الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــــــــي
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقــــــــي
كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة

التحليل الببليوغرافي وكتابة رسالة أو
مذكرة
Analyse bibliographique et rédaction d’une thèse ou
mémoire

إعداد /أ.د.زلـقـــي عمـــــار
مطبوعة محاضرات موجهة لطلبة
الماستر في
 الكيمياء الحيوية التطبيقية البيوتكنولوجيا النباتية المكروبيولوجيا التطبيقية بيولوجيا وفسيولوجيا الحيوان بيئة ومحيط2018
تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

تأتي مساهمتي هذه في إعداد هذه المطبوعة -التحليل
الببليوغرافي وكتابة رسالة أو مذكرة  -لطل ب الماستر محاولة
متواضعة لتوضيح طريقة انجاز مذكرة علمية معتمدا في ذلك على
قراءة واسعة للعديد من المراجع باللغة العربية ،النجليزية
والفرنسية ،وايمانا منا بأن أي حرف عربي يضاف للمكتبة يكون
بمثابة اعتزاز لنا لهذا دأبنا على هذا النهج باضافة هذه المطبوعة
وهي الثانية موجهة لطلبة الماستر في التخصصات  :الكيمياء
الحيوية التطبيقية -البيوتكنولوجيا النباتية -المكروبيولوجيا التطبيقية-
بيولوجيا وفسيولوجيا الحيوان -بيئة ومحيط

البحث:

إن البحث هو المحاولة و السعي لكتشاف المعرفة و تنميتهــا و فحصــها
و تحقيقها بتقص دقيق و نقد عميق ) مناقشة النتائــج( ثــم عرضــها عرضــا
مكتمل بذكاء و حرص و إدراك.
فالبحث إذا هو طلب الحقيقة و تقصيها و نشرها وفق طريقة يسير عليهــا
الباحث ليصل إلى الغاية من موضوع بحثه .و عادة يسعى الباحث لتحقيق
إما شيئا جديــدا )إبــداع( أو إيضــاح أمــر غــامض أو اختصــار و تنظيــم عمل
موسعا ) درس سابقا ( أو ممكن تصحيح دراسة ناقصة و تثمينها بإضافة
معينة .

البحث
عنوان
وهو التسمية المختارة للبحث  ،والتي تعبر عن موضوعه ،والعنوان هو
مطلع البحث وهو الذي يبين حدود الموضوع ويعكس جوهره لهنه سيكون
بالتأثكيد الجزء الثكثر قراءة حيث أن العنوان الجيد يعطي أفضل النظرة عن جوهر البحث.
ويشترط في العنوان ما يلي :
.1

أن يصاغ في صورة جملة تقريرية وليس في صيغة

.2

استفهامية – صيغة سؤال
أن يكون بأقل قدر من الكلمات غير مقزم ول ممل

.3
.4

أن يكون شامل و ذو دللة علمية
أن يكون مثير ا للنتباه ،لكي يجذ ب الناس إلى قراءة البحث

.5
.6

والستفادة منه
ل يمكن استخدام التختصارات
تجنب الكلمات غير الضرورية مثل المساهمة في  ....محاولة دراسة ....إمكاهنية،.....

الباحث
هـــو الشـــخص الـــذي يقـــوم بـــالبحث إذ يجـــب أن تتـــوافر فيـــه
الستعدادات الفطريــة و النفســية بالضــافة إلــى الكفــاءة العلميــة
المكتسبة لتؤهله للقيام ببحث علمي و التزود مــن المعــارف بقــدر
كــافي .وعليــه فــان تكــوين شخصــيته العلميــة ترجــع إلــى التاهيــل
العلمي المسبق ومدى تزوده من المعارف ،فالباحث هــو مــن لــه
القدرة على تنظيم المعلومات التي يريد نقلها إلى القــارئ تنظيمــا
منطقيا له معناه و مدلوله مرتبا أفكاره ترتيبا تسلسليا في أسلو ب
علمي متين متناسق بعيدا عن الغموض يمكنه فعل من وضع خطة
علمية مناسبة لبحثه.

