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 مكانة وواقع الدراسات السابقة يف املذكرات
 حبث واثئقي  واألطروحات اجلامعية:  

 
 ملخص البحث:

، كوهنا حلقة من يف أعمال البحوث اجلزائريةنتناول يف هذا البحث الد راسات الس ابقة فنبني  مكانتها 
حبثه ومن َحْبك إشكاليته حْبكا  حلقات البحث املؤس سة له. فانطالقا من حمتوايهتا يتمك ن الباحث من رسم معامل

جيعل حبثه ذا انتماء إىل مرجعي ة نظري ة ومنهجي ة. إذ يفيده اط العه على الد راسات اليت مت  إجنازها وذات العالقة 
وهذا ما ميك نه كباحث من جعل تقريره العلمي   ،ببحثه يف استثمارها من حيث األطر النظري ة واملنهجي ة وامليداني ة

، فيعود إىل تلك الد راسات، عند حتليل ومناقشة وتفسري الن تائج ال يت  يفناسقا خيرج مت جانبيه النظري  والعملي 
يتوص ل إليها. ومن مث   يلمس القارئ متك ن الباحث من عدمه، من خالل "الذ هاب واجليئة" الل ذين يقوم هبما بني 

 خمتلف فصول عمله.
ية الكربى للدراسات السابقة ومكانتها يف البحث، من خالل إن نا سننطلق، لنبني  واقع تلك األمه

حتليل حملتوى عي نة من مذك رات املاجستري وأطروحات الد كتوراه ، الستعراض واقع البحث عندان السيما الكيفية 
نتنا جتربتنا من الوقوف على تباين كبري بني الباحثني عندما  ،اليت تعتمد هبا الد راسات الس ابقة يتعل ق األمر لقد مك 

 من تناول تلك الد راسات يف حبثه. هبذه الد راسات، حّت  ألن  البعض ال يعرف املعىن احلقيقي  والقصد العلمي  
 :مقدمةـ  0

مكنتنا م ارمياتنا ل تايي  مذميلاي اةاجستري وأطلوةاي الاميتوراه م  أن واف على اةعاانة 
ل،  اوتثايفنا الك اخللل العام ل عام التجاوس اةن جية للث ث األميادوي اجلامعي عناان. فاا 

ممّا م    وه تاليب اللؤى و اةن جي اةتمثل ل غياب منواج عام ياتاي به الثاةثون ويست وسون بهاب 
بين   والتاليل م  معاانهت  اةن جية تلك. هن اةتتثع للخيواي اةن جية اةعتماة ل مذميلاي اةاجستري 

على التثاي  اةوجود فيما بين ا  سيما ما يتعلق ةلتاامي والت خري لثعض  وأطلوةاي الاميتوراه ياف
اخليواي األساسية م  مثل ا  كالية وال،لضياياب ها يفناك م  يلى مكا ا ال،صل التم ياي أو 
ال،صل األو  م  الث ثاب ل ةني يفناك م  يؤجل احلايث عن ا هىل أن ي،لغ م  اجلاوب النتلياب أو 

لثتةاب مما ييلح أميثل م  اامي أم بت خرياب أو عام تناوهلا او  اخليوةاب سواء أميان الك بتما يتعلق بتنا
تساؤ  ةو  أمهية اخليوة وجاوايفا وضلورهتا ةلنسثة للث ث. و  ك أن غياب خيوة م  اخليواي 

 وه از الث ث دو ا يؤثل أوا أتثري على جودة الث ث عناان ورقيه هىل مصاف الث ول العاةية. 

ومما أاثر اوتثايفنااب ميمثا  على التاامي والت خري غري اةربر بل غياب اخليوة أةياان ميثريةاب يفو 
موضوع الاراساي الساباة. فاا خال الكثري م  اةذميلاي واألطلوةاي م  يفذه اخليوةاب ميما أن 
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تلك  الثاةثني عناما يوردو ا   يتاياون بيلياة من جية موّةاة و/أو متااربة ل التعامل مع
الاراساياب مما جيعل است،ادهت  من ا مناواة. ولعل   يف  أو،س   جي لون ال،وائا اجلمة الهن وك  أن 
جينويفا م  تناوهلااب ل أميثل م  موقع م  الث ثاب باء ة  كالية الهن " تثىن تارجييا: ف ي   تولا 

ا على احلاس وال، ص فج ةاب و ملّة واةاةاب وم    يء. بل تثىن م  خال  حماو ي ميثرية تعتم
اةت ين اجلاي للموضوع والتساؤ ي اةيلوةة وال،لضياي اةصاغة وم  خال  خمتلف الاراساي 

( واوت اء بتاعي  وت،سري 401اب ص. 5001اب Pierre N'Da)الساباة ةو  اةوضوع أو جما  الث ث" 
و سيما راساي الساباة لهاب وتائج الث ث. ميما أن الثاةث ماعّو ألن يربز العالقة الوطياة لث ثه ةلا

