


 على من املتوقع بعد انتهاء املشارك  في املحاضرة أن يكون 
ً
قادرا

:أن

: تنظيم المحاضرة  

مدة المحاضرة  األهداف التفصيليةالهدف العام

ساعتين: 

2

تنمية مهارات املشاركين  بمفاهيم وأسس•

صياغة وتنظيم االطار النظري للبحوث  

والدراسات

_____________

ساعة للعرض ساعة  
ساعة حاالت  نصف 

ساعة  مداخالت نصف 

نظري يتعرف املشارك على على املفاهيم األساسية لالطار ال•

.يتعرف املشارك على على مكونات االطار النظري •

.نظري يتعرف املشارك على القواعد العلمية  لصياغة االطار ال•

يتعرف املشارك على خطوات مراجعة االطار النظري •

.والدراسات السابقة 

يتعرف املشارك على طرق تنظيم االطار النظري •

.يتعرف املشارك على أخطاء  كتابة االطار النظري •

: الفئة المستهدفة

املهتمين  بالبحث العلمي 



الموضوعات

.مفهوم اإلطار النظري   •

.مكونات اإلطار النظري •

.قواعد صياغة اإلطار النظري •

.طرق تنظيم اإلطار النظري •

.أخطاء  صياغة وتنظيم االطار النظري •



:آليات تنفيذ المحاضرة 

0

1

0

2

مناقشة  

حاالت أسئلة  تفاعلية 

0

3
0

4

مشاريع ممتدة 



للمشاركينسؤال

اغةلصياألفضلهيباملشكلةالباحثبداية
؟النظري االطار 

4
ال يوجد محايد يوجد

؟



ي  املجالفالعمي  املراجعة املبدئية  للتراث /موضوع البحث العلمي 

معهاتعاملوالدراساتهاالباحثيريدالتيالقضيةأو العلمياملحتوى بمثابةهو •
:باالتيعليكالبحثموضوعولتحديد.

حيث(الخالويبشبكةمكتبات،)املجالفيالعميللتراثاملبدئيةاملراجعة.1
:فيالخطوةهذهتساعد

علميةوالالعمليةأهميتهاومدىبالبحثالجديرةاملوضوعاتعنفكرةتكوين-•

.التخصصمجالفيالنقصجوانبعلىالتعرف•

.امنهلالستفادةالباحثون اتبعهاالتياملنهجيةاإلجراءاتعلىالتعرف•

علميجإنتانحو انطالقنقطةلتكون السابقةالدراساتنتائجمناالستفادة•
.جديد

ائج ق  نتاختيارك  ملوضوع  تم بحثة بذات الخصائص واألبعاد  جهد ال يحقانتذكر •



إختيار  موضوع البحث/موضوع البحث العلمي

أمامتظهر األدبياتفيالواسعاالطالعفبعدالبحثموضوعاختيار .2
واالختيار املفاضلةكيفيةفيالسؤالويكمنالعناوينمنمجموعةالباحث

:املرشدواليك؟بينهافيما

؟املوضوعحداثةماهي•

افقمدى• ؟واتجاهاتكميولكمعاملوضوعتو

؟ةاملتوقعالنتائجعلىبناءوالبحثالجهداملوضوعيستحقهل•

افر هل• ؟الصلةذاتواملراجعاألدبياتتتو

؟السابقةالدراساتاثبتنهامعرفيةفجوةتوجدهل•

؟املوضوعلدراسةالعلميةاملقدرةالباحثلدىهل•



تحديد نطاق  موضوع البحث /موضوع البحث العلمي

بدال البحثنطاقولتحديداملوضوعنطاقتحديد.3
:مراحلثالثفيالتدريجياالنتقالمن

وعدمخالفمثار ،للنقاشمثيرا)والبدالعاماالختيار -أ
افق، (مناهضةأو مؤيدةنتائجتبرز الدراسةتو

فيالخاصإلىالعاممناالنتقالأياملوضوعفلترة-ب
ثالمزمانهامكانهااملدروسةاألبعادخاللمناملوضوع

