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مذكرة  بإجنازختصص علوم اإلعالم و االتصال  رتاملاس طوري الليسانس والطالب اجلامعي املسجل يف  يكلف
الختبار درجة متكنه من املعارف األكادميية اليت حصلها التخصصاملاسرت يف  يت الليسانس و للحصول على شهاد

لذلك فإن الطالب مدعو إىل اتباع منهجية علمية صحيحة تسمح له بتقدمي عمل علمي ، خالل مشواره الدراسي
و  لتحقيق هذا اهلدف نضع بني أيديكم هذا  الدليل املنهجي لكتابة مذكرات املاسرت . الدقةعلى درجة عالية من 

  :و الليسانس لطلبة قسم علوم اإلعالم و االتصال الذي نسعى من خالله إىل

 تسهيل العمل بالنسبة إىل كل من األستاذ و الطالب -
شكال و (املسيلة تعكسها مذكرة التخرج خلق هوية علمية خاصة بقسم علوم اإلعالم و االتصال جبامعة  -

  )مضمونا
 قواعد األساسية للكتابة ال -1

  :على الطالب أن يتحرى استخدام لغة علمية صحيحة و ذلك من خالل االلتزام بعدد من القواعد أمهها

و يتأتى ذلك باعتماد أسلوب بسيط يتأسس على الكلمات املباشرة الواضحة و :االلتزام باللغة العلمية  -
التشبيه ( و كذا جتنب احملسنات األدبية ،مع االبتعاد عن كل أشكال احلشو و اإلطناب  .مل القصريةاجل

كما أن الطالب مدعو إىل التقليل من استخدام االختصارات إال للضرورة ، ....)، االستعارة ، الكناية 
و يف هذه احلالة على الطالب أن يذكر العبارة حمل االختصار بالكامل عند أول ظهور هلا يف نص املذكرة 

و ننوه يف .  متبوعة مباشرة باختصارها بني قوسني ،مث االقتصار على استخدام االختصار فيما بعد ذلك
 .االلتزام بتصحيح العمل من كل األخطاء اللغوية و املطبعيةهذا اجلانب بضرورة 

اية اجلمل التامة ، و تستخدم (.) تستخدم النقطة  حيث: االستخدام الصحيح لعالمات الترقيم  - يف 
بني  )؛(بني العبارات املستقلة املرتابطة حبروف العطف  يف حني تستخدم الفاصلة املنقوطة ) ،(الفاصلة  

 ضرورة استعمال و يف هذا اجلانب ندعو الطالب إىل ،املرتابطة حبروف العطف غري العبارات املستقلة 
للتعبري على العنصر و فروعه ( : )، و النقطتان الرأسيتان  يف االقتباس)( " " عالمات التنصيص املزدوجة

   -( أو بني الكلمة و تعريفها أو شرحها أو معناها ؛ كما يفضل وضع اجلملة االعرتاضية بني شرطتني 
هذا اإلطار إىل ضرورة وضع  يف و جتدر اإلشارة. يف تعداد العناصر  ) -(  ، و استخدام الشرطة)  -
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ا الصحيحعالمات الرتقيم يف يف التهميش و كتابة قائمة املراجع على النحو املنصوص عليه يف هذا   مكا
 .الدليل

على الطالب االلتزام مبا يلي من سعيا لالتفاق على منوذج موحد ملذكرة املاسرت و الليسانس:معايير الطباعة -
 :أثناء التحضري للطباعةمعايري 

  .وجه واحد من الورقة االلتزام بالطباعة على. 

 للغةالفرنسيةأواالجنليزيةTimes New Romanللغة العربية و Traditionalarabic: نوع اخلط . 
.  

، و تكتب العناوين الفرعية بنفس احلجم يف  للغةالفرنسيةأواالجنليزية  14للغة العربية و 16:  حجم اخلط . 
للغة الفرنسية أو   16للغة العربية و  18حبجم خط  أما العناوين األساسية فتكتب (en gras) اللغتني

  .االجنليزية

  . للغةالفرنسيةأواالجنليزية1.5و  للغة العربية1.15: املسافة . 

