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مرضرع المحاضرة :قضايا رمفاهيم منهجية أساسية
 - 3المعرفة العممية:
 ماهية العمم: العلم هو أضيق وأخص من المعرفة. العل ممم ه ممو المعرف ممة الممنهج ممة التم م تلم متمس معطياته مما وتبتح ممق ا ام ه مما مم تضم م الم ممنهالعلم ال امم عل المالاظة والتجربة والم ارنة واالحت راء.
 -أهددفا

العمددم :إن الهم

األحاحم للعلممم هممو الحممع البتشمما

فهو وحيلة وليس غاية ويتفرع عن اله
 -تفحير الظواهر

الا ي ممة واقامممة الم ليع عليهمما

األحاح للعلم ثالثة أه ا

 -التنبؤ بها

متصلة وه :

 -التاكم فيها(الحيطرة أو الضمط)

 -1تفسدرر الودراهر :أي عم م االقتصممار علم وصممفها ومعرفمة كيممل تام ث ث ولمما ا تام ثث اتم
يتمكن ف األخير من وضع قوانين ونظريات وتعميمها عل ما يماثلها من الظواهر.
 -2التنب د  :يتجمماوا العلممم تفحممير الظ مواهر إل م التنبممؤ مالطري ممة الت م حمميعمع وف همما ف م المحممت بع و
التأب من انطماق ال وانين عل الااالت المماثلة.
 - 3التحكم أر السديررة :والم صمو مما المتاكم فم العواممع المحمبمة للظماهرة رغممة فم اصمولها أو
منعا لوقوعها ،ومفضع العلم احمتطاع اإلنحمان المتاكم فم البثيمر ممن الظمواهر الطبيعيمة واالجتماعيمة
وتاحين جو ة اياتا (ولو أن ال رة عل التاكم ف العلوم االجتماعية أبثر صعومة منها ف العلوم
الطبيعية ).
 ممرزات المعرفة العممية :تتميا المعرفة العلمية مممياات منها:
 -1اليقرن :أن يحتمع المااث األفكار غير المؤححة عل العلم المبمرهن عليهما علم أن الي مين فم
المعرفة العلمية هو غير الي ين ال ين فه ا األخير مطلق بينما الي ين العلم هو ي ين نحب ( ايث
ا ي تا راهنة ال تمنع من وجو ا امق أخرى).
 -2القابمية لمتحقق رتكرار التجربة.
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 -3الفقددة رالتكمدديم :والم صممو احممتعماب المااممث لمصممطلاات ومفمماهيم قابلممة للتبممميم أي احممتعماب
الرياضيات الت تمكنا من تاويع الظواهر إل أرقام وااصاءات يحهع راحتها.
وأممما مالنحمممة للعلمموم االجتماعيممة فلهمما خصوصممياتها ألن مجمماب ال ارحممة فيهمما الحمملو اإلنحممان فممال
يتيحر ل

امما.

 -4التجريف :والم صو تاويع خصمامص األشمياء والظمواهر إلم أفكمار ومفماهيم هنيمة تم ر مالع مع
ال مالاواس ،فالمعرفة تب أ مالمالاظة الاحية ثم عن طريق المالاظة و التجربمة تتاموب إلم مفماهيم
هنية غير مرتمطة مش ء ما وتطبق عل جميع الاماالت وكم ل فم هم الخاصمية يجمق التنبيما
عل صعومة ل ف العلوم االجتماعية.
مرعمماة
 -5التعمدديم رالوددمرلية :تعممميم النتممام وصممياغتها ف م ال موانين ات م نممتمكن مممن التنبممؤ مممع ا
خصوصية العلوم االجتماعية إ ق يعط التعميم ف معض الااالت نتام حلبية.
 -6المرضدريية :ايمث تعمال الظمواهر كواقمع لهما وجمو خمارج عمن اإلنحمان وياماوب الماامث فيهمما
تر األاكام ال يمية لمصلاة أاكام الع ع والواقع.
 -7المعرفة العممية راقعية رليست خيالية.
 -8تسعى لحل الموكالت.
 -4المنهج :كلمة مشت ة من الفعع" نه " ويعن حل وحار واتمع  ،و" الممنه " همو مصم ر الفعمع
ومعنم م مما الطريم م ممق الواض م م م

والبلمم م ممة االنجليايم م ممة  Methodتعن م م م الطري مم ممة أو النظم م ممام ومالفرنحم م ممية

