركية. 

 . مصادر االنترنت10.2.5

عنوان  اسمه ثم نقطة ثمعند التوثيق لمصادر االنترنت يكتب لقب الكاتب ثم 

ا القسم داخل عالمتي تنصيص، ثم وقع الويب ثم تاريخ وصول الكاتب لهذ

 الموقع كما هو في األمثلة.

 : 1مثال

 .wwwآيدن أر، علّي. "توصيات مطوري برامج الجيل الجديد". 

ceolarindili/ s_org- insankaynaklariforumu.htm 

[08.05.2005]. 

 . الموسوعات11.2.5

 عند التوثيق من الموسوعات العلمية يكتب اسم الموسوعة بخط مائل ثمّ 

علومات فاصلة ثّم مجلد الموسوعة ثم نقطة ثم الجهة الناشرة للموسوعة ثم م

 السنة األخيرة للنشر.

. إلسيفير Volume-14مثال: موسوعة اللغة واللغويات، مجموعة 

 . 2005العلوم.، 

 . المقابالت واللقاءات12.2.5

د التوثيق للمقابالت واللقاءات يكتب لقب الشخص الذي جرت معه عن

نقطتان  قابلة ثمالمقابلة ثم فاصلة ثم اسمه ثم نقطة. وبعد ذلك تكتب كلمة م

رت جرأسيتان ثّم اسم الشخص الذي أجرى المقابلة، ثم اسم المدينة التي 

 فيها وتاريخ المقابلة.
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 مثال:

  .2015آذار  12كوتلو، مصطفى. مقابلة: نور حياة قاراجان. إسطنبول، 

 . المسرحيات13.2.5

ا عند التوثيق من المسرحيات يكتب لقب كاتب المسرحية ثم اسمه وبينهم

ينة ثم اسم المسحية بخط مائل، ثم اسم المؤسسة المنتجة، ثم المدنقطة، 

 وتاريخ العمل.

 مثال:

غي أن تكون المسرحية. مسرح إسطنبول أونغوران، واصف، هكذا ينب

 . 1997تشرين األول  21الحكومي، إسطنبول، 

 . األفالم14.2.5

ب مخرج لم ثم اسمه ثم اسم ولقيعند التوثيق من األفالم يكتب لقب منتج الف

مصدر، لم بخط مائل، ثم بين قوسين مربعين يكتب نوع اليلم ثم اسم الفيالف

 وتاريخ اإلنتاج.لمؤسسة المنتجة، البلد، ا

 مثال:

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

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

 . أكثر من مصدر واحد لنفس المؤلف15.2.5

قب لإذا كان هناك أكثر من كتاب لنفس المؤلف فعند الكتاب األول يكتب  

لف يوضع المؤلف ثم اسمه، ثم اسم الكتاب. وفي المرات التالية بدل اسم المؤ

 سبع خطوط متتالية وبعدها نقطة ثم اسم الكتاب. 

 مثال:

ل: قارا طاش، متين. المبادئ األساسية في العالقات اإلنسانية. إسطنبو

 . 1995ات قالندر، منشور

سية واالجتماعية للسلوك اإلنساني". مجلة علم النفس "األسس النف .-------

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

 اإلشارة إلى المصادر داخل األقواس وإنشاء قائمة مراجع

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

 ، الطبعة(APAمراجع فقد اعتمدت مقاييس جمعية علم النفس األمريكية )

جل بعض السادسة أساًسا لذلك مع إدخال بعض التعديالت عليها. ومن أ

اد الحاالت االستثنائية غير الموجودة هنا وبعض التفاصيل يمكن االعتم

 ليها.  بار التعديالت التي أجريت ععلى تلك المقاييس مع األخذ بعين االعت

 . اإلشارة إلى المصدر داخل المتن1.6

ين المؤلف أو المؤلف عند اإلشارة إلى مصدر في بداية الجملة يكتب اسم

 بين قوسين تاريخ الكتاب والصفحة.  ةويكتب مقابل

 مثال:

مة ( لقد دحض بدراساته في مجال التعليم النظريات القدي2015:67قارا )

 وطّور نموذًجا جديدًا. 

 . اإلشارة إلى المصدر في آخر الجملة1.1.6

ين عند اإلشارة إلى المصدر في نهاية الجملة يكتب لقب المؤلف بين قوس

 ثم تاريخه ورقم الصفحة.

 مثال:

الح في القرن السادس عشر التقت جميع المصالح الناشئة في أوروبا مع مص

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

 (. 1995:344الملك" )صابينه، 

 عدة مرات متتالية ى مصدر يتكرر. اإلشارة إل2.1.6

مرة متتال في العند اإلشارة إلى مصدر يمّر أكثر من مرة في المتن بشكل 

نت الثانية نشير إليه بـ "المصدر السابق" ونكتب رقم الصفحة. وإذا كا

 اإلشارة إلى نفس الصفحة من نفس المصدر عندئذ ال داعي لإلشارة إلى

 رقم الصفحة.
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 : 1مثال

ارة فالفكر عبعندما ننظر إلى تاريخ الفكر نرى أنه ال جديد تحت الشمس. 

-23: 2009و تكرار تمت مراجعته. )والكر، عن تطوير للفكر السابق، أ

25.) 

 :2مثال

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

در جميع الفالسفة الذين عملوا في هذا الموضوع قد استقوا من نفس المص

 (.34)المصدر السابق:

 . الكتاب ذو المؤلف الواحد3.1.6

 تاريخ النشر ورقم الصفحات.يكتب لقب المؤلف ثم 

 : 1مثال

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

 والمستوى المهني لمعلمي المدارس االبتدائية.

 : 2مثال

 هذه الدراسة هي دراسة تجريبية تدرس العالقة بين مستويات االلتزام

 (.2010:52ية )أوزكان، التنظيمي والقيم المهنية لمعلمي المدارس االبتدائ

 :3مثال

ت حول العالقة بين مستويا 2010أوزكان، في الدراسة التي أجراها عام 

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

 . الكتاب متعدد المؤلفين4.1.6

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

 :1مثال

لديز، المدرسة هي نظام فرعي يتم فيه إنتاج الخدمات التعليمية )يلدرم وي

2012 :198.) 
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 :2مثال

نتاج إ( المدرسة هي نظام فرعي يتم فيه 2010:256بالنسبة ليلدرم ويلديز )

 الخدمات التعليمية.

 اآلتي وعند زيادة عدد المؤلفين للكتاب الواحد نقوم بالتوثيق وفق الجدول

 : أنماط التوثيق األساسية1.6الجدول 

 التوثيق داخل المتن عدد المؤلفين

 (2012:7)هودغيتس، كتاب ذو مؤلف واحد

 (2009:3)قارا وجان،  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:

 ( دراسة جديرة باالهتمام في مجال التعليم.1969تاريخ التعليم )

 . أكثر من دراسة للمؤلف ذاته6.1.6

ان كمنها. وإذا عند التوثيق ألكثر من كتاب للمؤلف نفسه يكتب تاريخ كل 

ول أ أحرف ترتيبية لها، يعني لألكتب س التاريخ تهناك أكثر من كتاب بنف

 وتكتب كذلك في قائمة المراجع.ثم ب ثم ج وهكذا، 

 :1مثال

وجدت دراسة أّن معظم الشباب يقضون أوقات فراغهم أمام التلفزيون 

 (.23أ: 2005)قارا، 

 :2مثال



42 
 

ضون وقت فراغهم على وسائل بحسب دراسة أجريت تبين أن الشباب يق

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

 . المؤلفون الذين لهم نفس اللقب7.1.6

 س اللقب نكتب الحرف األول من اسمعند التوثيق لمؤلفين يحملون نف

 بعد اللقب. المؤلف

 مثال:

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

. إال (2012:65ب.النجاح في التعليم هو الحالة االقتصادية لألسرة )يلدرم 

كاء أنّه وفقًا لدراسة أخرى فإن أهم عامل لنجاح التعليم هو مستوى الذ

 (.33: 2017 أ.)يلدرم 

 . التوثيق ألكثر من مرجع في ذات الوقت8.1.6

ن مرجع نضع جميع هذه عند إرادة التوثيق لموضوع واحد من أكثر م

المراجع بين قوسين مرتبة حسب الترتيب األبجدي، ونضع بينها فاصلة 

 منقوطة.

 مثال:

: 2002تم تحديد الوالء كقيمة عالية في دراسات االلتزام التنظيمي )بال، 

 (. 1990؛ يلدرم وقلتش، 1988:56؛ كامل، 2: 2016؛ متين، 12

 . الكتب التي ال يعرف تاريخها9.1.6

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

لك ". أو اختصار ذاسم المؤلف ثم فاصلة، ثم نكتب "دون تاريخ طبع نكتب

 بأحرف يشار إليها في المختصرات.

 :1مثال

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

 المعرفة.

 

 :2مثال

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

 (.35رآها )صابينه، دون تاريخ طبع: 
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 . الرسائل الجامعية والتقارير وأوراق العمل غير المنشورة10.1.6

أي  وثقها مثلنارير وأوراق العمل غير المنشورة الرسائل الجامعية والتق

 ورقم الصفحة.كتاب آخر، لقب الكاتب، تاريخ الكتابة، 

 مثال:

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

 (.18-12: 2001إلى قاّرة أخرى بقوة )تشاليشكان، 

 . الدستور والقوانين11.1.6

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

(. وكذلك -ة فرعية نضع خط أفقي صغير )المادّة. وإذا نريد اإلشارة إلى ماد

ادّة إن عند اإلشارة إلى الدستور نضع اسم الدستور، ثم التاريخ ثم رقم الم

 وجدت.

 :1مثال

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

 (.1/3: 2015العقوبات التركي، 

 :2مثال

رط" )دستور الجمهورية بحسب الدستور "السيادة لألمة بال قيد وال ش

 (. 6: 1982التركية، 

 مسّودات القوانين أو قرارات المحكمة الدستورية 12.1.6

ة التي ، يكتب اسم الجهعند اإلشارة إلى مسّودات قوانين لم يتّم إصدارها 

سودة مأعدت مسودة القانون، واسم مسودة القانون وتاريخها. وإذا كان اسم 

فيكتب  االسم. أّما قرارات المحكمة الدستوريةالقانون طويلة يمكن اختصار 

 التاريخ والرقم األساسي.

 

 :1مثال

تركية سنة إلزامي لجميع الطلبة من مواطني الجمهورية ال 12التعليم لمدة 

 (.13: 2012)وزارة التربية الوطنية، قانون التعليم االبتدائي والمتوسط، 
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 :2مثال

 يالحرية هي األساس وتقييد الحرية أمر استثنائ ،عند محاكمة المواطن

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

 . مصادر االنترنت13.1.6

كتب يعند اإلشارة إلى صفحة أو دراسة على االنترنت إذا كان هناك كاتٌب 

مات لقب الكاتب، التاريخ ورقم الصفحة إن وجدت. وإذا لم يكن هناك معلو

م يكن ن الكاتب يكتب عنوان المتن، التاريخ ورقم الصفحة إن وجد. وإذا لع

خ هناك عنوان للمتن عندئذ نكتب عنوان صفحة الويب )الرابط(، والتاري

 ورقم الصفحة إن وجد.

 :1مثال

واحدة من أفضل الطرق لفهم األحداث التاريخية هي من خالل طريقة 

 (.35: 2007التاريخ المقارن )طيالن، 

 :2لمثا

واحدة من أفضل الطرق لفهم األحداث التاريخية هي من خالل طريقة  

 (.35: 2007التاريخ المقارن )منهج فهم التاريخ، 

 :3مثال

واحدة من أفضل الطرق لفهم األحداث التاريخية هي من خالل طريقة 

 . (www.tarih.org, 2007: 35)التاريخ المقارن 

 وسوعات لم. مواد ا14.1.6

كتب يمادة من موسوعة إذا كان لها كاتب نوثق لها مثل الكتب، عند كتابة 

بت ريخ ورقم الصفحة. وإذا كانت الموسوعة كلها قد كتلقب الكاتب، التا

 من قبل كاتب واحد فعندئذ يكتب لقب الكاتب، التاريخ ورقم الصفحة.

 مثال:

ايا الطيور بشكل عام تهاجر من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة )ق

2003 :32 .) 
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 . الصحف15.1.6

ئذ عند اإلشارة إلى الصحف إذا كان اإلشارة إلى كتابة لكاتب معين عند

ب يكتب لقبه، والتاريخ ورقم الصفحة. وإذا كان الكاتب غير معروف يكت

 اسم الصحيفة، والتاريخ ورقم الصفحة إن وجد.

 :1مثال

 على ستوى العالماليوم، تجاوز عدد الدول التي تحكمها الديمقراطية على م

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

 :2مثال

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

 . المقابالت واللقاءات16.1.6

ه عند اإلشارة إلى لقاءات أو مقابالت يكتب اسم الشخص الذي أجريت مع

الشخص  . وفي قائمة المراجع كذلك يكتب كذلك لقبالمقابلة وتاريخ المقابلة

لشخص ايكتب ماهية المقابلة، ثم اسم الذي أجريت معه المقابلة، وبعد ذلك 

 الذي أجرى المقابلة ولقبه، ثم مكان وتاريخ المقابلة.

