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 منارس حني نبذله الذي النشاط يف أو اليومية حياتنا شؤون يف حىت استخدامه يتم املنظم التفكري إن
تمع، مع عالقاتنا يف أو املعتادة املهنية أعمالنا  نظامي مضمون هلا اليت املواد كسائر ليست مادة فاملنهجية ا
 عاةرام مع العلمية النظم بني املشرتك القاسم فهي العلمية، املعرفة جماالت لكل شاملة و عامة مادة فهي حمدد،
 يف املنطقي العلمي األسلوبو  الطريقة الّدارس إعطاء إىل املنهجية دف. خصوصياتهو  علمي جمال كل طبيعة

 البحث إلجناز الالزمة املعلومات على احلصول كيفية أساليب و بأدوات تزوده و ،املختلفة املواضيع مع التعامل
   .احملصلة املعلومات تلك استعمال وكيفية العلمي،

يهدف إىل إن أي حبث من البحوث ال يقوم دون وجود مشكلة تتطلب حال، والبحث الرصني هو الذي 
تحقيق ذلك اهلدف، ضمن خطة علمية ، ويتواصل بالوسائل العلمية توصال ذكيا، وصوال لحتقيق هدف معني

  )83رحيم يونس كرو ص. (حمددة اخلطوات
  

  المفاهيمي لمصطلحات البحث العلميالجانب : المحور األول
  :تعريف المنهج -أوال

تعين كلمة منهج الطريق أو السبيل الواضح للتعبري أو عن عمل أو يف تعليم شيء، طبقا ملبادئ معينة، 
، وبصفة عامة يعترب املنهج الطريقة اليت يسلكها الباحث لإلجابة على األسئلة اليت بغية الوصول إىل غاية معينة

 ).06لؤي عبد الفتاح ص. (اإلشكالية موضوع البحث تثريها
 من أو لدينا جمهولة حقيقة عن الكشف أجل من إما العديدة األفكار من لسلسلة الصحيح التنظيم فن"  

 ).04زكية منزل ص" (اآلخرون يعرفها ال حقيقة على الربهنة أجل
  : تعريف المنهجية -اثاني

 العلمي البحث وأقسام أجزاء بكل تم، فهي منها أساسي جزء هو الذي املنهج من أمشل يةجاملنه أن
 املتعلقة املسائل عن فضال ،واختيار املنهج املناسب إىل غاية صياغة خامتة البحث بداية بطريقة اختيار املوضوع 

  ).05زكية منزل ص( .الوقف عالمات املراجع، قائمة توثيق كيفية اهلامش، يف الوثقنة كيفية: مثل بالشكل
 فالن و سلكته،أي  الطريق تج ولونق ،ج الفعل من مشتقة لفظة يةجاملنه فإن اللغوية الناحية من

 مركب املفهوم وهذا  Méthodologie الفرنسية اللغة يف ويقابلهاه، مسلك يسلك أي فالن سبيل يستنهج
 يهتم الذي العلم" هي يةجفاملنه وبذلك علم، وتعين Logie و املنهج، وتعين Méthode :كلمتني من

  ".العلمي البحث طرق علم أي املناهج علم فهي املناهج بدراسة
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يعترب حتديد اهلدف من طرف الباحث أهم وأول خطوة، واملنهجية هي الوسيلة اليت يستعملها لتحقيق   
املعلومات،  جمموعة املناهج والطرق اليت توجه الباحث يف حبثه، وبالتايل فإن وظيفة املنهجية هي مجع"هدفه، وهي 

  ).167زروايت، ص" (مث العمل على ترتيبها وقياسها وحتليلها من أجل استخالص النتائج اليت ختدم اهلدف املسطر
  :تعريف البحث العلمي -ثالثا

 اإلنسان به يقوم الذي النشاط"بأنه العلمي البحث فيعرف Unisco اليونسكو منظمة حسب  
 همهافو  اكتشافها بقصد للمالحظة القابلة الظواهر مبوضوعية يدرس لكي منظمة حماوالت خالل من الباحث،

ا فهمو  كامال فهما   )04زكية منزل ص. (أسبا

ا و األشياء حقيقة عن التحري"بأنه أيضا عرفي كما  املؤسسات أو األفراد مساعدة و أبعادها و مكونا
 املشكالت حل على يساعدهم لديها،مما أو لديهم معينة أمهية متثل اليت الظواهر مضمون أو حمتوى معرفة على

زكية (" املنطقية و العلمية األساليب استخدام بواسطة ذلك و إحلاحا األكثر السياسية و االقتصادية و االجتماعية
  ).04منزل ص

  :المعرفة - رابعا
عتقدات املعاين من جمموعة"هي    ُ ة واملفاهيم والتّصورات واألحكام وامل ّ ن اليت الفكري  اإلنسان لدى تتكوّ

رة حماوالته نتيجةَّ    )09عباش ايوب ص( "به احمليطة الّظواهر واألشياء لفهمِ  املتكرّ
  :فهناك أنواع ثالثة املعرفة  

ة المعرفة -1  الحظة وتكون حواّسه طريق عن اإلنسان هلا يتوّصل اليت وهي :أو العامية الحّسيّ ُ  البسيطة بامل
ة ّ يل لتعاقب اإلنسان إدراك أمثلتها ومن والعفوي بات والنهار الّل ملعرفة اليت نكتسبها من العامل فا اخل،....اجلوّ  وتقّل

اخلارجي عن طريق احلواس توفر لنا سبيالً إلدراك األشياء إدراكًا فطريًا مباشرًا بال تفاصيل عميقة، وميثل هذا 
هذا النمط من  أو احلسية، العاميةباملعرفة اإلدراك املتواضع لألشياء أبسط صورة للمعرفة اإلنسانية وهو ما يعرف 

املعارف ميارسه كل إنسان يف حياته اليومية، فالتفكري يف احلقيقة متماثل، سواء عند العقل العادي أو لدى العقل 
العاِمل، بل إن ذهنية العاِمل أحيانًا قد تتخذ مسار التفكري العامي خالل حياته العادية، ولكن يف املقابل جنده يفكر 

