
 
  



 
  

 هذا الكتاب

لقد مجعت حويل الكثري من الكتب والتآليف واملطبوعات واملكتوابت والتجارب املنهجية، وانكببت على قراءهتا  
قراءة تفحص وفهم ونقد واستيعاب، وقد وجدهتا كلها ُتكرر وتُعيد وجترت بعضها أببنية أسلوبية ولغوية وشكلية خمتلفة  

ها وخلصُتها أبسلويب، ُمضيفا إليها جتربيت يف عامل الكتابة العلمية  فقط، واحلمد هلل فقد يسر هللا يل أن هضمُتها ودجمتُ 
للطلبة   العربية  للغة  الوطنية  الرتبية  وزارة  مسابقة  إىل  منذ دخويل  رافقتين  اليت  والصحفية  والثقافية  واألدبية  والفكرية 

با يف السنة النهائية بثانوية  م عندما كنت طال1976م( سنة  1978الثانويني يف عهد الرئيس الراحل )هواري بومدين ت  
مالك بن نيب بتبسة، وجنحت يف الدورتني األوىل بعنابة والثانية بقسنطينة، ونلُت وساما ذهبيا وشهادة التفوق يف كتابة  
املقال ابللغة العربية، والتحقت جبامعة عنابة يف قسم اللغة واألدب العريب بعد نيلي لشهادة الباكلورية يف اآلداب سنة  

م، وصرت أكتب يف جريدة النصر وأنشر القصائد واخلواطر واملقاالت والقصص القصرية والعروض والتحقيقات  1977
الراحلني )أمحد شريبط   الكاتبني واألديبني والناقدين  بتشجيع وتنافس مع  القصرية،  - 1957والدراسات واألحباث 

ن يشرف على صفحتها الثقافية  م(. ومع صفحات جريدة النصر اليت كا2016- 1951م( و)بشري كحيل  2017
 م(..  2020هـ 1441م( مث مع األستاذ الدكتور )حسني خريف حي 2016األستاذ القدير )عبد الرحيم مرزوق ت 

أنه: ليس كل من أحاط    - م2020-1976من خالل جتربيت البحثية املتواضعة  –كما أوَُّد أن ُأْعِلَم القارىء  
املناهج والتقنيات يصري ابحثا انج اجلزائرية  هبذه  العظمى ألساتذة اجلامعات  حا كما هو حال طلبتنا وخنبنا والغالبية 

اهلزيلة، الذين يعرفون ويتقنون احلديث يف أدق تفاصيل هذا العلم، بل منهم من درَّسه ومازال يَُدرِ سه لسنني عديدة،  
دويل أو وطين أو مقاال يف صحيفة، وإن دون أن ينتجوا يف حياهتم العلمية كتااب أو حبثا أو ورقة علمية حمرتمة مللتقى  

أنتجوا فإهنم يكتبون كتااب واحدا  يف علم املناهج يـَغُلُّهم ويُقيدهم ويصرفهم عن التأليف طيلة حياهتم املهنية، عدا البعض  
داراي.. بروح  الذين إما أتقنوا ومتهروا أو أفلتوا من الرقابة الصارمة للمنهج أو تشربوا روحيا وعقليا ونفسيا ومهاراي واقت

 املنهج، فكتبوا وأنتجوا وهم قلة قليلة من بني عشرات اآلالف من األساتذة اجلامعيني العاطلني عن الكتابة والتأليف.  

وما جيب التنبيه منه أيضا أنه: ليس كل من جهل هذه املناهج والتقنيات وأراد أن يصري ابحثا ميكنه أن يصبح  
ناهج والتقنيات يف الكتابة والتأليف وألمهيتها يف تنمية مهارات الباحث وتطوير  ابحثا، لكونه ال غىن له عن هذه امل

أحباثه. فالباحث احلقيقي هو الفرد اإلشكايل املوهوب امللهم الذي يبادر إىل معاجلة أي مسألة أو ظاهرة تفرض نفسها  
وهو يبدأ صغريا ويكرب شيئا فشيئا مع  عليه وعلى واقعه، ويتعامل ويتفاعل معها وفق حدود طاقاته وإمكاانته البحثية.  

عملية اإلنتاج العلمي والبحثي.. حىت يصبح هو املنهج وكتاابته وآتليفه هي عني املناهج اليت سرْت يف عروقه وتسربت 
  دون شعور منه إىل أسلوبه ولغته وموضوعاته وأحباثه ومؤلفاته.. فيغدو هبا كاتبا ومؤلفا دون أن يعري هلا االهتمام، ألهنا

صارت ابلنسبة إليه كاهلواء الذي يتنفسه، واملاء الذي يشربه، والطعام الذي تصح به حياته.. وتصري عنده كالثقافة  
 اليت هي: السلوك عندما تغور املعرفة بعيدا. 
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 قال تعالى:  

قًا ل َِما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا  ِ ُمَصد ِ ))َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

  ۚ ِ ا َجاَءَك ِمَن اْلَحق  ُ ۖ َواَل تَتهبِْع أَْهَواَءُهْم َعمه َعلَْيِه ۖ فَاْحُكم بَْينَُهم بَِما أَنَزَل َّللاه

ِكن ِلُكل ٍّ َجعَْلنَا ِمنُكْم ِشْرعَ  َولََٰ ةً َواِحَدةً  ُ لََجعَلَُكْم أُمه َولَْو َشاَء َّللاه ةً َوِمْنَهاًجا ۚ 

ِ َمْرِجعُُكْم َجِميعًا فَيُنَب ِئُُكم   يَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت ۚ إِلَى َّللاه ل ِ

 (48(( )المائدة: بَِما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن 

 رىء عزيزي القا

 

أحب أن أَْلِفَت انتباهك أخي القارىء إلى أن هذا الكتاب المهم يحوي  

( كلمة، وإذا كان معدل ومتوسط القراءة في الدقيقة  70000سبعين ألف )

( وثالثين  مائة  بين  ما  يتراوح  )130الواحدة  ومائة وخمسين    )150  )

مائة الواحدة  الدقيقة  في  القراءة  متوسط  اعتمدنا  وإذا  وعشرين   كلمة، 

( كلمة فقط، فإن هذا الكتاب لن يأخذ من وقتك سوى عشر ساعات 120)

( ساعة، 168سا( فقط، وعدد أيام األسبوع مائة وثمانية وستين )  10)

فلو قرأت كل يوم ساعة واحدة بتمعنٍّ وتفكرٍّ  ألنهيت قراءته مرتين في  

( ساعة فانظر كم ستقرأ  768األسبوع، وإذا كانت عدد ساعات الشهر )

يصل   الذي  عمرك  طول  ستقرأ  وكم  السنة؟  في  ستقرأ  وكم  الشهر؟  في 

 السبعين أو الثمانين؟ 

 األستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي 
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 اإلهداء 

الراحلين األساتذة  األوائل  الجزائرية  المناهج  مدرسة  رواد  دنيانا    إلى  عن 

 ..وإلى من بقي حيا من وراد هذه المدرسة المتميزةالفانية، 

وما أكثر من تعلمنا على يديه منهجية البحث  والمسلمين  وإلى أساتذتنا العرب  

 . العلمي وكيفية كتابة الرسائل العلمية

أنفسهم  وهبوا  ممن  العاصمة  بالجزائر  المتميز  المناهج  معهد  باحثي  وإلى 

لخدمة العلم عامة والعلوم اإلسالمية على وجه الخصوص برئاسة األستاذ الدكتور 

( يحفظه هللا ويرعاه وفريقه  م2021هـ 1442حمد موسى بابا عمي حي  المفكر )م

 العلمي والدعوي العامل في معهد المناهج. 

سوا ومازالوا يدرسون مادة المنهجية في كلية العلوم   وإلى كل زمالئي الذين دره

كلية   اليوم  أصبح  أن  إلى  اإلسالمية  للعلوم  عاليا  معهدا  كانت  أن  منذ  اإلسالمية 

مطبوعة علمية محترمة في مادة المنهجية لطالب  كتابا أو  الذين قدهَموا    إلىومستقلة،  

 الكلية.. 

 فإلى هؤالء جميعا آباًء وإخوة وزمالء وطالبا وأبناًء أهدي هذا الكتاب.. 

 د. أحمد محمود عيساوي .أ
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 مقدمة 

 التعريف بالموضوع وحدوده وجديده:  -أوال

حياتي العلمية كلها وأنا أهمُّ بالدخول لتأليف  لم يسبق لي أن تهيبُت لحظة خالل  

أي كتاب من كتبي العلمية األكاديمية المتخصصة المحكمة أو غير المحكمة، أو من  

كتبي الفكرية والثقافية واألدبية والتاريخية والدعوية التي نافت على الثالثين كتابا،  

ناهج ومنهجية البحث العلمي  كما تهيبُت اليوم وأنا أهمُّ لتأليف هذا الكتاب في عالم م 

والتأليف   الكتابة  عالم  في  تجربتي  طول  من  الرغم  على  العلمية،  الرسائل  وكتابة 

والثقافية   واألدبية  والفكرية  العلمية  وأبحاثي  ومؤلفاتي  كتاباتي  وكثرة  والتراكم، 

وعلى الرغم أيضا    -م 1976/2021-والصحفية والتاريخية والدعوية والتربوية..  

اعتقادي العلمي    من  المجال  هذا  في  والحياتية  التجربية  مكتسباتي  بقيمة  الراسخ 

ومكنز  قراءاتي  وامتداد  واختالف  وتنوع  بكثرة  واعتدادي  الحساس،  والمنهجي 

والمنهجية   الفكرية والثقافية  العلمية وذاتي  بنفسي  األكيدة  الثري، وثقتي  معارفي 

مختلف في  وتمرسي  اطالعاتي  ونهم  كثرة  من  لي  األدبية    المتأتية  الكتابة  فنون 

والعلمية والفكرية والثقافية والصحفية واإلعالمية، وعلى الرغم من حجم ودرجة  

الكتاب   لتأليف هذا  أعددته  الذي  العلمي والمعرفي والمنهجي والتوثيقي  االستعداد 

المنهجي الضابط كما أراه، إال  أنني شعرُت أن هذا الحقل ال يشابه غيره من الحقول  

والمعرفية السابقة التي اقتحمتها بقلمي السيال وفكري المتحرر، وذلك راجع العلمية  

 لعدة أسباب وجيهة، لعل أهمها: 

التي   –  1 العالمية  اللغات  بكافة  المنهجية  الكتابات  وتمازج  وتداخل  كثرة 

 تناوشت هذا الحقل العلمي الحساس والمهم. 

والطرق  –  2 الكيفيات  في  واختالفها  الكتابات  تلك  والمآخذ   تنوع  والمناهج 

 والدروب والرؤى والزوايا ووجهات النظر..  

ثراء المكتبة العالمية والعربية ثراء متميزا بالكثير من الكتابات في هذا    –  3

 المجال، والسيما المترجمة منها عن اللغات األجنبية. 

تباين طرق ومناهج تلك المدارس وتوزعها على محاور الثقافات العالمية    –  4

التراثية  الغال العربية  بمدارسها،  اآلسيوية  الفرنكوفونية،  سكسونية،  )األنجلو  بة: 

التراثية وتراكماتها، والمدرسة   العربية اإلسالمية  المدرسة  والحديثة(، فضال عن 

العربية الحديثة المزيجة والخليطة والمتنوعة من تلك المدارس المنهجية المختلفة  

 ومكتوباتها.  

ب  –  5 مدرسة  كل  العلمي  إعجاب  البحث  في  وأسلوبها  ومنهجها  طريقتها 

والمناهج   الطرق  أفضل  أنه  على  والقنوات  الوسائل  بشتى  له  والدعاية  والترويج 
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البحثية الواجب األخذ به وتبنيه من طرف اآلخر المستهلك، ونقض ومعاداة منهج  

 وطريق اآلخر واعتباره ناقصا وغير مؤدٍّ للغرض البحثي المطلوب. 

الع  -  6 مانع  رغبتي  جامع  كتاب  لوضع  الطموحة  ومحاولتي  الجامحة  لمية 

المختلفة،   المدارس  تلك  في  وانتشر  وتوزع  واختلف  افترق  ما  لمحاسن  ملخص 

 والسيما فيما له صلة بطرق وكيفيات إعداد الرسائل العلمية.  

تشخيصي العميق والحقيقي للواقع البحثي والعلمي الجامعي الثَِريُّ َمْكتَبتُهُ    –  7

ثير من الكتابات المنهجية المختلفة المشارب والمدارس، والفقير بثمار اإلنتاج  بالك

العلمي وهو: البحث العلمي الجامعي، وذلك لشدة الضوابط والقيود المنهجية التي  

صارت إصرا وأغالال تشل أيدي وعقول الباحثين الجامعيين، والتي صارت عبئا على  

لتسهيل ُووجدْت  كانت  أن  بعد  وتكبيلها    الباحثين  لغل ِها  وليس  البحثية  العملية 

 وتقييدها. 

خطورة التقنين الشخصي والفردي في مجال البحث المنهجي، ألنه يترتب    –  8

عنه رسم خط، وتعبيد طريق للباحثين الجدد، وأي خطإ مترتب عنه، يعني انحراف 

 أجيال بأكملها في مجال البحث العلمي، ينضاف إلى خط انحرافها الواقعي.  

ومع كل هذه المحترزات والكوابح المثبطة، فقد جمعت حولي الكثير من الكتب  

المنهجية،   والتجارب  والمكتوبات  والمطبوعات  والمجلدات  والمصنفات  والتآليف 

وانكببت على قراءتها قراءة تفحص وفهم ونقد واستيعاب، وقد وجدتها كلها تُكرر  

بأبنية أسلوبية ولغوية وشك لية مختلفة فقط، والحمد هلل فقد وتُعيد وتجتر بعضها 

يسر هللا لي أن هضمتها ودمجتها ولخصتها بأسلوبي، مضيفا إليها تجربتي في عالم  

الكتابة العلمية والفكرية واألدبية والثقافية والصحفية التي رافقتني منذ دخولي إلى 

س الراحل مسابقة وزارة التربية الوطنية للغة العربية للطلبة الثانويين في عهد الرئي

بومدين ت   النهائية  1976م( سنة  1978)هواري  السنة  في  م عندما كنت طالبا 

بثانوية مالك بن نبي بتبسة، ونجحت في الدورتين األولى بعنابة والثانية بقسنطينة،  

ونلت وساما ذهبيا وشهادة التفوق في كتابة المقال باللغة العربية، والتحقت بجامعة  

واألد اللغة  قسم  في  اآلداب سنة  عنابة  في  الباكلورية  لشهادة  نيلي  بعد  العربي  ب 

والمقاالت  1977 والخواطر  القصائد  وأنشر  النصر  جريدة  في  أكتب  وصرت  م، 

والقصص القصيرة والعروض والتحقيقات والدراسات واألبحاث القصيرة، بتشجيع  

م(  2017-1957وتنافس مع الكاتبين واألديبين والناقدين الراحلين )أحمد شريبط  

م(. ومع صفحات جريدة النصر التي كان يشرف على 2016- 1951و)بشير كحيل 

الرحيم مرزوق ت   القدير )عبد  األستاذ  الثقافية  األستاذ  2016صفحتها  ثم مع  م( 

 م(.. 2021هـ  1442الدكتور )حسين خريف حي 

وفي أحضان الجامعة التي كنت أُسارع في حصصها التطبيقية للفوز بتذكرة  

من خالل أساتذتنا الجزائريين -ام زمالئي الطالب، وهناك بدأت أتعرف  قراءة مقالي أم
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األدبية    -والعرب الفنون  وكتابة  إعداد  وكيفية  العلمي  البحث  مناهج  على  بعمق 

العليا   والدراسات  الليسانس  مرحلة  إلى  وصوال  العلمية،  والرسائل  واألبحاث 

 والماجستير والدكتوراه وما بعدها..  

 ة تأليفي:أهمية وغاي -ثانيا 

وعليه فقد قررت خوض التأليف في هذا الفن على وعورته ومطباته وعسير 

مسالكه التخصصية، مستعينا باهلل سبحانه وتعالى، الذي صرُت أحس أن فضلي فيه  

 يكمن في أمرين:  -وهللا أعلم –

تلخيص وهضم ودمج المعارف المنهجية المبثوثة هنا وهناك والتوليف    –  1

الباحثين في حقل    والتأليف بينها في نسق علمي ومنهجي ميسرٍّ لطالبنا والسيما 

 الماستر والدكتوراه. 

لتيسير   –  2 والتأليف  والبحث  الكتابة  عالم  في  المنهجية  تجربتي  توظيف 

وتفعيل وتثمير علم المناهج لكتابة الرسائل العلمية بتقنيات سهلة وميسورة على  

 الباحثين، والسيما المبتدئين منهم.  

ي أن كل ما تعلمته من أساتذتي في مادة مناهج البحث وكيفية كتابة  وال أدع

بات   أو  العقدي،  المقرر  حكم  في  لدي  قد صار  األكاديمية  العلمية  البحوث  وإعداد 

الكثير منه يجب أت   النهائي، بل صرُت أرى أن  التبلور والتصور  عندي في حكم 

يبات، وذلك بفعل الكثير من  تُجرى عليه الكثير من التعديالت أو اإلضافات أو التصو

والبحث   والعلم  المعرفة  واقع  ومست  جهة،  من  تجربتي  اعترْت  التي  المتغيرات 

العلمي وبيئة البحث المحيطة به من جهة أخرى. فمثال قاعدة )من قرأ كثيرا كتب  

نراها   صرنا  قناعة،  أنها  على  أساتذتنا  عن  تلقيناها  التي  التجربة  –كثيرا(  بحكم 

س، فـ )من قرأ كثيرا كتب قليال(، ألن كثرة القراءة تجعلك تستكشف  العك  -والتراكم

من كان يكتب ويؤلف من قبلك ويبحث في هذا الميدان، ولذلك يُصرُّ الباحث في بحثه 

العلمي على قيمة ومكانة التوسع واالستكشاف األقصى للدراسات السابقة، والتي  

علمي موضوع  تسجيل  على  التجرؤ  يمكننا  ال  دونها  الرسمي    من  شكله  في  ما 

 األكاديمي.

لدينا بفعل   وهكذا األمر في قاعدة )من قرأ كثيرا تكلم كثيرا(، والتي صارت 

التراكم المعرفي والتجربي تمثل العكس تماما، فـ )من قرأ كثيرا تكلم قليال(، وهو  

أمر محير للغاية، وتفسيره البسيط أن من قرأ كثيرا سرعان ما سيكتشف أن كثرة 

واالطالع  تدفع صاحبها بقوة سحرية الختزال ودمج وصهر مقروآته في   القراءة

منتجي   من  يصير  ألنه  والصياغة،  والضبط  النسج  ُمحكمة  قاعدية  ُحكمية  قراءة 

 المعرفة ومن مسوقيها أيضا. 
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وما يجب أن نلفت إليه االنتباه هنا وبحكم عمليات االنفتاح الشبكي اإللكتروني 

والمعارف والفنون تصير القاعدة الجديدة حسب إعادة   الكوني على مختلف العلوم

القراءة والتجريب والنقد والفهم واالنفتاح على الراهن المعرفي والعلمي الموجود  

)من قرأ كثيرا وجد كثيرا(، وبالتالي: )قدهَم قليال( و )كتب قليال( و )تكلم قليال( و  

بح في تلك البحار المعرفية )أنجز قليال ومتميزا(.. ألنك ستكتشف أن غيرك كان يس

السحيقة، ويحلق في تلك الفضاءات العلمية البعيدة، وقد كان يتواجد فيهما من قبلك  

بسنين أو بقرون، وما ستضيفه أنت هو تلك القطرة الجديدة التي لم يهتم أو ينتبه  

 أو يهتدي إليها من سبقك لحكمة النقص والقصور المجبول عليهما ابن آدم.

بالنسبة لقاعدة )ال محدودية االقتباس والنقل الحرفي(، فلم يُشر   وكذلك األمر

من أساتذتنا  أحد إلينا يومها إلى حجم ومحدودية النقل واالقتباس، ولكن بحكم كثرة 

النقول واالقتباسات والسرقات العلمية وتراجع الحضور الذاتي والشخصي للباحث،  

( من  %12.50الرسالة عن نسبة )صار من الحتم أال تزيد نسبة النقل الحرفي في 

(  %12.50حجم الرسالة، وكذلك األمر في االقتباس الذي يجب أال تزيد نسبته عن ) 

واألسلوبي   الفكري  والتبني  للتضمين  بالنسبة  األمر  وكذبك  الرسالة،  حجم  من 

( من حجم الرسالة، أي: يجب أن تكون الرسالة مناصفة بين الباحث  12.50%)

ومقتنياته ومشترياته واستعاراته.. من أبحاث اآلخرين.. وهكذا الكثير من القواعد  

 المنهجية والتقنية التي حصل فيها التعديل والتقويم..  

ل ثالثة  وهكذا األمر في بقية القواعد البحثية والمنهجية التي كانت تُقدم لنا قب

أو أربعة عقود بحثية خلت، كإلحاح أساتذتنا في مادة المنهجية على )تجنب الكتابة  

األكاديمية بعد منتصف الليل(، نظرا لترنح وذبول وانطفاء جذوة العقل الفعال في  

النفس، ولكون الليل لباسا ومناما وسباتا.. ولكن تبين من خالل التجربة األدبية أن 

ة األدبية كـ )القصص والروايات والخواطر والمذكرات: اليومية  أفضل الكتابات الفني 

والتسجيلية، والسيما مذكرات السجون والمعتقالت..( أفضل ما يكون وقت كتابتها  

وتدوينها في آهات وسواكن الليل الدامس الظالم. ومنه فقد عد لنا الكثير مما كان قد 

َم لنا من قواعد منهجية وبحثية صارمة بحكم   سنن هللا الجارية في اإلنسان والتي  قُد ِ

 يطرأ عليها النسيان والنقص ونشدان الكمال والبحث عن األفضل..

ولطالما كان أساتذتنا يلحون على أهمية ترك كتابة مقدمة البحث في آخر خطوة 

فيه، فكانت القاعدة الصارمة تقول عن المقدمة: )المقدمة آخر ما يُكتب من البحث(،  

جربة العلمية والمنهجية والتمرس في الكتابة والتأليف علمتني أن  والحقيقة أن الت

ثم يظل   الخام،  االبتدائي  األولى وفي شكلها  المقدمة  بحثه  بداية  يكتب في  الباحث 

يطورها خالل مسار البحث بأكمله حتى يكتبها في شكلها األخير، وهكذا يكون للبحث  

في بحثه، والمقدمة المكتوبة بشكلها  مقدمتان، األولى ابتدائية ينطلق بها في الشروع  

ُل بها بحثه، ألنها   النهائي وهي المقدمة األخيرة النهائية، وهي التي يُرصع ويُجم ِ

 ستكون واجهته التي يُطل من خاللها على قرائه.
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وعن تلك المقدمة كانت القاعدة تقضي بأن تُرقم صفحاتها مستقلة بالحروف 

روف الهجائية )أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ..( ألنها  األبجدية )أ، ب، ج، د..(، أو بالح

التقليدية،   )الراقنة(  الكاتبة  باآللة  يُطبع  كان  البحث  بُكتب من جهة، وألن  ما  آخر 

الحاسوب   جهاز  من  العكس  على  واإلزالة،  والمسح  المحو  معها  يمكن  ال  والتي 

ل عن ترقيم اإللكتروني الذي تتاح معه كل عمليات التدوين والكتابة، ولذا صار العدو

 المقدمة بالحروف الهجائية أو األبجدية، لتطور الوسيلة. 

ومن هنا نطرح مسألة ضرورة توسيع أفق وعمق القراءة العلمية التخصصية 

من جهة، وآفاقية ومردودية القراءة التثقيفية واالسترخائية الموازية من جهة ثانية  
يم1 ومنه  للباحثين.  وَرْفدٍّ  وتنبيه  توجيه  كرافدي  أهمية  ،  إلى  الباحثين  تنبيه  كن 

الباحثون   عليها  يتعود  التي  التلقائية  والتثقيفية  التخصصية  اإلرادية  القراءة 

والبحث   االطالع  وفوائد  ومنافع  القراءة  بمحاسن  والمسكونون  الموهوبون 

والتقصي، والتعرف أيضا على مضار قراءة السخرة والقهر والغْصب واإلكراه التي 

نا عموما وباحثينا ومثقفينا ونخبنا على وجه الخصوص، ألن دور  آل إليها أمر طالب

القراءة هو توسيع آفاق البحث، وبالتالي توفية الموضوع المبحوث حقه من البحث  

العقاد   محمود  )عباس  والمفكر  الكاتب  جيل  يفعل  كان  كما  -1889والدرس، 

الذي دأب    م(، وكما كان يفعل جيل أساتذتنا المحترمين وجيلنا نحن أيضا، 1964

 على نهم وشراهة القراءة من غير حدود. 

إلى   بالباحثين  يؤدي  القراءات  هذه  مجموع  أن  إلى  إليه  الخلوص  نود  وما 

اكتساب الكثير من المهارات المتميزة والتحكم والتمهر فيها أيضا، وهي مهارة دمج  

القراءة  ومزج المعارف ببعضها، باإلضافة إلى اكتساب الكثير من المهارات األخرى ك

والتخليص   والتحليل  كالفهم  عنها  المترتبة  العمليات  وسائر  واالختزالية  السريعة 

  - 1935والتدوين واالختصار واالعتصار.. فمن قرأ مثال كتب المفكر )جودت سعيد  

م( سيكتشف كأنه قراء كتابات  2021حي    -1950م( و )الطيب برغوث  2021حي  

قرأ مالك بن نبي سيكتشف أنه كان  م(، ومن  1973-1905المفكر )مالك بن نبي  

م(..  1406هـ  808يقرأ كتابات العالم الموسوعي الكبير )عبد الرحمن بن خلدون ت  

 وهكذا نفهم بقية المسألة.

وهكذا ولهذا يجيء هذا الكتاب الموسوم بـ )المدخل الوجيز إلى مناهج البحث  

اآلمن لطالبنا وباحثينا    العلمي وكتابة الرسائل والبحوث العلمية(، آمال أن يجد طريقه

في  المشاركة  في  الراغبين  الجدد  وللمتخرجين  والدكتوراه  الماستر  طلبة  من 

األبحاث   تقديم  على  والمقبلين  والدولية،  الوطنية  العلمية  والمؤتمرات   الملتقيات 

 
راجع    1 المسألة  هذه  الدينية  لفهم  الشؤون  وزارة  روافد،  سلسلة  بالقراءة،  التغيير  كتابنا: 

الكويت، عدد   يناير  1435، صفر  77واألوقاف،  الكتاب  2014هـ  دار  للقراءة،  والدافعية  م. 
 م. 2017هـ 1438الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 



9 
 

ُم للكثير منها داخل وخارج  والورقات البحثية في المجالت العلمية المحكمة، التي أُحك ِ

والخلل القطر   والعوار  النقص  منها  إلي  يُقدهُم  ما  غالبية  يشوب  والتي  الجزائري، 

 والرفض.

وما أود اإلشارة إليه هنا إلى بعض الدراسات السابقة التي ارتادت هذا الميدان  

قبلي بكثير هي كثيرة جدا، وألهمية التعريف ببعضها أحاول ذلك في حلقة الدراسات 

 السابقة. 

 الدراسات السابقة: أهم  -ثالثا 

ومنها   الحديث،  ومنها  جدا،  القديم  منها  ومتعددة،  كثيرة  السابقة  الدراسات 

المعاصر، غير أنني أود فقط اإلشارة بعجالة إلى بعضها وأهمها، ولعل منها األصيل 

 باللغة العربية، ومنها المترجم أيضا، ولعل أهمها: 

ث والمصادر، مؤسسة  الخطيب، محمد عجاج، لمحات في المكتبة والبح  –  1

 م.1969هـ 1389الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

بدر، أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات الكويتية،    –  2

 م. 1975الكويت، الطبعة الثانية،  

العلمي، شركة وكالة المطبوعات،    –  3 البحث  بدوي، عبد الرحمن، مناهج 

 م. 1977الكويت، الطبعة األولى،  

زيان، محمد عمر، البحث العلمي تقنياته ومناهجه، دار الشروق، جدة،   -  4

 م. 1981هـ 1400الطبعة األولى، 

أحمد )  -  5 أو 2000- 1915هـ  1421-1333شلبي،  م(، كيف تكتب بحثا 

م. والطبعة الرابعة  1982رسالة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة،  

 م. 1997والعشرون، 

، رشدي، لمحات من منهجية الحوار والتحدي اإلعجازي لإلسالم في فكار  -   6

 م. 1982هـ 1402هذا العصر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى، 

النشار، علي سامي، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف المنهج   - 7

هـ  1404  العلمي في العالم اإلسالمي، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثالثة،

 م. 1984

م(، مناهج البحث في علوم التربية، المؤسسة  2019-1932تركي، رابح )  -8

 م.1984الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 

هـ(، إعداد البحث العلمي،  1442م  2021حي    -1938غازي، عناية )  –9

 م.  1985دار الشهاب، باتنة، الطبعة األولى، 
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هـ(، منهجية البحث عند  1442م  2021حي    -1938غازي، عناية )   –  10

 م.  1985هـ 1405المسلمين، دار البعث، قسنطينة، الطبعة األولى، 

ومصادر   –  11 العلمي  البحث  كتابة  إبراهيم،  الوهاب  عبد  سليمان،  أبو 

 م.1986هـ 1406الدراسات اإلسالمية، دار الشروق، جدة، الطبعة الثالثة،  

ي العلوم السلوكية، دار العلم للماليين،  فاخر، عاقل، أسس البحث العلمي ف  -12

 م.  1988بيروت، الطبعة الثالثة،  

دار   -13 الجامعية،  والرسائل  البحوث  كتابة  في  المنهجية  حسن،  عثمان، 

 م.1998الشهاب، باتنة، الجزائر، الطبعة األولى، 

النهضة   –  14 دار  العلمي،  البحث  مناهج  إلى  المدخل  قاسم، محمد محمد، 

 م. 1999وت، الطبعة األولى، العربية، بير

عناني محمد زكريا، ورمضان سعيدة محمد، في مناهج البحث وتحقيق    -15

 م. 1999النصوص، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 

)حي    -16 الدين  نصر  منهجية  2021هـ  1442سعيدوني،  أساسيات  م(، 

 م. 2000 التاريخ، دار القصبة، الجزائر، الطبعة األولى،

)حي    -17 عمار  محمود،  2021هـ  1442بوحوش،  محمد  والذنيبات،  م( 

الجزائر،   الجزائر،  البحوث، مطبوعات جامعة  إعداد  العلمي وطرق  البحث  مناهج 

 م. 2001الطبعة الثالثة، 

)حي    -18 فضيل  العلوم   م(،2021هـ  1442دليو،  في  منهجية  قضايا 

 م.2001لى، الجزائر، االجتماعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة األو

منهجية البحث العلمي للجامعيين، دار العلوم،   شروخ، صالح الدين،  –  19

 م. 2003عنابة، الطبعة األولى،  

في علوم اإلعالم واالتصال،   بن مرسلي، أحمد،  –20 العلمي  البحث  مناهج 

 م. 2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى، 

تقنيات ومناهج البحث في  م(،2021هـ  1442صر )حي  جندلي، عبد النا  -21

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى،   العلوم السياسية واالجتماعية، 

 م. 2005

أحمد،  -22 المطبوعات   عياد،  ديوان  االجتماعي،  البحث  لمنهجية  مدخل 

 م. 2005الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى، 
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دليل الطالب إلعداد وإخراج البحث العلمي، ديوان   بوحفص، عبد الكريم،  -23

 م. 2006 المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى،

بروان، بلقاسم، وسائل اإلعالم والمجتمع: دراسة في األبعاد االجتماعية   -24

 م. 2007الجزائر، الطبعة األولى،   والمؤسساتية، دار الخلدونية،

)حي    -25 بلقاسم  )ت  2021هـ  1442سالطنية،  حسان  والجيالني،  م( 

المطبوعات   هـ(،1440م  2018 ديوان  األول،  الكتاب  العلمي،  البحث  أسس 

 م. 2007الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى، 

)حي    -26 بلقاسم  )ت  2021هـ  1442سالطنية،  حسان  والجيالني،  م( 

الثاني، ديوان  هـ(، محاضرات في المنهج والبحث العلمي، الكتاب  1440م  2018

 م. 2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى،  

)حي    -27 أحمد  المذكرات  م(،2021هـ  1442عظيمي،  كتابة  منهجية 

الجامعية،   المطبوعات  ديوان  واالتصال،  اإلعالم  علوم  في  الدكتوراه  وأطروحات 

 م. 2009الجزائر، الطبعة األولى، 

فن  -28  وآخرون،  فالح  جرير    البكور، حسن  دار  التعبير،  وأشكال  الكتابة 

ان، الطبعة األولى،   م. 2010هـ 1431للنشر والتوزيع، عم 

مطبعة   -29 واإلجراءات،  المناهج  العلمي:  البحث  عبد هللا،  فوزي  العكش، 

 م. 1986العين الحديثة، إمارة العين، 

حلمي، مصطفى، مناهج البحث في العلوم اإلسالمية، دار الكتب العلمية،    -30

 م. 2005هـ 1426بيروت، الطبعة األولى،  

أبو داهش، عبد هللا بن محمد، معجم مصطلحات البحث العلمي، مكتبة    –  31

 م. 1998هـ 1418العبيكان، الرياض، الطبعة األولى، 

حمادة، فاروق، منهج البحث في الدراسات اإلسالمية، دار القلم، دمشق،    -32

 م. 2000هـ 1421الطبعة األولى، 

، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، دار أمجد للنشر والتوزيع،  حمادي  -33

ان، الطبعة األولى،    م. 2014عم 

العلمية،    -34 الكتب  دار  البحث،  إعداد  إلى  المدخل  اإلسالم،  رفيق  المدني، 

 م.  2006هـ 1427بيروت، الطبعة األولى،  

دار ضيف، شوقي، البحث األدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره،    -35

 م.  1972المعارف، القاهرة، الطبعة األولى، 
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المريخ،    -36 دار  وكتابتها،  البحوث  مناهج  مصطفى،  يوسف  القاضي، 
 هـ. 1404الرياض، الطبعة األولى، 

المكتبة    -37 العلمية،  البحوث  إعداد وتوثيق  أساليب  الهادي، محمد،  محمد 
 م. 1995األكاديمية، القاهرة، الطبعة األولى، 

م(،  2021هـ  1442حمد سليمان، ملكاوي، فتحي حسن )حي  عودة، أ  -38
ومناهجه   البحث  عناصر  اإلنسانية،  والعلوم  التربية  في  العلمي  البحث  أساسيات 

 م.  1992والتحليل اإلحصائي لبياناته، طبعة إربد، الطبعة الثالثة،  

كتابة    -39 في  المرشد  صالح،  الرحمن  عبد  هللا،  عبد  محمد،  حلمي  فودة، 
 م. 1991دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،  األبحاث، 

غرايبة، فوزي، دهمش نعيم، الحسن ربحي، عبد هللا خالد أمين، أساليب    -40
ان، الطبعة   البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجامعة األردنية، عم 

 م. 1981الثانية، 

وال  -41 التعليمي  النفس  علم  الحميد،  عبد  جابر  دار جابر،  النفسية،  صحة 
 م.1963النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  

أبو راضي، فتحي عبد العزيز، األساليب الكمية في الجغرافيا، دار المعرفة   -42
 م. 1983الجامعية، اإلسكندرية، الطبعة األولى، 

األنجلو   -43 مكتبة  االجتماعي،  البحث  أصول  محمد،  الباسط  عبد  حسن، 
 م. 1972رة، دون طبعة، مصرية، القاه

الربضي، فرح موسى، الشيخ، علي مصطفى، مبادئ البحث التربوي،    -44
ان، دون طبعة وتاريخ.   مكتبة األقصى، عم 

الرسائل   -45 وإعداد  العلمية  البحوث  كتابة  فن  عثمان،  محمد  الخشت، 
 هـ.  1409الجامعية، مكتبة الساعي، الرياض، الطبعة األولى، 

للنشر  1964- 1889العقاد، عباس محمود )  -46 اليقين  دار  م(، يسألونك، 
 م. 2016هـ  1427والتوزيع، المنصورة، الطبعة األولى، 

تأ   -47 مختار،  أحمد  باستخدام الشريف،  الجامعية  والرسائل  البحوث  ليف 

 هـ. 1415برنامج وورد عربي، الرياض، دون دار وال طبعة، 

السابقة،    -48 الدراسات  توظيف  في  المنهجية  األسس  سفاري،  ميلود 
 م.  1995منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 

 أمزيان محمد، منهج البحث االجتماعي بين الوضعية والمعيارية، المعهد   -49
 م.  1991العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن، الطبعة األولى، 

فوضيل دليو وآخرون، أسس المنهجية في العلوم االجتماعية، منشورات   -50
 م. 2006جامعة منتوري، قسنطينة، 
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القانونية    -51 العلوم  في  وتطبيقاتها  العلمي  البحث  مناهج  عمار،  عوابدي، 

 م. 2002واإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة،  

النظرية   -52 العلمي:  البحث  وأساليب  مناهج  ربحي،  مصطفى  عليان، 

ان،   م.  1999الطبعة األولى،  والتطبيق، دار الصفاء، عم 

 نها، وأهمه: والمترجم م

ويليام  –  1 إيان  البحث  William Ian Beveridge  -)بيفرج،  فن   ،)

العلمي، ترجمة: زكريا فهمي،  مراجعة: أحمد مصطفى أحمد، دار النهضة العربية،  

 م.  1963القاهرة، الطبعة األولى، 

ترجمة:    –  2 النفس،  وعلم  التربية  في  البحث  مناهج  ديوبولد،  ديالين  فان 

 م. 1985محمد نبيل نوفل وآخرون، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، الطبعة األولى،   

في   ،Maurice Angers  - أنجرس موريس  –  3 العلمي  البحث  مناهج 

العلوم اإلنسانية، ترجمة: بوزيد صحراوي وكمال بوشرف وسعيد س، دار القصبة،  

 م. 2004الجزائر، الطبعة األولى، 

دانيال  –  4 )حي  Daniel Guilyn  -غلين  سيف  المري،  هـ  1442، 

األصول2021 األولى  الحضارات  كتاب  مقدمة  سعيد    م(،  ترجمة:  واألساطير، 

 م.2009، أغسطس أوت  27الغانمي، دار الصدى، دبي، الطبعة األولى، كتاب رقم  

 Joseph  -و جوزيف دومينيك  Roger Wimmer  -روجر ويمر  -  5

Dominique  إصبع أبو  صالح  ترجمة:  اإلعالمي،  البحث  مناهج  إلى  مدخل   ،

 م. 2013،  وفاروق منصور، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

كتابة    -  6 لفن  منهجية  دراسة  والتأليف،  البحث  خطوات  ويليس،  والدو، 

، الرياض، الطبعة األولى،  الرسائل الجامعة، ترجمة: محمد كمال الدين، دار اللواء

 م. 1986

 واألعجمي منها، وأهمه:

1  –  Mathieu Guidére. Méthodologie de la recherche, 

ellipses, Paris, 2004.                                        

2  –  Maurice Angers, Initiation pratique à la 

méthodologie des sciences humaines.                            

وغيرها العشرات من المصادر والمراجع والمقاالت، ممن ضاقت بها هوامش 

ناد واإلحالة. وكلها تدور حول وإحاالت الكتاب، عدلنا عن ذكرها هنا وأرجأناها لإلس

أو   سكسونية  األنجلو  المدرسة  من  منها  المستقاة  سواء  المنهجية  المعارف 
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الفرنكوفونية، ومنها التقليدي، الذي كان يعتمد على المقدمة، ومنها التجديدي الذي  

بالمقدمة   ويستأنس  عنه،  يعدل  صار  ومنها  التمهيدي،  الفصل  من  يتخذ  صار 

ة أنها كلها تستقي من بعضها البعض، أو تكرر بعضها، أو تتقاطع  التقليدية، والحقيق 

 مع بعضها. وقد وضعت للكتاب خطة وقسمتها وفق الخطة التالية. 

 خطة الكتاب:   -رابعا

 ولعل أهم ما احتواه هذا الكتاب من فصول، اآلتي:

 المداخل والتعريفات واألسس: -الفصل األول – 1

وفهمي وفهوم غيري حول أهمية البحث العلمي  وفيه عرضت رؤيتي وفلسفتي  

والمفاهيم   والتعريفات  للمصطلحات  عرضت  كما  عامة،  الرسمي  وغير  الرسمي 

العلمي   البحث  وأهداف  ومكانة  وأهمية  بالبحث  الوطيدة  الصلة  ذات  األساسية 

 ومنهجيته وأهمية المعرفة العلمية وخصال الباحث المتعددة. 

 ث العلمي: مناهج البح  -الفصل الثاني – 2

وأهداف  أهمية  فيه  فتناولت  البحثية،  العلمية  بالمناهج  للتعريف  خصصته 

دراسة مناهج البحث العلمي وتصنيفاتها وتقسيماتها في المدرستين الغربية والعربية  

إجماال   بها  التعريف  عن  فضال  المتمرسين،  الباحثين  وإعداد  تهيئة  في  ودورها 

 واختصارا على كثرتها وتنوعها. 

ع الوصفي وقد  بالمنهج  عرفت  ثم  مبسوطا،  تعريفا  التاريخي  بالمنهج  رفت 

للتعريف   الثالث  الفصل  أفردت  ثم  أيضا،  التجريبي  بالمنهج  ثم  له،  تعريفا مشابها 

بالمناهج العلمية والبحثية األخرى المستقلة أو المرتبطة بالمناهج البحثية األساسية  

 الكبرى. 

 بمناهج البحث األخرى:التعريف  -الفصل الثالث  – 3

وتنوعها   كثرتها  على  فهي  األخرى،  العلمية  بالمناهج  بالتعريف  قمت  وفيه 

نجدها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمناهج البحثية الثالثة الكبرى )التاريخي، الوصفي،  

الكمي،   واإلحصائي  االستنباطي،  واالستداللي  االستقرائي،  كالمنهج  التجريبي(، 

ئي التطوري، والوثائقي غير التاريخي، والمسحي، والمقارن،  واالستطالعي، والنما

 ودراسة الحالة، والسببي، اإلجرائي، وتحليل المحتوى..  

 تقنيات كتابة الرسائل العلمية:  -الفصل الرابع  – 4

المنهجية   وفق  العلمية  الرسائل  كتابة  وكيفية  البحث،  إلجراءات  وخصصته 

مشكلة المبحوثة وانتهاًء بإنجاز البحث، زيادة  البحثية األكاديمية بدءا من اختيار ال

والجوانب   والشهرية،  واألسبوعية  اليومية  الصحف  في  المقال  كتابة  كيفية  على 
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تحقيق   ومنهج  العلمي،  التقرير  وإعداد  كتابة  وكيفية  العلمي..،  للبحث  الفنية 

 المخطوطات. 

قته في إعداد  وقد رافق الباحث وسكنه عقليا ووجدانيا ونفسيا وحياتيا منذ انطال

هذا البحث الكثير من المناهج العقلية البحثية العصية عن الضبط والتقنين، والتي  

كانت حاضرة بقوة في تقميش وتفصيل ونسج أجزاء وجذاذات البحث ليصير على 

وجهه األكمل نسبيا، بدًء من المنهج االستطالعي االستكشافي الذي كنت أرتاد به 

ة والمنهجية بشكل دائم ومستمر وفي مختلف األوقات  الفضاءات المعرفية والعلمي

والتارات واألحوال الليلية والنهارية، والسيما البحث في تلك الفضاءات ذات العالقة  

إلنجاح   عنها  التغاضي  يمكنك  وال  باستمرار  تعترضك  والتي  البحث  بموضوع 

ري خالل مشروعك البحثي، كما رافق الباحث حضور المنهج التتبعي والنمائي التطو

المدة الزمنية الطويلة التي اقتضاها إنجاز البحث، على اعتبار أن مجريات البحث  

أثناء   والباحث  البحث  رافقت  التي  المتطورة  البحثية  الديمومة  على  أساسا  تقوم 

حصوله على المزيد من المعارف ذات الصلة بتمام وكمال ونماء البحث، حيث يعمل  

اإلي عمله  سابقه  مع  المنهج  االستطالع  هذا  عمليات  فتدفعه  الباحث  لدى  جابي 

إنجاز   العلمي خالل عملية  البحث بالجديد  إلى تنمية وتطوير وتغذية  واالستكشاف 

م( مع  2021- 2016هـ  1442  -1437المسار البحثي الفعلي الذي دام لسنوات )

 عدم احتساب تساؤالت وحيرة الطفولة الدمشقية. 

المناهج   من  الكثير  مرافقة  عن  االرتباط فضال  كمنهج  الباحث  لعقل  البحثية 

السببي، الذي يربط العالقات واألسباب بمسبباتها الحقيقية، ويضع الباحث في كل  

مرة أمام الصورة الحقيقية للمسألة وكيفيات وإيجابيات تصورها على وجهها األكمل 

المناسب،   بالشكل  لتقديمها  نظره  فيتطور  ما  بشكل  يتصورها  كان  أن  بعد  نسبيا، 

كذلك األمر بالنسبة لمنهج التوثيق )المنهج الوثائقي، غير المنهج التاريخي( الذي و

الوثائق والمكتوبات   الباحث على استقراء وتحليل وقراءة مضامين مجموع  يعين 

ذات الصلة بموضوع البحث، مع مرافقة منهج تحليل المضمون وتفكيك المحتوى  

ات الحقائق والمعارف التي يكتنزها  الذي يكون له فضل التدخل في الوقوف على أمه

موضوع البحث. مع الحضور البارز للمنهج المقارن والموازن ومنهج دراسة الحالة  

واالستقراء   واالستنتاج  والتركيب  التحليل  منهج  على  زيادة  األحيان،  بعض  في 

بتفاصيله التجربية )المالحظة األولية العابرة، المالحظة البحثية المقصودة، فرض  

ضيات، تقديم اإلجابات االبتدائية الجزئية، ضبط القانون(.. باإلضافة إلى مناهج  الفر

البحث األساسية األخرى كالمنهج االستداللي واالستنباطي.. والمنهج الوصفي بكافة  

التقيمي،   الحاضر،  تشخيص  التفسيري،  )التشخيصي،  وتفاصيله  تفريعاته 

التأر )الحديثي،  التاريخي  والمنهج  التوثيقية  التقويمي(،  ضوابطه  بكافة  يخي( 
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بها   التي اضطلع  والوجدانية  والنفسية  العقلية  العمليات  االستنتاجية، وغيرها من 

 . 2العقل أثناء إعداد وإنجاز هذا البحث، والتي يستحيل تدوينها هنا  

لتقديم هذا البحث في    - مع عون هللا ثم جهود الباحث–وهكذا سعْت المنهجيتان  

كل والمتن، حيث اهتمت المنهجية البحثية بترصيع متنه وهوامشه  أبهى حلله في الش

بالمنهجية البحثية الصارمة، وحمْت مناهج البحث العقلية الكثيرة قلم وبيان وأسلوب  

والمنهجي   العلمي  الحياد  عن  والخروج  واالنحياز  والزلل  الشطط  من  الباحث 

 . 3المضبوط والمطلوب معا في مثل هذه األبحاث المتشعبة  

 
انظر:    2 والتوزيع،    للمزيد  للنشر  الثقافة  دار  العلمي،  البحث  عطوي، جودت عزت، أساليب 

ان، الطبعة األولى،   وقنديلجي، عامر، البحث العلمي واستخدام    . 186..    175م، ص  2007عم 
ان، ص   مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عم 

ر الدين، منهجية البحث العلمي، مذكرة صفية لطلبة كلية العلوم  . وبولحية، نو117..    114
. وعدلي العبد، عاطف، وعزمي،  7.  ص  33..    32، الجزائر، ص  1اإلسالمية جامعة باتنة

زكي أحمد، األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام واإلعالم، دار الفكر العربي،  
م. وشروخ، صالح الدين، منهجية البحث العلمي، دار  1993هـ  1413القاهرة، الطبعة األولى،  

وفكار،    .185و    184م، ص  2003العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، الطبعة األولى،  
م(، لمحات من منهجية الحوار والتحدي اإلعجازي لإلسالم في  2020هـ  1441رشدي )حي  

وقاسم، محمد،    .25م، ص  1982هـ  1402هذا العصر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى،  
المدخل إلى مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية، بيروت، دار النهضة العربية، بيروت،  

 . 58م، ص 1999الطبعة األولى،  
، وهي مسألة غير منضبطة وغير دقيقة،  إن مسألة الحياد المطلق في األبحاث العلمية نسبية  3

ياته وخلفياته العقدية والفكرية والثقافية  الستحالة تجرد وتخلص الباحث تخلصا تاما من مرجع
وقلمه   وعقله  ووجدانه  نفسه  حاول ضبط  والتربوية.. ومهما  واالجتماعية  واللغوية  والدينية 
بالحياد المطلق فهو ال يستطيع إلى ذلك سبيال، وإنما هي محاوالت منهجية ووجدانية وعقلية  

الدر الباحث االنضباط بها قدر اإلمكان، وتؤكد  اسات المنهجية التي قامت على دراسة  يحاول 
الباحثين أنفسهم وأدواتهم ووسائلهم ونتائجهم أيضا أثناء إجرائهم البحوث، بينت أن المرجعية  
والخلفية لها دور كبير في النظرة إلى المسألة البحثية المطروحة. ولعلني أنقل مثال تقدم به أحد  

لعلمي إذ قال: )).. إن "الغرب" المتعجرف  الباحثين العرب ليكشف مزاعم الحياد في البحث ا
وتقاليده   وثقافته  بخصوصياته  لآلخر  يعترف  أن  يريد  ال  واقتصاديا،  وثقافيا  وفكريا  سياسيا 
وعاداته، وأصبح يحتكر تفسير كل شيء من الظواهر االجتماعية إلى النفسية إلى الدينية إلى  

حينما تتحدث وأنت تحرك يديك فهذا من عالمات  المثال األول:    -  1الثقافية وإليك األمثلة التالية:  
سكسوني" تعد حركة اليد عالمة  -الحماس في بالدنا، ولكن في بالدهم "في العالم الغربي األنجلو

على الفظاظة، وتدل على أصل المتحدث "اإلثني الطبقي" المتدني. فحركة اليد بالنسبة لنا هي  
اآلخر يواكبه إحساس بأن اللغة ال تعبر بما  تعبير عن إحساس عميق بالرغبة في التواصل مع  

فيه الكفاية عن مكنون ما في الصدور، أما هناك فهي حضارة تعاقدية مادية وضعية، ما ال يعبر  
عنه من خالل الكلمات الواضحة الدقيقة يجب أن يطويه النسيان..((، كما قد م مثاال آخر عن  

مجموعة من العلماء األمريكيين ومجموعة    خرافة واستحالة الحياد العلمي عن دراسة قام بها
من العلماء اليابانيين حول سلوك القردة، حيث قس م األمريكيون القرود إلى مجموعات متساوية  
العدد تقريبا، ثم قاموا بدراستها دون مراعاة لدرجة قرابتها لبعضها وتواشجها االجتماعي.. ألن  

حصاءات والحرية الشخصية والفردية.. وبدأوا  خلفيتهم ومرجعيتهم تقوم على عالم األرقام واإل
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والمنهجية   المناهج  علم  في  والتأليف  والكتابة  البحث  عملية  لي  وفرت  وقد 

البحثية توضيح ورؤية ما أقوم به خارجيا وداخليا وذاتيا، فلم أكن أحفل بالمناهج  

البحثية ذات الصلة بموضوع البحث فقط، بل انصب اهتمامي على سائر العمليات  

ث، وقلما يتنبه الباحثون لعمليات المراقبة  العقلية التي كنت أقوم بها أثناء إنجاز البح

المنهجية الثنائية، فيمنحون ما للبحث حقه المنهجي ويعتقدون أن ذلك هو المطلوب  

 منهم فقط، وينسون ما لعقل الباحث من جهود بذلها وذللها خالل سيره اإلنجازي. 

ت أن  وقد كانت لي أثناء عملية البحث الكثير من المحاذير المختلفة التي آثر

دور  وهي  التمهيدي،  فصلي  منها  بواحدة  ِصع  أُر  أن  ورأيت  لمواضعها،  أتركها 

سأعرضه   ما  وهو  غيرهم،  قبل  اإلنسان  حقوق  مجال  إلى  السبق  في  المسلمين 

 مباشرة.     

ُد أن أُْعِلَم القارىء   من خالل تجربتي –وخالصة هذه المقدمة التوضيحية أوه

أنه: ليس كل من أحاط بهذه   -م2021- 1976هـ  1442-1397البحثية المتواضعة  

المناهج والتقنيات يصير باحثا ناجحا كما هو حال طلبتنا ونخبنا والغالبية العظمى  

أدق  في  الحديث  ويتقنون  يعرفون  الذين  الهزيلة،  الجزائرية  الجامعات  ألساتذة 

سه لسنين عديدة، وهضمه وح سه ومازال يَُدر ِ فظه  تفاصيل هذا العلم، بل منهم من دره

عن ظهر قلب كأساتذة علم النفس واالجتماع واإلعالم والفلسفة.. دون أن ينتجوا 

في حياتهم العلمية كتابا أو بحثا أو ورقة علمية محترمة لملتقى دولي أو وطني أو  

يَغُلُّهم   المناهج  كتابا واحدا  في علم  يكتبون  فإنهم  أنتجوا  مقاال في صحيفة، وإن 

يف طيلة حياتهم المهنية، عدا البعض الذين إما أتقنوا  ويُقيدهم ويصرفهم عن التأل

وتمهروا أو أفلتوا من الرقابة الصارمة للمنهج أو تشربوا روحيا وعقليا ونفسيا  

بين   من  جدا  قليلة  قلة  وهم  وأنتجوا  فكتبوا  المنهج،  بروح  واقتداريا..  ومهاريا 

وال  الكتابة  عن  العاطلين  الجامعيين  األساتذة  من  اآلالف  عن  عشرات  معطوبين 

 التأليف.  

وما يجب التنبيه منه أيضا أنه: ليس كل من جهل هذه المناهج والتقنيات وأراد  

أن يصير باحثا يمكنه أن يصبح باحثا، لكونه ال غنى له عن هذه المناهج والتقنيات  

في الكتابة والتأليف وألهميتها في تنمية مهارات الباحث وتطوير أبحاثه. فالباحث  

 

في تسجيل حركاتها ومراكمة المعلومات الفردية مقارنة بين قرد وآخر، غير معيرين للجانب  
االجتماعي دوره في الدراسة، ألنهم أفراد مفككون اجتماعيا وال يربطهم رابط عائلي، ويقدسون  

نتائج دراستهم على مجموع القردة فردا  الفرد فقط ويحسبون سلوكه وردة فعله فقط، وقدموا  
فردا.. بينما قسم العلماء اليابانيين القردة حسب األسر والعائالت، وأعطوا لكل عائلة اسما ولكل  
قرد اسما، وبدأوا بتسجيل مالحظاتهم على سلوك القرد ضمن األسرة ومجموع األسر، ووصلوا  

ة التي تؤمن بأهمية الجماعة في حياة  إلى نتائج مبهرة حسب خلفيتهم ومرجعياتهم االجتماعي 
الفرد وأن سلوك القردة هو فعل حضاري منسجم اجتماعيا.   انظر: البنعيادي، محمد، نحو فقه  

 . 108و   107و   106لالستغراب، مرجع سابق،  ص 
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الفرد اإلشكالي الموهوب الملهم الذي يبادر إلى معالجة أي مسألة أو  الحقيقي هو  

ظاهرة تفرض نفسها عليه وعلى واقعه، ويتعامل ويتفاعل معها وفق حدود طاقاته 

العلمي   اإلنتاج  عملية  مع  فشيئا  شيئا  ويكبر  يبدأ صغيرا  وهو  البحثية.  وإمكاناته 

هي عين المناهج التي سرْت في والبحثي.. حتى يصبح هو المنهج وكتاباته وتآليفه  

عروقه وتسربت دون شعور منه إلى أسلوبه ولغته وموضوعاته وأبحاثه ومؤلفاته..  

فيغدو بها كاتبا ومؤلفا دون أن يعير لها االهتمام، ألنها صارت بالنسبة إليه كالهواء  

عنده   حياته.. وتصير  به  الذي تصح  والطعام  يشربه،  الذي  والماء  يتنفسه،  الذي 

 قافة التي هي: السلوك عندما تغور المعرفة بعيدا. كالث

أعضائي  وسائر  ونفسي  وروحي  ولساني  وعقلي  بقلبي  أُلقي  أن  وقبل 

أختم  أن  أوُد  والقبول،  والتوفيق  والشفاعة  بالدعاء  الهجا  خالقي  إلى  وجوارحي 

مقدمتي هاته بهذه الخالصة التي رشحْت بها تجربتي في فضاء البحث العلمي وعالم  

العلمي،  الكت البحث  مناهج  كل  وَحِذَق  تعل م  لو  الباحث  أن  ومفادها:  والتأليف،  ابة 

َر في تقنيات وفنيات المنهجية والكتابة والتأليف والتصنيف، لن يستطيع ولن   وتمهه

البحوث   بعض  كتابة  في  نجح  ولو  حياته،  طيلة  حقيقيا  باحثا  يكون  ولن  يصير 

تع ألن  والمنفعية،  والمناسبية  سوى  االضطرارية  يفيد  ال  والمنهجية  المنهج  لم 

والكتابة   البحث  وقلق  بهاجس  المسكونين  فقط،  الحقيقيين  الرساليين  الباحثين 

البحث والباحث ينموان   أمتهم، بل  التي تعاني منها  ومعالجة المشكالت واألزمات 

شيئا فشيئا، ويتكونان في وعي وعقل وجوارح صاحبهما رويدا رويدا، فآخر بحث 

 اتك، هو ثمرة ونتاج أول وثاني وثالث و.. بحث كتبته في بداية حياتك.  كتبته في حي

الحقيقيين   والباحثين  العلم  لطلبة  جدا  والمهمة  األخيرة  مالحظتي  وتبقى 

والباحثين الظرفيين والمناسبيين والمبهورين بما تلقيه الشبكة العنكبوتية كل يوم  

رة وكثيفة جدا، ما يجعلها من معارف وعلوم وكتب ومطبوعات ومقاالت وأبحاث كثي

نظرا   العادي..  البشري  واالستواء  والهضم  واإلحاطة  االستيعاب  حجم  تفوق 

لضخامتها وتنوعها واختالفها وتناقضها وتضادها، فيعتقد الباحثون الظرفيون أنه 

ال حاجة لهم للرجوع إلى الكتاب الورقي الذي أجهد مؤلفُهُ نفسه في سبيل تجميع  

العلمية المختصرة والمهضومة والمرتبة والمنسقة وفق عمليات    وتأليف تلك المادة

الهضم وإعادة الصياغة والتقديم، وأنه قد يجد في الشبكة ُغنيته، مستغنيا بما يجده 

في الشبكة المعلوماتية اإللكترونية عن الكتاب الورقي المتخصص، غير منتبهٍّ أو  

وجداني والمعرفي.. في البداية،  متفطنٍّ إلى ما يؤول إليه حاله العقلي والنفسي وال

حيث ينتابه الفرح ويأخذه السرور من كثرة المادة العلمية الُملقاة على مواقع الشبكة،  

معرفي..،  وكم  وعلوم  معارف  من  وجده  ما  لكثرة  مسرورا  فرحا  نفسه  ويخاطب 

وسرعان ما يدخل في دائرة الحيرة واالرتباك والصمت المطبق، ويختلط عليه أمر 

ما يأخذه وفما يتركه، وبالتالي يقع فريسه سهلة للفشل ألن اللقمة أكبر من بحثه في

الصياغة   وإعادة  والتلخيص  والفهم  القراءة  لقدرات  امتالكه  عدم  والسيما  فمه، 
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وإنتاج المعرفة وما يرافقها من إضاعة للجهد وتبديد للوقت البحثي الثمين، ومخافة  

يتفطن إليها سوى الباحثون المتخصصون..   الوقوع في الكثير من المطبهاِت التي ال

وهنا تتثبط همته وترتخي عزيمته، وال يعرف التمييز والتفريق والفرز.. وال يتفطن 

إلى ميزة التأليف من قبل المتخصصين، إال بعد ضياع الوقت، وبالتالي فأنا أنبهه  

ِ والمزالق، وأقول له: إن ميزة هذا الكت  اب هو سعة  كباحث متمرس إلى هذه المطهاب 

وآفاقية وغزارة وتنوع ودمج المعارف المتكررة والُمعادة في أسلوب علمي وبحثي  

أُِعده للمتخصصين ليعينهم على إجراء البحث في أسرع وأسهل  منهجي ومنهاجي 

 وأقرب مسلك.  

وليعلم أوال وأخيرا أن البحث العلمي هو: محصلة قراءاتك ومعارفك وخبرتك 

 لية التي اكتسبتها طيلة حياتك العلمية الفاعلة.   المنهجية النظرية والعم 

وهللا أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب الدعاء.  

 ابتدأ المؤلف كتابته بمدينة  

 م. 2020/ 06/02هـ الموافق 1441/جمادى اآلخرة/12الخميس  -باتنة  

 أ.د. أحمد محمود عيساوي                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 مدخل منهجي للمفاهيم والمصطلحات األساسية 

 

نتناول في هذا الفصل رؤية عامة عن َملََكِة البحث التي أودعها هللا في جبلة  

خلقه، والتي مازالت كامنة في نفسه إلى اليوم وغد حتى يرث هللا  اإلنسان يوم أن  
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األرض ومن عليها، كما سنتناول أيضا في المبحث الثاني المفاهيم والمصطلحات  

أهمية   الثالث  المبحث  في  ونتناول  الكتاب،  هذا  عنوان  بها  تصدهَر  التي  األساسية 

 مباحث التالية: وأهداف البحث العلمي ومكانته في حياتنا. وذلك عبر ال

 رؤية فلسفية عامة عن ملكة البحث اإلنساني.  -المبحث األول - 1

 المفاهيم والتعريفات والمصطلحات األساسية.  -المبحث الثاني  – 2

 أهمية وأهداف ومكانة البحث والباحث العلمي.  -المبحث الثالث – 3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول 

 ساني رؤية فلسفية عامة عن ملكة البحث اإلن

نتناول عبر هذا المبحث التمهيدي األول رؤيتنا العامة والفلسفية لعملية البحث  

يومي   بشكل  بها  يقوم  والتي  اإلنسان،  عليها  المجبول  االعتيادية  واالستكشاف 

 واعتيادي، وذلك عبر المطلبين اآلتيين: 

 رؤية فلسفية عامة عن ملكة البحث اإلنساني.  -المطلب األول – 1

 مراحل تطور البحث العلمي. -المطلب الثاني  – 2

 رؤية فلسفية عامة عن ملكة البحث اإلنساني:  -المطلب األول – 1
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الرؤية الفلسفية التي تصدر من الكائن الحي هي عماد النظر والتوسم والتفكر  

والبحث واالكتشاف واالختراع واإلبداع، إْذ ال يمكن انبعاث بحث علمي أو فكري أو  

تكاري أو غيره، إال  بمجموعة من التساؤالت الفلسفية العميقة والمركزة مهني أو اب

والنافعة، التي يجب أن يطرحها الباحث على نفسه بداءةً، وهي أسئلة دائمة ومتكررة 

البحث   فلنحاول  العلمية والمنهجية،  الحياة  قدمها، وهي عماد  بالرغم من  وجديدة 

الرؤية الفلسفية من خالل هذا المطلب ومن    عن ثمار ونتائج وآثار وكيفيات هذه 

 خالل فروعه اآلتية:  

 الرؤية الفلسفية للبحث:   -الفرع األول – 1

عندما نطرح عبارة أو مصطلح بحث على مسامع طالبنا يتبادر إلى أذهانهم  

المنضبطة   والمراحل  المعقدة  والخطوات  المتشعبة  الطروحات  من  مجموعة 

سرب الكثير من األمراض والعقد النفسية إلى  ما تُصاحب ت  -كثيرا–الصارمة، التي  

العظمى من   الغالبية  اإلرادة لدى  الباحثين، كاإلحباط وشل  روح وعقول ونفسيات 

والتساؤالت   األسئلة  بكثرة  وذلك  الخصوص،  وجه  على  وباحثينا  عموما  طالبنا 

 المحيرة والمعقدة التي يقومون بطرحها على أنفسهم أو على من هم أقرب إليهم. 

حقيقة أن األمر مختلف للغاية عن ما يعتقده أو يظنه هؤالء الطلبة، ألن وال

غريزة البحث، أو جبلة االكتشاف َملََكةٌ غرسها وزرعها هللا في نفس ابن آدم يوم  

خلقه وعرضه على المالئكة، واختبره أمامهم بعد اعتراضهم عن خلقه، وتمت ترقية  

البحث واالكتشاف، كما يشير بذلك النص    ابن آدم على بقية المخلوقات وتكريمه بآلية

القرآني الوارد في قصة خلق آدم ونزوله إلى األرض في سورة البقرة في اآليات  

(30 ..40 .) 

فالبحث في حقيقته هو محاولة االستقصاء والبحث واالكتشاف عامة، سواء  

الخطط والتساؤالت ومراقبة سائر  البحثية طابعها الرسمي بوضع  أأخذت المسألة 

العمليات الذهنية والتصرفات السلوكية التي يقتفي أثرها الباحث أثناء إجرائه لعملية  

العادي غير الرسمي  البحث الشخصي  اقتفاء صرامة وضبط، أو من خالل  البحث 

والمقنن بالقواعد والتقنيات والخطوات البحثية.. ومع كل هذا فال يعني البحث غير  

بالضوابط الباحث  انضباط  عدم  ما    الرسمي  الصارمة،  والرسمية  العلمية  والخطط 

 يعني أن البحث غير الرسمي هو بحث غير صحيح، بالطبع ال. 

وقد يتبع الباحث اإلجراءات الدقيقة والخطوات الصارمة في البحوث الرسمية،  

قيود وضوابط  الرسمي من  الباحث غير  ينفلت  نتائجه غير صحيحة، وقد  وتكون 

لنتيجة، وقد ال يصل إليها مطلقا. ألن السر ال يكمن  البحث الصارمة، وقد يصل إلى ا

في مدى وقدرة الباحثين في التحكم بآليات وميكانيزمات وكيفيات سير العقل والنفس  

إلى  العلمي شكال وظاهرا للوصول  البحث  وانسجامها مع قواعد ومناهج وتقنيات 
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الصحيح والحقيقي  النتائج المقبولة فحسب. بل يكمن في حقيقة اتباع العقل وانتظامه  

 داخليا وخارجيا وليس شكال ومظهرا أثناء بحثه وتوصله إلى النتائج. 

فعلى هذا األساس فإن جوهر المسألة يكمن في كوننا جميعا باحثون، سواء  

وانتظم   استقام عقله  والفائز منا هو من  والناجح  أو غير رسميين،  أكنا رسميين 

مع   ومضمونا  شكال  وخارجيا،  داخليا  الحقائق  وانسجم  لتقصي  الصحيح  السير 

 المدروسة. 

وما جعلنا نقرر أننا كل الناس باحثون هو: أننا نلهث كل يوم في البحث عن  

والحقائق   والمعارف  والتسهيالت  والخدمات  والمنافع  واألمور  األشياء  مئات 

واألشخاص والطرق والكيفيات.. ومنه وعليه يمكننا أن نقرر أيضا أن البحث هو:  

المحاوالت التي نبذلها كل يوم الكتشاف المجاهيل الغامضة علينا. وأننا كل يوم  تلك 

نقوم بإجراء المئات من العمليات والمشاريع البحثية دون أن نفكر أو نُعمل عقولنا  

 في أننا باحثون أصال. 

 ولنا أن نتساءل ببساطة، بل نُسائل أنفسنا بصراحة وتلقائية، ونقول:  

الفجر ألسنا نقوم بالبحث ف النوم لنتعرف على وقت صالة  ور استيقاظنا من 

والصبح؟ ونتساءل هل أذهَن المؤذن لصالة الصبح األذان الثاني أم ال، أم هل فاتنا  

 وقت الصالة جماعة؟  

ألسنا نسارع إلى الحمام مباشرة والنوم مازال يالحق عيوننا للوضوء وللبحث  

 عن الماء الدافء في الشتاء القارس؟ 

تطلع إلى الساعة لنبحث عن الوقت الكافي الذي يلزمنا إلدراك صالة ألسنا ن

 الصبح مع الجماعة، ونقوم بحساب الوقت المتبقي؟ 

ألسنا نتساءل عن حرارة وبرودة الطقس وماذا يلزمنا ارتداؤه من المالبس 

 كي نقي أنفسنا البرد القارس؟

وبات ذلك اليوم؟  ألسنا نتخير ماذا سنتناول من طعام كاف لمواجهة ملمات وصع

ونقرر متى نخرج من البيت كي نصل مبكرا إلى العمل؟ وأي الطرق والوسائل نختار  

 الختصار وربح الوقت؟ وشراء ما يجب شراؤه؟ والعودة إلى المنزل؟ 

في الحقيقة تبدو أن هذه األسئلة عقيمة وغير مجدية لو اعتبرناها هي البحث  

ننسى أنها هي التي تجعلنا نقرر ماذا يجب   العلمي؟ ولكن بمقابل ذلك يجب علينا أال
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التي جعلتنا نقرر هذا  التي حصلنا عليها هي  المعلومات  أن نسلك؟ ألن كل  علينا 

 .4السلوك والتصرف والقرار والعدول عن سلوك غيره، وهكذا.. دواليك  

أن  يمكنني  هل  نفسك،  وبين  بينك  تتساءل  يجعلك  المدخلي  البحث  فهذا  إذن 

لُت كل هذه األبحاث واالكتشافات العادية إلى شكلها  أصير باحثا متم يزا، لو أنني حو 

وصورتها العلمية الراقية؟ وجواب ذلك يكون بمدى قدرتك على تحويل تلك القدرات 

وفق   العلمية،  والموضوعية  والتحليل  العمق  نحو  الساذجة  العادية  االستكشافية 

يمكنني أن أكتب الكثير من  مناهج وتراكمات البحث العلمي. وتقول في نفسك كيف  

 األبحاث التي سأخدم بها وطني وأمتي، ولكن سبيل ذلك إتقان البحث األول.

 طرائق التفكير وأنواعها:  -الفرع الثاني  – 2

لم يصل اإلنسان إلى ما وصل إليه من رقي في ميدان البحث العلمي إال  بعد أن 

كير العلمية المضبوطة إال  بعد مره بمراحل بحثية عديدة، ولم يتوصل إلى طرائق التف

والعشوائي   والصدفي  واالعتباطي  الخرافي  التفكير  مع  قطعها  وأشواط  مراحل 

أنماط   عن  موجزة  لمحة  نقدم  ولعلنا  العلمي،  التفكير  إلى  وصل  حتى  والخيالي.. 

التفكير والبحث التي مرْت بها اإلنسانية بشكل مختصر ومفيد، لتتضح لنا الصورة 

 في أذهاننا. 

عل اختصار األستاذ الدكتور )أحمد بدر( لها في كتابه المنهجي القيم ما يفيد  ول

  (5) الغرض المنشود من عرضها مختصرة هنا:  

طريقة العادات والتقاليد في التفكير لحل المشكالت باالعتماد على القيم    –  1

ن أنه  السارية في المجتمع، فيعمد إلى اتباعها وتقليدها دون التفكير فيها، وهو يظ

والعادات   لآلباء  اتباعه  البشري  المجتمع  على  القرآن  عاب  وقد  مشكالته،  حل 

والتقاليد دون تفكير فقال: )).. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من  
 

( و )جوزيف  Roger Wimmer  -)روجر ويمر   لفهم هذه المسألة والتوسع فيها انظر:   4
(، مدخل إلى مناهج البحث اإلعالمي، ترجمة: صالح أبو  Joseph Dominique  -دومينيك

بيروت،   العربية،  الوحدة  دراسات  منصور، مركز  وفاروق    .25..    22م، ص  2013إصبع 
دار   واإللكترونية،  التقليدية  المعلومات  مصادر  واستخدام  العلمي  البحث  عامر،  وقنديلجي، 

ان، الطبعة ا . عاقل، فاخر،  32..  23م، ص  2007ألولى،  اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عم 
م،  1988أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، 

 . وغيرهم.. 80..   74ص 
انظر: عسكر، علي، وفاروق الفرا، وحسن جامع، ووليد هوانة، مقدمة في البحث العلمي،    (5)

الثانية،   الطبعة  الكويت،  والتوزيع،  للنشر  الفالح  .  31..    28م، ص  1998هـ  1418مكتبة 

وبدر، أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات الكويتية، الكويت، الطبعة الثانية،  

م(، مناهج  2019-1932وما بعدها، بتصرف. نقال عن: تركي، رابح )  51..  37م، ص  1975

األولى،   الطبعة  الجزائر،  للكتاب،  الوطنية  المؤسسة  النفس،  وعلم  التربية  علوم  في  البحث 

 . وغيرهم.. ، بتصرف.52..  47م، ص1984
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(. ومع طول الزمن عجزت تلك  173بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون(( )األعراف:  

 جابات المقنعة لمشاكله، فانطلق يفكر.  العادات والتقاليد عن إيجاد اإل

وسدنة   –  2 والمشعوذين  والعرافين  للكهنة  الروحية  السلطة  على  االعتماد 

النذور  وتقديم  والبيع..  الكنائس  في  والفريسيين  واألحبار  والقديسين  المعابد 

والقرابين ونحوها للوصول إلى الحقيقة، واالعتماد على الخرافات واألساطير والجن 

الكريم  وطرد   القرآن  األرواح الشريرة وتفسير الرؤى واألحالم.. وقد عاب عليهم 

 ذلك في الكثير من المواضع القرآنية. 

التفكير الخرافي األسطوري الخيالي المجنح، كالتشاؤم والطيرة والكهانة    –  3

واألموات.. وقد والعيافة والقيافة واالستسقام باألزالم وااللتجاء لألضرحة والقبور  

 عاب القرآن الكريم عليهم هذا.

المحسوبة    –  4 وغير  المفاجئة  واالحتماالت  الصدفة  طريق  عن  التفكير 

بالصواب والخطأ.. أو بتوجيه أقدار المولى تبارك وتعالى في حالة وعاها اإلنسان  

  وسأل نفسه لماذا ُخصه وُعنَي هو بتلك المعرفة دون غيره، وإن لم يفكر في ضوابط 

 األقدار عدهها صدفة ال أقدارا. 

الخبرة الشخصية المتأتية عن طريق التجربة الشخصية الذاتية المحدودة    -   5

 البعد والضيقة األفق والقليلة الثمار والنتيجة. 

وُكْنهَ    –  6 األشياء  حقائق  لمعرفة  الصوري  المنطقي  القياس  االعتماد على 

من أشكال المعرفة )السوفسطائية(   األمور وخفاياها، واكتشاف األسرار، وهو شكل

المفرغة من المضمون. كقولهم: )إن كل إنسان حيوان، وكل حيوان فان، فالنتيجة  

 .)  أن كل إنسان فانٍّ

الطريقة العلمية المنهجية، وهي التي تبدأ بالمالحظة العرضية ثم تليها    –  7

أسبابها   في  التفكير  مرحلة  تليها  ثم  والمقصودة،  المعنية  ومالحظة المالحظة 

أعراضها، واستقراء جزئياتها وكلياتها، فرض الفرضيات وتقليبها وتعميق النظر 

فيها، ومحاولة اإلجابة األولية عليها، وتخيل العالقة بينها، والتحقق من صدق تلك  

العالقات والمالحظات التي نبديها، ومن حقيقة وصدقية تلك العالقات ومدى انطباقها 

األخرى الظواهر  تلك  المنطقي   على  القياس  استخدام  إلى  منطلقا  بها،  الشبيهة 

 واالستقراء معا، لكونهما يكمالن بعضهما. 

إلى   –  8 المؤدي  االستنباطي  المنهج  طريق  المنهجية عن  العلمية  الطريقة 

استخالص النظريات، وإما بالمنهج االستقرائي المؤدي الستخالص القانون العام.  

من   بتحررها  تتميز  الطريقة  وفرضياتها وهذه  وبموضوعيتها  العاطفي،  التحيز 
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وقياساتها الكمية، والتصنيف والترتيب والتنظيم والتحليل والتجربة وصوال للقانون  

 .(6) العام 

التي كان عليها   التقليدية  العلمي  المعرفة والبحث  تبينا طرق تحصيل  وهكذا 

 اإلنسان البدائي.  

 لدى الغربيين: الفرع الثالث: مراحل تطور البحث العلمي  – 3

 (: Nachmias. David  - تقسيم )دافيد ناشمياس  - الغرض األول  –  1  –  3

( مراحل تطور البحث العلمي  Nachmias. David  -يقسم )دافيد ناشمياس

بالنظر إلى أرضية التفكير المادي الوضعي المناوىء للتفكير الديني الغيبي، ويقسمه  

 (7)  وفق الطرق والمراحل اآلتية: 

 الطريقة الخضوعية:   – 1

وفيها خضع اإلنسان في طلب المعرفة والبحث إلى هيمنة وتقرير الشخصيات  

بحسب  المعرفة  إلنتاج  المؤهلون  الوحيدون  فهم  والسياسية،  واالجتماعية  الدينية 

 مستوى التفكير اإلنساني.

 الطريقة الروحية:   - 2

تأويالت وشروحات    وفيها يستقي اإلنسان معارفه من الوحي المقدس أو من

والتعاليم التي يتلقاها عن طريق األنبياء والمرسلين، ويكتشف معارفه وقيمه ويحل  

 مشكالته عن طريق المعرفة الدينية. 

 الطريقة المنطقية:  – 3

وهي الطريقة التي توصل إليها بعد ارتقائه في الصناعة المنطقية ومشتقاتها  

 ار واإلقناع..كالحجاج والجدال والنقاش والتبكيت والحو

 الطريقة العلمية:  – 4

 
ف. نقال  وما بعدها، بتصر  51..  37انظر: بدر، أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، ص    (6)

النفس، ص وعلم  التربية  علوم  في  البحث  مناهج  رابح،  تركي،  بتصرف.  58..    47عن:   ،

 .  17..   13وهشام، حسان، منهجية البحث العلمي، دون دار ومدينة وطبعة وتاريخ، ص 

. وهشام، حسان، منهجية  32..    23انظر: قنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص    (7)
العلمي، ص   )دافيد ناشمياس16البحث  بتصرف. نقال عن:    ،-  Nachmias. David  ،)

األولى،   الطبعة  العلمي،  بتصرف. و)روجر ويمر10..  6م، ص  1976البحث   ، -  Roger 
Wimmer( و )جوزيف دومينيك-  Joseph Dominique  البحث إلى مناهج  (، مدخل 

اإلعالمي، ترجمة: صالح أبو إصبع وفاروق منصور، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  
 .. وغيرهم..  47..   35م، ص  2013
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على  تعتمد  وهي  للبحث،  المثلى  الطريقة  الماديين  الوضعيين  بحسب  وهي 

الصدفية   أو  القدرية  أو  المقصودة  المالحظة  على  القائم  العلمي  المنهج  –قواعد 

، وفرض الفروض ومحاولة اإلجابة عليها بشتى أدوات االستدالل النظري - بزعمهم

والعم ومسح  والتطبيقي  وصف  من  العلمي  البحث  مناهج  وسائر  والميداني  لي 

 .(8)  واستقراء وتفسير وتحليل واستنتاج ومقارنة..

وهذا هو عين المنهج البحثي االستداللي اإلسالمي الذي يزعم الغرب اكتشافه  

والوصل إليه، وقد بينا هذه المسألة في المبحث األول وفي المطلب الثاني عند تناولنا  

 اإلبراهيمي في البحث عن هللا والمعبود واإلله الحقيقي.   األنموذج

الثاني  –  2  –  3 كونت    -الغرض  )أوغست    - م1857-1798طريقة 

Auguste comte:) 

كونت   )أوغست  البحث  Auguste comte  -م1857-1798يرى  أن   )

 (9) العلمي مر  بالمراحل اآلتية: 

ح  –  1 على  اإلنسان  فيها  اعتمد  التي  الحسية  ومرئياته  المرحلة  واسه 

 ومشاهداته للتعرف على العالقة بين الظواهر.

الفلسفية التأملية، وهي التي قادته إليها براعته في   –  2 المرحلة المعرفية 

 الصناعة الجدلية والفلسفية. 

 المرحلة العلمية التجريبية في مرحلة النضج البشري.  – 3

من   بينها  فيما  متقاربة  ولكنها  كثيرة  تقسيمات  والرؤية  وثمة  الطرح  حيث 

والمعالجة كونها تصدر من العقل الغربي المادي الوضعي، مستبعدة سبق المسلمين  

المسألة   العلمي. وهذه رؤية أخرى في  والتفكير والمنهج  الفكر  التعرف على  إلى 

نفسها، وهي ال تكاد تختلف عن سابقاتها، إنما نعرضها في المطلب الثاني للتنبيه  

 فقط.

 مراحل تطور البحث العلمي: -المطلب الثاني  – 2
كان التقدم في البحث بالنسبة للعلوم الطبيعية أسرع منه في العلوم االجتماعية  
والسبب في ذلك أن العلوم االجتماعية تتناول األبحاث في ظواهر غير قابلة للضبط  

 
األولى،    (8) الطبعة  بيروت،  للماليين،  العلم  دار  العلمي،  البحث  أسس  فاخر،  عاقل،  انظر: 

 . 28..   26م، ص  1988

هـ(، منهجية البحث عند المسلمين، دار  1442م  2021حي    -1938)  انظر: عناية، غازي   (9)

. وهشام، حسان، منهجية  131..    95م، ص  1985هـ  1405البعث، قسنطينة، الطبعة األولى،  

، بتصرف. وقنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص  17و    16البحث العلمي، ص  

23  ..32 . 
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باتا إلى  والتقرير الموضوعي كما هو الحال في العلوم الطبيعية األكثر انضباطا وث
 حد كبير. ومراحل تطور البحث العلمي هي أربعة مراحل: 

التجربة والخطأ: لم يكن للباحث تفسيرات منطقية لكل العالقات المشاهدة  - 1
ذلك   على  وبناًء   . ومقبوالً  معقوالً  حالً  يجد  حتى  يجرب  يظل  فكان  للعلم  المكونة 

 مة أو التعميمات.تبلورت بعض المبادئ التي ترقى إلى مرتبة القواعد العا
السلطة والتقاليد: في هذه المرحلة الثانية استشهد الباحث بأفعال وآراء   -  2

قادة الماضي وقد تكون بعض اآلراء خاطئة ومغلوطة، إال أنها من القوة بحيث تصبح  
وجهة نظر تقليدية، ويغلب هذا األسلوب في السياسة واالقتصاد والتربية حيث يلجأ  

 د للبت في موضوع معين. الناس إلى التقالي
التكهن والجدل: ينطلق أساسا من شك الباحث في أسلوب السلطة والتقاليد    -  3

ويبحث عن حقائق من خالل المناظرات والمقابالت، وتعتمد هذه المداولة على الجدل  
والمنطق في بلورة الحقائق ومن األمثلة على ذلك كتاب )ثروة األمم( لـ )آدم سميث  

السياسة  (  Adam smith  - م1723-1790 حقل  في  كبيراً  جدالً  آثار  الذي 
 واالقتصاد.
والدقيقة،    -  4 الطبيعية  العلوم  في  االستخدام  العلمية: وهي شائعة  الطريقة 

وتقوم بشكل رئيسي على إجراء التجارب حيث يضع الباحث فرضية ما ويجمع لها  
ضية أو تنفيها ثم يقدم  البيانات ثم تبدأ عملية التطبيق ثم يصل إلى نتيجة تؤيد الفر

 توصياته. 
والرؤية.   والترتيب  العرض  في  تختلف عن سابقاتها  تكاد  ال  كما ترى  وهي 
المفكرين المسلمين عبر  العلمي لدى  البحث  ومن هنا ننطلق لتبيان مراحل تطور 

 الفروع اآلتية. 
 الفرع األول: مراحل تطور البحث العلمي لدى المفكرين المسلمين:  – 1

ت اإلسالمية نرى التقسيم التالي لمرحلة نمو التفكير العقلي لدى في الدراسا

 اإلنسان والمجتمع، فقد مرت اإلنسانية بالمراحل واألطوار التالية: 

مرحلة الطفولة البشري، وفيها كانت البشرية في مراحل بحثها واكتشافها   –  1

لذين يعيشون  في سن األطفال التمهيدي االبتدائي، يتعلم فيها اإلنسان من سلوك ا

معه وحوله كسائر الموجودات والمسخرات أمثال: الحيوانات وحركة الطبيعة وقواها  

 من رياح وأمطار وبراكين وسيول.. 

هللا    –  2 أنبياء  فيها  اضطلع  التي  المرحلة  وهي  البشري،  النضج  مرحلة 

ية  بمهامهم الدينية والدعوية والتشريعية والتربوية والتعليمية والروحية واالجتماع

عليه   محمد صلى هللا  نبينا  بعثة  إلى  البشرية  أوصلوا  حتى  والتنموية..  والنفسية 

 وسلم، وهو بدوره أوصل البشرية إلى مرحلة الرشد البشري.

النبوية    –  3 البعثة  انتهاء  تلت  التي  المرحلة  البشري، وهي  الرشد  مرحلة 

مرحلة النضج    المحمدية، وبوفاته صلى هللا عليه وسلم يكون قد وضع البشرية في

في  الممتاز  وتفانيه  أداءه وصبره  وتعالى  تبارك  المولى  أثنى عليه  وقد  البشري، 
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إيصالها كاملة غير منقوصة، بحث جعل الجماعة المسلمة تقود البشرية، وصارْت  

في غنى عن البعثات النبوية، فقال تعالى: )).. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم  

 ( 3الم دينا..(( )المائدة: نعمتي ورضيت لكم اإلس 

وثمة عروض وتحاليل وجيهة قُدمْت في هذا المجال عالجتها مصادر تاريخ  

والقراءة  الفكر  كتب  عالجتها  كما  والمعارف،  العلوم  ونشأة  اإلسالم،  في  التشريع 

 .(10)  وتدوين المعرفة اإلسالمية..

وتطور ومراحل المعرفة وبعد أن بينا وجهة نظر المدرسة اإلسالمية في نشوء  

والبحث العلمي، ننتقل في الفرع الموالي لتبيان أنواع البحوث العلمية، فما هي هذه 

 األنواع؟ 

 (11)  أنواع البحوث العلمية: -الفرع الثاني  – 2

وثانيهما:   نظري،  أولهما:  أساسيين،  قسمين  إلى  العلمية  البحوث  تنقسم 

 تطبيقي. 

 البحث النظري:  – 1

ي يهدف للوصول إلى الحقيقة وتطوير المفاهيم النظرية وتعميم  هو البحث الذ

نتائجها عبر خطوات البحث العلمي المتعارف عليها، بدءا من المالحظة  وانتهاء  

 بالنتيجة ووصوال إلى الحقيقة. 

 البحث التطبيقي:  – 2

هو البحث الذي يعتمد على نتائج البحوث التي قامت على حل المشكالت القائمة  

مخ لحل  لدى  نتائجها  من صحة  التأكد  إلى  تطبيقها  قبل  ويسعى  المؤسسات،  تلف 

المجاالت   سائر  في  العادية  الحياة  مجاالت  من  الكثير  وتغطي  الحالية،  المشكالت 

والميادين والتخصصات اإلنسانية المختلفة، كالتعليم واإلدارة واالقتصاد والتربية و  

ت االقتصادية والخدمية كالبنوك عن  المجتمع.. مثل األبحاث التي تقوم بها الشركا 

جدوى وفاعلية اإلعالن والدعاية ودورهما في زيادة اإلقبال على التسوق واالقتناء  

 
تجديد الفكر اإلسالمي، دار الهداية، قسنطينة،    م(،2016-1932انظر: الترابي، حسن )  (10)

..   95. عناية، غازي، منهجية البحث عند المسلمين، ص 35الطبعة األولى، دون تاريخ، ص 

م(، تيارات وقضايا فكرية معاصرة، دار  2021هـ  1442. وعيساوي، أحمد محمود )حي  131

. وعيساوي، أحمد محمود  246م، ص  2012هـ  1433الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،  

م(، المدخل الوجيز إلى الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر، دار الكتاب  2021هـ  1442)حي  

 . 265م، ص 2019هـ 1440الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 

ان،    (11) انظر: عطوي،  جودت عزت، أساليب البحث العلمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم 

 ، بتصرف. 54و  53م، ص 2007هـ 1428الطبعة األولى،  
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واالستهالك.. أو كاألبحاث التي تقوم بها المنظمات العالمية أو اإلقليمية في مختلف 

 مجاالت الحياة )الصحة، التعليم، األسرة، حقوق اإلنسان..(. 

مالحظة صعوبة التفريق بين الجانبين النظري والتطبيقي العملي الميداني. مع  

ومصادرها   معالجتها  وطريقة  وأسلوبها  منهجها  منها  ولكل  كثيرة،  أنواع  وهي 

 (12)  ومراجعها وطرائق تدوينها وكتابتها وتخريجها.. ومن أشهرها:

 .(13) البحوث التاريخية – 1

 .( 14) البحوث الوصفية – 2

 .(15) ث التجريبية الميدانية البحو – 3

 .  (16) بحوث تحليل المضمون والمحتوى  – 4

والثقافي  األدبي  والكتاب  الجامعي،  العلمي  الكتاب  إليها  نُضيف  أن  ويمكن 

العلم،   فنون  مختلف  في  الكبيرة  والموسوعات  الجامعي،  والفلسفي  والفكري 

 
العلمي، ص    (12) البحث  بتصرف. وعسكر علي،  39..    37انظر: هشام، حسان، منهجية   ،

ال البحث  في  مقدمة  وليد،  و جامع حسن، وهوانة  فاروق،  للنشر  والفرا  الفالح  مكتبة  علمي، 

.  وغيره كبوحوش  159..  131م، ص  1998هـ  1418والتوزيع، الكويت، الطبعة الثانية،  

عمار وتركي رابح وغازي عناية وعبد الناصر جندلي وأحمد بدر ومحمد زيان عمر... ممن  

مقد وفي  والمراجع  المصادر  قائمة  في  المثبتين  العلمي  البحث  مناهج ومنهجية  في  مة  كتبوا 

 الدراسة في الدراسات السابقة..    

الثامنة،    (13) الطبعة  األكاديمية،  المكتبة  ومناهجه،  العلمي  البحث  أصول  أحمد،  بدر،  انظر: 

في  274م، ص  1996 مقدمة  وليد،  وهوانة  وجامع حسن،  فاروق،  والفرا  . وعسكر علي، 

 .   130..  105البحث العلمي، ص 

لبحث العلمي في العلوم الشرعية، منشورات الفرقان،  انظر: األنصاري، فريد، أبجديات ا  (14)

، وانظر أيضا طبعة دار الحامد للنشر  23م، ص  1997هـ  1417الدار البيضاء، الطبعة األولى،  

ان، دون طبعة،   . وعسكر علي، والفرا فاروق، و جامع حسن،  26م، ص  2008والتوزيع، عم 

 . 159.. 131وهوانة وليد، مقدمة في البحث العلمي، ص 

األولى،    (15) الطبعة  العلوم، عنابة،  دار  العلمي،  البحث  الدين، منهجية  انظر: شروخ، صالح 

..    163. وعسكر، علي، وآخرون، مقدمة في البحث العلمي، ص  126..  117م، ص  2003

183   . 

في    (16) واستخداماته  اإلحصائي  األسلوب  أحمد،  زكي  وعزمي،  عاطف،  العبد،  عدلي  انظر: 

العام الرأي  الطبعة األولى،    بحوث  القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  م.  1993هـ  1413واإلعالم، 

العلمي، ص   البحث  منهجية  الدين، منهجية  50وهشام، حسان،  بتصرف. وشروخ، صالح   ،

  160م، ص  2003هـ  1424البحث العلمي، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الطبعة األولى،  

 .. وغيرهم..  52و   51عامر، البحث العلمي، ص  . وقنديلجي، 161. العلمي، ص  163.. 
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وإلى   في  تُقد م  التي  والورقات  الحجم،  الصغيرة  والملتقيات  والكتيبات  المؤتمرات 

الفصلية   والدوريات  المجالت  إلى  تُقدم  التي  الصغيرة  واألبحاث  الدولية،  العلمية 

المحكمة،   الشهرية  المجالت  في  والبحوث  المحكمة،  والسنوية  سنوية  والنصف 

الصحف  في  والمقاالت  األسبوعية،  والجرائد  المجالت  في  واألبحاث  والمقاالت 

 اليومية. 

ل اتضحت  أن  من وبعد  واالعتيادي  الرسمي  وغير  الرسمي  البحث  مسألة  نا 

الناحية الفلسفية، سواء أكان هذا البحث بحثا فرديا أو جماعيا، أو مستقال أو تابعا  

لمؤسسة تعليمة أو تربوية أو اقتصادية أو مركز للدراسات والبحوث االستراتيجية  

الفلسفية، ألن كل إنسان  أو المستقبلية أو نحوها، فإنه ال يعني غير هذا من الناحية

باحث بفطرته وجبلته، ولكن ثمة من يتبع الطريقة العلمية فنسميه باحثا، وثمة من  

ال   العم  حال  وهذا  بالمصادفة،  أو  عابر  باحث  مجرد  فهو  األخرى  الطرق  يتبع 

منهجا   فيها  ويبتكرون  ويبدعون  مهنهم  يطورون  الذين  والحرفيين  والمهنيين 

إننا سننطلق في المبحث الثاني إلى الكشف عن المفاهيم  ووسيلة ومحتوى.. ومنه ف

 والمصطلحات األساسية في البحث.

وقد آثرنا عدم الخوض في أسباب ودواعي الكتابة اإلبداعية والسيما في عالم  

األدب واإلبداع، حيث كثرْت الكتب والتآليف والنظريات التي تناولت دواعي الكتابة،  

لمذاهب األدبية الكبرى التي عرفتها المدرسة األدبية تبع ل  -في حقيقتها –والتي هي 

الفن   مدرسة  االشتراكية،  الواقعية  الطبيعية،  الواقعية  الرومانتيكية،  )الكالسيكية، 

َل القول  للفن، المدرسة العبثية والالمعقول..(، وغيرها من المذاهب األدبية التي فص 

م( في رسالته للدكتوراة 1986فيها أستاذنا الراحل  الدكتور )محمد نسيب نشاوي ت  

العربي المعاصر(   النقاد(17))المدارس األدبية في الشعر  والدارسين   ، وغيره من 

( شوقي ضيف  بالقاهرة  العربي  اللغوي  المجمع  رئيس  الدكتور  -1928كاألستاذ 

 . (18)م( صاحب كتاب )البحث األدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره( 0192

اإلشارة إليه هنا عرضا أن دواعي الكتابة األدبية مؤسسة وموزعة وما نود  

- 1809  -بين أشهر النظريات الجديدة كنظرية النشوء والتطور لـ )تشارلز داروين

(، ونظرية التعزيز األلمانية المشهورة  Charles Robert Darwin-م  1882

الجشتالتية  )االستبصار  فGestalt-بنظرية  )ماكس  لأللماني  نسبة    - رتهيمر( 

max Wirthimarبافلوف( ونظرية   Ivan  -م 1849-1936  -(، 

 
ديوان    (17) المعاصر،  العربي  الشعر  في  األدبية  المدارس  نسيب،  محمد  نشاوي،  انظر: 

 م.   1984المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى، 

انظر: ضيف، شوقي، البحث األدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره، دار المعارف،    (18)

 م.   1972، الطبعة األولى، القاهرة
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Petrovich Pavlov  ( المسماة بنظرية االرتباط )االنعكاس( الشرطي، ونظرية

فرويد )سيغموند  لـ  النفسي  (،  Sigmund Freud-م1939  -1856  -التحليل 

)لومبروزو لـ  السلوكية  المدرسة   Cesare  -م1909  -1835  - ونظرية 

Lombroz تي تبدو واضحة في المدرسة الطباعية، والنظرية العنصرية اآلرية ( ال

)شينجلر من  كل  فيها  كتب   Oswald Arnold  - م1936  - 1880  - التي 

Gottfried Spenglerم 1900- 1844  -( و  )فريدريك نيتشة-  Friedrich 

Wilhelm Nietzscheم1814- 1762  -( و )فيخته-  Johann Cottlieb 

Fichteم1920-1864  -مانية العقالنية الصرفة كـ )ماكس فيبر(، والمدرسة العل -  

Maximilian Max Wiber  بول )جان  في  ممثلة  الوجودية  والمدرسة   ،)

  - 1935  -( و)فرنسواز ساجانJean Paul Sartre  -م1980-1905  -سارتر

فانونFrancoise Sagan  -م2004 عمر  )فرانتز  و    - م1925-1961  -( 

Frantz Omar Fanonالتي فص ل القول فيها الدكتور )مصطفى (، وغيرها.. و

في  2016-1924سويف   الفني  لإلبداع  النفسيه  )األسس  جدا  القيم  كتابه  في  م( 

خاصة(   إسماعيل  (19) الشعر  الغني  عبد  الدين  )عز  الدكتور  واألستاذ   .1924 -

م( في كتبه والسيما كتابه الشهير )اإلنسان والفن(، وغيرهم من أعالم النقد  2007

  - 1932دبي الحديث والمعاصر ككتب الباحث الجزائري )حنفي بن عيسى  والبحث األ

غير معلومة( في كتابيه المهمين )محاضرات في علم النفس اللغوي( و )محاضرات  

 ، وغيره..   (20)  في علم النفس األدبي(

الناحية   من  والمنهجي  العلمي  البحث  ومداخل  معالم  لنا  اتضحت  أن  وبعد 

والفنية واألدبية كصناعة إنسانية وإرث بشري مشترك، وأنواع البحوث  الفلسفية  

العلمية التاريخية والوصفية وتحليل المضمون والبحوث التجريبية الميدانية، فإننا  

المهمة   والمصطلحات  والمفاهيم  المعاني  عن  للكشف  الثاني  المبحث  في  سننتقل 

 واألساسية المذكورة والمطلوبة في الدراسة. 

 

 

 

 
انظر: سويف، مصطفى، األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف،    (19)

 م.   1959القاهرة، الطبعة األولى، 

للنشر    (20) الوطنية  الشركة  اللغوي،  النفس  علم  في  محاضرات  حنفي،  عيسى،  بن  انظر: 

األولى،   الطبعة  الجزائر،  وم1976والتوزيع،  الشركة  م.  األدبي،  النفس  علم  في  حاضرات 

    م.1977الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 
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 المبحث الثاني 

 المفاهيم والمصطلحات 

وجب   والمصطلحات  المفاهيم  من  جملة  )الكتاب(  البحث  هذا  عنوان  يحوي 

تعريفها استئناسا بأسس المنهج العلمي المتبع في الدراسات التي يغلب عليها الطابع  

األكاديمي، وهذه المصطلحات هي: )المدخل، منهج، بحث، علمي، كتابة، رسالة،  

الك وغيرها  تصحيف..(  تصحيح،  تضمين،  نقل،  المصطلحات  اقتباس،  من  ثير 

)القرآن، السنة، المناهج البحثية الدينية(. ولنحاول اآلن شرحها وتوضيحها وتبيان  

 مكانتها في البناء الفكري للكتاب. وذلك عبر مطلبين، هما: 

 المصطلحات البحثية لغة واصطالحا. -المطلب األول – 1

 عالقة المسلمين بالبحث العلمي.  -المطلب الثاني  – 2

 المصطلحات البحثية لغة واصطالحا: -لب األولالمط – 1

ال يمكننا بأية حال من األحوال أن ننطلق لدراسة أي موضوع من الموضوعات  

العلمية إال  بتتبع خطواته المقررة، وما دمنا بصدد دراسة موضوع )المدخل الوجيز 

لمعرفة    إلى مناهج البحث العلمي وكيفية كتابة الرسائل العلمية( فنحن بحاجة  دقيقة

لما يعنيه مفهوم ومصطلح كل تلك المعاني من الناحيتين اللغوية واالصطالحية، ألن  

التعريف مهم في توضيح المراد والمقصود من الدراسة. وقبل الخوض في تفاصيل 

بحثنا نود التعريف بمفاهيمه ومصطلحاته ذات العالقة األساسية والوطيدة به لتتضح  

 . (21) مة لما نريد معالجته لنا التصورات الصحيحة السلي

 
م( في مقدمة  2021هــ  1442يذكر األستاذ الدكتور الداعية الشيخ محمد حسن هيتو )حي    (21)

كتابه القيم "الوجيز في أصــول التشــريع اإلســالمي" خالصــة محكمة عن أهمية ضــبط الحدود 

والمفاهيم وبناء التصــورات الصــحيحة بناًء ســليما في ذهن صــاحبها، فيقول: )) قبل الخوض 

في الكالم على مقدمات األصـول ومباحثه، يجب علينا أن نقف على حده وتعريفه، ألنه ال يمكن  
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رئيسين،   قسمين  إلى  تنقسم  المصطلحات  دالالت  أن  عليه  التأكيد  يجب  وما 

وثانيهما   إنسانية،  مصطلحات  فهي  العام،  اإلنساني  بالمشترك  يتعلق  أحدهما 

مصطلحات ذاتية أصيلة وغير دخيلة على منظومة الذات الروحية والعقلية والفكرية  

واأل  والثقافية  الصالة،  والعلمية  الزكاة،  )اإليمان،  الشرعية:  كالمصطلحات  دبية، 

الميراث، الرخصة، الفتوى، الطهر، الحول، الربا..(، ومن هنا نؤكد على أن ))..  

للمفاهيم دور محوري في عملية بناء الهوية، والمفاهيم انعكاس للجوهر الحضاري 

ال  كعناصر مترابطة ألمة ما، وهي تتضمن عناصر مختلفة ومتنوعة ال يمكن رؤيتها إ

تعكس تركيب الواقع وتطوره وتطور دراكه، وتؤثر يقينا في البنية المعرفية وفي 

السياق الفكري.. لذلك تبرز ضرورة رد المفهوم لمجمل البنيان المعرفي والثقافي 

والفكري الذي ينتمي له، وتقدير المصلحة في تبني مفهوم معين أو ربما رفضه((  
(22) . 

كائنات حية مثلها مثل أي كائن حي، تتمتع بنفس المواصفات  فالمصطلحات  

الحية المذخورة فيها. فهي تلد وتزداد في فراش ومحاضن مجتمعها، وتكبر وتنمو  

وتترعرع وتنضج وتثمر باستعمال أفراد المجتمع، ثم تنتشر وتهيمن على مجموع  

 الحياة المحلية الذاتية لألفراد والمجتمعات.  

 

لإلنـسان أن يخوض في أي علم من العلوم إال  بعد أن يتـصوره تـصورا ـصحيحا ـسليما، والطريق  

الصحيح، هو التعريف السليم، الذي يوضح المراد من المعرف ويشرحه..(( انظر:   إلى التصور

ــ  1442هيتو، محمد حسن )حي   م(، الوجيز في التشريع اإلسالمي، مؤسسة الرسالة 2021هـ

  .25م، ص 2006هـ 1427ناشرون، دمشق، الطبعة األولى، 

ــتاذي  ــاوي( في أس ــتاذ الدكتور أحمد محمود عيس ــهادتي )األس ــيخي الذي وهذه ش وش

م 1988أخذت عنه علم أصول الفقه بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة سنة  

لـسلة محاضـرات في أصـول الفقه لطلبة الدراـسات العليا  تاذا زائرا إليها لتقديم ـس عندما جاء أـس

مد حســـن وكنت واحدا منهم. واألســـتاذ الدكتور الشـــيخ العالمة واألصـــولي والفقيه النظار مح

ــ  1442)حي  هيتو الـشامي   وريث خالـصة المدرـسة الـشامية في علوم الـشريعة،    م(2021هــــ

عمل في الكويت بعد خروجه من بالد الشـام مدة تسـع عشـرة سـنة، وكان له الفضـل الكبير في  

تكوين البنـية اـلدينـية للفهم الصـــــحيح ألـهل الســــــنة والجـماـعة، وعلى ـيدـيه تخرج الكثير من 

ت التيارات المتشـددة على تشـويه سـمعته وطرده من الكويت، واسـتقر شـيخنا العلماء، ثم عمل

المحترم يحفظه هللا في ألمانيا يعلم ويربي أبناء الجالية المـسلمة هناك، واألمة اإلـسالمية أحوج  

إليه من أوربا كلها لتضـلعه في العلوم الـشرعية، وهذا ليعلم طلبة العلم في الجزائر فـساد منهج  

 متشددة وحقدها على كبار وخيرة وأنقى العلماء الذين ال يسيرون في ركاب الظلمة. التيارات ال

م(، المفاهيم مفاتيح الفهم ومرايا  2021هـ  1442سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل )حي    (22)

 ( موقع  عن  )حي  Islamonline.netالحضارة،  محمد  البنعيادي،  عن:  نقال  هـ  1442(. 

م2021 لالستغراب  فقه  نحو  رقم  م(،  األمة،  كتاب  وتاريخية،  نظرية  رجب  132قاربة   ،

     .33، ص  29هـ، السنة 1430
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و الضعف  تعرف  وكذلك وقد  أيضا،  واالنقراض  والموت  والتراجع  المرض 

الحضور القوي أو الضعيف أو الغياب المؤقت أو الكلي، وذلك كله متوقف على مدى  

استعمالها وتفضيلها على غيرها أو على مدى ومستوى تركها واإلعراض عنها،  

رف،  كمصطلحات )الرعية، الشورى، الخالفة، الفرد المسلم، المنافق، اإلرهاب، التط

التعايش..(، وقد تشهد عملية تزاحم وهجوم مصطلحي مع الوافد المصطلحي الجديد، 

فتصمد أمامه بقوة، أو تتراجع وتضمحل وتذوب تدريجيا، وتدخل في مرحلة التعايش  

أو التوأمة المصطلحية، فتصير كائنا دخيال مقبوال مجاورا للمصطلح األم، وقد تصير 

ال  الكثير من  الشرعية، فصارت وحلت مصطلحات  بديال كما حصل مع  مصطلحات 

ومصطلح   )المواطن(،  محل  المسلم(  )الفرد  ومصطلح  )الرعية(،  محل  )الشعب( 

محل   والدولة(  والحكومة  )السلطة  ومصطلح  )الشورى(،  محل  )الديمقراطية( 

)الخالفة(، وهكذا شأن ومصير الكثير من المصطلحات الغائبة من قاموس االستعمال  

للفرد المسلم بعد موجة الذل واالنكسار والتراجع الروحي والفكري اليومي للحياة و

 والعقدي والديني والثقافي. وهي المعاني واأللفاظ اآلتية: 

 مصطلح مدخل:   -أوال 

، أي بمعنى: ولج، وصار في (23)   تشير المادة اللغوية لجذر كلمة )َد، َخ، َل(

داخل المكان أو الكهف أو النفق أو الشيء أو العلم أو المراد.. كما يُطلق الدخول  

عهد  في  الوقت  ودخول  الوقت،  دخل  كقولنا  واألدبية،  المعنوية  األمور  على 

الزمنية   والمدة  الفترة  ودخول  القانونيين،  عهد  في  الحدود  ودخول  األصوليين، 

 ة.. المسموحة والمقرر

وهو مصطلح علمي صار يُطلق على عناوين المؤلفات والكتب العلمية، التي  

تنتظمها هيكلة العلوم والمنهجية الحديثة، حيث ينقسم أي علم من العلوم إلى ثالثة 

أجزاء رئيسة هي: )المدخل، النظرية، التطبيق(. ونحن اآلن في المدخل من بحوث  

 لبحوث العلمية. علم المناهج والمنهجية وكيفية إنجاز ا

وبعد أن تبينا مصطلح المدخل حري بنا أن ننتقل لتبيين مصطلح المنهج، فماذا 

 يعني لغة واصطالحا؟ 

 مصطلح المنهج:  -ثانيا  

 تعريف مصطلح المنهج لغة:  -1 – 2

 
هـ(، معجم قاموس  817انظر: الفيروز آبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت     (23)

 ، بتصرف، مادة )دخل(.  375، ص  3المحيط، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج  
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في معجم "تاج العروس من جواهر القاموس"    24تشير مادة ) َن . هـَ . َج(  

زيد   )نَهَج  ويقال:   ،) اعتمد  أََخذَ، َساَر،  ) َسلََك،  التالية:  والمترادفات  المعاني  إلى 

زيد   )استنهج  يقال:  و  فيه،  وشرع  وسار  واعتمده  وأخذه  سلكه  أي:  الطريق(، 

نْهُج( هو: الطريق  الطريق(، أي: )صار له َنْهًجا وطريقا واضحا وبي نا وظاهرا(، و )الَ 

الواضح والبي ن والمعلوم(، وفي   كاِلمْصباحِ، هو: )الطريق  الواضح، و )اِلمْنَهاُج( 

: )وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا  قوله تعالى 

عليه فاحكم بينهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا  

. وفي هذا الصدد يوضح الصحابي الجليل عبد  (48)المائدة:    ة ومنهاجا(منكم شرع

هللا بن عباس  رضي هللا عنه معنى: قوله تعالى: )شرعة ومنهاجا(، أي: سبيال  

أي: )لكل منكم جعلنا له الطريق  وسنة. فالمنهاج: هو السبيل والطريق الواضح.  

 البي ن الواضح(. 

الن بوية المطهرة في قوله عليه الصالة وقد ورد مصطلح المنهج في السنة 

والسالم: ))تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها، 

النبوة((  منهاج  تكون خالفة على  الراشدون رضوان هللا 25ثم  الخلفاء  ينهج  أي   ،

نته،  عليهم أجمعين من بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهجه ويسيرون على س

 ثم يأتي خلفاء أو ملوك أو حكام ال ينهجون منهاج السنة، أي: ال يسيرون وفقها..  