 :1مثال

نات ( أشارت إلى اللب2015في المقابلة التي أجريناها مع عايشه بنغول )

 ية الشخصية.التي ال تتغير في بن

 :2مثال

ية في مقابلة مع أحد المختصين أشار إلى اللبنات التي ال تتغير في بن

 (.2015الشخصية )بنغول، 

 . إعداد قائمة المراجع بحسب نظام األقواس2.6

خدمة المست مراجع، يتم تحديد جميع النظام التوثيق باألقواسعند استخدام 

. هناك بعض في النص بالتفصيل في قائمة المراجع في نهاية الرسالة

وسيتم  االختالفات بين كتابة المقاالت الصحفية والكتب في قائمة المراجع.

مراجع، مناقشة هذه األمور بالتفصيل الحقًا. ومع ذلك، عند إعداد قائمة ال

عد، د رؤية هذه القوا. بعقواعد األساسية التي يجب اتباعهاهناك بعض ال

 .توثيق المراجعسنرى كيف تتم 
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 . القواعد التي يجب االلتزام بها عند إعداد قائمة المراجع 1.2.6

يب عند إعداد قائمة المراجع يجب ترتيب المراجع حسب الترت: 1القاعدة 

ي هذا فاألبجدي أللقاب المؤلفين. وهنا يوجد عدة أمور ال بد من مراعاتها 

 المجال.

ماء تأسيس ترتيب أبجدي بين المؤلفين وفقا لألحرف األولى من األس يتم-

 .األخيرة للمؤلفين

 مثال:

سبق يبراون، ج. ر.  يسبق براوننج، ج. ر. ماك آرثر، أللستير، ماك نايل 

 م. كارثي.  

 رتب أبجديّا حسب الترتيب األبجدي لّلغة التي يكتب بها االسم. ي -

 ا من األقدم تاريًخا إلى األحدث. ب نرتبهإذا كان للمؤلف أكثر من كتا -

 مثال:

 (.2001يلدرم، ب )

 (.2002يلدرم، ب )

سم المؤلف في الكتاب الذي ألفه وحده يأتي قبل اسمه في الكتاب الذي ا -

 اشترك في تأليفه مع آخرين.

 مثال:

 (.2001يلدرم، ب. )

 (.2005يلدرم، ب. وألوان، أ. )

تيب يكون التروينظر إلى الحرف األول إذا اشترك مؤلفان بنفس اللقب  -

 حسب الحرف األول من أسمائهم.

 مثال:

 (.2005يلدرم، ب. )

 (.2005يلدرم، م. )

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

 سطر أو الفقرات ال بدّ من مراعاة القواعد اآلتية: األ
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. 1.5عند إنشاء قائمة المراجع يجب ترك فراغ بين المرجعين بمسافة  -

 سطر1وإذا استمر نفس المصدر ألكثر من سطر يترك بين السطرين مسافة 

 سطر.  1فقط. وإضافة لذلك ندخل األسطر إلى الداخل بمقدار 

في المرة األولى يكتب  ؛ع لنفس المؤلففي حال وجود أكثر من مرج -

المؤلف  ثم عنوان الكتاب. وفي المرات التالية بدال من اسملقبه، ثم اسمه، 

 خطوط صغيرة وبعدها نقطة ثم عنوان الكتاب. ةنكتب سبع

 مثال:

بول: األساسية للعالقات اإلنسانية. إسطن(. المبادئ 1995، م. )شقارا طا

 قالندر.

س النفسية واالجتماعية للسلوك اإلنساني". مجلة ("األس2002) .-------

 . 65-45(: 34)5علم النفس االجتماعي"، 

 . المقاالت المنشورة في المجالت والدوريات2.2.6

المقاالت المنشورة في الدوريات التي تصدر بانتظام مثل المجالت  

كتب. تكون أحيانا مختلفة عن توثيق ال ةوالنشرات وغيرها يوثق لها بطريق

طتان لد والعدد توضع نقفالمقاالت المنشورة في المجالت وبعد كتابة المج

 رأسيتان أرقام الصفحات التي تقع فيها المقالة.

  حدلكاتب الواالعائدة لمقالة المجلة  1.2.2.6

 مثال:

نفس (. العوامل المؤثرة في الصحة النفسية. مجلة علم ال2005قايا، أ. )

 .50-35(: 45)25االجتماعي، 

 . مقالة المجلة العائدة لكاتبين2.2.2.6

 مثال:

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

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

 . المقاالت العائدة لثالثة كتّاب3.2.2.6

 مثال:

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

مجموعة العلوم مع مقياس اإلنسانية الذي قدمه طالب في مدرسة ثانوية في 
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-1221(: 32)7، العلوم التربوية في النظرية والتطبيق. القيم اإلنسانية

1261. 

 . مقالة المجلة العائدة ألربعة كتاب أو أكثر4.2.2.6

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

-307(:67)41، المشكالت االجتماعية، الشخصية والفردية االختالفات

317. 

 . مقالة المجلة تحت الطباعة 5.2.2.6

 مثال:

وز . االختالفات العرقية في: هل برم.& كيفر )تحت الطباعة( ،ُزجكرمان

 مجلة الشخصية وعلم النفس االجتماعي.الوجه هيمنة على نحو واضح؟ 

 . الكتاب والجزء من الكتاب3.2.6

 ه،، ثم اسمالمؤلف لقبفي الكتب، يتم كتابة والمجالت  كما هو الحال في

ي أنّه إال أّن هناك بعض االختالفات. وه .وبعد ذلك اسم الكتابتاريخ. الو

رقام عند التوثيق لقسم من الكتاب يوثق له مثل مقالة المجلة حيث تكتب أ

 الصفحات لذلك الجزء.

 

 اإلشارة إلى كتاب كمرجع 1.3.2.6

 مثال:

مقدمة في : الناس في المنظمات(. 1987ميتشيل، ت. ر. & الرسون )

 هيل. -(. نيويورك: ميتشيل3، )ط السلوك التنظيمي

 . اإلشارة إلى جزء من الكتاب كمرجع2.3.2.6

 :1مثال

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

 ، نيويورك، ن ي: مطبعةواالستنتاجدليل كامبردج للتفكير  موريسيون،

 . 370-351جامعة كامبردج، 

 : 2مثال
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 (. تأثير الدعايات اإلعالمية على سلوك الناخبين. س2010كمال، د. )

 .245-230، أنقرة: أويان، الحمالت االنتخابية في تركياجوشكون )جمع(، 

   . الكتاب المنشور باسم مؤسسة3.3.2.6

 مثال:

 ÖSS(. كتاب مصادر اإلرشاد المتحان 2008وزارة التعليم الوطني. )

 خطوة خطوة. أنقرة.

 . الموسوعة أو المعجم4.2.6

 مثال: 

 (. إسطنبول:3-1. م 2(. معجم علم النفس )ط 2001غورون، و. أ. )

 انقالب.

 . الكتب المترجمة عن اللغات األخرى5.2.6

 مثال:

. العلمي )ترجمة ي. أزونار، م. و (. دليل البحث2014جونسون، أ. ب. )

 أناي(. أنقرة: أني.

 . أوراق العمل المقدمة في المؤتمرات واالجتماعات6.2.6

 مثال:

ن عرض تحليلي ع، أيار(. 2010، إ. أيباي، أ. وبال أغلو، ن. )غقارا دا

. التطبيقوبحوث اإلدارة التربوية: تحليل مجلة اإلدارة التربوية في النظرية 

 . جامعة غازي. أنقرة.وطني الخامس إلدارة التعليمال المؤتمر

 . رسائل الماجستير والدكتوراه7.2.6

 :1مثال

نقدي لدى العالقات بين الميول اإلبداعية والتفكير ال(. 2017أوزجانال، م. )

)رسالة ت مديري المدارس وأساليب اتخاذ القرار ومهارات حل المشكال

زعيم، معهد العلوم  نيدكتوراه غير منشورة(. جامعة صباح الد

 االجتماعية، إسطنبول.
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الجوانب الموضوعية والمنهجية للدراسة من (. 2009قارا داغ، إي. )

ة رسال) حالةرسائل الدكتوراه في مجال تعليم العلوم في تركيا. دراسة 

 دكتوراه غير منشورة(. جامعة مرمرة، إسطنبول.

 :2مثال

رار في التفكير الناقد واتخاذ القالعالقة بين مهارة  (.1999هيل، ت. ف. )

امعة ج)رسالة دكتوراه غير منشورة(.  ممارسي الرعاية التنفسية المحتملين

 دايتون، أوهايو. 

 . األعمال غير المنشورة8.2.6

 مثال

قال تحليل الخطاب بالتفكير الناقد. مشروع مقارطاش، ج. )بدون تاريخ(. 

 . غير منشور

 الصحف. الكتابات واألخبار في 9.2.6

 :1مثال

 (. الحريات تنتشر بسرعة في العالم. صحيفة2004أيلول  13قايا، س. )

 .حرية

 : 2مثال

 هناك ديمقراطية في كل مكان. (. 2005تشرين األول،  10صحيفة حرية )

 . القوانين واللوائح10.2.6

 مثال:

 التركية، قانون التعليم والتعليم االبتدائي، الجريدة الرسمية في الجمهورية

 .1961كانون الثاني  12، 10705

 . االنترنت11.2.6

 مثال:

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

-http://www.tused.org/in(. 2)5تعليم العلوم، 

temet/tufed/default13.asp   [5  .]أيار 
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 . اللقاءات والمقابالت12.1.6

 مثال:

 آذار.  12(. مقابلة. برجو تشاودار، إسطنبول، 2004قايهان، م. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحقات

 قوالب لنموذج رسالة
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 قالب نموذج لرسالة ماجستير
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 (نموذج للغالف الخارجي)

T.C. 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM 

DALI 

 (14 punto) 

 

OKUL MÜDÜRLERİNİN TEKNOLOJİ 

LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ İLE YAŞAM 

BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

(16 punto) 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

(14 punto) 

 

 

Hilal GÜRKAN 

(14 punto) 

 

İstanbul 

Ekim, 2017 

(14 punto) 
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 (نموذج للغالف الداخلي)

T.C. 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 

     EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

(14 punto) 

 

 

OKUL MÜDÜRLERİNİN TEKNOLOJİ 

LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ İLE YAŞAM 

BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

(14 punto) 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

(12 punto) 

 

                                 Hilal GÜRKAN 

(12 punto) 

 

Tez Danışmanı 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALPAYDIN 

(12 punto) 

 

İstanbul 

Ekim, 2017 
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 (نموذج للكتابة على كعب الكتاب)
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 (نموذج لمصادقة لجنة اإلشراف على الرسالة)

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne,   

Bu çalışma, jürimiz tarafından Eğitim Bilimleri 

Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim 

Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul 

edilmiştir.   

  

      

Başkan………………………………………….(İmza)  

                        Akademik Unvan, Adı-Soyadı  

      

Üye………………………………………………(İmza)  

                         Akademik Unvan, Adı-Soyadı  

      

Üye………………………………………………(İmza)  

                         Akademik Unvan, Adı-Soyadı  

 

Onay  

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait 

olduğunu onaylarım.    

 

 
İmza Yeri 
Akademik Unvan, Adı Soyadı 
Enstitü Müdürü 
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 (نموذج للتعهد بااللتزام بالقواعد األخالقية العلمية)

 

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ 

 

Yüksek lisans tezi olarak hazırladığım “Okul 

Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri İle 

Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışmanın öneri 

aşamasından sonuçlandığı aşamaya kadar geçen süreçte 

bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyduğumu, 

tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek 

çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun 

olarak hazırladığımı, bu çalışmamda doğrudan veya 

dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi 

ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden 

oluştuğunu beyan ederim.  

Hilal Gürkan 

 

قة "دراسة العال الرسالة باسمخالل الفترة من مرحلة اقتراح  التزمت لقد

" لحياةبين مؤهالت القيادة المهارية لقادة المدارس وكفاءات التعلم مدى ا

بأنني قد  أقروحتى نهاية إعدادي لهذه الرسالة بالقواعد األخالقية العلمية. و

لتي ا الرسالةوفقا لقواعد كتابة  الرسالةقمت بإعداد جميع المعلومات في 

 باساتجميع االقت العلمية والتقاليد وأنّ حصلت عليها في إطار األخالقيات 

ما كوثقتها  كما بشكل مباشر أو غير مباشر هي في رسالتيالتي استخدمتها 

 .قائمة المراجعفي  أثبتها

 

 اسم الطالب
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(ÖNSÖZ İÇİN ÖRNEK) 

 

ÖNSÖZ 

 

Araştırmamdaki her aşamada bana yardımcı olan değerli 

tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALPAYDIN’a, 

eğitim alanında dersleriyle bize vizyon katan çok değerli 

hocamız Prof. Dr. Münevver ÇETİN’e,  lisans ve yüksek 

lisans eğitimim boyunca benden desteklerini 

esirgemeyen sevgili eşim Yakup GÜRKAN’a ve aileme 

teşekkürlerimi sunarım. 