ن بواسطته معرفة متميزة عن األوىل بدقتهاتفكريًا   .ذا خصوصية أخرى يكوّ
ة المعرفة -2 ة الفلسفيّ ل على تُبىن وهي: والتأمليّ شكالٍت  يف والتّفكري التأمّ  اخللقِ  كأسباب اإلنْسانَّ  تُؤرِّق مُ

اية واملوِت  رتبطة أشياء وهي اخل،.... الكوِن  و   .امليتافيزيقيّ  بالعامل مُ
ةُ  المعرفةُ  -3 ا منّظمة معرفة وهي :العلميّ  بإصرارٍ  اإلنسان إليها ويتوّصل حبٍث، وأساليبَّ  مناهجَّ  على تقوم ألّ

ة أدوات استخدام خالل من الفكرية العلمية املعرفة :نوعني على وهي وقصٍد، ّ  املعرفة وهناك كاالستدالل عقلي
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ة ّ ة العلمي ّ لول جمموعة وهي التجريبي ُ ة للظواهر احل ّ ة أو الطبيعي ّ الحظة خالل من هلا تفسريات ووضع االجتماعي ُ  مثّ  امل
ات ّ   )09عباش ايوب ص( .التّجريب مثّ  الفرضي

  :العلم - خامسا
نصرٍ  أهمّ  وهو املعرفةِ  منَّ  جزءٌّ  العلمَّ    ةِ  يتّصف ألنّه فيها عُ ّ أي فالعلم هو تراكم املعرفة املنظمة  ،باليقيني

ويشتمل العلم على احلقيقة والنظرية والقوانني واملبادئ املعرفة املنهجة اليت خضعت خلطوات البحث العلمي،  
  .والفرضيات اليت تفسر الظواهر الطبيعية واإلنسانية

  : خصائص العلم -1
ةُ  قصد :التراكميّ ُ ُ  القدمي، إىل اجلديِد  إضافةُ  ا ي ن الذي البناء يشبه فالعلم ّ  حيث طوابق من يتكوّ ل  النّظريات حتَّ
ّ  اجلديدة ا أثبتت كلما القدمية النظريات حمل  .خطَّأهَّ

نظيمُ  - ُ  :التّ نا ألسلوب أو تفكرينا لطريقةِ  تنظيمٌّ  هو العلم ِ ة، ُممارست ّ  عليه جيب العلومِ  من علمٍ  يف فالباحث العَّقلي
عطيات وتصنيُف  تنظيمُ  ُ ُ  لكي معها التّعاملِ  لتسهيل املتعّددة امل ه يف تُفيده ِ  .حبث

ةُ  - ةُ  تَّعين :الموضوعيّ ّ ة مدلولُ  وينصرُف  الّذاتية، عن االبتعاد :املوضوعي ّ  األحكام مع القطيعة إىل أيضاً  املوضوعي
سبقة ُ  .الّشائعة واألفكار امل

ةُ  - نهجيّ تائُج  :المَ ُ  ُحيرزها اليت النّ ةٍ  مناهجَّ  طريقِ  عن تأيت العلم ّ  التّفكِري، أو التّحليلِ  أو املعلوماِت  جلمع سواءَّ  علمي
ةُ  ّ  .واملوضوعيّ  واإلجرائيّ  الّشكليّ  باجلانب ترتبط واملنهجي

ةُ  -  .فقطْ  احملُسوسِ  العاملِ  بدراسةِ  خيتّص  العلمَّ  أنّ  وتعين :اإلمبيريقيّ
ةُ  -  التّفسري إىل أو الصُّدفة إىل رّده ُميكُن  وال الكتشافه الباحُث  يسعَّى سببٌّ  ظاهرةٍ  لكلّ  العلم، يف :الّسببيّ

 ّ  .اخلُرايف
ه تكونَّ  أنْ   - تجانسةً  عناصرُ  .مُ
ُ  :اليقيُن  - رادُ  ولكّن  بيقٍني، الّشيء إدراكُ  هو العلم ُ  .النسيبُّ  اليقُني  هو ُهنا باليقنيِ  امل
ُ  :الّدّقةُ  - ُ  ال العلم ةَّ، األحكامَّ  يقبل ّ زافي ُ ة تُصاغ أنْ  جيُب  بلْ  اجل ّ ة عن تعبرياً  الوسائلِ  وبأكثرِ  دقيقٍ  بشكلٍ  النّظري  الدّق

ُ  وهي ةِ  واجلداولُ  األرقام ّ ةِ  والنّسُب  واإلحصائياُت  البياني ّ ئوي ِ  .امل
ةُ   - ة هذه :الحتميّ ّ تائجِ  نفسِ  إىل تُؤّدي األسباِب  نفسَّ  أنّ  تَّعين العلمِ  يف اخلاصي  .النّ
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  :أهداف العلم -2
ُ  يَّسعى :والتّفسيرُ  االكتشافُ - كمُ  اليت القواننيِ  اكتشاف إىل العلم ا ملعرفةِ  الّظواهرَّ  وتُفّسر حتَّ  إىل والتوّصل أسبا

ةِ  من كبريٍ  قْدرٍ  على قواننيَّ  إىل للوصول تعميماته توحيِد  إىل يَّسعى كما األسباب، هذه تُنّظم تعميماٍت  ّ  العمومي
واهرِ  كلُّ  تتناول والشُّموِل، تماثلةِ  الّظ ُ  .امل

ُؤ - نبـّ ؤ على الُقدرة هلا تعميماٍت  صياغة إىل العلم يَّهدُف  :التّ ّ  املستقبل، يف تغيري من الّظاهرة على يَّطرأُ  مبا التنب
ؤ من واهلدف ّ ة اآلثارِ  من للحّد  الالّزمة اإلجراءات اّختاذ هو التنب ّ لبي  .للّظاهرة السَّ

