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منهجية كتابة المقدمة

-I

تعريف المقدمة:
تعد المقدمة موجزا شامال لل ناار الحث  ،فهي تماح القارئ فل ة نامة وشاملة

نن ك فصول الحث ودوافعه وأهدافه .وهي نادة اخ ناص يلتب في الحث بعد االنتهاء
من انجاز ك فصوله ،كما أنّها بداية تأسيس الحث

بط يقة نلمية رثيثة ،وهي التي

تعطياا انطحانا جيّدا ً نما يثتويه الحث

بشل نام .ومقدمة ماهجية سليمة ورثيثة تدفع

القارئ نلى االقحال نلى ق اءة الحث

والاه ماه والعلس رثيح تماما .وهي تتلون من

العاار االتية:

-II

عناصر المقدمة:

يمث المخطط الموالي ناار المقدمة الماهجية الصثيثة في الحث العلمي:
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 -1التعريف بالبحث :يتم التع يف بالحث

وتثديد ناوانه وطحيعته بدقة كي نميزه نن

باقي الحثوث المشابهة.
 -2االشكالية :يتم ط ح اإلشلالية بدقة وباختصار انطالقا من موضوع الحث  .وهي
تأتي نلى شل سؤال دقيق يثدد الهدف من الحث .
 -3الفرضيات :تط ح مجمونة من الف ضيات الوطيدة الصلة بالحث  ،وهي نحارة نن
إجابات مثتملة لإلشلالية  ،ماها ما يؤكد ويتثقق من رثته في نهاية الحث
الفي الخاتمة -وماها ما يفاد.
 -4الهدف :ويتم من خالله تثديد الغاية و الجدوى من هذا الحث  ،ودوافع اختياره
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 -5المنهج المتبع :مااهج الحث

العلمي متعددة ،وهي تختلف من بث

لطحيعة الدراسة ،ويملن االستعانة بعدة مااهج في الحث

الى اخ وفقا

الواحد حسب مقتضى

الثال ،وهي :الماهج الورفي والتثليلي والمقارن واإلحصائي واالستق ائي والاقدي
وغي هم..
 -6خطة البحث :وتتضمن فصول الحث ومحاحثه وفقا للخطة المثددة.
 -7اسباب اختيار الموضوع :وهي نونان  :اسحاب ذاتية وأخ ى موضونية تشل الدافع
الذي يلمن وراء اختيار هذا الموضوع.
 -8الصعوبات المواجهة :تختلف الصعوبات المواجهة من بث

إلى آخ  ،ماها ما له

نالقة بالموضوع ،او بقلة الم اجع او حتى كث تها ،وغي ها من الصعوبات التي يأتي
التعحي ناها تح ي ا لحعض االختيارات الماهجية التي انتهجها الحاح

لتجاوز هذه

الصعوبات.
 -9الدراسات السابقة :نحث

في الدراسات اسابقة نن أبثاث تعالج اإلشلالية نفسها ،

انتمادا نلى مصادار وم اجع الحث المختلفة.

 -IIIشروط كتابة المقدمة:
تشل كتابة المقدمة تثد كحي من قح الحاح  ،ألنها أول ما يق أه القارئ للتع ف نلى
الحث

وموضونه ،فالمقدمة الجيدة من شأنها أن تقاع القارئ وتشده وتدفعه نلى االستم ار

في ق اءة باقي الحث  ،اما مقدمة ضعيفة او ركيلة فمن شأنها ان تثحط نزيمة القارئ
ويتوقف نن الق اءة  ،لذلك ال بد من احت ام ش وط للتابة المقدمة تتمث في الاقاط االتية :

 -1أن توضح المقدمة للقارئ موضوع الحث .
 -2ان يتم ط ح االشلالية بوضوح ودقة.
 -3ان تلتب بأسلوب بسيط ،واضح  ،يقوم نلى السالسة و التسلس الماطقي.
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 -4أن تجع القارئ مستمتعا ومستفيدا في آن واحد.
 -5ان تستعم جمال تشد انتحاه القارئ وتدفعه الى الق اءة.
 -6ان يتثلى الحاح بالموضونية و يحتعد نن الذاتية .
 -7استعمال ضمي الجمع " نثن" بدال من "أنا" ،وهو دلي الموضونية والتواضع
العلمي.
 -8ان يتم خلق الت ابط واالنسجام بين ك ناار المقدمة.

المقدمة
الترابط
ربط عناصر
المقدمة
ببعضها دون
تكرار

االنسجام

الوضوح

تقديم فكرة
متكاملة بدال من
أفكار مبعثرة
وعشوائية

وضوح
األفكار

التواضع العلمي

وضوح
اللغة

تجنب األنانية
وتمجيد اذات

ربطها
بباقي محطات
البحث
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الدرس التطبيقي

 -1زر موقع جامعة وه ان 1نلى ال ابط الموالي:
 -2ثم قم بزيارة ارشيف ال سائ الجامعية واالط وحات التي تمت مااقشتها بجامعة
وه ان1
https://www.univ-oran1.dz/

( باالملان الورول اليها محاش ة نح ال ابط الموالي )https://theses.univ-oran1.dz/
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اخت تخصص الت جمة
قم بتثمي رسالة او رسالتين من اختيارك
اق أ مقدمة هتين ال سالتين
استخ ج ناار المقدمة وش وط كتابتها  -انطالقا من درساا اناله -ممثال لذلك بمقاطع

من ال سالتين المختارتين.
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