سم    2.5  ؛سم  من جهة اليسار 2.5؛ سم  من جهة اليمني  03: اهلوامش على جوانب الصفحات .
  .سم  من جهة األسفل  2.5 ؛من جهة األعلى 

علىأن  .الطالبحتديد اجلزء من البحث الذي يتناوله رأس الصفحة ضمن يت: )en-tête(الصفحةرأس . 
  )01(يعتمد رأس الصفحة املبني يف الشكل رقم

  

  نموذج رأس الصفحة المعتمد: يوضح ) 01(الشكل رقم
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  .فقط)  0 9 8 7 6 5 4 3 2 1(تستخدم األرقام العربية . 

االلتزام فيعرضه للجداول و األشكال البيانية مبا يلي من  الطالب على: استخدام الجداول و األشكال  -
 : معايري

عالقة مباشرة  يف اجلدول أن ميثل حمتواها إضافة نوعية للمحتوى املعروض ؛ إذ جيب أن يكون للبيانات املعروضة .
أو غري واضحة  يقدم الشكل البياين معلومة جديدةو واضحة بنتيجة معينة من نتائج الدراسة؛ كما جيب أن 

  .بطبيعتها يف اجلدول

  .يف حال الدراسات الكمية ،جيب أن حيوي اجلدول التكرارات و النسب املئوية على األقل. 

يف ...) املتوسط احلسايب ، املنوال ، الوسيط، االحنراف املعياري ( ضرورة تضمني اجلدول البيانات اإلحصائية .
  .حال اعتمادها يف وصف و حتليل البيانات 

أن يكون لكل جدول و شكل بياين عنوان خاص و رقم تسلسلي حسب ترتيب ظهورها يف املذكرة على النحو . 
  :التايل 

  

                                                                                                               ----------------- : يوضح ) -- ( الجدول رقم 
  -------------- : يوضح ) -- ( الشكل البياني رقم 

  

 Times Newللغة العربية و Traditionalarabicيكتب اجلدول بنفس خط منت املذكرة  . 
Roman14حجم  االجنليزية  للغةالفرنسيةأو (en gras) ويكون موقعه أسفل اجلدول.  

خبطوط عمودية و أفقية على النحو الذي يوضحه  -بأنواعه البسيط و املزدوج و املركب  - يصمم اجلدول. 
  )02(الشكل رقم 

  .يوضع اجلدول أو الشكل البياين وسط الصفحة.
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  متغري  
موع   ا

  مؤشر  مؤشر
  %  تك  %  تك %  تك

متغري
              مؤشر  

              مؤشر
موع               ا

  

  ----------------- : يوضح ) -- ( الجدول رقم 

 
 :تنظيم البحث  -2

يكمل جانب الشكل يف مذكرة املاسرت أو الليسانس العمل العلمي ، فمن خالله يعمل الطالب على تقدمي 
إظهار اإلجراءات املنهجية املتبعة وفقا لتسلسلها املنطقي ، جهده البحثي بشكل واضح و مرتب من خالل 

  :املعايري التالية يف إخراج املكرة و عليه فإن الطالب مدعو إىل احرتام 

 : مخطط تنظيم المذكرة -
  )الغالف اخلارجي(صفحة البداية 

  ورقة بيضاء
  الغالف الداخلي 

  صفحة أعضاء جلنة املناقشة
  اإلهداء
  الشكر

  امللخص 
  خطة الدراسة

  املقدمة
  اإلطار املنهجي
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  اإلطار النظري
  اإلطار التطبيقي 

  نتائج الدراسة
  اخلامتة

  املراجع 
  املالحق 

  فهرس احملتويات
  فهرس اجلداول

  فهرس األشكال
  ورقة بيضاء

  الغالف اخلارجي السفلي

  

  :مخطط تنظيم المذكرة  محتويات -

اسم اجلامعة ، ( اجلهة الوصية على البحث :و تتضمن مجلة من العناصر هي: )الغالف اخلارجي(صفحة البداية  .
يتكون من عنوان رئيسي حيمل املتغريات  ، ويوضع العنوان يف إطار و عنوان املذكرة  الذي) الكلية ، القسم 