ُ  يهدُف  :والتحّكمُ  الّضبطُ - ا الّظواهر ضبِط  إىل العلم َّا مَّعرفةِ  بعد فيها والتحّكم وتَّوجيههَّ  يكون وقد أسبا
اً  والتحّكم الّضبط ّ ةِ  وشرحِ  تفسريِ  ببياِن  نظري ّ ، والتحّكم الّضبط يكون وقد الّضبط، كيفي ًا ّ لي ُ  عمَّ ُستخدم ُ  في    من العلم

ات لتجنّب والتّوجيه الّسيطرة أجل ّ   ).13عباش أيوب ص( .إجيابيةٍ  بأمورٍ  القيام أو الّسلبي
  :والفنالفرق بين العلم  -سادسا

 علمية أساليب باستعمال تفسريها و فهم الظواهر إىل يسعى العلم كون الفن، و العلم بني فرق هناك   
 يف االستثنائية اخلاصة والقدرة اإلنسانية املهارة أساس على الفن ويعتمد يقوم بينما حقيقية، نتائج إىل للتوصل
، فالفن ...الرياضية الفنون و األدبية الفنون :مثل امليدان، و الواقع يف العلمية والقوانني والنظريات املبادئ تطبيق
  ).09سقالب فريدة ص. (على االعتبارات النظرية استناده من أكثر العلمية االعتبارات إىل يستند
  :الفرق بين العلم والثقافة - سابعا

تمع خيلقها اليت الروحية و املادية القيم كل هي الثقافة إن ، وتشمل الثقافة على خالتاري سري خالل من ا
تمع، يف كفرد اإلنسان يكتسبها اليت تاالقدر  وسائر العبادات و القانون األخالق، الفن، العقيدة، املعرفة،  ا

تمع يف والسلوك احلياة أمناط وكذا   . ا
 فروع أبرز من يعترب حيث فيها فعال و مؤثر الوقت نفس يف وهو الثقافة فروع من صغري فرع لعلما

تمع حياة يف اوتأثري  فاعلية الثقافة وعوامل ا الثقافة يف و ا  )08سقالب ص. (ذا
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  .مفهوم البحث العلمي: المحور الثاني
حقائق، نظريات، ( البحث العلمي هو جهد فكري يتم مبنهجية منظمة ومدروسة ويفرز نتائج موضوعية  

تمع هذه النتائج ميكن توظيف ....)عالقات دالية   .يف حل مشاكل املعرفة واإلنسان وا
  :خصائص البحث العلمي -أوال

  : ال ختتلف خصائص البحث العلمي عن خصائص العلم، فالبحث العلمي يتميز بـــ  
َحث العلميُ  البْحثُ  - ٌ  ب نظم ٌ  عقليٌّ  نشاطٌ  العلميَّ  البحَث  أنّ  أي :ومضبوطٌ  مُ  وخمّطٌط، ودقيٌق  ومضبوطٌ  منّظم

ءٍ  منّظمٍ  عقليٍّ  نشاٍط  بواسطة واكتُِشفْت  حتّققت قدْ  والنّظريات القوانني أنّ  حيث هيّ دًا  ومُ ّ ، وليَد  وليس جي  الصُّدفةِ
َ  العلميِّ  للبحث ُحيّقُق  ممّا  .نَتائجهِ  يف الكاملةِ  الثِّقةِ  عامل
ةٍ  وإضافةٍ  جتديٍد  على دائماً  ينطوي العلميَّ  البحَث  أنّ  يعين مما :تجديدٌي  حركٌي  بحثٌ  العلميُ  البحثُ  - ّ  معرفي

تواصلٍ  مستمرٍّ  استبداٍل  طريق عن ِ  للمعارِف  ومُ تجّددة ُ  .امل
ع عام بحثٌ  العلمي البحثُ  - مةٌ  تكونُ  واملعارَف  املعلوماَت  أنّ  أي :مٌم ومُ عمّ تناوِل  ويف مُ  تكتسَب  حّىت  اجلميعِ  مُ

ةَ  الّصفةَ  ّ ، العلمي ةٌ  وهي هلَا ا عامّ لومِ  جماالِت  كلَّ  تتناولُ  ألّ ُ  .الع
ّ  فيها تشرتك اليت اخلصائص هي هذه ، البحوِث  كل ةِ ّ  أنواعِ  بعَض  َختصُّ  خصائَص  ُهناك لكْن  العلمي

ون البحوِث  ةُ  :مثل َغريها دُ ّ ، للبحِث  بالنّسبةِ  التّجريِب  خاصي ةُ  وكذا التّجرييبّ ّ زُ  اليت التّفسري خاصي  البحُث  ا يتميـّ
  .التّفسريّي 

  :العلميأهداف البحث  -ثانيا
  .العلوم و املعرفة فروع من فرع يف علمية إضافة تقدمي به املقصود و: جديد استنباط -
 آراء و أفكار حول فهمه التبس ما فيما شروحات بتقدمي الباحث يقوم أن ا املقصود و: مستغلق إيضاح -

 .ملستحقها الفائدة ،لتصل لغريه ذلك إبانة على فيحرص، الباحثني من غريه
د فضله اشتهر ممن ؛ املتقدمني كالم يف خطأ على املتأخر يعثر أن :أ أو إتمام نقصخط تصحيح - ُ  يف وبع

 ملن ذلك إيصال على فيحرص فيه، للشك مدخل ال الذي الواضح بالربهان ذلك يف ويستوثق صيته، اإلفادة
 الكتاب ذلك فيودع مبعارفه، الناس ووثوق املؤلف وشهرة اآلفاق يف التأليف بانتشار ونزعه حموه تعذر قد إذ بعده،
 . ذلك بيان على ليقف

ا يف مرتبة غري وقعت قد العلم مسائل تكون أن :منتظم غير ترتيب - فيهدف البحث العلمي  منتظمة؛ وال أبوا
  .لتبوبيها وعرضها لتسهيل فهمها

