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2015دةسمرب 29: املكتبة الوطنية اجلزاررةة 

إعداد،(دكتوراهوماسرتليسانس،)أطوارهخمتلفيفواجلامعي،التعليميتطلب
أوراهنةضاايقمهمة،مواضيعيفالبحثبغرضأطروحاتومذكراتللرتبص،تقارير

تشكلالالاألعمهذهأنشكالو.للمواضيعاملستقبليةالرؤىوالتحدايتلدراسة
حصيلةأيضامتثلإمناوأخرى،مرحلةإىلتعليميةمرحلةمنلالنتقالوسيلةفقط

.خاصةصورةباجلددللطلبةوعامة،بصورةالعلميللبحثمضافةقيمةذاتعلمية
واولةاملتداملنهجيةاألسسمنمجلةعلىاألعمالهذهإعدادعمليةترتكزو
لضمانإتقاهناثالباحأوالطالبعلىجيباليتوالباحثني،طرفمنعليهااملتفق
منخاليةلميةعبطريقةوبساطةبسهولة،املدروساملوضوعحيثياتخمتلفعرض

:متثلهناكو الطلبة؛طرفمنالعلميالبحثمنهجيةإتقانفانوعليه،.األخطاء

أةن تكمن األمهية ؟: منهجية إعداد املذكرات و االطروحات

اخنفاضتعينيةاملنهجاألخطاءكثرةأنحيثللطلبة؛املمنوحةالعالمةعلىالتأثري
علىهانعكاسلذلكو.الطالبلعملاملقيمةاللجنةطرفمناملمنوحةالعالمة
علىسلباذلكيؤثرقدممااالخنفاض،حنوبدورهيتجهالذيللطلبةالعاماملعدل

.العلياالدراساتإكماليففرصتهم

إلعدادملخصصةاالفرتةوالعلميالبحثمنهجيةيفالتكوينكفايةعدمبسبب
مناإعدادهمتأخرىمذكراتمنجزءنقلإىلالطلبةبعضيلجامذكراهتم؛

يفوع،املواضينفستتناولأخرى،مناطقأوجامعاتإىلمنتمنيطلبةطرف
بعنياألخذدونشخصيعملكأهناونفسهاهياعتمادهااحلاالتبعض

.أخالقيغريوقانوينغرييعتربالفعلهذاأناالعتبار

فيها؛يقعونليتااألخطاءتصحيحوهلماملنهجيةتوضيحوالطلبةأتطريصعوبة

الدكتوراه؛لطلبةابلنسبةخاصةاملؤمتراتوامللتقياتيفاملشاركةصعوبة

اعتبارعلىاصةخبصورةالدوليةوعامة،بصورةالوطنيةاجملالتيفالنشرصعوبة
صدىمدىعلىسيؤثراألخرىالدوليفاملستخدمةاملنهجيةإتقانعدمأن

مدىعلىايلابلتواخلارجيابلعاملاحتكاكهمدىالباحث،يعدهااليتالبحوث
.املعرفيةثقافتهولديهالعلميةاملكتسباتتنوع

مذكراهتميفمنةاملتضاألخطاءبتصحيحالطلبةالتزاملعدمنتيجةاألخطاءتوارث
وآخرينلبةططرفمناستخدامهايتمقدابلتايلومناقشتها،بعدأطروحاهتمو

.آلخرطالبمنتوارثهاواألخطاءنفسيفالوقوعابلتايل

لم الدرجة األوىل يف س
البحث العلمي

صحة النتارج من صحة املنهجية

دةد قاعدة معرفية تسمح للطالب بتح
املناهج و األساليب املناسبة ملوضوع 

البحث

ول االعتماد على املعلومات املوثقة ح
املراجع املستخدمة للحصول على 
ةتفاصيل أكثر عن الفكرة املطروح

:لغة مشرتكة بني الباحثني
ني سهولة االستفادة من أعمال الباحث

اآلخرين؛
روحة سهولة فهم اآلخرين لألفكار املط

.من طرف الطالب

عدم إتقان منهجية إعداد املذكرات و االطروحات

نقارص  و  أخطاء يف املذكرات و االطروحات

الطوةلوالقصريعلى املدى سلبيةانعكاسات 

 ملنهجية إعداد اليت تعيق إتقان الطلبة و الباحثنياإلشكاالت ما هي 
املذكرات و االطروحات ؟

عوامل مرتبطة ابلطلبة1.

ضعف االهتمام مبقياس املنهجية؛
التغيب عن احملاضرات؛
ضعف االستيعاب أو الفهم بطريقة خاطئة؛
عدم القدرة على توظيف املكتسبات؛
عدم القدرة على التحكم يف عنصر الوقت؛
عدم إتقان أدوات حترير املذكرات(Word ،Excelبرامج التحليالت اإلحصائية ،).

بة عوامل خترج عن حتكم الطل.  2

كثافة املقرر الدراسي؛
عدم كفاةة احلجم الساعي.

زايدة عدد الطلبة الوافدةن إىل اجلامعة كل سنة؛
ارتفاع معدالت النجاح.

آجال حمددة إلةداع املذكرات؛
االرتباك و فقدان الرتكيز.

تزامن فرتة إعداد 
املذكرات مع فرتات 
الدراسة و االمتحاانن

ضعف املتابعة و 
التأطري

ضعف التكوةن

عتمدة يف اقتصار تكوةن الطلبة على منهجية البحث امل
(.عربية أو فرنسية)لغة التلقني 

اختالف املنهجية 
ابختالف اللغة

نقص اإلحصاريات؛
السرةة املهنية.

ل نقص املعلومات حو 
موضوع الدراسة

اآلاثر النامجة عن عدم إتقان منهجية إعداد املذكرات            
و االطروحات اجلامعية يف اجلزارر

على املدى القصري

على املدى القصري

أةن ةكمن احلل؟

س ضرورة مناقشة مذكرات الليسان
إدراك يف مجيع التخصصات بغرض
 إعداد الطلبة لألخطاء وجتنبها يف

وراهمذكرة املاسرت و أطروحة الدكت

فرض رقابة على املذكرات
تأكد اليت متت مناقشتها لل

من تصحيح األخطاء اليت
تتضمنها

ختصيص الوقت الكايف 
لألنشطة التطبيقية حول 
منهجية البحث العلمي

حتسني نسبة 
ة التأطري مع برجم

أوقات خمصصة 
ملتابعة أعمال 

الطلبة

وضع حجم 
ساعي ةتناسب
مع طبيعة 

مقياس منهجية 
البحث العلمي


