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 هو جزء من المعرفة یتضمن الحقائق والمبادئ والقوانین والنظریات والمعلومات الثابتة والمنسقة: تعریف العلم* 
ینطلق من الواقع ، الحقیقة بصورة قاطعة ویقینیة واكتشافوالمصنفة والطرق والمناهج العلمیة الموثوق بها لمعرفة 

د المحددة للوصول إلى الحقیقة أو نتیجة، وهذه القواعد هي ما وینتهي إلى تفسیره والباحث یتبع مجموعة من القواع
ُطلق علیها    .، وللعلم وظیفة أساسیة هي فهم وتفسیر الظواهر واكتشاف القوانین العلمیةالمنهج العلميی

مجموعة من المعاني والتطورات واآلراء والمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى  هي عبارة عن :تعریف المعرفة
  .ان نتیجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشیاء المحیطة بهاإلنس

  :تنقسم إلى ثالث :أقسام المعرفة

  .وتتكون بواسطة المالحظات البسیطة والمباشرة والعفویة، عن طریق حواس اإلنسان المعروفة :المعرفة الحسیة* 
  .الخ... تعاقب اللیل والنهار، : مثل 

وعة المعارف والمعلومات التي یتحصل علیها اإلنسان بواسطة استعمال الفكر ال هي مجم :المعرفة الفلسفیة* 
  .الحواس، حیث یستخدم أسالیب التفكیر والتأمل الفلسفي، لمعرفة األسباب

  ... .خلق الوجود والكون، التفكیر والتأمل في أسباب الحیاة والموت،: مثل 
تتحقق على أساس المالحظات العلمیة المنظمة والتجارب وهي المعرفة التي  :المعرفة العلمیة والتجریبیة* 

المقصودة للظواهر واألشیاء ووضع الفروض، واكتشاف النظریات والقوانین العلمیة الثابتة القادرة على تفسیرها، والتنبؤ 
ن العلم( بما سیحُدث مستقبال والتحكم فیها، وهذا النوع األخیر من أقسام المعرفة هو وحده الذي  كوّ ُ   ).ی

  .المعرفة بذلك تكون مشتملة على العلم وهو جزء من أجزائها : مالحظة
فرق الباحثون بین العلم والمعرفة على أساس األسلوب أو المنهج التفكیري الذي تمَّ من خالله تحصیل المعرفة  ُ   .ی
   :الفرق وكذا العالقة بین العلم والمعرفة* 

زء وفرع من المعرفة، حیث ینطبق العلم على المعرفة العلمیة فالمعرفة إذن أوسع وأشمل من العلم، والعلم ج
  .التجریبیة فقط، بعیدا عن كل من المعرفة الحسیة والفلسفیة التأملیة، وبالتالي هناك فرق بینهما

   :الفرق وكذا العالقة بین العلم والثقافة* 
العلم والمعرفة والدین واألخالق  واضح أن مفهوم الثقافة واسعة جدا عن مفهوم العلم، حیث أن الثقافة تشمل

والقوانین والعادات واألعراف والتقالید وأنماط الحیاة والسلوك في المجتمع، فهناك فرق واختالف بینهما، حیث 
أن العلم فرع صغیر وبسیط من فروع الثقافة، ولكنه مؤثر وفعال في الثقافة، حیث یعتبر من أبرز فروع 

  .في حیاة المجتمع وفي الثقافة ذاتها وعوامل الثقافة فاعلیة وتأثیرا
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  : علم المناهجتعریف * 
إن كلمة علم المناهج استخدمت ألول مرة على ید الفیلسوف كانت، وهو العلم الذي یبحث في مناهج 
البحث العلمي والطرق العلمیة التي یكتشفها ویستخدمها العلماء والباحثون من أجل الوصول إلى الحقیقة 

من القواعد والقوانین العامة التي تحكم وتنظم سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى  بواسطة مجموعة
  .  نتائج معلومة، ومنه یمكن القول بأن علم المناهج هو العلم الباحث والدارس لهذه المناهج العلمیة

  :علم المناهج الفالسفة والعلماء المتخصصین في ة تخص أحدالتواریخ المهمبعض * 
  .1626 -1561س بیكون فرنسی - 
  .1650 -1596ریني دیكارت  - 
  .1804 -1724كانت  لإیمانوی - 
  .1814 - 1762فتشه  - 
  .1831 - 1770هیجل  - 
  .   1910 - 1842ولیم جیمس  - 