صفات الباحث :


الموهبة

أن تكون لديه القدرة على التفكير والتحليل والستنتاج العقلي
بطريقة علمية منظمة



الكفاءة في العلم وسعة المعرفة

الموهبة وحدها ل تكفي فلبد أن يكون الباحث على معرفة علمية
كافية بموضوع البحث  ،ولهذا يجب عليه أن يلم بكل المراجع
العلمية التي تصب مباشرة بموضوع البحث وكذلك الموضوعات
ذات الصلة.

 المانة العلمية
يجب أن يتحلى الباحث بالمانة العلمية لن البحث العلمي أمانة
ومسؤولية يتحملها الباحث ،وتقتضي المانة العلمية أن يقوم
الباحث بعرض الحقيقة التي يتوصل إليها كما هي دون تشويه أو
تحريف أو انتقاص منها  .كما أن من أولويات المانة أن يشير
الباحث بدقة إلى المراجع التي استفاد منها وأن ينسب الراء إلى
أصحابها والمعلومات والفكار إلى أهلها وذلك بالشارة إلى
المراجع التي أخذ منها  ،وهذا يعكس احترام الباحث لنفسه
واحترامه للقارئ.
 الرغبة
الرغبــة فــي البحــث و الحصــول علــى نتائــج كــبيرة جــدا.و تحقيــق
الهداف المنشودة



اللخل:ص :و هــو روح العمــل العلمــي,و صــفة ضــرورية يتــوجب علــى

الباحث أن يتحلى بها حيث له القوة الدافعة للبحــث تجعلــه يقــدم كــل مــا
يملك في سبيل إنجاز موضوعه.


الصبر  :و هو من أهم الصــفات الــواجب توفرهــا فــي البــاحث لن كــل

بحــث لــه مشــكلته و متــاعبه و علــى البــاحث أن يتعــود علــى كــل هــذه
المتاعب حتى يصير الصبر طبعا لشخصيته.
ويتولد لديه ما يسمى بطول النفس و بذلك يجعل البحث شـغله الشـاغل
في جميع الوقات و بذلك يمكنه اكتشــاف جــوانب غامضــة أو ناقصــة لــم
يكن يراها في بداية بحثه.



التأني :و هو من صفات الباحث الرئيسية لن إصدار النتائج بســرعة و

دون تقص قد توقع الباحث في تناقضات و أخطاء و عليه ل بد من التــأني
لتأسيس الحكام وتقديرها بشكل صحيح.
 التواضع
وهي من الصفات الركيزة التي يجمل بالباحث التحلــي بهــا ،والــتي
تنأى به عن الغرور ومدح النفس ووصف آرائه بأنها عيــن الصــوا ب،
لذلك يجب ان يتحلى بما يسمى المرونة الفكرية التي تجعله يقــدر
أعمال الخرين دون استصغار أو تحامل وأن يهذ ب تعــابيره بشــكل

يليق بمقامه خاصة في حالة حصــوله علــى نتائــج غيــر مســبوقة أو
اكتشاف الجديد.

الرشراف العلمي:
إن صـلة الســتاذ المشـرف بالطــالب صــلة وطيـدة جــدا ،يتخللهــا الجــد و
الحزم و التقدير و الحترام
واللطــف والحــوار المتبــادل المــدعم بالتشــجيع و عــدم تثــبيط الهمــة أو
الستهزاء به خاصــة فــي البدايــة ،و المشــرف الــذي يتمتــع بــروح علميــة
صادقة و أخلقية يغدو مثال يحتدى به كل الطل ب و موضع ثقة لديهم كما
تتطلب هذه المهمة اللتزام بالوقت من الطرفين.
و يضــطلع بمهمــة الشــراف العلمــي عــادة أســاتذة متخصصــون ،و لهــم
ممارسة معتبرة في مجال البحث العلمي و بالتــالي تتـوجب درجـة معينـة
من الكفاءة في التوجيه و الشــراف و اختيــار المواضــيع و نقــل الخــبرات
العلمية المتقدمة للجيال الناشئة و السعي دائما في البحث عن الجديد.
و نتيجة العلقة الطيبة التي تنشأ بيــن الســاتذة المشــرف و الطــالب قــد
تسمح مؤهلت الطالب أحيانا باقتراح موضوع بحثــه و ذلــك بالتشــاور مــع
الستاذ المشرف ،و رغم أن المشــرف مســؤول إلــى حــد مـا عــن بحــث
الطالب إل أن هذا الخير مسؤول عن إخفاق أو نجاح بحثه .