ومن خالل هذه المقاربة اللغوية نتبين أن المنهج هو السبيل والطريق الواضح 

المادية ليدل على األمور   اللفظية الشيئية  والموصل لهدف ما، ويخرج من داللته 

جدانية أيضا، ويُقصد به هنا الخطط، أو المبادىء،  المعنوية والعقلية والروحية والو

أو  الفكري  أو  الفلسفي  أو  العقدي  البعد  ذات  والتوجهات  والرؤى  المشاريع،  أو 

اإلصالحي أو التنظيمي أو السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي .. في سائر مجاالت  

 .  26 الحياة 

 حية هو:المنهج اصطالحا: والمنهج من الناحية االصطال  -2 – 2

 التعريف األول:  – 1

 
هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، دار  1205الحسيني الزبيدي، محمد المرتضى )ت    24

 ، بتصرف. 109، ص 2مكتبة الحياة، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج 

 .  17939مسند أحمد، أول مسند الكوفيين، حديث النعمان بن بشير، حديث رقم    25
انظر:  علي بن محمد بن علي..    لم يُشر الجرجاني في كتاب التعريفات لمصطلح المنهج،  26

هـ(، كتاب التعريفات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة  826الجرجاني )ت 

   م. 2005هـ 1426األولى، 
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الطريقة التي يتبعها العقل اإلنســـــاني في دراســـــته لموضـــــوع ما، من أجل 

ــل إلى ـقانون ـعام، أو ـمذـهب ـجامع، أو فن في ترتـيب األفـكار ترتيـبا دقيـقا،   التوصـــ

  .27بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة مجهولة، أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة  

 التعريف الثاني: – 2

رَعِة، أو العقيدة،  كم ا يُطلق مصـطلح "المنهج" على: الدين، أو النِحلِة أو الشـِ

أو اإليديولوجية، أو على المـشروع الـسياـسي أو الفكري أو التربوي أو اإلـصالحي، 

 ممن يستهوي الساسة والمفكرين والفالسفة..  

ن  فالمنهج جملة أو مجموعة منسـجمة ومقننة اجتماعيا أو دينيا أو تنظيميا م

ــائل التي يمكن من خاللها   ــوابط واآلليات واألهداف والوســ القيم والمبادىء والضــ

 الوصول إلى النتائج المسطرة والمرجوة. 

 التعريف الثالث: – 3

بيكون )فرانسيس  اإلنجليزي   العالم  - Francis Bacon  1561  -عرف 
م( المنهج بأنه: ))فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة أما من 1626

 . 28  أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين بها وأما من أجل البرهنة عليها(( 
 التعريف الرابع:  – 4

 
انظر: باشا، أحمد فؤاد، نحو نسق إسالمي لمناهج البحث العلمي، بحث ضمن كتاب جماعي:    27

تماعية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فرع القاهرة،  قضايا منهجية في العلوم اإلسالمية واالج 

.  وانظر أيضا: الطويل، توفيق، أسس الفلسفة، دار  68م، ص  1996هـ  1417الطبعة األولى،  

، نقال عن: تركي رابح، مناهج  141م، ص  1964النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،  

ا المؤسسة  النفس،  وعلم  التربية  علوم  في  األولى،  البحث  الطبعة  الجزائر،  للكتاب،  لوطنية 

 . 15م، ص  1984

قنديلجي، عامر إبراهيم، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية،    28
ان، األردن، الطبعة األولى،   ،  40و    39م، ص  2007دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عم 

 بتصرف.  
وللعلم وللحقيقة التاريخية الناصعة فقط،  فقد أخذ فرنسيس بيكون تعريفه عن العرب  
وبالذات عن أبي حامد الغزالي في كتابه المستصفى، وادعاه لنفسه، وصار عند الغرب هو أول  

. إذا درس هذا القسيس علوم العرب في األندلس وكان  من اكتشف المنهج العلمي التجريبي. 
يتقن اللغة العربية، ووجد كتاب المستصفى ألبي حامد الغزالي في مكتبة باريس وعليه تعليقات  

أراد  فرنسيس   ولما  منهجنا(،  في  لنا  يصلح  )وهذا  عبارة  عليها  مضاف  جوانبه  على  بيكون 
الدكتور المؤرخ الراحل عثمان الكعاك الحصول على النسخة في اليوم الموالي من المكتبة أنكرت  
الدكتور في   أخبر بذلك  مقتنياتها أصال، وقد  بين  الكتاب موجود من  المكتبة أن هذا  مسؤولة 

اريخي عام، وتوفي رحمه هللا على إثرها، وهذا ليعلم أبناء العربية واإلسالم  مؤتمر إسالمي وت
فضل الحضارة العربية اإلسالمية على الغرب الذي يسعى دائما لنكران هذه الحقيقة التاريخية  

اآلن.    الفكر    إلى  ملتقى  في  الفرية  هذه  كشف  الذي  التونسي  المؤرخ  الكعاك  عثمان  انظر: 
 م. 1978ة اإلسالمي بباتنة سن 
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ــ  1442عبد الناصــر جندلي حي )يرى فيما  م(  المنهج بأنه هو:  2021هـــــ

النا له، من أجل الوـصول إلى الحقيقة العلمية ـسواء كانت  ))وـسيلة لغاية من اـستعم

مجهولة أو معلومة، ويرتبط اختيار المنهج المتبع  بالدراســة بناء على اإلشــكالية  

 .29التي يتم تحديدها((  

 التعريف الخامس: – 5

الطريقــة أو األســـــلوب الـذي هو: ))  "بـأنـه  méthodeويُعرف "المنهج  

راســة مشــكلته والوصــول إلى حلول لها أو إلى بعض  ينتهجه العالم في بحثه أو د

 .  30النتائج..((

 التعريف السادس: – 6

ــة العلمـية، و   داـخل في اـلدراســـ أـنه هو: ))ذـلك التنظيم الفكري المـت ُف ـب ويُعره

 .31بمعنى أبسط هو الخطوات الفكرية التي يسلكها الباحث لحل مشكلة معينة((  

 التعريف السابع: – 7

بحثة   مشكلة  دراسة  في  الباحث  يتبعها  التي  الطريقة   ..(( هو:  والمنهج 

في   العقل  يثيرها  التي  واستفساراتها  فرضياتها  على  ولإلجابة  الحقيقة،  الكتشاف 

 .32البحث والتساؤل في تفاصيله..((  

فالمنهج هو: مجموعة قواعد عامة متطورة للوصول إلى الحقيقية في العلم. 
 دي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم.أي أنه الطريق المؤ

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تطبيق المناهج للبحث يهدف وباستمرار إلى توسيع  
العالم   في  الباحثين  قبل  االهتمام من  المجاالت  العلمية حول مختلف  المعرفة  آفاق 
ومن وقت آلخر وذلك ألسباب أهمها تطور الحياة اإلنسانية لبني البشر في النواحي  

 .  33القتصادية واالجتماعية والسياسية و التكنولوجية وغيره  ا
فهو إذن ذلك الطريق السوي والمستقيم الذي يسير فيه العقل سيرا مقصودا 
وفق خطوات معينة وقواعد عامة ومعلومة ومحددة سلفا، يعتمدها الباحث في تنظيم 

 
م(، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية،  2021هـ  1442جندلي، عبد الناصر )حي     29

 .  14، ص  0200ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،    الجزائر،
الفكر     30 العلمي في  البحث  مناهج  الفتاح محمد،  الرحمان، والعيسوي، عبد  العيسوي، عبد 

 .  13، ص 1997يث، دار الراتب الجامعية، بيروت، الطبعة األولى، اإلسالمي والفكر الحد
،  1988نجم، أحمد حافظ، وآخرون، دليل الباحث، دار المريخ، الرياض، الطبعة األولى،     31

 . 13ص 
م(، البحث العلمي، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،  2020هـ  1441شفيق، محمد )حي    32

 . ، بتصرف 86م، ص  1988دون طبعة، 
انظر: عبيدات محمد وآخرون، منهجية البحث العلمي: القواعد والمراحل والتطبيقات، دار     33

 .  35، ص  1999وائل للطباعة والنشر، عمان األردن، الطبعة األولى،  
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تصورات. أو  نظر  وجهات  أو  رؤى  أو  معلومات  أو  أفكار  من  لديه  أجل  ما  من   .
 الوصول إلى النتيجة المطلوبة. 

وانطالقا من هذا التعريف للمنهج على أنه: الطريق السوي المؤدي لمعرفة 
الحقيقة. ونتساءل هنا عن عالقة المسلمين بعالم المناهج؟ ومدى معرفتهم به؟ ومتى  

 بدأوا استخدامه؟    
 مصطلح البحث:  -ثالثا 
 تعريف البحث لغة:  - 1 – 3

اللغة أن المادة اللغوية لمفردة بحث لغة هي من فعل )َب. َح. َث(  تشير معاجم  
، والبحث هو طلبك للشيء في التراب. وفي اللغة يقال: )بحثه، يبحثه، بحثا(، و  34

)استبحثه( و )تبحثه(، وكثيرا ما يتعدى ألكثر من فعل بنفسه أو بواسطة حرف جر، 

ويستعمله المصنفون متعديا بحرف في، فيقولون: )بحث فيه(، والمشهور التعدية  

 بحرف عن، فيقال: بحث عنه. 

يس أن:  ويبحث  والبحث  َمنََع.  مثل  وبحث عنه  ويستخبر عنه،  أل عن شيء 

َث(   وتبحه ))ابتحث  والجوهري:  األزهري  قال  عنه.  استبحث  وكذلك  يسأل،  بحثا: 

العربي قوله: ))كباحثة عن حتفها   المثل  بمعنى واحد، أي: فتش عنه. وجاء في 

 . 35 بظلفها((، وذلك أن شاةً بحثت عن سكين في التراب بظلفها، ثم ذُبحْت به

والبحث عن أو في المعدن: يعني أنه بحث عنه فيه الذهب والفضة والنحاس. 

والبحث هي: الحية العظيمة ألنها تبحث في التراب. وُسميْت سورة )التوبة( بسورة 

 )البحوث( ألنها تبحث عن خفايا المنافقين والكشف عن أسرارهم. 

عل بحث: الكشف، وإزالة ومن خالل هذه المقاربة اللغوية نتبين أن من معاني ف

اللغوي   والمدلول  المعنى  فإن  وعليه  المبحوث.  األمر  حقيقة  عن  الغموض 

واالصطالحي هو: البحث عن حقيقة وسر الشيء أو األمر المبحوث وفق الطرق  

والكيفيات والصيغ واألطر المعرفية والعلمية والمنهجية المتعارف عليها. فما البحث 

 اصطالحا؟

 طالحا:البحث اص – 2 – 3

وفحصها،   وتطويرها  عنها،  والتنقيب  المعرفـة،  الكتشاف  ))محاولة  هو 

وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق، ثم عرضهاً عرضاً مكتمالً بذكاء وإدراك  لتسير  

 
هـ(، تاج العروس  1205الزبيدي الحسيني، محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى )ت    34

ال تاريخ، ج  من جواهر القاموس، دار مكتبة  ،  601، ص  1حياة، بيروت، دون طبعة، دون 
)بحث( مادة  الخيرية  بتصرف،  بالمطبعة  المطبوعة  األولى  الطبعة  . وهي نسخة مصورة عن 

 م. 1891هـ 1306المنشأة بجمالية مصر المحمية سنة 
 . ، بتصرف601، ص 1المصدر السابق نفسه، ج   35
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شامالً((   حياً  إسهاماً  فيه  وتسهم  العالمية،  الحضارة  ركب  الوسيلة  36في  فهو   .

فة بطريقة منتظمة وطريقة إليجاد  الوحيدة والمضمونة للوصول إلى تطوير المعر

حلول لمشكالت التغير االجتماعي في مختلف النواحي، لكي يسير المجتمع في سبيل  

 التقدم ويحقق ما يصبو إليه. 

إذاً البحث وسيلة وليس غاية بحد ذاته، وهو طريق وسبيل الكتشاف الحقيقة  
 الُمراد الوصول إليها. 

دراسة   في  المنظم  للتفكير  أسلوب  واالقتصادية وهو:  االجتماعية  الظواهر 
دراسة موضوعية بعيدة عن المؤثرات والميول الشخصية أو االتجاهات التي تمليها  
المصالح الذاتية. ذلك األسلوب الذي يعتمد على المالحظة العلمية والحقائق واألرقام 

 والبيانات.  
 مصطلح العلمي:  -رابعا
 تعريف العلمي لغة:  – 1 – 4

إدراك الشيء بحقيقته، وهو اليقين. وقد اشتقت كلمة "علم" من الفعل  يعني  
أو   المعرفة  عدم  ينفي  الذي  الشيء  على  الداللة  وهي  وعرف"،  "علم  بمعنى 

 "الجهل". 
ويعتبر العلم جزءا من المعرفة، التي هي أعم وأشمل؛ حيث أنها تشمل على 

 .37المعلومة العلمية وغير العلمية على حد سواء  
 تعريف العلمي اصطالحا: – 2 – 4

العلم هو: جملة الحقائق والوقائع والنظريات والمبادئ والقواعد التي تشرح 
: العلم هو جزء من المعرفة يتضمن  بعض الظواهر والعالقات القائمة بينها، أو أن 
الثابتة والمنسقة والمصنفة،   الحقائق والمبادئ والقوانين والنظريات والمعلومات 

اهج العلمية والموثوق بها لمعرفة واكتشاف الحقيقة بصورة قاطعة  والطرق والمن
 .38ويقينية  

الرصيد  كل  تشمل  المعرفة  أن  ذلك  العلم؛  من  وأوسع  أشمل  المعرفة  أن   إال  
الواسع والضخم من المعارف والعلوم والمعلومات والتجارب والتراكمات والخبرات  

باعتباره  -ت.. التي استطاع اإلنسان  والكيفيات والطرق والوسائل والتقنيات والفنيا 
أن يجمعها ويُقننها خالل وعبر   -كائنا ومخلوقا مفكرا يتمتع بالعقل والروح والتمييز

 .39التاريخ اإلنساني بحواسه وفكره وعقله وقلمه وروحه

 
مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية،    قنديلجي، عامر إبراهيم، البحث العلمي واستخدام   36

 . ، بتصرف 40ص 
ان، األردن،    37 انظر: المغربي، كامل محمد، أساليب البحث العلمي، الدار العلمية الدولية، عم 

 . 14م، ص 2002الطبعة األولى،  
واإلدارية.،  انظر: عوابدي، عمار، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية    38

 . 7..   4ص 
م( البحث العلمي تقنياته ومناهجه،  2021هـ  1442انظر: كافي، منصور بن فضيل )حي    39

 . 10م، ص 2008دار األبرار، األردن،  الطبعة األولى، 
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الجزئي  إدراك  هي  والمعرفة  والمركب،  الكلي  إدراك  هو  هو:  إذن  فالعلم 
رط فيه التنظيم والترتيب، بينما العلم فكر منظم. كما  والبسيط. والمعرفة فكر ال يشت

يُقال   ولذلك  التصورات،  في  تستعمل  والمعرفة  التصديقات،  في  يستعمل  العلم  أن 
 عرفت هللا، وال يقال علمته، كما أنه: 

والفرضيات    –  1 المبادىء  تتضمن  التي  اإلنسانية  المعارف  من  مجموعة 
 ات المكتشفة، فهو مادة.والحقائق والمفاهيم والقوانين والنظري

 العلم طريق للبحث والتفكير، فهو طريق ومنهج.  – 2
البحث    –  3 عبر  إليها  التوصل  تم  التي  والمعلومات،  للمعرفة  تنظيم  العلم 

والتفكير وفقا ألسس وقواعد البحث العلمي، وهو ما يؤكد على التكامل بين المادة  
 .40علمي(، فهو مادة وطريقة معا  )المادة العلمية المعرفية( والطريقة )البحث ال

 تعريف البحث العلمي اصطالحا:  – 3 – 4
المحاوالت   تلك  بأنه:  االصطالحي  المعنى  في  العلمي  بالبحث  فيقصد  وعليه 
الجادة والمقصودة والجهود المستمرة التي يبذلها العلماء من أجل اكتشاف المعرفة،  

دقيق قواعد  وفق  عرضها  وحسن  عنها  التنقيب  طريق  والتدليل  عن  البحث  في  ة 
والتحليل والنقد والتجريب والتقويم، من أجل الوصول إلى الحقيقة، وإيجاد الروابط 
والعالقات بين األشياء؛ ويتوقف نجاح البحث العلمي على جودته وانضباطه العلمي  

 . 41من ناحية، وعلى تأثيره اإليجابي وتحقيق النفع للفرد والمجتمع من ناحية ثانية  
العلمي هو إذن: عمل منظم مرتب منضبط يهدف إلى حل مشكلة معرفية فالبحث  

 .42باستقراء جميع مكوناتها التي يظن أنها أساس اإلشكال
فهو وسيلة للدراسة والبحث التي يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة  

 .43محددة من خالل التقصي الشامل والدقيق لجميع األدلة المتعلقة بتلك المشكلة  
إذن: استخدام كافة الوسائل العلمية المتاحة من أفكار وأدوات ووسائل    فهو

المبحوث   المجهول  لمعرفة  المنضبط  العلمي  المنهج  قواعد  وفق  وأساليب  وطرق 
 عنه. 

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تعريف منهج البحث العلمي على أن ه: هو السبيل  
الباحث مستندا على   يتبعه  الذي  أو األسلوب  المنهج  العلمية  أو  القواعد واألسس 

 
انظر: الدغيمي، محمد راكان، أساليب البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية، مكتبة    40

ان، األردن، ال .. وعطوي، جودت عزت، البحث  33م، ص  1997طبعة األولى،  الرسالة، عم 
ان، األردن، الطبعة األولى،   . 15م، ص 2007العلمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم 

العالم   41 رابطة  اإلسالم،  في  وضوابطه  العلمي  البحث  منهجية  صابر،  المنعم  عبد  حلمي، 
وملحم، محمد سامي،    . 109ص  هـ،    1418، سنة  183، العدد  16اإلسالمي، مكة، السنة  

ان، دون طبعة،   مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عم 
 .. 44م، ص  2001

الدار  انظر:    42 الفرقان،  منشورات  الشرعية،  العلوم  في  البحث  أبجديات  فريد،  األنصاري، 
 . 24م، ص 1997البيضاء، الطبعة األولى، 

بي، كامل محمد، أساليب البحث العلمي، الدار العلمية الدولية، األردن، الطبعة  انظر: المغر  43
 . 18م، ص 2002األولى، 
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السليمة والبي نة بهدف تقصي جملة من الحقائق الغائبة في مختلف فروع وجزئيات  
 وميادين المعرفة النظرية أو التطبيقية. 

 مميزاته وخصائصه:  - 4 – 4
 الفرق بين العلم والمعرفة:  -أ – 4 – 4

من العلم،  تعني المعرفة اإلحاطة الشاملة والواسعة بالشيء، وهي أوسع أفقا  
وعادة ما تطلق على المعارف اإلنسانية واالجتماعية، فيما يُطلق العلم على الحقائق  
المادية التجريبية الدقيقة والمنضبطة بالقواعد والمنهج العلمي، والمعرفة عموما  
تُطلق على المعارف العلمية وغير العلمية اإلنسانية واالجتماعية، فهي أقرب إلى  

 . 44الع الثقافة وسعة االط
 وتخضع المعرفة عموما إلى أربعة طرق بحثية، هي:  

 الطريق الحسي التجريبي. - 1
 الطريق العقلي الفلسفي.  - 2
 الطريق الشرعي النقلي.   - 3
 الطريق اإلشراقي الشهودي. - 4
 45  تعريف العلم: -ب  – 5 – 4

 وللعلم تعريفان؛ تعريف سكوني، وتعريف ديناميكي حركي.
المبادئ  من  المتوافر  الكم  هو  العلم  أن  إلى  يشير  للعلم  السكوني  فالتعريف 

 والقوانين والنظريات. 
أما التعريف الديناميكي للعلم، فيرك ز على الحركة ويشير إلى أن العلم نشاط 
وجهد متواصل ليس له نهاية، فهو مجموعة من الحلقات المترابطة تمثل كل منها  

 عالم المعرفة.  أساسا النطالقة الحقة في
يت ضح من ذلك بأن العلم نشاط يهدف إلى زيادة قدرة اإلنسان على التحكم في 
بين   يجمع  فهو  مناشطها،  اختالف  على  االجتماعية  للبيئة  أفضل  وفهم  الطبيعة 
بالبحث   إليها  التوصل  تم  التي  المعرفة  في  يتمثل  فالسكون  والحركة.  السكون 

االنطالقة   هي  والحركة  تمكن  واالستكشاف،  وظيفية  آفاق  إلى  المعرفة  هذه  من 
 .46اإلنسان من زيادة قبضته وسيطرته على بيئته 
بالموضوعيـة   العلمي  المنهج  التحيز   objectivityويمتاز  عـن  والبعـد 

الشخصي. ومن خصائصه أنه يجمع بين أسلوبي االستقراء واالستنباط )االستنتاج(،  
 قة. أي بين الفكر والمالحظة للوصول الى الحقي 

 الفرق بين منهج البحث العلمي ومنهجية البحث العلمي:  -ج – 4 – 4

ثمة من يرى أن مفهوم منهجية البحث العلمي أوسع وأوعب من مفهوم البحث  

العلمي، فيرون أن منهجية البحث العلمي هي: ))فن التنظيم الصحيح لسلسلة من  

 
 . 42انظر: عطوي، جودت عزت، البحث العلمي، ص  44
 . 34و  33انظر: قنديلجي، عامر، البحث العلمي، ص  45
الكوي   46 الفالح،  مكتبة  العلمي،  البحث  في  مقدمة  وآخرون،  علي،  الطبعة  انظر: عسكر،  ت، 

 ، بتصرف. 33م، ص1998الثانية، 
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أو من أجل البرهنة على    األفكار العديدة إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا

 . 47حقيقة ال يعرفها اآلخرون((  

فمفهوم البحث العلمي، يهتم بمتن البحث، فيما يرون أن منهجية البحث تهتم 

بالمتن والهامش والشكل، فهي بالتالي أوعب وأوسع من البحث العلمي، وهذا مجرد 

 . 48تفريق منهجي ال غير 

ذي يبين كيفية قيام الباحث ببحثه،  فالمنهجية على هذا األساس هي: العلم ال

حسب الطريقة المسلوكة ووفق الخطة الموضوعة من بداية البحث إلى نهايته مع  

 .49سائر مشموالتها التقنية والفنية والمنهجية الشكلية والمضمونية  

 مصطلح التصنيف:  -خامسا

ة )َص،  تشير معاجم اللغة وكتب التعريفات إلى أن المادة اللغوية لكلمة أو مفرد

 (50) َن، َف( إلى المعاني التالية: 

 الصنف والتصنيف لغة:  – 1 – 5

الِصْنُف أو الَصْنُف بالكسر والفتح: النوع أو الضرب، وجمعها أصناف   –  1

 وصنوف.

وأصله في كالم العرب هو: الشجرة تنبت األوراق، فيقال: َصنَفَْت الشجرة،   –  2

 هـ(: 85قال )عبد هللا بن قيس الرقيات ت أي: أخرجت أوراقها، وفي هذا الصدد 

 . (51) َسْقيا ِلُحْلوان ذي الُكروم وما ** َصنهفَت من تينه ومن عنبه 

 
م(، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، دار الشروق، جدة، الطبعة  2019زيان، محمد عمر )ت    47

 . 48م، ص 1993الرابعة، 
عبيدات،  و  . 48م(، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، ص  2019زيان، محمد عمر )ت  انظر:    48

. ولوشن، حسين  5محمد، وآخرون، منهجية البحث العلمي: القواعد و المراحل والتطبيقات، ص  
م(، ديناميكية العالقة بين المشرف والطالب كمطلب استراتيجي لضمان  2021هـ  1442)حي  

إنجاز بحث علمي ناجح، ضمن أعمال ندوة عالقة المشرف بالطالب الباحث، جامعة األمير عبد  
 .  76م، ص 2008/ 19/11للعلوم اإلسالمية، قسنطينة،  القادر

النمر،  انظر:    49 دار  القانونية،  العلوم  في  العلمي  البحث  منهجية  عبد هللا،  عبود  العسكري، 
   ، بتصرف. 10م، ص 2004دمشق، الطبعة الثانية، 

هـ(، معجم قاموس  817انظر: الفيروز آبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت     (50)

، بتصرف، مادة  164و  163، ص  3المحيط، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون طبعة وتاريخ، ج  

 . 330، ص 12)صنف(. والزبيدي الحسيني، محمد المرتضى، تاج العروس، ج 

هـ(، تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف  85قيات )ت  انظر: ديوان عبد هللا بن قيس الر   (51)

. والبيت من القصيدة الثالثة وبها  13م، ص  2009نجم، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى،  
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الفراهيدي ت    -  3 أحمد  )الخليل بن  قال  الشيء،  الطائفة من  هـ(:  180هو 

 الصنف من األشياء الطائفة من كل شيء، وجمعه أصناف. 

الِصْنُف هو: تمييز األشياء عن بعضها البعض، وجمعها في مصنف واحد   –  4

مميز عن ما سبقه وما يلحقه، وصنهَف األمر تصنيفا، أي: أدرك بعضه دون بعض  
(52) . 

ومن خالل هذه المقاربة اللغوية نتبين أن الصنف والتصنيف هو جمع المتآلف 

مصطلح التصنيف، أي: تصنيف    وضمه مع بعضه، وتمييزه عن غيره. ومن هنا جاء

 الكتب. ومنه قولهم للمؤلف: الُمَصنُِف.  

 التصنيف اصطالحا: – 2 – 5

التصنيف هو: التأليف، وإن كان التصنيف أعم من التأليف، ألنه يجعل الشيء  

أصنافا، وقيل: العكس، ألن المؤلف يجمع المصنَف، والمصنُِف يجمع المَصنََف. فيما  

األ إيقاع  هو:  التمييز   التأليف  مع  الكالم  بين  جمع  (53)لفة  فالتصنيف  وعليه:   .

 مبتكرات عقله وفكره وأفكار غيره. 

فهو: تقسيم األشياء أو المعاني أو األفكار..، وترتيبها وفق نظام خاص، وعلى  

أساس ونظم وترتيب معين، بحيث يبدو ترابطها وصالتها معا من خالل ما تحمله  

 من معاني دقيقة ومعبرة. 

صنيف والتأليف مصطلحان عربيان جاءا من مصادر المصنفين والمؤلفين  والت

القدماء، الذين بدأوا حركة التأليف في القرون الهجرية األولى، واشتهرا كمصطلح  

 دال على الكتاب، فيقال: الُمصنف أو المَؤلُف. 

 مصطلح التأليف: -سادسا

 التأليف لغة:  – 1 – 6

 

)إلى والي مصر عبد   البيت ستة، وهو من قصيدة عنوانها  بيتا، ورقم هذا  خمس وعشرون 

 هـ(، ومطلعها: 85-27العزيز بن مروان 

 من َطَربِِه *** َوْميِِله في الهوى وفي َِلِعبِه. لم يْصُح هذا الفؤاد 

.  199، ص  9م(، لسان العرب، ج  1311هـ  711انظر: ابن منظور، محمد بن علي )ت    (52)

هـ( في كتابه )التوقيف على مهمات  1031وهو ما ذكره العالمة )المناوي محمد عبد الرؤوف ت  

   التعريف(.

هـ(، كشف الظنون عن  1067القسطنطيني )ت    انظر: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا  (53)

 .  35، ص 1مختلف األسامي والفنون، ج 
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 .  (54) بينها أو بينهما، وأوقع فيهما األُلفة ألهَف األشياء واألمور، أي: جمع 

 التأليف اصطالحا:  – 2 – 6

قال الجرجاني في )كتاب التعريفات(: ))جعل األشياء الكثيرة بحيث يصير يُطلق  

عليها اسم الواحد، مع نسبة بعضها لبعض تأخرت أو تقدمت، وعليه يكون التأليف  

 . (55) أعم من الترتيب(( 

هما وجهان لعملة واحدة، وهما: تلك الجهود المبذولة    فالتصنيف أو التأليف

للموضوع   والمناسبة  المواتية  العلمية  المادة  لجمع  والفكرية  والمنطقية  العقلية 

المبحوث والمدروس، وما يتبعه من عمليات كلية وجزئية من: تقسيم وترتيب وضبط  

هجي وبحثي وتأخير وتقديم وحذف وإضافة وربط وتحليل واستنتاج.. وفق نظام من 

 منظم ومضبوط، مما يؤدي إلى ميالد بحث علمي ممنهج بنتائجه.   

 مصطلح كتابة الرسائل العلمية:   -سابعا

وتقديم  والمصطلحات،  والمعاني  المفاهيم  هذه  تناول  هذه  عن  عدلنا  وقد 

المتعارف   والبدهيات  المسلمات  حكم  في  لكونها  واالصطالحية  اللغوية  تعريفاتها 

َر وفق عليها بين أهل ال َن وحر  صناعة، فإن قلت: كتابة ُعرفت من فعل كتب ودو 

 القواعد والضوابط المتعارف عليها وفق كل فن من الفنون الكتابية. 

وإن قلت: رسالة علمية ُعرَف بين أهل الصناعة ما المقصود بالرسال العلمية،  
أو ما تُسمى اليوم في األدبيات العلمية والمنهجية بـ )المذكرة(، وهي أربعة أنواع  
)الليسانس، أو البكالوريوس، الماستر، الماجستير، الدكتوراه(، وأُخرَج من دائرتها  

وسوعة، المقال، ورقة البحث المقدمة للمؤتمر أو  )الكتاب، المؤلف، التصنيف، الم
الفنون   لتلك  ألن  الفلسفي(،  أو  األدبي  أو  الدعوي  أو  الثقافي  أو  العلمي  الملتقى 

 . (56) طرائقها ومناهجها التي تُكتب بها 
أما سائر مصطلحات الكتاب كـ )االقتباس، النقل الحرفي، التضمين، التصحيح،  

 في فصل كيفية كتابة الرسائل العلمية.  التصحيف..(، فقد آثرنا عرضها
 مصطلح القرآن لغة واصطالحا:  – ثامنا 

 مصطلح القرآن لغة:  – 1 – 8

 
هـ(، معجم قاموس  817انظر: الفيروز آبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت     (54)

 ، بتصرف، مادة )ألف(. 118، ص 3المحيط، ج 

)ت    (55) الجرجاني  علي..  بن  محمد  بن  دا826علي  التعريفات،  كتاب  للطباعة  هـ(،  الفكر  ر 

   ، بتصرف. 55م، ص 2005هـ 1426والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى،  

مـ(، إعداد البحث العلمي، دار  2021هـ  1442لمزيد من التوسع انظر: عناية، غازي )حي    (56)

 ، بتصرف.  26.. 20م، ص 2005هـ 1426الشهاب، باتنة، الطبعة األولى، 
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القرآن لغة: مصدر، كقولنا: غفران و رجحان وكفران.. قال تعالى: )إن علينا  

. إال  أن هذا المصدر قد  (57) (  17جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه( )القيامة:  

اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، فصار علما له، واشتهر  

 .(58) به 

لبعضه الشيء  )قرْيُت وهو من ضم  أو  الحوض(،  في  الماء  )قرأت  فيقال:   ،

الماء في الحوض(، أي: جمعته وألفته وقريته. فهو يُطلق على الحروف والكلمات  

والمعاني واآليات المجموعة في ذلك الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى هللا عليه  

 .(59) وسلم 

 مصطلح قرآن اصطالحا: – 2 – 8

)محمد الدكتور  األستاذ  حي    يعرف  هيتو  القرآن 2021هـ  1442حسن  م( 

بقوله: )) هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم، المنقول إلينا  

 .(60)بالتواتر، المتُحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة(( 

على   المنزل  ))هو  بقوله:  القرآن  التعريفات  كتاب  في  الجرجاني  ف  يُعر ِ كما 

 ،  (61) حف المنقول عنه نقال متواترا بال شبهة.(( الرسول المكتوب في المصا

ويُضيف قائال في إعطاء تعريف آخر للقرآن بقوله: ))والقرآن عند أهل الحق،  

. فهو على هذا األساس تعريف (62)هو العلم اللدني اإلجمالي الجامع للحقائق كلها((  

ألهل الباطن من الصوفية حيث يعتبرون أن للقرآن معنى ظاهر وباطن، وال يعتدون 

ص بالعامة، فيما يذهبون إلى أن معناه الباطن بالتفسير والمعنى الظاهر، ويعدونه خا

 هو المقصود معرفته منه.

 
م(، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي،  2021هـ  1442انظر: هيتو، محمد حسن )حي     (57)

 . 99م، ص 2006هـ 1427مؤسسة ناشرون، بيروت، الطبعة األولى،  

 . 99انظر: هيتو، محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص   (58)

انظر: الجزائري، محمد بن عبد الكريم، توجيهات القرآن العظيم، مطبعة المعالي للطباعة    (59)

 . 11و   10م، ص  2013هـ  1434والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 

 . 99، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص هيتو، محمد حسن   (60)

هـ(، كتاب التعريفات، دار الفكر للطباعة  816الحسيني الجرجاني، علي بن محمد )ت      (61)

 ، بتصرف.  123م، ص 2005هـ 1426والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى،  

 . 123الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  (62)
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والوحي،  الكتاب،  فهو:  اسما،  خمسين  من  أكثر  له  أن  إلى  بعضهم  وذهب 

البالغ..   البرهان،  الفاروق،  المبين،  الحق،  المصحف،  الهدى،  البيان،  الفرقان، 

 . (63) واشتهر بلفظين هما: )القرآن( و )الكتاب( 

هر تعريف له هو: ))هو اللفظ العربي، المنزل على محمد صلى هللا غير أن أش

المبدوء   المصاحف،  في  المكتوب  بتالوته،  والمتعبد  والتذكر،  للتدبر  وسلم  عليه 

 . (64) بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس، والمنقول إلينا بالتواتر(( 

 مصطلح السنة لغة واصطالحا:  –تاسعا 

 غة: تعريف السنة ل – 1 – 9

الطريقة، قال هللا تعالى: )قد  إلى أن عبارة )سنة( تعني:  اللغة  تشير معاجم 

)آل   المكذبين(  كان عاقبة  كيف  فانظروا  األرض  في  فسيروا  قبلكم سنن  خلت من 

 .(65) ( 137عمران: 

كما تُطلق على عبارة السيرة، الطريقة المحمودة أو المذمومة، ومنها قوله  

سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل    عليه الصالة والسالم: ))من

بها إلى يوم القيامة، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل  

 .(67) ،(66) بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا(( 

اللغة: الطريقة   التعريفات عن السنة: ))السنة في  يقول الجرجاني في كتابه 

 . (68) مرضية كانت أو غير مرضية، وهي العادة..((  المتبعة،

 تعريف السنة اصطالحا: – 2 – 9

حي   هيتو  حسن  )محمد  الدكتور  األستاذ  السنة  2021هـ  1442يعرف  م( 

بقوله: )) هي ما صدر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.. 

حاد.. وهي المصدر الثاني من بغض النظر على وصولها إلينا بطريق التواتر أو اآل

كافر   بها  العمل  وجاحد  باإلجماع،  الكريم  القرآن  بعد  اإلسالمي  التشريع  مصادر 

 
 ، بتصرف.16..  14بد الكريم، توجيهات القرآن العظيم، ص  انظر: الجزائري، محمد بن ع  (63)

 ، بتصرف. 16الجزائري، محمد بن عبد الكريم، توجيهات القرآن العظيم، ص  (64)

 . 263انظر: هيتو، محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص   (65)

ه الترمذي  . وأخرج 1017أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه برقم     (66)

 . 2675في سننه الجامعة عن جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه برقم  

 . 263هيتو، محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص  (67)

 ، بتصرف. 88الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  (68)
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يطع   تعالى: )ومن  لقوله  أبضا، ألنه جاحد ألمر هللا ومعرض عنه.  األمة  بإجماع 

 .(69) (..((  80الرسول فقد أطاع هللا( )النساء: 

))..السنة في الشريعة: هي الطريقة المسلوكة  كما يُعرفها اصطالحا فيقول:  

في الدين من خير افتراض وجوب. فالسنة: ما واظب النبي صلى هللا عليه وسلم  

عليها، مع الترك أحيانا، فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العادة فسنن الهدى،  

إقامتها يكون  ما  الهدى  فسنة  الزوائد.  فسنن  العادة  سبيل  على  كانت  تكميال    وإن 

للدين، وهي التي تتعلق بتركها كراهة إساءة. وسنة الزوائد، هي: التي أخذها هدى،  

قيامه  في  النبي  كسيرة  إساءة،  وال  كراهة  بتركها  يتعلق  وال  إقامتها حسنة،  أي: 

وقعوده ولباسه وأكله. وهي مشترك بين ما صدر عن النبي صلى هللا عليه سولم  

ن ما واظب النبي صلى هللا عليه وسلم عليه بال  من قول، أو فعل، أو تقرير، وبي

 .(70)  وجوب((

عندنا   واستوت  والتعريفات  والمصطلحات  والمعاني  المفاهيم  تبينا  أن  وبعد 
الصور، دونه أن نستوفي كل التعريفات والمصطلحات الواردة في البحث حقها هنا،  
االقتباس،   بالواسطة،  النقل  الحرفي،  )النقل  كمصطلحات:  لحينها  أرجأناها  وإنما 

ق عبر هذا المطلب لنتبين عالقة  التضمين، التصحيح، التصحيف..(، وغيرها.. ننطل
 المسلمين بالبحث العلمي وبمناهجه. 

 عالقة المسلمين بعلم المناهج والمنهجية:  -المطلب الثاني  – 2

والكمون   والسكون  والفساد  التخلف  مشكلة  من  اليوم  اإلسالم  أمة  تعاني 

الحضاري، كما تتحرج بشدة من معضلة اللحاق بالركب العلمي العالمي المتفوق،  

األفكار والعلوم واألشياء والموجودات   ُويوقع ويكدس في عالم  يُبدع  انطلق  الذي 

القوة  وروح  الحقيقية،  والنهضة  التغيير  روح  عن  ذاهال  واألشخاص..  والمتاع 

مهتدٍّ   مستقبل  لضمان  وحضاريا،  وعقليا  روحيا  منه  المطلوبة  السوية  والتجديد 

عقل المادي التكديسي خالل القرون وقد استطاع ال.  (71)وراشد لإلنسانية جمعاء..  

والموارد  الطاقات  الطاغية على مجموع  الماضية من هيمنته  الثالثة  االستعمارية 

البشرية العالمية، بناء منظومة مدنية وحضارية شيئية تعتمد التكديس والتفوق في 

واعتماد  تقرير  على  والعشرين  الواحد  القرن  مطلع  مع  ُمفضيا  فقط،  العوالم  تلك 

يره المادية والشيئية في توجيه وحكم سائر شؤون المجتمعات اإلنسانية، بحيث  معاي

 
 ، بتصرف. 264و  263هيتو، محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي، ص  (69)

 ، بتصرف. 88الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  (70)

العربي إشكاليات وآليات    (71) الوطن  العلمي في  البحث  توفيق، وآخرون،  قمر، عصام  انظر: 

األولى،   الطبعة  القاهرة،  الحديث،  الجامعي  المكتب  الكتاب  م،  2008المواجهة،  ضمن  بحث 

الجماعي لعصام توفيق قمر وعزة جالل مصطفى، البحث العلمي في الجامعات العربية اإلشكاليات  

 . 57..  8وسيناريو المواجهة، ص 
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صار من العسير على العقل المسلم والوجدان المؤمن أن يتلمس الطريق الصحيح  

للتغيير الراشد بمعزل عن الهدي الرباني والنبوي ممثال في )الكتاب والسنة(، وفهوم  

وخيار  عنهم،  هللا  رضي  الصحابة  جيل  جيل    وعمل  وسبيل  وتطبيقات  ممارسات 

 التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. 

التي  والرسالية  الدينية  والمسؤولية  األخالقية  المعضلة  هذه  من  وانطالقا 

يواجهها العالم اإلسالمي من جهة، ومن حالة التيه والضياع والعََمِه التي آل إليها  

ثانية، صار من الالزم والحتم على العقل  العقل المادي التكديسي المهيمن من جهة  

المسلم االستئناس واإلصغاء إلشعاعات التفكير السوي، النابع من روح ومعاني آي  

لمجموع   والسليم  الصحيح  التوجيه  وقوانين  قواعد  حوت  التي  الكريم،  القرآن 

 اإلنسانية في سائر شؤون حياتها الرشيدة آنيا ومستقبليا. 

ولكي ينطلق العقل المسلم من إسار االرتهان لهيمنة الراهن المتغطرس عليه  

أن يترسم سبيل الحيارى المهتدين، الذين رسم هللا لنا صورتهم الجميلة البديعة في 

اآلي الكريم، وحدثنا عنهم وهم يبحثون عن اكتشاف أم الحقائق، وهي معرفة هللا  

ةَ   مؤلفات وال كتب وال مكتبات وال مفكرين وال  سبحانه وتعالى، في زمن لم تكن ثَمه

أنبياء.. فجالوا بعقولهم وبصائرهم وأرواحهم في الكون بحثا عن الحقيقية الكبرى،  

وهي معرفة هللا سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم األنموذج اإلبراهيمي )نسبة إلى نبي 

ذا هو السبيل  هللا إبراهيم عليه الصالة والسالم( الحاضر بقوة في اآلي الحكيم. وه

الوحيد الذي ينأى بالعقل المسلم عن الضالل واالنحراف، ألنه بالتفكير والفهم السديد  

لمعاني القرآن لن يبعد العقل المسلم الراشد عن طريق الهداية وهو يتلمس روح  

الحضارية  والنهضة  التغيير  سؤال  عن  اإلجابة  عين  في  للدخول  القرآني  النص 

باتباعنا لليهود والنصارى   -وافتقدها الغرب التائه قبلنا –ا  المنشودة، التي افتقدناه 

والوثنيين الذين نهانا هللا سبحانه وتعالى عن عدم اتباعهم في العديد من المواضع  

 من اآلي الحكيم..  

فقد عرف المسلمون البحث العلمي منذ نزول القرآن الكريم، ثم برزت بشكل  
 .(72)ي الشريف واضح مع بداية التصنيف في الحديث النبو

االعتقادية   المسائل  قبل  العملية  المسائل  في  جليا  العلمي  البحث  بدأ  وقد 
والنظرية؛ ذلك ما يت ضح فيما أنجزه علماء أصول الفقه؛ فوضعت قواعد االستدالل 

هـ( في  205-150واالستقراء، وتبلورت على يد اإلمام )محمد بن إدريس الشافعي  
األصولي  )الرسالة(؛ إذ قام فيه المنهج االستداللي    القرن الثاني الهجري في كتابه 

   على قاعدتين:
 قاعدة العل ية: أي أن لكل معلول عل ة.  - 1
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قاعدة االطراد: أي أن العلة الواحدة إذا وجدت وفق ظروف متشابهة لزم منها   -  2
 .73المعلول نفسه لمختلف الحوادث في كل زمان ومكان وحال  

  - م1873-1806لتان أقام عليهما )جون استوارت مل  وهاتان القاعدتان هما ال
John Stuart Mill  م قواعد منهجه االستقرائي وحاز قصب السبق  1873( سنة

 .74القديم  -بزعمه –في ذلك، متغاضيا عن سبق اإلمام الشافعي لهذا االكتشاف 
في  التجريبي  المنهج  انتهاجهم  في  للمسلمين  والريادة  السبق  كان  وكذلك 
الغرب   أهل  من  شاهد  شهد  حتى  التجربية،  والعلمية  والطبيعية  الحسية  القضايا 

سارتون   أعظم George Sarton  -م 1956-1884)جورج  إن    ..(( فقال:   )
إلسالمية، كما أن النتائج العلمية لمدة أربعة قرون إنما كانت صادرة عن العبقرية ا

العلم   لغة  في  إنما نمت  األربعة،  القرون  الممتازة مدة هذه  العلمية  األبحاث  معظم 
العربية.((   اللغة  العلمي من خالل 75الكبرى حينئذ وهي  السبق  لهذا  . وسنعرض 

 الفروع اآلتية. 
 األنموذج اإلبراهيمي والمنهج التجريبي:  -الفرع األول - 1

َح األن نَُشر ِ موذج اإلبراهيمي السوي عل نا نستنبط منه سبل وكيفيات  ولنا أن 

وصيغ السؤال الصحيح عن منهج التغيير القويم والسوي، الذي مارسه بالبحث عن  

األمة المسلمة أسبق األمم في التعرف على علم المناهج  ربه ومعبوده الحقيقي. ألن  

ال من  الكثير  الكريم  القرآن  حوى  فقد  منها،  التجريبية  المنهجية  والسيما  تحليالت 

إلهه   البحث عن  في  والسالم  الصالة  عليه  إبراهيم  رحلة سيدنا  في  ولعل  البحتة، 

الحقيقي ما يجعلنا نتوسم كيفية تطبيقه للمنهج التجريبي بكامل جزئياته، بدًء من  

العرضية   وليست  المقصودة  والبحثية  والمنهجية  العلمية  المالحظات  مالحظة 

لة فرض الفرضيات، وطرح التساؤالت عن الفرضيات  والسطحية العابرة، ثم مرح

الجزئيات   فتتبع  اإلشكاالت  عليها، وعرض  واالبتدائية  الجزئية  االختبارات  وتقديم 

باالستقراء والتجريب والبرهنة المنطقية الواعية، ثم تجميع اإلجابات والخالصات  

إلى النتيجة    الجزئية الصحيحة والخاطئة، وفرزها واستبعاد الفاسدة منها، للوصول

 .76النهائية، كقانون جامع ضابط للمسألة  

 
اإلسالمية، دار األوزاعي، بيروت، الطبعة  الدسوقي، محمد، منهج البحث في العلوم  انظر:    73

م( وآخرون،  2021هـ  1442.. وبن عبيد، فؤاد )حي  218م، ص  1981هـ  1401األولى،  
األولى،   الطبعة  القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  هـ  1437منهجية 

 ، بتصرف. 49.. 47م، ص  2016
العلوم اإلنسانية، دار الكتب لعلمية، بيروت، الطبعة  حلمي، مصطفى، مناهج البحث في  انظر:    74

 ، بتصرف. 49م، ص 2005هـ 1426األولى، 
، نقال عن:  26حلمي، عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم، ص   75

العلوم اإلسالمية، دار  2021هـ  1442بن عبيد، فؤاد )حي   م( وآخرون، منهجية البحث في 
، بتصرف. وعناية، غازي،  48م، ص  2016هـ  1437، القاهرة، الطبعة األولى،  الكتاب الحديث

 . 131. 98و  97منهجية البحث عند المسلمين، ص 
حلمي، مصطفى، مناهج البحث في العلوم اإلنسانية، دار الكتب لعلمية، بيروت، الطبعة  انظر:    76

 ، بتصرف. 51..  49م، ص  2005هـ 1426األولى، 
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وقد أخذ الغرب عن المسلمين أبجديات المنهج التجريبي، وها هو نص قرآني  

 [ تعالى:  قوله  في  جاء  وقد  المسألة  تناول  في  السبق  لحقيقة  نُِري كاشف  ِلَك 
َوَكذََٰ

ا َجنه َعلَْيِه اللهْيُل   )75ِمَن اْلُموقِنِيَن )  إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوِليَُكونَ  فَلَمه

ا أَفََل قَاَل اَل أُِحبُّ اآْلفِِلينَ  ذَا َرب ِي ۖ فَلَمه
ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا   )76 (َرأَىَٰ َكْوَكبًا ۖ قَاَل َهَٰ فَلَمه

ا أَفََل قَاَل لَئِن لهْم يَْهِدنِي َرب ِي أَلَ  ذَا َرب ِي ۖ فَلَمه
ال ِينَ قَاَل َهَٰ ا   )77 (ُكونَنه ِمَن اْلقَْوِم الضه فَلَمه

أَكْ  ذَا  َهَٰ َرب ِي  ذَا 
َهَٰ قَاَل  بَاِزَغةً  الشهْمَس  ا  َرأَى  مه م ِ بَِريٌء  إِن ِي  قَْوِم  يَا  قَاَل  أَفَلَْت  ا  فَلَمه بَُر ۖ 

ْهُت َوْجِهَي لِ  )78 (تُْشِرُكونَ  لهِذي فََطَر السهَماَواِت َواأْلَْرَض َحنِيفًا ۖ َوَما أَنَا ِمَن  إِن ِي َوجه

 [.  )79(اْلُمْشِرِكينَ 

والسالم   الصالة  عليه  إبراهيم  سيدنا  به  قام  لما  هللا-والمحلل  من    - بتوفيق 

المنهج التجريبي بحذافيره وبخطواته الخمس الدقيقة،  مؤشرات ومكونات وعناصر  

 عبر مساحة زمنية كافية الستخراج القاعدة الكلية، وتمثلت في: 

ِلَك نُِري  ]الخطوة األولى في المشاهدات والرؤى ووضع المالحظات    -  1
َوَكذََٰ

 [.   )75اْلُموقِنِيَن )إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوِليَُكوَن ِمَن 

ذَا َرب ِي ۖ  ]ثم بدأ يفرض الفرضيات    -  2
ا َجنه َعلَْيِه اللهْيُل َرأَىَٰ َكْوَكبًا ۖ قَاَل َهَٰ فَلَمه

ا أَفََل قَاَل اَل أُِحبُّ اآْلفِِلينَ   [.   )76 (فَلَمه

ثم قام بعملية اإلجابات التقريبية على الفروض والمالحظات المطروحة   -  3

قَ ] ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا  أَلَُكونَنه ِمَن  فَلَمه أَفََل قَاَل لَئِن لهْم يَْهِدنِي َرب ِي  ا  ذَا َرب ِي ۖ فَلَمه
اَل َهَٰ

ال ِينَ   [.  )77(اْلقَْوِم الضه

يات  ثم قام بعملية االستقراء عبر تجميع المالحظات على ضوابط الجزئ  -   4

ا رَ  ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا[، ]فَلَمه ذَا َرب ِي [، ]فَلَمه
ا َجنه َعلَْيِه اللهْيُل َرأَىَٰ َكْوَكبًا ۖ قَاَل َهَٰ أَى ]فَلَمه

ا َرأَى الشهْمَس بَاِزَغةً[.    الشهْمَس بَاِزَغةً فَلَمه

الكبرى والمطلقة  ثم خرج بالنتيجة النهائية، الممثلة في قاعدة التوحيد    -  5

اْلُمْشِرِكينَ ] ِمَن  أَنَا  َوَما  َحنِيفًا ۖ  َواأْلَْرَض  السهَماَواِت  فََطَر  ِللهِذي  َوْجِهَي  ْهُت  َوجه  إِن ِي 

)79(  .] 

وسؤال التغيير الحقيقي ينطلق من التأكد من حقيقة وكنه المعبود الصحيح،   

فإذا عرفه الواحد منا انطلق للبحث عن تحقيق وجوده الرشيد والرسالي الذي ُوجد 

من أجله في هذه الحياة. ولسيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم الكثير من المواقف 

ال في سورة البحثية  وتعالى  تبارك  المولى  أخبرنا  كما  الحقيقة،  تحري  في  صائبة 

( عن نبيه إبراهيم عليه الصالة والسالم في حواره مع قومه بعد  72.. 51األنبياء )

أن حطم أصنامهم، وبكهتَُهم بالحوار المثمر والنافع، وبالتساؤالت العلمية والمنطقية  

هللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم أفٍّ لكم    والمنهجية المقنعة )قال أفتعبدون من دون 

 (.  66ولما تعبدون من دون هللا أفال تعقلون( )األنبياء: 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
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األولى في   المرتبة  اإلبراهيمي في  األنموذج  الكريم  القرآن  فقد صنف  ولذلك 

والمنطقية   والمنهجية  العلمية  التساؤالت  كيفيات طرح  وفي  الحقيقية،  البحث عن 

لحقيقة. وجعل المدرسة اإلبراهيمية هي القدوة الواجب اقتفاء  للبحث عن المعرفة وا

أثرها، فقال: )وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصالة  

 (.         72وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين( )األنبياء: 

سؤاال وأبدأه  وقياسا على المنهج اإلبراهيمي القرآني السديد فعندما أسأل نفسي  

البحثي  والمنهجي  العلمي  التساؤل  بعملية  أقوم  أني  ذلك  يعني  )كيف؟(،  بصيغة 

الُمفضي للبحث عن الحقيقة، وأني مارست حيثيات ومجريات الفعل العلمي الواعي  

الكبير في حياتي، وهو الذي يميزني عن سائر المخلوقات والموجودات، وهو السؤال  

وإليه سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم سائال ربه  المركزي الذي انطلق منه وبه 

في أعقد وأشكل وأغمض مسألة من مسائل الحياة، وهي اإلحياء واإلماتة، محتارا  

في كنهها الغامض، وباحثا عن التفسير الحقيقي لها، وذلك عندما أخبرنا المولى  

أحرج وأغمض    تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه الصالة والسالم وهو يسأله في

حياض علمي ومعرفي قائمٍّ إلى اليوم، قائال له: ))وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف 

تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير  

فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزًءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن هللا  

 (.  259:عزيز حكيم(( )البقرة

وقد سبق طرح هذه اإلشكالية البحثية الكبيرة في السياق القرآني من قبل سيدنا  

المنطقية   المفاهيم  بعض  تناولت  األولى:  مسألتان،  والسالم  الصالة  عليه  إبراهيم 

والمغالطة   كالِحجاج  والجريء،  والصادق  والشجاع  الفعال  الواعي  للعقل  الالزمة 

لى: ))ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه والبيان والتبكيت، في قوله تعا

هللا الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم 

فإن هللا يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وهللا ال 

 (.  257يهدي القوم الظالمين(( )البقرة:

مسألة لغز اإلحياء واإلماتة أيضا، وقد أخبرنا المولى    والمسألة الثانية هي:

تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: ))أو كالذي مره على قرية وهي خاوية على عروشها 

قال أنى يحي هذه هللا بعد موتها فأماته هللا مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت  

مك وشرابك لم يتسنه وانظر  يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعا

إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما  

 (.  258تبين له قال أعلم أن هللا على كل شيء قدير(( )البقرة: 

إذن فالسؤال بأداة البحث )كيف؟( تعني البحث عن الحقيقة المطلقة وليست  

ومعرفة الصواب من الخطإ، وإخضاع المسألة المراد  النسبية القابلة لألخذ والرد،  

بحثها إلى وسيلة التجريب، وآلية التقريب واالختبار والتأكد والتقييم والتقويم، بهدف  
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الوصول إلى النتيجة الحقيقية والصحيحة المطلوبة.  وهو ما سنعمق به طرحنا حول 

)كيف؟(: )وأصحاب  تساؤل مركزي مفاده ما ورد في قوله تعالى عن أداة التساؤل  

(،  42مدين وُكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير( )األنبياء:  

فكيف القرآنية هنا، أداة تصوير لمشاهد عاقبة مصارع األمم البائدة التي حقت عليها  

كلمته وعقابه سبحانه وتعالى، فضال عن ما خفي لكيف؟ من مشاهد وحقائق وصور 

ان نكير(، تجعل العقل والخيال يهيم في الفضاء الفسيح باحثا  فظيعة وراءها )كيف ك

نكير(، غير  كان  )فكيف  تعالى  قوله  وراء  المختفية  والمشاهد  التفاصيل  بقية  عن 

 المقدرة أو المحصية، )علم أن لن تحصوه(. 

وانطالقا من تلك الحقائق القرآنية في عوالم التساؤالت المنطقية البحثية يجوز  

علينا أن نسأل في الصغيرة والكبيرة، في الخاصة والعامة، في الذاتية  لنا بل الواجب  

عن   بحثا  ونحوها  والبشرية،  والكيان  والجماعة  الفرد  في شؤون  والموضوعية، 

الحقيقة، وهي األسئلة الواجب طرحها دوما عند كل مشروع أو خطوة حياتية: هل   

ما سأقوم به جائز من  أنا عندما أبدأ هذا المشروع على صواب أم على خطإ؟ هل  

الناحية الشرعية أم مخالف؟ وغيرها من األسئلة القرآنية، التي تجعل عقل وروح 

ووجدان الفرد المسلم يقظةً وحيةً وواعية عن وفي ولكل خطوة يخطوها في هذه  

 الحياة.. 

ولو تعمق الفرد المسلم وسما بطموحه وتفكيره وتساءل عن واقع ومستقبل  

التائهة   بينه وبين  اإلنسانية  قائال  الطاغية  اإللكترونية  والغطرسة  الهيمنة  في ظل 

المستقبل   اليوم نحو  المتمدن في عالم األشياء والشهوات  العالم  نفسه: هل يسير 

خلف ضالله  الالهثة  بالبشرية  يسير  أين  وإلى  يسير؟  وبَِم  يسير؟  وكيف  الرشيد؟ 

 الوعي والفقه الرشيد.وتيهه؟ وغيرها من األسئلة الواجب طرحها الكتساب لحظات  

وحتما سيجد األجوبة والحقيقة والطريق فيما رسمه وصوره وعرضه القرآن 

وما   ضابطة..  وقواعد  ومعالم  ومواعظ  وقصص  وحكم  وأمثال  خطوط  من  الكريم 

الحضارة  ترجمته  وآليات رشيدة.. وما  النبوية من مناهج ووسائل  السنة  رسمته 

وتار عطاءاتها  عبر  اإلسالمية  األخالقية العربية  نتاجاتها  وعبر  الناصع،  يخها 

من   الصالح  والخلف  السلف  تركه  وما  الرائدة..  والحضارية  والعمرانية  والقيمية 

غير   هندسية  حضارية  ثالثية  في  صائبة،  ورؤى  وتحليالت  وقراءات  تفسيرات 

فتتقاطع   وتوجيهها،  واستغاللها  استثمارها  أحسنا  لو  البشرية  تاريخ  في  مسبوقة 

ي )الكتاب، السنة(، مع دائرة التراث اإلسالمي المتميز، مع دائرة االجتهاد  دائرة الوح

لتصنع مدنية سائرة   راشدة،  هادية  أبدع صورة حضارية  في  المعاصرة  والتجديد 

 على هدى من هللا ورضوان.   

 مقومات التفكير الموضوعي في اإلسالم: -الفرع الثاني - 2
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جال مناهج البحث العلمي فإننا نود هنا  وبعد أن تبي ن لنا سبق المسلمين في م

أن نقدم معالم التفكير الموضوعي والعلمي في اإلسالم، وقبل هذا وذاك نود إثبات  

هذه الحقيقة فـ ))العلم والفلسفة ليس كما يظن البعض وجهين لعملة واحدة، ألن 

كما  العلم في حقيقته قياسي وموضوعي، أما الفلسفة فإنها ذاتية تُنسب ألصحابها،  

يُنسب الناس آلبائهم، فنقول: فلسفة سقراط وأفالطون وهيجل، وال نستطيع أن نقول  

علم فالن وفالن وفالن. والتاريخ في حقيقته علم يتدثر بدثار الفلسفة، ويقترب منها  

حين تُفلسف أحداث التاريخ، ولكن للبحث التاريخي في حقيقة األمر فلسفته الخاصة  

لتاريخ مفاصله ثانية، ويعود إلى الحياة جسدا من غير  به، والتي بموجبها يحرك ا

روح بعد أن عاش األحداث روحا مجردة عن الجسد. ومع أن العرب يُعدون من أقدم  

َن أحداث التاريخ، ونسب حوادثه، وفس ر معالمه، وبرغم ما تزخر به المنطقة   من دوه

لعربية لم تتجاوز تاريخ  العربية من آثار حضارية هامة، إال  أن الدراسات التاريخية ا 

الكتابات   أقدم  أن  ومع  الحقيقي.  مقتله  وفيها  التاريخ،  هذا  أزمة  وتلك  األفراد، 

اإلنسانية قد نشأت في أحضان أمتنا العظيمة، إال  أن الدراسات العلمية العربية لم  

 .  77تتجاوز التدوين دون الغوص في أعماق تلك الحضارات العظيمة..((  

هذه الرؤية العلمية والمنهجية درءاً للخلط والتداخل الحاصل اليوم وقد أوردنا  

بين العلم والفلسفة، والسيما في العلوم التي لها عالقة بينهما، وهنا نذهب لنتساءل  

عن مقومات التفكير الموضوعي في اإلسالم، فما هي هذه المقومات واألركان في 

 اإلسالم؟ 

ي في اإلسالم من خالل النتائج التي يمكن استخالص أركان التفكير الموضوع

البنا حي  الرحمن محمد  )فؤاد عبد  المتميز  والباحث  الدكتور  األستاذ  إليها  توصل 

اإلسالم(،  78م(  2021هـ  1442 في  الموضوعي  )التفكير  القيم  كتابه  من خالل   ،

 وهي: 

التمحور حول األفكار والقيم ال األشخاص، وتقديسهم إلى مستوى األوثان    –  1

 صنام وعبادة واتباع بعض الرجال من العلماء وذم اآلخرين وتركهم. واأل

العدل واالعتدال والتوازن واالنسجام في حالتي الحب والكره واالتفاق    –  2

 واالختالف.

 
  - م(، الحضارات األولى األصول واألساطير، غلين دانيال 2021هـ  4421المري، سيف )حي    77

Daniel Guilyn  27، ترجمة: سعيد الغانمي، دار الصدى، دبي، الطبعة األولى، كتاب رقم  ،
 .  5و   4م، ص 2009أغسطس أوت 

م(، التفكير الموضوعي في اإلسالم،  2021هـ  1442البنا، فؤاد عبد الرحمن محمد )حي    78
هـ، ص  1341، السنة الثالثون، الطبعة األولى، جمادى األولى  137، قطر، كتاب رقم كتاب األمة

 . 218، بتصرف. والدسوقي، محمد، منهج البحث في العلوم اإلسالمية، ص 210..  207
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عدم احتكار الحقيقة واالدعاء بفردانية ملكيتها، ونفيها عن اآلخر مهما   – 3

 .        79كان 

 ب االختالف مع الذات واآلخر.اعتقاد واتقان وممارسة آدا – 4

 اعتقاد واتقان فقه االعتذار والتأسف.  – 5

تشجيع مبدأ االعتراف بمحدودية االطالع والثقافة والجهل بالكثير من   –  6

 الحقائق والمعارف. 

 اإلحساس بالمسؤولية الفردية ونقد الذات ولمها.  – 7

 اآلخرين.احترام التخصصات واالستفادة من خبرات  – 8

 
، وهي مسألة غير منضبطة وغير دقيقة،  إن مسألة الحياد المطلق في األبحاث العلمية نسبية  79

حث تخلصا تاما من مرجعياته وخلفياته العقدية والفكرية والثقافية  الستحالة تجرد وتخلص البا
وقلمه   وعقله  ووجدانه  نفسه  حاول ضبط  والتربوية.. ومهما  واالجتماعية  واللغوية  والدينية 
بالحياد المطلق فهو ال يستطيع إلى ذلك سبيال، وإنما هي محاوالت منهجية ووجدانية وعقلية  

الباحث االنضباط بها قد ر اإلمكان، وتؤكد الدراسات المنهجية التي قامت على دراسة  يحاول 
الباحثين أنفسهم وأدواتهم ووسائلهم ونتائجهم أيضا أثناء إجرائهم البحوث، بينت أن المرجعية  
والخلفية لها دور كبير في النظرة إلى المسألة البحثية المطروحة. ولعلني أنقل مثال تقدم به أحد  

اعم الحياد في البحث العلمي إذ قال: )).. إن "الغرب" المتعجرف  الباحثين العرب ليكشف مز 
وتقاليده   وثقافته  بخصوصياته  لآلخر  يعترف  أن  يريد  ال  واقتصاديا،  وثقافيا  وفكريا  سياسيا 
وعاداته، وأصبح يحتكر تفسير كل شيء من الظواهر االجتماعية إلى النفسية إلى الدينية إلى  

المثال األول: حينما تتحدث وأنت تحرك يديك فهذا من عالمات    -  1ة:  الثقافية وإليك األمثلة التالي
سكسوني" تعد حركة اليد عالمة  -الحماس في بالدنا، ولكن في بالدهم "في العالم الغربي األنجلو

على الفظاظة، وتدل على أصل المتحدث "اإلثني الطبقي" المتدني. فحركة اليد بالنسبة لنا هي  
الرغبة في التواصل مع اآلخر يواكبه إحساس بأن اللغة ال تعبر بما  تعبير عن إحساس عميق ب

فيه الكفاية عن مكنون ما في الصدور، أما هناك فهي حضارة تعاقدية مادية وضعية، ما ال يعبر  
عنه من خالل الكلمات الواضحة الدقيقة يجب أن يطويه النسيان..((، كما قد م مثاال آخر عن  

لمي عن دراسة قام بها مجموعة من العلماء األمريكيين ومجموعة  خرفة واستحالة الحياد الع
من العلماء اليابانيين حول سلوك القردة، حيث قس م األمريكيون القرود إلى مجموعات متساوية  
العدد تقريبا، ثم قاموا بدراستها دون مراعاة لدرجة قرابتها لبعضها وتواشجها االجتماعي.. ألن  

على عالم األرقام واإلحصاءات والحرية الشخصية والفردية.. وبدأوا  خلفيتهم ومرجعيتهم تقوم 
في تسجيل حركاتها ومراكمة المعلومات الفردية مقارنة بين قرد وآخر، غير معيرين للجانب  
االجتماعي دوره في الدراسة، ألنهم أفراد مفككون اجتماعيا وال يربطهم رابط عائلي، ويقدسون  

دة فعله فقط، وقدموا نتائج دراستهم على مجموع القردة فردا  الفرد فقط ويحسبون سلوكه ور
فردا.. بينما قسم العلماء اليابانيين القردة حسب األسر والعائالت، وأعطوا لكل عائلة اسما ولكل  
قرد اسما، وبدأوا بتسجيل مالحظاتهم على سلوك القرد ضمن األسرة ومجموع األسر، ووصلوا  

ومرجعياتهم االجتماعية التي تؤمن بأهمية الجماعة في حياة  إلى نتائج مبهرة حسب خلفيتهم  
الفرد وأن سلوك القردة هو فعل حضاري منسجم اجتماعيا.   انظر: البنعيادي، محمد، نحو فقه  

 . 108و   107و   106لالستغراب، مرجع سابق،  ص 
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 النسبية ال المطلقية، وعدم التعميم.  – 9

تقديس أخالق وثقافة )وهللا أعلى وأعلم( )هذه رؤيتي ومقاربتي(، ورفع   -10

هـ(: )رأيي خطأ يحتمل الصواب،  206-150راية اإلمام )محمد بن إدريس الشافعي  

ما   وتكشف  أخرى ستظهر  مقاربات  )ثمة  و  الخطأ(،  يحتمل  غيري صواب  ورأي 

  عنه..(، وهكذا..عجزتُ 

وهو من أولى المبادئ الواجب على المثقف المسلم العمل بها والتحلي بها في 

 سائر أبحاثه ودراساته ومؤلفاته وكتبه، بل حتى في عملية تحصيل معارفه.

التجريبي  المنهج  اكتشاف  العلمي في  السبق  المعرفي لمسألة  التأصيل  وهذا 

وأصول وأطر الفكر اإلسالمي )اإلطار العقدي،   تدفعنا إلى محاولة التعرف على أركان

 الفقهي، األخالقي، المنهجي( في الفرع اآلتي.

 أطر الفكر اإلسالمي:   -الفرع الثالث  – 3

يحكم الفكر اإلسالمي أطر أربعة كبرى تميزه عن غيره من العلميات الفكرية  

والتشرب  األخرى، وتعصمه من كل أشكال الزلل، يفترض بالمفكر المسلم التشبع  

 بها، وهذه األطر األربعة هي: 

 اإلطار العقدي:   -أوال 

 ويتكون اإلطار العقدي من العناصر األساسية التالية: 

 وحدة المصدر واألصل والخلق والمنطلق.  - 1

 وحدة الخالق.  - 2

 وحدة الغاية والمصير. - 3

 وحدة الحقيقة ومطلقيتها المقدسة: )القرآن، السنة(.  - 4

سننية الكون والوجود واآلفاق واألنفس والسنن المحكومة بنواميس هللا   -  5

 وقانونه الكوني المنسجم والمتسق. 

 اإلطار األخالقي:  -ثانيا  

 ويتكون اإلطار األخالقي من العناصر األساسية التالية: 

الصدق واألمانة واإلخالص والوفاء واالستقامة والكرم والغيرة والصبر   -  1

 والشجاعة.. 

 االلتزام الكلي بأخالقيات اإلسالم في سائر مناحي الحياة. - 2

 اإلطار الشرعي:   -ثالثا  
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 ويتكون اإلطار الشرعي من العناصر األساسية التالية:  

 العلم بمقاصد الشريعة )أصولها ، وفروعها(. - 1

 العلم بأصول الشريعة والعقيدة من أصول الدين وفروعه.  - 2

 عية )فقه الواقع(. العلم والخبرة الواق - 3

 اإلطار المنهجي:  -رابعا 

 ويتكون اإلطار المنهجي من العناصر األساسية التالية: 

 العلم بمناهج البحث العلمي.  - 1

التمكن من قواعد البحث والدراسة والتحليل في سائر المعارف والعلوم    -   2

 .   (80) والفنون 

وهو ما تنعته المدرسة الفكرية اإلسالمية بمسمى )نظرية المعرفة اإلسالمية(  

 المؤسسة على التوحدي المطلق. 

 والنتيجة:  
 ماذا سيقول الغرب عن المنهج العلمي في اإلسالم؟ 

الغرب يجد  لن  للمنهج    إذن  واختراعه  إبداعه  يدعي  أو  يقوله  أو  يضيفه  ما 

العلمي بعد هذه اإلطالالت العلمية والمنهجية القرآنية السريعة، بعد أن ادعى هذا 

والمنهج   الشك  صاحب  هو  أنه  عديدة  قرون  منذ  لنفسه  االستعماري  الغرب 

- Francis Bacon  1561  -)الديكارتي( والمنهج العلمي لـ )فرانسيس بيكون

الرؤية  1626 من  تنطلق  واستعمارية  عنصرية  افتراءات  مجرد  إنها  بل  م(.. 

العنصرية والعقيدة الشوفينية االستكبارية التي ُجبل عليها العقل المسيحي واليهودي  

 . 81والوثني، الذي يُنكر أي شيء جميل للمسلمين أو لعقيدتهم  

 
انظر: مجموعة من المؤلفين، إسالمية المعرفة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن،    (80)

.. وما بعدها. وانظر أيضا: عيساوي، أحمد محمود، ومجموعة من المؤلفين،  12م، ص  1986

األولى،   الطبعة  القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  هـ  1437منهجية 

هـ(، مدخل إلى مناهج البحث  1442م  2021حي    - 1957اوي، أحمد محمود ) م. وعيس2016

األولى،   الطبعة  القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  أحمد  2018هـ  1439الدعوي،  م. وعيساوي، 

هـ(، المدخل الوجيز إلى قضايا الفكر اإلسالمي، دار الكتاب  1442م  2021حي    - 1957محمود )

 . 50و   49م، ص 2019هـ 1440الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 

.  66..  61انظر: حلمي، مصطفى، مناهج البحث في العلوم اإلنسانية، مرجع سابق، ص    81
دار  و واإللكترونية،  التقليدية  المعلومات  مصادر  واستخدام  العلمي  البحث  عامر،  قنديلجي، 

ان، الطبعة األولى،   . 39و  36م، ص 2007اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عم 
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العلمي المختلفة في الدعوة ونتساءل هنا: هل يمكن االستفادة من مناهج البحث  

وهل يمكننا اعتبارها مناهج صالحة للعمل الدعوي؟ وكيف سنستفيد من    اإلسالمية؟

المناهج الوصفية والتوثيقية والتحليلية واالستنباطية في الدعوة؟ وكيف سنستفيد  

من مناهج البحث الميداني وقياس األثر في الدعوة اإلسالمية؟ وكيف نستفيد من  

إللكترونية العولمية االتصالية في الدعوة؟ وغيرها من األسئلة العلمية  الفتوحات ا

تلك   تعريفية وتوضيحية عن  لنا عندما نستعرض لمحات  التي ستتبين  والمنهجية 

المناهج في المبحث الثالث، وكيفيات االستفادة منها في بناء خطاب ديني ودعوي 

 قوي وعميق وهادف ومؤثر أيضا.

 

 

 المبحث الثالث 

 ية البحث العلمي ومكانته أهم

الباحث   وخصال  العلمي  البحث  ومكانة  أهمية  الثالث  المبحث  في  نتناول 

 التكوينية واألخالقية.. وذلك عبر المطالب التالية:

 أهمية البحث العلمي.  -المطلب األول – 1

 مميزات وخصائص البحث العلمي.  -المطلب الثاني  – 2

 ومنهج الوصول إليها. المعرفة العلمية  - المطلب الثالث – 3

 خصال الباحث العلمية.  - المطلب الرابع – 4

 أهمية البحث العلمي:  -المطلب األول – 1

قيمة أي معرفة تكمن في مدى الحاجة إليها واالستفادة منها، كما تكمن أيضا 

الذي على ضوئه ستتحدد  بين مكوناتها،  الوظيفي واألدائي  المنهجي  التفريق  في 

المسألة  وظيفته   هذه  وسنتناول  المعقدة،  البحثية  العملية  إجراءات  في  ومهمته 

 الشائكة من خالل الفروع اآلتية: 

 أهمية البحث العلمي:  -الفرع األول – 1

يمكن اختصار أهمية ومكانة ودور وهدف البحث العلمي في حياة المجتمعات  
 82المتحضرة في العناصر اآلتية:  

 
الطبعة  انظر:    82 دمشق،  القلم،  دار  اإلسالمية،  الدراسات  في  البحث  منهج  فاروق،  حمادة، 

. وكافي،  49..    40. وقنديلجي، عامر، البحث العلمي، ص  41و    40م، ص  2000األولى،  
وحسان، هشام، منهجية البحث  .  30منصور بن فضيل، البحث العلمي تقنياته ومناهجه، ص  

 .. وما بعدها.  22وال تاريخ، ص   العلمي، دون دار وال مدينة 
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والحديثة    –  1 الجديدة  والمعارف  بالعلوم  وتزويده  اإلنساني  العقل  تغذية 
 االكتشاف.
 ضمان ديمومة االستمرارية الحضارية للنهضة البشرية.  – 2
التنم  –  3 البشرية في حالة  الرفاهية  وضع  الدائمة وبالتالي ضمان حياة  ية 
 للبشرية. 
 إيجاد الحلول واإلجابات المقنعة لسائر مشكالت ومعضالت البشرية.  – 4
والكيانية    –  5 واألممية  والجمعية  الفردية  والعلوم  المعارف  وتنمية  تغذية 

 لإلرادات والجماعات والمجتمعات. 
وِحذْ   –  6 إتقان  على  البشري  الجنس  أفراد  المهارات تدريب  من  الكثير  ِق 

والكفاءات واآلليات.. والسيما كيفية استخدام قواعد ومناهج البحث العلمي، والتعود  
على أدبيات الممارسة العلمية والمنهجية الموضوعية في معالجة القضايا واإلجابة  

 على المشكالت بحيادية وموضوعية مطلقة وتامة.
الحو  –  7 في  العلمي  البحث  تقاليد  والتحاور إرساء  والتثاقف  والنقاش  ار 

والجدال والتعاطي مع اآلراء واألفكار والرؤى .. ومن ثمه تقييمها وتقويمها والحكم  
 عليها.  
تعويد العقل البشري على التمرين المستمر للرفع من كفاءة قواه العقلية   – 8

 .83التي كرمه هللا بها على سائر المخلوقات  
م الكثير  للباحثين  تتبدى  لبحوثهم  وقد  إجرائهم  أثناء  واألهداف  األهميات  ن 

 المستقبلية فتنضاف إلى جملتها بحكم التراكم العلمي والبحثي اإلنساني.  
وبعد أن تبينا أهمية وأهداف وغايات البحث العلمي في هذا الفرع ننتقل إلى 
تبيين مسألة منهجية أو منهاجية مهمة لها عالقة بفرز الوظائف في هذا المجال  

ثي الدقيق، وهي مسألة التفريق بين المنهج والمنهجية، وهو ما سنعالجه في البح
 الفرع الموالي. 

 أهمية وأهداف المنهجية في البحث العلمي:   -الفرع الثاني -2
تبي نا آنفا أن منهج البحث العلمي يهتم بمتن البحث، وبنصب باألساس على 

موازنة والمقارنة واالستدالل مناهج التفكير والوصف والعرض والتحليل والنقد وال
والتقويم والتقييم واالستنباط واالستنتاج.. وأن منهجية البحث العلمي تهتم بالجانب  
الشكلي باألساس، أي: تعتني بسائر العمليات المظهرية والشكلية للبحث، من نقل  
واقتباس وتضمين وإحالة وتهميش وأمانة وتوثيق وفهرسة.. وغيرها من سائر  

المنهجية الشكلية، وهي مهمة للباحث وأساسية في البحث، وذلك لجملة  العلميات  
 84من المنافع والفوائد التي تعود على البحث والباحث، ولعل أهمها:  

 
( و )جوزيف  Roger Wimmer  -)روجر ويمر   لفهم هذه المسألة والتوسع فيها انظر:  83

(، مدخل إلى مناهج البحث اإلعالمي، ترجمة: صالح أبو  Joseph Dominique  -دومينيك
 . 46..  35م، ص 2013إصبع وفاروق منصور، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

األكاديمية،    84 الدراسات  في  وضرورتها  المنهجية  أهمية  األمين،  محمد  رقية،  بن  انظر: 
 .. وما بعدها، بتصرف.    3م، ص 2007محاضرات مرقونة لطلبة جامعة الجزائر، 
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أنها وسيلة وأداة تفهمٍّ وتفكير وترتيب وتنظيم وعمل وتطبيق، والتمسك    – 1

ممارسة البحث بشكل  بها وممارستها يُكسب الباحث قدرة ومهارة على التمهر في  

مريح وسهل، فتعمل على تنمية مهاراته وقدراته حيال أي نوع من البحوث التي  

 يجريها.

في   –  2 الوقوع  من  الباحث  تقي  إبداعي،  وتسيير  وتخطيط  تنظيم  وسيلة 

 الهفوات واألخطاء..   

وتحديد   –  3 ومسبباتها  خصائصها  ومعرفة  الظواهر  وتفسير  لفهم  وسيلة 

 تحقيقا للفهم األعمق لتلك الظواهر.عالقتها ببعضها  

إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجه اإلنسان وتعترض طريق   –  4

 تقدمه ونموه.

مستقبلية    –  5 استنتاجات  إلى  والوصول  التنبؤ  مرحلة  إلى  الوصول  العمل 

 متوقعة. 

التحكم والسيطرة وضبط الظواهر في الوقت المناسب لمنع حدوثها أو   –  6

 يل من مخاطرها. التقل

وهكذا نتبين الفرق البي ن بين المنهج الذي يهتم يمتن البحث، والمنهجية التي  

أهداف   تناول  إلى  ننتقل  ومنه  الهامش.  أو  المتن  في  سواء  وفنياته  بشكله  تعنى 

 التأليف والتصنيف العلمي في الفرع الموالي. 

 أهداف التأليف والتصنيف العلمي:  -الفرع الثالث  – 3

أبحاثهم   في  والكتاب  والباحثين  المؤلفين  ومقاصد  وأهداف  أغراض  تتباين 

العلمية، وذلك عائد الختالف أهدافهم وغاياتهم، وثمة الكثير من المصنفين القدامى  

-479الذين تصدوا لشرح هذه المسألة كـ )القاضي عياض بن موسى اليحصبي  

، )عبد الرحمن  85  ييد السماع(هـ( وكتابه )اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتق445

، و )علي بن محمد بن 86هـ( في كتابه الشهير )المقدمة(  808-732بن خلدون  

ت   األندلسي  المنطق(256حزم  لحد  )التقريب  كتابه  في  كـ  87  هـ(  وغيرهما   ،

م( و)بدر الدين بن  1573هـ  981)العلموي، عبد الباسط بن موسى بن محمد ت  
 

هـ(، اإللماع إلى معرفة أصول  544-479انظر: اليحصبي، القاضي عياض بن موسى، )    85
القاهرة، الطبعة األولى، دون تاريخ.  والمكتبة العتيقة،  الرواية وتقييد السماع، دار التراث،  

 م.  1978هـ 1398تونس، الطبعة األولى، 
م(، المقدمة، دار الفكر، بيروت، دون طبعة،  1408-1332انظر: ابن خلدون، عبد الرحمن )  86

 .  582..581م، ص  2007
لتقريب لحد المنطق،  هـ(، رسائل ابن حزم األندلسي، ا456انظر: ابن حزم، علي بن محمد )ت    87

تحقيق الدكتور: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة األولى،  
. نقال: فاروق حمادة، منهج البحث في الدراسات اإلسالمية، دار القلم،  103، ص  4م، ج  1983

 .  33..   30م، ص 2000هـ 1421دمشق، الطبعة األولى، 



60 
 

  )تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم(هـ( في كتابه  733-639جماعة  

المقرئين  833، و )ابن الجزري محمد بن محمد ت  88 القيم )منجد  هـ( في كتابه 

هـ( في 676ومرشد الطالبين(، و )النووي محي  الدين يحي بن شرف الدين ت  

ي هـ( ف543كتابه )المجموع شرح المهذب(، و )ابن العربي أبو بكر بن عبد هللا ت  

كتابه )عارضة اإلحوذي بشرح صحيح الترمذي(، و )عبد الكريم السمعاني( وكتابه  

واالستمالء( اإلمالء  أدب  والمعاصرين..   89  )كتاب  المحدثين  الكثير من  وكذلك   ..

أمثال السيد أحمد الهاشمي، صاحب سلسلة )جواهر اللغة، وجواهر األدب، والمفرد  

حد حسن الشيخ( وكتابه )صناعة الكتابة عند  ، و )عبد الوا90العلم في رسم القلم(  

األثير( بن  الدين  أولي  91  ضياء  )تحفة  وكتابه  الصايغ(  يوسف  الرحمن  )عبد  و   ،

 ..  92األلباب في صناعة الخط والكتاب(  

هـ( دواعي التأليف في كتابه  456وقد حصر اإلمام )ابن حزم األندلسي ت   

 93  في الدواعي التالية: )التقريب لحد المنطق(

 إما لشيء لم يُسبق إلى استخراجه فيستخرجه. – 1

 إما لشيء ناقص فيتمه.  – 2

 إما لشيء مستغلق مستبهم فيشرحه.  – 3

إما لشيء طويل فيختصره ويهذبه ويصقله وبُشذبه ويثقفه دون إخالل   –  4

 بموضوعه وغرضه. 

 إما لشيء مفترق فيجمعه ويؤلف بينه.  – 5

 
تذكرة  هـ(، 733 - 639ي، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن إبراهيم )انظر: ابن جماعة الكنان  88

تحقيق فريد محمد فويلة، دار الضياء، القاهرة، الطبعة    السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم،
 م.  2007هـ 1428األولى، 

رحمن،  انظر: السمعاني، عبد الرحمن كتاب أدب اإلمالء واالستمالء، تحقيق أحمد محمد عبد ال  89
 م.  1993هـ  1414مطبعة المحمودية، القاهرة، الطبعة األولى، 

 انظر: الهاشمي، أحمد، المفرد العلم في رسم القلم، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.   90
انظر: الشيخ، عبد الواحد حسن، صناعة الكتاب عند ضياء الدين بن األثير، مطبعة اإلشعاع   91

 م.  1967هـ 1406، اإلسكندرية، دون طبعة، الفنية، دار مؤسسة شباب الجامعة
انظر: الصايغ، عبد الرحمن يوسف، تحفة أولي األلباب في صناعة الخط والكتاب، تحقيق    92

 م.  1986هـ 1378هالل ناجي، دار بوسالمة للطباعة والنشر، تونس، دون طبعة، 
يق الدكتور:  هـ(، رسائل ابن حزم األندلسي، تحق456انظر: ابن حزم، علي بن محمد )ت    93

ج   عباس،   ص  4إحسان  )ت  .  103،  القسطنطيني  هللا  عبد  بن  مصطفى  حاجي  وخليفة، 
، بتصرف. نقال عن:  8، ص  1هـ(، كشف الظنون على مختلف األسامي والفنون، ج  1067

الطبعة   بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  العلمي،  البحث  إعداد  إلى  المدخل  المدني، رفيق اإلسالم، 
 . 10و  9م، ص 2006هـ 1427األولى، 
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 .  94إما لشيء منثور مفرق ومبثوث فيرتبه وينظمه   – 6

ت   هللا  عبد  بن  بكر  أبو  العربي  )ابن  اإلمام  حصر  كتابه  543فيما  في  هـ( 

 )عارضة اإلحوذي بشرح صحيح الترمذي( في أمرين فقط، هما: 

 أن يخترع معنى جديدا. – 1

 .     95أن يبتدع وضعا ومبنى جديدا  – 2

هـ( في كتابه الشهير )المقدمة(  808-732ن خلدون  فيما حصر )عبد الرحمن ب
 دواعي التأليف والتصنيف في اآلتي: 96

السبق الستنباط العلم وموضوعاته، كما صنع الشافعي في أصول الفقه    –  1

 في كتابيه الرسالة واألم.

 السبق لفتح ما استغلق من تآليف السابقين إليصال الفهم الالحقين.  – 2

 أخطاء وأغالط األقدمين.تصحيح  – 3

 إتمام واستيفاء ما لم يستوفه األقدمين.  – 4

 ترتيب وتنظيم مسائل العلم التي فاتت األقدمين.  – 5

 جمع ما تفرق من مسائل العلم وتصنيفها في أبوابها الجديدة. – 6

 إيجاز واختصار واعتصار وحذف ما تكرر من تآليف األقدمين.  – 7

 أو التصنيف في الدواعي اآلتية، لعل أهمها:  والمحدثون يحصرون التأليف

وتقويمه    –  1 وتقييمه  ونقده  التراث وغربلته  وكنوز  مكنونات  الكشف عن 

 وتصفيته من زمكانيته.. 

 وضع قراءات جديدة للتراث ولقضايا األمة المعاصرة. - 2

 معالجة وحل المشكالت الطارئة والناشئة وإيجاد الحلول المناسبة لها. – 3

 
هـ(، رسائل ابن حزم األندلسي، التقريب لحد المنطق،  456انظر: ابن حزم، علي بن محمد )ت    94

تحقيق الدكتور: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة األولى،  
ار القلم،  . نقال: فاروق حمادة، منهج البحث في الدراسات اإلسالمية، د103، ص  4م، ج  1983

 .  33..   30م، ص 2000هـ 1421دمشق، الطبعة األولى، 
هـ(، إرشاد القاصد إلى  749انظر: ابن األكفاني، محمد بن إبراهيم بن ساعد األنصاري )ت    95

 ، بتصرف.   40و   39أسنى المقاصد، ص 
،  1239..    1237، ص  3م(، المقدمة،  ج  1408- 1332انظر: ابن خلدون، عبد الرحمن )  96

   بتصرف. 
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ماد البحث العلمي كأسلوب وحيد لحل المشكالت ومواجهة القضايا  اعت  –  4

 بالحل العلمي. 

المشكالت    –  5 لفهم  الوحيد  الطريق  كونه  العلمي  البحث  على  االعتماد 

 ومواجهتها. 

وقد يكون التأليف والتصنيف والبحث ألغراض تجارية أو نفعية أو ربحية أو 

اسية أو تخطيطية أو استراتيجية أو  تعليمية أو تربوية أو صحية أو تاريخية أو سي

أمنية أو وقائية أو عدوانية أو استعالمية أو فضولية.. أو لغيرها من المقاصد التي 

 ال تنتهي.   

 مميزات وخصائص البحث العلمي:  -المطلب الثاني  – 2

للبحث العلمي الصارم والمنضبط جملة من الضوابط والشروط الواجب االلتزام 
 :97واالنضباط بها، ولعل أهمها اآلتي 

 ميزات وخصائص البحث العلمي:   -الفرع األول – 1
 أن يكون جهدا منضبطا ومنظما.  -1
 أن يكون دقيقا وواضحا ومباشرا.  -2
أن يكون ملتزما بمناهج البحث العلمي التزاما واضحا: منطلقا وممارسة   -3

 ووسيلة وغاية. 
المبح  -4 للموضوع  مالئما  يكون  وحدوده  أن  العقل  وطاقة  ويتناسب  وث، 

 وقدراته وإمكاناته البشرية. 
 أن يكون مفيدا ونافعا وصالحا لخير البشرية جمعاء.  – 5
أن يعتمد التوثيق والدقة في الرواية والنقل والجمع بين صدق الرواية   –  6

 .98وصحة الدراية 
 والصلب والُمعبر. الوضوح والدقة والشمولية والداللة في العنوان الدقيق    –  7
 االلتزام بخطوات ومراحل البحث وأهدافه وغاياته وحدود المطلوبة.  – 8
االعتماد على الدراسات واألبحاث والمصادر والمراجع الكافية للموضوع،    –  9

 واإلسناد والتهميش وغيرها من أدبيات المنهج والمنهجية. 
 فة.االعتقاد الجازم بأن البحث سيشكل إضافة إلى المعر -10
 الموضوعية والحياد واالبتعاد كلية عن االنحياز والتحيز. -11
االلتزام الصارم بمناهج البحث العلمي المختلفة، والسيما المنهج التوثيقي    -12

 .99ألهميته ودالالته وتأسس البحث على معارفه الصحيحة 
 

انظر: أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، دار الشروق،    97
، بتصرف. وحلمي عبد المنعم صابر،  30..  27م، ص  1994هـ  1414جدة، الطبعة الخامسة،  

وعطوي،  .  19منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم. رابطة العالم اإلسالمي، مكة، ص
 . 23.. 19لبحث العلمي، ص جودت عزت، أساليب ا

 . 26حلمي، عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم، ص  98
،  30..  27انظر: أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، ص    99

وممارساته   النظرية  أساسياته  العلمي  البحث  وحيد،  رجاء  دويدي،  و  دار  بتصرف.  العملية، 
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عم  أما عن المنهج التوثيقي لألخبار والمرويات فيقول الباحث )حلمي عبد المن
صابر(: )).. يقوم على أساس دراسة وتمحيص األخبار ونقدها داخليا وخارجيا،  
وتحليلها وتركيبها تاريخيا، وتوثيق نصوصها واستقراء حوادثها، وقياس الغائب  
فيها على الشاهد، وغير ذلك من قواعد وضوابط المنهج التاريخي. فقد بدأت صياغة  

قرن الثاني الهجري عصر تدوين السنة،  هذا المنهج على يد علماء الحديث منذ ال
التحقيق للمرويات رواية ودراية، واعتنوا بدراسة السند والمتن،   فوضعوا منهج 
ووضعوا أصول الجرح والتعديل، وصن فوا في طبقات الرجال وتواريخهم وأحوالهم،  
وقسموا الخبر إلى درجات من الصحة والحسن والضعف، وجمع ذلك كل ه في علم 

  - مصطلح الحديث. إلى أن جاء أوروبيون بعد عصر النهضة أمثال: "فلنج  ُعرف بعلم
Pflngو "النجلو "-  Anglo وغيرهما ووضعوا قواعد التحقيق والتوثيق في "

المنهج التاريخي. والذي يدرس طرق التحقيق التاريخي عند المسلمين كابن خلدون  
كيبها واستقراء األحداث مثال يجد البراعة والدقة في تفسير الظواهر وتحليلها وتر

 .100والوصول بها إلى قواعد كلية وأحكام دقيقة ومعايير عامة في التاريخ ((  
االعتماد الكلي على منهجي االستقراء واالستنباط في كل أجزاء البحث    -13

 ألهميتهما المنهجية والبحثية. 
تع يونانية  لكلمة  ترجمة  هي  االستقراء:  على  تقوم  العلمية  المعرفة  ني  ألن 

القيادة. ويبدأ  االستقراء بمالحظة الظواهـر وجمع البيانات وتؤدي المالحظة إلى 
وضع الفروض )مبادئ عامة وعالقات كلية(. ثم نحاول التأكد من صدقها وصحتها  
من أنها تنطبق على جميع الظواهر األخرى المشابهة لها. وفي هذه المرحلة يستخدم  

 .101القة على حالة خاصة جديدة التفكير القياسي في تطبيق تلك الع
العلمية تقوم على االستنباط. واالستنباط عملية منطقية ننتقل   وألن المعرفة 
فيها من  قضايا منظور اليها في ذاتها )بغض النظر عن درجة صدقها(  إلى قضايا 
تسمى  القضايا  وهذه  خاصة.  منطقية  لقواعد  وفقاً  بالضرورة  عنها  ناتجة  أخرى 

النتائج   أن االستنباط يمهد لكشف  الفروض  نظريات. أي:  المترتبة على  المنطقية 
 .102الستبعاد ماال يتفق منها مع الحقائق يبدأ بالجزئيات ليستمد منها القوانين 

ويمكن تلخيص مميزات البحث العلمي بمدى االنضباط واالنتباه والوعي بهذه 
 الضوابط أثناء عملية البحث، ألنها الطريق األمثل إلنجاز بحث جيد.   

هداف منهجية البحث العلمي في التأليف في علوم الكتاب  أ  -الفرع الثاني  – 2
 والسنة: 

تتمحور أهداف التأليف والتصنيف المنضبطة بمنهج ومنهجية البحث العلمي  
 في علوم القرآن والحديث في األهداف اآلتية: 

 

، بتصرف. وحلمي، عبد المنعم  73..    69م، ص  2000هـ  1421الفكر، دمشق، دون طبعة،  
 . 19صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم. رابطة العالم اإلسالمي، مكة، ص

السابق    100 المرجع  جديدة،  العلمي صياغة  البحث  كتابة  إبراهيم،  الوهاب  عبد  سليمان،  أبو 
 . 26نفسه، ص 

النفس، ص    101 وعلم  التربية  في علوم  البحث  مناهج  رابح،  تركي،  ،  111..    108انظر: 
 بتصرف. 

 ، بتصرف. 111..   108انظر: المرجع السابق، ص  102
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التأكيد على أهمية ومكانة وتكامل وتعاضد علوم القرآن الكريم والسنة    –  1
المطهرة، وتس اوي حجيتهما وقوتهما كوحي من عند هللا سبحانه وتعالى  النبوية 

103. 
التفسيري   –  2 الدرس  لتجديد  تسعى  التي  الحديثة  بالدراسات  العناية  إيالء 

 . 104والدرس المتعلق بتجديد الخطاب في السنة النبوية المطهرة 
تيسير وتهذيب وتلخيص التراث، وإعادة تقديمه باألسلوب العصري كي   –  3

 ادة منه. تتم االستف
رسم المعالم البيانية لالستفادة من معارف التراث مع المعارف والعلوم    –  4

يُعرف   فيما  والسنة،  الكتاب  وشرح  فهم  إعادة  في  والمعاصرة  الحديثة  المختلفة 
 بتجديد الخطاب الديني. 

الروحية   –  5 مشكالتنا  لسائر  كحل  والسنة  للكتاب  العودة  أهمية  إبراز 
والنفسية   والسياسية  واألخالقية  واالقتصادية  واالجتماعية  والسلوكية  والتربوية 
 والتاريخية والثقافية.. 

الذود عن حياض الكتاب والسنة أمام سيول الكتابات واالنتقادات والتأويالت    -6
 العلمانية واإللحادية والحداثية والغنوصية والفلسفية المغرضة.

سائر    -  7 لحل  وضرورتهما  والسنة،  بالكتاب  المعاصرة  األجيال  تحبيب 
 معضالت البشرية التائهة المفلسة.  

ولهذه ولغيرها يمكن اختصار أسباب التأليف والتصنيف في العلوم عامة وفي  
 العلوم اإلسالمية خاصة، وعلى رأسها الكتاب والسنة.  

وخصائ ميزات  المطلب  هذا  خالل  من  تبينا  في وهكذا  العلمي  البحث  ص 
المنظومة الفكرية اإلسالمية، لننتقل في المطلب الموالي إلى تناول المعرفة العلمية  

 ومنهج الوصول إليها.   
 105  المعرفة العلمية ومنهج الوصول إليها: -المطلب الثالث  -3
        106(:   Science conceptمفهوم العلم )  -الفرع األول -1

ال يوجد تعريف واحد محدد للعلم يتفق عليه الباحثون والمختصون، وعليه فقد 
الكثيرون، فمنهم من عرفه بأنه مادة معرفية، ومنهم من عرفه بأنه   قام بتعريفه 
أنهم  إال   معا.  مادة وطريقة  اعتباره  إلى  ثالث  فريق  فيما ذهب  البحث،  في  طريقة 

 اتفقوا على هذه التعريفات الثالثة، وهي:  
العلم: هو كل معرفة منظمة تتضمن الحقائق والمفاهيم والقوانين    -أ   –  1  –  3

 
 . سبق اإلشارة إلى مصطلحي القرآن والسنة في المبحث الثاني  103
ة حاجة الدعام(،   2021هـ  1442عيساوي، أحمد محمود )حي  لمزيد من التوسع نظر:    104

هـ ماي  1438، شعبان  607إلى منهجية البحث الميداني، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، عدد  
ودور مناهج البحث العلمي في تجديد درس السنة النبوية، مجلة الوعي    . م، السعودية2017

 م، الكويت. 2017هـ ديسمبر 1439، ربيع أول 631اإلسالمي، عدد 
( و )جوزيف  Roger Wimmer  - )روجر ويمر   : لفهم هذه المسألة والتوسع فيها انظر  105

(، مدخل إلى مناهج البحث اإلعالمي، ترجمة: صالح أبو  Joseph Dominique  -دومينيك
 . 42..  35م، ص 2013إصبع وفاروق منصور، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 . 36..  32انظر: عسكر علي وآخرون، مقدمة في البحث العلمي، ص  106
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والنظريات والمبادئ وخالصة التجارب والتراكمات البحثية.. فهو مجرد مادة معرفية 
 خاصة ومميزة.  

العلم: عبارة عن طريقة للبحث والتفكير والنظر والتوسم.. فهو    - ب  -2   -   3
 طريقة ومنهج.  

لم: وهو تنظيم المعرفة والمعلومات التي تم إيجادها عن طريق الع   -ج  -3  -3
البحث والتفكير وفقاً ألسس وقواعد علمية ومنطقية ومنهجية معتمدة. فهو مادة  

 وطريقة معا.  
 (:     Scientific Knowledgeالمعرفة العلمية ) -2 - 3

 وتتألف المعرفة العلمية من المكونات السبع اآلتية:  
 (:    Scientific  factsالحقائق العلمية ) -أ - 2 – 3

الحقيقة العلمية هي: نتاج علمي مجزأ، ال يتضمن التعميم، ثبتت صحته في 
ظروف وزمان معينين. والحقائق العلمية دائمة التغير والتبدل حسب ما تسفر عليه  

ال البحث  دجلة نتائج  نهري  التقاء  من  العرب  شط  نهر  )يتكون  ومثالها:  مستمر، 
والفرات( و )تتكون الدلتا في شمالي مصر من تفرع النيل إلى فرعين يصبان في 

 البحر األبيض المتوسط(.   
 (:     Concepts  Scientificالمفاهيم العلمية ) -ب  -2 – 3

العال إدراك  عن  ينتج  عقلي  بناء  هو:  العلمي  الظواهر والمفهوم  بين  قات 
واألحداث واألشياء لغرض تنظيمها في أصناف أقل عددا منها. و مثالها: )الهضبة،  

 البحر، اإلقليم، المطاط، القرية..(.  
 أهمية تدريس المفاهيم:   -3 – 3

وحقائقها   العلمية،  والمعرفة  الثالث،  العلم  تعريفات  على  تعرفنا  أن  وبعد 
همية ودواعي تعليم وتدريس المفاهيم، ولعل أهم  ومفاهيمها بإيجاز، نود أن نتبين أ

 دواعي تدريسها اآلتي: 
الحقائق    -أ  -1  -  3 من  الطالب  بحياة  وارتباطا  عالقة  أكثر  هي  المفاهيم 

 المنفصلة.  
المفاهيم تسهل عملية تخطيط المنهج وبناءه بناًء دقيقا ومنضبطا   -ب -  2  –  3
 وناجحا.  
 لحقائق وأكثرا دواما ورسوخاً منها.  المفاهيم أسهل تذكرا من ا -ج  -3  - 3
واكتساب  المفاهيم    -د  -4  -  3 أوسع  تعميمات  والباحثين  الطلبة  عند  ن  تكو 

 المبادئ والقواعد والقوانين والنظريات.  
المفاهيم تُقلل وتحدُّ من الدخول في التعميمات والتفصيالت التي ال مبرر   -5

واالختراعات  االكتشافات  وسرعة  وكثافة  حجم  وتضاعف  تضخم  عصر  في  لها 
 العلمية.  
 107أنواع المفاهيم:   -4 -3

والمفاهيم أنواع، فمنها البسيطة والمعقدة والعالئقية والتصنيفية واإلجرائية 

 
ويمر  انظر:   107 دومينيكRoger Wimmer  - )روجر  )جوزيف  و   )-  Joseph 

Dominique 42.. 35(، مدخل إلى مناهج البحث اإلعالمي، ص . 
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   .. ونحوها، وأهمها:والوجدانية
النهر،    -1 مثل:  الحسية  المدركات  من  تُشتق  التي  وهي  البسيطة:  المفاهيم 

 البحر، الجبل..  
المفاهيم العالئقية: وهي التي تُشتق من المفاهيم البسيطة  مثل: الكثافة،    -2

 الرطوبة، الندى..  
ية مثل: البلدان  المفاهيم التصنيفية: وهي التي تُشتق من خصائص تصنيف  -3

 اآلسيوية، القارة القطبية، النباتات االستوائية.. 
المفاهيم اإلجرائية: وهي التي تتضمن القيام بعملية معينة مثل: االستعمار،    -4

 االستيطان، التلوث، الهجرة، النمو..  
المفاهيم الوجدانية: وتتضمن مفاهيم ترتبط بالمشاعر والقيم مثل مفاهيم:    -5

 لمسؤولية، الشجاعة..  التضحية، ا
 (:  Generalization   Scientificالتعميمات العلمية )  - 5 – 3

وتدريس  معرفة  فإن  والباحثين،  للطلبة  المفاهيم  تدريس  أهمية  تكمن  كما 
التعميمات العلمية مهم جدا لتكوينهم العلمي والمعرفي والمنهجي، وهو عبارة عن:  

ن أو أكثر على أساس الصفة المشتركة  جملة أو مفردة أو معنى تربط بين مفهومي
بينها، كقولنا: )تساهم هجرة الفالحين في تأخر الزراعة(. و )تساهم الهجرة غير  

 الشرعية إلى ازدياد معدل االضطرابات في أوربا(..  
 (108) (:  Scientific Principlesالمبادئ العلمية ) -الفرع الثاني  – 2

تلك   هو  العلمي:  بالمبدأ  التي  نقصد  العلمية  المفاهيم  من  المرتبطة  السلسلة 
تصف الظاهرة أو الحدث وصفا نوعيا، كقولنا: )الطاقة ال تفنى وال تستحدث(. و  

 )يرتبط االستقالل السياسي باالستقالل االقتصادي(..
 (:              Scientific Rulesالقواعد العلمية ) -  1 -2 - 3

بأنها هي:   العلمية  القاعدة  ف  التي  تُعر  العلمية  المفاهيم  سلسلة مرتبطة من 

- 1822تصف الظاهرة أو الحدث وصفا كميا ونوعيا، مثل: قاعدة )لويس باستور  

قاليلوLouispasteur  -م1895 )قاليله  وقاعدة  والتعقيم.  البسترة  في   ) -  

Galilée1  564-1642 ...الشمس على  ودورانها  األرض  كروية  إثبات  في  م( 

الت القواعد،  ) وغيرها من  التالية:  الخوات  تتضمن  بالمشكلة.    –  1ي    -2الشعور 

تجربة    -4اختبار واختبار فرض وطرح ما عداه.    -3فرض الفروض لحل المشكلة.  

 . (109)  استخراج القانون..( -6إثبات صحته.  -5الفرض. 

 (:             Scientific Lawsالقوانين العلمية ) -2 -2 - 3

 
)حي    (108) الدين  نور  بولحية،  مطبوعة  2021هـ  1442انظر:  العلمي،  البحث  منهجية  م(، 

وعة من  ، بتصرف، نقال عن مجم19..    3م، ص  2020-2016مرقونة مقدمة لطلبة الماستر،  

 المواقع المهتمة بعلم المناهج والمنهجية.. 

(109)  ( تركي، رابح  النفس،  2019-1932انظر:  التربية وعلم  في علوم  البحث  مناهج   ،) م 

 ، بتصرف. 73..   63م، ص1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى،  
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ف القانون العلمي: بأنه سلسلة مرتبطة من المفاهيم التي تصف الظاهرة  يُعر 
 أو الحدث وصفا كميا في صورة عالقة رياضية، ومثالها: قانون الجاذبية العام.  

 (:       Scientific Theoriesالنظريات العلمية ) - 3 – 2 – 3
ف النظرية العلمية: بأنها كل تصور ذهني مفترض متكامل يوضح العالقة   تُعر 

بين مجموعة من الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقواعد والقوانين لتفسير ظاهرة 
 ما، ومثالها نظرية تكون الحياة على األرض. 

 (110) أهداف العلم:  -4 - 2 – 3
 .  Description & Interpretationالوصف والتفسير   -1
 .   Predictionالتنبوء   -2
    Controlالضبط والتحكم   -3

 ويمكن تبسيط القول فيها وفق هذا الشرح المبسط والعملي اآلتي:
 الوصف والتفسير:  – 1

يجب أن يتخطى البحث العلمي مجرد وصف الظاهرة إلى تقديم تفسيرات لها.  

وبعد اكتشاف األسباب المحتملة لها، يصوغ الباحث تعميما قابال للتحقيق يفسر كيف  

الظ هذه  في  المتضمنة  المتغيرات  وليس  تعمل  التفسير  عملية  تكون  وهكذا  اهرة، 

الكبير  اإلطار  سياق  ضمن  ومكانتها  الظاهرة  حدوث  كيفية  معرفة  ثم  الوصف. 

للعالقات الناظمة التي ينتمي إليها. ومن ثمة صياغة التعميمات المفسرة للظاهرة 

 .111المتدرجة عموما وتوحيد اطرادات العلم للوصول إلى قوانين عامة  

 التنبؤ:   – 2

ب على الباحث أال  يقنع بمجرد التعميمات المفسرة للظاهرة، بل يريد أيضا يج

المعلومات   فيأخذ  المستقبل،  في  التعميم  بها  يعمل  سوف  التي  بالطريقة  التنبؤ 

المعروفة والمعقولة ويصوغها بحيث يستطيع أن يتنبأ بحدث مستقبل أو ظاهرة لم  

 .112تالحظ حتى ذاك الوقت 

 
،  19..    7م(، منهجية البحث العلمي، ص  2021هـ  1442انظر: بولحية، نور الدين )حي    (110)

 بتصرف. 

الدي    111 محي  مختار،  المطبوعات  انظر:  ديوان  االجتماعي،  النفس  علم  في  محاضرات  ن، 

. وزيدان، محمد مصطفى، علم النفس  80الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى، دون تاريخ، ص  

ص   تاريخ،  دون  األولى،  الطبعة  الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  .  211االجتماعي، 

ء، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، دون  وحسين، سمير محمد، بحوث اإلعالم األسس والمبادى

 .. 129طبعة وتاريخ، ص 

. وزيدان، محمد  80انظر: مختار، محي الدين، محاضرات في علم النفس االجتماعي، ص     112

االجتماعي، ص   النفس  علم  األسس  225مصطفى،  اإلعالم  بحوث  محمد،  سمير  . وحسين، 

 .. 131والمبادىء، ص 
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 الضبط والتحكم:   – 3

يسعى العلم للوصول إلى درجة هامة من الفهم العميق للقوانين بحيث ال تقف  

مراقبته  فمن  واألحداث.  الظاهرات  ضبط  على  قدراته  من  يزيد  بل  التنبؤ،  عند 

لصيرورة الحياة االجتماعية يمكنه أن يكتشف الظواهر اإليجابية والسلبية للمجتمع،  

ث، التوترات االجتماعية، وغيرها..  مثل: الحروب، استفحال الجريمة، جنوح األحدا

 . 113ما يؤهلنا لضبط وكبح وإطالق وتيرة الحركة الفردية واالجتماعية  

 (114) خصائص ومميزات العلم والتفكير العلمي:  -الفرع الثالث  – 3
للعلم خصائص ومميزات يختص بها، وهي مهمة للباحث أن يتعرف عليها،  

 وأن يمارسها ويتعود عليه، وهي: 
 .(Impericall-العلم تجريبي )امبيريقي -1
 العلم افتراضي يستند إلى الفروض ومناقشتها. -2
ــائق   -3 الحق إلى  للوصـــــول  المنطق  ــدم  يســـــتخ منطقي،  العلم 

 والقوانين.
 حقائق العلم قابلة للتعديل أو التغير.   -4
 العلم يصحح نفسه بنفسه وفق آلية التراكم البحثي.   -5
 العلم تراكمي البناء، طبقي التجارب والخبرات والتراكمات.   -6
 العلم يتصف بالشمولية والتعميم.   -7
 العلم نشاط إنساني عالمي.   -8
 العلم يمتاز بالدقة والتجريد والحياد.  -9

 العلم له أدواته البحثية والمنهجية الخاصة به.   -10
 العلم يؤثر في المجتمع ويتأثر به.  -11
العلم موضــوعي منضــبط بعيد عن األهواء والرغبات واآلراء  -12
 المسبقة.
 العلم والتفكير العلمي منهجي يخضع للضوابط المنهجية. -13
انضـــــباطه بالعل يهة والســـــببية، فكل الظواهر لها مســـــبباتها   -14

 
. وزيدان،  81و    80انظر: مختار، محي الدين، محاضرات في علم النفس االجتماعي، ص     113

. وحسين، سمير محمد، بحوث اإلعالم األسس  224محمد مصطفى، علم النفس االجتماعي، ص  

العلمي، ص  136والمبادىء، ص   البحث  ،  42..    39.. وعكر، علي، وآخرون، مقدمة في 

 بتصرف. 