ثللبحالعامالسؤالتحديدخاللمنالعامالسؤال-ج
.للبحثاملفتاحيةالكلماتهناوتظهر 



تطبيق  لكيفية  تحديد نطاق موضوع البحث  

تحدديالبحثموضوعنطاقفانالسودانفياالستثمار حول بحثإجراءتريدانكبافتراض

:كاالتي

(السودانفياالستثمار )العاماملوضوع-أ

السودانفياالستثمار تطور الرئيسيةالفكرة-ب

2022الزمنيةالفترة-ج

(الخ،لعاملااملالراس،الصادراتهيكلتطور ،االستثمار سياسات)عليهاستركز التيالجوانب-د

(2002-2015منالفترةفيالسودانفيالصناعياالستثمار تطور )ذلكومن



للمشاركينسؤال

افر عدميعنيالبحثياملوضوعتكرار  الجدةتو
؟فيه

4
ال يوجد محايد يوجد

؟



عنوان البحث 

وعيةواملوضبالعلميةيتسمأنالبدلذلكجدامهموهو عنهواملخبر البحثواجهةوهو 

افرتقتض يوالتياملالءمةقاعدةعليهتنطبقانفالبدواملنطقية وهيأساسيةعناصر 3تو

:

.البحثوموضوعومضمون محتوى ادراكمنقارئهالعنوانيمكنبحيثالدقة-أ

الفهموإساءةاالرتباكمنالقاري يمنعبماالوضوح-ب

ونوعهاالدراسةمتغيراتيظهر حيثاملخلةغير الكلماتمنالقليلالعددفهو اإليجاز-ج

الدراسةعينةأو ومجتمع



اختبر جودة العنوان 

؟متكرراتقليداأمجديداموضوعاالعلميالبحثموضوعيعالجهل-أ

.املعرفةالىجديدةعلميةإضافةالبحثموضوعيصنفهل-ب

.وواضحةمحددةبعباراتالدراسةموضوعصياغةتمتهل-ت

.أخرى وبحوثدراساتنحو الباحثينتوجيهالىالدراسةستقودهل-ث

.للتعميمصالحةاليهاالوصول يمكنالتيالبحثنتائجهىل-ج

؟للجتمعقائدذاتالدراسةنتائجهل-ح



ما رايك  بهذا العنوان؟   

االكاديميالتحصيلعلىوأثرهابعدعنالتعليماستراتيجيات

4
يود



مشكلة  البحث 
ضعفمثال لهتفسيرانجدال سؤالأو غامضموقفبمثابةوهي•

فاعليةلعدم،الباحثجديةلعدمذلكيرجعهلالبحوثمخرجات

غير ةحالنعايشنحنفاالنماذا؟إلىأم،املستخدمةالبحثيةالناهج

ظهر تذلكفمنبعدأسبابهاتحديدنستطيعلملكننافيهامرغوب

:خياريانأمامفنناولصياغتهااملشكلة

خيارات 
ة الصياغ

ة  المشكل

لفظية
ة إخباري

ة  استفهامي



الطريقة األولى  الصياغة اللفظية السردية  

اقعحالعنتخبر اكثر أو جملةشكلفياملشكلةصياغةتتموهنا• الو

لذيااملخروطياألسلوباتباعمنالبدوهنادراستهأو بحثةاملراد

مثالعالممستوى علىالبطالةمشكلة)الخاصإلىالعاممنيبدأ

بحيثةتقريريعبارةفيصياغتهاثمومنالسودانثمأفريقياقارة

العالقاتأو الفروقشكلتأخذ

البطالةمعدالتوارتفاعالسكانيالنمو بينعالقةتوجد•

و النمملعدالتإرجاعهايمكنالبطالةمستوياتفيفروفتوجد•

.السكاني



الطريقة الثانية الصياغة االستفهامية

ةأسئلمجموعةأو سؤالشكلفياملشكلةصياغةتتموهنا•

لىعالبحثمشكلةصياغةاالستطالعيةالبحوثفيويفضل

سؤالأساس

ةالبطالمعدالتوارتفاعالسكانيالنمو بينعالقةتوجد•

النمو ملعدالتإرجاعهايمكنالبطالةمستوياتفيفروفتوجد•

.السكاني



إعتبارات صياغة المشكلة  

.للبحثالرئيس ياملوضوعتوضحأن•

.للبحثولفرعيةالرئيسةالنقاطتحددأن•

املرجوةوالغايةاملشكلةاختيار نحو دفعتالتياألسبابتحديد•

دراستهامن

.وضوعللمتناولهااطار فيالسابقةالدراساتلهتوصلتمااهم•

.والواضحةالسهلةالعبارات•



نطاق البحث 

معهاتعاملوالدراساتهاالباحثيريدالتيالقضيةأو العلمياملحتوى بمثابةهو •
:باالتيعليكالبحثموضوعولتحديد.

