تطوير مهارات البحث العلمي :الدراسات السابقة واشكالياتها
عقد مكتب عمادة البحث العلمي في جامعة بيت لحم رابع حلقات النقاش من سلسلة ورشات تطوير مهارات البحث العلمي
يوم الخميس الموافق  9آذار  ،7102والتي تناولت موضوع الدراسات السابقة في كتابة البحث واشكالياتها ،ورحب أ.د.
جميل خضر ،عميد البحث العلمي ،بالمشاركين وبضيف الحلقة أ .د .تيسير عبد اهلل ،بروفيسور علم النفس في جامعة

القدس ،وذكر أهمية التواصل بين الباحثين في الجامعات الفلسطينية واالستفادة من خبراتهم في تطوير مهارات البحث
العلمي ،وأشار الى ضرورة البدء بحوار واسع حول اشكاليات البحث بشكل عام وكتابة الدراسات السابقة بشكل خاص.
وقام د .تيسير بعرض صورة عامة حول وضع البحث والنشر في فلسطين والعالم العربي وذكر أنه تم نشر حوالي 0011
مقال في فلسطين في فترة مدتها عشرين عاما أي بمعدل  011مقال في السنة ،وهو عدد قليل جدا مقارنة بمعظم الدول
في المنطقة ،وبينما كانت فلسطين قبل عشرين عاما رائدة في مجال البحث والنشر في العالم العربي إال أن هذا المجال بدأ
في التقهقر والتراجع في اآلونة األخيرة وأضاف الدكتور تيسير إلى أن أبحاثنا في فلسطين والعالم العربي غير منافسة ألنها
ال تقدم معرفة أصيلة وجديدة يمكنها أن تساهم في تطوير المجال المعرفي في الموضوع .وعز ذلك إلى أسباب عديدة منها

إشكالية كتابة الدراسات السابقة في البحث وهي خاصة من خصائص البحث والنشر في العالم العربي فقط وحيث أن
الجامعات الغربية ما زالت تطلب مراجعة الدراسات السابقة في رساالت الماجيستير والدكتوراه إال أنها ليست ضرورية في
مجالت ودوريات البحث والنشر المختصة ويكتفي الباحثون بتوفير السياق المالئم للبحث ومعالجة نقدية محدودة ألهم
الدراسات في هذا المجال في سياق الدراسة نفسها؛ فالباحث يفترض ان مجتمع البحث المهتم بالدراسة على المام

بالموضوع.

وشارك في هذه الندوة أربعة عشر عضوا من الهيئة التدريسية في جامعة بيت لحم وضيف من جامعة القدس يمثلون كليات
ودوائر مختلفة مثل التمريض والعلوم (الكيمياء والرياضيات وأنظمة المعلومات والحاسوب) والعلوم االجتماعية والعلوم

االنسانية وكلية التربية وكلية اآلداب (اللغة العربية واألدب اإلنجليزي) .وأشار بعض المشاركون في مداخالتهم إلى بعض
التحديات في كتابة الدراسات السابقة بالذات واشكاليات البحث بشكل عام ،فذكر األستاذ عماد أبو دية ،المحاضر في علوم
الترجمة في دائرة اللغة العربية ،أن طابع البحث والنشر العالمي يتطلب طالقة وتمكن من اللغة اإلنجليزية وهناك ٍ
تحد كبير
في استخدام اللغات األجنبية في البحث في فلسطين والعالم العربي .وذكر آخرون أن هذه االشكالية تمنع الباحثين من

مراجعة األ دبيات الحديثة في المجال المعرفي واالكتفاء بدراسات قديمة يكون لها أث ار سلبيا في قبول هذه الدراسات للنشر
محليا وعالميا.
كما وذكر الدكتور مؤمن البدارين ،األستاذ المساعد في دائرة اللغة العربية ،إال أن هناك مشاكل في التوصل لألبحاث
السابقة بالموضوع كما ونوه إلى عدم االهتمام الكافي في دعم البحت العلمي وخاصة اهمال القطاع الخاص لهذه األبحاث،
وأضاف الدكتور بالل سالمة ،األستاذ المساعد في دائرة العلوم االجتماعية ،الى أن االشكالية في البحث تنبع من طبيعته

االستنباطية والتي تحتم على الباحثين استخدام نماذج جاهزة في التحليل ،والجدير بمجتمعات البحث الفلسطينية والعربية أن
تطور طرقا استقرائية في البحث وخاصة بما يسمى النظرية المتجذرة حيث يبني الباحث نظريته من خالل تحليل البيانات
وليس بالعكس .كما وذ ّكر الدكتور أحمد الفسفوس ،األستاذ المساعد في دائرة العلوم االجتماعية ،بأهمية استغالل مقاالت