دين، منهجية البحث العلمي، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  انظر: شروخ، صالح ال  (114)

. وعسكر، علي وآخرون، مقدمة في البحث  22و    21م، ص  2003هـ  1424الطبعة األولى،  

. وقاسم، محمد، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية،  42..    39العلمي، ص  

األولى،   الطبعة  ص  1999بيروت،  )حي  26..    21م،  الدين  نور  وبولحية،  هـ  1442. 

 ، بتصرف. 19..  9م(، منهجية البحث العلمي، ص 2021



69 
 

 .115  .وحتمياتها.
الرابع  -4 )   -الفرع  العلمي  التفكير   Scientific Thinkingمهارات 

Skills  :) 
إنجاز  على  والممارسة  والتعود  بالدربة  تُكتسب  العلمي  التفكير  مهارات  إن 

وتسمى أيضاً )عمليات العلم(، وهي مجموعة من العمليات العقلية  األبحاث العلمية،  
 الالزمة لتطبيق المعرفة العلمية وهي:  

ــبابها    -1 ــاف أســ ــود ومنظم للظواهر من أجل اكتشــ المالحظة: انتباه مقصــ
 وقوانينها.  
 القياس: عملية استخدام األدوات لتقدير األشياء المختلفة.    -2
والبيانات إلى فئات أو مجموعات اعتماداً    التصــنيف: تصــنيف المعلومات  -3

 على خواص مشتركة.  
 التفسير: تفسير البيانات والنتائج في ضوء المعلومات المتوافرة.   -4
 االستنتاج: الوصول إلى أفكار معينة اعتمادا على ما متوفر من بيانات.    -5
 ء. االستنباط: االنتقال من العام إلى الخاص، ومن الجزء إلى األجزا  -6
 االستقراء: االنتقال من الخاص إلى العام ومن الجزء إلى الكل.    -7
 االتصال: نقل األفكار والمعلومات ونتائج البحوث إلى اآلخرين.   -8
التنبوء: اســـــتخـدام معلومـات ســــــابقـة لتوقع حـدوث نتـائج أو ظواهر   -9

 مستقبلية.  
وضع الفروض: وضع حل مبدئي لمشكلة ما ويشترط فيه أن يكون قابل   -10
 لالختبار.  
ا أو   -11 دة منـه ار واـح ب واختـب ا، وتجرـي دـه ار الفروض وتحيـي ار واختـب اختـي

 بعضها والبرهنة على صحتها.
التجريب: يتضمن القدرة على القيام باألنشطة العلمية باستخدام األجهزة  -12

 . (116)واألدوات وطرق القياس الميدانية  
ــاـفة، ولكن   ولـعل مـهارات التفكير العلمي ـمازاـلت تحـتاج إلى الكثير من اإلضـــ
هذا ما رشـحْت به المصـنفات العلمية المتخصـصـة في علم المناهج والمنهجية لحد 

 بحث المتواضع.كتابة هذا ال
 خصال ومواصفات الباحث:  -المطلب الرابع – 4

يُعد الباحث أهم ركن في عملية البحث العلمي، وقد تسابق الدارسون إلى وضع  
تصور نموذجي ومثالي للباحث وصفاته، إال  أنه يمكننا اختزالها إلى ثالث صفات  

 
..   12انظر: حسان، هشام، منهجية البحث العلمي، دون دار ومدينة وطبعة وتاريخ، ص   115

. وحسين، سمير محمد، بحوث  225. وزيدان، محمد مصطفى، علم النفس االجتماعي، ص  34

 .. 131ء، ص اإلعالم األسس والمبادى

..    11م(، منهجية البحث العلمي، ص  2021هـ  1442انظر: بولحية، نور الدين )حي    (116)

 ، بتصرف. 19
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ال التكوينية  األخالقية،  العلمية،  الخصال  أو  )الصفات  ما  أساسية،  وهو  تراكمية(، 
 سنعالجه عبر هذه الفروع. 

 117  :الخصال العلمية - الفرع األول -1
 تعد الخصال العلمية مهمة بالنسبة للباحث الناجح، وأهمها:  

آراء   –  1 تقبل  على  وقادرا  منحاز،  غير  ومحايدا  عقليا  متفتحا  يكون  أن 
 اآلخرين، وإن كانت معارضة لتوجهاته وقناعاته.

تكون لديه الرغبة الشخصية الدائمة في االكتشاف والتعرف والفضول أن    –  2
 محاولة منه إليجاد اإلجابات المقنعة لتساؤالته المنطقية اليومية. 

أن تكون لديه رغبة جامحة لطلب العلم والمعرفة واالطالع على خبرات   –  3
 ونتاجات اآلخرين، والقبول للنقد الذاتي مهما كانت حدته. 

البحث المناسبة    أن يكون  –  4 العلمي وقواعد  عارفا وملما بأصول المنهج 
 لموضوعه المبحوث، ومتخصصا فيه، أو لديه رؤية عامة أو إلماما كافيا به. 

أن يكون بعيدا عن التفسيرات الغامضة وغير المنطقية وغير المقنعة،    –  5
الت بالصدف والمفاجآت، وعدم  التهويل والمبالغة واإليمان  سرع في واالبتعاد عن 

 الوصول إلى النتائج دون أدلة كافية. 
اإليمان بأن البحث العلمي ال يتعارض مع األخالق والقيم، واإليمان بأهمية    –  6

 العلم والبحث في تطوير البشرية. 
سالمة لغته وأسلوبه وبيانه، البعيد عن أفانين البالغة والبيان والحجج   –  7

 وواضحة لخدمة الموضوع المراد بحثه.الخطابية العربية، واستعمال لغة مباشرة 
موضوعيته وقدرته وصبره على إنجاز البحث العلمي وتواضعه وإخالصه   –  8

 .118وأمانته ونزاهته العلمية 
وقد جمعها أستاذنا الدكتور )غازي عناية( في كتابه )إعداد البحث العلمي( في 

(( التالية:  والرغبة.    -   1الصفات  والجلد.    –   2الميل  الموضوعية    –  3الصبر 
  –   7الشك والمالحظة.    –   6القدرة على التنظيم.    –   5األمانة.    –   4واإلنصاف.  

والموهبة.   العلمية.    –   8الذكاء  البحثية.    –   9الخلفية  األصالة    -10المهارات 
 . 119العلمية((  

 
انظر: ملحس، ثريا عبد الفتاح، منهج البحوث العلمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة    117

ا، وآخرون، مقدمة في  69م، ص  1998هـ  1419السادسة،   الفر  . وعسكر، علي، وفاروق 
انظر: بن عبيد،  . 44، 43م، ص 1998البحث العلمي، مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة الثانية، 

ف البحث  منهجية  األولى،  فؤاد،  الطبعة  القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية،  العلوم  ي 
 ، بتصرف. 78.. 38م، ص  2015

انظر: التل، وائل عبد الرحمن، وقحل، عيسى محمد، البحث العلمي في العلوم اإلنسانية    118
الثانية،   الطبعة  ان،  عم  والتوزيع،  للنشر  الحامد  دار  ص  2007واالجتماعية،  ..  18م، 

هندريدن،  وإسماعيل،   اإلسالمي،  للفكر  العالمي  المعهد  الكندي،  عند  البحث  منهج  فاطمة، 
األولى،   الطبعة  ص  1981هـ  1401واشنطن،  مرجع  143م،  إبراهيم،  عامر  وقنديلجي،   .

 ، بتصرف.  56سابق، ص 
   ، بتصرف.96..94انظر: عناية، غازي، مرجع سابق، ص   119
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س ويتعامل مع   دون اإلشارة إلى بقية الخصال األخرى، وذلك لكونه كان يُدر 
طلبة دعاة ومشبعين بالقيم العربية اإلسالمية من أبناء الصحوة اإلسالمية التي مسْت  
جميع شباب القرن الخامس عشر الهجري العشرين الميالدي، حيث كان الطالب منا  

د أو قائدا من قادة الرأي، أو كاتبا من  يعتبر نفسه مشروع داعية أو مصلح أو مرش
 الكتاب إن كان له قلم أو أسلوب أو حظ في عالم الكتابة والتأليف والنشر..

وعقل   ذهن  في  وتوفرها  مراعاتها  الواجب  العلمي  البحث  مهارات  وعن 
والماستر   سابقا  العليا  الدراسات  مرحلة  عقبة  الجتياز  المستعد  الباحث  ومهارات 

ي مهارات اإلعداد والتخطيط، والصياغة الجيدة والمعبرة، والسيطرة  حاليا، قال: ))ه
على أجزاء وأفكار البحث، والقدرة على الخلق المنهجي في الوضع واإلعداد والبناء  
والتنظيم والمنهج، وفي األسلوب الجيد والبي ن في الكتابة والعرض والتقديم والبسط،  

البحث و  تقنيات  في  والتحكم  اإلخراج،  في  120فنياته..((  وحسن  يتعمق  أن  . دون 
 شرحها تحليلها لكون الجيل الذي كان يتعامل معه جيل مثقف ومتلهف للبحث العلمي. 

 (121)  الخصال األخالقية: -الفرع الثاني  – 2
وعلى رأسها خلق األمانة والصدق واالستقامة في النقل واالقتباس والتوثيق،  

تجريح وتشنيع وتفظيع جهود اآلخرين مهما  واحترام وتقدير جهود اآلخرين، وعدم  
شذت، بل عليه نقدها وتصويبها بالهدوء واالتزان، وحسن اختيار التعابير واأللفاظ  
وخلق   التواضع،  عن  فضال  اآلخرين،  جهود  وتقييم  والنقد  التعليق  في  المناسبة 

على 122والصبر الفردي  األنا  وتضخم  الغرور،  عن  واالبتعاد  على هللا،  والتوكل   ،
دراساتي  أو  اطالعي  )حسب  عبارة  دائما  يقول  وأن  أيضا،  الجمعي  األنا  حساب 
وخبرتي  نظرتي  )حسب  أو  والمتواضعة(  القليلة  قراءاتي  )حسب  أو  المتواضعة( 

 .123  وتجربتي القليلة والمتواضعة(
فضال عن الخوف والخشية من هللا والتقوى واإلخالص والورع عامي بقوله  

 استطعتم(، وقوله تعالى: )واتقوا هللا ويعلمكم هللا(. تعالى: )فاتقوا هللا ما 

 
 .  ، بتصرف 96انظر: عناية، غازي، مرجع سابق، ص   120

انظر: حمادة، فاروق، منهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية تأليفا وتحقيقا، دار    (121)

، بتصرف. وبولحية، نور الدين  57..    55م، ص  2000هـ  1421القلم، دمشق، الطبعة األولى،  

ومجموعة من الباحثين،   ، بتصرف.22م(، منهجية البحث العلمي، ص  2021هـ  1442)حي  

 .. 13م، ص 2012لبحث العلمي، كلية العلوم فرع دمياط، إصدار يناير دليل أخالقيات ا

(، فن البحث العلمي، ترجمة:  William Ian Beveridge  -انظر: )بيفرج، إيان ويليام  122
األولى،   الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  أحمد،  أحمد مصطفى  فهمي،  مراجعة:  زكريا 

   . 221م، ص  1963
انظر: فؤاد بن عبيد،  ، وما بعدها.  240انظر: الفضلي، عبد الهادي، أصول البحث، ص    123

..    118م، ص  2014مدخل إلى علم المنطق، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،  
)حي  122 فؤاد  عبيد،  وبن  العلوم  2021هـ  1442.  في  البحث  منهجية  وآخرون..،  م( 

الحديث، الكتاب  دار  األولى،    اإلسالمية،  الطبعة  بتصرف.  78..  38م، ص  2015القاهرة،   ،
وحفني، حامد داوود، المنهج في البحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون  

.. وسنعرض في الفصل األخير صفات طالب العلم في المنظومة الفكرية  17م، ص  1983طبعة،  
 التراثية اإلسالمية.  
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ولعلني أسوق نصا لإلمام البخاري ُمنشأ علم الجرح والتعديل وجامع األحاديث  
الكريم، وكيفية استخدامه  القرآن  النبوية الشريفة والذي صحيحه أصح كتاب بعد 

ني اغتبت أحدا((،  الشرعي والمنهجي له، فقال: )).. أرجو أن ألقى هللا وال يحاسبني أ
قال اإلمام الذهبي: ))صدق رحمه هللا، ومن نظر في كالمه في الجرح والتعديل، علم  
"منكر  يقول:  ما  أكثر  فإنه  يضعفه،  فيمن  وإنصافه  الناس،  في  الكالم  في  ورعه 
الحديث"، "سكتوا عنه"، "فيه نظر"، ونحو هذا. وقَله أن يقول: "فالن كذاب"، أو  

حتى إنه قال: "إذا قلت فالن في حديثه نظر، فهو متهم واهٍّ".  "كان يضع الحديث"،  
وهذا معنى قوله: "ال يحاسبني هللا أني اغتبت أحدا". وهذا وهللا هو غاية الورع.((  

 (. 432، ص 23)سير أعالم النبالء، ج  
   الخصال التكوينية التراكمية: -الفرع الثالث  – 3

سيس معالِم التخصص العلمي لدى ونود هنا أن نشرح مسألةَ كيفيةَ بناِء وتأ 

عناية    -لألسف  –الباحث والبحث العلمي والجامعة، التي ال توليها الجامعة الجزائرية  

متميزة، فيدلف جراء هذه الممارسة  غير المتخصصين للعبث في مجاالت بحثية  

من   المستفادة  العلمية  والتراكمات  التجارب  على  وبناء  عنهم.  غريبة  تخصصية 

لمنتجة للمعرفة والُمصنفة عالميا، أن للباحث الجامعي الحقيقي المتمكن  الجامعات ا

دائرتان تخصصيتان يتحرك ضمن إطارهما العلمي والمعرفي والمنهجي، سبق وأن  

َر أصولَهما   خضع خالل مساره التكويني العلمي النظري والتطبيقي لقواعدهما وتََمهه

  –طاء والتجديد. وأنه استوعب أهم  وتدرب على أنساقهما حد اإلتقان والتحكم والع

مسائل تخصصه العلمي في األنساق الثالثة اآلتية: )أصول العلم، مصطلحات    -بل كل

العلم، منهج البحث في العلم(، فلكل علم أصوله وقواعده ومعالمه وكلياته وفروعه 

الفقهاء   فمصطلحات  أيضا،  ومصطلحاته  وتراكماته..  وتاريخه  وشواهده  وأدلته 

يين تختلف عن مصطلحات المتكلمين والفالسفة والمحدثين.. ومنهج البحث  واألصول

سائر   في  وهكذا  والدعوي،  الحديثي  البحث  منهج  عن  يختلف  واألصولي  الفقهي 

 العلوم.  

أما الدوائر التي يجب أن يتقنها ويتحكم فيها تحكما دقيقا فهما: "دائرة بؤرة 

المشترك"، ذات الصلة الوطيدة   التخصص الدقيق"، و: "دائرة االهتمام التخصصي

والمباشرة بحقله المعرفي والعلمي والمنهجي والثقافي الدقيق، كعالقة بعض العلوم  

 اإلنسانية ببعض العلوم الشرعية مثال أو العكس. 

وما يجب أن نؤكد عليه هنا أن الباحث الجامعي األصيل والمتمكن، الذي تم 

النزي العلمية والمهنية  الذي أفرزته منظومة  اختياره بالطرق  هة والشفافة، وليس 

الضاغطة،   والجماعات  واللوبيات  والوساطات  القرابات  ذوي  الجامعي من  الفساد 

يجب أن يكون في تخصصه العلمي الدقيق فحل ميدانه من غير منازع، وسيد قومه  

المطاع من غير منافس، له كلمته المحترمة والمفيدة والُمتبعِة، كما يجب عليه أن  

لف في تخصصه كتابا واحدا في السنة على أقل تقدير في المادة التخصصية التي يُؤ

أو خمسة أبحاث تخصصية معمقة   الطلبة، فضال عن أربعة  يدرسها ويلقيها على 
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يُشارك فيها في الملتقيات المحلية والدولية والعربية واإلسالمية، وعشرات المقاالت  

ا اإلعالم  وسائل  عبر  والتوضيحات  والسيما  والردود  والعالمية،  والعربية  لمحلية 

 المكتوبة منها كالمجالت األسبوعية والشهرية والفصلية. 

علميا   شيئا  فيه  ويكتب  ويحذقه  التخصصي  علَمهُ  َر  يَتََمهه أن  عليه  يجب  كما 

والمحاكاة   واالقتباس  والترجمة  والنقل  والتبعية   التقليد  بمرحلة  مرورا  مقبوال، 

األصي والمنهجية  أن  العلمية  إلى  العلمي،  الحقل  ذاك  في  والمتميزين  للبارزين  لة 

والمنهجي  المعرفي  الهضم  مرحلة  إلى  فيتحول  وقدراته  وإمكاناته  ملكاته  تتطور 

األصيل، ومنها إلى مرحلة إعادة إنتاج المعرفة وتسويقها وتدويرها، وصوال إلى  

به، والتي ستصير   مرحلة تقعيدها والتنظير فيها، والتفرد بالنظريات واآلراء الخاصة

 اسم علم خاص به ِصْنَو اسمه الذي اكتسبه من أسرته. 

كما يمكنه أيضا أن يتحرك في إطار الدائرة العلمية التخصصية الثانية له "دائرة  

ب منها بحكم كثرة قراءاته واطالعاته الذاتية،   االهتمام التخصصي المشترك"، فيتقره

كتجربة    –ع من ُمتخصصيه، كما فعلُت  ومن كثرة تساؤالته واستفساراته والسما 

الجزائرية   -شخصية الجامعة  في  التاريخ  أساتذة  مالزمتي وصحبتي ألفضل  خالل 

م من خالل جمعية مآثر أول نوفمبر المهتمة بكتابة التاريخ،  2002-1994سنوات  

والتي ضمت خيرة الباحثين في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر وفي تاريخ  

بالتأليفات    الجزائر عليه  عادت  استفادة  أي ما  منهم  فاستفدت  والمعاصر،  الحديث 

 الكثيرة التخصصية وغيرها.  

ارٍّ   – وأن يحاول   تحريك آليات الفهم والتحليل والنظر والتعمق في   -بوعي َموه

الكثير من كلياتها وثانوياتها وتفصيالتها، ليتطور بعدها ويكتب فيها، وال يتأتى له  

، وكثرة قراءة، وإدمانٍّ على ارتياد المكتبات    ذلك إال  بعد طور عناء وصبر وتحملٍّ

الخاصة والعامة الجامعية وغيرها، ومن كثرة تدريسٍّ وتعليمٍّ وتكوينٍّ وتدريبٍّ على 

والندوات   الملتقيات  وحضور  للطلبة،  الدروس  وتحضير  القصيرة  المقاالت  كتابة 

 واأليام الدراسية التخصصية وغيرها.  

ستاذ الباحث إلى مرحلة التمكن والسيطرة من هاتين اآلليتين  وحتى يصل األ

فالتقعيد..  يجب   فالتنظير،  فالعطاء،  فالتحكم،  االهتمام(،  التخصص ودائرة  )بؤرة 

العرض   أن يمر بمراحل تكوينية وتأطيرية عديدة، سأشرحها من خالل هذا  عليه 

لنا   وفهَرتْهُ  الذي  والتكويني  والعلمي  والمعرفي  األكاديمية  المنهجي  األسماء  بعض 

المتميزة التي صدقت ما عاهدت هللا عليه من أساتذتنا ومشايخنا وأولي الفضل علينا  

ممن قضى نحبه وممن مازال ينتظر محتسبا في محراب العلم والفضيلة المقدس إلى  

لطلبتها   إعدادها  أثناء  عالميا  المصنفة  الجامعات  أيضا  لنا  رسمته  والذي  اليوم، 

ا العلمي والحضاري. وها هي  وباحثيها  وتطورها  واستمرارها  لذين هم مستقبلها 

 آليات التمكن التخصصي. 
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 (124) آليات التمكن التخصصي:  -الفرع الرابع  – 4

والتكويني   والمنهجي  والمعرفي  العلمي  التسلسل  وفق  الباحث  ويتدرج 

 واألخالقي والثقافي واألدبي.. في جامعته تلك، وفق المراحل التكوينية اآلتية:  

 (125) كتاب(:  100-40مرحلة التحصيل الجامعي األولي ) – 1 - 4

رافها ويكون ذلك منذ أن يلتحق الطالب بالجامعة، ويتعرف على تقاليدها وأع 

وضوابطها وقوانينها، ويدرس فيها سنواته األربع، ويحصل على المقرر الجامعي 

الرسمي، حيث يغطي كل مساق )مقياس( علمي كتاب سبق وأن أعدته لجنة تأليف،  

أو كتبه أستاذ متميز في التخصص وراجعته لجنة متخصصة، فيكون مجموع ما  

خصصية، يعضدها قراءات  درسه من كتب مجموعه مقررة في السنة عشرة كتب ت

تخصصية وثقافية وأدبية أخرى، فيتخرج الطالب بعد أربع سنوات وقد قرأ أربعين  

كتابا تخصصيا، فضال عن قراءاته األخرى، وحضوره الملتقيات والندوات واأليام  

الدراسية وعروض ومعارض الكتب وااللتقاء باألدباء والكتاب والباحثين المحليين  

رضون كتبهم ومؤلفاتهم وإصداراتهم الجديدة، وفي هذه المرحلة والزائرين، ممن يع

يكون الطالب قد قرأ علمه التخصصي من أربعين كتابا أو يزيد عنهم بقليل أو كثير  

َل على  قد حصه الطالب ونظرته لمستقبله. ويكون  حسب رغبة وإمكانات وتطلعات 

ليكون   تؤهله  ما  به،  الخاصة  ومصطلحاته  ومنهجه  العلم  باحث  أصول  مشروع 

مستقبلي إن لم يُِرْد التوجه إلى الحياة العملية، التي سيدخلها بكل اقتدار وتمكن،  

 فيفيد وينفع أمته ووطنه.

 (126)  كتاب(: 200مرحلة الدراسات العليا ) – 2 - 4

وتأتي مرحلة الدخول إلى مسابقة الدراسات العليا أو المعمقة، حيث يُختار فيها 

أو   محاباة  أو  تمييز  دون  الوطن  أنحاء  كافة  وأقدرهم من  وأنجبهم  الطالب  أفضل 

غيرها من أشكال التحييز، وذلك عبر االمتحانات الكتابية والشفهية النزيهة، والتي  

ا وأخلص  وأصدق  وأقدر  أفضل  بها  الذين  يضطلع  الجامعية،  األكاديمية  لكفاءات 

يُشكلون الضمانة العلمية واألخالقية، وال يقدسون سوى الحقيقة، وال يعملون وال  

يتم   ثمة  ومن  المقدسة.  األكاديمية  والحرية  الحق  سوى  يتوسلون  وال  يهدفون 

  االلتحاق بالدراسات العليا عن جدارة واقتدار، وهي التي ستؤهله لقراءة قرابة مائتي

كتاب تخصصي بطرق ومناهج وكيفيات وأدبيات مغايرة عن مرحلة التلقي الجامعي  

 
م(، مدخل إلى مناهج البحث الدعوي، 2021هـ  1442حمود )حي  انظر: عيساوي، أحمد م  (124)

 . 45..   37م، ص  2018هـ  1439دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 
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األولي. فيتعمق في الفهم والتحليل والمناقشة والمذاكرة، وتشكيل اإلشكاالت وتعميق  

عمليات   سائر  من  ونحوها  واإلجابات..  والمقاربات  القراءات  وتأصيل  الفروض، 

نهجي والمصطلحي، والتدرب على كتابة  التأصيل والتأسيس والتكوين المعرفي والم

المقاالت التي تُبرُز مواهب وكفاءات الطالب الباحث. ويتخرج الطالب بعد دراسته 

 المعمقة والتي يجب أن تدوم سنتين، وقد قرأ خاللهما قرابة مائتي كتاب أو أكثر. 

التي   - ولألسف الشديد  -وما يُدمى له الفؤاد ويتحسر له القلب أن المسابقات  

ُق  2015-2000تتم في جامعاتنا الجزائرية منذ أكثر من عقد ونصف   م، والتي تَُسوه

لعقل   فضائحها وفسادها وعدم شفافيتها الصحف والنقابات بشكل دوري ومسيء 

األمة ونخبها المخلصة، تلك المسابقات غير النزيهة التي يدلف إليها الفئام العريض  

بة الوظيفة الجامعية نحو منصب األستاذية  والسواد من الهمل من الموظفين عبر بوا

)الكارزمي( المحترم جدا، فكثير من مديري اإلقامات والمطاعم الجامعية واألمناء  

العامين والموظفين العاديين ممن كانوا يكتبون الشهادات المدرسية، بَْلهَ األعوان  

شلين ومديري  المستخدمين والحراس والمديرين التنفيذيين وأمثالهم من األطباء الفا

العليا ثم صار حامال لشهادة  الدراسات  البنوك والمحاسبين.. صار طالبا في قسم 

الماجستير والدكتوراه التي تحتضنها مراكز حفظ النفايات والردم الجامعي، والتي  

تعاني اليوم من عاديات الغبار والزمن والنسيان واإلهمال، ألنه ال يجرؤ أحد على 

علمه وُمْشِرفِِه ولجنة المناقشة من أين أتى بها؟ وما قيمتها  نشرها والتعريف بها ل

العلمية والمعرفية والمنهجية؟ وماذا أضافت إلى العلم والمعرفة، والجامعة؟ فصار 

أمثال هؤالء عالة على هذه الجامعة المسكينة المتخلفة، وعوض أن ترتقي وتتطور  

وزادوا أنفسهم تخلفا وِضعَةً  بهم، وأنى تتطور بالفساد والمفسدين، نجدهم زادوها  

 وإهانةً. 

 (127)  كتاب(: 400مرحلة إنجاز بحث الماجستير)  – 3 - 4

وتأتي مرحلة إعداد بحث الماجستير الذي يُنتقى عنوانه من بين خيرة عقول  

أهل التخصص والبارزين فيه، وتُراعى فيه مدى خدمته لواقعه ومجتمعه من جهة،  

لمعرفية من جهة ثانية، وماذا سيقدم هذا البحث  ومدى خدمته لمسيرة التراكمات ا

من جديد لألمة والوطن والجامعة والباحث؟ وهل سيرتقي بها أم سيكون عالة عليها  

 كحال الفئام العالة عليها اليوم؟ 

تحت   متواصال،  تخصصيا  بحثا  سنوات  ثالث  طيلة  السوي  الطالب  ويبحث 

ة وأصالة ومكانة ودور  إشراف أستاذ أكاديمي باحث متخصص ومتمرس يعرف قيم

لألسف    –البحث العلمي، على عكس عرف اإلشراف والمناقشة الجاري والمتعارف  

أباطرة   -الشديد اإلشراف  سوق  على  ويحوز  يسيطر  حيث  جامعاتنا،  في  عليه 
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اإلشراف وسماسرة المناقشات من اإلداريين ومن لف لفهم في اللجان والمجالس  

تقدمت به للمشاركة في ملتقى بإحدى الجامعات  العلمية؟؟ )لي بحث أكاديمي موثق  

ظاهرة   استفحال  في  ودورهم  والمناقشات  اإلشراف  )أباطرة  عنوانه:  الجزائرية 

إنتاج   يسرقون  لصوص  فالمشرفون  الجزائرية،  الجامعة  في  العلمية  السرقات 

 طلبتهم، وطلبتهم يهرفون ويغرفون دون توثيق وإحالة(. 

يزة يقرأ الطالب كل أسبوع أربعة كتب، فالكتاب  وفي هذه المرحلة البحثية المتم

الذي تبلغ عدد صفحاته خمسمائة صحفة يُقرأ في ثالثة أيام على أكثر تقدير، بمعدل 

ِر في فن القراءة، فيقرأ في الساعة أربعين صفحة   للُمتََمه ِ مائتي كلمة في الدقيقة 

وستون صفحة،    علمية، وفي اليوم يقرأ بمعدل أربع ساعات، أي ما مجموعه مائة 

هذا إن لم يقرأ في اليوم سبع أو ثمان ساعات كما كنا نفعل في تلك المرحلة سنوات  

م، أي ما مجموعه مائتين وثمانين صفحة، أي بمعدل كتاب أو نصف  1989-1992

الُمْضني   والثقافي  واألدبي  والمعرفي  والمنهجي  العلمي  الجهد  هذا  وبعد  كتاب، 

بقائمة طويلة من كتب التخصص، حيث سيُضيف بحثه    والممتع معا، يقدم بحثه مذيال

والسرقة   واللصق  النقل  فائدة  فما  وإال   القراءات،  هذه  بعد  للمعرفة  يُذكر  ما  شيئا 

والتعدي على جهود وإنتاج اآلخرين كما هو حاصل في جامعاتنا المسكينة والفقيرة،  

 التي تبحث عن التصنيف بالضياع والفراغ والضائعين والفاسدين. 

أنجزها و والتي  الجيدة،  العلمية  الرسائل  أن  هنا  والتنويه  بالمالحظة  الجدير 

باحثون حقيقيون وجدت طريقها بسهولة للطبع في أرقى السالسل العلمية العربية  

 واإلسالمية المحكمة، وُطبعت ثالث أو أربع طبعات عالمية. 

 (128)  كتاب(:  800- 600مرحلة إنجاز بحث الدكتوراه )  - 4 – 4

ي هذه المرحلة تتويجا لمرحلة البحث في مرحلة ودرجة الماجستير، حيث  وتأت

التعمق والغوص والتحليل والبحث عن الجذور واألسباب البعيدة للمسائل، وحيث  

التوسع والشمولية واإللمام واإلحاطة الكلية بالموضوع المبحوث، التي تدفع الطالب  

لحقيقية والتي تقارب األلف مصدر الباحث لتوثيق قائمة مراجعه ومصادره ووثائقه ا 

ومرجع، وفي هذه المرحلة يصير الطالب الباحث صاحب رؤية أو نظرية تُعرف به،  

وتنسب له. وقد َوثهْقُت لمجموعة من الباحثين الجادين الذين جمعتني بهم أخوة َوَرِحُم  

لدكتوراه العلم لسنين البحث العلمي الممتدة من مرحلة الدراسات العليا فالماجستير فا

م أنهم أنجزوا أبحاثهم في مرحلة الدكتوراه بقائمة مصادر ومراجع 1987-1999

قاربت الثمانمائة مصدر ومرجع، وكنت واحدا من أولئك الذين أنجزوا رسالة بألف  

مصدر ومرجع ووثيقة ومخطوطة ومقابلة وحوار.. وجدت طريقها للطبع في أرقى  

 دور النشر العربية واإلسالمية.   
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حقيقية  ويقض علمية  سنين  خمس  الدكتوراه  مرحلة  في  الباحث  الطالب  ي 

وفاعلة، يقرأ خاللها ألف كتاب علمي تخصصي، وتغدو حياته كلها بحث وتحليل  

ونظر وقراءة وتلخيص وكتابة، فينام ويقوم ويحلم ويأكل ويشرب ويستحم ويسافر  

وي الفساد  وينتقد  العمر  شريكة  في  ويفكر  ربه  ويذكر  ويصوم  على  ويصلي  حمل 

أمته ووطنه ويفرح لفرحهم ويحزن ألحزانهم.. وهو في   المفسدين ويتألم لهموم 

 حالة تفكر واستصحاب دائم للبحث.  

ويتأهل للدخول إلى الجامعة بثقة واقتدار وثبات، وهو قد استصحب أربع سنين  

بحث ودراسة قاعدية في تعليمه الجامعي األولي قرأ خاللها مائة كتاب، عضدتهم  

وكفاءته  سنتا أدائه  من  رفعت  ثم  كتاب،  مائتي  خاللها  قرأ  العليا  الدراسات  من  ن 

مرحلة إعداد درجة الماجستير التي قرأ فيها أربعمائة كتاب، فضال على تمهره في  

فنيات كتابة البحث العلمي، وختم ذلك بمرحلة إعداد الدكتوراه التي قرأ فيها ألف 

ف وخمسمائة كتاب في تخصصه العلمي  كتاب تقريبا، وتخرج باحثا استوى على أل

الدقيق، ليدخل العمل في الجامعة، وليبدأ مرحلة جديدة، تؤهله وجامعته للبحث عن  

 التصنيف العالمي.      

  كتاب ... ما النهاية(:   1500مرحلة االلتحاق للتدريس بالجامعة )   –  5  -  4

(129) 

المختلفة واستثمار  وهي مرحلة بداية تقديم الثمار األولية من مراحل التكوين  

رسالتين   وتأليف  كتاب  وخمسمائة  أللف  قراءته  بعد  السالفة،  الجهود  واستغالل 

وتلقائية   طبيعية  مرحلة  وهي  األولية،  واألبحاث  المقاالت  من  والعديد  علميتين 

ومنطقية ونتيجة لسنين البحث الطويلة، وفيها يدخل األستاذ الباحث  مرحلة التأليف  

لمقاييس( العلمية التي يُكلف بتدريسها، والتي تدفعه لقراءة التخصصي للمساقات )ا

بحثية جادة  وتُثمر كل سنة علمية  التخصص،  في  الكتب  المئات من  بل  العشرات 

فيفهم   التخصصية،  المادة  تلك  في  تخصصي  كتاب  تأليف  بها  التدريس  يضطلع 

لبداية  ويُلخص ويهضم مؤلفات سابقيه والبارزين في ذلك التخصص، ثم يحاول في ا

التخصصية   المؤلفات  بعص  ومحتوى ومصطلحات  ومضمون  منهج  والتزام  تبني 

ذات الصلة الوطيدة بالمساقات التي ُكلف بتدريسها، ثم يسعى لتكوين رؤية ورأي  

بتحليل ونقد وتقييم بعض المسائل   له في بعض المسائل العلمية والمنهجية، بدءاً 

فيها  المغاير  الرأي  وإبداء  النظر،  في ووجهات  الجديدة  األفكار  بعض  وتقديم   ،

الخصوصية  يحمل  له،  تخصصي  كتاب  أول  لتقديم  نفسه  يُعد  وهكذا  المسألة، 

الجزائرية، وهكذا طيلة حياته العلمية الزاهرة، قراءة مائة كتاب في السنة على أقل  

 
 . 45..   37انظر: المرجع السابق نفسه، ص  (129)
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مجاله   في  أبحاث علمية تخصصية  أربعة  وكتابة  كتاب تخصصي،  وتأليف  تقدير، 

 في الملتقيات العلمية الجامعية الوطنية والدولية. والمشاركة بها 

وسماعا   وحضورا  وتأليفا  وكتابة  قراءة  المنوال،  هذا  على  يسير  ويظل 

ومشاركة.. يحدوه وجوده الرسالي وهدفه الذي خطط له منذ بداية حياته العلمية  

وهو شاب في العشرين من العمر، فما يصل السبعين إال  وقد قرأ أكثر من عشرة  

)آال مئات  10000ف  وكتب  كتابا،  ستين  إلى  أربعين  من  وكتب  وألهَف  كتاب،   )

المقاالت واألبحاث والدراسات القصيرة، وحضر أكثر من ثالثمائة ملتقى ومؤتمر 

 وندوة ويوم دراسي محلي وجهوي ووطني وعربي وإسالمي ودولي..  

العلمية   المسيرة  وبهذه  الشهودية،  العطاءات  يوقع حضوره  وبهذه  الحافلة، 

الفاعل، ويؤدى بعض ما افترضه ربه عليه، ويكافىء أمته ووطنه ودولته التي لم  

تبخل عليه. وهذا هو منهج جيل أساتذتنا األوائل، وسرنا نحن على منوالهم، وبجيلهم  

ُعرفت الجامعة الجزائرية وُصنفت، فإن كنتم تريدون تصنيفها فأبعدوا عنها الفساد 

 المفسدين، وأبعدوا عنها العبث والعب اثين، وما ذلك عليكم بعسير؟؟ والفاسدين و

وبعد أن تبينا في الفصل التمهيدي األول كل األساسيات الالزمة للبحث العلمي،  

العلمي ومناهجه   وعرفنا سائر المصطلحات والشروط والكيفيات األساسية للبحث 

هج البحث العلمي وتصنيفاتها  ومنهجيته، فإننا سننتقل في الفصل الموالي لتبيين منا

قيامه   أثناء  الباحث  التي يحتاجها  الخطوات والمراحل األساسية  المختلفة، وتبيين 

 بعملية البحث العلمي. 
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 الفصل الثاني 

 مناهج البحث العلمي 

وتوضيح   التعريفات  وضع  من  األول  التمهيدي  الفصل  في  فرغنا  أن  وبعد 

وضبط   واضحة،  المفاهيم  جلية  البحث  صورة  بذلك  لنا  واتضحت  المصطلحات، 

واكتشفنا من خاللها تشعب وتداخل وتعقد وامتزاج المعارف ببعضها، ألن المنهج  

هو الحقل الخصب الذي ولجه الكثير من الباحثين، ولم يضيفوا على بعضهم الكثير،  

ولبع  والتجميع،  والتنظيم  والتنسيق  الترتيب  إعادة  فضل  لبعضهم  اآلخر بل  ضهم 

تصنيفات   المهم  الفصل  هذا  في  وسنعالج  ونحوها..  واالختصار،  التبسيط  فضيلة 

   المناهج البحثية العلمية في التفكير والمعالجة الذهنية، وذلك عبر المباحث التالية: 

األول  –  1 العلمية    -المبحث  البحثية  المناهج  تصنيفات  ومدارس  اتجاهات 

 الغربية والعربية. 

 منهج البحث التاريخي التوثيقي.  -ثاني المبحث ال – 2

 منهج البحث الوصفي.   -المبحث الثالث – 3

 المنهج التجريبي.  -المبحث الرابع – 4
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 المبحث األول 

 اتجاهات ومدارس تصنيفات المناهج البحثية الغربية والعربية 

مؤلفات  وهو يتصفح المئات من    -من غير كبير عناء- يتبي ن الدارس المطلع  

وكتب حقل البحوث علم المناهج وعلم تقنيات وفنيات المنهجية البحثية، وكيفيات  

إعداد البحث العلمي األكاديمي، وما أفرزته تلك المدارس المنهجية العالمية الكبرى  

من تصنيفات اعتبارية لألسر المنهجية، فيجد أنها قد قعهَدْت وأسسْت لمجموعة من  

والض  والزوايا  والترابط  المعايير  والتداخل  االنتماء  باعتبار  لديها  المسطرة  وابط 

والتفاعل الزمكاني واألداتي، والتي من خاللها وعلى ضوئها تباينت تلك التصنيفات،  

من   جملة  أفرزت  قد  والبحثية  المدرسية  الساحة  أن  يجد  ما  سرعان  أنه   كما 

ت إلى مدرستين،  التصنيفات المتعددة والمختلفة بين جمهور الباحثين، وقد انقسم 

الذي   اآلتي  التصنيف  وأوجهها  أهمها  ولعل  عربية.  وثانيهما  غربية  إحداهما 

 سنعرضه وفق المطالب التالية: 

 عند الغربيين.  -المطلب األول – 1

 عند العرب. -المطلب الثاني  – 2

 خالصة التصنيفات.  - المطلب الثالث – 3

 130  عند الغربيين: -المطلب األول – 1

المطلب األول تصنيفات المدرسة الغربية للمناهج من خالل الفروع نعرض في  

 البحثية التالية. 

 131  (:Whitney  -تصنيف )وتني -الفرع األول – 1

ويعتمد هذا التصنيف على اعتبار أن المناهج عنده مقسومة إلى سبعة أصناف،  

بحث عند وتعود في أساسها إلى تاريخية التفكير ومرحلية تطور عمليات التفكير وال

 اإلنسان، وهي: 

 
..    45انظر: حسان، هشام، منهجية البحث العلمي، دون دار وال مدينة وال تاريخ، ص    130
 ، بتصرف. 56.. 47، بتصرف. وتركي، رابح، مرجع سابق، ص 47
.. وحسان هشام، المرجع السابق  90نظر: األنصاري، فريد، أبجديات البحث العلمي، ص ا  131

 ، بتصرف.  46نفسه، ص 
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 المنهج الوصفي:   –1 - 1 – 1

بالعينة،   أو  أو اإلحصائي  الكي  التالية: )المسح  التفصيلية  المناهج  ويتضمن 

 دراسة الحالة، تحليل الوظائف، تتبع النمو، التطور، البحث المكتبي(. 

 المنهج التاريخي. -2 – 1 - 1

 المنهج التنبوئي  -3 – 1 - 1

 البحث الفلسفي. منهج  -  4 - 1 – 1

 المنهج التجريبي. – 5 - 1 – 1

 المنهج االجتماعي.  – 6 - 1 – 1

 المنهج اإلبداعي. – 7 - 1 – 1

وصنوف  شتى  في  العلمية  واألبحاث  الدراسات  اعتمدته  قديم  تصنيف  وهذا 

 المعرفة اإلنسانية. 

 132  (:Marguis -تصنيف )ماركيز -الفرع الثاني  – 2

إلى   المناهج  بتصنيف  المناهج  قام  بعض  دمج  باعتبار  وذلك  أصناف  ستة 

وتضمينها لبعضها البعض، لكون انضمام المنهج اإلبداعي وانطوائه تحت المنهج  

 التجريبي، وهي ستة أصناف: 

 المنهج االنثربولوجي )علم اإلنسان(.  – 1 – 2 - 1

 المنهج الفلسفي.  – 2 – 2 – 1

 المنهج منهج دراسة الحالة.  – 3 – 2 – 1

 المنهج التاريخي. – 4 – 2 – 1

 منهج الدراسات المسحية )المنهج االجتماعي(.    – 5 – 2 – 1

 المنهج التجريبي. – 6 – 2 – 1

 133  (: Good and Scates -تصنيف )جود وسكاتش  -الفرع الثالث  –  3

الفلسفي   البحث  منهج  استبعاد  باعتبار  أقسام  خمسة  إلى  المناهج  قسم  وقد 

 ج التجريبي، وهذه األصناف هي: والتنبوئي وضمهما إلى المنه

 
، بتصرف. واألنصاري، فريد، أبجديات البحث العلمي،  45انظر: المرجع السابق نفسه، ص    132
 .. 96ص 
 ، بتصرف. 47انظر: المرجع السابق نفسه، ص  133
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 المنهج الوصفي.  – 1 – 3 – 1

 المنهج التاريخي. – 2 – 3 – 1

 المنهج التجريبي. – 3 – 3 – 1

 منهج دراسة الحالة.   – 4 – 3 – 1

 منهج دراسة النمو والتطور. –الدراسات المسحية  – 5 – 3 – 1

 134 (: Isaac -تصنيف )إسحاق  -الفرع الرابع  – 4

قسم وهذا   وقد  للمناهج،  الغربية  التصنيفات  مجموع  بين  الرابع  التصنيف 

المناهج بأكثر تفصيل من سابقيه، باعتبار وجودها الواقعي في ميدان ومجال البحث  

 العلمي. 

 منهج البحث التاريخي.   – 1 – 1 – 4

 منهج البحث الوصفي.   – 2 -1 – 4

 لمسحية. الدراسات ا– منهج البحث التطور والتغيير   – 3 – 1 – 4

 منهج دراسة الحالة.   – 4 – 1 – 4

 منهج االرتباط.  – 5 – 1 – 4

المقارن والموازن  –  6  –  1  –  4 البحث  السبب    -منهج  طرق بحث عالقة 

 والنتيجة. 

 منهج البحث التجريبي المادي الحقيقي.  – 7 – 1 – 4

 واإلنسانية. طرق البحث شبه الحقيقية المعنوية واألدبية  – 8 – 1 – 4

 طرق البحث العلمي المختلفة.  – 9 – 1 – 4

الخامس   –  5 بيرس  -الفرع  ساندرز  )شارل   Charles  -تصنيف 

Sanders Peirce:)  135 

 Joseph  -( و )جوزيف دومينيك Roger Wimmer  -يذكر )روجر ويمر

Dominique  وأن سبق  المنهجية  المعرفية  للمقاربة  عدة  مقاربات  ثمة  أنه   ،)

(  Charles Sanders Peirce  -)شارل ساندرز بيرسقد مها كل من الباحثين  

 
 ، بتصرف. 48و  47انظر: المرجع السابق نفسه، ص  134
ويمر  انظر:   135 دومينيكRoger Wimmer  - )روجر  )جوزيف  و   )-  Joseph 

Dominiqueمناه إلى  مدخل  وفاروق  (،  إصبع  أبو  صالح  ترجمة:  اإلعالمي،  البحث  ج 
 . 37و  36م، ص 2013منصور، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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 Kerlinger  -م، وقد رشحت بها دراسة )كيرلنجر ولي1900قبل قرن تقريبا سنة  

and Lee  سنة بحثية 2000(  مقاربات  أربع  ثمة  أنه  الدراسة  حددْت  وقد    م، 

 لتصنيف مناهج البحث العلمي، وهذه الطرق المنهجية هي: 

 (: Tenacityطريقة التشبث أو العناد ) – 1

يقول أصحاب هذه الطريقة: ].. )).. إن مستخدم الطريقة التشبثية "العنادية"  

يتبع المنطق القائل: "بأن شيئا ما صحيح، ألنه كان صحيحا على الدوام"، ومثال  

نا ال أعلن ألن والديه كانا ال يؤمنان باإلعالن"، إن الفكرة ذلك قول صاحب متجر: "أ

األساسية هنا تتمثل بأن ال شيء يتغير، فما كان جيدا أو رديئا أو ناجحا من قبل 

 .136سيستمر كذلك في المستقبل.((..[  

 (: Intuitionطريقة الحدس ) – 2

تُعر التي  أو   ..((  ..[ أصحابها:  فيقول  الحدسية  الطريقة  في  كذلك أما  ف 

فيفترض الشخص أن صحة شيء   - Approach a Priori  –بالطريقة القْبلية  

ما تنبع من دليل ذاتي أو لسبب ما.. فبعض األشخاص الخالقين في وكاالت اإلعالن 

يقومون جهود اختبار أساليب إعالناتهم ألنهم يعتقدون أنهم يعرفون ما الذي يجذب  

البحث فإن  هؤالء  إلى  وبالنسبة  "فعالية    الزبائن.  و  للوقت  مضيعة  هو  العلمي 

 . 137  إعالناتهم غالبا ما تقاسي نتيجة لهذا". ((.[ 

 (: Authorityطريقة السلطة ) – 3

وعن الطريقة السلطوية يقول أصحابها: ].. )).. إنها تعزز االعتقاد بالشيء  

الثقة   أهل  مصدرها  صحيح–ألن  المصدر  يقوله  مراسل    -فما  أو  الوالدين  كأحد 

، أو معلم. وهنا فإن التركيز يكون على المصدر وليس على طريقته التي قد األخبار

 . 138استخدمها في الحصول على المعلومات.((.[  

 (: Science Method Theطريقة العلم ) – 4

من  سلسلة  باعتباره  التعلم   ..((  ..[ أصحابها:  فيقول  العلمية  الطريقة  أما 

درساة ما أو مصدرا ما يمدنا فقط بمؤشر لما  الخطوات الصغيرة. وهذا يعني بأن  

يُمكن أو ال يمكن أن يكون صحيحا. فالحقيقة توجد فقد من خالل سلسلة التحليالت  

 Selfالموضوعية. ويعني هذا أن الطريقة العلمية هي طريقة التصحيح الذاتي "

 
 . 36المرجع السابق، ص  انظر:  136
 . 36المرجع السابق، ص  انظر:  137
 ، بتصرف. 36المرجع السابق، ص  انظر:  138
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Correcting  حيث إن التغيرات في الفكر أو النظرية هي مالئمة حينما تكون ،"

 .  139ألخطاء في البحث السابق غير مكتشفة..((.[  ا

ويضيفون باإلضافة إلى ما سبق خصائص طريقة البحث العلمي ويؤكدون على  

أنها: عمومية غير ذاتية وال تُنسب لصاحبها، بحيث ال يستطيع أي باحث أن ينسب  

أو يدعي بأن هذه المعرفة خاصة به، أو هو صاحبها، ألن العلم موضوعي وتجريبي 

منضبط  Impericall  –إمبريقي  " توقعي  وتنبوئي  بنائي  وتراكمي  ومنتظم   "

ومتحكم فيه.. فالعلم بحسي أصحاب هذه الطريقة وهذا التصنيف "مشروع إنساني  

عام" على العكس من الفلسفة التي هي ذاتية وفردية وشخصية ومنسوبة لصاحبها،  

 .. 140العموم  فهذه فلسفة أفالطون وسقراط وأرسطو.. وهذا علم المشاع و

البحثية الخمسة حسب وجهة نظر  وهذا مجرد تعريف مختصر بهذه الطرق 

 أصحابها، وهي التي تقسم طرائق البحث أو تصنيف المناهج وفق العرض السابق. 

 عند العرب:  -المطلب الثاني  – 2

نعرض في المطلب األول تصنيفات المدرسة العربية للمناهج من خالل الفروع 

 ة. البحثية التالي

 تصنيف )طلعت عبد الحميد عيسى(  -الفرع األول – 1

يعد هذا التقسيم أقدم تصنيف للمناهج في المدرسة العربية، وقد قسم الباحث  

هـ( المناهج إلى ستة  1442م  2021حي  -1971المفكر )طلعت عبد الحميد عيسى  

 أصناف، وهي: 

 المنهج التاريخي. – 1 - 2 - 1

 التجريبي.المنهج  – 2 – 2 – 1

 منهج المسح االجتماعي.    – 3 – 2 – 1

 المنهج اإلحصائي. – 4 – 2 – 1

 منهج دراسة الحالة.   – 5 – 2 – 1

 تصنيف )عبد الرحمن بدوي( -الفرع الثاني  – 2

وقد قام بهذا التقسيم األستاذ الدكتور الفيلسوف العربي الكبير )عبد الرحمن 

 المناهج إلى ثالثة أصنافي هي: م(، وقد قسم 2002-1917 -بدوي

 
 . 37المرجع السابق، ص   انظر:  139
 ، بتصرف. 42. . 37المرجع السابق، ص   انظر:  140
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 المنهج االستداللي. – 1 – 2 – 1

 المنهج التجريبي. – 2 – 2 – 1

 التاريخي. -المنهج االستردادي – 3 – 2 – 1

 141  تصنيف مناهج البحث في العلوم الشرعية: -الفرع الثالث  – 3

يما  يشترك العقل المسلم مع غيره من العقول في المشترك اإلنساني العام، والس

والتاريخي  الوصفي  كـ)المنهج  والبحثية،  العلمية  المناهج  الكثير من  استخدام  في 

والتجريبي والمقارن ودراسة الحالة ودراسة المضمون والمنهج المسحي..(، ولكنه  

الدينية   العلوم  المتعلقة بخصوصيات  بنية وطرق وأهداف منهجه  يختلف عنه في 

 سبحانه وتعالى ممثلة في )القرآن،  كونها علوم وحي معصومة منزلة من عند هللا

السنة(، وكل العلوم التي تصدر عنها فهي تخضع لمناهج التفكير الدقيقة المستنيرة 

 بالكتاب والسنة، وهذه المناهج هي:   

 منهج المحدثين التوثيقي.  - 1

 منهج تدوين الوحي: )القرآن. السنة(.  – 2

 منهج البحث الفقهي واألصولي والمقاصدي. – 3

 منهج البحث العقدي والكالمي.  – 4

المنهج    –   2المنهج اإلعالمي االتصالي.    -  1منهج البحث الدعوي: )  –  5

 . 142المنهج الوسطي(  – 4المنهج االجتماعي.  – 3الفكري. 

منهج البحث في المالية والصيرفة والزكاة واألموال واألوقاف واالقتصاد   –  6

 اإلسالمي.

 وازل. منهج البحث في فقه الن – 7

 . 143منهج البحث في اإلعجاز العلمي للوحي )الكتاب، السنة(   – 8

 تصنيف منطقي لمناهج البحث:  -الفرع الرابع

 
أحمد محمود )حي    انظر:  141 في  2021هـ  1442عيساوي،  البحث  منهجية  وآخرون..،  م( 

 م. 2016هـ  1437العلوم اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 
م(، مدخل إلى مناهج البحث الدعوي، 2021هـ  1442عيساوي، أحمد محمود )حي    انظر:   142

 ، بتصرف. 80..   74، ص  2018هـ  1439دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 
أحمد محمود )حي    انظر:  143 في  2021هـ  1442عيساوي،  البحث  منهجية  وآخرون..،  م( 

 العلوم اإلسالمية. 
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م( أن المناهج تتعد د  2021هـ  1442حي    -1963يرى الباحث )بن عبيد فؤاد  
وتتداخل وذلك بحسب االعتبار؛ إذ يمكن تصنيفها تصنيفات مختلفة، فيمكننا حصر 

 ت في ثالثة أصناف رئيسة:  هذه التصنيفا 
 .144المناهج الوصفية   - 1
 . 145المناهج االستنباطية  - 2
 .146المناهج االستقرائية  - 3

 المناهج الوصفية:  -أوال
وهي التي تجعل هدفها الرئيس وصف األشياء التي لها آثار ظاهرة سواء كانت  

 مادية أو معنوية. ومن خصائص الوصف العلمي:
يستند إلى التحليل، أي: يخضع إلى المنهج التحليلي؛ فتحصر جميع  أن ه    -  1

 جزئيات الموصوف وتُصن ف وتُرت ب حسب النظام الذي تحد ده إشكالية البحث. 
 أن ه يتطلب االرتباط بالواقع قدر اإلمكان دون خيال أو شاعرية فنية.   - 2
واالنطباعات    - 3 والوجدان  العواطف  سيطرة  دون  العقل  فيه  يتحك م 

 شخصية النفسية المتحي زة.ال
يُستخدم المنهج الوصفي عادة في الدراسات التي تصف الماضي، أو الواقع  
الحالي لألفراد والجمعيات والدول واألنشطة الذهنية والعملية لألفراد والجماعات  
 والمؤسسات، وكذا آثار األنشطة البشرية وسجالتها والدراسات التي قامت عليها. 

ا المناهج  )مناهج  وتنقسم  التوثيقية  المناهج  رئيسين:  قسمين  إلى  لوصفية 
 التحقيق في أحداث الماضي(، ومناهج وصف الحاضر.

 المناهج التوثيقية:  -أوال

تهدف إلى وصف ما حدث كما وقع بالفعل بما يتوفر لدينا من آثار الماضي، 
والرسوم والنقوش..  وتشمل األشياء المادية كاألدوات والمباني والمؤلفات والوثائق  

واألمثال   والقصص  والحكم  والتعاليم  المكتوبة  غير  كالمرويات  المعنوية  أو 
والقصائد...فهدف المناهج التوثيقية هو التأكد من صحة نسبة األشياء إلى ظروف 
منهج   قسمين؛  إلى  التوثيقية  المناهج  وتنقسم  محددة.  وأشياء  وأفراد  تاريخية 

 المحدثين ومنهج المؤرخين.
 منهج المحدثين:   -1

وهو المنهج الخاص لما ينسب إلى الوحي اإللهي، مثل الكتب السماوية وسنة  
الرسل. ويعتمد هذا المنهج في عملية التحقيق على النقد الخارجي أكثر من النقد  

 الداخلي؛ أي نقد السند والرواة أكثر من نقد المتن والنص نفسه. 

 
قاسم، محمد، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة    انظر:   144

 . 112. وقنديلجي، عامر، مرجع سابق، ص 60م، ص 1999 األولى،
 . 58قاسم، محمد، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص  انظر:  145
)حي    146 وآخرون  فؤاد  عبيد،  بن  العلوم  2021هـ  1442انظر:  في  البحث  منهجية  م(، 

وصيني،  ، بتصرف.  33..    29م، ص  2016هـ  1437اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  
سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى،  

 . 80..   61م، ص  1994
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 منهج المؤرخين:   -2
التار المنهج  اجتهادات  ويسمى  البشر من  إلى  لما ينسب  الخاص  يخي، وهو 

وإنجازات. ويعتمد هذا المنهج في عملية التحقيق على النقد الداخلي أكثر من اعتماده  
 على النقد الخارجي؛ أي نقد النصوص واإلنجازات البشرية أكثر من نقد سندها. 

 مناهج وصف الحاضر: - 3

واقعا ماثال بين أيدينا كما هو. ويمكننا  وتركز على وصف ما هو موجود بوصفه  
 أن نمي ز فيه ثالثة مناهج هي: التشخيصي، والتفسيري، والتقويمي. 

 أ ـ المنهج التشخيصي: 
ويفيد في تشخيص الواقع والتعرف عليه حتى يسهل التخطيط له والتعامل معه  

الوصف   من  النوع  هذا  ويستند  إيجابياته.  من  واالستفادة  سلبياته  على ومعالجة 
أو  الدقيقة  الشخصية  بالمالحظة  عليها  حصل  أو  اإلنسان  تلقاها  التي  المعلومات 
بالتجربة المقن نة. وبهذا المنهج ترتكز الكثير من الدراسات الجغرافية واالجتماعية  

 واإلعالمية وغيرها. 
 ب ـ المنهج التفسيري: 

تها  ويهتم بإضافة معلومات وشروحات على النصوص الموجودة، وبيان خلفيا
ومدلوالتها دون االكتفاء بجمعها أو وصفها. مثال ذلك تفسير معاني القرآن الكريم 

 وبيان مدلوالتها وأسباب نزولها. 
 ج ـ المنهج التقويمي أو النقدي:

ال يقتصر هذا المنهج على الوصف بل يعمل على إبراز اإليجابيات والسلبيات  
أو موضوع ما أي يُخضعه للنقد وإصدار األحكام على ما جمعه من أوصاف لحالة ما  

 .147وللتقويم  
 ثانيا: المناهج االستنباطية: 

هي مناهج تنطلق من الحقائق العامة أو القواعد العامة المتفق عليها لتستنبط  
منها أحكام المسائل الواقعية الفرعية التي تستمد حلولها من تلك الحقائق العامة،  

د العامة  والقواعد  الحقائق  هذه  تكون  تكون  وقد  وقد  الفقه،  كأصول  مقدسة  ينية 
 بشرية كالقوانين العامة واللوائح والدساتير التي تواضعت عليها الناس. 

التشخيصي؛  الوصفي  المنهج  تلقائيا  تتضمن  االستنباطية  المناهج  أن  كما 
بحصر األدلة النقلية وتصنيفها وترتيبها ثم استنباط الحكم على أساس تلك األدلة  

 وعلى أساس تشخيص الواقع المناسب لتلك األدلة. والقواعد 

 
)حي    147 وآخرون  فؤاد  عبيد،  بن  العلوم  2021هـ  1442انظر:  في  البحث  منهجية  م(، 

ي،  ، بتصرف. وصيني، سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلم 33..    29اإلسالمية، ص  
 . 59وقاسم، محمد، المدخل إلى البحث العلمي، ص  . 80..   61ص 
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 ثالثا: المناهج االستقرائية: 
ومنه   كلية،  قاعدة  إلى  للوصول  الفرعية  الجزئيات  تتبع  هو  االستقراء  إن 
استقراء تام، واستقراء ناقص، والناقص فيه المعلل وغير المعلل. والحكم القطعي  

 .148المعلل  هو ذاك الصادر عن االستقراء التام، أو الناقص 
فمناهج االستقراء هي التي تنطلق من الحقائق الجزئية أو الظواهر الواقعية 
المتفرقة لتنتهي إلى حقائق عامة. وهذه الحقائق قد نسميها احتماالت في مرحلة 
النمو   في مرحلة  نظريات  أو  الثانية،  النمو  في مرحلة  أو فرضيات  األولى،  النمو 

مرحلة النضج األخيرة. وعادة نتوصل بها في العلوم الثالثة، أو قوانين طبيعية في  
 اإلنسانية إلى نظريات قابلة للنقاش. 

والمناهج االستقرائية تساعدنا في اكتشاف السنن الكونية، كما تساعدنا في 
الوصول إلى القواعد الكلية واألصول المنهجية التي تؤمن إنجاز الكثير من األعمال.  

 اعد اللغة، وغيرها. ومنها قواعد أصول الفقه، وقو
 واالستقراء نوعان؛ ذهني وحسي:

 االستقراء الذهني:   -1
أو  الطبيعة  من  جمع  ما  منها  موثقة،  جزئية  حقائق  مع  فيه  الباحث  يتعامل 
الواقع، وهي مسجلة على الورق أو األشرطة أو االسطوانات أو ما شابه. فيتعامل  

ن أمثلتها جمع الفقيه المادة  الباحث هنا مع النصوص ال غير مكتوبة أو مصورة، وم
 العلمية والفروع واألدلة الجزئية النقلية والعقلية للوصول إلى قاعدة أصولية. 

 االستقراء الحسي:   - 2
وهو االستقراء المستند إلى المادة العلمية التي يجمعها الباحث بالمالحظة أو 

المنهج بها  يتكف ل  ما  وهي  المباشر  الحسي  باإلدراك  أي  في    التجربة،  التجريبي 
 القضايا الطبيعية. 

وإذا تحدثنا بشيء من التفصيل عن موضوع االستقراء بشكل مستقل يمكننا  
، في تعريفه: االستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي، أو  149القول: 

 قاعدة عامة. 
 150  تعريف االستقراء: -أ – 2

االستقراء هو: أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. مثال:  
لو درسنا عدة أنواع من الحيوانات فوجدنا أن كل نوع يحرك فكه األسفل عند المضغ،  
فنستنبط من ذلك قاعدة عامة: أن كل حيوان يحرك فكه األسفل عند المضغ. ومثاله:  

 
)حي    148 وآخرون  فؤاد  عبيد،  بن  العلوم  2021هـ  1442انظر:  في  البحث  منهجية  م(، 

، بتصرف. وصيني، سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلمي،  33..    29اإلسالمية، ص  
 .  59لمي، ص وقاسم، محمد، المدخل إلى البحث الع . 80..   61ص 
انظر: بن عبيد، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،    149

 . 122إلى  118م، ص  2014
انظر: عناية، غازي، منهجية البحث عند المسلمين، دار البعث، قسنطينة، الطبعة األولى،    150

م(، مناهج  2002- 1917، بتصرف، وبدوي، عبد الرحمن )98و    97م، ص  1985هـ  1405
،  19و    18م، ص  1977البحث العلمي، شركة وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة األولى،  

 بتصرف. 
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عربية لنعرف حكمه اإلعرابي، فنجد أن الكلمة  أن نتتبع استعمال )الفاعل( في اللغة ال
التي تقع فاعال في مختلف الجمل التي استقرأناها تكون مرفوعة، فنصل إلى النتيجة،  

 والتي تمثل حكما كليا وقاعدة في النحو، وهي: كل فاعل مرفوع.
القياس   بعكس  العام،  على  بالخاص  االستدالل  هي  إذن  االستقراء  فحقيقة 

 استدالل بالعام على الخاص.  المنطقي الذي هو

 أنواع االستقراء:  - 3

 االستقراء على نوعين؛ تام وناقص 
 االستقراء التام:   -أ

وهو تتبع جميع جزئيات الموضوع الذي يبحث فيه، فينتهي إلى نتيجة كلية  
يقينية. فهو يفيد القطع. كقولنا: الكلمة تتكون من اسم وفعل وحرف. ومثاله أيضا:  
لو أردنا أن نعرف عدد الطالب األجانب من بين طالب السنة األولى للعلوم اإلسالمية،  

الطالب هؤالء  جميع  جنسية  نتتبع  إلى   فإننا  نصل  حتى  استثناء،  دون  فردا  فردا 
 .151النتيجة القطعية  

 152االستقراء الناقص:  -ب 
وهو تتبع بعض الجزئيات فقط، ثم يعمم الحكم باالكتفاء بذاك القدر من الفحص  
والمشاهدة. كما لو أراد عالم كيميائي معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات، فإنه  

فقط، وعندما يجد أنه كلما زاد الضغط على هذه   يجري التجربة على بعض الغازات
الغازات، نقص حجمها، وكلما نقص الضغط زاد حجمها )وفق شروط محددة من  
الحرارة(، فيتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي شاهدها أثناء التجربة حكما عاما  

جمه،  كليا لجميع الغازات، ويضع القاعدة العامة: كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل ح
القطع في  وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه تحت درجة حرارة معينة. فهو يفيد 

 الحاالت التالية: 
إضافة إلى المشاهدة، ويسمى االستقراء المعلل، ففي   التعليلإن بُني على    -  1

هذه الحالة يكون االستقراء الناقص مفيدا للقطع. ومثاله: لو شاهدنا سقوط األجسام 
األ إلى  فإن مشاهدتنا  من األعلى  بالجاذبية األرضية،  السقوط  ثم عللنا هذا  رض، 

لبعض األجسام فقط تكفي للقطع بالحكم بأن كل جسم البد أن يسقط من أعلى إلى  
 األرض لو كان حرا دون قيد. ونضع القاعدة: الثقل = الكتلة × الجاذبية. 

في مثال    المماثلة الكاملة بين الجزئيات مماثلة حقيقة، كماإن بُني على    -2
الغازات السابق، فإن االستقراء الناقص في هذه الحالة يفيد القطع أيضا، والقاعدة  
العقلية تنص على أن: حكم األمثال فيما يجوز وفيما ال يجوز واحد. ومثاله أيضا:  

 
. وقاسم، محمود، المنطق  122إلى    118انظر: بن عبيد، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق، ص    151

القاهرة، الطبعة األولى،   ،  44م، ص  1966الحديث ومناهج البحث، مكتبة األنجلو مصرية، 
 بتصرف. 

. وقاسم، محمود، المنطق  122إلى    118انظر: بن عبيد، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق، ص    152
البحث، ص  الحديث ومنا االجتماعي،  91هج  البحث  الباسط، أصول  بتصرف. وحسن، عبد   ،

. وبدر، أحمد، أصول البحث  28م، ص  1966طبعة دار البيان العربي، القاهرة، الطبعة األولى،  
 . 88م، ص 1975االجتماعي ومناهجه، دار الفكر، الكويت، الطبعة األولى، 
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لو جربنا تمدد بعض قطع الحديد بالحرارة، لقطعنا بالحكم على أن كل حديد يتمدد 
لة قطع الحديد المجربة لكل قطعة حديد، مماثلة في حقيقتها،  بالحرارة، نتيجة لمماث 

 ال في شكلها، أو لونها، أو ما يشبه ذلك 
الناقص على بديهة العقل، دون توقفه على المشاهدة،   وإن بُني االستقراء  -3

فإنه يكون أيضا مفيدا للقطع. كما لو حكمنا بأن الكل أكبر من الجزء، فيكفي هنا  
 رفين للجزم بالحكم. التصور الذهني للط

فقط  الصرفة  المشاهدة  على  بني  إذا  للظن  مفيدا  الناقص  االستقراء  ويكون 
ويسمى   للنقض.  قابال  يكون  قد  أي  قطعيا،  ال  ظنيا  يكون  فهنا  الجزئيات،  لبعض 
االستقراء غير المعلل، الذي ال يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل. مثاله: لو تتبعنا  

، فوجدناها تحرك فكها األسفل عند المضغ، فنعمم الحكم على  العديد من الحيوانات 
كل الحيوانات. فهذا يفيد الظن؛ إذ قد ينقض بوجود حيوانات بخالف ذلك. ومثاله  

 أيضا: ما يحصل في سبر اآلراء، وأغلب اإلحصائيات، والتصنيفات. 

 أهمية االستقراء:   - 4

يتوقف عليه التوصل   لالستقراء أهمية كبرى في مناهج البحث العلمي، حيث
 . 153إلى القواعد العلمية العامة  

الظاهرة  الفيزياء حول  قواعد علم  إلى  أن يتوصل  الفيزياء ال يستطيع  فعالم 
الطبيعية ما لم يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يحاول إعطاء  

واعد عامة في  قواعد عامة حولها. وكذلك عالم اللغة العربية ال يستطيع أن يعطي ق
مختلف  في  والجمل  المفردات  مختلف  ويدرس  يستقرئ  لم  ما  العربية  اللغة 

 االستعماالت اللغوية. وهكذا في كل علم من العلوم األخرى. 
التطبيقات   في  نستعملها  التي  العامة  بالقواعد  يزودنا  الذي  هو  فاالستقراء 

 العلمية عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات. 
الشرعية  وقد   المسائل  في  العلم  يفيد  طريقا  االستقراء  الشاطبي  اإلمام  جعل 

الدليل   فهو  العلم  يفيد  مجموع  المسألة  أدلة  استقراء  من  حصل  فإذا   ..(( فقال: 
. كما تمسك بدليل االستقراء في الرد على من لم يقل بتعليل األحكام 154المطلوب..(( 

أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت    بمصالح العباد: فقال: )).. والمعتمد إنما هو
 . 155لمصالح العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غير(( 

م( االستقراء من  1973-1879وقد جعل الشيخ )محمد الطاهر بن عاشور  
أعظم طرق معرفة مقاصد الشريعة االسالمية وأهمها فقال:» الطريق األول: وهو  

تصرفاتها...فإن باستقراء العلل حصول العلم بمقاصد  أعظمها استقراء الشريعة في  

 
. وقاسم، محمود، المنطق  122إلى    118ص    انظر: بن عبيد، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق،  153

، بتصرف. وحسن، عبد الباسط، أصول البحث االجتماعي،  91الحديث ومناهج البحث، ، ص  
. وبدر، أحمد، أصول البحث  28م، ص  1966طبعة دار البيان العربي، القاهرة، الطبعة األولى،  

 . 88ص  م،1975االجتماعي ومناهجه، دار الفكر، الكويت، الطبعة األولى، 
هـ  1397الشاطبي، الموافقات، تحقيق عبد هللا دراز، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى،    154

 . 36، ص 1م، ج 1978
 . 6، ص 2المصدر السابق نفسه، ج   155



91 
 

لحكمة   ضابطا  كونها  في  متماثلة  كثيرة  علال  استقرينا  اذا  ألننا  بسهولة  الشريعة 
متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأنها مقصد شرعي كما يستنتج  

 .156من استقراء الجزئيات تحصيل مفهوم كلي حسب قواعد المنطق...« 
 خالصة التصنيفات:  - المطلب الثالث – 3

وهكذا تبينا تعدد وجهات النظر في تصنيف مناهج البحث وهو حسب وصف 
في العلوم السلوكية    (Mehrens and Lehman  -م1979  )لهمان ومهرنز

بأنه تصنيف اعتباطي، أي: ليس مبنيا على أسس متفق عليها يعتمدها جميع علماء  
ل واحد منهم يصنفها تصنيفا فرديا يعتمد فيه على  المنهجية. وهذا ما أدى إلى أن ك
 تحليله الذاتي وخبراته العلمية. 

ومن الباحثين من شبه تصنيف مناهج البحث بتصنيف الكتب في المكتبة، فهي 
اعتماد  عدم  إلى  بذلك  مشيرا  لعنوانها..  أو  لموضوعها،  أو  للونها،  تبعا  تصنف 

أهم المنهجية، ومؤكدا  بين علماء  تأثيرها  تصنيف موحد  في  العوامل  ية عدد من 
 : ومن هذه العوامل ما يلي،  بعملية التصنيف 

أنه ليس هناك اتفاق مسبق على مصطلح واحد تُدعى به مناهج البحث.    -1

فهناك من يوردها تحت مصطلح مناهج، وهناك من يوردها تحت مصطلح تقنيات،  

مصطلح   تحت  يوردها  والذي  تصميمات.  أو  إجراءات،  أن  أو  يرى  مثال،  مناهج 

 وهكذا...  مصطلح األنواع له مدلول آخر غير المناهج.

إن الدراسة الواحدة قد تُجرى بأكثر من منهج بحث، وتُجمع لها معلومات    -2

بأكثر من أداة، وتُحلل المعلومات بأكثر من طريقة. فمثال عند إجراء بحث تاريخي  

أخر، ولكن ذلك في الحقيقة ممكن    قد يظن ألول وهلة أنه ال يمكن معه تطبيق منهج

فعال، فمثال قد يكون الموضوع تاريخي ذو صلة بعدد من األفراد أو المؤسسات مما  

يجعل من المتعذر على الباحث تطبيقه ودراسته على كل األفراد، مما يضطره إلى  

اختيار عينة واختيار العينة يعد أسلوبا من األساليب التي تطبق كثيرا في المنهجين  

 لوصفي والتجريبي. ا

الماضي منها   -3 العوامل المؤثرة فيها  تعقد الظاهرة اإلنسانية وتداخل 
والحاضر والمستقبل وما لهذا من تأثير على عملية التصنيف فالموضوع التاريخي 

 مثال له امتداد ه الحاضر والحاضر له جذوره التاريخية.
أداة ،  )منهج البحث التداخل الكبير في مفهوم كل من المصطلحات التالية:    -4

 البحث، طريقة تحليل المعلومات(.     

 ترجيح التصنيف المناسب:  -الفرع األول – 1
 : وانطالقا مما تقدم يمكننا اقتراح وترجيح هذا التصنيف باالعتبارات التالية

 :حيث تصنف مناهج البحث فيه إلى: البعد الزمني (1

 
156  ( الطاهر  محمد  عاشور،  المؤسسة  1973-1879ابن  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  م(، 

 . 20م، ص 1985الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 
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 حدثت في الماضي . الذي يطبق لدراسة ظاهرة: المنهج التاريخي -أ     

 الذي يطبق لدراسة ظاهرة معاصرة.: المنهج الوصفي  -ب    

للظاهرة :  التجريبي   المنهج  -ج     المستقبلي  التوقع  بغرض  يطبق  الذي 

 المدروسة. 

 : البعد المكاني: فتصنف المناهج إلى  (2
 الذي يجري بالمكتبة بصورة كيفية. : البحث الوثائقي -أ      

الحقلي  -ب       الحالة)  البحث  المعايشة  (:  دراسة  خالل  من  يجري  الذي 

 الفعلية. 

 الذي يجري في الميدان.: البحث المسحي  -ج      

 الذي يجري بالمكتبة بصورة كمية.: تحليل المحتوى  -د      

 : البعد الهدفي الغائي: من البحث فتصنف إلى (3
العالقة بين متغيرين أو أكثر :  البحث االرتباطي   -أ      الذي يهدف لتوضيح 

 ومقدارها.  

الذي يهدف الستنتاج األسباب الكامنة وراء :  البحث السببي المقارن  -ب      

 سلوك معين.  

الذي يهدف لمعرفة اثر الزمن على استجابة العينة  :  البحث التطوري   -ج     

 للموقف المطروح. 

 ة: اقتراحات تصنيفي -الفرع الثاني  – 2

وثمة تصنيفات منهجية كثيرة ومتعددة، ولكنها كلها متقاربة، فال يكاد يخلو  

كتاب منهجية إال  وترى فيه تصنيفا، قد يكون صاحبه قد انطلق من زاوية أو اعتبار  

علمي معين، وقد يقصد صاحبه به تزيين الكتاب، أو إظهار أنه له طريقة تصنيف  

 خاصة به.  

)ع الدكتور  األستاذ  عقد  العلمي  وقد  )البحث  القيم  كتابه  في  قنديلجي(  امر 

واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية( فصال عن التصنيفات مضيفا  

مور )نك  تصنيف  مثل  التصانيف  من  وغيرها  تصنيفه،  (،  Nick Moore-إليها 

الدكتور )سمير محمد حسين( من خالل كتابه )بحوث اإلعالم(،   وتصنيف األستاذ 

)وتصنيف   كتابه  في  وفريقه  عبيدات(  )ذوقان  الدكتور  ذوقان األستاذ  عبيدات 
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وتصنيف )أحمد بدر( من خالل    (،وآخرون، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه 

 .157كتابه عن البحث العلمي السابق ذكره، وتصنيف األستاذ )جابر عبد الحميد( 

المناهج وتتباين فيما بينها في  أنها كلها تشترك في اعتماد بعض  والحقيقة 

( هب:  أساسية  مناهج  أربعة  على  يجتمعون  يكادون  ولكنهم  المنهج    –  1أخرى، 

المنهج التجريبي وتوابعه.(،    –  3المنهج الوصفي وتوابعه.    –  2التاريخي وتوابعه.  

 المقارن، والمسحي..  مثل المنهج اإلحصائي، ودراسة الحالة، والمنهج 

وعليه، يمكننا أن نقترح تنظيما أو تصنيفا جديدا، ولكنه مجرد جهد ضائع أو  

زائد، ولذا فإننا سنضيف فقط تصنيفا جديدا، وهو تصنيف مناهج البحث في العلوم  

اإلسالمية، كونها تختلف في منطلقاتها وأدواتها وأهدافها عن سائر طرائق ومناهج  

األ الوضعية  المناهج  البحث  بكل  للتعريف  الموالي  المبحث  في  وسننطلق  خرى. 

الكتاب حتى يكون  ألهْفنا هذا  لكوننا  البحث بواسطتها.  بعدها طرائق  البحثية، ومن 

مرجعا مهما ورئيسيا للطالب الباحثين عموما ولطلبة وباحثي العلوم اإلسالمية على  

 وجه الخصوص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 التاريخي التوثيقي منهج البحث 

نسعى في هذا المبحث إلى التعريف بمنهج البحث التاريخي والتوثيقي كونه  

أكثر مناهج البحث المشهورة واألكثر استعماال لدى طلبتنا وباحثينا. وذلك من خالل  

المطالب البحثية التي سترد مرتبة في هذا العرض المنهجي، بدًء بتعريف مصطلح  

 
حسان، هشام، . و106..    103انظر: قنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص    157

   .، بتصرف 50منهجية البحث العلمي، ص 
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وخصائ التاريخي،  وسلبياته. المنهج  وإيجابياته  ومميزاته  خالل    صه  من  وذلك 

 المطالب اآلتية: 

 المنهج التاريخي التوثيقي.  -المطلب األول – 1

الثاني  -  2 المنهج    -المطلب  وعيوب  ومزايا  وأسلوب  وخصائص  أهمية 

 التاريخي.

 خطوات البحث التاريخي.  - المطلب الثالث – 3

 ث التاريخي.مزايا وعيوب منهج البح  - المطلب الرابع – 4

 158  المنهج التاريخي التوثيقي: -المطلب األول – 1

سنتناول في هذا المطلب تعريف المنهج البحثي التاريخي التوثيقي، من خالل 

 الفروع التالية:  

 تعريف المنهج التاريخي:  -الفرع األول – 1

ثمة تعريفات متعددة للمنهج التاريخي، نحاول أن ننقل بعضها ونسعى لصياغة  

 159تعريف جامع مانع منها، وهذه التعريفات هي:  

 التعريف األول:  –أوال 

وتقويمها   األدلة  جمع  بواسطة  للماضي  ))إعادة  هو:  التاريخي  المنهج 

سليما بهدف    وتمحيصها وتأليفها مع بعضها تأليفا دالليا، وعرضها عرضا صحيحا

 .160التوصل إلى استنتاج النتائج المدعمة بالبراهين العلمية الواضحة((  

 التعريف الثاني:   -ثانيا 

المنهج التاريخي هو: )) مجموع القواعد التي يتبعها الباحث في علم التاريخ  

للوصول إلى الحقيقة التاريخية، وإعادة بناء الماضي بكل وقائعه واسترداد أبعاده  

 . 161بجميع تفاعالت الحياة فيه..((  

 
العلمي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،    158 انظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في البحث 

الثانية،   الطبعة  ص  1998هـ  1418الكويت،  البحث    .128..    105م،  عامر،  وقنديلجي، 
 . 111..   107العلمي، ص 

انظر: جندلي، عبد الناصر، تقنيات ومناهج البحث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،    159
. وعسكر  111..    107وقنديلجي، عامر، البحث العلمي، ص    .157م، ص  2005دون طبعة،  

 . 129..    105علي وآخرون، مقدمة في البحث العلمي، ص 
العلمي، ص  قند   160 البحث  . وعسكر علي وآخرون، مقدمة في  111..    107يلجي، عامر، 

 . 129..  105البحث العلمي، ص 
العلمي، ص    161 البحث  . وعسكر علي وآخرون، مقدمة في  111..    107قنديلجي، عامر، 

 . 129..  105البحث العلمي، ص 
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 التعريف الثالث:   -ثالثا 

حادثة أو عملية أو  المنهج التاريخي هو: ))تقرير صحة البيانات المتوافرة ل

والتحليل   والتأمل  القراءة  بواسطة  الماضي،  في  تمت  طبيعية  أو  إنسانية  ظاهرة 

 .162والنقد((  

 التعريف الرابع:  -رابعا

المنهج التاريخي هو: ))البحث الذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث 

بقصد   دقيقة،  منهجية  علمية  أسس  على  وبحللها  ويفسرها  ويدرسها  الماضي، 

التوصل إلى حقائق وتعميمات تساعد في فهم الحاضر على ضوء الماضي والتنبؤ  

 .163بالمستقبل((  

التاريخي  المنهج  أن  نقرر  أن  يمكننا  الذكر،  السالفة  التعريفات  من  وانطالقا 

ألن   الوثائقي،  أو  التوثيقي  المنهج  بأنه  يُنعت  ولذلك  التوثيق،  على  أساسا  يرتكز 

 تاريخي وعدة المؤرخ، فال تاريخ من غير وثائق. الوثائق هي عمدة المنهج ال

َف المنهج التاريخي  وانطالقا من جملة التعريفات السالفة الذكر أمكننا أن نُعر 

 كتعريف إجرائي مستخلص من زبدة تلك التعريفات. 

 التعريف الخامس: -خامسا

المنهج التاريخي هو: المنهج الذي ينطلق من الحقائق والوثائق والمنقوالت  

والمخطوطات والمسموعات والمرويات والشفهيات.. لوصف األحداث التي وقعت 

والتحليل   والتدقيق  والنقد  بالبحث  يتناول  الذي  وهو  كيفيا،  وصفا  الماضي  في 

ناصر لغرض فهم الماضي والمناقشة والتفسير رصد مختلف األحداث والوقائع والع

 .164واستيعاب الحاضر والتنبؤ بالمستقبل القريب والبعيد 

ولهذا المنهج عدد من التسميات فثمة من يسميه )المنهج االستردادي(، وثمة  

من يُطلق عليه مصطلح )المنهج التوثيقي(، ومنهم من ينعته بـ )المنهج الوثائقي(،  

 )األثري( أو )االتباعي(.. وفيهم من يسميه بـ )المنهج النقلي( أو  

 
 ، بتصرف. 50حسان، هشام، منهجية البحث العلمي، ص  162
العلمي، ص  قنديلجي، عا  163 البحث  . وعسكر علي وآخرون، مقدمة في  111..    107مر، 

 . 129..  105البحث العلمي، ص 
ان،    164 انظر: عبيدات، ذوقان، وآخرون، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، دار الفكر، عم 

حسان هشام، منهجية البحث  ، بتصرف، نقال عن:  211..    20م، ص  1997الطبعة السادسة،  
 . ، بتصرف.52و  51و  50العلمي، ص 
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ليحللها ويستنبط منها. وهو   األحداث  لكونه يسترد  المنهج االستردادي  فهو 

المنهج التوثيقي لعنايته وتأسسه على الوثيقة. وهو المنهج النقلي العتماده على  

 المنقوالت والمحفوظات والمرويات. 

السابقة سواء  وهو المنهج األثري القتفائه واعتماده على الخطوات األثرية  

أكانت مكتوبات، أو مسموعات، أو حفريات، أو سير ذاتية، أو مذكرات، أو كتابات  

ولوحات   رسومات  أو  خرائط،  أو  وحكم،  أمثال  أو  وروائية،  وأدبية  فنية  وأعمال 

جدارية أو حائطية، أو منحوتات، أو أشرطة مسموعة أو مرئية، أو صحف ومجالت  

 .165  دبكات تراثية..ودوريات، أو حتى أغاني ورقصات و

 تعريف المنهج التوثيقي، )منهج المحدثين(:  -سادسا

 منهج المحدثين:   - 1

هذا  ويعتمد  النبوية(،  )السنة  اإللهي  الوحي  بدراسة  الخاص  المنهج  وهو 
المنهج في عملية التحقيق على النقد الخارجي أكثر من النقد الداخلي؛ أي نقد السند  

 .166النص نفسه  والرواة أكثر من نقد المتن و
داخليا  ونقدها  األخبار  وتمحيص  دراسة  على  ويتأسس  المنهج  هذا  ويقوم 
وخارجيا، وتحليلها وتركيبها تاريخيا، وتوثيق نصوصها واستقراء حوادثها، وقياس  
الغائب فيها على الشاهد، وغير ذلك من قواعد وضوابط المنهج التاريخي والتوثيقي.  

يد علماء الحديث منذ القرن الثاني الهجري عصر    فقد بدأت صياغة هذا المنهج على
بدراسة  واعتنوا  ودراية،  رواية  للمرويات  التحقيق  منهج  فوضعوا  السنة،  تدوين 
الرجال   طبقات  في  وصن فوا  والتعديل،  الجرح  أصول  ووضعوا  والمتن،  السند 
وتواريخهم وأحوالهم، وقسموا الخبر إلى درجات من الصحة والحسن والضعف،  

ذل بعد وجمع  أوروبيون  أن جاء  إلى  الحديث.  بعلم مصطلح  ُعرف  في علم  كل ه  ك 
 عصر النهضة ووضعوا قواعد التحقيق والتوثيق في المنهج التاريخي.

هـ(  808والذي يدرس طرق التحقيق التاريخي عند المسلمين كـ)ابن خلدون ت  
ء األحداث مثال يجد البراعة والدقة في تفسير الظواهر وتحليلها وتركيبها واستقرا
 .167والوصول بها إلى قواعد كلية وأحكام دقيقة ومعايير عامة في التاريخ  

 
التربية وعلم    (، مناهج البحث في Van Dalin Lyo Bold  -انظر: )فان ديالين ديوبولد   165

األولى،   الطبعة  القاهرة،  األنجلو مصرية،  مكتبة  وآخرون،  نوفل  نبيل  ترجمة: محمد  النفس، 
، بتصرف، نقال عن: حسان، هشام، منهجية البحث العلمي، ص  278..  273م، ص  1985
 ، بتصرف. 53..  50
)حي    166 وآخرون  فؤاد  عبيد،  بن  العلوم  2021هـ  1442انظر:  في  البحث  منهجية  م(، 
، بتصرف. وصيني، سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلمي،  33..    29إلسالمية، ص  ا

 . 80..   61م، ص 1994مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 
)حي    167 وآخرون  فؤاد  عبيد،  بن  العلوم  2021هـ  1442انظر:  في  البحث  منهجية  م(، 

، قواعد أساسية في البحث العلمي،  ، بتصرف. وصيني، سعيد إسماعيل33..    29اإلسالمية، ص  
وعسكر، علي، وآخرون،    . 80..   61م، ص  1994مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى،  

 . 110مقدمة في البحث العلمي، ص 
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وبعد أن تبين لنا مفهوم ومصطلح وتعريف المنهج التاريخي سنحاول في هذا 

 الفرع التعرف على خصائصه ومميزاته وأسلوبه.

الثاني   –  2 المنهج    -المطلب  وعيوب  ومزايا  وأسلوب  وخصائص  أهمية 

 التاريخي:  

  (168)  أهمية البحث التاريخي: -الفرع األول – 1
ال تتوقف الدراسة التاريخية عند حدود الماضي، بل تتابع دراسة الظاهرة حتى 
أهمية   وتتضح  بالمستقبل،  والتنبؤ  الحاضر  فهم  في  تساهم  دالالت  إلى  تتوصل 

 الدراسات التاريخية في ما يلي: 
التاريخية في الكشف عن   -1 الدراسات  التي واجهها  تساعد  المشكالت 

إيجاد  دون  حالت  التي  والعوائق  عليها  التغلب  في  وأساليبه  الماضي  في  اإلنسان 
 الحلول لها. 

الحقيقة   -2 األصول  عن  الكشف  على  التاريخية  الدراسات  تساعد 
إيجاد  في  يساعد  وهذا  النظريات  هذه  نشأة  وظروف  العلمية  والمبادئ  للنظريات 

والظواهر الماضية ورد الظواهر الحالية إلى أصولها  الروابط بين الظواهر الحالية  
 التاريخية. 

تساعد الدراسات واألبحاث التاريخية على تحديد العالقة بين الظواهر   -3
 أو المشكلة وبين البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي أدت إلى نشوئها. 

التاريخ فحسب، بل   التاريخية على موضوع  الدراسات  تمتد هذه وال تقتصر 
الدراسات لتشمل مجاالت الحياة كلها. فهناك دراسات في تاريخ التربية تتناول دراسة 
الظواهر   تاريخ  في  دراسات  وهناك  ووسائلها.  وأهدافها  التربية  مفهوم  تطور 
القضايا   نحو  الناس  واتجاهات  والتقاليد  والقيم  العادات  تطور  تتناول  االجتماعية 

تتن  دراسات  وهناك  دراسات  المختلفة.  وهناك  علم.  كل  وتطور  العلوم  نشأة  اول 
 .  (169)  اقتصادية تتناول تطور العالقة بين اإلنسان وأدوات اإلنتاج 

  (170)   أسلوب البحث التاريخي: -الفرع الثاني  – 2
خالل  من  والمعلومات  الحقائق  بجمع  الوثائقي  آو  التاريخي  األسلوب  يهتم 
الظواهر   دراسة  في  األسلوب  هذا  ويستخدم  واآلثار.  والسجالت  الوثائق  دراسة 
بدراسة  مرتبط  فهو  طويل  أو  قصير  زمن  عليها  التي مضى  والمواقف  واألحداث 

الرجوع إلى نشأة    الماضي وأحداثه كما قد يرتبط بدراسة ظواهر حاضرة من خالل
هذه الظواهر والتطورات التي مرت عليها والعوامل التي أدت إلى تكوينها بالشكل  

 
. وبولحية،  130..    128انظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص    (168)

 ، بتصرف. 27.. 25نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  

. وبولحية،  130..    128انظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص    (169)

 ، بتصرف. 29.. 28نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  

. وبولحية،  130..    128نظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص  ا  (170)

 ، بتصرف. 29.. 27نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  
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 .(171) الحالي 
فهم  الباحثون  يحاول  إذ  التاريخ،  دراسة  من  مستمد  التاريخي  واألسلوب 
عليها.   مرت  التي  والتطورات  الماضية  لألحداث  دراستهم  خالل  من  الحاضر 

الظاهرة القديمة من خالل الرجوع إلى أصلها، فيصفها  واألسلوب التاريخي يدرس  
ويسجل تطوراتها ويحلل ويفسر هذه التطورات استنادا إلى المنهج العلمي في البحث  

مع  -الذي يربط النتائج بأسبابها. وليس الهدف من هذا األسلوب فهم الماضي فقط  
ذاته بحد  مفيد  الماضي  فهم  أن  أحد  -العلم  عند  الوقوف  بهدف  الماضي  ولكن  اث 

لإلفادة منه في فهم الحاضر والتخطيط للمستقبل بهدف تطوير حياة اإلنسان واإلفادة 
 . (172) منه في فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل 

 ( 173) األسلوب التاريخي واألسلوب العلمي:  -الفرع الثالث  - 3
تثار تساؤالت متعددة حول مدى قدرة األسلوب التاريخي على استخدام المنهج  
العلمي في تحديد المشكلة وفرض الفروض واختبارها، أو في مدى قدرة الباحث 
التاريخي على ضبط الظواهر التي يدرسها والتصرف إزاءها بموضوعية ونزاهة  

 ودقة، ويعتمد أصحاب هذا الرأي على ما يلي:  
 األسلوب التاريخي ال يعتمد على التجربة بمفهومها العلمي، أن  - 1

وإن الباحث التاريخي ال يستطيع تحديد ظواهره وضبطها والتأثير عليها، فهي  
بعض   تثبت وضبط  أو  استرجاعها  الباحث  يستطيع  ماضية ال  مجرد حوادث 
إليها من   التوصل  يتم  التي  الحقائق  كانت  هنا  المؤثرة عليها، ومن  العوامل 

 الل األسلوب التاريخي غير دقيقة بمعايير البحث العلمي. خ
إن مصدر الباحث التاريخي في المعرفة ال يعتمد على المالحظة المباشرة   - 2  

فكل ما يستطيعه الباحث هو أن يعتمد على مصادر غير مباشرة، مثل: آثار وسجالت أو 
مرور فترة زمنية عليها.  أشخاص غالبا ما يشك في قدرتهم على االحتفاظ بالحقيقة بعد  

كانت   وظواهر  لحوادث  المباشرة  غير  المالحظة  يستخدم  التاريخي  فالمنهج  وعليه، 
 موجودة وسائدة في الماضي.

ال يستطيع الباحث التاريخي أن يصل إلى كل الحقائق المتصلة بمشكلة    -3  
ن كل األدلة  بحثه، فمهما كان الباحث التاريخي دقيقا وجادا فإنه لن يتمكن من الكشف ع

 
. وبولحية،  130..    128انظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص    (171)

 ، بتصرف. 25نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  

. وبولحية،  130..    128كر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص  انظر: عس  (172)

 ، بتصرف. 26نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  

. وبولحية،  130..    128انظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص    (173)

 ، بتصرف. 28و   27نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  
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ولن يستطيع اختبار كل األدلة، ولذا فإن المعرفة التي يصل إليها معرفة جزئية وليست  
 .(174) معرفة كاملة  

إال أن هذه المالحظات وإن كانت في معظمها صحيحة ال تقلل من أهمية البحث  
التاريخي، ألن كل بحث يتعرض لالنتقاد، وكل بحث يعتمد المعرفة الجزئية، وهذا ما  

األسس شج إلى  استنادا  وذلك  بحثا علميا  التاريخي  البحث  اعتبار  إلى  الباحثين  ع 
 التالية: 
يعتمد الباحث التاريخي المنهج العلمي في البحث. فالباحث يبدأ بالشعور   -  1

بالمشكلة وتحديدها ووضع الفروض المناسبة وجمع المعلومات والبيانات الختبار  
 يمات. الفروض والوصول إلى النتائج والتعم 

إن رجوع الباحث إلى األدلة غير المباشرة من خالل رجوعه إلى السجالت    -  2
البحث   في  نقطة ضعف  يعتبر  ال  كتبوا عنها  أو  الذين عاشوا  واآلثار واألشخاص 

 التاريخي إذا أخضع الباحث معلوماته وبياناته للنقد والتحليل والتمحيص. 
 (175)  خطوات البحث التاريخي: - المطلب الثالث – 3

يعتمد الباحث التاريخي خطوات البحث العلمي في دراسته للمشكلة. فهو: كما  
ذكرنا يبدا بالشعور بالمشكلة وتحديدها ووضع الفروض وجمع المعلومات إلثبات  
هذه الفروض والوصول إلى النتائج والتعميمات، ولكن البحث التاريخي يتميز عن  

 :غيره من البحوث في الجوانب التالية 
  (176)  مصادر المعلومات: -أوال

كاآلثار   أولية  مصادر  لتشمل  التاريخي  البحث  في  المعلومات  مصادر  تتعدد 
والسجالت والوثائق واألشخاص ومصادر ثانوية مثل كتابات الباحثين والمؤرخين  

 والرواة وحتى الشعراء.
البحث   في  تستخدم  التي  والثانوية  األولية  للمصادر  توضيح  يلي  ما  وفي 

 (177)  التاريخي:
 السجالت والوثائق:  -1

الوثائق   فيدرس  والشفوية،  المكتوبة  الرسمية  السجالت  إلى  الباحث  يرجع 
 

. وبولحية،  130..    128انظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص    (174)

 ، بتصرف. 29و   28نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  

. وبولحية،  130..    128ر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص  انظ  (175)

 ، بتصرف. 30و   29نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  

النظرية    (176) العلمي  البحث  وأساليب  مناهج  عثمان،  وغنيم  ربحي مصطفى،  عليان،  انظر: 

ان، الطبعة األولى،    ال عن حسان، هشام، ، نق40م، ص  1999والتطبيق، دار الصفاء، عم 
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التي  الفترة  تلك  في  كانت سائدة  التي  والقوانين واألنظمة  والملفات واإلحصاءات 
 عاشت فيها الظاهرة موضوع البحث.  

 اآلثار:  -2
اآل ألن  للبحث،  هاما  مصدرا  اآلثار  الباقية  تعتبر  التاريخية  الشواهد  هي  ثار 

فدراسة طراز المباني القديمة أو األدوات القديمة أو المالبس القديمة ستكشف الكثير  
 عن مظاهر الحياة في تلك الفترة.

 الصحف والمجالت:  -3
تتطلب دراسة بعض الظواهر واألحداث الماضية الرجوع إلى دراسة الصحف 

تع الفترة، حيث  تلك  بأحداث  والمجالت في  المجتمع  اهتمام  تبر الصحف عن مدى 
معينة، وتزداد أهمية الصحف والمجالت إذا كانت ال تخضع لرقابة الدولة أو االتجاه  

 معين.  
 شهود العيان:   -4

فعند  الماضية،  واألحداث  الظواهر  شهدوا  الذين  باألشخاص  الباحث  يتصل 
لرجوع إلى من عاشوا في م يمكن ا1910دراسة  العالقات بين اآلباء واألبناء عام 

 تلك الفترة والحصول منهم على معلومات شفوية أو مكتوبة عن هذه الظاهرة. 
 المذكرات والسيرة الذاتية:   -5

في   جرت  التي  الهامة  األحداث  عن  مذكراتهم  بكتابة  األشخاص  بعض  يقوم 
ن،  أيامهم، كما يقوم بعض الكتاب بتسجيل السيرة الذاتية لعدد من األشخاص المهمي

أن يكشف له عن بعض   المذكرات والسير يمكن  لهذه  الباحث  أن دراسة  وال شك 
 جوانب هامة من الظاهرة أو المشكلة التي يدرسها.  

 الدراسات السابقة:   - 6
تكشف الدراسات السابقة التي تمت في الماضي وتناولت األحداث الفترة التي 
تتناولها مشكلة البحث موضوع الدراسة عن المعلومات وبيانات هامة. فهي وثائق  
يمكن الرجوع إليها واستخالص المعلومات التي تفيد الباحث في معالجة مشكلة بحثه  

ن تكون قد اعتمدت على مصادر خاصة وإن بعض هذه الدراسات السابقة يمكن أ
 أولية مباشرة. 

 الكتابات األدبية واألعمال الفنية:   - 7
األدبية  الكتابات  في  جاء  ما  بعض  يعتمد على  أن  التاريخي  الباحث  يستطيع 
واألعمال الفنية في جمع المعلومات عن مشكلة بحثه. فهذه الكتابات قد تبرز الكثير 

 متصلة بموضوع البحث. من الحقائق واألحداث والمواقف ال
 (178)  نقد مصادر المعلومات: -ثانيا 

اتضح من مصادر المعلومات التاريخية أنها في معظمها مصادر غير مباشرة 
تتراوح بين شهادات األشخاص الذين حضروا الحوادث، أو الذين سمعوا عنها، أو  

 
النظرية    انظر: عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان، مناهج وأساليب  (178) العلمي  البحث 

، بتصرف.  59..    56، نقال عن حسان، هشام، مرجع سابق، ص  42و    41والتطبيق، ص  
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ذه المصادر  كتبوا عنها. وبين اآلثار والسجالت والوثائق التي تركوها. ولما كانت ه 
للتعديل والتزوير،   فالوثائق عرضة  قديمة ثمة شكوك كثيرة حول صدقها ودقتها. 
وشهادات األشخاص عرضة أيضا للتزوير أو النسيان في أحسن األحوال وبالتالي  

 تتعرض هذه المصادر إلى التساؤالت العلمية والمنهجية األساسية التالية:
 رة أم بعد مرور فترة زمنية عليها؟  هل ُكتبت الوثيقة بعد الحادث مباش -1 
 هل هناك ما يشير إلى عدم موضوعية كاتب الوثيقة؟  -2 
 هل كان الكاتب في صحة جسمية ونفسية جيدة أثناء كتابة الوثيقة؟   -3
 هل هناك تناقض في محتويات الوثيقة؟   -4
 هل تتفق الوثيقة في معلوماتها مع وثائق أخرى صادقة؟ -5

كله   هذا  األسئلة  وألجل  لتلك  ال  الوثائق  التاريخية  الدراسات  منهج  تُخضع 
المنطلق   لسالمة  أيضا ضمانا  والداخلي  الخارجي  النقد  لعملية  بل  فحسب، 

 والتحليل والنتائج. 
 ( 179)  النقد الخارجي: -ثالثا 

يرتبط النقد الخارجي بشكل الوثيقة والتأكد من صلتها بعصرها ومدى انتسابها  
 إلى مؤلفها  
 النقد الخارجي باألسئلة التالية: ويتعلق 

 هل تمت الكتابة الوثيقة بخط صاحبها أم بخط آخر؟  -1
هل تتحدث الوثيقة بلغة العصر التي كتبت فيها أم تتحدث بمفاهيم ولغة    -2
 مختلفة؟  
 هل كتبت الوثيقة على مواد مرتبطة بالعصر أم على ورق حديث؟   - 3
 في الوثيقة؟   هل هناك تغيير أو تشطيب أو إضافات - 4
 هل تتحدث الوثيقة عن أشياء لم تكن معروفة في ذلك العصر؟  - 5
 هل يعتبر نظر المؤلف مؤهال للكتابة في موضوع الوثيقة؟  - 6

وبعد أن نجيب على تلك األسئلة ونتأكد منها يجب أن نضع في حسباننا أن تلك  
التاريخية   كالوثائق  -المصادر  مباشرة  أولية  مصادر  كانت  أو  سواء  األصلية 

التي  كالكتب والصحف  ثانوية  أو كانت مصادر  األحداث  الذين شهدوا  كاألشخاص 
 قد تتعرض ألخطاء مقصودة أو تحريفات هادفة.   -كتبت عن هذه األحداث

فالوثائق قد تكتب بتأثير من سلطة ما أو بحسب فئة ما. كما أن األشخاص قد  
اث. وقد تتعرض هذه المصادر  يقدمون شهاداتهم من خالل وجهات نظرهم في األحد

األولية والثانوية ألخطاء مقصودة أو غير مقصودة.  فكثيرا من المسلمات التي كانت  
التي   واآلراء  المواقف  من  وكثيرا  صحيحة.  ليست  أنها  الباحثون  اكتشف  شائعة 

 ألصقها المؤرخون بأشخاص تبين أنها ليست صحيحة. 

 
النظرية    (179) العلمي  البحث  انظر: عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان، مناهج وأساليب 

، بتصرف. وبولحية،  57..    56سان هشام، مرجع سابق، ص  ، نقال عن ح41والتطبيق، ص  

 ، بتصرف. 27.. 25نور الدين، ص  
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جعل مهمة الباحث التاريخي في نقد ولهذا فإن هذه األمور والمحترزات كلها ت
الوثائق وتمحيصها مهمة بالغة الدقة. فالباحث ينقد وثيقته نقدا خارجيا يتصل بأصالة  

 الوثيقة ونقدا داخليا يتصل بمحتواها ودقتها. 
 (180)   النقد الداخلي: -رابعا

ومدى  بعصرها  صلتها  من  والتأكد  الوثيقة  بمحتوى  الداخلي  النقد  يرتبط 
انتسابها إلى مؤلفها. ودقة ما تحويه من معلومات ومدى الثقة التي يمكن أن نثقها  

 بمعلومات هذه الوثيقة واألسئلة التالية تتعلق بنقد الوثيقة نقدا داخليا: 
 ما المعنى المقصود من كل كلمة في الوثيقة؟  -1

 هل تمت كتابة الوثيقة بناء على مالحظة مباشرة أم نقال عن رواة؟  -1

 ن الرواة ثقاتٍّ أم مطعون في روايتهم؟ هل كا -2

 هل سنة الرواية صحيح وسليم؟  -3
وانطالقا من تأكد الباحث من اختبار مدى صدقية وثائقه ومصادره ونقدهما  

 خارجيا وداخليا، يمكنه االنطالق إلجراء بحثه وفرض فرضياته. 
 (181)   الفروض في البحث التاريخي: -خامسا

التاريخي البحث  في  فروض  تختلف  األبحاث    ال  في  الفروض  صياغة  عن 
األخرى، ولكن طبيعة البحث التاريخي تتطلب أن يضع الباحث فرضا يقوم بتوجيهه  
في جميع المعلومات والبيانات، ثم يقوم  الباحث بتعديل الفرض في ضوء ما يجمعه  
من معلومات. فالفروض في البحث التاريخي تتطلب مهارة فائقة، ألن الباحث يدرس 

ت في الماضي ولها عوامل متعددة، وهذا يتطلب خياال واسعا وجرأة في  ظاهرة وقع
 تحديد الفروض. 

ويعتبر جمع المعلومات من مصادرها األولية والثانوية ونقد هذه المعلومات  
بمثابة عملية إثبات  الفروض وتحقيقها بشرط أن تتوفر األدلة الحسية الكافية إلثبات  

 الفروض. 
 اعي ما يلي: ويشترط في الفروض  أن تر

أن المادة التاريخية التي ترتبط بالماضي تحتاج إلى عملية نقد وتحليل   -1
دقيقين، ألن هذه المادة ليست حاضرة، بل موجودة في السجالت واآلثار.. ونحوها،  

 وال يمكن مالحظتها مباشرة أو إجراء تجارب عليها. 
وسيلة إثبات  أن المادة التاريخية ليست هدف البحث العلمي، ولكنها   -2

الفروض والوصول إلى النتائج. فالمادة ال تعني شيئا، إال ذا وظهفها البحث العلمي  
 في غايات فهم البيئة وفهم الدوافع اإلنسانية لألحداث.

 
النظرية    (180) العلمي  البحث  انظر: عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان، مناهج وأساليب 

، بتصرف. وبولحية،  57..    56، نقال عن حسان، هشام، مرجع سابق، ص  41والتطبيق، ص  

 ، بتصرف. 27.. 25العلمي، ص  نور الدين، منهجية البحث 

النظرية    (181) العلمي  البحث  انظر: عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان، مناهج وأساليب 

، بتصرف. وبولحية،  57..    56، نقال عن حسان، هشام، مرجع سابق، ص  41والتطبيق، ص  

 ، بتصرف. 27.. 25نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  
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أن الحوادث التاريخية ال ترتبط بسبب معين، بل بمجموعة من العوامل   -3
ك ال بد من توفر المهارة  المتداخلة والمتفاعلة، والتي يصعب حصرها وضبطها، ولذل

 الفائقة والدقة البالغة في معالجة الظواهر التاريخية وفي تفسيرها. 
  182  مزايا وعيوب منهج البحث التاريخي: - المطلب الرابع – 4

تستخدم  التي  التاريخية  الدراسات  أن  يعتقدون  الباحثين  بعض  أن  عرفنا 
علمية، وذلك لعدم خضوعها للتجريب  األسلوب التاريخي في البحث ليست دراسات  

وعدم القدرة على ضبط العوامل المؤثرة، أو تثبيتها، أو عزلها. بينما يرى باحثون 
آخرون أن إخضاع المادة التاريخية للنقد الداخلي والخارجي يوفر قدرا من الدقة 
ذكر   من  يمنع  ال  وهنا  علمي.  كأسلوب  التاريخي  باألسلوب  يرقى  والموضوعية 

 ات التالية: المالحظ
فثمة جملة من المزايا والعيوب التي توجه للمنهج التاريخي، يجب معرفتها 

 ولعل أهمها:  
 مزايا المنهج التاريخي:    -الفرع األول – 1

الشعور  من  بدًء  العلمي  البحث  بقواعد  بانضباطه  التاريخي  المنهج  يتميز 
العلمي  البحث  منهج  خطوات  آخر  إلى  الفرضيات..  وفرض  تحلية  بالمشكلة  مع   .

واعتماده على المصادر والمراجع المختلفة والمتنوعة، فضال عن اضطالع الباحث  
 بمهمة النقد الداخلي والخارجي للمصادر.. 

 عيوب المنهج التاريخي:  -الفرع الثاني  – 2
يتميز بنقص معارفه وعدم اكتمالها، ألنه يُقدم صورة جزئية وغير مكتملة  

  -)فان ديالين ديوبولدوثائق، وفي هذا الصدد يصف  للماضي، نظرا لضياع أو تلف ال
Van Dalin Lyo Bold  ،)جوتشاك( ذكره  عن  Jean Tchack  -ما   )

المعرفة التاريخية بأن: )).. من شهدوا الماضي ال يتذكرون سوى جزء منه، ولم  
يسجلوا سوى جزء مما  تذكروا، واكتشف الباحثون صحة جزء مما سجل، وفهموا  

. وبذلك تبقى المعرفة 183جزءا من التسجيل الصحيح، ونقلوا جزءا مما فهموا..((  
 التاريخية جزئية. 

لمنهج العلمي بشكل صارم، بل تقريبي، وذلك بسبب  فضال عن صعوبة تطبيق ا
طبيعة الظاهرة التاريخية وطبيعة مصادرها وصعوبة إخضاعها للتجريب وصعوبة  
التنبؤ بالمستقبل. وصعوبة تكوين الفرضيات تكمن في   وضع الفروض وصعوبة 
العجز عن التحقق من صحتها واإلجابة عليها ومعرفة األسباب والعالقات الرابطة  

 
(، مناهج البحث في التربية وعلم  Van Dalin Lyo Bold  -انظر: )فان ديالين ديوبولد   182

األولى،    الطبعة  القاهرة،  األنجلو مصرية،  مكتبة  وآخرون،  نوفل  نبيل  ترجمة: محمد  النفس، 
، بتصرف، نقال عن: حسان، هشام، منهجية البحث العلمي، ص  278..  273م، ص  1985
وبولحية  53..    50 بتصرف.  الدين، مرجع سابق، ص  ،  بتصرف. وعسكر،  34..29نور   ،

 . 130..128علي، وآخرون، مرجع سابق، ص 
(، مناهج البحث في التربية وعلم  Van Dalin Lyo Bold  -انظر: )فان ديالين ديوبولد   183

  50، بتصرف، نقال عن: حسان، هشام، منهجية البحث العلمي، ص  278..  273النفس، ص  
، بتصرف. وعسكر، علي،  34..29نور الدين، مرجع سابق، ص  ، بتصرف. وبولحية  53..  

