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مدخل المعرفة العلمية
ما املقصود ابملعرفة العلمية؟
قبل التطرق إىل مفهوم املعرفة العلمية نتناول ابلتحديد الكلمتني املكونتني هلذا املفهوم ابعتبارمها
حتددان خصوصيته ومضمونه ومها:

• املعرفة :وتتحدد على أهنا جمموعة من املعاين واملفاهيم واملعتقدات واألحكام والتصورات الفكرية
اليت تتكون لدى اإلنسان نتيجة حملاوالته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء احمليطة به.

مدخل المعرفة العلمية
• حيلل كيث ليهر " "K.Lehrerكلمة " "KNOWيف اللغة اإلجنليزية ،حيث يوضح معاين هذه الكلمة
على النحو التايل:
• امتالك صورة خاصة معينة عن القدرة على عمل شيء ما.

• املعرفة ابللقاء واالطالع أو االتصال املباشر.

مدخل المعرفة العلمية
• على حنو قريب طرح ميشيل فوكو مفهوم املعرفة ابعتبارها شبكة مفهوماتية تتضمن كل األمناط
املعرفية يف حقبة زمنية معينة وعليه تشمل املعرفة جمموع املعارف الروحية ،الوثنية ،االقتصادية،
السياسية ،الثقافية ،والعلمية يف الوقت نفسه.

مدخل المعرفة العلمية
تعريف العلم

• ِ
الع ْلـم هو جمموعة ومنظومة من املعارف املتجانسة واملتناسقة اليت يعتمد يف احلصول عليها على
املنهج علمي دون غريه ،أو جمموعة املفاهيم املتكاملة واملرتابطة اليت نبحث عنها ونتوصل إليها
بواسطة البحث العلمي ،وهناك تعريفات أخرى للعلم ،من أمهّها:

مدخل المعرفة العلمية
تعريف العلم
• تعريف أندريه الالند :العلم يطلق على جمموعة من املعارف واألحباث اليت توصلت إىل درجة كافية
من الوحدة والضبط والشمول ،حبيث تفضي إىل نتائج متناسقة فال تتدخل يف ذلك أذواق
الدارسني وإ ّمنا مثة موضوعية تؤيدها مناهج حمددة للتحقق من صحتها.

مدخل المعرفة العلمية

•

تعريف العلم
تعريف جون ديوي :العلم هو كل دراسة منظمة قائمة على منهج واضح مستندة إىل املوضعية
ميكن أن نسميها علماً ،سواء أفضت بنا إىل قوانني أو أدت بنا إىل قواعد عامة تقريبية.

مدخل المعرفة العلمية
تعريف العلم

• العلم هو كل معرفة نظرية أو عملية موحدة ومنظمة مليدان معني من ظواهر الوجود وفق منهج
معني وأدى إىل حقائق مطلقة أو نسبية قابلة للتكرار.
• العلم هو كل ما اكتسب مبالحظة جادة وجتربة موضوعية من حقائق أو قوانني أو قواعد لسلوك
الظاهرات الكونية من حيث حدوثها وتكرارها متعلقة جبوانبها النظرية والعملية مليدان معني ومبنهج
معني معرتف به ومتفق عليه عند أهل ذلك االختصاص.

مدخل المعرفة العلمية
تعريف العلم
• العلم هو نسق من املعارف املكتسبة النظرية والعملية املضبوطة الدقيقة اليت تعرب عن العالقات بني
املوجودات مليدان معني والقابلة للتكرار واإلثبات مبنهج معني ذات صدق مطلق أو نسيب.
• ميكن تعريفه على أنه منهج يسعى للوصول إىل جمموعة مرتابطة من احلقائق الثابتة املصنفة والقوانني
العامة.

مدخل المعرفة العلمية
تعريف املعرفة العلمية

• انطالقا من حتديد مفهومي املعرفة والعلم جند أن هناك ضرورة للتمييز بني العلم واملعرفة من جهة
وبني املعرفة العلمية واملعرفة التقنية ،أي بني أدوات العلم ومبتكراته املادية ،من جهة أخرى.
• تنطلق املعرفة العلمية من فكرة مفادها أن حقائق العلم ليست أبدية واثبتة بل ابإلمكان مناقشتها
على الدوام ،واإلتيان ابجلديد فيها والتعامل مع الطبيعة واحلياة يف موقف التفهم املباشر والعقلية
املنهجية ،وهذه الشروط كلها إمنا هي يف الوقت نفسه شروط املعرفة احلقة اليت تتطلبها الثورة
العلمية وتطبيقاهتا التقنية اليت تقوم وظائفها على ثالثة جوانب:

مدخل المعرفة العلمية
تعريف املعرفة العلمية
• اكتشاف املعرفة العلمية أي البحث العلمي وخدماته وما يتصل به.
• نقل املعرفة العلمية ،أي التعليم العلمي مبختلف أشكاله.
• نشر املعرفة العلمية عن طريق التعليم ونشر الوعي العلمي واملعريف

مدخل المعرفة العلمية
تعريف املعرفة العلمية
من خالل هذه املعطيات والتعاريف حول املعرفة العلمية تتبادر إىل ذهننا اإلشكاالت التالية:
✓كيف ميكن للبحث أن يتصف ابلعلمية؟ أو املنهج العلمي؟
✓ما هي القواعد العامة اليت ينبغي أن يتتبعها الطالب الباحث حىت يتصف ابلعلمية واملوضوعية يف
إجناز حبثه؟

القواعد العامة للكتابة العلمية
• ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ املاسرت ﺃﻭ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﰲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.

• ويرى الباحثون ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ للنشر ﰲ ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ على ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ نشرها .ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو البحث ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ:

 .1لغة الكتابة
• ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻄﺒﻌﻴﺔ،
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀ.
• ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺑﺴﻴﻂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ والكلمات املباشرة ﻣﻊ ﲡﻨﺐ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ الكلمات ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﺍﳌﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻛﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﳌﺠﺎﺯ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ،ﻭﲡﻨﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﱰﻗﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ.
• ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ (املستقبلي) ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ هبا كما ﻫﻮ
ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ املاضي ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ هبا كما ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ.

 .2عالمات الترقيم
• النقطة ( :).ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ إلهناءﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ .ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ األمساء الكلمات وﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ مثال.)L. S. Smith( :
• الفاصلة ( :),ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ العناصر ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ .ﻣﺜﺎﻝ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳏﻤﻮﺩ ،والعلي،
ﻭﺳﻼﻣﺔ .ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻋﺒﺎﺭﺗﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﻣﺮﺑﻮﻃﺘﲔ ﺑﺤﺮﻑ ﻋﻄﻒ ﻣﺜﺎﻝ :ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﻮﺭﻧﻴﻞ،
ﺃﻭ ﻣﻨﻴﺴﻮﺗﺎ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ .ﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ابملراجع (مثال :أبو عوده،
.)2005

 .2عالمات الترقيم
• الفاصلة املنقوطة (؛) :ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﲨﻠﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﻏﲑ ﻣﺮﺑﻮﻃﺘﲔ ﺑﺤﺮﻑ ﻋﻄﻒ( ﻣﺜﺎﻝ :ﺍﺧﺘﲑ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ؛ ﺃﻣﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ) ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺑﲔ ﲨﻠﺘﲔ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺳﺒﺐﹲ ﰲ ﺍﻷﺧﺮى (ﻣﺜﺎﻝ :ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﳉﻴﺪ؛ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻘﻀﻴﺔ
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ) .ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ العناصر ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ على فواصل.
(مثال:السليم2003 ،؛ سواملة.)2000 ،

 .2عالمات الترقيم
• النقطتان ( :):ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻘﻄﺘﺎﻥ ﺍﻟﺮﺃﺳﻴﺘﺎﻥ ﺑﲔ الشيء ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ،ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ (ﻣﺜﺎﻝ :ﻳﺘﻜﻮﻥ ﳐﻄﻂ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ عنصرين ﺭﺋﻴﺴﲔ :ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ) .ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﲔ ﲨﻠﺘﲔ تشرح ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ منهما ﺍﻷﻭﱃ (ﻣﺜﺎﻝ  :ﻭﻳﻌﻨﻲ
ﻣﺼﻄﻠﺢ منظم:ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﻬﻮﺩ ﻳﺴﲑ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ
ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺣﻮﳍﺎ) .ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ (ﻣﺜﺎﻝ :ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺎﺙ تساوي  .)2:1ويف املراجع
بني مكان النشر والناشر( .مثال :عمان :دار املسرية للنشر والتوزيع).

