الفرق بين المقدمة والتمهيد في الرسائل العلمية
د .أحمد إبراىيم خضر
أوال :المقدمة :

أ -يرى بعض المتخصصين أن المقدمة أشبو بعقد شرعي بين الباحث والقارئ.

ب -المقدمة ىي التي تييئ القارئ في وقت قصير لمتفاعل مع البحث ،وىى المدخل الحقيقي والبوابة
الرئيسية لو ،وىي محصمة البحث وتوجياتو ،وبيان لطبيعة البحث والباحث ،وىى التي تعكس صورتيما

الحقيقية.

ج  -تشتمل المقدمة عمى العناصر التالية:

 -1موضوع البحث:

ىو عرض شامل لط بيعة الموضوع أو المشكمة ،مع بيان صمة موضوع البحث بالموضوع العام لمعمم الذي

يجري البحث في محيطو .وكذلك صمتو بالموضوع الخاص الذي يجري البحث في محيطو .واذا كانت ىناك
نظريات أو نتائج عممية قد ُقِّدمت في ىذه المشكمة ،فينبغي الربط بينيا وبين المشكمة موضع البحث.

 -2إشكالية البحث:

يوضح الباحث الفكرة الرئيسة التي ينطمق منيا في دراستو .واإلشكالية ىي سؤال مطروح يطمب حال أو مسألة

عممية أو نظرية ال يوجد ليا حال .تكون اإلشكالية أولية حينما يضعيا الباحث ويبنى عمييا فرضياتو أو خطة
بحثو .وعندما يجمع الباحث المادة العممية ،ويبدأ في دراستيا وتمحيصيا ثم تنقيحيا أو تعديميا واضافة إلييا

ما يمزم تصبح نيائية.

 -3مبررات البحث وأىميتو:

تتباين المبررات واألسباب الذاتية والموضوعية التي دفعت الباحث إلى اختيار موضوع بحثو .وعمى الباحث

أن يبين ىذه المبررات واألسباب في المقدمة ،ومبر از في نفس الوقت أىمية البحث عمى المستوى النظري

والتطبيقي عمى النحو التالي.

• األهمية النظرية أو العلمية للدراسة :وىي توضح ما ستضيفو الدراسة من معمومات وتعميمات جديدة ،لم

يتم التوصل إلييا من قبل ،مع األخذ في االعتبار أن تكون التعميمات الجديدة إضافة إلى مجال التخصص
بشكل عام ،من تمك التي لم يتم التوصل إلييا من خالل البحوث السابقة.

• األهمية التطبيقية أو العملية للدراسة :وىي تبين مدى مساىمة الدراسة في تقديم حمول عممية لممشكمة
المطروحة ،سواء عمى مستوى مؤسسة ما أو المجتمع .عمى أن يكون ذلك بصيغة واضحة ودقيقة ووجيزة.

 -4حدود البحث:

يوضح الباحث الحدود الموضوعية لمبحث وىي ما ستقتصر عميو أسئمتو .والحدود المكانية ،وىى المكان

الذى سوف يجرى فيو بحثو ،وسيعمم النتائج عميو .والحدود الزمانية وىي الفترة الزمنية المقررة لمبحث.
 -5الدراسات السابقة:

يشير الباحث في المقدمة إلى البحوث والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع في كمياتو أو في جزئياتو،
مع اإلشارة إلى الجوانب والنقاط التي لم تركز عمييا ىذه البحوث أو تمك الدراسات ،وذلك لبيان أن البحث

يرمى إلى ابتكار جديد ،أو تصحيح أخطاء سابقة أو استكمال جوانب قصور لم تدرس بعد بصورة شاممة
ومستوفية مع ذكر تمك المراجع والمصادر.

 -6التساؤالت أو الفرضيات:

يضع الباحث التساؤالت أو الفرضيات العممية التي يراىا حال إلشكالية البحث.

 -7منيج البحث وأدواتو:

يشير الباحث إلى المنيج الذى اتبعو في بحثو ،والعينة التي استخدميا وأدوات البحث التي استعان بيا ومدى

تالؤم ذلك مع طبيعة البحث.

 -8خطة البحث:

عمى الباحث أن يعرض في المقدمة خطة البحث ،وتقسيماتو من أبواب وفصول ومباحث ،مع ذكر الفكرة

التي تناوليا كل باب أو فصل أو مبحث.

