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 1الصفحة  منال عبد العزيز السالم
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مقدمة

   الحمد هلل و كفى , و الصالة و السالم على عباده الذين اصطفى .    و بعد

 (03)البقرة ( و إذ قال ربك للمالئكة إني جاعلٌ يف األرض خليفةقال تعالى ) 

بالعلوم , و استخلف هللا اإلنسان على األرض ليعمرها و يشيدها و يبني الحضارات و ينهض 

كان البحث العلمي أحد األدوات التي استخدمها اإلنسان لبناء الحضارات و ارتقاء األمم و حل 

 المشكالت و تسهيل أمور الحياة.

تطّور البحث العلمي على مر العصور فصار علماً له أساليبه و طرقه و مناهجه و أخالقياته. و 

محددة و مراحل متتالية , يمكن تحديدها  للبحث العلمي في العلوم اإلنسانية خطواتصار 

 مفصلةً في النقاط التالية:
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و ستكون الخطوات الرابعة, و الخامسة, و السادسة , و السابعة منها هي موضع 

, مقسّمة البحث إلى مباحث أربع , أقدّم المادة العلمية ن شاء هللا إعنايتي في هذا البحث 

فيها على هيئة اسئلة و إجابات لتكون أقرب إلى فهم الباحث المبتديء , و أختم كل 

الخطوة ,  موظفةً رسالة علمية في هذه مبحث بأخطاء الباحثين الشائعة في هذه 

 علمية التالية:المباحث لإلستشهاد و المناقشة و هي الرسالة ال

 
 أسأل هللا جل و عال أن ينفع بالجهود  يحقق المبتغى من هذا البحث إنه سميع مجيب. 
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 أهداف البحث -المبحث األول 

ددها و يفرض الفروض المحتملة لحلها, يكون قد وصل حعندما يمهد الباحث لمشكلته و ي

(و لكن يبقى عليه توضيح الغاية لمرحلة تحددت فيها اإلجابة على سؤال : )ماذا يريد أن يبحث

 التي يسعى للوصول إليها, أي )لماذا يريد أن يبحث هذا الموضوع؟(

 (38, 3303, العساف)

 قد تكون األهداف عبارة عن:

 .السعي في الحصول على اإلجابة الصحيحة ألسئلة البحث 

 .تقديم مقترحات أو تصورات تسهم في حل مشكلة البحث 

 قطتين السابقتين.و قد يهدف إلى كلتا الن 

 (38, 3303, العساف)

 

 رسم تخطيطي للفرق بين أسئلة البحث و أهدافه:

أهداف البحث هي إجابة دقيقة على )لماذا؟( في حين أن أسئلة البحث هي إجابة دقيقة على 

 (39, 3303, العساف))ماذا؟(

 

 ( الفرق بين أهداف البحث و أسئلة البحث.3شكل )

  الغايات التي يرمي الباحث إلى تحقيقها من خالل إجرائه يقصد بأهداف البحث تلك

للدراسة , و تكمن أهمية ذكر األهداف في البحث من زاويتين: األولى أنها تساعد 

 الباحث على االلتزام بالغايات و اإلطار الذي حدده مما يجعله ال يخرج عن نطاق بحثه.

 (329, 3303)القحطاني و آخرون,

 تنبع من احتكام القارئ إلى أهداف البحث لمعرفة مدى تحقيق أما األهمية الثانية ف

الباحث لها, و من ثم معرفة ما إذا كان البحث قد أدّى الغرض منه أو لم يِف بكامل 

  أهدافه, أو جزء منها .

 ماذا أسئلة البحث•

 لماذا أهداف البحث•



 أهداف البحث و أهميته, و اإلطار النظري و الدراسات السابقة
 

 4الصفحة  منال عبد العزيز السالم
 

 (303-329, 3303,آخرون و القحطاني)

لبحث ؟ويعتبر عندما يوضح الباحث أهداف بحثه فإنه يجيب بذلك على  سؤال ]لماذا [يجرى ا

تحديد أهداف البحث في بداية العملية البحثية ضروري جداً . فعبد أن حدد] لماذا [ بالخطوات 

 الثاني الذي سوف يسأله القارىء  السابقة يتعين عليه أن يكمل توضيحه ] لماذا[ فهذا هو السؤال

 (58, 3300)العساف, 

لوم أو إسهام البحث في التقديم حلول وأهداف البحث هي التي تعكس مدى اإلضافة إلى ماهو مع

علمية مبرهنة للمشكلة المدروسة. فتحديد أسئلة البحث ال تبدو قيمتها واضحة مالم يُعرف لماذا 

 تُعد اإلجابة عليها ضرورية . 

فمعرفة أسباب مشكلة ما ليست هدفاً في حد ذاتها ,وإنما تشخيص المشكلة هو الهدف من دراسة 

 (58, 3300ح الحلول الناجحة لها. )العساف, األسباب حتى يتسنى طر

( موضحاً اهمية تبيين األهداف في البحث العلمي وشارحاً ماذا يجب ان 3977يقول كراثول )

تُعد األساس والمعيار الذي يحكم على  البحث من –أي األهداف –تكون عليه صياغتها )أنها 

 لمطروحة .خالله .فمن خاللها يتضح مساهمة البحث في حل المشكلة ا

 (58, 3300)العساف, 

 ن أهداف البحث يجب أن تكون :و بإختصار يمكن القول بأ

 . محددة ,يمكن قياس مدى تحققها 

 رتباطها بمشكلة البحث .دقيقة , وثيقة الصلة في ا 

   قابلة للتحقيق في الضوء الوقت والجهد المخصصين للبحث 

 (59, 3300)العساف, 

افع التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع بعينه, و هذه الدوافع و إن أهداف البحث تعبر عن الدو

 المبررات ال تخلو غالباً من العناصر التالية أو بعضها:

الهدف الذي يريد الباحث أن يحققه و عليه أن يصوغه بأسلوب يفهمه غير أصحاب  -3

 االختصاص.

 الدوافع الشخصية التي جعلته يهتم بالموضوع و يختاره. -2

 (386,  3303)صيني , 

الفائدة التطبيقية المرجوة من البحث و يذكر فيها الجهة أو الجهات التي يعنيها  -0

البحث أو يشير إلى الفوائد التي قد يجنيها المجتمع عموماً من تنفيذ البحث المقترح. 

 (386,  3303)صيني , 

 اإلشارة إلى ما يتوفر لدى الباحث من القدرات أو الخبرات أو اإلمكانات الخاصة -3

 التي تجعله أهالً للقيام بالبحث المقترح.
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البرهنة على إمكانية تنفيذ البحث من حيث الوقت و اإلمكانات المادية و الفنية  -5

 المتوفرة.

 (387,  3303)صيني , 

و لكي تتم كتابة البحث بطريقة علمية يجب أن يكون الباحث واقعياً واضحاً دقيقاً عند كتابته 

 ألهداف بحثه.

 (303, 3303,آخرون و القحطاني)

 خطاء الباحثين في تحديد أهداف البحث:من أ

  من األخطاء التي يقع فيها  الباحثون أيضاً عند تحديدهم ألهداف بحوثهم أنهم يضعون

أهدافاً  غامضة ,وليست مترتبة حسب أهميتها وأحياناً يضمنونها أهدافاً تخرج عن 

 (59, 3300)العساف,  نطاق المشكلة المدروسة (

 ير من الباحثين يبالغون فيما يذكرونه من أهداف ,بل إنهم يعددون أهدافاً يصعب , أو كث

يكاد يستحيل تحقيقها . ولهذا يتعين على الباحث بعد أن يكمل بقية خطوات إعداد بحثه 

 أن يراجع ما كتبه من أهداف ليبقى حينئٍذ على ما يمكن تحقيقه منها فقط .

 (58, 3300)العساف, 

 أيضاً أن هناك أهدافاً أخرى يمكن تحقيقها بواسطة البحث  ولكن الباحث ال  من األخطاء

 . (59, 3300)العساف, . يوردها , وهذا يُعد قصوراً في األهداف

و باستعراض الرسالة المختارة )تطوير اإلتصال اإلداري لمديري المدارس الثانوية 

 ف كالتالي:بمحافظات غزة في ضوء اإلدارة اإللكترونية ( نجد األهدا
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 أهمية البحث - ثانيالمبحث ال

ترد هذه الخطوة في البحوث العلمية بمسميات متعددة, ومن تلك التسميات أهمية البحث 

 ,مبررات إجراء البحث ,خلفيات الدراسة ...الخ . 

ولكن من الواضح أنها تسميات لمدلول واحد يكمن في ابراز القيمة الحقيقية المرجوة من 

 (59, 3300العساف, البحث . )

إن أهمية البحث تعدّ األرضية الصلبة التي تمّكن الباحث من إقناع اآلخرين سواًء أساتذة أو 

 (303, 3303,آخرون و القحطاني)زمالء في المجتمع العلمي, بجدوى إجراء هذه الدراسة. 

