م.م ليث حمزة عمي

محاضرات في طرائق البحث العممي
مـقـدمـــة:

تعتبر عممية دراسة مناىج البحث العممي الصحيحة أمر ضروري عمى كل
باحث أو طالب حيث يتزود كل منيما ويتسمح منذ البداية بطرق ومناىج البحث
العممية الصحيحة األمر الذي يقوى ويعمق لدييم القدرة عمى االكتشاف والتفسير
والفيم والتنظيم واستعمال المعمومات والمعارف بطرق سميمة لذا يجب عمى الباحث
أو العالم العممي المتخصص أن يمتزم بيا ويسير عمى ىدييا خالل القيام ببحوثو
العممية في ميدان تخصصو كما تبرز أىمية المنيج في األبحاث العممية بل وليس
ىناك بحث دون منيج دقيق يتناول دراسة المشكمة ويحدد أبعادىا وجوانبيا ومسبباتيا
وتأثرىا بما يحيط بيا من ظواىر وذلك وفقا لمقواعد واألحكام التي تتم بيا دراسة
المشكمة أو الظاىرة عمى ضوئيا ويتم التحكم في حركتيا أو توجيييا توجييا سميما
يتماشى ودراسة المشكمة سواء بتعديميا أو إضافة شيء جديد ليا

أو بإضافة دراسة

تحميمية بغرض القضية محل البحث والدراسة ومن ىنا نطرح التساؤل اآلتي :ما ىو
البحث

العممي؟

وما

مفيوم

مناىج

البحث

العممي؟

وتعتبر مقومات وأجزاء موضوع مناىج البحث العممي قضية عممية ومنيجية أولية
وأصيمة ألية دراسة أو بحث ،ومن المقومات والعناصر األساسية لمناىج البحث
العممي وخصائصو وأنواعو وكذا أىميتو وىذا ما سنتناولو  ،وسنتطرق إلى مفيوم
مناىج البحث العممي وتطوره مع الفكر اإلنساني وتنوعو وعالقتو بالعموم االجتماعية

والسياسية.

البحث العممي
ماهية البحث العممي
لتحديد مفيوم البحث العممي يجب التطرق إلى تحديد مفيوم العمم أوال ثم تحديد
مفيوم البحث العممي
العمم لغة :معناه إدراك الشيء بحقيقتو أي كما ىو دون زيادة أو نقصان

اصطالحا :ىو جممة الحقائق أو الوقائع والنظريات التي تزخر بيا المؤلفات العممية

أو ىو المعرفة المنسقة التي تنشأ عن المالحظة والدراسة والتجربة الكتشاف الحقيقة
بصورة قاطعة ويقينية  ،وىناك بعض المفاىيم والمصطمحات التي تقترب من مفيوم
واصطالح العمم وتكاد تختمط بو مثل المعرفة والثقافة والفن ويستحسن االطالع عمييا
ومحاولة معرف ة التمييز والتفريق بينيا وبين مفيوم العمم حتى يتم تعريف وتحديد
مفيوم العمم تحديدا جامعا مانعا واضحا ..ولمعمم أىداف ووظائف يمكن حصرىا فيما
يمي:
-1االكتشاف والتفسير مثل اكتشاف القوانين العممية لمظواىر الطبيعية عن طريق
المالحظة واجراء التجارب لتفسير ىذه الظواىر والواقع .
 -2التنبؤ أي التوقع العممي لتطور وسير األحداث والظواىر الطبيعية كالطقس.
 -3التحكم والضبط عن طريق السيطرة عمى النتائج وتوجيييا إلى الواجية المرغوب
فييا كالتحكم في مسار األنيار ومياه البحار والتحكم في األمراض وضبط السموك
اإلنساني وتوجييو إلى الخير واألفضل.

مفيوم البحث العممي :وردت لو عدة تعريفات منيا:
-1ىو وسيمة لالستعمال واالستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم بو الباحث بغرض
اكتشاف معمومات أو عالقات جديدة ..عمى أن ُيتبع في ىذا الفحص واالستعالم
الدقيق خطوات المنيج العممي .واختيار الطريقة واألدوات الالزمة لمبحث وجمع
البيانات.
 -2البحث ىو استقصاء دقيق ييدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد يمكن التحقق منيا

مستقبال.