 

 للمقدمة()نموذج 

 مقدّمة

. الذي أتقدّم بخاص شكري إلى مشرفي المحترم األستاذ الدكتور.........

بالشكر  كان لي سندًا في إعداد رسالتي في كل مراحل إعدادها. كما أتقدم

 كذلك أساتذتي األفاضل الذي أفادونا من علومهم في مرحلة الدروس

 ..............األستاذ الدكتور............ واألستاذ الدكتور...

 

 اسم الطالب

 2017إسطنبول _ 
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 )نموذج لملخص الرسالة باللغة التركية(

ÖZET 

 نموذج لملخص الرسالة

ث ال يقوم الطالب في هذه الصفحة بعمل ملخص لرسالته باللغة التركية بحي

 يتجاوز الصفحة الواحدة.

 وفي نهاية الصفحة يثبت الطالب الكلمات المفتاحية للرسالة.
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 )نموذج لملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية(

ABSTRACT  

 ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية

حيث بيقوم الطالب في هذه الصفحة بعمل ملخص لرسالته باللغة اإلنجليزية 

 ال يتجاوز الصفحة الواحدة.

 وفي نهاية الصفحة يثبت الطالب الكلمات المفتاحية للرسالة.
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 )نموذج لقائمة المحتويات(

İÇİNDEKİLER 

 )نموذج لقسم المحتويات(

 المحتويات

لتي يقوم الطالب في هذه الصفحة بإعداد قسم المحتويات حسب األصول ا

 سبق شرحها.
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(TABLO LİSTESİ İÇİN ÖRNEK) 

TABLO LİSTESİ 

 )نموذج لقائمة الجداول(

 بعمل قائمة للجداول التي استخدمها في رسالته.يقوم الطالب هنا 

 مثال

 :2.3.6.2.2.1لجدول ا

 48 ..................... معدالت مشاركة التعليم الرسمي وغير الرسمي 

 : 2.3.8.1الجدول 

 57..................... 2017خطة التدريب أثناء الخدمة لمدرسي السنة 

 :3.6.1الجدول 

 76 ............................................... جداول النطاقات الجدول 

 : 1-1-4 وللجدا

  ارسلمدا راءلمد لنسبيةا لنسبةوا ددلترا

 77 ..................................................فيةالديموغر   تلمعلومااو

  :1-1-3-2-4 جدول

 81 ...…نتائج اختبار الشوفان بخصوص درجات المقياس حسب العمر

 :1-1-4-2-4 وللجدا

 83 ...............ةبالشد قلنطاا تجاربد يتعلق فيما الشفافية رختباا نتائج

 : 4.2.7.1.1 جدول

 87 ....................لنقاط القياس حسب الفروع Scheffe نتائج اختبار

 :4.2.8.1 الجدول

 88 ..........المدرسية لعمل مدير المدرسة ANOVAنتائج اختبارات  
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(KISALTMALAR İÇİN ÖRNEK) 

 

KISALTMALAR LİSTESİ 

 )نموذج للمختصرات(

 قائمة المختصرات

يقوم الطالب في هذه الصفحة بكتابة المختصرات التي سيستخدمها في 

 رسالته، ويقوم بشرح كل مختصر مقابله.
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 نموذج لقسم المدخل()

 الفصل األول

 مدخل

وهذا  ،الواضح أن التكنولوجيا تتطور بسرعةفي الوقت الحاضر، من 

لى عيشجع نشر التكنولوجيا  التطور فعال في كل مجال من مجاالت الحياة.

قت المعلومات بسهولة، ويسهل االتصال، ويتيح القيام بعمل في و انتقال

)شانترك  الحياةيسّهل هذه لها جانب  واحدة من كل أقل وبطاقة أقل.

. جلب تطور التكنولوجيا العولمة نتيجة لذلكلقد (. 66: 2011وآخرون، 

قامة فكرة "العيش في عالم تصبح فيه المسافات الجغرافية أقل أهمية مع إ

 يها"عالقات اقتصادية وسياسية واجتماعية ثقافية بين الحدود والحفاظ عل

غيير كما يدفع هذا التغيير السريع إلى ت(. 45: 2003)شنال وجينت أغلو، 

ت التعليمية حيث يتم وضع قواعد إنتاج المعرفة وتطوير المؤسسا

يمية وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تترك المؤسسات التعل والتكنولوجيا.

افق النهج التقليدية من المديرين وأن تتخذ نهجا مبتكرا. خاصة وجود مر

هي و التوجه في هذا االتجاهتكنولوجية غنية في األوساط التعليمية ودعم 

تقرير ولهذا السبب، ووفقًا ل(. 94: 2003)جان،  ات المتوقعةمن بين الميز

ن معظم البلدا تظهر(، OECDنشرته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

فراد ألاهتماًما بتوفير خدمات تعليمية وتدريسية عالية الجودة، وتزويد ا

ر بشكل كبي باحتياجات المجتمع الحديث، واستثمار تكنولوجيا المعلومات

 )وزارة االقتصاد جاحهم االجتماعي واالقتصادي.المدارس لتحقيق ن في

ن حالة المشكلة، والغرض م تم تناول في هذا القسم(. 1: 2007الوطني، 

تعريفات ، والقيود، والجانبية، والمشاكل الالرئيسية لمشاكلا بيانالبحث، و

 واألجزاء الهامة من البحث.

 المشكلة 1.1

مديري المدارس العديد من االختصاصات من المتوقع أن يكون لدى     

)شمشك،  عند تحديد الدراسات "اإلصالح وإعادة الهيكلة" كمتغير رئيسي

مع ميزات محفزة وموجهة نحو الهدف تهتم بالحركة مع (. 71: 2008

يمكن اعتبار أن أولئك الذين ، أولئك الذين ال يفصلون أنفسهم عن الموظفين

هام المختلفة والذين يكتسبون رؤى ألولئك يحترمون الرؤى في األفكار والم

وفي (. 111: 2013)أر أغلو،  صفات قيادية ملديه الذين يتعاملون معهم
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هذا الصدد، تعد اإلدارة الفعالة للمدارس ذات الهويات المؤسسية الهامة 

حتى إذا كانت المشاكل . مهمة لتطوير جودة عالية ومعايير في التعليم

 مواجهتها في كل مدرسة مختلفة، فإن أهداف المدارسوالنتائج التي يتم 

 (.1: 2016)بكر أغلو،  تحقيق هذه األهداف يتطلب مهارة القيادةواضحة. 

واآلن يفّضل مدراء المدارس أن يمتلكوا التجهيزات التي يقتضيها العصر 

الحديث. وفي هذا االتجاه فإّن اإلدارة المدرسية تتطلب خصائص قيادية. 

قد ظهرت مناهج مختلفة متأثرة  1980اعتباًرا من عام  وخاّصة أنّه

 قياديبعض هذه األساليب الجديدة هي؛ بالتطور السريع في هذا العصر. 

قيادي ، تغيير قياديأخالقي،  قيادي تربوي،قيادي ذو رؤية،  قياديثقافي، 

خصائص (. ومن ينظر من زاوية مختلفة يرى أّن 1: 2003متعلم )تشيلك، 

كمثال على  القيادة التكنولوجيةيمكن إعطاء ادي هي األهم هنا. والسلوك القي

  هذا االتجاه السلوكي.

مع اليوم، فإن التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا يدعم تطوير المجت 

المؤسسات  فيمن المتوقع حدوث تغييرات هيكلية ووظيفية . وواألفراد

على األشخاص يجب  بهذه الحالة. والمنظمات االجتماعية المتأثرة

لدولية االمتأثرين بتطوير أدوات االتصال وتكنولوجيا الكمبيوتر والعالقات 

ار واالكتشافات الجديدة والعلوم والمجاالت التقنية أن يغيروا باستمر

: 2004)بلجن،  ويعيدوا هيكلة حياتهم المهنية والمعلومات التي يتلقونها

سة متوقعة من مدير المدروفي هذا الصدد، فإن الصفات القيادية ال(. 83

  تشمل كفاءة القيادة التكنولوجية.

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

 . الهدف2.1

 لمدرسيةقة بين كفاءات القيادة االعال دراسةالهدف الرئيسي من الدراسة هو 

جابات لقيادة التقنية وكفاءات التعلم مدى الحياة. بحثنا أيًضا عن إا في

 لألسئلة التالية:

 . ما هو مستوى الكفاءات القيادية التكنولوجية لمديري المدارس؟1

رسية المد اتالقياد هل هناك فروق حقيقية في الكفاءة التكنولوجية بين. 2

، تخرج، العمر، األقدمية، األقدمية اإلدارية، اللجنسمن قادة المدارس. ا

 ، المستوى المدرسي؟التخصص

 رس؟الكفاءة في قدرات التعلم مدى الحياة لمديري المدا. ما هو مستوى 3
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درسية الم اتالقياد بين التعلم المستمر. هل هناك فروق حقيقية في كفاءة 4

تخرج، ، العمر، األقدمية، األقدمية اإلدارية، اللجنسمن قادة المدارس. ا

 ، المستوى المدرسي؟التخصص

علم المدرسة وكفاءات الت. هل هناك عالقة بين كفاءات قادة تكنولوجيا 5

 مدى الحياة؟

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

 . أهمية الدراسة3.1

استخدام ومن المعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم لديهم القدرة على فهم 

جينج )َشنال و مهم من حيث معايير الحياة وهذا أمر المفاهيم التكنولوجية

 في هذا الصدد، من الضروري إيجاد كفاءات القيادة(. 45: 2003أغلو، 

  التكنولوجية للمؤسسات التعليمية التي تسهم في تنمية المجتمع.

ى وقد أجبر التطور السريع للتكنولوجيا مديري المدارس على الحصول عل

على  جميع جوانب التعليم، وزيادة اآلثار دراكمعينة، وإ كفاءاتمؤهالت و

هارات التعليم والتوقعات من المدرسة، ووجود ثقافة التعلم التي تشجع الم

صر الالزمة لالبتكار واإلبداع والتعاون في االبتكار التي يجلبها الع

المنتظرة  مّما أدى إلى زيادة التأثير على المدارس وزيادة التوقعات الرقمي.

ليات في جميع العم اا نشطً ى مديري المدارس أن يلعبوا دورً ليجب عمنها. 

يقة رؤية وتصرف بطر ييم والتدريس كقائد تعليمي فعال ذالمتعلقة بالتعل

دمج وتزويد المعلمين ب .تلهم المعلمين والطالب والموظفين في مؤسساتهم

 لضرورياالتكنولوجيا التعليمية لتحقيق األهداف األكاديمية واإلدارية. من 

ة إنشاء مراكز تعلم مجهزة بالتكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا بطريق

ية المعرفة والمهارات والكفاءات الرقم تسهيلمالئمة وإبداعية من أجل 

يتطلب التغيير السريع والتطور في تكنولوجيا  المستهدفة للطالب.

، ومن الضروري دعم وم من الناس أن يتعلموا باستمرارالمعلومات الي

مية ير طرق جديدة للتعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وزيادة أهوتطو

في كل التعلم مدى الحياة الذي يتم تعريفه على أنه التعليم في كل مكان و

 يوم من اليوم.
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 )نموذج للقسم النظري(

 الفصل الثاني

 تعلم مدى الحياةالقيادة التكنولوجيا و

ائد القائد والتوجيهات التي يتم فيها محاولة الق خصائصصف هذا القسم ي

ساسية النظريات األ دراسة تمن الناحية النظرية، تم. شرح نظريات القيادة

م التعلم محاولة تفسير مفهو تلقد تم التي درست النهج التقليدية والمعاصرة.

ولة باإلضافة إلى ذلك، تم محا مدى الحياة وكفاءات التعلم مدى الحياة.

ل ر مفهوم القيادة التكنولوجية ومفهوم التعلم مدى الحياة من خالتفسي

  األبحاث ذات الصلة.

