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ملخص
تعد مراجعة أدبيات البحث بما فييا الدراسات السابقة عنص ار ميما و مفصال أساسيا من
المفصميات المنيجية  ،و نقطة انطالقة في إعداد و انجاز و كتابة البحوث العممية عامة
و التقارير العممية األكاديمية (الماستر  ،الماجستير  ،الدكتوراه) خاصة.
و المتتبع لمضامين ىذه التقارير تتضح لو أخطاء شائعة حول الدراسات السابقة ،إن عمى
مستوى مبررات وجودىا أو شروط اختيارىا أو موضعيا ضمن مكونات التقرير العممي أو عمى
مستوى توظيفيا و االستفادة منيا .
و قاعدة االنطالقة في إعداد و تقديم ىذه الورقة البحثية في ىذا الممتقى العممي ،ىي
المالحظات المسجمة و النابعة أساسا من خبرة اإلشراف و مناقشة العشرات من رسائل
و أطروحات التخرج  ،ترتكز في مضمونيا عمى توضيح خمس نقاط أساسية ىي  :مبررات
اإلشارة إلى الدراسات السابقة و شروط اختيارىا  ،و إبراز عناصرىا األساسية عند عرضيا
وتحديد موقعيا داخل المتن ،و انتياء بكيفية توظيفيا و االستفادة منيا .و تستيدف باألساس
الطمبة الباحثين في مستوى دراسات ما بعد التدرج.
الكممات المفتاحية  :مراجعة أدبيات البحث  ،الدراسات السابقة  ،مقاربة منيجية  ،توظيف
( االستفادة) من الدراسات السابقة.
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The previous studies
methodological approach
by : Prof : Djaber nacer eddine

Abstract
The previous studies which are a part from the review of literature are
considred as an important element of methodology , and a startig point
of preparing , completing and writing the scientific researches generally
and the academic scientific reports particularly.
And the orbit of the contents of these reports reflect that there are
common mistakes in the previous studies even at the level of the
justification of their existence and the condition of their selection or
their position in the components of the scientific report and at the level
of their employment and their use.
And the starting base in the preparation and the submission of this
research paper in the scientific seminar is the recorded observations
which are stemmed mainly from the experience of the supervisions and
the discussions of the graduation messages and argumments, based in
its content to clasify the five points which are : the justification for the
refrence to the previous studies and the conditions of their selection ,
highlight the essential elements when viewing them and locatig their
position,ending whith how to employ it , and they target mainly the
researchers students at the level of studies after graduation.
Keywords : review of literature search,the previous studies,
methodological approach , employing the previous studies.
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تمهٌد :
إن مراجعة أدبيات أي بحث تعد الخطوة األولى في التخطيط لمشروع بحث جديد و أصيل
و رصين  .كما تتطمب ىذه المراجعة المزيد من الجيد العقمي لكي تتسم بالدقة و العمق  .و ما
الدراسات السابقة إال محطة أساسية في ىذه المراجعة.
إن المتمرس بالقواعد المنيجية لمبحث العممي يخمص إلى نتيجة ىامة  ،أراىا منطقية و مقنعة
أيضا  ،و ىي أن اإلجراءات المنيجية ألي بحث ىي اختيار يضاف إليو تبرير.
و انطالقا من ىذه القناعة سنحاول في ىذا العرض التعريف بمفاىيم مراجعة أدبيات البحث
و الدراسات السابقة ،و دواعي اإلشارة إلى ىذه الدراسات في البحث ،و شروط اختيارىا  ،و أنواع
تصنيفيا  ،و األجزاء األساسية الواجب إبرازىا عند عرضيا ،مع تحديد موقعيا في كتابة البحث،
و أخي ار كيفية توظيفيا .و ذلك من خالل مقاربة منيجية تنطمق من تصورات ليذه النقاط مستشرفة
كيفيات عممية لتقديم حمول اجرائية ليا ،خدمة لمباحث و البحث .
* تعريف الدراسات السابقة
ورد مصطمح مراجعة الدراسات السابقة في كتب مناىج البحث العربية و األجنبية بتسميات

-

مختمفة  .ففي المغة العربية جاءت تحت مسميات  :مراجعة األدبيات  ،مراجعة البحث العممي ،
مراجعة التراث اإلنساني  ،المراجعة الدقيقة لمبحوث السابقة  .كما جاءت في المراجع األجنبية
تحت مسميات قريبة المعنى من المغة العربية  ،فنجد مثال في المغة االنجميزية - :
Related research.related literature.reviewing the literature.review of the
literature.
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-

و فً اللغة الفرنسٌة نجد :

-

- La revue de la littérature, état des connaissances, état de l’art, recension des
écrits, documentation bibliographique, étude bibliographique, doctrine, état de la
question, etc.