خصائص البحث العممي :لمبحث العممي خصائص عدة تستخمص من التعريفات
السابقة أىميا:
 -1البحث العممي بحث منظم ومضبوط بعيد عن الصدفة بل ىو نشاط عقمي دقيق
ومخطط وموثوق النتائج.
-2بحث نظري ألنو يستخدم النظر إلدراك النسب والعالقات بين األشياء ويخضع

لمتجريب واالختبار.
-3بحث تجريبي يقوم عمى أساس إجراءات والتجارب عمى الفرضيات ألنو بدون
ىذا

ال

يعد

بحثا

عمميا

العممي

فالبحث

يؤمن

ويغترف

بالتجارب.

-4البحث العممي بحث تفسيري ألنو يستخدم المعرفة العممية لتفسير الظواىر
واألمور

واألشياء

عن

طريق

مفاىيم

مترابطة

تسمى

النظريات.

-5البحث العممي بحث حركي وتجديدي ينطوي دائما عمى تجديد واضافات في
المعرفة عن طريق استبدال متواصل ومستمر لممعرفة القديمة بمعارف أحدث وأدق.
 -6البحث العممي يمتاز بالعمومية ألن المعمومات والمعارف ال تكتسب صفتيا

العممية إال إذا كانت بحوثا معممة وفي متناول أي شخص مثل االكتشافات الطبية

أنواع البحث العممي
تنقسم وتتنوع البحوث والدراسات العممية إلى عدة أنواع عمى أساس كيفية معالجتيا
لمحقائق والظواىر وعمى أساس النتائج العممية التي تتوصل إلييا البحوث والدراسات
العممية وكذلك عمى أساس مدى وقدر المعمومات المحصمة والمتوفرة حول الموضوع
محل البحث والدراسة العممية ونذكر منيا:
أوال :الب حث العممي التنقيبي االكتشافي :يتركز عمى جميع المعمومات والحقائق التي
تساعد اإلنسان عمى معرفة جوىر القضية والباحث فيو ليس ممزما فيو بالوصول إلى
نتائج يمكن تعميميا وانما ىو مطالب بالتأكيد عن دقة المعمومات وصحتيا وترتيبيا
وتصنيفيا ،مثل :البحث التنقيبي الذي يقوم بو الطالب الكتشاف مجموعة مراجع
والمصادر المتعمقة بموضوع أو فكرة معينة والبحث الذي يقوم بو المؤرخ لمبحث عن
سيرة إنسانية لشخصية تاريخية ،مثل :العالمة ،بن رشد ،وىذا النوع من البحوث
يستعمل بصفة خاصة في معالجة المشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية .ألن
ىذ ه المشاكل مثل األمراض التي يعالجيا الطبيب فال يمكن وصف أي دواء ناجح
يشفي المريض إال إذا قام الطبيب بفحص المريض ومعاينتو والتأكد من أن حقيقة
المرض معروفة لديو ،والشرطي مثال يبحث عن كل مالو عالقة بالقضية حتى

تتجمع لديو جميع األدلة والشواىد التي تثبت لو ماذا جرى فعال.
ثانيا :البحث التفسيري النقدي
وىذا النوع مكمل لمنوع األول فإذا كانت الحقائق ىي اليدف األساسي لمباحث في
النمط األول ،فإن اليدف األساسي لمباحث في النمط الثاني ىو الوصول إلى نتيجة
معينة عن طريق استعمال المنطق واألفكار المتجمعة لدى الباحث وبصريح العبارة
فإن الباحث ييتم بترتيب المعمومات وتحميميا ،وتوضيح نقاط القوة والضعف التي
تتوافر في أية قضية يدرسيا الباحث أو يقوم ببحثيا ،كما أن الباحث يسعى إلبراز
الطريقة المثمى ،لمعالجة المشكمة لحل معين عمى آخر ،ويتعمق ىذا النوع من
البحوث عادة بتفسير الحقائق ال الظواىر ،لموصول إلى نتائج مثل :البحث عن
النظرية السمبية والرابحة لتفسير القاعدة القانونية

ثالثا :البحث الكامل
وىذا النوع الثالث من ىذه األبحاث الذي يجمع بين النوعين السابقين باإلضافة إلى
كونو يعتمد عمى الحقائق والطرق التي تساىم في حل المشكل المطروح ثم اختبار
النتائج ويشترط فيو:

وجود مشكمة تتطمب حل.وجود الدليل الذي يتضمن آراء الخبراء في الموضوع. -التحميل العممي الدقيق لمدليل لتقدير مدى مالءمتو لمحل وترتيبو من أجل الوصول

إلى حقائق وحجج ثابتة وقاطعة.