،كما  األساسية يف الدراسة و يوضح العالقة بينها و عنوان فرعي يوضح نوع الدراسة و اإلطارين الزماين و املكاين
وضحه ، و هو ما ي اجلامعية ةالسناملشرف و اسم األستاذ الطالب الباحث ، اسم على  صفحة البدايةحتتوي 

  ).03(الشكل رقم 
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  نموذج صفحة البداية المعتمد: يوضح ) 03(الشكل رقم

 
املسيلة-جامعة حممد بوضياف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 

 

 

  يسي للمذكرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان الرئ
 العنوان الفرعي للمذكرة

  :إعداد الطالب

ــاسم ال ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  طالبـــــــــ

  :إشراف

األستاذ المشرفاسم   

 

 2018/2019السنة الجامعية 

  الليسانس في علوم اإلعالم و االتصال/ مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر

 -----------------------:   تخصص 
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  ميثل الغالف الداخلي نسخة مماثل متاما عن الغالف اخلارجي :  الغالف الداخلي. 

  : )04(أنظر النموذج رقم (  حتتوي هذه الصفحة على املعلومات التالية: صفحةأعضاءجلنةاملناقشة.

  عنوان املذكرة

  الشهادة السابقة اليت حيملها ، التخصص ، اسم املؤسسة و سنة التخرج اسم الطالب  و 

املاسرت يف علوم اإلعالم و االتصال / تُقدم هذ املذكرة استكماال ملتطلبات نيل شهادة الليسانس : العبارة التالية 
  .جبامعة املسيلة  ------------------ ختصص 

  : شرف على مناقشة املذكرةأ: أمساء أعضاء جلنة املناقشة بعد العبارة  

 الصفة                    التوقيع             الرتبة  رئيس جلنة املناقشة اسم  -
  الصفة                    التوقيع             الرتبة   اسم املشرف -
  الصفة                    التوقيع             الرتبة  اسم املمتحن -

  )و الشهر و السنة  اليوم( تاريخ املناقشة   

  يراعى فيها االختصار و البساطة و سالمة اللغة و أن ال تزيد عن الصفحة الواحدة: صفحة اإلهداء . 

  يراعى فيها االختصار و البساطة و سالمة اللغة و أن ال تزيد عن الصفحة الواحدة: صفحة الشكر. 

كلمة كحد أقصى   400يف فقرة مكونة من باللغة العربية يقدم الطالب ملخصا مركزا ملوضوع مذكرته : امللخص . 
يذكر فيها إشكالية حبثه و أهم اإلجراءات املنهجية املتبعة و كذا صورة واضحة عن النتائج اليت توصل إليها ، على 

و ترمجة للملخص بإحدى اللغتني الفرنسية ) كلمات  7و  5بني (عدد من الكلمات املفتاحية أن يتبع امللخص ب
  .اإلجنليزيةأو 

  .و حتتوي العناصر األساسية يف الدراسة دون اإلشارة اىل موقعها برقم الصفحة : خطة الدراسة. 
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  المعتمد صفحة أعضاء لجنة المناقشةنموذج : يوضح ) 03(الشكل رقم

 

  يسي للمذكرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان الرئ
  العنوان الفرعي للمذكرة

  إعداد الطالب

  اسم الطالب

  الشهادة السابقة اليت حيملها ، التخصص ، اسم املؤسسة و سنة التخرج
املاسرت يف علوم اإلعالم و االتصال ختصص  / تُقدم هذ املذكرة استكماال ملتطلبات نيل شهادة الليسانس 

  .جبامعة املسيلة  ------------------ 

  : أشرف على مناقشة المذكرة

  

 الصفة                    التوقيع             الرتبة   رئيس جلنة املناقشة   اسم  -
  الصفة                    التوقيع             الرتبة   اسم املشرف -
  الصفة                    التوقيع             الرتبة  اسم املمتحن -

  

  )اليوم و الشهر و السنة ( تاريخ املناقشة 
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عن موضوع حبثه مبا يتيح للقارئ أخذ صورة واضحة  عرضا مفصالالطالب من خالهلا  يقدمو اليت : املقدمة . 
عين حتديد اجلانب املتقدمي توطئة وجيزة و عامة ملوضوع البحث ، مث االنتقال إىل ذلك من خالل  ؛وعن الدراسة 

تبعة مع تقدمي بالبحث من الظاهرة حمل الدراسة و األهداف املرجوة ؛ يتبع بالتطرق ملختلف اإلجراءات املنهجية امل
  .شرح واف ملختلف فصول الدراسة وصوال إىل النتائج

  ):مع مراعاة الرتتيب املشار إليه ( يظم اإلطار املنهجي اخلطوات التالية : اإلطاراملنهجي. 