 . 130..128وآخرون، مرجع سابق، ص 
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التاريخية    بين والوثائق  والبيانات  الحقائق  خضوع  وصعوبة  والنتيجة،  السبب 
للتجريب، فيكتفي بإجراء عملية نقد داخلي وخارجي عوض ذلك اإلجراء العلمي،  

 زيادة على صعوبة التنبؤ والتعميم والضبط والتحكم فسي المستقبل. 
فإن  التار  وعليه  باألسلوب  الثقة  من  تمنع  ال  السابقة  بل  المالحظات  يخي، 

سيبقى هذا األسلوب هو الوحيد الذي يدرس ظواهر التطور اإلنساني والطبيعي في 
 مختلف مجاالت الحياة. 

وبعد أن تبي نا حقيقة وأبعاد وفوائد وأهمية ومجاالت تطبيق المنهج التاريخي 
وكيفية االستفادة منه في البحث العلمي، ننتقل في المبحث الموالي لتفصيل القول  

 وأبعاد المنهج الوصفي، الذي هو أحد أعمدة البحث العلمي األكاديمي.  في حقيقة
 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث 
 المنهج الوصفي 

البحث   مناهج  أهم  من  باعتباره  الوصفي  المنهج  المبحث  هذا  في  سنتناول 
المطالب   عبر  وذلك  أبحاثهم،  جميع  في  إليه  الماسة  الباحثين  ولحاجة  وأقدمها، 

 التالية: 
 تعريف المنهج الوصفي.  -المطلب األول – 1
 مميزات وخصائص المنهج الوصفي. -المطلب الثاني  – 2
 أهداف المنهج الوصفي.  -المطلب الثالث  - 3
 األسس المنهجية للبحوث الوصفية.  - المطلب الرابع – 4
 مراحل البحوث الوصفية.  - المطلب الخامس – 5
 الوصفية.خطوات البحوث   -المطلب السادس – 6
 أساسيات منهجية للبحث الوصفي. –المطلب السابع  - 7
 مستويات الدراسات الوصفية.   -المطلب الثامن – 8
 (184)  تعريف المنهج الوصفي:  -المطلب األول – 1

حتى نتمكن من معرفة مفهوم منهج البحث الوصفي بشكل عام، ثم محاولة  
تحديد تعريف له، ال بد لنا أوال من التقرب إلى نظرة الباحثين له ولجدواه من عملية  

 البحث، وهو ما سنتعرف عليه عبر الفرع األول. 

 
. وبولحية،  162..    131انظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص    (184)

وعاقل، فاخر، أسس البحث العلمي،    ، بتصرف.30و    29نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  

 . 132.. 114ص 
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 مفهوم البحث الوصفي:   -الفرع األول – 1
المنهجية في تحديد مفهوم المنهج الوصفي أشد من يعد الخالف بين علماء  

أساسا على   اتفاقهم  بسبب عدم  وذلك  آخر،  منهج  أي  مفهوم  تحديد  في  اختالفهم 

الهدف الذي يحققه المنهج الوصفي. وهل هو وصف مجرد للظاهرة المدروسة؟ أم  

األسباب   اكتشاف  ومحاولة  ومقدارها،  العالقة  توضيح  إلى  الوصف  يتجاوز  أنه 

 نة وراء الظاهرة. الكام

ف تعريفات كثيرة، نحاول عرض أهمها، واستخالص  وعليه  الوصفي  للمنهج 

 تعريف إجرائي منها، وأهمها: 

 التعريف األول:   – 1

( الوصفي  التي Description Méthodeالمنهج  ))الطريقة  هو:   )

الواقع  تصور  ودقيقة  وافية  معلومات  على  الحصول  في  الباحثون  يعتمدها 

والسياسية  االجتماعي،   الثقافية  األنشطة  كافة  في  تؤثر  التي  العوامل  ومختلف 

 .  185والعلمية وتساهم في تحليل الظاهرة المرصودة(( 

 التعريف الثاني:   – 2

األفراد   حالة  عن  المعلومات  بجمع  الخاصة  األشكال  أحد   ..(( أيضا  وألنه 

وا الرئيسي  الشكل  يُعتبر  كما  واتجاهاتهم،  وإدراكاتهم  لجمع  وسلوكاتهم  لمعياري 

العينة كبيرة ومنتشرة  تكون  أو  الكلي،  المجتمع  الدراسة  المعلومات عندما تشمل 

بالشكل الذي يصعب االتصال بمفرداتها، مما يوفر جانبا من الوقت والنفقات والجهد  

 . 186المبذول من خالل خطوات منهجية وموضوعية..((   

 التعريف الثالث:  – 3

ي هو: )) أسلوب من أساليب التحليل المرتكز فيرى البعض أن المنهج الوصف

على معلومات كافية ودقيقة عن الظاهرة المدروسة أو موضوع محدد من خالل فترة  

أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها  

 .187بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة((  

 التعريف الرابع:  – 4

 
 . ، بتصرف 105قنديلجي، عمر، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات، ص  185
م(، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، عالم  2021هـ  1442عبد الحميد، محمد )حي    186

 . 158م، ص 2004الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، 
ان، الطبعة    عبيدات، ذوقان، وآخرون، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، دار   187 الفكر، عم 

 ، بتصرف. 176م، ص  1997السادسة، 
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في حين يرى آخرون بأن المنهج الوصفي هو: ))عبارة عن طريقة لوصف 

الموضوع المراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج التي  

 .188يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها((  

ينها من عالقات  وألن المنهج الوصفي يقوم على رصد وتسجيل الظواهر وما ب

االجتماعية  189متبادلة   الدراسات  في  خاص  بشكل  الوصفي  المنهج  ويستخدم   .

المدارس  باحثو  ويذهب  العام،  بالرأي  وتعنى  تهتم  التي  والسيما  واإلنسانية، 

االجتماعية إلى أن الهدف الرئيسي من البحث العلمي ال يتوقف عند وصف الظاهرة،  

تفسيرات   تقديم  إلى  ذلك  يتعدى  الكامنة  بل  األسباب  لها، ومعرفة  مقنعة ومنطقية 

وراء حدوثها، من أجل صياغة قواعد وتعميمات قابلة للتحقيق واالختبار، لتفسير  

 .190كيفية عمل المتغيرات في هذه الظاهرة والظواهر المماثلة لها   

وبشكل عام يمكن القول بأن: المنهج الوصفي يقوم على تفسير الوضع القائم  

أو   بينها  للظاهرة  العالقات  وأبعادها، وتوصيف  تحديد ظروفها  المشكلة من خالل 

بهدف االنتهاء إلى وصف عملي دقيق متكامل للظاهرة أو المشكلة وعلى الحقائق  

 .191المرتبطة بها والتي ينبني ويقوم عليها  

ويُعد المنهج الوصفي من أكثر المناهج استخداما من قبل الباحثين، وذلك بسبب  

نتائج شبه تقريبية أو دقيقة للبحث، تساعد على التغلب والتعرف على   ما يقدمه من

 أسباب حصول تلك الظاهرة، أو انبعاث تلك المشكلة. 

وما يمكن أن نستخلصه في تحديد معالم وبيانات المنهج الوصفي بأنه: سلسلة  

تتبعها  يُراد  بحثه حول ظواهر معينة  في  الباحث  بها  يقوم  الوصفية  العمليات  من 

يساعد  بال مما  البحث،  بمشكلة  األكيد  وارتباطها  الوطيدة  لعالقتها  والتحليل  دراسة 

الباحثين على وضع تصورات ومن ثَمه إجابات للتساؤالت التي يطرحها البحث، والتي  

 تنطلق أساسا بـ: )من؟ كيف؟ أين؟ متى؟ لماذا؟ عالم؟ إالم؟..(.  

والمشك للظواهر  والمميزات  الخصائص  بذكر  يعتني  والقضايا  فهو  الت 

االجتماعية   األبحاث  في  استخدامه  ويكثر  كيفية،  أو  كمية  بصورة  الموصوفة 

المدروسة،   الظاهرة  لوصف  طريقة   ..(( فهو:  العسكرية،  والمجاالت  واإلنسانية 
 

ان، الطبعة األولى،    188 ..    131م، ص  1987عريفج، سامي، البحث العلمي، دار الفكر، عم 
 ، بتصرف. 133

انظر: عبد المعطي، علي محمد والسرياقوسي محمد، أساليب البحث العلمي، مكتبة الفالح،    189
 . تصرف ، ب79م، ص 1988الكويت، دون طبعة، 

(، مناهج البحث العلمي في التربية  Van Dalin Lyo Bold  - انظر: )فان ديالين ديوبولد  190
 . ، بتصرف 69وعلم النفس، ص 

انظر: الزوبعي، عبد الجليل، والغنام، محمد أحمد، منهج البحث في التربية، الكويت، مطبعة    191
. نقال عن تركي، رابح، مرجع سابق،  ، بتصرف51م، ص  1974العاني، بغداد، دون طبعة،  

 ، بتصرف. 129ص 
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وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة، وتصنيفها وتحليلها،  

. وهو عمدة الباحثين وملجأ الدارسين في جميع  192  وإخضاعها للدراسة الدقيقة..((

 أبحاثهم اإلنسانية واالجتماعية والعلمية والمعرفية المختلفة.  

الوصفي،   المنهج  وتعريف  مفهوم ومصطلح  األول  الفرع  في  تبينا  أن  وبعد 

ننطلق في الفرع الثاني للكشف عن أهم مميزات وخصائص المنهج الوصفي، فما  

 هي؟   

 193  مميزات وخصائص المنهج الوصفي: -المطلب الثاني  – 2

الباحثون  قام  إْذ  عشر،  الثامن  القرن  نهاية  البحث  في  األسلوب  هذا  ُعرف 

اإلنجليز بالعديد من الدراسات الوصفية لوصف حالة السجون اإلنجليزية، ومقارنتها  

لقرن التاسع  مع واقع السجون الفرنسية وااللمانية، كما نشطت هذه الدراسات في ا 

 Frédéric  -عشر، إْذ ركزت الدراسات االجتماعية التي قام بها )فريدريك لوبالي

Le play  بإجراء دراسات تصف الحالة االقتصادية واالجتماعية للطبقة العاملة )

ولكن   والمقابالت،  كاالستبيان  خاصة  بحث  أدوات  ذلك  في  مستخدما  فرنسا،  في 

الذي ساهم في تطوير الهام  البحث كان في منتصف   التطور  الوصفي في  المنهج 

القرن العشرين بعد اكتشاف اآلالت الحاسبة التي تستطيع تصنيف البيانات وتحديد  

 .194العالقات بسرعة هائلة  

اإلنسانية   المشكالت  بدراسته  الوصفي منذ نشأته  المنهج  ارتبط أسلوب  وقد 

ال في  استخداما  األكثر  المنهج  هو  يزال  وما  اإلنسانية  واالجتماعية،  دراسات 

واالجتماعية إلى اليوم، وذلك نتيجة لصعوبة استخدام المنهج التجريبي في مجاالت 

البحث في المشكالت اإلنسانية واالجتماعية، وتنويرا للفكرة نضرب هذا المثل، فلو  

األطفال   سلوك  ونمط  ونوعية  بطبيعة  تتعلق  مشكالت  يدرس  أن  ما  باحث  أراد 

من العيش الكريم في أسرة عادية، فقد ال يتمكن من إجراء الجائعين أو المحرومين  

تجارب في مثل هذه الموضوعات، وال يبقى أمامه سوى خيار  اختبار عينات من  

 
 . 73و  72حسان، هشام، منهجية البحث العلمي، ص  192
المسل  193 الباحثين  أن  العلمية  الوصفي في  الحقيقة  المنهج  استعمل  أول من  هم  األوائل  مين 

دراساتهم وأبحاثهم، وليس الباحثين الغربيين كما يدعون بطرا وأشرا واستكبارا.. والمطلع على  
والمصنفات   التآليف  سائر  به  تعمر  الوصفي  المنهج  أن  سيتبين  واإلسالمية  العربية  المكتبة 

األصول والفقه والمقاصد والحديث وعلومه المتفرعة    العربية واإلسالمية التراثية القديمة، فكتب 
عنه وكتب األدب والنقد والبالغة والتفسير واللغة واألعالم والرجال والتاريخ.. وسائر المصنفات  
قائمة على المنهج الوصفي، ولكن الغرب الصليبي يريد دائما أن يرد اكتشاف العلوم إليه، انطالقا  

التي تحتقر اآلخرين وفي مقدمتهم العرب والمسلمين على وجه  من رؤيته التمييزية العنصرية  
 الخصوص.

(، مناهج البحث العلمي في التربية  Van Dalin Lyo Bold  - انظر: )فان ديالين ديوبولد  194
 . ، بتصرف 336وعلم النفس،  ص 
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المنهج   أسلوب  يعتبر  وبذلك  الوصفي،  المنهج  مستخدما  حالتهم  ودراسة  األطفال 

ه الحاالت الوصفي طريقا وسبيال أساسيا ال يمكن االستغناء عنه في دراسة مثل هذ
195 . 

واالجتماعية   اإلنسانية  مجاالت  على  الوصفي  المنهج  استخدام  يقتصر  وال 

مثل:   المختلفة،  الطبيعية  الظواهر  دراسة  مجال  في  استخدامه  يمكن  بل  فحسب، 

سواء في  -وصف الظواهر الفلكية والفيزيائية والكيميائية المختلفة، فالباحث العلمي  

االجتماعية  الظواهر  دراسة  الطبيعية  مجال  الوصفي،    - أم  المنهج  استخدام  يمكنه 

 . 196بواسطة جمع المعلومات والبيانات عن هذه الظواهر 

 ومما سبق نتبين أن المنهج الوصفي يتميز بالمميزات اآلتية: 

أنه ال يقتصر على وصف الظاهرة وجمع المعلومات والبيانات فقط، بل   –  1

يقوم  بتصنيف هذه المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها كميا وكيفيا، مما يؤدي إلى  

 الوصول لفهم العالقات بين هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر.  

للوصول يهدف إلى تنظيم المعلومات وتصنيفها بغرض مساعدة الباحث    -  2

يهدف  ال  كما  ندرسه.  الذي  الواقع   تطوير  في  تساعد  وتعميمات  استنتاجات  الى 

يهدف   بل  فقط،  هو  كما  الواقع  أو وصف  الظواهر  وصف  إلى  الوصفي  المنهج  

 للوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم هذا الواقع وتطويره وتنميته. 

سة السوق للتعرف ولنضرب مثاال على ذلك بالباحث التسويقي الذي يقوم بدرا

المنتجات   تجاه  أفعالهم  ردود  وقياس  معا،  والمستهلكين  األسواق  اتجاهات  على 

بياناته الوصفية التي تمكنه من   والخدمات المعروضة أمامهم، ومن ثَمه بقوم بتحليل

العادات   على  واإلعالنية  الترويجية  الحمالت  وجدوى  وفاعلية  تأثير  على  التعرف 

للمس  الشرائي  منتجات  والسلوك  لتقديم  التخطيط  على  قادرا  يكون  وبذلك  تهلكين. 

التسويقية.   الفرص  اكتشاف  إلى  باإلضافة  المستهلكين،  احتياجات  تلبي  وخدمات 

فالباحث هنا ال يتوقف عند الوصف فقط، بل يعمل على الوصول إلى استنتاج يسهم  

 . 197في التطوير والتغيير  

 198  : أهداف المنهج الوصفي -المطلب الثالث  - 3

 
ديوبولد  195 ديالين  )فان  نفسه، ص  Van Dalin Lyo Bold  -انظر:  المرجع   ،)338  ،

 . بتصرف
 ، بتصرف. 73سان، هشام، مرجع سابق، ص  انظر: ح 196
م( اإلعالن من منظور إسالمي، كتاب  2021هـ  1442انظر: عيساوي، أحمد محمود )حي  197

 .. وما بعدها. 118هـ، ص 1420، السنة التاسعة عشرة، جمادى األولى 71األمة، قطر عدد  
 ، بتصرف. 74انظر: حسان، هشام، مرجع سابق، ص   198
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الموالي   الفرع  ننتقل في  الوصفي  المنهج  تبينا خصائص ومميزات  أن  وبعد 

 199  لتبين أهداف المنهج الوصفي التي يمكننا تلخيصها في العناصر التالية:

جمع المعلومات الحقيقية والمفصلة عن ظاهرة معينة مقصودة بالبحث    –  1

 والدراسة.

الظاهرة وشرح بعض العوارض الظاهرة في  تحديد المشكالت الكامنة في    –  2

 تلك الظاهرة المبحوثة. 

ضبط الخطوات الواجب اتباعها لمواجهة تلك المشكلة الكامنة في تلك   –  3

 الظاهرة المدروسة. 

إجراء سلسلة من المقارنات بين الظاهرة والطواهر األخرى في مراحل   –  4

 زمكانية متباينة ومختلفة.

العالق  –  5 تلك  عن  المدروسة  الكشف  والظاهرة  الظواهر  بين  القائمة  ات 

وانتقاء أفضل الطرق والوسائل واألدوات لرصدها رصدا جيدا ومضبوطا، لمعرفتها  

 وتجنب المفاجآت غير المتوقعة. 

والظواهر   –  6 للمشكالت  والجنيني  المبكر  اإلنذار  آلية  على ضمان  القدرة 

 المبحوثة. 

لتحكم في ضبط وتسيير المشكالت  وضع الباحثين ضمن دوائر السيطرة وا  –  7

 والظواهر والسيما أثناء األزمات والكوارث. 

عدم االكتفاء بدراسة الحاضر فقط، بل التنبؤ بالمستقبل القريب والبعيد   –  8

 أيضا، ألن الحاضر مهم جدا في توجيه المستقبل والتحكم فيه. 

الفرع  في  ننتقل  واألهداف،  والخصائص  المميزات  بوضوح  تبينا  أن  وبعد 

 الموالي الستكشاف األسس المنهجية للبحوث الوصفية، فما هي إذن؟  

 200  األسس المنهجية للبحوث الوصفية: - المطلب الرابع – 4
قاعدتين  على  الوصفي  المنهج  على  القائمة  المنهجية  البحوث  يتأسس 

 ريد، والتعميم(، فما هما؟ منهجيتين هما: )التج
 التجريد:  – 1 - 4 – 2

هو عملية منهجية ومنهاجية بحثية بحتة، بحيث يتم عزل وانتقاء مظاهر أو 
ألن   المدروسة،  الظاهرة  تعقيدات  تفكيك  عملية  بها  فتتم  الظاهرة،  من  متغيرات 

 
الدي   199 العلمي، مرجع سابق، ص  انظر: شروخ، صالح  البحث  منهجية  ،  155..    149ن، 

 بتصرف. 
سابق، ص    200 مرجع  هشام،  بتصرف. 75و    74انظر: حسان،  الدين،  و  ،  شروخ، صالح 

 ، بتصرف. 155..   149منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص 
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الظواهر االجتماعية واإلنسانية وحتى العلمية الفيزيقية المادية معقدة ومتشابكة،  
الواقعية، وبالتالي تنتقل وترتقي عملية    وال يمكن فهمها إال  بتجريدها من متعلقاتها

المعقول، وهو   المتجرد  إلى مستواها  والملموس  المحسوس  الوصف من جانبها 
الكمية   خصوصياتها  من  الحادثة  أو  المشكلة  أو  الظاهرة  عزل  أشكال  من  شكل 
والكيفية باتجاه طريق التعميم، الذي هو سبيل الفهم األدق المستخلص من المنهج  

 الوصفي. 
 التعميم:  – 2 – 4 – 2

الذكر،  السالفة  التجريد  المترتبة عن عملية  البحثية  المنهجية  الخطوة  وهو 
فحينما ينجح الباحث في فصل الظاهرة أو المشكلة من واقعها المحسوس، ويرتقي 
والزمكانية   والكيفية  الكمية  يفقدها خصوصياتها  أن  دون  التجريد  نحو  بحثيا  بها 

من الوصول إلى مرحلة التعميم الجزئي، أو شبه الكلي، أو    والكيانية، أمكنه إثرها
 .201الكلي، وذلك بوضع عبارة )كل، جميع، ال أحد، البعض..(  

وعليه، فإن هذين المستويين مهمين في سير ونجاح المنهج الوصفي لكونهما  
يجسدان التعريف القائل بأن المنهج الوصفي هو: ))رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة 

ين بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية أو عدة فترات من أجل التعرف أو حدث مع
على الظاهرة أو الحدث.. والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد على فهم الواقع 

 . 202وتطويره((  
وهذا أهم سبيل يضمن للباحث سالمة ودقة ممارسته واستفادته من المنهج  

ند تناولنا لمراحل وخطوات البحوث  الوصفي. وهو ما سنتبينه في الفرع الخامس ع
 الوصفية. 
 مراحل البحوث الوصفية:  - المطلب الخامس – 5

 ينضبط منهج البحث الوصفي بمرحلتين أساسيتين هما:  
 مرحلة االستكشاف والصياغة األولية.   – 1
 مرحلة التشخيص والوصف العميق الدقيق.  – 2

ك عن  فضال  ببعضهما،  واالرتباط  الصلة  وثيقتا  ترتيبا وهما  مرتبتين  ونهما 
 .  203منطقيا ومرحليا متدرجا من حالة البسيط إلى المعقد ثم األكثر تعقيدا 

بدقة  نتصور  كي  والدقة  االختصار  من  بشيء  المرحلتين  لهاتين  وسنعرض 
 ووضوح كيفية تأسس بناء المنهج الوصفي عليهما. 

 مرحلة االستكشاف والصياغة األولية:   -الفرع األول – 1
االستطالع  بعملية  االنضباط  إلى  الوصفي  المنهج  يدعونا  المرحلة  هذه  وفي 
واالستكشاف األولية، وهي مهمة جدا لنجاح الباحث في استخدام المنهج الوصفي  

 
الدين، منهجية  75انظر: حسان، هشام، مرجع سابق، ص    201 ، بتصرف. وشروخ، صالح 

 ، بتصرف. 155..  149البحث العلمي، مرجع سابق، ص 
وشروخ، صالح الدين، منهجية    ، بتصرف.46عبيدات، محمد، وآخرون، مرجع سابق، ص    202

 ، بتصرف. 155..  149البحث العلمي، مرجع سابق، ص 
م( والذنيبات محمود، مناهج البحث العلمي  2021هـ  1442بوحوش، عمار )حي    انظر:    203

  142م، ص  2001وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة،  
 ، بتصرف. 76و  75حسان، هشام، مرجع سابق، ص  ، بتصرف. و144.. 



111 
 

ألنها تشكل بداية االنخراط الفعلي في المنهج وكيفيات االستفادة منه، فإن صحْت  
تي محاولة صياغة مشكالت قابلة  الخطوة األولى ستصح الخطوة التي بعدها. ثم تأ

المفاهيم   بعض  وتوضيح  وضبط  تحديد  فيها  يتم  حيث  أساسا،  للبحث  وصالحة 
األساسية  في البحث من جهة، وتحديد بعض األولويات الواجب االهتمام بها في 
بداية البحث، كجمع بعض المعلومات األساسية التي تمكننا من إجراء البحث فعليا،  

باهتما تحظى  والتي  والتي  المدروسة،  بالظاهرة  أو  بالمشكلة  المعنيين  وعناية  م 
يعدونها بالفعل أنها ظاهرة أو مشكلة تؤرقهم وتشغلهم، وهي ديرة بالبحث والحل  

204. 
 وتتضمن هذه المرحلة ثالث خطوات بحثية منهجية هي: 

جمع كل المعلومات التاريخية والتراثية المتنوعة والمتصلة بهذه المشكلة    –أ  
 أو الظاهرة المبحوثة.  

االستعانة برأي الخبراء والمتخصصين علميا وعمليا بمدى قيمة وأهمية    -ب
 معالجة هذه الظاهرة أو المشكلة المراد بحثها ودراستها.

 ادة تعمقنا وفهمنا ألبعادها. التعرف على بعض الحاالت المشابهة لها لزي  -ج
 وتليها مرحلة الثانية، وهي: 

 205  مرحلة التشخيص والوصف العميق الدقيق:  – 1 -  5 - 3 – 2
تأتي مرحلة التشخيص في الرتبة الموالية بعد مرحلة االستكشاف والصياغة  
األولية، فننطلق في تصوير وتشخيص وتجسيم ووصف الظاهرة أو المشكلة، تؤهل  

لوض بحثه  الباحث  في  ينطلق  ومنها  المبحوثة،  لظاهرته  أو  لمشكلته  فرضيات  ع 
 الوصفي في مرحلته التشخيصية فالتفسيرية. 

 ومنها ننطلق إلى الفرع الموالي إلظهار كيفيات وخطوات البحوث الوصفية. 
 خطوات البحوث الوصفية:   -المطلب السادس – 6
   خطوات البحوث الصفية: -الفرع األول – 1

ينضبط المنهج الوصفي بخطوات البحث العلمي، التي تبدأ بتحديد المشكلة، ثم  
النتائج   الى  الوصول  حتى  الفروض  صحة  واختبار  الفروض  وفرض  وضع 
ثَمه تحليلها وتفسيرها، وصوال إلى  والتعميمات، وجمع البيانات والمعلومات، ومن 

واالقتراحات.. والتوصيات  والتعميمات  والقوانين  الدراسة    النتائج  طبيعة  ولكن 
الوصفية تتطلب مزيدا من الخطوات المفصلة عن خطوات الطريقة العلمية يمكننا  

 206عرضها في الخطوات التالية:  

 
العلمي وطرق إعداد البحوث، ص   بوحوش، عمار والذنيبات محمود، مناهج البحث  انظر:   204

، بتصرف. وشروخ، صالح الدين،  77و    76حسان، هشام، مرجع سابق، ص  ، بتصرف. و143
 ، بتصرف. 155..   149منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص 

م( والذنيبات محمود، مناهج البحث العلمي  2021هـ  1442بوحوش، عمار )حي    انظر:    205
  142م، ص  2001لمطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة،  وطرق إعداد البحوث، ديوان ا

، بتصرف. وشروخ، صالح  76و    75حسان، هشام، مرجع سابق، ص  ، بتصرف. و144..  
 ، بتصرف. 155..  149الدين، منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص 

ر والتوزيع،  عليان، ربحي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، دار صفاء للنش  انظر:    206
األولى،   الطبعة  ان،  ص  2008عم  والذنيبات،  53..    49م،  عمار،  وبوحوش،  بتصرف.   ،
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على   -  1 تساعد  التي  والبيانات  المعلومات  وجمع  البحث  بمشكلة  الشعور 
 تحديدها.
محدد تحديد المشكلة التي يريد الباحث دراستها وصياغتها بشكل سؤال    -  2

 أو أكثر من سؤال. 
يتجه    -  3 للمشكلة  مبدئية  كحلول  الفروض  من  مجموعة  أو  فرض  وضع 

 بموجبها الباحث للوصول إلى الحل المطلوب. 
 وضع االفتراضات أو المسلمات التي سيبني عليها الباحث دراسته.  - 4
اختيار العينة التي ستجري عليها الدراسة مع توضيح حجم هذه العينة    -  5
 اختيارها.  وأسلوب
المعلومات    -  6 على  الحصول  في  سيستخدمها  التي  البحث  أدوات  اختيار 

كاالستبيان أو المقابلة أو االختبار أو المالحظة، وذلك وفقا لطبيعة مشكلة البحث  
 وفروضه، ثم يقوم بتقنين هذه األدوات وحساب صدقها وثباتها . 

 منظمة. القيام بجمع المعلومات المطلوبة بطريقة دقيقة و - 7
 الوصول إلى النتائج وتنظيمها وتصنيفها.  - 8
 تحليل النتائج وتفسيرها واستخالص التعميمات واالستنتاجات منها. - 9
 تقديم التوصيات االقتراحات. -10
 207مثال تطبيقي:   -الفرع الثاني  – 2

األساتذة  الطالب على حضور محاضرات بعض  يتهافت  الجامعات  إحدى  في 
دون اآلخرين، وقد شعر  عميد الكلية بأن ثمة مشكلة يتسبب بها هؤالء األساتذة 
أيضا أن وراء هذا   فيما شعر بقية األساتذة  لزمالئهم اآلخرين دون شعور منهم، 

إلى  اإلقبال على زمالئهم وإعراضهم عنهم أسباب كثيرة وخفي ة، فرفعوا شكواهم 
عميد الكلية، الذي أراد أن يعالج المشكلة بشكل علمي متبعا خطوات ومراحل المنهج  
اآلخرين  عن  األساتذة  هؤالء  لتفضيل  الطلبة  يدفع  الذي  السبب  لمعرفة  الوصفي 
والتعرف على الصفات المتوفرة في الصنفين. وذلك بمعرفة صفات الصنف األول  

يُقبل عليه الطال  يُقبل على محاضراتهم الذي  الذين ال  ب، ومعرفة صفات األساتذة 
الطالب، حتى يتخذ القرار المناسب بشكل علمي مدروس بعيد عن العاطفة أو الميول  

 أو التقديرات االعتباطية العابرة أو الخاطئة.  
اقتضاها   التي  الخطوات  وما هي  بالدراسة؟  المشكلة  هذه  العميد  تتبع  فكيف 

 المنهج الوصفي؟ 
 تحديد المشكلة:  –أوال 

 

حسان، هشام، مرجع  ، بتصرف. و145محمود، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،  
، بتصرف. وشروخ، صالح الدين، منهجية البحث العلمي، مرجع سابق،  79و  78سابق، ص 

 ، بتصرف. 155..  149ص 
، بتصرف.  53..    49عليان، ربحي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، ص    انظر:    207

البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات،  عمار  ،  145وبوحوش، 
و سابق، ص  بتصرف.  مرجع  هشام،  الدين، 79و    78حسان،  وشروخ، صالح  بتصرف.   ،

 ، بتصرف. 155..   149منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص 
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 وذلك بصياغة المشكلة في سؤال أو أكثر على النحو التالي: 
 السؤال األول:  - 1

 ما الصفات المتوفرة في هذا الصنف من األساتذة؟
 السؤال الثاني:  – 2

 ما الصفات غير المتوفرة في الفريق اآلخر من األساتذة؟
 السؤال الثالث:  – 3

 لطالب، ويجدونها في أساتذتهم؟ ماهي الصفات التي  يُفضلها ا
 السؤال الرابع:  – 4

 ما هي الصفات التي ال يفضلها الطالب ويجدونها في أساتذتهم؟ 
 وضع الفروض:  -ثانيا 

 يفكر الباحث في مجموعة من اإلجابات االبتدائية األولية ويصنفها كالتالي:
 الفرض األول:  – 1

طالبهم مع  يتعاملون  الذين  األساتذة  الطالب  اإلنسانية    يفضل  األسس  وفق 
 السليمة. 
 الفرض الثاني:  – 2

يفضل الطالب األساتذة الجادين والمنضبطين في أوقاتهم وأعمالهم والذين ال 
 يحابون أحدا من الطالب.

 الفرض الثالث:  – 3
الملتزمين   وغير  المنضبطين  غير  المائعين  األساتذة  الطالب  يُفضل  ربما 

 والمتساهلين. 
 الرابع: الفرض  – 4

ربما ثمة أسباب خفية أخرى كقيام بعض األساتذة بالدعاية السيئة تجاه بعض  
 زمالئهم. 

أن باله  في  الباحث  يضع  أن  أولية    ويجب  ابتدائية  حلول  الفروض هي  هذه 

 يجمعها ويختبر صحتها من عدم صحتها. 

 وضع المسلمات والبديهيات واالفتراضات:  -ثالثا 

ض المسلمات واالفتراضات والمسلمات التي  وفي هذه الخطوة يضع الباحث بع 

 يعتقد أو يظن بسالمتها وصحتها، وهي:  

 المسلمة االولى:   - 1

أن العالقات اإليجابية بين الطلبة واألساتذة ضرورية إلقبال الطلبة على حضور 

 المحاضرات. 

 المسلمة الثانية:   - 2

والسلوكي   والمهني  العلمي  األستاذ  منهج  وضوح  وجديته أن  وانضباطه 

 والتزامه يساعد على جذب العدد الغفير من الطالب لمحاضرته. 
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 المسلمة الثالثة:   - 3

أن تكاسل وال مباالة وغموض اتجاهات األساتذة  يؤثر سلبا على أدائهم مما  

 يُنفر منهم الطالب. 

 المسلمة الرابعة:  – 4

قبل مجموعات    االعتقاد بوجود دعاية مغرضة وُمبيتة ضد بعض األساتذة من

 وتنظيمات طالبية بهدف لتشويه صورة أولئك األساتذة.

 المسلمة الخامسة:  – 5

فقد   الدراسية،  المجموعات  في  الطالب  متباينة من  نوعيات  بوجود  االعتقاد 

 تكثر النوعية الجيدة في مجموعة وقد تقل، والعكس.

 المسلمة السادسة:  – 6

لدراسة هذا التخصص بالرغم عنها.  االعتقاد بوجود نوعية من الطلبة مدفوعة  

 وهكذا..

 اختيار العينة التي ستجري عليها الدراسة:  -رابعا

هو   كما  حجمها  وتحديد  اختيارها  وأسلوب  العينة  نوع  بتحديد  الباحث  يقوم 

 مبين: 

طالبا من كل مجموعة، من ثالث    30يختار الباحث عينات عشوائية عددها  

  900طالبا، من    90ب، أي ما يعادل  طال   300مجموعات يبلغ عدد كل مجموعة  

 % من المجتمع االصلي. 30طالبا، أي ما يعادل  

 اختيار أدوات البحث:  -خامسا

كما    التي وضعها  الفروض  التي سيستخدمها الختبار  األدوات  الباحث  يقرر 

 :يلي

 استبيان يوزع على الطلبة.  - 1

 إجراء مقابالت مع عدد من األساتذة. - 2

 الباحث تقنين األدوات التي سيستخدمها ويحسب صدقها وثباتها.ويحاول 

 جمع المعلومات والبيانات:  -سادسا

يقوم الباحث بتوزيع االستبيانات وإجراء المقابالت على العينة التي اختارها  

 طالبا(.  90)
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 تصنيف المعلومات وجمعها:   -سابعا

تساعده على الحكم   يصنف المعلومات التي جمعها وينظمها ويحدد النتائج التي

 على الفروض التي وضعها. 

 وصف النتائج وتفسيرها:   -ثامنا 

التوصيات   أسبابها ويقدم عددا من  النتائج ويفسرها ويوضح  الباحث  يصف 

 .208لتحسين الواقع الحالي  

 أساسيات منهجية للبحث الوصفي:  –المطلب السابع  - 7

وطريقة   المعلومات  بمصدر  المتعلقة  األساسيات  بعض  الفرع  هذا  يتناول 

 التعبير عن النتائج وذلك عبر األغراض البحثية اآلتية:  

 مصدر المعلومات:  -أوال

أول ما يتبادر إلى ذهن الباحث عند مباشرته لبحثه مصدر المعلومات؟ ومن  

للدراسة، أم من عينة    أين يحصل على المعلومات األساسية عن المجتمع األصلي

 منه؟ 

وهنا يعلم الباحث علم اليقين أن الواقع نفسه هو مصدره الحقيقي، ولكن عن  

فحين  معا.  وكلي  بشكل جزئي  والمعبرة عنه  منه،  المنتقاة  العينات  اختيار  طريق 

يصف الباحث ظاهرة تراجع نسبة المقروئية عند الطلبة الجامعيين، فعليه أن يعلم  

ة والبحث الوصفي هنا هم الطلبة الجامعيون الذي تراجعت فيهم أن مجتمع الدراس

الطلبة  الباحث كل  المعلومات والبيانات، فهل يدرس  المقروئية. فهم مصدر  نسبة 

الجامعيين؟ أم يختار عينات منهم؟ أم هل يدرس المجتمع األصلي كله، أو يدرس 

 عينة من هذا المجتمع؟ 

يل بعض الباحثين إلى دراسة المجتمع  وفي مثل هذه االتجاهات من الدراسة يم 

 األصلي كله إذا كان هذا المجتمع صغيرا، وكان عدد أفراده قليلين. 

، أو 1ومثال ذلك: عندما أريد دراسة تراجع نسبة المقروئية في جامعة باتنة  

هذه  في  طالب  كل  عن  معلومات  أجمع  أن  علي   يجب  فإنه  كلياتها،  من  كلية  في 

كلية المعنية بالدراسة وهي عينة عن الجامعة كلها التي هي  الجامعة، أو في تلك ال

مجتمع الدراسة األصلي. وفي هذه الحالة تكون النتائج صادقة بالنسبة إلى مستوى  

 
، بتصرف.  53..    49عليان، ربحي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، ص    انظر:    208

البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات،  عمار  ،  145وبوحوش، 
و سابق، ص  بتصرف.  مرجع  هشام،  الدين، 79و    78حسان،  وشروخ، صالح  بتصرف.   ،

 ، بتصرف. 155..   149جع سابق، ص منهجية البحث العلمي، مر 



116 
 

الجامعة   كل طالب  النتائج على  هذه  تعميم  يجوز  وال  الكلية،  تلك  أو  الجامعة  تلك 

 الجزائرية. 

مجتمعا  الوصفية  الدراسة  تناولت  فاذا  صادقة   وعليه،  تكون  النتائج  فإن  ما 

 بالنسبة لهذا المجتمع فقط وال تصلح لمجتمعات أخرى. 

ولكن هناك حاالت أخرى ال يستطيع فيها الباحث دراسة المجتمع األصلي كله  

ألن هذا المجتمع واسع وكبير جدا، ومثل هذه الدراسة تتطلب جهدا علميا ومنهجيا  

 وإحصائيا وعمليا كبيرا جدا. 

دراسة مشكالت الطالب في الجامعات الجزائرية،  فإننا في هذه    ومثال ذلك:

الجامعة   طالب  جميع  وهو  كله،  األصلي  المجتمع  ندرس  أن  نستطيع  ال  الحالة 

الجزائرية. ولذلك يميل الباحثون في مثل هذه الدراسات إلى اختيار عينة صغيرة من 

مجتمع األصلي كله. المجتمع األصلي بشرط أن تكون هذه العينة ممثلة لخصائص ال

وفي مثل هذه الحاالت يمكن تعميم النتائج التي حصلنا عليها من خالل دراسة هذه 

 العينة على كل أفراد المجتمع االصلي. 

 كيفية التعبير عن النتائج كميا وكيفيا:  -ثانيا 

يمكن أن يعرض الباحث النتائج التي توصل إليها كيفيا أو كميا، وقد يخلط بين 

 والوصف الكيفي معا، وذلك متوقف على طبيعة مشكلة البحث.   الوصف الكمي

حين يقوم الباحث بدراسة مشكالت تراجع نسبة المقروئية لدى     ومثال ذلك:

 طالب الجامعة الجزائرية، فإنه يعرض نتائجه على النحو التالي: 

فيقول: إن طالب الجامعة الجزائرية أو جامعة باتنة أو كلية العلوم اإلسالمية  

جامعة باتنة يواجهون المشكالت التالية حسب درجة شدتها، وهي التي أدت إلى   في

 تراجع نسبة المقروئية لديهم، وهي مرتبة حسب أهميتها وتأثيرها: 

 مشكالت تربوية وتثقيفية.  - 1

 مشكالت أسرية ومجتمعية.  – 2

 مشكالت تعليمية جامعية.  - 3

 مشكالت نفسية وأخالقية.  - 4

مثل هذه النتائج تزودنا فقط بمجموعة من األوصاف اللفظية  ومع كل هذا فإن 

النافعة والمفيدة، ولكنها ال تعطينا وصفا دقيقا للوضع الحقيقي، الذي  يمكننا من  

المشكالت   ودرجة  التربوية  المشكالت  درجة  بين  الفرق  وما  الترتيب  هذا  فهم 

الم إن  الباحث:  قال  فاذا  والمجتمعية،  األسرية  أو  أو  التثقيفية،  التربوية  شكالت 

التثقيفية حادة جدا، فإننا قد نفهم بأنها خطيرة أو حساسة، وقد يفهم شخص آخر 
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بأنها غير قابلة للعالج، أو عصية عن الحل، أو غيره من االستنتاجات.. ومع ذلك  

يبقى عرض النتائج بهذا األسلوب الكيفي مفيد جدا، ألنها تعطينا منطلقات جديدة  

 حاث أخرى متصلة بموضوع البحث ونتائجه. إلجراء دراسات وأب

كما توجد أنواع أخرى من الدراسات يتطلب عرض نتائجها استخدام األسلوب  

الرقمي أو الكمي، ويكون التعبير فيها عن النتائج باألرقام أو بالرسوم البيانية، فحين  

يدرس الباحث مشكلة ما، ويجد نفسه أنه يحتاج إلى عرض النتائج بأسلوب رقمي  

وس وتداعياتها  الظواهر  هذه  كمية  عن  القريبة  يعبر  المختلفة  وتأثيراتها  لبياتها 

والبعيدة..  ألن أسلوب البحث يتطلب إجراء عملية العد وحساب التكرارات والنسب  

للظاهرة،   دقيقا  وصفا  تعطي  فاألرقام  اإلحصائية،  العمليات  من  وغيرها  المئوية 

 وبخاصة استنادها إلى قاعدة محددة من القياس واإلحصاء. 

توفر قدرات رياضية وحسابية معينة لدى الباحث، كما  وهذا يتطلب من الباحث  

يتطلب توفر أدوات قياس مناسبة يستطيع بواسطتها قياس الجوانب المختلفة لمشكلة  

البحث وعالقتها مع الظواهر األخرى المرتبطة به. ومع ذلك فإن طبيعة المشكلة أو  

 .أو كيفية الموضوع هو الذي يحدد األسلوب المناسب لعرض النتائج كمية كانت

 209  مستويات الدراسات الوصفية:  -المطلب الثامن – 8
 مستويات الدراسات الوصفية:   -الفرع األول – 1
تشمل الدراسات المنهجية الوصفية مجموعة من المناهج الفرعية المنطوية   

تحتها،  وذلك بسبب حاجتها وتعمقها لجمع المعلومات ولعمليات اإلحصاء البسيط،  

أو الوصف البسيط والعابر للظاهرة وصوال إلى تنظيم العالقات بين هذه المعلومات  

باحث على إثره دراسة عامل على  حتى يتضح وينجلي الغموض منه، ويتعين على ال

 آخر.   

ألن الباحث حين يجمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما، مثل آراء واتجاهات  

قطاع من الجمهور المستقبل حيال ُمنتج أو خدمة ما، فهو في هذه العمليات المنهجية  

يقوم بأدنى مستويات الدراسات الوصفية، حيث يكون الهدف من الدراسة الوصفية  

 ا المستوى الحصول على معلومات محددة تفيدنا في التعرف على الواقع أكثر. في هذ

يصنف  كأن  وأخرى  ظاهرة  بين  العالقات  دراسة  الباحث  يحاول  وحين 

المعلومات التي يجمعها وينظمها.. فإنه يقوم بدراسة وصفية أكثر تعمقا وتحليال،  

 ويقدم لها تفسيرات من المعلومات التي جمعها. 

 
، بتصرف.  53..    49عليان، ربحي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، ص    انظر:    209

البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات  عمار،  ،  145وبوحوش، 
و سابق، ص  بتصرف.  مرجع  هشام،  الدين، 82و    79حسان،  وشروخ، صالح  بتصرف.   ،
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 ويات الدراسة الوصفية تتمثل في الخطوات التالية: وعليه، فمست

للدراسة   -   1 مستوى  أول  وهذا  واتجاهاتها،  المختلفة  المعلومات  جمع 

 الوصفية. 

 تنظيم المعلومات وعرضها، وهذا المستوى الثاني للدراسات الوصفية.  - 2

تفسير المعلومات والمقارنة بين االتجاهات، وتقديم تحليل دقيق عن مدى   -  3

 عالقة بين المتغيرات. ال

وهكذا نتبين مستويات الدراسة الوصفية التي تتجسد فيها مستويات المنهج  

 الوصفي.

ويتبع المنهج الوصفي والتاريخي في االستعمال والتعامل والتداخل.. مناهج  

معها   وللتعامل  الستخدامها  نفسه مضطرا  الباحث  يجد  بها،  مرتبطة  أخرى  بحثية 

تناو التجريبي، وهي عديدة، سنرجأ  المنهج  نتناول  أن  بعد  الثالث،  الفصل  في  لها 

وأسوةً بما يرسمه منظرو ومؤلفو كتب المناهج، بحيث يرتبون المنهج التاريخي ثم  

 الوصفي ثم التجريبي، ثم يفردون فصال للمناهج البحثية األخرى.

وبعد أن تبي نا حقيقة وأبعاد وفوائد وأهمية ومجاالت تطبيق المنهج الوصفي 
كيفية االستفادة منه في البحث العلمي، ننتقل في المبحث الموالي لتفصيل القول  و

 في حقيقة وأبعاد المنهج التجريبي، الذي هو أحد أعمدة البحث العلمي األكاديمي. 
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 المبحث الرابع 

 المنهج التجريبي 

بدور متعاظم   المناهج  التجريبي عن غيره من  المنهج  إْذ  ال  يتميز  للباحث، 

يقتصر دوره فيه فقط على وصف الوضع الراهن للحدث أو الظاهرة، بل يتعداه إلى  

تدخل واضح ومقصود من قبل الباحث بهدف إعادة تشكيل واقع الظاهرة أو الحدث 

من خالل استخدام إجراءات أو إحداث تغييرات معينة ومن ثم مالحظة النتائج بدقة  

 رض لهذا المنهج عبر المطالب التالية: وتحليلها و تفسيرها. وسنع

 حقيقة المنهج التجريبي وإجراءاته. -المطلب األول – 1

 مصطلحات وإجراءات المنهج التجريبي.  -المطلب الثاني  – 2

الثالث   –  3 التصميمات    -المطلب  أنواع   ( التجريبي  المنهج  استخدام  أشكال 

 التجريبية(. 

 ريبي. أساليب المنهج التج - المطلب الرابع – 4

 حقيقة المنهج التجريبي وإجراءاته:  -المطلب األول – 1

 تعريف المنهج التجريبي:  -الفرع األول – 1

 مفهوم المنهج التجريبي: -أوال

بحيث   الباحث،  كبير وهامشا معتبرا لشخصية  دورا  التجريبي  المنهج  يعطي 

الواضح  التدخل  إلى  للواقع..  التشخيص  أو  التقرير  أو  الوصف  من  دوره  يتعدى 

والمقصود في إعادة تشكيل هذا الواقع أو الظاهرة أو الحدث باستخدام جملة من  

في معينة  تغييرات  إلحداث  والمعينة،  الخاصة  المبحوثة،    اإلجراءات  المسائل 

. وانطالقا من هذا الوصف المختصر 210ومالحظة النتائج بدقة وتحليلها وتفسيرها  

 إلجراءات المنهج التجريبي يمكننا تعريفه، فهو: 

 تعريف المنهج التجريبي: -ثانيا 

إثبات   أو  الفروض،  إثبات  في  التجربة  استخدام  خالله  من  يتم  إجراء  هو 

 الفروض عن طريق التجريب.

 
ص    انظر:    210 العلمي،  البحث  أساليب  وآخرون،  مصطفى،  ربحي  بتصرف.  50عليان،   ،

البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات  عمار،  ،  145وبوحوش، 
البحث    ، بتصرف. وشروخ، صالح الدين، منهجية 83حسان، هشام، مرجع سابق،  بتصرف. و

 ، بتصرف. 182..  163العلمي، مرجع سابق، ص  
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هو المنهج الذي يتضمن كافة اإلجراءات والتدابير المحكمة التي يتدخل فيها  ف

الباحث االجتماعي أو التسويقي عن قصد مسبق في كافة الظروف المحيطة بظاهرة  

 .(211)   معينة 

العالقات   ومعرفة  الفروض  إلثبات  مضبوطة  ظروف  تحت  تتم  مالحظة  مع 

إدخال طبعا  المضبوطة  بالظروف  ويقصد  الواقع    السببية،  إلى  التجريبي  المتغير 

للدراسة، ومالحظة ما ينتج   التي تكون موضوعا  المتغيرات األخرى  وضبط تأثير 

 عن هذا التغير من آثار في هذا الواقع أو الظاهرة. 

المناهج في إجراءات   لغيره من  التجريبي هو منهج مخالف  وعليه فالمنهج 

 212  البحث، وخطواته هي:

 بمشكلة البحث وتعريفها وضبطها وتحديدها. الشعور  – 1

تحديد مصادر ومراجع المشكلة، والسيما مراجعة الدراسات السابقة للتحقق    –  2

 من عدم دراسة المشكلة سابقا، وللتعرف على نتائج الدراسات ذات العالقة.

تحديد وتعريف المشكلة التي سيتم دراستها، ومراعاة عدة اعتبارات في ذلك   –  3

الكافية عليها، وعدم وجود موانع   كأهميتها وحداثتها وتوفر البيانات والمعلومات 

 إلجراء البحث فيها أو عليها، كمانع أخالقي أو قانوني أو سياسي.. 

وضع األسئلة والفرضيات المناسبة، وصياغتها صياغة دقيقة وواضحة وذبك   – 4

هم في إيجاد حلول عملية  عن طريق مجموعة من األسئلة القابلة للحل، والتي ستسا 

لها، ومدى فائدتها للمجتمع، مع االسترشاد بدليل الرسائل الجامعية في العالم العربي  

 واإلسالمي المشابهة للمشكلة. 

وضع فرضيات البحث المؤقتة والنهائية، والتأكد من أن الفرضية هي مجرد    –  5

بالمسب يتم بواسطته ربط األسباب  أو تفسير محتمل  أن تخمين ذكي  بات. ومعرفة 

الباحث كحل ممكن أو مؤقت أو   الفرضية مجرد حدس أو تكهن أو تخمين يضعه 

نهائي للمشكلة. توضع وفق نسق منسجم مع الحلول التقريبية من المشكلة وتقديم  

 تفسيرات أولية لها. مع االعتقاد أن الفرضية تعني اآلتي: 

 حل محتمل لمشكلة البحث.  -أ

 باب المشكلة. تخمين ذكي لسبب من أس -ب

 
 ، بتصرف.  187.. 167انظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص  (211)

(، مناهج البحث العلمي في التربية  Van Dalin Lyo Bold  - انظر: )فان ديالين ديوبولد  212
حسان، منهجية البحث العلمي،  . نقال عن: هشام،  ، بتصرف378،  ص  1985وعلم النفس،  

 ، بتصرف. 110..   92، و 84ص 
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 رأي مبدئي لحل المشكلة.  -ج

 استنتاج مؤقت يصل إليه الباحث.  -د

 تفسير مؤقت للمشكلة بناء على معلومات أولية متوفرة لدى الباحث.   -هـ

   إجابة محتملة على السؤال الذي تمثله المشكلة. -و

 حصر فرضيات الدراسات السابقة وعزل فرضيات الباحث عنها.  -ز

 رة الفرضيات بمعرفة الباحث الواسعة وقدرته على التخيل. استنا -ح

 استنارة الباحث بخبراته السابقة في البحث وبفرضيات سابقيه.  -ط

 التأكد من أهمية الفرضيات في تحديد مسار عملية البحث العلمي برمتها.  -ي

 قدرتها على تحديد مناهج البحث المالئمة للبحث ولحل المشكلة.  -ك

 تمكين الباحث من فهم حقيقة وكنه وأسرار المشكلة.  قدرتها على -ل

 قدرتها على إيصال الباحث لفرضيات أخرى تساعد في تنوير الباحث.  -م

التحكم في صياغة الفرضيات ومراعاة انسجامها ومعقوليتها ودقتها وقابليتها    -ز

 للقياس والتحقيق والتجربة وبساطتها في تحديد أبعاد المشكلة. 

ياغة الفرضيات عن طريق اإلثبات كقولنا: توجد عالقة أو فرق  معرفة طرق ص  -ع

أو تشابه.. بين كذا وكذا. أو عن طريق النفي، كقولنا: ال توجد عالقة أو فرق أو  

 تشابه.. بين كذا وكذا..

أو    -ف باإلثبات  المنطقية  المناقشة  طريق  عن  منها  التأكد  على  القدرة  امتالك 

 لة. بالحذف.. لكل ما له عالقة بالمشك

الكتاب،    -ص اتحاد  عضو  فالن  كقولنا:   ، النتائج  استنباط  على  القدرة  امتالك 

وتمحيص صحة ذلك بالفرضيات، كقولنا: هل هو عضو في اتحاد الكتاب؟ هل له  

كتابات ومنشورات؟ هل يهتم بالشأن األدبي والفكري والثقافي؟ هل يمتلك مكتبة؟..  

 للتعرف على الفرضيات واختبارها. 

نسبة    امتالك  -ق ترتفع  لماذا  كقولنا:  الظواهر،  بين  النسبي  التالزم  على  القدرة 

المواليد لدى العاملين في الحقل الديني؟ وال ترتفع لدى العاملين في الحقل الطبي؟  

 وهكذا التالزم بين الظواهر.

امتالك القدرة على صياغة الفرضيات اإلحصائية بلغة األرقام، كقولنا: متوسط    -ر

البالغين الجزائر    طول  المسنين صفر    160في  لدى  القراءة  دقائق  عدد  أو  سم، 
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.  (.%10دقيقة.. أو نسبة النجاح في البكالورية لدى العامالت عشرة في المائة )

 .213وهكذا 

تعريف المصطلحات تعريفا لغويا واصطالحيا دقيقا ألهمية التعريف، والخروج   -  6

بين التعريفات الموجودة على الساحة  بتعريف إجرائي إن أمكن أو تبني تعريف من 

 البحثية. 

تصميم منهجية البحث بتحديد أفراد العينات والمجموعات المستقلة والضابطة   – 7

 والمقاييس والمصادر واالختبارات المطلوبة. 

 جمع البيانات وإجراء التجارب المطلوبة.  – 8

 ات أو رفضها.تحليل وتفسير البيانات وعرض النتائج وتقرير قبول الفرضي – 9

 .214عرض النتائج النهائية في صيغة تقرير ألغراض النشر  – 10

وهكذا نتبين أن المنهج التجريبي يختلف عن غيره من مناهج البحث األخرى،   

 والسيما في تعريف وتحديد المشكلة وصياغة الفروض.  

 حقيقة المنهج التجريبي وإجراءاته:  -الفرع الثاني  – 2

ل استقصاء العالقات السببية بين المتغيرات المسؤولة  المنهج التجريبي يشم 

عن تشكيل الظاهرة أو الحدث أو التأثير فيهما بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك  

بهدف التعرف على أثر و دور كل متغير من هذه المتغيرات في هذا المجال، وفي  

كل مرة يركز  سبيل ذلك يقوم الباحث بتكرار التجربة التي يجريها عدة مرات، وفي  

على دراسة و مالحظة أثر عامل أو متغير معين، ويفترض ثبات العوامل األخرى 
215. 
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. نقال عن: هشام، حسان، منهجية البحث العلمي،  ، بتصرف378،  ص  1985وعلم النفس،  

،  102..    67ابق، ص  وقنديلجي، عامر، مرجع س   ، بتصرف.110..    92، و  84ص  
 ، بتصرف.210..  192بتصرف. وعطوي، جودت علي، مرجع سابق، ص 

(، مناهج البحث العلمي في التربية  Van Dalin Lyo Bold  - انظر: )فان ديالين ديوبولد  214
. نقال عن: هشام، حسان، منهجية البحث العلمي،  ، بتصرف378،  ص  1985وعلم النفس،  

بتصرف.110..    107ص   ص    ،  سابق،  مرجع  عامر،  ،  102..    67وقنديلجي، 
 ، بتصرف.210..  192بتصرف. وعطوي، جودت علي، مرجع سابق، ص 

، بتصرف.  56و    55عليان، ربحي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، ص    انظر:    215
البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات  عمار،  ،  145وبوحوش، 

، بتصرف. وعبيدات ذوقان وآخرون، مرجع سابق،  85ن، هشام، مرجع سابق،  حسابتصرف. و
 ، بتصرف. 183و   162ص 



123 
 

وهذا يعني أن الباحث يقوم بضبطها والتحكم في دورها عن طريق عزلها وعدم 

تعريضها لإلجراءات الجديدة التي سيستخدمها في معرفة أثر كل عامل أو متغير. 

اعد الباحث في اكتشاف الدور الحقيقي لكل عامل  ومثل هذا اإلجراء ضروري ألنه يس

أو متغير في الظاهرة ودرجة تأثيره عليها، وبالتالي يساعده في تحديد النتائج بدقة،  

 ويُمكنه من التنبؤ بمستقبل الظاهرة المدروسة. 

من هنا يمكننا القول: إن الباحث في المنهج التجريبي ال يلتزم بحدود الواقع 

إ يحاول  إنما  هذه فقط،  أثر  وقياس  عليه  تغييرات  إدخال  طريق  تشكيله عن  عادة 

التغييرات وما تحدثه من نتائج وبذلك يختلف عن غيره من مناهج البحث األخرى 

وصياغة   المشكلة  وتحديد  تعريف  جانب  إلى  تشمل  والتي  البحث،  خطوات  في 

 الفروض ما يلي: 

لباحث إلثبات الفروض  بناء تصميم تجريبي يتضمن اإلجراءات التي سيستخدمها ا  -1

التي يضعها. وتشمل هذه اإلجراءات اختيار الدراسة )العينة( وطريقة تصنيفها أو  

أثره،  يقيس  أن  يريد  الذي  المستقل  العامل  المؤثرة غير  العوامل  تقسيمها وضبط 

 وتحديد مكان وزمان التجربة، وإعداد وسائل القياس كاالختبارات وغيرها. 

ربة عن طريق إدخال المتغير المستقل أو العامل التجريبي اإلجراء الفعلي للتج  -  2

 .216ومالحظة ما ينتج عنه من آثار

تغيير   في  الحرية  الباحث  يمنح  الذي  التجريبي  المنهج  نتبين حقيقة  وهكذا 

الواقعة ودراستها وفق المتغيرات التي يراها من خالل مالحظاته وعيناته المدروسة.  

 منهج التجريبي. وننتقل اآلن لتبيان خصائص ال

 أسس وخصائص المنهج التجريبي: -الفرع الثالث  – 3

يحتاج الباحث لدراسته واعتماده على المنهج التجريبي إلى معرفة العامل أو 

 217  التابع )المتغير( المستقل، العامل أو التابع )المتغير( التابع، وهما:

قياس مدى تأثيره في الظاهرة المتغير المستقل: هو العامل الذي يريد الباحث    –  1

 المدروسة، وعادة ما يُعرف باسم المتغير أو العامل التجريبي. 

 المتغير التابع: وهذا المتغير نتاج تأثير العامل المستقل في الظاهرة. – 2

 ويتصف المنهج التجريبي بشكل عام بالخصائص الرئيسية التالية: 
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بعة، ويتم إجراء اختبارات وتجارب  يعتمد على وجود متغيرات مستقلة وأخرى تا   -  1

 عملية في ظروف عادية طبيعية أو ظروف تجريبية اختبارية. 

 يمكن تطبيق المنهج التجريبي من خالل أكثر من مدخل منها ما يلي: - 2

 إجراء االختبارات بعد إدخال المتغيرات المستقلة )اختبارات الحقة(.  -أ
المتغيرات المستقلة )اختبارات سابقة  إجراء االختبارات قبل وبعد إدخال    -ب

 والحقة(. 
يعتمد المنهج التجريبي على أساس التحكم في مجموعة من المتغيرات التابعة    -  3

وأخرى مستقلة موضع الدراسة، وقياس ما يطرأ على هذه المتغيرات التابعة من  

 تغير نتيجة ارتباطها بالمتغيرات المستقلة. 

الت  -  4 المنهج  يعتمد  أن  المنهج  يمكن  منها  األخرى  المناهج  بعض  على  جريبي 

 الفلسفي والمنهج التنبوإ والمنهج االجتماعي. 

يرتبط بالمنهج التجريبي القيام بتجارب علمية وعملية يتم تنفيذها من خالل    -   5

تكرار   معينة، ويمكن  تحت ظروف  الباحث  وتدابير محكمة يسيطر عليها  ترتيبات 

في   أو  الظروف  نفس  تحت  الدراسة التجارب  طبيعة  حسب  مختلفة  ظروف  ظل 

 وأهدافها للتأكد من صحة التجارب ودقة نتائجها.

يقوم المنهج التجريبي أساسا على محاولة اختبار الفروض التي وضعها الباحث    -   6

من خالل إعداد بيئة أو مناخ اصطناعي يحاكي البيئة أو المناخ الطبيعي يستطيع  

لمتغير المستقل  بدال من االعتماد بدرجة أساسية  التحكم فيه ودراسة تأثير إدخال ا

 على مالحظة المتغيرات تحت الظروف الطبيعية. 

بأسلوب    -  7 المشكالت  أو  الظواهر  لدراسة  المناهج  أقرب  التجريبي  المنهج  يعد 

علمي من خالل التجربة سواء كانت في منظمة أو معمل أو مركز علمي أو غيرها،  

في كافة العناصر والمتغيرات باستثناء متغير معين أو   حيث يحاول الباحث أن يتحكم

 أكثر، لدراسة تأثير إدخال هذا المتغير على الحالة موضع الدراسة. 

يهدف الباحث من استخدام المنهج التجريبي إلى التعرف على العالقات السببية    -  8

والك )التجريبية(  المستقلة  التابعة )الضابطة( والمتغيرات  المتغيرات  شف عن  بين 

المشكلة ومستوى التغير أو التأثر في المتغيرات التابعة نتيجة كل تغير في المتغيرات  

 .218المستقلة  
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بتكرار    يسمح  ألنه  البحثية  المناهج  أنجح  هو  التجريبي  فالمنهج  وعليه 

أنه يتميز من   إلى حد كبير من جهة، كما  البحثية  التجربة وتوفير نفس الظروف 

، إال  أنه يعاني من بعض النقائص والعيوب، ومنها التحيز  جهة أخرى بدقة النتائج 

سلوكهم   غير  سلوكا  وأبدوا  المبحوثين  أو  الباحث  تحيز  إن  والسيما  الدقة  وعدم 

نتائج   الدراسة، وبالتالي تخرج  إذا علموا أهداف  التجربة وبخاصة  أثناء  الطبيعي 

 .219البحث غير صحيحة  

المنهج  وحقيقة  تعريف  لنا  تبين  أن  وأسسه    وبعد  وإجراءاته،   التجريبي 

عن   لنكشف  الثاني  المطلب  إلى  ننتقل  وعيوبه،  ومتغيراته  وخطواته  وخصائصه 

 مصطلحاته وإجراءاته. 

 مصطلحات وإجراءات المنهج التجريبي:   -المطلب الثاني  – 2

أهم إجراء في المنهج التجريبي هي التجربة والنجاح فيها، والتجربة أنواع 

يمكن أن تتم إال  بالعناية بتأثير العامل المستقل والتابع والمتغير في وأصناف، وال  

 نجاح التجربة، فما التجربة إذن؟ 

التجربة:  يقصد بها تطبيق عامل معين على مجموعة دون األخرى لمعرفة ما  

 220يحدث من أثر. فما هي هذه العوامل المؤثرة؟  

 رة: مصطلحات متعلقة بالعوامل المؤث  -الفرع األول – 1

تتأثر كل ظاهرة بمجموعة من العوامل المؤثرة، فحوادث السيارات مثال تتأثر  

بعوامل مثل السرعة، ومهارة السائق، ونوع الطريق، وصالحية السيارة واألحوال  

الجوية. ولكل عامل من هذه العوامل تأثير على الحوادث، فإذا أردنا أن نحدد أثر  

ئق مثال فإن ذلك يتطلب أن نبعد أثر العوامل عامل من هذه العوامل  مثل مهارة السا

نستطيع   وبذلك  السيارة،  وصالحية  الجوية  واألحوال  والطريق  كالسرعة  األخرى 

التحدث عن المصطلحات ذات العالقة الوطيدة بإجراء التجربة عبر المنهج التجريبي، 

على    ونضبطها ضبطا دقيقا، ويقصد بها إبعاد أثر جميع العوامل األخرى ذات األثر

 التجربة عدا العامل المستقل.  

 وهذه العوامل هي:  
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العوامل المؤثرة: هي جميع العوامل التي تؤثر على الموقف، وهي هنا السرعة،    -  1

 المهارة، نوع الطريق، صالحية السيارة، األحوال الجوية. 

: و هو العامل الذي  Independent Variableالعامل )المتغير( المستقل    -  2

أن نقيس مدى تأثيره على الموقف، وهو هنا )مهارة السائق( ويسمى كذلك نريد  

 العامل التجريبي، أو المتغير التجريبي.

: وهو العامل الذي ينتج   Dependent Variableالعامل )المتغير( التابع  -  3

أو   الناتج  العامل  أيضا  ويسمى  )الحوادث(،  هنا  وهو  المستقل،  العامل  تأثير  عن 

 تج. المتغير النا 

مع أخذ بعين االعتبار المجموعة التجريبية والضابطة أثناء إجراء التجربة،  

 وهما: 

التجريبية     -  1 التي  Experimental Groupالمجموعة  المجموعة  : وهي 

 تتعرض للمتغير المستقل )أي المجموعة التي تطبق عليها التجربة(. 

ي ال تتعرض  : وهي المجموعة الت Control Groupالمجموعة الضابطة     -  2

للمتغير المستقل )أو هي المجموعة التي تشبه تماما المجموعة التجريبية في جميع  

 خصائصها وتتماثل معها في جميع اإلجراءات عدا تطبيق التجربة فال تخضع لها(. 

 قواعد ومبادئ عامة لنجاح إجراءات التجربة:  -الفرع الثاني  – 2

العامة   للباحث أن يستفيد منها عند ثمة بعض المبادئ والقواعد  التي يمكن 

 تطبيق المنهج التجريبي لدراسة العالقات السببية بينها، منها المبادئ التالية: 

   Agreement : مبدأ االتفاق   -المبدأ األول – 1

يقوم هذا المبدأ على أنه إذا كان هناك عامل واحد مشترك في كل الظروف هو  

لحدث أو المشكلة المعينة، فإن هذا العامل يكون  الذي يؤدي إلى حدوث الظاهرة أو ا

هو السبب المؤدي إلى الظاهرة أو الحدث أو المشكلة. ومن ثم إذا كانت هذه الظاهرة 

أو الحدث أو المشكلة تحدث عادة دون هذا العامل، فإنه ال يمكن القول إن هذا العامل  

أ أن يكون لدى الباحث  هو السبب المؤدي إلى هذه الظاهرة. ويتطلب تطبيق هذا المبد

 .221قدرة على التمييز بين السبب الظاهر والسبب الحقيقي للحدث أو المشكلة 

 : Differenceمبدأ االختالف  -المبدأ الثاني – 2

يقوم هذا المبدأ على أنه إذا كان هناك عامل واحد فقط هو مجال االختالف بين 

ل متشابهتان في كل شيء ما  مجموعتين أو أكثر من األحداث أو المواقف أو المشاك
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عدا هذا العامل، وأنه يترتب على إدخال هذا العامل نتائج أو آثار معينة، فإن هذا 

 العامل يكون هو السبب المؤدي إلى هذه النتائج أو اآلثار.

ومن ثم إذا كانت هناك اختالفات بين مجموعتين من المواقف أو المشاكل أو 

، فإنه ال يمكن القول إن هذا العامل هو السبب  األحداث تحدث دون وجود عامل معين 

 المؤدي إلى هذه االختالفات في المواقف أو المشاكل أو األحداث.

ويالحظ أن مبدأي االتفاق واالختالف يقومان على أساس العامل أو المتغير  

العلوم  في  التجارب  في  واضحة  نجاحات  ويحقق  مالئمة  أكثر  يعد  وهو  الواحد 

نتائجه قد تكون محدودة في مجاالت العلوم اإلنسانية لكون المواقف  الطبيعية، إال أن  

أو األحداث اإلنسانية عادة ال تكون نتيجة عامل أو متغير واحد، وإنما هي عادة نتاج  

 .222تفاعل عوامل عديدة قد يصعب عزل بعضها لدراسة البعض اآلخر

 : Jointمبدأ االتفاق واالختالف معا )المختلط(  -المبدأ الثالث  – 3

يقوم هذا المبدأ على تطبيق مبدأي االتفاق واالختالف على التوالي، وإذا أديا 

إلى النتيجة نفسها يكون الباحث على ثقة نهائية وقاطعة بأن العامل موضع القياس  

هو السبب المؤدي إلى النتائج مجال الدراسة. فإذا أظهرت النتائج أن تخفيض سعر 

ذلك إلى زيادة المبيعات في هذه األسواق، وأن    المنتج في عدد من األسواق أدى

استخدام أدوات ترويجية أخرى في هذه األسواق لم تؤد إلى زيادة المبيعات، فإن  

 .223هذا يعطي داللة قوية بأن العامل المحدد لحجم المبيعات هو السعر  

 : Residualsمبدأ البواقي )العوامل المتبقية(  -المبدأ الرابع  – 4

ال مبدأ  االستبعاد  يقوم  عملية  أساس  على  المتبقية   Process ofعوامل 

Elimination     األخير المرجع  بطريقة  يسمى  ما  حيث    Last Resortأو 

يستطيع الباحث أن يحدد العامل الذي يسبب الظاهرة إذا ما استبعدت العوامل األخرى  

الدراسة مجال  األخرى  النتائج  وتكون  الظاهرة،  في  معينة  نتائج  تسبب  في    التي 

 الظاهرة ناتجة عن العوامل المتبقية. 

فإذا اتضح للباحث أن انخفاض إنتاجية العاملين ال ترجع إلى أي من المدخالت  

الفنية من معدات أو أدوات عمل والخامات وال ترجع إلى نمط اإلشراف وظروف 
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إلى عدم رضاهم عن   العاملين  إنتاجية  انخفاض  إرجاع  يمكن  فإنه  المادية،  العمل 

 .224المرتبات و الحوافز   مستوى

 Concomitantمبدأ التالزم:  -المبدأ الخامس  – 5

يقوم مبدأ التالزم على أساس فكرة التغيرات المتالزمة في مجموعتين أو أكثر 

من الظواهر، فإذا اتضح أن هاتين المجموعتين يحدث بهما نفس التغير في نفس 

الوقت وبنفس المستوى،  فإن هذا يعني وجود تالزم أو ارتباط بين حدوث تغير في 

أن هناك عامل   أو  المجموعتين مع األخرى،  يتأثران به. كأن  أحد  بينهما  مشترك 

يحدث دائما ارتفاع مستوى إنتاجية العاملين مع انخفاض حاالت الغياب أو التأخير 

عن العمل بصفة منتظمة مع تنفيذ برامج تدريبية لتحسين المهارات والقدرات الفنية  

 .225و اإلدارية للعاملين في المنظمة  

الثاني   المطلب  من  األخير  الفرع  الضابطة  وبهذا  األربعة  المبادئ  تبينا 

والمتحكمة في صيرورة فهم الظاهرة أو تحديد عوامل المشكلة المطروحة. بعد أن 

تبينا من قبله مصطلحات المنهج التجريبي ودور العامل المتغير واألساسي والمستقل  

والتابع وحقيقة وأسس ومراحل المنهج التجريبي. لننتقل إلى المطلب الثالث الموالي  

 لذي سنعالج فيه أشكال وتصاميم المنهج التجريبي األكثر استخداما.ا

الثالث   –  3 التصميمات    - المطلب  أنواع   ( التجريبي  المنهج  استخدام  أشكال 

 التجريبية(: 

إن المنهج التجريبي كما ذكرنا سابقا هو إثبات الفروض عن طريق التجريب،  

ال أو  التجربة  تصميم  إذاً  يتطلب  الفروض  إثبات  إثبات  وإن  لعملية  الدقيق  تخطيط 

الفروض. فالباحث الذي يريد أن يثبت فروضه عن طريق التجريب يحتاج إلى أن  

يصمم تجربته عن طريق اتخاذ إجراءات متكاملة لعملية التجريب وهذا ما نسميه  

 بالتصميم التجريبي: 

 226أنواع وأساليب التصميمات الجريبية:   -الفرع األول – 1
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 م التجريبي أشكاال متعددة هي:يتخذ التصمي -أوال

 تصميم تجريبي باستخدام مجموعة واحدة. - 1

 تصميم تجريبي باستخدام مجموعتين متكافئتين.  - 2

 أسلوب تدوير المجموعات.  - 3

 The One-Group Methodأسلوب المجموعة الواحدة:  - 1
الختبار يستخدم هذا األسلوب مجموعة واحدة فقط، وتتعرض هذه المجموعة  

قبلي لمعرفة حالتها قبل إدخال المتغير المستقل، ثم نعرضها للمتغير المستقل وبعد  

ذلك نقوم بإجراء اختبار بعدي فيكون الفرق في نتائج المجموعة على االختبارين 

 البعدي والقبلي ناتجا عن تأثرها بالمتغير المستقل.

تحسين على  سكرتير  تعيين  أثر  يدرس  أن  باحث  أراد  مديري   فإذا  أداء 

 : بالخطوات التالية  المؤسسات التجارية الصغيرة فإنه يقوم

اختيار عدد من مديري المؤسسات التجارية الصغيرة الذين ال يوجد عندهم  

 .سكرتيرات أو مستخدمين رجال

 . قياس أداء المديرين -1
 .تعيين سكرتير لكل مدير -2
فيكون الفرق في األداء ناتجا    ، قياس أداء كل مدير بعد تعيين السكرتير -3

 .عن تعيين السكرتير
على  يعتمد  ألنه  واالستخدام  البناء  سهل  فهو  التصميم  هذا  من  يظهر  وكما 

وهذا يعني أن نتائجه دقيقة ألن الفروق في أداء المجموعة  ،  مجموعة واحدة فقط

قبل وبعد التجريب ناتج عن المتغير المستقل فلو استخدمنا مجموعتين لكان هناك  

لكننا في هذا التصميم  ،  احتمال بإرجاع هذا الفرق إلى اختالف في أفراد المجموعتين 

 .227استخدمنا مجموعة واحدة فقط  

 عيوبه:  -ثانيا 

هذا التصميم أن إرجاع الفروق في المجموعة قبل وبعد تعرضها   يعاب على

عوامل   إلى  بل  وحده،  المستقل  المتغير  إلى  عائدا  يكون  ال  قد  المستقل  للمتغير 

ومؤثرات أخرى، فالمديرون بعد أن عين لهم سكرتيرون أو سكريتيرات قد يتحسن 
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لسكرتير، مثل  أداؤهم، ولكن هذا التحسن قد يرجع إلى عوامل أخرى غير وجود ا

زيادة أعمارهم ،  زيادة حماسهم،  بذل المديرين لمجهود أكبر،  زيادة خبرة المديرين

المتغير   إلى  الفروق  إرجاع  يصعب  وهكذا  القبلي..  باالختبار  تأثرهم  أو  وسنهم، 

ومع هذا كله يبقى هذا التصميم التجريبي مفيدا في حاالت متعددة .  228المستقل وحده  

 : منها

كأن ندرس أثر استخدام دواء :  لعامل المستقل أثر واضح تماماحين يكون ل  -أ
ففي مثل هذه الحالة سيبدو الفرق واضحا ،  فعال على تحسين صحة المريض 

تحسن سريع وواضح  إحداث  الفعال سيعمل على  الدواء  هذا  استخدام  ألن 
أمام حالة دراسة أثر استخدم فيتامين معين على الزيادة ،  على صحة الطفل 

فإن هذه الزيادة قد تتأثر بعوامل أخرى غير استخدام هذا ،  األطفالفي طول  
 . الفيتامين

قصيرة  -ب التجربة  مدة  تكون  يكون  :  حين  الواحدة  المجموعة  استخدام  إن 
سليما في حالة تصميم تجربة قصيرة، مثل دراسة أثر استخدام المنبهات على  

هذه التجربة التي قد ففي مثل  ،  عدد ساعات نوم الطالب في فترة االمتحانات
،  تمتد إلى يومين أو ثالثة أيام فقط يمكن إرجاع الفروق إلى استخدام المنبهات 

العامل   إلى  الفروق  إرجاع  الصعب  فمن  طويلة  التجربة  فترة  كانت  إذا  أما 
 .229المستقل وحده  

 : أسلوب المجموعات المتكافئة  -2
لمستقل عليها وقياس إن استخدام مجموعة واحدة في التجربة وإدخال العامل ا

إلى   يشير  أن  يمكن  المستقل  العامل  إدخال  وبعد  قبل  المجموعة  في سلوك  الفرق 

لكن هذا التغير قد يرجع إلى العامل المستقل أو إلى عوامل   ،التغير في هذه المجموعة

الوقت  مع  خبرتها  زيادة  المجموعة   نضج  مثل  إلى  ،  أخرى  الباحثون  لجأ  ولذلك 

،  وذلك باستخدام أكثر من مجموعة ،  ب المجموعة الواحدةتصميم آخر يالفي عيو 

في   األخرى  المجموعات  أو  المجموعة  ونترك  إحداها  على  المستقل  العامل  ندخل 

وبذلك يكون الفرق ناتجا عن تأثر المجموعة التجريبية بالعامل  ،  ظروفها الطبيعية

يع الباحث  ولكن يشترط أن تكون المجموعات متكافئة تماما. فلكي يستط،  المستقل 

أن يرجع الفرق إلى العامل المستقل يجب أن تكون المجموعات التجريبية والضابطة  
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متكافئة تماما في جميع ظروفها ما عدا المتغير المستقل الذي يؤثر على المجموعة  

 .230التجريبية  

إن مثل هذا التصميم يتالفى عيوب المجموعة الواحدة ولكنه يواجه صعوبة  

 . ت المتكافئةفي إيجاد المجموعا

 أسلوب تدوير المجموعات:  – 3

وهو نوع من التجريب يقوم على تغيير أماكن ووضعية المجموعات الخاضعة  

للتجريب ووضعها في الظروف والمواقف نفسها، ثم تغيير العوامل معها، فنحصل  

على نتائج أكثر قربا أو دقة من فهم الظاهرة. وبالتجريب تبين أن المجموعة أ التي  

خضعت للتجربة في حالة سابقة ما وأعطت نتائج معينة، هي ذاتها التي تم وضعها 

في سياق وواقع وظروف المجموعة ب أو ج، فأعطت نتائج مغايرة في ذلك الموقع  

ما   وهو  المجموعات.  تدوير  أسلوب  وهكذا  السابق.  موقعها  في  قدمته  ما  خالف 

 سنتبينه في المطلب الرابع. 

 231  أساليب المنهج التجريبي:  - الرابعالمطلب  – 4

على الباحث أن يعد هذه المجموعات المتكافئة وذلك باستخدامه أحد األساليب  

 : التالية 

 األساليب:  -الفرع األول – 1

 األسلوب العشوائي: -أوال 

بالطريقة  مجموعتين  إلى  يقسمها  ثم  الدراسة  مجموعة  الباحث  يختار 

،  ة لكل فرد في أن يكون في أي من المجموعتين وذلك بأن تتاح الفرص  ،العشوائية 

يقودنا إلى مجموعتين متكافئتين بشرط أن يكون   العشوائي يمكن أن  إن االختيار 

 . الباحث دقيقا وغير متحيز للمجموعة الضابطة

 األسلوب المنتظم )غير العشوائي(:  -ثانيا  

ا والمجموعة  التجريبية  المجموعة  اختيار  من  الباحث  يتمكن  لم  لضابطة  إذا 

الحسابي   المتوسط  مثل  اإلحصائية  المعايير  إلى  يلجأ  فإنه  عشوائية  بطريقة 

المجموعتين  لكل عامل مؤثر على  المعياري  إلى    ،واالنحراف  الباحث  ولذلك يميل 

وبعد ذلك ،  إجراء تغييرات في أحد المجموعات حتى تكون مكافئة للمجموعة األخرى
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قل ويبقى المجموعة الضابطة دون متغير يعرض المجموعة التجريبية للمتغير المست

 . مستقل

يختار  فإنه  الطالب  على  معين  تدريس  أسلوب  يدرس  أن  باحث  أراد  فإذا 

الحسابية   المتوسطات  ويحسب  مجموعتين  إلى  ويقسمها  الطالب  من  مجموعة 

مثل   المجموعتين  هاتين  على  مؤثر  عامل  أو  متغير  لكل  المعيارية  واالنحرافات 

ويجري التعديالت في أفراد المجموعتين  ،  التحصيل الدراسي،  الذكاء ،  عوامل: السن 

 : بحيث يتأكد مما يلي

 . تماثل المجموعتين في متوسط الذكاء واالنحراف المعياري للذكاء-1

للتحصيل -2 المعياري  واالنحراف  العمر  متوسط  في  المجموعتين  تماثل 

 .الدراسي

 . افئتينوهنا يطمئن الباحث في حصوله على مجموعتين متك

 أسلوب األزواج المتماثلة:  -ثالثا 

 : يقوم الباحث باختيار مجموعات الدراسة وفق هذا األسلوب على النحو التالي

 .يختار مجموعة من األفراد الذين يجري عليهم الدراسة - 1

المتغير الناتج ولنفرض أنها السن    -   2 يحلل العوامل المؤثرة التي قد تؤثر على 

 . والذكاء والطول

يقوم بتصنيف كل اثنين من هذه العوامل معا في زوج واحد بحيث تحوي كل    -  3

 . زوج اثنين متماثلين في الطول والذكاء و السن

،  يختار واحدا من كل زوج بطريقة عشوائية ويضعه في المجموعة التجريبية  -  4

المجموعة الضابطة  وبذلك يحصل على مجموعتين متكافئتين  ،  و يضع اآلخر في 

 . جموعة أفرادا متناظرين مع األفراد في المجموعة األخرىتضم كل م

 232  األمثلة التجريبية: -الفرع الثاني  – 2 

 أسلوب األزواج المتماثلة:  -أوال

 : ولتوضيح هذا األسلوب البد من المثال التالي 
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الدراسي  التحصيل  المناقشة على  استخدام طريقة  أثر  يدرس  أن  باحث  أردا 

يضع تصميما تجريبيا بأسلوب األزواج المتماثلة إن هذا الباحث  أن عليه أن  ،  للطالب 

 : يقوم بالخطوات التالية 

 : يحلل العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي وهي -1
 . عدد ساعات الدراسة، المستوى االقتصادي، العمر، الذكاء

ويختار الزوج األول من   ،يحاول إيجاد أزواج متناظرة في كل العوامل -2
وهذان الطالبان متماثالن في الذكاء والعمر والمستوى االجتماعي   الطالبين س، ص

واالقتصادي وعدد ساعات الدراسة ثم يختار بقية األزواج األخرى بالطريقة نفسها  
 . وباألسس نفسها وبذلك نحصل على أزواج متناظرة

يقسم الطالبين في كل زوج بطريقة عشوائية بحيث يكون أحد الطالب   -3
ألن لكل فرد في  ،  وهما مجموعتان متكافئتان ،  يبية والضابطةفي المجموعة التجر

األخرى المجموعة  في  نظير  والثانية  ،  المجموعة  أذكياء  تضم  األولى  فالمجموعة 
والمجموعة األولى تضم عددا من متوسطي الذكاء يقابلهم عدد مكافئ ،  تضم أذكياء

 . مجموعتين متكافئتينوهكذا نصل إلى  ،  من متوسطي الذكاء في المجموعة األخرى
 أسلوب التوائم:  -ثانيا 

على  المتكافئة  المجموعات  إليجاد  التوائم  أسلوب  الباحثين  بعض  يستخدم 

متماثلة التوائم  أن  بحيث  ،  أساس  عشوائية  بطريقة  متماثلين  توأمين  كل  ويقسم 

 . يحصل على مجموعتين متكافئتين تماما

درا وفي دراسات معينة كتلك  إن مثل هذا األسلوب على دقته ال يستخدم إال نا 

استخدمها النضج(  جيزل)  التي  قبل  التدريب  أثر  قياس  على  ،  في  دراسته  وطبق 

 .233توأمين متماثلين  

 : مثال للدراسة على أساس المجموعتين المتكافئتين

تحسن  تجارية على  لمدير مؤسسة  تعيين سكرتير  أثر  يدرس  أن  باحث  أرد 

 : تجريبي على ما يلي يعتمد التصميم ال ،العمل في المؤسسة

 .ممن ليس لديهم سكرتير في مؤسساتهم  (مديرا  50)  يختار مجموعة -1
مجموعتين -2 إلى  عشوائية  بطريقة  المجموعة  تجريبية  :  يقسم 
 .تضم كل مجموعة خمسة وعشرين مديرا ،وضابطة
 المجموعتين.  يحدد مستوى العمل للمديرين في -3
 . اختبار وبطاقة مالحظةالمجموعتين التجريبية والضابطة من خالل  -4
ويبقي المجموعة    ،يعين لكل مدير في المجموعة التجريبية سكرتيرا -5

 .الضابطة دون سكرتيرين
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يقيس مستوى العمل  (  ثالثة شهور مثال)بعد مضي فترة من الزمن   -6
 .في المجموعتين التجريبية والضابطة من خالل استخدام االختبار أو بطاقة المالحظة

مستوى العمل في المجموعتين التجريبية قبل وبعد تعيين  يقارن بين   -7
قبل وبعد مرور ،  السكرتيرين الضابطة  المجموعة  العمل في  ويقارن بين مستوى 

 . فترة الثالثة شهور
يقارن بين مدى التحسن في مستوى أداء العمل للمجموعة التجريبية   -8

عن   ناتجة  الفروق  فتكون  الضابطة  للمجموعة  العمل  أداء  تعيين  ومستوى 
 . السكرتيرين

ال يتعرض أسلوب المجموعتين المتكافئتين إلى تدخل عوامل أخرى غير العامل  

مع  ،  المستقل  تعامله  عن  التجريبية  المجموعة  مع  الباحث  تعامل  يختلف  كأن 

كما قد  ،  المجموعة الضابطة أو يكون أكثر حماسا أو متحيزا للمجموعة التجريبية

المجموعتين حيث يصعب الحصول على هذا التكافؤ    تحدث األخطاء نتيجة لعدم تكافؤ

،  وقد تحدث األخطاء نتيجة تأثر المجموعة الضابطة باالختبار القبلي ،  بشكل دقيق 

فالمديرون الذين خضعوا لالختبار القبلي في المثال السابق قد يستفيدون من هذا  

أقل دقة االختبار و يحسنون من مستوى أدائهم في العمل و بذلك ستكون النتيجة  
234. 

 :  أسلوب تدوير المجموعات  -ثالثا 

متغيرين  تأثير  بين  أو  العمل  في  أسلوبين  بين  يقارن  أن  الباحث  يريد  حين 

ويقصد بهذا األسلوب  ، فإنه يميل إلى استخدام أسلوب تدوير المجموعات ،مستقلين 

ويعرض األولى للمتغير المستقل  ،  أن يعمل الباحث على إعداد مجموعتين متكافئتين

األول ويعرض الثانية للمتغير المستقل الثاني وبعد فترة من الزمن يخضع المجموعة  

األولى للمتغير المستقل الثاني ويعرض الثانية للمتغير المستقل األول ثم يقارن أثر 

المجموعتين على  الثاني  المتغير  وأثر  المجموعتين  على  األول  ويحسب  ،  المتغير 

 .235لفرق بين أثر المتغيرين ا

أراد أحد الباحثين أن يقارن بين أثر تعيين سكرتيرين من الذكور أو    :مثال

إنه يريد أن  .  سكرتيرات من اإلناث على تحسين أداء مديري المؤسسات التجارية

يستخدم تصميما تجريبيا بأسلوب منهج تدوير المجموعات ولذلك يقوم باإلجراءات  

 : التالية 
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جموعة من خمسين مديرا ويقسمها إلى مجموعتين متكافئتين  يختار م -1
تضم كل منهما خمسة وعشرين مديرا ويقيس إنتاج كل مجموعة على مدى ستة  

 .شهور
ويعين لكل مدير في ،  يعين لكل مدير في المجموعة األولى سكرتيرا من الذكور

اإلناث الثانية سكرتيرة من  إنتاج  .  المجموعة  كل مجموعة  ويحسب  في  المديرين 

 . على مدة ستة شهور

ويعين أيضا ،  يعين لكل مدير في المجموعة األولى سكرتيرة من اإلناث -2
لكل مدير في المجموعة الثانية سكرتير من الذكور بدال من السكرتيرة لمدة ستة 

 . ويحسب إنتاج المديرين في كل مجموعة، شهور أيضا
حين عملوا مع سكرتيرين من  يحسب إنتاج المديرين في المجموعتين   -3

ثم يقارن بين .  الذكور ويحسب إنتاجهم أيضا حين عملوا مع سكرتيرات من اإلناث
 . النتائج ويصل إلى حل المشكلة

إن مزايا هذه الطريقة واضحة تماما تظهر في أنها تمكن الباحث من مقارنة  

عوامل أخرى وتبعد أثر تدخل  ،  في جو من الدقة(  مستقلين ) أثر متغيرين تجريبيين  

ولكن ال يستطيع الباحث في هذا األسلوب أن يلغي  ،  مثل حماس المديرين للتجربة

فالمديرون في المجموعة األولى حين تعرضوا للمتغير ،  أثر العوامل األخرى تماما

المستقل الثاني كانوا أكثر نضجا وخبرة وعمرا من زمالئهم المديرين في المجموعة  

 .236ير المستقل الثاني  الثانية حين تعرضوا للمتغ

 237  الشكل المالئم للتصميم التجريبي: -الفرع الثالث  – 3
 الشكل المالئم للتصميم التجريبي:  -أوال

تجريبي حدودا معينة ونواحي قصور معينة فكل مها     اتضح أن لكل تصميم

الدراسات من  لنوع  من  .  يصلح  لنوع  يصلح  مثاليا  تجريبيا  تصميما  هناك  وليس 

الدراسات والمواقف ولكن يمكن أن يقلل الباحث من قصور كل تصميم وذلك بإتباعه  

 :       المبادئ التالية

 . أن يضبط الباحث كل العوامل والمؤثرات األخرى عدا العامل المستقل -1
تحدث نتيجة أن يكون الباحث دقيقا في تسجيل التغيرات واآلثار التي   -2

 .استخدام المتغير المستقل
 .أن يكون حذرا من التحيز لمتغير دون آخر -3
وذلك   -4 كميا  وتقديرها  التغيرات  تسجيل  على  قادرا  الباحث  يكون  أن 

 . باستخدام االختبارات والمقاييس المناسبة

 
، بتصرف.  187..    182عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص    انظر:   236

 ، بتصرف. 210..   192وعطوي، جودت عزت، أساليب البحث العلمي، ص  
، بتصرف.  187..    182عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في المنهج العلمي، ص    انظر:   237

 ، بتصرف. 210..   192وعطوي، جودت عزت، أساليب البحث العلمي، ص  
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التغيرات   -5 بين  التمييز  يستطيع  بحيث  إجراءاته  الباحث  يصمم  أن 
عن   الناتجة  عوامل  السلوكية  عن  الناتجة  السلوكية  والتغيرات  المستقل  المتغير 

 . أخرى
 القواعد في تصميم التجارب:  -ثانيا 

إن أبرز القضايا التي يفترض أن يراعيها الباحث أثناء تصميمه للتجربة هي  

المستقل العامل  غير  المؤثرة  العوامل  جميع  ضبط  على  الباحث  وإعداد   ،قدرة 

تم التي  والمقاييس  كميااالختبارات  وتقديرها  التغيرات  قياس  من  تأكد ،  كنه  وبعد 

وهذه العملية تعتبر مكملة    ،الباحث من سالمة إجراءات التصميم يبدأ تنفيذ التجربة

التنفيذ يمكن أن تؤثر على  التي يمكن أن تحدث في  لعملية التصميم ألن األخطاء 

 . سالمة التصميم وبالتالي على صدق النتائج و دقتها

 : ب مراعاته أثناء التنفيذ ما يليإن أهم ما يج 

أن يحاول الباحث استخدام قيم متباينة للمتغير المستقل لمعرفة أثر   -1
فإذا أراد الباحث أن يعرف مدى تأثير فيتامين معين  ،  هذا التباين في المتغير التابع 

على أسنان األطفال فإنه يفترض أن يقدم كمية معينة من هذه الفيتامينات ويقيس  
أيضا،  أثرها أثرها  ويقيس  الكمية  هذه  يزيد  للمتغير ،  ثم  االستخدام  هذا  مثل  إن 

المستقل سيمكن الباحث من دراسة أثر هذه الفيتامينات على أسنان األطفال بدقة  
درجته  ،  وعمق  إلى  ليصل  المتغير  هذا  تقديم  في  يغالي  ال  أن  يفترض  الباحث  إن 

إن  ،  ي زيادة كمية السكر في الشايكما يحدث ف،  القصوى وإال أعطى نتائج سلبية 
تباين كمية السكر في الشاي ستؤثر على أذواق الشاربين ولكن الزيادة المتطرفة 

 . في كمية السكر ال تؤدي إلى معرفة شيء
المفحوصين   -2 فإن  االنسانية  الظواهر  تتناول  التي  للدراسات  بالنسبة 

تأثير على النتائج ولذلك  الذين تجري عليهم هذه الدراسات يمثلون عامال هاما في ال
يفترض أن يقدم لهم الباحث مجموعة من التعليمات أو يدربهم على بعض مواقف  

 :ولذلك يفترض أن يراعي الباحث ما يلي ، التجربة ليضمن نجاح تجربته
الذين سيخضعون للتجربة  -أ المفحوصين  ،  أن يثير دوافع المشاركة عند 

وهذا يتطلب أن يكونوا على وعي ،  فمن المفروض أن تكون دوافعهم قوية
وأهمية  نتائجها  استخدام  ومجاالت  وأغراضها  التجربة  بأهداف  مسبق 
الحصول على نتائج دقيقة وانعكاس هذه النتائج على تحسين ظروف معينة  

 . تتعلق بالمفحوصين
أن يتدرب المفحوصين على أداء أدوارهم من خالل تعليمات معينة ومن   -ب

وأن يتأكد الباحث مسبقا من قدرة المفحوصين على ،  خالل مواقف تدريبية 
 . القيام بهذه األدوار ومن فهمهم التعليمات التي قدمها لهم

ويثير تشوقهم باستمرار  ،  أن يحافظ على استمرارية دافعية المفحوصين  -ج  
 . طوال فترة التجربة ألن انخفاض الدافعية يؤثر على التجربة
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بات يمكن أن تؤثر إيجابا أو سلبا  أن يحرص الباحث من إجراء تدري  -د  
ولذلك على الباحث يحسب حساب هذه التدريبات ومدى تأثيرها  ،  على النتائج

 .على النتائج النهائية للبحث
،  أن يعزل الباحث أية عوامل قد تؤثر على النتائج أثناء تنفيذ التجربة   -هـ  

وت أو كالمحافظة على ظروف ثابتة طوال فترة التجربة كاإلضاءة أو الص
 . الصوت أو الحرارة أو التهوية أو الضوضاء أو غير ذلك من العوامل

أن يحاول الباحث تقليل أثر اختالط أفراد المجموعة الضابطة وأفراد   -و  
حيث يمكن أن يؤثر هذا االختالط على طبيعة النتائج  ، المجموعة التجريبية 

 .دقة النتائج  ويؤدي إلى تغيير في أداء المجموعة الضابطة مما يؤثر على
 صعوبات المنهج التجريبي:  -الفرع الرابع  – 4

وأخيرا بعض الصعوبات التي تواجه المنهج التجريبي والتي يجب على الباحث  

 : أن يكون على علم بهاو هي

صعوبة االعتماد كلية على نتائج تجربة واحدة لتعميمها على الحاالت المماثلة أو    -  1

 . المتشابهة

ألجهزة واألدوات المالئمة للتجربة وتوفيرها واستخدامها بصورة صعوبة تحديد ا  -  2

 . سليمة

وتعذر السيطرة ،  صعوبة تحديد العوامل والمتغيرات ذات العالقة بمجاالت الدراسة  -  3

 . على هذه العوامل أو المتغيرات والتحكم فيها

بالتجارب على البشر صعوبة التحكم في تأثير عنصر الزمن والمكان فيما يتعلق    -  4

 . وتعذر وضع الناس تحت المراقبة طوال فترة التجربة

صعوبة التحقق من موضوعية وحياد كافة األطراف ذوي العالقة بمجاالت الدراسة   -  5

 . بما فيهم الباحث واألفراد موضع التجربة وغيرهم

علم مهارات  حيث أن الفرد الخاضع للتجربة عادة ما يت.  صعوبة تحييد أثر الممارسة  -  6

 .  وقدرات جديدة مع استمراره تحت التجربة ومن ثم تغير تطوراته واتجاهاته وسلوكه

عرض   من  األربعة  بمطالبه  واألخير  الرابع  المبحث  في  تمكنا  حقيقة  وهكذا 

وإجراءاته  وحقيقته  ومصطلحاته  تعريفاته  من  بدأً  وإجراءاته.  التجريبي  المنهج 

التص وأنواع  واستخداماته  التجريبيةوأشكاله  له،    ميمات  أساليبه  و  المالئمة 

 وتصاميمه وأنواعه وأشكاله وصعوباته. 

وأكثر  وأوسع  أشهر  الذي ضم  الثاني  الفصل  صفحة  طوينا  قد  نكون  وبهذا 

المناهج البحثية استعماال كالمنهج التاريخي التوثيقي، والمنهج الوصفي، والمنهج  

المن تصنيفات  ألهم  عرضنا  قبلهم  ومن  الثالث  التجريبي،  الفصل  إلى  لننتقل  اهج. 

 ونعرض فيه لجملة من المناهج ذات الصلة الوطيدة بالمناهج البحثية الكبرى.
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 الفصل الثالث 

   أنواع وأساليب المناهج البحثية التابعة األخرى

المناهج التابعة  يستعين منهج البحث الوصفي والتاريخي والتجريبي بجملة من  
له، أو المتضمنة فيه، أو المتحلقة حوله، التي يجد الباحث أنه يمارسها تلقائيا أو  
أنه بحاجة ماسة إليها، لكونها انبثقت من رحم منهج البحث الوصفي، فهي منه وهو  

 بحاجة ماسة إليها، وهو ما سنتعرف عليه من خالل هذا المبحث ومطالبه. 
 وقد ضم المباحث اآلتية: 

 مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية.  -المبحث األول – 1
 مجموعة المناهج التابعة للمنهج التاريخي.  -المبحث الثاني  – 2
 مجموعة المناهج التابعة للمنهج التجريبي.  -المبحث الثالث – 3
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 المبحث األول 
 الوصفيمجموعة المناهج التابعة لمناهج البحث 

يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية، وذلك عبر 
 المطالب التالية: 

 الكشف عن مجموعة المناهج التابعة.  -المطلب األول – 1
 منهج ومميزات الدراسات المسحية.  -المطلب الثاني  – 2
 منهج البحث المسحي.  - المطلب الثالث – 3
 المقارن.   المنهج - المطلب الرابع – 4
 238  أنواع الدراسات التابعة لمناهج البحث الوصفية:   -المطلب األول – 1

وبحوثه،   الوصفي  بالمنهج  المرتبطة  الجزئية  المناهج  من  مجموعة  ثمة 

والسيما قضايا ومشكالت الحياة المعاصرة، التي تتطلب أبحاثا وصفية، األمر الذي  

 بالمنهج الوصفي، ولعل أهمها: يحتم علينا التعرف على المناهج االرتباطية 

 . (239) المنهج الحقلي  - 1

 .240المنهج المسحي  – 2

 .241المنهج السببي  - 3

 .242المنهج المقارن  – 4

 .(243) المنهج االرتباطي  - 5

 .244المنهج الوثائقي  - 6

 
حسين، محمد سمير، بحوث اإلعالم األسس والمبادىء، عالم الكتب، القاهرة، دون   انظر:   238

  49ون، أساليب البحث العلمي، ص  . وعليان، ربحي مصطفى، وآخر147م، ص  1995طبعة،  
إعداد  53..   وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات  عمار،  وبوحوش،  بتصرف.   ،

 ، بتصرف. 82و  79حسان، هشام، مرجع سابق، ص ، بتصرف. و 145البحوث، 
 . 33..   32انظر: بولحية، نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  (239)

العلمي، مرجع سابق، ص    انظر:   240 البحث    . 180..    175عطوي، جودت عزت، أساليب 
 . 117..  114وقنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص 

 . 186..    184عطوي، جودت عزت، أساليب البحث العلمي، مرجع سابق، ص   انظر:  241
 . 186..    184عطوي، جودت عزت، أساليب البحث العلمي، مرجع سابق، ص   انظر:  242

 . 35..   33انظر: بولحية، نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  (243)

 وغيره..  . 111..  107قنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص  انظر:  244
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 .245منهج تحليل المحتوى  - 8

 .(246)  المنهج  التتبعي )التطوري( – 9

 .247المنهج الحواري   -10

 .248المنهج اإلحصائي   -11

 .249المنهج االستداللي االستنباطي   -12

 .250المنهج االستقرائي  -13

 مجريات الدراسات التابعة لمناهج البحث الوصفية:    -الفرع األول – 1

المناهج   دائرة  تتسع  المنهجية  ومتفرعاته  الوصفي  للمنهج  العرض  وبهذا 

بالمنهج   للباحث أن يجري بحثه  المنضوية تحته، والتي ال يمكن  أو  به  المرتبطة 

المناهج   ببعض هذه  أو  بأحد  بآخر  أو  استعان بشكل  قد  نفسه  إال  ويجد  الوصفي، 

 أو البحث.   الفرعية الخادمة والمكملة للمنهج والُمكملة للدراسة

وما نود التأكيد عليه هنا، هو: أن كل قضية أو مشكلة معاصرة يُراد معالجتها 

أو البحث فيها، يجد الباحث فيها نفسه أمام ثالثة مناهج كبرى فقط، فقد يعالجها من  

 منظور المنهج الوصفي أو التاريخي أو التجريبي.

ام الذي تقع تحته كل  وبناء على هذا يصبح المنهج الوصفي أشبه باإلطار الع

 البحوث، فإن كان البحث مقتصرا على وصف الظاهرة فقط، فهو في مسار:

 )منهج البحث المسحي( مبدأ وسيرا واستقرارا ونتيجة.  - 1

في  فهو  العالقة ومقدارها،  مقدار  إلى توضيح  يرمي  البحث  كان مسار  وإن 

 مسار: 

 واستقرارا ونتيجة.)منهج البحث االرتباطي( مبدأ وسيرا  - 2

 
في    انظر:  245 واستخداماته  اإلحصائي  األسلوب  أحمد،  زكي  العبد، عاطف، وعزمي،  عدلي 

الطبعة األولى،   القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  العام واإلعالم،  الرأي  م.  1993هـ  1413بحوث 
 وغيره..   . 185و    184وشروخ، صالح الدين، منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص 

 . 36..   34انظر: بولحية، نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  (246)

فكار، رشدي، لمحات من منهجية الحوار والتحدي اإلعجازي لإلسالم في هذا العصر،    انظر:  247

 وغيره..   .25م، ص 1982هـ 1402مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى، 
 . 135..  311قنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص  انظر:  248
قاسم، محمد، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية، بيروت، مرجع    انظر:  249

 . 58سابق، ص 
 . 60و  59قاسم، محمد، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص  انظر:  250
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وإن كان مسار البحث يرمي إلى اكتشاف األسباب الكامنة وراء سلوك معين  

 من معطيات سابقة، فهو في مسار:

 )منهج البحث السببي المقارن(. - 3
وإن كان مسار البحث يرمي إلى اكتشاف األسباب الكامنة وراء سلوك معين  

ل والميدان بواسطة المالحظة  من معطيات سابقة، سواء أُجريت الدراسة في الحق

 المباشرة ومعايشة الباحث الفعلية، فهو في مسار:

 دراسة الحالة( مبدأ وسيرا واستقرارا ونتيجة.-)منهج البحث الحقلي  - 4
وإن كان مسار البحث يرمي إلى اكتشاف األسباب الكامنة وراء سلوك معين  

اب الباحث لمجتمع البحث  من معطيات سابقة، سواء أُجريت الدراسة من خالل استجو

 أو لعينة ممثلة له في الحقل والميدان، فهو في مسار: 

 )منهج البحث المسحي( مبدأ وسيرا واستقرارا ونتيجة. - 5
وإن كان مسار البحث يرمي إلى اكتشاف األسباب الكامنة وراء سلوك معين  

وثائق  من معطيات سابقة، سواء أُجريت الدراسة في المكتبة عن طريق دراسة ال

 دراسة كيفية، فهو في مسار:

 )منهج البحث الوثائقي( مبدأ وسيرا واستقرارا ونتيجة.  - 6
وإن كان مسار البحث يرمي إلى اكتشاف األسباب الكامنة وراء سلوك معين  

من معطيات سابقة، سواء أُجريت الدراسة في المكتبة عن طريق دراسة الوثائق  

 دراسة كمية، فهو في مسار:

 ج تحليل المحتوى( مبدأ وسيرا واستقرارا ونتيجة.)منه - 7
وإن كان مسار البحث يرمي إلى اكتشاف األسباب الكامنة وراء سلوك معين  

 من معطيات سابقة، سواء أُجريت الدراسة مرة واحدة، فهو في مسار:

 )منهج البحث المستعرض( مبدأ وسيرا واستقرارا ونتيجة.   - 8

وإن كان مسار البحث يرمي إلى اكتشاف األسباب الكامنة وراء سلوك معين  

 من معطيات سابقة، سواء أُجريت الدراسة أكثر مرة واحدة، فهو في مسار:

 )منهج البحث التتبعي( مبدأ وسيرا واستقرارا ونتيجة.  - 9

ألنواع ماهية خاصة تحتاج لتبيين مفهومها، خصائصها،   ولكل واحد من هذه ا

الذي   التاسع  للفرع  عرضنا  خالل  من  نبينه  سوف  ما  وهذا  وعيوبها.  ومميزاتها 

 .251  سنتناول فيه منهج ومميزات الدراسات المسحية

 
م،  1992عبد الحميد، محمد، بحوث الصحافة، عالم الكتب، القاهرة، دون طبعة،    انظر:    251
، بتصرف.  53..    49. وعليان، ربحي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، ص  93ص  
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 252  منهج ومميزات الدراسات المسحية: -المطلب الثاني - 2
المعلومات   جمع  خالله  من  يتم  البحث،  في  أسلوب  هي  المسحية  الدراسات 

والبيانات عن ظاهرة ما، أو حدث ما، أو واقعة ما، وذلك بقصد التعرف على الظاهرة  

التي ندرسها وتحديد الوضع الحالي لها والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها  

داث تغيرات جزئية أو كلية أو  من اجل معرفة مدى صالحية هذا وضعها وإمكانية إح

 أساسية فيها، دون أن يتجاوز ذلك لدراسة العالقة أو استنتاج األسباب. 

 مميزات الدراسات الوصفية:   -الفرع األول – 1
من   بالعديد  األخرى  المناهج  من  غيرها  عن  المسحية  الدراسات  وتتميز 

 المميزات، أهمها: 
الدراسة التاريخية، ألن المسح يتعلق  المنهج المسحي يختلف عن منهج  – 1

بالوضع والواقع الراهن الحالي، بينما تعالج الدراسة التاريخية أوضاعا سابقة أو  
 واقعا قديما.

يتميز المسح عن التجريب، ألن المسح يتم في الظروف الطبيعية، حيث    -  2

التجريبية   الدراسات  تتم في  تدرس األشياء والحوادث كما هي في الطبيعة، بينما 

ظروف اصطناعية أو في المختبر، كما يختلف المسح عن التجريب من حيث الهدف،  

ألن المسح يدرس الواقع كما هو، بينما يهدف التجريب إلى التعرف على األسباب  

 المباشرة والعوامل المؤثرة التي أدت إلى هذا الواقع.

سات الحالة  يختلف المسح عن دراسة الحالة في المستوى والمجال، فدرا - 3

هي دراسات أكثر تعمقا، ولكنها تتم في مجال ضيق محدود، بينما تتصف الدراسات  

 المسحية بأنها أكثر شموال في مجالها وأوسع نطاقا وأقل عمقا من دراسة الحالة. 

الدراسات المسحية تهدف إلى وصف الواقع فقط، وال تتجاوزه إلى معرفة   -   4

بين األسباب،  استنتاج  أو  وكما  العالقة  العالقة.  لمعرفة  االرتباطي  البحث  يهدف  ما 

يهدف البحث السببي المقارن الكتشاف األسباب الكامنة وراء سلوك معين من خالل 

 معطيات سابقة. 

 

البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات  عمار،  ،  145وبوحوش، 
 ، بتصرف. 82 و  79حسان، هشام، مرجع سابق، ص بتصرف. و

طبعة،    252 دون  ان،  عم  أسامة،  دار  والتربوي،  العلمي  البحث  مناهج  عزيز،  داود،  انظر: 
  134. وعسكر، علي، وآخرون، مقدمة في البحث العلمي، مرجع سابق، ص  34م، ص  2011

. وعليان، ربحي، مصطفى، وآخرون،  93. وعبد الحميد، محمد، بحوث الصحافة، ص  138..  
، بتصرف. وبوحوش، عمار، والذنيبات محمود، مناهج  53..    49ي، ص  أساليب البحث العلم

و    79حسان، هشام، مرجع سابق، ص  ، بتصرف. و 145البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،  
 ، بتصرف. 82
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يختلف البحث المسحي عن البحث التتبعي )التطوري(، ألن البحث المسحي   -  5

أفراد الذي يطرأ على استجابة  التغير  لعامل    ال يهدف إطالقا لمعرفة  نتيجة  العينة 

 الزمن، كما في البحث التتبعي،  وإنما يهدف لوصف الواقع فقط.