و لقد أشار مولً ))Mouly 1963
إلى أن مراجعة األدبيات تعد من الميام الدقيقة و الصعبة  ،تتطمب و عيا و إدراكا
و تبص ار عميقا في مجال االختصاص ضمن إطار شامل  ،و ىي خطوة ميمة و حاسمة،
من شانيا أن تقمل من خطورة الطريق المسدود و أبحاث الدراسات المرفوضة و الجيد الضائع
و فعالية المحاولة و الخطأ ،باعتماد أساليب اثبت عمقيا باحثون سابقون( عباس عبد ميدي
الشريفي (،)2002
كما بين باتن (  ) PATTEN.2000إن مراجعة االدبيات )Reviewing literaturare) -
تعمل عمى تحديد أدوات القياس التي استخدمت بنجاح في بحوث أخرى  ،و تجنب األدوات التي
أخفقت في التحقيق الغرض منيا  ،أو اشتممت عمى نقص أو خمل يحول دون تحقيق المطموب ،
كما تساعد ىذه المراجعة عمى تجنب الطرق المغمقة أو ما يسمى بالنيايات الميتة
) .(deed endsفضال عن المساعدة في كيفية كتابة التقارير البحثية.
كما وضح كل من بورك و جال( )BORG&GALL 1983أنها أن تساعد على تحدٌد
مشكلة البحث و تعرٌفها بشكل أفضل( .عباس عبد مهدي الشرٌفً )2002
و لكن تجدر اإلشارة ىنا أن ىذه المسميات سواء العربية منيا أو األجنبية تعني االطالع
و القراءة المتأنية و الدقيقة لما كتب حول البحث الجاري بما فييا الدراسات السابقة.
و بناء عمى ما ورد فانو يمكن تعريف الدراسات السابقة إجرائيا كما يمي :
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 يقصد بيا الدراسات و األبحاث المستخدمة و المشار إلييا في الرسالة أو األطروحة سواءوردت في مقدمة البحث و اشكاليتو  ،أم في التراث األدبي ،أم في الجانب الميداني ،أم في
مناقشة النتائج .و التي تم نشرىا بأي شكل من األشكال .
 و ىي أيضا تمك البحوث و الدراسات التي قام بإجرائيا باحثون آخرون في الموضوع أوالموضوعات المشابية  ،و ما ىي ىذه الدراسات ؟ و األىداف التي سعت إلى تحقيقيا؟ ،و أىم
النتائج التي توصمت إلييا ؟  .ليتمكن الباحث فيما بعد من تمييز دراستو عن تمك الدراسات.
( الحمداني و آخرون  )2002في (عباس عبد ميدي الشريفي )2002
ىي الدراسات التي تمت تحت إشراف جامعة أو مركز أو مخبر أو ىيئة بحث ذات طابعأكاديمي بموجبيا يتحصل صاحب الدراسة عمى إجازة آو شيادة أو ترقية عممية ،و ىذا بعد
تقييميا و مناقشتيا أمام لجنة مختصة.
 -و عند البعض ٌقصد بها الرسائل و البحوث العلمٌة المحكمة المنشورة و غٌر المنشورة.