رغم أن البحث العلمي التطبيقي يتوجب خبرة الستاذ المشرف و المخبر
بإمكانياته
الختيار موضوع البحث:
إن اختيار موضوع البحث بالرغم من أنه مــن أصــعب خطــوات البحــث
حيث يستغرق فيه الستاذ زمنا في انتقائه وجهدا كــبيرا فــي الطلع علــى
ما يحيط به و عما إذا كان هذا الموضوع جديد يستحق البحث فيه أو قديم
يستحق إظهاره بصورة أخرى أو إضافة شيئا مــا لهــذا البحــث  ,و إذا كــان
البحث من اقـتراح الســتاذ المشـرف فبإمكـان الطـالب اقـتراح أفكـار أو
خطــوات أو تجــار ب مــن انجــازه و يعتمــد ذلــك علــى الحــوار و القنــاع و
المكانيات مع الســتاذ المشــرف فــي بعــض الحــالت نجــد بعــض الطلبــة
المتميزين هم من يقترحوا أبحاثهم و هنــا تبقــى حــدود الســتاذ المشــرف
تتمثل في توجيه الطــالب توجيهــا ســليما و تقييــده بالمكانيــات المخبريــة
المتاحة و من خلل موضوع البحث تتحدد خطواته و يتحدد العنوان بشكل
دقيق.

معايير الختيار موضوع البحث:
هنالك مجموعة معايير يجب أن يراعيها الباحث حال اختيار موضوع

البحث منها :



صلحية الموضوع للبحث.

أي مدى قدرة البحث في الموضوع على تحقيق فائدة علمية
واقتصادية.


حداثة الموضوع .

يجب أن يكون موضوع البحث جديدا ،أو على القل هناك إضافة
حقيقية نلتمسها من هذا البحث.


تحديد موضوع البحث.

يجب على الباحث أن يحدد موضوع البحث تحديد ا دقيق ا؛ لن
ذلك سوف يعينه على إنجازه ،كما أن ذلك سوف يرشده إلى
المراجع التي تتصل بموضوع بحثه اتصال وثيقا .


إمكانية بحث الموضوع

ويتوقف ذلك على المراجع العلمية من جهة  ،مدى إمكانية تحقيق
العمل تجريبيا

طريقة إعداد مذكرة أو رسالة :
صفحة الواجهة
يجب ان تخضع صفحة الواجهة إلى ما هو معمول به في الجامعات ثككل أو على القل في
الجامعة الجزائرية

يجب تفادي وضع الصور أو الشكال وماشابه ذلك
يجب اللتزام بمراعاة الترتيب :
ثكان هنبدأ في العلى بكتابة " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "
الكلية ،القسم
رقم الترتيب ،رقم التسلسل
مذثكرة أو رسالة ماستر أو دثكتوراه
الشعبة ،التخصص
العنوان ) بشكل بارز(
المترشح أو الطالب
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الدهداء
اتختياري ويفضل أن يكون مختصرا جملة أو فقرة في الصميم
الشكر
ثكلمة شكر أو شكر و تقدير أو شكر و عرفان إلى ثكل الهيئات و الجهات التي ساعدت في
إتخراج المذثكرة وهنبدأ عادة بالستاذ المشرة ثم أعضاء اللجنة والمخبر أو المخابر أين أهنجن
العمل ...ثم بعدها ثكل الشخاص والهيئات التي ساهمت في العمل البحثي )من المكتبة إلى
ثكل...هيئات(
المحتوى