 . مفهوم القائد والقيادة1.2

تعني "مسار الطريق، والطريق،  سكسونيةآنجلو  كلمة (Lider) كلمة 

: 2012ائد )أداير، الزعيم والق وتعني كذلك البحر"؛وخط سير السفينة في 

يتم تعريف (. leadershipالكلمة اإلنجليزية )(. وهي مأخوذة من 44

 أخرى أو محاولة جهةمعنى هذا االعتقاد على أنه حماسة للهيمنة على 

ي ف تهاجاءت صياغ(. وكلمة قيادة 15: 2012)جيالن،  إلحاق الهزيمة بها

 األدبيات في القرن الرابع عشر، وجعل الباحثون تعريف القيادة وفقا

ت، لهذه التعريفا اووفقً (. 106: 2013أغلو،  )أر لوجهات نظرهم الخاصة

القائد هو الشخص الذي تتصرف مجموعة من األشخاص من أجله  فإنّ 

صية األوامر والتعليمات لمتابعة أغراضه الشخ اتباععلى طلبه، و بناءً و

 القيادة هي فن التأثير على الناس (.569: 2011)كوجيل،  والجماعية

ى علأو إرادته في أن يكون قادًرا  رغبتهالقائد هو الشخص الذي يظهر و

إظهار احترامه لهم  طريق عن ووالئهم اكتساب قبول اآلخرين وطاعتهم

 (.3: 2004(. جلب )106: 2013وثقته بهم )أر أغلو، 

 . القائد يختلف عن المدير1.1.2

ا ما تُستخدم على الرغم من أن اإلدارة والقيادة مفاهيم متشابكة غالبً  

عن طريق  ويمكن التفريق بينها  أنها مفاهيم مختلفة للغاية.بالتبادل، إال

قد  ولذا تميز أحد المفهومين عن اآلخر الخصائصهذه الخصائص. بعض 

 اإلدارة (.95: 2013ر، تمييز القائد من خاللها _أوزليكون من الممكن 

مهمة الحفاظ على عمليات  ما. إذن هي مؤسسةنشطة في األ إدارة تشمل

يسمى الشخص الذي يؤدي هذا العمل و قيق األهداف المنشودةاإلدارة لتح
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الغرض من اإلدارة استخدام الموارد بكفاءة (. 75: 2011)بيرق،  المدير

لتحكم فيها والوصول إلى النتائج المستهدفة واأهداف المؤسسة،  لتحقيق

 (.16: 2012)بورصلي أغلو،  بأكثر الطرق اقتصادية

وبصرف . صفات قيادية قد يحمل مدير مسؤول عن اإلدارة في المنظمة أي

تى لناس القدرة على إدارة وتوجيه المجموعة حا قد يملكالنظر عن ذلك، 

ك لهو أن يكون  . العنصر المهم لكي تصبح مديًرالو لم يكونوا مسؤولين

 جاهتفي هذا اال. ومنصٌب ما، ولكن هذا العنصر ليس شرًطا لكي تصبح قائدًا

تعون داخل المنظمة قد يتمهم في أسفل السلم اإلداري  حتى األفراد الذين

ينما . يستمد المدير قوته من المنصب والموقع الذي يشغله ببصفات قيادية

 هذا الوضع يمكن أنيستمد القائد قوته وتأثيره من خصائصه الشخصية. 

رين لى المديويمكن أن ينطبق هذا الكالم عا للبيئة والظروف. يتغير تبعً 

إلى  االستجابةالقادة لديهم خصائص القدرة على  ألنّ  أيًضا، لقادةا وعلى

 ف ذلكالميزة اإلدارية، للقيام بأعمال تجارية، لتوجيه المجموعة. على خال

يع المدراء قد ال يتمتع المديرون بهذه الصفات القيادية. لذلك قد ال يتمكن جم

جيههم. فقد ال يكونوا قادرين على تو التنفيذيين من التأثير على اآلخرين،

: 2013المديرون بخصائص القادة )أوزلر، هو أنه يتمتع  الوضع األمثلو

97.) 

 . نظريات القيادة2.1.2

)أر أغلو،  لقد تم طرح العديد من النظريات لتوضيح مفهوم القيادة 

الهدف الرئيسي لهذه النظريات هو محاولة شرح القيادة (. 2013:107

عن ثالث نظريات مختلفة، وهي هذه الدراسات  تحدثت. هاوخصائص

 يةالسلوك النظرية، و1950حتى عام  1930من عام الخصوصية نظرية 

إلى  1960ونظريات الطوارئ من عام  1960إلى عام  1950من عام 

م هناك العديد من األبحاث التي تدع(. 286: 2008)ميكافيل،  1970عام 

 أو تنتقد هذه النظريات.

................................................... 
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 )مثال على القسم الخاص بالمنهج(

 الفصل الثالث

 المنهج

ذج يتناول هذا القسم طرق البحث. سيتم تضمين معلومات تفصيلية حول نمو

 البحث، وعالم البحث، وعينة البحث، وأدوات جمع البيانات، والمقياس

 وتقنيات تحليل البيانات في هذا القسم.المستخدم في البحث 

 . نموذج البحث1.3

في  ياة""العالقة بين كفاءات القيادة التكنولوجية وكفاءات التعلم مدى الح

تم أخذها كأساس لتقنيات حيث  ، وأسكودار،يكوقاضيومدارس بيكوز، 

عالقة االرتباط والتقييد لنماذج البحث الكمي. تقنية االرتباط هي فحص ال

 يراتال دون التدخل في هذه المتغمتغيرين أو أكثر بأي شكل من األشكبين 

 يتم استخدام تقنية االنحدار لتحديد (.2016)بيوك كوزترك، وآخرون. 

 القوة المتبادلة للمتغيرات.

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

 والعينات ل. المجا2.3

 من المدارس اصةخمدير مدرسة رسمية و 390البحث من  مجال يتكون

، كوزفي مناطق بي لتعليم الوطنيلوزارة ا االبتدائية والثانوية التابعة

بالنظر إلى حجم و مديًرا. 390البحث  ويشمل .أسكودارو كويضياوق

صول للوالمناطق التي تم تحديدها والصعوبة االقتصادية والقيود الزمنية 

ا مديرً  150تصرت مجموعة البحث على ، اقالمدارسمدراء  من 390إلى 

 .ةمدرس

من ومدير مدرسة عن طريق طريقة أخذ العينات.  150من السهل اختيار 

 السهل إنشاء مثال عن طريق اختيار الوحدات التي يمكن الوصول إليها

بل بسهولة في طريقة أخذ العينات. يتم اختيار الوحدات في العينة من ق

 من المكان المناسب في الوقت المناسب من قبل المحاور.متطوعين 

.............................................. 
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 . أدوات جمع البيانات3.3

 بان أغلوتم استخدام "مقياس تأهيل القيادة التكنولوجية" الذي وضعه 

 أزون بويلو( و "مقياس تأهيل التعلم مدى الحياة" الذي وضعه 2011)

( مع الحصول على اإلذن الالزم منهم. في الجزء األول 2011وحسين )

ول حمن هذا المقياس الذي سيتم تطبيقه على مديري المدارس، هناك أسئلة 

المعلومات الشخصية لمديري المدارس وفي الجزء الثاني أسئلة حول 

لم العالقة بين االختصاصات التكنولوجية لمديري المدارس وكفاءات التع

 مدى الحياة.

 . نموذج المعلومات الشخصية1.3.3

ل سؤال لقياس المعلومات الديموغرافية لمديري المدارس. تشم نموذج هو

، واالختصاص، مثل الجنس األسئلة المتعلقة بالمتغيرات الشخصية

 رات.المتغيو، العمر المدرسيواألقدمية التنفيذية، واألقدمية المهنية، و

 عليملمدير الت ةالقيادة التكنولوجي كفاية مقياس 2.3.3

مريكي تم تطوير النسخة األصلية من هذا المقياس من قبل معهد األبحاث األ

(AIR( ومركز األبحاث المتقدم في القيادة التكنولوجية )CASTLE )

. ية أيواباسم تقييم القيادة التكنولوجي األساسي، الذي ساهمت به جامعة وال

. تم NETS-Aأبعاد قيادة تقنية تعرف بـ  6تتكون مقاييس الجدول من 

ء الحصول على المقياس األصلي من خالل اإلشارة إلى درجات تقييم خبرا

ان ك الصالحية وتم فحص معامل ألفا كرونباخ لموثوقية االتساق الداخلي.

وجد أن  . ومع ذلكα = .95معامل االعتمادية ألفا كرونباخ للمقياس 

 = α ثوقية االتساق الداخلي لبعد التطبيق "اإلنتاجية والمهنية" هيمو

.65Castle ،2009 تم حساب متوسط الدرجات في جداول المقياس .

 0لخيار "أقل من"، نقطة إلى ا 1-يار "ال شيء"، نقطة إلى خ 2-بإعطاء 

 نقطة إلى الخيار "جزئيًا"، نقطة واحدة إلى خيار "المسافة المهمة"

عف، إلى وجود ض 2تشير القيم القريبة من  لى الخيار "مكتمل".ونقطتين إ

اء على إلى وجود قيادة تقنية قوية. البق 2في حين تشير القيم القريبة من 

 الجانب اإليجابي أو السلبي يجعل من السهل على المعلم أن يعلق على

 (.2009)كاستل،  مستوى المعرفة والمهارات الشخصية أو قلة الفرص
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 ج لقسم النتائج()نموذ

 الفصل الرابع

 نتائج البحث

كنتيجة  ، سيتم تقديم تحليل للنتائج التي تم الحصول عليهافصلفي هذا ال

مات للبحث الميداني. أوالً، سيتم تحليل البيانات المتعلقة بالمعلو

تعلقة الديموغرافية للمشاركين في البحث، ثم يتم مناقشة البيانات الم

 األسئلة األساسية للبحث.بالموضوعات التي هي 

 . المعلومات الديمغرافية1.4

ة ترد أدناه الترددات والنسب المئوية لتوزيع المعلومات الديموغرافي

 لمديري المدارس المشاركين في المسح.

والتردد  مديري المدارسلالمعلومات الديموغرافية : 1.1.4جدول 

 والنسبة المئوية 

   المجموعات 

 الجنس
 66.7 100 رجل

 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

 التخرج
 74.7 112 ليسانس

 25.3 38 ماجستير

 24.7 37 معلم صف
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مجال 

 التخصص

علوم 

 واجتماعيات

58 38.7 

 36.7 55 أخرى

المرحلة 

 المدرسية

 37.3 56 مدرسة ابتدائية 

 28.7 43 مدرسة متوسطة

 34 51 مدرسة ثانوية

 100 150 المجموع

ا من زمالئهم الذين شكلو 150كان لدى  ،4.1.1كما هو موضح في الجدول 

٪( من اإلناث. تتراوح 33.3) 50و٪( ذكور 66.7) 100عينة العينة 

سنة  44-36٪( بين 46٪ )69 اًما،ع 25-23٪( بين 22٪ )33أعمار 

٪ 85سنوات،  10-1٪( لديهم 21.3٪ )32سنة.  45٪( فوق 32.0) 48و

٪ 40سنة وأكثر.  21٪( لديهم 22)٪ 33سنة و 20-11٪( لديهم 56.7)

 4-3 ٪( لمدة38.7) 58سنوات،  2-1٪( لديهم خبرة إدارية لمدة 26.7)

 سنوات وأكثر. 5٪( لمدة 34.7) 52سنوات، 

........................................... 
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 الكفاءة التكنولوجية لمدراء المداس حسب الجنس 2.2.4

يادة في مجال التكنولوجيا وفقا كفاءات الق 1-2-2-4رد في الجدول و

 لنوعيات مديري المدارس.

لصفات القيادة المدرسية لقيادة  T: نتائج اختبار 4.2.2.1الجدول 

 .التكنولوجيا حسب الجنس

 

تم استخدام اختبار مجموعة مستقلة  ،1-2-2-4كما هو موضح في الجدول 

من التقنيات البارامترية لتحديد ما إذا كان هناك اختالف كبير في الكفاءة 

التكنولوجية لمديري المدارس وفقا لمتغير الجنس من الخصائص 

في الكفاءات  يلوحظ أن المتغير الجنس لالختبار،الديمغرافية. ونتيجة 

دث أي فرق معنوي في المقياس التكنولوجية لمديري المدارس لم يح

اإلجمالي مع أي أبعاد فرعية )القيادة ذات الرؤية، ثقافة التعلم الرقمي 

 للعمر، التميز في التطوير المهني، التطوير المنهجي، المواطنة الرقمية(.

 

 

 

Puan Cinsiyet     
t Testi 

   

VL 
 1,276 733, 7,327 47,76 100 رجل

 1,485 10,499 45,88 50 امرأة

DÇÖK 
 1,331 210, 2,105 12,43 100 رجل

 341, 2,415 11,92 50 امرأة

MGM 
 1,286 472, 4,721 32,54 100 رجل

 924, 6,533 31,34 50 امرأة

SG 
 1,846 208, 2,079 11,80 100 رجل

 408, 2,885 11,04 50 امرأة

DV 
 1,557 412, 4,120 24,95 100 رجل

 808, 5,716 23,68 50 امرأة

مجموع القياس   
 1,551 1,822 18,218 129,48 100 رجل

 3,609 25,521 123,86 50 امرأة

N x ss xSh
t
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المؤهالت القيادية في مجال التكنولوجيا وفًقا لمبادئ مدير  3.2.4

 المدرسة

ً لعمر اختصاصات ق 1-3-2-4في الجدول  ورد يادات التكنولوجيا وفقا

 مديري المدارس.

للقدرات القيادية في مهارة  ANOVAتائج اختبارات ن: 1-3-2-4الجدول 

 قادة المدارس حسب العمر

, ve  القيم ANOVA نتائج 

Puan Yaş    Var. K.      