 .مجع ألهم املسائل والنظريات املرتبطة بفرع من فروع العلم :مفرق جمع -
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َصُد  يف مسهبا؛ مطوال املؤلفات من الشيء يكون أن :مطول إيجاز -  باالختصار ذلك تلخيص بالتأليف ْق
 .األول املؤلف مبقصد خيل لئال الضروري حذف من احلذر مع وقع، إن املتكرر وحذف واإلجياز،

 و احلوادث تفسري" إىل يتعداه إمنا و خصائصها معرفة و الظواهر بوصف العلمي البحث يرتبط ال: الفهم -
ا حتديد ،و إليها املؤدية العوامل و األسباب بتحديد الظواهر  ستنتج اليت الظواهر وفهم، البعض ببعضها عالقا

   "عنها
االت خمتلف يف تقدمه تعرتض و اإلنسان تواجه اليت املختلفة للمشاكل :الحلول إيجاد على العمل -  .ا
 ظاهرة حول العلمي البحث إليها توصل اليت املعطيات على بناء اجلديدة احلقائق استخالص به نقصد و:التنبؤ-

 .املستقبل يف سيحدث مبا التنبؤ لنا تسمح و سبقها مبا مرتبطة أخرى نتائج استنتاج على القدرة آخر مبعىن معينة
 من ظاهرة إجياد إمكانية لتحقيق املختلفة الظواهر على السيطرة و الضبط على القدرة هنا به ونعين: التحكم -

 الو    )الظاهرة( إلجيادها املمكنة الظروف حدوث منع طريق عن حدوثها منع أو فيه املرغوب الوقت يف الظواهر
  )06زكية منزل ص( .السليم العلمي التفكري عرب إال ذلك يكون
 :أنواع البحوث العلمية -ثالثا

 :ة معايري لتصنيف البحوثهناك عد
يصنف البحث العلمي على أساس الطبيعة إىل  ):الغرض(ودوافع البحث  الطبيعةالتصنيف على أساس  - 1

 .حبوث أساسية وحبوث تطبيقية
يهدف هذا النوع من البحوث إىل الكشف عن احلقائق واملبادئ والنظريات ): نظرية( حبوث أساسية -1- 1

 .جمال معني والقوانني العلمية اجلديدة اليت ميكن أن تسهم يف منو املعرفة البشرية يف
دف تطبيق نتائجها ملعاجلة  اليت تعرفو  :حبوث تطبيقية -2- 1 ا الباحث  ا الدراسات اليت يقوم  على أ

مشكالت قائمة، واختيار النظريات والفروض لبيان مدى فاعليتها يف التطبيق، وبالتايل تظهر العالقة واضحة بني 
 .هذا النوع والنوع األول

يصنف البحث العلمي على أساس النشاط إىل جمموعة من التقسيمات  :نشاطالتصنيف على أساس ال - 2
 :نوضحها فيما يلي

هود فيه على اكتشاف حقيقة جزئية معينة وحمددة بواسطة إجراء  :االستكشايفو البحث التنقييب  -1- 2 يرتكز ا
يف اكتشاف جمموعة  عمليات االختبارات والتجارب العلمية، ومن أمثلة ذلك البحث الذي يقوم به الطالب

 ).البحث عن السرية الذاتية لشخص معني(املصادر واملراجع املتعلقة مبوضوع ما أو فكرة معينة 
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والتربير والتدليل املنطقي والعقلي من أجل  وهو الذي يعتمد على االسناد :البحث التفسريي النقدي -2- 2
احلقائق والظواهر، وهو يناقش األفكار وينتقدها، الوصول إىل حل للمشكلة، وهو يرتبط بتفسري األفكار ال 

 األفكار والتوصل إىل نتيجة تكون يف الغالب الرأي األرجح بني آراء متضاربة أو الفكرة الصحيحة من بني
  ).الشخص املعنوي(اعد املتعلقة بالشخصية االعتبارية املوجودة مثل تلك القو 

ني السابقني حبيث يكتشف الباحث حقيقة معينة مث جيمع  هذا البحث جيمع بني النوع :البحث الكامل -3- 2
يراه مناسبا  كل احلقائق املتوفرة حول املوضوع ذاته ويدرسها دراسة تفسريية نقدية ويف األخري يضع احلل الذي

 .والذي يكون قابال إلثبات صحته
وهو البحث الذي  ويسمى أيضا الدراسة العلمية الكشفية الصياغية،: البحث العلمي االستطالعي -4- 2

يستهدف التعرف على املشكلة فقط ، وتقوم احلاجة إىل هذا النوع من البحوث عندما تكون املشكلة حمل 
وعادة ما يكون هذا  ،ا حول املشكلة ضئيلة البحث جديدة أو عندما تكون املعلومات أو املعارف املتحصل عليه

 .لتلك املشكلة اجلديدةالنوع من البحوث متهيدا لبحوث أخرى تسعى إلجياد حل 
هو الذي يهدف إىل حتديد مسات وصفات وخصائص ظاهرة معينة حتديدا   :البحث الوصفي التشخيصي -5- 2

 .كميا ونوعيا حبيث يسهل التعرف عليها فيما بعد ومقارنتها بباقي الظواهر أو األشياء األخرى
والتجارب الثبات صحة الفرضيات وهو البحث الذي يقوم على أساس املالحظة : البحث التجرييب -6- 2

 .وذلك باستخدام قوانني علمية عامة، ويستعمل هذا النوع يف جمال العلوم الطبيعية والتقنية
  :يصنف البحث العلمي على أساس االستعمال إىل عدة مستويات: التصنيف على أساس االستعمال -3
ا الطالب خالل مرحلة ): البحث القصري(املقالة  -1- 3 الليسانس بناء على طلب أساتذته يف املواد يقوم 

دف إىل تدريب الطالب على تنظيم أفكاره وعرضها بصورة سليمة وعلى استخدام املكتبة  املختلفة، و
 .صفحات وقد ال يتعدى حجم البحث عشر ومصادرها،

