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ماذا نعني بتوليف األفكار 

تأكيد مسألة معرفية/ دعم/دمج مجموعة من األفكار لتشكيل



من األخطاء الشائعة في الورقة العلمية

توليف األفكار الخطأ الشائع

وضوح موقف+ ربط  + تنظيم + تركيز  ......................................وجدت دراسة أ 

..................................أشارت دراسة ب 

....................................أكدت دراسة ج 



لماذا توليف األفكار

تحليل وفهم وبناء المعرفة 
المتماسكة

ابراز تنوع  وقوة المصادر في 
الورقة العلمية

ط الكتابة تتطلب التخطي

وحل المشكالت كمهارات 
فوق معرفية

(Denney, & Tewksbury, 2013; Escorcia; Passerault, Ros, & Pylouster, 2017)

يساعد في عملية التعلم



األفكار كيف تبدو عملية توليف األفكارماذا نعني 

(University of Illinois  Springfield, 2013)

تشكيل العالقات والمعرفة المتماسكةسلسلة من الملخصات 



يعة تقدیم كشف تحليل الدراسات السابقة عن ثالثة موضوعات تتعلق بـطب
قد یكون مراحل، تعریف، خطوات اجراء : مثال).....................التدخل

سيتم. ..................(، و فاعلية .........................، ومميزات ...........التدخل،
.تناول كل موضوع بالتفصيل فيما یلي

............. . طبیعة تقدیم 
اقي قبل كإجراء استب(....... التدخل....)بحسب الدراسات السابقة، یتم تقدیم 

أو كإجراء تعزیزي بعد ، (7، مرجع 3، مرجع ١مرجع )عرض المادة العلمية 
كما أنه یمكن الجمع بين . ( 5؛ مرجع 2؛ مرحع 4مرجع )انتھاء المھمة التعليمية 

(.١١مرجع .............. )االجرائين االستباقي والتعزیزي لتقدیم في التدخل كنظام 

يمكن إعادة 

عرض 

المعلومات في 

فئات أو 

تصنيفات أو 

متشابهات 

ب وفروقات بحس

طبيعة 

المعلومات التي

. يتم تحليلها

م وفي كل مرة يت

ت تقديم المعلوما

كتوليفة تخدم

عنوان رئيسي 

بدال من مجرد 

عرض 
.  ملخصات

(مثال)كيف تبدو عملية توليف األفكار؟ 
األفكار 



أین نجد توليف األفكار في الورقة العليمة؟

لتوضيح القيمة المعرفية والتطبيقية المضافة : مقدمة البحث

لتحليل الدراسات السابقة واستخالص النتائج: مراجعة األدبيات

كل ما يمكن أن يبرر المنهجية بالرجوع إلى المعرفة السابقة: المنهجية

ما وراء التحليل في ادراك العالقات بين المعرفة الحالية والسابقة: المناقشة



طرق شائعة لتوليف األفكار

الطريقة التفاعلية

Interactive Approach
طريقة التخطيط المسبق
Planning Approach

ةالكتابأثناءانتاج مستمر لألفكار  تحضير مكثف وواسع  لمحتوى 

البدء بالكتابةقبل النص

كتابة –سلسلة من المسودات 

متجددة

خطة مسبقة–خرائط مفاهيم 

(Escorcia et al., 2017; Galbraith & Torrance, 2004 )



مراحل الطریقة التفاعلية في توليف األفكار

حول املوضوعاملفتوحة الكتابة 

ز املوضوعإعادة تركيتعديل أو مراجعة أو 

وحتديد أكرب لرتكيز املوضوعحتديد النطاق 

الجوانب الفرعية وتحديد المعالمربط 
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العاماختيار الموضوع 
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