ة المشكلة هميالقارئ قد ال يتفق مع الباحث في أ ترض الباحث أنوفي هذه الخطوة يجب أن يف

المدروسة على الرغم مما وضحه في التمهيد لها. وتحديدها ,وتوضيح األهداف التي تسعى 

لتحقيقها من خالل بحثها .وهذا اإلفتراض يتطلب منه أن يسهب في توضيح أهمية المشكلة 

 (59, 3300)العساف, . وجدوى دراساتها

ن جهة أخرى سواًء كانت جهة تزداد أهمية تبرير إجراء البحث عندما يكون هناك تمويل م

حكومية أو منظمة ال تهدف إلى الربح لكنها تهتم باألبحاث العلمية في مجال معين أو إحدى 

 (303-303, 3303,آخرون و القحطاني) شركات القطاع الخاص.

 3335وللتعبير عن أهمية هذه الخطوة في إعداد البحث وكيفية تطبيقها يقول العمر )

سوف يوضح حجم المشكلة التي يبحثها وجديتها .  –ي أهمية الدراسة أ -هـ(وهذا الجزء  

ومن خالل هذا الجزء يمكن لآلخرين االقتناع أو عدم االقتناع بجدوى هذه الدراسة .لذلك 

يجب على الباحث أن يعطي هذا الجزء عناية خاصة وخصوصاً إذا كان البحث سيّمول من 

يرجع إلى مجموعة من الدراسات والبحوث  جهة معينة وفى هذا الصدد يمكن للباحث أن

السابقة يُعّزز بها مشكلة بحثه . كما يمكن للباحث أن يستعين بجهات اإلختصاص للحصول 

 على بيانات وإحصاءات مرتبطة بمشكلة البحث ليعزز بها موفقه .

 (63, 3300)العساف, 

نه أن يفكر فيها من بعدين: و لكي يتمكن الباحث من كتابة أهمية البحث بطريقة علمية فإن بإمكا

البعد النظري, و البعد التطبيقي. و تتمثل أهمية البعد النظري في اإلضافة العلمية في مجال 

التخصص الذي يدرسه الباحث. فكون موضوع البحث لم يناقش, أو يطرح للدراسة من قبل , 

, أو في بيئة مختلفة, أو نوقش بشكل سريع , أو كون الباحث يختبر نموذجاً أو نظاماً ألول مرة

 أو ثقافة أخرى, فإن كل ذلك يعدّ إضافة علمية. 

أما أهميتها من حيث التطبيق فيجب ان يسأل الباحث نفسه عن الفوائد ,سواًء كانت تربوية أو   

  اجتماعية أو غير ذلك ,التي يتوقع أن تظهر من نتائج الدراسة .

 (303, 3303,آخرون و القحطاني)
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يسهب في توضيح أهمية الموضوع و جدوى دراسته , و ذلك بعرض األدلة و على الباحث أن 

 الشواهد التي من شأنها توضيح تلك األهمية. و من األدلة التي يمكن عرضها:

 ن يقدمه البحث في حل مشكلة أو إضافة علمية.توضيح ما يمكن أ 

 .اإلحصاءات ذات العالقة المباشرة بموضوع البحث 

 ردت في بحوث سابقة تنّص على أهمية دراسة هذا الموضوع.اإلشارة إلى توصيات و 

  تضمين بعض األدلة المنقولة لذوي الصلة بموضوع البحث سواء كانوا علماء أم

 مستفيدين.

 (53, 3303, العساف)

 أخطاء الباحثين في صياغة اهمية البحث:

البحث و أهداف من الخطأ المتكرر في بحوث طالب الدراسات العليا عدم التفريق بين أهمية 

البحث, فأهمية البحث تعني أن يركز الطالب على الفائدة العلمية المتوقعة في مجال تخصصه 

 بعد تحقيق أهداف البحث و إنجازه.

 (8, 3326)دليل كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير و الدكتوراه, جامعة الملك سعود,  

 

ية النظرية للبحث , في حيت أن حيث يعبر المبرر األول و أيضاً الثاني عن األهم

 المبرر الثالث يعبر عن األهمية التطبيقية للبحث.
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 دبيات الدراسة:مراجعة أ

يقصد بمراجعة أدبيات الدراسة عملية اإلطالع على اإلطار النظري و الدراسات السابقة المتعلقة 

  (330, 3303,آخرون و القحطاني)بمشكلة البحث 

عرض أدبيات الدراسة في متن البحث حيث تحكمها طبيعة البحث ليست هناك طريقة محددة ل

,أو سياسة القسم العلمية في حالة رسائل الماجستير و الدكتوراه, أو سياسة المجلة العلمية في 

 قبول األبحاث التي تنشرها.

 (353, 3303,آخرون و القحطاني)

 ما الفرق بين اإلطار النظري, الدراسات السابقة؟

هذه المصطلحات مدلول مختلف عن اآلخر , و يحقق أهدافاً تختلف عن تلك  لكل مصطلح من

 التي تتحقق بواسطة المصطلح اآلخر:

 اإلطار النظري:

 الخلفية العلمية النظرية التي يحتاجها الباحث إلعداد بحث علمي له اهداف و فروض علمية .

 (63, 3300)العساف, 

 الدراسات السابقة:

قة التي تناولت الموضوع او بعض جوانبه ليتسنى للباحث البدء من مراجعة الدراسات الساب

حيث انتهى من سبقه, و ايضاح مدى اإلختالف و التشابه بين دراسته و بين ما سبقها من 

 دراسات.

 (63, 3300)العساف, 

 

 

 المبحث الثالث: اإلطار النظري للبحث

ثها, و لكن من أي اتضحت المشكلة و اتضحت أهميتها و تحددت أهداف بح    

 منطلق فكري و على أي أساس تدرس؟ و ما الخلفية الفكرية المناسبة لدراستها؟

 (53, 3303, العساف) 

إن إعداد الخطوات السابقة وتقطبيها يتطلب بالدرجة األولى خلفية عملية بمشكلة البحث 

 الخطوات .ومجالها حتى تستمد منها المعلومات الالزمة التي يتكون منها بناء تلك 

فمثالً في التمهيد  للبحث ال يستطيع الباحث أن يمهد لبحثه مالم يكن لديه من خلفية عملية 

 بمشكلة البحث يستمد منها الظواهر التي تهيء ذهن القارىء للشعور بالمشكلة . 
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 (63, 3300)العساف, 

وهذا  عملياً,يشترط لها لتكون فروضاً عملية أن يكون لها سنداً ومبرراً  وفروض البحث :

 ية في مشكلة بحثه .مللباحث خلفية عأتي مالم يكن لدى الن يت

سلفاً أذا لم يتعمد  فيكفي القول بأن الباحث قد يحاول تحقيق أهداف محققةأما أهداف البحث  

 هداف البحث بحثه على خلفية عملية ...في تحديده أل

ين أثر  بحثه في  البناء المعرفي وأخيرا أهمية البحث : فالباحث لن يستطيع إطالقاً أن يب

, التي ترتكز عليها مشكلة  مالم يكن لدى على علم ودراسة باألسس والمفاهيم  النظرية

 .بحثه

ولهذا يصبح اإلطار النظري ألي بحث علمي أشبه ما يكون بالحدود الطبيعية له ,أو األسس 

هـ (  3333ه شبور )والقواعد التي يعتمد عليها الباحث في دراسته له ,أو كما شبه

بالخارطة التي يهتدي المسافر في سفره , أو بالكاتلوج عند الشخص الذي يريد )إصالح آلة 

 معينة . حيث يتعين عليه عند اإلصالح الرجوع واإلهتداء بالكاتلوج في عملية التصليح 

 (63 ,3300)العساف, 

وم الباحث من خاللها بتقديم و العلمية التي يق -فاإلطار النظري للبحث هو الخلفية النظرية 

مناقشة مشكلة بحثه. و تبرز أهمية مراجعة اإلطار النظري في معرفة التراث العلمي لمن سبق 

جديد إلى هذا التراث. و عند  يءافة شفي مجال التخصص, و من ثم اضمن الباحثين و العلماء 

م تكرار فكرة سبقه إليها مراجعة اإلطار النظري لمشكلة البحث فإن ذلك يساعد الباحث على عد

باحث آخر, كما يساعده في عدم تضييع وقته و جهده في أمٍر أشبع نقاشاً من قبل, أو تم التوصل 

 (330, 3303,آخرون و القحطاني) إلى قناعة مرضية في تحديد مساره.

 أو  theoretical frameworkوبصورة أكثر تحديد يمكن القول بأن اإلطار النظري  

 ياناً اإلطار المفهومي.كما يسمى أح

the con  ceptualframewark 

تعبير يشير إلى اختيار نظرية معينة أو مجموعة من المفاهيم أو القوانين التي يتم من خاللها 

 صياغة و حل المشكلة.