م وطریقة في التفكیر، وأسلوب في النظر للواقع، یسعى إلى كشف  :تعریف البحث العلمي نّظ هو نشاط علمي مُ
    .ة على مناهج موضوعیة ومناسبة لطبیعة الموضوع من أجل استخالص المبادئ العامة والقوانینالحقائق العلمیة معتمد

   :تعریف مناهج البحث العلمي* 
فالمناهج جمع منهج، والمنهج لغة یعني كیفیة أو طریقة أو فعل أو تعلیم شيء معین، وفقا 

یقصد به الطریق األقصر أما المنهج اصطالحا . لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة
  . واألسلم للوصول إلى الهدف المنشود

  

  :أنواع مناهج البحث العلمي* 
  .المنهج الوصفي بأنواعه - 
  .المنهج التجریبي - 
  .المنهج الفلسفي - 
 .المنهج التنبؤي - 
  .المنهج االجتماعي - 
  .المنهج اإلبداعي - 
  .المنهج الدراسات اإلكلینیة - 
  .والتطور والوراثةمنهج الدراسات النمو  - 
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 المنهج التاریخي - 
  .المنهج دراسة الحالة –
  .المنهج االستداللي –
   .المنهج الجدلي - 

  : أنواع البحث العلمي
  :حسب االستعمال* 
وهي بحوث قصیرة یقوم بها الطالب یهدف هذا النوع إلى تدریب الطالب على تنظیم أفكاره وعرضها : المقالة – 1

ل مسؤولیة نقل المعلوماتبصورة سلیمة وعلى است وال . خدام المكتبة ومصادرها وتدریبه على األمانة العلمیة وتحمُّ
  .صفحات 10حجم البحث  یتعدى

من المقالة ومستوى فكریا أعلى وأكبر  هي أیضا من البحوث القصیرة، إّال أنَّها تتطلب أكثر تعمقا: مشروع البحث – 2
وتحدید المشكلة ووضع  هذا النوع تدریب الطالب على اختیار موضوع البحثعلى تحلیل والمقارنة والنقد والهدف من 

واختیار األدوات المناسبة، وبصفة عامة هي تنمي قدرات الطالب في السیطرة على المعلومات . االقتراحات الالزمة لها
  .والمصادر المعرفیة في مجال معین واالبتعاد عن السطحیة في التفكیر والنظر

عتبر امتحانا یعطي فكرة عن مواهب الطالب ومدى : "رسالة "المذكرة  – 3 ُ هذا النوع یحتاج لزمن طویل نسبیا وی
   .صالحیته إلعداد أطرحة الدكتوراه

یحتاج هذا النوع من البحوث إلى مدة طویلة، وأن الجدید الذي تضیفه للمعرفة والعلم، یجب : الدكتوراه  أطروحة – 4
  .لمادة العلمیةوبراعة في التحلیل والتنظیم ل ق ومستوى عالي تعتمد على مراجع أوسعأن یكون أوضح وأقوى وأعمق وأد

  :حسب أسلوب التفكیر* 
فالبحوث االستقرائیة تساهم في التوصل إلى اإلجابات عن األسئلة التقلیدیة المعرفة ماذا، : التفكیر االستقرائي – 1

  .كیف، من، أین، أي
ُطلق ع: التفكیر االستنباطي – 2 وهو یسیر في اتجاه معاكس للتفكیر االستقرائي وهو مكمل  "طریقة القیاس  "لیه اسم ی

ثباتها عن طریق االختبار. له ولیس مناقضا له األسلوب  أما. فأسلوب االستقرائي یهدف إلى التحقق من الفروض وإ
ت والمعلومات وتحلیلها إلثبات االستنباطي فهو الذي ینشأ من وجود استفسار علمي، ثم یعمل الباحث على جمع البیانا

  .صحة االستفسار أو رفضه
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فلكّل بحث علمي هدف خاص به یسعى الباحث لتحقیقه سواء كان ذلك هو الحصول على  :أهداف البحث العلمي 
والوصول إلى حقائق ومعارف ومعلومات جدیدة، أو إجراء تغییر أو تعدیل موقف أو طرف  المعرفة أو حّل المشكالت