 (.5001 ابPierre N'Da)ما "يضي،ه م  هضاءة خااة وجاياة ةلنسثة لتلك الاراساي"
وم  يفذا اةنتوراب فإونا ولى بضلورة هعياء أمهية قصوى هلذه اخليوة ل الث ثاب وعلى 

  األوىل واسعة اة لفني هدراك تلك األمهية وم  مث توجيه طلثت   هلي ا واحللص على أن تكون قلاءاهت
 املة ةىت يتمكنوا م  ا ةاطة أبميرب قار م  تلك الاراساي. ويفذا وتلااب ميما سثقاب ألمهيت ا 
الاصوى ةلنسثة للثاةثاب وةاجته هلي ا باء م  الويفلة األوىل لت،كريه ل خوض غمار موضوع حبثه 

ناقاة للث ول الساباةاب والوقوف وهىل غاية ا وت اء منه "و  تاتصل فائاة الاراسة اةس ية والالاءة ال
على الث ول اجلارية وم كالهتا واجتايفاهتا على التوال هىل م كالي ودراساي  ستكما  وواةي 
الناص وال،جواي ل الاراساي الساباةاب ف ي ت،يا ل وواح أخلى ميثرية من ا أ ا ت ود الثاةث 

حتايا أبعاد اة كلة الهن يث ث ااب  أبفكار ووتلايي وفلوض وت،سرياي معينة قا تساعا اليالب على
ويفي تتضم  بيااني ووتائج معينة وك  لليالب أن يست،يا من ا ل ت،سري وتائجه أو ل أغلاض 
اةااروةاب ويفي أيضا تعلفه أبوواع م  تصميماي الث ول وطلق وأساليب متعادة ومنوعة ل الث ث 

ميما  اب(25اب ص.4911أمحا خريي مياظ اب وك  أن ي،يا من ا ل حبثه" )جابل عثا احلميا جابل و 
أن الثاةث يتمك  م  الوقوفاب م  خال  الاراساي الساباةاب على ما مت ه ازه وما مل ينج  

وم  مث فإوه وك  أن حياد واية اويالقته األساسية آخذا ة عتثار  ابخبصوص ما يتيلق هليه م  حبث
جل وديف  ومتناساا مع ما والوا هليه مضي،ا  ما سثاه هليه غريه م  الثاةثني حبيث أييت عمله مكمال

وا ويالق مما وال  هليه الاراساي الساباة يا  أيضا على ةااثة  ابلثنة هىل اةعلفة ا وساوية
معلوماي الثاةث فيت،ادىاب بذلكاب التكلار والوقوع ل بذ  ج ا قا   ين،عاب حبك  أن وتائج حبثه قا 

 سثاه هلي ا.يكون   فائاة من ا وتلا ألن غريه قا 
 وتساؤالته: أهداف البحث .0
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 افاب م  خال  يفذا الث ثاب هىل أن وؤميا على أمهية خيوة الاراساي الساباة ةلنسثة 
)موجودة أو غائثة ل حبوثنااب وما  للث ث العلمي األميادوياب م  خال  واف واقع مكاوت ا ل حبوثنا

 ابة حملتوايي عينة م  اةذميلاي واألطلوةايم  خال  اللاا والتتثع والالاءة اةت وي وسثة الك؟(اب
)أمهية ما تناولته تلك الاراساي( وم  مث ل،  اوتثاه ةةثينا  والوقوف على وااط الاوة والضعف

وتوجي    هىل اةااربة الص ي ة ل تناوهل  هلا ل حبوث   )ما ماى ا ست،ادة ال،علية من ا( اب ويفذا 
ولنتمك   ابتثياوه تاام ا للثاةث ل جما  موضوع حبثهاب ميما أسل،نا وتلا لل،وائا الكثرية اةتعادة الهن

 م  الكاب فإونا ولى أبوه جيب علينا أن  يب على تساؤ ي ميثريةاب لعل أمه ا:
ما يفي وسثة الث ول الهن أتخذ ة عتثار خيوة الاراساي الساباةاب مااروة بتلك الهن  .1

 تتجايفل ا  اما؟
تلك الث ول الهن تستعلض الاراساي الساباةاب وما يفي  ما يفي اجلواوب الهن تلمي  علي ا .2

 اجلواوب اهلامة الهن وك  أن تكون قا أغ،لت ا؟

ما يفي جواوب ا ست،ادة ال،علية م  استعلاض تلك الاراساياب ويفل تستثمل ةاياة ل  .3
 الث ثاب اويالقا م  بناء ا  كالية وواو  هىل ت،سري النتائج؟  