، يسانسهذا البحث يطلب عادة كأحد متطلبات التخرج بدرجة الل): مشروع البحث( مذكرة التخرج -2- 3
ويتطلب من الطالب مستوى فكري أعلى  وهو من البحوث القصرية إال أنه أكثر تعمقا من البحث القصري،

والغرض منه تدريب الطالب على اختيار موضوع البحث وحتديد ، ومقدرة أكرب على التحليل واملقارنة والنقد
إىل تدريبه على طرق الرتتيب والتفكري املنطقي السليم،  باإلضافةواختيار األدوات املناسبة للبحث  اإلشكالية

وليس املقصود منه التوصل إىل ابتكارات جديدة أو إضافات مستحدثة، بل تنمية قدرات الطالب يف السيطرة 
 .لد عن السطحية يف التفكري والتحليعلى املعلومات ومصادر املعرفة واالبتعا
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يف مفهومه عن املقالة أو مشروع البحث ويعترب أحد املتطلبات لنيل هي حبث يرقى : أو املذكرة الرسالة -3- 3
وهو . حنن إشراف أحد األساتذةشهادة املاجستري، واهلدف األول منه أن حيصل الطالب على جتارب يف البحث 
دها خيتارها الباحث وحيد إشكاليةفرصة ليثبت الطالب سعة اطالعه وعمق تفكريه وقوته يف النقد وتعاجل الرسالة 

ا، ويسعى للتوصل لنتائج جديدة مل تعرف من قبل، وهلذا فالرسالة حتتاج إىل مدة زمنية طويلة  ويضع افرتاضا
 .نسبيا

دف للحصول على درجة الدكتوراه، فهذا البحث : ألطروحةا -4- 3 هي حبث علمي أعلى درجة من الرسالة 
فه للمعرفة والعلم جيب أن يكون أوضح وأقوى أصيل، وختتلف األطروحة عن الرسالة يف أن اجلديد الذي تضي

وأعمق وأدق، وأن يكون على مستوى أعلى، وقد ميتد الزمن بالباحث لسنوات عديدة، وتعتمد على مراجع أوسع 
وجيب أن تعطي فكرة على أن مقدمها يستطيع االستقالل يف التحليل وتنظيم املادة العلمية،  وحتتاج إىل براعة

 )10-8بوسعدية رؤوف، ص . (حيتاج إىل من يشرف عليه أو يوجهه بالبحث بعدها دون أن
  :خطوات البحث العلمي - ارابع

لقد اختلف الباحثون يف ترتيب خطوات البحث العلمي، وذلك الرتباطها وتداخلها، إال أن هناك اتفاقا   
ا تشمل   :عاما على أ

ة -   مشكلة ال ميكن فهمها أو تفسريها؛ جما
  من دراسة هذه املشكلة؛تسطري اهلدف أو األهداف  -
  ؛والتفكري يف النتائج وفق الفروض مجع احلقائق العلمية واملالحظات ذات العالقة باملشكلة -
  حتديد الطريقة أو املنهجية املناسبة حلل اإلشكالية املطروح والوصول إىل األهداف املسطرة؛ -
صحة الفرض من خالل مجع ومعاجلة البيانات واملعلومات امليدانية البحث عن األدلة إلثبات صحة أو عدم  -

  املتعلقة باملشكلة املدروسة؛
  استخالص النتائج وإمكانية تعميمها؛ -
  .سقانتصياغة البحث وكتابته بلغة علمية سليمة، وفق لتقسيمات واضحة وشكل م -
  
  
  
  
  
  



مقياس العلمي: محاضرات البحث ية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ تخصص   ــــــــــــــــــــــــــــــــ ماس أو السنة لطلبة ة   يمكاقتصاد: موج

11 
 

  .مناهج البحث العلمي: حور الثالثمال
ن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكار البعيدة، إما من أجل الكشف عن احلقيقة حني املنهج هو ف  

ا كيف ميكن حل : أنه اجلواب على السؤال. نكون جاهلني يها، وإما من أجل الربهنة عليها حني نكون عارفني 
  )06لؤي عبد الفتاح، ص(أو معاجلة اإلشكالية املطروحة؟ 

نهج علمي للخوض فيه، يعتمد على مالحظة الظاهرة، التجربة، املقارنة م إتباعيفرتض يف البحث العلمي   
  .ستبعد األساطري واخلرافات واألفكار غري املربهن عليهاوالتحليل والتفسري املنطقي، وي

إن مناهج البحث ختتلف باختالف ميادينه وغاياته، كما أن االختالف يف املناهج املتبعة يؤدي إىل   
  .واحللول االختالف يف النتائج

  :خصائص مناهج البحث العلمي -أوال
تشرتك مناهج البحث العلمي على اختالف أنواعها، مبجموعة من اخلصائص وامليزات ميكن إمجاهلا يف   

  :األيت
  التنظيم يف طريقة التفكري والعمل، القائمة على املالحظة واحلقائق العلمية؛ -
  املتتالية؛التسلسلية والرتابط يف تنفيذ خطوات البحث  -
  املوضوعية والبعد عن اخلصوصية والتحيز والذاتية وامليول الشخصية؛ -
إمكانية اختبار نتائج البحث يف أي زمان ومكان، باستخدام املناهج العلمية ولكن ضمن ظروف وشروط مماثلة  -

  حلدوث نتائج الظاهرة املدروسة؛
  أحداث مماثلة؛ معاجلة الظواهر أو األحداث، اليت متخضت عن ظواهر أو -
كمال . (القدرة على التنبؤ، أي وضع تصور ملا ستكون عليه الظواهر أو األحداث، قيد الدراسة يف املستقبل -

  .)54-53دشلي، ص 
  :تصنيف مناهج البحث العلمي -ثانيا

لقد اختلف الباحثون يف حتديد معايري دقيقة، لتصنيف مناهج البحث العلمي، وفيما يلي بعض   
  :التصنيفات

