د .يعيل بلنب

حول ماذا سنتح ّدث اليوم:
✓ تحديد المصادر العلميّة للوظيفة

✓ استعمال حكيم لإلنترنت
✓ قراءة هادفة لمقال
✓ تسجيل المصادر (قائمة ثبت المراجع)
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ك ّل وظيفة اكاديميّة تستند إلى مصادر علميّة
هذه المصادر هي ناتجة عن بحث سابق قام به باحثون.
هذه يمكن أن تنشَر كمقاالت ،فصول من كتب أو كتب كاملة،
أو منشورات في مواقع أكاديميّة.
✓ الكتابة تبدأ بالقراءة.
✓ القراءة تبدأ بتحديد الموا ّد.

✓ من أجل كتابة وظيفة يتعيّن تحديد المقاالت
المتناولة للموضع الذي سنكتب عنه.
✓ مه ّم استعمال مصادر صالحة.

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

د .يعيل بلنب

كيف نعثُر على مصادر مالئمة؟

المصدر الجيّد للمواد ذات العالقة هو ما يرد في اإلحاالت المرجعية في خطة
المساق وفي المقاالت التي في متناولكم.
ضل استعمال منظومة «زوم» في مكتبة الكليّة
من المف َّ
للبحث عن كتب في دليل المكتبة ومقاالت في مخازن المعلومات

د .يعيل بلنب

ومحركات بحث إضافيّة:
مخازن معلومات
ِّ ّ
مخازن المعلومات في موقع المكتبة
مثلProQuest Central , Academic Search Premier :
و دليل حيفا للمقاالت بالعبريّة.
محرك البحث «جوجل سكوالر"  Google Scholarللبحث عن مقاالت
ِّ ّ
صص للبحث عن مقاالت أكاديميّة في االنترنت.
محرك مخ َّ
ِّ ّ
جوجل سكوالر يعرض ايضا المقاالت التي تقتبس من المقال الموجود
ومقاالت إضافيّة حول نفس الموضوع.
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تمرين:
ادخلوا إلى موقع المكتبة ،إلى منظومة «زوم» أو إلى مخازن المعلومات،
وابحثوا عن مقال في احد المواضيع التالية ،بحسب اختياركم*:
✓

تد ُّخل األهالي في التربية

✓

العالقة بين األهالي والمراهقين

✓

التدريس في صفوف مد َمجة

ارفعوا تفاصيل المقال (اسم الكاتب/ة ،السنة ،اسم المقال ،المصدر)
تمرن :تحديد مقاالت" في موقع الورشة.
إلى منتدى " ُّ
* يمكن اختيار موضوع آخر ،والذي هو مطلوب لكم في الوظيفة.
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االنترنت كمصدر للكتابة األكاديميّة
اإليجابيّات :سهولة الوصول إليه ،متو ِّفّر ،معلومات هائلة.
السلبيّات :جودة المعلومات ليست متجانسة ،توجد أيضا معلومات مغلوطة

وركيكة.
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االنترنت هو أداة مريحة ،شريطة استعماله بفطنة وحذر.

معايير أساسيّة لفحص الموا ِقع:
 .1صالحيّة :من الكاتِّب؟ من المسؤول عن الموقع؟
ضل مقاال منشورا في مجلّة أكاديميّة (مطبوع أو متزامن على النت)،
دائما نف ِّ ّ
مكتوب من قِّبَل باحث/ة يهت ّم/تهت ّم بالمجال.
 .2الدقَّة :هل ث ّمة روابط وإحاالت إلى مصادر معلومات أخرى؟
هل المعلومات تالئم المعلومات من مصادر أخرى؟
 .3حتلنة :متى كتبت األمور؟
ي؟
ي أو علم ّ
 .4الموضوعيّة :هل الحديث عن مو ِّقع رسم ّ
ي؟
أو أنّه موقع تجار ّ
ي أو سياس ّ

مصدرين على
من المه ّم أن يكون دائما تقاطع معلومات من
َ
األق ّل!
د .يعيل بلنب

وجدنا مصادر مستحقَّة .كيف نستخلص منها المعلومات التي ته ّمنا؟
بكلمات أخرى–

كيف نقرأ مقاال؟
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العلم هو مبحث متواصل؛ لذا ّ
فإن المقال هو كجزء من محادثة.