فروعه  من  غيره  عن  الوصفي  البحث  منهج  مميزات  لنا  تبينت  أن  وبعد 

المنهجية، ننتقل لتبيين بعض تطبيقات الدراسات الوصفية. فمتى تطبق الدراسات  

 المسحية؟ 

 لوصفية:تطبيقات الدراسات ا  -الفرع الثاني  – 2
يطبق منهج البحث المسحي لتحقيق غرض أو بعض من هذه من األغراض 

 التالية: 

معرفة بعض الحقائق التفصيلية عن واقع الظاهرة المدروسة، مما يمكن    -  1
 الباحث من تقديم وصف شامل وتشخيص دقيق لذلك الواقع. 

لتبرهن على سلوكيات واقعية وأوض  -  2 أدلة  تقديم  أو  المشكالت  اع تحديد 
 راهنة. 
 إجراء مقارنات بين واقعين أو أكثر. - 3
 إصدار أحكام تقويمية على واقع معين.  - 4
 تحديد الوسائل واإلجراءات التي من شأنها تحسين وتطوير الوضع القائم.   -   5
 253  منهج البحث المسحي:  - المطلب الثالث – 3

يعد منهج البحث المسحي أحد أعمدة منهج البحث الوصفي، فبواسطته يتمكن  
الباحث من تحقيقي نتائج تقريبية وحقيقية عن نتائج الدراسة أو المشكلة التي بصدد 

 معالجتها، وهو ما سنتبينه من خالل الفروع اآلتية:  
 خصائص منهج الدراسات المسحية:  -الفرع األول – 1 

 مسحية خصائص عديدة أهمها: لمنهج الدراسات ال

يهتم منهج الدراسات المسحية بالظاهرة المدروسة أو المشكلة في واقع   -  1
 الممارسة العملية ودراستها كما هي في مكان العمل. 

في جمع   -  2 واحد  أسلوب  المسحية على  الدراسة  اعتماد منهج  يقتصر  ال 

استخدام   يمكن  حيث  والمعلومات،  على  البيانات  واالعتماد  والمقابالت  المالحظة 

 المصادر الثانوية بجانب االستبيانات. 

 
طبعة،    253 دون  ان،  عم  أسامة،  دار  والتربوي،  العلمي  البحث  مناهج  عزيز،  داود،  انظر: 

  134قدمة في البحث العلمي، مرجع سابق، ص  . وعسكر، علي، وآخرون، م 34م، ص  2011
. وعبد الحميد،  117..    112. وقنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص  138..  

. وعليان، ربحي، مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي،  93محمد، بحوث الصحافة، ص  
لمي وطرق  ، بتصرف. وبوحوش، عمار، والذنيبات محمود، مناهج البحث الع53..    49ص  

 ، بتصرف. 82و   79حسان، هشام، مرجع سابق، ص  ، بتصرف. و145إعداد البحوث، 
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يهتم المنهج المسحي بالحصول على معلومات تفصيلية ودقيقة عن الوضع    -  3

الحالي للظاهرة او المشكلة او الوضع القائم بغرض اجراء دراسة متعمقة وتحديد  

 الدراسة المسحية . دقيق لخصائص الحالة او النظام موضع 

يركز المنهج المسحي بدرجة اساسية على الوضع الحاضر بصورة شاملة    -  4

 وتفصيلية للظاهرة او المشكلة كما هي بالفعل وقت اجراء الدراسة.

يمكن المنهج المسحي من الوصول الى تعميمات من الحقائق التي يتم    -  5

درا على  يساعد  بما  المشكلة  او  الظاهرة  عن  وقياسها  تجميعها  االتجاهات  سة 

 والتخطيط لها.  

البيانات والمعلومات    -  6 المنهج المسحي على مجرد جمع  ال يقتصر هدف 

وانما يمتد هدفها الى تحليل هذه البيانات والمعلومات وتفسيرها بدقة والتوصل الى  

 مبادئ وقواعد لفهم الظواهر ومعالجة المشكالت مجال الدراسة. 

ادة على نطاق جغرافي كبير او صغير وقد يكون  يطبق اسلوب المسح ع  -  7

مسحا شامال او بطريق العينة وفي اغلب االحيان تستخدم فيه عينات كبيرة من اجل 

مساعدة الباحث في الحصول على نتائج دقيقة وبنسب خطا قليلة وبالتالي تمكينه  

 من تعميم النتائج على مجتمع الدراسة. 

ت البحث العلمي المختلفة للحصول على تستخدم الدراسات المسحية ادوا  -  8

الزيارات   الشخصية،  المقابالت  االستبيانات،  مثل  الالزمة،  والبيانات  المعلومات 

 واحيانا يتم الرجوع الى الكتب والدوريات والمصادر المختلفة. 

 خطوات تطبيق منهج الدراسات المسحية:  -ثانيا 
 للمنهج المسحي خطوات تطبيقية هي: 

 أو المشكلة مجال الدراسة في مكان تواجدها. تحديد الظاهرة  -1
التعرف على مكونات الظاهرة أو المشكلة وتحديد المتغيرات التي   -2

 سيتم دراستها. 
التي  -3 المفردات  وتوصيف  الدراسة  مجتمع  وطبيعة  نوع  تحديد 

 سيتم إخضاعها للدراسة.
تحديد مجموعة التساؤالت التي يهدف الباحث إلى توفير إجابات  -4
 عليها. 

عن  القي -5 البيانات  لجمع  المقابالت  وتنفيذ  المالحظة  بإجراء  ام 
 الظاهرة أو المشكلة. 

تحليل البيانات ودراسة العالقة بين متغيرات الظاهرة أو المشكلة   -6
 والتوصل إلى النتائج وعرضها.
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تنفيذ تطبيقات عملية لنتائج الدراسة المسحية واختبارها والتأكد  -7
بط العلمي بين نتائج الدراسات المسحية  من مالءمتها وتطويرها بما يحقق الر

 ومعالجة المشكالت الفعلية. 
 254  مميزات وعيوب منهج الدراسات المسحية:  -الفرع الثاني  – 2

كغيره من مناهج البحث العلمي يتمتع هذا المنهج البحثي بجملة من المميزات  

 والعيوب، فما هي؟ 

 مزايا منهج الدراسات المسحية:   -أوال
 يتميز البحث المسحي بعدد من المميزات من أهمها:  

يعتبر أساسا لبقية أنواع البحوث في المنهج الوصفي، فالباحث   -1
المطبق للمنهج االرتباطي يحتاج لتطبيق البحث المسحي لوصف الواقع. كما أن  
الباحث الذي يهدف الستنتاج األسباب الكامنة وراء سلوك معين من معطيات  

 وصف الواقع أوال. سابقة يحتاج إلى
يمتاز كغيره من أنواع المنهج الوصفي بقابلية التطبيق مع غيره  -2

 من األنواع، باإلضافة إلى إمكانية تطبيقه أسلوبا ومنهجا للبحث وحده. 
سهولة تطبيقه وتعدد مجاالت تطبيقه، فكما أنه يمكن أن يطبق   -3

 . على األفراد يمكن أيضا تطبيقه على المباني، الوثائق، حاالت.
 عيوب منهج الدراسات المسحية:   -ثانيا 
 ما معوقات هذا المنهج فتتمثل في: أ

 ارتفاع تكاليف استخدامه وتطبيقه.    -1
 حاجته إلى فترة زمنية طويلة وبذل جهد كبير من قبل الباحث.     -2

 وها هي أمثلة على نماذج من الدراسات المسحية: 
لجزائري، دراسة مسحية  دراسة حول المكتبات الوطنية العامة في القطر ا  –  1

 لواقع المكتبات ومقترحات لتطويرها. 

في   -  2 المتوحدون  األطفال  منها  يعاني  التي  المشكالت  وتصنيف  مسح 

 المدارس العامة. 

 دراسة حول استخدام الكتاب الورقي لدى الطلبة الجامعيين.  – 3

السجون   –  4 في  العام  الحق  مساجين  ووضعية  لمشكالت  عام  مسح 

 الجزائرية..

 
طبعة،    254 دون  ان،  عم  أسامة،  دار  والتربوي،  العلمي  البحث  مناهج  عزيز،  داود،  انظر: 

الصحافة، ص    34م، ص  2011 الحميد، محمد، بحوث  . وعليان، ربحي مصطفى،  93عبد 
ص   العلمي،  البحث  أساليب  والذنيبات،  53..    49وآخرون،  عمار،  وبوحوش،  بتصرف.   ،

حسان، هشام، مرجع  ، بتصرف. و145محمود، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،  
 ، بتصرف. 82و   79سابق، ص 
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 نموذج عن الدراسات المسحية )دراسات الرأي العام(:  -ثالثا 

 الرأي العام: 

آرائها ومشاعرها وافكارها ومعتقداتها واتجاهاتها    هو تعبير الجماعة عن 

وميوالتها نحو موضوع معين في وقت معين. ويمثل الرأي العام اتجاها يشترك فيه 

األفراد في مجتمع معين،   كبير من  أو  عدد  المجتمع  أفراد  بين  يكون متماثال  وقد 

 مختلفا بين الجماعات الفرعية داخل اإلطار العام للمجتمع. 

وللرأي العام قوة كبيرة في التأثير على سلوك األفراد والجماعات والهيئات   

الحاكمة، ولذلك يهتم به القائمون بالتخطيط في كثير من ميادين النشاط اإلنساني.  

ن الدول تهتم باستطالع الرأي العام بطريقة منظمة وأنشأت لذلك  وقد أصبحت كثير م

هيئات خاصة، كما اهتمت به الشركات ورجال األعمال في عمليات التسويق. فهي  

التي   بالمقررات  الطلبة  رأي  استطالع  مثال  فيمكن  الحياة،  ميادين  كل  تشمل 

 يدرسونها، والعمال بقانون العمل.. 

م بطريقة تلقائية، حيث تبدو أحكامهم واضحة في ويعبر الناس عن الرأي العا 

تصرفاتهم وسلوكهم وتعليقاتهم ومواقفهم، كما قد يعبرون عن ذلك بطريقة منظمة  

 حين يطلب منهم ذلك من قبل الباحثين. 

وتعتبر االستبيانات من أهم وسائل قياس الرأي العام، خاصة تلك اآلراء التي  

االستقرار، كبيرة من  إلى درجة  اآلراء واضحا   وصلت  في  االختالف  يكون  بحيث 

 للجميع عندما تُعرض أسئلة االستبيان عليهم. 

إجابات    على  االعتماد  مقدار  يتوقف  األسئلة  صياغة  وطريقة  نوع  فعلى 

األفراد. وتعتبر األسئلة ذات اإلجابات المفتوحة ذات قيمة كبيرة في تحديد اآلراء 

لمغلقة التي إجابتها بنعم أو ال ، لها قيمتها  السائدة فعال في المجتمع. وأن األسئلة ا

في األسئلة المحددة تحديدا دقيقا وواضحا، أما إذا كانت األسئلة ذات احتماالت متعددة 

لكليهما   أو  الجانبين  ألحد  يكون  عندما  محددة–فتفيد  واضحة  مشكلة  عدة    -في 

 احتماالت. 

 وتحقق دراسات الرأي العام فوائد متعددة من أهمها:  

الحصول على معلومات وبيانات ضرورية الزمة لعمليات التخطيط، والتعرف   –  1

 على مواقف الناس واتجاهاتهم نحو الموضوعات التي ستتناولها عملية التخطيط.

والسياسية    –  2 االجتماعية  المجاالت  في  والمسؤولين  للقادة  التوجيه  تقديم 

 سابات صحيحة. واالقتصادية، كما تعد قوة تصحيحية يحسب لها القادة ح

وتمر خطوات الدراسات المسحية للرأي العام بنفس خطوات البحث الوصفي  

 والتي تقوم على: 
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 تحديد المشكلة المطلوب معرفة الرأي العام حولها.  – 1

 تحديد المجتمع األصلي ومن ثم تحديد عينة الدراسة. – 2

 تحديد األداة المستخدمة في التعرف على الرأي العام. – 3

 ستخالص النتائج وتصنيفها وتنظيمها وتفسيرها واالستنتاج منها. ا – 4

ويشترط أن تكون العينة المسحوبة من المجتمع األصلي ممثلة لهذا المجتمع   

وكافية، وذات صلة بالموضوع، وأن تكون األسئلة محددة ودقيقة وواضحة ال لبس 

 فيها.

متعددة من مثل    ويمكن أن تستخدم في دراسات الرأي العام أدوات ووسائل  

االستبانات، المقابالت، االتصال الهاتفي، وتحليل أساليب إسقاطية عن طريق إكمال  

جمل ناقصة أو تداعي كلمات أو باستخدام اختبارات إسقاطية، وكذلك تحليل الشائعات  

 .255والنكات حول موضوع معين  

 256  المنهج المقارن: -المطلب الرابع  - 4
َر، َن( )قارن( )مقارنة( )مقارن( )المقارنة( لغة: من  تعني مفردة كلمة )َق،  

الشبه   أوجه  ولمعرفة  أكثر،  أو  ظاهرتين  بين  المقايسة  من  أي:  )االقتران(،  فعل 

 واالتفاق والتباين واالختالف بين هاتين القضيتين أو الظاهرتين المقترنتين.

ع  لها  تتم  عقلية  ))عملية  هو:  بأنه  االصطالحية  الناحية  من  مليات  ويُعرف 

التحليل المنظم لظاهرة أو قضية ما لتحديد أوجه الشبه واالختالف.. بهدف الحصول 

 .  257على معارف أكثر دقة..(( 

كما يُعرف بأنه هو: مقارنة األفكار واآلراء والقضايا ببعضها لكشف ما فيها 

وما بينها من وجوه االتفاق واالختالف باستعمال طرق التفسير والتعليل واالستنتاج  
258. 

 
انظر: عسكر، علي وحسن جامع و فاروق الفرا ووليد هوانة، مقدمة في البحث العلمي،    255

 . 140و  139م، ص 1998هـ 1418مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الثانية،  

طبعة،    256 دون  ان،  عم  أسامة،  دار  والتربوي،  العلمي  البحث  مناهج  عزيز،  داود،  انظر: 
الحميد  34م، ص  2011 الصحافة، ص  عبد  . وعليان، ربحي مصطفى،  93، محمد، بحوث 

ص   العلمي،  البحث  أساليب  والذنيبات،  53..    49وآخرون،  عمار،  وبوحوش،  بتصرف.   ،
حسان، هشام، مرجع  ، بتصرف. و145محمود، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،  

 ، بتصرف. 82و   79سابق، ص 
)حي    257 بلقاسم  م2021هـ  1442شتوان،  اإلنسانية  م(،  العلوم  في  العلمي  البحث  نهجية 

 ، بتصرف. 161م، ص 2013واإلسالمية، مطبعة طالب، الجزائر، الطبعة األولى،  
م،  2020/ 09/03انظر: خضر، أحمد، المنهج المقارن، مواقع إلكترونية تهتم بالمناهج،    258

 ، بتصرف. 18ساعة 



149 
 

العلوم االجتماعية واإلنسانية، وله شروط  العلمي في  البحث  فهو لب منهج 

 مهمة، أهمها: 

 جنس الظاهرة أو القضية المبحوثة. تجانس وتشابه واتحاد  – 1

 التزامنية والتقابلية والتناظرية والشمولية والزمكانية.  – 2

 كما له خطوات أساسية هي: 

 تحديد موضوع المقارنة.  – 1

مقارنة    –  2 منها  كل  وخصائص  صفات  وإبراز  والبيانات  المعلومات  جمع 

 بالطرف اآلخر.

 إبراز جوانب االتفاق واالختالف.  – 3

 جنب السطحية والشكل والتعمق في حقائق الظواهر والقضايا. ت – 4

 إصدار األحكام المبنية على األدلة، وترجيح هذا على ذاك. - 5

 الخروج بنتائج البحث وعرضها مرتبة منظمة.  – 6

 كما يواجه المنهج المقارن جملة من الصعوبات، لعل أهما: 

صة إذا كان التالزم قائما صعوبة تحديد األسباب والعلل ومعلوالتها، وبخا  –  1

 على الصدفة، وليس تالزما سببيا. 

لمجموعة من    –  2 تكون حصيلة  تكاد  بل  بعامل واحد،  النتائج  ارتباط  عدم 

 العوامل المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها. 

عدم قدرة المنهج المقارن على ضبط المتغيرات المختلفة والتحكم فيها،    –  3

 ريبي األكثر دقة.كما هو الحال في المنهج التج

عن  فضال  الوصفي  المنهج  تصاحب  التي  المناهج  مجموعة  نتبين  وهكذا 

بالمنهج   ألصق  أيضا  فهي  به  لصيقة  كانت  وإن  وحتى  لغيرها،  الباحث  استخدام 

التاريخي والتجريبي، وأهمها ما سنتبينه في المبحث الثاني عن مجموعة المناهج  

 التابعة للمنهج التاريخي.
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 المبحث الثاني 
 مجموعة المناهج التابعة للمنهج التاريخي 

يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية والتاريخية 
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 معا، وذلك عبر المطالب التالية: 
 المنهج االستطالعي.  -المطلب األول – 1
 منهج دراسة الحالة.  -المطلب الثاني  – 2
 منهج تحليل المحتوى.  - لثالثالمطلب ا – 3
 المنهج الوثائقي.   - المطلب الرابع – 4
 259  المنهج االستطالعي:  -المطلب األول – 1

إْذ يجد  العلمية،  البحوث  البحث من أهم خطوات إجراء  يعد اختيار موضوع 
الباحث نفسه أمام كم كبير من الموضوعات المتنوعة والمتعددة، ويتحتم عليه تحديد 

معين إلجراء بحثه، ثم يقوم ببلورة مشكلة البحث التي سيتم في إطارها موضوع  
 جمع البيانات واستكمال الخطوات المنهجية األخرى.

استطالعية   بدراسة  القيام  عليه  يجب  بحثه  موضوع  الباحث  يختار  ولكي 
تساعده في تفسير طبيعة المشكلة وزيادة فهمها، ألنها وسيلة مهمة إليجاد اإلجابة 

للجزم التقري تقوده  التي  هي  ألنها  محددة.  منهجية  أسئلة  وفق  اإلشكالية  بية عن 
باالستمرار فيه من عدمه، وهي التي تجعله يفهم طبيعة المشكلة لغرض بلورة هدف 

 بحثي أو فرضية أكثر دقة وموضوعية.  
ومن هنا فإن الدراسة االستطالعية تمكن الباحث من التعرف والتفهم لمشكلته  

تي تتضمن مجموعة من الشروط والخطوات التي تفيد الباحث، وهي  البحثية. وال
 :  مختزلة في التساؤالت اآلتية

هل تكرر حدوث الظاهرة التي سيتم دراستها تشجعني على االستمرار   – 1
 في البحث؟  

 هل أشعر بموقف بحثي معين يحتاج إلى حل؟   – 2
المجتمع  التأكد من إمكانية وجدوى الموضوع واهتمام هل يمكن  – 3

 بمشكلتي البحثية؟ 
هل أمتلك الخبرات العلمية الكافية والالزمة إلجراء وإعداد وتنفيذ البحث    –  4

 ماديا ومعنويا وزمنيا؟ 
استكمال   انتظار  في  المنهجية  الرؤية  سالمة  للباحث  المنهج  هذا  ويضمن 

سة  لخطوات األخرى التي تحدد مسار القرارات األخرى، كتحديد المنهج المناسب لدرا

المشكلة والتعرف على انسب األدوات لجمع المادة العلمية المرتبطة بالكشف عن  

 غموضها.  

 260أنواع المنهج االستطالعي:   -الفرع األول – 1

بحثه،   نوعية  بحسب  االستطالعي  للمنهج  الباحث  استخدام  وتتوقف 
 وفق الصيغ التالية: 

 الصيغة األولى:   1-

 
 ف. ، بتصر20و   19انظر: بولحية، نور الدين، مرجع سابق، ص   259
 ، بتصرف. 20انظر: المرجع السابق نفسه، ص  260
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إذا كان ميدان الدراسة جديدا لم يطرقه الباحثون من قبل ففي هذه الحالة يقوم  
الباحث بدراسة استطالعية تهدف إلى استطالع الظروف المحيطة بالظاهرة، وتمكن  
من صياغته بطريقة دقيقة تمهيدا لبحثها بحثا عميقا في مرحلة تالية. وكذلك التعرف  

 لبحث العلمي الدقيق.  على أهم الفروض التي يمكن إخضاعها ل 
 الصيغة الثانية:  – 2

إذا كان موضوع الدراسة أكثر تحديدا ودقة نتيجة لبحثه عن طريق الدراسة 
االستطالعية والوصفية، فإن الباحث ينتقل إلى الدراسة التي تختبر الفروض العملية  

 وهي الدراسة التجريبية وتكون أكثر دقة وتحديدا.
 الصيغة الثالثة:  – 3

ان موضوع البحث محددا عن طريق دراسة استطالعية سابقة فإن الباحث  إذا ك
الظاهرة  تقدير خصائص  إلى  تهدف  وصفية  دراسة  باعتبارها  دراسته  نوع  يحدد 

 وتحديديها تحديدا كميا وكيفيا بصور أكثر دقة وعمقا. 
المنهجية وإن كان يقوم بها بشكل  العملية  والباحث هنا يكون قد وعى هذه 

ن وعي منه، ألن أي باحث يتصدى إلنجاز بحث حتما سيقوم بممارسة  تلقائي ودو
 المنهج االستطالعي سواء وعى تصرفه أم لم يعيه. 

 261  منهج دراسة الحالة: -المطلب الثاني  – 2

يقوم منهج دراسة الحالة على التحليل المتعمق لحالة محددة أو لعدد قليل من  

والدقيق   الشامل  التعرف  بغرض  والموضوع،  والزمان  المكان  حيث  من  الحاالت 

جوانبها   جميع  من  المدروسة  المشكلة  أو  بالظاهرة  يتعلق  ما  كل  وتحليل  عليها، 

 وخصائصها واتجاهاتها المختلفة والمتعددة.  

يت الشخصية،  كما  )المقابلة  مثل:  المتعدد،  البحثية  واألدوات  البيانات  م جمع 

في   الحالة  دراسة  منهج  ويستخدم  الصحف(.  والمنشورات،  الوثائق  االستبيان، 

الحقائق   من  الكثير  كشف  إلى  يُتوصل  وبه  المسحية.  للدراسات  كمكمل  األغلب 

نا تعميم ما توصلنا إليه  والمعلومات الدقيقة عن الحالة المدروسة، إال أننا ال يمكن

وله   نفسها.  النتائج  تطابق  حالة  في  إال  األخرى،  الحاالت  جميع  على  نتائج  من 

 خصائصه ومميزاته، فما هي؟ 

 262خصائص منهج دراسة الحالة:   – 1– 2 – 3

 
انظر: عدلي العبد، عاطف، وعزمي، زكي أحمد، األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث    261

  142م، ص  1993هـ  1413الرأي العام واإلعالم، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األولى،  
العلمي، مرجع سابق، ص  155..   البحث  منهجية  الدي،  .  159..    156. وشروخ، صالح 

وحسان، هشام، منهجية    .127..    118العلمي، مرجع سابق، ص    وقنديلجي، عامر، البحث 
. وعسكر، علي، وآخرون، مقدمة في البحث العلمي،  67..  60البحث العلمي، مرجع سابق، ص  

 .  147..    144مرجع سابق، ص  
انظر: عدلي العبد، عاطف، وعزمي، زكي أحمد، األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث    262

. وشروخ، صالح الدي، منهجية البحث العلمي، مرجع  155..    142الم، ص  الرأي العام واإلع
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 لمنهج دراسة الحالة جملة من الخصائص والمميزات وجب معرفتها، وأهمها:  

لة بصورة شاملة على الحالة أو الظاهرة يمكن تطبيق منهج دراسة الحا  -  1

 أو المشكلة مجال الدراسة. 

يمكن أن يطبق على جزء أو جانب منها، حيث يمكن تطبيق المنهج على    -  2

المشكلة المدروسة  ككل أو أي جزء منها، أو على عدد محدود منها تربطها عوامل  

 مشتركة أو مشابهة. 

تاريخ الظاهرة أو المشكلة منذ نشأتها  يمكن أن تغطي دراسة الحالة كل    -  3
 حتى الوقت الحالي، أو تغطي فترة زمنية محددة كجزء من تاريخها. 

يرتبط منهج دراسة الحالة بالمنهج المسحي، إْذ يتطلب تنفيذ منهج دراسة   -  4
بالحالة مجال   المرتبطة  المشكلة  أو  للظاهرة  بدراسة وتحليل مسحي  القيام  الحالة 

 الدراسة.
إلى    -  5 الوصول  في  الحاالت  من  لعدد  والمتعمقة  الشاملة  الدراسة  تمكن 

مجموعة من القواعد والمبادئ التي يمكن تعميمها على وحدات أخرى متشابه في  
 مجتمع البحث نفسه، أو مجتمعات بحوث مماثلة لها. 

وأبعادها   -  6 لمفرداتها  المتعمقة  الدراسة  على  الحالة  دراسة  منهج    يقوم 
 ومتغيراتها والعالقات بينها دون االكتفاء بالمعرفة أو الوصف الظاهري لها. 

تستخدم دراسة الحالة بصورة واسعة في دراسة الظواهر أو المشكالت    -   7
 اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية.

لتحقيق نتائج فعالة من منهج دراسة الحالة يجب التأكد من صدق البيانات    -  8
من الباحث أو المستقصى منهم، ويجب معالجة األحداث والمواقف   وعدم وجود تحيز

 التي تشملها الحالة بموضوعية وتجنب تضخيمها أو المغاالة في تفسيرها. 
 263خطوات منهج دراسة الحالة:   – 2– 2 – 3

ثمة مجموعة من الخطوات األساسية وجب على مستخدم منهج دراسة الحالة  

 أن يتبعها خالل دراسته، وهي: 

بالمكان    -  1 يتعلق  فيما  نطاقها  الدراسة، وتحديد  للحالة محل  دقيق  تعريف 
 والزمان وموضوع الدراسة. 

 

  . 127.. 118. وقنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص  159..   156سابق، ص  
. وعسكر، علي، وآخرون،  67..  60وحسان، هشام، منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص  

   .147..  144مقدمة في البحث العلمي، مرجع سابق، ص 
انظر: عدلي العبد، عاطف، وعزمي، زكي أحمد، األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث    263

. وشروخ، صالح الدي، منهجية البحث العلمي، مرجع  20..    15الرأي العام واإلعالم، ص  
  . 127.. 118. وقنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص  159..   156سابق، ص  

. وعسكر، علي، وآخرون،  67..  60ة البحث العلمي، مرجع سابق، ص  وحسان، هشام، منهجي
 .  147..  144مقدمة في البحث العلمي، مرجع سابق، ص 
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تحديد األبعاد والجوانب التي سيتم دراستها في الحالة موضوع الدراسة   -  2
والقيام بدراسة تشخيصية لها للتعرف عليها وتحديد البيانات والمعلومات المطلوب  

 توافرها.
تحديد المفاهيم والمبادئ العلمية التي يجب أن تُراعى في منهج دراسة   -  3

 الحالة ووضع الفروض التي سيقوم الباحث بدراسة مدى صحتها. 
دراستها    -  4 سيتم  التي  العينة  وتحديد  الدراسة  ومفردات  مجتمع  توصيف 

 وتجميع البيانات والمعلومات المطلوبة عنها. 
المتوفرة من االستقصاء والوثائق والمالحظة تحليل البيانات والمعلومات    -  5

بالظاهرة   أو  بالمشكلة  العالقة  ذات  والنتائج  المؤشرات  واستخالص  والمقابالت.. 
 المرتبطة بالحالة مجال الدراسة. 

أهمية اإلشارة والتنويه بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث،    –  6
 في دراسات أخرى.وتبيين أهميتها وامكانيات االستفادة منها 

 264منهج دراسة الحالة:  يجابيات وسلبيات إ – 3– 2 – 3

 منهج دراسة الحالة:  يجابيات وسلبيات  إ -أ  – 3– 2 – 3

 يحقق تطبيق منهج دراسة الحالة مجموعة من الفوائد واإليجابيات أهمها: 

ال   -  1 المدروسة  الظاهرة  عن  ومتعمقة  وشاملة  تفصيلية  معلومات  توفير 
 توفره أساليب ومناهج البحث األخرى.

دراسات    -  2 أمام  الباب  واشتقاق فرضيات جديدة ويفتح  تكوين  في  يساعد 
 األخرى المستقبلية. 

الظاهرة   -   3 وضع  حول  وتفصيلية  دقيقة  نتائج  إلى  الوصول  من  يمكن 
 المدروسة مقارنة بمناهج البحث األخرى. 

 منهج دراسة الحالة:  سلبيات  -ب  – 3– 2 – 3

 له بعض السلبيات منها: و

المدروسة،    -  1 للظاهرة  مشابه  أخرى  حاالت  على  نتائجه  تعميم  صعوبة 
 خصوصا إذا ما كانت العينة غير ممثلة لمجتمع الدراسة.

الظاهرة   -   2 نتائج  وتفسير  تحليل  عند  األحيان  بعض  في  الباحث  تحيز 
وبالتالي   محايد،  غير  عنصرا  الباحث  يجعل  ما  عن  المدروسة،  النتائج  ابتعاد 

 الموضوعية. 
 منهج دراسة الحالة:  أمثلة على  – 4 – 2 – 3

 
مرجع سابق، ص    264 العلمي،  البحث  منهجية  الدي،  .  159..    156انظر: شروخ، صالح 

العلمي، مرجع سابق، ص   وحسان، هشام، منهجية    .127..  118وقنديلجي، عامر، البحث 
. وعسكر، علي، وآخرون، مقدمة في البحث العلمي،  67..  60ث العلمي، مرجع سابق، ص  البح

 .  147..    144مرجع سابق، ص  
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دراسة –مضامين وأساليب أسئلة االمتحانات وأثرها على نتائج الطالب    -  1

 حالة. 

تطبيق القانون على أساتذة الجامعات وأثره على كفاءة وإبداع  األساتذة   -  2

 . -دراسة حالة–

الرقابة    –  3 مردودية انعدام  نجاح  على  وأثره  المديرين  على  والتفتيش 

 .- دراسة حالة –المعلمين 

 265  منهج تحليل المحتوى: -المطلب الثالث  – 3 

 التعريف األول:  – 1

ت   )بيرلسون  تحليل Godfrey Birleson- م1952يُعرف  منهج   )

الظاهر المحتوى بأنه هو: ))أحد األساليب البحثية التي تُستخدم في وصف المحتوى  

 .266  أو المضمون الصريح للمادة اإلعالمية وصفا موضوعيا وكميا((

 التعريف الثاني:  – 2

( منهج تحليل المحتوى بأنه هو: ))األسلوب الذي Janice-يُعرف )جانيس

يُستخدم في تصنيف وتبويب المادة اإلعالمية، ويعتمد أساسا على تقدير الباحث،  

ُم المحتوى على أساسه إلى  فئات واضحة، وتحدد نتائج التحليل تكرارات ظهور   ويُقَس ِ

 .267وحدات التحليل في السياق((  

 التعريف الثالث:  – 3

المحتوى  تحليل  منهج  االجتماعية  للمعلومات  الدولية  المعارف  دائرة  تُعرف 

بأنه هو: )) أحد المناهج المستخدمة في دراسة محتوى وسائل اإلعالم المطبوعة  

والمرئية،   وتقسيمها  والمسموعة  التحليل،  المادة موضع  من  باختيار عينة  وذلك 

 .268وتحليلها كميا وكيفيا على أساس خطة منهجية منظمة((  
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 التعريف الرابع:  – 4

يُعرفه المؤلفان )عاطف عدلي العبد( و )وزكي أحمد عزمي( بأنه هو: ))عبارة 

ٍّ هادف ومنظم لم حتوى  عن طريقة يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف كمي 

 .269أسلوب االتصال((  

نصوص   لمحتوى  ودقيق  منظم  على وصف  المنهج  أو  األسلوب  هذا  ويقوم 

الدراسة وهدفها وتعريف مجتمع   تحديد موضوع  أو مسموعة، من خالل  مكتوبة 

الدراسة الذي سيتم اختيار الحاالت الخاصة منه لدراسة مضمونها وتحليله. فالباحث  

أن يدرسها، يبدأ بعملية الدراسة والتحليل مركزا   بعد أن يختار الوثائق التي يريد

على المعلومات المتضمنة في الوثيقة بوضوح، وال يحاول أن يستنتج من الوثيقة،  

تحليل   أسلوب  ويستند  فيها.  المذكورة  الواضحة  الصريحة  بالبيانات  يكتفي  بل 

تظه واألفراد  الجماعات  اتجاهات  )أن  وهي:  التالية،  المسلمة  إلى  ر  المضمون 

واحتفاالتها   ومالبسها  وأقوالها  وفنونها  وآدابها  وصحفها  كتاباتها  في  بوضوح 

وأعيادها ورموزها..(. فإذا ما تم تحليل هذه األدوات فإن ذلك يكشف عن اتجاهات  

 .270هذه الجماعات  

ويسير الباحث في دراسة تحليل المحتوى وفق خطوات المنهج الوصفي، فبعد 

فروضه التي ستوجه استكمال البحث والوصول إلى  أن يحدد مشكلة البحث، ويضع 

 النتائج، ثم يختار العينة التي سيحللها ليصل إلى النتائج. 

 صعوبات منهج تحليل المحتوى:   – 1 -3 – 3

وتبرز الصعوبات في هذا المنهج باختيار العينة، إذ ال يستطيع الباحث أحيانا  

التي يدرسها ال تمثل صورة كاملة  االطالع على بعض الوثائق الهامة، أو أن الوثائق  

عن الموقف أو المشكلة التي يدرسها، ويحدد الباحثون عادة الصعوبات التالية في  

 دراسة تحليل المحتوى: 

قد تكون الوثائق التي يحللها الباحث ليست واقعية، بل تمثل صورة مثالية    -  1
 ال صورة واقعية.

الوثائق الهامة والتي تتسم بطابع  قد ال يستطيع الباحث االطالع على بعض    -  2
 السرية. 
أن بعض الوثائق قد تكون محرفة أو مزورة وأن تحليل محتواها سيقود   -  3

 إلى نتائج خاطئة. 
غير ان هذه الصعوبات يمكن أن تقل كثيرا إذا نجح الباحث في اختيار عينة  

ل دراستها ممثلة عن الوثائق، وإذا استخدم المنهج العلمي في نقد هذه الوثائق قب
 ليتأكد من صحتها قبل أن يبدأ بتحليلها. 
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 271  إيجابيات وسلبيات منهج تحليل المحتوى: – 2 -3 – 3

 يمتاز منهج تحليل المحتوى بعدد من اإليجابيات:

ال يحتاج الباحث إلى االتصال بالمبحوثين إلجراء تجارب أو مقابالت،   -1
 أو وسائل اإلعالم المختلفة.  وذلك ألن المادة المطلوبة للدراسة متوفرة في الكتب

ال يؤثر الباحث في المعلومات التي يقوم بتحليلها، فتبقى كما هي قبل   -2
 وبعد إجراء الدراسة.

النتائج   -3 الدراسة مرة ثانية ومقارنة  هناك إمكانية إلعادة إجراء 
 مع المرة األولى للظاهرة نفسها، أو مع نتائج دراسة ظواهر وحاالت أخرى.

اإليجا هذه  من ورغم  يخلو  ال  المنهج  هذا  وتطبيق  استخدام  أن  إال  بيات 
 272  بعض العيوب مثل: 

 يحتاج إلى جهد مكتبي من قبل الباحث.   -1
لمحتوى  -2 الوصف  المحتوى طابع  تحليل  نتائج منهج  يغلب على 

المادة   ظهور  إلى  أدت  التي  األسباب  يبين  وال  المدروسة،  المادة  وشكل 
 المحتوى . المدروسة بهذا الشكل أو بهذا  

ال يمتاز هذا المنهج بالمرونة، حيث يكون الباحث مقيدا بالمادة  -3
 المدروسة ومصادرها المحدودة. 

 نماذج بحثية لمنهج تحليل المحتوى:  – 3 -3 – 3

 دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب اللغة العربية للمرحلة االبتدائية.  - 1

دة السمان، سهيل إدريس، صورة المرأة في روايات نجيب محفوظ، غا  -  2

 حنا مينا. 

م من خالل صحيفة 2019ديسمبر    -الحراك الشعبي الجزائري فبراير    –  3
 المساء، الوطن، الخبر.. 

 273 منهج الدراسات الوثائقية:  - المطلب الرابع – 4
أثناء   الباحث  يعتمدها  التي  العلمي  البحث  مناهج  أهم  أحد  الوثائقي  المنهج 

إجرائه ألي بحث علمي يقوم به، لقيمته وأهميته ومكانته في التحقق من المعطيات  

 الرئيسية التي يقوم عليها البحث.  

تفسير  يريد  أو عندما  ماضية،  وقائع وحاالت  يدرس  أن  الباحث  يريد  فحين 

ط بالحاضر، فال بد له من منهج يختلف عن المنهج المسحي والمنهج  وثائق ذات ارتبا

التجريبي والمنهج الوصفي.. وهذا المنهج هو المنهج الوثائقي الذي يعني الجمع  
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المتاني والدقيق للوثائق المتوافرة عن المشكلة أو القضية، ومن ثَمه القيام بتحليلها  

 صل بمشكلة البحث من نتائج. تحليال يستطيع الباحث بموجبه استنتاج ما يت

اإلجابة على   في معرفة  يكمن  الوثائقي  البحث  الغرض من  أن  نجد  وبالتالي 

سؤال حول ظاهرة معاصرة من خالل دراسة وتحليل ما يتعلق بها من وثائق حديثة  

باإلضافة إلى الدراسات المعاصرة لها أيضا، ألنه ليس بالضرورة أن تكون الوثائق  

 أي مرتبطة بالماضي. والسجالت تاريخية، 

 وعليه فالفرق بين المنهج التاريخي والوثائقي يكمن في كون: 

 المنهج الوثائقي:   - 1

يطبق عندما يراد اإلجابة عن سؤال عن الحاضر من خالل المصادر المعاصرة  

 أساسية كانت أم ثانوية؟ 

 المنهج التاريخي:   - 2

من   الماضي  سؤال  عن  اإلجابة  يراد  عندما  التاريخية يطيق  المصادر  خالل 

 أساسية كانت أم ثانوية؟ 

 274  خطوات تطبيق المنهج الوثائقي: - 1 – 11

تشبه خطوات البحث الوثائقي خطوات المنهج التاريخي، ولكن الفرق الوحيد 

بينهما هو أن خطوات البحث الوثائقي تطبق على مصادر معاصرة أساسية وثانوية،  

 بينما في المنهج التاريخي فهي تطبق على مصادر تاريخية أساسية وثانوية.  

 وبالتالي فإن أهم خطوات البحث الوثائقي هي: 

 وصف الظاهرة. -أ – 1
 توضيح العالقة ومقدارها.   -ب – 1
 استنتاج األسباب الكامنة وراء سلوك معين.  -ج – 1
معرفة األثر الذي يحدث بفعل عامل الزمن على استجابة أفراد    -د  –  1
 العينة. 
 تحديد مصادر البحث، تقويمها خارجيا وداخليا، ومن ثم تفسيرها.  -هـ  – 1

طبيق المنهج الوثائق، فإننا سننتقل لتبيين مزاياه وبعد أن تبينت لنا خطوات ت

 وعيوبه في الغرض الموالي.

 مزايا وعيوب تطبيق المنهج الوثائقي:  – 2 – 11
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لكل منهج من مناهج البحث العلمي مزايا وعيوب، كشأن العمل اإلنساني الذي 

فيكون خليطا بين المزايا والعيوب، فما هي مزايا وعيو ب  يستولي عليه النقص، 

 المنهج الوثائقي؟ 

 المزايا:  -أ – 2 – 11

 أهم ما يتميز به البحث الوثائقي:  

ويستنتج    -  1 العالقة  فالباحث يصف ويوضح  الظاهرة،  بحث  في  الشمولية 
 األسباب ذات االثر في ان واحد.

تالفي جوانب القصور التي تعترض بعض أنواع المنهج الوصفي، فالباحث    -  2
أدلته وبراهينه م البحث، وإنما لتحقيق أغراض  يستنتج  ن وثائق كتبت ال لغرض 

أخرى، وهذا يؤكد صدقها في توضيح الحقيقة. ومن هذه الوثائق شجرة نسب األسر 
وشهادات   وأوسمة  ونياشين  وصحف  وسياسية  إدارية  وثائق  وغيرها..  الشريفة 

 وتقارير ومراسالت...  
يجعل منه أسلوب ومنهج  عدم اعتماد هذا المنهج على التحليل الكمي، ما    -  3

بعالم   ارتباطه  من  أكثر  والحقيقة  بالواقع  ومرتبط  جانب،  من  التطبيق  بحث سهل 
 اإلحصاءات واألرقام.

 العيوب:  -ب  – 2 – 11

 أما العيوب التي ترتبط بالبحث الوثائقي فهي: 

التأثر بذاتية الباحث، إْذ غالبا ما يقع الباحث تحت تأثير عوامل ذاتية كثيرة   -  1

إاله عن ما يراه   وهو يبحث عن المصادر، أو عندما يقوم بتحليلها، فهو ال يبحث 

مناسبا من المصادر. وقد يحكم على المصدر ومحتوياته من منظاره هو، أو قد يغفل  

 عن بعض الحقائق واألدلة التي ال تتفق مع رأيه أو تؤيد وجهة نظره.

 .275إغفال وجهات النظر األخرى حول تلك المصادر  – 2

وبعد أن تبينا في هذا المطلب المنهج الوثائقي ودوره في البحث العلمي، ننتقل  
 في المطلب الموالي لمنهج الدراسات اإلجرائية، فما هو؟  
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 المبحث الثالث 

 مجموعة المناهج التابعة للمنهج التجريبي 
يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية والتاريخية 

 والتجريبية معا، وذلك عبر المطالب التالية: 
 المنهج االرتباطي.  -المطلب األول – 1
 المنهج التطوري النمائي.  -المطلب الثاني  – 2
 المنهج اإلجرائي. - المطلب الثالث – 3
 تنباطي. المنهج االس - المطلب الرابع – 4
 المطلب الخامس االستقرائي. – 5
 المنهج اإلحصائي.  -المطلب السادس – 6
 المنهج الحواري.  -المطلب السابع – 7
   المنهج االرتباطي: -المطلب األول – 1
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يقصد بالمنهج االرتباطي ذلك النوع من أساليب البحث الذي يمكن بواسطته 
ثَمه معرفة درجة تلك   ن أو أكثر، ومنمعرفة ما إذا كان هناك ثمة عالقة بين متغيري

العالقة، وبهذا المفهوم يتضح أن البحث االرتباطي يقتصر هدفه على معرفة وجود  
العالقة من عدمها بين المتغيرات البحثية، وإذا كانت موجودة فهل هي عالقة طرديه 

 .276؟  أو عكسية، أو سالبة أم موجبة
ف أثر  وعليه  السببية، أي: لمعرفة  العالقة  لتقرير  االرتباطي ال يطبق  المنهج 

السبب على النتيجة، أو أي من المتغيرات السبب واآلخر هو النتيجة. فمثال إذا كان 
 وقد تكون (،  ب) هي السبب لوجود  (  أ)  فقد تكون(،  ب) و(  أ)هناك عالقة موجبة بين  

(،  ب) و(  أ)  ثالث هو السبب لوجود  وقد يكون هناك عامل(،  أ)   هي السبب لوجود(  ب)
 .277وقد تكون العالقة مجرد عالقة اعتباطية صدفية أو تلقائية  

 : ومن أمثلة البحوث االرتباطية
عند دراسة العالقة بين المشاركة في النشاط غير الصفي أي: خارج اإلطار 
ذا المدرسي، وبين ارتفاع المعدل التفوق والنجاح الدراسي يمكن تفسير النتيجة إ

 :  كانت العالقة موجبة مثال بأي من االحتماالت التالية 
المعدل    -  1 ارتفاع  في  السبب  هي  الصفي  غير  النشاط  في  المشاركة  إن 

 .الدراسي

 .إن ارتفاع المعدل الدراسي هو الدافع للمشاركة في النشاط غير الصفي - 2

المشاركة في النشاط  إن المعدل الدراسي ارتفع بسبب عوامل أخرى غير  - 3

 غير الصفي.

 :تطبيقات المنهج االرتباطي  -الفرع األول  – 1 – 9
 : يطبق المنهج إذا كان الغرض من البحث اآلتي

 .معرفة ما إذا كان هناك عالقة بين متغيرين أو أكثر - 1

 بين متغيرين أو أكثر. (  سالبة أو موجبة) معرفة مقدار العالقة - 2

متغير على آخر. وفائدة التنبؤ ال تقتصر على حصر العوامل  التنبؤ بتأثير    -3

تجريبية   دراسة  إجراء  جدوى  تقدير  أجل  من  وإنما  للظاهرة،  والمحتملة  المسببة 

لمعرفة أثر متغير دون غيره، ومن أجل التوصل إلى فروض عملية تساعد على تقدم  

 المعرفة أو تساهم في حل مشكلة ملحة. 

 278  : االرتباطي مميزات المنهج  -أ – 1 – 9
   : من أهم مميزاته
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المتغيرات ودرجتها. وهذا ما يجعله    يساعد على معرفة العالقة بين  -1
 . أسلوبا أوليا يخلفه في التطبيق منهجا آخر يوضح السبب والنتيجة

متعددة، منها ما يمكن     الظاهرة اإلنسانية ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل  -2
الباحث. والبحث االرتباطي يصورها وكأنها ظاهرة دراسته، ومنها ما يخفى على  

 طبيعية، فيقيس العالقة ودرجتها بين سلوك إنساني ومتغير آخر.
لدراسة العالقة بين عدد كبير من     يمكن تطبيق المنهج االرتباطي  -3

 المتغيرات في دراسة واحدة. 
المنهج االرتباطي يساعد على حصر المتغيرات ذات العالقة واستبعاد  -4

ال يتبدد الجهد ويتوزع في دراسة أثر متغيرات     غيرات التي ليس لها عالقة، حتىالمت
 ليس بينها وبين الظاهرة المدروسة أي عالقة. 

 : عيوب المنهج االرتباطي -ب  – 1 – 9
أالرتباطي المنهج  عيوب  إجراء :  أما  بعد  إليها  التوصل  يتم  التي  النتائج  إن 

وكذلك .   جزئيا إذا أجريت دراسة في ظروف مغايرةالبحث يمكن أن تتغير كليا أو  
أن المنهج أالرتباطي عرضة لتحديد عالقة بين متغيرين، وقد تكون هذه العالقة غير  

 . 279صحيحة في الواقع أو غير ثابتة أو غير صادقة 
العلمي،   البحث  في  ودوره  االرتباطي  المنهج  المطلب  هذا  في  تبينا  أن  وبعد 

 الي لمنهج الدراسات النمائية التطورية، فما هو؟  ننتقل في المطلب المو
   منهج الدراسات النمائية التطورية: -المطلب الثاني  –2

التي تمر بها  المتغيرات  بدراسة  التطويرية  الدراسات  البحث في  يهتم منهج 
ظاهرة من الظواهر عبر مرحلة من الزمن، وبذلك ال تقتصر هذه الدراسات على  

اهرة، بل تدرس الظاهرة في فترة ما، ثم تتابع دراستها  وصف الوضع الحالي للظ
لمعرفة التغيرات النمائية )التطورية( التي تمر بها الظاهرة مع الزمن والعوامل التي  

 .280تسبب هذه التغيرات  
فالدراسة النمائية أسلوب منهجي بحثي لمعالجة مشكالت التطور والتغير التي 

 الباحث بالخطوات التالية: تمر بها الظاهرة، حيث يبدا 
 تحديد الظاهرة أو المشكلة مجال الدراسة.  .1
 التعرف على نشأة الظاهرة أو المشكلة.  .2
دراسة نمط تغير الظاهرة أو المشكلة ونموها وتحليل طبيعة هذا التغير   .3
 والنمو. 
تحليل عالقة تطور الظاهرة أو المشكلة بالمراحل أو الفترات الزمنية   .4

 الظاهرة أو المشكلة. في تاريخ 
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الجوانب  .5 وتحديد  الظاهرة،  وتطورت  فيها  نشأت  التي  البيئة  دراسة 
 .281اإليجابية أو السلبية فيها، وتحليل تأثيرها على الظاهرة أو المشكلة  

 خصائص المنهج التطوري: -الفرع األول  – 1 – 10
 يتميز المنهج التطوري بجملة من الخصائص لعل أهمها: 

التطوري على سيرة حياة الظاهرة أو المشكلة وتطورها    يركز المنهج   -  1
 وانتقالها من حالة ألخرى.

المجاالت االجتماعية، مثل حاالت ومعدالت   -  2 التطوري في  المنهج  يطبق 
المواليد والوفاة والزواج والطالق والتوظيف والبطالة، ومعدالت النمو في الدخل  

لطبيعية مثل دراسة ما يتعلق بالظواهر  ومستويات المعيشة، كما يطبق في المجاالت ا
 الطبيعية كالزالزل والبراكين والفيضانات، وغيرها.. 

يوجد أوجه تشابه واضحة بين المنهج التاريخي والمنهج التطوري في   -   3
تغطية مراحل تطور الظاهرة أو المشكلة خالل سلسلة زمنية محددة، حيث يشمل  

وتغ الظاهرة  نشأة  دراسة  التطوري  قد المنهج  زمنية  سلسة  خالل  وتطورها  يرها 
 تغطي كل تاريخ الظاهرة أو المشكلة مجال الدراسة، أو لجزء من تاريخها فقط.

يمكن تطبيق المنهج التطوري في كل من الظروف الحقيقية أو الطبيعية    -  4
للظاهرة أو المشكلة، مثل دراسة تطور انخفاض انتاجية الموارد البشرية في نطاق  
والبحوث   الدراسات  إلجراء  خصيصا  تعد  التي  االختبارية  الظروف  في  أو  معين، 

الحالة الصحية باستخدام    المخبرية أو المعملية، مثل: دراسات معدالت التحسن في
 .282أساليب وأدوات عالجية معينة  

 ويتخذ هذا األسلوب شكلين هما: 

 أوال: دراسات النمو:   

التغيرات و هذه  ومعدل  للظواهر  تحدث  التي  بالتغيرات  النمو  دراسات  تهتم 

 والعوامل التي تؤثر عليها. وتتخذ دراسات النمو شكلين هما: 

 الدراسات الطولية:   - 1

 وتتم باختيار مجموعة من األفراد ومتابعة نموهم في أعمار مختلفة. 

 الدراسات المستعرضة:   - 2

 .283وذلك باختيار أكثر من مجموعة من األفراد في أعمار زمنية مختلفة  
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 حدود الدراسات الطولية:   - 1

 إنها تتناول عينة صغيرة من االفراد.  –أ 
أفراد العينة االنتقال من مكان الدراسة بحيث، ال يستطيع  يمكن لبعض    -ب  

 الباحث متابعتهم في األماكن الجديدة. 
 حدود الدراسات المستعرضة ومميزاتها:   – 2

 تتميز الدراسات المستعرضة بما يلي: 

 تجري على أفراد عديدين ومجموعات متعددة. -أ 
 تتم في فترة قصيرة نسبيا.  -ب 
 وغير نهائية وقابلة للمراجعة. نتائج نسبية  -ج
 نتائج مفيدة آنيا.  -د

ولهذه الدراسات حدود، حيث ال يستطيع الباحث مالحظة متغيرات متعددة كما 

أنها  الدراسات  هذه  ويؤخذ على  الطولية.  الدراسات  في  الحال  تجري على   هو  ال 

مجموعة واحدة، فالباحث ال يتابع مجموعة واحدة، وبذلك قد تتأثر النتائج بالفروق  

 .284بين أفراد الجماعات المختلفة، وبذلك يحصل الباحث على نتائج أقل دقة 

 ثانيا: دراسات االتجاه: 

الحالي ومتابعة دراستها على مدى  الى دراسة ظاهرة ما في واقعها  تهدف 

قادمة، أي: إخضاعها للدراسة المستمرة بهدف التعرف على مؤشرات  فترة زمنية  

بياناتها وتطوراتها. وذلك لمعرفة اتجاهات تطور هذه الظاهرة من أجل التنبؤ بما  

 . 285يمكن أن يحدث لها في المستقبل 

قد ال يكون سهال، ألن معدل  التنبؤ بالمستقبل  إليه إلى أن  التنبيه  وما يجب 

قد يتغير في المستقبل ويكون أكثر سرعة أو يتأثر بعوامل أخرى    التغير في ظاهرة ما

تقلل من سرعته، وبذلك قد ال يكون معدل التغير في الماضي مماثال لمعدل التغير في  

بل مؤشرات   أنها مسلمات وحقائق،  ال على  التنبؤات  إلى  ينظر  وبذلك  المستقبل. 

 .286تساعد على الفهم المستقبلي للظواهر المختلفة  
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منهج الدراسات النمائية التطورية وتفاصيلها كدراسات  عد أن اتضحْت لنا  وب

النمو الطويلة والمستعرضة ومنهج دراسات االتجاه، ننتقل في الفرع الموالي لتبيين  

 مزايا وحدود كل من االتجاهين المنهجيين.  

 .287  مزايا وحدود كل من المنهجين:  -الفرع الثاني – 2 – 10

 نمائي مزايا وحدود وعيوب لعل أهمها اآلتي: للمنهج التطوري ال
 المزايا: -  1 – 2 – 10

هو منهج أكثر دقة ألنه يجري على مجموعة واحدة فقط، وتتم متابعة    –  1
 هذه المجموعة نفسها على فترات زمنية. 

دراسته،    –  2 في  متغير  من  أكثر  فيه  الباحث  يالحظ  أن  يمكن  منهج  وهو 
النمو اللغوي، النمو الحركي، النمو في الوزن، وغيرها  فالباحث يستطيع مالحظة:  

 من المتغيرات.. 
 العيوب: -  2 – 2 – 10

 تتطلب عملية التعرف على النتائج وقتا منذ بداية الدراسة حتى نهايتها.  - 1
قد يحصل ويطلع الباحث على معارف منهجية جديدة، أو يكتشف طرقا في   -  2

ي إلى تغير أساليب الدراسة، وبالتالي تتطور  البحث أفضل مما بين يديه، مما يؤد
 مناهج الدراسة ويكتشف الباحث أساليب دراسة أكثر إتقانا من المنهج الذي بدأ به. 

قد يتعرض أفراد العينة إلى أحداث هامة في هذه الفترة الزمنية الطويلة،    -  3
من الوصول  مما يؤثر على نموهم سلبا أو إيجابا، مما يفسد سير الدراسة واالقتراب  

 إلى نتائجها الحقيقية. 

 

 " القيمس  نظرية  العربية  Gamesاإللكترونية،  المملكة  في  الخيري  العمل  بأن  اللعب..(   "
حوال، وفي أحسن األحوال سيبقى يتراوح مكانه في فترة رؤية  السعودية سيتردى في أغلب األ

م التي تبناها نائب الملك محمد بن سلمان. وُرفضْت الدراسة ألنها تتعارض ونية  2030وخطة   
وأهداف المنظمين، وظللُت أُذكرهم بنتائجها إلى حد كتابة هذه السطور، بل ذهبُت إلى ترك آخر  

لنتائج مرهونة بالمفاجآت غير المتوقعة(، وطبعا وقعت أكبر  جملة في الدراسة وهي: )وتبقى ا
مفاجأة للحكومة السعودية، وهي رفع الحكومة األمريكية قانون العقوبات المسمى بـ)القاستا(  
في وجه المملكة العربية السعودية، وهو القانون الذي ينص في أحد مواده على تجريم دول  

ن كان جلهم سعوديون، وتغريمهم بدفعهم للتعويضات  م، الذي2001/ 11/09إرهابيي أحداث الـ  
الودائع   ترامب( على  )دونالد  األمريكية  المتحدة  الواليات  رئيس  الباهظة، بحيث سطا  المالية 
المالية السعودية المقدرة بواحد تريليون من الدوالرات، فراوح االقتصاد السعودي مكانه، ثم  

واليات المتحدة األمريكية وروسيا سوق النفط عماد  مفاجأة انهيار أسعار النفط بسبب تعويم ال
االقتصاد السعودي، ثم تبعتها جائحة كورونا التي أدخلت العالم العربي واإلسالمي عدا )تركيا  
المستقبليين   الدارسين  على  وجب  ولذا  الفقيرة.  الدول  عداد  في  وإندونيسيا(  وماليزيا 

ة التالية: ))وتبقى النتائج مرهونة بالمفاجآت  واالستشرافيين أن يضعوا في آخر الدراسة العبار
 غير المتوقعة((.   
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البحث   في  ودوره  النمائي  التطوري  المنهج  المطلب  هذا  في  تبينا  أن  وبعد 
 العلمي، ننتقل في المطلب الموالي لمنهج الدراسات الوثائقية، فما هو؟ 

 288  المنهج اإلجرائي: - المطلب الثالث – 3
المنهج اإلجرائي هو أحد مناهج البحث العلمي التي يعتمد عليها الباحث اثناء  
القيام بعملية البحث العلمي، وهو منهج جزئي وجانبي تابع لغيره من المناهج، وقد 
يكون مقتصرا على الجانب العملي التطبيقي المرتبط بالمشكالت والقضايا الطارئة  

حل تلك المشكالت والتغلب على تلك العقبات،  في الحياة العامة، وهدفه الرئيس هو 
وليس الوصول إلى التراكم العلمي والمعرفي، فهو منهج تطبيقي عملي أكثر منه  

 معرفي. 
وينشا البحث اإلجرائي استجابة لموقف بحثي أو إشكالي ما، وغالبا ما يتصل 
ويكو عملية،  مشكالت  معالجة  بهدف  وذلك  العامة  الحياة  بمجريات  البحث  ن  هذا 

الهدف منه في الغالب تحسين الممارسات أكثر منه تحسين إنتاج المعرفة للوصول  
إلى حلول يمكن االعتماد عليها للمشكالت المتصلة بالواقع العملي، أو ذات العالقة 
في   المستخدمة  واألساليب  الطرق  في  أخطاء  تدارك  أو  اليومية،  العمل  بإجراءات 

 . م من األخطاء التي يمكن أن تحدث في العملالحياة اليومية، حيث يعمل على التعل
والباحث في المنهج اإلجرائي ال يهدف إلى زيادة المعرفة أو الوصول إلى نتائج  
قابلة للتعميم، كونه يسعى أصال إلى حل مشكلة معينة ومحددة بذاتها، بغض النظر 

 عن إمكانية تعميم الحل. 
الميدان   في  الغالب  في  تجري  اإلجرائية  العملي  اوالبحوث  بشكل  لتطبيقي 

القائمة   العملية  ظروفها  في  المشكلة  يعايشون  من  مع  الباحث  يشترك  إْذ  مباشر، 
للوصول إلى إجابات سريعة لمعالجة المشكلة القائمة. ألن األبحاث التي يقوم بها  
المعلمون لزيادة إنتاجهم وتحسين أساليبهم هي أمثلة على البحوث اإلجرائية، وكذلك  

التي أيضا   األبحاث  أدواتهم وأساليبهم هي  المزارعون والتجار لتحسين  بها  يقوم 
 . وله مميزات وعيوب كغيره من المناهج، فما هي مزاياه وعيوبه؟ بحوث إجرائية

 : مميزات وعيوب المنهج اإلجرائي  - 1 – 12
 : مميزات المنهج اإلجرائي  -أ – 1 – 12

 : من أهم مميزاته

المنهج اإلجرائي بالمشكالت التي يواجهها الباحث  تؤدي عملية ارتباط    –  1
إلى منحه وإعطائه دافعية قوية للتفكير والعمل والرغبة المستمرة في الوصول إلى 

 نتائج محددة.
يجد الشخص الذي يقوم بهذا البحث حلوال للمشكالت التي يواجهها، وبذلك    -  2

 يشعر بتحسن أدائه وزيادة قدراته على العمل واإلنتاج. 
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تزويد الباحث في الدراسات واألبحاث اإلجرائية قدرة هذا المنهج على    –  3
منهج   على  اعتمادهم  من  بدال  مشكالتهم،  لمواجهة  علمية  موضوعية  بأساليب 

 المحاولة والخطأ، أو على الخبرة الشخصية.
 : عيوب المنهج اإلجرائي -ب  – 1 – 12

عميم نتائج الدراسة  أما عيوب المنهج اإلجرائي فهي تكمن في نه ال يمكن ت
على حاالت أخرى مشابهة، وبذلك تبقى نتائج محدودة ألنها تعالج مشكلة معينة أو  

 .  موقفا معينا
 289 المنهج االستداللي االستنباطي: -المطلب الرابع  -4

هي مناهج تنطلق من الحقائق العامة أو القواعد العامة المتفق عليها لتستنبط  
الواقعية الفرعية التي تستمد حلولها من تلك الحقائق العامة،  منها أحكام المسائل  

تكون   وقد  الفقه،  كأصول  مقدسة  دينية  العامة  والقواعد  الحقائق  هذه  تكون  وقد 
 بشرية كالقوانين العامة واللوائح والدساتير التي تواضعت عليها الناس. 

التشخ الوصفي  المنهج  تلقائيا  تتضمن  االستنباطية  المناهج  أن  يصي؛ كما 

بحصر األدلة النقلية وتصنيفها وترتيبها ثم استنباط الحكم على أساس تلك األدلة  

   والقواعد وعلى أساس تشخيص الواقع المناسب لتلك األدلة.

 290  المنهج االستقرائي: - المطلب الخامس – 5

ومنه   كلية،  قاعدة  إلى  للوصول  الفرعية  الجزئيات  تتبع  هو  االستقراء  إن 
ستقراء ناقص، والناقص فيه المعلل وغير المعلل. والحكم القطعي  استقراء تام، وا 

 .291هو ذاك الصادر عن االستقراء التام، أو الناقص المعلل  
فمناهج االستقراء هي التي تنطلق من الحقائق الجزئية أو الظواهر الواقعية 
 المتفرقة لتنتهي إلى حقائق عامة. وهذه الحقائق قد نسميها احتماالت في مرحلة
النمو   في مرحلة  نظريات  أو  الثانية،  النمو  في مرحلة  أو فرضيات  األولى،  النمو 
الثالثة، أو قوانين طبيعية في مرحلة النضج األخيرة. وعادة نتوصل بها في العلوم 

 اإلنسانية إلى نظريات قابلة للنقاش. 
والمناهج االستقرائية تساعدنا في اكتشاف السنن الكونية، كما تساعدنا في 

وصول إلى القواعد الكلية واألصول المنهجية التي تؤمن إنجاز الكثير من األعمال.  ال
 ومنها قواعد أصول الفقه، وقواعد اللغة، وغيرها. 

 واالستقراء نوعان؛ ذهني وحسي:
 االستقراء الذهني:   -1

 
قاسم، محمد، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية، بيروت، مرجع    انظر:   289

 . 58سابق، ص 
 . 60و  59مناهج البحث العلمي، ص   قاسم، محمد، المدخل إلى انظر:  290
)حي    291 وآخرون  فؤاد  عبيد،  بن  العلوم  2021هـ  1442انظر:  في  البحث  منهجية  م(، 

، بتصرف. وصيني، سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلمي،  33..    29اإلسالمية، ص  
   . 59وقاسم، محمد، المدخل إلى البحث العلمي، ص  . 80..   61ص 



168 
 

أو  الطبيعة  من  جمع  ما  منها  موثقة،  جزئية  حقائق  مع  فيه  الباحث  يتعامل 
مسجلة على الورق أو األشرطة أو االسطوانات أو ما شابه. فيتعامل  الواقع، وهي  

الباحث هنا مع النصوص ال غير مكتوبة أو مصورة، ومن أمثلتها جمع الفقيه المادة  
 العلمية والفروع واألدلة الجزئية النقلية والعقلية للوصول إلى قاعدة أصولية. 

 االستقراء الحسي:   - 2
ى المادة العلمية التي يجمعها الباحث بالمالحظة أو وهو االستقراء المستند إل

في   التجريبي  المنهج  بها  يتكف ل  ما  وهي  المباشر  الحسي  باإلدراك  أي  التجربة، 
 القضايا الطبيعية. 

وإذا تحدثنا بشيء من التفصيل عن موضوع االستقراء بشكل مستقل يمكننا  
الجزئيات للحصول على حكم كلي، أو  ، في تعريفه: االستقراء هو تتبع  292القول: 

 قاعدة عامة. 
 293  تعريف االستقراء: -أ – 2

االستقراء هو: أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. مثال:  
لو درسنا عدة أنواع من الحيوانات فوجدنا أن كل نوع يحرك فكه األسفل عند المضغ،  

حرك فكه األسفل عند المضغ. ومثاله:  فنستنبط من ذلك قاعدة عامة: أن كل حيوان ي
أن نتتبع استعمال )الفاعل( في اللغة العربية لنعرف حكمه اإلعرابي، فنجد أن الكلمة  
التي تقع فاعال في مختلف الجمل التي استقرأناها تكون مرفوعة، فنصل إلى النتيجة،  

 والتي تمثل حكما كليا وقاعدة في النحو، وهي: كل فاعل مرفوع.
ا القياس  فحقيقة  بعكس  العام،  على  بالخاص  االستدالل  هي  إذن  الستقراء 

 المنطقي الذي هو استدالل بالعام على الخاص. 

 أنواع االستقراء:  - 3

 االستقراء على نوعين؛ تام وناقص 
 االستقراء التام:   -أ

وهو تتبع جميع جزئيات الموضوع الذي يبحث فيه، فينتهي إلى نتيجة كلية  
قطع. كقولنا: الكلمة تتكون من اسم وفعل وحرف. ومثاله أيضا:  يقينية. فهو يفيد ال

لو أردنا أن نعرف عدد الطالب األجانب من بين طالب السنة األولى للعلوم اإلسالمية،  
إلى  نصل  حتى  استثناء،  دون  فردا  فردا  الطالب  هؤالء  جميع  جنسية  نتتبع  فإننا 

 .294النتيجة القطعية  

 
، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،  انظر: بن عبيد  292

 . 122إلى  118م، ص  2014
انظر: عناية، غازي، منهجية البحث عند المسلمين، دار البعث، قسنطينة، الطبعة األولى،    293

م(، مناهج  2002- 1917، بتصرف، وبدوي، عبد الرحمن )98و    97م، ص  1985هـ  1405
،  19و    18م، ص  1977لمي، شركة وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة األولى،  البحث الع
 بتصرف. 

. وقاسم، محمود، المنطق  122إلى    118انظر: بن عبيد، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق، ص    294
القاهرة، الطبعة األولى،   ،  44م، ص  1966الحديث ومناهج البحث، مكتبة األنجلو مصرية، 

 بتصرف. 
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 295االستقراء الناقص:  -ب 
تتبع بعض الجزئيات فقط، ثم يعمم الحكم باالكتفاء بذاك القدر من الفحص  وهو  

والمشاهدة. كما لو أراد عالم كيميائي معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات، فإنه  
يجري التجربة على بعض الغازات فقط، وعندما يجد أنه كلما زاد الضغط على هذه 

جمها )وفق شروط محددة من  الغازات، نقص حجمها، وكلما نقص الضغط زاد ح
الحرارة(، فيتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي شاهدها أثناء التجربة حكما عاما  
كليا لجميع الغازات، ويضع القاعدة العامة: كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه،  
القطع في  وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه تحت درجة حرارة معينة. فهو يفيد 

 لية: الحاالت التا 
إضافة إلى المشاهدة، ويسمى االستقراء المعلل، ففي   التعليلإن بُني على    -  1

هذه الحالة يكون االستقراء الناقص مفيدا للقطع. ومثاله: لو شاهدنا سقوط األجسام 
فإن مشاهدتنا   بالجاذبية األرضية،  السقوط  ثم عللنا هذا  إلى األرض،  من األعلى 

الحكم بأن كل جسم البد أن يسقط من أعلى إلى  لبعض األجسام فقط تكفي للقطع ب
 األرض لو كان حرا دون قيد. ونضع القاعدة: الثقل = الكتلة × الجاذبية. 

المماثلة الكاملة بين الجزئيات مماثلة حقيقة، كما في مثال  إن بُني على    -2
والقاعدة  الغازات السابق، فإن االستقراء الناقص في هذه الحالة يفيد القطع أيضا، 

العقلية تنص على أن: حكم األمثال فيما يجوز وفيما ال يجوز واحد. ومثاله أيضا:  
لو جربنا تمدد بعض قطع الحديد بالحرارة، لقطعنا بالحكم على أن كل حديد يتمدد 
بالحرارة، نتيجة لمماثلة قطع الحديد المجربة لكل قطعة حديد، مماثلة في حقيقتها،  

 ، أو ما يشبه ذلك ال في شكلها، أو لونها 
الناقص على بديهة العقل، دون توقفه على المشاهدة،   وإن بُني االستقراء  -3

فإنه يكون أيضا مفيدا للقطع. كما لو حكمنا بأن الكل أكبر من الجزء، فيكفي هنا  
 التصور الذهني للطرفين للجزم بالحكم. 

الص المشاهدة  على  بني  إذا  للظن  مفيدا  الناقص  االستقراء  فقط ويكون  رفة 
ويسمى   للنقض.  قابال  يكون  قد  أي  قطعيا،  ال  ظنيا  يكون  فهنا  الجزئيات،  لبعض 
االستقراء غير المعلل، الذي ال يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل. مثاله: لو تتبعنا  
العديد من الحيوانات، فوجدناها تحرك فكها األسفل عند المضغ، فنعمم الحكم على  

د الظن؛ إذ قد ينقض بوجود حيوانات بخالف ذلك. ومثاله  كل الحيوانات. فهذا يفي 
 أيضا: ما يحصل في سبر اآلراء، وأغلب اإلحصائيات، والتصنيفات. 

 
. وقاسم، محمود، المنطق  122إلى    118، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق، ص  انظر: بن عبيد  295

البحث، ص   ومناهج  االجتماعي،  91الحديث  البحث  الباسط، أصول  بتصرف. وحسن، عبد   ،
. وبدر، أحمد، أصول البحث  28م، ص  1966طبعة دار البيان العربي، القاهرة، الطبعة األولى،  

 . 88م، ص 1975ويت، الطبعة األولى، االجتماعي ومناهجه، دار الفكر، الك
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 أهمية االستقراء:   - 4

لالستقراء أهمية كبرى في مناهج البحث العلمي، حيث يتوقف عليه التوصل 
 . 296إلى القواعد العلمية العامة  

الظاهرة  الفيزياء حول  قواعد علم  إلى  أن يتوصل  الفيزياء ال يستطيع  فعالم 
الطبيعية ما لم يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يحاول إعطاء  

ا. وكذلك عالم اللغة العربية ال يستطيع أن يعطي قواعد عامة في  قواعد عامة حوله 
مختلف  في  والجمل  المفردات  مختلف  ويدرس  يستقرئ  لم  ما  العربية  اللغة 

 االستعماالت اللغوية. وهكذا في كل علم من العلوم األخرى. 
التطبيقات   في  نستعملها  التي  العامة  بالقواعد  يزودنا  الذي  هو  فاالستقراء 

 عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات. العلمية  
الشرعية   المسائل  في  العلم  يفيد  طريقا  االستقراء  الشاطبي  اإلمام  جعل  وقد 
الدليل   فهو  العلم  يفيد  مجموع  المسألة  أدلة  استقراء  من  حصل  فإذا   ..(( فقال: 

. كما تمسك بدليل االستقراء في الرد على من لم يقل بتعليل األحكام 297المطلوب..(( 
بمصالح العباد: فقال: )).. والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت  

 . 298لمصالح العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غير(( 
م( االستقراء من  1973-1879وقد جعل الشيخ )محمد الطاهر بن عاشور  

ول: وهو  أعظم طرق معرفة مقاصد الشريعة االسالمية وأهمها فقال:» الطريق األ
أعظمها استقراء الشريعة في تصرفاتها...فإن باستقراء العلل حصول العلم بمقاصد  
لحكمة   ضابطا  كونها  في  متماثلة  كثيرة  علال  استقرينا  اذا  ألننا  بسهولة  الشريعة 
متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأنها مقصد شرعي كما يستنتج  

 .299وم كلي حسب قواعد المنطق...« من استقراء الجزئيات تحصيل مفه
 300  المنهج اإلحصائي:  -المطلب السادس -6

المنهج اإلحصائي هو الطريقة التي يتم بواسطتها استخدام الوسائل الحسابية  
وحساب النسب، وهو منهج رياضي يراجع فيه بتوسع في مصادر ومراجع مناهج  

 البحث اإلحصائي.    

 
. وقاسم، محمود، المنطق  122إلى    118انظر: بن عبيد، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق، ص    296

، بتصرف. وحسن، عبد الباسط، أصول البحث االجتماعي،  91الحديث ومناهج البحث، ، ص  
. وبدر، أحمد، أصول البحث  28م، ص  1966طبعة دار البيان العربي، القاهرة، الطبعة األولى،  

 . 88م، ص 1975، دار الفكر، الكويت، الطبعة األولى، االجتماعي ومناهجه
هـ  1397الشاطبي، الموافقات، تحقيق عبد هللا دراز، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى،    297

 . 36، ص 1م، ج 1978
 . 6، ص 2المصدر السابق نفسه، ج   298
299  ( الطاهر  محمد  عاشور،  المؤسسة  1973-1879ابن  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  م(، 

 . 20م، ص 1985الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 
 . 135..  131قنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص  انظر:  300
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 301المنهج الحواري:   - المطلب السابع -7

 تعريف الحوار لغة:  -أوال 
التجاوب   والتحاور:  المجاوبة،  إلي المحاورة:  أحر  فما  كلمته:  وتقول   ،

 جواباً، وما رجع إليه حويراً ال حويرة، وال محورة وال حواراً أي ما رد جواباً.  
والمحاورة: مراجعة المنطق والكالم في المخاطبة وقد حاوره، والمحاورة  

 . (302)مصدر كالمشورة في المشاورة 
وا  الُمحاورة   (( المحيط:  قاموس  في  آبادي  الفيروز  لَمْحورة قال 

النطق،   كالحوير والحوار ويكسر، والحيرة والُحيرة: مراجعة  الجواب  والَمُحورة: 
 . (303) وتحاوراً: ترجعاً الكالم بينهم..(( 

 تعريف الحوار اصطالحاً:  -ثانيا 

مراجعة الكالم وتداوله بين طرفين، وعرفه بعضهم بأنه: )).. نوع في  
فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة، فال  الحديث بين شخصين، أو فريقين يتم  

يستأثر أحدهما دون اآلخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب((،  
 .(304) وهو ضرب من األدب الرفيع وأسلوب من أساليبه

 غاية الحوار:   -ثالثا 

الغاية من الحوار إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي،  
اون من المتناظرين على معرفة الحقيقة، والتوصل إليها، ليكشف كل طرف فهو تع

ما خفى على صاحبه منها، والسير بطرق االستدالل الصحيح للوصول إلى الحق،  
يقول الحافظ الذهبي: )).. إني وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم األذكى 

 العلم لمن هو دونه وتنبيه األغفل األضعف..((.  
ه هي الغاية األصلية وهي جلية بينة، وثمة غايات وأهداف فرعية أو هذ 

 ممهدة لهذه الغاية منها: 
 إيجاد حل وسط يرضي الطرفين.  – 1
 التعرف على وجهات النظر وهو هدف تمهيدي هام.   – 2

البحث والتنقيب من أجل االستقصاء واالستقراء في تنوع الرؤى   –  3 
ا المتاحة، من أجل  نتائج أفضل وأمكن ولو في حوارات والتصورات  إلى  لوصول 

 .  (305) تالية

 
)حي    انظر:  301 رشدي  والتحدي  2021هـ  1442فكار،  الحوار  منهجية  من  لمحات  م(، 

م،  1982ـ  ه1402اإلعجازي لإلسالم في هذا العصر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى،  
 وغيره..  . 25ص 
 (.219-4/217( لسان العرب )302)

 .381( القاموس المحيط، ص: 303)

 .22( الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يحيى زمزمي، ص: 304)

 .7( أصول الحوار وآدابه في اإلسالم، صالح بن حميد، ص: 305)
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ويجب البعد عن الحوار الذي أبعد ما يكون عن غايته أو ما يوصل ويمهد  
إليها، وقال الدكتور محسن الخضيري: )).. يجب أن يكون الحوار متجهاً إلى هدف  

ال يثري، بل    معين، يسعى إلى تحقيقه، وبالتالي يكون بعيداً عن الجدل العقيم الذي
والذي ال يحقق عائداً وطائالً من ورائه، ومن ثم فإنه من المتعين وضع الهدف من  
التفاوض وتوضيحه، ووضع برنامج زمني لتحقيقه، بل وتحديد اتجاهات معينة لهذا 

 .  (306) التحقيق..((
ومتى بعد الحوار عن غايته وشغل عن ظهور الحق، ووضوح الصواب   

الذي وردت النصوص في النهي عنه والتحذير منه، حتى أن    صار من الجدل العقيم، 
 .(307) الذهبي عد هذا النوع من الكبائر في كتابه 

 أصول المنهج الحواري: -رابعا

للحوار السوي والناجح المثمر أصول وجب توفرها فيه، وهي حسب الفروع 
 واألصول اآلتية: 

 األصل األول:   – 1

 سلوك الطرق العلمية والتزامها، ومن هذه الطرق:   
حة للدعوى.  -1  تقديم األدلة الُمثبِتة أو المرج ِ
 صحة تقديم النقل في األمور المنقولة.   -2
وفي هذين الطريقين جاءت القاعدة الحوارية المشهورة: ) إن كنت ناقالً  

 فالصحة، وإن كنت مدهعي اً فالدليل( . 
له سبحانه: } قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن { وفي التنزيل جاء قو 

.  }قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم َهذَا ِذْكُر َمْن  64، والنمل  111وفي أكثر من سورة :البقرة :
تُْم َصاِدقِيَن{ ( . }قُْل فَأْتُوا بِالتهْوَراِة فَاتْلُوَها إِْن ُكنْ 24َمِعَي َوِذْكُر َمْن قَْبِلي{ )االنبياء:  

 ( . 93)آل عمران: 

 األصل الثاني:   – 2

 سالمة كالِم المناظر ودليله من التناقض؛ فالمتناقض ساقط بداهة. 
 ومن أمثلة ذلك ما ذكره بعض أهل التفسير من:  

َمْجنُوٌن{   -1 أَْو  }َساِحٌر  بقوله:  السالم  عليه  لموسى  فرعون  وصف 
 (. 39)الذريات: 

لنبينا    –لكثير من األنبياء بما فيهم كفار الجاهلية    –الكفار  وهو وصف قاله  
يجتمعان، ألن   والجنون ال  السحر  الوصفان  . وهذان  محمد صلى هللا عليه وسلم 
الشأن في الساحر العقل والفطنة والذكاء، أما المجنون فال عقل معه البته، وهذا  

 منهم تهافت وتناقض بي ن.
صلى هللا عليه وسلم بأنها سحر مستمر، كما  نعت كفار قريش آليات محمد    -2

 

 .66الصويان، ص: ( الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، أحمد 306)

 .149( الكبائر، الذهبي، ص: 307)
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(. وهو  2في قوله تعالى: } َوإِْن يََرْوا آيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر ُمْستَِمرٌّ { )القمر:
 تناقض؛ فالسحر ال يكون مستمراً، والمستمر ال يكون سحراً.

 األصل الثالث:   – 3

ذلك لم يكن دليالً، ولكنه اعادة أال يكون الدليل هو عين الدعوى، ألنه إذا كان ك
للدعوى بألفاظ وصيغ أخرى. وعند بعض الُمحاورين من البراعة في تزويق األلفاظ  
ُمغاير،   بلفظ  أنه إعادة للدعوى  الحال  بأنه يُورد دليالً. وواقع  وزخرفتها ما يوهم 

 وهذا تحايل في أصول إلطالة النقاش من غير فائدة.

 األصل الرابع:   – 4

على منطلقات ثابتة وقضايا ُمَسلهمة. وهذه الُمَسلهمات والثوابت قد يكون االتفاق  
مرجعها؛ أنها عقلية بحتة  ال تقبل النقاش عند العقالء المتجردين ؛ كُحْسِن الصدق،  
وقُبحِ الكذب، وُشكر الُمحسن، ومعاقبة الُمذنب. أو تكون ُمَسلهمات دينية ال يختلف  

 نة أو تلك. عليها المعتنقون لهذه الديا
وبالوقوف عند الثوابت والُمَسلهمات، واالنطالق منها يتحدد ُمريد الحق ممن ال  

 يريد إال المراء والجدل والسفسطة. 
ففي اإلسالم اإليمان بربوبية هللا وعبوديهته، واتهصافه بصفات الكمال، وتنزيهه  

الكريم النقص، ونبوة محمد صلى هللا عليه وسلم، والقرآن  كالم هللا،    عن صفات 
والخمر،   الربا،  وحرمة  الزوجات،  وتعدد  المرأة،  وحجاب  هللا،  أنزل  بما  والحكم 
 والزنا؛ كل هذه قضايا مقطوع بها لدى المسلمين، وإثباتها شرعاً أمر مفروغ منه. 
إذا كان األمر كذلك؛ فال يجوز أن تكون هذه محل حوار أو نقاش مع مؤمن  

 باإلسالم ألنها محسومة. 
لحكم بما أنزل هللا منصوص عليها بمثل: }فَال َوَرب َِك ال يُْؤِمنُوَن َحتهى  فقضية ا

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ..{ )النساء: ُ فَأُولَئَِك ُهُم  65يَُحك ِ (. }َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاه
 (.45الظهاِلُموَن { )المائدة:

 وحجاب المرأة محسوم بجملة نصوص: 
ا أَيَُّها النهبِيُّ قُْل أِلَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنه ِمْن َجالبِيبِِهنه  } يَ 

 ( . 59{ )األحزاب:
وقد يسوغ النقاش في فرعيات من الحجاب؛ كمسألة كشف الوجه، فهي محل 

 اجتهاد؛ أما أصل الحجاب فليس كذلك. 
 النقاش والحوار في بعض صوره وتفريعاته.  الربا محسوم؛ وقد يجري

ومن هنا فال يمكن لمسلم أن يقف على مائدة حوار مع شيوعي أو ملحد في 
مثل هذه القضايا؛ ألن النقاش معه ال يبتدئ من هنا، ألن هذه القضايا ليست عنده  

ة ُمَسلهمة، ولكن يكون النقاش معه في أصل الديانة؛ في ربوبيهة هللا، وعبوديهة و نبو 
 محمد صلى هللا عليه وسلم، وِصْدق القرآن الكريم وإعجازه.

عند بعض المثقفين والكاتبين    –غير المقصود    –ولهذا فإننا نقول إن من الخطأ  
وأمثالها    –تعدد الزوجات    –الحجاب    –إثارة هذه القضايا، أعني: تطبيق الشريعة  

أو ندوات بقصد إثباتها أو  في وسائل اإلعالم، من صحافة وإذاعة على شكل مقاالت  
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صالحيتها. أما إذا كان المقصود: النظر في ِحَكِمها وأسرارها وليس في صالحيتها  
ُ َوَرُسولُهُ   ومالءمتها فهذا ال حرج فيه، إْذ :} َوَما َكاَن ِلُمْؤِمنٍّ َوال ُمْؤِمنَةٍّ إِذَا قََضى َّللاه

 (. 36ِهْم {)األحزاب: أَْمراً أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمرِ 
الُمسلهمات والثوابت   إنكار  فينبني على هذا األصل؛ أن اإلصرار على  وأخيراً 
شأن  ذلك  وليس  والمناظرة،  الحوار  أصول  عن  منحرفة  ومجاراة  قبيحة،  مكابرة 

 طالبي الحق. 

 األصل الخامس:   – 5

د، وقصد الحق، والبعد عن التعصب، وااللتزام بآداب الحوار:   التجرُّ
ن إتباع الحق، والسعي للوصول إليه، والحرص على االلتزام؛ وهو الذي يقود إ

الحوار إلى طريق مستقيم ال عوج فيه  وال التواء، أو هوى الجمهور، أو األتْباع..  
ٍّ، باحٌث عن الحقيقة، ينشد الصواب   –فضالً عن المسلم    –والعاقل   الصادق طالٌب حق 

 ويتجنب الخطأ. 
له   ولكن  الد ين،  من  الحق  طلب  على  التعاون   ..(( حامد:  أبو  الغزالي   يقول 
شروط وعالمات؛ منها أن يكون في طلب الحق كناشد ضال ة، ال يفرق بين أن تظهر  
فه   الضال ة على يده أو على يد معاونه. ويرى رفيقه معيناً ال خصماً. ويشكره إذا عره

 .(308) الخطأ وأظهره له (( 
مقوالت اإلمام الشافعي المحفوظة: )).. ما كلمت أحداً قط  إال أحببت أن  ومن  

يُوف ق ويُسد د ويُعان، وتكون عليه رعاية هللا وحفظه. وما ناظرني فبالَْيُت ! أََظَهَرِت  
ةُ على لسانه أو لساني ((.   الحج 

آفات  التعص ب من  إن   ..(( الغزالي:  يقول  للحق،  كان  التعصب ولو  ذم   وفي 
بعين  علما المخالفين  إلى  وينظرون   ، للحق  التعص ب  في  يُبالغون  فإنهم  السوء،  ء 

االزدراء واالستحقار، فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة، وتتوفر 
بواعثهم على طلب نُصرة الباطل، ويقوى غرضهم في التمسك بما نُسبوا إليه. ولو  

ف  والنصح  والرحمة  اللطف  جانب  من  التعصب  جاؤوا  معرض  في  ال  الخلوة،  ي 
ا كان الجاه ال يقوم إال باالستتباع، وال يستميل األتْباع   والتحقير ألنجحوا فيه، ولكن لم 

 .(309)مثُل التعص ب واللعن والت هم للخصوم، اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم (( 
  والمقصود من كل ذلك أن يكون الحوار بريئاً من التعص ب خالصاً لطلب الحق، 
خالياً من العنف واالنفعال، بعيداً عن المشاحنات األنانية والمغالطات البياني ة، مما  
 يفسد القلوب، ويهيج النفوس، ويُولد النهفرة، ويُوغر الصدور، وينتهي إلى القطيعة. 

 األصل السادس:   – 6

 أهلية المحاور:   -أوال
ال يعطى هذا  إذا كان من الحق أال يمنع صاحب الحق عن حقه، فمن الحق أ

 

هـــــــــ(، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، دون 505-450( أبو حامد الغزالي )308)
 .1طبعة وتاريخ، ج 

 .1( أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين، ج 309)
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الحق لمن ال يستحقه، كما أن من الحكمة والعقل واألدب في الرجل أال يعترض على  
 ما ليس له أهالً، وال يدخل فيما ليس هو فيه كفؤاً.

 من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من كان على الباطل.  
 من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من ال يعرف الحق.  

 للدفاع عن الحق من ال يجيد الدفاع عن الحق.  من الخطأ أن يتصدى
 من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من ال يدرك مسالك الباطل. 

إذن، فليس كل أحد مؤهالً للدخول في حوار صحي صحيح يؤتي ثماراً يانعة  
 ونتائج طيبة. 

والذي يجمع لك كل ذلك: ) العلم (؛ فال بد من التأهيل العلمي للُمحاور، ويقصد 
 لك التأهيل العلمي المتخصص.بذ

إن الجاهل بالشيء ليس كفؤاً للعالم به، ومن ال يعلم ال يجوز أن يجادل من  
ته ألبيه حين قال:}يَا أَبَِت   يعلم، وقد قرر هذه الحقيقة إبراهيم عليه السالم في محاجه

 (. 43 ِصَراطاً َسِوي اً{)مريم:إِن ِي قَْد َجاَءنِي ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم يَأْتَِك فَاتهبِْعنِي أَْهِدكَ 
ئه ويُغَل ِطه.   وإن من البالء؛ أن يقوم غير مختص ليعترض على مختص؛ فيَُخط ِ
وإن حق من ال يعلم أن يسأل ويتفهم، ال أن يعترض ويجادل بغير علم، وقد 

ا  قال موسى عليه السالم للعبد الصالح: } قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَتهبِعَُك َعلَى أَْن تُعَ  ل َِمِن ِممه
 (. 66ُعل ِْمَت ُرْشداً { )الكهف: 

ويتتلمذ   ويتعلم  ويفكر  ويستفسر،  يسأل  أن  المختص؛  غير  من  فالمستحسن 
 ويقف موقف موسى مع العبد الصالح. 

المتحاورين،   بين  التكافؤ  إلى عدم  المنتجة مردُّها  الحوارات غير  وكثير من 
ماً إال وغلبته، وما جادلني جاهل إال ولقد قال الشافعي رحمه هللا: )) ما جادلت عال 

غلبني!((. وهذا التهكم من الشافعي رحمه هللا يشير إلى الجدال العقيم؛ الذي يجري  
 بين غير المتكافئين. 

 األصل السابع:   – 7

 قطعية النتائج ونسبيهتها:   -أوال
من المهم في هذا األصل إدراك أن الرأي الفكري نسبيُّ الداللة على الصواب  

و الخطأ، والذي ال يجوز عليهم الخطأ هم األنبياء عليهم السالم فيما يبلغون عن  أ
ربهم سبحانه وتعالى. وما عدا ذلك فيندرج تحت المقولة المشهورة ) رأيي صواب  

 يحتمل الخطأ، ورأي اآلخر خطأ يحتمل الصواب(.
ل وبناء عليه؛ فليس من شروط الحوار الناجح أن ينتهي أحد الطرفين إلى قو

الطرف اآلخر. فإن تحقق هذا واتفقنا على رأي واحد فنعم المقصود، وهو منتهى  
الغاية. وإن لم يكن فالحوار ناجح. إذا توصل المتحاوران بقناعة إلى قبول كلٍّ من  
منهجيهما؛ يسوغ لكل واحد منهما التمسك به ما دام أنه في دائرة الخالف السائغ.  

 يزيد هذا األصل إيضاحاً.وما تقدم من حديث عن غاية الحوار 
وفي تقرير ذلك يقول ابن تيمية رحمه هللا: )).. وكان بعضهم يعذر كل من 
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 .(310) خالفه في مسائل االجتهادية، وال يكلفه أن يوافق فهمه ((  
ومكايدة  وتدابر  وقطيعة،  نزاع  إلى  انتهى  إذا  فاشالً  الحوار  يكون  قد  ولكن 

 وتجهيل وتخطئة.  

 األصل الثامن:   – 8

الرضا والقبول بالنتائج التي يتوصل إليها المتحاورون، وااللتزام الجاد  بها،  
 وبما يترتب عليها. 

الذي يتنزه عنه وإذا لم يتحقق هذا األصل كانت المناظرة ضرباً  من العبث  
 العقالء. 

أنبل   فإنه  الحجة؛  كل واحد منهما من صاحبه  وليقبل   ..(( ابن عقيل:  يقول 
لقدره، وأعون على إدراك الحق وسلوك سبيل الصدق. قال الشافعي رضي هللا عنه:  
ة إال عظم في عيني، وال ردهها إال سقط في عيني ((.   ما ناظرت أحداً فقبل مني الحجه

 صول الحوار الثمانية، وهي:  وهكذا نتبين أ
 سلوك الطرق العلمية والتزامها.  – 1
 سالمة كالم ودليل المناظر من التناقض.  – 2
 افتراق الدليل عن عين الدعوى.  – 3
 االتفاق على منطلقات ثابتة.  – 4
 التجرد بقصد الوصول إلى الحق.  – 5
 أهلية المحاور.  – 6
 قطعية ونسبية بعض النتائج.  – 7
 ى والقبول بالنتائج. الرض – 8

 آداب المنهج الحواري:  -خامسا

 التزام القول الحسن وتجنب التحدي واإلفحام:   - 1

القول   في  الُحسنى  التزام  حوار،  في  الُمحاور  إليه  يتوجه  ما  أهم  من  إن 
(.  53والمجادلة، ففي محكم التنزيل: }َوقُْل ِلِعبَاِدي يَقُولُوا الهتِي ِهَي أَْحَسن{ )االسراء:

)النحل:   أَْحَسن{  ِهَي  بِالهتِي  َوَجاِدْلُهْم  {)البقرة 125}  ُحْسناً   ِللنهاِس  َوقُولُوا   {  .  )
:83  .) 

فحق العاقل اللبيب طالب الحق، أن ينأى بنفسه عن أسلوب الطعن والتجريح 
 والهزء والسخرية، وألوان االحتقار واإلثارة واالستفزاز.

ا محمد صلى هللا عليه وسلم في هذا الباب،  ومن لطائف التوجيهات اإللهية لنبين
االنصراف عن التعنيف في الرد  على أهل الباطل، حيث قال هللا لنبيه: }َوإِْن َجاَدلُوَك 

ُ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن( ) ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن{ 68فَقُِل َّللاه   ( َّللاه
 (.   69-68)الحج :  

{)سـبأ: ُمبِينٍّ َضاللٍّ  فِي  أَْو  ُهدًى  لَعَلَى  إِيهاُكْم  أَْو  َوإِنها   { أن  24وقوله:  مع   .)

 

 ( نقال عن المغني البن قدامة المقدسي.310)
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 بطالنهم ظاهر، وحجتهم داحضة.
ويلحق بهذا األصل: تجنب أسلوب التحدي والتعسف في الحديث، ويعتمد  

 ً .. فإن كسب القلوب  إيقاع الخصم في اإلحراج، ولو كانت الحجة بينه والدليل دامغا
مقدم على كسب المواقف. وقد تُْفِحم الخصم ولكنك ال تقنعه، وقد تُْسِكته بحجة ولكنك 
القناعة   ُوِجَدت  ولو  التسليم،  يمنع  التحدي  وأسلوب  وإذعانه،  تسليمه  تكسب  ال 
العقلية. والحرص على القلوب واستالل السخائم أهم وأولى عند المنصف العاقل من  

األع الصوت،  استكثار  ورفع  القول،  إغالظ  أن  لتعلم  وإنك  اإلناء.  واستكفاء  داء 
وانتفاخ األوداج، ال يول ِد إال غيظاً وحقداً وَحنَقاً. ومن أجل هذا فليحرص المحاور؛  
أال يرفع صوته أكثر من الحاجة فهذا رعونة وإيذاء للنفس وللغير، ورفع الصوت ال  

ي حجة وال يجلب دليالً وال يقيم برها  ناً؛ بل إن صاحب الصوت العالي لم يَْعُل  يقو 
الغالب    –صوته   بالصراخ   – في  عجزه  فيستر  بضاعته،  وقلة  حجته  لضعف  إال 

ويواري ضعفه بالعويل. وهدوء الصوت عنوان العقل واالتزان، والفكر المنظم والنقد  
 الموضوعي، والثقة الواثقة. 

حسب استدعاء المقام  على أن اإلنسان قد يحتاج إلى التغيير من نبرات صوته  
ونوع األسلوب، لينسجم الصوت مع المقام واألسلوب، استفهامياً كان، أو تقريرياً 
إيصال   على  ويُعين  والسآمة،  الملل  يدفع  مما  ذلك.  أو غير  تعجبياً،  أو  إنكارياً  أو 

 الفكرة، ويجدد التنبيه لدى المشاركين والمتابعين.
االستثنائية    الحاالت  بعض  هناك  أن  إلى على  اللجوء  فيها  يسوغ  التي 

اإلفحام وإسكات الطرف اآلخر؛ وذلك فيما إذا استطال وتجاوز الحد، وطغى وظلم 
وعادى الحق، وكابر مكابرة بي ِنة، وفي مثل هذا جاءت اآلية الكريمة: } َوال تَُجاِدلُوا 

(. } ال يُِحبُّ  46ِمْنُهْم { )العنكبوت:   أَْهَل اْلِكتَاِب إِاله بِالهتِي ِهَي أَْحَسُن إِاله الهِذيَن َظلَُموا
ُ اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلقَْوِل إِاله َمْن ُظِلم { )النساء: من اآلية  (. 148َّللاه

ففي حاالت الظلم والبغي والتجاوز، قد يُسمح بالهجوم الحاد  المركز على  
ى الناس الباطل  الخصم وإحراجه، وتسفيه رأيه؛ ألنه يمثل الباطل، وَحَسٌن أن ير

 مهزوماً مدحوراً. 
 استخدام الضمير الجمعي نحن:  – 2

وقبل مغادرة هذه الفقرة من األدب، ال بد من االشارة إلى ما ينبغي من العبد 
رأيي،  وفي  وقلُت،  فعلُت  يقول:  فال  جمعاً؛  أو  أفراداً  المتكلم  ضمير  استخدام  من 

المتابعين، وهو عنوان على اإلعجاب  وَدَرْسنا، وفي تجربتنا؛ فهذا ثقيل في نفوس  
المتعالم   من  تشمئز  والناس  القصد   وحسن  اإلخالص  على  يؤثر  وقد  بالنفس، 
المتعالي، ومن الالئق أن يبدلها بضمير الغيبة فيقول: يبدوا للدارس، وتدل تجارب  

 العاملين، ويقول المختصون، وفي رأي أهل الشأن، ونحو ذلك. 
لباقة في القول وإدارة الحوار أال يَْفتَِرَض في وأخيرا فمن غاية األدب وال 

صاحبه الذكاء المفرط، فيكلمه بعبارات مختزلة، وإشارات بعيدة، ومن ثم فال يفهم.  
كما ال يفترض فيه الغباء والسذاجة، أو الجهل المطبق؛ فيبالغ في شرح ماال يحتاج  

 إلى شرح وتبسيط ماال يحتاج إلى بسط. 
ذ  بين  الناس  أن  فهذا عقله وال شك  في عقولهم وفهومهم،  لك درجات 
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متسع بنفس َرْحبة، وهذا ضيق العََطْن، وآخر يميل إلى األحوط في جانب التضييق،  
وآخر يميل إلى التوسيع، وهذه العقليات والمدارك تؤثر في فهم ما يقال. فذو العقل  

اح يستوعب ويفهم حرفية النص وفحواه ومراد المتكلم وما بين السطو ر، وآخر اللم 
 دون ذلك بمسافات.  

وهلل الحكمة البالغة في اختالف الناس في مخاطباتهم  وفهومهم وهو ما   
فليحاول استمالته   إذا فهم حقيقة ونفسية محاوره  الحكيم  المحاور  يعقله  أن  يجب 

 إليه، عوض أن ينفره، ويجعله يكابر ويستعلي عن قبول الحق واإلذعان له.. 

 محدد في الكالم:االلتزام بوقت   - 3

في   ويستطيل  بالكالم،  يستأثر  أال  الُمحاور  ذهن  في  يستقر  أن  ينبغي 
 الحديث، ويسترسل بما يخرج به عن حدود اللباقة واألدب والذوق الرفيع. 

يقول ابن عقيل في كتابه فن الجدل: )) وليتناوبا الكالم مناوبة ال مناهبة، بحيث  
ن تقريره للدليل، ثم الُمستِدلُّ للمعترض حتى ينصت المعترض للُمستَِدل  حتى يفرغ م

يُقرر اعتراضه، وال يقطع أحد منها على اآلخر كالمه وإن فهم مقصوده من بعضه  
 .)) 

وقال: )).. وبعض الناس يفعل هذا تنبيهاً للحاضرين على فطنته وذكائه وليس  
  في ذلك فضيلة إذ المعاني بعضها مرتبط ببعض وبعضها دليل على بعض، وليس 

 ذلك علم غيب، أو زجراً صادقاً، أو استخراج ضمير حتى يفتخر به.. (( .
والطول واالعتدال في الحديث يختلف من ظرف إلى ظرف ومن حال إلى حال،  
فالندوات والمؤتمرات تُحدهد فيها فرص الكالم من قبل رئيس الجلسة ومدير الندوة، 

 فينبغي االلتزام بذلك. 
الم في  واللقاءات  من والندوات  أكثر  اإلطالة  تقبل  قد  والمنتزهات  عسكرات 

غيرها، لتهيؤ المستمعين. وقد يختلف ظرف المسجد عن الجامعة أو دور التعليم 
 األخرى.  

 أسباب إطالة الحديث:  - 4
ومن المفيد أن تعلم؛ أن أغلب أسباب اإلطالة في الكالم ومقاطعة أحاديث الرجال 

 يرجع إلى ما يلي:  
 سه. إعجاب المرء بنف -1
 حب  الشهرة والثناء.  -2
 ظن  المتحدث أن ما يأتي به جديد على الناس. -3
 قِلهة المباالة بالناس في علمهم ووقتهم وظرفهم.  -4

والذي يبدوا أن واحداً منها إذا استقر في نفوس السامعين كافٍّ في صرفهم، 
ثهم.   وصدودهم، مللهم، واستثقالهم لمحد ِ

اً من القدرة على التركيز والمتابعة إذا تجاوزها وأنت خبير بأن للسامع حد   
أصابه الملل، وانتابه الشُّرود الذ هني. ويذكر بعضهم أن هذا الحد ال يتجاوز خمس 

 عشرة دقيقة إلى عشرين دقيقة، أو إلى نصف ساعة على أكثر تقدير.
ومن الخير للمتحدث أن يُنهي حديثه والناس متشوفة للمتابعة، مستمتعة  
 دة. هذا خير له من أن تنتظر الناس انتهاءه وقفل حديثه، فاهلل المستعان.  بالفائ
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 حسن االستماع وأدب اإلنصات وتجنب المقاطعة:  - 5

كما يطلب االلتزام بوقت محدد في الكالم، وتجنب االطالة قدر اإلمكان، فيطلب  
الخطأ  ُحسن االستماع، واللباقة في اإلصغاء، وعدم قطع حديث الُمحاور. وإن  من  

ك في التفكير فيما ستقوله، وال تُلقي باالً لُمحدثك وُمحاورك، وقد قال  أن تحصر همه
الحسن بن علي البنه، رضي هللا عنهم أجمعين: )).. يا بني  إذا جالست العلماء؛ فكن 
على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلًم ُحْسَن االستماع كما تتعلم حسن  

 حتى يُمسك(.  – وإن طال  –أحد حديثاً الكالم، وال تقطع على 
تتعلم   تَعلهْم ُحسن االستماع كما  المقفع: ))..  ابن  يقول  الصدد  وفي هذا 

حسن الكالم؛ ومن حسن االستماع: إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه. وقلة التلفت  
 إلى الجواب. واإلقبال بالوجه. والنظر إلى المتكلم. والوعي لما يقول ..((.

في الحوار الجي ِد من سماع جي ِد؛ والحوار بال ُحْسن استماع هو )    ال بد   
 حوار ُطْرشان ( كما تقول العامة، كل من طرفيه منعزل عن اآلخر.

إن السماع الجي ِد يتيح القاعدة األساسية اللتقاء اآلراء، وتحديد نقاط الخالف 
الرجال وراحة النفوس،  وأسبابه. حسن االستماع يقود إلى فتح القلوب، واحترام  

تسلم فيه األعصاب من التوتر والتشنج، كما يُْشِعُر بجد ية الُمحاور، وتقدير الُمخالف،  
 وأهمية الحوار. ومن ثم يتوجه الجميع إلى تحصيل الفائدة والوصول إلى النتيجة. 

 تقدير الخصم واحترامه:  - 6

األطراف ، وإعطاء    ينبغي في مجلس الحوار التأكد على االحترام المتبادل من
كل ذي حق حقه، واالعتراف بمنزلته ومقامه، فيخاطب بالعبارات الالئقة، واأللقاب  

 المستحقة، واألساليب المهذبة. 
إن تبادل االحترام يقود إلى قبول الحق، والبعد عن الهوى، واالنتصار للنفس. 

م.  أما انتقاص الرجال وتجهيلها فأمر َمعيب ُمحر 
التقدير واالحترام، ال ينافي النصح، وتصحيح األخطاء   وما قيل من ضرورة

بأساليبه الرفيعة وطرقه الوقورة. فالتقدير واالحترام غير الَملَِق الرخيص، والنفاق  
 المرذول، والمدح الكاذب، واإلقرار على الباطل.

ومما يتعلق بهذه الخصلة األدبية أن يتوجه النظر وينصرف الفكر إلى القضية  
يتم تناولها بالبحث والتحليل والنقد واإلثبات والنهقص بعيداً عن صاحبها المطروحة ل

أو قائلها، كل ذلك حتى ال يتحول الحوار إلى مبارزة كالمية؛ طابعها الطعن والتجريح  
واألشخاص،   التصرفات،  مناقشات  إلى  واألفكار  القضايا  مناقشة  عن  والعدول 

 والشهادات، والمؤهالت والسير الذاتية .  

 حصر المناظرات في مكان محدود:   - 7

محدودة   خلوات  في  يكون  أن  ينبغي  والجدل  الُمحاورات  أن  العلم  أهل  يذكر 
لحسن   وأسلم  الذهن،  لصفاء  وأقرب  والفهم،  للفكر  أجمع  وذلك  قالوا:  الحضور؛ 
القصد، وإن في حضور الجمع الغفير ما يحرك دواعي الرياء، والحرص على الغلبة  

 .  بالحق أو بالباطل
 ِ ومما استدل به على ذلك قوله تعالى: }قُْل إِنهَما أَِعُظُكْم بَِواِحَدةٍّ أَْن تَقُوُموا ّلِِله
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 (. 46َمثْنَى َوفَُراَدى ثُمه تَتَفَكهُروا{ )سبأ:
ومما قالوه أيضا في مثل هذه األجواء: إن األجواء الجماهيرية والمجتمعات  

ِش الفكر، و الجماهير في الغالب فئات غير مختصة؛  المتكاثرة تُغطي الحق، وتُشو 
 فهي أقرب إلى الغوغائية والتقليد األعمى، فَيَْلتَبُس الحق. 

إلى  أدعى  يكون  متقاربة  وأعداداً  وفرادى  مثنى  الحديث  يكون  حينما  أما 
استجماع الفكر والرأي، كما أنه أقرب إلى أن يرجع المخطيء إلى الحق، ويتنازل  

 لمشتبه. عما هو فيه من الباطل أو ا
بخالف الحال أمام الناس؛ فقد يعز  عليه التسليم واالعتراف بالخطأ أما ُمؤي ِديه  

 أو ُمخالفيه. 
ه نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم في هذه اآلية أن يخاطب قومه   ولهذا ُوج ِ
بهذا؛ ألن اتهامهم له كانت اتهامات غوغائية، كما هي حال المأل المستكبرين مع  

 قين.  األنبياء الساب
ومما يوضح ذلك ما ذكرته كتب السير أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن 
هشام، واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي، خرجوا ليلة ليستمعوا من  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم 

فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع مجلساً يستمع فيه، وكٌل ال يعلم بمكان صاحبه،  
الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق تالوموا؛ وقال بعضهم لبعض ال تعودوا، فلو  

 رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم في نفسه شيئاً ،ثم انصرفوا.  
حتى إذا كانت الليلة الثانية، عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون  

قوا، فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال  له، حتى إذا طلع الفجر تفر
فباتوا   مجلسه،  رجل  كل  أخذ  الثالثة  الليلة  كانت  إذا  حتى  انصرفوا.  ثم  مرة،  أول 
يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: ال  

أصبح األخنس بن نبرح حتى نتعاهد ال نعود. فتعاهدوا على ذلك. ثم تفرقوا . فلما  
شريق أخذ عصاه ثم خرج، حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال: أخبرني يا  
أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبه، وهللا لقد سمعت أشياء  
أعرفها وأعرف ما يُراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يُراد بها. قال  

ي َحلَْفَت به! . قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل األخنس: وأنا والذ
ماذا سمعت!   قال:  محمد؟  من  فيما سمعت  رأيك  ما  الحكم  أبا  يا  فقال:  بيته  عليه 
فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا   أطعموا  الشرف؛  تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 

َكب وكن ا كفرسي  رها ن، قالوا من ا نبي يأتيه الوحي  فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الرُّ
من السماء! فمتى نُدرك هذا ؟! وهللا ال نؤمن به وال نصدقه. قال: فقام عنه األخنس  

 وتركه.  

 اإلخالص:   - 8

مة لما ذكر من أصل التجرد في طلب الحق، فعلى  هذه الخصلة من األدب متم ِ
ِضها على اإلخالص هلل في كل   ن نفسه، ويُرو  ما يأتي وما يذر في الُمحاور ان يوط ِ

 ميدان الحوار وحلبته.  
الظهور والتميُّز على  نفسه حب  يدفع عن  أن  ذلك:  المظاهر في  أجلى  ومن 
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األقران، وإظهار البراعة وعمق الثقافة، والتعالي على النظراء واألنداد. إن قَْصَد 
 انتزاع اإلعجاب والثناء واستجالب المديح، ُمفسد لألمر صارف عن الغاية.