  :و اليت يراعى يف صياغتها ما يلي : اإلشكالية  -

  االنتقال من العام إىل اخلاص يف حتديد اجلانب املعين بالبحث من الظاهرة. 

  سالمة البناء النظري يف اإلشكالية. 

  :سؤال اإلشكالية جيب أن يكون خمتصرا و شامال حبيث تظهر فيها بشكل واضح . 

  الدراسة  املتغريات األساسية يف.                      

  العالقة بني املتغريات.                      

  اإلطارين الزماين و املكاين.                      

  : و يراعى يف هذا اإلجراء املنهجي ما يلي : التساؤالت أو الفرضيات -

  أن تفكك التساؤالت أو الفرضيات اإلشكالية املطروحة. 

الوصف أو دراسة العالقات بني ( رضيات ما يتالءم وطبيعة دراسته خيتار الطالب بني التساؤالت و الف. 
  ) املتغريات

  .ال جيمع بني التساؤالت و الفرضيات إال إذا تطلبت الدراسة ذلك بطبيعتها . 

يعرب الباحث من خالل هذه النقطة عن أمهية املوضوع املدروس و أمهية النتائج اليت سيتم : أمهية البحث . 
  .التوصل إليها
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على توضيح األهداف الرئيسية لبحثه مع األخذ بعني –يف عدد من العناصر  –يعمل الطالب : أهداف البحث 
االعتبار ضرورة أن تعكس خمتلف األهداف املعرب عنها يف هذه النقطة جمتمعة اهلدف احملوري لإلشكالية من جهة؛ 

اية البحث من   .جهة ثانية و أ، تتماشى و النتائج املتوقع الوصول إليها يف 

  . و يتم الرتكيز على األسباب املوضوعية اليت دفعت الطالب ببحث املوضوع: أسباب اختيار املوضوع . 

  . ها النظري إطار  و حيدد فيها الطالب املرجعية املعرفية لدراسته متهيدا لتحديد: املدخل النظري للدراسة . 

ذ:  حتديد املفاهيم - ا اإلجراء بعناية باعتبارها العناصر املستهدفة بالدراسة و البحث جيب حتديد املفاهيم املعنية 
  :على املستويني االصطالحي و اإلجرائي  ذلكيتم ، و 

  يف الدراسةو يوجه الطالب يف هذا اإلطار إىل االرتباط باألسس النظرية املعتمدة :  اصطالحيا . 

وظيفته املنهجية املتعلقة بنقل املفهوم من مستواه التأكيد على ضرورة أن يؤدي التعريف اإلجرائي : إجرائيا . 
  .النظري إىل مستواه التطبيقي امليداين

ساسية يف عملية البحث حتديد املنهج املعتمد يف دراسة الظاهرة ، ذلك ن من بني اخلطوات األإ: منهج البحث -
جراءات املنهجية و التطبيقية إلالعقلية و اطاره خمتلف العمليات إن املنهج  ميثل اهليكل القاعدي الذي تنظم يف أ

ا الباحث من  و ينصح الطالب يف هذا اإلطار بتحديد املنهج . هداف البحث وغاياتهأجل حتقيق أاليت يقوم 
املعتمد يف الدراسة من خالل تعريفه اعتمادا على املراجع املتاحة يف منهجية البحث يف علوم اإلعالم و االتصال 

البحث يف هذا التخصص مقارنة ببقية العلوم االجتماعية و االنسانية؛ مع ضرورة اإلشارة هلذه  مراعاة خلصوصية
ا يف االقتباس و التهميش ، مث تربير  اختيار املنهج دون سواه ، و هو ما يتأتى  املراجع حسب القواعد ملعمول 