VL 

23-35 yaş 33 43,36 8,425 G.Arası 792,392 2 396,196 5,80

0 

,004 

36-44 yaş 
69 47,13 8,333 

G.İçi 
10040,94

2 

147 68,306 

45 yaş ve üz. 
48 49,73 8,052 

Toplam 
10833,33

3 

149  

Toplam 150 47,13 8,527     

DÇÖ

K 

23-35 yaş 33 11,09 2,454 G.Arası 64,448 2 32,224 7,08

7 

,001 

36-44 yaş 69 12,39 2,009 G.İçi 668,412 147 4,547 

45 yaş ve üz. 48 12,88 2,069 Toplam 732,860 149  

Toplam 150 12,26 2,218     

MGM 

23-35 yaş 33 29,36 5,994 G.Arası 413,348 2 206,674 7,72

5 

,001 

36-44 yaş 69 32,20 5,175 G.İçi 3932,712 147 26,753 

45 yaş ve üz. 48 33,96 4,524 Toplam 4346,060 149  

Toplam 150 32,14 5,401     

SG 

23-35 yaş 33 10,64 2,219 G.Arası 35,753 2 17,877 3,20

7 

,043 

36-44 yaş 69 11,74 2,380 G.İçi 819,420 147 5,574 

45 yaş ve üz. 48 11,90 2,425 Toplam 855,173 149  

Toplam 150 11,55 2,396     

DV 

23-35 yaş 33 21,88 5,749 G.Arası 377,587 2 188,794 9,38

3 

,000 

36-44 yaş 69 24,58 4,487 G.İçi 2957,806 147 20,121 

45 yaş ve üz. 48 26,27 3,363 Toplam 3335,393 149  

Toplam 
150 24,53 4,731 

   
 

 

f x ss

N x ss KT Sd KO F p
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Topla

m 

Ölçek 

23-35 yaş 
33 116,33 22,233 

G.Arası 
6642,111 2 3321,05

6 

8,24

9 

,000 

36-44 yaş 
69 128,04 20,698 

G.İçi 
59181,68

2 

147 402,596 

45 yaş ve üz. 
48 134,73 17,401 

Toplam 
65823,79

3 

149  

Toplam 150 127,61 21,018       

ة للتقنيات البارامتري (ANOVAاستخدم تحليل التباين أحادي االتجاه )

ري التكنولوجية لمديلتحديد ما إذا كان هناك اختالف كبير في الكفاءة 

 للمتغيرات العمرية من الخصائص الديموغرافية كما هو االمدارس وفقً 

ختبار، تم العثور على اختالف . نتيجة لال1-3-2-4موضح في الجدول 

دارس ولوجية لمديري المكبير بين المقياس اإلجمالي وعمر الكفاءات التكن

للعمر، التميز  في جميع األبعاد الفرعية )القيادة الريادية، ثقافة التعلم الرقمي

 في التطوير المهني، التطوير المنهجي، المواطنة الرقمية(.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 )مثال لقسم المناقشات والتعليقات(

 الخامس الفصل

 المناقشة والتقييم

تي يتم في هذا القسم، يتم تقديم النتائج المتعلقة بالبحث واالقتراحات ال

 تنظيمها من خالل المناقشات والنتائج.

 . المناقشة والنتيجة1.5

تم العثور على جميع نتائج عناصر البعد الفرعي على مستوى قوي في 

لم  درسية.التكنولوجيا في القيادة المنتيجة النطاق التطبيقي لكفاءات قيادة 

يكن هناك اختالف كبير في الخصائص الديموغرافية لمديري المدارس 

وفقا لمتغيرات الجنس والتخرج. ونتيجة لالختبار، لوحظ أن المتغير 

في الكفاءات التكنولوجية لمديري المدارس لم يحدث أي فرق  يالجنس

ة، ثقافة فرعية )القيادة ذات الرؤي معنوي في المقياس اإلجمالي مع أي أبعاد

، التعلم الرقمي للعمر، التميز في التطوير المهني، التطوير المنهجي

ألتن وجورر -على غرار هذه النتيجة، تصورات أكباباو المواطنة الرقمية(.

( لمفاهيم مديري المدارس عن دورهم في دروس تكنولوجيا 2008)

مية، وعدد ، والحالة التعليمية، واألقدالمعلومات؛ النوع االجتماعي، والمهنة

وعلى  الدورات التدريبية أثناء الخدمة التي حضرها، واستخدام الكمبيوتر.

( 2007عكس هذه النتيجة، وجد كل من أوسلويل ومومكو وديميراسالن )

ة من أن المعلمين ذوي الشهادات العليا لديهم مستويات أعلى من االستفاد

ن قارنة بالمعلمين اآلخرين. هذا يبين لنا أالتكنولوجيا في دروسهم م

  التكنولوجيا تستخدم بشكل أكبر مع زيادة مستوى الخبرة والمعرفة.

 تم العثور على اختالف كبير بين التركيبة السكانية لمديري المدارس

قيادة والمقياس الكلي في الكفاءات التكنولوجية وفقا لمتغيرات العمر )ال

التطوير  الرقمي للعمر، التميز في التطوير المهني، الريادية، ثقافة التعلم

 اًماع 35و 23المنهجي، المواطنة الرقمية(. ياُلحظ أن الفرق يتراوح بين 

ا عامً  45مع مجموعات أخرى، وتبين أن أعلى الكفاءات التكنولوجية هي 

 وأكثر.

................................................... 
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 . االقتراحات2.5

 اقتراحات للتنفيذ. 1.2.5

لتقنية في ا. تم العثور على عالقة إيجابية بين التعلم مدى الحياة والقيادة 1

ظروف هناك حاجة إلى قيادة التكنولوجيا لمواكبة ال الدراسة. ويعتقد أنّ 

الحياة  كفاءة التعلم مدى حقيقة أنّ  المتغيرة اليوم. وفي هذا الصدد، فإنّ 

ت لزيادة ه ينبغي اتخاذ خطوابالنتائج تشير إلى أنّ  مرتبطة ارتباطا إيجابيا

نولوجيا صفات قيادة التك مؤهالت المديرين في هذا المجال. ومن المعتقد أنّ 

. يمكن تحسينها من خالل دورات تدريبية في الخدمة إلى مديري المدارس

 مع التدريبات، يمكن رفع الوعي حول تطوير السياسات في هذا الموضوع

 ظر.ووجهات الن

. وقد لوحظ أن مستوى المدرسة يؤدي إلى اختالفات ذات مغزى من 2

لممكن حيث مؤهالت القيادة التقنية في الدراسة. من وجهة النظر هذه، من ا

 تطوير برامج لمديري المدارس العاملين في هذه المدارس بشكل منفصل.

 االستثمارات والمشروعات وما إلى ذلك التي يتم إجراؤها والتي سيتم

لحالية. إجراؤها من قبل مجلس النشر العلمي دوريًا فيما يتعلق بالتقنيات ا

ياق، يجب تقديم المعلومات لهم. وينبغي تشجيع مديري المدارس في هذا الس

 ويجب توضيح الممارسات الناجحة على المستوى القطري.

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

 . اقتراحات للباحثين2.2.5

 .، يمكن دراسة مجموعة أكبر عينةفي الماجستير في البحث .1

مزيد يمكن إيالء ال الجامعية،. في دراسات الدراسات العليا والدراسات 2

م مدى من االهتمام للبحث في القيادة التكنولوجية لمديري المدارس والتعل

الل الحياة. يمكن إنشاء نماذج جديدة لتطوير نظام التعليم الوطني من خ

 ابعة المنشورات المحلية والدولية حول هذا الموضوع.مت

....................................... 
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 )نموذج لقسم المصادر(

 قائمة المصادر

ين طالب التعليم لديهم طمستويات متعلمي جامعة بار (2016)  ،أداباش

التعلم مدى الحياة )رسالة ماجستير غير   مؤهالت أساسية لتعلم 

 .ينطين، بارطمنشورة(. جامعة بار

ترانس.(. اسطنبول:  تشافوشوغلو،(. زعيم. )أ. 2012، ج. )أداير

 .منشورات أوفوك

(. مهارات التعلم مدى الحياة والسمات: تصورات 2007دى ان. ) ،أدامس

معلمي المدارس الثانوية األسترالية. قضايا في البحوث التربوية، 

1 (12 :)17. 

غير المباشر لعدالة التفاعل في  الدور 2008. رسونج ودو، أصالن طاش

تأثير سلوك القيادة األخالقية على الثقة اإلدارية والتمكين النفسي. 

 .128-111(: 1) 8، ألناضول جامعة العلوم االجتماعيةمجلة ا

أدوار المدارس االبتدائية في مجتمع المعلومات.  .Y. (2001)، جيريت

، منشورة(. جامعة ابانت عزت بايسال)أطروحة الدكتوراه غير ال

 .بولو

Chapman ،J. & amp؛ Aspin،  D. (1997). " المدارس كمراكز

، In M. J. Hattan (Eds.) ."التعلم مدى الحياة للجميع

Lifelong Learning: Policies ،Practices and 

Programs ،154-167. 

بيض حول النمو (. الكتاب األ1993لجنة الجماعات األوروبية(. ))كوم، 

والقدرة التنافسية والتوظيف: التحديات والطرق نحو القرن 

الحادي والعشرين. لكسمبرغ: مكتب المنشورات الرسمية 

 .للمجتمعات األوروبية

مفتاح التعلم مدى الحياة: تعلم التعلم واضطرابات  2009نيسان ، ديميرال

 ،Kültür ندوة علم النفس التربوي. جامعة اسطنبول .II .التعلم

 .اسطنبول

(. دراسة لكفايات التعلم 2016. )M، وداغالر .M. ،Sadi ،Ö، ديميرال

 Pegem، مجلة لمعلمين العلميين )قضية كارامان(مدى الحياة ل

 .40-19، (1) 6للتعليم والتدريس، 

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

 )نموذج للمالحق(
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 1الملحق 

 الصفحة المالحق التي يريدها.يثبت الطالب في هذه 
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 )نموذج للسيرة الذاتية(

 السيرة الذاتية

 هالل غورقان

 العنوان: .............

 معلومات االتصال: ..................

 أ. التعليم 

وجامعة مرمرة  زعيمدرجة الماجستير: جامعة اسطنبول صباح الدين 

البرنامج المشترك لإلدارة التربوية واإلشراف على إدارة 

اسطنبول ،2017 التربوي،اإلدارة واإلشراف   

 إسطنبول ،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

  التربية الوطنيةفي  ARGEكانون األول تعين في  – 2014

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

 ج. مشاريعه

التدريب الفنيولوجي ونماذج الفصول في  -مشروع االتحاد األوروبي -1

 (Erasmus K101 مشروع)المبتكرة التعليم 

 مشروع معلومات االتحاد األوروبي وسالمة السيبر في أوروبا-2

 االتحاد األوروبي مشروع التكامل التعليمي ألطفال المهاجرين-3

 د. منشوراته

...... 
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 )نموذج قالب لرسالة دكتوراه(

T.C. 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM 

ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 

SİYASET BİLİMİ BİLİM DALI 

(14 punto) 

 

 

 

 

TÜRKİYE’DE KADIN SİVİL TOPLUM 

ÖRGÜTLERİ VE YEREL DEMOKRASİ 

(16 punto) 

 

 

 

DOKTORA TEZİ 

(14 punto) 

 

 

 

 

Ayşe BULUT 

(14 punto) 

 

 

 

İstanbul 

Haziran,  2017 

(14 punto) 
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 )نموذج للغالف الداخلي(

T.C. 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 

SİYASET BİLİMİ BİLİM DALI 

 

(14 punto) 

 

 

TÜRKİYE’DE KADIN SİVİL TOPLUM 

ÖRGÜTLERİ VE YEREL DEMOKRASİ 

(14 punto) 

 

 

 

DOKTORA TEZİ 

(12 punto) 

 

 

Ayşe BULUT 

(12 punto) 

 

 

Danışman 

Doç. Dr. Ahmet Çalışkan 

(12 punto) 

 

 

İstanbul 

Haziran,  2017 

(12 punto)  
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 )نموذج للكتابة على كعب الكتاب(
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 )نموذج لمصادقة لجنة المناقشة على الرسالة(

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne,   

Bu çalışma, jürimiz tarafından Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Anabilim Dalında DOKTORA TEZİ ÇALIŞMA RAPORU 

olarak kabul edilmiştir.   

 

Başkan………………………………………….(İmza)  

                        Akademik Unvan, Adı-Soyadı  

Üye………………………………………………(İmza)  

                         Akademik Unvan, Adı-Soyadı  

Üye………………………………………………(İmza)  

                         Akademik Unvan, Adı-Soyadı  

Üye………………………………………………(İmza)  

                         Akademik Unvan, Adı-Soyadı  

Üye………………………………………………(İmza)  

                         Akademik Unvan, Adı-Soyadı 

Onay  

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait 

olduğunu onaylarım.    

 İmza Yeri  
Akademik Unvan, Adı Soyadı  
Enstitü Müdürü  
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 )نموذج للتعهد بااللتزام بالقواعد العلمية األخالقية(

İLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ 

 

Doktora tezi olarak hazırladığım “Türkiye’de Kadın 

Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi” adlı 

çalışmanın öneri aşamasından sonuçlandığı aşamaya 

kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara 

özenle uyduğumu, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel 

ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım 

kurallarına uygun olarak hazırladığımı, bu çalışmamda 

doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya 

kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin 

kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.  