*مبررات اإلشارة إلى الدراسات السابقة :
يغفل الكثير من الطمبة الباحثين أىمية الدراسات السابقة عند انجاز بحوثيم .و تقديرىم
الخاطئ بان ىذا عنصر ىي من األمور الشكمية التي يمكن تجاوزىا ،أو ذكرىا بشكل مختصرو
عارض  .و ىذا االعتقاد ناجم عن عدم درايتيم بدواعي وجود الدراسات السابقة ضمن مكونات
البحث .
و من هذه الدواعً أو المبررات نذكر:
 معرفة الفراغات أو الجوانب التً لم ٌسبق تناولها أو مناقشتها من قبل الباحثٌن اآلخرٌن.أو ماٌسمى بالفجوة المعرفٌة .gap of knowledge
 تزويد الباحث بأفكار و مقاربات جديدة. -قاعدة انطالقة ألي دراسة عممية سواء كانت نظرية أو تطبيقية و في مختمف التخصصات.
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 أنيا من المدعمات األساسية لمتفكير و تحديد موضوع البحث و اشكاليتو بشكل دقيق. البحث عن طرق جديدة في دراسة البحث الجاري. االستفادة من المنيجية العامة المستخدمة . أنيا مصدر من مصادر التراث األدبي لإلشكالية المبحوث فييا. تسيل عمى الطالب الباحث األساليب السيمة و الدقيقة لتوجييو لالطالع عمى ما يفيده حولما كتب حول بحثو.
 األمر الذي يؤىمو في نياية المطاف من معرفة المتغيرات المدروسة المطابقة أو المشابيةلمشروع بحثو .
 مقاربة المنيج و األدوات المساعدة لمعرفة و قياس ىذه المتغيرات. كما تساعده عمى تحديد المفاىيم األساسية لمبحث و تعريفيا إجرائيا. إضافة إلى صياغة تساؤالتو أو فرضياتو.و فً هذا السٌاق ٌرى البعض أن استعراض أدبٌات البحث ٌستند على ثالثة افتراضات
رئٌسٌة  ،هً:
 ال ٌنطلق أي بحث من الصفر. ٌوجد العدٌد من المقاالت حول كل موضوعات البحث تقرٌبا. لست أنت أول باحث فً مٌدان دراستك.La revue de la littérature repose sur trois présupposés essentiels :
-Aucune recherche ne part de zéro : toute activité de recherche participe à un
processus cumulatif d’acquisition des connaissances
-Il existe déjà de nombreuses publications sur presque toutes les questions de
recherche

-Vous n’êtes pas le premier (e) chercheur dans votre domaine d’études.
)www.redactiondememoire.org/choix-sujet/choix-du-sujet.php(31/12/2014
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* شروط اختيار الدراسات السابقة :
 االطالع على الدراسات السابقة من مصادرها األولٌة  ،و تجنب المصادر الثانوٌة. تجنب الدراسات السابقة غٌر المنشورة فً دورٌات أو مجالت محكمة و ذات سمعة علمٌةمعترف بها.
 االبتعاد عن الدراسات السابقة العامة و التي ال ترتبط مباشرة بإشكالية البحث.و في ىذاالمجال يشير' سيد الحديدي '  :كمما كانت المراجع و األبحاث التي رجع إلييا الطالب تعالج
نفس موضوعو أو قريبة منيا  ،و كانت من مراكز عممية ليا سمعتيا  ،و كان القائمون بيا من
المتخصصين  ،كمما كان ليا ثقميا أثناء االستدالل بيا ( سيد الحديدي .)1222 ،
 االبتعاد عن العرض المفصل و الطوٌل لهذه الدراسات المختارة. تجنب النقد غٌر المؤسس و التقٌٌم المبالغ فٌه لمضامٌن و نتائج هذه الدراسات . االبتعاد عن الدراسات السابقة القدٌمة .*تصنيف الدراسات السابقة عند عرضها:
من أكثر التصنيفات شيوعا في عرض الدراسات السابقة نذكر :
 التصنيف الكرونولوجي ( الزمني ) التصنيف حسب المتغيرات األساسية لمبحث . باإلضافة إلى تصنيفات أخرى :حسب تساؤالت و/أو فرضيات الدراسة .
أو حسب درجة قربيا من البحث من األقرب إلى األبعد .
أو حسب نتائج ىذه الدراسات المؤيدة و المعارضة و المحايدة من الدراسة الحالية.
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األجزاء األساسية الواجب إبرازها في عرض الدراسات السابقة
 ذكر اسم أو أسماء الباحثين. اإلشارة إلى مكان و زمان إجراء الدراسة. تحديد العنوان أو اليدف الرئيس من إجرائيا. حجم العينة و خصائصيا.أدوات جمع المعمومات في ىذه الدراسة .و يفضل ذكر خصائصيا السيكوميترية. -النتائج العامة المتحصل عمييا.