 :ثنهجية للبحاإلجراءات امل. 3
 منهج البحث املعتمد:  .053

وتلا ليثيعة الث ث اةعتماة على الالاءة النااية حملتوايي اةذميلاي واألطلوةاياب فإن 
من ج الث ث الوا،ي يفو اةن ج اةالئ  يفنااب و سيما أةا أوساقه ال،لعية أ  ويفو حتليل الواثئق 

وخيتص يفذا اةس  اةثين على عملية مس  تيا  عيناي م  الالاءاي ةو  موضوع الث ث "
حبصل الواثئق وحتليل ا...ةيث يعىن حتليل الواثئق ةعتثاره أةا األوساق ال،لعية ةن ج الث ث 

(اب من ا قارته Berelsonالوا،ي...وي،يا منط حتليل الواثئق ل عاة أغلاض ميما يؤميا )بللسون 
ااب وعلى الك ف على واف ظلوف وممارساي معينة ... وعلى هبلاز ا جتايفاي اةتضمنة خالهل

ع  وواةي الاصور أو الضعفاب وعلى تتثع تيور الن اطاي واألعما اب وعلى هظ ار ال،لوق 
وا ختالفاي ل اةمارساي اةختل،ة...وأن ياوم العالقاي واأليفااف اةلسومة وما مت تن،يذه 

 (. 421اب ص.4915فعال" )االح مصي،ى ال،وا اب 
 العينة:  .053

( وأطلوةاي 75م  مذميلاي اةاجستري) 112لالاءة اةت وية لـ  ّك  الثاةث م  ا طالع وا  
متعادة. وقا مّت  ( مما أ   ل عل  الن،س وعلوم الرتبية جبامعة اجل ائلاب ل اختصاااي27الاميتوراة )
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 الك ة عتماد على مجلة م  اةعايرياب أمّه ا:
 ورود خيوة الاراساي الساباة ل الث ث م  عامهاب. 1.2.3
 قع الاراساي الساباة ل الث ثاب أي ل أي ةب أو فصل ورد الكابمو  .2.2.3

رجوع الثاةث هىل الاراسة الساباة األاليةاب أم أوه جملد اّطالع له على اميل هلا م  خال  ما أورده  .3.2.3
 ةةثون آخلوناب

حمتوايي علض الاراسةاب م  مثل اميل ااةث ااب واتريخ ومكان ه ازيفااب وعنوا ااب  .4.2.3
ف من ااب واةن ج واليلائق اةتثعةاب والعينةاب وأدواي الث ث وأدواي حتليل النتائجاب واهلا

والنتائج اةتوال هلي ااب والتعايب على تلك الاراساي وتثيان أوجه ا ست،ادة من ا ل 
 حبثهاب واستوالهلا ل ت،سري وتائج حبثه...

ونا قا اميت،ينا ل علض النتائج وتلا ليثيعة الث ث وميووه واثئايا فإاألدوات اإلحصائية: . 3.3
ألونا وحتليل ا ةستعما  التكلاراي والنسب اةئويةاب ومل ولج  هىل اختثاراي الا لة ا ةصائيةاب مثالاب 

 .لسنا يفنا بصاد حتليل وتائج تصمي  جتلييب و  مااروة أثل عوامل معينةاب أو عالقة متورياي بثعض ا الثعض

 :هاومناقشت عرض النتائج وحتليلها. 3
 ورود خطوة الدراسات السابقة يف البحث من عدمه:  .0.3 

حبث لالطالع على هاا ما ميان ااةب  112 ك  الثاةثاب ميما سثق الذميلاب م  تناو  
الث ث قا تيلق ةوضوع الاراساي الساباة ل حبثه أم  اب ويفو أو  معيار تثنيناه لتصنيف تلك 

 ( وتائج الك:1األحبال. ويثني اجلاو  رق  )
( 75( الذي تناولنا فيه تلخيصا لعاد اةذميلاي )1يتثنّي م  خال  وتائج اجلاو  رق  ) 

( أّن ما ياارب وصف تلك الث ول مل يورد اميلا ومل ي ل   م  بعيا و  م  قليب 27واألطلوةاي )
جاان و  فثالنسثة ةذميلاي اةاجستري ابةوضوع الاراساي الساباة ةعتثاريفا خيوة   با من ا ل الث ث

باة ل فاط يفي الهن أورد أا اهبا الاراساي السا %54.67أي بنسثة  75مذميلة م  مجلة  41 أن
فاا غاب موضوع الاراساي في ا. وهن يفذه النسثة    34اي وعاديفا حبوث  اب أما باية اةاجستري 

م  يفذه فاط. وستخلص  %51.85ت يا ميثريا فيما يتعلق أبطلوةاي الاميتوراهاب ها مياو  وسثة الورود 
النتائج أن ةوايل وصف اةذميلاي واألطلوةاي قا جتويفل في ا موضوع الاراساي الساباةاب وهونااب م  
يفنا واق انقوس اخليلاب ووتساء  ع  ماى جاية تلك الث ول وماى جودهتا عناما يتجايفل ما 