 

Ayşe Bulut 

 

"دراسة  رسالتي تحت عنوانخالل الفترة من مرحلة اقتراح  التزمت لقد

العالقة بين مؤهالت القيادة المهارية لقادة المدارس وكفاءات التعلم مدى 

أقر " وحتى نهاية إعدادي لهذه الرسالة بالقواعد األخالقية العلمية. والحياة

 الرسالةوفقا لقواعد كتابة  الرسالةبأنني قد قمت بإعداد جميع المعلومات في 

جميع  وأنّ  ،العلمية والتقاليدالتي حصلت عليها في إطار األخالقيات 

 بشكل مباشر أو غير مباشر هي في رسالتيالتي استخدمتها  االقتباسات

 .قائمة المراجعفي  وثقتها كما أثبتها كما

 

 اسم الطالب
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 )نموذج لملخص للرسالة باللغة التركية(

 ملخص

 عايشه بولوت

 رسالة دكتوراه، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية

 شمشرف الرسالة: أ. د. محمد أمين كوك طا

 صفحة 350، 2017 -حزيران

 

 والتي في هذه الدراسة، موضوع المنظمات النسائية من مختلف أنحاء تركيا

 صنع القرار على المستوى المحلي. مراكزتعمل في سبع مناطق تشكل 

يركز البحث على الدور الذي تلعبه المنظمات النسائية في تطوير 

 ت دراسةالديمقراطية المحلية في سياق أداء المشاركة المحلية. وقد تم

المشاركة على المستوى المحلي في أربع من  مواقف المنظمات النسائية

نقاط: "المشاركة في آليات صنع القرار المحلية"، "المشاركة السياسية"، 

"المشاركة في األنشطة المنظمة" و "المشاركة في أنشطة التوعية 

في البحث، استخدمت طريقة البحث النوعي بما في ذلك  جتماعية".اال

الكمي القائمة على المسح  وطريقة البحثالمقابالت المتعمقة شبه المهيكلة 

 67المباشر وجًها لوجه. في حين أجريت المقابالت المتعمقة مع رؤساء 

ا. سعضوا مؤسِّ  1860مؤسسة تشارك في البحث، تم استطالع ما مجموعه 

المنظمات النسائية غير قادرة على القيام بدور فعال في  د تبين أنّ وق

المشاركة في آليات صنع القرار المحلية بسبب األسباب الناشئة عن موقف 

البلديات. ال تستطيع المنظمات النسائية المشاركة بفعالية في آليات صنع 

القرار المحلية بسبب الطبيعة الحصرية لبعض البلديات. في سياق 

المشاركة السياسية، وجد أن المنظمات النسائية بعيدة بشكل عام عن 

  السياسة واألحزاب السياسية.

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

الكلمات المفتاحية: المنظمات غير الحكومية، المنظمات النسائية، 

المسؤولية االجتماعية، التعبئة الديمقراطية المحلية، المشاركة المحلية، 

 االجتماعية، آليات صنع القرار المحلية، مجالس المدن.
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 )نموذج لملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية(

ABSTRACT 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أداء ومواقف المنظمات النسائية فيما يتعلق 

. إلى أي مدى بالمشاركة الديمقراطية المحلية في المناطق السبع في تركيا

تحفز هذه المنظمات النساء على المشاركة على المستوى المحلي هي مسألة 

مهمة تستحق التأمل. المشاركة في األنشطة المنظمة، والمشاركة في 

السياسة، والمشاركة في السياسة، والمشاركة في النقاط التالية: المشاركة 

االجتماعية. لقد استخدمت في السياسة المحلية األنشطة المتعلقة بالمسؤولية 

كل من األساليب النوعية والكمية من خالل بحثي. وفي هذا الصدد، أجريت 

من أعضاء  1860من رؤساء المنظمات وقدمت استبيانًا إلى  67مقابلة مع 

عملية صنع  هذه المنظمات. وفي هذا الصدد، من المهم اإلشارة إلى أنّ 

القرار الخاصة بالمرأة في عملية صنع القرار المحلية قد اقتصرت على 

األساسية، ومعظمها ناجم عن المواقف التمييزية للبلديات، في  األمور

الضغط على أصابعها على القرارات المحلية. فيما يتعلق بالمنظمات 

المرأة قضايا  النسائية في األنشطة المنظمة، وجدت هذه الدراسة أنّ 

ومشاكلها آخذة في االرتفاع. فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية، وجد هذا 

 التحقيق أن المنظمات النسائية تحقق نفس األداء.

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

 

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، المنظمات النسائية، 

ة، المشاركة االجتماعية، المسؤولية الديمقراطية المحلية، المشاركة المحلي

 االجتماعية، التعبئة االجتماعية، آليات صنع القرار المحلية، مجالس المدن.
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 )نموذج لمقدمة الرسالة(

 المقدمة

هذا البحث، الذي يقوم على مساهمة المنظمات غير الحكومية المحلية في 

مع  TÜBİTAK SOBAGالمحلية للديمقراطية، مدعوم من قبل  التنمية

رقم المشروع ... من العالقات مع الوحدات اإلدارية والسياسية على 

ت جعلنقدم شكرنا الجزيل إلدارة المؤسسة التي ونحن . المستوى المحلي

منشأة تم  67ممكنا. تم دعم عشرة مشاريع من أصل  تحقيق هذه الدراسة

بلدية  استراتيجيةدراستها في الدراسة من قبل دعم مشروع قدمه مكتب 

أود أن أعرب عن امتناني لسلطات بلدية العاصمة  العاصمة اسطنبول.

البحث، مع بعض المنظمات التي تم التعامل معها في  تنفيذ لمساهمتهم في

هذا البحث. وأود أيضا أن أتقدم بالشكر  أشرنا إليها فيذلك الوقت والتي 

مرافق المادية على توفير جميع أنواع البنية التحتية وال القسمللجامعة و

لألبحاث، فضال عن تسهيل تحقيق البحث في الميدان من خالل إظهار 

  المرونة الالزمة في العمل اإلضافي.

وقد أصبح البحث ممكنا بدعم ومساهمة هذه المؤسسات وكذلك مختلف 

والدعم المقدم من المنظمات النسائية  هيالتالمنظمات واألفراد. وبدون التس

كن من القيام بذلك لغرض هذه الدراسة. وأظهرت لنا السبع، لم نكن لنتم

وساعدتنا أيًضا في إجراء  الدعم والمساندةجميع المنظمات النسائية تقريبًا 

من خالل تقديم الطعام للضيوف  وموضوعيةبحثنا في بيئة مريحة 

والمساهمة في االستبيانات. ولهذا السبب، يمكنني القول إن المنظمات 

موظفيها ومتطوعيها، وخاصة  تستحقة في البحث، النسائية، المشمول

 المديرين. أود أن أقدم امتناني لكم جميعاً.

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

 عايشه بولت
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 )نموذج للمحتويات(

المصادقة على 

 i..........................................لة............................الرسا

 ii....................................................................لتعهد...ا

السيرة 

 iii...........................................................الذاتية...........

 iv ..............................................................المقدمة......

الملخص 

 v......................................التركي................................

لملخص ا

 vi........................................................اإلنجليزي..........
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 (المدخلنموذج لقسم )

 الفصل األول 

 المدخل

األنظمة الديمقراطية هي أنظمة يتم فيها تطوير آليات المشاركة السياسية 

واالجتماعية. يتمتع المواطنون بفرصة المشاركة في عملية نقل أفكارهم 

ومعتقداتهم وتوقعاتهم إلى النظام. تتم المشاركة من قبل األفراد مع توقع 

في اتجاهه الخاص بطريقة معينة، بينما في  هوتوجيه النظام التأثير على

بالتوازي مع تطور  به مع اآلخرين. مشاركةالنفس الوقت تعزيز 

الديمقراطية، تزداد إمكانية التفاعل المتبادل بين المواطنين والنظام. تتبع 

القرارات في األنظمة غير الديمقراطية مساًرا تنازليًا من خالل المؤسسات 

هذه األنظمة آليات المشاركة والتفاعل المتبادل. ومع  السياسية. ال تتضمن

وبالتوازي مع تعميق ونشر المؤسسات والقيم، تطورت آليات  ذلك،

السبب  المشاركة في األنظمة الديمقراطية وأصبحت واسعة االنتشار. إنّ 

في كون الديمقراطية أصبحت "تشاركية" بشكل متزايد اليوم هو تفاعل 

ظمة الديمقراطية مع القاعدة االجتماعية. في النظم آليات القرار في األن

فإن عملية "الحوكمة" التي تطورت للتعبير عن التفاعل بين  الديمقراطية،

الحاكم والحاكم وعملية اتخاذ القرار المشترك هي بالضبط ما هي هذه 

 العملية.

في الديمقراطيات، اكتسبت الوحدات اإلدارية والسياسية، التي هي نقطة 

ل مع المجتمع، أهمية من أجل تمكين المشاركة الفعالة لألفراد في اتصا

آليات القرار. هذا يعني أن السياسة والمشاركة في المقدمة على المستوى 

األرضية التي تغذي مناظرات الديمقراطية المحلية  المحلي. يمكننا القول إنّ 

لديناميكيات موجودة هنا. اليوم هناك سعي عام لتعزيز الحكومات المحلية وا

المحلية في العالم، ال سيما في أمريكا وأوروبا. في معظم البلدان التي 

تحكمها اإلصالحات الديمقراطية يتم اتخاذ خطوات في هذا االتجاه. إن 

الفهم القائم على المشاركة الفعالة والديناميكيات المحلية على المستوى 

طية. وبالتوازي مع هذه المحلي يتحول تدريجيا إلى قيمة أساسية للديمقرا

العملية، تنتشر آليات مثل الالمركزية واإلدارة المحلية والديمقراطية 

المحلية والسياسة المحلية وإدارة المدن التشاركية ومجالس المدن 

واألجندات المحلية بسرعة. في جميع هذه العمليات، اكتسبت منظمات 

. يتم كبيرة أهمية جتمعوالم للناس المجتمع المدني، التي هي وحدات منظمة
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تحقيق مشاركة المجتمع في آليات صنع القرار بشكل طبيعي من خالل 

 المنظمات غير الحكومية.
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 موضوع الرسالة وأسئلتها .1.1

المرأة العاملة في تركيا  مساهمة هوالموضوع الرئيسي لهذا البحث، 

وخروجا على مشاركة منظمات المجتمع المدني في أداء المستوى المحلي 

المجتمع المدني في تركيا في العقود  خطى لتنمية الديمقراطية المحلية. وقد

مختلفة. لم يقتصر المجتمع المدني فقط على  في اتجاهاتاألخيرة خطى 

ياسة التركية كقيمة إيجابية منذ الدخول في أجندة المجتمع التركي والس

وكما  السياسي. التأثيرتسعينيات القرن الماضي، بل اكتسب ثقالً يؤدي إلى 

فإن إعادة هيكلة النظام لتشمل مساهمة المجتمع المدني قد  أعاله،ذكر 

أعطت هذه العملية دفعة هامة. إحدى مجموعات المجتمع المدني هي 

ختلفة. صوت المنظمات النسائية جوانب مالنسائية ذات المجموعات ال

كحركة احتجاج  وظهورها واهتمام المجتمع المدني باالستماع إليهالموازية 

في الثمانينيات، استمرت مجموعات النساء اللواتي ذهبن إلى الشوارع بدأ 

 عامفي العمل في مشاريع من خالل هيكل مؤسسي منذ التسعينات. بعد 

في قطاعات مختلفة في تركيا بالتوجه بشكل جدّي إلى  بدأت النساء 1990

 العمل المؤسساتي، والعمل على تقديم خدمات مختلفة في مجاالت عدة. 

السؤال الرئيسي لهذا البحث هو كما يلي: "ما هو نوع المشاركة التي تقوم 

أي  إلىعلى المستوى المحلي و منظمات المجتمع المدني النسائية بها

 آليات اتخاذ القرار؟"مستوى تؤثر في 

 واستكماال لهذا السؤال ستبحث الرسالة عن إجابات لألسئلة اآلتية:

  ما هم مستوى العالقات بين المنظمات النسائية والبلديات الكبرى

 وبلديات المناطق؟

  ما هم مستوى العالقات بين المنظمات النسائية وبين الحكام

 اإلداريين؟

  تنفيذها بين المنظمات النسائية وهذه هل هناك أنشطة مشتركة يتم

 الجهات؟ وإذا كانت موجودة فما نوع هذه األنشطة؟

  ما هو المستوى التي تحتله المنظمات النسائية في آليات اتخاذ

المحلي؟ وكذلك في المجالس  21القرار في جدول األعمال 

 المحلية للمدن؟

............................................... 
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 . منهج البحث في الرسالة2.1

استخدم البحث طريقة مختلطة تتألف من تقنيات بحثية نوعية تتكون 

من مقابالت إذاعية ومقابالت متعمقة ومجموعات تركيز وتقنيات 

منظمة  67ولهذا الغرض، تم اعتبار  بحثية كمية تتكون من استبيانات.