 -9المعوقات والصعوبات:

عمى الباحث أن يشير إلى المعوقات والصعوبات التي اعترضت بحثو سواء في الحصول عمى المصادر أو

المراجع المتعمقة بتمويل البحث أو تمك المتعمقة بالوصول إلى مصادر المعمومات وغيرىا من العراقيل
والمثبطات .وما ىي الطريقة التي استعمميا الباحث لتجاوز تمك الصعوبات مما يظير حجم الجيد الذى بذلو.

ىـ  -عمى الباحث مراعاة اآلتي عند كتابة مقدمة البحث:

 -1البدء بالبسممة :والحمد هلل ،والثناء عميو متبوعة بالصالة والسالم عمى رسول هللا ﷺ
 -2أال تكون المقدمة طويمة ،ومن المفضل أن تتراوح من أربع إلى ثماني صفحات.
 -3أن يكون ترقيميا باألحرف اليجائية وفق األبجدية.

 -4تكتب المقدمة عندما ينتيي الباحث من كتابة البحث.
 -5ال تكتب المقدمة عمى ىيئة نقاط أو عناوين جانبية.

ثانيا :التمييد:

أ -التمييد ليس صورة أخرى لممقدمة ،وىو يمي المقدمة ،والغاية منو التوطئة لمدخول إلى البحث كاالنتقال
من الكل إلى الجزء ،وىوال يشتمل عمى مباحث ىي من صمب البحث.

ب -يكون التمييد بين المقدمة والبحث ،والبد وأن يكون رابطاً بينيما ،وىو ليس ضروريا في كل البحوث ،إال
عندما يرى الباحث أن القارئ سيجد فجوة بين المقدمة والبحث.
ج -يتناول الباحث في التمييد موضوعات متناثرة ،ليست مكانيا في صمب الرسالة او في متن البحث ،وانما
يضطر الى تناوليا وذلك لتييئة ذىن القارئ الى ما سيرد في صمب البحث.

ح -يقوم الباحث في التمييد بتحديد االصطالحات او المفاىيم المتعمقة بالبحث.
د -القواعد الخاصة بالتمييد:

 -1األصل ان التمييد خارج موضوع البحث ،لكنو يميد لو او يسعى لمولوج اليو.

 -2يتعين اال يكون التمييد كبي ار يشذ في الرسالة العممية كأن يماثل عدد صفحات باب واحد من رسالة تقع
في بابين.

 -3يأخذ التمييد اسما وفق حجمو ،فاذا كان في بحث عممي عادي فيالئمو اسم تمييد ،اما اذا كان في

رسالة عمميو فيالئمو اسم (باب تمييدي) او (فصل تمييدي) او (مبحث تمييدي) وذلك وفق حجم المعمومات

الواردة فيو.

 -4ال يفضل مطمقا ايراد تمييد لكل فصل ألن ذلك يشوه الرسالة.
ثالثا :الفرق بين المقدمة والتمييد:

أ -المقدمة قصيرة قد تتراوح كما أشرنا من أربع إلى ثماني صفحات ،في حين ان التمييد يقع في عشرين
صفحة أو أكثر خاصة في بحوث الماجستير والدكتوراه.

ب -تتضمن المقدمة :ماىية الموضوع ،وضرورتو ،ونطاقو ،ومنيج البحث وخطتو ،بينما يتضمن التمييد
موضوعات ذات اىمية ويصعب تجاىميا.

ج -تخمو المقدمة من شرح مستفيض لمموضوع ،كما تخمو من اليوامش ،وىذه المسائل مسموح بيا أو واجبو
في التمييد احيانا.

المصادر:

 -1ترتيب عناصر البحث:

 -2كيف تعد بحثا او رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه
.?www.f-law.net/law/showthread.php

عمادة الدراسات العميا بجامعة طيبة ،دليل كتابة الرسائل العممية (الماجستير -الدكتوراه) ،2006-1427

المممكة العربية السعودية.

 -3نبيل عبد الرحيم ،مكونات البحث العممي ،المنتدى المغاربي األول لمميندسين في بالعالم العربي

 -4وكالة الدراسات العميا والبحث العممي ،دليل كتابة خطط الماجستير والدكتوراه1431 ،جامعة اإلمام دمحم
بن سعود اإلسالمية 1432 ،ىـ.
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