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مقدمة في أصول البحث العلمي ومناهجه
Research

البحث وسيلة للدراسات العلمية ديكن من خالذلا الوصوؿ إىل حل ادلشكالت ادلختلفة يف التخصص عن
طريق االستقصاء الدقيق للظواىر وادلتغريات حبيث ينتج عنو مسامهة حقيقية ذلذا التخصص تسهم يف ترقيتو .فهو
إذف جهد دراسي منهجي يهدؼ حلل مشكلة معينة يف زبصص ما ،حبيث يقدـ مسامهة حقيقية ذلذا احلقل ادلعريف
تسهم يف ترقيتو.
وادلشكلة الدراسية تُعرؼ دبراجعة الدراسات السابقة يف التخصص ،فما أغفلتو ىذه الدراسات وتركتو من
فراغ فهو مشكلة حبثية ربتاج إىل دراسة ،وما أسبتو فهو ليس دبشكلة ربتاج إىل معاجلة وحبث ،وتتمثل ادلشكلة والفراغ
بأسئلة حمددة ال زالت حباجة إىل إجابة ،وتشكل اإلجابة عنها مسامهة وإضافة علمية إىل اجملاؿ ادلعريف ذي الصلة.
اإلسهامات :تعتمد القيمة العلمية للبحث على ما حيققو من إسهامات للحقل العلمي ،واليت تعتمد بدورىا على
عنصرين رئيسيني ومها:
 )1وجود مشكلة حقيقية ،تتمثل بفراغ يف التخصص مل ديأل ،وأسئلة حمددة مل جيب عنها بعد بالشكل
ادلطلوب.
 )2أف يؤدي حل ادلشكلة إىل تقدمي إضافة علمية ،ومسامهة حقيقية تسهم يف ترقية التخصص.
خصائص البحث العلمي :أنو حيل إشكاالً دراسياً تركتو الدراسات السابقة يف التخصص ،فهو يقدـ إضافة نوعية.
فيتصف بعنصر االبتكار (.)Innovation
 )1يتسم بعمق النقد والتحليل وسرب ادلعلومات ( ،)Deep analysis, judgment and assessment
وديكن الوصوؿ إىل ذلك من خالؿ طرح أسئلة رئيسية باستمرار عند معاجلة مادة البحث مثل:
أ.

كيف؟ ب .دلاذا؟ ج .إذف ماذا؟ د .ماذا بعد ىذا كلو؟
?1. How? 2. Why? 3. So what? 4. What is next

 )2ربري االستقاللية ،واإلتياف باجلديد ،وحل مشكالت البحث .واالستقاللية أف تكوف للباحث شخصية
علمية مستقلة ،ويظهر ذلك من خالؿ اآليت:
أ .أف يكوف لو أسلوب خاص يف التعبري والتقسيم.
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ب .إيراد ادلعلومات بلغتو ،وذبنب النقوؿ احلرفية.

ج .الشخصية واإلضافة اجلديدة تظهر من خالؿ رأي الباحث واحلكم على األشياء ،وليس االكتفاء
بنقل اجلهود السابقة ،فال بد أف يكوف لو نتيجة أو حكم ذايت على كل ادلوضوعات سواء وافق
من قبلو أو خالفو ،وجيب دائماً االستناد إىل أدلة ،ولو باختصار ،فإف خالف غريه يف الرأي
فيجب أف يناقش أدلتو بإيراد أدلة منطقية تضحض أدلة اخلصم ،وجيدر بو أف يأيت ببديل عن
الفكرة اليت نفاىا ونقدىا ،ويأيت ببديل على أف يكوف البديل مناسباً وديكن تطبيقو.
 )3ادلوضوعية ( )Objectivity؛ وتتمثل دبا يلي :التسويغ الكايف ،وطرح أدلة نقلية وعقلية مقنعة ،ونبذ
التعصب ،والعاطفة ،والتحيز ،وأحادية النظر للموضوع ادلبحوث وأجزائو.
 )4االستقصاء ،فهو يدرس بعناية ومشوؿ مفردات ادلشكلة ،وكل ما ىو داخل يف إطارىا بتفصيل شديد.
 )5إتباع مناىج البحث العلمي؛ خاصة ادلنهج النقلي ،والوصفي ،والتحليلي ،واالستقرائي.
 )6البحث العلمي موثق؛ فكل ادلعلومات الواردة يف متنو تسند إىل موردىا األصلي يف ادلصادر وادلراجع،
(على مستوى كل فقرة على األقل) ،والعناية باذلوامش من حيث تعدد ادلراجع وتنوعها شيء إجيايب.
 )7الدقة واجلدية (.)Accuracy and Serious effort
 )8الوضوح والبساطة (.)Clarity and Simplicity
 )9التناسق ( :)Consistencyوجود وترية متناسقة ( )toneمعينة ونظاـ متوافق يف مجيع أجزاء البحث.
عدـ تكرار ادلعلومات.
)10
تعريف ادلعلومات ادلستند إليها من خالؿ الرجوع اىل ادلراجع األصلية.
)11
مراعاة القواعد ادلتبعة يف الكتابة األكادديية ،وأساليب التعبري ،وقواعد اإلمالء ،وعالمات الرتقيم.
)12