اونيات تعمل في سبع جمعيات ورابطات ومؤسسات وتع مجتمع مدني

وتم تحليل أدائها على المستوى  محل بحثومنصات أو جمعيات، 

منظمة نسائية  16المحلي بالتفصيل في جوانب مختلفة. وشمل البحث 

من  6من أنطاليا،  6من أزمير،  13من أنقرة،  12من اسطنبول، 

في اختيار (. 1 )انظر الملحق فان من 6و ،من ديار بكر8سامسون، 

تم أخذ هوية هذه المنظمات ووضعها في االعتبار  المنظمات النسائية،

كمعيار هام، وتمت محاولة دمج المنظمات النسائية من هويات مختلفة 

وقد أخذت هذه  ، كردي، إلخ(.ي، رومي)محافظ، نسوي، قومي، كمال

االختالفات في االعتبار عند اختيار المنظمات النسائية، ولكن ليس في 

بعض المنظمات النسائية تقدم نفسها  التحليالت التي أجريت. وألن

الهوية. ب االعترافبهوية معينة، فإن جزًءا كبيًرا منها يتجنب عناء 

هوية ألن لديها نساء في دوائرها  ةأي إظهارمثل هذه المنظمات تتجنب 

سياسية مختلفة. وكما يتبين من الصفحات  اتجاهاتاالنتخابية من 

التي أجريت أثناء البحث ال تستند  التالية في هذا الصدد، فإن التحليالت

  إلى هويات أو أوضاع المنظمات النسائية بل إلى أنشطتها.

.................................................... 
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 )نموذج للقسم النظري(

 الفصل الثاني

 المرأة والديمقراطية المحلية والسياسة التشاركية

ية ال المنظمات النسائية في الديمقراطية المحلمن أجل فهم مسألة مساهمة 

 بدّ أوال من إنشاء إطار لموضوعات مثل السياسة التشاركية والسياسة

لديمقراطية والدور الذي يؤديه المجتمع المدني في ا ،المحلية والعالقة بينهما

ذا من هنا سنحاول تحديد ثالث نقاط في هالمحلية والسياسة التشاركية. 

شارا ز أوال على "السياسة التشاركية"، التي أصبحت أكثر انتالقسم. سنرك

في المجتمعات الديمقراطية. سنحاول تحديد المناقشات األساسية حول 

السياسة التشاركية، والتي تم تطويرها كنموذج تكميلي للتغلب على 

قش ثانيا، سننا االختناقات الناجمة عن آلية التمثيل في الديمقراطيات.

يمقراطية التطورات الرئيسية في الديمقراطية المحلية. تعتبر الدالمناقشات و

 المحلية كخطوات أساسية نحو إعادة هيكلة النظام العالمي الالمركزي

اإلصالحات، وسوف ننظر في تطوير الديمقراطية  إلى تسعىوالتي 

ذا القسم في هوالنقطة الثالثة  المحلية في تركيا أرض الواقع في هذا السياق.

 ة،نركز على المرأة والسياسة في تركيا. في سياق المشاركة المحليسوف 

المرأة في الهيكل السياسي التركي من أجل  ةسنحاول رسم صورة لمكان

  النسائية. منظمات المجتمع المدنيوضع إطار للعمل الخاص ب

 التشاركية من الديمقراطية التمثيلية ة. السياس1.2

، 2العالم الحديث على آلية "التمثيل" تستند الديمقراطية التي نشأت في

والنظام الديمقراطي في العالم الحديث يعتمد على مجموعة أساسية من 

المبادئ والقواعد والقيم والمؤسسات. أهم قيمة أساسية للديمقراطية هي 

"الحرية" و "المساواة". إن هاتين القيمتين للديمقراطية لديهما أساس 

الحياة، وإن كان ذلك مع مناقشات حول  أعلى مستوى منمؤسسي لتحقيق 

 نّ إما إذا كان من الممكن تمرير هاتين القيمتين معاً. يمكننا أن نقول 

الديمقراطية التي  لألسلوب. واحد للقيم وواحد :في الواقع بعدين لديمقراطيةل

هذه هي  ترتكز على القيم تضمن الحقوق والحريات األساسية. نحن نعلم أنّ 

القيمة األساسية للديمقراطية، وأن جوهر النظام الديمقراطي يكمن هنا. من 

الممكن أن نقول إن األنظمة التي تثير المشاكل حول الحقوق والحريات 

                                                           
 حياة وموت الديمقراطية )لندن ونيويورك وغيرها: سايمون كين،جون  2

 .14-3 (،2009 وشوستر،
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يرتبط البعد  .3األساسية هي أيضا منزعجة من وجهة النظر الديمقراطية

ي، مثل النظام البعد المؤسس المؤسسي للديمقراطية بجانبه الرسمي. إنّ 

المتعدد األحزاب، واالنتخابات المنتظمة، ومبدأ الفصل بين السلطات، 

األساسية  عملية انتقال القيم دم تجاوزوغيرها تخ والتنظيم اإلعالموحرية 

  4للمجتمع. للديمقراطية

 . الديمقراطية المحلية والسعي لإلصالح اإلداري1.2.2

األخيرة مفهوًما شائعًا كجزء من أصبحت الديمقراطية المحلية في اآلونة 

من مفهوم الديمقراطية المحلية، نحن  البحث عن "السياسة التشاركية"

أكثر أهمية على  تأصبح تيالالسياسة التشاركية  بحاجة إلى فهم أبعاد

في  5المستوى المحلي للديمقراطية بدالً من نوع مختلف من الديمقراطية.

خدمت األنظمة المحلية األمريكية التي مناقشات الديمقراطية المحلية، است

كانت مستقلة في نظام الدولة األمريكية منذ فترة طويلة كمرجع أساسي. لن 

يكون من الخطأ القول إن مصدر تصّور الديمقراطية المحلية يذهب إلى 

أيًضا. ولكن بعد الستينيات، جعلت التطورات القائمة على  كهنا

المشاركة في الديمقراطيات األوروبية المجموعات االجتماعية في أوروبا 

قضية جدل هامة. في هذه الفترة من النقاش المكثف للمجتمع المدني، أصبح 

الفهم  تفهم الديمقراطية عملية مشاركة نشطة وديناميكية أكثر انتشاًرا. "إنّ 

بأن المشاركة النشطة والدينامية قد بدأت في الحكومات المحلية األقرب 

 6عطت زخما للنقاش حول الديمقراطية المحلية".إلى الجمهور قد أ

إدارتها  في طالما كان نموذجا ألوروباأللمانيا، بلد ل وفرنسا خالفا

ا رمزا لإلدارة "الموحدة" و المركزية. في الواقع، أصبحت فرنس

 نموذجأيًضا ال هذا النموذج هو الصارمة. الواقعيةمركزية" بتقاليدها "ال

ذلك، عندما وصلنا إلى الثمانينيات، كان على . ومع الذي احتذته تركيا

                                                           
يدة عن يتم تعريف كازاخستان كدولة غير ديمقراطية ألنها بع المثال،على سبيل  3

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

مستقبل أوزغورلن: ديمقراطية غير شرعية في يورتا  زكريا،. فريد انظر4

 H. Serkan Akıllı and Meral Öztoprak Sağır (İstanbul: Kırmızı .ترانس والعالم،

Publications ،2009). 

  Selahattin Yıldırım ،Local Government and Democracy (İstanbul: IULA-EMME ،

1993) ،64-67. 
، EMME-IULA الحكومة المحلية والديمقراطية )اسطنبول:صالح الدّين يلدرم،  5

1993 ،)64-67. 
 . 13-12زكريا، مستقبل الحريات،  6
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فرنسا، مثل العديد من الدول األوروبية األخرى، أن تبدأ في البحث عن 

قال الرئيس الفرنسي  1981عندما وصلنا عام  إصالحات في الحكومة.

"النظام الذي أبقى فرنسا على قيد الحياة كان هو  :فرانسوا ميتران

الذي سيبقي فرنسا على قيد الحياة هو المركزية. لكن اليوم النظام 

أشار إلى أهمية خطوات اإلصالح في هذا االتجاه. قال و"،  ةمركزيالال

 :المعبرةميتران في كلمته 

قوية ومركزية إلدراك نفسها. لكن  سلطةفي الماضي، كانت فرنسا تتمتع ب

أياً  اآلن،اليوم هناك حاجة إلى سلطة المركزية لمنع فرنسا من االنهيار. 

كان الرأي، فإن التعبير المفتوح والمماثل واإلدارة المركزية للسياسيين هو 

 7.إنهاء تقاليدنا. يفصلنا هذا التقليد عن جيراننا األوروبيين اآلخرين

، تم إنشاء وزارة تحت اسم "وزارة شؤون الموظفين 1982عام بعد 

ركزية، المل" في فرنسا، حيث بدأ البحث عن االعامين واإلصالح اإلداري

نتيجة لجهود اإلصالح الرامية إلى  ونسقت هذه الوزارة جهود اإلصالح.

، مع الخدمات التي تنفذ في ثقةضمان أن تعمل اإلدارة بكفاءة وفعالية و

أقرب مكان وبأعلى مستوى من الكفاءة وعلى أعلى مستوى من المشاركة 

إن أهم فتح  8.ةالمركزي بنيةالعامة ، أصبحت فرنسا هيكالً المركزيًا من 

أمام الديمقراطية المحلية في فرنسا هو ممارسة "االستفتاء المحلي". نتيجة 

لإلصالحات في فرنسا التي تهدف إلى تقوية السلطات المحلية ضد الحكومة 

لحكومة المركزية إلى الحكومات ا من المركزية، تم نقل المهام المهمة

مؤسسات إنفاذ القانون المحلية. جزء من هذه السلطات يتعلق بإنشاء 

فقد تسارعت المناقشات حول  أعاله،والعدالة والتعليم. وكما ذكرنا 

الديمقراطية المحلية بعد الالمركزية في الواليات المتحدة، مع ظهور 

  اإلدارة المدنية األمريكية.

 

 

 تقاليد اإلدارة المركزية في تركيا والديمقراطية المحلية. 2.1.2

                                                           
 ،Kuşat Ofset، إصالح اإلدارات المحلية )اسطنبول: تشاغداشتامر  ترجمة:  7

2000 ،)29. 
 شانغول،انظر. رمضان  فرنسا،لدراسة اإلصالحات في اتجاه الالمركزية في  8

 العامة، كتابات اإلدارة "،"المركزية في اإلدارة العامة في فرنسا، نحو التوطين

 (581-563، 2007 موسى أكان ومصطفى شان: )أنقرة: نوبل،، بالل أر يلمزدير. 
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مواصلة إلى  تركيا أدتجهود التحديث في طأ القول إّن لن يكون من الخ

لقد شوهدت  العثمانية. الدولة مركزي التقليدي فيالهيكل التعزيز 

اإلصالحات الجذرية التي جرت في القرن التاسع عشر في مجال إعادة 

الهيكلة اإلدارية. وقد وضعت اإلصالحات في هذا المجال أسس بنية 

وقد وضعت  وزادت من تعزيز المركزية.الحكومة المحلية الحديثة 

الحديثة وزادت  المركزيةاإلصالحات في هذا المجال أسس بنية الحكومة 

هو نقطة  1864الصادر في عام الواليات قانون  من تعزيز المركزية. إنّ 

، والياتإلى  الدولةبداية بهذا المعنى. بموجب هذا القانون، تم تقسيم 

ة قروية، وتم وضع هيكل للحوكمة ، ووحدات إدارومدن ومحافظات،

العاّمة  دارةاإلبعد بضع سنوات، مع ترتيب جديد ) استمر حتى يومنا هذا.

في نفس الوقت، والبلدية بالمعنى الحديث.  نظام ، تم وضعونظام الواليات(

الجمعيات اإلدارية اإلقليمية التي تشكل أساس الجمعيات العامة اإلقليمية 

، تم تأسيس إدارات مقاطعة 1913لجديد في عام مع الترتيب ا 9.الحالية

خاصة على أسس الجمعيات اإلدارية اإلقليمية والمهام المحددة في ذلك 

حتى  ةجذري اتتغييرب ومّرت الوقت استمرت خالل الفترة الجمهورية

2000 . 

ة ئجريال القانونية التغييرات، وهو أكثر 1930استمر قانون البلدية لعام  

وقد أدت إلى تقوية  في هذا المجال، ةفي حقبة الجمهوري التي أجريت

وفي نفس الوقت ترك الحكومات المحلية ضعيفة من  كومة المركزيةحال

غم خالل توفير فهم يزيد من تعزيز السلطة المركزية. باختصار، على الر

 لدولةامن تأسيس الحكومات المحلية بالمعنى الحديث في الفترة األخيرة من 

انت كوحتى خالل الفترة الجمهورية، إال أن اإلدارات المحلية  العثمانية

مركز  وضعيفة لدرجة أنه ال يمكن مقارنتها بأوروبا ألنها تتركز في قاصرة

  القوة.

