
 

  

        
      

 

 افتتاحية العدد





 

 افتتاحية العدد

 يف واملالحظات املتكررةأساسيات البحث الرتبوي   يف افتتاحية هذا العدد، تواصل املجلة سياستها يف مناقشة

ومن املالحظات األساسية . املختلفةوعية األالتي تصلها بغرض النرش، أو تلك املنشورة يف   األبحاث العربية سواء  

بشكل  ز عىل اإلطار النظريأثناء تقييمهم ملخطوطات األبحاث، عبارات ترك    يف  منياملحك  التي تتكرر يف تعليقات  

ضــيق   النظــري  اإلطــارنظري أعمق،  البحث يفتقر إىل إطار    اخللفية النظرية للبحث غري كافية،"من مثل:  ،  اصخ

، وغريهــا مــن "، ...باألجزاء األخــرم مــن الدراســةغري متصل  أو  واسع بشكل مفرط،    أو  ،قصري النظروللغاية  

ال.اجلتها  معتتطلب مراجعات كبرية إذا أريد    مالحظات جوهريةتعكس  العبارات التي   رأينا أن   لك،لذ  بشكل فع 

 البحث، باعتباره دلياًل   ( يفTheoretical Frameworkية هذا العدد عىل الدور الذي يؤديه اإلطار النظري )تركز افتتاح

 متامسك.  أداة قوية تربط مجيع أجزاء البحث مًعا يف كل  وًها خلطة الدراسة، موج  

ظري واإلطار املفــاهيمي، غم من وجود من يدعو إىل التمييز بني اإلطار النعىل الرنود أن نشري إىل أن ه    ،بداية

ويف املقابل من يستخدم هذه املصطلحات بالتبادل يف كتاباته؛ فإننا يف هذه االفتتاحية، نســتخدم مصــطلط اإلطــار 

ــ والتعميامت واحلقائق  واملهارات  املفاهيم  النظري بمفهومه الواسع الذي يشمل: جمموعة   ات والعالقــات والنظري

 كري يف الظاهرة قيد الدراسة.ه الباحث يف التفبينها التي توج  

 بعضــها ت اســتخدموودعت إىل زيادة العنايــة بــه، ، النظرير ا طاإلالكثري عن  كتبت أدبيات مناهج البحث

بيانــات "أماكن لتعليــق    التي توفر  "خزانة املالبسب"فمنها ما تصفه  ،  وتوضيط مفهومه  هلوصفمتعددة  استعارات  

 ، بينامبعض البياناتينظ م  سالقارص    اإلطار النظري  ذر من أنحتوخرم،  األ  بالبيانات  ا عالقته، مما يوضط  "البحث

استعارًة من أعامل  "سقالةالب"أخرم    أدبيات  تصفهو.  لتعليقها عىل األرض، ال مكان    مركونةرتك بيانات أخرم  سي

تفع، فكذلك البحث حتى ينتقل من مستوم إىل مستوم أعىل منه كلام اراء لدعائم يستند إليها البن حيتاجالبناء، فكام  

 . يف مراحله وإجراءاتهلينتقل يسنده حيتاج إىل إطار نظري 

جمرد ملخــ    هبأن    حول اإلطار النظري،  االعتقادات الشائعةعدد من  تؤكد خطأ    وغريها   االستعارات  تلك

إذ يفات التــي تظهــر يف األدبيــات لتــوفري أســا  نظــري. مبارش للدراسات ذات الصلة، أو يكفي استخدام التعر

ــ يــتم  ال ،اإلطار النظري عىل أنه يشء مبني بشكل هادف من مكونــات متعــددةتلك االستعارات    رصو  ت    ا اختياره



القليــل مــن اإلرتــادات ســوم  يــوفر  ال  عاًما  اإلطار  ال يمكن أن يكون  ، واألدبياتمن خالل البحث يف  بسهولة  

  تقرير.الأو كتابة إلجراء الدراسة 

إجــراءات للبحــث و هيًدا، جيب أن يبنيه الباحث كجزء أســام مــن تصــورمف  اإلطار النظرييكون    وحتى

منها ودجمها لبناء ح كيفية االستفادة وأن يرش ،األدبيات يفألجزاء املوجودة أكثر من جمرد جتميع ا  أن يفعل. وتنفيذه

ت واملالحظــات مناهج البحث يف هذا السياق إىل عــدد مــن التنبيهــا وتشري أدبيات    احلالية.  لدراستهإطار مناسب  