 (63, 3300)العساف, 

كذا تأتي اهمية توضيح اإلطار النظري من مبدأ تراكم المعرفة فالمشكالت البحثية ال توجد ه

مبتورة الصلة , انما هي حقيقة امتداد لما سبقها من تقدم علمي .فالمعرفة تبنى على ما سبقها 

. حيث يبدأ الباحث مما انتهى منه اآلخرون و بالتالي يكون لبحثه أثر بارز في البناء 

 (63, 3300)العساف,  المعرفي.
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جحة لها يجب ان تكون انعكاساً همية تحديد اإلطار النظري للمشكلة من أن أي معالجة ناأتأتي 

لذلك اإلطار دون غيره, و هذا يحدد للباحث و القاريء معاً المنطلقات و المفاهيم التي تعالج 

 المشكلة على ضوئها و تعتبر خلفية فكرية للمشكلة و كيفية دراستها.

 (53, 3303, العساف)

إطاراً نظرياً, لكن ما  إن كل مشكلة يمكن ان تدرس من أكثر من منطلق فكري أو ما نسميه

يحدد مدى مناسبة منطلق دون غيره أو إطار دون آخر هو طبيعة المشكلة و ما يؤثر في 

دراستها. فدراسة معوقات تطبيق نظام تعليمي ما في اليمن مثالً تختلف عن دراستها في إيطاليا 

 لالختالف في اللغة و الديانة و الظروف اإلجتماعية و السياسية و غيرها .

 (53, 3303, العساف)

ذكر ساندرز ثالثة اسباب رئيسية تؤكد أهمية تحديد اإلطار النظري بصورة جلية واضحة 

 فقال:

  كل مشكلة هي انعكاس إلطارها النظري فيكون فهمها و ترابطها أفضل عندما يتم

 توضيحه.

 .تحديد اإلطار النظري يبين اثر البحث في اإلضافة إلى المعرفة 

 نظري يساعد على تحديد أهداف قيّمة للبحث.تحديد اإلطار ال 

 (63, 3300)العساف, 

 

 كيف أختار اإلطار النظري؟

يبدأ الباحث الفصل النظري بالقراءة الجادة الواعية في كل ما يجده من مراجع في موضوع 

 الدراسة.

و  بحيث يضع في كل مرجعٍ منها إشارات على أهم األفكار الرئيسية التي رأى الباحث أهميتها

ذات الصلة  –عالقتها بموضوع بحثه, حينها سيالحظ الباحث أن مجموعة معينة من األفكار 

قد اتفق عليها عدد من الباحثين المعروفين بتخصصهم في هذا المجال , مما  -بموضوع بحثه

يعني أنها األفكار الرئيسية األكثر أهمية في هذا الموضوع, فيختار منها ما يراه األهم, و 

يها ما يعتبره جديراً باإلضافة, و بذلك تتشكل البنية األساسية لفصل اإلطار النظري و يضيف عل

 (63-63, 3302,البكر)يكون الباحث قد وضع الخطوط الرئيسية لموضوعه.

اقترح ساندروز ثالثة طرق يمكن للباحث أن يأخذ بها عند محاولته الختيار و تحديد اإلطار 

 النظري لبحثه:

 مصطلحات المهمة و المسلمات األساسية في مشكلة البحث.االستدالل بال .3

 (63, 3300)العساف, 

حيث يبدأ الباحث في البحث في الكتب و المقاالت العلمية التي تتحدث عن موضوع دراسته 

( التي تتعلق بمشكلة key wordsو يمكن التعرف عليها بواسطة الكلمات الرئيسية )
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 و القحطاني) مات المرادفة لها في المعنى .الدراسة. و يتنبه الباحث إلى الكل

 (333, 3303,آخرون

اختيار أحد األطر النظرية المعروفة مسبقاً فقد تكون المشكلة ذات عالقة بنظرية  .2

معروفة مثالً. فلو كانت المشكلة في اإلدارة فيختار ما يناسبها من نظريات اإلدارة 

 (63, 3300لتكون إطاراً نظرياً لها. )العساف, 

قد ال يكون بمقدور الباحث اختيار إطار نظري معروف من ذي قبل )نظرية مثالً( مما  .0

يضطره إلى )التحويل( أي اإلستفادة من قانون أو نظرية أو مفهوم ليس ذا ارتباط 

 (62, 3300مباشر بمشكلة بحثه و يصوغ منها إطاراً نظرياً لبحثه. )العساف, 

بعضها ببعض فإن الباحث يمكنه استعارة قانون و ذلك  نظراً لتداخل العلوم و ارتباط 

أو مبدأ أو نظرية من تخصص قريب إلى تخصصه. مما يساعد أحياناً في بناء المعرفة 

التراكمية لتخصص الباحث الرئيس كما يساعد في توضيح أهمية الدراسة كونها تتضمن 

 إضافة علمية.

خرجات جامعة ما فإنه يستطيع فمثالً لو كان الباحث بصدد دراسة أثر )الواسطة( على م

 االستعانة بنظرية التبادل و هي إحدى النظريات في علم اإلجتماع.

 (336, 3303,آخرون و القحطاني)

 فعلى سبيل المثال:

 في الرسالة المختارة للعرض:

)تطوير اإلتصال اإلداري لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء اإلدارة 

 اإللكترونية(

 لباحث بتقسيم اإلطار النظري لبحثه إلى جزئين :قام ا

 األول: اإلتصاالت اإلدارية المدرسية .

تناول فيه مفهومها, أهميتها, عناصرها, أهدافها , طرقها , و تطّور اإلتصال اإلداري 

 المدرسي.

 الثاني : اإلدارة اإللكترونية .

 معوقات تطبيقها.تناول فيه مفهومها , أهميتها , أهدافها, مراحل تطورها, و 

  

 من أين أجمع مادة اإلطار النظري؟

 تقميش المادة و تجميعها(:) يسمي بعضهم هذه المرحلة

 التقميش لغة : جمع الشيء من هنا و هناك.

و اصطالحاً : جمع مادة البحث, فكما نصنع الثياب من القماش كذلك تصنع البحوث من المواد 

 مراجع.و المعلومات المجمعة من المصادر و ال

 (69,  3998)فضل هللا , 
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يجب ان يعمل الباحث جاهداً في البحث عن إسهامات العلماء الذين لهم تأثير على الحقل 

 العلمي و يعدون حجة يستند إليها في حقل تخصصهم.

لهذا يلزم التفريق بين المصادر العلمية األولية و المصادر العلمية الثانوية: فالمصادر 

هي التي تتضمن افكاراً أو آراًء لعلماء او باحثين كتبوها بأنفسهم و العلمية األولية 

نشرت في كتب أو مقاالت علمية, أما المصادر الثانوية فهي ما يقتبسه أو يشير إليه 

 بعض الباحثين في كتبهم و مقاالتهم إلسهامات علماء أو باحثين آخرين.

دون اإلعتماد على المصادر و الباحث الجيد يبذل جهده في قراءة النصوص األصلية 

 الثانوية إذ قد تنقل فيها المعلومة بطريقة خاطئة إما لسوء فهم أو خطأ ناتج عن الترجمة.

كما يساعد رجوع الباحث إلى المصادر العلمية األولية على اإلطالع على بعض األفكار 

لموضوع الذي التي يمكن أن تكون المصادر الثانوية قد أهملتها ألنها ال تتعلق بمحتوى ا

  تم عرضه فيها , في حين أنها تعتبر مهمة للموضوع قيد الدراسة.

 (335, 3303,آخرون و القحطاني)

إن المصادر العلمية التي يعتمد عليها الباحث في دراسته تعدّ من اهم المقاييس في تقدير صحة 

لبحث وزنه و البحث و جودته , فإذا كانت مصادر معتمدة صادقة , أو مخطوطات نادرة كان ل

 (73,  3326)أبو سليمان , قيمته العلمية.

يجب أن ال يختلط األمر على الباحث المبتديء في معرفة مدلول كلمة )المصدر( فليس كل كما 

كتاب جديراً بهذه التسمية , و يقسّم علماء البحث العلمي و الدراسات المنهجية المصادر إلى 

 قسمين:

 يها بعض العلماء )المراجع(مصادر اساسية, و مصادر ثانوية يسم

 (73,  3326)أبو سليمان ,  

ذهب بعض علماء المنهجية إلى أن المرجع هو كل ما رجع إليه الباحث أثناء البحث فأفاد منه 

 (73,  3326)أبو سليمان ,  فائدة ثانوية .

ق و يميل بعض علماء البحث العلمي إلى عدم التفريق بين المصدر و المرجع و ال يمنع إطال

 (73,  3326)أبو سليمان ,  كلمة المصدر على كال النوعين.