 Méthodeتعن أيضا الطري ة ويمكن ال وب أن المنهج هر الرريقة التي يسدمكها الااحدث لإلجاادة
ين األسئمة التي تثررها الموكمة مرضدرع الاحدثو رهدال الرريقدة إمدا تكدرن يمميدة أر تكدرن غردر
يممية.
 -1-4المناهج غرر العممية:
ابتحق اإلنحان المعمار خمالب ماليمين الحمنين عمن طريمق منماه غيمر علميمة ويمكمن تصمنيل هم
المناه ف ثالث فمات ه  :منه الا س ومنه الحلطة والنفو ومنه التخمين.
أ -منهج السمرة أرالنفرا  :power and Authorityوف ا لما ي ار شارب بيرس فإن أمحط طري ة
لتثبيممت الع يم ة هم أخم كلمممة لشممخص يتمتممع مالحمملطة علم أنهمما ع يم ة وعليمما فمممنه الحمملطة ي مموم
علم االنصمياع لطمر خبيمر يتمتمع مالحملطة ويجبمر ممن ي مع تامت طاملمة حملطتا علم قبموب الوقممامع

2

أ .د مسري نعموين

مهنجية البحث العلمي

كما ي مها لا مثال :المامما فم ال مرون الوحمط فم ارومما الخبيمر ي مرر أن األرض ثابتمة وأن الشممس
ت ور اولها وه ا ي ة كان عل الجميع قبولها ،رفض غاليل ه الا ي ة فاج ما ف الحجن وكا
ي تلا لمو ال لمم ي بمع نتمام هم ا الممنه وي مر معكمس مما ابتشمفا ممالمنه العلمم أن األرض هم التم
ت ور عل الشمس.
ب -منهج الحفس:

وي مموم علمم االنحممياق وراء المظهممر الخممارج لألشممياء وهممو االعت مما فمم

الش ء ون راحة وفاص مثال :يص ق األطفاب الوال ين أو اإلخوة األببر حمنا ألنهمم بمحماطة اممما
عل اق.
فرضا :أن ل ي مشروما وطلق من أخو األصغر معضا وتري أن تعطيما قلميال وتامتف مالنصميق
األببممر اتم ال تاممرج شممعور  ،فتعطيمما المشممروق فم كممأس ضمميق لبنمما طويممع مايممث تظهممر البميممة
ال ليلة الت أعطيتا إيا كثيرة فيت بلها وال يكشل خ عت فهو اتمع منه الا س (منه غيمر علمم )
واتمعت أنت منهجا علميا.
ج -منهج التخمرن:

ه ا المنه ليحا حيما ف ا

اتا بع هو مطلوق لبن يجق أن ال

يحتخ م لوا ف ط ون التأب ف الواقع من م ى تطابق نتامجا مع الا امق الواقعية ،وتتوقل
نوعية التخمين عل عاملين:

 المحلمات الت تمثع المفاهيم الت نعتم عليها. -الروامط المنط ية الت ت ام بين ه المحلمات .

مثال:

 -كع إنحان يموت

(م مة كبرى)

 -كع انحان كلق

(نتيجة)

 -كع كلق يموت

(م مة صغرى)

ه ا التخمين خاطئ ات وان كانت المحلمات صاياة ألن الربط المنط

الخاصية المشتركة وليس عل المواضيع ف ا

اتها.

انصق عل

 يمكن أن تبون ه المناه غير العلمية خطيرة ألنها تؤ ي إل نتام خاطمة
ومغالطة ،وخطورتها تبمن ف أن صاابها يعت مأنا عل صواق ف الوقت ال ي هو
عل خطأ وه ا ما يفحر انتصاق المعار الخاطمة كعامق بين اإلنحان والماث عن
المعرفة.
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-2-4المنهج العممي :

تعترض اإلنحان عامة والمااث خاصة مظاهر مختلفة ف اياتا اليومية فإما أن يتجاهلها

أو يتناولها مالتاليع ،وه ا التاليع إما أن يكون عاب ار وغير منظم ،واما أن يكون علميا ( قي ا

ومنظما )

مثال :فرضا أن كنت تتجوب ف ا ع فحي وا ا م ترى فيال أبيضا يطير بين األشجار.

 فيمكن أن يكون موقف

أن تصرخ وتخر حاقطا معتب ار ما ت ار خارقا للعا ة.

1

 2أو ت ر أن لم تر شيما فترجع من ايث أتيت وتتناح

األمر ( في كمتا الحالترن مرقفك غرر يممي ).