 من مثل:يمكن أن تساعد الباحث يف تنظيمه إلطاره النظري، املهمة التي 

 االعتامد عىل األسا  املنطقي يف تصنيفه ملوضوعات إطاره واألدب السابق.ب والتقسيم،السرب  -

ا مــن التعــارض والتناقضــات )ا، النظري متامسكً  إطارهيظهر ل  ،ووحدة الفكرةالرتابط   - ه ق بعضــ صــد  ي  خاليــً

 .(بعًضا 

شــبه تتكون فيها املعلومات مرتبًة بطريقــة    بطريقةالباحث إطاره  كتب  يف  ،مناقشة املهتمني واكتشاف األنامط -

 األدب الســابقيف التي تتكــرر دورانية ال نامطاألاكتشاف  من خاللموضوع الدراسة، بمناقشة صديق هيتم 

يف عليهــا  يعتمــدمــن أجــل أن  (الــ  …ءات إجــرا )تكرار عبارات، نتائج، استنتاجات،  بقراءتهقوم  يالذي  

 .الكتابةأثناء يف  هطريقة تفكري

عــىل   والعمل،  غراء تقديم األدبيات كسلسلة من امللخصاتإلالباحث  من خالل مقاومة    ،رحلة املستكشف -

للبحــث يف املوضــوع ذي  ومــا هــو بــاق    ،لــمع  ، وذلك بإبراز مــا قــد  بدراستهغ قيامه  بطريقة تسو  تقديمها  

 ،املنطقــة املعروفــة تبدأ منخطة يضع استكشافية، برحلة  يقومكشف الذي ستامل ل  ث  م  يف ذلك  ه  ل  م. مث  االهتام

 .التي يود استكشافها  للمنطقة املجهولةوتشري إىل طريق الوصول 

دت أدبيات مناهج البحث قيمة   ت رلبحث، وأمهية العناية به، وتنظيمه، حذ  هذا اجلزء من مكونات ا  وكام أك 

 من مثل:فيه،  اخلاطئةوقت نفسه من عدد من املامرسات يف ال

ــ ملن اقترص فيه عىل دور املقتبس فقط  أين الباحث؟ - األكثر ، دون أن يتجاوزه إىل التحليل والنقد والتوظيف، ف

 .عنهالباحث قوله ي، ما يقوله األدب السابق أمهية مما 

كــام  و ال يتطرق للعالقــة بــني متغرياتــههمة، أامل بحثه، ملن يغفل احلديث عن أحد متغريات ناقصةواخللفية ال -

 حددهتا املشكلة. 



 

 ، ملن يعتمد عىل النمط الرسدي يف عرض األدب السابق.واألسلوب القصيص -

 .إطار دراسته يف بناء ، ملن يعتمد عىل املصادر الثانويةواملصادر الضعيفة -

مــن  وذلــك ،"هيكاًل للتربير"ن أن يمثل يمك اإلطار النظري  أن    دبياتاألتؤكد عدد من  ،  إضافة إىل ما سبق

للبحث وإجراءاته، من مثــل:  تصورهأثناء    يف  نفسهعىل    سلة األسئلة التي يطرحها الباحثخالل تربير إجابات سل

ابــات أســئلتي البحثيــة؟ ملــاذا هذا املوضوع مهاًم للدراسة؟ ماذا أتوقع أن أجد؟ كيف يمكن أن تكون إج  يعدملاذا  

ج فرضــيات مرتبطــة نــت  لتلك النتائج؟ وغريها مــن األســئلة التــي ت  ملاذا هذه أسباب صحيحة    أتوقع هذه النتائج؟

هبــذه الطريقــة، و.  الســابقيف األدب    ســلًفا وما هو معــروف    ،روابط بني ما هو جديد، وتشكل  ةباألبحاث السابق

ــ  يمكن لإلطار النظري أن يوجه اختيار تم معاجلتهــا، ويــدعم أسئلة البحث، وطرقه، وجمموعات البيانــات التــي ي

أن يــدعم  ينبغــي وعــىل وجــه اخلصــوص  إىل األمام.  املعريف  التفسريات املقنعة للنتائج التي يمكن أن تدفع املجال

 : ، وهياإلطار النظري ثالثة أنواع من املربرات يف تقرير البحث

 .(وحتديد نطاق مراجعة األدب سةتربير الغرض من الدرا) السبب( 1)

