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( Theoretical Framework)تعريف اإلطار النظري  

ن أي قارئ للرساإلطار النظرييمثل❑ الة أن يفهم محتوى العمود الفقري والهيكلي للبحث والقاعدة النظرية التي تُمك ِّ

ذات الصلة الباحث الفكرة التي بني عليها البحث وأهدافه وأهميته  والمفاهيم والنظرياتفيه البحث حيث يشرح 

.الدراسةبموضوع 

المختلفة اهيم والمفاتنظريال, البحثمبررات ظاهرة ,مشكلة البحثلوالمعرفي العلمي متن الالنظري اإلطار يعتبر❑

والعالقات ت خالاوالتدومتغيرات البحث فرضيات ,البحثالعلمي المستخدم في المنهج ا,البحثبمشكلةالمتصلة 

.البحثوالتعريفات المستخدمة في والمصطلحات البحثية نظرالباحث وبصمته وجهة ,بينها

.لدراسات السابقةلالباحث وتحليل ونقدمراجعةمن يمثل عدسة مكبرة للفوائد الجمة المستفادة ❑

.صفحة50-40يشكل اإلطار النظري مع الدراسات السابقة الفصل الثاني من البحث العلمي ويقعا في ❑



األبحاث العلميةفي اإلطاراتأنواع 

.لبحثلاإلطار العام ❑

. اإلطار المنهجي الخاص بالبحث❑

.اإلطار النظري في البحث العلمي❑

. اإلطار المفاهيمي في البحث العلمي❑

. اإلطار العملي في البحث العلمي❑



العلمياإلطار النظري في البحث أهمية 

.الدراسةركن أساسي من أركان البحث العلمي والذي تبنى عليه يمثل ❑

.جيدبشكل بحث الفهم موضوع ومجال والقايء علي حد سواء علييساعد الباحث ❑

.بالبحثوأهدافه وإنعكاس ذلك وتأثيره علي األطراف المعنية , يوضح أهمية البحث❑

.بطريقة منظمة ومفهومة وواضحةللقراء يوفر للباحث فرصة هامة لتقديم بحثه ❑

قاعدة لتفسير ظاهرة البحث والنظرية والمفاهيم المتصلة بمشكلة البحث للباحث يوفر ❑

.دراسةاألساس العلمي والنظري لفهم مشكلة البحث وفرضيات الدراسة وتعليل متغيرات اليوفر ❑

.ةالسابقالباحث علي اإللمام باآلراء المختلفة لجوانب البحث من خالل مراجعة الدراسات يساعد ❑



2-العلمياإلطار النظري في البحث أهمية 

بحث من جوانب الكل بعمق وغزارة المادة العلمية لدي الباحث وإلمامه التام بالبحث والمعنيين لقراء يظهرل❑

خالل مراجعته الموضوعية والنقدية للدراسات السابقة المتصلة بموضوع البحث 

.للباحث للقراءة الواسعة واإلطالع العميق في مجال بحثهيوفرالفرصة ❑

ي حيث الباحث من خالل اإلطار النظري تجنب فخ السرقة العلمية أوالوقوع في االنتحال العرضيستطيع ❑

يمكنه من معرفة األبحاث التي تتشابه مع بحثه وبالتالي يقوم بإجراء التعديالت الالزمة

تحليلية الباحث لوضع منهج بحثي مناسب لدراسته وكذلك إختياراألدوات واإلجراءات واألساليب اليساعد ❑

المناسبة لتحقيق أهداف البحث

عناء في إنشاء عالقة وثيقة بين القارئ والباحث حيث يعطي القارئ فكرة مقربة عن مدي حجم ويساهم ❑

وشغف وجهد الباحث في إعداده للبحث العلمي



اإلطار النظرى في البحث العلميأهداف 

والمرتبطة بظواهر تهم المجتمع والباحثالمختلفة ووجهات النظر المفاهيم التعرف علي النظريات و❑

بحاث يوفر للباحثين أساس نظري ومفاهيمي ممتاز لبحثهم وفرصة عظيمة  لمراجعة وتقييم ومقارنة األ❑

.والدراسات السابقة وتحليلها ونقدها أكاديميا واإلستفادة العلمية منها

طرق اإلستفادة من األساس المفاهيمي للنظريات العلمية والنفسية والمجتمعية لتحليل وفهم وإقتراح❑

.التحقيق والتحقق البحثي للعالقات المجتمعية واإلجراء ت البحثية

.اإلستفادة من تحليل ونقد المناهج واألساليب واألدوات البحثية للباحثين اآلخرين❑

ديدة إلى ضافة قيمة جاستعراض األبحاث والدراسات السابقة وتسليط الضوء على نتائجها وتوصياتها إل❑

المعارف المتوفرة في مجال البحث

.ستقبليةبيان الفجوات العلمية والتناقضات في األبحاث السابقة والفرص الواعدة لمجاالت بحث ودراسة م❑

