مهارات مراجعة الدراسات
(االدبيات) السابقة ونقدها

األهمية والهدف من مراجعة الدراسات السابقة

تعمل على وضع بحثك في اطار حقل أكاديمي
واسع ،وتحقق معرفة تراكمية من خالل بحثك
في تخصص معين.

تساعد في تحديد االطار المفاهيمي للمشكلة
أو تساؤالت البحث

من خالل مراجعة الدراسات السابقة  ،يود القارئ
(المشرف ،الممتحنين الخارجين أو المحكم)
معرفة أذا ما كان هنالك دراسات شبيه ببحثك ،ما
هي االفكار المختلفة او الجديدة الذى ستتطرق اليه
في بحثك؟

اتعطي معرفة عميقة وثرة عن الدراسات السابقة
ذات الصلة ببحثك ،كما تعرفك بالكتابات
االصيلة ( )originalفي مجال بحثك
تعمل على معرفة الفحوة المعرفية في الدراسات
السابقة في اطار مجاالت عدة مثل أذا ما كان
هنالك خلل على مستوي المنهجية ،المقاربات
النظرية ،وبالتالي محاولة معالجة ))address
ذلك الخلل في بحثك
تعتبر مراجعة الدراسات السابقة مشروع في حد
ذاته من حيث ابراز مهارات التفكير العليا:
الفهم ،التفسير ،التحليل ،التركيب وتطوير
فرضيات وتساؤالت ()arguments

مصادر الدراسات السابقة:
المصادر التقليدية التي يمكن الحصول عليها من الكتب
والمجالت االكاديمية والعلمية المحكمة المنشورة.
المصادر غير التقليدية والتي تصدر من مؤسسات
حكومية ،منظمات حكومية دولية ( ،)IGOsمنظمات غير
حكومية ( ،)NGOsمراكز بحثية ()think tanks
وبحاثين مستقلين (،)freelance researchers
سواء كانت مكتوبة او مرئية.
مدونات او اوراق عمل للباحثين المنشورة على االنترنت
ويعتبر في هذه الحالة الباحث يقوم بمراجعة المعرفة المتاحة ذات
الصلة ببحثه اكثر منها بمراجعة الدارسات السابقة»
)reviewing the existing knowledge rather
( than as a review of literature per se

هناك مصطلحات على الباحث ان يدرك مفهومها قبل ان يشرع بمراجعة
الدراسات السابقة وهي:
-1واصف المصدر التمهيدي :هو عبارة عن كتاب مطبوع يوضح كيفية
استخدام المصدر التمهيدي.
-2المصدر التمهيدي :هو عبارة عن دليل يدل الباحث على البحوث
التي لها عالقة بدراسته وقد يكون (كتاب مطبوع أو مبرمج في
الحاسب).
-3المصدر األساسي :هو المصدر األول للمعلومة أي ما أجراه الباحث
أو كتبه أو الحظه ال ما نقله عن غيره كالرسائل العلمية تعتبر مصادر
أساسية.
-4المصدر الثانوي :هو المصدر الذي ينقل المعلومة من مصدرها
األساسي ،وهوما يسمى مرجعا.

اولا :على الباحث البدء بالمراجع الرئيسية ( )text bookواكاديميين بارزين لهم
مساهمات معروفة في مجال بحثه ،وقد تقود هذا القراءات الى باحثين اخرين
ونظريات ذات صله بالبحث.
ثانيا ا :البدء بتصفح الملخصات أو مقدمة او خاتمة الدراسات السابقة لمعرفة صلة
الدراسة بالبحث قبل تصوير الدراسة او البدء في مراجعتها.
ثالثا :االستعانة بزمالء الدراسة واألساتذة عن مصادر معلومات وبحوث ذات صلة.
رابعا :حضور المؤتمرات وورش العمل وطلب المساعدة من الحضور
والمشاركين وتوصياتهم بمراجع ذات الصلة بموضوع البحث.
خامسا :االستعانة بالمسؤولين المتخصصين بالمكتبات أوامين المكتبة عن
المصادر ذات الصلة ،وكيفية الحصول عليها.
سادسا ا :االستعانة بالمصادر االلكترونية وذلك باستخدام قاعدة المعلومات المتاحة
في االنترنت أو الخاصة بجامعة الملك سعود ويمكن الدخول اليها من خالل البالك
بورد أو من الموقع الرئيسي للمكتبة من خالل اسم المستخدم لإليميل الجامعي،
والرقم السري.

http://www.ac-knowledge.net/ksu/

https://www.zotero.org/
https://www.zotero.org/support/screencast_tutorials/intro
( وهو موقع مجانا يمكنك من خالله تلقائيا استرداد واسترجاع المراجع ووثائق ومعلومات من كتالوجات من االنترنت مثل
) JSTOR( (وقاعدة معلومات مثلWorldCat, Holmes
http://bibliotdroit.blogspot.com/2015/07/300_30.html

تقوم على االتي( :اسم
الباحث -عنوان الدراسة-
المنهج – االدوات-
اتفاق/اختالف الدراسة
السابقة عن البحث ) .هذا
التصنيف يضعف طريقة عرض
وتحليل المعلومات في
مرحلة الكتابة ،وقد
تجاوزتها البحوث العلمية
الرصينة.