 -ويمكن أن تتخ مرقفا مغاررا وتواجا ما رأيتا :فت وب :

 إما أنا يطير فعال وه ا ال يكون إال محبق قانون

فيايام  (.فتفترض أنا ماموب مماركات،أو أنا مجر
كيس هوام ...الخ).
 واما أنا ال يطير فهنا حبق ما ي يعطين ه ا
االنطماع (.اإلرهاق الش ي  ،تأير األ وية المه مة...الخ).
رهاا هر المرقف العممي حرث رنتهي اك إلى اختاار
الفرضيات لمتعر يمى الصحيحة منها.
فالمنه العلم عمارة عن خطوات منظمة يتمعها المااث لاع مشكلة ماثا ف مجاب
تخصصا و اإلجامة عن التحاؤالت الت تثيرها والبرهنة عليها.
الاحث العممي:

 الماث ف اللغة هو أن تحأب عن الش ء وتحتخبر عنا كما ي وب ابن منظور ،أو هوالتفاص أو التفتيش كما ي وب الجرجان .

 وأما ف المفهوم االصطالا  :فهو طلق الا ي ة .وت صيها وأشاعتها بين الناس ،أو إثماتالعالقة بين متغيرين مطري ة االحت الب.

(مالاظة :يختلل مفهوم المنه عن المنهجية فمصطل منهجية الماث Methodologie
ال ي وضعا الفيلحو

األلمان ايمانويع كانط (  )kantتحتخ م عل ال اللة عل الطرامق

واأل وات واألحاليق الت يحتخ مها المااث ف جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وأما

المنه فهو مجموعة الخطوات واإلجراءات المنظمة الت يتمعها المااث لاع مشكلة ماثا).
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 وأما ف المصطل العلم ف تع معان الماث فهو التن يق عن الا ي ة واعالنها
معي ا عن وافع المااث الشخصية وال اتية ،والماث هو مااولة صا قة البتحاق
الا ي ة مطري ة منهجية وعرضها ات يحتطيع المااث أن ي م المعرفة كلبنة ج ي ة
ويحهم ف نفع اإلنحانية.
 وعر كيرلينجر  kirlingerالماث العلم أنا :ال راحة المنظمة المي انية الن ية
الختمار االقترااات المفترضة اوب العالقة المتوقعة بين الظواهر الطبيعية.
 ولغرض التمحيط يكثر وصل منه الماث العلم ف صورة مجموعة من الخطوات
يتمثع أهمها فيما يل :
 جمع البيانات وتا ي المفاهيم المرتمطة مالمشكلة. -صياغة الفرضيات.

 -اختمار الفرضيات ماحتخ ام الوحامع المناحمة ( المعاينة ،أ وات جمع البيانات.)...،

 التوصع إل نتام كمية أو نوعية وطرق تاليلها ،ومن ثم تفحيرها( أو اع المشكلة). -احتخ ام النتام أو الاع ف مواقل ج ي ة.

وليس له ا التاليع ع ثابت من الخطوات ويتوقل ل عل نوعية المشكع وعل معرفة
المااث وخبرتا ف مجاب الماث العلم فه الخطوات ال تتصل مالجمو .

 -أقسام الاحث العممي:

 -1الاحرث األساسية ( :وتحم النظرية ) وهو موجا ناو إنتاج المعرفة الج ي ة من خالب
الوصوب إل تعميمات ونظريات ،وهو يمه الطريق لالبتبار مثال :االبتشافات المهمة
كاألنشطة البيمية والطاقة ال رية....

 -2الاحرث التربيقية :وتوصل أيضا مالعملية واإلمبري ية وه
األحاحية ،وه ماوث موجهة ناو ه

مالية ،اجتماعية.)....

عمل يه

ات صلة وثي ة مالماوث

إل اع مشكع ما(مشكلة اقتصا ية،

ويعتبر العلماء أن العلوم اإلجتماعية والطبيعية نوعين متباملين ،ألن نتام الماوث التطبي ية

ق تؤ ي إل تطوير المعار النظرية ،فأمااث ماحتور مثال اوب المشكالت العلمية الخاصة

لصناعة النبي وارير و ة ال ا أ ت إل ميال ( علم المكتيريا).

والماوث الت تجمع بين معالجة مشكالت نظرية وأخرى تطبي ية تحم ( نظرية – تطبي ية ).
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