ثثة أمور في البحث:
يجب التأكد من ال

 )1إعادة اجلهود السابقة بأسلوب الباحث ادلستقل.
 )2الوصوؿ إىل نتيجة يف ما يتعلق بادلطروح يف اجلهود السابقو (سلباً أو اجياباً).
 )3حل مشكالت البحث وتقدمي مسامهة للتخصص (وىي خطوات الوصوؿ للبحث).

مناهج البحث العلمي (مختلفة):

 )1ادلنهج النقلي (التارخيي) :ويعتمد على إبراز اجلهد السابق ،وىو مهم يف العلوـ القانونية والشرعية؛ ألهنا
تنطلق من حقيقة مهمة وىو مطلوب ،ألنو يشكل جانباً تأصيلياً يف البحث ،ولكنو غري كايف.
 )2ادلنهج الوصفي :ىو عبارة عن وصف لألمور ادلنقولة والظواىر (شرحها وتفصيلها) ،وىذا طريق دلنهجني
أكثر أمهية:
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 )1ادلنهج التحليلي :ويتمثل باالنطالؽ من قاعدة كلية من أمر مسلم بو إىل أحكاـ فرعية دلسائل
جزئية.
 )2ادلنهج االستقرائي (التجرييب) بأخذ اجلزئيات للوصوؿ اىل قاعدة عامة (التتبع) حيث تتبع
اجلزئيات للوصوؿ اىل قاعدة كلية (حكم).
* مالحظة :ذبدر اإلشارة إىل أف كثرياً من األحباث تتصف باالكتفاء بادلنهج النقلي والوصفي ،وال تصل إىل ادلنهج
التحليلي وادلنهج االستقرائي  ،وىذا من أكرب مشاكل البحث العلمي.

العنـوان:

جيب أف يكوف شامالً بعمومو لكل حمتويات البحث حبيث جيمع ما كاف داخالً فيو من مفردات من ناحية
منطقية ،ودينع ما كاف خارجاً عن مفهومو من الدخوؿ ربتو.

الخطـة:

وتأيت بعد العنواف ،وبعد القراءة الواعية األولية ،يتم تشكيل اخلطة بطريقة (العصف الذىين) ،فيقوـ
الباحث بوضع ادلوضوعات واألفكار ذات الصلة بادلوضوع بشكل عشوائي أوالً ،مث ربويلها إىل عناوين فرعية،
وترتيبها بطريقة منهجية متسلسلة.

جمع المادة العلمية من المراجع:

بعد وضع اخلطة يتم مجع مراجع حسب مفردات اخلطة ويتم تطويرىا ،ولكن يف البداية جيب أف يكوف
ىناؾ معلومات كافية ،وجيب أف تكوف ادلعلومات بأشكاذلا ادلختلفة ،وجيب أف تكوف األكثر عالقة واألكثر حداثة.
وتكوف موارد مجع ادلعلومات كالتايل:
 )1مواد ادلكتبة:
أ) الكتب :كتب ادلوضوع ذاتو ادلنشورة.
ب) الرسائل العلمية (غري منشورة غالباً).
ج) كتب عامة مثل ادلوسوعات ،وكتب اللغة وادلصطلحات ،والتخصصات األخرى ذات الصلة.
 )2الدوريات العلمية (:)Academic Periodicals
أ) دوريات حمكمة مثل اجملالت احملكمة (.)Reviewed Journals
ب) دوريات غري حمكمة مثل اجملالت العادية ادلختصرة (.)Magazine
 )3شبكة ادلعلومات الدولية (اإلنرتنت).
 )4ادلالحظة (  :)Observationأف تالحظ من خالؿ خربتك الشخصية أي ىناؾ ربط بني أكثر من
قضية.
 )5اإلستبانة (.)Questionnaire
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 )6ادلقابلة الشخصية (.)Interview

طريقة كتابة البحث:

يتكوف البحث بشكل رئيسي من:

 )1مقدمة  )2عرض  )3خاسبة.