لو أن الُمحاور توجه لنفسه بهذه وسو ف يكون فحص النفس دقيقاً وناجحاً 
 األسئلة:  
 هل ثمهت مصلحة ظاهرة تُرجى من هذا النقاش وهذه المشاركة؟  -أ
 هل يقصد تحقيق الشهوة أو اشباع الشهوة في الحديث والمشاركة؟   -ب
ى أن يتمخض هذا الحوار والجدل عن نزاع وفتنة،    -ج وفتح أبواب  هل يتوخه

ا أن تسد ؟   من هذه األلوان حقهه
ومن التحسس الدقيق والنصح الصادق للنفس أن يحذر بعض التلبيسات  

النفسية والشيطانية فقد تتوهم بعض النفوس أنها تقصد إحقاق الحق، وواقع دخيلتها  
توطين  والتجرد  اإلخالص  باب  في  ويدخل  ذاتٍّ وهوى.  انتصاِر  مواقف  تقف  أنها 

ى الرضا واالرتياح إذا ظهر الحق على لسان اآلخر ورأيه، ويعينه على  النفس عل
طائفة،   أو  لواحد  ملكاً  ليست  الحق  ومسالك  واألفكار  اآلراء  أن  يستيقن  أن  ذلك 
والصواب ليس حكراً على واحد بعينه. فهمُّ المخلص ومهمته أن ينتشر الحق في  

 كل مكان، ومن أي  مكان، ومن أي  وعاء، وعلى أي  فم.
إن من الخطأ البي ِن في هذا الباب أن تظن أن  الحق ال يغار عليه إال أنت، وال  

 يحبه إال أنت، وال يدافع عنه إال أنت، وال يتبناه إال أنت، وال يخلص له إال أنت. 
ومن الجميل، وغاية النبل، والصدق الصادق مع النفس، وقوة اإلرادة، وعمق  

ت نفسك قد تغير مسارها ودخلْت في مسارب  اإلخالص؛ أن تُوقَِف الحوار إذا وجدْ 
 اللجج والخصام، ومدخوالت النوايا. 

وحسن  مقبول،  مبرر  بغير  الحديث  إطالة  كعدم  الحوار   آداب  نتبين  وهكذا 
االستماع وآداب اإلنصات، وتقدير الخصم واحترامه، وحصر المناظرات في مكان  

ل في المبحث الخامس لتبيان  وجمهور محدود، واإلخالص هلل تعالى في الحوار. لننتق
 صفات المحاور األساسية.

 صفات المحاور:  - 9
للمحاور صفات رئيسة وأساسية يجب توفرها في المتحاورين وذلك كحسن 
الكالم واالستماع معا، والتحذير من انتحال رأي وكالم الغير، والحض على اختيار  

   المواضع المالئمة لطرح الرأي، والتمكن من أدبيات الكالم.  
ي وبعد أن فرغنا من عرض صورة المنهج التاريخي والوصفي والتجريبي ف

الفصل الثاني، وانتقلنا في الفصل الثالث إلى عرض كل مناهج البحث العلمي األخرى 

الدراسات المسحية االجتماعي واالقتصادي والثقافي واإلعالمي، والمنهج   كمنهج 

واالرتباطي  والمقارن  اإلجرائي  والمنهج  التطوري  النمائي  والمنهج  المقارن، 

ا الكمي وتحليل  الفصل  واالستطالعي واإلحصائي  ننتقل في  لمضمون والمحتوى.. 

 الرابع الموالي إلى تناول أدبيات وأسس الكتابة العلمية. 

 

 



182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

 
 الفصل الرابع  

 كتابة الرسائل العلمية 
نعالج في هذا الفصل أسس البحث العلمي في اإلسالم والفرق بين البحث العلمي  

)الماستر،   العلمية  الرسائل  كتابة  كيفية  أيضا  نعالج  كما  والديني،  والفلسفي 

والكتابية   األدبية  الفنون  سائر  وصياغة  كتابة  وكيفية  الدكتوراة(،  الماجستير، 

المقدم  البحثية  كالورقات  األخرى  وللمجالت  واإلنشائية  والمؤتمرات  للملتقيات  ة 

المحكمة، وكيفية كتابة وتأليف الكتب والموسوعات، وكتابة المقاالت في الصحف 

وغير  منها  المحكمة  والفصلية  والشهرية  شهرية  والنصف  واألسبوعية  اليومية 

 المحكمة، ومنهج تحقيق المخطوطات، وذلك عبر المباحث األربعة التالية:  

 أسس البحث العلمي في اإلسالم. -المبحث األول – 1

 كتابة الرسائل العلمية.  -المبحث الثاني  – 2

 الجوانب الفنية للبحث.  -المبحث الثالث – 3

 منهج تحقيق المخطوطات.   -المبحث الرابع – 4
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 أسس البحث العلمي في اإلسالم
 األسس العقائدية واألخالقية

نعالج في هذا المبحث رؤية العقيدة اإلسالمية ووجهة نظر اإلسالم والشريعة 

اإلسالمية لمبادىء البحث العلمي من جهة، وموقف وسلوك وقيم ومنطلقات الباحث  

 المسلم للبحث العلمي، وذلك عبر المطالب التالية: 

 األسس العقائدية.  -المطلب األول – 1

 قية.األسس األخال -المطلب الثاني  – 2

 البحث العلمي بين الدين والعلم والفلسفة.  - المطلب الثالث – 3

 صفات الباحث العلمية.  - المطلب الرابع – 4

 األسس العقائدية:  -المطلب األول -1
شاملة   كلية  رؤية  من  اإلسالمية  المعرفة  منظومة  في  العلمي  البحث  ينطلق 
والعالم   العلم  فهم  في  مناهج  تدعمها  والحياة،  والطبيعة  والنظام  واإلنسان  للكون 
والمجتمع واإلنسان. ألن الرؤية التوحيدية التي يضمها الوحي هي منطلق البحث  

اتها اإليمانية والعلمية والعملية هي  العلمي اإلسالمي؛ ذلك أن عقيدة التوحيد بمعطي 
أساس الدين، وبالتالي هي أساس رؤيتنا للكون واإلنسان والنظام والطبيعة والحياة  

311. 
والرئيس  واألساس  األول  المبدأ  هو  وتعالى  سبحانه  هلل  الخالص  والتوحيد 
  لإلسالم، ومضمونه هو أن هللا تعالى واحد فرد صمد ال إله غيره وحده، وأنه مطلق
الكمال والقدرة والجبروت وسائر الصفات وليس كمثله شيء، وأن العالم والكون  
وتأتمر   وتعالى، وتخضع وتنصاع  الموجودات مجرد مخلوقات هلل سبحانه  وسائر 
الموجودات   األشياء وسائر  توجد  وباختياره  وأنه سبحانه وتعالى  وإرادته،  بأمره 

الى مصدر كل حق وخير وبر ٍّ وحسن واألفعال واألقوال واألعمال.. وهو سبحانه وتع
وجمال، وأن إرادته هي التي تحكم العالم كله، وتتحكم في حركة األكوان واألفالك 
للكون   وتنظم  تقن ن  التي  هي  وتعالى  سبحانه  إرادته  وأن  األشياء،  والموجودات 
حركته، ولإلنسان تفكيره وشعوره وسلوكه وأخالقه. فال وجود للصدفة، وال مكان  

الفوضى، وإنما عنده كل شيء بقدر موزون ومعلوم، وإن المسلم هو الذي للعبث و
يعمل بمقتضى سنن هللا تعالى في الكون واألنفس واآلفاق والوجود، كما جاء بها  

 الوحي قاصدا وجه هللا تعالى وحده.
فعقل وتفكير ومنهج ورؤية ومنهجية وعقلية الباحث المسلم ورؤيته الكونية  

 قائدية التالية: تتجلى في األسس الع
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الكون   -  1  ينبني عليه  تعالى هو مبدأ كل شيء وغايته في كل ما  أن هللا 
 واإلنسان والحياة والطبيعة والنظام والوجود والمعرفة والعلم. 

أن العلوم والمعارف في إطار عقيدة التوحيد تت جه كلها نحو اإلرادة    - 2
 اإللهية والغاية اإللهية من الخلق. 

البحث العلمي في اإلسالم هو عملية اكتشاف دائم لسنن هللا في  أن    - 3
تنتهي   والمسخرات، وهي  والموجودات  والمخلوقات  واآلفاق  واألنفس  الكون 

 وتُفضي حتما إلى اإليمان باهلل تعالى وتوحيده الخالص. 
أن البحث العلمي في اإلسالم ينطلق من أسس يقينية على مستوى    - 4

 الكتشاف. الخبر أو المشاهدة أو ا 
أن البحث العلمي في اإلسالم ينطلق من اإليمان بمبدأ تسخير الكون    - 5

واإلنسانية   الكونية  العالقات  اكتشاف  الباحث  على  يفرض  مما  لإلنسان، 
واالجتماعية انطالقا من الوحي والواقع، لتوظيف ذلك في خدمة البشر وتحقيق  

وص عليها  ومن  واألرض  العالم  عمارة  وهو  األسمى  وتفادي الهدف  الحه، 
 الفوضى والظلم والتصارع والجهل والعدوان. 

العلم    - 6 أمانة  اإلنسان  ليحمل  األرض،  في  االستخالف  مبدأ  تحقيق 
 .312والصالح والرسالة اإللهية التوحيدية الخالصة  

 وخالصة األسس العقائدية للبحث العلمي في اإلسالم: 
يد هي تحويل مضمون  البحث العلمي اإلسالمي في إطار عقيدة التوحأن مهمة  

اإلعمار وتحقق   تقود عملية  ثقافة وسلوك وحضارة  إلى  اإللهية  الخالفة واألمانة 
السالم واألمن الحضاري، وتنظم البشرية في مجتمعات قادرة على توفير مستلزمات  
الحياة الضرورية، وتحقق التنمية والتعل م والتمتع بالطيبات، حتى يبرهن بنو اإلنسان  

للقيام بمهمة خالفة هللا في األرض، ويمارسوا حياتهم باسم هللا الحق  على أهليتهم  
: )ثم جعلناكم خالئف في األرض من بعدهم لننظر خالصة لوجهه كما أرادها هو لهم

 (.  14كيف تعملون( )يونس:  
وانطالقا من هذه الرؤية التوحيدية الخالصة ننطلق اآلن للكشف عن أخالقيات  

ترض فيه تميزه بمجموعة من الضوابط والصفات عن غيره  الباحث المسلم، الذي يُف
 من الباحثين الذين لم تصفوا لديهم مشارف التوحيد الصافية.

 األسس األخالقية: -المطلب الثاني  – 2
مقوماتها   إلهية  أخالقية  شريعة  إطار  في  اإلسالمي  العلمي  البحث  يُمارس 

محور األساس يدور حوله كل  االختيار واإللزام والمسؤولية، حيث يشكل اإللزام ال
النظام األخالقي في اإلسالم؛ فمن دون إلزام ليس هناك مسؤولية فال يتحقق العدل  

 وبالتالي تعم الفوضى ويفسد نظام الكون. 
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األخالق  عن  ينفصل  ال  فهو  معرفيا،  سلوكا  اإلسالمي  العلمي  البحث  وكون 
بالقواع منضبط  سلوك  فهو  العالم،  مع  تعامله  في  للشريعة  اإلسالمية  األخالقية  د 

اإلسالمية التوحيدية الخالصة، التي أُِمَر فيها المسلم عموما فضال عن الباحث المسلم  
بأن يتصف بصفات ربه األخالقية العالية جدا، بل يسعى إلى تطوير منظومة أخالقية  

 لإلنسان تستمد مقوماتها من الوحي. 
العلمي اإلسالمي هو عمل أخالقي في عقل   منهجي مؤمن، أو عمل  فالبحث 

عقلي منهجي في شلوك أخالق رباني أصيل، ال ينفصل أحدهما عن اآلخر )قل هذه 
سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان هللا وما أنا من المشركين(  

 (. والبصيرة هي مزيج من العقل واألخالق. 108)يوسف:  
ا ألخالقيات الربح والخسارة فمن غير المعقول أن يظل البحث العلمي خاضع

والمادية، أو وسيلة لرفاهية إنسان على حساب حقوق إنسان آخر، فيُستعمل للتدمير 
والحروب والرذيلة وغير ذلك من الفساد، بل يُعد البحث العلمي اإلسالمي عمال إراديا 
العلمية   الحلول  إيجاد  بغية  بالوحي  يستهدي  مطلقا،  خيريا  وإصالحيا  صالحا 

ة الشافية والكافية لمشاكل اإلنسان والمجتمع والعالم، وبواسطتها يحقق  والشرعي
العدالة والتنمية والرفاهية واألخوة بين الناس، ويوجههم نحو تحقيق خالفة هللا في  

 .313األرض، التي تضمن سعادة بني اإلنسان في الدارين 
 خالصة:  - 1 – 2 – 2

واألخالقية للبحث العلمي في    من خالل األسس العقائدية والمنهجية والعلمية
 المنظور اإلسالمي، فإننا نستخلص مالمح عقلية الباحث المسلم فيما يلي:

 منهجية وعقلية روحانية تعمل في دائرة التوحيد فهما وسلوكا.  – 1
منهجية وعقلية روحانية تعمل في سنن هللا تعالى بحثا وكشفا وتنقيبا وفهما    –  2

 وتنظيما. 
لليقين ال  منهجية    –  3 الوحي والتجربة والبرهان كشفا  دائرة  تعمل في  وعقلية 

 انتصارا للشك. 
منهجية وعقلية تعمل في دائرة التطور الحضاري المنسجم مع سنن هللا عز   –  4

 وجل.
منهجية وعقلية روحانية تلتزم األخالقيات العالية من خالل التزامها بالتشريع    –  5

 اإللهي.
الوجدانية والروحانية التوحيدية الخالصة ننطلق للتعرف   وبهذه العقلية والنفسية 

على تباين وجهات النظر لمعالجة أي مسألة باعتبار المنطلق والمرجعية واألدوات  
 وطريقة المعالجة والنظر، وذلك من خالل المطلب الموالي. 

 البحث العلمي بين الدين والعلم والفلسفة:  - المطلب الثالث – 3
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ختلف رؤية ومعالجة الكت اب والباحثين والمفكرين واألدباء والفالسفة حيال ت

أي قضية أو مسألة أو مشكلة أو ظاهرة محلية أو عالمية، وهذا االختالف أمر عادي  

وطبيعي، فاألصل في البحث العلمي والنظر والتفكر والتفكير التباين واالفتراق إلى 

ب عائد  وذلك  شتى،  األساس الختالف مرجعيات ومنطلقات  مناهج ومذاهب وطرق 

عائد   كله  وذلك  والباحثين،  الكت اب  هؤالء  وغايات  وقناعات  ومعتقدات وتصورات 

وطروحاتهم  ونظرياتهم  مرجعياتهم  وحقيقة  بنية  في  وتبايناتهم  الختالفاتهم  أيضا 

ورؤاهم وحلولهم المقترحة. وانطالقا من هذه الرؤية المنهجية والمنهاجية الفكرية  

هم وتحليل وعرض ووصف وتناول المشكالت والقضايا والظواهر، نجد العديد  في ف

والكتب   والمقاالت  الفصول  تحرير  في  القول  بسطْت  التي  والرؤى  الطروحات  من 

الفلسفية والعلمية والفكرية واإلبداعية والدينية المختلفة والمتباينة أيضا.. والتي  

 تباينت فيما بينها طرائق ومسالك قددا. 

الباحثين من يعالج المشكالت والقضايا والظواهر من وجهة نظر البحث    فمن

والنظر الفلسفي، ومنهم من يعالجها من وجهة نظر العلم، ومنهم من يعالجها من  

وجهة نظر فلسفة العلوم، ومنهم من يعالجها من وجهة نظر الدين والقيم الدينية  

 اإللهية الخالدة الثابتة. 

لطروحات، فإن كل طرفٍّ )الدين، العلم، الفلسفة، فلسفة  وإزاء هذا التباين في ا

العلوم( يدعي قدرته وتفرده بَْلهَ تفوقه في إيجاد الرؤية والحلول الصحيحة والناجحة  

لهذه الظواهر والمشكالت والقضايا. فالطروحات الفلسفية تتسم بالطوباوية الحالمة،  

ة الرؤية والتحليل وطرح وجهة  والطروحات البينية بين العلوم والفلسفة تتسم بذاتي

النظر، والطروحات العلمية تدعي لنفسها القدرة على إيجاد الفهم الصحيح والسليم  

للمشكلة أو الظاهرة، مع بيان عجزها عن إيجاد الحلول السحرية لمعضالت البشرية،  

لكل   مضمون  وكحلٍّ  وسليم  آمن  كمعبر  الدينية  الرؤية  فيه  تبرز  الذي  الوقت  في 

لبشرية. وما بين هذه الرؤى والطروحات تفصيالت نود أن نكشفها وأن  معضالت ا

 يطلع عليها العابرون نحو الحقيقة المطلقة المضمونة النتائج. 

ونبدأ بأصحاب الطرح العلمي الذين ثاروا على جهل وتحجر الكنيسة في القرن 

العلمي، حتى  البحث  والنهضة بسبيل  التقدم    السادس عشر، وتدرجوا نحو طريق 

القرن   العلمية واالختراعات.. في نهاية  االكتشافات  بعد موجة  المطاف  وصل بهم 

الثامن عشر إلى الكفر بالدين واإللحاد باهلل وتأليه العلم باعتباره المخرج والمنقذ  

الوحيد لكل معضالت البشرية، وسرعان ما أصيبوا بخيبة أمل عندما وجدوا أن هذا  

اهيتهم باختراعاته واكتشافاته لقوة البخار والديزل العلم الذي كان سبب سعادتهم ورف

واألمصال   والطائرات  الزراعية  اآلالت  ثم  الحديثة  والسفن  القطارات  به  وصنعوا 

والِعقارات واألدوية وقضوا به على األوبئة واألمراض والمجاعات التي كانت تأتي  

لدين الكنسية غير  على قرى ومدنٍّ بأكملها فتبيدها.. فعبدوه واستبدلوا به تعاليم ا

الُمقنعة، هو ذاته العلم الذي كان سبب شقائهم وسائر محنهم ومشكالتهم على مدار 
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إلى   المسافات  بهم  تطوي  التي  السلمية  الطائرة  تحولت  كيف  ورأوا  قرون،  ثالثة 

طائرة حربية تحمل الموت والدمار.. وتحول علم صناعة األدوية ومقاومة الجراثيم  

يخ علم  إلى  والبيولوجية  واألوبئة  الكيمياوية  الحرب  وإدارة  السامة  الغازات  ترع 

والبكترية والنووية والهيدروجينية القاتلة.. وهكذا صار العلم الذي  ألهوه واتخذوه  

للقوة والهيمنة والسيطرة واالبتزاز واالستذالل.. فأي علم   يُعبد، حقل تنافس  إلها 

على حياتهم؟ واستقر رأي سكان    هذا؟ وأي تقدم علمي هذا الذي باتوا ال يأتمنونه

أخالقية شر  دين وقيم  العلم من غير  ))أن  قاطبة على خالصة مفادها:  المعمورة 

 مستطير ووباء مبير لإلنسانية جمعاء((.  

حال أصحاب طروحات تأليه العلم وتقديس معارفه وحقائقه    -لألسف –وهذا هو  

اكتشفتْ  عندما  اليوم  تهاوى  الذي  واختراعاته،  عن    وكشوفاته  عجزها  البشرية 

الثانية مذاهب   العالمية  مقاومة فيروس ضئيل جدا. والذي أفرز وولهَد منذ الحرب 

العبث والفوضى والجنون والالمعقول والتجريد والتشكيل والتكعيب والقلق والضياع  

المترهبة   الوجدانية  الصوفية  واالنتكاسة  الحيوي  واالتجاه  الوجودي  والتيه 

ألصولية الدينية.. والتي بدْت في أمريكا وأوروبا مع جماعات  والكراهية والعنف وا

ماينهوف   وبادر  والهولينغز  )الهيبز  والقلق، مثل: جماعات:  والفوضى  الالمعقول 

مع   واليوم  والمشردين..(،  واألصوليين  والمتطرفين  واليمينيين  والنيونازييين 

   جماعات )اإللحاد، عبدة الشيطان، عبدة المرأة والجنس.(.    

ما   الذين  الفت ان،  الفلسفي  الطرح  أصحاب  اتجاه  لتناول  اآلن  نسارع  ولعلنا 

السيطرة   يحكمون  والََمرِضيهةِ -يزالون  الخيالية  األدبية    -بتهويماتهم  الساحة  على 

والفكرية والثقافية والفنية واإلعالمية المحلية والعالمية للكشف على حقيقة وبنية  

والتي ستجعلهم في مواجهة مباشرة وحادة وناقمة    طروحاتهم الطوباوية المتهاوية،

مع البشرية المكتئبة والمخذولة والقانطة اليوم من جهة، وتضعهم ألول مرة في 

رؤيتهم   وتداعي  وفقر  فراغ  وتجاه  ومع  أمام  الزوايا  أضيق  في  الحديث  العصر 

بـ)النيتش الممزوجة  الُملفقة  القديمة  الوثنيات  عوالم  من  اللقيطة  ية  ونظرياتهم 

والماركسية   والسارترية  والفرودية  فيبرية  والماكس  والداروينية  والنتشرية 

والعلمانية والواقعية والعقالنية والتنويرية والعولمية والحداثية وما بعد الحداثية..(  

التي خادعوا بها أنفسهم والبشرية لقرون عديدة، وتسنموا جراءها هرم المشهد  

الحلول الناجعة التي تنتظرها البشرية منهم من    الفكري فيها، والعاجزة عن إيجاد

 جهة أخرى. 

ومنهج   طريقة  تناولت  التي  الفلسفية  الكتابات  من  الكثير  على  المطلع  ألن 

التعامل الفلسفي مع القضايا والطواهر والمعضالت والمشكالت يجدها قد اصطبغت 

دائية اإلنيهِة الماورائية،  غالبيتها بالرؤية الفلسفية الفردانية التأسيسية الحائرة، واالبت

من تساؤالتها الفلسفية    -وفي كل أطروحة قديمة متجددة-التي تنطلق أساسا ودائما  

عوالم   به  وتضنُّ  تكتنزه  ما  معرفة  وقلق  إشكاالت  من  والمنبعثة  جدا،  العتيقة 
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الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة عن محدودية عقل اإلنسان الحائر خالل عملية بحثه  

ِه األكناِه وعن خفي الحقائق والتفسيرات الماضوية، والتي تتميز وتصطبغ عن ُكنْ 

أنساقها المعرفية والفكرية العامة بالصبغة البيانية أو االصطالحية التعقيدية الجديدة 

فقط، دونما تقديم طرح يجلو ويُفسر المشكلة أو الظاهرة، ألنها تلك هي عادة وديدن 

والروائيين والشعراء  المعاني    الفالسفة  طالسم  وراء  والمختفين  معا،  الحالمين 

والمفردات واالصطالحات الخاصة بهم لوحدهم. كقولهم: إن هذه القضية أو المشكلة  

أو المعضلة مدعاة الكتشاف اآلخر، أو قولهم: إنها بداية العلمانية الجديدة.. فأي  

وراء وما  الدقيقات  وعالم  والفيروسات  الجراثيم  عالم  غير  هذا؟  فوق    آخر  وما 

 الماورائيات؟ وأي علمانية هاته؟ 

وهي ذاتها المغالطة الكبرى التي وقع فيها أفالطون الفيلسوف المشرك الذي 

وصل بعد مسيرته البحثية الفلسفية الطويلة إلى وجود قوتين تحكمان العالم وهما  

كها  )هللا والعالم( وذلك في كتابه )جمهورية أفالطون( والتي طرد منها الشعراء وتر

صافية للفالسفة يعبثون فيها كما يشاؤون، وأوصد فيها الباب عن الشعراء كي ال  

امين خياليين وغير واقعيين، ناسيا أو متناسيا أن   يدخلوها، العتقاده أن الشعراء هو 

الفلسفة هي عين التهويم والتحليق الخيالي الفارغ من النتائج سوى االنتحار، أو  

ن التبعة والتهرب منها وتحميلها في األخير للعلم كي  إخالء المسؤولية والتبرؤ م

 يجد بعض اإلجابات اآلنية المقنعة تحت اسم النظريات.  

الساحة   اليوم على  الرائجة  الفلسفية  الطروحات  المطلع على غالبية  أن  كما 

الفكرية العربية والعالمية، والتي تناولت وتطوعت لتقديم بعض التفسيرات الفلسفية  

ال هي  لمشكالت  نظري–عصر،  ووجهة  فهمي  من    -في  احتيالية  محاوالت  مجرد 

فقدان  العاجزين من جهة، والمتخوفين من  الفالسفة واألدباء والروائيين  جمهور 

مكان الهيمنة والصدارة في المشهد المعرفي والثقافي والفكري العالمي من جهة  

الدي الطروحات  سقوط  على  الدعوى  لرفع  كلها  اتجهت  ألنها  اليهودية  ثانية،  نية 

وتاريخ   السقوط  حقيقة  بين  التفريق  على  قادرين  غير  أصال،  الساقطة  المسيحية 

حد  على  والمسيحية  اليهودية  الدينية  الطروحات  سقوط  إلعالن  فقط  االعتراف 

 تعبيرهم.  

مجملها   في  الطروحات  تلك  جاءت  عناء -وقد  أو  مفاجأة  أو  جديد    - ودونما 

الحيرة والتالشي الفلسفي الممزق.. التي تُفضي استمرارا لعوالم الغموض والقلق و

إلى انتحار أو موت الفالسفة    -تلقائيا– بالعجز والضعف والقصور المؤدي    -عادة–

وراء  ما  عوالم  اختراق  عن  والفطري   ِ الجب ِلي  عجزهم  نتيجة  إبداعيا  أو  سريريا 

المسلمة    الطبيعة الممتنع والمحجوب دوما مع استصحابهم وعنادهم الدائم لجهل هذه

 الجبلية.  
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عامرة  الفلسفية  الدراسات  نتائج  تأتي  ألن  جدا،  وعادي  طبيعي  أمر  وهذا 

بالتساؤالت والحيرة والقلق، وفارغة من كل الحلول المرجوة إنسانيا وبشريا. ألن  

الخواء   ذلك  واستنساخ  باستنتاج  تقضي  الفلسفية  والمنطلقات  الدراسات  طبيعة 

 المعرفي دوما.

أيضا،    وال يختلف عنها العلم  فلسفة  البحث والكشف عبر مناهج  في طريقة 

كفضاء علمي مشترك بين الفلسفة والحقائق العلمية، وكما هو مشهور بين الباحثين  

والكت اب بفلسفة التاريخ، وفلسفة األخالق، وفلسفة السياسة، وفلسفة اللغة، وفلسفة  

م مجرد  أيضا  نتائجها  ألن  واالقتصاد..  واالجتماع  متماهي  الحضارة  وخليط  زيج 

أن منهج   باعتبار  الفلسفي. وذلك  والطرح  العلمية  المعارف  بين  والحقائق  األبعاد 

دراسة فلسفة العلوم يقوم على فرضيات تنحو فقط وجه ومسار المنحى العلمي في  

العلمي   المنهج  بها  يُعالج  التي  بالطريقة  ليس  ولكن  والقضايا،  المسائل  معالجة 

قضايا والوقائع بالطريقة المادية المحسوسة، إْذ يعتمد على  والتجريبي المسائل وال

والسببية   واالستطالعية  والوصفية  واالستقرائية  التجريبية  العلمية  المناهج 

واإلجرائية والمعملية والميدانية التي توصله إلى شيء من الحقيقة المؤقتة ريثما  

وحتى   عليها.  متقدمة  أخرى  ورؤية  نظرية  نحو  وتتزحزح  من  تنجلي  النوع  هذا 

ياِت والتساؤالت   البحوث والدراسات رأيناه قد جاء عامرا ومليئا بالطالسم والُمعمه

والغموض أكثر من امتالئه بالحقائق القاطعة التي تنتظرها البشرية لتشفي غليلها  

القضايا   تفسير  في  الوسط  المنهج  إلى  ينضاف  آخر  عيب  وهذا  حيرتها،  وتداوي 

ه في بعض الكتابات المتأثرة بهذا الخليط المعرفي الفلسفي والجوائح، وهو ما نالحظ

والفالسفة   والشعراء  والروائيين  األدباء  كتابات  في  جلية  بدْت  معا،  والعلمي 

العقالنيين الحالمين بين بحار الخيال والفلسفة وجذاذات الحقائق العلمية المتناثرة 

 من حقول المعرفة والعلم من هنا أو هناك. 

بين هذا   المادي من  وما  الواقعي  البحثي  العلمي  الطرح  الطرح وذاك يجيء 

وجهة نظر اإلسالم ممزوجا بالطروحات الغيبية والملكوتية والعقدية التوحيدية التي  

تكتنزها نظرية المعرفة اإلسالمية، هذا الدين العظيم الذي احتمى خلفه قرابة مليارين  

لعلمي، كمخرج مقبول ومعالج  من المسلمين الضعفاء والمتخلفين عن ركب البحث ا

لهذه الجائحة، ألن الرؤية اإلسالمية تعتد بالعلم وبطريقة البحث العلمي التي سنها  

أبو األنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم عندما بدأ عملية البحث عن ربه  

العدالة   وتحقيق  والعبودية  والجبروت  الطغيان  ومقاومة  الموتى  إحياء  وكيفية 

ة والمساواة..، وكتاب اإلسالم ودستوره القرآن الكريم عامر بأكثر من ألف واألخو

( آية دالة بوضوح وحاثة على طلب العلم والرقي بنتائجه، وكذلك  1700وسبعمائة )

سنة وسيرة نبي اإلسالم محمد صلى هللا عليه وسلم العامرة بتقدير واحترام العلماء  

الصالة والسالم للعالم على العابد، واعتبار  الذين هم ورثة األنبياء، وتفضيله عليه  

 العلم خروج وجهاد في سبيل هللا.  
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من   والقضايا  والمشكالت  المعضالت  لمعالجة  هنا  الديني  الطرح  ويجيء 

وجهين، أما الوجه األول: فألن حقائق وتعاليم وقوانين وسنن الدين ثابتة وصحيحة 

على طلب العلم بكل أشكاله والسيما    من عند هللا. وأما الوجه الثاني: فألن الدين حث 

 العلم التجريبي الذي حفل القرآن بعرض الكثير من نماذجه وقصصه وعبره..

وعلى هذا األساس تكون المعالجة سائرة عبر مسارين مهتديين، أولهما من  

وجهة نظر التعاليم الدينية وسننه وقوانينه ونواميسه الصحيحة والمنضبطة، والتي  

الفهم   بأن  هو  قضت  الرشيد  وتطبيقها  واتباعها  الدين  لتعاليم  والصحيح  السليم 

وأن   لها.  واآلمن  الكريم  العيش  البشرية وضمان  على  لرضى هللا  األسلم  الطريق 

التنكب عن هذا الطريق هو المسلك اآلخر الذي تستحق به العذاب في الدنيا واآلخرة،  

لفساد في البر والبحر بما  واألدلة في وعلى ذلك تترى، انظر لقوله تعالى: ))ظهر ا

( . أما 41كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون(( )الروم:  

االنتفاع   بغية  تحصيله  العلمي واالنكباب على  البحث  تشجيع  اآلخر: وهو  المسلك 

بالمسخرات التي سخرها هللا لنا جميعا منه من جهة، وبغية إيجاد الحلول الناجعة  

رية التي شقت ومازالت ستشقى ولو بالعلم في غياب الرادع الديني  لمعضالت البش

والحكام   العلماء  من  النفوس  أعماق  في  الساكن  اإلسالمي  والقيمي  واألخالقي 

 والشعوب. فمتى نعي وندرك ذلك؟ علمه عند ربي..

 صفات الباحث العلمية األساسية:  - المطلب الرابع – 4
 الصفات العلمية:   -الفرع األول – 1
 الطريقة العلمية في البحث.  -الفرع الثاني  – 2
 الصفات العلمية:   -الفرع األول – 1
وخصال   صفات  األول  المبحث  في  األول  الفصل  في  تناولنا  وأن  سبق 

الباحث األساسية، وقسمناها إلى ثالثة خصال )الخصال العلمية، الخصال األخالقية،  
والخصال التي نريدها هنا هي تلك الخصال الخصال التراكمية(، ولكن أهم الصفات  

ومقيم   وناقد  ومميز  ومحقق  ودارس  كعالم  وبالباحث  بالبحث  المتعلقة  والصفات 
م محايد.. هي التي تعنينا في مجال كتابة البحوث والرسائل العلمية وغيرها   ِ وُمقو 
من أشكال الكتاب والبحث، وهي مقسومة إلى قسمين علميين أساسيين نتبينهما في 

 الفروع اآلتية من هذا المطلب، وهي: 
 314  صفات علمية عامة: -أوال
 المقدرة على البحث:  -1
إلى   والصول  وتفسيرها  تحليلها  ثم  وترتيبها  البيانات  جمع  من  بدءاً 

 نتائجها وتوصياتها.  
 الشك العلمي:   - 2

 
العلمي، مرجع سابق، ص    314 البحث  ،  43..    39انظر: عسكر علي، وآخرون، مقدمة في 

وعطوي، جودت عزت،    ، بتصرف.66..    38وبن عبيد، فؤاد، مرجع سابق، ص    بتصرف.  
 بتصرف. ، 55و   54أساليب البحث العلمي، مرجع سابق، ص  
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من   األوائل  المسلمون  العلماء  به  تحلى  الذي  العلمي  الشك  به  ونقصد 
هـ(  505-450هـ( و )وأبو حامد الغزالي  256بو عمر بن بحر الجاحظ ت  أمثال: )أ 

خلدون   بن  الرحمن  )عبد  وهو  808- 732و  التثبت،  إلى  يقود  الشك  ألن  هـ(، 
 المقصود بالفرضية، فإذا ثبت له صحة الفرضية، وثق بها واعتمدها وإال نبذها.  

 315التجرد العلمي والموضوعية التامة:   -3
نف  في  العدل  ) توفر  بالموضوعية  الباحث وتحليه    (، Objectivityس 

( والذاتية  التحيز  عن  الشخصية  Subjectivityوتجرده  األهواء  عن  والبعد   ،)
والعاطفة والعادات والتقاليد والمصالح. والتضحية في سبيل الوصول إلى الحقيقة  

 التي هي ضالة الباحث، وهي األمانة والنزاهة الفكرية. 
 ة: صفات علمية خاص -ثانيا 
 معرفة موضوع البحث:   - 1
خلفية   أفقيا وعموديا على  متشعبا  واطالعاً  واسعة  قراءة  يتطلب  وهذا 

 الموضوع النظرية.  
 اإللمام بأساليب البحث العلمي وطرق جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها.   -2
 معرفة جمهور المبحوثين.   - 3
يعززها    -  4 أن  دون  الشخصية  آرائه  إبداء  قيمتها  عدم  لها  التي  اآلخرين  بآراء 

 العلمية والبحثية والمنهجية.

 الطريقة العلمية في البحث:  -الفرع الثاني  – 3

 يمتاز المنهج العلمي بـ: 
والبعد عن التحيز   الشخصي. عدم   Objectivityااللتزام بالموضوعية    -1

يبدأ المنهج    االعتماد على التقاليد والعادات بدرجة كبيرة وكذلك الخبرة الشخصية.
يمكن   ظواهر  إلى  يستند  أي  المبدئية  التجربة  أو  بالمالحظة  الغالب  في  العلمي 

في أي    Verificationمالحظتها. من نتائج البحث العلمي أنه يمكن التثبت منها  
 وقت من األوقات. 

العينة موضوع   Generalizationالتعميم    -  2 نتائج  تعميم  بذلك  يقصد 
ال  . الجمهور  على  العلوم  البحث  في  ذلك  وغير  الطبيعية  العلوم  في  سهل  تعميم 

 االجتماعية واإلنسانية. 
يجمع بين االستنباط واالستقراء أي بين الفكر والمالحظة وهما عنصرا   -  3

  " التأملي  بالتفكير   " يعرف  فاالستقراء    Reflective Thinkingما   .
induction   بهدف عنها  البيانات  وتجميع  الظواهر  مالحظة  إلى    يعني  التوصل 

 تعميمات حولها.  
يبدأ بالنظريات التي تستنبطها منها الفرضيات،    Deductionواالستنباط :  

وفي    . الفرضيات  هذه  حجة  الختيار  البيانات  عن  بحثاً  الواقع  عالم  إلى  ينتقل  ثم 

 
العلمي، مرجع سابق، ص    315 البحث  ،  43..    39انظر: عسكر علي، وآخرون، مقدمة في 

وعطوي، جودت عزت،    ، بتصرف.69..    46وبن عبيد، فؤاد، مرجع سابق، ص    بتصرف.  
 ، بتصرف. 55و   54أساليب البحث العلمي، مرجع سابق، ص  



193 
 

االستنباط يكون ما يصدق على الكل يصدق أيضاً على الجزء ولذلك نحاول أن نبرهن  
 جزء يقع منطقياً في إطار الكل. على أن ذلك ال

 . Variabilityالمرونة : مع القابلية للتعدد والتنبؤ   - 4

 تطبيق المنهج العلمي في البحوث االجتماعية واإلنسانية.  - 5

العلوم   على  تطبيقها  يمكن  العلمي  المنهج  نقاط  جميع  أن  مالحظة  مع 
 االجتماعية، إال أنه هناك بعض الصعوبات: 

 اإلنسان. –الظواهر االجتماعية: أكثر تعقيداً من العلوم الطبيعية تعقيد  -أ 
صعوبة ضبط الظواهر االجتماعية تجريبياً وقياسها قياساً موضوعياً أي عدم    - ب  

 القدرة على استخدام الطريقة المخبرية . 
وهكذا نتبين من خالل المبحث األول األسس العقدية واألخالقية للبحث العلمي،  

قع البحث العلمي بين الدين والعلم والفلسفة، وصفات الباحث العلمية  فضال عن مو

 األساسية والطريقة العلمية في البحث. 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 كتابة الرسائل العلمية 
نعرض في هذا المبحث خطوات ومراحل البحث العلمي، بدًء من الشعور  

الدراسات   استطالع  عن  فضال  وأهدافها،  أبعادها  ضبط  ثم  وتحديدها،  بالمشكلة 
وجمع   البحث،  هيكلة  وتميم  البحثية،  المشكلة  فرضيات  وصياغة  فيها،  السابقة 

وتحليلها   وتصنيفها  البيانات  تجهيز  ثم  والمعلومات،  الفرضيات  البيانات  واختبار 
الموصلة للنتائج، ثم كتابة البحث واإلجابة على األسئلة المطروحة وتحقيق اإلجابات  

 وذلك من خالل المطالب اآلتية:  .316واألهداف المنشودة من الدراسة 

 مراحل وخطوات البحث العلمي. -المطلب األول – 1

 اختيار وسيلة جمع البيانات.  -المطلب الثاني  - 2      

 مراحل وخطوات البحث العلمي:  -المطلب األول – 1

من الباحثين من يرى أن الشعور بمشكلة البحث وتحديدها هي الخطوة األولى،  
ومنهم من يرى أن القراءة هي التي تبعث اإلشكاالت البحثية، ومهما يكن من صوابية  

والشعور   ووجاهة الرأيين، إال  أننا نرى أن الخطوة األولى تبدأ من تحديد المشكلة
 

خا  316 ربحي، عبد هللا  الحسن  نعيم،  دهمش  فوزي،  البحث  انظر: غرايبة،  أساليب  أمين،  لد 
الثانية،   ان، الطبعة  العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجامعة األردنية، عم  م،  1981العلمي في 

، بتصرف، نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، دار أمجد  29..    19ص  
 . ، بتصرف30و   29م، ص 2015للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى، 
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 بها واختيارها. 

 اختيار موضوع البحث:   - الفرع األول - 1 
تعتبر مرحلة اختيار موضوع البحث وتحديد إشكاليته والشعور البحثي والعلمي  

 317  بها هي أهم وأول خطوة يجب أن يخطوها الباحث، وعليه االلتزام بما يلي:
دوريات..(    – مقاالت    –رجوع الباحث إلى مجموعة من المصادر العلمية )كتب    -أوال

 لتوسيع الرؤية حول المشكلة المراد بحثها.  
 إرشادات الختيار الموضوع  )عدم الوقوع فيها( كـ:  -ثانيا 

 عدم اختيار موضوع يكثر الجدل حوله.   - 1
 عدم اختيار موضوعاً معقداً.  - 2
 ضوعاً قتل بحتاً.  عدم اختيار مو - 3
 عدم اختيار موضوعاً يصعب حصول المادة العلمية له.   - 4
 عدم اختيار موضوعاً واسعاً جداً. - 5

البحث    -ثالثا  )الغرض من  )الشعور بالمشكلة(:  البحثية بدقة  تحديد المشكلة 
 فيها.. لماذا البحث في هذه المشكلة البحثية دون سواها؟ ضبط ماهيتها؟(.

المشو الصياغة  لتحديد  في  يتضح  وأن  في صيغة سؤال،  يجب وضعها  كلة: 
فعلى  إجابة محددة وواضحة،  يتطلب  الدراسة، ألن هذا  متغيرات  اإلشكالية وجود 

 سبيل المثال نسأل: 
 ما هو الفرق بين الغرض من الدراسة والمشكلة؟ كاآلتي:  - 1
ألن    وهنا تتبين أن تحديد الغرض والمشكلة يحددان مسار الباحث بدقة،  -أ  

الغرض من الدراسة يوضح السبب من قيام الدراسة. ويعتبر تفسيراً لالستخدامات  
المحتملة أو المتوقعة لنتائج الدراسة. أي أنه: يشرح لماذا أجريت الدراسة وليس  

 ما هو موضوعها إذا الصياغة لماذا؟  
غة  أما المشكلة: فهي ما يأمل الباحث في إيجاد الحلول له، إذا كانت الصيا  - ب  

 بعبارة ماهي؟ دون نسيان ذكر األسباب التي جعلته يختار هذه المشكلة(. 
 318  معايير األصالة في البحث: -رابعا

أن ال يعتمد الباحث في بحثه على أفكار اآلخرين وحدهـم، بل يضيف إليها    -   1
 أفكاره أيضا. 

 أن يلخص المعلومات المتاحة حول البحث.   - 2
 االستنتاجات. أن يفحص ويحلل كل  - 3
 شروط االختيار الجيد والناجح للمشكلة:  -خامسا

 
ظر: غرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،   ان  317
و    30، بتصرف، نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص  29..    19ص  
 . ، بتصرف 31
انظر: القاضي، يوسف مصطفى، مناهج البحوث وكتابتها، دار المريخ، الرياض، الطبعة    318

، بتصرف، ومحمد الهادي، محمد، أساليب إعداد وتوثيق البحوث  48هـ،  ص  1404األولى،  
، نقال عن: حمادي، ينال،  48م، ص  1995العلمية، المكتبة األكاديمية، القاهرة، الطبعة األولى،  

 . ، بتصرف31و  30مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 
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 االطالع الواسع ومراجعة البحوث السابقة في مجال تخصصه.  - 1
 الخبرة الشخصية والمالحظات الميدانية.   - 2
 الرغبة في الوصول إلى قانون أو نظرية علمية تحكم ظواهر معينة.  - 3
 319  معايير اختيار المشكلة: -سادسا
أن تضيف جديداً إلى المعرفة )نتائج البحث تكون في الجانب النظري أو   -  1

 التطبيقي( )هدف البحث هو هدف علمي أو هدف تطبيقي علمي(.  
 حداثة البحث: جوانب جديدة ) إعادة تطبيق دراسة من زاوية أخرى (.  - 2
 خيال(. القابلية للدراسة أو البحث: تكوين فرضيات )عدم كونها في عالم ال  -   3
أن تكون مشكلة البحث أصيلة وذات قيمة علمية وال تكون في موضوع   -  4

 تافه ال يستحق الدراسة أو قتل بحثاً. 
  – أن تكون في حدود إمكانات الباحث. أي مراعاة مثلث  التكلفة  )الوقت  - 5
 الجهد( باإلضافة إلى الكفاءة والتخصص.  –المال 

أن ال يختار الباحث مشكلة يدرسها وهي في نفس الوقت تدرس من قبل باحث    -  6
آخر )األولوية كحق أدبي(، وعليه االنتظار ليرى نتائج وتوصيات واقتراحات البحث  

 .320حتى يقرر دراستها من عدمها، فلربما يكتشف نفسه أنه لن يأتي بجديد 
 ه وأهدافه: عنوان البحث وأهميته وأسباب -الفرع الثاني  – 2

وفي اختيار العنوان وضبطه يجب على الباحث أن يراعي الكثير من المحترزات 
 لعل أهمها:  

 عنوان البحث:  -أوال
صورة   ويعطي  ودقيقا..  ومعبرا  واضحا  البحث  عنوان  يكون  أن  يجب 

شاملة عن البحث، ويجب أن يبتعد عن اإلثارة التجارية )كما هو الحال في أسلوب  
 كتب الجوسسة والفضائح السياسية..(.  -التالمج –الجرائد 

 أهمية البحث:   -ثانيا 
ولها عدة مسميات مثل: مبررات إجراء البحث، أو خلفيات الدراسة وهي  

 تعني القيمة الحقيقية المرجوة من البحث.  
وتكون عادة بعد وضع األهداف لتتضح أهمية البحث. والسؤال المطلوب  

 وعنه تتفرع مجموعة من األسئلة، من مثل:  مهم؟اإلجابة عليه لماذا هذا البحث 
 ما هي األسباب التي أدت إلى دراسته لهذه المشكلة؟   - 1
اآلفاق المتعددة )للباحث أو  لآلخرين(، وهنا    –ماذا تحقق هذه الدراسة    -  2

 
لوم االجتماعية واإلنسانية،   انظر: غرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب البحث العلمي في الع  319
، بتصرف، وفودة، حلمي محمد، عبد هللا، عبد الرحمن صالح، المرشد في كتابة األبحاث،  21ص  

، نقال عن: حمادي، ينال، مناهج  37م، ص  1991دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،   
 . ، بتصرف35و   34وأساليب البحث العلمي، ص 

ون، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،   انظر: غرايبة، فوزي، وآخر  320
، بتصرف، وفودة، حلمي محمد، عبد هللا، عبد الرحمن صالح، المرشد في كتابة األبحاث،  21ص  

، وبدر، أحمد، أصول البحث العلمي  37م، ص  1991دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،   
، نقال عن: حمادي، ينال،  68م، ص  1989بعة الخامسة،  ومناهجه، دار المعارف، القاهرة، الط
 . ، بتصرف35مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 
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 يوصى الباحث بدراسة جوانب أخرى من هذا البحث.  
 ات العلمية(. ما هي النتائج المتوقعة وفوائدها؟ )اإلضاف – 3
العائد على المنظمات محل الدراسة والمنظمات العاملة في  نفس ما هو    –  4

 القطاع والمجتمع بوجه عام؟  
دون نسيان اإلحصاءات ذات العالقة المباشرة بموضوع البحث. مع اإلشارة 
هذا  دراسة  أهمية  على  تنص  التي  سابقة  بحوث  في  وردت  التي  التوصيات  إلى 

 الموضوع.  
كانوا    تضمينو سواء  البحث  بموضوع  الصلة  لذوي  المنقولة  األدلة  بعض 

 علماء أم مستفيدين. 
 .321  أهداف البحث: -ثالثا 

وبالنسبة ألهداف البحث فإن ذكر أهداف البحث يجيب على سؤالنا لماذا يجري  
   الباحث البحث؟

وفق  واألهاداف،  المشكلة  بتحديد  المتعلقة  الخطوات  مجموعة  تتحدد  وعنه 
 الخطوات التالية:  

تحديد مشكلة البحث وإبراز جوانبها وأبعادها المختلفة يؤدي إلى تحديد   -  1
 األهداف.
األهداف مشتقة من المشكلة حيث يسعى الباحث إلى قياس الواقع الذي   -   2

 منها سواء كانت هذه المعاناة ملموسة أو غير ملموسة. تظهر فيه والذي يعاني  
 تعد األهداف األساس والمعيار في مساهمة البحث لحل المشكلة.  – 3
 وضع أهداف الدراسة في صورة إجرائية: -رابعا

وجب على الباحث هنا أن يضع أهداف الدراسة في صورة إجرائية وفق  
 الخطوات اآلتية: 

الفع  -  1 الواقع  المشكلة ومعرفة التعرف على  لي ودراسته تحت مظلة هذه 
 ظواهرها وأسبابها والعناصر التي أدت إلى وجودها. 

الواقع من دون هذه المشكلة من خالل استعراض الجوانب    -  2 تصور هذا 
 النظرية العلمية التي يمكن بواسطتها تعديل الوضع الحالي إلى صورة أفضل.

 واقع المطلوب لمعرفة الفرق بينها. إجراء مقارنة بين الواقع الحالي وال - 3
 .322العمل على تدعيم الجوانب اإليجابية والتغلب على الجوانب السلبية  - 4

 
انظر: غرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،     321
األبحاث،  ، بتصرف، وفودة، حلمي محمد، عبد هللا، عبد الرحمن صالح، المرشد في كتابة  21ص  

، وبدر، أحمد، أصول البحث العلمي  37م، ص  1991دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،   
، نقال عن: حمادي، ينال،  68م، ص  1989ومناهجه، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة،  

 . ، بتصرف39..   35مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 
البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،   انظر: غرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب    322
، بتصرف، وفودة، حلمي محمد، عبد هللا، عبد الرحمن صالح، المرشد في كتابة األبحاث،  21ص  

، وبدر، أحمد، أصول البحث العلمي  37م، ص  1991دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،   
، وعودة، أحمد سليمان، 68م، ص 1989،  ومناهجه، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة

التربية والعلوم اإلنسانية، عناصر البحث   العلمي في  ملكاوي، فتحي حسن، أساسيات البحث 



197 
 

 ضوابط وشروط األهداف: -خامسا
ثمة مجموعة من الضوابط يجب على الباحث مراعاتها عند ضبط أهدافه  

 وهي: 
  أن تكون أهدافه واضحة ومحددة.  - 1
             إمكانية قياسها.   - 2
 وثيقة الصلة في ارتباطها بمشكلة البحث )الموافقة(.      - 3
        أن تكون واقعية أي قابلة للتحقيق.  - 4
 أن تكون في ضوء الوقت والجهد المخصصين للبحث.  - 5
 استطالع الدراسات السابقة:  -سادسا

ذه الخطوة من بين المراحل المهمة في إنجاز مشروع البحث إنجازا تعد ه 
سليما، ألنها توفر للباحث فرصة االطالع على وجهة نظر الباحثين المتقدمين في 
ذاك المجال البحثي، وتشرح لهم خلفيات ومبررات الدراسة، وتعينهم على إضافة 

التي وقع فيها سابقوهم  الجديد للبحث العلمي من جهة، وتؤمنهم من تجنب األخطاء  
فال يكررون األخطاء نفسها، ويتجنبون العثرات والمطبات التي اعترضت أسالفهم،  
لهم رؤية شاملة عن   كما تضمن  التكرار واإلعادة واالجترار،  وتبعدهم عن شبح 

 .323المبحوث والمتروك في المشكلة أو الظاهرة المراد معالجتها  
كل    يحصي  أن  الباحث  على  وجب  كانت  وهنا  مهما  السابقة  الدراسات 

قيمتها أو أهميتها أو حجمها، من األبحاث العلمية الرسمية وغير الرسمية، ومن  
واألوراق   والمؤلفات  والكتب  دكتوراة(،  ماجستير،  )ماستر،  الجامعية  الرسائل 
البحث   محركات  طريق  عن  وذلك  ونحوها.  والمحاضرات..  والمقاالت  البحثية 

و التفرغ للعمل المكتبي الورقي في المكتبات الورقية، وفي  اإللكترونية من جهة، أ
حال إحصائها يقوم بترتيبها وتصنيفها وفق جنسها وتسلسلها التاريخي، ثم يقوم  
)بياناتها   تتضمن:  دراسة،  كل  عن  مختصر  ملخص  ووضع  وتلخيصها،  بقراءتها 
  الرسمية من اسم ولقب وعنوان ومشرف وطالب وجامعة وسنة، وموضوع ومنهج 
وعدد الصفحات والفصول..(، ثم يبين تقاطعه معها أو إضافاته التي سيضيفها عليها  

324. 
وهكذا تضمن له هذه المرحلة التعرف على األبحاث القبلية ذات الصلة  

 بموضوعه. لينتقل إلى صياغة فرضيات البحث.  

 

،  50و    49م، ص  1992ومناهجه والتحليل اإلحصائي لبياناته، طبعة إربد، الطبعة الثالثة،   
 . ، بتصرف42..  39نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 

، بتصرف. وغرايبة،  84..    74انظر: عطوي، جودت عزت، أساليب البحث العلمي، ص    323
،  32..    22فوزي، وآخرون، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،  ص  

 . ، بتصرف 45..  43بتصرف، نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 
، بتصرف. وغرايبة،  84..    74دت عزت، أساليب البحث العلمي، ص  انظر: عطوي، جو  324

،  32..    22فوزي، وآخرون، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،  ص  
 . ، بتصرف 45..  43بتصرف، نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 
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 (325)  صياغة فرضيات البحث:  -سابعا
يتطلب نجاح البحث إعداد وصياغة فروضه صياغة دقيقة ومحكمة ومباشرة،   

هي مجموع التساؤالت التي  يضعها    فروض البحث  ومفاد األمر في المسألة أن:  
الباحث بتخيالته وسعة آفاقه الفكرية والفلسفية، ثم يقوم بتوجيه تلك التساؤالت في 

يقوم ثم  والبيانات،  المعلومات  من  ما جمعه  بين     ضوء  الفروض  بتعديل  الباحث 
الفينة واألخرى في ضوء ما يرد عليه أو يجمعه من معلومات جديدة حتى يستقر 
على أدقها وأقربها للمشكلة أو المشكلة المراد معالجتها وحلها. فالفروض تتطلب  

 مهارة فائقة، وخياال واسعا وجرأة في تحديدها.
الثانوية ونقد هذه المعلومات  ويعتبر جمع المعلومات من مصادرها األولية و

بمثابة عملية إثبات  الفروض وتحقيقها بشرط أن تتوفر األدلة الحسية الكافية إلثبات  
 الفروض. 

 ويشترط في الفروض  أن تراعي ما يلي:  
إلثبات    -  1 وسيلة  ولكنها  العلمي،  البحث  هدف  ليست  العلمية  المادة  أن 

عني شيئا، إال ذا وظهفها البحث العلمي  الفروض والوصول إلى النتائج. فالمادة ال ت
 في غايات فهم البيئة وفهم الدوافع اإلنسانية لألحداث.

وضع األسئلة والفرضيات المناسبة، وصياغتها صياغة دقيقة وواضحة   -  2

وذلك عن طريق مجموعة من األسئلة القابلة للحل، والتي ستساهم في إيجاد حلول 

ع، مع االسترشاد بدليل الرسائل الجامعية في العالم عملية لها، ومدى فائدتها للمجتم 

العربي واإلسالمي المشابهة للمشكلة، أو محركات البحث اإللكترونية، أو المكتبات  

 الورقية.

وضع فرضيات البحث المؤقتة والنهائية، والتأكد من أن الفرضية هي    –  3

األسباب بالمسببات. ومعرفة مجرد تخمين ذكي أو تفسير محتمل يتم بواسطته ربط 

أن الفرضية مجرد حدس أو تكهن أو تخمين يضعه الباحث كحل ممكن أو مؤقت أو  

نهائي للمشكلة. توضع وفق نسق منسجم مع الحلول التقريبية من المشكلة وتقديم  

 326  تفسيرات أولية لها. مع االعتقاد أن الفرضية تعني اآلتي:

 
النظرية  انظر: عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان،    (325) العلمي  البحث  مناهج وأساليب 

، بتصرف. وبولحية،  57..    56، نقال عن حسان، هشام، مرجع سابق، ص  41والتطبيق، ص  

 ، بتصرف. 27.. 25نور الدين، منهجية البحث العلمي، ص  

، بتصرف.  53..    49عليان، ربحي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، ص    انظر:    326
البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات،  عمار  ،  145وبوحوش، 

و سابق، ص  بتصرف.  مرجع  هشام،  الدين، 79و    78حسان،  وشروخ، صالح  بتصرف.   ،
بتصرف. و عطوي، جودت    بتصرف.،  155..    149منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص  

، بتصرف. وغرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب  84..    74عزت، أساليب البحث العلمي، ص  
، بتصرف، نقال عن: حمادي، 32..    22البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،  ص 

 . ، بتصرف 51..  45ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 
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 حل محتمل لمشكلة البحث.  -أ

 ين ذكي لسبب من أسباب المشكلة. تخم  -ب

 رأي مبدئي لحل المشكلة.  -ج

 استنتاج مؤقت يصل إليه الباحث.  -د

 تفسير مؤقت للمشكلة بناء على معلومات أولية متوفرة لدى الباحث.   -هـ

   إجابة محتملة على السؤال الذي تمثله المشكلة. -و

 حث عنها. حصر فرضيات الدراسات السابقة وعزل فرضيات البا -ز

 استنارة الفرضيات بمعرفة الباحث الواسعة وقدرته على التخيل.  -ح

 استنارة الباحث بخبراته السابقة في البحث وبفرضيات سابقيه.  -ط

 التأكد من أهمية الفرضيات في تحديد مسار عملية البحث العلمي برمتها.  -ي

 لة. قدرتها على تحديد مناهج البحث المالئمة للبحث ولحل المشك -ك

 قدرتها على تمكين الباحث من فهم حقيقة وكنه وأسرار المشكلة.  -ل

 قدرتها على إيصال الباحث لفرضيات أخرى تساعد في تنوير الباحث.  -م

التحكم في صياغة الفرضيات ومراعاة انسجامها ومعقوليتها ودقتها وقابليتها    -ز

 ة. للقياس والتحقيق والتجربة وبساطتها في تحديد أبعاد المشكل

معرفة طرق صياغة الفرضيات عن طريق اإلثبات كقولنا: توجد عالقة أو فرق    -ع

أو تشابه.. بين كذا وكذا. أو عن طريق النفي، كقولنا: ال توجد عالقة أو فرق أو  

 تشابه.. بين كذا وكذا..

أو    -ف باإلثبات  المنطقية  المناقشة  طريق  عن  منها  التأكد  على  القدرة  امتالك 

 بالحذف.. لكل ما له عالقة بالمشكلة. 

الكتاب،    -ص اتحاد  عضو  فالن  كقولنا:   ، النتائج  استنباط  على  القدرة  امتالك 

وتمحيص صحة ذلك بالفرضيات، كقولنا: هل هو عضو في اتحاد الكتاب؟ هل له  

كتابات ومنشورات؟ هل يهتم بالشأن األدبي والفكري والثقافي؟ هل يمتلك مكتبة؟..  

 ى الفرضيات واختبارها. للتعرف عل

نسبة    -ق ترتفع  لماذا  كقولنا:  الظواهر،  بين  النسبي  التالزم  على  القدرة  امتالك 

المواليد لدى العاملين في الحقل الديني؟ وال ترتفع لدى العاملين في الحقل الطبي؟  

 وهكذا التالزم بين الظواهر.
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قام، كقولنا: متوسط  امتالك القدرة على صياغة الفرضيات اإلحصائية بلغة األر  -ر

الجزائر   في  البالغين  المسنين صفر    160طول  لدى  القراءة  دقائق  عدد  أو  سم، 

.  (.%10دقيقة.. أو نسبة النجاح في البكالورية لدى العامالت عشرة في المائة )

 .327وهكذا 

 328مثال تطبيقي:   -ثامنا 

األساتذة  الطالب على حضور محاضرات بعض  يتهافت  الجامعات  إحدى  في 
دون اآلخرين، وقد شعر  عميد الكلية بأن ثمة مشكلة يتسبب بها هؤالء األساتذة 
أيضا أن وراء هذا   فيما شعر بقية األساتذة  لزمالئهم اآلخرين دون شعور منهم، 

إلى  اإلقبال على زمالئهم وإعراضهم عنهم أسباب كثيرة وخفي ة، فرفعوا شكواهم 
عميد الكلية، الذي أراد أن يعالج المشكلة بشكل علمي متبعا خطوات ومراحل المنهج  
اآلخرين  عن  األساتذة  هؤالء  لتفضيل  الطلبة  يدفع  الذي  السبب  لمعرفة  الوصفي 
والتعرف على الصفات المتوفرة في الصنفين. وذلك بمعرفة صفات الصنف األول  

يُقبل عليه الطال  يُقبل على محاضراتهم الذي  الذين ال  ب، ومعرفة صفات األساتذة 
الطالب، حتى يتخذ القرار المناسب بشكل علمي مدروس بعيد عن العاطفة أو الميول  

 أو التقديرات االعتباطية العابرة أو الخاطئة.  
اقتضاها   التي  الخطوات  وما هي  بالدراسة؟  المشكلة  هذه  العميد  تتبع  فكيف 

 لتاريخي والتجريبي؟ المنهج الوصفي وا
 329  تحديد المشكلة:  - 1 –أوال 

 
(، مناهج البحث العلمي في التربية  Van Dalin Lyo Bold  - ديوبولد  انظر: )فان ديالين   327

. نقال عن: هشام، حسان، منهجية البحث العلمي،  ، بتصرف378،  ص  1985وعلم النفس،  
، بتصرف.  102..    67، بتصرف. وقنديلجي، عامر، مرجع سابق، ص  110..    92، و  84ص  

و عطوي، جودت عزت،    ، بتصرف. 210..  192وعطوي، جودت علي، مرجع سابق، ص  
، بتصرف. وغرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب البحث  84..    74أساليب البحث العلمي، ص  

، بتصرف، و جابر، جابر عبد الحميد،  32..    22العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،  ص  
م،  1963ى،   علم النفس التعليمي والصحة النفسية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األول

..    54، بتصرف. نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص  59..    57ص  
 . ، بتصرف 51
، بتصرف.  53..    49عليان، ربحي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، ص    انظر:    328

البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات،  عمار  ،  145وبوحوش، 
سابق، ص  وبتصرف.   مرجع  هشام،  الدين، 79و    78حسان،  وشروخ، صالح  بتصرف.   ،

بتصرف. و عطوي، جودت    ، بتصرف.155..    149منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص  
، بتصرف. وغرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب  84..    74عزت، أساليب البحث العلمي، ص  

، بتصرف، نقال عن: حمادي، 32..    22ص البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،   
 . ، بتصرف 45..  43ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 

، بتصرف.  53..    49عليان، ربحي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، ص    انظر:    329
البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات،  عمار  ،  145وبوحوش، 

و سابق، ص  بتصرف.  مرجع  هشام،  الدين، 79و    78حسان،  وشروخ، صالح  بتصرف.   ،
بتصرف. و عطوي، جودت    بتصرف.،  155..    149منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص  
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 وذلك بصياغة المشكلة في سؤال أو أكثر على النحو التالي: 
 السؤال األول:  - 1

 ما الصفات المتوفرة في هذا الصنف من األساتذة؟
 السؤال الثاني:  – 2

 ما الصفات غير المتوفرة في الفريق اآلخر من األساتذة؟
 الثالث: السؤال  – 3

 ماهي الصفات التي  يُفضلها الطالب، ويجدونها في أساتذتهم؟ 
 السؤال الرابع:  – 4

 ما هي الصفات التي ال يفضلها الطالب ويجدونها في أساتذتهم؟ 
 وضع الفروض:  - 2 -ثانيا 

 يفكر الباحث في مجموعة من اإلجابات االبتدائية األولية ويصنفها كالتالي:
 الفرض األول:  – 1

ا اإلنسانية  يفضل  األسس  وفق  طالبهم  مع  يتعاملون  الذين  األساتذة  لطالب 
 السليمة. 
 الفرض الثاني:  – 2

يفضل الطالب األساتذة الجادين والمنضبطين في أوقاتهم وأعمالهم والذين ال 
 يحابون أحدا من الطالب.

 الفرض الثالث:  – 3
وغير   المنضبطين  غير  المائعين  األساتذة  الطالب  يُفضل  الملتزمين  ربما 

 والمتساهلين. 
 الفرض الرابع:  – 4

ربما ثمة أسباب خفية أخرى كقيام بعض األساتذة بالدعاية السيئة تجاه بعض  
 زمالئهم. 

أن باله  في  الباحث  يضع  أن  أولية    ويجب  ابتدائية  حلول  الفروض هي  هذه 

 يجمعها ويختبر صحتها من عدم صحتها. 

 والبديهيات واالفتراضات: وضع المسلمات  - 3 -ثالثا 

وفي هذه الخطوة يضع الباحث بعض المسلمات واالفتراضات والمسلمات التي  

 يعتقد أو يظن بسالمتها وصحتها، وهي:  

 المسلمة االولى:   - 1

أن العالقات اإليجابية بين الطلبة واألساتذة ضرورية إلقبال الطلبة على حضور 

 المحاضرات. 

 

، بتصرف. وغرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب  84..    74عزت، أساليب البحث العلمي، ص  
، بتصرف، نقال عن: حمادي، 32..    22البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،  ص 

 . ، بتصرف 63..  51ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 
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 المسلمة الثانية:   - 2

وجديته أن   وانضباطه  والسلوكي  والمهني  العلمي  األستاذ  منهج  وضوح 

 والتزامه يساعد على جذب العدد الغفير من الطالب لمحاضرته. 

 المسلمة الثالثة:   - 3

أن تكاسل وال مباالة وغموض اتجاهات األساتذة  يؤثر سلبا على أدائهم مما  

 يُنفر منهم الطالب. 

 المسلمة الرابعة:  – 4

جود دعاية مغرضة وُمبيتة ضد بعض األساتذة من قبل مجموعات  االعتقاد بو

 وتنظيمات طالبية بهدف لتشويه صورة أولئك األساتذة.

 المسلمة الخامسة:  – 5

فقد   الدراسية،  المجموعات  في  الطالب  متباينة من  نوعيات  بوجود  االعتقاد 

 تكثر النوعية الجيدة في مجموعة وقد تقل، والعكس.

 سة: المسلمة الساد – 6

االعتقاد بوجود نوعية من الطلبة مدفوعة لدراسة هذا التخصص بالرغم عنها.  

 وهكذا..

 اختيار العينة التي ستجري عليها الدراسة:  - 4 -رابعا

هو   كما  حجمها  وتحديد  اختيارها  وأسلوب  العينة  نوع  بتحديد  الباحث  يقوم 

 مبين: 

وعة، من ثالث  طالبا من كل مجم  30يختار الباحث عينات عشوائية عددها  

  900طالبا، من    90طالب، أي ما يعادل    300مجموعات يبلغ عدد كل مجموعة  

 % من المجتمع االصلي. 30طالبا، أي ما يعادل  

 330  اختيار أدوات البحث: -  5 -خامسا

 
، بتصرف.  53..    49ي مصطفى، وآخرون، أساليب البحث العلمي، ص  عليان، ربح  انظر:    330

البحوث،   إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج  محمود،  والذنيبات،  عمار  ،  145وبوحوش، 
و سابق، ص  بتصرف.  مرجع  هشام،  الدين، 79و    78حسان،  وشروخ، صالح  بتصرف.   ،

ف. و عطوي، جودت  بتصر  ، بتصرف.155..    149منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص  
، بتصرف. وغرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب  84..    74عزت، أساليب البحث العلمي، ص  

، بتصرف، نقال عن: حمادي، 32..    22البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،  ص 
 . ، بتصرف 63..  51ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص 
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كما    التي وضعها  الفروض  التي سيستخدمها الختبار  األدوات  الباحث  يقرر 

 :يلي

 استبيان يوزع على الطلبة.  - 1

 إجراء مقابالت مع عدد من األساتذة. - 2

 ويحاول الباحث تقنين األدوات التي سيستخدمها ويحسب صدقها وثباتها.

 جمع المعلومات والبيانات:  -  6 -سادسا

بتوزيع االستبيانات وإجراء المقابالت على العينة التي اختارها  يقوم الباحث  

 طالبا(.  90)

 تصنيف المعلومات وجمعها:  - 7 -سابعا

يصنف المعلومات التي جمعها وينظمها ويحدد النتائج التي تساعده على الحكم 

 على الفروض التي وضعها. 

 وصف النتائج وتفسيرها:    - 8 -ثامنا 

النتائج ويف الباحث  التوصيات  يصف  أسبابها ويقدم عددا من  سرها ويوضح 

 .331لتحسين الواقع الحالي  

 تصميم البحث:   -اسعات
 ويشمل تصميم البحث العناصر األساسية اآلتية:   
 منهج البحث.   - 1
 مجتمع البحث والعينة.   - 2
 اختيار وسيلة جمع البيانات.   - 3
 حدود البحث.  - 4

 منهج البحث:  – 1 -تاسعا
يحدد الباحث منهج البحث المختار، أو المناهج المعتمدة فيه، مع اإلشارة  

أو   المسحي  الوصفي  المنهج  على  سيعتمد  هذا  بحثنا  إن  كقوله  وتعريفها،  إليها 
التاريخي التوثيقي أو على المنهج التجريبي أو المقارن أو التطوري أو النمائي أو  

 332.. وهكذا..  دراسة المضمون والمحتوى أو المنهج اإلحصائي
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 333  مجتمع البحث والعينة: – 2 -تاسعا

 العينات  - 1 – 2 -تاسعا
لكي نعـرف معنى عينة البحـث يجب أن نعـرف معنـى مجتمع البحث. فمجتمع  
هي   البحث:  وعينة  الباحث.  يدرسها  التي  المشكلة  مفردات  جميع  يعني  البحث: 

األفراد أم يختار عينة منهم  اإلجابة على تساؤل الباحث: هل سيطبق دراسته على كل  
 فقط؟

 أسباب اختيار العينة:  - 2 – 2 -تاسعا
المال(. ألنه قد يصعب تغطية مجتمع    – الجهد    -االقتصاد في مثلث التكلفة )الوقت   -أ

 البحث في بعض الحاالت.
إذا العينة تمثل المجتمع األصلي وتحقق  ف  العينة المختارة تحقق أهداف البحث.   -ب

 ي بالتالي جزء من المجتمع المدروس.أغراض البحث فه
 أساليب وأنواع العينات:  - 3 -تاسعا

 أسلوب العينة العشوائية:  - 1 – 3 -تاسعا
يقوم الباحث باستخدام هذا األسلوب عندما يكون جميع أفراد المجتمع األصلي 
معروفين. ويتم االختيار العشوائي وفق شرط محدد ال وفق الصدفة، وهو: أن يتوفر 

ل فرد من أفراد المجتمع األصلي الفرصة المتكافئة لكي يتم اختياره للعينة  لدى ك
 دون أي تميز أو تدخل من قبل الباحث. 

 334  أنواع أساليب العينة العشوائية: - 2 – 3 -تاسعا
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 العينة العشوائية البسيطة:  -أ  - 2 - 3
 يتم اختيار العينة العشوائية البسيطة عند توفر شرطين:

 أن يكون جميع أفراد المجتمع األصلي معروفين.  - 1
 أن يكون هناك تجانس بين هؤالء األفراد.  - 2

 طريقة االختيار:  -ب  – 2 – 3
 يتم اختيار العينة العشوائية البسيطة عند توفر شرطين:

 القرعة ) ترقيم أفراد المجتمع ثم سحب عينة (.   - 1
 الباحث.االختيار العشوائي بأي طريقة يراها  - 2

 العينة الطبقية:  -أ – 3 – 3
 يتم االختيار وفقاً للشروط التالية: 

 أن يكون جميع أفراد المجتمع معروفين.  - 1
 أن يكون مجتمع البحث متباين.   - 2
البحث من عدة طبقات متباينة )غير متساوية(. مثل    -  3 أن يتكون مجتمع 

 ستويات الجامعة(. أعداد الطالب في كل مستوى من م –)قطاعات الصناعة 
 طريقة االختيار:  -ب  – 3 – 3

 فئات مثالً ( .   10تحديد عدد الفئات )  - 1
 عدد كل فئة ) العدد ( .   - 2
 اختيار عينة من كل فئة ) قد تكون وفقاً لشروط معينة (.  - 3

 العينة المنتظمة:  -ج  – 3 – 3
  : لطريقة منتظمة، مثالً  وفقاً  العينة  أفراد  اختيار  البحث  يتم  إذا كان مجتمع 

 موجوداً في سجل مرقم فيتم االختيار وفقاً لآلتي:
وفقاً للعدد  18، 12، 6، 1اختيار أرقام العينة بشكل منتظم: مثل األرقام  - 1

 المطلوب. 
 (. 30( على عدد العينة المطلوب مثالً ) 300تقسيم مجتمع العينة مثالً ) - 2

 : أسلوب العينة غير العشوائية-د  – 3 – 3
يتم اختيار هذا األسلوب إذا كان أفراد المجتمع يصعب تحديده )غير معروفين(  

 مثل: المتهربين من الضرائب، المنحرفين، المدمنين. 
 هـ أنواع أساليب العينة غير العشوائية:  – 3 – 3

 عينة الصدفة:  - 1
مواقف   –اختيار عدد من األفراد الذين يقابلهم بالصدفة ) مثالً: في السوق  

 سيارات، الخ (. ال
 العينة الحصصية:  - 2

يتم تقسيم  مجتمع الدراسة  إلى فئات ثم يتم اختيار عدداً من كل فئة بحيث  
 يتناسب مع حجم العينة. 
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 العينة الفرضية أو القصدية.  - 3
هنا الباحث يحدد حاجته إلى معلومات معينة وهذه المعلومات تكون موجودة 

 لدى أشخاص معينين. 
وي يحدد  العينات  وهكذا  اختيار  والدراسة عبر  التجريب  أسلوب  الباحث  ختار 

 المدروسة وفق الضوابط السابقة الذكر. 

 335 اختيار وسيلة جمع البيانات: -المطلب الثاني - 2

 لجمع البيانات أساليب متعددة، منها: 

 المصادر األولية:  -الفرع األول – 1

 المصادر األولية:  -أوال 
 ء(:  االستبيان )االستقصا – 1 

البحث وهو عبارة عن  المتعلقة بموضوع  البيانات  أداة لجمع  االستبيان هو 
استمارة تحوي مجموعة من األسئلة يوجهها الباحث إلى األفراد المعنيين في البحث 
)عينة البحث(. )يتم اإلجابة تحريرياً(. ويعتبر االستبيان من أكثر األدوات استخداماً  

 في مجاالت العلوم اإلنسانية. 
 336  أنواع االستبيان:  - 2 

 االستبيانات أنواع كثيرة، أشهرها: 
 االستبيان المغلق:   -أ  – 2 

من   المناسبة  اإلجابة  اختيار  العينة  أفراد  من  يطلب  الذي  االستبيان  وهو 
مجموعة من اإلجابات، وهو االكثر استخداماً.  مثالً:  )نعم، ال(،  أو عدة إجابات أي  

 اختيار بديل من عدة بدائل مثالً )مناسب، مقبول، غير مناسب(.  
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 مزايا االستبيان المغلق:  - ب – 2 
 جابات وجدولتها. سهولة تصنيف اإل  - 1
يحفز المستجيب على تعبئة االستمارة نظراً لسهولة اإلجابة وعدم احتياجه    -  2

 إلى وقت طويل لتعبئتها ) جهد وتفكير (. 
 يقلل من الوقوع في الخطأ عند تفسير المعلومات.  - 3

 االستبيان المفتوح:   -ج  – 2 
ر عن آرائهم فيما يخص  وهو االستبيان الذي يترك الحرية ألفراد العينة للتعبي

 موضوع البحث. وثمة جملة من المالحظات توجه لالستبيان المفتوح هي:  
 قد يغفل بعض من المستجيبين عن ذكر بعض الحقائق في إجابتهم. - 1 -أ
إلى مجموعات  محددة قبل    -  2  –أ   الحصول على معلومات قد يصعب تصنيفها 

 جمعها.  
 في تصنيف اإلجابات وجدولتها.  وجود صعوبة بالنسبة للباحث - 3 –أ 
 337االستبيان المختلط ) المغلق + المفتوح (:   - 1 – 3 
المغلق   )االستبيان  السابقين  النوعين  يشمل  الذي  االستبيان  وهو 

تالفي  مزياه  ومن   .) استخداماً   ( شيوعاً  األنواع  أكثر  وهو  المفتوح(  واالستبيان 
 عيوب االستبيان المغلق والمفتوح. 

 شروط االستبيان الجيد:  - 2 – 3
 أن ال يكون االستبيان طويالً.  - 1
عدم وجود أسئلة تحتاج إلى تفكير دقيق أو اختبار للمعلومات )الن هذا    -  2

 يمثل تحدي للمفحوصين(.
 شخصية.  –ألفاظ    – تجنب األسئلة المحرجة، مثل إجراء عمليات حسابية    -  3
إجابتها من خالل السجالت )المصادر عدم وجود أسئلة يمكن الحصول على    -  4

 الثانوية(. 
 أن يتم مراعاة عامل التشويق في األسئلة.  - 5
 ارتباط كل سؤال في االستبيان بمشكلة البحث و أهداف البحث.  - 6
 أن تصاغ أسئلة االستبيان بعبارات واضحة وبسيطة ودقيقة.  - 7
 . استخدام العبارات القصيرة في األسئلة بقدر اإلمكان - 8
المستوى التعليمي    –وضع األسئلة الحساسة في نهاية االستبيان ) الدخل    -  9

 العمر .. الخ (.  –
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األسئلة  -10 تجنب   ( فقط  واحدة  فكرة  على  الواحد  السؤال  يحتوي  أن 
 المزدوجة(. 
 وجود تعليمات خاصة بكل سؤال وتوضيح محتوى السؤال.  -11
 الطباعة لتأكد من عدم وجود أخطاء. مراجعة قائمة االستبيان بعد  -12
عرض قائمة االستبيان على أشخاص لهم خبرة بموضوع البحث للتأكد    -13

من مالئمة االستبيان لعينة أفراد البحث ووضوح األسئلة. وهذا يسمى "مصداقية  
 . Content Validityقائمة االستبيان" 

والمستفيد     وضع خطاب مع قائمة االستبيان لتوضيح هدف الدراسـة     -14
( لهم Cover Letterمنها  الشكر  وتقديم  التجاوب  على  العينـة  أفراد  وحـث   )
 مقدماً. 

بعد الحصول على قائمة االستبيان معبئة من قبل عينة البحث يتم اجراء اختبار 
.   من أشهر هذه االختبارات:  Reliabilityعليها للتأكد من " ثبات أداة الدراسة"  

 .Cornback  alpha"   اختبار "كرونباك الفا
 توزيع االستبيان:  - 3 – 3

 عن طريق البريد. - 1
 زيارات شخصية ) أعلى عائد في البيانات المسترجعة (.  - 2
 عن طريق االنترنت. - 3

 عيوب االستبيان:  – 4 – 3
بتسرع   -  1 اإلجابة  فيتم  العينة  أفراد  لدى بعض  الجدية  توفر مستوى  عدم 

 وعدم االهتمام. 
 يتم تقديم معلومات غير دقيقة أو صحيحة.قد  - 2
عادة    -  3 المرجعة(  االستبيان  )قوائم  االستجابة   معدل    - %  20انخفاض 

 %  وخاصة إذا كانت عن طريق البريد.25
وفي حال تعثر االستبيانات بأنواعها هنا نلجأ للمقابلة لجدوها في نتائج البحث،  

 فما المقابلة؟ 
 338المقابلة:   -ثانيا   

رة عن مجموعة من األسئلة أو البنود التي يقوم الباحث بإعدادها هي عبا 
مسبقاً ثم بتوجيه هذه األسئلة إلى الشخص موضوع البحث ومن ثم يسجل اإلجابات.  
وتعتبر المقابلة استبياناً شفوياً. وقد يتساءل متسائل عن لجوئنا للمقابلة؟ وذلك عائد  
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 لألسباب اآلتية: 
 احتياجات البحث.  نلجأ للمقابلة على حسب – 1
 لدراسة انفعاالت المفحوصين. - 2
 إقامة عالقات ودية معهم للحصول على معلومات دقيقة ومتكاملة.  - 3
مع    -  4 )مثالً  الدولـة  في  عالية  مناصب  ذات  شخصيات  مع  مقابلة  إجراء 

 الوزراء أو الوكالء لمعرفة سياسات القطاع(. 
 المقابلة، وهي أنواع منها: وهنا وجب على الباحثين التدريب على إجراء 

 أنواع المقابلة وفقاً لهدفها )غرضها(:  - 2
(: لغرض جمـع المعلومـات )مثالً استطالع Surveyمقابلـة مسحية )  -  1  -  2

 رأي المستهلكين(. 
(: لتشخيص المشكلة ولغرض Diagnosticمقابلة تشخيصية )   -  2  -  2

الحالية   وأبعادها  حدوثها  وأسباب  تذمر  تفهمها،  أسباب  )دراسة  ومدى خطورتها 
 المستخدمين لنظام معين ( . 

(: لغرض فهم المستجيب لنفسه  Therapeuticالمقابلة العالجية )   -   3  -  2
 بشكل أفضل وتهدف إلى القضاء على أسباب المشكلة )تقديم العون(. 

 339  أنواع المقابلة وفقاً لنوع األسئلة: - 3
 المقابلة المقفلة.   - 1
 بلة المفتوحة.  المقا - 2
 المقابلة المختلطة.  - 3

 مزايا المقابلة وعيوبها:  - 4
إعطاء    -  1 في  تعاونه  ومدى  المستجيب  رغبة  على  المقابلة  نجاح  يتوقف 

 المعلومات. 
 تأثرها بالحاالت النفسية للمستجيب والباحث. - 2
تميز المستجيب لنفسه وحرصه على الظهور، الحل هو أن يقوم الباحث    -  3

 باإلشارة إلى رغبته في التأكد من ذلك من خالل المصادر.
 المالحظة:  -الفرع الثاني - 2
على   التركيز  في  والبصر  السمع  حواس  على  يعتمد  سلوك  المالحظة 

الظواهر أو األحداث المختلفة بهدف تفسيرها ومعرفة أسبابها وكيفية الوصول إلى 
 القوانين التي تحكمها. 
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 ة وفقاً لدرجة الضبط ) أو الدقة ( إلى قسمين: أنواع المالحظ -أوال 
 مالحظة بسيطة:   - 1

وهي عبارة عن مشاهدة أو استماع الباحث إلى األحداث   والظواهر كما تحدث 
 تلقائياً. )هدفها جمع معلومات أولية (. 

 مالحظة منظمة:   - 2 
خدام تقوم على التخطيط المسبق للمشاهدة ويتم تحديد وقتها ومكانها ويتم است 

 أجهزة التصوير والتسجيل ) وهدفها هو الحصول على معلومات دقيقة (.
 340  أنواع المالحظة وفقاً لدور الباحث: -ثانيا  
 مالحظة غير مشاركة:   - 1

ومن   الحدث  أو  للظاهرة  بالنسبة  المشاهد  أو  المتفرج  موقع  المالحظ  يقف 
 أصعب المأخذ عليها صعوبة تفهم الباحث لحقيقة الموقف.

 المالحظة المشاركة:  - 2
 يقوم الباحث بمشاركة عينة البحث في كافة نشاطاتهم ومشاعرهم. 

 عيوب المالحظة:  -ثالثا  
 احتمال التحيز في البيانات المجمعة.  - 1
 النظر إلى الباحث على أنه دخيل أو جاسوس على الجماعة.  - 2
 صعوبة التطبيق لما تحتاج من مهارة. - 3

 الموضوع المرتبطة بطبيعة البحث. عوامل اختيار 

من بين العوامل المؤثرة على اختيار الموضوع والمرتبطة بطبيعة البحث نجد   -رابعا
 ما يلي: 
( المدة المحددة إلنجاز البحوث العلمية وهي المدة الضرورية إلنجاز البحث  1

ث  والمحددة من قبل الجهات الوصية على الدراسات المتخصصة، وعليه فعلى الباح 
أن يختار الموضوعات التي تتناسب والمدة الممنوحة له إلنجاز البحث. أو قد تسحب  

 منه الرخصة المحددة للتأهيل. 
يكون 2 أن  البحث  في  المطلوب  العلمي،  البحث  لموضوع  العلمية  القيمة    )

مبتكرا يمكن من الكشف عن حقائق جديدة أو على األقل يدعم المعلومات السابقة  
 نقاءا ووضوحا. بحيث تصبح أكثر

درجة 3 تكون  أن  إما  وهي  بالبحث،  عليها  المتحصل  العلمية  الدرجة   )
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اختيار  إلى  بالباحث  يدفع  مما  مهنية،  ترقية  أجل  من  أو  الدكتوراه  أو  الماجستير 
 موضوع دون غيره بما يتناسب والدرجة التي يصبوا الوصول إليها. 

ار موضوع البحث بحيث  ( مراجع البحث ومصادره تعتبر عامال هاما في اختي4
بالمعلومات. وبالمقابل   ثريا وغنيا  البحث  المراجع كلما كان  تعددت وتنوعت  كلما 
كلما كانت المراجع قليلة كلما كان البحث غير موثوق في نتائجه، ويقلل من قيمته  

 .341العلمية  
 حدود البحث:  -خامسا 

والبيانات،    والمعارف  المعلومات  كامل  جمع  للباحث  يتسنى  أن  وبعد 
القضايا   من  الكثير  أن  البحث  عملية  خالل  سيكتشف  وتحليالته  بحثه  ويجري 
والجهد  واإلمكان  والمكان  الزمان  بعامل  لتقيده  تناولها  يستطع  لم  والموضوعات 

عنها، ويوصي  والموضوع والحيز البحثي والهدف والمسار الهدفي للبحث، فيكشف  
الباحثين من بعده بضرورة العناية بها، ويكفيه أن يكتب فقرة صغيرة تحت عنوان  
اقتراحات أو حدود البحث، يشرح فيها ويشير فيها أيضا إلى تلك القضايا التي لم  

ويجب أن تكون اإلشارة إلى حدود البحث في مقدمة البحث، تحمل    يتمكن من بحثها.
آخر البحث وبعد الخاتمة والنتائج والتوصيات تجيء  عنوان )حدود البحث(، وفي  

 .342االقتراحات 
 عرض النتائج ) تحليل البيانات وتفسيرها (.  -سادسا

وفي آخر العملية البحثية تجيء النتائج التي سبق أن تساءلنا عنها وبحثناها،  
وفي الختام تجيء عملية تقدم التوصيات، واالقتراحات، والتي يجب أن تكون بحدود 

 األسئلة المطروحة في اإلشكالية والفرضيات. 
وهكذا نخلص بعد طول بحث واستقصاء إلى معرفة طريقة إنجاز البحث العلمي  
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بدًء من الشعور بالمشكلة وتحديدها، ثم ضبط أبعادها وأهدافها،  وخطواته، بدًء من  
البحثية،   المشكلة  فيها، وصياغة فرضيات  السابقة  الدراسات  استطالع  فضال عن 

البيانات وتصنيفها  وت البيانات والمعلومات، ثم تجهيز  البحث، وجمع  صميم هيكلة 
وتحليلها واختبار الفرضيات الموصلة للنتائج، ثم كتابة البحث واإلجابة على األسئلة  

الدراسة   من  المنشودة  واألهداف  اإلجابات  وتحقيق  بنتائجه  المطروحة  وانتهاء 
البح ومناهجه  منهجه  عن  فضال  عينات  وتوصياته.  من  وأدواته  المناسبة  ثية 

الطلبة   لحاجة  نظرا  المقال  فن  تبيان  إلى  لننتقل  ونحوها،  ومقابلة..  ومالحظة 
 والباحثين الماسة إليه. 

 لمحة تاريخية عن المقال وتعريفه وفنياته:  - المطلب الثالث – 3
أدب المقالة فن أدبي قديم عرفه اليونان والرومان وكتبوا به منذ عهد أرسطو.. 
وهو في تاريخ آداب اللغة العربية، نشأ مع أدب الفصول، ثم امتزج بفن المقامة،  
وهي: مقالة قصصية يغلب عليها تجويد اإلنشاء والبيان وكثرة المحسنات البديعية  

 كالسجع والجناس والطباق.  
أسب نهضتهم والعرب  إبان  األوربيون  عرفه  فقد  غيرهم،  من  المقال  لفن  ق 

يعتذر ويسمي كتاباته  1571الحديثة مع )مونتاني ( في فرنسا سنة   الذي كان  م 
ومقاالته بأنها محاوالت وخواطر شخصية، ثم ظهر بعد سنوات في كتابات )فرنسيس  

هو الذي بيكون ( وهو المشهور عنه السرقة من آداب وفنون ومعارف العرب، و
نحا منحى العرب في كتابة المقال وجردها من الذاتية واكتفى بالموضوع المعالج،  
وكتب الفقه واألصول تعنون مباحثها بعنوان )مقال(. ثم اشتهرت المقالة كفن أدبي  
إنجليزي مع سبق العرب والفرنسيين فيه، ولكن اإلنجليز سرقوا الكثير من العرب  

األو كغيرهم  ألنفسهم  والهند  ونسبوه  أمريكا  اكتشاف  ألنفسهم  نسبوا  الذين  ربيين 
 وطريق رأس الرجاء الصالح... 

الورقية  الصحافة  اكتشاف  بعد  وازدهرت  المقال  فن  في  الكتابة  تناولت  ثم 
)المقدمة   رئيسة، وهي:  أقسام  ثالثة  إلى  تقسم  والمطبوعات، وصارت  والمجالت 

  .343  والموضوع والخاتمة(
( كلمة، وتختلف المقاالت  2000( وألفي )  1000)ويتراوح المقال بين ألف  

التي تنشر في الجرائد والصحف اليومية عن التي تُنشر في المجالت األسبوعية أو  
أو   طرقها  المراد  للفكرة  التمهيد  مقدمته  وتشمل  المحكمة،  الدوريات  أو  الشهرية 
المراد الموضوع  بسط  عملية  تتم  وفيه  وموضوعه،  المقال  طلب  ثم   معالجتها، 
َم وما ُعِرَض، وقد  معالجته بأدلته، ثم تجيء الخاتمة التي هي نتيجة منطقية لما قُد ِ
تكون الخاتمة نداء، أو دعوة، أو تنبيه، أو خالصة، أو تحذير.. ولمزيد من االطالع  

 .344والتوسع في فنيات الكتابة راجع الكثير من المصادر والمراجع 

 
)  انظر:   343 عباس محمود  والتوزيع،  1964-1889العقاد،  للنشر  اليقين  دار  يسألونك،  م(، 

 بتصرف.   ،7..   5م، ص 2016هـ 1427المنصورة، الطبعة األولى،  
البكور، حسن فالح، وآخرون، فن الكتابة وأكال التعبير، دار جرير للنشر والتوزيع،    انظر:  344

 م. 2010هـ 1431األردن، الطبعة األولى، 
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 المبحث الثالث  
 الفنيهة للبحث العلمي الجوانب 

المطالب   العلمي وفق  البحث  الفنية إلخراج  الجوانب  المبحث  في هذا  نعالج 

 الثالثة اآلتية: 

 االقتباس والتوثيق والحاشية. -المطلب األول – 1

 مخطط البحث. -المطلب الثاني  – 2

 إخراج البحث. - المطلب الثالث – 3

 وعالمات االقتباس.عالمات الترقيم  -ـ المطلب الرابع  4
 كيفية كتابة تقرير البحث.                         - المطلب الخامس – 5

يقول الباحث ينال حمادي في كتابه مناهج وأساليب البحث العلمي عن الجوانب  

الفنية للبحث العلمي: )).. إنه المهارة في إجراء البحوث العلميهة في ضوء الخطوات  

جانب   السابقة  وتلك  والمراحل  الصحيح،  بالشكل  البحث  كتابة  على  القدرةُ  زه  تعز ِ

القدرة صفةٌ أساسيهة في الباحث الجي ِد، وليتمه تحقيق أقصى فائدة من البحث فإنه على 

الباحث أن يراعي األصوَل الفنيهة الحديثة في ترتيب وإخراج محتوياته، وفي توثيق  

ال يكفي جمع البيانات وتحليلها    مصادره ومراجعه، وفي أسلوب كتابته وعرضه؛ إذْ 

تحليالً دقيقاً لتظهَر وتعمه الفائدةُ من البحث، فجوانبه الفنيهة من األمور التي تسهم  

في زيادة تفهُّم القارئ له واإلفادة منه؛ لذلك جاء استكمال هذا البحث تحت عنوان  

ِ، جو ة في إعداد البحث العلمي  انب تنتظمه من  هذه الفقرة لإلشارة إلى جوانب مهمه

له إلى آخره، وهي وإن لم تكن من خطواته ومراحله وإنهما هي جوانب فنيهة ذات   أوه

 ، ومنها اآلتـي: 345  طبيعة علميهة، أو هي مهارات بحثيهة ضروريهة والزمة للباحث، ((

 االقتباس والتوثيق والحاشية:  -المطلب األول – 1 

الت  البحث يجب  مكن منها لضرورتها في جودة  وهي جوانب فنية مهمة في 

 البحث. 

 االقتباس:  -أوال
يستعين الباحُث في كثيرٍّ من األحيان بآراء وأفكار باحثين وكتهاب وغيرهم،  

ة التي يجب على الباحث أن   ى هذه العمليهة باالقتباس، وهي من األمور المهمه وتسمه

رته ومناسبته وأهميهته  يوليها اهتمامه وعنايته الكاملة من حيث دقهة االقتباس وضرو

ثانوي اً، واالقتباس يكون   أم مصدراً  أصلي اً  وأهميهة مصدره من حيث كونه مصدراً 
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فيها  ورد  التي  والكيفيهة  بالشكل  تماماً  مكتوباً  اً  نص  الباحث  بنقل  مباشراً  صريحاً 

ى هذا النوع من االقتباس تضميناً، ويكون االقتباُس غير مباشرٍّ حيث يستعين   ويسمه

الباحُث بفكرة معيهنة أو ببعض فقرات لباحث أو كاتب آخر ويصوغها بأسلوبه وفي  

يتجنهَب   أن  الباحث  على  الحالتين  كلتا  وفي  استيعاباً،  االقتباس  ى  يسمه الحالة  هذه 

تشويهَ المعنى الذي قصده الباحُث السابق، ليحق َِق مظهراً من مظاهر األمانة العلميهة  

 . 346ة األفكار واآلراء واألقوال بالمحافظة على ملكيه 

 دواعي االقتباس:  -ثانيا  

لالقتباس دواعٍّ تدفع الباحَث إلى االستعانة بآراءٍّ وأفكارٍّ ومعلوماتٍّ من مصادر 

 347أوليهة، بل ومن مصادر ثانويهة أحياناً، وأهمه تلك الدواعي ما يأتي:  

 ( إذا كان لتأييد موقف الباحث من قضيهةٍّ ما. 1

 ( إذا كان لتفنيد رأيٍّ معارض. 2

النص ِ  3 كلماُت  كانت  إذا  نحوٍّ (  على  الباحُث  يطرحه  معنى  د  تجس ِ المقتبس 

 أفضل.

 ( إذا احتوى النصُّ المقتبُس على مصطلحاتٍّ يصعُب إيجاد بديلٍّ لها. 4

ها. 5  ( إذا كانت المسألةُ تتعلهق بنقِد أفكارٍّ لمؤل ِفٍّ معيهن فيجُب تقديم أفكاره بنص ِ

 قيهة. ( إذا كان االقتباُس ضرورةً لبناء نسقٍّ من البراهين المنط6

ة:  -ثالثا    إرشادات وقواعد عامه

حيث تخضع عمليهة االقتباس إلى عدهة مبادئ أكاديميهة متعارف عليها فإنه هناك  

ة في االقتباس يأخذ بها الباحثون، أبرزها اآلتـي:   إرشاداتٍّ وقواعَد عامه

  ( الدقهة في اختيار المصادر المقتبِس منها؛ وذلك بأن تكون مصادر أوليهة 1

ن يعتمد عليهم ويوثق بهم.  في الموضوع جهد الطاقة، وأن يكوَن مؤل ِفوها ممه

الباحث في ذلك 2 المقتبُس كما هو، ويراعي  النصُّ  فيُْنقَل  النقل  الدقهة في   )

 قواعد التصحيح أو اإلضافة وتلخيص األفكار أو الحذف من النص ِ المقتبس.

يكتبه قبل النص ِ المقتبِس وما  ( حسن االنسجام بين ما يقتبس الباحُث وما  3
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 يكتبه بعده. 

( عدم اإلكثار من االقتباس، فكثرة ذلك ووجوده في غير موضعه يدلُّ على 4

عدم ثقة الباحث بأفكاره وآرائه، فعلى الباحث أاله يقتبس إاله لهدف واضح، وأن يحل َِل  

ن فك رةً غير دقيقة أو اقتباساته بشكل يخدم سياق بحثه، وأن ينقَدها إذا كانت تتضمه

 .  348مباينة للحقيقة  

( وضع االقتباس الذي طوله ستة أسطر فأقل  في متن البحث بين عالمتي  5

الهوامش   بتوسيع  البحث  متن  عن  وتمييزه  فصله  فيجب  زاد  إذا  ا  أمه االقتباس، 

المحاذية له يميناً ويساراً وبفصله عن النص ِ قبله وبعده بمسافة أكثر ات ِساعاً مما  

بين أسطر البحث، أو بكتابة النص ِ المقتبس بـبنطٍّ أصغر من بنط كتابة البحث،    هو

 أو بذلك كل ِه. 

ة الواحدة يجب أاله يزيد عن نصف صفحة.6  ( طول االقتباس المباشر في المره

( اقتباس الباحث المباشر ال يجوز أن يكوَن حرفي اً إذا زاد عن صفحة واحدة، 7

الم صياغة  إعادة  عليه  مصدر بل  إلى  يشيَر  وأن   ، الخاص  بأسلوبه  المقتبسة  ادة 

 االقتباس.

( حذُف الباحث لبعض العبارات في حالة اقتباسه المباشر تلزمه بأنه يضع 8 

 مكان المحذوف ثالث نقاط، وإن كان المحذوف فقرةً كاملةً يضع مكانها سطراً منقهطاً.

أو كلمات يلزمه ذلك أن ( تصحيُح الباحث لما يقتبسه أو إضافته عليه كلمة 9

يضَع تصحيحاتِه أو إضافاته بين معقوفتين هكذا: ]....[، هذا في حالة كون التصحيح  

أو اإلضافة ال يزيد عن سطرٍّ واحد فإن زاد وضع في الحاشية مع اإلشارة إلى ما تمه  

 وإلى مصدر االقتباس.

المحادثات    ( استئذان الباحث صاحَب النص ِ المقتبس في حالة االقتباس من10

 العلميهة الشفويهة ومن المحاضرات ما دام أنهه لم ينشر ذلك.

( التأكد من أنه الرأي أو االجتهاد المقتبس لمؤل ِفٍّ ما لم يَْعُدل عنه صاحبُه 11

 .  349في منشورٍّ آخر 
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  350  التوثيق: -رابعا
ة  يخطئ من يظنُّ أنه بإمكانه القيام بتوثيق المصادر بطرق   عشوائيهة؛ ألنه ثمه

طرقاُ علميهة وقواعد خاصهة ال بده من مراعاتها عند توثيق المصادر في داخل البحث 

وفي قائمة إعداد المصادر في نهايته، والمقصود هنا بتوثيق المصادر هو تدويُن  

التي   المعرفة  أوعية  من  وغيرها  والتقارير  الكتب  عن  الببليوغرافيهة  المعلومات 

إلى   استفاد )البديهيهات( ال حاجة  ة  للعامه المعروفة  الحقائق  أنه  الباحث، علماً  منها 

ثالثة   إلى  خدماتها  نطاَق  عنيزة  محافظة  في  التعليم  إدارةُ  قسهمت  مثل:  توثيقها، 

ِ، وقطاع البدائع، فمثل هذه   قطاعاتٍّ تعليميهة، هي: قطاع عنيزة، والقطاع الجنوبي 

ها من مصدرٍّ ما فليست بحاجة إلى توثيقها، كما ينبغي عدم  المعلومة ولو أُِخذَْت بنص ِ 

 اإلحالة على مخطوطات تمهت طباعتها؛ ألنه المطبوعات أيسر تناوالً. 

ِ للنصوص   ومن المتعارف عليه أنه هناك عدهة طرق ومدارس للتوثيق العلمي 

في الواقع  المقتبسة مباشرة أو ضمناً، ولكل ٍّ منها مزاياها وعيوبها، وليست هناك  

ةَ طريقة تناسبه بشرط أن   ة تضبط العمليهة؛ إْذ يمكن للباحث أن يختاَر أيـه قاعدة عامه

يسيَر عليها في بحثه كل ِه، وأاله يحيد عنها ليتحقهَق التوحيُد في طريقة التوثيق، ومن  

ِ للنصوص المقتبسة ما يأتـي:  طرق التوثيق العلمي 

ي هامش كل ِ صفحه يرد فيها اقتباٌس، وذلك  ( اإلشارة إلى مصدر االقتباس ف1

بترقيم النصوص المقتبسة مباشرة أو ضمناً بأرقام متتابعة في كل ِ صفحة على حدة 

تلي النصوص المقتبسة، وترقهم مصادر النصوص المقتبسة في هامش الصفحة بذكر 

ات التالية ة، وفي المره يكتفى بعبارة    جميع المعلومات الببليوغرافيهة عنها ألول ِ مره

االقتباُس   إذا كان  السابق  المصدر  بعبارة  أو  إذا فصل بمصدر آخر،  مصدر سابق 

 الثاني من نفس المصدر السابق. 

( اإلشارة إلى مصادر االقتباس في نهاية كل ِ فصلٍّ من فصول الدراسة بترقيم 2

النصوص المقتبسة في جميع الفصل بأرقام متتابعة تلي النصوص مباشرة وتعطى 

المعلومات  ن جميع  بذكر  الفصل   نهاية  في  التوثيق  صفحة  في  األرقام  فس 

وفي  ة،  مره ألول ِ  وذلك  الدراسة  مصادر  قائمة  في  عنها  تورد  التي  الببليوغرافيهة 

ات التالية يكتفى بعبارة مصدر سابق إذا فصل بمصدر آخر، أو بعبارة المصدر   المره

 لمصدر السابق. السابق إذا كان االقتباُس الثاني من نفس ا

بذكر 3 الدراسة مباشرة  أو  البحث  االقتباس في متن  إلى مصادر  ( اإلشارة 

اللقب وتاريخ النشر وصفحة أو صفحات النص ِ المقتبس بين قوسين مفصوالً اللقب  

عن تاريخ النشر بفاصلة وتاريخ النشر عن صفحة النص ِ المقتبس بفاصلة أيضاً  
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ويرى البحث،  هذا  في  متهبع  هو  الطريقة    كما  هذه  أنه  بذكر   -الباحث  اكتفى  لذا 

 أسهل وأسلس وأكثر دقهة لما يأتـي:  - تفصيالتها دون غيرها  

السابقتين إلرجاء تسجيلها    -1 الطريقتين  المصادُر في  أحياناً  قد تختلط  أنهه 

الطريقة   هذه  في  بينما  الفصل،  ينتهي  حتى  أو  نهايتها،  الصفحة من  تقترَب  حتى 

 لمصادر مباشرة بعد النصوص المقتبسة. يسجل الباحُث ا 

أنهه قد تأتي النصوص المقتبسة في نهاية الصفحة فال يتهسع الهامش لكتابة    -2

أو   إلى مصدره سطراً  تأخذ اإلشارة  األولى؛ ألنه كله نص ِ  الطريقة  مصادرها وفق 

 من سطر.أكثر، في حين أنهه في هذه الطريقة قد ال تأخذ اإلشارةُ إلى المصدر جزءاً  

أو   -3 إضافاٌت  تطرأ  ثمه  ومن   ،ِ اآللي  بالحاسب  البحث  كتابة  حالة  في  أنهه 

اختصاراٌت فيما بعد، وإذا أضيف نصٌّ جديٌد أو استغني عن نص ٍّ سبقت اإلشارة إليه  

 فإنه ذلك يربك ترقيمها، ويكون التعديل شاق اً وبخاصهة في الطريقة الثانية.

ي الطريقتين السابقتين يتطلهب ذلك عدداً كبيراً من  أنهه في حالة التوثيق ف  -4

ا يزيد في حجم البحث، وبخاصهة في الطريقة األولى.   األسطر ممه

أنهه تختلط في الطريقتين األولى والثانية المصادُر بالحواشي اإليضاحيهة   -5

 التي يرى الباحث إبعادها عن متن البحث. 

كت   -6 إلى  الدراسة  مصادر  تصنيف  فتقارير أنه  علميهة  فرسائل  فدوريهات  ب 

البحث عن   حالة  في  ذلك معها  يتعارض  بل  الطريقة،  في هذه  ُمْلِزم  حكوميهة غير 

البيانات البيبلوغرافيهة  في قائمة المصادر لمصدرٍّ ما ورد ذكره في المتن؛ إْذ يَْلَزُم 

ر في كل ِ   مجموعة على  في حالة تصنيف مصادر البحث في مجموعاتٍّ البحُث المتكر ِ

 .351حدة؛ فليس هناك ما يشير في داخل المتن إلى تلك المجموعات  

 مبادئ وقواعد التوثيق:  - 5

ِ للنصوص المقتبسة في هذه الطريقة،    إنه أبرز مبادئ وقواعد التوثيق العلمي 

الدراسة مباشرة وفق نظام  أو  البحث  االقتباس في متن  إلى مصادر  باإلشارة  أي 

اريخ نشر المصدر، رقم صفحة النص ِ المقتبس( المبادئ والقواعد  )لقب المؤل ِف، ت

 اآلتية: 

 352  التوثيق في متن البحث:  -خامسا
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في حالة اقتباس نص ٍّ اقتباساً مباشراً فإنه مصدره يتلوه بعد وضع النص ِ    -1

باختالف   الريفيهة  المدارس  تخدمه  ما  معدهالت  "إنه  مثل:  تنصيص  عالمتي  بين 

 لسكهان ال تبي ِن مدى سهولة استخدام هذه الخدمات". مراحلها من ا

في حالة اقتباس الباحث لنصهين من مصدرين لباحث واحد منشورين في    -2

عام واحد فيُْسبَُق تاريخ النشر بحرف ) أ ( ألحد المصدرين وبحرف )ب( للمصدر  

ِ في قائمة المصادر أي أنه الحرف ل من   اآلخر ويكون ذلك وفق ترتيبها األبجدي  األوه

 عنوان المصدر مؤث ِر في ترتيبه. 

في حالة تعدُّد المؤل ِفين فيجب ذكر ألقاب المشاركين في التأليف إذا كانا    -3

ا إذا زادوا عن ذلك فيذكر لقب   اثنين مفصوالً كل ِ لقب عن اآلخر بفاصلة منقوطة، أمه

 أو وزمالؤه.المؤل ِف األول كما هو على غالف المصدر متبوعاً بكلمة وآخرون 

في حالة ورود لقب المؤل ِف في نص ِ البحث فيتلوه مباشرة تاريخ النشر   -4

بين قوسين وفي نهاية النص ِ يأتي رقم الصفحة بين قوسين بعد حرف الصاد، مثل:  

ويرى الواصل "إنه معدهالت ما تخدمه المدارس الريفيهة باختالف مراحلها من السكهان  

استخدام هذه الخدمات"، وفي حالة المصادر غير العربيهة فال ال تبي ِن مدى سهولة  

ثمه يليه اسم   ا سبق إاله بكتابة اسم المؤل ِف باألحرف العربيهة أوالً  يختلف األمر عمه

بلغته، مثل ويرى وتني   العلميه: "هو  Whitney  (1946)المؤل ِف  البحث  أنه   ،

وقواعد حقائق  اكتشاف  إلى  يهدف  دقيق  منها    استقصاٌء  التحقُّق  يمكن  ة  عامه

 . (p.18)( 18)ص  مستقبالً"،

وكانت    -5 أكثر  أو  في صفحتين  ورد  قد  المقتبس  النصُّ  كان  أن  حالة  في 

ع   الصفحات متتابعة فإنه توثيق صفحاته تأتي هكذا: مرونته وقابليهته للتعدُّد والتنوُّ

ا إن لم تكن صفحاته متتابعة أو كان   ع العلوم والمشكالت البحثيهة،  أمه ليتالءم وتنوُّ

توثي فإنه  متتابعاً،  عبدهللا،  بعضها  )فودة؛  هكذا:  يكون  صفحاته  ص  1991ق  م، 

 .353  (199، 37-35م، ص ص1991(، وهكذا: )فودة؛ عبدهللا،  199، 37ص

في حالة اقتباس الباحث آلراءٍّ أو أفكارٍّ من مصدرين وصياغتهما بأسلوبه    -6

هـ،  1404فإنه توثيق ذلك يكون بعد عرض تلك اآلراء أو األفكار هكذا: )الصنيع،  

)41ص ص 1989بدر،  (؛  ص  فاصلة 268- 267م،  المصدرين  بين  فيكون   ،)

 منقوطة، ويلزم أن يسبق المصدُر األقدم نشراً المصدَر األحدث في نشره.

 

و    267، وبدر، مرجع سابق، ص  41، والصنيع، مرجع سابق، ص  199و    37و    35ص  
 . ، بتصرف 137..   136نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص .  268

والواصل،   وانظر:المصادر والمراجع الواردة في هذه الفقرات بطريقة التوثيق الجديدة،    353
، وفودة عبد هللا، مرجع سابق،  53و    35، وفان دالين، مرجع سابق، ص  356هـ، ص  1420
و    267، وبدر، مرجع سابق، ص  41، والصنيع، مرجع سابق، ص  199و    37و    35ص  
 . ، بتصرف 137..   136نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص .  268
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في حالة أن يكون المصدر تراثيَاً فتنبغي اإلشارة إلى سنة وفاة المؤل ِف    -7

الطباعة، ويكون ذلك هكذا: )ابن خلدون، ت   لتاريخ   م،1990هـ، ط  808سابقة 

 (. 300ص

في حالة أن كان االقتباس من مرجع مقتبس من مصدر ولم يتمكهن الباحث    -8

من العودة إلى المصدر، فيُْسبُِق الباحُث اإلشارةَ إلى المرجع الذي أخذ منه الباحث  

ف   وعره مثل:  في:  ذكر  هما  مترادفتان  نقطتان  تليهما  دتين  مسوه بكلمتين   النصه 

لميه "بأنهه عمليهة منظهمة  لجمع البيانات أو المعلومات  ماكميالن وشوماخر البحث الع

 (. 16م، ص1992وتحليلها لغرضٍّ معيهن"، ذكر في: )عودة؛ ملكاوي، 

في حالة االقتباس من أحاديث شفويهة في مقابلة أو محاضرة أو من أحاديث    -9

ت   معه المقابلة أو  تلفزيونيهة أو إذاعيهة، فلتوثيق ذلك يكتب اسم الشخص الذي تمه

جرى منه الحديث أو المحاضرة وتاريخ ذلك في الهامش بعد عالمة نجمة أحالت  

بطبيعة   المعروف  غير  الشخُص  ُف  ويُعًره المقتبس،  النص ِ  بعد  مماثلة  نجمة  إليها 

 عمله، وال بده من اإلشارة إلى استئذانه بعبارة بإذنٍّ منه. 