 ( أعما  م  سثاويف  ل اةياان الذي اوربوا للث ث فيه.%46.18ياارب وصف ةةثينا )
 ( يثني درجة الث ث وورود الاراساي الساباة م  عام وروديفا1  رق  )جاو 
   الاراساي الساباة 
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 % اجملموع عام وروديفا ل الث ث وروديفا ل الث ث درجة الث ث

 

 73.53 75 45.33% 34 %54.67 41 ماجستري

 26.47 27 %48.15 13 %51.85 14 دميتوراه

 111 112 %46.18 47 %53.92 55 اجملموع

 الدراسات السابقة يف البحث، أي يف أي ابب أو فصل ورد ذلك:. موقع 0.3
مذميلة وأطلوةة ورد في ا اميل الاراساي الساباةاب أن وتثني موقع  55ةاولنااب م  خال  

وم  مث تثيان  هيلاديفااب فوجاان تثاينا بني الثاةثني خبصوا ااب ةىت ألن الثعض يؤجل علض ااب
وب اةن جي اةيااين للث ثاب وحن  وعترب الك تاصريا م  مثل يفؤ ء الثاةثني ا ست،ادة من ااب هىل اجلا

أل   بذلك يكووون   يعلفون اةو ى احلاياي وال،وائا اةنتتلة م  الاراساي الساباة. ويثني اجلاو  
 ( مواقع تلك الاراساي:2رق  )

 ( يثني موقع الاراساي الساباة م  الث ث2جاو  رق  )
 اي الساباة م  الث ثموقع الاراس 
 

 درجة
 الث ث

 ال،صل التم ياي
 أو)فصل ا  كالية(

ال،صل األو  )عناما 
ي،صله الثاةث ع  
 ال،صل التم ياي(

 بااية اجلاوب  آخل فصل وتلي ال،صل الثالث ال،صل الثاين
اةن جي 
 اةيااين

 اجملموع

 41 %7.32 3 %29.27 12 %4.88 2 %9.76 4 %21.95 9 %26.83 11 ماجستري
 14 %1 1 %28.57 4 %1 1 % 35.71 5 %1 1 %35.71 5 دميتوراه
 55 3 16 2 9 9 16 اجملموع

تت ل معيياي يفذا اجلاو  تثاينا ميثريا بني الثاةثنياب سواء أمياووا ل درجة اةاجستري أم 
ث ث الاميتوراه. وتؤمّيا على عام وجود رؤية واةاة مت،ق علي ا بني الثاةثنياب بل واو  بني مايلي ال

فثالنسثة ةذميلاي   اباة لفني على اليلثة أل   يثاون يف  الذي  يت ملون وزر يفذا التثاي اب ل رأينا
اةاجستري تت ل اةعيياي اختالفا ميثريا فيما بني الثاةثنياب فإاا ميان وك  الاثو  إبيلاد الاراساي 

( أو ةىت ال،صل %21.95( أو ال،صل األو  )%26.83) م  الث ث الساباة ل ال،صل التم ياي
(اب وبنسثة %29.27(اب فإوهاب م  غري اةعاو  أن يؤجل الك هىل آخل فصل وتلي )%9.76الثاين )

(اب الك أن ال،ائاة اةتوخاة م  يفذه %7.32ت،وق ما سثقاب أو هىل اجلاوب اةن جي اةيااين )
راساي الساباة يفي الاراساي تتالص هن مل وال تنعام. ويفذا اعتمادا  على ما سثق اميله م  ميون الا

الهن يثىن على أساس ا الث ثاب فكان ةلاي بثاةثينا أن ينيلاوا من ا   أن تكون يفي جملد خيوة يت  
التعليج علي ا. وهن الثيااني ةلنسثة ألطلوةاي الاميتوراه   ختتلف ميثريااب ل ةاهلااب عما ورد ةلنسثة 
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الاراساي الساباة هىل آخل فصل م  األطلوةاي أجل في ا موضوع  %28.57للمذميلاياب فنسثة 
 وتلي.