-الحل القاطع والمحدد والمشكمة .

رابعا  :البحث العممي االستطالعي :البحث االستطالعي أو الدراسة العممية الكشفية
الصياغية االستطالعية ،وىو ييدف إلى التعرف عمى المشكمة فقط ،وتقوم الحاجة

إلى ىذا النوع من البحوث عندما تكون المشكمة أو موضوع البحث جديد لم يسبق
اكتشافو من قبل أو عندما تكون المعمومات أو المعارف المتحصل عمييا حول
المشكمة أو الموضوع قميمة وضعيفة
خامسا:البحث الوصفي
ىو بحث ييدف إلى تحديد سماحة وصفات وخصائص ومقومات ظاىرة معينة
تحديدا كميا وكيفيا>
سادسا:البحث التجريبي :يتحدد مفيوم ىذا النوع من البحوث العممية وىو البحث
التجريبي عن طريق التعرف عمى المنيج التجريبي وىو بحث يقوم أساسا عمى
المالحظة والتجارب الدقيقة إلثبات صحة فروض وذلك باستخدام قوانين عامة
لتفسير وضبط وحل المشكالت والظواىر عمميا
ىذه ىي أىم أنوا ع البحوث بصفة نسبية ومرنة ويمكن القول أن جل أنواع البحوث
العممية تتكامل وتتساند لموصول إلى أبحاث عممية كاممة وشاممة وقوية.

أهمية البحث العممي
إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث والتعمم ليي اليوم أشد منيا في أي وقت
مضي فالعمم والعالم في سباق محموم لموصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة
الدقيقة المستمدة من العموم التي تكفل الراحة والرفاىية لإلنسان وتضمن لو التفوق
عمى غيره ،واذ كانت الدول المتقدمة تولي أىمية كبيرة لمبحث العممي ىذا ألنيا تعتبر
البحوث دعامة أساسية القتصادىا وتطورىا وحضارتيا الذاتية وبالتالي تحقيق رفاىية
شعوبيا والمحافظة عمى مكانتيا الدولية وأمنيا القومي.
ويعتبر البحث العممي بمناىجو واجراءاتو من أمور الضرورية ألي حقل من حقول
المعرفة فقد أصبح اإللمام بيذه المناىج المختمفة والقواعد الواجب اتباعيا بدءا من
تحديد مشكمة البحث ووضعيا بشكل إجرائي ومرو ار باختبار منيج وأسموب لجمع
المعمومات وانتياءا بتحميل المعمومات واستخالص النتائج من األمور األساسية في
العموم الطبيعية واالجتماعية واالنسانية.

لذلك أصبحت منيجية البحث العممي من األمور المسمم بيا في المؤسسات
األكاديمية ومراكز البحوث وذلك لماليا من فضل في تطوير وتقدم جميع ميادين

العموم.

منـــاهج البحث العممي
مفهوم مناهج البحث العممي
ابتداء من عصر النيضة األوربية أصبح لممنيج معنى مفاده أنو طائفة من
القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العمم وىو وسيمة لتحقيق
ىدف وطريقة محددة لتنظيم النشاط ومن التعاريف التي قبمت فيو.
المناىج :جمع منيج والمنيج لغة يعني طريقة أو نظام كما يعني كيفية او فعل أو
تعميم شيء معين وفقا لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة وبمعناىا
االصطالحي يقصد بو الطريق األقصر واألسمم لموصول إلى اليدف المنشود.
ويعني أيضا أنو الطريق المؤدي لمكشف عمى الحقيقة في العموم بواسطة طائفة من
القواعد العامة تييمن عمى سير العقل وتحدد عممياتو حتى يصل إلى نتيجة معمومة.
ىو الطريقة أو الكيفية العقالنية المتبعة لتقصي الحقائق وادراك المعارف أو ىو
الصيغة أو األسموب المتبع في ترتيب األفكار وعقمنة الفرضيات واخضاعيا
لالمتحان والتحميل بما يضمن التوصل إلى نتائج معرفية جديدة او ىو فن التنظيم
الصحيح لألفكار من أجل الكشف عمى الحقيقة حينما نكون بيا جاىمين أو البرىنة
عمييا حين نكون بيا عاممين كما عرفو «توماس كون» أنو الطريقة العقالنية
المنضبطة لتمقي المعارف وشرح مراحل الدورة العممية وحصرىا في محطات أربع.
محطة االفتراض :التي تشكل انطالق البحث العممي
محطة المالحظة والتأمل :التي تدخل فييا افتراضات الساحة العممية
محطة الدراسة والتمحيص :وىي صمب البحث العممي
وتقوي نتائجيا ويستقر فييا
محطة التحقيق :وىي التي تختم بيا الدورة العممية ِّ
المنظور العممي الجديد.