  .بربطه مبوضوع البحث و طبيعته و األهداف املسطرة له

مبراعاة –املستخدمة يف مجع البيانات و  بعد تعريفها  -األدوات –حيدد الطالب األداة : نات أداة مجع البيا-
يعىن الطالب بالتفصيل يف كيفية قيامه بكل االجراءات املعتمدة يف  -نفس املعايري سالفة الذكر يف تعريف املنهج

  :بأدوات البحث املراحل الثالث اخلاصة 

  . األهداف املسطرة له كذا مبوضوع البحث و طبيعته و  ابربطه العلمية املقنعةمقدما املربرات : االختيار. 
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اية : التصميم .  شرح طريقة تصميم األداة و تربيرها مع  اإلشارة إىل توفري نسخة منها على مستوى املالحق يف 
  .البحث

طبيق أداة البحث ، و جتدر اإلشارة و يفصل الطالب يف هذه املرحلة يف اجلانبني الزماين و املكاين لت: التطبيق . 
  .يف هذا اإلطار إىل ضرورة إخضاع األداة إىل اختبارات الصدق و الثبات ، و توضيح نتائجها ضمن هذا اإلجراء

جمموع املفردات اليت يستهدف الباحث دراستها  يتمثل جمتمع البحث يف: التعريف مبجتمع البحث و العينة-
لذلك على الطالب أن حيدد بوضوع يتم تعميم نتائج الدراسة على كل مفرداتهحيث ؛لتحقيق نتائج الدراسة 

اختيار مفردات العينة من خالل اتباع جمموعة من ليوجه بعد ذلك إىل . جمتمع البحث املستهدف بالدراسة
دف ساسها انتقاء عدد حمدود من  املفردأجراءات املنهجية اليت تعرف بعملية املعاينة و اليت يتم على إلا ات 
املنهجية احلفاظ على خاصية متثيلية العينة ، و اليت  اإلجراءاتذه  االلتزامخضاعها للدراسة ، حبيث يسمح إ

ا أتعين  تمع البحث يف اخلصائص و السمات اليت يوصف  و يكون .ن تكون مفردات العينة ممثلة متثيال صادقا 
  .التربير الطالب هنا ملزما بتحديد نوع العينة و حجمها مع

ت على حتقيق خاصية االستمرارية يف البحث العلمي و االستفادة من نتائج الدراساوحرصا : الدراسات السابقة -
و البحوث اليت يعتقد أن هلا صلة مباشرة عدد من الدراسات ة دراسيوجه الطالب اىل بحثالالسابقة حول موضوع 

، و يتم توظيف الدراسات السابقة يف البحث اعتمادا على عدد من اخلطوات اليت جيب على الطالب مبوضوع حبثه
  : احرتامه ة هي 

ا كاجلهة الوصية على البحث و زمان و . ذكر عنوان الدراسة واسم صاحبها و كل املعلومات األساسية املتعلقة 
  .مكان البحث

  إشكالية البحث. 

  األهداف األساسية للبحث.

  اإلجراءات املنهجية املعتمدة يف البحث. 

  خطة البحث. 
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  .أهم النتائج املتوصل إليها يف البحث . 

و مناقشة النتائج املتوصل إليها من خالل الرتكيز ) من خالل ابراز مواطن القوة و الضعف  فيها(نقد الدراسة . 
  .على اإلضافة العلمية اليت تقدمها 

تأصيل يعمل الطالب علىحبيث  انب من البحث لألساس النظري للدراسةو خيصص هذا اجل:  اإلطار النظري
ا باعتبارها  معرفته بالظاهرة موضوع الدراسة ا طة فكرية ار أو خ  نظريادليالنظريا مبا ميكنه من العمل  يسرتشد 

  .خالل قيامه مبختلف اإلجراءات املنهجية 

ا التساؤالت أو الفرضيات و : اإلطار التطبيقي - يصمم اإلطار التطبيقي يف ضوء احملاور الكربى اليت حدد
يف تصميم اإلطار التطبيقي  –رسختها أدوات البحث ، و عليه يوجه الطالب يف هذا اإلطار إىل ضرورة االستناد 