حيث(الخالويبشبكةمكتبات،)املجالفيالعميللتراثاملبدئيةاملراجعة•
:فيالخطوةهذهتساعد

علميةوالالعمليةأهميتهاومدىبالبحثالجديرةاملوضوعاتعنفكرةتكوين-•

.التخصصمجالفيالنقصجوانبعلىالتعرف•

.امنهلالستفادةالباحثون اتبعهاالتياملنهجيةاإلجراءاتعلىالتعرف•

علميجإنتانحو انطالقنقطةلتكون السابقةالدراساتنتائجمناالستفادة•
.جديد



مفهوم االطار النظري  

إعدادعليستطيالباحثيحتاجهاالتيوالنظريةالعلميةالخلفيةهو •
.معرفيوبناءإثراءيحققبماالعلميالبحث

.ادلراسةغتياراتملموالفلسفيالنظريال ساستفرساليتواملعلوماتالبياانتهوأ و•

قاالتواملوالكتبوالبحوثالدراساتفياملمثلةالسابقةالجهودكل•
هاإليالوصول للباحثيمكنالتيالبحثموضوعحول تدور التي

.منهاواالستفادة

يساعدابمالبحثومتغيراتفكرةتوضيحفياملساهمةشانهمنماكل•
تفسير لكأساسوتصلحالعامالفهمتسهلبصورةأساسهاصياغةفي

الالحقةالنتائجواستنباط



مضامين االطار النظري 

:اإلطار النظري 
األدبيات التي  تناولت  املوضوع البحثي  •

الدراسات السابقة  ذات  االرتباط باملشكلة  •

اآلراء املتباينة التي  تناولت املشكلة  •

النتائج والخالصات  التي  ترتبط  بمشكلة  وفروض  وتساؤالت البحث  •

:حيث يمكنك  أن تختبر  ذلك  من خالل  االتي  نفسك  ؟؟؟؟اختبر  

هل  أنت مدرك  ملفهوم  بحثك  ؟•

.هل  أنت على  علم ودراية  بالنظريات التي  ترتبط بموضوع بحثك •

هل  تعرف  كيف  توصل  من  سبقك  لنتائجه  واملنهج الذي  استخدمه •



أهمية االطار النظري  

بدونه  تقدم على البحث  بدون  فكرة  ➢

.قد تبدأ من  نقطة  تجاوزها الزمن والباحثون  ➢

ستفشل  في  الربط  بين أجزاء البحث  ➢

ستفشل  في  صياغة أسئلة وفروض البحث  ➢

.بدونه لن تتمكن مص  صياغة أدوات الدراسة ➢

.بدونة لن تتمكن من  مناقشة  نتائج الدراسة  ➢

هو الكل➢



مكونات االطار النظري  

االطار النظري  

قة  الدراسات الساب الثراء النظري  



للمشاركينسؤال

؟السابقةوالدراساتالنظري الثراءبينفرق يوجد

4
ضعيف جيد ممتاز

؟



الفروقات  

O  شامل

جامع لك  ما كتب  

دانية املقاالت ، الكتب  ، البحوث املي) يشمل 

تيجااة االكتفاااء  بعاارض  الفكاارة  ةاواالنااة ةالن
قط  

o  تحتاج معاوجة منهجية  مختلفة

عرض نقدي  تحليلي  



الفرق  بين  الثراء لنظري  والدراسات السابقة  

الدراسات السابقة  االطار النظري  

.الدراسات السابقة هي الجزءاإلطار النظري هو الكل

وماتالدراسات السابقة تعرض األبحاث التي تتوافق مع هذه المعل.اإلطار النظري يتضمن المعلومات التي تتناولها الدراسة