يتضمن ثكل العناوين التي وردت في المذثكرة مرتبة بشكل دقيق ولذلك يكتب هذا العنصر عند
الهنتهاء التام من الكتابة.
المختصرات
تعتبر هامة ولكن يجب وضع الجديد منها وعليه يجب تفادي ثكل ماهو معروف ومسلم به
مثل الغرام والمليلتر ........,
المقدمة
أي بحث ل بد أي أن يبدأ بمقدمههة يقههوم فيههها البههاحث بتحديههد المشههكلة العلميههة الههتي يعالجههها و
إعطاء بعض الفكار العامة حولها و ثكذا بعض الرقهام الهامهة.ثكمها يمكهن للبههاحث أن يعههرض
أسباب اتختياره للموضوع و قد يعتمد على هنتائج باحثين آتخريههن سههبقوه فههي الميههدان ثههم يحههاول
إظهار قيمة عمله من تخلل إبراز الهداف التي يصبو إلى تحقيقها اهنطلقا من تخطة محكمة.
تمثــل المقدمــة مــدخل للبحــث تحــدد لمــن يقرأهــا اتجــاه البحــث
ومضمونه وما يرمي إليه من أهداف ،ومقدمة البحــث علــى الرغــم
من أنها ل تحتل من البحث سوى أسـطر قليلـة قـد تشـكل صـفحة
واحدة أو صفحات قليلة إل أنها تعطي للقارئ انطباعا شــموليا عــن
موضوع ومشكلة البحث  .وعليه فإن المقدمة تشمل مجموعة مــن
الفقرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بعنوان البحث.
-الجزء النظري

يحاول فيه الباحث توظيف المعلومات التي قام بجمعها و تدوينها سابقا مع اهنتقاء ما يخدم
البحث من الناحية التطبيقية فعل .و يجب الترثكيز في هذا الجزء تخاصة على الدراسات
السابقة.
ثكما يجب اتختيار أسلوب مناسب للكتابة مع احترام قواعد اللغة,و استعمال الفعال المناسبة و
ل هننس أهم شيء هو توظيف المراجع و تخاصة الحدث.
و من الناحية التنظيمية يستحسن أل يتعدى ثلث المذثكرة
ويمكن تصنيف هذه الخطوة أو المرحلة ضمن الدعم التوثيقي
الدعم ألتوثيقي :
يجب العودة إلى الكتب و ذلك اعتمادا على جمع المعلومات من تخلل القراءة المستفيضة و
العميقة لكل من
الكتب الساسية  :و هنا يجب أن يعتمد الطالب في اقتناء المعلومة و تدوينها منهذه الكتب بأي لغة ثكاهنت و على الطالب هنا أن يجيد قراءة و فهم و ثكتابة على القل لغة
أجنبية إلى جاهنب العربية و يفضل أن تكون الهنجليزية
ثكما يمكن استعمال المنجد و الموسوعات في أبحاثنا
•

رسائل الدكتوراه و الماجستير ,القتباس من هنفس المستوى أو أثكثر ل أقل

•

وثائق هامة يمكن استعمالها قبل اتختيار البحث من أجل الطلع على
الموضوع المراد دراسته أو على النتائج المتوصل إليها في هذا الموضوع ثكما
يمكن استعمالها أثناء البحث من أجل التعرف إما على الطرق و الوسائل

المستعملة أو تجارب معينة أو أفكار معينة أو حتى المنهجية المطلقة  .لكن
دون هنقل واضح )يجب مراعاة الماهنة العلمية(.
•

المنشورات العلمية:

منشور عبارة عن بحث مختصر فيه أهم النتائج المتوصل إليها و المعترف بها دوليا ,و ذات
لجنة قراءة وهي الفضل على الطلق في مقارهنة النتائج والطرق والوسائل ويفضل استعمال
الحدث.
 /2طرق البحث ألتوثيقي:
يعتمد على
البحث عن طريق النت :
حيث يتم باستعمال النات و ذلك في بنوك المعلومات
وهنقوم بالبحث عن المعلومات بهذه الطريقة إما عن طريق
استعمال الكلمات المفتاحيةحسب المؤلفا/البحث ألتوثيقي :في هذه الحالة هنعتمد على الكتب و رسائل الدثكتوراه و الماجستير ,أما
بالبحث )حسب تصنيفه( عن طريق المؤلف أو عن طريق العناوين وهو الشيء هنفسه في
الرسائل الجامعية.
الجزء العلمي- :الطرق و الوسائل-النتائج و المناقشة