تدعى "مراجعة األدبيات" حيث توفر للباحثين مصد ار يقدم ملخصا لمجال الحقل المعرفي بصورة مكثفة ومركزة في مقال
.واحد
 جميل الدكتور تيسير على مشاركته وأعضاء الهيئة التدريسية المشاركين على مداخالتهم.وفي نهاية الورشة شكر د

 في مبنى7102 ، آذار72 وعلى النقاش الثري وذكر بأن الحلقة القادمة من هذه الورشات ستعقد يوم الخميس الموافق

 والتي سيقوم بها المشاركون بعرض األسس النظرية ألبحاثهم مبينين ميزة أجوبتهم، صباحا00:21  الساعة712 األلفية
.لسؤال البحث عن األجوبة األخرى في األدبيات
Research Skills Development workshops: The Literature Review Section and its Problems
The Office of the Dean of Research at Bethlehem University held the fourth workshop in the series of
research skills development workshops on Thursday, March 9, 2017, which dealt with the literature
review/ previous studies section in research and its challenges. Prof. Jamil Khader, Dean of Research,
welcomed the participants and the special guest, Dr. Taisir Abdullah, Professor of psychology at AlQuds University. In his remarks, Dr. Khader emphasized the importance of networking among
Palestinian research communities and exchanging knowledge and information, and pointed to the
need to start a broad national dialogue on the problems of conducting research, in general. and the
previous studies/ literature review section in particular.
In his presentation, Prof Taisir provided an overview of the status of research and publishing in
Palestine and the Arab world. He stated that in Palestine, only around 4500 articles have been
published in the last twenty years, an average of 500 articles per year, which is a very small number
compared to most countries in the region. While Palestine was leading other Arab countries in
research and publications more than twenty years ago, he noted, there is a considerable decline in
this area now. Dr. Taisir added that research and publications in Palestine and the Arab world are
not competitive because they do not provide original knowledge that can contribute to the
advancement and development of different fields of expertise. He attributed this to different
reasons, listing the previous studies/ literature review section as a major impediment. He also said
that this section in academic research and publications in the Arab world. Although Western
universities still require this section to be included in master’s theses and doctoral dissertations, this
section is deemed superfluous in international peer-reviewed journals. Researchers provide brief
context for the study and critically engage some key texts in the field throughout the article; the
assumption here is that the research community that is interested in the study is already cognizant
of the literature.
Fourteen faculty members from Bethlehem University and a guest from Al-Quds University
participated in this workshop , including colleagues from nursing, science (chemistry, mathematics
and information systems and computer), Social Sciences, Humanities, the College of Education and
College of Arts (Arabic Department and the English Department). In their interventions, some
participants discussed some of the challenges they face in conducting research , in general, and in
writing the previous studies section in particular. Mr. Imad Abu Dayyeh, a lecturer in translation
studies in the Department of Arabic, mentioned that the nature of research and international
publications require proficiency in foreign languages, especially English, in Palestine and the Arab
world. Others commented that this problem prevents researchers from including more recent and
up-to-date studies in their literature review section, using only older studies which can have an

adverse effect on the acceptance of these projects for publication at both local and international
levels.
Dr. Mumen Al-Badarin, Assistant Professor of Arabic, talked about the challenge he faces in having
access to other studies in the field and he lamented the fact that the private sector does not invest
enough in local research communities. Dr. Bilal Salameh, Assistant Professor in the Department of
Social Sciences, attributed the problem in research to the deductive methods used since they force
researchers to use already-made models of analysis; he called for more inductive methodologies
that use grounded theory to study and examine social phenomenon through the analysis of data, not
the other way around. Finally, Dr. Ahmed Alfasfous, Assistant Professor in the Department of Social
Sciences, pointed out the value of review articles that assess the state of the literature on a topic by
providing summaries of previous studies in the field. He recommended these types of articles as a
first step in any research.
At the end of the workshop Dr. Jamil thanked Dr. Taisir for facilitating the discussion and thanked
the faculty for their comments and commitment to research. He also reminded participants of the
next workshop which will be held at 11:30 am on Thursday, March 23, 2017 in M203. In it
participants present on the theoretical foundations of their research, clarifying how their answers
are different and perhaps better than other answers in the literature.