  .تأخذ أشكال متعددة حسب طبیعة الظاهرة المدروسة طبیعة الحال فإن هذه األهدافوب. معین

  :خصائص المعرفة العلمیة
العلمیة وجذورها یعود إلى  المعرفةتبني هرما من األسفل إلى األعلى، نتیجة تراكم وتطور  إن المعرفة: التراكمیة* 

  .بدایة الحضارات اإلنسانیة
هذه  إتباعمیة معرفة منظمة تخضع لضوابط وأسس منهجیة، ال نستطیع الوصول إلیها دون العل المعرفةإن : التنظیم* 

حدد وذلك بحكم التطور كما أن التطور العلمي . األسس والتقیُّد بها یقتضي من الباحث التخصص في میدان علمي مُ
  .ئیاته وتقنیاتهالعلمي والمعرفي وتزاید التخصصات، مما یسمح للباحث باطالع على موضوعاته وفهم جز 

تعارف علیها بین ذوي االختصاص تتضمن مصطلحات ومعاني ومفاهیم : الدقة*  یخضع العلم لمبادئ ومفاهیم مُ
حددة   .دقیقة جدا ومُ

  .، فأصبح یستطیع إثباتها بأدلة وبراهین وحقائق موضوعیة ال تحمل الشكأي أن صاحبها تیقن منها علمیا: الیقین* 
  .یها یجب أن تكون مستنبطة من مقدمات ومعطیات موثوق من صحتهاأي نتائج التي تتوصل إل

ینبغي على الباحث أن یكون حیادیا في بحثه أي یتجرد من ذاتیة وینقل الحقائق والمعطیات كما هي : الموضوعیة* 
  .وأن ال یخفي الحقائق التي ال تتوافق مع وجهة نظره وأحكامه المسبقة. في الواقع

  .القة سببیة بین المتغیراتأي وجود ع: السببیة* 
  .أي تعمیم نتائجها على المجتمع ككل: التعمیم* 
  : خصائص البحث العلمي* 
  .البحث العلمي بحث منظم ومضبوط - 
  .البحث العلمي بحث نظري - 
  .حث العلمي بحث تجریبيالب - 
  .البحث العلمي بحث حركي وتجدیدي - 
  .البحث العلمي بحث تفسیري - 
   .البحث العلمي بحث عام ومعمم - 
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   :العلمي أدوات البحث* 
  .العینات - 
  .المالحظات –
  .االختبارات –
  .المقابالت –
  .االستبیانات - 
 .األسالیب القیاس –
  .األسالیب –
  .تحلیل المحتوى والمضمون –
  .الوسائل اإلحصائیة –
  .والوثائق المتخصصةالمصادر  -

م البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة بمراحل عدة تتصف بالتدرج یمر تصمی :تصمیم البحث العلمي
                                       :، مع مراعاة طبیعة الموضوع أو الظاهرة محل الدراسة ومن أهم هذه الخطوات نجد "التسلسل المنطقي للمراحل  "

ّد مرحلة هامة و   العلمیة تحدید المشكلة*  صعبة في البحث العلمي ألنها تعبر بصدق عن فهم الباحث لما یرید تُعَ
وال . دراسته وتعبر أیضا عن قدرته على ضبط موضوعه ضبطا منسجما مع إجراءات الدراسة، وأهدافها ومتغیراتها

  .من العام إلى الخاص في طرح أفكارها توجد طریقة محددة لصیاغة اإلشكالیة والربط بین أجزائها وانتقال
  :واإلشكالیةالفرق بین المشكلة _  1
  .هي تساؤل یدور في ذهن الباحث حول موضوع غامض یحتاج إلى تفسیره: تعریف اإلشكالیة –
عقبة البد من تجاوزها لتحقیق  بأنها الشعور أو اإلحساس بوجود صعوبة البد من تخطیها أو: المشكلة تعریف  –

  .هدف ما، أو االصطدام بواقع ال نریده
  :ییر اختیار اإلشكالیةمعا – 2

  ).میول واهتمام الباحث، قدرة الباحث، توفر اإلمكانیات المادیة، توفر المعلومات ( : معاییر ذاتیة * 
  ).، تصمیم نتائج الدراسةالمعرفةالفائدة العلمیة، مدى مساهمة البحث في تقدم ( : ماعیة وعلمیةمعاییر اجت* 
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  :مصادر تحدید اإلشكالیة –3
  العلمیةالخبرة. 