  :صنفها إىل: "ماركيز"تصنيف  -1
  املنهج التجرييب؛  -املنهج التارخيي؛                                   -
  املنهج الدراسات املسحية؛ -املنهج الفلسفي؛                                  -
  .االنرتبولوجياملنهج  -منهج دراسة احلالة؛                               -
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  :صنفها إىل": ويتني"تصنيف  -2
املنهج الوصفي ويشمل أسلوب الدراسات املسحية، دراسة احلالة، حتليل الوظائف، تتبع النمو والتطور،  -

  والبحث املكتيب؛
  املنهج التجرييب؛  -املنهج التارخيي؛                                   -
  املنهج التنبؤي؛ -                    املنهج الفلسفي؛              -
  .املنهج االجتماعي -املنهج االجتماعي؛                               -
  ":جودستكاتس"تصنيف  -3
  املنهج التجرييب؛  -املنهج التارخيي؛                                   -
  ).55- 54كمال دشلي، ص(النمو والتطور؛  املنهج دراسة -املنهج الوصفي؛                          -

املنهج التارخيي :  تشرتك التصنيفات السابقة يف ثالث أنواع أساسية من مناهج البحث العلمي وهي  
    .واملنهج الوصفي واملنهج التجريب، أما باقي املناهج فيمكن اعتبارها أحد أساليب املناهج الثالثة الرئيسية

  :المنهج التاريخي -ثالثا
 والتنبؤ املعاصرة لفهم املشاكل كأساس التارخيية احلوادث وتفسري حتليل على تعمل اليت التارخيية الطريقة

، فاملنهج التارخيي ال يصف الظواهر واألحداث يف املاضي فقط، بل )30زكية منهل ص(املستقبل  عليه سيكون مبا
الرجوع إىل بيانات  نة بنتائج البحوث السابقة أويدرسها ويفسرها بغية الوصول إىل حقيقتها، ويتم ذلك باالستعا

ويتصف املنهج التارخيي خبصائص البحث العلمي كالدقة . ومعلومات سابقة عن الظواهر واألحداث املاضية
  .واملوضوعية واألمانة العلمية، يف مجع البيانات وحتليلها وتفسريها

ثائق التارخيية وأحيانا شهادات األفراد، وال السجالت والو  إن املصدر األساسي للبيانات واملعلومات هو
مبالغة يف وصف الظواهر  واألحداث كم  تستطيع هذه املصادر االحتفاظ باحلقيقة لفرتة طويلة دون حتيز أو

ا تستند على أدلة وبراهني  وقعت، لذلك فالنتائج اليت يتم التوصل إليها، غالبا ال تكون دقيقة باملعايري العلمية، أل
  ).57ص يلشدكمال .  (وتتأثر بالذاتية جزئية،

  :ككل مناهج البحث العلمي، مير املنهج التارخيي بعدة خطوات
حيتاج الباحث التارخيي إىل قدرة متميزة يف عزل العوامل اليت تعقد طبيعة املشكلة، لذا تعترب  :انتقاء المشكلة -1

كون املشكلة واضحة وحيدد اإلطار الزماين وجيب أن تخطوة حتديد على املشكلة أهم خطوة يف املنهج التارخيي، 
  .واملكاين هلا، باإلضافة إىل التأكد من توفر مصادر املعلومات بالشكل الكايف لإلجابة على املشكلة
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هي  فالفروض معينة، معلومات هه جلمعوتوج ،رهمسا حتديد يف الباحَث  يساعد الفرض :صياغة الفروض -2
وجيب أن تكون الفروض قابلة لالختبار، ومنسجمة مع املنطق، وقادرة على  للباحث، بالنسبة البوصلة مبثابة

لكن جيب اإلشارة إىل أن  اكتشاف العالقات الفاعلة يف الظاهرة التارخيية، وتقود إىل تنظيم املعلومات وجتميعها،
تشبه قوانني العلوم  املعرفة التارخيية معرفة جزئية، لذلك ال ميكن أن نطالب الباحث التارخيي بقوانني ونظريات

 .الطبيعية، ألن أسباب الظاهرة التارخيية أكثر تعقيدا وتشعبا، وهذا ما ينعكس على فروض البحث التارخيي

 اليت واألحداث الظواهر عن بعيد زماين التارخيي، للمنهج املستخدم مبا أن الباحث :جمع المادة التاريخية -3
البيانات  مصادر على ال بد له اعتماده لذا املباشرة، للمالحظة إخضاعها يصعب وبالتايل بدراستها، يقوم

  :ببحث، وتصنف مصادر البحث التارخيي إىل املتعلقة املعلومات
ا أي أو الشخص للحدث املعاصرة املصادر تلك ا ونعين :األولية مصادر -2-1 للحدث،  ما ميكن أقرب أ

 واملخطوطات االخرتاع الرمسية، وبراءات السجالت الشخصية، املذكرات واآلثار، الوثائق، السجالت، : يف وتتمثل
 .العيان، حماضر وغريها وشهود الشفوي والرتاث والصوتية املصورة والسجالت

 أحاطت الظروف اليت عن صورة تعطي قد اليت األولية الصادر من نقله مت ا ما ويقصد :ثانوية مصادر -2-2
 املصادر الثانوية املصادر وتشمل املوضوع،  حول آراء من طرح وما وحبوث دراسات من مت األولية، وما باملصادر

 املتوارثة الشعبية أو الرقصات السابقة والدراسات والصحف اجلرائد :يف وجندها األولية املصادر عن تنقل اليت
 عن تنقل اليت علوماتامل كانت والتلفزيونية، وكلما اإلذاعية اخلرائط، التسجيالت والنحوت، والنقوش الرسوم

  ).31زكية ص( .أكرب صحتها احتمال كان كلما روايتها بصحة وموثوق األولية املصادر من قريبة األولية املصادر
كلما زاد بعد زمن املشكلة املطروحة كلما زاد اعتماد الباحث على املصادر الثانوية،    :نقد المادة التاريخية -4

