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:حول ماذا سنتحّدث اليوم

تحديد المصادر العلميّة للوظيفة✓

استعمال حكيم لإلنترنت✓

قراءة هادفة لمقال✓

(قائمة ثبت المراجع)تسجيل المصادر ✓
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.الكتابة تبدأ بالقراءة✓

.القراءة تبدأ بتحديد الموادّ ✓

من أجل كتابة وظيفة يتعيّن تحديد المقاالت✓

.المتناولة للموضع الذي سنكتب عنه

. مهّم استعمال مصادر صالحة✓

.(الكاتبون هم طالب ثانويّة! هذا مثال مصدر فيه إشكاليّة)

مصادر علميّةكّل وظيفة اكاديميّة تستند إلى 

. قام به باحثونبحث سابق هذه المصادر هي ناتجة عن 

فصول من كتب أو كتب كاملة،هذه يمكن أن تنَشر كمقاالت،

.أو منشورات في مواقع أكاديميّة

يعيل بلنب. د



كيف نعثُر على مصادر مالئمة؟

ة خطالمصدر الجيّد للمواد ذات العالقة هو ما يرد في اإلحاالت المرجعية في 

.التي في متناولكمالمقاالتوفي المساق
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في مكتبة الكليّة« زوم»منظومة من المفضَّل استعمال

ومقاالت في مخازن المعلوماتللبحث عن كتب في دليل المكتبة



كات بحث إضافيّة :مخازن معلومات ومحّرِّ

مخازن المعلومات في موقع المكتبة

Academic Search Premier ,ProQuest Central: مثل

. للمقاالت بالعبريّةدليل حيفاو 

ك البحث  للبحث عن مقاالتGoogle Scholar" سكوالرجوجل»محّرِّ

ك مخصَّص للبحث عن مقاالت أكاديميّة في االنترنت .  محّرِّ

وديعرض ايضا المقاالت التي تقتبس من المقال الموجسكوالرجوجل 

.ومقاالت إضافيّة حول نفس الموضوع
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https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/pages/maagarey_meida.aspx
https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/pages/maagarey_meida.aspx
http://scholar.google.co.il/schhp?hl=iw


:تمرين

أو إلى مخازن المعلومات،« زوم»ادخلوا إلى موقع المكتبة، إلى منظومة 

*:وابحثوا عن مقال في احد المواضيع التالية، بحسب اختياركم
ل األهالي في التربية✓ تدخُّ

العالقة بين األهالي والمراهقين✓

التدريس في صفوف مدَمجة✓

(  المصدراسم المقال،ة، السنة،/اسم الكاتب)ارفعوا تفاصيل المقال

ن"إلى منتدى .في موقع الورشة" تحديد مقاالت: تمرُّ

.والذي هو مطلوب لكم في الوظيفةيمكن اختيار موضوع آخر،*
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االنترنت كمصدر للكتابة األكاديميّة

. معلومات هائلةمتوفِّّر،سهولة الوصول إليه،: اإليجابيّات

جودة المعلومات ليست متجانسة، توجد أيضا معلومات مغلوطة: السلبيّات

.وركيكة
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.بفطنة وحذراالنترنت هو أداة مريحة، شريطة استعماله 

:معايير أساسيّة لفحص المواقِع
من المسؤول عن الموقع؟من الكاتِّب؟ : صالحيّة1.

ل مقاال منشورا في مجلّة  ،(لنتمطبوع أو متزامن على ا)أكاديميّةدائما نفّضِّ

.تهتّم بالمجال/ة يهتمّ /باحثمكتوب من قِّبَل 

هل ثّمة روابط وإحاالت إلى مصادر معلومات أخرى؟: الدقَّة2.

هل المعلومات تالئم المعلومات من مصادر أخرى؟

متى كتبت األمور؟: حتلنة3.

هل الحديث عن موقِّع رسمّي أو علمّي؟: الموضوعيّة4.