  .من تساؤالت  على احملاور الرئيسية ألدوات البحث ، هذه األخرية اليت صممت بناء على ما طرح –

يتضمن هذا العنصر بالتفصيل النتائج اليت مت التوصل هلا من خالل البحث ، على أن يراعى :  نتائج الدراسة-
  .ترتيب نتائج الدراسة وفقا لرتتيب التساؤالت و الفرضيات

متثل اخلامتة حوصلة شاملة للبحث لذلك يعىن الطالب بتقدمي هذا اإلجراء وفقا ملكانته اخلاصة ضمن :  اخلامتة-
العملية البحثية، فيفرد هلا صفحة خاصة و يضمنها االستنتاجات املتوصل إليها بشكل مركز ، كما ميكن للطالب 

  . منطلقا ألحباث مماثلة  أن يوظف اخلامتة بفتح آفاق البحث املرتبطة بدراسته لتكون األخرية

 اعتمد عليهاالطالباليت و التقارير واملقاالت  و الدراساتقائمة املراجع هي القائمة اليت تضم الكتب : املراجع -
اية البحث  و تُضمن يف دراسته، ضرورية لتحديد واسرتجاع أي العلومات دف تقدمي املقائمة املراجع يف 

و هو  .املراجع اليت اُستُخدمت فعالً يف البحث واإلعداد هذا اإلطارإىل اعتماد عليه فإنالطالب مدعو يف مرجع،و
ّد أن يكون قد أُستُخدم يف كل مرجع يظهر يف قائمة املراجع   ما يعين أن ُ أنظر نظام لتهميش و .(الدراسة متنالب

  )التوثيق املعتمد

حول عناصر و متغريات الظاهرة املدروسة أو  تتمثل املالحق يف جمموع الوثائق اليت حتمل تفاصيل: :  املالحق-
ا  على غرار استمارة أداة مجع البيانات أو اختبارات  –اإلجراءات املنهجية املتبعة  يف حبثها و مجع البيانات بشأ
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ا و اليت ال يتسع منت املذكرة هلا، فيضمنها الطالب يف آخر املذكرة حبيث يفرد لكل ملحق عنوان  -صدقها و ثبا
  .م تسلسلي ليستخدم يف اإلشارة إليه إذا ذكر يف البحثو رق

  .و ذكر ترقيم الصفحات املقابلة هلا-تفصيال–يتم ذكر كل العناصر :  فهرس احملتويات-

  .ذكر ترقيم الصفحات املقابلة هلاعناوين اجلداول و أرقامها التسلسلية مع :  فهرس اجلداول-

  .التسلسلية مع ذكر ترقيم الصفحات املقابلة هلاو أرقامها  األشكالعناوين : فهرس األشكال-

 (APA)سلوب اجلمعية األمريكية السيكولوجية ايوجه الطالب العتماد :  نظام التوثيق المعتمد  - 3
(Association Psychological American)   يف توثيق املراجع املعتمدة يف البحث

 :التايلعلى النحو 
  :التهميش -

يكتب   :على هذا النحوامسعائلةاملؤلف،سنةالنشر،الصفحةأوالصفحات،ويتمذلكبينقوسين: إذاكاناملرجعكتابًا

 (Blood,2002,p.64))36.،ص2014،إحدادن( يكتب: إذاكاناملؤلفمنفردا

 95.،ص 2002 ،السامرائيو  ،قندقجلي: (إذاكانلمؤلفيناثنينيكتب

(Wimmer& Dominic,2011,p. 265) 

عبد الرزاق : (على هذا النحواملؤلفاألول،ويضافإليهاعبارةوآخرونامسعائلة: فأكثريكتبمؤلفينإذاكانلثالثة
  )156.ص،2011وآخرون،

(Bailey, et al, 2007, p.123) 

افيمجلةعلميةيراعيفيهماسبق منشورً   .إذاكاناملرجعبحثًا

  

علىاالنرتنت،فيكتبعلىالنحواآليت : هكذا. املوقع. امساملؤلفعنواناملقالة،السنة: أماإذاكامنوقعًا
  http://www.jadeedmedia.com)مستحدثات اإلعالم اجلديد،2015،صادق(
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