ينصح الباحث في حال استقصائه المعلومات و األفكار من المراجع أن يعود إلى مراجعها 

األصلية السيما في حال اإلقتباس إذ قد تكون هذه المراجع الثانوية قد أساءت فهم المعلومات 

 ا أو أضافت إليها أو حذفت منها.الواردة في المصدر األساسي أو حرفته

و المراجع التي ال تذكر مصادرها و ال توثق مادتها هي مراجع ال يعتدّ بها أما رأي المؤلف 

 الخاص من نقد أو تحليل أو تعليق فيمكن االعتماد عليه و اإلحالة إليه.

 (67-66, 3998)فضل هللا , 
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 ضل .كلما كان تاريخ نشر المرجع حديثاً كلما كان ذلك اف

و الطبعات الحديثة من كتاب ما ستفضل الطبعات القديمة حيث يتم تنقيح الطبعات الحديثة و 

 مراجعتها و إضافة ما يستجد من معلومات.

 (66, 3992)مبارك , 

ينظر إلى عدد المراجع التي يرجع إليها الباحث كمؤشر قوي على جديته و فهمه للجوانب 

صال بكافة المصادر المطبوعة و اإللكترونية للحصول على المختلفة لبحثه, و قدرته على اإلت

 (68, 3302,البكر)مادته العلمية. 

 ؟صلت عليهاحأدّون المعلومات التي كيف 

يستخدم الباحث نظام البطاقات في تأدية وظيفتين : تسجيل المراجع التي يحتاج إليها في بحثه , 

 (359,  3303و في تسجيل اإلقتباسات التي يحتاج إليها. )صيني , 

لمية في بطون الكتب و البحوث و غيرها يلجأ الباحث إلى القراءة عند البحث عن المادة الع

 األولية فال يقرأ إال ماله صلة بموضوعه فال يتشتت ذهنياً و ال يبدد وقته.

 (368,  3303)صيني , 

 ثم يسجل الباحث المعلومات التي جمعها بإحدى الطريقتين التاليتين:

 البطاقات : بتسجيل المعلومات في بطاقات. - أ

سم )و هي أبعاد غير ُملِزمة 8سم  عرض 30الباحث بطاقة لكل مصدر من المصادر بطول  يعدّ 

و لكن صغر البطاقة يجعل استخدامها أسهل(ثم تقّسم إلى اقسام ثالثة يدّون في العلوي منها 

 اسم المؤلف, جهة النشر, المعلومات الببلوغرافية الخاصة بالمصدر )عنوان المصدر,

 (69 ,3303, العساف) تاريخه..الخ(

 المعلومات الببلوجرافية الخاصة بالمصدر
 

رقم 
 البطاقة

 

 
 

 المعلومات الواردة في المصدر ذات العالقة بموضوع البحث
 
 

 التقويم

بعد إعداد البطاقات و تدوين المعلومات الببلوجرافية في القسم العلوي من كل بطاقة يبدأ الباحث 

اقدة , ثم يدّون المعلومات في القسم األوسط من البطاقة في مراجعة كل مصدر و قراءته قراءة ن

مقتصراً على أهم النقاط الواردة فيه ذات الصلة بموضوعه و يراعي االختصار غير المخل مالم 
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يُطلب منه نقل المعلومة بكاملها كما هي كأن تكون تعريفاً أو رأياً محدداً و هنا تكتب بين قوسين 

 (73 ,3303, فالعسا) لنسبتها إلى صاحبها.

يدّون الباحث في الجزء السفلي من البطاقة تقويمه للمصدر مشيراً إلى مدى ارتباطه بموضوعه 

 و ما فيه من آراء و أفكار جديدة موضحاً نقاط القوة و الضعف فيها.

 (73 ,3303, العساف)

تبويب البطاقات تبويباً يتناسب مع المشكلة مما يسهل على الباحث الرجوع إليها يقوم الباحث بثم 

االستفادة منها إال أنه ليست هناك طريقة محددة ينصح بها دون األخرى فاألمر متروك  و

 للباحث حسب ما يراه 

يرمز  3و يضع رقماً على البطاقة يشير إلى مدى أهميتها و صلتها بموضوع البحث فمثالً الرقم 

 (73 ,3303, العساف) للصلة القوية بموضوع البحث.

ال اإلداري لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء فمثالً في بحث تطوير اإلتص

اإلدارة اإللكترونية فيمكن للباحث أن يعطي مجموعة البطاقات ذات الصلة بمفهوم اإلتصال 

 اإلداري المدرسي  الرمز )أ( 

 3-و أهم البطاقات و أكثرها صلة بالموضوع ستحمل الرمز أ

تلك البطاقات المتصلة بمفهوم اإلدارة اإللكترونية  , أما2-و ما دونها في األهمية يرمز له أ

 الرمز )ب( و بنفس الطريقة.

لكل  الملفات )الدوسيهات( حيث تسجل المعلومات في أوراق توضع في ملف خاص  - ب

. و من السهل على الباحث أن يعيد ترتيب أوراق الملف و من من البحث بابفصل أو 

 السهل أيضاً أن يستغني عن بعضها أو يضيف إليها أوراقاً جديدة.

 (50,  3997)فريد , 

إذ يلجأ الباحث إلى استخدام ملف مقسم إلى أقسام بعدد فصول بحثه و يضيف قسماً احتياطياً 

 لكتابة بعض المعلومات الهامة التي قد تستدعي إضافة فصل آخر في البحث.

 (58,  3998)فضل هللا , 

باستخدام برنامج  يمكن االستغناء عن البطاقات و الدوسيهات في ظل توفر الحاسب اآللي

( و فتح ملف لكل كتاب على حدة و كتابة كل microsoft worldمعالجة الكلمات مثل )

 (363,  3303اقتباساته فيه. )صيني , 

 اإلستفادة من المراجع تكون بإحدى الطرق:

 اإلقتباس -3

 فيورد نص الفكرة أو المعلومة بنفس الكلمات األصلية في المرجع
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 تلخيصال -2

 يلخص النصوص الطويلة لعرض المضمون دون اإلخالل بالموضوع و ما يحويه من أفكار.

 التعليق -0

يعرض الباحث وجهة نظر المؤلف مع التعليق عليها بالتأييد أو المعارضة بناًء على حقائق 

 موضوعية و بأسلوب علمي.

 اإلستنتاج -3

يجاد عالقات و روابط بين عناصر الموضوع باإلعتماد على حقائق علمية يحاول الباحث إ

 لمعرفة أسباب المشكلة و استنتاج الحلول المالئمة لها.

 (62- 63, 3992)مبارك , 

 

 كيف أعرض اإلطار النظري للبحث؟

بعد أن يستكمل الباحث قراءة كل المصادر و المراجع المتعلقة بموضوع بحثه و ينقل ما يريد 

لى البطاقات يبدأ في قراءة البطاقات قراءة متفحصة دقيقة متأنية, و يفرزها و يوزعها نقله ع

 على أبواب أو فصول البحث.

هذا الفرز يوضح للباحث مدى قصور أو كفاية المعلومات المجمعة الالزمة لبحثه , و يحمله 

 مباحث.القصور إلى استكمال بحثه في مراجع أخرى , أو التخلي عن بعض الفصول أو ال

 (72,  3998)فضل هللا , 

يمكن تقسيم المادة العلمية المكونة لإلطار النظري إلى أقسام ثالثة )أو أكثر أو أقل حسب 

 البحث(:

القسم األول: المادة العلمية المتعلقة مباشرة بمادة البحث سواء كانت قوانين أو نماذج أو 

 (353, 3303,آخرون و نيالقحطا)نظريات, و يجب عرضها و اإلبتداء بها أوالً. 

القسم الثاني : المادة العلمية التي تتعلق بطريقة غير مباشرة بموضوع البحث سواء كانت 

نظريات أو مباديء أو قوانين من تخصصات أخرى, أو تناقش مشكلة قريبة من مشكلة البحث, 

تتعلق مباشرة و يجب عرض أكرها عالقة بالدراسة على ان يتم ذكرها بعد المادة العلمية التي 

 بالموضوع.

 (353, 3303,آخرون و القحطاني)

القسم الثالث: المادة العلمية التي اعتقد الباحث أثناء عملية جمع اإلطار النظري أنها ستفيده, لكنه 

اكتشف أنها ليست ذات عالقة بموضوع بحثه, حينها يلجأ بعض الباحثين إلى إدراجها لتضخيم 
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يعتبر دليالً على جهودهم , أو ظنهم أن عدم إدراجها يعتبر مضيعة البحث اعتقاداً منهم أن ذلك 

 لوقتهم الذي صرفوه في جمعها.

