 اختالفات جوهرية بني الورقة البحثية و ورقة املراجعة5
5 essential di erences between
a Research Paper and a Review Paper.
:إعداد
My College Counselor مستشاري الجامعي

My College Counselor

https://www.facebook.com/mohammed.b.elmelegj/

ff

https://m.youtube.com/user/falconegeg
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الورقة البحثية
نقاط االختالف
Review Paper
Research Paper
اجراء بحث وكتابة تقرير مفصل لدارسة بحثية أصلية قام تحليل ناقد ملوضوع محدد من خالل
الغرض/الهدف من
األدبيات املوجودة واملنشورة واملوثقة سابقا ً.
بها الباحث بنفسه يطرح فيها الباحث عملية البحث
الكتابة
والتقصي التي قام بها لإلجابة على سؤال بحثي معني.
تقوم على اجراء عملية بحثية أصيلة يقوم بها الباحث
علي ماذا تقوم بنفسه وهي ما يطلق عليها املصادر )االدبيات( األولية
الورقة؟
) (Primaryمثل األبحاث العلمية التي يتم اجراؤها في
الجامعات او املختبرات.
يقوم الباحث بـ:
 -1صياغة سؤال بحثي.
 -2جمع البيانات األولية.
طريقة الكتابة  -3اجراء دراسة بحثية أصيلة.
 -4تحليل وتفسير البيانات املستخلصة.
 -5إضافة نتائج أي تجربة تم اجراؤها ان ُوجدت.

تقوم على قراءة وتحليل األبحاث والدراسات
واملقاالت سابقة النشر والتوثيق وال تشتمل
أي أبحاث أصلية ولذلك تُعرف بالبحث
الثانوي ).(Secondary
يقوم الباحث بـ:
 -1اختيار موضوع معني ومحدد.
 -2عمل قراءة وتلخيص لألدبيات
واملصادر املستخدمة.
 -3تقديم فهم ملا هو متاح من بيانات
ومعلومات باإلضافة الى تغطية أو ملحة
عامة ملوضوع الورقة.

الورقة البحثية
نقاط االختالف
Research Paper
يتم شرح كل خطوة بالتفصيل ويتضمن ذلك:
 -1ملخص الدراسة ).(Abstract
 -2الفرضية البحثية.
 -3الدراسات السابقة.
كيف يتم تقديمها  -4منهجية البحث او الدراسة.
 -5النتائج التي حصل عليها الباحث وتفسيرها.
وصياغتها
 -6مناقشة االثار املحتملة لنتائج البحث.
 -7كيف تثري الدراسة او البحث الحالي في االدبيات
املعرفية العلمية املوجودة.
 -8توصيات ومقترحات بمزيد من الدراسة واألبحاث.
كم يبلغ طول
الورقة؟

عادة ما يكون متوسط الورقة البحثية بني 6000-3000
كلمة وممكن أن يزيد عن ذلك تبعا ً ملتطلبات النشر أو
املصادر والتجارب املستخدمة و قد تصل الى
 12000-10000كلمة.

ورقة املراجعة
Review Paper
يقوم الباحث بـ:
 -1تحديد وشرح القواسم والنقاط
املشتركة بني نتائج الدراسات
املستخدمة في ورقة املراجعة.
 -2محاولة إيجاد تفسيرات ألي
تناقض موجود في نتائج األدبيات
املستخدمة في الورقة.
 -3تحديد أي مشكالت إجرائية
أو تناقضات حادة بني بيانات
األدبيات املتاحة بحيادية و ذكر
بوضوح
ذلك
الورقة .ورقة املراجعة
فيمتوسط
يكون
عادة ما
بني 5000-3000كلمة وممكن أن
يزيد عن ذلك تبعا ً ملتطلبات النشر أو
املصادر األدبيات املستخدمة.