 القراءات والدراسات. 

 الدراسات واألبحاث السابقة.  
،كما  أكثر أوعلى شكل سؤال ، فقد تصاغ اإلشكالیةتوجد طریقة محددة في صیاغة  ال :صیاغة اإلشكالیة شروط -4

  :روط الواجب مراعاتها عند صیاغة وهى، ومن بین الشعلى شكل فقرة مبهمةنجدها 
  محددة بعیدة عن الغموض والتأویلأن تكون مصاغة بوضوح وصراحة و.  
 أن تكون التساؤالت تعبر عن جوهر اإلشكالیة وبشكل استفهامي.  
  تحدید الفرضیات:  
هي تفسیرات أو تخمینات أو حلول مؤقتة یضعها الباحث بناء على قراءاته وخبراته في  :تعریف الفرضیة – 1

  .الموضوع لحل مشكلة ما
  :على المتغیرات التالیة تشمل الفرضیة :مكونات الفرضیة – 2

  ."السبب"هو المتغیر التجریبي معرفة مدى تأثیره على المتغیرات األخرى  :متغیر مستقل* 
  ."النتیجة"المستقل ناتج من تأثیر المتغیر : تابع متغیر* 
  .وهو ثانوي یتدخل في العالقة بین المستقل والتابع: "دخیل"متغیر وسیط * 
   :أنواع الفرضیات – 3

  .التي تصاغ بنفي وجود عالقة أو فرق دال إحصائیا بین متغیرات :رضیة الصفریةالف* 
  .متغیرات بینأو فرق ي وجود عالقة دالة إحصائیا وتعن: الفرضیة البدیلة* 
  :مصادر صیاغة الفرضیة – 4
  .بین األشیاء وفهمهاهي تكون الحل الصحیح لمشكلة البحث أو تساعد في التوصل إلى إدراك العالقات و : الحدس والتخمین* 
  .مالحظاته الشخصیة وتجاربه وخبراته في وضع الفرضیات ىبحیث یعتمد عل: المالحظة والتجارب الشخصیة* 
یطلع الباحث على النظریات العلمیة في هذا المجال ویدرس أجزائها وبناءا على ذلك : االستنباط من نظریات علمیة* 

  .یضع فرضیاته
  .ة على أساس المنطق وحكم العقل الذي یبررهاقد تبنى الفرضی: المنطق* 
  .قد تكون الفرضیة باستخدام الباحث نتائج دراسات سابقة* 
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تصاغ الفرضیة بشكل دقیق ومحدد وقابل لالختبار وللتحقق من صحتها، وكذلك تتسم  :شروط صیاغة الفرضیات – 5
  .لظاهرة وتقدیم حل للمشكلة العلمیةا باالیجاز والوضوح والبساطة حتى یسهل فهمها، وقدرتها على تفسیر

 فاهیم والمصطلحاتتحدید الم:  
 ةولتدامكذلك المصطلحات ال ،اإلشكالیةفى صیاغة و  یتم تحدید المفاهیم والمصطلحات للمتغیرات الواردة في العنوان

  :فیتم تحدیدها من ثالثة أوجهوهى مبهمة، بكثرة في البحث 
  .سوهو ما اتفق علیه في القامو : لغة –  1
  .وهو ما تداول بین المؤلفین وأصحاب االختصاص: اصطالحا – 2
  .هم الملحوظات الواردة في التعریفات السابقة بلمسته الخاصهو تعریف خاص بالباحث أل: إجرائیا – 3
 مع الدراسات  إن الواقع الحالي هو أن تعامل الكثیر من الباحثین :طة بالموضوعبالمرت تحدید الدراسات السابقة

  :وب تقلیدي قوامه العناصر التالیةابقة یعتمد على أسلالس
  :الجانب الشكلي

  )مكان المناقشة هذه الدراسة ،السنة الدراسیة ،الشهادة الحضرةاسم الباحث، عنوان الدراسة، ( 
  :قيیالجانب التطب