 .2عالمات الترقيم
• الشرطة ( :)-ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ الشرطة ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻌﱰﺿﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ(.مثال :كان أحد الرواد يف حقل االختبارات العقلية
–ويدعى ترميان -مهتما بـ) .وتستخدم بني العدد الرتتييب –رقما أو لفظا -واملعدود (مثال 1-:مشكلة الدراسة
وسياقها العام).
• عالمات االقتباس أو التنصيص ("") :ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﺼﲑ (أقل من
 40كلمة) ،ولتقدمي مفردة ابللهجة العامية ،ويف حال استخدام عنوان مقالة أو فصل من كتاب يف املنت( ،مثال:
وقال حممود ،2001 ،ص" :232.ويعود التفكري ما وراء املعريف إىل التفكري عايل الرتبة والذي يتضمن مراقبة
العمليات املعرفية والتخطيط هلا وتقوميها").

 .2عالمات الترقيم
• الشرطة املائلة ( :)/تستخدم الشرطة املائلة لفصل البسط عن املقام (س/ص) ،ولتوضيح عالقة تستخدم مركبا
موصوال ،ومبعىن «لكل» اليت تفصل وحدات القياس عن قيمة عددية (مثال :كم/ساعة) ،ولإلشارة إىل عمل معاد
نشره (مثال :سالمة.)1999/2006 ،

 .3استخدام االختصارات
• ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ هو االقتصاد ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺎ ،ﺍﻛﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ
ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ مباشرة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﺳﲔ ﻫﻼﻟﲔ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ فيما ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
• مثال
ت.غ.ف :التطابقات الغرافية الفونوميية.
ت.ف.غ :التحويالت الفونيمية الغرافية.
(م=) :متوسط األخطاء يساوي العدد كذا.

(ف م=) :فرق متوسط األخطاء يساوي العدد كذا.

 .4استخدام الجداول
• ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ (ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ
ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ) ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ اإلحصائية مثل نتائج
االختبارات ونتائج حتليل التباين ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﻭﻏﲑﻫﺎ.

 .4استخدام الجداول
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺲ ملراعاهتا ﺣﻮﻝ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ/ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﺟﺪﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
• حيضر ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ هناك ضرورة ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﱪﺯ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﹰ ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ.
• ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﺘﺤﻀﲑ ﺟﺪﻭﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺃﻗﻞ ﳑﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ
ﺍﳉﺪﻭﻝ.
• ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳉﺪﻭﻝ خمتصرا ﻭﻟﻜﻦ ﺷﺎﻣﻼﹰ ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ/ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ.

 .4استخدام الجداول
• ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﻦ ﻟﻔﻬﻤﻪ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ منظما تنظيما ﺳﻬﻼﹰ
ﻭﺃﻥ يضم مجيع ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻔﻬﻤﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ هناك ﺃﻳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻔﻬﻢ
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻓﺘﻮﺭﺩ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﲢﺘﻴﺔ.
• ﻳﻮﺿﻊ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ مباشرة ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺩ هبا ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﺘﻦ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﱰﺗﺐ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ.

 .4استخدام الجداول
• ﻳﻮﺿﻊ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ مباشرة ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺩ هبا ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﺘﻦ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﱰﺗﺐ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ.
• يوضع ﻟﻜﻞ ﺟﺪﻭﻝ عنوان خمتصر يعطى ﻛﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗما ﻣﺘﺴﻠﺴﻼﹰ.
• ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ غري ضرورية ﻣﺜﻞ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺇﺫا مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙضرورة ﳍﺎ.
• ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻫﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳊﺪ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﰲ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻋﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

الجوانب البيداغوجية المرتبطة بإنجاز البحوث والمذكرات
وكيفيات مناقشتها
• انظر الرابط:
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/19298

التخطيط للبحث
تحديد نوع
البحث
اختيار موضوع
البحث

اختيار مراجع
البحث

اإلحاطة
بموضوع البحث

إعداد مخطط البحث
تساؤالت

ما المقصود بمخطط البحث؟
لماذا يحتاج الباحث إلى مخطط للبحث

ما عناصر مخطط البحث؟

إعداد مخطط البحث
عناصر مخطط البحث

خلفية الدراسة
الدراسات السابقة

المنهجية

إعداد مخطط البحث
 .1خلفية الدراسة

 .2الدراسات السابقة

المقدمة
مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها/فرضياتها

 .3المنهجية
المجتمع والعينة
األدوات والمواد واألجهزة

أهمية المشكلة

اإلجراءات

تعريف المصطلحات

المنهج

تحديد االفتراضات

تحديد المحددات