أو أنّه موقع تجارّي أو سياسّي؟

من المهّم أن يكون دائما تقاطع معلومات من مصدَرين على 
!األقلّ 
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كيف نستخلص منها المعلومات التي تهّمنا؟. وجدنا مصادر مستحقَّة

–بكلمات أخرى

كيف نقرأ مقاال؟
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.لذا فإّن المقال هو كجزء من محادثةالعلم هو مبحث متواصل؛

المقال هو سؤال يطَرح حول معرفة موجودة، أو إجابة عن سؤال طرح سابقا،

.أو مناقشة معرفة موجودة، يعني إجابة جديدة لنفس السؤال

،أو األسئلة التي يعرضها المقالما هو السؤال أثناء قراءة المقال نبحث عن 

المقتَرَحة لهذه األسئلةما هي األجوبة 

.  وما العالقة بينها وبين مقاالت أخرى في نفس الموضوع
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الوظيفة األكاديميّة ليست تلخيصا لمقال أو مقاالت عّدة، وإنّما

ف . هي نقاش معلَّل ومعتَمد في موضوع محدَّد ومعرَّ

ص مقاالت"لذا ال  .المعلومات المطلوبة لناوإنّما نبحث فيها عن " نلّخِّ
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يعيل بلنب. د

:المعلومات الخارجيّةقبل القراءة ننتبه إلى 

ما هو الموضوع؟ ما المؤكَّد عليه األساسّي؟–العنوان

.  هما مصدران معتَمداناسم المؤلِّف والمنّصة 

.  حتلنة–التاريخ

(.  ّماومه" كالسيكيّا"غير أّن مقاال منذ فترة طويلة قد يكون)

.  األمور المركزيّة التي يشتغل عليها المقال–الملخَّص

ة،هو مصدر ذو صالحيّ ة/تعتمد الكاتب/عالَم يعتمد–قائمة ثبت المراجع

.  ةانتساب إلى تيّار نظرّي، واقتراحات الستمرار الدراس
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العنوان

اسم الكاتب

خوالتاريالمنّصة 

ملخَّص

ة افتتاحي

المقال 

نفسه
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بات المقال :المقال النظريّ -مرّكِّ

.  اسم الكاتب، المنّصة، التّاريخ: معلومات خارجيّة✓

العنوان✓

ملخَّص✓

مة/مدخل✓ (عرض األبحاث الموجودةسؤال البحث، االّدعاء،خلفيّة،)مقّدِّ

(نقاشتأسيس،اّدعاءات،)متن المقال ✓

إجمال✓

(ببليوغرافية)قائمة المصادر✓
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بات المقال :مقال كمّي أو كيفيّ -مرّكِّ

. التّاريخاسم الكاتب، المنّصة،: معلومات خارجيّة✓

العنوان✓

ملخَّص✓

مة/مدخل✓ افتراض ،سؤال البحثعرض األدبيّات البحثيّة،خلفيّة،)مقّدِّ

(البحث

(إعداد النتائج، نقاشنتائج،طُرق،)متن المقال ✓

إجمال✓

(ببليوغرافية)قائمة المصادر✓



كيف نقرأ مقاال؟

وال في أّي حال من األحوال

!!!ال ينسخون فقرات كاملة او أنصاف صفحات كما هي

لماذا؟

.  بشكل عاّم، فإّن الفقرة هي جزء من اّدعاء مطّول ومفصَّل1.

.النسخ يخرجها عن سياقها، وهي تحتوي على تفاصيل زائدة

جّرد مغالطات ومتناقضات،نتيجة ذلك أنّه من الممكن أن يقع ما يشتمل على2.

.تفاصيل يستغنى عنها

بت حتّى وإن كانت هناك إحالة إلى ثالنسخ الموسَّع ممنوع ويعتبر غّشا، 3.

يعيل بلنب. د.المراجع



(.ما عدا األمثلة والشروحات)ضعوا عنوانا لكّل فقرة : قراءة فاعلة
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ملة كتبت كّل ج(. أو على األقّل عدم االكتفاء بوضع العالماتليس مفضَّال اعتماد وضع عالمات 

.اتفي سياقها والتعّرج فيما بين ما هو موضوع بعالمات يمكن أن يؤّدي إلى مغالط



(.ما عدا األمثلة والشروحات)ضعوا عنوانا لكّل فقرة : قراءة فاعلة

.ثوضع عنوان وكتابة مالحظ يتطلّب منكم التفكير والفهم لما يدور حوله الحدي

. هذه قراءة أكثر فاعلة من مجّرد إشارة؛ وهكذا تفهمون أكثر وتتذّكرون أكثر
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ماذا نفعل عندما يكون إعدادات إحصائيّة؟
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ماذا نفعل عندما يكون إعدادات إحصائيّة؟