.نقدي  تحليلي  واسع  عرض.معلومات متوافقة مع الدراسة  

عرض لمحة عن المؤلفين ودراساتهم  األفكار عرض

اقل  مقارنة  بالدراسات السابقةاإلطار النظري يمتلك حجم اكبر  

ذات االرتباط  بحدود الدراسةواسع  من حيث المصادر  



مراحل  االطار النظري  

  
ر
ري

ح
الت

ة 
حل

ر
م األفكار  •
ذات 

االرتباط  

  
مع

ج
 ال

لة
ح
ر
م التسلسل•

الزمني  

التبويب•

استخدام •
البطاقات  



:الطار نظري  فعال

.اختيار وتحديد المتغيرات ذات العالقة بالبحث العلمي➢

.وتحديد العالقة بين مختلف المتغيرات من خالل دراستها وتحكيمها➢

.ومراجعة الدراسات السابقة والمراجع ➢

.ابعةوالنظر فيما قالته عن هذه المتغيرات سواء كانت متغيرات مستقلة أو ت➢

.ترابط المتغيرات مع بعضها البعض في اإلشكالية البحثية،➢

.لتي تعرضت لذات الموضوعيجب أن تكون هناك عالقة قوية وواضحة بين البحث والدراسات السابقة ا➢

.القدرة على االستنباط ➢

.المقدرة على التفسير العلمي المترافق باألدلة النقلية والعقلية➢

.الدراسات السابقة مدخل  لتالفي  األخطاء  والتكرار   ➢

.الجهد و الحرص ➢



قواعد  كتابة االطار النظري  

راسة  الشمولية  ةالقراءة الواسعة  بحيث  تغطي  جميع  جوانب  ةمجاالت الد➢

ذكر  ةتوثيق  جميع املصادر املعلومات  بشكل  كامل  ةصحيح  املراجع  ➢

. أي التركيز على  اوحدةد  املفاهيمية ةاملوضوعية للبحث  االنتقائية ➢

(نقل  ، تلايص ، إعادة نياغة)تدةين املادة العلمية من خالل االتي ➢

طريقة كتابة املادة العلمية  ➢

.املنطقي لألفكار  فيما يتم عرضة  مع  موضوع ةمشكلة البحث التسلسل ➢

النظريات ةترجيح ين من خالل الربط  بين  مختلفالقدرة التحليلية ةالتفكير النقدي  نقد ةتحليل آراء  ةأفكار الباحث➢

.األفكار  ةاآلراء 

التوازن عرض األفكار املؤيدة ةاملناهضة  مع إبراز  راي الباحث  ➢



قواعد  كتابة االطار النظري  

اوحديث  بصيقة  ضمير املتكلم  ➢

عدم  الزج  بنظريات ةمفاهيم ال تخدم البحث  ةموضوعاته  ➢

.التركيز على  الدراسات  ةاألدبيات  التي  تتميز باوحداثة  ➢

.الرجوع للمصادر الرئيسية  ةعدم النقل  عن اآلخرين  ➢

التلايص  ةإبراز  شاصية الباحث ➢



مهارات صياغة االطار النظري  

مهارات 
إعداد االطار 
النظري  

القدرة على 
االستنباط

التفسير  

التحليل 
العلمي  

ناقد  التفكير ال



خطوات مراجعة االطار النظري والدراسات السابقة 

ي  التدددددي  يجدددددب أن يقرأهدددددا الباحدددددث مدددددن خدددددالل البحدددددث فددددد( املصدددددادر)تحديدددددد املدددددادة العلميدددددة   

.قواعد البيانات واملكتبات 

) بحيددددث  تشدددددمل ( CONTENT CARD)مدددددن  خددددالل بطاقددددة  املحتدددددوى تدددددوين املالحظددددات 

.ج  الخ ، املنهملخص الفكرة التي توصل إليها الباحث  ، املصدر ، املجتمع اإلجراءات

ودراسدددته اتوهندددا يقدددوم الباحدددث  بيعدددداد تقريدددر أو مسدددودة تبدددرز العالقدددة بدددين األدبيدددالتقريدددر 

دبيددات فدي اطددار  مسداهمته العلميددة والعمليدة ، عددرض  تحليلدي  ل  )الحاليدة بيددي  يبدرز التقريددر  