 .(ها ومنهج الدراسة ير تصميمترب) الكيفية( 2)

 (. مناقشتها نتائج وتربير عرض ال) ؟يف ذلك وماذاماذا ( 3)

ا مرتبطة ببعضها البعض يف سلسلة منطقية تتخلل تقرير ومتامسكة عنارص التربير هذه و البحث وجتمعــه معــً

جيعــل ممــا  متســق،  غــري  ويظهــره بشــكل  البحث،    يمنع متاسكأو املعطل    منها   املفقود  واجلزء.  كتلة واحدةوجتعله  

 وفيام ييل رشح موجز هلذه األنواع من املربرات. .مناقشتها والنتائج أو  األسئلةاألساليب تبدو منفصلة عن 

عــىل سلســلة   عــادة  البحــث  فكــرةتعتمــد  ، فتربير الغرض من الدراسةل  بدعم اإلطار النظري  فأما ما يتعلق

جيــب أن يكــون واضــًحا  حيث ،ستهدفامل جالاملخصصية يف التعرفة املعىل    قائمرات م صاغة من إطار نظري  مرب

األدب ألهنا تستند إىل فرضيات نابعة من مراجعــة    ،تلك املعرفةكيف تعمل اإلجابة عن أسئلة البحث عىل توسيع  

 املحكمنيتعور لدم  ه يتولدفإن، ذلك األدبة بيربط الدراسواضًحا    ا نظريً   اإطارً   البحثم  وعندما ال يقد    .السابق

اء  وا ، ينبغي عىل الباحث بناء إطاره عند إعداد تقرير البحث  ،لذابأن الدراسة موجودة يف فراغ.  )عىل حد  سواء(  لقر 

من يقوم ببناء وصقل اإلطار النظري لفهم وحتليل الظاهرة حمل الدراسة بشكل أفضل، حيث ، دالنظري بشكل جي  



األســئلة ذات وختتلف مــع  أسئلته البحثية  تتشابه    يفك  وتوضيطفكرته البحثية يف املجال األوسع،    صنيفخالل ت

  الصلة التي درسها باحثون آخرون بالفعل.

مــا ، أي حتديــد  نطاق مراجعة األدب الساااب حتديد    ،اره النظريأثناء بناء إطيف  عىل الباحث أيًضا  كام ينبغي  

ات حيدده اإلطار النظــري الــذي تــم  األدب السابق مما يعني أن نطاق مراجعة األدبيجيب قراءته واالطالع عليه يف

يف الباحــث  ا ألن ذلك اإلطار يوفر جمموعة من األسباب التي تربر القــرارات التــي اختــذها  بناؤه يف الدراسة، نظرً 

إدراجــه يف مراجعــة   األدب السابق فقط الذي أحدث فرًقا يف تلك القرارات هو الــذي جيــبفدراسته،    اتإجراء

 األدبيات.

، أو يقــرتح عــىل الباحــث قلقه من أن الباحث فشل يف مراجعة دراسة أصيلة ذات صلة  ماملحكعندما يثري  و

فقد يعني ذلك أن الدراسة مل يتم وضعها بشكل صــحيط فــيام يتعلــق بــام هــو معــروف   ،أدبيات إضافية ملراجعتها 

تلفــة، أو ربــام كــان بعني االعتبار، لكان الباحث قــد اختــذ قــرارات خ  بالفعل، وأنه لو تم أخذ األدبيات املحذوفة

ه ال يــزال يتعــني عــىل سيجري الدراسة أو يفرس النتائج بشكل  ختلف. كل هذه التعليقــات ونحوهــا تشــري إىل أنــ 

 الباحث التفكري بعناية يف ماهية األدب السابق املناسب حًقا.