 ع: للتوثيق في قائمة المصادر والمراج -سادسا

ا في قائمة المصادر والمراجع فإنهها ترد مكتوبة بفقرة معلهقة أي يتقدهم لقب   أمه

المؤل ِف عن السطر الذي يليه بمسافة، ويمكن أن يدرج الباحُث في قائمة المصادر 

كتابـاً لم يقتبس منه ولكنهه زاد بمعرفته، كما أنهه يمكن إهمال كتاب ما ورد عرضاً، 

 لتالي:وتكتب المصادر كا

 الكتب:   - 1

المؤل ِف   الكتب هي: لقب  المطلوبة في توثيق  البيبلوغرافيهة  البيانات  وتكون 

واسمه، وسنة النشر بين قوسين فإن لم تتوفهر كتب بدون تاريخ أو اختصارها إلى:  

ل إاله الطبعة الثانية   داً، ورقم الطبعة إن وجدت وال تسجه د ت، وعنوان الكتاب مسوه

ل  فما فوق و إهمال تسجيل رقم الطبعة يعني أنه الكتاب في طبعته األولى، ثمه يسجه

ل   اسم دار النشر أو الناشر وعدم تسجيل ذلك يعني أنه المؤل ِف هو الناشر، ثمه يسجه

مكان النشر، وتهمل ألقاب المؤل ِفين كالدكتور أو الشيخ أو غيرهما، ونموذج ذلك  

 مثل: 

هللا عبد  د؛  محمه حلمي  ) فودة،  صالح،  الرحمن  عبد  كتابة  1991  في  المرشد  م(، 

 األبحاث، الطبعة السادسة، دار الشروق، جدهة.

 الكتب التراثيهة:   - 2

في حالة كون الكتاب تراثي اً فيوثهق كغيره من الكتب المعاصرة أو الحديثة إاله 

؛ لكي ال يلتبس  أنهه ينبغي ذكر تاريخ وفاة المؤل ِف بعد ذكر اسمه سابقاً لتاريخ النشر
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ل ِف والمؤلهف، كما في المثال التالي:  ِ ف المؤ   على من ال يعر ِ

د، )ت   مة ابن خلدون،  1990هـ، ط  808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمه م(، مقد ِ

 دار الجيل بيروت. 

 الدوريهات:   - 3

المقالة    يُـْذَكُر لقب المؤل ِف متبوعاً باألسماء األولى، ثمه سنة النشر، ثمه عنوان

داً، ثمه رقم المجلهد أو السنة، ثمه رقم العدد، ثم أرقام   أو البحث، ثمه عنوان الدوريهة مسوه

 صفحات المقالة أو البحث، ثمه الناشر، ثمه مكان النشر، مثل: 

العزيز، ) التعليم كمعايير لضبط سلوكيهات  11990الغانم، عبد  م(، أخالقيهات مهنة 

ة دراسات الخليج والجزيرة العربيهة، السنة السادسة عشرة، المعل ِمين، مجله 

 ، جامعة الكويت، الكويت. 128-87م، ص ص1990، رمضان 62العدد 

 سالسل البحوث التي تصدرها الجمعيهات:   - 4

ى السلسلة ورقمها، مثل:  د مسمه  وتذكر كما هي في المثال اآلتي، وفيها يسوه

د محمـود، ) ـة لمراكز االستيطـان الريفيهة  م1988السرياني، محمه (، السمـات العـامه

في منطقة الباحة في المملكة العربيهة السعوديهة، سلسلة بحوث جغرافيهة رقم 

 (، الجمعيهة الجغرافيهة الكويتيهة، الكويت. 14)

رة:   - 5  الكتب المحره

الفصل، ثمه    يذكر لقب المؤل ِف، ثمه اسمه، ثمه سنة النشر بين قوسين، فعنوان

رين متبوعاً باسمه أو   ر أو ألقاب المحر ِ د، ثمه لقب المحر ِ يكتب ذكر في: بالخط ِ المسوه

داً ثمه   رين( ثمه عنوان الكتاب مسوه ر( أو )محر ِ بأسمائهم، ثمه تكتب بين قوسين )محر ِ

صل،  رقم المجلهد إن وجد، فرقم الطبعة إن كانت له أكثر من طبعة، فرقم صفحات الف

 ثمه الناشر، فمكان النشر، مثل: 

م(، نحو مزيد من االهتمام بالموارد البشريهة: قضايا أساسيهة  1993أبو زيد، أحمد، ) 

وات ِجاهات من حاالت واقعيهة، ذكر في: العبد، صالح )محرر(، التنمية الريفيهة:  

نهضة  ، مكتبة ال 113-99دراسات نظريهة وتطبيقيهة، المجلهد الثالث، ص ص  

 المصريهة، القاهرة. 

 الرسائل العلميهة غير المنشورة:   - 6

يذكر لقب المؤل ِف متبوعاً باألسماء األولى، ثمه سنة الحصول على الدرجة بين  

داً، ثمه تحدهد الرسالة )ماجستير / دكتوراه( ويشار   قوسين، ثمه عنوان الرسالة مسوه

 ة، فاسم المدينة موقع الجامعة، مثل: إلى أنهها غير منشورة، ثمه اسم الجامع
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 ( عبدهللا،  بن  عبدالرحمن  الريفيهة  1420الواصل،  الخدمات  استقطاب  مراكز  هـ(، 

ودورها في تنمية القرى في منطقة حائل: دراسة في جغرافيهة الريف، رسالة  

دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كليهة العلوم االجتماعيهة، جامعة اإلمام  

 د بن سعود اإلسالميهة، الرياض. محمه 

 الكتب المترجمة:   - 7

 تظهر تحت اسم المؤل ِف أو المؤل ِفين وليس تحت اسم المترجم، هكذا: 

م(، فنُّ إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعيهة، ترجمة  1996بارسونز، س ج، )

 أحمد النكالوي ومصري حنورة، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة. 

 التقارير الحكوميهة:   - 8

يذكر اسم مؤل ِفها أو تعدُّ اإلدارة الفرعيهة التي أصدرت التقرير هي المؤل ِف،  

ٍّ منهما تعدُّ الوزارة أو الجهة المصدرة هي المؤل ِف، يلي   وفي حالة عدم وجود أي 

إلى أنهه    ذلك سنة النشر بين قوسين، ثُمه عنوان التقرير، ثمه يحدهد نوُع التقرير ويشار

غير منشور في حالة كونه كذلك، يلي ذلك اسم الجهة المصدرة للتقرير، فالمدينة  

 التي تقع فيها الجهة المصدرة،  هكذا:

ة  1418مديريهة الزراعة والمياه بحائل، ) هـ(، تقرير شامل إلنجازات المديريهة العامه

الفترة من   هـ، مطبعة 1418-هـ1390للزراعة والمياه بمنطقة حائل خالل 

 المعرفة، حائل. 

ة، ) يات السكانيهة التي  1415مصلحة اإلحصاءات العامه هـ(، عدد السكان في المسمه

عن   سكهانها  عدُد  الماليهة    2.400يزيد  وزارة  منشورة،  غير  نشرة  نسمة، 

 واالقتصاد الوطني، الرياض. 

( ة،  العامه اإلحصاءات  لع1397مصلحة  للسكهان  العام  التعداد  /  1394ام  هـ(،  هـ 

الماليهة  1974 وزارة  وحائل،،  القصيم  لمنطقتي  التفصيليهة  البيانات  م: 

 واالقتصاد الوطني، الرياض. 

ة لمجلس منطقة حائـل، ) هـ(، حصر مدن وقرى ومواقع المنطقة  1418األمانة العامه

 وتصنيفها، بيانات غير منشورة، إمارة منطقة حائل، حائل. 

 الجرائد والمجالهت:   - 9

يذكر اسم مؤل ِف المقال وإاله تعدٌّ الجريدة أو المجلهة هي المؤل ِف، يلي ذلك سنة  

داً متبوعاً بسنة   النشر بين قوسين، ثمه عنوان المقال، ثمه اسم الجريدة أو المجلهة مسوه

 اسم المدينة النشر وتاريخ اليوم والشهر ثمه الصفحة أو الصفحات بين قوسين، ثمه 

 موقع الجريدة أو المجلهة، مثل: 
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هـ( آفاق جديدة في تقويم الطالب، مجلهة المعرفة  1419القرني، علي عبد الخالق، )

م  34)عدد   (، الرياض. 77-62هـ، ص ص1419محره

 الجداول واألشكال والخرائط:  -10

باشرة كما توضع مصادر الجداول واألشكال المقتبسة بعد إطاراتها السفليهة م

ترد تلك المصادر في قائمة المصادر، وما لم يوضع منها أسفله مصدر فهي من  

 عمل الباحث وال يشار إلى ذلك فهذا يفهم بعدم وجود مصدر. 

 األحاديث الشفويهة والتلفزيونيهة واإلذاعيهة:  -11

والسنة،   والشهر  باليوم  حديثه  فتاريخ  فاسمه  أوالً  ث  المتحد ِ لقب  إلى  يشار 

عنوان حديثه إن وجد، ورقم الحلقة إن وجدت، واسم اإلذاعة أو القناة التلفزيونيهة،  ف

 وبعد ذلك عبارة بإذنٍّ منه، ويكون الباحث قد استأذن صاحب الحديث فعالً.

 354  الحاشية: -سابعا
الحاشية هي الهامش؛ وهي الفسحة الواقعة تحت النص ِ مفصولة عنه بخط 

سم، وبرغم ما ورد حول هذين المصطلحين من   4ل  قصير يبدأ ببداية السطر بطو

تستعملهما   اللغة  معاجم  أنه  إاله   ِ العلمي  البحث  مناهج  في  كتبوا  من  بين  اختالف 

استعماالً مترادفاً، قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: الهامش: حاشية الكتاب،  

لتهميشات،  هـ( على محتويات الهامش ا1400، وأطلق أبو سليمان )294، ص2ج  

أنهه من األفضل  95)ص الباحث إدراكها  التي ينبغي على  ة  المهمه الحقائق  (، ومن 

ِ غرض حتى يضمن متابعة القارئ فال يقطع   االقتصاد قدر اإلمكان من التهميش ألي 

(، وفي متن البحث  96هـ، ص1400عليه تسلسل المعاني واألفكار، )أبو سليمان،  

الهامش اإليضاحي بعال إلى  الصفحة  يحال  احتوت  فإذا  مة نجمة )*( وليس برقم، 

على أكثر من إحالة أعطيت اإلحالة الثانية نجمتان )**( وهكذا، ويكون لها ما يقابلها  

(،  155م، ص1989(؛ )بدر،  116- 115م، ص ص1982في الهامش، )شلبي،  

 وعموماً تستخدم الحاشيةُ لما يأتي: 

 نقطة الحقة.  ( لتنبيه القارئ إلى نقطة سبقت مناقشتها أو1

ي إبرازها في المتن إلى قطع الفكرة األساسيهة. 2  ( لتسجيل فكرة يؤد ِ

 ( لتوجيه شكر وتقدير. 3

 ( لشرح بعض المفردات أو العبارات أو المصطلحات أو المفاهيم. 4

 
أبو سليمان،  لواردة في هذه الفقرات بطريقة التوثيق الجديدة، وانظر:المصادر والمراجع ا 354

وبدر، مرجع  116و    115، وشلبي، مرجع سابق، ص  97هـ، ص  1400مرجع سابق،    ،
،  144و    143نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص  . 155سابق، ص  

 . بتصرف
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 ( لإلشارة إلى رأي أو معلومة أو فكرة مقتبسة من مقابلة شخصيهة. 5

 355  البحث:مخطهط  -المطلب الثاني  – 2
مخطهط البحث هو مشروُع عمل أو خطهة منظهمة تجمع عناصر التفكير المسبق  

ثالثة   تحقيق  إلى  البحث  مخطهط  ويهدف  الدراسة،  من  الغرض  لتحقيق  الالزمة 

 أغراض أساسيهة، هي: 

 خطوات البحث:  -الفرع األول – 1

 ( أنهه يصف إجراءات القيام بالبحث ومتطلهباته. 1

ه خطوات البحث ومراحل تنفيذها. ( أنهه ي2  وج ِ

ل إطاراً لتقويم البحث بعد انتهائه. 3  ( أنهه يشك ِ

البحث  في هذا  البحث  الحديث عن مخطهط  لماذا جاء  القارئ  يتساءل  وربهما 

راً والتخطيط والخطهة تسبق التنفيذ؟ وهل يعدُّ مخطهط البحث من الجوانب العلميهة   متأخ ِ

 الفنيهة للبحث؟ واإلجابة على هذين السؤالين تتهضح بما يأتي:  أم من يعدُّ الجوانب

 ( أنه مخطهَط البحث ال يأخذ صورته النهائيهة إاله بانتهاء البحث. 1

( أنه مخطهَط البحث يحتوي على عناصر وأجزاء ينالها التعديل والتغيير بتقدهم 2

 البحث. 

الفقر3 هذا  في  البحث  مخطهط  الحديث عن  أنه  جانـبَه  (  رة سيتناول  المتأخ ِ ة 

 الفنيه فقط.

أة.4 مة بطريقة مجزه  ( أنه الجانب العلميه لمخطهط البحث تناولته الفقرات المتقد ِ

ا تهدف إليه    -( أنه المراجعة األخيرة للبحث تهدف  5 إلى فحص مخطهط    -ممه

 البحث. 

والتقويم عمل إجرائيُّ يتمُّ ( أنه مخطهَط البحث أداة من أدوات تقويم البحث،  6

 أخيراً.

ا يظنُّ بعض المبتدئين  والحقيقة أنه مخطهط البحث يتطلهُب وقتاً وجهداً أكثر ممه

في البحث، فحينما يضع الباحُث مخطهطاً ناجحاً لبحثه فهو يعني أنهه قد اختار مشكلة  

ف على الدراسات  بحثه وصاغها بعناية وحدهد فرضياتها وأسئلتَـها وأهدافها، وتَ  عَره

السابقة والنظريات ذات العالقة بالموضوع وعرف مكانةَ بحثه منها والجانب الذي 
 

أبو سليمان،  بطريقة التوثيق الجديدة، وانظر: المصادر والمراجع الواردة في هذه الفقرات 355
وبدر، مرجع  116و    115، وشلبي، مرجع سابق، ص  97هـ، ص  1400مرجع سابق،    ،
،  152و    144نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص  . 155سابق، ص  

 . بتصرف
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مها   ز عليه، واختار أداة جمع البيانات المناسبة وصمه يجب أن تنحوه الدراسة وترك ِ

هو   ذلك  كان  إن  الدراسة  عي ِنة  واختيار  دراستها  وأسلوب  البحث  مفردات  وحدهد 

اسب وحدهد المتعاونين معه، وفكهر بأسلوب تصنيف البيانات وتجهيزها،  األسلوب المن

وبذلك لم يبق بعد إعداد مخطهط البحث إاله تجميع البيانات وتحليلها وتفسيرها واختبار  

القليل  إاله  الجهد  الدراسة، وهذه ربهما ال تحتاج من  الفروض واإلجابة على أسئلة 

 متقناً.  وبخاصهة إذا كان مخطهط البحث

ا تجب اإلشارة إليه في مخطهط البحث هو شرح وافٍّ بالطريقة التي سوف  وممه

يجيب فيها الباحث عن أسئلة دراسته، والطريقة التي سيختبر فيها فرضيهاته، ويلزم  

أن يكون ذلك الشرح تفصيلي اً بحيث يستطيع أيُّ باحث آخر أن يستخدم طريقة الباحث  

ن ذلك تحديداً لمجتمع الدراسة الذي  نفسها بالكيفيهة التي ا ستخدمها الباحث، ويتضمه

يلزم تعميم نتائج الدراسة عليه، ووصفاً لعمليهة اختيار العي ِنة وتعريفاً بها حتى يكون 

من  بده  ال  كذلك  العي ِنة،  نفس خصائص  لها  على مجتمعاتٍّ  النتائج  تعميم  باإلمكان 

رات التابعة والمستويات الخاصهة بكل ِ متغي ِر، وال تحديد المتغي ِرات المستقلهة والمتغي ِ 

بده من إيضاح الترتيبات واإلجراءات المتهخذة لجمع البيانات الالزمة، وإجراءات جمع  

األدوات   هنا وصف  ويلزم  معيهنة،  واختبارات  ومقاييس  أدوات  باستخدام  البيانات 

تتهصف   التي  والثبات  الصدق  ومعايير  تطويرها  تحديد  وكيفيهة  أيضاً  ويلزم  بها، 

الطريقة المستخدمة في تفريغ البيانات الناتجة عن استخدام أدوات الدراسة المشار  

إليها، وال بده أيضاً من إيضاح الطرق واألساليب المستخدمة في تنظيم البيانات من  

  أجل تحليلها، وإيضاح أساليب التحليل ذاتها،  ومن الجدير ذكره أنه الباحث بتقدُّمه 

ع فيه أو تغييره أو حذفه بناًء على   في بحثه يجد قد في مخطهط بحثه ما يمكن التوس ِ

 .356ما توفهر لديه من بيانات ومعلومات جديدة 

 مالمح ومكونات البحث:  -الفرع الثاني  – 2

ِ لمخطهط البحث تتألهف من اآلتي: نات الهيكل النهائي  ِ  وبعد ذلك فمالمح ومكو 

 357  :مكونات البحث -أوال

 صفحات تمهيديهة:   -1

 
الجدي  356 التوثيق  بطريقة  الفقرات  هذه  في  الواردة  والمراجع  وانظر: المصادر  وعودة،    دة، 

  15هـ، ص  1404، والصنيع، مرجع سابق،  51و    50م، ص  1992ملكاوي، مرجع سابق،  
نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي،  .  155، وبدر، مرجع سابق، ص  16و  

 . ، بتصرف147و   145ص 
وانظر:   357 الجديدة،  التوثيق  بطريقة  الفقرات  هذه  في  الواردة  والمراجع  وعودة،    المصادر 

  15هـ، ص  1404، والصنيع، مرجع سابق،  51و    50م، ص  1992ملكاوي، مرجع سابق،  
نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي،  .  155، وبدر، مرجع سابق، ص  16و  

 . ، بتصرف148و   147ص 
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وصفحة  اإلهداء،  وصفحة  البسملة،  وصفحة  العنوان،  بصفحة  عادةً  تتمثهل 

الشكر والتقدير، ومستخلص البحث، وقائمة المحتويات، وقائمة الجداول، وقائمة  

 األشكال، والمقدهمة أو التقديم.

 فصول إجرائيهة:   -2

وتحديد دوافع الباحث الختيارها، وبيان  تشمل تحديد ووصف مشكلة الدراسة،  

والتابعة،   المستقلهة  ومتغي ِراتها  فرضيهاتها  وإيضاح  وأهميهتها،  وأسئلتها  بأهدافها 

وتعريف   تطبيقها،  وكيفيهة  ومناهجها  أساليبها  وإيضاح  ألدواتها،  ووصف  وبيان 

لها   السابقة  للدراسات  واستعراض  لمفاهيمها،  وتحديد  الدراسة  بمصطلحات 

للنظريهات ذات العالقة بموضوعها الت ِخاذها إطاراً نظري اً للدراسة، ووصف األسلوب  و

المتهبع في جمع البيانات وتسجيلها وتبويبها، وبيان ما إذا كان الباحث قام بنفسه  

ب ويذكر كيفيهة تدريب هذا الفريق، كما يذكر  بجمع البيانات أم بالتعاون مع فريق مدره

قته كلُّ عمليهة، وكذلك ال بده من وصف األساليب المستخدمة في الوقت الذي استغر

تحليل البيانات، وما إذا كانت يدويهة أم استخدم فيها الحاسوب، كما يصف الباحُث  

ويصف   منها،  كل ٍّ  استخدام  رات  ومبر ِ المستخدمة  والكميهة  اإلحصائيهة  األساليَب 

 لها.األساليب المستخدمة في تمثيل البيانات وتحلي

 فصول تطبيقيهة:   -3

الباحُث كيفيهة تنظيمه لمحتوى هذه الفصول،   يبي ِن بها  مة  وتشتمل على مقد ِ

ة   يلي ذلك وصُف خصائص مشكلة الدراسة ثمه يلي ذلك عرض النتائج مدعهمةً باألدلـه

تحت عناوين فرعيهة ذات صلة بفرضيهات الدراسة أو أسئلتها، مع مراعاة مناقشة  

يتوصه  واالت ِجاهات  ما  السابقة  الدراسات  نتائج  في ضوء  نتائج  من  الباحُث  إليه  ل 

النظريهة التي يتبنهاها الباحُث والتي تمث ِل أفضل األطر النظريهة لتفسير نتائج الدراسة،  

السابقة   للدراسات  أو  النظريهة  األطر  لتلك  معارضتها  أو  تأييدها  مدى  وتوضيح 

من   يجده  أن  يمكن  ما  التوزيعيهة  وتفسير  الجوانب  عرض  ضرورة  مع  اختالف، 

لة التفاعل بين العناصر  لموضوع الدراسة وعناصره والعوامل المؤث ِرة فيه، ومحص ِ

  ِ العلمي  التوصيف  في  تفيد  قواعد  أو  نتائج  من  منها  يستخلص  وما  والعوامل، 

ها  للموضوع محل ِ الدراسة، ومعالجة جوانب القصور أو المشكالت التي تنطوي علي

 المشكلةُ المدروسة حالي اً ومستقبالً وبما يحق ِق أهداف الدراسة المبيهنة سلفـاً. 

 خاتمة الدراسة:   -4

وقد تعطى رقم الفصل األخير من الدراسة وقد تُعَْنَون بالخالصة واالستنتاجات  

الدراسة   من  مستقاة  مركهزة  بلورة  دراستَه  الباحُث  يبلور  وفيها  والتوصيات، 

ة لمشكلة دراسته، ويبي ِن ما أوضحته من مشكالت وصعوباتٍّ متهصلة بها،  التفصيليه 

ويقترح   وصعوباتها،  لمشكالتها  التنفيذ  ممكنة  تطبيقيهة  بحلولٍّ  توصياته  ويعرض 
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 دراساتٍّ الستكمال جوانبها أو لبحث قضايا مشابهة تولهدت منها.  

 نهايات بحثيهة:   -5

ق الدراسة إن احتوت على مالحق،  وتحتوي على قائمة المصادر، وعلى مالح

الكميهة إن   المعادالت واألساليب  الواردة فيها، وعلى صيغ  وعلى كشهاف باألسماء 

احتوت على شيءٍّ منها، وعلى الصور الفوتوغرافيهة إن لم توضع في مواضعها من  

 البحث. 

 عنوان البحث:  -ثانيا 
الد هدَف  ح  توض ِ جي ِدة  صياغةً  البحث  عنوان  صياغة  ومجالها  تجب  راسة 

ِ وأاله تتجاوز كلماته خمس عشرة كلمة، فإن احتاج الباحُث إلى مزيد من  التطبيقي 

الكلمات أو العبارات الدالهة داللةً حقيقيهة عن البحث فال مانع من إتمام العنوان بعنوانٍّ  

ٍّ أصغر منه أو شرح العنوان في مستخلص البحث، وقد يكون العنواُن أحد   تفسيري 

ات البحث األساسيهة أو مطابقاً ألبرز نتيجة متوقهعة للبحث، ومهما يكن من أمرٍّ  فرضيه 

فإنه العنوان ينبغي أن يعب ِر بدقهة واختصار شديد عن البحث في طبيعته وموضوعه  

 .358وأبعاده وربهما اقتضى األمر أن يكون فيه إيحاٌء بنتائجه  

إ لى الهدف الرئيس للدراسة وعنوان البحث ال بده أن يحتوي على ما يشير 

 وتحديد أبعادها العلميهة والمكانيهة والزمانيهة كما هو واضح في العنوان التالي: 

 مراكز استقطاب الخدمات الريفيهة 

 ودورها في تنمية القرى في منطقة حائل: دراسة في جغرافيهة الريف

ا بمراكز  الدراسة  هذه  موضوَع  حدهد  تلك  بصياغته  العنوان  ستقطاب  فهذا 

الخدمات الريفيهة مشيراً إلى بعض أهدافها بتقويم دور تلك المراكز في تنمية القرى،  

ِ إلى  وعيهن مجالَها التطبيقيه بمنطقة حائل، وأوضح انتماَءها في ميدانهـا التخصُّصي 

 هـ عام تقديمها. 1420جغرافيهة الريف، ويتحدهد بعُدها الزمانيُّ بعام 

السابق بعنوان ولعله أهميهة الص العنوان  تتهضح بمقارنة  البحث  ياغة لعنوان 

 آخر أذن لي صاحبُه بهذه المقارنة، ذلك هو العنوان التالي: 

 العمليهات الحسابيهة األربعة

 بين التحليل والتقويم وتحديد األخطاء الشائعة فيها ومعالجتها  

 
الجديدة، وانظر:المصا  358 التوثيق  الفقرات بطريقة  الواردة في هذه  الشريف،    در والمراجع 

أحمد مختار، تأليف البحوث والرسائل الجامعية باستخدام برنامج وورد عربي، الرياض، دون  
نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص  .  71هـ، ص  1415دار وال طبعة،  

 . ، بتصرف152. .  150، و ص 149و  148
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ا يالحظ على العنوان السابق ما يأتـي:    فممه

ٍّ بصياغته بتأنيث العدد مع المعدود 1 ( أنه هذا العنوان يحتوي على خطأ لغوي 

ته أن يقال: العمليهات الحسابيهة األربع.   المؤنهث، والقاعدة اللغويهة بعكس ذلك، وصحه

إنهها حدهدت ( أنه صياغة العنوان أخفقْت في تحديد الهدف من البحث،  2 بل 

ره أو يقصده، فليس هناك من شك ٍّ أنه هدفه هو   هدفاً لم يكن صاحُب العنوان يتصوه

ٍّ محدهد في  تحديد األخطاء الشائعة في تطبيق العمليهات الحسابيهة لدى مجتمعٍّ مدرسي 

ترتبـط    ذهنه بافتراض أنه الخطأ جاء نتيجةً تعليميهة كأثر للمعل ِم وليس نتيجة تعلُّميهة

ذلك   وفهم  والتقويم،  التحليل  بين  كلمات  من  ذلك  ويستوحى  الطالهب،  بقدرات 

 باستجالئه من صاحب العنوان. 

بكلمة  3 يتحدهد  آخر  هدفاً  السابق  الهدف  على  زاد  العنوان  صاحب  أنه   )

َد مجتمُع البحث وفق الهدف األول  )ومعالجتها(، فأصبح لدراسته هدفان، ولو أنهه ُحد ِ

َد مجتمُع البحث  لكان   مجتمع البحث هم مجموعةُ طالهبٍّ في مجموعة مدارس، ولو ُحد ِ

وفق الهدف الثاني لكان مجتمع البحث هم مجموعة المعل ِمين في تلك المجموعة من  

 المدارس، أي أنه هناك مجتمعين للبحث، أو بعبارة أخرى هناك بحثان مزدوجان.

د  4 المجاَل التطبيقيه لبحثه، فهل سيصل البحُث إلى نتيجة  ( أنه الباحث لم يحد ِ

المدارس لمختلف الصفوف ومختلف   يمكن تعميمها على جميع الطالهب في جميع 

المراحل في مختلف المناطق والدول؟، ال يمكن ذلك وال يَُظنُّ ذلك ولكن الصياغة  

 الحاليهة للعنوان توحي بذلك.

د البعدَ 5 الزمنيه لدراسته، فهل مشكلة دراسته قديمة أم    ( أنه الباحَث لم يحد ِ

ة أم محدهدة بزمن؟، وبمعرفة السبب لمشكلة دراسته باعتبار أنه هناك   طارئة، مستمره

فرضيهة غير ناضجة أو مصاغة صياغة جيهدة احتواها عنوان الدراسة، ذلك السبب  

السبَب لم يرتبط بالمعل ِمين  هو الطريقة التعليميهة للمعل ِمين في تلك المدارس، أي أنه  

 أنفسهم، فباإلمكان أن يغي ِر أولئك المعل ِمون طرائقهم التدريسيهة فتختفي المشكلـة. 

العمليهات  6 في  شائعة  أخطاء  وجوَد  يقصْد  لم  بحثـه  بعنوان  الباحَث  أنه   )

ل ِمين،  الحسابيهة األربع بذاتها، وإنهما قصد إلى وجود أخطاءٍّ شائعة في تطبيقات المتع

ولكن بالعودة إلى العنوان يتهضح أنه العنوان بصياغته يعني وجود أخطاء شائعة في  

 العمليهات الحسابيهة األربع بذاتها وليس بتطبيقاتها من متعل ِمين معيهنين.  

وأخيراً يمكن إعادة صياغة العنوان لتالفي تلك المالحظات، ومن ثمه مقارنة   

 ة بالعنوان بصياغته األولى في ضوء تلك المالحظات: العنوان بصياغته الثاني

 أخطاء الطريقة التعليميهة في تطبيقات العمليهات الحسابيهة األربع 

ِ في مدارس عنيزة ِ الرابع االبتدائي   لدى طالهب الصف 
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 359  أسلوب كتابة البحث: -ثالثا 

التطبيق، وا إلى مجال  إلى نقل حقائق ومعلومات وآراء  البحُث  لكلمة  يهدف 

ته   قوه تكمن  وفيها  البحث  مفتاح  الكتابةُ  كانت  ثمه  "ومن  لذلك،  وسيلة  المكتوبة 

ا األسلوب فهو القالُب التعبيريُّ  الحيويهة"، فالبحُث العلميُّ مادةٌ ومنهٌج وأسلوٌب، أمه

نفس   في  وعمقها  إدراكها  مدى  على  الدليُل  وهو  األخرى،  العناصر  يحتوي  الذي 

كانت   فإذا  التعبير  الباحث،  أمكن  في ذهن صاحبها  وأفكاره واضحةً  البحث  معاني 

عنها بأسلوبٍّ واضحٍّ وبيانٍّ مشرق، والحقائق العلميهة يستوجب تدوينُها أسلوباً له  

ِ؛ أهدأ   العلمي  ى باألسلوب  التعبير والتفكير والمناقشة، وهو ما يسمه خصائصه في 

وأبع والفكر  المنطق  إلى  احتياجاً  وأكثرها  ألنهه  األساليب  ِ؛  الشعري  الخيال  عن  دها 

 يخاطب العقَل ويناجي الفكر.

والتوثيق   كاالقتباس  فنيهة  نواحٍّ  من  نه  يتضمه بما  البحث  كتابة  أسلوب  إنه 

والتهميش والعرض المشوق للقارئ يحتاج إلى لغة مقبولة، سهلة القراءة والتفهُّم،  

البحث يج القارئ في وهذا يعني أنه طريقةَ عرض األفكار في مراحل  أاله تجعل  ب 

حيرة من أمره في تتبُّع وتفهُّم ما يدور في خلد الباحث من أفكار، فاألسلوب الجي ِد 

والتحليُل المنطقيُّ عوامل أساسيهة في جذب القارئ لمتابعة وتفهُّم ما يرد في البحث 

ه  من معانٍّ وأفكار وآراء، ويجب أن يعب َِر الباحث عن نفسه بأسلوبٍّ ال يسيء مع

القارئ فهَم الفكرة األساسيهة التي يعالجها، وهذا يتطلهب عرض المادة بطريقة ال تدع 

فمن   لذلك  أخرى؛  إلى  نقطة  من  وتسلسلها  األفكار  انسياب  في  للثغرات  مجاالً 

والعلميهة   الفنيهة  والمصطلحات  التعبيرات  استخدام  أهميهة  على  التأكيد   ِ الضروري 

لد  عليه  المتهفق  تعريف  بمعناها  عن  الباحث  يَْغفَل  وأاله  وعلمي اً،  لغوي اً  الباحثين  ى 

ي ذلك إلى صعوبة   ِ الخاص؛ فيؤد ِ وتفسير المصطلحات والكلمات ذات المعنى الفني 

في الفهم وفي متابعة األفكار المطروحة واستيعابها بالشكل المناسب لدى القارئ 

طة عن موضوع البحث، وال يكفي ذلك فيجب أن يحذَر الباحث   ذي الخلفيهة المتوس ِ

من استرسالٍّ في تفصيالت ثانويهة تبعده عن موضوع البحث الرئيس فتشت ِت ذهن  

 .360القارئ 

وال شكه في أنه القلق  ينتاُب الباحَث المبتدئ حين يبدأ بكتابة بحثه، وقد يشغله  

 
أبو سليمان،  المصادر والمراجع الواردة في هذه الفقرات بطريقة التوثيق الجديدة، وانظر: 359

، ووالدو، ويليس، خطوات البحث والتأليف، دراسة منهجية  77هـ، ص  1400مرجع سابق،  
لى،  لفن كتابة الرسائل الجامعة، ترجمة: محمد كمال الدين، دار اللواء، الرياض، الطبعة األو

،  153و    152نقال عن: حمادي، ينال، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص  .  9م، ص  1986
 . بتصرف

غرايبة، فوزي، وآخرون، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية،     انظر:   360
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بخطوا الباحث  معرفة  ولكنه  ذاته،  البحُث  يشغله  ا  ممه أكثر  الكتابة  ومراحل قلُق  ت 

البحث معرفةً جي ِدة تبتعد بالبحث عن التناقض بطرد القلق فتتيسهر الكتابة، ويُْنَصُح  

الباحث المبتدئ في هذا المجال بكتابة مسودهة أولى وسريعة للبحث دون نظرٍّ كبير  

وأاله  الترقيم،  لعالمات  واستخداماً  وإمالًء  لغةً  الكتابة  وسالمة  األسلوب  جودة  في 

ي إلى التسويف، فعلى ينتظر طوي ٍّ، فهذا وذاك عمل يؤد ِ الً ليبحث عن استهاللٍّ مثالي 

الباحث أن يبدأ بالكتابةَ ويمضي  في ذلك؛ ألنهه من الحكمة كتابة بدايةٍّ تقريبيهة ومن  

ل على الفور ثمه تعدهل فيما بعد، فبعد صفحات قليلة ستكون الكتابة   الخير أن تسجه

ا تصبح الكتابة التمهيديهة أكثر مواتاة للباحث بعد كتابة الفقرة  أكثَر يسراً بل كثيراً م

أو الفقرتين األوليين، فإذا ما سارت الكتابةُ بيسر أمكن التركيز الحقاً على جوانبها  

اللغويهة والفنيهة، فذلك أولى من فقدان القدرة على المتابعة بمحاولة التفكير في كل ِ  

دة األولى ال تحتاج إلى عناية، بل إنهها  شيءٍّ في آنٍّ واحد، وال يعني ه ذا أنه المسوه

الوسيلة وليست الغاية؛ ولذا ينبغي أن تكتَب بسرعة ليصبَح البحُث أكثر حيويهة، فمن  

َر بجوانب لغويهة أو إمالئيهة أو ليراجع انسيابيهة فقرة   الخطأ أن يتوقهَف الباحُث ليفك ِ

كا وقت  ذلك  بعد  فهناك  أسلوبها،  في  في  البحث  ترك  ويحسن  كما  للمراجعة،  فٍّ 

األخطاء   معرفة  السهل  يكون من  وحينئذٍّ  مراجعته،  قبل  ما  لفترةٍّ  األولى  مسودهته 

اللغويهة واإلمالئيهة وتعقُّد األسلوب أو ركاكته، وفي ذلك قال أبو سليمان: "وينبغي  

والصيا األسلوب  عن  النظر  بصرف  األفكار  بتدوين  البداية  في  فإنه  االهتمام  غة، 

ن أفكاَره وعقلها من أن تتفلهَت منه جاءت مراحُل تطويرها أسلوباً   الباحَث متى ما دوه

وصياغةً فيما بعد بشكلٍّ تلقائي؛ إْذ المهمُّ في هذه المرحلة هو إبراُز كيان البحث" 
  

361 . 

ومن الوسائل الناجحة للمبتدئين في كتابة البحوث ما اعتاده أحُد كبار أساتذة 

 ون األوربي ِين من تأكيدٍّ على طالهبه في ات ِباع الطريقة اآلتيـة: القان

 كتابة المسودهة األولى للفصل من البحث ثمه تنقيحه بعناية شديدة. -

ة ثانية ومعاودة تنقيحه وتهذيبـه.  -  كتابة الفصل لمره

ق الباحث مسودهاته الثالث ويكتب    - ة ثالثة وبعد ذلك يمز ِ من  كتابة الفصل لمره

 جديد. 

األسلوب   لتطوير  ناجح  أسلوب  ولكنهه  صعبة،  طريقة  هذه  أنه  من  وبالرغم 

د الباحُث نفَسه على الكتابة كانت   ِ واستمالة الذهن للتزويد باألفكار، وكلهما عوه الكتابي 

 
أبو سليمان،  المصادر والمراجع الواردة في هذه الفقرات بطريقة التوثيق الجديدة، وانظر: 361

، ووالدو، ويليس، خطوات البحث والتأليف، دراسة منهجية  81هـ، ص  1400مرجع سابق،  
لفن كتابة الرسائل الجامعة، ترجمة: محمد كمال الدين، دار اللواء، الرياض، الطبعة األولى،  
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 أيسر وذلهل لقلمه التعبير عن المعاني واألفكار.

ينت  الكتابة  في  الشروع  قبل  السليم  التفكيَر  بين إنه  الترابط  من  نوٌع  عنه  ج 

األفكار، وعموماً فأسلوب الكتابة هو نتاُج اإلحساس والتفكير معاً ومن الصعب دائماً  

ةَ لما يعتقده البعُض من أنه صعوبة األسلوب   وضع قواعد محدهدة لهما، ولكن ال صحه

ـٌر على عمق التفكير، إْذ العكس هو الصواب، كما يخطئ من يظنُّ    وغموضه مؤش ِ

إْذ االختبار  أنه كتابةَ البحوث الجادة تقتضي أن يكوَن األسلوب جاف اً ال روح فيه، 

ط متابعة أفكار الباحث، وحيث أنه   الحاسم للبحث هو عندما يستطيع المثقهُف المتوس ِ

الكثيرين يجدون صعوبةً في عرض أفكارهم وكتابتها بطريقة منطقيهة، فإنهه يمكن  

 362  اعد على تجاوز هذه الصعوبة توجز باآلتـي:اإلشارة إلى أمور تس

ماتٍّ  1 البحث دون مقد ِ النقاط األساسيهة في كتابة  المباشر نحو  االت ِجاه  أنه   )

كتابة   في  الباحث  لنجاح  األولى  القاعدة  هو  الموضوع  بعيدة عن صلب  وتعليقات 

 بحثه. 

وٍّ متتابع متالحق  ( أنه االنسيابيةَ في األسلوب هي حركة الجمل والكلمات على نح2
 دون تحذلق أو تباطؤ. 

( أنه البحَث يكون أكثر إقناعاً ودقهة وإحكاماً باستخدام الصيغ اإلخباريهة، كما  3

د في ما يوحي به من معانٍّ وأفكار.   يحسن البدء بالجملة الفعليهة فالفعل متجد ِ

ِ للمجهول؛  4 ِ للمعلوم يَْفُضُل استخدام الفعل المبني  ( أنه استخداَم الزمن المبني 

 مباشر وصريح ال يوحي بالتمويه واإلخفاء. ألنه األول تعبير 

ويُْنَصُح الباحثون المبتدئون لتطوير أساليبهم في الكتابة إضافةً إلى نصحهم 

بممارستها كثيراً، وبتكرار تسويد كتاباتهم، وبتركها فترة قبل مراجعتها وتنقيحها  

 بالنظر في القواعد واإلرشادات التاليـة: 

 م بدقهة.( أن يختاروا مفردات كتاباته1

 ( أن يستخدموا الجمَل القصيرة، وأن يتجنهبوا الجمَل الطويلة أكثر من الالزم. 2

 ( أن يقل ِلوا  قدر اإلمكان من الجمل المشتملة على عناصَر كثيرة.3

 ( أن ينتهجوا الوضوَح في العبارة وأن يبتعدوا عن اللبِس في فهمها. 4

أ5 لالحتماالت  اللغويُّ  التركيُب  يكون  أن  دة  (  المتعد ِ األسباب  أو  الشروط  و 

تلك   مطالع  تباين  ا  أمه ظرف؛  أو  حرف  أو  فعل  أو  باسم  جميعها  تبدأ  كأن  واحداً، 

 
، ووالدو، ويليس، خطوات البحث والتأليف،  81و    80أبو سليمان، مرجع سابق، ص    انظر:   362

. وبدر، مرجع سابق، ص  77..    74و    66دراسة منهجية لفن كتابة الرسائل الجامعة، ص  
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 االحتماالت أو الشروط أو األسباب فيعمل على إضعاف صيغها وتركيباتها اللغويهـة. 

 ( أن تكوَن المسافة بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل قصيرة.6

 شوا االستخداَم المفرط لألفعال المبنيهة للمجهول. ( أن يتحا7

أو  8 المترادفة  الصفات  مثل  الضروريهة  غير  الكلمات  عن  يبتعدوا  أن   )

 المتتابعة. 

ة جد اً 9 ( أن يعدُّوا السالمةَ من األخطاء اللغويهة النحويهة واإلمالئيهة صفة مهمه

 في الكتابة. 

 ما أمكن.  ( أن يتجنُّبوا الجمَل االعتراضيهة10

 ( أن يحسنوا استخداَم الفقرات وتوظيفها. 11

 ( أن يبتعدوا عن الكلماِت اللوازم، فهي تفسد الكالَم وتجعله ركيَكا. 12

 ( أن يراعوا عالمات الترقيم وعالمات االقتباس.13

أين  14 نفَسه  البحث  قارُئ  يسأل  أن  درجة  إلى  االقتباس  في  يسرفوا  أاله   )

 الباحث؟. 

يُْحكِ 15 أن  وتعقيب  (  بتوطئة  البحث  متن  في  المقتبس  النص ِ  تضمين  ُموا 

 مالئمين. 

 ( أن يستخدموا العناويَن والتفريعات المنطقيهة في البحث. 16

 ( أن يستخدموا الوسائَل التوضيحيهة المالئمة في البحث.17

يستخدموا 18 بأن  وذلك  جدل.  مثاَر  زالت  ما  وآراء  بأفكار  يجزموا  أاله   )

 يبدو، ويظهر، ولعله ذلك بدالً من عبارات الجزم.  عباراِت: فيما

 ( أن يستخدموا كلمةَ الباحث ال أن يستخدموا ضمير المتكل ِم أو المتكل ِمين.19

 ( أن يكتبوا ألرقاَم داخل النص ِ بالحروف إذا كانت أقل من ثالثة أرقام.20

وا كتبوها با21  لحروف. ( أاله يبدأوا جملَهم بأرقامٍّ عدديهة فإن اضطرُّ

 إخراج البحث:  - - المطلب الثالث – 3
  ِ ال شكه في أنه البحث المتمي ِز هو ذلك الذي سار وفق خطوات المنهج العلمي 

ٍّ واضح مترابط منساب دون استرسال، وبلغة   ومراحله بإتقان، وُكتَِب بأسلوب علمي 

يكن بإخراجٍّ حسن دقيقـة سليمة في قواعدها النحويهة واإلمالئيهة، ولكنه ذلك إن لم  

فإنهه يفقد كثيراً من قيمته العلميهة وأهميهتـه البحثيهة، فالبحُث المكتوُب بغير عنايـة  

إنجاز بحثِه في أحسن صورةٍّ   الباحث  ينبغي على  لذا  بالفشل؛  يحكم عليه صاحبُه 
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مي ِز  ممكنة باعتباره عمالً يفخر به، وليتذكهر الباحُث أنه التأثير الذي يتركه بحٌث مت 

َن رسوماً بيانيهة غير دقيقة أو صوراً سيئة غير واضحة،   يمكن أن يضيَع إذا تضمه

اء من عالمات أو أساليب كتابة وإخراج. م وُرت ِب بغير ما اعتاده الباحثون والقره  أو نُظ ِ

دة لينجز بحثَه فيكون متمي ِزاً بين غيره  وحيث أنه الباحث تلزمه مهارات متعد ِ

منها مهاراٌت علميهة سبقت اإلشاراُت إليها، فإنه ما يشار إليه في هذه من البحوث،  

جداول  وإعداد  التوضيحيهة  واألشكال  الرسوم  إعداد  من  الفنيهة  بالمهارات  الفقرة 

البيانات المعروضة، وتنسيق كتابة موضوعات البحث وعناوينه الرئيسة والفرعيهة،  

مهار تعدُّ  فنيهة  مهارات  من  ذلك  أنه  وغير  وبخاصهة  إتقانها،  بالباحث  يحسن  اتٍّ 

في  إمكاناته  إلى  إضافة  المهارات  تلك  من  كثير  على  يساعد  الشخصيه  الحاسوَب 

الجوانب العلميهة، لذلك فإنه على الباحث أن يجيَد استخداَمه لينجز بحثَه كتابة ورسماً،  

بارات المختلفة من  فالباحث الذي يكتب بحثَه بنفسه ويرسم أشكاله يلحُظ كله االعت

ما   بحث ِه  كتابة  عند  باعتباره  أخذه  الباحث  على  يجب  ا  وممه وفنيهة،  علميهة  جوانب 

 .363استقره عليه الباحثون من قواعد في هذا المجال 

 ورق الطباعة:  - 1

على وجه واحد فقط، ويكون   A - 4يُكتب البحُث على ورقٍّ أبيض جي ِد بمقاس  

بات ِساع   األيسر  الجانبيُّ  الهوامش    3.5الهامُش  بقيهةُ  فيما  التجليد،  إلمكانيهة  سم 

 سم.  2.5بات ِساع 

 خطُّ الطباعة:  - 2

ِ من نوع    العربي  العربيهة بالخط ِ  الكتابةُ    T raditional A rabicتكون 

الصف  20بحجم   من  طة  المتوس ِ الرئيسة  وبحجم  لعناوينها  لمتن    18حة،  أبيض 

أبيض    12أبيض في جداولها، وبحجم     14الدراسة ولعناوينها الجانبيهة، وبحجم  

نوع   من  اإلنجليزي  بالخط ِ  اإلنجليزيهة  الكتابـة  تكـون  فيما   T imesلحواشيها، 

New Roma    وبحجم    14بحجم الدراسة،  متن  في  حواشيها،    10أبيض  في 

د منها العناويُن الرئ يسة والفرعيهة وعناويُن الجداول الخارجيهة والداخليهة في ويسوه

رؤوس األعمدة فيما تكون العناويُن الجانبيهة في األعمدة األَُول اليسرى من الجدول 

د مواضع وكتابات معيهنة في مجال توثيق مصادر الدراسة. دة، كما تسوه  غير مسوه

 الفقرات والعناوين:  - 3

الفقرا سم، وتكون المسافة    1.2ت عن بداية األسطر بمسافة  تتراجع كتابةُ 

سم،    0.6بين األسطر واحدة على وضع )مفرد(، وتبتعد الفقرات عن بعضها مسافة  

 
والدو، ويليس، خطوات البحث والتأليف، دراسة منهجية لفن كتابة الرسائل الجامعة،    انظر:   363
العلمي، ص  .  16و    9ص   البحث  ينال، مناهج وأساليب  ،  158و    154نقال عن: حمادي، 

 . بتصرف
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السابقة   الفقرات  عن  الجانبيهة  العناوين  تبتعـد  تبتعد عن    0.8فيما  أن  ودون  سم 

طة في ال صفحة عن فقراتٍّ  الفقرات الالحقة، بينما تبتعُد العناوين الرئيسة المتوس ِ

 سم.  1سابقة وفقرات الحقة 

 صفحة العنوان:  - 4

ال بده أن تحتوي صفحـة عنوان البحث في زاويتها اليمنى على االسم الكامل  

مع   متتابعةً  تكون  بحيث  لها  البحث  أُِعده  التي  الجهة  من  القسم  أو  والفرع  للجهة 

أبيض،    18ها )البنط( بحجم  بدايات األسطر ال يتقدهم سطٌر على آخر، ويكون حجم خطه 

دٍّ بحجم  ثمه تترك مسافة ليأتي عنواُن البحث كامالً في وسط صفحة العنوان بخط ٍّ مسوه

، ويكون العنواُن الطويُل على سطرين يقصر الثاني منهما، ليأتي بعد مسافة اسم  20

دٍّ بحجم     ، وبعده عام إنجاز البحث وسط 20الباحث كامالً وسط الصفحة بخط ٍّ مسوه

، وال تزخرف صفحة العنوان إطالقاً، ويأتي الغالُف  20الصفحة بخط ٍّ أبيض بحجم  

 الخارجيُّ للدراسة تماماً كصفحة العنوان الداخليهة.

 ترتيب البحث:  - 5

الرحمن  هللا  بسم  فصفحة  بيضاء  صفحةٌ  يليها  العنوان  بصفحة  البحث  يبدأ 

رفان إن وجدت، فصفحاُت  الرحيم، فصفحةُ اإلهداء إن وجدت، فصفحةٌ الشكر والع

مستخلص البحث، فصفحاُت قائمة محتويات البحث، فصفحاُت قائمة جداول البحث،  

التوضيحيهة والفوتوغرافيهة  قائمة الصور  البحث، فصفحاُت  قائمة أشكال  فصفحاُت 

تأتي   ثمه  مته، فصوله، خاتمته(، ومن  البحث )مقد ِ ذلك محتوى  يلي  ثمه  إن وجدت، 

مصادره، ومن بعدها تأتي مالحقُه إن وجدت، وأخيراً يأتي مستخلُص  مراجُع البحث و

 البحث باللغة اإلنجليزيهة. 

 ترقيم صفحات البحث:  - 6

البحث في الوسط من أسفل بحروف هجائيهة فيما يسبق متن   ترقهم صفحات 

البحث بما فيها صفحة العنوان دون إظهار ترقيمها، فيما ترقهم صفحات متن البحث  

 قام في الوسط من أسفل دون إظهار أرقام صفحات عناوين الفصول.باألر

 ترقيم جداول البحث وأشكالها:  - 7

ترقهم الجداول متسلسلةً لكل ِ فصل على حدة متخذةً رقمين مفصولين بشرطِة، 

،  2  -  1،  1  -  1يكون أيمنهما رقماً للفصل وأيسرهما رقماً للشكل أو الجدول، هكذا:  

في الفصل الثاني، وتتهخذ عناوينها    3  -  2،  2  -  2،  1  -  2ول،  ، في الفصل األ3  -  1

دة  مختصرة وواضحة مبي ِنة لموضوعاتها دالهةً عليها، ويكون حجم خط ِ  كتابة موحه

د، هكذا: 18كتابتها    مسوه

ِ عام  1 - 1جدول رقم   هـ 1420أعداُد طالهب الصف الرابع االبتدائي 
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رقم   المدارس    1  –  2جدول  عام  أعداُد  التعليميهة  القطاعات  في  االبتدائيهة 

 هـ 1420

التوزيُع البيانيُّ ألعداد الطالهب في سنوات الخطهة الخمسيهة    1  -  1شكل رقم  

 األولى

 هـ 1420التوزيُع المكانيُّ للمدارس االبتدائيهة عام  1 - 2شكل رقم 

 التلوين والتظليل:  - 8

ة ذوقيهة فقط بل إنه لكل ٍّ منهما جانباً علمي اً  ال يعدُّ التلوين والتظليل عمليهة فنيه 

األشكال  في  ويستخدمان  إطالقاً،  الجداول  في  يستخدمان  ال  وكقاعدة  التلوين،  في 

والرسوم البيانيهة وفق قواعد علميهة في ذلك على الباحث أن يكوَن مدركاً لها عارفاً 

جاتها.   بما تعنيه تدرُّ

 عناوين البحث:  - 9

البحث عناوين رئيسة وأخرى فرعيهة أو جانبيهة بدون إفراط سيجعل إنه تضمين  

طة من   من الموضوع صورة حيهة ناطقة، فعناوين الفصول أو المباحث تكتب متوس ِ

دٍّ حجمه   ، فإن كانت  20الصفحة المخصهصة ومن السطر المكتوبة عليه بخط ٍّ مسوه

لهما، فيما العناوين الرئيسة  العناوين طويلةً كتبت على سطرين ثانيهما أقصر من أوه 

طة    20داخل الفصول أو المباحث تكتب بخط ِ حجمه   دةً منفردةً في سطرها متوس ِ مسوه

ا بعدها بسنتيمترٍّ واحد، فيما العناوين الفرعيهة تبدأ   ا قبلها وعمه صفحتها مفصولة عمه

ا قبلها فقط بـ   دة سم مكت  0.8ببداية السطر منفردة في سطرها مفصولة عمه وبة مسوه

، وتليها نقطتان مترادفتان، فيما تكون العناويُن الجانبيهة كالفرعيهة  18بخط ِ حجمه  

سم غير منفردة بأسطرها فتليها    1.2تماماً غير أنهها تتراجُع عن بدايات األسطر  

 الكتابة بعد نقطتين مترادفتين.

 تفريعات البحث:  -10

طلهب تفريعاتها تفريعات ثانويهة، بل  قد تتطلهب مسائل في البحث تفريعات وتت

دة في   وقد تتطلهب التفريعات الثانويهة تفريعات لها، فعلى الباحث أن يتهبع طريقة موحه

قسهم  فإذا  كبيرة،  قيمة  ذات  الشكليهة  المسألة  فهذه  كتابة،  وبداية  إشارة  التفريعات 

الً، ثانياً، ثالثاً، فإذا قسهم الباحث مسألة رئيسة إلى أقسام فيمكن أن يكون التقسيم: أو

ثالثاً يمكن أن يكون التقسيم: أ، ب، جـ، فإذا قسهم فقرة جـ  يمكن أن يكون التقسيم  

ببدء الفقرة بشرطة أو بنجمة، وال بده من تراجع الفقرات في الكتابة عن بداية السطر 

.ِ  بحسب مستواها التقسيمي 

 طول فصول ومباحث البحث:  -11

تتناسب الفصول أو المباحث في البحث في أعداد صفحاتها، فال يكون ال بده أن  
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فصٌل ببضع صفحاتٍّ وفصل آخر بعشرات الصفحات، ففي هذه الحالة على الباحث  

أن ينظر في مدى قيام الفصل ذي الحجم الصغير بذاته أو بدمجه كمبحث في فصل 

يرة يعدُّ مظهراً علمي اً  سابقٍّ أو الحق، كما أنه تعدُّد الفصول أو المباحث بدرجة كب

 غير مناسب إلى جانب إنهه من ناحية فنيهة ال يالقي قبوالً مناسبَا. 

 عالمات الترقيم وعالمات االقتباس: -ـ المطلب الرابع  4
ة على معانٍّ مقصودة، وعلى   لعالمات الترقيم وعالمات االقتباس دالالٌت مهمه

قراءة والتفهُّم من القارئ أن يهتمه  الباحث الذي يسعى إلى أن يكوَن بحثه سهَل ال 

ِ المراد،  جي ِداً بهذه العالمات؛ فهي تساعد القارئ على الوصول إلى المعنى الحقيقي 

تلك   من  لـه،  وضعت  لما  فهمٍّ  دون  تلقائي اً  تستخدم  ال  الترقيم  عالمات  فإنه  ولذلك 

 .364تخدامها األهميهة ومن هذا المفهوم يحسن إيراد عالمات الترقيم وكيفيهة اس 

 النقطة ). ( وتستخدم في الحاالت التالية: 

التها اللفظيهة.  -   ة المعنى، المستوفية مكم ِ  في نهاية الجملة التامه

 عند انتهاء الكالم وانقضائه.  -  

 الفاصلة )، ( وتستخدم في الحاالت التالية: 

 بين الجمل المتعاطفة.  -  

   المعنى واإلعراب.بين الجملتين المرتبطتين في  -  

 بين الكلمات المترادفة في الجملة.  -  

 بين الشرط والجزاء إذا طالت جملة الشرط.  -  

 بين القسم الجواب إذا طالت جملة القسم.  -  

 بعد المنادى في الجملـة. -  

 بين المعلومات البيبلوغرافيهة حين تدوين المصادر. -  

في    -   مقتبس  نص ِ  أرقام صفحات  مثل: ص  بين  تتابعها  عدم  حالة 

 . 8،  5ص

 الفاصلة المنقوطة )؛ ( وتستخدم في الحاالت التالية: 

 بعد جملةٍّ ما بعدها سبٌب فيها.  -  

 بين الجملتين المرتبطتين في المعنى دون اإلعراب. -  

 
المدني، رفيق    364 البحث، مرجع سابقانظر:  إعداد  إلى  المدخل  ،  78..    71، ص  اإلسالم، 

 بتصرف.   
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 بين مصدرين القتباس واحد. -  

 النقطتان المترادفتان ): ( وتستخدم في الحاالت التالية: 

 ن لفظ القول والكالم المقول. بي -   

 بين الشيء وأقسامه وأنواعه.  -   

ح قاعدة.  -     بعد كلمة مثل وقبل األمثلة التي توض ِ

 بعد العناوين الفرعيهة والجانبيهة.  -   

 بعد التفريع بأوالً وثانياً وثالثاً.  -   

 عالمة االستفهام )؟ ( وتستخدم في الحاالت التالية: 

 الجمل االستفهاميهة سواء أكانت أداة االستفهام ظاهرة أم مقدهرة.بعد    -   

 بين القوسين للداللة على شك ِ في رقم أو كلمة أو خبر. -   

ب أو االنفعال )! ( وتستخدم في الحاالت التالية:   عالمة التعجُّ

ب أو استغاثة أو    -    بعد الجمل التي يعبهر بها عن فرح أو حزن أو تعجُّ

 . تأسُّف

 ( وتستخدم في الحاالت التالية:  -الشرطة ) 

تكرار   -    استغني عن  اثنين  بين  المحاورة  حالة  في  السطر  أول  في 

 اسميهما. 

 بين العدد والمعدود إذا وقعا تفريعاً أو تعداداً باألرقام في أول السطر.   -   

قبل معدودات غير مرقهمة بدأت بها األسطر كتعداد حاالت عالمات    -   

 رقيم.الت

 بين أرقام صفحات نص ٍّ مقتبس في حالة تتابعها.  -   

 ( وتستخدم في الحاالت التالية:-...  -الشرطتان ) 

 لفصل الجمل أو الكلمات االعتراضيهة ليتهصل ما قبلها بما بعدها.  -   

 عالمة التنصيص ) "...." ( وتستخدم في الحاالت التالية: 

 باشرة، أي المنقول حرفي اً.يوضع بينهما النصُّ المقتبس م -   

 القوسان )   ( وتستخدم في الحاالت التالية: 

متن    -    داخل  االقتباس  لمصدر  البيبلوغرافيهة  البيانات  بينهما  توضع 
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 البحث. 

توضع بينهما معاني العبارات والجمل المراد توضيحها داخل متن   -   

 البحث. 

 المصادر.توضع حول تاريخ النشر في قائمة  -   

توضع حول عالمة االستفهام الدالة على الشك ِ في رقم أو خبر أو    -   

 كلمة. 

 المعقوفتان ) ]....[ ( وتستخدم في الحاالت التالية: 

توضع بينهما الزيادة المدخلة في نص ٍّ مقتبس اقتباساً مباشراً أي   -   

 حرفي اً.

 اقتباساً مباشراً أي حرفي اً.يوضع بينهما التصحيُح في نص مقتبس  -   

 النقط األفقيهة ).... ( وتستخدم في الحاالت التالية: 

للداللة على أنه هناك حذفاً في النص ِ المقتبس اقتباساً مباشراً أي   -   

 حرفي اً.

 لالختصار وعدم التكرار بعد جملة أو جمل.  -   

 . بدالً من كلمة )إلخ(  في سياق الحديث عن شيءٍّ ما -   

ِ القارئ على التفكير.  -     تاليةً الجمل التي تحمل معاني أخرى لحث 
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 كيفية كتابة تقرير )خطة( البحث:    - المطلب الخامس – 5

 365مقومات خطة البحث الناجحة:   -أوال

مصير       تقرر  عرضها  وطريقة  البحث،  خطة  أن  على  المنهجية  علماء  يتفق 

س العلمية في الجامعات، وبناء على ذلك  البحث، موافقة، أو رفضاً من قبل المجال

دقة  على  الحرص  كل  يحرص  أن  العليا  الدراسات  طالب  واجبات  أهم  من  يصبح 

أهمية   تبرز  يحكم عناصرها بصورة  وأن  تقديمه،  ينوي  الذي  بحثه  صياغة خطة 

 البحث من جهة، وكفاءة  الباحث من جهة أخرى.

مدروسة بدقة وعناية، مضيعة  ومن المسلم به أن البحث من دون خطة سابقة       

للوقت، وتبديد للجهد؛ ألن إهمالها والبدء في كتابة البحث من دونها، ربما يضطر  

الباحث إلى إعادة الكتابة بعد استنزاف الكثير من الوقت والجهد، حيث يتبين عدم  

الترابط والتنسيق بين المباحث فيما بينها، فيكون من الصعب إعادة تنظيم البحث  

 عد كتابته. كلية ب

إن خطة البحث هي رسم صورة كاملة عنه، وكل عنصر فيها يكمل جانباً من       

جوانب تلك الصورة، إنها أشبه ما تكون بالخارطة التي يضعها المهندس المعماري 

 لبناء  منزل أو عمارة.

قد تكون الخطة موجزة وقد تكون مفصلة، والثانية أهم وأدل؛ ألنها تقتضي إلماما      

سعا بالموضوع ومصادره األساسية ومشكالته وقضاياه، فهي بمثابة "مشروع  وا

بحث"، ولكي يضع الباحث مثل هذه الخطة فيجب عليه أن يقرأ قراءة موسعة لكل  

تتراوح   أن  ينبغي  أنه  المختلفة، على  بالموضوع لإللمام به من جوانبه  ما يتصل 

بين   رقم    15-10الخطة  )المقترح  المتوسط  بالخط   Traditional  18صفحة 

Arabic 14، والهوامش بالتنسيق االفتراضي بخط    .) 

والقواعد        التفصيلية،  الخطوات  على  المشتملة  المفصلة  البحث  خطة  إن 

 واإلجراءات التي سيلتزم بها الباحث أثناء عملية البحث، تتسم بمزايا عدة أهمها: 

المسار، أو مجلس القسم، أو  ـ التقليل من إمكانية إلزام الجهات المشرفة )لجنة    1

 مجلس الكلية( طالب الدراسات العليا بأشياء إضافية، قد تكون غير عادلة.

 
انظر: جغيم، الطاهر، مكانة الدراسات وكيفية توظيفها في إعداد الرسائل الجامعية. مقال    365

العلوم االجتماعية،   البحث في  وتقنيات  منشور في كتاب جماعي حول أساسيات في منهجية 
. وميلود سفاري، األسس المنهجية  149، ص  م2006،  منشورات جامعة منتوري، قسنطينة

.  42..    40م، ص  1995في توظيف الدراسات السابقة، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،  
للفكر   العالمي  المعهد  والمعيارية،  الوضعية  بين  االجتماعي  البحث  منهج  محمد،  أمزيان 

و وآخرون، أسس المنهجية  . فوضيل دلي24م، ص  1991اإلسالمي، واشنطن، الطبعة األولى،  
 .   108و   107م، ص 2006في العلوم االجتماعية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 
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لهوى    2 خاضعة  الخطة  تجعل  التي  والتفسيرات  التأويالت  إمكانية  من  التقليل  ـ 

 الباحث.  

 

 عنوان الرسالة:  -ثانيا 

ي يعطي االنطباع  العنوان هو أول وأكثر ما يقرأ من الخطة والرسالة وهو الذ     

األول عن البحث والباحث. وعلى الباحث أن يضع عناوين كثيرة لبحثه ثم يبدأ يقارن 

ويستشير فيها حتى يصل إلى األصح واألنسب. والعنوان هو الذي يحدد مسار البحث  

وتخصصه، وهذا يبرز بشكل كثير في العلوم الشرعية حيث التداخل بينها، فلو تغير 

لتغير التخصص، فمثال لو أراد باحث أن يبحث عن الوكالة في   العنوان ولو قليال

 366  اإلسالم وسجل العناوين التالية:

 أحكام الوكالة في الفقه اإلسالمي .  )تخصص فقه(  - 1

 مراحل تطور الكتابة في باب الوكالة.   )تخصص مكتبات(  - 2

 الوكالة في الشريعة والقانون. )فقه مقارن لمتخصص في القانون(   - 3

 أخالقيات وآداب الوكالة. )علم نفس ودعوة(  - 4

 الجوانب التربوية في النصوص الشرعية في الوكالة والتوكيل. )تربية(   - 5

 أحاديث الوكالة.   )حديث(  - 6

 الوكالة في القرآن الكريم دراسة موضوعية. )تفسير(   - 7

 وكاالت والوكالء في المحاكم الشرعية. )إعالم( ال - 8

 أخطاء في صياغة العنوان:  -ثالثا 

أن يحمل العنوان نتيجة البحث الرئيسة. ويكون الباحث بهذا قد اختزل   -1

بحثه وجهده بهذه النتيجة وهو بذلك أيضاً يصادر جهد اآلخرين المخالفين لنتيجته  

 التي توصل إليها مثل: 

 يات الفدائية في الشريعة اإلسالمية. تحريم العمل -)أ( 

 ضعف االتجاه األصولي في التفسير.  -)ب( 

 قلة مصادر الحنابلة في علوم الحديث.  -)جـ(

 
.   267..    261انظر: عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في البحث العلمي، مرجع سابق، ص    366

 . 243..  212وقنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص 
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األبواب    -2 يغطي  فال  البحث،  مخطط  من  جزءاً  إال  العنوان  يمثل  ال  أن 

 والفصول وبالتالي ال ينطبق العنوان إال على الباب األول أو الثاني مثال. 

ن العنوان طويالً وفيه تكرار لبعض الكلمات التي لو حذفت لم يتغير أن يكو  -3

 معنى العنوان. واألفضل أن يكون العنوان جامعاً مانعاً. 

 مثل :  

 المخالفات العقدية عند فالن أو في كتاب  .. دراسة عقدية.   -)أ(

 األفعال المتشابهة في اآلية الواحدة ... في القرآن الكريم.-)ب( 

 العنوان ناقصا كان يكون مبتدأ ال خبر له. أو فيه عموم. أن يكون  -4

 مثل : 

تفسير أبي عبيد البد أن يقال :"جمع ودراسة" أو "عرض وتحليل" أو "نقد  •

 وتقويم".  

 العالقة بين التصوف واالستعمار دراسة عقدية أو تاريخية أو فقهية.  •

القانون العالمي أو   االنتخابات وأحكامها. أحكامها في الفقه اإلسالمي أو في •

 دراسة ميدانية أو فقهية أو نظامية. 

العلمية   العامة والتي قد تصلح في الكتب وليس في الرسائل  العناوين  ومن أمثلة 

 مثل: 

 القرآن والمستشرقون.   •

 األطعمة في الفقه اإلسالمي. •

 367  المقدمة: -رابعا

صياغته   تحمل  عادة  والتي  الباحث  شخصية  هي  وفيها  المقدمة  وأسلوبه 

التعريف بالموضوع بتدرج منطقي ليصل إلى الموضوع المراد بحثه. ومن أخطاء  

 الطالب في كتابة مقدمات خططهم ما يلي: 

االعتماد على مقدمات جاهزة يقتبسها الطالب من كتب أو رسائل علمية أو خطط   -1

 مجازة.

ومن العبارات التي  تزكية النفس وعدم تجرد الباحث وتحيزه لنفسه أو لبحثه..    -2

 نقرؤها في بعض المقدمات: 

 
 .   260..    229ليب البحث العلمي، مرجع سابق، ص  انظر: عطوي، جودت عزت، أسا 367
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 وطالعت الكثير من الكتب فما وجدت كذا وكذا..  -)أ(

 هذه الموضوعات ال يتصدى لها إال العلماء المحققون.  –)ب(  

 اإلطالة واالستطراد:  -3

بحيث تصل بعض مقدمات الخطط إلى ثالث صفحات أو أكثر وهذا غير مناسب  

بين   تترواح  أن  يجب  خطة  في  مراد  الخط:    14-10وغير  )برقم    18صفحة 

Traditional Arabic ) 

 التعريف بمشكلة البحث:  -خامسا

تعني        ألنها  مشكلة؛  لفظة  واستعملنا   ،) موضوعه   ( البحث  بمشكلة  نقصد 

  يزال مشكلة قائمة تحتاج إلى البحث. الموضوع الذي ال

العلم   ما يخطئ طالب  البحث بطريقة صحيحة، وكثيراً  إبراز مشكلة  ويجب 

الشرعي في صياغة مشكلة البحث ويذكرون تحت هذا العنوان ما ليس له عالقة  

بمشكلة البحث من األهمية أو اإلجراءات، أو يعرضون جوانب الموضوع المختلفة  

هذا خالف المتعارف عليه في صياغة مشكلة البحث، فيجب أن  تحت هذا العنوان و

في شكل  المشكلة  أسطر معدودة، وبعضهم يرى جواز صياغة  تكون  محددة في 

 سؤال كبير.  

وللعلم فإن أكثر ما يقرأ في خطة الطالب من غير المتخصصين هو العنوان 

أ يريدون  البحث ألنهم  البحث. يقرؤون مشكلة  البحث وأهداف  ن يتعرفوا ومشكلة 

 على المشكلة التي يحاول الباحث أن يحلها. 

 حدود البحث:  -سادسا

يتم تحت هذا العنوان تحديد البحث بصورة دقيقة، وذلك ببيان الحدود الزمانية    

أو المكانية أو ما شابه ذلك. ويستحسن أن يبرز الباحث السبب الذي جعله يحصر 

مدة زمنية دون غيرهما، وذلك حتى   بحثه في ذلك المجال دون غيره أو في مكان أو 

القضايا   وتناول  مناقشة  من  التملص  في  الباحث  رغبة  لمجرد  التحديد  يكون  ال 

 المطلوبة في البحث.  

ويدخل في الحدود إذا كان البحث يتعلق بكتاب معين، فال بد من تحديد الطبعة    

ر من طبعة للكتاب  التي سيعتمد عليها، لما لذلك من أهمية كبرى، فقد يكون هنالك أكث

بينها فروق، وقد تكون طبعة الكتاب سقيمة جداً، أو ناقصة، فيصبح االعتماد عليها  

 غير ممكن؛ ألن ذلك سيؤثر على النتائج ودقة االستقراء والتتبع.  
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 368مصطلحات البحث:    -سابعا

في كثير من األحيان يظن الباحث أن بعض المصطلحات العلمية الواردة في        

بحثه أو خطته واضحة للقراء، ولكن الذي يحدث يكون بخالف ذلك، لذا يجب    عنوان

في   الواردة  المصطلحات  من  المقصود  يحددوا  أن  العليا  الدراسات  طالب  على 

 خططهم. ومن أخطاء الطالب في فقرة المصطلحات اآلتي: 

اقتصار الطالب في التعريف بالمصطلحات على المصطلح الوارد في عنوان  - 1

 فقط. والصواب أن يعرف بالمصطلحات الواردة في التصور المبدئي أيضاً.البحث 

االصطالحي  - 2 التعريف  المراد  وإنما  خطأ.  الخطة  في  اللغوي  المعنى  إيراد 

 مختصراً دون ذكر الخالف فيه إن وجد. 

نقل التعريف من كتب غير متخصصة، فإن كان المصطلح المراد تعريفه في  - 3

 لتعريف من كتب أصول الفقه وهكذا.أصول الفقه يجب نقل ا 

 أهمية البحث:  -ثامنا 

يتفق معه في أهمية دراسة  قد ال  القارئ  أن  الباحث هنا  أن يفترض  يجب 

المشكلة  ) الموضوع ( على الرغم مما تقدم، وهذا االفتراض يتطلب منه أن يبين  

بعض  ذكر  األمر  لزم  ولو  دراسته،  وجدوى  الموضوع،  أهمية  محددة  نقاط  في 

 شواهد واألمثلة التي من شأنها توضيح ذلك، ويمكن أن يذكر الطالب مثالً:  ال

 ـ الفائدة التطبيقية المرجوة من البحث، ومن سيستفيد منه وكيفية االستفادة. 1

ـ الفائدة العلمية، وتتمثل في بيان الجوانب التي يتميز بها هذا البحث عن الدراسات   2

 السابقة. 

 لتفسيرات الخاطئة. ـ كشف القناع عن بعض ا 3

 ـ حل بعض المشكالت العلمية.  4

 ومن أخطاء الطالب في كتابة األهمية التالي: 

 ذكر بعض النقاط العامة التي يشترك فيها كثير من الموضوعات مثل:  -1

 تعلقه بالقرآن الكريم.  -)أ(

 
واإلدارية،    368 القانونية  العلوم  في  وتطبيقاتها  العلمي  البحث  مناهج  انظر: عوابدي، عمار، 

. وعليان، مصطفى  422م، ص 2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة،  
ان، الطبعة األولى،  ربحي، مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطب  يق، دار الصفاء، عم 

  167. نقال عن: حس ان، هشام، منهجية البحث العلمي، مرجع سابق، ص  328م، ص  1999
 ..185   . 
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 حاجة طالب العلم له.   -)ب( 

 المعلومات عنه غزيرة والمصادر التي تكلمت عنه كثيرة.   -)جـ(

وكيف نعرف أنها نقاط عامة؟ واختبار ذلك يكون بوضع هذه النقاط في أي 

 بحث وتحت أي عنوان فتصلح.  

 خلو األهمية من نصوص مقتبسة تبين أهمية هذا الموضوع.   -2

تيار، فيما يرون ويرى بعض خبراء المنهجية أنه يمكن دمجها مع أسباب االخ

 أيضا إمكانية دمج أسباب االختيار مع األهمية، ومنهم من يرى فصلهما.

 أسباب اختيار البحث:  -تاسعا

دون  الموضوع، ولكن من  به الختيار  أدت  التي  الدوافع  الباحث هنا  يكتب 

الموضوع   التي جعلته يهتم بهذا  الشخصية  إسهاب وتوسع، فيوضح مثالً دوافعه 

ا  ومن  أو  ويختاره،  الخبرات  أو  القدرات  من  لديه  يتوفر  ما  إلى  يشير  أن  لممكن 

اإلمكانات الخاصة التي تجعله أهالً للقيام بالبحث المقترح ) كأن يكون البحث يتعلق  

ببعض االنحرافات العقدية، وللباحث رحالت دعوية واسعة في العالم اإلسالمي، أو  

يعمل قاضياً، ونحو ذلك (، ومن  أن الموضوع مثالً يتعلق بوسائل اإلثبات والباحث  

المنطقي أن يذكر في أسباب االختيار أن الموضوع جديد لم يسبق إليه أحد من حيث 

 العموم أو من حيث بعض الجوانب، إذا كان الموضوع كذلك.  

 الدراسات السابقة:  -عاشرا

نظرا لتشابه الدراسات الشرعية، وبالتالي صعوبة وجود فرصة دراسة جديدة  

ندر. لذا فهذه الفقرة تُعد من أهم النقاط للباحث، فكثير من قرارات اللجان    إال فيما

 مبنية بشكل كبير على هذه الفقرة وقدرة الباحث إثبات نفسه فيها.      

وهنا يجب على الباحث أن يذكر الباحث في هذه الفقرة ما كتب في موضوعه،  

)الماجستير   العلمية  الرسائل  من  جوانبه  من  جانب  في  والكتب  أو  والدكتوراه(، 

والبحوث العلمية، فيذكر عنوان البحث، واسم الباحث، ويذكر موجزاً مقتضباً له، ثم  

الباحثين   في  الطعن  عدم  على  الحرص  مع  فيه،  والقصور  النقص  جوانب  يذكر 

 السابقين أو التقليل من جهودهم.

صر ومن المتفق عليه عند علماء المنهجية أن من أهم عناصر خطة البحث عن 

الدراسات السابقة؛ ألنه يعكس أمانة الباحث واحترامه للتقاليد الجامعية من ناحية،  

إهمال   دون  الحلقات  متصلة  الجامعية  الدراسات  مسيرة  يجعل  أخرى  ناحية  ومن 

 لجهود المتقدمين. 
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النقدية        نظراته  يبين  أن  السابقة  للدراسات  عرضه  عند  الباحث  يلزم  ومما 

الفاحصة في تلك الدراسات، وذلك لكي يمكن لمناقشي الخطة أن يتعرفوا على قدرة  

الباحث وإمكانيته في التوصل لنتائج مهمة لم تتوصل لها تلك الدراسات، وتتجلى  

 في أمرين مهمين:  أهمية هذا العرض النقدي للدراسات السابقة

 ـ تفادي تكرار البحوث.  1

غات المقنعة لدراسة الموضوع الذي تم اختياره.     2  ـ إيجاد المسو 

 ومن أخطاء الطالب في عرض الدراسات السابقة اآلتي: 

 اإلجمال في عرض الدراسة وردها وعدم ذكر فصولها وأبوابها.  - 1

السا - 2 الدراسات  والكتيبات ضمن  المقاالت  تعرض هذه إدراج  أن  بقة ويمكن 

 على لجنة المسار ثم تحذف عند رفعها إلى لجنة الخطط.

إذا   - 3 أو مكانها  النشر  تاريخ  الدراسة مثل  الكاملة عن  المعلومات  إيراد  عدم 

 كانت رسالة أكاديمية ومتى نوقشت. 

ال يبين الباحث بشكل واضح الفرق بين بحثه أو ما ينوي بحثه وبين الدراسة  - 4

 وما ينوي إضافته على الدراسة. السابقة  

اعتزاز الباحث بنفسه وهضمه جهد الباحثين اآلخرين أو إلزامهم الباحثين  - 5

 السابقين بما ال يلزمه مثل:  وأغفل..  وفاته...  

 والمقترح في الدراسات السابقة اآلتي: 

ذكر الدراسات التي تحدثت عن جزئية من جزئيات فكرة البحث، وهنا يوضح        أ

 فرق بينهما إجماالً وبإيجاز.ال

الدراسات التي تناولت نفس فكرة الموضوع، وهنا يبين الباحث الفرق بين       ب

دراسته وتلك الدراسات، وما الجديد التي يميز بحثه عنها. )والفرق بين دراستي 

 .369وهذه الدراسة(  

 أهداف البحث:  -حادي عشر

 
انظر: جغيم، الطاهر، مكانة الدراسات وكيفية توظيفها في إعداد الرسائل الجامعية. مقال    369

وتقنيات   العلوم االجتماعية،  منشور في كتاب جماعي حول أساسيات في منهجية  البحث في 
. وميلود سفاري، األسس المنهجية  149، ص  م2006منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،  

.  42..    40م، ص  1995في توظيف الدراسات السابقة، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،  
للفك العالمي  المعهد  والمعيارية،  الوضعية  بين  االجتماعي  البحث  منهج  محمد،  ر  أمزيان 

. فوضيل دليو وآخرون، أسس المنهجية  24م، ص  1991اإلسالمي، واشنطن، الطبعة األولى،  
 .   108و   107م، ص 2006في العلوم االجتماعية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 
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يجب على الباحث أن يهتم جداً بدقة صياغة األهداف في خطته وتتضمن هذه 

رة اإلجابـة المركزة في نقاط عن سؤال الباحث لنفسه  )ماذا أريد أن أبحث في الفق

 هذا الموضوع؟(.  

كما يجب على الباحث أن يعرض في األهداف إلى ما يسعى البحث إلى تحقيقه،  

كبيان الحكم الشرعي في قضية معاصرة، أو جمع وحصر ما تفرق في المصادر عن 

الباحث إلى أهمي ة الربط بين أهداف البحث  موضوع مخصوص، مع ضرورة أن يتنبه  

 وأسئلته التي ستأتي في الفقرة التالية.  

 ومن أخطاء الطالب في كتابة األهداف:  

ضعف الصياغة اللغوية للهدف مما قد يجعله غير واضح للقارئ. ويمكن في   - 1

إثبات،   إبراز،  بيان،  مثل:  واضح  بشكل  الهدف  تبرز  ألفاظ  استخدام  السياق  هذا 

 تعرف، إيضاح، توضيح، الكشف.. ال

الخلط بين األهداف واألهمية وبين األهداف واإلجراءات، فكل ما يقال فيه   - 2

ترتيب أو جمع أو عرض أو تبويب فهذه في الحقيقة إجراءات وليست أهدافاً إال إن 

 كان الموضوع "جمع ودراسة" فإن الجمع قد يكون هدفا.  

البحث وغير مرتبطة بها وال تمثل إجابة    أن تكون األهداف بعيدة عن أسئلة  - 3

 عليها. 

اإلكثار من األهداف والتداخل بينها. وأقول: أربعة أو خمسة أهداف واضحة  - 4

 المعالم خير من عشرة فيها تكرار وبعضها غير واضح.  

بحقائق   - 5 أو  بالنتائج  يتعلق  ما  الخط ة  في  أو  البحث  أسئلة  في  الباحث  يقرر 

لتأكيده بحثه  في  دعاوى  يسعى  رد  على  يقوم  البحث  يكون  أن  إال  وتقريرها،  ا 

 المنحرفين عن اإلسالم ونحو ذلك. 

 

 أسئلة البحث:  -ثاني عشر

تتضمن هذه الفقرة ذكر أهم مشكالت البحث، ولكن على صيغة أسئلة مرتبطة       

 باألهداف  

 منهج البحث:  -ثالث عشر

ا باختالف تخصصاتهم  لم يحصل اتفاق بين أساتذة الشريعة في الدراسات العلي

على منهج محدد يمكن ذكره في خطة البحث، إال أن المالحظ في كثير من البحوث  
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الشرعية أنه يناسبها المنهج االستقرائيـ  االستنباطي، ويمكن تسميته أيضاً بالمنهج  

 . 370االستقرائي ـ االستنتاجي 

يقولون:   أنهم  الباحثين  من  الكثير  فيها  يقع  التي  األخطاء  المنهج  ومن   "

هذا   خطأ  على  المنهجية  علماء  من  واحد  غير  نب ه  وقد  التحليلي"  االستقرائي 

 االستعمال.  

 إجراءات البحث:  -رابع عشر

في كثير من البحوث تكون هناك إجراءات معينة سيتخذها الطالب؛ لكي ينجز 

بحثه هي أشبه ما تكون بالخطوات المهمة التي على ضوئها سيقوم بجمع المعلومات  

طريقته في عرضها، ويدخل في ذلك مثالً تحديد منهجه في تخريج األحاديث والحكم  و

عليها إذا كانت في الصحيحين وغيرهم وشرح الغريب وترجمة األعالم ونحو ذلك،  

 والرجوع إلى جميع كتب المؤلف أو بعضها وسبب التخصيص في ذلك. 

 تصور مبدئي ألبواب البحث وفصوله:  -خامس عشر

تعد روح الخطة، وعادة ما يقسم البحث إلى أبواب بحسب الكبر،  هذه الفقرة 

وفي الباب الواحد فصول، وفي الفصل مباحث، وفي المباحث مطالب، وفي المطالب  

 فروع وأغراض وأرقام.. وهكذا.. 

 ومن األمور التي ينبغي مراعاتها عند التبويب: 

ابه وفصوله، وهكذا ـ البد من الترابط بين عنوان الموضوع وأبوابه، وبين أبو  1

حتى يظهر أن البحث كتلة واحدة مترابطة األجزاء، ولو غي رت موقع باب أو فصل 

شعرت باالضطراب وعدم التناسق واالنسجام؛ ولهذا ينبغي على الباحث أن يسأل  

نفسه عند وضع األبواب والفصول والمباحث: لماذا أضع هذا الباب أو الفصل هنا؟  

 الفصل وعنوان الباب؟ وهكذا.. وما وجه العالقة بين هذا

ـ يراعى في ترتيب األبواب والفصول والمباحث أن تكون على أساس التسلسل    2

 العقلي، أو الناحية الزمنية، أو بحسب األهمية ونحو ذلك..

ـ ينبغي أن تكون عناوين األبواب والفصول والمباحث شاملة لما تحتويه، مانعة    3

 من دخول غيرها فيها. 

 يراعى في العناوين أن تكون واضحة في داللتها على المراد منها. ـ  4

 ـ يراعى في العناوين أن تكون قصيرة بقدر اإلمكان.  5

 
. وأبو سليمان، 69ـ    64أبو سليمان، عبد الوهاب، البحث العلمي صياغة جديدة، ص  انظر:    370

 . 17..  15بحث في الفقه اإلسالمي، ص عبد الوهاب، منهج ال
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ـ البد لكل باب وفصل ومبحث من عنوان، و يخطئ من يضع باباً بدون عنوان    6

 ويكتفي بقوله مثالً الباب األول فقط.

ـ كثرة التفريعات قد تشتت القارئ، لذا ننصح الطالب بأن تكون تقسيماتهم لألبواب    7

والفصول وغيرها بقدر الحاجة وأن تكون واضحة وميسرة ، حتى يتسنى للقارئ  

 االستيعاب بيسر وشمولية. 

أن يطلعوا على  بحثهم وفصوله  أبواب  المبتدئين في كتابة  الباحثين  وعلى 

راه عديدة؛ ليستفيدوا من هيكلة األبواب والفصول فيها، على  رسائل ماجستير ودكتو

أن تكون تلك الرسائل في تخصصهم، وتكون من الرسائل الجيدة الحائزة على التقدير  

تكون  حتى  موضوعهم  من  قريبة  موضوعات  في  تكون  وأن  والثناء،  واإلعجاب 

التقليد وليس  االسترشاد  في  النفع  ويتحقق  متقاربة  العريضة  لكل الخطوط  فإن   ،

 موضوع طبيعته الخاصة.

 المصادر والمراجع:  -سادس عشر

على الطالب أن يذكر في آخر خطته أهم المصادر التي رجع إليها، وعثر فيها 

على المادة العلمية التي ساهمت في إعداد الخطة، وذلك ليدلل على وفرة المعلومات  

تكفي لتكوين االنطباعات    التي سيبني بحثه عليها، ولن تكون القائمة كاملة، لكنها

 األولى لدى القسم المختص ومجلس الكلية. 

 ومن أخطاء الباحثين في مجال المصادر والمراج التالي:  

 كثرة المراجع وليس لها أثر في الخطة. - 1

 ذكر المراجع دون ترتيب معروف.  - 2

 ذكر الكتب دون معلومات نشر.  - 3

 معايير الخطة الجيدة: - سابع عشر

تكو  1 أن  أنك غي رت  ـ  لو  بحيث  دراستها،  المراد  المشكلة  الخطة مفصلة على  ن 

 عنوان الموضوع تشعر بنوع من النشاز بين مفردات الخطة والعنوان الجديد. 

ـ أن تعطي الخطة تصوراً واضحاً عما سيكون عليه البحث عقب التنفيذ، ليس من    2

 تقسيمات. حيث النتائج ولكن من حيث الترابط واالتساق في المضمون وال 

ـ يمكن لشخص آخر تنفيذ الخطة دون أن تختلف النتائج العامة كثيراً، ويتحقق    3

 ذلك بأن تكون فكرة البحث واضحة من حيث ما يدخل في نطاقه وما ال يدخل فيه.

 ـ التوثيق الدقيق لالقتباسات، وال بد أن يكون في الخطة شيء من ذلك. 4

 الخطة في دراسة منهج أحد األئمة.  ـ ضبط أسماء األعالم وخاصة إذا كانت 5
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 ـ الوضوح والدقة في صياغة التعريف بمشكلة البحث وحدوده وأسئلته. 6

 ـ أن يتجلى فيها قدرة الطالب على اإلقناع بجدوى بحثه. 7

 أسباب رد الخطة إلى الطالب أو إلى  لجنة المسار للتعديل:  

ي فقرات الخطة المختلفة،  ضعف الصياغة وكثرة األخطاء اللغوية واإلمالئية ف - 1

 مما يفتح المجال لكثرة النقد لها، وهو ما يؤدي إلى إضعافها في اللجنة. 

التداخل بين الفصول والخلط بين المباحث أو تكرارها أو وجودها في فصول  - 2

 غير مناسبة لها.  

 سوء العرض للدراسات السابقة، وخاصة عندما يُغفل بعضها.  - 3

 بمسائل بحثه، ويظهر ذلك جليا عند العرض. عدم معرفة الطالب  - 4

 أسباب رد الخطة ورفض الموضوع: 

خطة  - 1 ومباحث  فصول  وتغطي  بالموضوع  مالصقة  سابقة  دراسات  وجود 

 الطالب ولم يستطع الطالب أن يقنع القارئ بقدرته على اإلضافة في هذا الموضوع. 

الموضوع فيه تسطيحا ضخامة البحث حيث ال يشعر الباحث وسيكون قبول   - 2

 له. 

 صغر البحث بحيث ال يكفي لرسالة.    - 3

أو  - 4 العلمي  بمستواه  أساتذته  لمعرفة  نظرا  الطالب،  على  البحث  صعوبة 

 توجهاته العلمية. 

 نصائح ومقترحات:   -ثامن عشر 

إخالص النية هلل عز وجل في هذا العمل وفي كل عمل. وإخالص النية بمثابة   - 1

ارب النجاة، وفي الحديث: "َمن تعلهم علًما مما يُبتَغَى به وجهُ هللِا  قاعدة االنطالق وق

 ال يتعلُمه إال ليصيَب به عرًضا من الدنيا لم يِجْد عرَف الجنِة يوَم القيامِة".

 اعرف منهج القسم والمسار الذي تنتمي إليه بدقة لتسير عليه.  - 2

 اقشتها.  اقرأ كثيرا في الرسائل العلمية وقبل ذلك احضر من - 3

اطلع على الخطط التي أجيزت من القسم  ومن مسارك ولتسـأل عن الخطط  - 4

 المميزة التي مرت سريعا في المسار ومن لجنة الخطط.

احرص على مراجعة خطتك من متخصص دقيق وال بأس أن يقرأ خطك خبير  - 5

 لغوي.
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بصدر    تعامل بأدب وتواضع مع المرشد وكل من يقرأ خطتك وتقبل الملحوظات - 6

 رحب.

يفضل كتابة نماذج وأمثلة إلقناع لجنة المسار بأهمية البحث وقدرة الباحث  - 7

بعدد   أوليا  تقريبيا  إحصاء  الطالب  يقدم  أن  يفضل  الموضوع، وكذلك  على معالجة 

 المسائل أو اآليات أو األحاديث أو الرجال. 

والص - 8 باأللفاظ  وعليك  اإلعالمية  أو  الصحفية  الصياغات  عن  ياغات  ابتعد 

 الشرعية االصطالحية. 

ال مانع من حضور الطالب أثناء مناقشة خطته في لجنة المسار بل يحسن،   - 9

 وهذا المعمول به في األقسام الثانية وهو ما يسمى بالملتقى.  

 كتابة النموذج المعتمد في صفحة العنوان من عمادة الدراسات العليا.-10

 لترويسات. االبتعاد  عن الزخرفات واإلطارات وا-11

االهتمام بعالمات الترقيم. فهي ال تجمل الكتابة وحسب بل تعين على الفهم،    -12

 وعدم استخدامها أو استخدامها بالشكل الخاطئ يتعب القارئ ويؤخر الفهم. 

 تنبيهات هامة:  - تاسع عشر

والمعلومات    –  1 الرسمية  بالمسميات  العنوان  الطالب في صفحة  التزام  ضرورة 

 الهامة.   

ضرورة التزام الطالب بالعناصر األساسية المطلوبة في كل خطة، والموجودة   –  2

 في نموذج الدراسات العليا. 

 أهمية ربط أسئلة الدراسة باألهداف بشكل مباشر.  - 3

 أن يبتعد الطالب عن أسلوب الحديث عن الذات في خطته. – 4

عدم    –  5 مع  السابقة  بالدراسات  العناية  عدم أهمية  وكذلك  نقدها،  في  اإلسراف 

اإلطالة المبالغ فيها، وليس من مقتضيات الدراسات السابقة أن يسرد الباحث فهرس 

موضوعات الرسالة السابقة، ومما ينبغي العناية به أن يوضح الطالب كيف سيستفيد  

من الدراسات السابقة في بحثه، كما أنه ينبغي أن ال تقتصر الدراسات السابقة على  

 سائل األكاديمية فقط.الر

ضرورة وجود اقتباسات موثقة داخل الخطة؛ ليتبين مدى استفادة الباحث من    -  6

 مراجع الخطة.

واسم     –  7 الكتاب،  كاملة من حيث عنوان  المراجع  بيانات  بذكر  االلتزام  أهمية 

 المؤلف، واسم دار النشر، ورقم الطبعة، وتاريخها، ومكانها، وذلك في آخر الخطة.
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فقرة )إجراءات الدراسة( تعني )الخطوات العملية للبحث(، والمالحظ أن كثيراً   -  8

من الطالب يغرقون في ذكر بعض التفاصيل التي تعد من مسلمات أي بحث علمي،  

وتوصي اللجنة بوضع قائمة تحدد فيها بعض األمور التي هي من أساسيات أي بحث  

الغ شرح  المصطلحات،  شرح  األعالم،  تعريف   ( تخريج  مثل:  اآليات،  عزو  ريب، 

 األحاديث..(، وتختلف الفهارس بحسب التخصصات. 

يالحظ أن الموضوعات المشتركة ) كتحقيق أكثر من طالب لمخطوطة واحدة (   -  9

ال يراعى في كثير من األحيان ضرورة عدم التشابه والتطابق بين خطط الطالب،  

مشتركة من حيث التقسيم على  فالبد من التدقيق في المقدمات الدراسية في الخطط ال

الكتاب            مكانة  آخر  طالب  ويأخذ  المؤلف،  ترجمة  الطالب  أحد  يأخذ  كأن  الطالب، 

الدراسية،   المقدمات  في  الفروق وبصورة واضحة  بروز  وأهميته… مع ضرورة 

ومن الممكن أن ينظر في إمكانية اختيار بعض المسائل التي تضمنها المخطوط مثالً،  

الطا خطته فيقوم  في  ذلك  إلى  يشير  أن  شريطة  مثال  سواها  دون  بتحقيقها  لب 

 .371ومشروعه  

وبهذا المطلب نكون قد أتينا في هذا المبحث األخير من الفصل الرابع على  

أو مشروع  العلمي  التقرير  كتابة  وكيفية  العلمي،  للبحث  والمهمة  الفنية  الجوانب 

 تحقيق المخطوطات. البحث، لننتقل في الفصل الخامس واألخير لمنهج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. وأبو سليمان، 69ـ    64أبو سليمان، عبد الوهاب، البحث العلمي صياغة جديدة، ص  انظر:    371

 . 17..  15عبد الوهاب، منهج البحث في الفقه اإلسالمي، ص 
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 المبحث الرابع 

 منهج تحقيق المخطوطات 
سنتناول في هذا المبحث الرابع واألخير منهج تحقيق المخطوطات وذلك عبر 

 المطالب اآلتية: 
 المخطوط لغة واصطالحا ومراحل التحقيق.  -المطلب األول - 1
 النسخ واختيـار األصل.عملية جمع  -المطلب الثاني  – 2
 منهج التحقيق.  - المطلب الثالث – 3
 المخطوط لغة واصطالحا ومراحل التحقيق:  -المطلب األول - 1
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 المخطوط وملحقاته لغة واصطالحا:  -الفرع األول - 1
 تشير كلمة )َمنَهج( في اللغة إلى:  -أوال

َجعَ  )ِلُكل ٍّ  تعالى:  قال  الواضح، ومثلها كلمة )منهاج(  ِشْرَعةً الطريق  ِمنُكْم  ْلنَا 
 (.48َوِمْنَهاجاً" )المائدة/

 تشير كلمة )َمنَهج( في االصطالح إلى:  -ثانيا 
تعني مجموع الخطوات العملية التي يسلكها الدارس للوصول إلى حقيقة  
 معينة. 

 تشير كلمة )تحقيق( في اللغة إلى:  -ثالثا 
إحق األمر  أحققت  األعرابي:  ابن  قال  واإلحكام،  أحكمته،  التصحيح  إذا  اقًا: 

 وصححته.
 اصطالحا: تشير كلمة )تحقيق( في االصطالح إلى: -رابعا

االجتهاد في جعل النصوص المحققة مطابقة لحقيقتها في النشر كما وضعها 
 صاحبها لفظا ومعنى. 

 تشير كلمة مخطوط في اللغة إلى:   -خامسا
 جر. كل ما كتب بخط اليد سواء كان كتابا أو وثيقة أو نقشا على ح

 تشير كلمة مخطوط اصطالحا إلى:  -سادسا
األشكال   من  غيره  إلى  يتجاوزه  ال  اليد  بخط  المكتوب  الكتاب  على  يقتصر 

 المخطوطة.
المصطلح   هذا  ظهر  وقد  المطبوع،  الكتاب  عن  له  تمييزا  المخطوط  ويسمى 

 متأخًرا.
 وتعني الوثيقة المخطوطة: ما تناولت موضوعا واحدا. 
 .372أما الكتاب المخطوط فهو الذي يتناول موضوعا أو أكثر 

 مراحل التحقيق:  -الفرع الثاني – 2 
 يمر التحقيق بثالث مراحل: 
 المرحلة األولى: المرحلة النظرية.  - 1
 المرحلة الثانية: المرحلة العملية.  - 2
 ة: المرحلة النهائية. المرحلة الثالث  - 3

 مراحل التحقيق:  -أوال
 المرحلة األولى: المرحلة النظرية وتقتـضي هذه المرحلة ما يأتي:  - 1

 أواًل: مراجعة الكتب التي تناولت موضوع التحقيق ومنها: 
 . تحقيق النصوص ونشرها لعبد السالم هارون.1
 . قواعد تحقيق النصوص د/ صالح الدين المنجد.2
ودي القيسي.  3 ود/ سامي بن مكي   --منهج تحقيق النصوص ونشرها د/ حم 
 العاني. 

 
عدلنا عن تقديم لمحة تاريخية وتمهيدية عن البدايات األولى للتحقيق، وطرقها المتنوعة،    372
التوسع  و العلمي،  انظر:    لمزيد من  البحث  أبو داهش، عبد هللا بن محمد، معجم مصطلحات 

 .  73ـ  68مرجع سابق، ص  
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 . تحقيق التراث د/ عبدالهادي الفضلي. 4
 ثانيًا: معرفة أهم المكتبات العالمية التي تعنى بالمخطوطات: 

على المحقق أن يبحث عن مخطوطته في مظانها في المراكز المشهورة في  
فه اقتناء  يستطع  لم  فإن  في العالم،  إليها  ليتوجه  أسمائها  يعرف  أن  فعليه  ارسها 

 البحث ومن أهمها: 
 · المكتبة السليمانية في استانبول ومكتبة قونيا بتركيا. 

 · المكتبة الظاهرية بدمشق. 
 · دار الكتب المصرية بالقاهرة.
 · المكتبة االسكندرية بمصر.

األزهرية   المكتبة  الشبكة-·  على  المصورة  المخطوطات  بعض  ثم   وتطرح 
 - توقفت اآلن

وأيضا   –يأتي بالمخطوطة من مكان وجودها    -· مركز الملك فيصل بالرياض
 مكتبات أخرى بالسعودية.

 - المكتبات األجنبية ومنها:
 · مكتبة برلين بألمانيا مكتبة قوتا فيها أيضا. 

 · مكتبة المتحف البريطاني
 · مكتبة جستربتي بايرلندا.

 · المكتبة الفرنسية. 
 مكتبة الجامعة األمريكية. · 

 · أيضا في الهند وفي اليمن كثيرا من المخطوطات. 
 كيفية اختيار العنوان المناسب للتحقيق:  -الفرع الثالث  – 3

وهي المرحلة األهم واألشق بالنسبة للباحث ومن هنا يبدأ الدخول على المرحلة  
 العملية وإن كان فيها جانبا نظريا. 
ا العنوان مناسب للتحقيق من الناحية العلمية التي وفيها يعرف المحقق هل هذ

تحددها الجامعة من حيث عدد األوراق، وعدد النسخ، والمادة العلمية. وعليه أن  
الباحث في هذه   العنوان محقق أم ال؛ لئال يكرر عمال سابقا. ويلزم  يتأكد هل هذا 

 المرحلة ما يأتي: 
 ه. . تحديد الهدف والعلم والتخصص الذي سيحقق في1
البيت  2 آل  لمؤسسة  واإلسالمي  العربي  للتراث  الشامل  الفهرس  مراجعة   .

ورتبها   العلوم  في جميع  للمخطوطات  العالمية  الفهارس  والفهرس جمع  باألردن. 
حسب العلوم، ثم حسب تاريخ النسخ، ويذكر العنوان، والمؤلف، وعدد الصفحات،  

 ورقم المخطوطة، واسم المكتبة التي تحفظها. 
 - جمع التراث العربي واإلسالمي-ة تاريخ األدب العربي لبروكلمان.  . مراجع3
 – استوعب ما قبله وزاد عليه- . مراجعة تاريخ األدب العربي لفؤاد سزكين.  4
 . مراجعة فهارس المكتبات العالمية المشهورة.5
 . مراجعة مراكز المخطوطات المشهورة والنظر في فهارسها. 6
 مي الكتب والفنون لحاجي خليفة. . مراجعة كشف الظنون عن أسا7
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. مراجعة مقدمات الكتب المحققة، واالطالع على ما كتبه المحقق من آثار  8
 المؤلف من الكتب المطبوعة، والكتب المخطوطة، والكتب المفقودة. 

إلى 9 ويشير  كتبه  يذكر  العلم  ترجمة  في  ألنه  للزركلي،  األعالم  مراجعة   .
 بحرف )خ(.المطبوع بحرف )ط(، وإلى المخطوط 

 شروط اختيار الموضوع:  -الفرع الرابع  – 4
 . أن يكون موافقا لرغبة الباحث وميوله وخبرته. 1
. أن يكون الموضوع له أكثر من نسخة إال إذا كان قيما وليس له إال نسخة 2

أو   الماجستير  بعد مرحلة  الجامعات ترفض هذا وترى أن يخرجها  فريدة. وبعض 
لهذا بل يكملها الطالب تحت يد مشرف، ثم إنها سوف تعرض  الدكتوراه. وأنا ال أميل  

للمناقشة وسيقضي وقتا طويال معها ويبذل أقصى جهد له في تحقيقها بخالف ما لو  
تركت بعد الرسالة قد يميل المحقق إلى التساهل إذا لم يكن معه مشرفا. أيضا لو  

 تركت دون تحقيق قد تتلف وتضيع. 
 –با للمرحلة التي يقدم فيها بحثه )ماجستير  . أن يكون حجم المخطوط مناس3
 بحث ترقية(.  -دكتوراه 
. إذا كان لديه أكثر من مخطوط في علوم مختلفة فإنه يقدم األشهر واألهم  4

واألقدم، فالعلوم الشرعية كلما كانت أقرب من صدر اإلسالم كلما كانت أوثق، وأشد 
 فأمرها يختلف. علمية، وأقل عرضة للتحريف. أما العلوم التطبيقية 

أن يحقق شيئا يستفاد منه. وأن يكون صادقا مع نفسه ومع   الباحث  وعلى 
العلم. فإن كان هدفه الشهادة فقط فإنه سيدمر المخطوط ويقطع الطريق على من  

 يستحق التحقيق، ويحرم األمة من هذا العلم. 
 ? سؤال: هل إذا حقق أحد نسخة تحقيقا غير جيد يقطع الطريق على غيره؟

لجواب: بعض الجامعات تقطع النظر عن الموضوع بمجرد نشر الكتاب دون ا
النظر في طبيعة نشر هذا الكتاب، وفي طبيعة تحقيقه وإخراجه. ولألسف كثير من  
كتبنا ظهرت بصورة مشوهة، وهنا على من أراد تحقيق مثل هذا أن يقدم تقريرا 

قيقه مرة ثانية، ويورد في واضًحا وقويـًا ويقنع اللجنة بأهمية الكتاب وضرورة تح
يكون   ما  وغالبا  بالطبع.  جدير  وأنه  التحقيق  إعادة  تستدعي  التي  العيوب  تقريره 
رفض اللجنة لئال يعتمد أو يسرق عمل من سبقه ويتكأ عليه فال يقدم عمال جيدا 
فهي تريد توجيه الطالب في عمل جديد. ال أنها تريد قطع الطالب وأن تكون عثرة 

 . في طريق العلم
 وستأتي بإذن هللا تعالى عملية )جمع النسخ واختيار األصل( 

 عملية جمع النسخ واختيـار األصل: -المطلب الثاني  – 2
 خطوات عملية جمع النسخ:  -الفرع األول – 1
 . مراجعة كتب المشيخات واألثبات: 1

المحقق  وهي الكتب التي يذكر فيها العالم الكتب التي قرأها على شيخه، ويذكر  
 في حاشيتها كل كتاب هل حقق وطبع، ونسخ الكتاب وأماكن وجودها. 

التلميذ ويحصر فيها كتب شيخه..  يكتبها  التي  الكتب  أما األثبات: هي قوائم 
 مثال معجم مؤلفات السيوطي، مؤلفات ابن أبي الدنيا. 
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وتقييد  . سؤال أهل العلم والتأكد من وجود أكثر من نسخة للكتاب الواحد،  2
جمعة  ومركز  المعلومات.  منها  ُجمعت  التي  والمصادر  وأرقامها  النسخ  مواضع 
الماجد يساعد الباحث في هذا؛ ألن بعض المكتبات ال تجيب الباحث إال عن طريق  

 مركز معين. 
تركيا 3 في  المخطوطة  تكون  كأن  منه.  القريبة  المشهورة  المراكز  .مراسلة 

المراكز يسأل  السعودية  في  منها    والباحث  صورت  تكون  فقد  السعودية  في 
فيصل  الملك  ومركز  القرى...(.  أم  جامعة  فيصل،  الملك  )مركز  مثل  المخطوطات 

في   التراث(  )خزانة  وأماكن   CDأصدر  المركز  في  المخطوطات  أسماء  يضم 
 وجودها. 

 سؤال: إذا كان عدد النسخ كثير هل على الباحث أن يجمعها كلها؟ 
( نسخة  50أو  30نسخ كثيرة ربما وصلت )  الجواب: بعض المخطوطات لها

لها   له. مثال مخطوطة  تأريًخا، واألقرب وصواًل  األقدم  أن يختار  الباحث  هنا على 
عشر نسخ يكتفي منها بخمس جيدة ومتقدمة، وال يشغل نفسه في جمع جميع النسخ،  

  أن يبدأ في العمل، ألن الوقت ثمين على   -ولو نسخة واحدة-وعليه إذا وصله بعضها  
- طالب الدراسات العليا، مع متابعة بقية النسخ. ويشير في المقدمة إلى جميع النسخ 

، وإلى أماكن وجودها وينص على أنه جمع أقدمها أو ما تيسر منها  -ولو لم يعتمدها 
 لئال يستدرك عليه. 

 سؤال: ما الفائدة من الحصول على أكثر من نسخة؟ 
مات سهوا، وقلما تسقط الكلمة  الجواب: ألن الناسخ ربما سقطت منه بعض الكل 

 نفسها من كلتا النسختين، فالنسخة األخرى تتمم ما سقط من األولى. 
المؤلف   اسم  كامال،  )العنوان  النسخ  بيانات  أخذ جميع  البد من  الجمع  أثناء 
إذا   تتماثل، وعدد الصفحات السيما  المؤلفين  كامال وسنة وفاته ألن بعض أسماء 

 طوط(.كانت ضمن مجموع، ورقم المخ
و إذا وقف على فهرس مكتبة معينة فاألفضل مع تدوين البيانات أن يصور 
صفحة الفهرس من المكتبة ويشير إلى هذه المخطوطة، ويرسل مع طلبه صفحة  

 الفهرس هذه، فربما يكون وصفه غير دقيق، ولئال  يُتذرع بعدم وجود طلبه. 
 سؤال: إذا كان المخطوط بخط المؤلف هل يكفي؟

ذا عزيز، ونسخة المؤلف تعتبر ثمينة جدا، لكن البد من البحث عن  الجواب: ه
نسخة أخرى تعضدها؛ ألن بعض المؤلفين يكتب الكتاب أكثر من مرة، فربما حصلَت  
على النسخة التي كتبها في وقت متقدم، والمؤلف نسخ كتابه مرات، في كل مرة  

يادات. مثل طبقات القراء  يزيد عليه، بالتالي النسخة األخيرة هي األنفس ألن فيها ز
 للذهبي. 

نسخة  ولها  دة،  المسو  عليها هي  التي حصلت  المؤلف  نسخة  تكون  وأحيانا 
 مبيضة، هنا البد له من الحصول عليها. 

أو يبحث عن أخرى حتى يتأكد هل هذه التي معه هي نسخة المؤلف أم ال؟ 
تكتمل عنده   أيضا ال مانع إذا كان معه نسخة المؤلف أن يعضدها بنسخ أخرى حتى

 البيانات. 
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 وإذا لم يتوفر لديه إال النسخة األم فهذا شيء ثمين بالنسبة للمخطوطات. 
 معايير اختيار النسخة األصل

الزمن معها   الطالب ما تيسر له من نسخ قد تكون بحسب عوامل  بعد جمع 
بعض العاهات بسبب تآكل أو رطوبة أو عدم وضوح خط، أو تكون واضحة لكن فيها  

 هذه الحال عليه أن يضعها جميعا أمامه ويقدم منها:  نقص في
 . نسخة المؤلف. 1
 . -ألن وجود خطه يعني أنه قرأها-. أو نسخة عليها خط المؤلف2
 . أو نسخة عليها سماعات المؤلف )قرأها علي فالن وأجزته بما فيها(.3
 . أو نسخة كتبها التلميذ، والمؤلف قرأها وأجازها.4

 نفيسة تقدم وتعتبر هي األصل.مثل هذه المخطوطات ال
احتمال   أو بخط أحد تالميذه. ألن  المؤلف،  تليها نسخة منسوخة عن نسخة 

 الخطأ فيها أقل.
 وهناك عشر نقاط على الباحث أن يتبعها لتقديم ما عنده من مخطوطات: 

يضع المخطوطات أمامه ويعطيها درجة أو ال يعطيها حسب ما لديه من هذه 
 وهي: النقاط لكل منها 

 . القدم.1
 . الكمال. 2
سوء  3 أو  تآكل  أو  الطمس  ويسمى  تفشى  حبر  )أما  العيوب  من  خلوها   .