نقاش النتائجلحاجاتنا نستطيع بشكل عاّم فهم

.حتى بال معرفة باإلحصاء



كيف نقرأ مقاال؟

ر، التّاريخ/اسم الكاتب)نسّجل المعلومات الخارجيّة. 1 (.ة، أين نُشِّ

من أجل فهم حول ماذا يدور المقالنقرأ قراءة أوليّة، سريعة،. 2

.  نقرأه–ملخَّصإذا كان هناك . بشكل عامّ 

(.اإلجمالفي )وما هي االستنتاجات( المدخلفي )نفحص ما هو سؤال البحث . 3

د . 4 .  االّدعاء المركزّي في كّل فقرةنقرأ المقال ونحّدِّ

في الهامش،مالحظة قصيرة أو نكتب نضع عالمة تحت جملة أو كلمة مفتاحيّة،

. للفقرةعنوانااو نكتب 

. أمثلة، شروحات، وتفاصيل صغيرةال نعلِّّم . 5

! فقرات كاملةال نعلِّّم 
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كيف نقرأ مقاال؟

هممن أجل فتمّرون مّرة أخرى على المالحظات والعناوين التي وضعتموها،. 6

هل فهمتم االّدعاءات؟. المرحليّة العاّمة لالّدعاء

.تكتبون ألنفسكم ما فهمتمهل االّدعاء المركزّي واضح؟

.  ذا عالقة بالموضوع الذي اخترتموهتعلّمون من المعلومات ما هو . 7

.موضوعإذا كان ليس كّل المقال ذا عالقة بال" تلخيص المقال«ليس مفّضال . 8

. ينبغي اإلجابة عنهالذي فقط ما يتطّرق إلى السؤال اختاروا من المقال 
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ن حول قراءة مقال :تمرُّ

וכץ  גילורإعداد" كالكّل أو مع الكّل؟"افتحوا المقال 1.

.اقرأوا ملخَّص المقال. الموجود في موقع الورشة

.  جديدWORDافتحوا ملّف 2.

(.اسم المقال، المصدرأسماء المؤلِّّفين، الّسنة،)المعلومات الخارجيّة اكتبوا 3.

الفقرات األولى للمقال6-اكتبوا عناوين أو مالحظات ل4.

(.  ال تشمل الملخَّصالصفحات األولى،3)

وح في موقع الورشة، وأضيفوا إلى الل" قراءة مقال"ادخلوا إلى اللوح التشاركّي 5.

.واحدا من العناوين التي وضعتموها
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هل كّل المعلومات المطلوبة متوفِّّرة لدّي؟

بة؟هل كّل المعلومات المتوفِّّرة لدّي هي فعال مطلو

تابة–إذا كان نعم .باإلمكان بدء الكِّ

:قبل االستمرار نتوقّف للفحص
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(:ببليوغرافية)قائمة المصادر

.*الّتي استعملتموهاكّل المصادر أرفقوا إلى الوظيفة ✓

ةأحيلوا إلى المصدر الذي استعملتموه في مالحظة هامشيّ في متن الوظيفة،✓

(.  129, 2014כהן )أو بين هاللين 

متوفِّّرة لكم معروضة تتناول كتابة الببليوغرافية✓

.في موقع التدريس والتعلُّم

.  موقع المكتبةللحصول على معلومات إضافيّة ادخلوا إلى ✓

في الوقت الذي تبحثون فيه عن مفّضل جدًّا كتابة إحاالت ببليوغرافيّة* 

ذ المقالمقاالت، .ينبغي أاّل تنسوا من أين أخِّ
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:تذكير

األخالق األكاديميّة

وفي قائمة إلى كّل مصدر تستندون إليه، في متن الوظيفة( كتابة إحالة)اإلحالةإلزاميّ 

. سواء أاقتبستم بدقّة أو صغتم من جديد بكلماتكمالمصادر،

لى المحافظة عخاللكّل استعمال لنّص كتبه شخص أو آخر لجزء منه يجب أن يتمّ 

.  غّش واحتيالالمساس بحقوق المؤلِّّفين هو مخالفة لقوانين دولة إسرائيل،. حقوق المؤلِّف

ذكر سة، للنصوص المقتبوضع عالمة واضحة كيف يمكن الحفاظ على القوانين؟ بواسطة 

. اسم الكاتب واإلحالة إلى المصدر

نسخ قطعة من نص بدون وضع عالمة، وكذلك صياغته من جديد بكلماتكم

.  "(غشّ )"مخالفة أكاديميّةدون ذكر أّن الفكرة مأخوذة من مصدر موجود، هو
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!بالّنجاح في كّل المهامّ 