رجوع الباحث إىل الدراسة السابقة األصلية، أم أنه جمرد اط الع له على ذكر هلا من  .3.3
 خالل ما أورده ابحثون آخرون:  

تثاين  قلاءاي الثاةثني خبصوص الاراساي الساباةاب فمن   )ويف  قلة( م  رميب الصعاب 
من ورة ل جمالي  سواء أمياو  مذميلاي أم أطلوةاي أم حبواثواطلع علي ا م  ملاجع ا األالية 

علمية حمكمةاب ومن  اب ويف  غالثية م  راح يعتما على جم ود ةةثني آخلي  ااميلا اب أةيااناب بصلاةة 
 ( الذي يثني الك:3وأماوةاب أوه أخذيفا ع  غريه. ووارج اجلاو  رق  )

 ( يثني األعااد والنسب اةئوية لنوع 3جاو  رق  )
 اراساي  اةعتماة أالية أم م خواة ع  الوريال

 
 درجة الث ث

  الاراساي الساباة
 جملد أخذ ع  الوري اللجوع للاراسة األالية اجملموع

 41 %58.54 24 %41.46 17 ماجستري
 14 %78.57 11 %21.43 3 دميتوراه
 55 %63.64 35 %36.36 21 اجملموع

(اب أي ما يالب %63.64دراسة وبنسثة ) 35أن  همجا اب (اب3اجلاو  رق  )تت ل معيياي 
اي والاميتوراه عناان   يلجع أا اهبا في ا هىل اةلاجع األالية. ويفذااب وأاي  اةاجستري  ⅔م  ثلثي 

مياو  اةربراياب م  مثل قلة اةلاجع ل بالدان واعوبة احلصو  علي ااب مؤ ل على واص فادح ل 
م  حبوثنا ل يفاتني الارجتنياب م  يفذا اةنتوراب تتس  ملدودية الث ث عنااناب مما جيعل غالثية 

ةلسي ية وعام مسايلة ما جيلي م  أحبال ل مواقع أخلىاب وم  مث فمعايري اةااروة قا ختتل. وهن 
ةةثون  3أطلوةة مل يلجع ه   14النسثة لتعترب ميثرية ةلنسثة ألطلوةاي الاميتوراهاب فم  مجلة 

 للاراساي األالية. 
 ايت عرض الدراسة:حمتو . 3.3

م  مثل اميل ااةث ا واتريخ ومكان ه ازيفااب وعنوا ااب واهلاف من ااب واةن ج واليلائق  
اةتثعةاب والعينةاب وأدواي الث ث وأدواي حتليل النتائجاب والنتائج اةتوال هلي ااب والتعايب على تلك 

 وتائج حبثه: الاراساي وتثيان أوجه ا ست،ادة من ا ل حبثهاب واستوالهلا ل ت،سري
عناما وتتثع اةعلوماي الهن يضمن ا الثاةثون للاراساي الساباة و،اج  بض الت ا 
واقتصاريفااب ل الوالباب على معلوماي   جتعل ااةب الث ث يست،يا من ا   ل بناء ه كاليته و  
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أميثل م   ل اياغة فلضياته و  ةىت ل حتليل ومناق ة وت،سري وتائج حبثه. وقا مينا ةلانااب منذ
ع لي  سنةاب على أن وعيي ايفتماما خااا ةوضوع الاراساي الساباة وأن وضم  علضنا هلا ما جيب 

واو :"ووتلا ألن يفذا الث ث ياع ل سياق يفذه الث ولاب ها ي ت   1985أن تتضمنه. فلاا ميتثنا ل 
جلواما و وا لسوائلالثاةث فيه باراسة أثل ووع التعلي  )أساسي وابتاائي( على اميتساب ا ةت،اظ ة

سنواياب فإوه يلى ضلورة تاامي علض م،صل  11و 7والوزن واليو  على أط،ا  ترتاوح أعماريف  بني 
خيواي حنو ع  تلك الاراساي والث ول لتكون له ملجعا وخل،ية علمية يسرت ا هبا فيما خييوه م  

 الث ث العلمي اجلاد. ويلمي  ل علضه هلذه الاراساي على توضي  ما يلي:

اةتورياي . 5ينة وعاديفااب اختيار الع .4فلضياتهاب  .3اهلاف م  الث ثاب  .2عنوان الث ثاب .1
النتائج احملصل علي ا" )راب   .8األدواي ا ةصائيةاب  .7ا ختثاراي اةستعملةاب  .6اةستالة والتابعةاب 

 (. 73اب ص. 1985قاورياب 
هونا   واعي أن ما قمنا به آوذاك ي كل 

تتضمنه  ما منواجا حيتذى بهاب ولك  ةةااروة مع
ول احلالية علوض الاراساي الساباة ل الث 

 ايفااب لألسفاب   تلقى هىل ما سثق اميله. ولثيان 
الك  مل معيياي قلاءاتنا ةختلف اةذميلاي 

الهن سثق احلايث عن ا ل  55واألطلوةاي الـ 
(اب مث وعود لت ليل ومناق ة 4اجلاو  رق  )

 مضمووه.
تثني معيياي اجلاو  ض الة اةعلوماي 

فاا ايفت  الهن تضمن ا علض الاراساي الساباة. 
 31الثاةثون أميثل بذميل وتائج الاراساي الساباة )

ةةثا(اب مث بيان  29ةةثا(اب مث ةلتعايب علي ا )
 18ةةثا( واهلاف م  الاراسة ) 19عينة الث ث )