تقوم بتصنيف المعلومات على اساس:
الترتيب الزمني ()chronological
مع مراعاة تحليل المعلومات،
 الموضوع ( )themeوذلك لمعرفة
اذا كانت هنالك مسارات مختلفة
للبحث
 المنهجية ()methodology
 المفاهيم ( ،)conceptsوتطور
االفكار
( يمكن دمج بعض او جميع تلك
التصنيفات في البحث .يجب على
الباحث ان يضع في االعتبار بأن
طبيعة وأهداف بحثه هي التي تشكل
وتؤثر في طريقة هيكلة وتصنيف
المعلومات).

ال بد من مراعاة هذه الخطوات في مرحلة التنصيف للوصول لمرحلة التقييم:
الخطوة االولي
تحدد ما ناقشته
كل دراسة

من خالل معرفة
اهتمام تلك الدراسة،
ما أذا كانت بالجانب
النظري أو غيره .واذا
ركزت على نظرية ،
هل كان الهدف
توضيحي ،ما هو
المتغير التابع؟ وكيف
تم تصويره
واستخدامه؟

الخطوة الثانية

تحدد ما توصلت
اليه كل دراسة

يتم فيه تحديد
موضوع البحث
والدعوى االساسية
في كل دراسة ،هل
هنالك فرضية
للدراسة ،وهل
نتائج الدراسة تدعم
تلك الفرضية؟

الخطوة الثالثة
تقوم بتخليص
النتائج التي توصلت
اليه كل تلك
الدراسات
يتم تلخيص الدراسات
وتصنيفها في  3مجموعات:
.1مجال االتفاق سواء ايجابا
او سلبا وهي تمثل «الحكمة
المتعارف عليها» .2 ،مجال
االختالف او النقاش ومنا
هنا تظهر المدراس الفكرية
المختلفة.3 .الفجوات وقد
تمثل في المنهجية،
التساؤالت  ،المعلومات...
الخ

الخطوة الرابعة
تقييم الدراسات
ككل
بمجرد ما تم تحديد المجاالت
في الخطوة السابقة يمكن للباحث
يصف المعرفة التي سيعالجها
بحثه وفي أي او كل المجاالت.
في هذه الخطوة يتم فحص
الدراسات السابقة من خالل كيف
تمت معالجة االفتراضات ،وما
مدي منطقية تلك االفتراضات؟
وما هي االدلة التي استندت اليه
تلك الدراسات؟ واذا كان هنالك
اختالف بين نتائج تلك الدراسات
،ما هو السبب وراء تلك
الختالفات؟ وما هي المنهجية
التي استخدمتها تلك الدراسات؟

(المرحلة الثالثة :مرحلة التقييم و النقد )break to enter

لماذا يحتاج الباحث لنقد وتقييم الدراسات والمراجع السابقة؟
ليس الهدف من النقد والتقييم البحث عن نقاط الضعف في تلك الدراسات ،بل ان ينخرط الباحث
في النقاش االكاديمي ويتوصل التفاقه أو اختالفه مع تلك القراءات من خالل فحص الحجة
واالدلة.
وتُبني المراجعة النقدية على تساؤالت قائمة على اساس عقلي وموضوعي وتحاول االجابة على
تساؤالت مثل لماذا؟ (? )WHYوكيف؟ (?)HOW

ما المساهمات المعرفية التي اضافتها تلك
الدراسات ،وماهي نقاط ضعفها وقوتها

ما سبب االختالفات النظرية التي تناولت نفس
الموضوع ،وكيف يمكن تفسير هذه االختالفات؟
(قد يكون السبب وراء هذه االختالفات :المنهجية
أو االطار النظري الذى اتبعت تلك الدراسات،
طريقة جمع المعلومات او معالجتها وتفسيرها،
تصميم التجربة...الخ)

ما الذى يمكن للباحث ان يستقيده من تلك
الدراسات السابقة أو بعض منها
كيف كشفت الدراسات السابقة عن طبيعية المادة العلمية (أي
يجب على الباحث توضيح اذا ما كانت متاحة/غير متاحة،
معقد/غير معقدة)

هل هنالك أي معوقات واجهت تلك الدراسات
السابقة ؟هل هنالك معضلة في الجانب االجرائي
الذى يتعلق بجمع المعلومات وتحليلها ،التقنيات،
أو النظرية ،او المنهجية المستخدمة ..الخ؟
كيف ربطت تلك الدراسات السابقة بين
الخاتمة/النتائج وتساؤالت وفرضيات الدراسة؟