يطرح حول معرفة موجودة ،أو إجابة عن سؤال طرح سابقا،
المقال هو سؤال َ
أو مناقشة معرفة موجودة ،يعني إجابة جديدة لنفس السؤال.
أثناء قراءة المقال نبحث عن ما هو السؤال أو األسئلة التي يعرضها المقال،
المقتر َحة لهذه األسئلة
ما هي األجوبة
َ
وما العالقة بينها وبين مقاالت أخرى في نفس الموضوع.
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الوظيفة األكاديميّة ليست تلخيصا لمقال أو مقاالت ع ّدة ،وإنّما
ومعرف.
هي نقاش معلَّل ومعت َمد في موضوع محدَّد
َّ
لذا ال "نل ِّ ّخص مقاالت" وإنّما نبحث فيها عن المعلومات المطلوبة لنا.
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قبل القراءة ننتبه إلى المعلومات الخارجيّة:
ي؟
العنوان – ما هو الموضوع؟ ما المؤ َّكد عليه األساس ّ
صة هما مصدران معت َمدان.
اسم المؤ ِلّف والمن ّ
التاريخ – حتلنة.

(غير ّ
أن مقاال منذ فترة طويلة قد يكون"كالسيكيّا" ومه ّما).
المل َّخص – األمور المركزيّة التي يشتغل عليها المقال.

عالم يعتمد/تعتمد الكاتب/ة هو مصدر ذو صالحيّة،
قائمة ثبت المراجع –
َ
ي ،واقتراحات الستمرار الدراسة.
انتساب إلى تيّار نظر ّ
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صة والتاريخ
المن ّ
اسم الكاتب
العنوان

مل َّخص

افتتاحية
المقال
نفسه
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ي:
مر ِّ ّكبات المقال-المقال النظر ّ
صة ،التّاريخ.
✓ معلومات خارجيّة :اسم الكاتب ،المن ّ
✓ العنوان
✓ مل َّخص
✓ مدخل/مق ّدِّمة (خلفيّة ،سؤال البحث ،اال ّدعاء ،عرض األبحاث الموجودة)

✓ متن المقال (ا ّدعاءات ،تأسيس ،نقاش)
✓ إجمال
✓ قائمة المصادر (ببليوغرافية)
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ي:
ي أو كيف ّ
مر ِّ ّكبات المقال-مقال كم ّ
صة ،التّاريخ.
✓ معلومات خارجيّة :اسم الكاتب ،المن ّ
✓ العنوان
✓ مل َّخص
✓ مدخل/مق ّدِّمة (خلفيّة ،عرض األدبيّات البحثيّة ،سؤال البحث ،افتراض
البحث)
طرق ،نتائج ،إعداد النتائج ،نقاش)
✓ متن المقال ( ُ
✓ إجمال

✓ قائمة المصادر(ببليوغرافية)
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كيف نقرأ مقاال؟
أي حال من األحوال
وال في ّ

ال ينسخون فقرات كاملة او أنصاف صفحات كما هي!!!
لماذا؟
 .1بشكل عا ّمّ ،
صل.
فإن الفقرة هي جزء من ا ّدعاء
مطول ومف َّ
ّ
النسخ يخرجها عن سياقها ،وهي تحتوي على تفاصيل زائدة.

جرد
 .2نتيجة ذلك أنّه من الممكن أن يقع ما يشتمل على تناقضات ،مغالطات وم ّ
تفاصيل يستغنى عنها.

سع ممنوع ويعتبر غ ّ
شا ،حتّى وإن كانت هناك إحالة إلى ثبت
 .3النسخ المو َّ
المراجع.

د .يعيل بلنب

قراءة فاعلة :ضعوا عنوانا لك ّل فقرة (ما عدا األمثلة والشروحات).
ضال اعتماد وضع عالمات أو على األق ّل عدم االكتفاء بوضع العالمات) .ك ّل جملة كتبت
ليس مف َّ
والتعرج فيما بين ما هو موضوع بعالمات يمكن أن يؤ ّدي إلى مغالطات.
في سياقها
ّ
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قراءة فاعلة :ضعوا عنوانا لك ّل فقرة (ما عدا األمثلة والشروحات).
وضع عنوان وكتابة مالحظ يتطلّب منكم التفكير والفهم لما يدور حوله الحديث.
مجرد إشارة؛ وهكذا تفهمون أكثر وتتذ ّكرون أكثر.
هذه قراءة أكثر فاعلة من
ّ
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ماذا نفعل عندما يكون إعدادات إحصائيّة؟
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ماذا نفعل عندما يكون إعدادات إحصائيّة؟
لحاجاتنا نستطيع بشكل عا ّم فهم نقاش النتائج
حتى بال معرفة باإلحصاء.
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كيف نقرأ مقاال؟
 .1نس ّجل المعلومات الخارجيّة (اسم الكاتب/ة ،أين نُ ِّشر ،التّاريخ).
 .2نقرأ قراءة أوليّة ،سريعة ،من أجل فهم حول ماذا يدور المقال
بشكل عا ّم .إذا كان هناك مل َّخص – نقرأه.
 .3نفحص ما هو سؤال البحث (في المدخل) وما هي االستنتاجات(في اإلجمال).
المركزي في ك ّل فقرة.
 .4نقرأ المقال ونح ّدِّد االدّعاء
ّ
نضع عالمة تحت جملة أو كلمة مفتاحيّة ،أو نكتب مالحظة قصيرة في الهامش،
او نكتب عنوانا للفقرة.