ةةثا(  34ةةثا(. وقا ةاول  الوالثية من   )
استوال  وتائج تلك الاراساي ل مناق ة النتائج 

ا ي،سل ايفتمام  اب ةلارجة األوىلاب بذميل وتائج الاراساي. أما الثيااني الهن توالوا هلي ا يف اب مم
األخلى ع  الاراسةاب ورغ  أمهيت ااب فكان ةت ا قليالاب هن مل يك  منعاما أو  ثه منعاماب م  مثل: 

 ( يثني اةعلوماي اةتضمنة ل خمتلف 4جاو  رق  )
 بني مذميلة وأطلوةة( 55الاراساي الساباة )

 
 اةعلومة

  تكلاريفا
 دميتوراه ماجستري اجملموع

 7 1 7 اتريخ ا جلاء
 3 1 3 مكان ا جلاء
 11 4 7 عنوان الاراسة

 18 4 14 اهلاف م  الاراسة
 4 1 3 فلضياي الاراسة

 1 1 1 ليلائقاةن ج وا
 19 4 15 العينة واختياريفا
 12 3 9 أدواي الث ث

 1 1 1 أدواي حتليل النتائج
 31 7 23 النتائج

 29 9 21 التعايب على الاراسة
 11 3 8 بيان ا ست،ادة من ا

 34 7 27 ا ستوال  ل ت،سري النتائج
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أدواي حتليل النتائج )ةةث واةا ةلنسثة للماجستري و  أةا ةلنسثة للاميتوراه( واةن ج واليلائق 
 ةةثني فاط(. 4ة )  أةا( وميذا فلضياي الاراسة )اةتثع

هونا ولجع ض الة يفذه اةعلوماي هىل أسثاب ميثريةاب ميعام الوعي ةلايمة الكربى وال،وائا 
اجلمة الهن جيني ا الثاةث م  خال  اطالعه على الاراساي الساباة اطالعا ميافيا وافيا م  مصادريفا 

والت مييا عليه. علما أن يفناك فئة قليلة م  الثاةثني قا استوف  األساسية األاليةاب ميما أسل،نا تثياوه 
( واليايفل 2118الاراساي ةا ااب ووذميل يفنااب على سثيل اةثا اب   احلصلاب حبث مليكة لعااب )

(اب ةيث وجب التنويه بعملي ما وواعواب م  وج ة وتلاناب الثاةثني اةثتائني هىل 1999سعا هللا )
 ا قتااء بعملي ما.

لتعايثاي ع  الاراساياب فإن غالثيت ا جاءي ل  كل خالاة للاراساياب ما عاا أما ا 
بعض ا الاليل الذي ةاو  أا اهبا أن يالوا بلأي أو واا أو تساؤ اب مثلما ورد عنا موسى مرباكاب 
وقا    ل تعايثه "غري أن يفذه الاراسة رغ  أ ا أمياي على ضلورة عام ال،صل بني اة اراي 

ل،ة ل تاريس اللوة ا وكلي يةاب مل توض  ةااا تاّل قي  الرتابط بني يفذه اة اراي ميلما اللووية اةخت
 (.35اب ص.2118ازداد مستوى الاارس اللووي؟" )موسى مرباكاب 

وميمثا  ع  األمهية الكثرية للاراساي الساباة ةلنسثة للث ث ووعي بعض الثاةثني عناان 
به م  علض و كنوا م  استخالص العالقاي بني الاراساي بايمة الكاب مما جعل   يثمنون ما قاموا 

الساباة والث ث الاائمني بهاب وذميل ما أورده عمل عّمور ل بيان وجه ا ست،ادة الهن جنايفا م  
الاراساي الساباة الهن علض ا "تعترب يفذه الاراسة ةلنسثة لاراستنا مبثابة احملك الذي سيثث  وياع  

لتاريس ةلتجارب ل ماابل التاريس ةلوسائل األخلى على منو الت،كري وتائج دراستنا ةو  أثل ا
العلمي...ميما  اان يفذه الاراسة والاراساي األخلى ةةن ج اةناسب  ثثاي ه كالية حبثنااب ميما 
 اان أيضا ةليلق واألدواي اةناسثة  ختثار الت،كري العلمياب ميماياس الت،كري العلمي وطلق قياس 

س ثثاته وقياس ال م  الالزم لتيثياه وميي،ية تصنيف اةاياس وميذا ت،سري وتائجه وطلق ااقه وقيا
 (. 28اب ص.2117 اةعاجلة ا ةصائية" )عمل عموراب

أما ةلنسثة  ستوال  وتائج الاراساي الساباة ل أتمييا وت،سري وتائج الث ثاب فإن الكثري 
( وقا استولوا وتائج تلك الاراساي وهن  55 ةةثا م  مجلة 34م  الثاةثني وجاانيف  واعني بذلك )