 

 

 

 

 

                                                           
 . 179 بالل أر يلمز، اإلدارة العاّمة )إسطنبول: مطبعة أكرم(، 9
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 . المرأة في تركيا، السياسة والمشاركة السياسية2.2

وفي ظل سياسية اللبرلة فقد زادت فرض التعليم  1980 عامفي تركيا، بعد 

، ومهدت الطريق لنشوء وتطور مختلف منظمات المجتمع واالتصاالت

المجموعات النامية في مجاالت مثل البيئة وحقوق اإلنسان  تقومالمدني. 

وحقوق المرأة والحقوق النقابية والمشاركة والحريات وحقوق المعاقين 

أّن أكثر مما ال شك فيه  10مختلفة للمطالبة بحقوقها من الحكومة. بأنشطة

الحركة الثقافية والقانونية وحتى  في مجال رفعًا لصوتهاذه المجموعات ه

 الحركة النسائية في مختلف المجاالت. أن نقولهي  السياسية في تركيا

 قد وصلت إلى جميع الجبهات الحركة النسائية نّ وليس من الخطأ القول إ

مثاال . وقد شكلت الخطابات التي قدمتها المنظمات النسائية في تركيا

 11واضحا على ذلك.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 "نحو االستقالل الذاتي غول،نظر نيلوفر للحصول على مناقشة مفصلة، ا  10

السياسة  ميتين هيبر وأحمد إيفين )محرران( "،للسياسة والمجتمع المدني في تركيا

 برس،و في الجمهورية التركية الثالثة )بولدر وسان فرانسيسكو وأكسفورد: وستفي

1994.) 
 مثلين"نفس المللنظر في تفاصيل المناقشات حول ذلك انظر: عمر تشاها "   11

دوردا  "،بأصوات مختلفة: النسويات ذات االهتمامات المتنوعة في تركيا

لحركة االنساء والسياسة: االختالفات الطبقية في  (،كنيزيفيتش وآخرين )محررون

 (.Zagrep: Zenzka Infoteka ،2008)النسوية 
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 )نموذج لألقسام األخرى )مع الجداول واألشكال(

 الفصل السادس

 قوة تأثير المنظمات النسائية على النساء

النسائية.  مؤسسي للمنظمات، تم التأكيد على األداء الالسابقة الفصولوفي 

أن تؤثر على  حليل كيف يمكن للمنظمات النسائيةسنحاول في هذا القسم تو

تستند التحليالت التي سيتم إجراؤها . المشاركة االجتماعية والسياسية للمرأة

ة من األعضاء أو المتطوعين امرأ 1860هنا على استبيانات أجريت على 

. كما هامن خدمات دنيستف التيالنسائية أو ال في المنظمات لعامالتأو ا

منظمة تشارك في المسح. وتم تطبيق  67في الفصول السابقة، هناك  ناذكر

استقصاء على جميع هذه المنظمات باستثناء خمس منها،  30ما متوسطه 

لضمان تمثيل جميع  30وتم تقييم عدد الدراسات التي تم تلقيها بنسبة 

ستطالع على عدة . ركزت استبيانات االمتساوٍ  البحث بشكلالمؤسسات في 

نقاط. وتشمل هذه االنتماء المؤسسي للمرأة، وأداء المشاركة على المستوى 

المحلي، ووجهات النظر حول الحركة النسوية، والخبرات المتوقعة، 

األخرى، والخصائص  منظمات المجتمع المدنيوالعالقات مع 

ابات الواردة تستند التحليالت الواردة في هذا القسم إلى اإلجوالديموغرافية. 

  من االستبيان.

 . مؤسسات المجتمع المدني النسائية واالنتماء المؤسسي1.6

كوسيلة للمشاركة  منظمات المجتمع يتم تقييم االنتماء المؤسسي للنساء مع

في العضوية أو العمل التطوعي أو المهني أو الخدمات في أربع نقاط. وهذه 

المرأة بالمنظمة، ومدى اتصالها بدورها، المستوى الذي ترتبط به  هي

بالمؤسسة، ومستوى العالقة مع النساء األخريات في المنظمة، وما إذا 

كانت مرتبطة بمنظمات أخرى، وكذلك بمنظمتهن الخاصة. ومن المفترض 

أن تلقي هذه النقاط األربع الضوء على االنتماء المؤسسي الذي طورته 

 النساء فيما يتعلق بالمنظمات النسائية.

بالمائة من  57أوالً، عندما ننظر إلى عالقة المرأة بمؤسساتها، ياُلحظ أن 

. تستفيد اتعادي عضوات أو اتمؤّسس نّ في المنظمات النسائية ه تالعامال

بالمائة من النساء من الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات دون  23حوالي 

ً للنتائج، فإنّ  ، وبعبارة اتف٪ من النساء يعملن كمحتر8 عضوية. ووفقا

أخرى فإنهن يدفعن. ويظهر استخدام أجر كبير في المنظمات النسائية أن 

 هي في الوقت نفسه مصدرا للعمالة. النسائيةالمنظمات 



102 
 

 : شكل العالقة مع المؤسسة1.6جدول 

 النسبة المئوية العدد 

 12,1 225 عضو مؤسس

 45,1 838 عضو عادي

 22,8 425 فقط تشارك في أعملها

 8,2 152 موظفات يعملن بأجر

 11,0 205 غير ذلك

 0,8 15 لم تعط جوابًا

 100 1860 المجموع

 .2016دراسة مبادرات المرأة المصدر: 

النسائية من ناحية، تقود المرأة   مؤسسات المجتمع المدنيمن المفهوم أنّ 

إلى "طواعية" في إنتاج الخدمات االجتماعية، وفي الوقت نفسه خلق فرص 

يرة للنساء. يمكننا أن نفهم بشكل أفضل كيف تخلق المنظمات ثعمل ك

النسائية فرص عمل للنساء في نفس الوقت، عندما نعتبر أن معدل التوظيف 

 وأنّ  ،على أساس دائم اتالموظفدول يشير إلى ٪ في الج8عند مستوى 

هناك نساء يعملن على أساس قصير األجل على أساس مشروع. وكما رأينا 

في المنظمات  تالعامال اتحوالي ثالثة أرباع المهني ، فإنّ 2في الجدول 

على تعليم جامعي. عندما نقيم هذه البيانات، نرى أن  نالنسائية يحصل

مستوى التعليم يساهم بشكل إيجابي في التوظيف من خالل االستفادة من 

 .منظمات المجتمع المدنيتجربة 

وكما ذكر أعاله، فإن أحد األسئلة التي تطرحها المرأة حول االنتماء 

خاصة منذ ذلك المؤسسي هو مسألة كيفية ارتباط النساء بمنظماتهن ال

الوقت. إن اإلجابات على السؤال المتعلق بمدى ارتباط النساء بهذه 

المنظمات هي مؤشر على الخبرة المؤسسية للمرأة. عند تقييمها في هذا 

السياق، من المفهوم أن المرأة كانت على عالقة مع المؤسسات ذات الصلة 

ن النساء بهذه في المائة م 31.9لفترة طويلة. وقد تم ربط ما يقرب من 

٪ ارتبط بهذه المنظمات منذ 27.8المنظمات منذ إنشائها. أيضا، حوالي 

وتبلغ نسبة النساء الالئي كن على اتصال . فترة من سنة إلى خمس سنوات

للتحليالت، من  افي المئة. ووفقً  15بالمنظمات منذ أقل من عام حوالي 

منظمات النسائية يرتبطن دوًرا مهًما في ال يؤدينالمفهوم أن النساء الالئي 

منذ وقت طويل بمنظماتهن. وفقا لتحليل االرتباط الذي تم إجراؤه، هناك 
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( بين مكان المرأة في المؤسسات ووقت r = .431عالقة إيجابية قوية )

(. ترتبط النساء اللواتي تربطهن عالقة مع المؤسسة 2حدوثها )الملحق: 

المؤسسة بمؤسساتهم في فترة والذين يستخدمون الخدمات التي تنتجها 

 زمنية أقصر من غيرها.

 : مدة انتساب النساء إلى مؤسساتهن1.6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 2016المصدر: دراسة مبادرات المرأة 
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 )نموذج للنتيجة(

 النتيجة

النسائية في آليات  المجتمع المدني نظماتمبحثت هذه الدراسة مشاركة 

المنظمات في تطوير الديمقراطيات هذه دور و ،صنع القرار المحلية

أداء المنظمات  دراسةالمحلية، كما هو مفصل في الفصول السابقة. وقد تم 

النسائية فيما يتعلق بمشاركتها في ثالث نقاط رئيسية: المشاركة في آليات 

حلي، والمشاركة في األنشطة التي تنطوي صنع القرار على المستوى الم

 في اإلدارةالمشاركة و ،على المشاركة السياسية والوعي االجتماعي

 مجالسوالوحدات الحكومية المحلية )البلديات، والوالية، وة المحلي

البلدية،  المدن جالسمالخاصة، والمحافظات ، وإدارات المحافظات

الدوائر المركزية في الحكومة ، والمراكز المجتمعية، ووحدات المناطقو

المشاركة السياسية من خالل  دراسة ت كذلكتمو المركزية، وما إلى ذلك(؛

في مجال األحزاب السياسية. كما تمت دراسة أداء المنظمات النسائية 

الفقر مكافحة االجتماعية من خالل التعليم والصحة والبيئة و التوعية

 الفنية.األنشطة الثقافية في والعنف األسري و

التي تقوم بها المنظمات واستخدم البحث طريقة مختلطة لتحليل المنشورات 

والمقابالت المتعمقة مع المديرين، والعمل الجماعي، وأساليب ، النسائية

في ، مثل المقابالت المباشرة مع النساء األعضاء البحث النوعي والكمي

القدرة على بهذه الدراسة  تميزتإليها. و اتالمنظمات النسائية أو المنتسب

 منظمة 67على ما مجموعه  حيث طبقتتمثيل مختلف المناطق في تركيا 

 من سبع محافظات. نسائية

وباالنتقال من نتائج البحث، لن يكون من الخطأ القول إن المنظمات النسائية 

عالقة متطورة وتعاون مع البلديات. من المفهوم أن المنظمات  علىليست 

النسائية ال تقوم بتطوير عالقات تعاون طويلة األمد على أساس المشاريع 

محدودة في  الكبرى. ولوحظ أن العالقات مع البلديات الكبرىمع البلديات 

بعض الحاالت لدعم بعض الدراسات عن المنظمات النسائية في بلديات 

من المفهوم أن المنظمات النسائية في عالقة أكثر تطورا . ن الكبرىالمد

لتوافر إمكانية الوصول إلى مراكز  اسبيا مع البلديات المحلية. ونظرً ن

، يبدو التعاون مع بلديات المناطق أعلى إلى ت دراستهاالمؤسسات التي تم

تعاون مع . ومع ذلك، تُظهر نتائج األبحاث أن الالكبيرةحد ما من البلديات 

على المدى الطويل والطابع المستدام للمشروع منخفض  المحافظاتبلديات 

 للغاية. هذا ينطبق أيضا على المحافظات السبع المدرجة في المسح.
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للملحقات()نموذج   

 1 ملحق رقم

 صالحات على حقوق النساءاإل

 .بدأت النساء دراسة القبالة في مجال الطب 1843

، والتي منحت الحق في الميراث  The Will-i Sena تم إصدار 1847

 .المتساوي للبنين والبنات

 .يحظر شراء وبيع العبيد والمحظيات 1856

تم النص على أن تقاسم الميراث بالتساوي  ،1858في قانون األراضي لعام 

حصلت المرأة على الحق  مرة،وألول  وهكذا،بين الفتيات والفتيان. 

 .في الملكية عن طريق الميراث

 .تم افتتاح نواب الفتيات 1858

، التي توصف بأنها  Terakk-i Muhadderat )أسبوعيا( مجلة 1869

 .أول مطبوعة دائمة للنساء ، تم نشرها

اتجاه الفتيات المعارف  التزام قانوني فيها األولى التي المرة 1869 

 .ونشر العام النظامو

 .افتتحت مدرسة دار الموريمات، وهي مدرسة للبنات 1870

المحاكم اإلسالمية، و)القانون المدني العثماني( الصادر لتنفيذ  1871

المرسوم األسرة القانون، فعلت قبل كاتب الرسمي للعقد الزواج، 

يكون في النساء، الزواج القسري  17إلى  18ن الزواج للذكور س

 .أنشئت لتكون باطلة

)الدستور األول( وتم تنظيم الحقوق  األساسي قانونال تبني تم 1876

 ً  .األساسية. أصبح التعليم االبتدائي للفتيات والفتيان إلزاميا

 .بدأت المرأة في العمل كعاملة مدفوعة األجر 1897

 .النساء في العمل كموظفات في الدولةبدأت  1913

 : إيناس دار الفنون افتتحت مدرسة للتعليم العالي للفتيات تحت اسم 1914

 دار الفنون. التدريس المختلط في 1921

 .الدراسة نلبات بالتسجيل في كلية الطب وبدأبدأت سبع طا 1922
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