نعلّم أمثلة ،شروحات ،وتفاصيل صغيرة.
 .5ال ِّ
نعلّم فقرات كاملة!
ال ِّ
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كيف نقرأ مقاال؟
مرة أخرى على المالحظات والعناوين التي وضعتموها ،من أجل فهم
تمرون ّ
ّ .6
المرحليّة العا ّمة لالدّعاء .هل فهمتم اال ّدعاءات؟
ي واضح؟ تكتبون ألنفسكم ما فهمتم.
هل اال ّدعاء المركز ّ
 .7تعلّمون من المعلومات ما هو ذا عالقة بالموضوع الذي اخترتموه.
ضال »تلخيص المقال" إذا كان ليس ك ّل المقال ذا عالقة بالموضوع.
 .8ليس مف ّ
يتطرق إلى السؤال الذي ينبغي اإلجابة عنه.
اختاروا من المقال فقط ما
ّ
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تمرن حول قراءة مقال:
ُّ
 .1افتحوا المقال "كالك ّل أو مع الك ّل؟" إعداد גילור וכץ
الموجود في موقع الورشة .اقرأوا مل َّخص المقال.
ملف  WORDجديد.
 .2افتحوا ّ

 .3اكتبوا المعلومات الخارجيّة (أسماء
سنة ،اسم المقال ،المصدر).
المؤلّفين ،ال ّ
ِّ
 .4اكتبوا عناوين أو مالحظات ل 6-الفقرات األولى للمقال

( 3الصفحات األولى ،ال تشمل المل َّخص).
ي "قراءة مقال" في موقع الورشة ،وأضيفوا إلى اللوح
 .5ادخلوا إلى اللوح التشارك ّ
واحدا من العناوين التي وضعتموها.
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قبل االستمرار نتوقّف للفحص:

ي؟
هل ك ّل المعلومات المطلوبة متو ِّفّرة لد ّ

ي هي فعال مطلوبة؟
هل ك ّل المعلومات المتو ِّفّرة لد ّ
إذا كان نعم– باإلمكان بدء ال ِّكتابة.
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قائمة المصادر(ببليوغرافية):
✓ أرفقوا إلى الوظيفة ك ّل المصادر الّتي استعملتموها*.
✓ في متن الوظيفة ،أحيلوا إلى المصدر الذي استعملتموه في مالحظة هامشيّة
أو بين هاللين (כהן .)129 ,2014
✓ متو ِّفّرة لكم معروضة تتناول كتابة الببليوغرافية
في موقع التدريس والتعلُّم.
✓ للحصول على معلومات إضافيّة ادخلوا إلى موقع المكتبة.

ضل جدًّا كتابة إحاالت ببليوغرافيّة في الوقت الذي تبحثون فيه عن
* مف ّ
أخذ المقال.
مقاالت ،ينبغي ّأال تنسوا من أين ِّ
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تذكير:

األخالق األكاديميّة
ي اإلحالة (كتابة إحالة) إلى ك ّل مصدر تستندون إليه ،في متن الوظيفة وفي قائمة
إلزام ّ
المصادر ،سواء أاقتبستم بدقّة أو صغتم من جديد بكلماتكم.
لنص كتبه شخص أو آخر لجزء منه يجب أن يت ّم خالل المحافظة على
ك ّل استعمال
ّ
غش واحتيال.
حقوق المؤ ِلّف .المساس بحقوق
ِّ
المؤلّفين هو مخالفة لقوانين دولة إسرائيلّ ،
كيف يمكن الحفاظ على القوانين؟ بواسطة وضع عالمة واضحة للنصوص المقتبسة ،ذكر
اسم الكاتب واإلحالة إلى المصدر.
نسخ قطعة من نص بدون وضع عالمة ،وكذلك صياغته من جديد بكلماتكم
دون ذكر ّ
غش").
أن الفكرة مأخوذة من مصدر موجود ،هو مخالفة أكاديميّة (" ّ
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بال ّنجاح في ك ّل المهامّ!