مياو  بنسب مت،اوتة. فعلى سثيل اةثا اب   احلصلاب وورد ما وجاه حمي الاي  عثا الع ي  م  تلابط 
بني وتائج حبثه ووتائج الثاةثني اآلخلي  "وأتيت يفذه النتيجة منسجمة مع وتائج عاد م  الاراساي 
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حنو بعض اةواد الاراسيةاب فاا ات،ا اب مثالاب )مع وتائج  الهن جلي ةو  طثيعة اجتايفاي اةتعلمني
على أن  4911( عام Saburoاب ودراسة اابلو )4911( عام Samuelsدراسة( اامويل )

ا جتايفاي قا   تكون هجيابية بسثب عوامل مثل الثيئة اةارسية وأساليب التاريس" ) حمي الاي  عثا 
 (. 235اب ص. 2111الع ي اب 

خال  قلاءتنا لتلك اةذميلاي واألطلوةاياب على بعض ا عتماداي على  ولاا وق،نااب م 
دراساي ساباة للث ث وم مة ةلنسثة هليهاب ووك  أن تكون قا قام  للثاةث خامة أميرب له أميثل 
م  جملد اللجوع هلي ا لت مييا وتائجه أو و،ي ا رتثاط بني وتائج ا ووتائج حبثهاب لو أوه ايفت  هبا أميثل 

 تست ق م  دراسة.  وأو يفا ما

 خامتة:. 8
تثني وتائج يفذا الث ثاب م  خال  دراستنا خليوة واةاة م  خيواي الث ثاب أ  ويفي 
الاراساي الساباةاب  معاانة الث ث األميادوي اجلامعي عناان ف و ي،تالاب م  خال  وتائج يفذا 

  ميون الثاةثني الث ثاب هىل التجاوس وتوةيا اللؤى واخليواي اةن جية. وليس أد  على يفذا م
اب ويفي وسثة تاارب % 46.18الذي  مل يلد اميل للاراساي الساباة ل أعماهل  تاار وسثت   بـ 

النصف. هضافة هىل أن الذي  أوردوا الاراساي الساباة غري مت،اني ةو  من جية حمادةاب و  يوجا 
ن الثعض يعلض ا ل بين   ةىت جملد تاارب بسيط ةو  اةوقع الذي أتخذه تلك الاراساياب فإاا ميا

يست ان هبا تؤجل ا ةىت اجلاوب اةن جي أو ةىت اةيااين  بااايي عملهاب فإن وسثةاب م  الثاةثنياب  
م  الث ث. ول يفذا دليل ميثري على عام التجاوس اةن جي للث ث عناان. أما خبصوص متيلثاي 

ايفا أغلب الثاةثنياب وهمنا العلض وما يتضمنه م  الاراسةاب فال وجود ةن جية معينة مضثوطة يعتم
يفناك ت،اواتي فيما بين  اب ةسب اجل ا اةثذو  وةسب األمهية اةعياة م  قثل   هلذه اخليوة 

 احلساسة. 

هونااب م  خال  ما أس،ل عليه يفذا الث ث م  ملارة واقع وواص فادح ل تثين هسرتاتيجية 
وا وساويةاب وليا أن واعو الاائمني على  من جية واض ة موّةاة يتثع ا الثاةثون ل العلوم ا جتماعية

الث ث وعلى أعلى اةستوايي أن يس لوا على تنتي  لااءاي وواواي ختص من جية الث ث م  
   ا أن جتعل اةلتاني يتثنون دليال من جيا موةاا للث ول ل هطار اةاجستري )أو اةاستري( والاميتوراه 

ه يفنااب هضافة هىل الك الاليلاب يفو هعادة النتل ل حمتوايي ولعّل أيفّ  ما وك  الايام ب ل بالدان.
بلامج اةاجستري وعلى رأس ا حمتوايي مادة اةن جيةاب هضافة هىل الت مييا على دور بلجمة ملتاياي 
من جية خااة يكون اهلاف من ا تاريب اليلثة على أجباايي من جية الث ث العلمي. ويفذا ما 
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اجلامعاي وملامي  الث ث العاةية الهن تن ا التجايا واستكما   جيلياب ةلضثطاب م  ةني آلخلاب ل
 Suzanneالناص ميلما دع  احلاجة لذلك. ول يفذا السياقاب ف،ا قام  سوزان ماو،يل  

Mainville (4991ب ) ث ث ةو  ت خيص اعوةي من جية الث ث ل الرتبية عنا طالب
تلك الصعوةي  م  الوقوف على أسثاب مّكن ااب Montréal  الاراساي العليا ل جامعة موورتاي