ثيــة، يمكــن فــي أي دراســة بح، فتربير تصااميم الدراسااة  ،ي أيًضا اإلطار النظرومن املربرات التي يدعمها  

يف   النظــرييساعد اإلطار  و  ،أسئلة البحث  عنلإلجابة    البحثية  واملناهج  التصميامتاستخدام جمموعة متنوعة من  

بــد أن يســاعد   دراســة، الالعند إعداد تقرير    ،لذاخيارات منهجية معينة.  أساليب و  هتزويد الباحث بأسباب اختاذ

أن كام ينبغي  .  أسئلة البحث  عنميم املختار للدراسة منطقًيا لإلجابة  التص  كانملاذا  اإلطار النظري القراء عىل تربير  

يكون واضًحا من اإلطار النظري كيف ستؤدي األساليب املختارة للدراسة إىل مجع البيانات التي ســتعالج أســئلة 

عــىل مبنيــة ) الباحث أن يقدم حجــةجيب عىل    لك،لذ  .ًرا كافًيا البحث. إن جمرد ذكر اختيار منهجية معينة ليس مرب

 ، وما إىل ذلك.ه، وطرق حتليلدراستهتصميم يف ها أجراالتي  هاختيارات تربر( النظري هإطار

بني اإلطار النظري واالختيارات املنهجيــة، فقــد   ضعف يف االرتباطيف املقابل، إذا كان هناك عدم تطابق أو  

بــالقلق عنــدما يشــري تقريــر   املحكمونر  يشعكثرًيا ما  و  ،عن صحة األدوات والتحليل  لقراءوا  املحكمونيتساءل  

 لك،لــذدون أي إتارة إىل كيفية تأثري ذلك عىل القرارات التي تــم اختاذهــا إلجــراء الدراســة.  ،ما بحثي إىل نظرية 



 

هنايــة املطــاف مســامهة   عف يفغياب الروابط بني اإلطار النظري واخليارات املنهجيــة أو التناقضــات بيــنهام يضــ ف

 البحث.

، أن الدراسة جيب أن تسرتتد بفرضيات نابعة من مراجعة األدب السابق، وتصميم منهجــي اتضط مما سبق

مربر. ومع وجود هذين املكونني يف مكاهنام الصحيط، ستظهر نتــائج الدراســة مــن البيانــات التــي تتنــاول أســئلة 

تربير عرض النتااا   نظري مما يعني أنه ينبغي أيًضا أن يدعم اإلطار ال  ،تالبحث، وتؤكد أو ال تؤكد تلك الفرضيا 

واملربر  التوصل إليها يوفر اإلطار النظري سياًقا ملناقشة النتائج، كعالقة حيوية بني النتائج التي تم حيث    .وتفسريها

ته عــن أســئل التــي جتيــبئج نتــا يمنط اإلطار النظري الباحث آلية لرشح كيفية معاجلة الكام ها،  الذي دعا إىل إجرائ

ويف املقابل، إذا مل يتم وضع الدراسة ضمن فرضيات مربرة بوضوح، فــإن النتــائج . ومناقشتها  ،، وتفسريها يةالبحث

 ال ترتكز عىل الغرض املقصود منها، ويمكن أن يميل الباحثون إىل تقديم ادعاءات مبالغ فيها.

فتاًحا مهاًم دامه بالفعل إلثبات صلة الدراسة بامليدان، مستخالذي تم ا  النظريعىل نطاق أوسع، يعد اإلطار  

جيب أن تعيد مناقشة النتائج النظر يف الفرضــيات التــي نشــأت مــن   حيث  ،لرشح املسامهة احلقيقة لنتائج الدراسة

م قــديوت ،مراجعة األدب السابق، مما يدل عىل أمهية النتائج التي قدمتها الدراسة احلاليــة يف ضــوء العمــل الســابق

 اإلضافات لإلطار النظري.

عىل البحوث بام يشري إىل أن اإلطار النظري مل يتم تطويره  املحكمونالتأكيد أنه كثرًيا ما يعلق نود   ،ويف اخلتام

، أو أنه منفصل عن بقية أجزاء البحث )عىل سبيل املثال،    "اإلطار النظري واملنهجية ليســا متطــابقني"بشكل كاف 

البحــوث املرفوضــة مثــل هــذه   كميتقارير حمتضمنت    حيث  ،("بط بشكل تعسفي بالبياناتاإلطار النظري ر  "و

قات. نعتقد أن اإلطار النظري جيد البناء يأيت من تفكري الباحث الدقيق حول األسباب )التربير( للفرضيات التعلي

األدبيات التي متت مراجعتها،  التي يقرتحها للنتائج املحتملة لدراسته. ثم يتم استخدام إطار العمل لتوجيه اختيار

يف هذا املجال. وهكذا يربط اإلطار النظري بــني اخللفيــة ملطبقة، وادعاءات األمهية واملسامهة  ومنهجيات البحث ا

 واحد متامسك.واملنهجية ونتائج الدراسة يف رسد 

 * * * 
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