و الحقيقة أن الباحث ال يُنصح بإدراج هذه المادة و اقحامها في اإلطار النظري لبحثه ذلك أنها 

 (353, 3303,آخرون و القحطاني) تسيئ إلى الدراسة بدالً من أن تخدمها.

إن عرض اإلطار النظري ليس عرضاً للخلفية العلمية النظرية لمشكلة الدراسة, و ليس تجميعاً 

لما قاله المنّظرون و المفكرون حول مشكلة الدراسة, بل يتطلب عرض اإلطار النظري الربط 

 و القحطاني) و التحليل و التفسير في ضوء مشكلة الدراسة بطريقة سلسة مفهومة للقاريء.

 (353, 3303,آخرون

قدرة الباحث على القراءة و الفهم و االختصار و التحليل و ض اإلطار النظري في عر تظهر

الربط و كتابة بعض األفكار بأسلوبه مرة, و باالقتباس مرة أخرى, فاإلطار النظري ليس كتابة 

خالصة للباحث, و ليس نقالً و سرداً من الكتب و إال اعتبر هذا نقصاً واضحاً في قدرة الباحث 

 (62, 3302,البكر) ية .التحليل

و حيث أن فصل اإلطار النظري مليء باإلحاالت فإن التوثيق في هذا الفصل مما ينبغي التنبه 

 له, إذ ال قيمة ألي اقتباس مهما بلغت أهميته و صلته بالموضوع  ما لم يتم التأكد من مرجعه.

 (60, 3302,البكر)

أو اإلعتماد عليه دون أن يكون موافقاً  قد يجد الباحث نفسه أمام مرجع يضطر لإلقتباس منه

 على ما ورد فيه , و في هذه الحالة عليه أن يثبت رأيه مسنداً باألدلة و الحجج.

 (67,  3998)فضل هللا , 

خالل بحثه, فال يسلّم بكل ما وصل إليه من مادة علمية حتى يدرسها تظهر شخصية الباحث من 

 و يمحصها.

 ما يورده من أدلة و حجج و نصرة القوي منها و دحض الضعيف و الباطل. و في مناقشته

و ال يحط من آراء اآلخرين أو ينال من  كما تظهر شخصيته في إبداء رأيه في المقام المناسب.

 أشخاصهم.

 (323, 3323)الربيعة أ,

تعني ان يكون الباحث أميناً في نقل األفكار و التعبير عنها بحيث  التي يتحلى باألمانة العلميةو 

به دون تحوير أو تغيير فيه , و دون أن ينسب يجتهد في فهم المراد من النص كما أراده صاح

 لنفسه من األفكار ما هو لغيره في الحقيقة.

و أن يكون دقيقاً في اقتباسه للمعلومات فال يقتبس من النص ما يناسب رايه و يهمل ما يخالفه 

 ألن هذا التصرف بعيد عن الموضوعية العلمية.

 (00,  3998)فضل هللا , 
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على الباحث العناية بأسلوبه إذ يعرض بحثه بأسلوب علمي واضح اللفظ ملتزماً باللغة العربية و 

 لفظاً و معنًى و نحواً مع استخدام عالمات الترقيم.

  (323, 3323)الربيعة أ,

يفّضل أن يقوم الباحث في نهاية الجزء الخاص باإلطار النظري من بحثه بكتابة خالصة لما تم 

استعراضه, يقوم فيها بربط اإلطار النظري بشكل اكبر دقة بموضوع الدراسة, و كيف أن بحث 

جب هذه المشكلة سيساهم في اإلجابة عن بعض األسئلة المطروحة في الجانب النظري التي لم ي

عليها الباحثون السابقون, أو أن دراسته تطرح أسئلة لم تطرح من قبل حول المشكلة المراد 

دراستها, و بالتالي فإن الدراسة التي يود الباحث إجراءها ستستد ثغرة علمية أو عملية, و 

 ستسهم في محاولة زيادة العلوم و المعرفة لمجال البحث.

 (352, 3303,آخرون و القحطاني)

 

 أخطاء الباحثين في فصل اإلطار النظري:

ل ما يتصل بموضوعه لعل أخطر ما يعرض البحث العلمي لإلنهيار أن يجمع صاحبه ك .3

من مادة علمية دون غاية فتصبح البحوث طوائف من المعارف بعضها ال يرتبط 

بموضوع البحث , و يسود كثير منها التشويش و كان ينبغي أن يحذف الكثير من هذه 

 (337,  2333)دويدري , األكوام من المعارف.

و ليس مجاالً للتنافس و  فليعلم الباحث ان ضخامة البحث و عدد صفحاته ليس فخراً له

االجتهاد , فليكن اإلجتهاد في العمق و اإلبتكار و حسن الصياغة و المعالجة ال في الحشو و 

 (337, 3323)الربيعة ب , الحشد.

تكرار الفكرة في مواضع متعددة فهو من مظاهر الفوضى الفكرية و مظهر من مظاهر  .2

 (323, 3323)الربيعة  أ, حب خروج البحث بحجم اكبر مما يقتضيه المضمون.

تسجيل كمية كبيرة من المعلومات مما يدل على ان الباحث ال يمتلك تصوراً واضحاً  .0

لمشروع بحثه,أو عدم قدرته على التمييز بين المعلومات المهمة و غير المهمة لمشروع 

 (356, 3303,آخرون و القحطاني) بحثه.

 (355, 3303,آخرون و حطانيالق) االعتماد على المصادر الثانوية بشكل كبير. .3

عدم استخدام طريقة البحث عن المترادفات أو الكلمات و العناوين القريبة من موضوع  .5

 (356, 3303,آخرون و القحطاني) بحثه أثناء عملية مراجعة أدبيات الدراسة.

نقل المعلومات الببلوجرافية للمصادر بطريقة خاطئة مما يجعل العودة إليها ثانية من  .6

 (356, 3303,آخرون و القحطاني)ة بمكان. الصعوب
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 الدراسات السابقة -المبحث الرابع 

يختص فصل )الدراسات السابقة( باستعراض جهود الباحث للتقصي عن أي دراسات سابقة في 

مجاله , و تتلخص مهمة الباحث في هذا الفصل في البحث الدؤوب عما يمكن العثور عليه من 

 (73, 3302حول موضوع دراسته. )البكر , دراسات أو بحوث تم نشرها 

اتفق علماء المنهجية على ضرورة إجراء الباحث مسحاً شامالً للدراسات السابقة التي تناولت لقد 

 مجال بحثه لإلجابة على األسئلة التالية:

 هل مشكلة البحث سبق أن بحثت أم ال؟ 

 لتي لم تبحث بعد؟إن كانت بحثت من قبل فما الجوانب التي بحثت منها و ما الجوانب ا 

 ما نقاط القوة و الضعف فيما بحث؟ 

  ما اإلضافة العلمية التي يضيفها البحث الحالي , و بعبارة أخرى ما موقع البحث الحالي

 من البحوث السابقة؟

 (70, 3300)العساف, 

إن عبارة )مراجعة الدراسات السابقة ( تبرز جانب التقويم في المراجعة , فالمراجع يصف ما 

ع من دراسات مشيراً إلى ما توصلت إليه من نتائج, ثم يوضح مدى ارتباط تلك الدراسات يراج

أثر بحثه في معالجة جوانب بمشكلة بحثه,و أخيراً يبرز جوانب القوة و الضعف فيها مؤكداً 

 (73, 3300)العساف,  الضعف.

بحث ككل أو يراجع الباحث الدراسات العلمية وحدها التي لها عالقة مباشرة بمشكلة الحيث 

 بجانب من جوانبها, و هذه تشمل:

 .الرسائل العلمية: المنشورة و غير المنشورة 

 .البحوث العلمية: المنشورة و غير المنشورة 

 (75, 3300سواء كان النشر في دورية علمية أو بصورة كتاب مطبوع. )العساف, 

خاص بالبحوث الوصفية و  -الدراسات السابقة  مراجعةفصل  – ينبغي التنبه أن هذا الفصل

البحوث التاريخية فال يشتمل متن البحث فيها عليه ألن المادة العلمية مستخرجة التجريبية أما 

 (56, 3303أساساً من مصادر تاريخية. )العساف, 

اإلطار النظري يهتم بالخلفية النظرية التي تشكل إطاراً يعمل من خالله الباحث كما نؤكد على 

 على مناقشة المشكلة المدروسة.

هي تهتم بالطرق العلمية التي يتم من خاللها دراسة المشكلة من قبل أما الدراسات السابقة ف

باحثين آخرين , فهي بذلك تركز على المنهجية العلمية المتبعة , و النتائج و التوصيات. 

 (337, 3303)القحطاني و آخرون,

 لماذا تراجع الدراسات السابقة؟

أو جانباً منها بغرض تحقيق هدف  يراجع الباحث الدراسات السابقة التي تناولت مشكلة بحثه

 واحد رئيسي و عدة أهداف فرعية:
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الهدف الرئيسي: التأكد من انه لن يبحث مشكلة تم بحثها من قبل, فيطمئن إلى أن ما يقوم به من 

 جهد في البحث سيكون له مردود واضح, و ستحظى نتائجه بثقة جيدة و أهمية بالغة. 