( يناسب  موضوعات بحثه 

ذات الصدلة ،بحيث  يبدأ بمقدمة تمهيدية  تصف وفرة أو ندرة األدبياتالتنظيم الكتابي   

ث مدددن ا الباحدددمدددع عدددرض  ملحتويدددات اإلطدددار النظدددري  وكيفيدددة  عرضدددها التدددي  يجدددب أن يقرأهددد

.خالل البحث في  قواعد البيانات واملكتبات 



طرق  تنظيم االطار النظري  

ود منهدددا  األعمددددة  يتنددداول  كدددل  عمددديفضدددل  بعدددض البددداحثين  صدددياغة األدبيدددات فدددي  شدددكل  جددددول  يحتدددوي  عددددد مدددن طريقدددة الجدولدددة 

ندددددة البحدددددث ،  أسدددددلوب التحليدددددل ، اسدددددم الباحدددددث ، سدددددنة النشدددددر ،  العندددددوان ، الناشدددددر ،  الهددددددف  ، مجتمدددددع وعي)محدددددور  محددددددد مثدددددل  

بشددكل  هومددن ثددم مراجعددة األدبيددات وفددق  للعمددود املحدددد الهدددف  مددثال  مددع تلخيصدد(  االسددتنتاجات ، اهددم النظريددات ، املبددادي   الددخ

افق الباحثين  مع  هدفة مثل  واتفق  الدراسة  مع كل  من  في  هدفها العام ).....( مبسط  وتو



االطار النظري الفعال  

االطار 
الفعال  

متناسق  
ومتسلسل

شامل 

يبرز لغة 
الباحث  

متوازن غير  
متحيز  

تحليلي



طرق  تنظيم االطار النظري  

لجدول والطريقة السردية ويمكن تنظيم االطار النظري  بعدة  طرق لكن أهمها واشهره  الطريقة ا

رد
س
 ال

قة
ري

ط
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ة 
ي

وهو أسلوب  يقوم على•
تصنيف المعلومات 
ار والبيانات وفقا لمعي
يرى الباحث  انه  
حثى المناسب  لطبيعة  ب
ها ومشكلته  ثم صياغت

بعبارات وجمل  مركزة ة 
ول

جد
 ال

قة
ري

ط في شكل  جداول  •

تغطي الموضوعات •
البحثية  



الطريقة السردية  ؟

ملعلومات في  بحيث  يقوم الباحث  بترتيب البيانات واتنظيم البيانات واملعلومات .1
:  ن حيثمفئات متجانسة نسبيا  ملعرفة أهمية وارتباط كل منها  بمشكلة البحث

التشابه❖

التوقيت ❖

املنهج ❖

إلى  األمر الذي  يقودتنسيق  البيانات واملعلومات ضمن كل  فئة من الفئات .1
تكون أنصياغة  سليمة تتواف مع الفكرة التي  يرغب الباحث  بييصالها ويجب

.الصياغة  بعدد محدود من العبارات  والجمل  غير املخلة  بالفكرة 
يجة محور  من محاور البحث  ثم  تلخيص النتلكلتنسيق  صياغة العبارات  .2

. النهائية  بحيث  تظهر  بشكل متدرج   

تنظيم البيانات واملعلومات 

تنسيق ضمن فئات 

صياغة العبارات 



:ياالتتجنب 
عدم الربط  بين نتائج البحوث والبحث الحالي  

االعتماد على المصادر الثانوية  بدال عن المصادر األساسية  

ة إغفال  توضيح منهجية البحث  وأسلوب  جمع البيانات في البحوث السابق

.م إظهار  راي الباحث  في ذلك عدم إظهار التباين في  وجهات النظر   وعدم بيان أوجه االختالف  وعد

تبكاط إنما يحكمكك فكي  ذلكك  أهميكة وارتنميط  قالب  الدراسات السابقة مثال  عدد محدد من الكلمات واألسطر 

الدراسة  ونتائجها بموضوع بحثك 

.بالبحثباط عرض الدراسة  السابقة  كاملة  دون  التركيز على  الجوانب ذات االرت

.الباحثيناالكتفاء  بالمستخلص  من بعض 

.االعتبارعدم اخذ البحوث الساقة ونتائجها بعين 