أأالًال :العرض :يتكوف من فصوؿ ومباحث ومطالب وفروع وىوامش.

 .1ادلطالب ( )Sectionsتتكوف دما يلي :عنواف مأخوذ من خطة سابقة داخل
العنواف شرح للعنواف أو إبانو دلقصوده ،مث عرض ادلادة العلمية السابقة
واجلهود السابقة ادلتعلقة هبذا العنواف بطريقة سلسة مع التوثيق وبأسلوب
الباحث نفسو .مث إبانة رأي الباحث ومناقشتو لألمور ادلختلف فيها (اجلدلية)
مع الدليل ،ويكوف فيو تفاصيل دلشكالت البحث بتعمق واستقصاء.
وتتصف ىذه الدراسة الواقعة يف عرض البحث خبصائص البحث العلمي السابقة ،وبتطابق
احملتوى مع العنواف ،وخبدمة معلومات البحث وتوضيحها يف ادلنت حسب احلاجة ،ودبوافقة
الكالـ دلقتضى احلاؿ.

 .2ىامش الػمطلب ( )Footnotesيستخدـ دلا يلي:
أ .التوثيق.
ب) لبياف ادلصطلحات الغريبة وغري ادلهم تعريفها يف ادلنت.
ج) لتوضيح بعض ادلعلومات الواردة يف ادلنت.
د) إيراد بعض ادلالحظات الشخصية أو الثانوية.
ىػ) إيراد بعض النقوؿ ادلهمة يف اذلامش.
و) اإلحاالت (مثل سبق زبرجيو ص  ،23أنظر ص  12من ىذه الدراسة .)...
 مالحظة :جيب عدـ جعل اذلوامش صماء ،وعدـ االكتفاء بإيراد أرقاـ الصفحات وعناوين ادلراجع،
بل جيب إضافة بعض اجلهود الشخصية وادلعلومات ادلفيدة من الباحث).
 )2المقدمة :جيب أف تشمل على ما يلي:

أ) التعريف بالعنواف والتعريف بالبحث.
ب) أمهية البحث يف التخصص (سبب اختيار ادلوضوع).
( ،)Literature Reviewوذلك كاآليت:
ج) ربليل الدراسات السابقة ربليالً دقيقاً
 )1ذكر ما وردتو من أمور وموضوعات ونتائج أساسية.
 )2ذكر ما أغفلتو من أمور.
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 )3إبداء العزـ على تغطية ما أغفلتو من أمور.
د) مشكلة الدراسة (األىداؼ) :وىي عبارة عن أسئلة ربدد ادلشكالت اليت أغفلتها الدراسات السابقة،
وىي حباجة إىل مزيد من البحث ،والذي يهدؼ الباحث حللها لغايات ربقق مسامهة يف التخصص.
ىػ) حدود ادلشكلة (  :)Research Scope / Limitsإف مشكلة الدراسة كثرياً ما تدخل يف
موضوعات خمتلفة ،بل يف زبصصات خمتلفة ،ولذلك فإنو قد حيتاج األمر لتحدييد نطاؽ البحث عن طريق
التصريح دبا سوؼ يتناولو وما سوؼ يرتكو من القضايا والتخصصات منذ البداية.
و) منهج الباحث يف إخراج البحث:
 )1مناىج البحث ادلستخدمة.
 )2منهج عرض ادلعلومات وربليلها.
 )3أسلوب التعامل مع اذلوامش.
 )4منهج ربليل االستبانات (إف وجدت).
 )5طرؽ ترتيب قائمة ادلصادر وادلراجع.
 )3الخاتمة ):)Conclusion
تشمل على أىم النتائج واألشياء اجلديدة ،وال تعين تلخيص البحث ،وسبثل حلوالً للمشكالت ،وإجابة
عن األسئلة ادلوجودة يف ادلقدمة.
 مالحظة :جيب على الباحث التأكد من أف األسئلة ادلوجودة يف مشكلة الدراسة يف ادلقدمة قد
أجيب عليها بعمق داخل مباحث البحث ،وأجيب عليها باختصار يف اخلاسبة.
* قائمة المراجع :جيب أف ترتَّب على منهج متناسق ،وتلحق بالبحث (غالباً يف الدوريات احملكمة).
*المالحق :غري إلزامية ،وال ُّ
تعد من ضمن حقيقة البحث ،وتستخدـ لنقل بعض األشياء ادلوجودة (كوثائق
للبحث ،أو كمكمالت دلادتو) ،وىي ال تتصل بادلشكلة الدراسية اتصاالً مباشراً ،فمحل دراسة ادلشكلة يف عمق
البحث ،وليس ىنا.
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