 (75, 3300)العساف, 

 ية:األهداف الفرع

 تحديد مشكلة البحث: -3

يميل الباحث في البداية إلى اختيار مشكلة تتصف بالتشعب و العمومية , و يستطيع الباحث من 

 خالل مراجعته للدراسات السابقة أن يكون أكثر دقة و وضوحاً في تحديد مشكلة دراسته.

 (336, 3303)القحطاني و آخرون,

كالمنظار الذي يرى بواسطته مسيرته البحثية من حيث تعدّ مراجعة الدراسات السابقة للباحث 

بدايتها إلى نهايتها مما يجعله يدرك قبل ان يبدأ مسيرته ما يتطلبه بحثه من وقت و جهد , و هذا 

كاٍف لتحديد مشكلة البحث طبقاً لما يمكنه أن يقوم به فال يجنح به الخيال إلى اختيار مشكلة 

 (76-75, 3300متعددة الجوانب . )العساف, 

 طرق جوانب جديدة لم يطرقها غيره من قبل: -2

يتوقع من الباحث عند مراجعته للدراسات السابقة أال يركز فقط على ما تم التوصل إليه في 

مجال دراسته, بل التحقق أيضاً في المواضيع القابلة للبحث و التي لم يتطرق إليها باحثون 

 سابقون.

إلى أحد جوانب المشكلة التي لم يتمكن من ادراكها  إن خبرة الباحث و فطنته قد تجعالنه ينظر

 (337, 3303باحثون آخرون. )القحطاني و آخرون,

فمن خالل مراجعة الدراسات السابقة يستطيع الباحث أن يعرف ما تم التوصل إليه, و ماذا بقي 

 لم يعرف بعد.

 (76, 3300هذه المعرفة تجعله يتوجه ببحثه لدراسة الجوانب الجديدة. )العساف, 

 تجنب النمطية في البحوث: -0

من خالل مراجعة الدراسات السابقة يتضح للباحث النمط الذي سارت عليه تلك الدراسات 

 (76, 3300)العساف,  فيتجنبه و يسلك نمطاً آخر مختلفاً عنها.

و من الممكن ان يجد هذه الدراسات متشابهة إلى حد كبير من حيث المنهجية و النتائج التي تم 

 صل إليها.التو

نهجية مختلفة و حيث أن تكرار نفس هذه المنهجية ليس له ما يبرره فإن الباحث يسعى إلى م

 (339, 3303)القحطاني و آخرون,محققة ألهداف بحثه.

 التبصر في طرق البحث: -3
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هناك خطأ شائع بين الباحثين أثناء مراجعة الدراسات السابقة إذ يتجهون إلى نتائج البحث و 

قة البحث و أدوات القياس و غيرها, مع أن الباحث يستفيد من الطرق و األدوات و يهملون طري

 (77, 3300تسهل عليه كثير من التساؤالت و المشكالت حول تطبيقها. )العساف, 

من خالل التعرف على تصميمات البحوث السابقة يستطيع الباحث أن يطور تصميم بحثه ف

ة في الدراسات السابقة, أو طرق اختيار العينات, أو الحالي مستفيداً من األدوات المستخدم

ي حالة الصعوبات التي يذكرها الباحثون , كما يتفادى ما نبّه إليه الباحثون في تجاربهم ف

 (339, 3303)القحطاني و آخرون, استخدام المنهج التجريبي.

 اإلستفادة من توصيات الباحث: -5

من االقتراحات و التوصيات لمن سوف يقوم  فكثيراً ما يلحق الباحثون في بحوثهم مجموعة

 (78, 3300ببحوث مشابهة. )العساف, 

مراجعة الدراسات السابقة تخدم الباحث في التعرف على اإلطار النظري المناسب لبحثه, ذلك 

في دراسة مشكلة  أن كل دراسة تحتوي على جانب نظري يثري الباحث و يساعده على التعمق

 (337, 3303ون,بحثه . )القحطاني و آخر

تزويد الباحث بكّم من المراجع في موضوعه فقائمة المراجع في الدراسات  -6

السابقة تزود الباحث بعدد من المراجع ذات العالقة بموضوع البحث.)البكر , 

3302 ,77) 

 كم عدد الدراسات السابقة التي ينبغي أن تراجع؟

نها البحث, إذ يعتمد ذلك على مشكلة التي يجب ان يتضم ليس هناك عدد محدد للدراسات السابقة

و إغفال دراسات متوفرة و البحث, و لكن يجب عدم ذكر عدد كبير من الدراسات السابقة أ

 (353, 3303)القحطاني و آخرون, موجودة.

المتفق عليه هو أن مما يميّز الباحث و يظهر اجتهاده قدرته على عرض عدد أكبر من  و

على الوصول إلى دراسات أجنبية و خاصة الحديثة منها و  الدراسات ذات العالقة , قدرته

 (75, 3302)البكر ,  جمة ما يهمه منها و يخدم موضوعه.تر

كلما كانت الدراسة حديثة كان ذلك في صالح البحث , وبفضل في البحوث اإلنسانية أن تكون و 

 (73, 3302م. )البكر , 2333حديثة قدر اإلمكان أي بعد عام 

 مة تعين الباحث على تحديد عدد الدراسات السابقة التي ينبغي أن يراجعها:هناك مباديء عا

على الباحث أن يجري مسحاً عاماً على كل ما يحصل عليه من دراسات لها صلة  (3

 بموضوع بحثه.

 يفاضل الباحث بين هذه الدراسات من حيث: (2

 .قربها أو بعدها من المجال الموضوعي لمشكلة بحثه 

 مجال المكاني لمشكلة بحثه.قربها أو بعدها من ال 

 .قربها أو بعدها من المجال الزمني لمشكلة بحثه 
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 .حداثتها و قدمها 

 (78, 3300)العساف, 

 ينصح الباحث ليكون بحثه عن الدراسات السابقة مجدياً أن:

 .يحدد المعلومات التي يرغب في تجميعها من خالل عمل مخطط تمهيدي للموضوع 

 حث تحتهااإلحتفاظ بكلمات مفتاحية يب 

 (36, 3996)حسن , 

  مراجعة األعداد األخيرة من أهم المجالت العلمية التي يمكن أن تتناول موضوع

 (37,  3996الدراسة للتعرف على البحوث الهامة الحديثة . )حسن , 

 ماذا لو كانت مشكلة بحثي لم تطرق من قبل بصورة مباشرة؟

ث تبعات كثيرة تنتج من عدم استفادته من إن دراسة مشكلة لم تدرس من قبل يلقي على الباح

تجارب سابقة . و من هنا يرى علماء المنهجية أن يمكن أن يتجاوز بعض الشيء و يراجع 

 الدراسات التي تناولت المشكلة بشكل غير مباشر.

علماً أن عدم دراسة مشكلة البحث من قبل ليس عيباً في مشكلة البحث بل إن جميع المشكالت 

 يتعين على الباحث أن يغيّر مشكلة بحثه لهذا السبب.ال هكذا , و  البحثية تبدأ

 (78, 3300)العساف, 

على الباحث ان يجتهد في البحث عن الدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة و غير المباشرة و 

بموضوع بحثه, و إن لم يجد هذه الدراسات فإن ذلك ال يعني توقف الباحث عن بحثه, و ال 

ع خاصية التراكمية في البحث العلمي, و على الباحث أن يوّضح للقاريء أنه بذل يتعارض م

 (353, 3303)القحطاني و آخرون, للبحث عن دراسات سابقة دون جدوى.الوسع 

 أين أجد الدراسات السابقة؟

 ال بد للباحث أن يعي المفهوم الصحيح للمصطلحات التالية:

 واصف المصدر التمهيدي: -3

ع يوضح كيفية استخدام المصدر التمهيدي فيحوي شرح الرموز و هو كتاب مطبو

 المستخدمة في المصدر و مدلول كل مصطلح يرد فيه. 

 (ERICمن أمثلتها: واصف مركز معلومات المصادر التربوية )

 (79, 3300)العساف, 

 المصدر التمهيدي: -2

يئة كتاب هو دليل يدل الباحث على البحوث ذات العالقة بدراسته و قد يكون على ه

 مطبوع أو مبرمجاً في الحاسب اآللي.