مراحل التطور الفكري ومناهج البحث العممي
أغمب الدارسين والمحممين االجتماعيين يميمون إلى تقسيم مراحل تطور الفكر
اإلنساني إلى ثالث مراحل كبرى:
مرحمة التفكير البدائي :تعتبر ىذه المرحمة أول عيد يدخل فيو اإلنسان بتجمعات
بشرية ويمارس فيو الحياة االجتماعية بدافع الفطرة والغريزة لمدفاع عن النفس
والتصدي لتحديات الطبيعة ولمكتاب والدارسين تصورات مختمفة حول ىذه المرحمة
فمنيم من يصورىا أجمل المراحل اإلنسانية التي تمتاز بالمساواة والبساطة واليدوء
والتعاون مع اآلخرين وعمى عكس ىذا يصورىا البعض عمى أنيا أبشع مراحل
اإلنسانية أفراد متوحشون ال يجتمعون إالَّ لالقتتال والفتك ببعضيم القوي ييمك
الضعيف وبين ىاتين الصورتين تغمب اإلنسان البدائي وواجو الطبيعة بفكره الغرائزي
الذي ال يعرف لمعيش سي ار فمجأ إلى السحر والكينة تارة والى عبادة األوثان تارة
أخرى.
مرحمة التفكير الديني :عندما عجزت غرائز اإلنسان عمى قيادتو في سبيل الرشاد
تطمع إ لى السماء فتمقى بشائر الرحمة ونزلت عميو الرسل بالديانات فبينت لو سبل
النجاح وفتحت أمامو آفاق التطور والرقي فأدرك قوانين الطبيعة واكتشف عمميا
وأسبابيا وفرق بين الفضيمة والرذيمة وغاص في بحور العمم فأيقن الحساب والمنطق
والطب والحكمة وبرع في فنون الشعر واألدب والخطابة فأقام المراكز العمرانية
فسوى والذي
الضخمة وشيد المباني والمدن والقصور باسم القادر المقتدر )الذي خمق َّ
َّ
قدر فيدى(
ويعتبر ابن خمدون مؤسس المنيج العممي بحيث اقترن اسمو بالمنيج العممي لمبحث
في العموم االنسانية لعد ة قرون قبل بروز عمماء الغرب مثل إميل دوركايم ،أوغست
كونت ،فيو يعد بحق أبو المنيجية العممية في حقول العموم اإلنسانية وواضع أركانيا
وقواعدىا فالتاريخ الذي كان قبمو أدبا وأساطيرا ،أصبح مع ابن خمدون عمم مشيع
ينير ربوع الفكر اإلنساني ويرتقي إلى مرتبة سيد العموم زيادة عمى أنو ىو مؤسس

عمم العمران البشري أو ما يعرف اليوم بعمم االجتماع…

المرحمة الوضعية :ىي المرحمة العممية المعاصرة التي كرست الثورة العممية ليا في
أوربا وىي تستند إلى المنيج التجريبي الذي أرسى قواعده العالم البريطاني "فرنسين
بيكون" في كتابو القانون الجديد وتولى الفيمسوف الفرنسي "أوغست كونت" ،صياغة
ىذه النظرية وىي تتجو إلى إقرار قواعد التجربة العممية وتستبعد من مجال دراستيا
العمل واألسباب التي تكمن وراء الظواىر وندرس األشياء المادية الموجودة وتستفيد
منيا القواعد والقوانين وقد جاءت ىذه النظرية كرد فعل مباشرة الستبداد الكنيسة
فحررت العقل من جميع القيود الدينية ،واقصاء العامل الديني نيائيا من مجال الفكر
والعمم ولقد طغت ىذه النظرية عمى جميع أوجو الحياة االجتماعية وتفرعت منيا
اتجاىات تنظر حقول المعرفة في نطاق العموم اإلنسانية ومنيا النظرية الوضعية
القانونية.