تاو  ل اةاامة العامة م  حبث ا: "هن يفذا الث ث قا مك  م  الوقوف على وجود  واقرتاح ةلو  هلا؛
عاد م  اعوةي التعل  اةتعلاة مبعايري الصلامة اةن جية عنا طلثة الاراساي العليا ل الرتبية. وقا 

  أةس  ألسثاب ظ وريفااب وم  مثة اقرتاح اسرتاتيجياي مك  ت،سري تلك الصعوةياب أيضااب م  ف 
بيااغوجية لت،ادي ا أو هجياد ةّل هلا. هن يفذه الصعوةي قا قادتنا ميذلك هىل التساؤ  ةو  ملم  

 ". فل    واوم حن  مبثل الك ل بالدان؟هالتكوي  اةن جي اةمنوح ل علوم الرتبية وماى  ا عت

 املراجع:. 6
 العربية:للغة اباملراجع . 056

(اب منايفج الث ث ل الرتبية وعل  الن،ساب الاايفلةاب دار الن ضة 2911جابل عثا احلميا جابل و أمحا خريي مياظ  ) .1
 .1العلبيةاب ط. 

الاقياـة وعلـ   (اب عالقة الالق اةوضوعي ةلاارة على الت،كري ا بتكاري لاى طلثة العلوم2999) . سعا هللا اليايفل1
 ميااوية(اب دميتوراه دولة ل عل  الن،س اةعللاب مع ا عل  الن،س وعلوم الرتبيةاب جامعة اجل ائل.   –يلية الن،س )دراسة حتل

(اب أثل ممارسة التجلبة العلمية ل تنمية بعض قاراي الت،كري العلمياب ماجستري ل علوم الرتبيةاب 1551. عمور عمل )3
 قس  عل  الن،س وعلوم الرتبيةاب جامعة اجل ائل.

 (اب منايفج الث ث ل العلوم ا جتماعيةاب الاايفلةاب دار غليب لليثاعة.2911وا  االح مصي،ى ). ال،4
(اب دراسة مااروة  ميتساب ا ةت،اظ ةلسوائل واجلواما والوزن واليو  عنـا تالميـذ التعليمـني 2910. قاوري راب  )0

 لعلوم الرتبويةاب جامعة قسنيينة.عل  الن،س وااألساسي وا بتاائياب ماجستري ل عل  الن،س الرتبوياب مع ا 
(اب العوامـــــل األســـــلية والن،ســـــية لالوت ـــــار واحملاولـــــة ا وت اريـــــةاب ماجســـــتري ل علـــــ  الـــــن،س 1551. لعاـــــاب مليكـــــة )6

 ا جتماعياب قس  عل  الن،س وعلوم الرتبيةاب جامعة اجل ائل.
 مـــادة اللوـــة ال،لوســـية لـــاى (اب حبـــث واقـــع الت صــيل الاراســـي ومعاجلـــة ه ـــكالية الضــعف ل1551. مــرباك موســـى )1

تالميذ السنة األوىل م  التعلي  اةتوسط بو ية اجل ائلاب ماجستري ل علوم الرتبيةاب قس  عل  الن،س وعلـوم الرتبيـةاب جامعـة 
 اجل ائل.

(اب أثـــل اةعلفـــة اةســـثاة لأليفـــااف التعليميـــة ل اجتايفـــاي التالميـــذ حنـــو مـــادة علـــوم 1552. حمـــي الـــاي  عثـــا الع يـــ  )1
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Résumé : la place et la réalité des études antérieures dans les 

travaux de mémoires et thèses universitaire   
Quelle est la place qu’occupent les études antérieures dans les 

travaux de recherches algériennes? En partant des contenus de ces études 

antérieures, le chercheur arriverait à asseoir une esquisse de sa recherche et 

à élaborer sa problématique de manière à ce que son travail soit lié à un 
domaine de recherche bien situé et appartenant à une référence théorique et 
méthodologique. Il aurait recours à ces études, entre autres, aussi lors de 
l’analyse et la discussion des résultats de son travail9 Une lecture exhaustive 
de l’ensemble de son rapport (mémoire ou thèse) témoignerait du niveau des 
capacités et des compétences acquises par le chercheur, à travers ses efforts 

déployés, notamment en cherchant l’harmonie et la complémentarité entre 
les différents chapitres de son travail.  

En partant de l’analyse des contenus d’un échantillon de travaux de 
mémoires de magistère et de thèses de doctorat, nous voudrions bien arriver 

à situer la place que donnent nos chercheurs aux études antérieures dans 
leurs travaux9 L’expérience nous a montré que des divergences, à différents 
niveaux de la recherche, sont à signaler quand il s’agit de la prise en 

considération de cette étape méthodologique nécessaire et indispensable, à 
nos yeux, par nos chercheurs. IL nous semble qu’une partie de nos 
chercheurs ignore l’intérêt bien fondé de tel outil pour leurs travaux de 
recherche. 