 (CIJEمن أمثلة المصادر التمهيدية: الفهرس المعاصر للدوريات التربوية )

 (83, 3300)العساف, 
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 المصدر األساسي: -0

هو المصدر األول للمعلومة و بالتالي ينحصر معناه فيما أجراه الباحث من تجارب 

 يره.أو كتبه أو الحظه , ال فيما نقله عن غ

فالرسائل العلمية تعتبر مصادر أساسية و بالمثل البحوث العلمية المحكمة هي 

 (85, 3300صادر أساسية. )العساف, م

 

 المصدر الثانوي -3

هو المصدر الثاني للمعلومة حيث ينقلها من المصدر األساسي. فإذا أورد كتاب 

 نتيجة دراسة علمية فهو مصدر ثانوي لهذه النتيجة.

ي المصدر الثانوي )مرجعاً(و يطلق على المصدر األساسي لفظ و هناك من يسم

 (88, 3300)المصدر(. )العساف, 

و األصل أن يرجع الباحث إلى المصادر األساسية حرصاً على التأكد من المعلومة 

 , و لكن إذا تعذّر عليه الرجوع له فيمكنه تجاوزاً أن يرجع إلى المصدر الثانوي.

انوية و األساسي ليس في التعريف فقط بل في القيمة فالفرق بين المصدرين الث

 العلمية لكل منهما.

 (88, 3300)العساف, 

 

 خطوات مراجعة الدراسات السابقة:

 

 ( خطوات مراجعة الدراسات السابقة2)شكل 

 تحديد جوانب المشكلة

 قائمة المصطلحات التي تصف المشكلة

 مراجعة واصف المصدر التمهيدي

 مراجعة المصادر التمهيدية

 تحديد األماكن التي توجد بها المصادر

 القراءة و تسجيل المعلومات

 إخراج الفصل
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 تحديد جوانب المشكلة: -الخطوة األولى

يضع الباحث قائمة بالجوانب المهمة التي تتكون منها المشكلة حتى يكون البحث عن المصادر 

 (56, 3303)العساف,  ب.شامالً لكل الجوان

 فمثالً في معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية فإن الجوانب المهمة هي:

 المعوقات التنظيمية

 المعوقات التقنية

 المعوقات البشرية

 المعوقات المادية

 

 Keywordsوضع قائمة بالمصطلحات التي تصف المشكلة  –الخطوة الثانية 

 حولها. و ذلك ليتمكن الباحث من حصر ما كتب

بحيث لو استبدل الباحث المصطلحات المهمة في البحث بالمصطلحات التي سجلها يظل معنى 

 المشكلة كما هو.

 (58 -57 ,3303)العساف, 

 فمثالً في موضوع اإلدارة اإللكترونية يمكن البحث بالعبارات التالية:

 إدارة بال ورق

 تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة

 مراجعة واصف المصدر التمهيدي: -خطوة الثالثةال

( فهو الذي يوضح المدلول المستعمل ERICمثل )واصف مركز معلومات المصادر التربوية 

للمصطلحات الواردة في المصدر, و هذه المراجعة ضرورية للتأكد من أن ما يعنيه الباحث من 

 (58, 3303 المصطلح هو ذاته المقصود في المصدر التمهيدي . )العساف,

 مراجعة المصادر التمهيدية: –الخطوة الرابعة 

ككتب الفهارس و الملخصات الستخراج قائمة بما كتب حول المشكلة  تحديد مواقعها كأن تكون 

 في دوريات أو تقارير..الخ.

و مما يعين الباحث أن معظم هذه المصادر تزود القاريء بنبذة مختصرة جداً عن البحث أو 

 (59, 3303)العساف,  رر مدى ارتباطه بموضوعه.التقرير و يق
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مما يعين الباحث أيضاً أنه يستطيع استخدام هذه المصادر مباشرة او عن طريق البحث في 

 محركات البحث اختصاراً للوقت و الجهد.

هم خطوة في حصر المراجع ألن الباحث متى استطاع الحصول على قائمة استطاع ان أو هي 

ث أو تقرير من ى منها بالرجوع إلى قائمة المراجع في نهاية كل بحيحصل على قوائم أخر

 (59, 3303)العساف,  القائمة األساسية.

 تحديد األماكن التي توجد بها المصادر: –الخطوة الخامسة 

بعد أن تتكون لدى الباحث قائمة مراجع ذات صلة وثيقة بموضوع بحثه كماً و كيفاً عليه أن 

يمكن أن يحصل فيها على المصادر الواردة في القائمة أساسيةً كانت أو  يتأكد من األماكن التي

 ثانوية, كأن تكون في مكتبة عامة أو خاصة أو لدى الجهة التي نشرتها...الخ.

 (68, 3303)العساف, 

 كيف يكون استعراض الدراسات السابقة؟

دمة تمهيدية تصف وفرة ينظم الباحث تقرير الدراسات السابقة بلغته الخاصة بادئاً تقريره بمق

الطريقة الدراسات المتعلقة بالمشكلة أو ندرتها و تتضمن المقدمة وصفاً لما يحويه التقرير و 

 (39,  2338)العزاوي ,  التي صنفت بها محتوياته.

 يتم إخراج الفصل بأن يقسّمه الباحث إلى ثالثة أقسام:و 

 مقدمة: –أ 

لحصول على دراسات ذات عالقة بالمشكلة, و ما يشير الباحث إلى ما بذله من جهد في سبيل ا

كما يشير إلى التبويب الذي اختاره لعرض  اعترضه من صعوبات و كيف حاول التغلب عليها,

 الدراسات السابقة و اسباب اختيار هذا التبويب.

 (72, 3303)العساف, 

 عرض للدراسات السابقة: –ب 

و التمهيد هي درجة التصاق الدراسة السابقة  القاعدة العامة في الفصل بين الدراسات السابقة

 بموضوع البحث, و األمر نسبي , و يمكن التمييز بين ما يندرج في الدراسات السابقة كالتالي:

 (233,  3303)صيني , 

حصر العناصر التي يتكون منها البحث ثم تحديد العنصر الذي يمثل نقطة اإلرتكاز  (3

 في الدراسة.

عناصر في كل دراسة سابقة واحدة تلو األخرى و تصنف معرفة نسبة وجود هذه ال (2

 إلى مجموعات:

األولى: دراسات تتوفر فيها نسبة عالية من عناصر الدراسة المقترحة, فهذه تندرج 

 تحت الدراسات السابقة.
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% 03الثانية: دراسات تتوفر فيها نسبة ضعيفة من عناصر الدراسة الحالية )بنسبة 

 لتمهيد.تقريباً(فهذه تندرج تحت ا

-% 53الثالثة : دراسات تتوافر فيها درجة متوسطة من عناصر الدراسة الحالية )

%( فيمكن ان تندرج تحت الدراسات السابقة أو التمهيد حسب توفر الدراسات 73

 في المجموعة األولى من عدمها.

 (230-232, 3303)صيني , 

وضوع بحثه من خالل إطار معين, ثم يبدأ الباحث في عرض الدراسات ذات العالقة المباشرة بم

كأن يبدأ بما هو حديث منها من حيث التاريخ, أو يبدأ بأكثرها عالقة بمجتمع بحثه, أو أن 

يقسمها من ناحية جغرافية كأن يرتبها حسب الدراسات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية, ثم 

اإلطار المعين لعرض الدراسات  المتعلقة بالدول العربية, ثم األجنبية و هكذا. يختار الباحث

السابقة حسب كمية الدراسات السابقة المتوفرة لديه حول موضوع بحثه, و كذلك تشعبها و 

 (352, 3303عالقتها بطبيعة البحث. )القحطاني و آخرون,

 أهم النقاط التي يشملها عرض الدراسات السابقة:

 على النقاط التالية:يعرض الباحث كل دراسة في نصف صفحة على األقل و يشتمل 

o بذكر اسم الباحث ,عنوان دراسته, اسم المجلة أو الدورية و  توثيق الدراسة

 رقمها و سنة النشر و رقم العدد و ارقام الصفحات,.

وإن كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه فيوضح اسم الباحث, عنوان الرسالة و أنها 

 السنة التي أجيزت فيها . ماجستير أو دكتوراه ,القسم و الكلية و الجامعة و

و إن كانت ورقة بحثية لمؤتمر أو ندوة فتذكر كل المعلومات التوثيقية الخاصة بهذا  

 المرجع.

 (83, 3302)البكر , 

o أهداف الدراسة 

o .مجتمع و عينة الدراسة, مع بيان طرق اختيار العينة 

o منهج الدراسة و أدواتها 

 (83, 3302)البكر , 

o ت إليها الدراسة و يقتصر على النتائج ذات العالقة أهم النتائج التي توصل

 بموضوع بحثه.