الطرق و الوسائل )الجزء العلمي( و يجب دهنا
 /1اهنجاز مخطط للجزء العلمي
/2اهنتقاء الخطوات اللزمة لتحديد الهداف المسطرة في المقدمة
/3تحضير المواد التي يمكن العمل عليها )فئران تجارب ،هنباتات ،سللت بكتيرية أو
فطرية .....مواقع للدراسة,أدوية (......و تجدر الشارة هنا إلى أهمية ذثكر المرجع المأتخوذ
منه هذه الطريقة .يجب على الباحث تقديم ثكل التفاصيل التي سمحت بالبحث )موقع الدراسة ،
الهنواع المدروسة وتقنية أتخذ العينات والجهاز والعلجات التجريبية  ،تقنيات التحليل الفيزيائي
الكيميائي أو الحصائي  ،التسمية  ،التختصارات  ،الجهاز  ،وما إلى ذلك(
النتائج والمناقشة
يجب تقديم هذه النتائج بوضوح مطلق لهنها تشكل الجوهر
قد تكتب النتائج وترفق بالمناقشة والتفسههير أو تعههرض النتائههج ثكاملههة ثههم بعههدها تههاتي المناقشههة
وهنفضل الحالة الولى
—1تكون تخاضعة للترتيب الكروهنولوجي
—2تكون مرثكبة و مصقولة بشكل جيد.
—3تصنف في شكل مجموعات )جداول ،بياهنات ,أعمدة  ,هستوغرامات(.....
—4استعمال وسائل اليضاح
—5يجب تفادي البدأ بالجدول أو المنحنى أو ...بل البدأ بالكتابة

—6يجب مراعاة التناوب بين الكتابة و الشكال التوضيحية
—7يعد الحصاء ضروريا جدا
يجب ان تعنى النتائج بالتفسيرات اللزمة
مناقشة النتائج  :يعني إسناد هنتائجك إلى ما تحصل عليه باحثين آتخرين
الخاتمة:
تأتي الخاتمة في نهاية البحث وفيها يخلص الباحث إلى النتائج التي توصل
إليها في بحثه ،والتوصيات التي يرى ضرورة الخذ بها .فههي الحقيقههة تجيههب عههن
ثكل السئلة المطروحة في المقدمة بشكل مختصر لن الشكل الموسع قد تم فههي مناقشههة النتائههج
ويمكن أن هنذثكر بعههض الطههرق المهمههة الههتي اسههتخدمناها فههي شههكل ومضههات و تعتههبر الفههاق
المستقبلية ضرورية .
ويجب أن يراعي الباحث من عرضه لنتائج البحث أن تكون مرتبــة
تبعا لما جرى في مناقشة النتائــج ،أمــا عــن التوصــيات أو الفــاق
المستقبلية يجب أن تكون منطقيــة ،قابلــة للتطــبيق أي أن تراعــي
فروض الواقع فغاية أي بحث علمي نفع المجتمع ،ول قيمة لبحــوث
تظل منفصلة عن واقعها العملي ول تهتم بإصــلحه والضــافة إليــه.
وعادة الخاتمــة و المقدمــة تكتــب بعــد نهايــة البحــث ،حيــن تكتمــل
صورة البحث وتظهر النتائج للباحث .
الملخص

آدا ثكان العمهل باللغهة العربيهة فهالملخص الهذي يكهون فهي الغلف الخهارجي يكهون بنفهس لغهة
المذثكرة بالضافة إلى ملخص أتخر بلغة أجنبية أتخرى فرهنسية أو اهنجليزيههة و يجههب أن يتضههمن
الملخص الكلمات المفتاحية و أهم النتائج التي تحقق الهدف
.  في الغالب عددها ل يتجاوز ستة و تسمى ثكذلك الكلمات الدالة: الكلمات المفتاحية
كتابة قائمة المراجع
تكتب المراجع التي وردت في ثكل المخطوطة ) المههذثكرة( وفقهها للطريقههة العلميههة المعمههول بههها
: دوليا
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