  ).لیهاإالتوصل ، نتائج مجتمع وعینة الدراسة ،جمع المعلومات ، األدواتالمتبع المنهج، اإلشكالیة(
  :الخطوات المتبعة لجمع الدراسات* 
  .یقوم الباحث بجمع الدراسات السابقة التي یرى أنها مرتبطة بمشكلة البحث -  1
  .یحدد من هذه الدراسات ما یرى أنها ذات عالقة مباشرة، وعالقة غیر مباشرة – 2
  .شروط نسخها مراعیا في ذلك الترتیب الزمني – 3
      ." أوجه التشابه وأوجه االختالف "ق مع دراسته وما یخالفها أي فما یتف: التعقیب  – 4
 إن أي دراسة یتم القیام بها، مرتبطة أساسا بتحدید مجالها الزماني والمكاني والبشري: مجاالت الدراسة.  
  .نقصد به المنطقة الجغرافیة التي تقام علیه الدراسة التطبیقیة: فالمجال المكاني – 1
  .هو تاریخ الدراسة في فترة معینة: المجال الزمني – 2
  .هي الفئة أو مجموعة األفراد المراد تطبیق الدراسة المیدانیة علیهم: المجال البشري – 3

على الباحث أن یحسن اختیار المجال الزمني للدراسة، إذ یستحسن أن تتوافق مع الفترة التي تكون الظاهرة : مالحظة 
  .المدروسة في ذروتها
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  :غیرات الدراسةتحدید مت *
  .بأنه كل خاصیة لها قیم مختلفة أو صفات متعددة، أي أن هذه الخاصیة قابلة للتغییر كما ونوعا: تعریف المتغیر – 1
  :أنواع المتغیرات – 2
  :تنقسم من حیث التأثیر –أ 
  ."السبب  "هو المتغیر التجریبي : المتغیر المستقل -
  ."النتیجة  "لمتغیر المستقل وهو ناتج من تأثیر ا: المتغیر التابع -
  .أو یضعفهابینهماقوي العالقة یف "المستقل والتابع  "یتدخل في العالقة بین المتغیرین : المتغیر الوسیط -

  :تنقسم حسب مستوى القیاس –ب 
  :هي تلك الخصائص التي یمكن قیاسها وهي أكثر المتغیرات انتشارا واستعماال وتنقسم إلى نوعین : متغیر كمي -
  .وهي تلك المتغیرات التي تأخذ قیما صحیحة أي ال یمكن تجزئتها: متغیرات كمیة منقطعة –أ 

ونظرا للعدد غیر . وهي تلك المتغیرات التي تأخذ كل القیم الممكنة لمجال الدراسة: متغیرات كمیة مستمرة –ب 
  .المتناهي لهذه القیم تنقسم مجال الدراسة إلى مجاالت جزئیة تسمى الفئات

ولها تقسیم غیر . الخ... الجنسیة، الحالة العائلیة،: وهي تلك المتغیرات التي ال یمكن قیاسها مثل: متغیر كیفي -
سمي ( ظاهري وهو    )..ترتیبي، وإ

 تحدید مجتمع وعینة الدراسة:  
محل اهتمام یة واحدة هو مجموعة الوحدات اإلحصائیة المراد دراستها والتي تشترك فیما بینها في خاص: المجتمع – 1

  .مجتمع من الطلبة، مجتمع من األسر: الباحث، مثل
وهي جزء من المجتمع اإلحصائي یتم سحبها بطرق إحصائیة معینة حتى تكون ممثلة للمجتمع : العینة – 2

  .اإلحصائي أحسن تمثیل
  :ویتم اللجوء إلى هذا النوع أي جزء من الكل لألسباب التالیة

  :وللعینة حسب طریقة سحبها أنواع  كذلك الشهادة المحضرة، –ت والمال والجهد ربح الوق –كبر حجم المجتمع  -
  :وهي تعطي نفس الفرص ألفراد المجتمع من أجل االختیار أي تكافؤ الفرص وتنقسم إلى: عینة عشوائیة –أ 
  .عینة عشوائیة بسیطة -1
  .عینة عشوائیة طبقیة -2
  ."ذات مراحل متعددة  "عینة عشوائیة عنقودیة  -3
  .عینة عشوائیة منتظمة -4

یتم بموجبها اختیار مفردات العینة من بین مفردات المجتمع اإلحصائي بشكل ال یخضع إلى مبدأ  :عینة غیر عشوائیة –ب 
  .ي في عملیة االختیارتكافؤ الفرص في ظهور أي مفردة، أي تخضع لمبدأ التحكم والتدخل الشخص