 التصوير(. 
 . الوضوح وحسن الخط.4
 . -بمعنى أنها صوبت-. مقروءة على أحد العلماء  5
. إذا كان عليها إجازة. )شهادة للمخطوطة بأن القارئ عرضها على عالم  6

اإلمام المزني: قرأنا كتاب األم على الشافعي ثمانين مرة وما  وتم تقويمها(. يقول  
من مرة إال ووقفنا فيه على خطأ، فقال الشافعي: إيـه أبى هللا أن يكون كتاب صحيحا  

 غير كتابه. 
 . وجود التملكات عليها.7
 . أن يكون الناسخ معلوما. 8
 . أن يكون تاريخ النسخ معلوما. 9
 ة. .خلوها من األخطاء اإلمالئي10

 النسخة التي لها درجات أكثر تقدم وتعتمد وتتخذ أصالً.
 خطة التحقيق العامة وإعداد التقرير:  -الفرع الثاني - 2

 تنقسم الخطة في التحقيق إلى قسمين: 
 القسم األول: الـدراسة 

 المقدمة 
 الفصل األول: المؤلف وحياته العلمية 

 المبحث األول: 
 · اسمه وكنيته ونسبته. 
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 · رحلته. 
 وخه. · شي

 · تالميذه. 
 المبحث الثاني: 

 · مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه. 
 · مذهبه. 
 · آثاره.

 · وفاته. )ويدخل فيه ما قيل فيه من رثاء(. 
 مالحظة: قد يمتد التعريف بالمؤلف إلى ثالثة مباحث أو أكثر حسب المؤلف. 

 الفصل الثاني: دراسة الكتاب 
 المبحث األول: 

 · توثيق العنوان. 
 توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. · 

 · قيمة الكتاب العلمية. )ماقيل عنه( 
 المبحث الثاني: 

 · مصادر المؤلف في الكتاب. )المواضع والكتب التي أخذ منها( 
يبين في مقدمة   المؤلفين  التي سار عليها وبعض  )الخطة  المؤلف.  · منهج 

 كتابه( 
استخدمها   التي  والرموز. )سواء  المصطلحات  استخدمها  ·  التي  أو  المؤلف 

 المحقق( 
 منهج التحقيق:  - المطلب الثالث – 3

كتاب   كل  ولكن  موحدة  التحقيق  مناهج  تكون  أن  )واألصل  التحقيق  منهج   ·
 تفرض عليك طبيعة تحقيقه أن تنحو منحى معينا لكن ضمن إطار التحقيق العام( 

 · المصطلحات المعتمدة في التحقيق. )كرموز النسخ، المصادر( 
 وصف النسخ ونماذج من المخطوطة.  ·

 القسم الثاني: النص المحقق. 
 مالحظة هامة:  

ترجأ الدراسة )القسم األول( إلى ما بعد عملية التحقيق ألن األمور تكون قد 
نضجت عنده، وسيسجل مالحظات أثناء التحقيق يحتاجها في موضوع الدراسة. أما  

ن هناك ثغرات كبيرة في موضوع لو بدأ الدراسة وهو لم يطلع على التحقيق ستكو
الدراسة ألنه لم يكن على علم بها قبل موضوع التحقيق. فأوال التحقيق ثم الدراسة 

 من حيث العمل. 
 إعداد التقرير لطالب الماجستير أو الدكتوراه:

إذا أراد الطالب أن يقدم موضوعه تحقيقا فإن الجامعة تطلب منه تقريرا يدرس 
 وبناء عليه تتم الموافقة أو الرفض.  في لجنة الدراسات العليا 

 س/ ماذا يشمل التقرير؟ 
 § البد أن يكون الطالب اختار العنوان )الكتاب( المناسب.)سبق الكالم عنه( 
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§ يكون قد جمع النسخ وعرف مواطنها حتى التي لم يستطع التوصل إليها  
 حجمها، وأنه يسعى في جلبها. -مواصفاتها-يعرف مكانها 

خطة التي سيسير عليها. ويكتب دراسة موجزة في خمس § يكون قد وضع ال
العلمية،   قيمته  الكتاب:  وتشمل  شيوخه،  وبعض  المؤلف،  تشمل  تقريبا  صفحات 

 ومنهجه، ويفهرس المخطوط، ويبين أهم مصادره. 
§ يرفق صور من النسخة ثالث الصفحات األولى. )وبعضهم يرفق الصفحة 

 األولى واألخيرة(
الباحث قرأ المخطوط وعرف ما فيه من جديد؛ ليقنع    وقبل هذا البد أن يكون

الطالب   الدراسة. وبقدر ما يكون  المخطوط وأنه يستحق  بأهمية  المجلس  أعضاء 
أنضج لفكرة التقرير بقدر ما يضمن الموافقة في المجلس. ثم يرفق هذا التقرير مع  

 الخطة.
 المرحلة الثانية: المرحلة العملية:  -الفرع األول
 نسخ المخطوط أوال: عملية

وهي عملية كتابة المخطوطة بيد المحقق*سواء كان ذلك باليد أو بالحاسب  
 اآللي، ويجب على المحقق أال يسند ذلك لغيره نظرا ألسباب كثيرة.

)*( يكتب المخطوط بيد المحقق ولو كانت النسخة خطها جيد، ومن األمانة أن  
أخطاء وأوهام وتصويبات    ال يوكل ذلك لمن ينسخها عنه، ألن المحقق سيمر على

يشير إليها، فهو مسئول عن كل كلمة في الكتاب أما الطباع فربما قرأ كلمة على  
 غير وجهها وأثبتها. 

 ] مالحظة: ما ُسبق بعالمة * هو تفصيل لما جاء في النقطة [. 
. على المحقق قبل الشروع في عملية نسخ المخطوط قراءة النسخة األصل 1

للتعرف على خط الناسخ. * البد أن تكون قراءة واعية تعطيه    مرة واحدة على األقل
فكرة عن موضوع المخطوط، ومن المعتاد أن ال يعرف بعض الكلمات في الصفحات  

 األولى ومع القراءة المتقدمة يصبح لديه ملكة ويقرأ بسهولة. 
. أن يكتب بالقلم الرصاص أو بالحاسب اآللي. *)القلم الرصاص ألنه يعطي 2
لتغيير الجزئي فهناك كلمات تحتاج للتغيير، أيضا ستأتي زيادات ومقابالت  فرصة ل

 من نسخ أخرى وربما زاد سطرا كامال. وأما الحاسب فيختصر الوقت(. 
. أن ينسخ المخطوطة وفق قواعد اإلمالء الحديثة مثل )قاسم، هارون، بئر،  3

مسألة، مائة، صلعم(.* فاألوائل قواعد الخط عندهم أقرب ما تكون إلى قواعد خط 
المصحف، أيضا عندهم التسهيل، لذلك أهم نقطة تكتب في المنهج: كتبت النص وفق  

شير إلى هذه الكلمة في الحاشية، مثال  قواعد اإلمالء الحديثة. ويفهم منها أنك ال ت
تكتب قاسم ثم تشير في الحاشية: )في المخطوط قسم( هذا ال داعي له. أيضا في  

ت صلعم،  النسخ:  تلقفها  -بعض  ربما  هذه  ومثل  تعالى،  تكتبها،  يجب  فأنت  ع 
 المستشرقون وأثبتوها كما هي وتقرأ هكذا وهذا خطأ فادح. 

 دقة من غير إهمال. . يجب أن يضع عالمات الترقيم ب4
 . أن تكون الكتابة على ورق حر مسطر.* ألنه ربما احتاج تغييرها. 5
 . أن يمال نصف الورقة فقط ويترك النصف اآلخر للهوامش أثناء التحقيق. 6
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 . أن يترك سطرا فارغا بين أسطر الكتابة.* ألنه سيحتاجه لرقم الهامش.7
 . أن يكتب بخط واضح مقروء. 8
و/، /اظ/ بمعنى وجه الورقة األولى 1رقم ورقة المخطوط األصل /. أن يذكر  9

تكتب / أو  البسملة )/1وظهرها.  قبل  الرحمن  1أ/، /اب/. مثال: تكتب  ظ/ بسم هللا 
 الرحيم....( ألن البسملة غالبا في ظهر الورقة األولى التي فيها العنوان.

أو ترسم كما    . إذا وردت كلمة غير مقروءة يترك مكانها فراغا )......(10
 هي لتعوض فيما بعد.

. أن يدون مالحظاته على الناسخ أثناء النسخ في دفتره المساعد حتى ال 11
يضطر إلى قراءة المخطوطة مرة ثانية. * ألنه يحتاجها في وصف النسخة مثال:  

 التسهيل، ترك الناسخ النقط، يقع في أخطاء نحوية.. 
األص المخطوطة  بيانات  كتابة  المحقق  يتعلق  وعلى  ما  أ،هـ  الورق.  على  ل 

 بعملية النسخ. 
 ثانيا: عملية المقابلة 

بعد عملية النسخ قد يتعرض المحقق في نسخ األصل إلى ورقه لبعض األخطاء 
إلى   فيعود  نقله  ما  من سالمة  يتأكد  المقابلة  ففي  يحذف  أو  يضيف  أن  يحتاج  أو 

ين يقوم بهذه المقابلة  النسخة األصل وإلى ما كتبه ويقابله كلمة كلمة. بعض المحقق
بنفسه إال أن هذا قد يفوته أشياء فاألفضل أن يقوم يساعده شخص آخر فيعطي ما  
كتبه هو إلى القاريء المساعد، والمحقق يتابع في النسخة األصل ألنه أقدر على 
 قراءة النص، فإذا كان قد فاته شيء يعوض في الورقة المنسوخة وذلك كما يلي: 

 ألصل على مسودة المحقق_ التي كتبها بيده_.. مقابلة النسخة ا1
. مقابلة النسخ األخرى على ما كتب من األصل بيد المحقق، وإثبات الفروق  2

في حاشيتي الورق اليمنى واليسرى إذا كان النسخ على ورق، وفي الهامش حسب  
 األصول إذا كان النسخ على الحاسب. 

 معنى السقط:  -ثالثا 
أو السطر غير موجود في األصل، أو غير موجود أن تكون الكلمة أو الجملة  

 في النسخ األخرى.
 أسباب السقط: 

 انتقال نظر الناسخ من سطر إلى جملة مشابهة له في سطر آخر. 
 أو طمس الحبر بسبب الرطوبة أو انسكاب بعض السوائل. 

 أو تآكله بسبب األرضة أو غير ذلك مما يسبب سقوط بعض الكلمات في المتن. 
 السقط:  عملية ترميم

إذا كان السقط في األصل يوضع بين حاصرتين اصطلح على ذلك عند العلماء،  
 ولذا ال يضع هذه العالمة لشرح كلمة أو غيره.

 تعويض السقط: 
يجب تعويض السقط إذا كان في النسخة األصل، واإلشارة إليه إذا كان بغيرها  

 ويكون ذلك كاآلتي: 
 أوال: إذا كان السقط في األصل:
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الكلمة أو العبارة الساقطة في المتن بين حاصرتين ] [، ثم نضع رقم · نثبت  
)ب(  من  أثبته  الهامش:  في  ونكتب  الثانية  الحاصرة  فوق  رمزك -الهامش  بحسب 

 – للمخطوط 
 مالحظة:  -رابعا

 نثبت الصواب في األصل، والخطأ في الهامش. 
 ال حاجة أن تقول: سقط من كذا؛ ألن الحاصرتين تغني عن هذا. 

أما يكتفى بوضع    ·  في األصل، والخطأ في النسخ األخرى  الصواب  إذا كان 
كذا.   في ظ  كذا،  في ب  الحاشية:  في  إليه  أقواس، ويشار  بال  الكلمة  هامش فوق 

 ويذكره كما ورد فيها.
سوى   عندك  وليس  )ب(  النسخة  من  ونسخته  األصل  من  السقط  كان  إذا   ·

حاصرتي بين  الساقطة  الكلمة  تضع  أن  فيكفي  في نسختان  تقول  أن  يلزم  وال  ن 
الهامش: )من ب( ألنه معروف، وتكتب في منهجك في الرموز المستعملة: أن كل  

 ما سقط من األصل وضعته بين حاصرتين. 
ظ(، تكتب في الهامش:  -· إذا كان السقط من األصل وعوضته من نسختين)ب 

يكتب  ظ(. وبعضهم إذا عوض من ثالث أو من جميع النسخ األخرى ال    -)من ب  
 هامشا إنما يشير في الدراسة أن ماسكت عنه فهو من جميع النسخ. 

 ثانيا: إذا كان السقط من غير األصل:
· إذا كان السقط كلمة واحدة: نضع فوقها رقما دون وضعها بين حاصرتين،  

 ونكتب في الهامش: من نسخة )ب(، ومن نسخة )ظ( مثال. 
فوق الكلمة الثانية تذكرهما في   · إذا كان السقط كلمتين متتابعتين: نضع رقما

 الهامش وتقول: سقطتا من نسخة )ب(. 
· إذا كان السقط ثالث كلمات فأكثر: نضع رقما على آخر كلمة سقطت ونكتب  
في الهامش: من كذا.............كذا سقط من نسخة )ب(. وتكتب أول كلمة سقطت  

يؤثر على جماله ثم  وآخر كلمة. ولسنا بحاجة إلى وضع أقواس في المتن ألن هذا  
 إن األصل عندك كامل. 

· إذا سقطت كلمات متتابعة كل منها في نسخة فإنك تضع على كل واحدة رقم  
 ( وتشير في الهامش: 3( )2( ) 1هامش ) 
 ( سقطت من )ب(. 1)
 ( سفطت من)ج(. 2)
 ( سقطت من )ز(. 3)

  وهذ الجهد في إثبات الفوارق بين النسخ هو نصف التحقيق وزيادة، وقسم من 
المحققين يكتفي بإخراج النص إخراجا تاما وإثبات ما أثبته المؤلف ويرى أنه من  
الصعب على القاريء جمع النسخ وقراءتها والمقابلة بينها؛ لذا يكتفي بذلك ويرى 

 أن تخريج اآليات واألحاديث وترجمة األعالم أمورا كمالية. 
 عملية التوثيق والتخريج:  -الفرع الثاني  – 2

 فها:  تعري -أوال
هي التأكد من سالمة النصوص المنقولة. ونسبتها إلى أصحابها، واإلحالة على 
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 المصادر التي أخذت عنها، وضبط ما يلزم، والتعريف بالمبهم. 
 أهم األمور التي يجب أن توثق وتخرج: 

 § اآليات القرآنية. 
 § األحاديث الشريفة. 
 § األقوال المأثورة.

 § الشعر.
 المقتبسة. § النصوص 

 § الحكم واألمثال. 
 § التعريف باألعالم. 

 § التعريف بالبلدان واألماكن والقبائل. 
 § شرح األلفاظ الغريبة. 

 § ضبط ما يشكل. 
 وتفصيلها كاآلتي: 

 _ توثيق اآليات القرآنية الكريمة: 1
 اآليات القرآنية يكون التعامل معها كاآلتي: 

 § تثبت من المصحف الشريف.
 قوسين مزهرين.§ توضع بين 

 § تضبط بالشكل. 
 § ترسم كما هي عليه في المصحف.

§ يذكر بعدها في المتن اسم السورة ورقم اآلية محصورا بين قوسين إذا كان  
 عدد اآليات المستشهد بها كثيرا، أما إذا كان عددها قليال تخرج في الهامش.

بعدها محصورا   § إذا كان اسم السورة مذكورا في المتن يكتفي بذكر رقم اآلية
 بين قوسين. 

§ عند وقوع أي خطأ في اآليات يصحح الخطأ في المتن من المصحف، ويشار 
فإنها   النسخ  بعض  في  كثيرة  األخطاء  كانت  إذا  أما  الهامش.  في  الخطأ  إلى وجه 

 تصحح ويشار إلى ذلك مرة واحدة في الدراسة في منهج التحقيق. 
القراءات ألنها   إلى موضوع  التنبه  بقراءة أخرى  § يجب  األلفاظ  ترد بعض 

 غير قراءة حفص والسيما في كتب التفسير وكتب اللغة. 
 توثيق األحاديث الشريفة:  -ثانيا 

 كيفية التعامل مع األحاديث الشريفة: 
 § تحصر بين قوسين عاديين )( ويشير إلى هذا في الدراسة.

 § تضبط بالشكل. 
 ح أوال ثم السنن. § تخرج في الهامش من كتب الحديث المعتبرة الصحا

وحبذا لو أفرد  r§ يوضع رقم الهامش بعد نهاية الحديث أو بعد قال رسول هللا  
 الحديث في سطر معتبر.

 § يحكم عليه في الهامش إن لم يكن في الصحاح ويوثق الحكم. 
§ إذا وقع اختالف في الرواية ينبه على ذلك في الهامش مع اإلشارة إلى رواية 
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 الكتب األخرى.
 ه: تنبيــ

*تخريج الحديث ال يكون من الموسوعات اإللكترونية التي يمكن اإلفادة منها  
 في اإلرشاد إلى موطن الحديث فالبد من الرجوع للكتب األصلية. 

*إذا لم يكن لديك علم في الحديث فال بأس أن تعرض األحاديث بعد الحكم عليها  
 على المختصين في الحديث، وكذلك القراءات. 

 ل المأثورة: األقوا -ثالثا 
إذا أورد المؤلف أقواال مأثورة عن الصحابة أو التابعين ولم يسمها فإن المحقق  

 يذكر قائلها ويخرجها من الكتب، ويجعل القول بين قوسين على أنه نص. 
 األشعار:  -رابعا

 § تضبط بالشكل. 
§ إذا ورد صدر البيت أو عجزه فقط يتمم في الهامش، وال بأس إذا ورد الصدر  

ع نقاط مكان العجز في المتن وكذا إذا ورد العجز فقط. ويشير في الهامش أن يض
 إلى قائل البيت، وتمام البيت كذا. انظر ديوانه ص كذا.

 § تنسب األشعار إلى قائليها إن لم ينسبها المؤلف كما سبق. 
ويحاسب الطالب إذا كان للشاعر ديوانا ولم    -§ تخرج من ديوان الشاعر أوال

يقال في يخرجه منه وخ الديوان  رجه من كتب أخرى.، وإذا كان غير مذكور في 
ثم يخرج البيت من المصادر األخرى    –إي لم يُذكر فيه    -الهامش: أخل به ديوانه 
 _مصدرين أو أكثر_.

§ إذا نسب البيت ألكثر من شاعر في أكثر من كتاب يقول: نسب لفالن في 
 كتاب كذا، ونسب لفالن في كتاب كذا.

 لفاظ الغريبة وال يطيل. § تشرح األ
الكالم وال يفرده في سطر ولذا  النساخ يدرج الشعر مع  § ويتنبه أن بعض 
بعض المحققين المبتدئين ال يتنبه أنه شعر. وعلى المحقق أن يجعله في سطر مستقل  

 بعد قال الشاعر: ويفصل بين الصدر والعجز بمسافة، ويجعله متوسطا. 
 المقتبسة: توثيق النصوص  -خامسا

§ إذا كان النص مقتبسا حرفيا من مصدر معين يحصر بين عالمتي تنصيص  
 " " ويخرج في الهامش من المصدر نفسه. 

§ إذا كان النص المقتبس معلوم القائل وغير معلوم المصدر يخرج من كتب  
القائل إذا كان من أهل التأليف، ومن المصادر المختصة في نقس الفن إذا كان من  

 التأليف.  غير اهل
§ إذا كان النص المنقول منقوال بالنص من غير تصرف يذكر اسم المصدر في  

 الهامش مع رقم الجزء والصفحة. 
§ أما إذا كان النص منقوال بتصرف يوضع هامش في نهايته ويشار إليه في 

 الهامش ويكتب قبل اسم المصدر ينظر:.
عات االلكترونية ربما § إذا كان الكتاب مفقودا يدخل نص العبارة في الموسو

يجدها في كتب أخرى يخرجها منها. كذا إذا سبقت العبارة بـ)قيل، قال بعضهم، قال  
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أحدهم( يبحث بنفس الطريقة قد يصل لقائل النص ومصدره، والبد أن يرجع بعدها  
 للكتاب نفسه. وإذا لم يجد يقول: لم أجد. 

 توثيق األمثال والحكم: -سادسا
 والبأس أن يفسر معناه بعبارة موجزة.تخرج من كتب األمثال،  

 التعريف باألعالم: -سابعا
 يجب التعريف باألعالم وفق المعايير اآلتية: 

 § يجب أن تتسم الترجمة باالختصار وعدم اإلطالة والسيما األعالم المشهورة. 
§ يفضل االقتصار على اسم العلم ونسبه تاما وسنة وفاته. والبأس أن يذكر 

 المفسر.صفة اشتهر بها ك 
 § يجب اإلحالة على مصدرين أو ثالثة من المصادر المختصة مع تقديم األقدم. 

 § يجب االقتصار على ذكر الترجمة في أول موضع يرد فيه اسم العلم. 
§ يجب ضبط األسماء المشكلة وكذا األنساب ويرجع في ذلك إلى بعض الكتب  

مظنة ذلك. وليحذر من    كاألنساب للسمعاني، وتاج العروس للزبيدي وإن كان ليس
 االقتصار على ضبط الموسوعات االلكترونية. 

§ في حال ذكر اسم العلم مرة باسمه الصريح، وأخرى بكنيته، وثالثة بنسبته  
يشار إلى أنه فالن وقد سبقت ترجمته، واألفضل أن يشار إلى صفحته ويكون هذا  

 بعد طبع البحث عندما يثبت على صورته األخيرة.
ر علم ليس له ترجمة تقول: لم أقف له على ترجمة فقد تفيدك § في حال ذك 

 لجنة المناقشة أو باحث آخر. 
 سؤال: هل أترجم لكل علم في الكتاب؟ 

 يوجد منهجان: 
 . هناك من يترجم لكل علم يمر في الكتاب سواء كان مشهورا أو مغمورا.1
ف باألسماء المغمورة فقط.2  . وهناك من يعر 

أ  بينهما  الوسط  ومشاهير  والحل  الراشدين  كالخلفاء  المشهورة  األسماء  ن 
الصحابة يعرف بها تعريفا موجزا؛ فربما يأتي قارئ أجنبي أو مستشرق ال يعرفه.  

 وغالبا المشاهير ال يعرف تأريخ وفاتهم. 
:)ال تكونوا من َجبَابَرة العُلماء، فال يقوُم علُمكم  -- مثال قال عمر بن الخطاب

 بجهِلُكم(. 
بن   عمر  وفاته.  تقول:  وتاريخ  الثاني  والخليفة  المؤمنين  أمير  الخطاب 
 االستيعاب)/(، اإلصابة)/(

رقم الهامش إما أن تضعه بعد كلمة الخطاب أو بعد نهاية القول، والبأس أن 
 تقول قوله مذكور في كتاب كذا. 

* ال أرى ضرورة لذكر تفاصيل المصدر في أول مرة لذكره في قائمة المصادر 
 والمراجع. 

 التعريف بالبلدان واألماكن والقبائل:  -ثامنا 
الترجمة  تكون  أن  يعني  األعالم  تراجم  معايير  وفق  باختصار  ذلك  ويكون 
مختصرة ال تزيد عن سطرين إذا كان المكان غير معروف، أما البلدان المشهورة 
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كبغداد ومصر فال يعرف بها. ويحيل على مصدر من مصادر البلدان كمعجم البلدان  
 الحموي.  لياقوت
 شرح األلفاظ الغريبة:  -تاسعا

المعاجم   التعريف بها وتخريجها من  ألفاظ غريبة يجب  إذا وردت في النص 
اللفظة  يشرح  اللحم(  كغََمر  غمَراً  للحن  )إن  مثال:  وغيره.  العرب  كلسان  اللغوية 

 ويشير للقائل مثال: هذا القول نسب لفالن انظر كتاب كذا. 
 والرموز:  التعريف بالمصطلحات -عاشرا

كالمصطلحات التي ترد في كتب القراءات والنحو والفقه والكتب العلمية من  
ن،   الشاطبي س، ش،  القراء عند  واإلشمام، ورموز  والروم  واإلدغام  المد  ذلك: 
وإطالق مصطلح العماد على ضمير الفصل عند أهل الكوفة فعلى القاريء أن يعرف 

لتعريفات للجرجاني، ومعجم المصطلحات  بها بما ال يزيد عن سطرين من مظانها كا 
 البالغية ألحمد مطلوب وغيرهما من كتب التعريف.

 سؤال: هل يوجد موطن معين لكتابة المصطلحات كآخر الكتاب أو أوله؟ 
المصطلحات يجب أن تفسر في موضعها حتى ال يضطر القاريء الرجوع إلى 

أن يضع المصطلحات    كل مصطلح في آخر الكتاب أو أوله ليرى تفسيره. وللمحقق
والرموز التي استخدمها المؤلف في باب الدراسة، أما إذا كانت كثيرة وليست خاصة  

 بالمؤلف إنما لهذا العلم فمن الممكن أن تفهرس في نهاية الكتاب. 
 سؤال: هل للمحقق أن يختصر بعض المصطلحات الخاصة به؟ 

في التحقيق    نعم وتوضع في باب الدراسة الرموز والمصطلحات المستخدمة
كبعض العالمات أو اختصار اسماء بعض الكتب، المهم أن ال يبقى شيئا مبهما وال  

 يغرق في توضيح المبهم.
 ضبط الكلمات المشكلة:  -حادي عشر

تحتمل   التي  المصطلحات  البلدان، وبعض  وأسماء  ونسبهم،  األعالم  كأسماء 
 أكثر من وجه. 

أن تكون مشهورة، ويبين هل هو  أيضا التعريف بالكتب الواردة في النص إال  
مطبوع ومحققه أو مخطوط أو مفقود. وكذلك التعليق على أقوال المؤلف إذا كان  
فيها رأيا جديدا أو خالفا لما هو معروف، كأن تناقش أو تؤيد حجج اعتمد عليها أو 
م النص بطريقة   تكون له آراء تخالف أهل السنة والجماعة تبين الحق بأدلته وتقو 

 المحقق كالقاضي في هذا.رصينة ف
وهكذا نختم المبحث األخير من هذا الفصل في عرض وشرح منهج تحقيق  

المخطوطات وفق الطريقة العلمية المعتمدة، والجاري العمل بها في مراكز البحث  

 والتحقيق ودور النشر ومؤسسات الكتاب والتراث. 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع 
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 المصادر:  -أوال

 القرآن الكريم وتفاسيره: – 1

هـ(، صحيح البخاري، دار ابن 256البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي )ت  

 م. 1993هـ 1414كثير، دمشق، دون طبعة، 

الجزائري، محمد بن عبد الكريم، توجيهات القرآن العظيم، مطبعة المعالي للطباعة  

 م. 2013هـ 1434والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 

هــــــ(، صـحيح  261مسـلم، بن الحجاج بن مسـلم القشـيري النيسـابوري )ت  

 هـ.1330مسلم الجامع الصحيح، طبعة دار الخالفة العلية،  

 مسند أحمد، أول مسند الكوفيين. 

م( مجمع  1405-1335هـ  807  -735الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر )

دسي، مكتبة القدسي، القاهرة، دون الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين الق

 تاريخ. 

 المعاجم والمصادر اللغوية واألدبية والموسوعات:  - 2

هـ(،  733  -639ابن جماعة الكناني، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن إبراهيم )

والمتعلم، العالم  أدب  في  والمتكلم  السامع  دار   تذكرة  فويلة،  محمد  فريد  تحقيق 

 م.2007هـ 1428ة األولى، الضياء، القاهرة، الطبع

رسائل ابن حزم األندلسي،  هـ، التقريب لحد المنطق،  456ابن حزم األندلسي ت  

 تحقيق الدكتور: إحسان عباس.   

( الرحمن  عبد  خلدون،  بيروت،  1408-1332ابن  الفكر،  دار  المقدمة،  م(، 

 هـ(،  456م. ابن حزم، علي بن محمد )ت 2007دون طبعة، 

م(، لسان العرب، دار مكتبة  1311هـ  711لي )ت  ابن منظور، محمد بن ع

 الحياة، بيروت، دون طبعة وتاريخ..  

هـ(، كتاب التعريفات، دار الفكر 826الجرجاني، علي بن محمد بن علي )ت  

 م.  2005هـ 1426للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 

، البرهان في أصول هـ( 478الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا )ت 

 م. 1997هـ 1418الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، كشف الظنون 1067حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني )ت  

ابن األكفاني، محمد بن إبراهيم بن ساعد األنصاري   عن مختلف األسامي والفنون.

 د. هـ(، إرشاد القاصد إلى أسنى المقاص749)ت 
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هـ(، تاج العروس من جواهر 1205الحسيني الزبيدي، محمد المرتضى )ت  

القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون طبعة وتاريخ. وهي نسخة مصورة عن 

سنة   المحمية  مصر  بجمالية  المنشأة  الخيرية  بالمطبعة  المطبوعة  األولى  الطبعة 

 م. 1891هـ 1306

تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف    عبد هللا بن قيس الرقيات، ديوان شعره، 

 م.2009نجم، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، 

م(،  1449هـ  852العسقالني شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد )

فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق وتعليق وترتيب عبد العزيز بن عبد هللا  

الخطيب، دار المعرفة، بيروت، الطبعة  بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين  

 هـ. 1379األولى، 

هـ(،  817الفيروز آبادي الشيرازي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت   

 معجم قاموس المحيط، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون طبعة وتاريخ.  

القاضـــــي عياض، أبو الفضـــــل عياض بن موســـــى بن عياض اليحصـــــبي  

حقوق المصطفى، مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة األولى،  هــ(، الشفا بتعريف  544)

 م.2002هـ  1423

 هـ(، التوقيف على مهمات التعريف.1031المناوي، محمد عبد الرؤوف )ت  

 المراجع:  –ثانيا

( الطاهر  محمد  عاشور،  اإلسالمية،  1973-1879ابن  الشريعة  مقاصد  م(، 

 م. 1985المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 

أبو داهش، عبد هللا بن محمد، معجم مصطلحات البحث العلمي، مكتبة العبيكان،  

 م. 1998هـ 1418الرياض، الطبعة األولى، 

دار   جديدة،  العلمي صياغة  البحث  كتابة  إبراهيم،  الوهاب  أبو سليمان، عبد 

 م. 1994هـ 1414الشروق، جدة، الطبعة الخامسة، 

الوهاب   عبد  سليمان،  الدراسات  أبو  ومصادر  العلمي  البحث  كتابة  إبراهيم، 

 م. 1986هـ 1406اإلسالمية، دار الشروق، جدة، الطبعة الثالثة،  

أحمد حافظ نجم وآخرون، دليل الباحث، دار المريخ، الرياض، الطبعة األولى،  

 م.  1988

إسماعيل، فاطمة، منهج البحث عند الكندي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  

 م. 1981هـ 1401ن، واشنطن، الطبعة األولى، هندريد
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المعهد  والمعيارية،  الوضعية  بين  االجتماعي  البحث  منهج  محمد،  أمزيان 
 م.  1991العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن، الطبعة األولى، 

منشورات  الشرعية،  العلوم  في  العلمي  البحث  أبجديات  فريد،  األنصاري، 

 م. 1997هـ 1417ألولى، الفرقان، الدار البيضاء، الطبعة ا

باشا، أحمد فؤاد، نحو نسق إسالمي لمناهج البحث العلمي، بحث ضمن كتاب  

للفكر   العالمي  المعهد  واالجتماعية،  اإلسالمية  العلوم  في  منهجية  قضايا  جماعي: 

 م.  1996هـ 1417اإلسالمي، فرع القاهرة، الطبعة األولى، 

دار الفكر، الكويت، الطبعة بدر، أحمد، أصول البحث االجتماعي ومناهجه،   

 م. 1975األولى، 

الكويتية،   المطبوعات  وكالة  ومناهجه،  العلمي  البحث  أصول  أحمد،  بدر، 

 م. 1975الكويت، الطبعة الثانية،  

بدر، أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة األكاديمية، الطبعة الثامنة،  

 م. 1996

والمجتمع:   اإلعالم  وسائل  بلقاسم،  االجتماعية  بروان،  األبعاد  في  دراسة 

 م. 2007الجزائر، الطبعة األولى،   والمؤسساتية، دار الخلدونية،

للنشر   جرير  دار  التعبير،  وأشكال  الكتابة  فن  وآخرون،  فالح  حسن  البكور، 

ان، الطبعة األولى،   م.2010هـ 1431والتوزيع، عم 

القاهرة، الطبعة بن عبيد، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق، دار الكتاب الحديث،  

 م.  2014األولى، 

بن عبيد، فؤاد، مدخل إلى علم المنطق، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة 

 م. 2014األولى، 

بن عيسى، حنفي، محاضرات في علم النفس األدبي، الشركة الوطنية للنشر  

 م.   1977والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 

النفس اللغوي، الشركة الوطنية للنشر  بن عيسى، حنفي، محاضرات في علم  

 م.  1976والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 

مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، ديوان  بن مرسلي، أحمد،

 م. 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى،  

عي م(، التفكير الموضو2020هـ  1441البنا، فؤاد عبد الرحمن محمد )حي  

رقم كتاب  قطر،  األمة،  كتاب  اإلسالم،  األولى،  137في  الطبعة  الثالثون،  السنة   ،

  هـ.1341جمادى األولى 
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م(، نحو فقه لالستغراب مقاربة نظرية 2020هـ  1441البنعيادي، محمد )حي  

 .    29هـ، السنة 1430، رجب 132وتاريخية، كتاب األمة، رقم 

ديوان  العلمي،  البحث  وإخراج  إلعداد  الطالب  دليل  الكريم،  عبد  بوحفص، 

 م. 2006 المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى،

)حي   عمار  البحث  2021هـ  1442بوحوش،  مناهج  محمود،  والذنيبات  م( 

العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة،  

 م. 2001

( حسن  الهداية،  2016-1932الترابي،  دار  اإلسالمي،  الفكر  تجديد  م(، 

 قسنطينة، الطبعة األولى، دون تاريخ.  

ال2019-1932تركي، رابح ) المؤسسة  م(، مناهج  التربية،  في علوم  بحث 

 م.1984الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 

العلوم   في  العلمي  البحث  محمد،  عيسى  وقحل،  الرحمن،  عبد  وائل  التل، 

ان، الطبعة الثانية،    م. 2007اإلنسانية واالجتماعية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عم 

ليمي والصحة النفسية، دار النهضة جابر، جابر عبد الحميد، علم النفس التع 
 م. 1963العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  

الجامعة   دار  التنمية،  ووصايا  المعاصر  االجتماع  علم  نبيل،  محمد  جامع، 

 م.  2009الجديدة، اإلسكندرية، الطبعة األولى، 

)حي   الناصر  عبد  في   م(،2021هـ  1442جندلي،  البحث  ومناهج  تقنيات 

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى،   سية واالجتماعية، العلوم السيا

 م. 2005

العربي،   البيان  دار  طبعة  االجتماعي،  البحث  أصول  الباسط،  عبد  حسن، 

 م. 1966القاهرة، الطبعة األولى، 

األنجلو  مكتبة  والمبادىء،  األسس  اإلعالم  بحوث  محمد،  سمير  حسين، 

 طبعة وتاريخ. مصرية، القاهرة، دون  

حفني، حامد داوود، المنهج في البحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية،  

 م.  1983الجزائر، دون طبعة، 

العلمية،   الكتب  دار  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  مناهج  مصطفى،  حلمي، 

 م. 2005هـ 1426بيروت، الطبعة األولى،  

سالمية تأليفا وتحقيقا،  حمادة، فاروق، منهج البحث العلمي في الدراسات اإل

 م. 2000هـ 1421دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، 
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دمشق،   القلم،  دار  اإلسالمية،  الدراسات  في  البحث  منهج  فاروق،  حمادة، 

 م. 2000هـ 1421الطبعة األولى، 

والتوزيع،   للنشر  أمجد  دار  العلمي،  البحث  وأساليب  مناهج  ينال،  حمادي، 

ان، الطبعة األولى،    م. 2014عم 

الخشت، محمد عثمان، فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعية،  

 هـ. 1409مكتبة الساعي، الرياض، الطبعة األولى، 

مؤسسة   والمصادر،  والبحث  المكتبة  في  لمحات  عجاج،  محمد  الخطيب، 

 م.1969هـ 1389الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

ان، دون طبعة،  داود، عزيز، مناهج البحث العلمي والتر بوي، دار أسامة، عم 

 م. 2011

الدسوقي، محمد، منهج البحث في العلوم اإلسالمية، دار األوزاعي، بيروت،  

 م. 1981هـ 1401الطبعة األولى، 

الدغيمي، راكان، محمد، أساليب البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية،  

ان، األردن، الطبعة األولى،    .  م1997مكتبة الرسالة، عم 

قضايا منهجية في العلوم االجتماعية،   م(،2020هـ  1441دليو، فضيل )حي  

 م. 2001ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة األولى، الجزائر، 

دويدي، رجاء وحيد، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العملية، دار 

 م. 2000هـ 1421الفكر، دمشق، دون طبعة، 

(، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، دار الشروق،  م2019زيان، محمد عمر )ت  

 م.  1993جدة، الطبعة الرابعة، 

زيدان، محمد مصطفى، علم النفس االجتماعي، ديوان المطبوعات الجامعية،  

 الجزائر، الطبعة األولى، دون تاريخ.  

م(، أساسيات منهجية التاريخ،  2021هـ  1442سعيدوني، نصر الدين )حي  

 م.  2000 ر، الطبعة األولى،دار القصبة، الجزائ

بلقاسم )حي   والجيالني، حسان )ت  2021هـ  1442سالطنية،  م 2018م( 

الجامعية،   هـ(، 1440 المطبوعات  ديوان  األول،  الكتاب  العلمي،  البحث  أسس 

 م. 2007الجزائر، الطبعة األولى، 
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بلقاسم )حي   والجيالني، حسان )ت  2021هـ  1442سالطنية،  م 2018م( 

ات في المنهج والبحث العلمي، الكتاب الثاني، ديوان المطبوعات  هـ(، محاضر1440

 م. 2007الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى، 

دار  خاصة،  الشعر  في  الفني  لإلبداع  النفسية  األسس  مصطفى،  سويف، 

 م.   1959المعارف، القاهرة، الطبعة األولى، 

اإلنسانية واإلسالمية، مطبعة شتوان، بلقاسم، منهجية البحث العلمي في العلوم  

 م. 2013طالب، الجزائر، الطبعة األولى، 

منهجية البحث العلمي للجامعيين، دار العلوم، عنابة،   شروخ، صالح الدين،

 م.2003الطبعة األولى، 

باستخدام برنامج   الجامعية  البحوث والرسائل  تأليف  أحمد مختار،  الشريف، 

 هـ. 1415ة، وورد عربي، الرياض، دون دار وال طبع

)حي   محمد  الجامعي 2020هـ  1441شفيق،  المكتب  العلمي،  البحث  م(، 

 .  م1988الحديث، االسكندرية، دون طبعة، 

كيف تكتب بحثا أو رسالة،   م(،2000-1915هـ  1421-1333شلبي، أحمد )

 م.  1997دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة والعشرون، 

أو رسالة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،    شلبي، أحمد، كيف تكتب بحثا

 م. 1982الطبعة الخامسة عشرة، 

صيني، سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلمي، مؤسسة الرسالة،  

 م. 1994بيروت، الطبعة األولى،  

دار  مصادره،  أصوله،  مناهجه،  طبيعته،  األدبي:  البحث  شوقي،  ضيف، 

 م.  1972المعارف، القاهرة، الطبعة األولى، 

الطويل، توفيق، أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،  

 م، 1964

للماليين،   العلم  دار  السلوكية،  العلوم  في  العلمي  البحث  فاخر، أسس  عاقل، 

 م.  1988الطبعة الثالثة،   بيروت،

)حي   محمد  الحميد،  الدراسات  2021هـ  1442عبد  في  العلمي  البحث  م(، 

 م. 2004اإلعالمية، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، 

طبعة،   دون  القاهرة،  الكتب،  عالم  الصحافة،  بحوث  محمد،  الحميد،  عبد 

 م. 1992
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البحث العلمي، مكتبة    عبد المعطي، علي محمد و السرياقوسي محمد، أساليب 

 م. 1988الفالح، الكويت، دون طبعة، 

والمراحل  القواعد  العلمي:  البحث  منهجية  وآخرون،  محمد،  عبيدات، 

 م.  1999والتطبيقات، دار وائل للطباعة والنشر، عمان األردن، الطبعة األولى،  

عبيدات، محمد، وذوقان وآخرون، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، دار  

ان، الطبعة السادسة،   م. 1997الفكر، عم 

عثمان، حسن، المنهجية في كتابة البحوث والرسائل الجامعية، دار الشهاب،  

 م. 1998باتنة، الجزائر، الطبعة األولى، 

عدلي العبد، عاطف، و عزمي، أحمد زكي، األسلوب اإلحصائي واستخداماته  

العربي، الفكر  دار  واإلعالم،  العام   الرأي  بحوث  األولى،  القاهرة  في  الطبعة   ،

 م. 1993هـ 1413

ان، الطبعة األولى،   م.1987عريفج، سامي، البحث العلمي، دار الفكر، عم 

عسكر، علي، والفرا فاروق، وجامع حسن، وهوانة وليد، مقدمة في البحث  

 م. 1998هـ 1418العلمي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الثانية، 

عب دار العسكري،  القانونية،  العلوم  في  العلمي  البحث  منهجية  هللا،  عبد  ود 

 م  2004النمر، دمشق، الطبعة الثانية، 

عطوي،  جودت عزت، أساليب البحث العلمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  

ان، الطبعة األولى،    م. 2007هـ 1428عم 

ت  منهجية كتابة المذكرات وأطروحا م(،2020هـ  1441عظيمي، أحمد )حي 

الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة  

 م.  2009األولى، 

( محمود  عباس  للنشر 1964-1889العقاد،  اليقين  دار  يسألونك،  م(، 

 م.  2016هـ  1427والتوزيع، المنصورة، الطبعة األولى، 

المناهج واإلجرا العلمي:  البحث  فوزي عبد هللا،  العين  العكش،  مطبعة  ءات، 

 م. 1986الحديثة، إمارة العين، 

عليان، ربحي مصطفى، وغنيم عثمان، مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية 

ان، الطبعة األولى،     م، 1999والتطبيق، دار الصفاء، عم 

وتحقيق   البحث  مناهج  في  محمد،  سعيدة  ورمضان  زكريا،  محمد  عناني، 

 م. 1999وت، الطبعة األولى، النصوص، دار النهضة العربية، بير
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العلمي، دار 1442م  2021حي    - 1938عناية، غازي ) البحث  هـ(، إعداد 

 م.  1985الشهاب، باتنة، الطبعة األولى، 

( غازي  عند 1442م  2021حي    -1938عناية،  البحث  منهجية  هـ(، 

 م.  1985هـ 1405المسلمين، دار البعث، قسنطينة، الطبعة األولى، 

منا عمار،  القانونية  عوابدي،  العلوم  في  وتطبيقاتها  العلمي  البحث  هج 

 م. 2002واإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة،  

)حي   حسن  فتحي  ملكاوي،  سليمان،  أحمد  م(،  2021هـ  1442عودة، 
ومناهجه   البحث  عناصر  اإلنسانية،  والعلوم  التربية  في  العلمي  البحث  أساسيات 

 م.  1992حصائي لبياناته، طبعة إربد، الطبعة الثالثة،  والتحليل اإل

مدخل لمنهجية البحث االجتماعي، ديوان المطبوعات الجامعية،   عياد، أحمد،

 م. 2005الجزائر، الطبعة األولى، 

)حي   محمود  أحمد  منظور 2021هـ  1442عيساوي،  من  اإلعالن  م(، 

 هـ.1420التاسعة عشرة، جمادى األولى  ، السنة  71إسالمي، كتاب األمة، قطر عدد  

التغيير بالقراءة، سلسلة  2021هـ  1442عيساوي، أحمد محمود )حي   م(، 

هـ يناير  1435، صفر  77روافد، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، الكويت، عدد  

 م.  2014

م(، الدافعية للقراءة، دار الكتاب  2021هـ  1442عيساوي، أحمد محمود )حي  

 م.2017هـ 1438الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 

المدخل الوجيز إلى الفكر م(،  2021هـ  1442)حي  عيساوي، أحمد محمود  

هـ  1440اإلسالمي الحديث والمعاصر، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،  

 . 265م، ص 2019

محمود   أحمد  فكرية م(،  2021هـ  1442)حي  عيساوي،  وقضايا  تيارات 

 م. 2012هـ  1433معاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 

أحمد محمود   البحث  م(،  2021هـ  1442)حي  عيساوي،  إلى مناهج  مدخل 

 ، 2018هـ  1439الدعوي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 

م(، وآخرون.. فؤاد بن عبيد،  2021هـ  1442عيساوي، أحمد محمود )حي  

البحث في العلوم اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،    منهجية

   م.2015
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العيسوي، عبد الرحمان، والعيسوي، عبد الفتاح محمد، مناهج البحث العلمي  

في الفكر اإلسالمي والفكر الحديث، دار الراتب الجامعية، بيروت، الطبعة األولى،  

 م.  1997

الحسن ربحي، عبد هللا خالد أمين، أساليب البحث  غرايبة، فوزي، دهمش نعيم،  
ان، الطبعة الثانية،   العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجامعة األردنية، عم 

 م. 1981

للماليين،   العلم  دار  السلوكية،  العلوم  في  العلمي  البحث  فاخر، عاقل، أسس 

 م. 1988بيروت، الطبعة األولى،  

ية الحوار والتحدي اإلعجازي لإلسالم في هذا فكار، رشدي، لمحات من منهج

 م. 1982هـ  1402العصر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى، 

فودة، حلمي محمد، عبد هللا، عبد الرحمن صالح، المرشد في كتابة األبحاث،  
 م.1991دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،  

ا العلوم  في  المنهجية  أسس  وآخرون،  دليو  منشورات فوضيل  الجتماعية، 
 م. 2006جامعة منتوري، قسنطينة، 

قاسم، محمد محمد، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية،  

 م. 1999بيروت، الطبعة األولى،  

مصرية،   األنجلو  مكتبة  البحث،  ومناهج  الحديث  المنطق  محمود،  قاسم، 

 م. 1966القاهرة، الطبعة األولى، 

مصطف يوسف  الرياض،  القاضي،  المريخ،  دار  وكتابتها،  البحوث  مناهج  ى، 
 هـ.1404الطبعة األولى، 

التقليدية   المعلومات  مصادر  واستخدام  العلمي  البحث  عامر،  قندلجي، 

األولى،   الطبعة  ان،  عم  والتوزيع،  للنشر  العلمية  اليازوري  دار  واإللكترونية، 

 م. 2007

العلمي، كلية العلوم فرع دمياط،  مجموعة من الباحثين، دليل أخالقيات البحث 

 م.2012إصدار يناير 

المكتبة   العلمية،  البحوث  وتوثيق  إعداد  أساليب  محمد،  الهادي،  محمد 
 م. 1995األكاديمية، القاهرة، الطبعة األولى، 

مختار، محي الدين، محاضرات في علم النفس االجتماعي، ديوان المطبوعات  

 دون تاريخ.  الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى، 

المدني، رفيق اإلسالم، المدخل إلى إعداد البحث، دار الكتب العلمية، بيروت،  

 م.  2006هـ 1427الطبعة األولى، 
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المغربي، كامل محمد، أساليب البحث العلمي، الدار العلمية الدولية، األردن، 

 م. 2002الطبعة األولى، 

الدار   العلمي،  البحث  ان،  المغربي، كامل محمد، أساليب  الدولية، عم  العلمية 

األولى،   الطبعة  تقنياته  2002األردن،  العلمي  البحث  كافي،  بن فضيل  م. منصور 

 م.  2008ومناهجه، دار األبرار، األردن،  الطبعة األولى،  

ملحس، ثريا عبد الفتاح، منهج البحوث العلمية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  

 م. 1998هـ 1419الطبعة السادسة، 

محمد   دار ملحم،  النفس،  وعلم  التربية  في  العلمي  البحث  مناهج  سامي، 

ان، دون طبعة،   م. 2001المسيرة للنشر والتوزيع، عم 

منشورات  السابقة،  الدراسات  توظيف  في  المنهجية  األسس  ميلود سفاري، 
 م.  1995جامعة منتوري، قسنطينة، 

واكتشاف   اإلسالم  مفكري  عند  البحث  مناهج  سامي،  علي  المنهج  النشار، 

هـ  1404العلمي في العالم اإلسالمي، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثالثة،  

 م. 1984

ديوان  المعاصر،  العربي  الشعر  في  األدبية  المدارس  نسيب،  محمد  نشاوي، 

 م.   1984المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى،  

)حي   حسن  محمد  التشريع  2020هـ  1441هيتو،  أصول  في  الوجيز  م(، 

 م.2006هـ  1427اإلسالمي، مؤسسة ناشرون، بيروت، الطبعة األولى، 

 مة:المراجع المترج -ثالثا 

مناهج البحث العلمي في العلوم    ،Maurice Angers  -أنجرس موريس

اإلنسانية، ترجمة: بوزيد صحراوي وكمال بوشرف وسعيد سبعون، دار القصبة،  

 م. 2004الجزائر، الطبعة األولى، 

ويمر دومينيك  Roger Wimmer  -روجر  جوزيف   Joseph  -و 

Dominiqueترجم اإلعالمي،  البحث  مناهج  إلى  مدخل  إصبع  ،  أبو  صالح  ة: 

 م.  2013وفاروق منصور، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  

م(،  2020هـ  1441، المري، سيف )حي  Daniel Guilyn  -غلين دانيال 

دار   الغانمي،  سعيد  ترجمة:  واألساطير،  األصول  األولى  الحضارات  كتاب  مقدمة 

 م. 2009، أغسطس أوت 27الصدى، دبي، الطبعة األولى، كتاب رقم 
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(، مناهج البحث في التربية  Van Dalin Lyo Bold  -)فان ديالين ديوبولد

وعلم النفس، ترجمة: محمد نبيل نوفل وآخرون، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة،  

 م.1985الطبعة األولى،  

(، فن البحث العلمي،  William Ian Beveridge  -)بيفرج، إيان ويليام

د مصطفى أحمد، دار النهضة العربية، القاهرة،  ترجمة: زكريا فهمي،  مراجعة: أحم

 م.1963الطبعة األولى، 

والدو، ويليس، خطوات البحث والتأليف، دراسة منهجية لفن كتابة الرسائل  

 م. 1986الجامعة، ترجمة: محمد كمال الدين، دار اللواء، الرياض، الطبعة األولى،  

 الدوريات والمجالت والصحف:  -رابعا

البحث العلمي اإلسالمي. مجلة األحمدية، العدد العاشر،    جاسم الفارس، أسس

 هـ، دبي. 1423محرم 

حلمي، عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم، رابطة 

 هـ.    1418، سنة 183، العدد 16العالم اإلسالمي، مكة، السنة 

ية  حاجة الدعاة إلى منهجم(،   2021هـ  1442عيساوي، أحمد محمود )حي  

هـ ماي  1438، شعبان  607البحث الميداني، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، عدد  

   .م، السعودية2017

دور مناهج البحث العلمي  م(،  2021هـ  1442عيساوي، أحمد محمود )حي 

عدد   اإلسالمي،  الوعي  مجلة  النبوية،  السنة  درس  تجديد  أول  631في  ربيع   ،

 م، الكويت. 2017هـ ديسمبر 1439

 الملتقيات والندوات:  -خامسا

حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم. رابطة 

 هـ. 1418، سنة 183، العدد 16العالم اإلسالمي، مكة، السنة 

)حي   حسين  المشرف 2021هـ  1442لوشن،  بين  العالقة  ديناميكية  م(، 

نا بحث علمي  إنجاز  لضمان  استراتيجي  كمطلب  ندوة  والطالب  أعمال  جح، ضمن 

اإلسالمية،   للعلوم  القادر  عبد  األمير  جامعة  الباحث،  بالطالب  المشرف  عالقة 

 . 76م، ص 11/2008/ 19قسنطينة، 

جغيم، الطاهر، مكانة الدراسات وكيفية توظيفها في إعداد الرسائل الجامعية.  
لوم  مقال منشور في كتاب جماعي حول أساسيات في منهجية وتقنيات البحث في الع

 . 149، ص م2006االجتماعية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 

 المواقع اإللكترونية:  -سادسا
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بالمناهج،   تهتم  إلكترونية  مواقع  المقارن،  المنهج  أحمد،  خضر، 

 . 18م، ساعة 09/03/2020

م(، المفاهيم مفاتيح  2020هـ  1441سيف الدين، عبد الفتاح إسماعيل )حي  

 (.  Islamonline.netعن موقع )الفهم ومرايا الحضارة،  

 

 

الذاتية العلمية المختصرة جدا،  ليعلم الطالب   وهذه سيرتي 
أن سبيل العلم الشرعي طريق شائك وطويل ويحتاج إلى طول سماع  
ومزاحمة وجلوس   وتواضع  وذل  وتحمل  وادخار وصبر  وإصغاء 

 إلى ركاب العلماء.. 

 الدكتور أحمد محمود عيساوي لمحة موجزة عن السيرة الذاتية لألستاذ 
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 التخصص العلمي العام:   –أوال 

الدعوة واإلعالم وقضايا الفكر والتاريخ اإلسالمي. والدقيق:    -أصول الدين  

م، شهاد 1975- 1969ابتدائي وإعدادي وثانوي بمدارس دمشق بسورية سنوات  

م، وبكالورية آداب  1974م وشهادة التعليم المتوسط األهلية  1971التعليم االبتدائي  

امعة  م ج1984م ثانوية مالك بن نبي تبسة،  ليسانس آداب ولغة عربية  1977سنة  

العليا   الدراسات  عبد 1989عنابة. شهادة  األمير  جامعة  الدين  وأصول  الدعوة  م 

م جامعة  1993القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة،  ماجستير في الدعوة واإلعالم  
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األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، دكتوراة دولة في أصول الدين: الدعوة والفكر  

 ن جامعة الجزائر.م كلية أصول الدي2002اإلسالمي 

المسار التكويني والمعرفي والعلمي المرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية   –ثانيا 

 م دمشق: 1970-1975

م( أخذنا  1978-1908الشيخ العالمة )حسن مرزوق حبنكة الميداني الدمشقي    –  1

ة  على يديه  كتاب )العقيدة اإلسالمية وأسسها( في جامع منجك بالميدان في حلق

 م(. 1975-1973خاصة للشباب فقط )

البوطي ت    –  2 العالمة )سعيد رمضان مال  )إحياء علوم  2013الشيخ  كتاب  م( 

الدين ألبي حامد الغزالي( في جامع السنجقدار بحي سوق الهال بالقرب من القلعة  

 م(. 1975- 1973)

إلمام  الشيخ العالمة )عبد الحميد ياسين( شيخ مقرئي الشام، كتاب )األذكار ل  –  3

النووي( بجامع المنصور بحي المجتهد الذي نسكن فيه، الذي كان خطيبه الشيخ  

 م(. 1975-1972)محمد كريم راجح( ) 

الشيخ العالمة )محمد أبو عادل شميس( ابن الشيخ العالمة )رشيد شميس(    –  4

( بحينا  الحيواطية  بجامع  النووي(  لإلمام  الصالحين  رياض  )شرح  - 1970كتاب 

 م(. 1975

لشيخ العالمة )سارية عبد الكريم الرفاعي( ابن العالمة الشيخ )عبد الكريم ا  –  5

الشافعي( و )المقدمة   الشجاع  أبي  للقاض  الغاية والتقريب  كتابي )متن  الرفاعي( 

الحضرمية لإلمام الحضرمي الشافعي( في جامع زيد بن ثابت األنصاري وسط دمشق  

 م(. 1975- 1972)

( كتاب )شرح حاشية ابن عابدين رد المحتار الشيخ )محمد درويش النقاش   –  6

 م(. 1975-1972على الدر المختار( بجامع الحيواطية بحينا )

الشيخ )محمد أبو بكر الدرعاوي( كتاب )متن األربعين نووية اإللمام النووي(    –  7

 م(. 1975-1972بجامع الحيواطية )

ق والذوق(  م( كتاب )الرقائق واألخال2015الشيخ العالمة )محمد عوض ت    –  8

 . م(1975-1972)بجامع زيد بن ثابت األنصاري 

الشيخ )محمد بشير الرز( المدرس بجامعة دمشق والشيخ )محمد أبو اليسر   –  9

والوعظ(   واإلرشاد  )الدعوة  كتاب  الحيواطية  بمسجدنا  الجمعة  خطيبا  عابدين( 

 م(. 1975- 1970)

 . م(1975-1970)الشيخ )علي المغربي اإلباضي الجزائري( اللغة العربية  -10
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الدمشقي    -11 الجبان  )وسام  الكريم 2020حي    - 1955الشيخ  القرآن  حفظ  م( 

- 1970)وتفسيره، والسيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي في جامع الحيواطية بحينا  

 . م(1975

ي جمعية بناء جامع مقام أهل الكهف  االشتراك في العمل التطوعي واالنخراط ف  -12

بحي جبل المهاجرين بأعالي دمشق أسبوعيا، وإيصال تلك التبرعات لمقر الجمعية  

- 1973)عند الشيخ )محمد محفوظ( رفقة الشيخ )محمد وسام الجبان الدمشقي(  

 . م(1975

  - م2020حي    -1955الشيخ األديب الشاعر األستاذ )زياد البصري الجزائري    -13

األ تلمسان(  ذو  من  بالقرب  الجزائري  بالغرب  البصرة  قرية  من  الجزائرية  صول 

تدريسنا اللغة العربية وقواعدها ونحوها  وبالغتها، وتحفيظنا الشعر واألمثال في  

 . م(1975-1973) جامع الحيواطية بحينا  

معلمو مدرسة التربية والتعليم الخاصة بدمشق بحي السويقة بزقاق األربعين    -14

باب   والعلماء  طريق  والتابعين  الصحابة  وقبور  الصغير  باب  الجابية، حيث مقبرة 

وجامع النقشبندي، إْذ تبدأ الدراسة على الساعة السابعة صباحا في تفسير للقرآن  

الكريم على يد الشيخ العالمة األديب المترجم )محمد غالب رجب الميداني الدمشقي(  

لحرب العالمية األولى مترجما في أستاذنا الذي كان يتقن أربع لغات وشارك في ا

الجيش التركي، وأستاذنا للغة العربية والتربية اإلسالمية والخط )محمد سليم القمحة  

الميداني  رجب  وليد  )محمد  واألستاذ  جدا،  والقاسي  الشديد  الدمشقي(  الميداني 

والجغرافيا  التاريخ  مادة  في  والشديد  القاسي  ومدرسنا  المدرسة  مدير  الدمشقي( 

علوم الطبيعية، والتي تبدأ الدراسة فيها من الساعة السابعة صباحا وتنتهي على  وال

 م.1971-1970الساعة الرابعة مساًء. سنوات 

الشيخان بهجت البيطار وزين العابدين التونسي شقيق العالمة األصغر محمد   -15

الخضر حسين التونسي شيخ األزهر خطيبا الجمعة في جامع باب المصلى الكبير 

 م(.   1975-1970لذي صلى فيه سيدنا عمر بعد فتح دمشق سنوات )ا

مشايخ مدينة تبسة بالشرق الجزائري من خريجي جامعة الزيتونة ومن تالميذ   -16

الشيخين عبد الحميد بن باديس والعربي التبسي ومدرسي جمعية العلماء المسلمين  

يخ محمد الشبوكي،  الجزائريين: )الشيخ العيد مطروح، الشيخ عيسى سلطاني، الش

الشيخ إبراهيم مزهودي، الشيخ علية بلقاسم، الشيخ محمد سالمة، الشيخ سعدي  

الشيخ   نبي،  بن  مالك  خالدي صديق  األمين  الشيخ  السعيد،  رجال  الشيخ  األزهر، 

 م(. 1981- 1975محمود أرسالن، الشيخ حسين خليف، الشيخ لحبيب فارس( ) 

 والمعرفي والعلمي في المرحلة الجامعية والدراسات العليا: المسار التكويني  -ثالثا 
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األولى  الصفية  الجامعية  الدراسات  تجربة  هي  أخرى  تجربة  دعمتها  ثم 

م بجامعة عنابة، ثم تجربة أعرق وأعمق وأكبر وأنضج في مرحلة 1977-1982

سنوات   بقسنطينة  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمير  بجامعة  العليا  الدراسات 

يتقدمهم  1991- 1987) الدعاة والباحثين،  الشيوخ واألساتذة  ثلة من  يد  م( على 

الشيخ العالمة الداعية المصلح فارس الدعوة اإلسالمية في القرن العشرين )محمد  

م(، والشيخ العالمة الكبير )يوسف القرضاوي(، وهم  1996هـ  1416الغزالي ت  

 على التوالي:   

 از والتفسير والدعوة.الشـيخ محمد الغزالي، اإلعج -1

 يوسف القرضاوي، الفقه والدعوة.   -2

 أبو المعاطي حجازي المصري، الفقه والمعامالت.  -3

 عبد الحليم السيد المصري، الفقه والمعامالت المالية.  -4

 حسن هيتو السوري، األصول والرقائق.    -5

 عبد المجيد النجار التونسي، العقيدة والتوحيد. -6

 ي التونسي، علم االجتماع اإلسالمي.محمد التوم -7

في    -  8 األول  )مشرفي  التربية.  وعلوم  واالتصال  اإلعالم  العراقي،  قريشي  علي 

 الماجستير( 

 عبد الخالق بكر المصري، مقارنة األديان واللغة العبرية.  -9

 محمد الهواري المصري، األديان القديمة واليهودية والمسيحية.  -10

 لتركي، التفسير وحلقة البحث العلمي. محمد سليمان آتش ا -11

 محمد رضوان المصري، النحو والصرف. -12

 أحمد فؤاد العقلـي المصري، العقيدة وعلم الكالم. -13

 أبو القاسم الغالي التونسي، فرق إسالمية، وفرق ضالة.    -14

 عمار طالبي الجزائري، حركات النهضة وحاضر العالم اإلسالمي.   -15

 وف الفلسطيني األردني، السيرة النبوية ومصادرها. محمد الخار -16

 غازي عناية الفلسطيني األردني، المنهجية. -17

عبد الرحمن عمر الماحي التشادي، التاريخ والحضارة اإلسالمية. )مشرفي   -18

 األول في الدكتوراة(
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 أحمد شلبي المصري، التاريخ.   -19

 واالتصال. )مشرفي في الماجستير(عزي عبد الرحمن الجزائري، اإلعالم  -20

 صبحي التميمي العراقي، اللغة العربية.    -21

 أنس طبارة اللبناني، التفسير ومدارسه ومناهجه.  -22

 سامي الكناني العراقي، اللغة العربية.  -23 

 فخري أبو صفية الفلسطيني األردني، الفقه والمقاصد.   -24

 وفكر مالك بن نبي.  يوسف حسين الجزائري، فلسفة الحضارة -25

 حمزة عبد هللا المليباري، علم مصطلح الحديث.  -26

الفلسطيني األردني  -27 العداربه  المقاصد. )مشرفي في  إسماعيل يحي رضوان   ،

 الدكتوراة(

في   -28 األول  )مشرفي  البحث.  وتقنيات  المناهج  الجزائري،  بوجنانة  بشير 

 الماجستير( 

 عوة.الطيب برغوث الجزائري، فقه الد -29

 حسيب حسب هللا السامرائي العراقي، التفسير ومناهجه ورجاله وعلوم القرآن.   -30

 حسن رمضان فحلة السوري، الفقه والمقاصد وتاريخ الحركات اإلسالمية.  -31

 األساتذة الزائرون والمقيمون بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية:   -رابعا

د صادق حسن السوداني، محمد الدسوقي عبد السالم الهراس المغربي، محم

الطاهر   محمد  التونسي،  النجار  المجيد  عبد  العراقي،  الزيباري  عامر  المصري، 

الجوابي التونسي، جبر الفضيالت الفلسطيني األردني، محمد السويسي التونسي،  

جمال الدين عطية المصري، محي الدين عطية المصري، طه جابر فياض العلواني  

الحليم عويس المصري، عبد الفتاح أبو غدة السوري، محمد كمال    العراقي، عبد

الدين إمام المصري، عبد العزيز نبوي يوسف المصري، أحمد بسام ساعي السوري،  

مصطفى جعفر المصري، عمر عبيد حسنة السوري، حمدي زقزوق المصري، كامل  

محمد حسين الشيبي العراقي، محمد أركون الجزائري، مهدي شمس الدين اللبناني،  

ريان  أبو  اإليراني، محمد علي  العراقي  التسخيري  اللبناني، محمد علي  فضل هللا 

المصري، محمد عبد الهادي أبو ريدة الفلسطيني، محمد فاضل الجمالي العراقي، 

التهامي نقرة التونسي، جمعة شيخاني التونسي، محمد علي الصابوني، المرحوم  

 م..  1984لليسانس سنة نسيب نشاوي السوري مشرفي في بحث ا

 الجزائريون الزائرون والمقيمون:   -خامسا
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محمد مصايف، أبو العيد دودو، زهير إحدادن، الهاشمي التيجاني، أبو القاسم 

سعد هللا، عبد الرزاق قسوم، أحمد حماني، يحي بوعزيز، محمد الصالح فركوس،  

زعيمي، أحمد  موسى لقبال، حمو فخار، عدون شريفي، أبو عمران الشيخ، مراد  

الرفاعي، عباسي مدني، حسن كاتب، مغلي محمد بشير، عمار طسطاس،  شرفي 

 رابح بلعيد، علي بن محمد..

 المسار التعليمي:  -سادسا

 م بمدينة تبسة. 1992-1982أستاذ بالتعليم الثانوي وبدار المعلمين سنوات  - 1

 م.  1993-1992أستاذ بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة   - 2

باتنة     -  3 جامعة  اإلسالمية  والعلوم  االجتماعية  و  اإلنسانية  العلوم  بكلية  أستاذ 

 م.. 1994-2021

 اإلنتاج العلمي والمؤلفات:   –سابعا

جمادى األولى  ،  71اإلعالن من منظور إسالمي كتاب سلسة األمة، قطر، رقم    –  1

 . (187ص   -12x  18 (م  2000هـ 1420

  - 12x   18  (م  2003العالمة الشيخ الطيب باشا، مطبعة الرغاية، الجزائر،  –  2

 . (47ص 

والثانية،    –  3 األولى  والجزائر  دمشق  البالغ  دار  طبعة  وأعالمها  تبسة  مدينة 

 24  (م  2013. وطبعة الجزائر عن دار البالغ،  (211ص    -x   18  24  (م  2005

x  18-   410ص)  .. 

الخطاب اإلسالمي المعاصر تأليف جماعي وزارة الشؤون الدينية واألوقاف،   –  4

 .  ص(  50، منها مخصص لي 730ص   -x   18 24 (م 2005قطر 

  (م  2006منارات من شهاب البصائر، مطبعة الوليد، وادي سوف، الجزائر    –  5

24 x  18-   502ص ). 

م  2008شاعر الثورة الجزائرية الثائر، طبعة دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،    –  6

) 12x  18-  128ص). 

القاهرة،    –  7 الكتاب الحديث،  الدعوة عند األنبياء، دار    x  24  (م  2012منهج 

 . (209ص   -18

القاهرة،    –  8 الحديث،  الكتاب  دار  والدعاة،  الدعوة  تاريخ  في  وأبحاث  دراسات 

 . (214ص   -x  18 24 – 2، )ج  ( 510ص   -24x 18 –  1م )ج 2012
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 -x   18  24  (م،  2012أعالم اإلصالح اإلسالمي، دار الكتاب الحديث، القاهرة،    –9

ص    -x   18  24  –  1م )ج  2013. وطبعة الجزائر عن دار البالغ،  (710ص  

 . ( 220ص   -x  18 24 – 2، )ج (390

  - x   18  24  (م  2012تيارات فكرية معاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،    –  10 

 . (510ص 

  - x   18  24  (م  2012جية البحث في عملية االتصال الدعوي القاهرة  منه  –  11

 . (216ص 

 24 -1ج (م 2013آثار الشيخ العربي التبسي طبعة الجزائر عن دار البالغ،  -12

x  18-   24 2ج   (.  (410ص x  18-   300ص) . 

الدينية واألوقاف، سلسلة روافد، رقم    -13 ، 77التغيير بالقراءة وزارة الشؤون 

 .  (160ص   -x  18  12 (م  2014ويت، الك

  (م  2014مدخل إلى علوم اإلسالم واالتصال، دار الكتاب الحديث،  القاهرة،    -14

24 x  18-   273ص ). 

  24  (م  2015مدخل إلى تاريخ الجزائر الحديث، دار الكتاب الحديث، القاهرة،    -15

x  18-   150ص)  . 

كتاب    –16  القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  منهجية 

 . ص(  102، منها مخصص لي  559ص   -x  18 24 (م 2016جماعي، 

   x  24  (م  2015مدخل إلى مناهج الدعوة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،    –  17

 .. (234ص   -18

الم ياسين دار نور ألمانيا  مركزية اإلنسان والوحدة في فكر المجدد عبد الس  -18

 .. (140ص  - x  18 24 (م 2016

 .(251ص   -x   18  24  (م  2016الدافعية للقراءة، دار نور، برلين ألمانيا،   -19

  24  (م  2016مدخل إلى علم الدعوة اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،    -20

x  18-   251ص) . 

لعولمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  الدعوة اإلسالمية في قرن التكنولوجيات ا  -21

 . (256ص  - x  18 24 (م 2016

اإلعالم الجديد وتداعيات الموجة اإللكترونية المعاصرة، دار الكتاب الحديث،    -22

 . (251ص   -x  18 24 (م 2017القاهرة، 
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ص    -x   18  24  (م  2017الدافعية للقراءة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،    -23

205) . 

الطبعة   -24 القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  الدعوي،  البحث  مناهج  إلى  مدخل 

 . (325ص   -x  18 24 (م2018هـ 1439األولى

حاجة الدعاة لعلم المقاصد وفقه الواقع، سلسلة كتاب األمة بقطر جمادى األولى   -25

 . (208ص  -x  18 24 (، 180م، رقم 2018هـ فبراير 1439

الحية الحديثة والمعاصرة في العالم اإلسالمي، بدار الحركات التجديدية واإلص  -26

 . (608ص   -x  18 24 (هـ  1440م  2019الكتاب الحديث بالقاهرة سنة 

قسنطينة،    -27 الفجر،  دار  اإلسالمية،  الدعوة  مناهج  فقه  إلى  هـ  1441مدخل 

 .  (174ص  - x  18 24 (م 2019

الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر   -28 الكتاب الحديث،  المدخل الوجيز إلى  ، دار 

 .. (290ص   -x   18 24 (م 2019هـ 1441القاهرة، 

وادي   -29 والنشر،  للطباعة  سامي  دار  الالمذهبية،  السلفية  التقليدية  المدرسة 

 .  (100ص   -x  18 24 (م  2020هـ 1441سوف، الطبعة األولى،  

 اإلسالمي.رؤى استراتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب، معد للنشر برابطة العالم  -30

مجتمع األقليات غير المسلمة في العالم العربي، مرسل للنشر في لسلسلة األمة    -31

 بقطر.

 المدخل الوجيز للمجتمع اإلنساني في القرآن الكريم، معد للطبع.  -32

 المدخل الوجيز لتاريخ الصحافة الجزائرية، معد للطبع.  -33

 ، معد للطبع. 2019مذكرات السجين رقم  -34

 دموع باكيات على نهر بردى الحزين، سيرة ذاتية، معد للطبع.  -35

 مدخل إلى البحث العلمي وكتابة الرسائل والبحوث العلمية، معد للطبع.  -36

 من أعالم الدعوة اإلسالمية بالجزائر، معد للطبع.  -37

التبسي.    -38 العربي  الشيخ  إدارة  تحت  بقسنطينة  باديس  بن  الحميد  عبد  معهد 

 لطبع. مخطوط معد ل

الشيخ عبد الحميد بن باديس كما تصوره جريدة البصائر وكتابها. مخطوط معد   -39

 للطبع. 
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الشام.   -40 بالد  بأمثال  مقارنة  سوسيوثقافية  دراسة  الجزائرية  الشعبية  األمثال 

 مخطوط معد للطبع. 

 أجزاء. 4شخصيات وأعالم مرْت بعاصمة األوراس. مخطوط معد للطبع  -41

 أجزاء.  5تراجم وسير أعالم األوراس. مخطوط معد للطبع معجم  -42

 مفهوم الوحدة اإلسالمية عند المفكرين المغاربة. مخطوط معد للطبع.  -43

 مكانة عالم األفكار في الهدي النبوي. معد للطبع.  -44

 المدخل إلى مناهج البحث العلمي وكيفية كتابة الرسائل العلمية، معد للطبع.   -45

 تب اإللكترونية: الك – ثامنا 

 المدخل الوجيز إلى علم وفن الخطابة والحوار. – 1

 المدخل إلى فقه األقليات.  – 2

 أعالم الدعوة اإلسالمية في الجزائر. – 3

 المدخل الوجيز إلى منهجية البحث وكتابة البحوث العلمية.  – 4

 االنتاج الفكري والثقافي:  -تاسعا

والوطنية    أكثر من مائة وستين مقال ودراسة وبحث العربية  المجالت  في 

التالية: ]األحمدية، آفاق الثقافة والتراث، الوعي اإلسالمي، البالغ، التقوى، رابطة  

العالم اإلسالمي، الفيصل، المنهاج، الحج، المجلة العربية، العربي، المعيار، الهداية  

العاِلم،   خالد،  الملك  كلية  مجلة  الوطني،  الحرس  العالمية،  الخيرية،  البشائر،  ، 

المجتمع، الخفجي، منار اإلسالم، مجلة المسيرة العربية، مجلة إذاعة القرآن الكريم،  

المسجد،   رسالة  العصر،  القادر،  عبد  األمير  جامعة  مجلة  الحضارة،  كلية  مجلة 

األسمرية، مجلة جامعة األغواط، مجلة الدراسات اإلعالمية القيمية، مجلة جامعة  

الصحف والمجالت الجزائرية أكثر من ألف مقال وبحث    مستغانم..[. والمقاالت في

 م. 2020 -1986ودراسة بين سنوات 

 الندوات والملتقيات:   –عاشرا

مائتي ملتقى وندوة ومؤتمرا علميا وفكريا وثقافيا وطنيا ومغاربيا ودوليا.  

في  محكم  العليا.. وعضو  والدراسات  الصفي  والتدريس  والمناقشات..  واإلشراف 

 ت الجزائرية الجامعية.    منصة المجال 

 العضوية العلمية:   –حادي عشر 
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رئيس وحدتي بحث بجامعة باتنة عن ]تجديد الخطاب الديني في زمن العولمة  

م[ و]المركز 2008م[ و]أثر الخطاب الديني على الفرد والمجتمع الجزائري  2006

م[  1999بالجزائر  الوطني للبحث والدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  

بلندن   واألبحاث  للدراسات  السراج  مركز  عضوية  لعضوية  2018]  مقترح   [ م[ 

علماء فلسطين في الخارج[. ورئيس وحدة بحث حول ]معجم سير وتراجم وأعالم 

م[، وعضو محكم في مجلة سراج المحكمة بلندن، ومجلة  2222-2019األوراس  

، ومجلة  1اإلحياء بجامعة باتنة    الشهاب بوادي سوف بجامعة حمة األخضر، ومجلة

 جامعة األغواط للدراسات اإلعالمية واالتصالية.

 

 

 

 صورة لبعض مشايخي بدمشق 

 

صورة لمشايخي بدمشق في الوسط الشيخ بهجت البيطار وعلى يمينه الشيخ زين العابدين  

التونسي وعلى يساره شيخي حسن مرزوق حبنكة الميداني بعد عودتهم من الحج سنة  

 م ببيت الشيخ حسن ويبدو الشيخ الصادق حبنكة وعبد الرحمن حبنكة من الخلف1978
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 هذا الكاتب 

والمكتوبات   والمطبوعات  والتآليف  الكتب  من  الكثير  حولي  جمعت  لقد 

قراءة تفحص وفهم ونقد واستيعاب،   وانكببت على قراءتها  المنهجية،  والتجارب 

وقد وجدتها كلها تُكرر وتُعيد وتجتر بعضها بأبنية أسلوبية ولغوية وشكلية مختلفة  

ها ولخصتُها بأسلوبي، ُمضيفا  فقط، والحمد هلل فقد يسر هللا لي أن هضمتُها ودمجتُ 

إليها تجربتي في عالم الكتابة العلمية والفكرية واألدبية والثقافية والصحفية التي  

رافقتني منذ دخولي إلى مسابقة وزارة التربية الوطنية للغة العربية للطلبة الثانويين  

الراحل )هواري بومدين ت   الرئيس  م عندما كنت  1976م( سنة  1978في عهد 

با في السنة النهائية بثانوية مالك بن نبي بتبسة، ونجحت في الدورتين األولى طال

بعنابة والثانية بقسنطينة، ونلُت وساما ذهبيا وشهادة التفوق في كتابة المقال باللغة  

لشهادة  نيلي  بعد  العربي  واألدب  اللغة  قسم  في  عنابة  بجامعة  والتحقت  العربية، 

م، وصرت أكتب في جريدة النصر وأنشر القصائد 1977الباكلورية في اآلداب سنة  

والدراسات   والتحقيقات  والعروض  القصيرة  والقصص  والمقاالت  والخواطر 

الراحلين   والناقدين  واألديبين  الكاتبين  مع  وتنافس  بتشجيع  القصيرة،  واألبحاث 

شريبط   كحيل  2017- 1957)أحمد  و)بشير  صفحات  2016-1951م(  ومع  م(. 

التي كا القدير )عبد الرحيم جريدة النصر  الثقافية األستاذ  ن يشرف على صفحتها 

 م(..  2020هـ  1441م( ثم مع األستاذ الدكتور )حسين خريف حي  2016مرزوق ت  

القارىء   أُْعِلَم  أن  ُد  أوه المتواضعة  –كما  البحثية  تجربتي  خالل  - 1976من 

حا كما هو  أنه: ليس كل من أحاط بهذه المناهج والتقنيات يصير باحثا ناج  -م2020

الذين   الهزيلة،  الجزائرية  الجامعات  ألساتذة  العظمى  والغالبية  ونخبنا  طلبتنا  حال 

سه ومازال   دره بل منهم من  العلم،  تفاصيل هذا  أدق  في  الحديث  ويتقنون  يعرفون 

ورقة  أو  بحثا  أو  كتابا  العلمية  حياتهم  في  ينتجوا  أن  دون  لسنين عديدة،  سه  يَُدر ِ

دولي أو وطني أو مقاال في صحيفة، وإن أنتجوا فإنهم يكتبون  علمية محترمة لملتقى  

التأليف طيلة حياتهم   يَغُلُّهم ويُقيدهم ويصرفهم عن  المناهج  كتابا واحدا  في علم 

المهنية، عدا البعض الذين إما أتقنوا وتمهروا أو أفلتوا من الرقابة الصارمة للمنهج  

داريا.. بروح المنهج، فكتبوا وأنتجوا  أو تشربوا روحيا وعقليا ونفسيا ومهاريا واقت

وهم قلة قليلة من بين عشرات اآلالف من األساتذة الجامعيين العاطلين عن الكتابة  

 والتأليف.  
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وما يجب التنبيه منه أيضا أنه: ليس كل من جهل هذه المناهج والتقنيات وأراد  

ناهج والتقنيات  أن يصير باحثا يمكنه أن يصبح باحثا، لكونه ال غنى له عن هذه الم

في الكتابة والتأليف وألهميتها في تنمية مهارات الباحث وتطوير أبحاثه. فالباحث  

الحقيقي هو الفرد اإلشكالي الموهوب الملهم الذي يبادر إلى معالجة أي مسألة أو  

ظاهرة تفرض نفسها عليه وعلى واقعه، ويتعامل ويتفاعل معها وفق حدود طاقاته 

البحثية.   العلمي  وإمكاناته  اإلنتاج  عملية  مع  فشيئا  شيئا  ويكبر  يبدأ صغيرا  وهو 

والبحثي.. حتى يصبح هو المنهج وكتاباته وتآليفه هي عين المناهج التي سرْت في 

عروقه وتسربت دون شعور منه إلى أسلوبه ولغته وموضوعاته وأبحاثه ومؤلفاته..  

صارت بالنسبة إليه كالهواء    فيغدو بها كاتبا ومؤلفا دون أن يعير لها االهتمام، ألنها

عنده   حياته.. وتصير  به  الذي تصح  والطعام  يشربه،  الذي  والماء  يتنفسه،  الذي 

 كالثقافة التي هي: السلوك عندما تغور المعرفة بعيدا. 
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	2 – المطلب الثاني- مراحل تطور البحث العلمي:
	فالمنهج هو: مجموعة قواعد عامة متطورة للوصول إلى الحقيقية في العلم. أي أنه الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم.
	نتناول في المبحث الثالث أهمية ومكانة البحث العلمي وخصال الباحث التكوينية والأخلاقية.. وذلك عبر المطالب التالية:
	نتناول في المبحث الثالث أهمية ومكانة البحث العلمي وخصال الباحث التكوينية والأخلاقية.. وذلك عبر المطالب التالية:
	نتناول في المبحث الثالث أهمية ومكانة البحث العلمي وخصال الباحث التكوينية والأخلاقية.. وذلك عبر المطالب التالية:
	1 – أنها وسيلة وأداة تفهمٍ وتفكير وترتيب وتنظيم وعمل وتطبيق، والتمسك بها وممارستها يُكسب الباحث قدرة ومهارة على التمهر في ممارسة البحث بشكل مريح وسهل، فتعمل على تنمية مهاراته وقدراته حيال أي نوع من البحوث التي يجريها.
	2 – وسيلة تنظيم وتخطيط وتسيير إبداعي، تقي الباحث من الوقوع في الهفوات والأخطاء..
	3 – الفرع الثالث- أهداف التأليف والتصنيف العلمي:
	2 – المطلب الثاني- مميزات وخصائص البحث العلمي:
	3- المطلب الثالث- المعرفة العلمية ومنهج الوصول إليها:
	1- الفرع الأول- مفهوم العلم (Science concept):
	3 – 2 - 4- أهداف العلم: ( )
	3 – الفرع الثالث- خصائص ومميزات العلم والتفكير العلمي: ( )
	للعلم خصائص ومميزات يختص بها، وهي مهمة للباحث أن يتعرف عليها، وأن يمارسها ويتعود عليه، وهي:
	4- الفرع الرابع- مهارات التفكير العلمي (Scientific Thinking Skills):
	1- الفرع الأول- الخصال العلمية:

	أولا- المناهج الوصفية:
	أولا- المناهج التوثيقية:
	3 - مناهج وصف الحاضر:
	أ ـ المنهج التشخيصي:
	ب ـ المنهج التفسيري:
	ج ـ المنهج التقويمي أو النقدي:


	ثانيا: المناهج الاستنباطية:
	ثالثا: المناهج الاستقرائية:
	3 - أنواع الاستقراء:
	4 - أهمية الاستقراء:
	1 – الفرع الأول- أهمية البحث التاريخي: ( )
	لا تتوقف الدراسة التاريخية عند حدود الماضي، بل تتابع دراسة الظاهرة حتى تتوصل إلى دلالات تساهم في فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، وتتضح أهمية الدراسات التاريخية في ما يلي:
	2 – الفرع الثاني- أسلوب البحث التاريخي: ( )
	يهتم الأسلوب التاريخي آو الوثائقي بجمع الحقائق والمعلومات من خلال دراسة الوثائق والسجلات والآثار. ويستخدم هذا الأسلوب في دراسة الظواهر والأحداث والمواقف التي مضى عليها زمن قصير أو طويل فهو مرتبط بدراسة الماضي وأحداثه كما قد يرتبط بدراسة ظواهر حاضرة من...
	والأسلوب التاريخي مستمد من دراسة التاريخ، إذ يحاول الباحثون فهم الحاضر من خلال دراستهم للأحداث الماضية والتطورات التي مرت عليها. والأسلوب التاريخي يدرس الظاهرة القديمة من خلال الرجوع إلى أصلها، فيصفها ويسجل تطوراتها ويحلل ويفسر هذه التطورات استنادا إل...
	3 - الفرع الثالث- الأسلوب التاريخي والأسلوب العلمي: ( )
	أولا- مصادر المعلومات: ( )
	تتعدد مصادر المعلومات في البحث التاريخي لتشمل مصادر أولية كالآثار والسجلات والوثائق والأشخاص ومصادر ثانوية مثل كتابات الباحثين والمؤرخين والرواة وحتى الشعراء.
	تتعدد مصادر المعلومات في البحث التاريخي لتشمل مصادر أولية كالآثار والسجلات والوثائق والأشخاص ومصادر ثانوية مثل كتابات الباحثين والمؤرخين والرواة وحتى الشعراء.
	تتعدد مصادر المعلومات في البحث التاريخي لتشمل مصادر أولية كالآثار والسجلات والوثائق والأشخاص ومصادر ثانوية مثل كتابات الباحثين والمؤرخين والرواة وحتى الشعراء.
	وفي ما يلي توضيح للمصادر الأولية والثانوية التي تستخدم في البحث التاريخي: ( )
	وفي ما يلي توضيح للمصادر الأولية والثانوية التي تستخدم في البحث التاريخي: ( )
	وفي ما يلي توضيح للمصادر الأولية والثانوية التي تستخدم في البحث التاريخي: ( )
	1- السجلات والوثائق:
	يرجع الباحث إلى السجلات الرسمية المكتوبة والشفوية، فيدرس الوثائق والملفات والإحصاءات والقوانين والأنظمة التي كانت سائدة في تلك الفترة التي عاشت فيها الظاهرة موضوع البحث.
	يرجع الباحث إلى السجلات الرسمية المكتوبة والشفوية، فيدرس الوثائق والملفات والإحصاءات والقوانين والأنظمة التي كانت سائدة في تلك الفترة التي عاشت فيها الظاهرة موضوع البحث.
	يرجع الباحث إلى السجلات الرسمية المكتوبة والشفوية، فيدرس الوثائق والملفات والإحصاءات والقوانين والأنظمة التي كانت سائدة في تلك الفترة التي عاشت فيها الظاهرة موضوع البحث.
	2- الآثار:
	تعتبر الآثار مصدرا هاما للبحث، لأن الآثار هي الشواهد التاريخية الباقية فدراسة طراز المباني القديمة أو الأدوات القديمة أو الملابس القديمة ستكشف الكثير عن مظاهر الحياة في تلك الفترة.
	تعتبر الآثار مصدرا هاما للبحث، لأن الآثار هي الشواهد التاريخية الباقية فدراسة طراز المباني القديمة أو الأدوات القديمة أو الملابس القديمة ستكشف الكثير عن مظاهر الحياة في تلك الفترة.
	تعتبر الآثار مصدرا هاما للبحث، لأن الآثار هي الشواهد التاريخية الباقية فدراسة طراز المباني القديمة أو الأدوات القديمة أو الملابس القديمة ستكشف الكثير عن مظاهر الحياة في تلك الفترة.
	3- الصحف والمجلات:
	تتطلب دراسة بعض الظواهر والأحداث الماضية الرجوع إلى دراسة الصحف والمجلات في تلك الفترة، حيث تعتبر الصحف عن مدى اهتمام المجتمع بأحداث معينة، وتزداد أهمية الصحف والمجلات إذا كانت لا تخضع لرقابة الدولة أو الاتجاه معين.
	4- شهود العيان:
	يتصل الباحث بالأشخاص الذين شهدوا الظواهر والأحداث الماضية، فعند دراسة  العلاقات بين الآباء والأبناء عام 1910م يمكن الرجوع إلى من عاشوا في تلك الفترة والحصول منهم على معلومات شفوية أو مكتوبة عن هذه الظاهرة.
	5- المذكرات والسيرة الذاتية:
	يقوم بعض الأشخاص بكتابة مذكراتهم عن الأحداث الهامة التي جرت في أيامهم، كما يقوم بعض الكتاب بتسجيل السيرة الذاتية لعدد من الأشخاص المهمين، ولا شك أن دراسة الباحث لهذه المذكرات والسير يمكن أن يكشف له عن بعض جوانب هامة من الظاهرة أو المشكلة التي يدرسها.
	يقوم بعض الأشخاص بكتابة مذكراتهم عن الأحداث الهامة التي جرت في أيامهم، كما يقوم بعض الكتاب بتسجيل السيرة الذاتية لعدد من الأشخاص المهمين، ولا شك أن دراسة الباحث لهذه المذكرات والسير يمكن أن يكشف له عن بعض جوانب هامة من الظاهرة أو المشكلة التي يدرسها.
	يقوم بعض الأشخاص بكتابة مذكراتهم عن الأحداث الهامة التي جرت في أيامهم، كما يقوم بعض الكتاب بتسجيل السيرة الذاتية لعدد من الأشخاص المهمين، ولا شك أن دراسة الباحث لهذه المذكرات والسير يمكن أن يكشف له عن بعض جوانب هامة من الظاهرة أو المشكلة التي يدرسها.
	6 - الدراسات السابقة:
	تكشف الدراسات السابقة التي تمت في الماضي وتناولت الأحداث الفترة التي تتناولها مشكلة البحث موضوع الدراسة عن المعلومات وبيانات هامة. فهي وثائق يمكن الرجوع إليها واستخلاص المعلومات التي تفيد الباحث في معالجة مشكلة بحثه خاصة وإن بعض هذه الدراسات السابقة ي...
	تكشف الدراسات السابقة التي تمت في الماضي وتناولت الأحداث الفترة التي تتناولها مشكلة البحث موضوع الدراسة عن المعلومات وبيانات هامة. فهي وثائق يمكن الرجوع إليها واستخلاص المعلومات التي تفيد الباحث في معالجة مشكلة بحثه خاصة وإن بعض هذه الدراسات السابقة ي...
	تكشف الدراسات السابقة التي تمت في الماضي وتناولت الأحداث الفترة التي تتناولها مشكلة البحث موضوع الدراسة عن المعلومات وبيانات هامة. فهي وثائق يمكن الرجوع إليها واستخلاص المعلومات التي تفيد الباحث في معالجة مشكلة بحثه خاصة وإن بعض هذه الدراسات السابقة ي...
	7 - الكتابات الأدبية والأعمال الفنية:
	يستطيع الباحث التاريخي أن يعتمد على بعض ما جاء في الكتابات الأدبية والأعمال الفنية في جمع المعلومات عن مشكلة بحثه. فهذه الكتابات قد تبرز الكثير من الحقائق والأحداث والمواقف المتصلة بموضوع البحث.
	يستطيع الباحث التاريخي أن يعتمد على بعض ما جاء في الكتابات الأدبية والأعمال الفنية في جمع المعلومات عن مشكلة بحثه. فهذه الكتابات قد تبرز الكثير من الحقائق والأحداث والمواقف المتصلة بموضوع البحث.
	يستطيع الباحث التاريخي أن يعتمد على بعض ما جاء في الكتابات الأدبية والأعمال الفنية في جمع المعلومات عن مشكلة بحثه. فهذه الكتابات قد تبرز الكثير من الحقائق والأحداث والمواقف المتصلة بموضوع البحث.
	ثانيا- نقد مصادر المعلومات: ( )
	اتضح من مصادر المعلومات التاريخية أنها في معظمها مصادر غير مباشرة تتراوح بين شهادات الأشخاص الذين حضروا الحوادث، أو الذين سمعوا عنها، أو كتبوا عنها. وبين الآثار والسجلات والوثائق التي تركوها. ولما كانت هذه المصادر قديمة ثمة شكوك كثيرة حول صدقها ودقتها...
	اتضح من مصادر المعلومات التاريخية أنها في معظمها مصادر غير مباشرة تتراوح بين شهادات الأشخاص الذين حضروا الحوادث، أو الذين سمعوا عنها، أو كتبوا عنها. وبين الآثار والسجلات والوثائق التي تركوها. ولما كانت هذه المصادر قديمة ثمة شكوك كثيرة حول صدقها ودقتها...
	اتضح من مصادر المعلومات التاريخية أنها في معظمها مصادر غير مباشرة تتراوح بين شهادات الأشخاص الذين حضروا الحوادث، أو الذين سمعوا عنها، أو كتبوا عنها. وبين الآثار والسجلات والوثائق التي تركوها. ولما كانت هذه المصادر قديمة ثمة شكوك كثيرة حول صدقها ودقتها...
	ثالثا- النقد الخارجي: ( )
	يرتبط النقد الخارجي بشكل الوثيقة والتأكد من صلتها بعصرها ومدى انتسابها إلى مؤلفها
	رابعا- النقد الداخلي: ( )
	يرتبط النقد الداخلي بمحتوى الوثيقة والتأكد من صلتها بعصرها ومدى انتسابها إلى مؤلفها. ودقة ما تحويه من معلومات ومدى الثقة التي يمكن أن نثقها بمعلومات هذه الوثيقة والأسئلة التالية تتعلق بنقد الوثيقة نقدا داخليا:
	خامسا- الفروض في البحث التاريخي: ( )
	4 – المطلب الرابع- مزايا وعيوب منهج البحث التاريخي:
	حتى نتمكن من معرفة مفهوم منهج البحث الوصفي بشكل عام، ثم محاولة تحديد تعريف له، لا بد لنا أولا من التقرب إلى نظرة الباحثين له ولجدواه من عملية البحث، وهو ما سنتعرف عليه عبر الفرع الأول.
	حتى نتمكن من معرفة مفهوم منهج البحث الوصفي بشكل عام، ثم محاولة تحديد تعريف له، لا بد لنا أولا من التقرب إلى نظرة الباحثين له ولجدواه من عملية البحث، وهو ما سنتعرف عليه عبر الفرع الأول.
	حتى نتمكن من معرفة مفهوم منهج البحث الوصفي بشكل عام، ثم محاولة تحديد تعريف له، لا بد لنا أولا من التقرب إلى نظرة الباحثين له ولجدواه من عملية البحث، وهو ما سنتعرف عليه عبر الفرع الأول.
	1 – الفرع الأول- مفهوم البحث الوصفي:
	8 – المطلب الثامن- مستويات الدراسات الوصفية:
	1 – الفرع الأول- مستويات الدراسات الوصفية:
	يستعين منهج البحث الوصفي والتاريخي والتجريبي بجملة من المناهج التابعة له، أو المتضمنة فيه، أو المتحلقة حوله، التي يجد الباحث أنه يمارسها تلقائيا أو أنه بحاجة ماسة إليها، لكونها انبثقت من رحم منهج البحث الوصفي، فهي منه وهو بحاجة ماسة إليها، وهو ما سنتع...
	وقد ضم المباحث الآتية:
	1 – المبحث الأول- مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية.
	2 – المبحث الثاني- مجموعة المناهج التابعة للمنهج التاريخي.
	3 – المبحث الثالث- مجموعة المناهج التابعة للمنهج التجريبي.
	المبحث الأول
	مجموعة المناهج التابعة لمناهج البحث الوصفي
	يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية، وذلك عبر المطالب التالية:
	يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية، وذلك عبر المطالب التالية:
	يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية، وذلك عبر المطالب التالية:
	1 – المطلب الأول- الكشف عن مجموعة المناهج التابعة.
	2 – المطلب الثاني- منهج ومميزات الدراسات المسحية.
	3 – المطلب الثالث- منهج البحث المسحي.
	4 – المطلب الرابع- المنهج المقارن.
	1 – المطلب الأول-  أنواع الدراسات التابعة لمناهج البحث الوصفية:
	2 - المطلب الثاني- منهج ومميزات الدراسات المسحية:
	1 – الفرع الأول-  مميزات الدراسات الوصفية:
	وتتميز الدراسات المسحية عن غيرها من المناهج الأخرى بالعديد من المميزات، أهمها:
	1 – المنهج المسحي يختلف عن منهج الدراسة التاريخية، لأن المسح يتعلق بالوضع والواقع الراهن الحالي، بينما تعالج الدراسة التاريخية أوضاعا سابقة أو واقعا قديما.
	2 – الفرع الثاني-  تطبيقات الدراسات الوصفية:
	3 – المطلب الثالث- منهج البحث المسحي:
	يعد منهج البحث المسحي أحد أعمدة منهج البحث الوصفي، فبواسطته يتمكن الباحث من تحقيقي نتائج تقريبية وحقيقية عن نتائج الدراسة أو المشكلة التي بصدد معالجتها، وهو ما سنتبينه من خلال الفروع الآتية:
	يعد منهج البحث المسحي أحد أعمدة منهج البحث الوصفي، فبواسطته يتمكن الباحث من تحقيقي نتائج تقريبية وحقيقية عن نتائج الدراسة أو المشكلة التي بصدد معالجتها، وهو ما سنتبينه من خلال الفروع الآتية:
	يعد منهج البحث المسحي أحد أعمدة منهج البحث الوصفي، فبواسطته يتمكن الباحث من تحقيقي نتائج تقريبية وحقيقية عن نتائج الدراسة أو المشكلة التي بصدد معالجتها، وهو ما سنتبينه من خلال الفروع الآتية:
	1 – الفرع الأول- خصائص منهج الدراسات المسحية:
	ثانيا-  خطوات تطبيق منهج الدراسات المسحية:
	للمنهج المسحي خطوات تطبيقية هي:
	2 – الفرع الثاني- مميزات وعيوب منهج الدراسات المسحية:
	أولا-  مزايا منهج الدراسات المسحية:
	ثانيا-  عيوب منهج الدراسات المسحية:
	4 - المطلب الرابع- المنهج المقارن:
	المبحث الثاني
	مجموعة المناهج التابعة للمنهج التاريخي
	يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية والتاريخية معا، وذلك عبر المطالب التالية:
	يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية والتاريخية معا، وذلك عبر المطالب التالية:
	يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية والتاريخية معا، وذلك عبر المطالب التالية:
	1 – المطلب الأول- المنهج الاستطلاعي.
	2 – المطلب الثاني- منهج دراسة الحالة.
	3 – المطلب الثالث- منهج تحليل المحتوى.
	4 – المطلب الرابع- المنهج الوثائقي.
	3 – الحراك الشعبي الجزائري فبراير - ديسمبر 2019م من خلال صحيفة المساء، الوطن، الخبر..

	4 – المطلب الرابع- منهج الدراسات الوثائقية:
	المبحث الثالث
	مجموعة المناهج التابعة للمنهج التجريبي
	يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية والتاريخية والتجريبية معا، وذلك عبر المطالب التالية:
	يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية والتاريخية والتجريبية معا، وذلك عبر المطالب التالية:
	يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية والتاريخية والتجريبية معا، وذلك عبر المطالب التالية:
	1 – المطلب الأول- المنهج الارتباطي.
	2 – المطلب الثاني- المنهج التطوري النمائي.
	3 – المطلب الثالث- المنهج الإجرائي.
	4 – المطلب الرابع- المنهج الاستنباطي.
	5 – المطلب الخامس الاستقرائي.
	6 – المطلب السادس- المنهج الإحصائي.
	7 – المطلب السابع- المنهج الحواري.

	1 – المطلب الأول- المنهج الارتباطي:
	10 – 1 – الفرع الأول- خصائص المنهج التطوري:
	للمنهج التطوري النمائي مزايا وحدود وعيوب لعل أهمها الآتي:

	3 – المطلب الثالث- المنهج الإجرائي:
	3 - أنواع الاستقراء:
	4 - أهمية الاستقراء:
	ثانيا- تعريف الحوار اصطلاحاً:
	ثالثا- غاية الحوار:
	رابعا- أصول المنهج الحواري:
	للحوار السوي والناجح المثمر أصول وجب توفرها فيه، وهي حسب الفروع والأصول الآتية:
	للحوار السوي والناجح المثمر أصول وجب توفرها فيه، وهي حسب الفروع والأصول الآتية:
	للحوار السوي والناجح المثمر أصول وجب توفرها فيه، وهي حسب الفروع والأصول الآتية:
	1 – الأصل الأول:
	2 – الأصل الثاني:
	3 – الأصل الثالث:
	4 – الأصل الرابع:
	5 – الأصل الخامس:
	6 – الأصل السادس:
	7 – الأصل السابع:
	8 – الأصل الثامن:

	خامسا- آداب المنهج الحواري:
	1 - التزام القول الحسن وتجنب التحدي والإفحام:
	3 - الالتزام بوقت محدد في الكلام:
	5 - حسن الاستماع وأدب الإنصات وتجنب المقاطعة:
	6 - تقدير الخصم واحترامه:
	7 - حصر المناظرات في مكان محدود:
	8 - الإخلاص:

	الفصل الرابع
	كتابة الرسائل العلمية
	أسس البحث العلمي في الإسلام
	الأسس العقائدية والأخلاقية
	1- المطلب الأول- الأسس العقائدية:
	2 – المطلب الثاني- الأسس الأخلاقية:
	2 – 2 – 1 - خلاصة:
	3 – الفرع الثاني- الطريقة العلمية في البحث:
	5 - تطبيق المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية والإنسانية.
	1 – المطلب الأول- مراحل وخطوات البحث العلمي.
	1 – المطلب الأول- مراحل وخطوات البحث العلمي:
	من الباحثين من يرى أن الشعور بمشكلة البحث وتحديدها هي الخطوة الأولى، ومنهم من يرى أن القراءة هي التي تبعث الإشكالات البحثية، ومهما يكن من صوابية ووجاهة الرأيين، إلاّ أننا نرى أن الخطوة الأولى تبدأ من تحديد المشكلة والشعور بها واختيارها.
	يتطلب نجاح البحث إعداد وصياغة فروضه صياغة دقيقة ومحكمة ومباشرة،  ومفاد الأمر في المسألة أن: فروض البحث  هي مجموع التساؤلات التي  يضعها الباحث بتخيلاته وسعة آفاقه الفكرية والفلسفية، ثم يقوم بتوجيه تلك التساؤلات في ضوء ما جمعه من المعلومات والبيانات، ث...
	يتطلب نجاح البحث إعداد وصياغة فروضه صياغة دقيقة ومحكمة ومباشرة،  ومفاد الأمر في المسألة أن: فروض البحث  هي مجموع التساؤلات التي  يضعها الباحث بتخيلاته وسعة آفاقه الفكرية والفلسفية، ثم يقوم بتوجيه تلك التساؤلات في ضوء ما جمعه من المعلومات والبيانات، ث...
	يتطلب نجاح البحث إعداد وصياغة فروضه صياغة دقيقة ومحكمة ومباشرة،  ومفاد الأمر في المسألة أن: فروض البحث  هي مجموع التساؤلات التي  يضعها الباحث بتخيلاته وسعة آفاقه الفكرية والفلسفية، ثم يقوم بتوجيه تلك التساؤلات في ضوء ما جمعه من المعلومات والبيانات، ث...
	تاسعا- 2 – مجتمع البحث والعينة:
	2 - المطلب الثاني- اختيار وسيلة جمع البيانات:
	لجمع البيانات أساليب متعددة، منها:
	1 – الفرع الأول- المصادر الأولية:
	عوامل اختيار الموضوع المرتبطة بطبيعة البحث.


	3 – المطلب الثالث- لمحة تاريخية عن المقال وتعريفه وفنياته:
	أدب المقالة فن أدبي قديم عرفه اليونان والرومان وكتبوا به منذ عهد أرسطو.. وهو في تاريخ آداب اللغة العربية، نشأ مع أدب الفصول، ثم امتزج بفن المقامة، وهي: مقالة قصصية يغلب عليها تجويد الإنشاء والبيان وكثرة المحسنات البديعية كالسجع والجناس والطباق.
	والعرب أسبق لفن المقال من غيرهم، فقد عرفه الأوربيون إبان نهضتهم الحديثة مع (مونتاني ) في فرنسا سنة 1571م الذي كان يعتذر ويسمي كتاباته ومقالاته بأنها محاولات وخواطر شخصية، ثم ظهر بعد سنوات في كتابات (فرنسيس بيكون ) وهو المشهور عنه السرقة من آداب وفنون ...
	والعرب أسبق لفن المقال من غيرهم، فقد عرفه الأوربيون إبان نهضتهم الحديثة مع (مونتاني ) في فرنسا سنة 1571م الذي كان يعتذر ويسمي كتاباته ومقالاته بأنها محاولات وخواطر شخصية، ثم ظهر بعد سنوات في كتابات (فرنسيس بيكون ) وهو المشهور عنه السرقة من آداب وفنون ...
	والعرب أسبق لفن المقال من غيرهم، فقد عرفه الأوربيون إبان نهضتهم الحديثة مع (مونتاني ) في فرنسا سنة 1571م الذي كان يعتذر ويسمي كتاباته ومقالاته بأنها محاولات وخواطر شخصية، ثم ظهر بعد سنوات في كتابات (فرنسيس بيكون ) وهو المشهور عنه السرقة من آداب وفنون ...
	ثم تناولت الكتابة في فن المقال وازدهرت بعد اكتشاف الصحافة الورقية والمجلات والمطبوعات، وصارت تقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي: (المقدمة والموضوع والخاتمة)  .
	ثم تناولت الكتابة في فن المقال وازدهرت بعد اكتشاف الصحافة الورقية والمجلات والمطبوعات، وصارت تقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي: (المقدمة والموضوع والخاتمة)  .
	ثم تناولت الكتابة في فن المقال وازدهرت بعد اكتشاف الصحافة الورقية والمجلات والمطبوعات، وصارت تقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي: (المقدمة والموضوع والخاتمة)  .
	ويتراوح المقال بين ألف (1000) وألفي ( 2000) كلمة، وتختلف المقالات التي تنشر في الجرائد والصحف اليومية عن التي تُنشر في المجلات الأسبوعية أو الشهرية أو الدوريات المحكمة، وتشمل مقدمته التمهيد للفكرة المراد طرقها أو معالجتها، ثم طلب المقال وموضوعه، وفيه ...
	المبحث الثالث
	4 ـ المطلب الرابع- علامات الترقيم وعلامات الاقتباس.
	أولا- الاقتباس:
	رابعا- التوثيق:
	سابعا- الحاشية:
	2 – المطلب الثاني- مخطَّط البحث:
	ثانيا- عنوان البحث:
	3 – المطلب الثالث- - إخراج البحث:
	4 ـ المطلب الرابع- علامات الترقيم وعلامات الاقتباس:

	5 – المطلب الخامس- كيفية كتابة تقرير (خطة) البحث:
	أمزيان محمد، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، الطبعة الأولى، 1991م.
	أمزيان محمد، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، الطبعة الأولى، 1991م.
	أمزيان محمد، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، الطبعة الأولى، 1991م.
	جابر، جابر عبد الحميد، علم النفس التعليمي والصحة النفسية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  1963م.
	عودة، أحمد سليمان، ملكاوي، فتحي حسن (حي 1442هـ 2021م)، أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانية، عناصر البحث ومناهجه والتحليل الإحصائي لبياناته، طبعة إربد، الطبعة الثالثة،  1992م.
	غرايبة، فوزي، دهمش نعيم، الحسن ربحي، عبد الله خالد أمين، أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجامعة الأردنية، عمّان، الطبعة الثانية، 1981م.
	فودة، حلمي محمد، عبد الله، عبد الرحمن صالح، المرشد في كتابة الأبحاث، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،  1991م.
	فودة، حلمي محمد، عبد الله، عبد الرحمن صالح، المرشد في كتابة الأبحاث، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،  1991م.
	فودة، حلمي محمد، عبد الله، عبد الرحمن صالح، المرشد في كتابة الأبحاث، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،  1991م.
	فوضيل دليو وآخرون، أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 2006م.
	فوضيل دليو وآخرون، أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 2006م.
	فوضيل دليو وآخرون، أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 2006م.
	ميلود سفاري، الأسس المنهجية في توظيف الدراسات السابقة، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 1995م.
	ميلود سفاري، الأسس المنهجية في توظيف الدراسات السابقة، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 1995م.
	ميلود سفاري، الأسس المنهجية في توظيف الدراسات السابقة، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 1995م.
	جغيم، الطاهر، مكانة الدراسات وكيفية توظيفها في إعداد الرسائل الجامعية. مقال منشور في كتاب جماعي حول أساسيات في منهجية وتقنيات البحث في العلوم الاجتماعية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 2006م، ص 149.
	وهذه سيرتي الذاتية العلمية المختصرة جدا،  ليعلم الطلاب أن سبيل العلم الشرعي طريق شائك وطويل ويحتاج إلى طول سماع وإصغاء وادخار وصبر وتحمل وذل وتواضع ومزاحمة وجلوس إلى ركاب العلماء..
	وهذه سيرتي الذاتية العلمية المختصرة جدا،  ليعلم الطلاب أن سبيل العلم الشرعي طريق شائك وطويل ويحتاج إلى طول سماع وإصغاء وادخار وصبر وتحمل وذل وتواضع ومزاحمة وجلوس إلى ركاب العلماء..
	وهذه سيرتي الذاتية العلمية المختصرة جدا،  ليعلم الطلاب أن سبيل العلم الشرعي طريق شائك وطويل ويحتاج إلى طول سماع وإصغاء وادخار وصبر وتحمل وذل وتواضع ومزاحمة وجلوس إلى ركاب العلماء..
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