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 la note de rechercheالمذكرة البحثية :  

 Travauxتطمب في األعمال التطبيقية تدريب عممي  ىي la note de rechercheالمذكرة البحثية 
dirigés ساعد الطالب عمى تعميق المالحظة الذىنية من خالل المطالعة لممراجع. ىي إذًا محاولة لت

، تصنيفيا من خالل التركيز عمى العناصر المفيدة لألفكار المقروءةالكتساب الطالب ميارة التعرف والفرز 
منيا وترتيبيا وفق أولوياتيا وأخيًرا تنظيميا من خالل تنظيم المساحة )لمحصول عمى مالحظة ديناميكية، 

  .(تجاه وضوح شروط المسألة المطروحة في موضوع المذكرة البحثية نفسياتفيم، تقارن، تنظم، تصنف، ... 

 : اليدف من المذكرة البحثية إن 

تعريف الطالب كيفية التوثيق لمموضوع الذي اختاره لمدراسة. ىي معرفة عممية أكثر منيا معرفة مفاىيمية. 
عالقتيا بالمعرفة التي يفتش الطالب التوثيق خالل خذ المعمومات من وىي قائمة عمى المالحظة الذىنية أل

بنشاط "تجميع" المعمومات الخاصة بموضوع فييا عمى ما يسمى يقتصر العمل ليا. فالمذكرة البحثية 
 المذكرة.

 

 

 

 

 

 

: في المواد المنيجية توسع كل المعمومات الخاصة بكتابة المذكرة البحثية، ولكن ال يمنع أن   1مالحظة
يذكر بيا االستاذ الذي يشغل طالبو في مادتو التطبيقية مذكرات بحثية.  ومن الميم أن يوزع ليم ىذه 

 لورقة وأن يحاسبيم عمى أساسيا. ا

: مفيد أن يذكر الطالب أن ىذا العمل التوثيقي ىو مرحمة أساسية من مراحل اعداد البحث 2مالحظة 
 العممي ألنو الوسيمة األساسية لمحصول عمى المعمومات، فيو يساعد الباحث:

 يقدمو. االنطالق من المكتوب لتطوير بحثو ولنقد أو ابراز الجديد في البحث الذي-
 يستطيع من خاللو القيام بعممية نقد المصادر والمراجع.-
 االسناد المعرفي او التوثيقي لمعمومة فكرية أو تطبيقية.-
 االسناد في القراءة والتحميل. -

 



2 
 

I. يتعود من خاللها الطالب : التعاطي مع المراجع 
المراجع ومدى أىمية اعتمادىا في التفتيش عن المراجع الميمة، وبالتالي التفريق في أنواع  .1

 التوثيق البحثي.
 توثيق المعمومة الصحيحة المرتبطة بالموضوع الذي يوثق لو. .2
أخذ المعمومة وطريقة تدوينيا، )حجم حدود األخذ، طريقة كتابتو إن كان منقواًل حرفيًا أو  .3

عادة تنظيميا أثناء  بالمعنى، أي تدوين التعبيرات واألفكار األساسية التي سيتم إعادة صياغتيا وا 
 صياغة النص في المذكرة البحثية(

 (APAكتابة المرجع في متن النص وفي قائمة المراجع، )من خالل نظام  .4
 ربط المعمومات ذات الصمة ببعضيا في النص. .5
متناقضة ومعرفة كيفية التعاطي مع ىذا التناقض من خالل موقفو الفكري مقارنة المعمومات ال .6

 منيا. 

 

 
 
 
 

 فيم معنى االنتحال، أشكالو ومضاره في البحث. .7
 أخالقيات التوثيق، واالسناد. .8
 ما ذكر حتى اآلن يعني أن الطالب يجب أن يعتمد عمى مراجع متعددة في بحثو.  .9

 صفحات(. 11يتعدى ال الصياغة العممية لمنص المكتوب )ال  .11
 
 
 

والماستر، الطالب غير قادر معرفيًا عمى مالحظة : نحن نعرف أنو في مستوى االجازة 
المقارنة النقدية لألفكار. لكن أقمو في ىذه المرحمة نعممو كيف يقرأ التناقض ليبرزه مع اعطائو 
حق المفاضمة الذىنية لفكر عن آخر من خالل النقد، وىذا التدريب يفيده الحقًا في البحث 

 ليتعمم كيفية نقد المراجع.
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II. :أنواع المراجع 
 كتاب لكاتب واحد .1
 ابكتاب لعدة كت   .2
 ويحتوي عمى فصول لكتاب متعددين editedكتاب  .3
 لممجمة impact factorعمى ال  االطالعكمة ويمكن حأبحاث عممية منشورة في مجاالت م .4
إذا كانت تصدر عن جامعات فيي مقبولة  ذهوى ،أبحاث عممية منشورة في مجالت غير محكمة .5

 .عممياً 
 ويب صفحة اوراق بحثية مقدمة في مؤتمرات وموثقة إما في منشور يصدر عن المؤتمر او .6

webpage  تغطية نقدية تنشر في رو عبأ  journals 
 .األفالم الوثائقية التي تصدر عن مؤسسات تربوية .7
 –سيرة حياة  – visual sociology and anthropologyوغيرىا  –الصور  –االفالم  .8

 مذكرات 
 .المشورات القانونية والقوانين .9

III .:تميز المراجع 
 (الجديد منيا )الميم ىنا فيم أن األفضل ىو  –سنة اإلصدار  .1
 و عبر دار لمنشر أ المنشور شخصياً  .2
 األراء الشخصية vsمراجع عممية  ىالتي تحتوي عم .3
 -غير مقبول  Wikipedia) ؟موثوق اإلنترنت وتحديد إذا ما كانت مقبولة ومن مصدر مراجع .4

.org/ .com/ .edu/ .gov )وما داللة كل واحد . 

 

 

 
 

: ميم جدًا التنبو الى أخذ المعمومة من مجالت عممية أو أكاديمية، أو  1مالحظة 
 مراكز أبحاث، أو المواقع الحكومية، أو منظمات دولية. 

: النظر في مواقع مركز األبحاث لمعرفة عناوين أىم المواقع االلكترونية  2مالحظة 
 ذات الصمة بالمواضع البحثية التي تيم الطالب.
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 .عمييا االعتمادالمقاالت المنشورة عمى اإلنترنت ومن كاتبيا وىل ىي موثوقة ويمكن  .5
IV.  تحضير يتعود الطالب منها أيضًا :PowerPoint 

 وتسمسميا منطقيًا في العرض. اختصار المعمومات .1
 عدم وجود أخطاء لغوية .2
 امتالك ميارات التواصل. .3
 تعمم كيفية ضبط الوقت في العرض الشفيي. .4
 تعمم االجابة عن التساؤالت حول موضوعو. .5
 

V. جدول تقييم مذكرة البحث 

 كنية الطالب:                                       االسم األول:

 التاريخ:

 :                                        الفصل :                                 السنة:اسم المقرر 

 نقطة 21مالحظة : العالمة عمى 

 ال        تقييم عام لممذكرة : أقل من متوسط: نعم   

 يجب أن تكون العالمة مبررة :

 