*هل لمدراسات السابقة موقع محدد في كتابة البحث ؟
ال يوجد اتفاق نيائي بين الميتمين حول القواعد المنيجية لكتابة رسائل التخرج عن مكان أو
موقع محدد لمدراسات السابقة .في المقابل توجد بعض المقاربات المنيجية و ىي :
المقاربة األولى :
 يرى أصحاب ىذه المقاربة أنيا توضع ضمن العناصر األساسية المكونة لفصل األولالخاص بطرح أو عرض إشكالية الدراسة.
المقاربة الثانية :
 و تتمثل في كتابة فصل خاص بعنوان الدراسات السابقة  .و لكن يشترط أصحاب ىذهالمقاربة وجود عدة دراسات سابقة حول متغيرات البحث صادفت الباحث عند قراءاتو المتعددة
لألدبيات.
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المقاربة الثالثة :
 يرى أنصار ىذه المقاربة أنو يمكن ذكر و توزيع ىذه الدراسات في مقدمة و إشكالية البحث وفي متن فصول التراث األدبي و فصول الجانب التطبيقي ،خاصة في عرض النتائج و تفسيرىا
في حالة المقاربة األولى و الثانية ىناك قواعد منيجية البد من مراعاتيا في كتابة و عرض
الدراسات السابقة في التقرير العممي النيائي و ىي :
* -االبتداء بالدراسات المطابقة لمموضوع المدروس ,و نعني بالمطابقة أن ىناك مطابقة بين
المتغيرات المستيدفة بالبحث و المتغيرات في الدراسات السابقة.
و في حالة تعذر حصول الباحث عمى ىذه الدراسات المطابقة فانو يبحث عن الدراسات
المشابية ،و يفضل أن يكون التشابو بداية بين اكبر عدد من متغيرات بحثو و متغيرات
الدراسات السابقة .
* -ترتب الدراسات السابقة في كل الحاالت ترتيبا كرونولوجيا – زمنبا( -تنازليا أو تصاعديا).
*  -البداية بالدراسات المحمية ثم الدراسات اإلقميمية و العربية ثم الدراسات األجنبية.
*  -االبتعاد قدر اإلمكان عن التفصيل في عرض ىذه الدراسات و االكتفاء باألجزاء األساسية
السابقة عند العرض.
 و عدد (كمية) الدراسات السابقة يعتمد باألساس عمى طبيعة اإلشكالية المدروسة و األىدافالتي رسميا الباحث لنفسو .و عند الكثرة ينصح بأخذ األحدث منيا.
* توظيف الدراسات السابقة في البحث .
التوظيف ىو االستخدام المنيجي السميم و المنظم لمدراسات السابقة في أجزاء الرسالة
أو األطروحة .و ىذا التوظيف يكون حسب موقع عرض الدراسات السابقة في البحث .
ففي حالة المقاربة األولى و الثانية ينصح بما يمي:
 ٌتبع العرض بموقع البحث الحالً ببن هذه الدراسات  ،مع توضٌح األتً : -نقاط التشابه و االختالف بٌن البحث الحالً و الدراسات السابقة من حٌث :
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المنهج المستخدم
الهدف أو األهداف.
التساؤالت و/أو الفرضٌات .
مجتمع الدراسة و طبٌعة العٌنة المدروسة و حجمها
األدوات المستخدمة
طرٌق تحلٌل البٌانات .
و فً حالة المقاربة الثالثة السالفة الذكر فان توظٌف الدراسات السابقة ٌتم بالشكل اآلتً :
 -تدعيم مقدمة و عرض اإلشكالية و في الفصول المتعمقة بالتراث األدبي لمبحث بمعمومات

-

عن اسم الباحث أو الباحثين و سنة و مكان انجاز الدراسة و عمى من أجريت و النتيجة
العامة أو اليامة المتحصل عمييا.
و ىذا االختصار ىو لتجنب التفصيالت ليذه الدراسات عمى حساب بقية مكونات
المقدمة و طرح إشكالية البحث.
و توظف نتائج الدراسات السابقة العامة و الجزئية عند عرض و تفسير نتائج البحث

-

من خالل تشابييا أو تقاربيا أو ابتعادىا و مخالفتيا مع ىذه النتائج العامة أو الخاصة
المتحصل عمييا من البحث.
و نشير ىنا إلى نقطة ىامة و ىي أن اإلشارة إلى مقارنة النتائج المتحصل عمييا في
البحث مع نتائج الدراسات السابقة ليست تفسي ار في حد ذاتو بل ىي عناصر كمية أو كيفية
مساعدة عمى التفسير.
و نخمص من ىذا العرض أن الدراسات السابقة ليست مجرد عنصر شكمي بضاف أو
يشار إليو في البحث  ،بقدر ما ىي نقطة انطالقة ضمن عممية مراجعة أدبيات البحث
العممي تستمد وجودىا في متن البحث من ضروريات التراكم المعرفي  ،و من مبررات
منيجية في إبرازىا و توظفييا لالستفادة منيا.
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