  :كلما زاد احتمال عدم دقة املعلومات، لذا تظهر أمهية وحتمية إخضاع املادة التارخيية لنقد دقيق خارجي وداخلي
ثر أخر، ويكون ذلك من والغرض منه التأكد من صدق الوثيقة أو املخطوطة أو أي ا :النقد الخارجي -4-1

  :خالل البحث يف
مثل تاريخ صدور الوثيقة، وسبب صدورها، ومن هو صاحبها؟ : اجلانب الشكلي للمصدر التارخييد من التأك -أ

وما إىل ذلك من األسئلة اليت تتعلق بشكل الوثيقة ومظهرها ... هل النسخة أصلية أو مستنسخة عنها؟ 
  .اخلارجي

  :ويكون ذلك من خالل حماولة اإلجابة على األسئلة التالية: املوضوعي للمصدر التارخييالتأكد من اجلانب  - ب
ا وخطها أو طباعتها أعمال املؤلف األخرى؟ والفرتة اليت كتبت فيها الوثيقة؟ -   هل تطابق لغة الوثيقة وأسلو
  يف عصره؟هل يظهر املؤلف جهال بأشياء كان ينبغي أن يعرفها رجل تلقى مثل تعليمه وعاش  -
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  هل يكتب عن أحداث أو أشياء أو أماكن مل يكن أن يعرفها شخص عاش يف ذلك العصر؟ -
  هل غري أي شخص يف املخطوط، وذلك بنسخه بغري دقة أو اإلضافة إليه، أو حذف فقرات منه؟ -
  هل هذه املسودة األصلية للوثيقة، أو نسخة منقولة عنها؟ وهل تطابق النسخة املنقولة األصل؟ -
  إذا كان املخطوط غري مؤرخ، أو مؤلفه جمهوال، فهل توجد يف الوثيقة دالئل داخلية قد تكشف أصوهلا؟ -

إن اإلجابة عن هذه األسئلة حتتاج أن يتمتع الباحث بكم هائل من املعرفة التارخيية واملعارف األخرى    
  ).88رحيم يونس ص( .ةوحىت الفيزياء والعلوم الطبيعيواللغات كالعلوم االجتماعية وعلم النفس 

 الداخلي بالنقد يعرف ما وهو التارخيية، واملادة التارخيي النص وتفسري حتليل ويشمل :النقد الداخلي -4-2
زكية ( لسليبا الداخلي بالنقد يعرف ما وهو معلوماته، ودقة الكاتب وصدق أمانة مدى إثبات وبواسطة إلجيايب،ا

  :ويكن النقد الداخلي من خالل حماولة اإلجابة على األسئلة التالية ).32ص
  ما الذي يعنيه املؤلف من كلمة وكل عبارة؟ -
ا؟ -   هل العبارات اليت كتبها املؤلف ميكن الوثوق 
ا؟ -   هل املؤلف ممن يعترب من أهل الثقة، روايته ميكن الوثوق 
  ين مالحظة األحوال اليت يذكرها؟هل يسرت له إمكاناته وتدريبه العلمي والف -
كالتعصب ضد أمة أو ديانة   هل تأثرت مالحظاته أو تقريره بسبب التوتر االنفعايل أو السن أو ظروف أخرى؟ -

  .اخل.....أو شخص أو مجاعة 
  ية؟و هل كتب الوثيقة وقت املالحظة أو بعدها ؟ هل كتبها بناء على املالحظة املباشرة أو رواية شف -
إن املعاجلة العلمية للمعلومات والبيانات متكن من  :النتائج وكتابة البحثالمعلومات وتفسير  تحليل -5

  .تفسري الظواهر واألحداث التارخيية
أما كتابة البحث التارخيي، فيأخذ منط متبعا يف مناهج البحث، حيث يقوم الباحث بوصف املشكلة اليت   

إياها وموضحا لألهداف اليت يرمي الوصول إليها، وحتديد  تطرق إليها يف البحث، مربزا أمهيتها وحمددا
املصطلحات اليت يستخدمها يف البحث، مث يقوم بعدها بعرض الدراسات السابقة، وبعد ذلك يعرض منهجه يف 

رحيم ( .استعملها للوصول إىل نتائجه، مث عرض وتفسري للنتائج البحث وأدوات مجع ومتحيص املعلومات اليت
  ).92يونس ص

 االستنباطي األسلوب ميستخد ،خييالتار  للمنهج السابقة اتاخلطو  لتنفيذ :أساليب المنهج التاريخي -6
 :واالستقرائي
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يرتكز هذا األسلوب على مقدرة احلواس يف نقل األفكار الدقيقة عن العامل  :أسلوب االستنباط -6-1
ميكن العقل من سرب تطور األشياء، والوصول اخلارجي، ويعد احلدس األداة األساسية يف االستدالل العقلي، الذي 

رد   .إىل احلقائق عن طريق التفكري ا
واالستنباط يبدأ أو  االستدالل الذي ينتقل من الكل إىل اجلزء أو من العام إىل اخلاص، االستنباط هو 

لى الكل يستند إىل مسلمات أو نظريات مث يستنبط منها ما ينطبق على اجلزء املبحوث، أي أن ما يصدق ع
واالستنباط مير بثالث خطوات، وهي املقدمة املنطقية الكربى، واملقدمة املنطقية الصغرى، . يصدق على اجلزء

مثال لو كان لدينا مبدأ عام يف اإلدارة يقول أن كل املؤسسات اليت تطبق الفكر اإلداري االسرتاتيجي   .والنتيجة
تطبق الفكر اإلداري االسرتاتيجي ) العودة(، وكانت مؤسسة )مقدمة منطقية كربى(تتمتع بقدرة تنافسية عالية 

  .تتمتع بقدرة تنافسية عالية) العودة(، إذن، مؤسسة )مقدمة منطقية صغرى(
واملقدمة املنطقية ). من املسلمات(املقدمة املنطقية الكربى هي عبارة عن مبدأ عام والذي يعتقد بصحته 