.البحوثعلي ها فرصة للباحثين لفهم طرق التحقيق في نظريات البحث وتحليلها وأستنتاج إنعكاساتتوفير ❑

•



اإلطار النظريمكونات 

دراستهااتوضرورمشكلة البحث بجوانبها المختلفة وأهميتها ❑

البحث وأدواته البحثيةمنهج ❑

النظريات أوالمفاهيم التي يقوم عليها البحث/ النظرية ❑

ذه الفرضياتالبحث الصفرية والبديلة وبيان دوافع وأسباب الباحث في إختيار هفرضيات ❑

ترابطها الدراسة المستقلة والتابعة وشرح العالقة بينها وبيان مدى ضعف وقوةمتغيرات ❑

.دراسةوتحليل ونقد الدراسات السابقة ومجاالت اإلستفادة منها في البحث قيد المراجعة ❑

والتعاريف العلمية التي يتضمنها البحثالمصطلحات ❑

•



بين اإلطار النظري واإلطار المفاهيميالفرق 

Theoretical Frameworkاإلطار النظري ❑

اجية األستنتاإلطار النظري يعتبر اطار وهيكل بحثي مهم بخاصة في األبحاث الكمية أو 
 .الصلةذاتالعلمية النظرياتعدسةباستخدامالبحثمشكلةإلىخاللهمنينظرالباحث

:النظريالباحث في اإلطار يوضح 

قلة والتابعة متغيرات البحث المست, فرضيات البحث, أهمية البحث, أهداف البحث, البحثمشكلة 
بينهما وطبيعة العالقات 

التي يقوم عليها البحثالنظريات /النظرية 

وأدواته البحثية وتعريف المصطلحات العلمية المستخدمة في البحثمنهج البحث

.الدراسات السابقة ونقدها وأوجه اإلستفادة منهامراجعة 



2-الفرق بين اإلطار النظري واإلطار المفاهيمي

Conceptual Frameworkالمفاهيمي اإلطار ❑

تقرائي هيكل معرفي في البحث العلمي خاصة الوصفي أواإلساإلطار المفاهيمي هو بمثابة •
الموجودةوالمفاهيمالمعرفةعدسةخاللمنالبحثمشكلةإلىخاللهمنينظرالباحثحيث 
البحثمشكلةحول

يها سواء مفاهيم بحثية محددة في البحث ووجهات النظر فاإلطار المفاهيمي ويعالجيتضمن 
وجهة النظر الداخلية للباحث أو وجهات النظر األخري لألطراف الخارجية

ية األبحاث النوعمعا في إستخدامهما النظري والمفاهيمي متكامالن ويمكن كال اإلطاران •
كليهما ويسهمويمثل كل منهما العدسة التي يري من خاللها الباحث مشكلة البحث . والكمية

ومنسق ومثمر واضح والدراسات بشكل في تطبيق البحوث 

•



ومعايير إطار نظري جيدشروط 

إظهار مبرر وأهمية الدراسة من الناحية النظرية والعملية التطبيقية❑

اإلضافة العلمية التي سيساهم بها البحث إلي الجسم المعرفي العامبيان ❑

أهداف الدراسة وبيان أهمية النتائج النهائية المتوقعة من الدراسةإظهار ❑

.خصصهتمجالوكذلك الباحث في لمجتمعالتي تعود علي اميزة تالموإظهارالفوائد الجديدة❑

الدراسة ومجموعة الطرق واإلجراءات واألدوات البحثية والوسائل ج اإيضاح منه❑
اإلحصائية المتبعة في البحث 

حة وقابلة واضح لفرضيات ومتغيرات الدراسة والعالقات بينها بطريقة بسيطة وواضشرح ❑
للتطبيق والقياس 

السابقة والمعلومات المستفادة منها في البحثللدراسات ومراجعة نقدية واف عرض ❑



2-جيدشروط ومعايير إطار نظري 

عته إبراز تعقيب وأراء الباحث الخاصة علي الدراسات السابقة من خالل مراج❑
لها وتحليله النقدية 

,  لبحثمشكلة ا, بيان التوافق والتناسق في اإلطار النظري بين مجال البحث❑
منهج البحث وفرضيات ومتغيرات البحث , نظرية البحث

والمفاهيم التي يشملها ويقوم عليها البحث لنظريات لالشرح الواضح ❑

مراعاة التوازن بين الكم والكيف للمادة العلمية في اإلطار النظري❑

من خالل مراجعة عدد كاف و متنوع من ميزة تمجمع مادة علمية ذات جودة ❑
والدراسةالدراسات السابقة علي أن تكون حديثة ووثيقة الصلة بموضوع البحث

.البحثفي المستخدمة العلميةللمصطلحات واضح ومبسطتعريف ❑



شكًرا

واهتمامكملجميل استماعكم 

مع أصدق األمنيات للجميع 
بالنجاح والتوفيق وتحقيق األّمال


