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اإلطار النظري لدراسة مناهج البحث



األولىالمحاضرة 



:دراسة مناهج وطرق البحث العلمي

؟«مناهج البحث»ما المقصود بدراسة 

مراد تحديد المن -لإلجابة على هذا التساؤل-بدَّ ال , 

نات المصطلح ِّ -وطرق-مناهج"أعني , بمكو 

هللوصول إلى , "البحث ثمَّ ومن  , تلمُّسِّ أبعادِّ

.تعريفه



ما المنهج؟: أوالا 

طريقا َسلكَ  :بمعنى ,نهجَ من ,"منهج "كلمةشتُقَّت  ا. 1

ولذلك،المسلوكالطريقتعني "المنهج "فكلمة؛معينا َ
 ."البحثمناهج"تطابق "البحثطرق"فإنَ 

اإلنجليزيةباللغة "منهج "كلمةترجمةإن

Method أفالطونعندوتعني ,يونانيأصلإلىترجع

المنهجيكون؛وعليه؛"والمعرفةوالنظرالبحث" :معاني

 ,النظر ,يةالمعرفوأدواتهبالعقلمرتبطةعمليَّةا العلميَ 
 ...السمع

إلىالمؤديالمنهج"إلىيشير ,منهاالمشتقالمعنى. 2

.وصولهامطلوبَ غايةَ 



ا .3 مجموعة :فهو ,اصطالحا َالمنهجتعريفأم 

الىالوصولألجلوضعتالتي ,المحد دةالقواعد

 .علميةحقيقة
الخطة :هو ,للمنهجالمستخلصالمعنى .4

دراستهفي  ,خطواتهاالباحثَ يتبعالتي ,الدراسية

الحقيقةاكتشافإلىيؤديبما ,بحثهمشكلة

.بحثهبموضوعالمت صلة



ا  ؟ما البحث: ثانيا

,  الفحصُ , لغةا ( Research)من معاني البحث. 1

.اءواالستقص, والنظر, والتفتيشُ , والتنقيبُ 

ول هو الفحص للوص: المعنى االشتقاقي للبحث. 2

.بهومعرفة سماته وما يتصل, ومعرفته, إلى شيء

ا . 3 في , لهو الجهد العقليُّ المبذو: البحث اصطالحا

,  بهاوإلى ما يرتبط, سبيل الوصول إلى حقيقٍة ما

.وآثار, ونتائج, وعالقات, من سمات



ا ث ما العلم؟ : الثا

قت أي تحقَّ " َعلِّمَ "مأخوذ من الفعل : Science:العلم. 1

,  يءنتيجة اإلحاطة بأبعاد الش, أو فهمه, معرفته بالشيء

...وآثاره, وأسبابه, وعالقاته, وصفاته, ومكوناته

ا . 2 معرفة العالقات : هو, فتعريف العلم اصطالحا

المتداخلة والمنسقة بين الظواهر أو الحوادث أو 

.األشياء

أن تراعى في : واختباره(سماته)ضوابط العلم. 3

,  ابطوالتر", "إمكانية التطبيق: "منها, تحصيله أمورا  

".ةقابلية الفحص والمراجع", "التجريد", "التناسق



ا  ؟: رابعا ما البحُث العلميٌّ

تقصاءاس: هو, البحُث العلميُّ بناءا على ما سبق

شَف يهدف ك, منظم ودقيق ومنضبط( استيضاح  )أي

-ق ِّقبما حوعالقات تغيير، , وقواعدَ عامة, حقائقَ 

حقلِّ إلى ماحقيقيةٍ إضافةَ -في نتيجته النهائيَّةِّ 

ذلك كو, تكون قابلة للتحقُّق, البشريةالمعرفة 

دُ أنَّها علملتأكُّداو, ختبارالل يَّة  منهجيَة  ؛ بما يؤك ِّ

.وليست عشوائيَّةا , منضبطة  