والتوصل إىل النتيجة يتم عرب . بحوثة واليت تنطبق مع املسلمات العامةالصغرى وهي املبدأ اخلاص أو الظاهرة امل
  .سلسلة من املقارنات والقياسات والربط املنطقي بني املقدمتني

عملية مالحظة الظواهر وجتميع البيانات عنها : ميكن تعريف االستقراء على أنه :أسلوب االستقراء -6-2
ا هو قيادة العقل للقيام بعمل يؤدي إىل ، عامة وعالقات كلية مبادئل إىل للتوص وكلمة استقراء املقصود 

ويف املنهج االستقرائي ينتقل الباحث من ، احلسي إلدراكناالوصول ملبدأ أو قانون يتحكم يف اجلزئيات اليت ختضع 
النتائج على اجلزء إىل الكل، أو من اخلاص إىل العام حيث يبدأ الباحث بالتعرف على اجلزئيات مث يقوم بتعميم 

   .الكل
نلمس هذا األسلوب يف حتديد املشكلة وصياغة الفروض ويف معاجلة البيانات واملعلومات الستخالص 

  .النتائج
   :المنهج الوصفي - رابعا

 معني حدث أو لظاهرة  دقيقة متابعة و رصد على يقوم الذي املنهج ذلك بأنه الوصفي املنهج يعرف  
 الوصول و... احلدث أو الظاهرة على التعرف أجل من فرتات عدة أو معينة زمنية فرتة يف نوعية أو كمية بطريقة

  ).35زكية منزل ص( تطويره و الواقع فهم على تساعد تعميمات و نتائج إىل
خطوات املنهج الوصفي عن املتعارف عليه يف خطة البحث العلمي  خيتلف ال: خطوات المنهج الوصفي -1

  : يلي كما املراحل هذه حتديد وميكنبشكل عام، 
  . وصياغتها املشكلة حتديد  -
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 . للمشكلة مبدئية كحلول الفروض وضع -
 .مجعها وأساليب طرائق حتديد وكذلك البحث ألغراض مجعها جيب اليت والبيانات املعلومات حتديد -
 .حتديدها مت اليت وباألساليب املختلفة املصادر من واملعلومات البيانات مجع -
 .وتفسريها وحتليلها واملعلومات البيانات تنظيم -
 .وصياغتها واالستنتاجات النتائج حصر -
  : أساليب المنهج الوصفي -2
 أو هرةظا عن ، زمةالال األولية علوماتاملو  للبيانات املنظم التجميع على ميقو : أسلوب المسح الشامل - 1- 2

الظاهرة املدروسة، مثل دراسة مسحية للتفضيالت ما،  حبيث تشمب الدراسة كل الوحدات اليت تتوفر فيها  حدث
  .االستهالكية للعائالت املسيلية يف رمضان، هذا يعين ان جتمع البيانات على كل العائالت املسيلية

أهم ميزة هلذا األسلوب تكون نتائجه أكثر دقة ألنه جيمع أكرب قدر من املعلومات على الظاهرة   
استخدام هذا األسلوب هو التكلفة العالية وصعوبة استخدامه يف العديد من أما أهم يعاب أو يعرقل . املدروسة

  .الدراسات اليت يكون يف جمتمع الدراسة كبري
، حيث يكتفي بتتبع الظاهرة املدروسة متعمق بشكل معينة حالة بدراسة ميقو : دراسة الحالةأسلوب  -2-2

دف الوصول  عنها، ومفصلة شاملة ومعلومات بيانات ويتم مجع ،على وحدة واحدة من وحدات جمتمع الدراسة
 ، اضياحلايل وامل الوضع عن علوماتملوا البيانات معك جبوذل دروس،احلدث امل أو رةهللظا أعمق فهمإىل 

 البيانات مجع ويتمري مسببات الظاهرة، وتفس أعمق لفهم كوذل ، األخرى واألحداث رهالظوا عوعالقتها م
 الوثائق ،االستبيان .. الشخصية املقابلة: مثل عليها املتعارف بالوسائل احلالة دراسة أسلوب وفق ، علوماتملوا

 ...واحلكومية نيةامله نشوراتوامل
ز الدراسات املسحية يف ضوء أسلوب حتليل املضمون  :بتحليل المضمون ومحتوى الوثائق أسلوب -2-3 ّ تتمي

ا ال ترتبط ّ بالواقع مباشرة، بل هي عبارة عن دراسة الواقع بطريقة غري مباشرة  عن غريها من الدراسات الوصفية بأ
من خالل مسح مضمون الوثائق والسجالت والتقارير واملطبوعات والكتب والدوريات والقوانني والربامج 

حث يف من املواد اليت حتتوي على معلومات ختدم البا... واالتّفاقيات والسري الذاتية واألفالم والصوتيات والرسائل
مة أّن أفكار واّجتاهات ، دراسة موضوع حبثه ومعاجلة املشكلة البحثية وينطلق منهج حتليل املضمون من مسّل

الصادرة عن تلك ... وصفات وخصائص أّي مجاعة أو أفراد تظهر بوضوح يف الكتابات والصحف واألقوال
  :عّدة خطوات عربملنهج حتليل املضمون، ومير ا أو األفراد، اجلماعة

قة مبوضوع الدراسة -   .السعي وبذل اجلهد للحصول على الوثائق املتعّل
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غفل أّي وثيقة هلا عالقة بدراستها - ُ   .ألنّه قد يوجد فيها قرائن توّجه البحث باجتاه دون آخر ،أن ال ي
ّت من مدى موثوقية املضمون الذي ينصّب حتليله عليها-   .لتحّقق والتثب
للشروط العلمية واملوضوعية اليت تفرضها الوقائع كما هي، دون التعّصب واهلوى أن خيضع التحليل واالستنتاج  -

  .وامليول الشخصية