TIPS
يحتاج الباحث ان يعرف متي يسيطر علي عملية
مراجعة الدراسات ووضع حدود لها وذلك
بالتركيز علي المحاور االساسية لبحث وتذكر
ان هدفك هو
build argument no t a library
Netwon, 1992,49
على الباحث التفرقة بين مصطلح مراجع
( )referenceوالتي تشمل كل المصادر التي
تم االشارة لها في البحث وفي مراجعة
الدراسات السابقة ومصطلح فهرس
( )bibliographyوالذى تشمل كل المصادر
والتي يري الباحث اهمية االشارة اليها حتي
وان لم يدرج معلومات منها في بحثه.
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تعتمد مراجعة وكتابة الدراسات السابقة على نوع الدراسة :مثال ورقة
بحثية قصيرة ،يحتاج الباحث ان يغطي فقط المراجع والدراسات
الرئيسية والتي لها مساهمات بارزة ذات صلة بالبحث ،باإلضافة
للمراجع المنشورة حديثا  .بينما بحوث الماجستير والدكتوراه تفرض
علي الباحث القيام بتغطية ومراجعة شاملة موسوعية
( )encyclopedicلجميع الدراسات ذات الصلة.
اثناء تجميع المعلومات من الدراسات السابقة ،تأكد من التوثيق الصحيح
لكل معلومة حتي ال تقع في خطأ غير مقصود في يسمي السرقة العلمية
وذلك لنسيانك مرجع المعلومة.
بعد مراجعة الدراسات السابقة ،على الباحث تجنب االدعاء بأن بحثه سيردم
الفجوة (،)fill the gapبل يمكن القول بأن بحثه سيعالج تلك الفجوة
( ،)address the gapويعتبر ذلك نوع من الواقعية بدال من التزام
الباحث بوعود قد ال يستطع الوفاء بها في بحثه وترك المجال لبحوث
اخري.
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TIPS
اما في حالة كثرة الدراسات ذات الصلة
بالبحث ،يمكن حل تلك المشكلة اوالا:
بالتركيز بالدراسات االصلية والتي تم
االستشهاد بها في العديد من الدراسات
األخرى .ثانيا ا التركيز على الدراسات
الحديثة والمنشورة في دور نشر ذات سمعة
علمية او دور نشر خاصة بالجامعات .ثالثا ا
التركيز على الدراسات ذات صلة بتساؤالت
البحث

9

عند الحصول على معلومات البحث من االنترنت،
ضرورة مراعاة ان تكون المعلومات موثق به وذات جودة
علمية

الرجوع الي بعض البحوث التي تمت فيه مراجعة الجيدة
للدراسات السابقة ومحاولة تقليد بعض منها وذلك بعد
استشارة الدكتور المشرف علي بحثك.

؟؟؟

10

في حالة قلة المصادر الخاصة بالدراسة ،يمكن حلها عن
طريق الرجوع الي تلك المصادر مع قلتها ،باإلضافة الي
توسيع البحث في مطبوعات ذات صلة ولو من بعيد بالبحث
لالستفادة من االطار النظري ،المنهجية او أدوات البحث
العلمي التي تم اقتراحها او استخدامها في تلك الدراسات .
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From literature review (2009) by Machi& McEvoy

) " مراجعة االدبيات (الدراسات السابقة. سناء،ابو دقة
http://site.iugaza.edu.ps/sdagga/files/lecture-3.pdf

Writing a Literature Review-Research Guides at Boston

 "مواطن الخلل في تعامل طالب الماجستير والدكتوراه مع. احمد إبراهيم،خضر
،"الراسات السابقة

http://libguides.bc.edu/literview

Conducting Literature review-Skill for OU Study-Open
University

www.le.ac.uk/succeedinyourstudies

http://www2.open.ac.uk/students/skillsforstudy/conductinga-literature-review.php

literature Reviews Handout, the writing Center, UNC, College
of Art and Science,

Literature reviews-Academic Skills, Learning Center, ANU

http://writingcenter.unc.edu/handouts/literature-reviews/

https://acadmicskills.anu.edu.au/resources/handouts/literatu
re-reviews
، مركز التعلم الفعال،نقد الدراسات السابقة
http://www.elcuk.org/2013/10/09/critique-paper/

IDEA

What is critical Reading,

ـKnopf, Jeffery W., Doing a Literature Review, Political
Science & Politics, Jan. 2006: 39, 1: ProQuest, Ps online
www.apsanet.org
، جامعة االمام سعود،  ورقة عمل، تنظيم وكتابة تقرير البحث،امتنان الشهوان واخرون
1435/1436 ،كلية الدريات االجتماعية

موقع مهم
https://egyptscholars.org/library/d
evelopment/scientificskills/scientific-research-course/

للمزيد ننصحك باالطالع على هذه المواضيع،
وساعدنا على نشرها:
كيف و لماذا نقوم بعمل الدراسات السابقه بشكل
نقدي؟؟
كيفية التعليق على الدراسات السابقة
كيف ولماذا نقوم بنقد الدراسات السابقة؟
كيفية كتابة خطة البحث  1٤ +نموذج باللغة
االنجليزية

IDEA

https://www.youtube.com/watch?v=JKDgQNR_e1U