 (82, 3302)البكر , 

ليس المقصود بمراجعة الدراسات السابقة أن يلخص الباحث أكبر عدد ممكن من الدراسات بقدر 

ما يلزمه تحليل هذه الدراسات و تصنيفه في إطار يتناسب مع طبيعة المشكلة الرئيسية للبحث و 

 (39,  2338)العزاوي ,  المتفرعة منها. األسئلة
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 ملخص عام: -جـ 

لكل ما ورد في الفصل, و يركز الباحث على أهم جوانب القوة و الضعف أو الكمال و ملخص 

النقص في الدراسات السابقة مشيراً إلى موقع دراسته منها و دورها في تالفي الضعف و 

 (70, 3303خرون(.   )العساف, النقص حتى يتحقق منها الهدف )البدء من حيث انتهى اآل

يفضل أن يختم الباحث الجزء الخاص بالدراسات السابقة بفقرة او فقرتين تلخصان نقاط و 

الضعف في هذه الدراسات, و اختالف الدراسة الحالية التي يجريها الباحث عن هذه الدراسات 

يانات, و يبيّن الباحث من حيث الهدف أو مجتمع البحث أو األداة المستخدمة أو طريقة تحليل الب

ان دراسته ستناقش الموضوع من جانب آخر, أو تكمل الدراسات و البحوث في هذا 

 (353, 3303الجانب.)القحطاني و آخرون,

أن يبرهن الباحث بما يستعرض من دراسات سابقة أنها ال توصد الباب أمام بحثه هو المطلوب 

وع, و هذه اإلضافة قد تأخذ هيئة معلومة المقترح , و أن دراسته الحالية ستضيف شيئاً للموض

 جديدة ,أو أسلوب جديد له ميزاته , أو تأكيداً لنتيجة سابقة , أو نقضاً , أو تعديالً.

 (239,  3303)صيني , 

يمكن للباحث أثناء استعراضه للدراسات السابقة اإلشارة إلى طول الفترة الزمنية التي انقضت 

الدراسة بالرغم من تطور الظروف و تطور المعرفة و  بين الدراسات السابقة و بين هذه

التقنيات مما يقتضي تحديث الدراسات السابقة و التأكد من ارتباط نتائجها بالظروف و 

 (37,  2338المعلومات الجديدة.)العزاوي , 

و عودة إلى رسالتنا المختارة )تطوير اإلتصال اإلداري  لمديري المدارس الثانوية بمحافظات 

 في ضوء اإلدارة اإللكترونية( نجد أن الباحث بّوب الدراسات السابقة كالتالي:غزة 
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 و قد بيّن ذلك في مقدمة الفصل:
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 عرض الدراسات السابقة بالشكل التالي:
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 و ختم الباحث الفصل ببيان ما يّمز دراسته الحالية عن الدراسات السابقة:

ي المدرسي , و ثمة دراسات أخرى تناولت أن ثمة دراسات تناولت تطوير اإلتصال اإلدار

اإلدارة اإللكترونية , في حين أن ما يميز الدراسة الحالية أنها تناولت تطوير اإلتصال اإلداري 

 لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء اإلدارة اإللكترونية.

 

 :عند مراجعة الدراسات السابقة أخطاء يقع فيها الباحثون

 حرص الباحث على تفادي ما يلي:ينبغي أن ي

  عند مراجعة إحدى الرسائل العلمية يتم السطو على الدراسات السابقة فيها و إدراجها

على أنها دراسات اطلع عليها الباحث, و هذا األمر سرقة علمية تتنافى مع األمانة 

العلمية للباحث كما أن كشفه سهل بالنسبة للمشرف أو المناقش ألن أسلوب عرض 

 دراسات و مناقشتها يختلف من باحث آلخر.ال

 (88, 3302)البكر, 

  ,أخذ ملخصات بعض الدراسات من كتب دون اإلطالع على الدراسات األصلية نفسها

 و تحدث كثيراً عند اإلستعانة بالدراسات األجنبية.

 (80, 3302)البكر , 
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 . عرض دراسات ال عالقة لها بموضوع الدراسة 

 (83, 3302)البكر , 

 جيل العمل على فصل الدراسات السابقة على أمل العثور على مزيد من الدراسات مما تأ

يحرم الباحث الكثير من الفائدة التي يحصل عليها من الدراسات السابقة كاختصار جهده 

 في إيجاد أداة مناسبة, أو تعريفه بمراجع قيّمة في موضوعه.

 (83, 3302)البكر , 

  السابقة عند مراجعتها مما يفّوت عليه فرصة التعرف على التركيز على نتائج الدراسات

 المنهجية و طرق القياس و غيرها.

 (355, 3303)القحطاني و آخرون,

  قد يظن الباحث ان استعراضه للدراسات السابقة استعراضاً وافياً يلغي بحثه أو يقلل من

 أهميته.

  ما يندرج في الدراسات ال يفّرق بعض الباحثين بين ما يندرج في المادة العلمية و

 السابقة.

 (236,  3303)صيني , 

  إصدار الباحث حكماً على دراسة سابقة دون قراءتها قراءة متأنية و تقويمها بموضوعية

بل يكتفى بتصفح المحتويات و قراءة العناوين ثم كتابة انطباع اباحث عن الدراسة على 

 (235,  3303صيني , )أنه تقويم لها و هذا إجحاف بحقوق الجهود السابقة.

  مناقشة الباحث كل دراسة لوحدها بدالً من مناقشتها مع مثيالتها دفعة واحدة مما يدل

على عجز الباحث عن التحليل و عدم استيعابه الكافي لما ورد في هذه الدراسات 

 (238,  3303)صيني , السابقة.

 و المفترض  خوض الباحث في نتائج الدراسة السابقة كلها و استعراضها كاملة

 (223,  3303)صيني , اإلقتصار على ماله صلة وثيقة بمشكلة بحثه.

  .إصدار حكم بنقص أو قصور دراسة سابقة دون تقديم الدليل على ذلك 

 (223,  3303)صيني , 

  ًمن أخطاء الباحثين المبتدئين أن يراجع كتاباً على انه دراسة سابقة, أو مقاالً صحفيا

 (73, 3300هكذا. )العساف,  على أنه دراسة سابقة و

  استعجال الباحث في مراجعة أدبيات الدراسة مما يفوت عليه فرصة التعرف على

 الكثير من األفكار الجيدة التي ستضيف لبحثه قيمة علمية.

 (355, 3303)القحطاني و آخرون,

البحث عدم تحديد مجال دراسته بشكل كاٍف مما يجعل مراجعة أدبيات الدراسة امراً صعباً, ف

 في مجال واسعٍ يقود الباحث إلى اإلحباط أو إلى أداٍء غير موفق.

 (356, 3303)القحطاني و آخرون,

حبمد اهلل تعاىل مت  
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 المراجع:

  أبو سليمان ,عبدالوهاب ابراهيم . كتابة البحث العلمي صياغة جديدة, مكتبة

 هـ.3326,    9الرشد,الرياض,  ط

 لى في حياتك , دار الخريجي للنشر البكر, فوزية بكر. كيف تكتب بحثاً علمياً للمرة األو

 هـ . 3302و التوزيع , الرياض, 

 المكتبة األكاديمية , القاهرة, 3حسن , أحمد عبدالمنعم . أصول البحث العلمي ج ,

 .م 3996

  ,هـ .3326دليل كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير و الدكتوراه, جامعة الملك سعود 

  أساسياته النظرية و ممارساته العملية, دار الفكر دويدري , رجاء وحيد. البحث العلمي

 م2333,  دمشق,  

  الربيعة ,عبدالعزيز عبدالرحمن. البحث العلمي حقيقته و مصادره و مادته و مناهجه و

  2,ط3323\م2333,  3كتابته و طباعته و مناقشته  ج

 مناهجه و  الربيعة ,عبدالعزيز عبدالرحمن. البحث العلمي حقيقته و مصادره و مادته و

  2,ط3323\م2333,  2كتابته و طباعته و مناقشته  ج

  , 2هـ ,ط3303صيني, سعيد اسماعيل . قواعد أساسية في البحث العلمي. 

  ,3329العزاوي , رحيم يونس . مقدمة في منهج البحث العلمي, دار دجلة , عمان-

 م. 2338

 ة , دار الزهراء العساف , صالح محمد . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكي

 .2هـ ,ط3300,الرياض , 

  , العساف , صالح محمد . دليل الباحث في العلوم السلوكية , دار الزهراء ,الرياض

 هـ.3303

  ,فريد ,عائشة حسن .  منهج البحث البالغي ,دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع

 م.3997القاهرة, 

 لتحقيق, دار الطليعة , بيروت , فضل هللا, مهدي . أصول كتابة البحث و قواعد ا

 .2, ط 3998

  القحطاني , سالم بن سعيد َو العامري, أحمد بن سالم َو آل مذهب , معدي بن محمد َو

هـ 3303العمر , بدران بن عبدالرحمن . منهج البحث في العلوم السلوكية ,الرياض, 

 0,ط

 المكتبة األكاديمية مبارك , محمد الصاوي محمد. البحث العلمي أسسه و طريقة كتابته ,

 .3992, القاهرة , 

 

 


