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 :منهجٌة البحث العلمً

 مدخل نظري 
   -ملتقى لفائدة طلبة ماستر-
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Dr TAIEBI FATIMA ZOHRA_ fatimataiebi@hotmail.fr 



 اٌجشٔبِظ
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 :هت عاهتِمذ•

 ِذخً ػبَ ؽٛي ِٕٙغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ: 1الذرس •

 اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ: 2الذرس •

 اإلشىب١ٌخ : 3الذرس •

 اٌّمبسثخ اٌى١ّخ : 4الذرس •

 اٌّمبسثخ اٌى١ف١خ: 5لذرس ا•

 ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚ االعزّبػ١خ : 6الذرس •

  االستمارة: 7الذرس •
 اٌّالؽظخ : 8الذرس •

 الممابلة: 9الذرس •

 تحلٌل المضمون : 10الدرس •

 المعاٌنة: 11الدرس •

 إٌّب٘ظ اٌشل١ّخ : 12الذرس •

 منهجٌة الشكل : 13الذرس •

 قائوت الوراجع و الوصادر•



 ِمذِخ

بتمدٌم مدخل عام حول منهجٌة البحث فً ٌهدف هذا الممٌاس إلى •

المنهجٌة و األطر نمدم من خالله . العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

 .لدراسة الظواهر االجتماعٌة اإلبستٌمولوجٌة

 .عرض أهم تمنٌات البحث العلمً•

شرح أهمٌة الدراسات المٌدانٌة فً العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة •

عامة، و علوم اإلعالم و االتصال على وجه الخصوص فً إنتاج 

 .معارف جدٌدة
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 هذخل عام

 هفهىم البحج العلوي •

اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٘ٛ رٌه اٌزمصٟ إٌّّظُ ثبرجبع أعب١ٌت ِٕٚب٘ظ ػ١ٍّخ ِؾذدح »•

غبصٞ )« ٌٍؾمبئك اٌؼ١ٍّخ، ثمصذ اٌزأوذ ِٓ صؾزٙب ٚرؼذ٠ٍٙب أٚ ئظبفخ اٌغذ٠ذ ئ١ٌٙب

 (ػٕب٠خ

٘ٛ ٔشبغ ػٍّٟ ِٕظُ أٚ دساعخ ِزؼّمخ رّضً وشفب ٌؾم١مخ عذ٠ذح ، أٚ اٌزأوذ ِٓ »•

 (دػّظ ِصطفٝ)«  ؽم١مخ لذ٠ّخ عجك ثؾضٙب، ٚئظبفخ  شٟء عذ٠ذ ٌٙب

٠ؼزجش اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚع١ٍخ إلٔزبط ِؼبسف عذ٠ذح ِٓ خالي دساعخ اٌظٛا٘ش : ِٕٚٗ •

 .ثّٛظٛػ١خ ٚ وشف اٌؼٛاًِ اٌّإصشح ف١ٙب
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 :مفهوم منهجٌة البحث العلمً•

مجموعة من المناهج و المنهجٌة هً أشمل من المنهج فتعرف على أنّها •

األسالٌب و التمنٌات التً تهدف إلى جمع و تحلٌل المعطٌات حول 

 . ظاهرة معٌنة
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 :  أهذاف البحج االجتواعي•

 .فُٙ اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ ٚ ِؾبٌٚخ ئ٠غبد اٌؾٍٛي ٌٙب -1•

 .ٚظغ أغش ٔظش٠خ ِٓ أعً فُٙ اٌظٛا٘ش اٌّؾ١طخ ثٕب-2•

 .  رط٠ٛش اٌّؼشفخ اإلٔغب١ٔخ ٚ ٔمذ اٌّؼبسف اٌغبثمخ -3•

 (أدٚاد ٚ ِٕب٘ظ ؽذ٠ضخ)ِٛاوجخ اٌزطٛساد اٌؾب١ٌخ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ  -4•
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 الوفاهين األساسيت في البحج العلوي

 :هفهىم الوٌهج•

 .«ِغّٛػخ ِٕظّخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد رغؼٝ ٌجٍٛؽ ٘ذف»: ٠ؼشفٗ أٔغشط ػٍٝ أٔٗ•

 .٠ؼزجش وزٌه اٌطش٠ك اٌزٞ ٠غٍىٗ اٌجبؽش فٟ دساعخ ظب٘شح ِؼ١ٕخ•

 :البراديغنهفهىم •

ِغّٛػخ ِٓ اٌّفب١ُ٘ ، إٌّب٘ظ، ٚ »٠ؼشفٗ رِٛبط وبْ ػٍٝ أٔٗ •

 «إٌظش٠بد ٚ إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثزخصص ػٍّٟ ِؼ١ٓ

 .فٙٛ اإلغبس إٌّظُ ٚ اٌّٛعٗ ٌٍجؾش•
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 :النظرٌةمفهوم •

ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌّصطٍؾبد ٚ اٌزؼش٠فبد ٚ االفزشاظبد ٌٙب  »: أغشط٠ؼشفٙب •

ػاللخ ثجؼعٙب اٌجؼط، ٚ اٌزٟ رمزشػ سؤ٠خ ِٕظّخ ٌٍظب٘شح ٚ رٌه ثٙذف ػشظٙب 

 «ٚ اٌزٕجإ ثّظب٘ش٘ب

ٌٍٕظش٠خ أ١ّ٘خ وج١شح فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ وٛٔٙب رغًٙ ػٍٝ اٌجبؽش رفغ١ش ِالؽظبرٗ •

 .ٚ رؾذ٠ذ اخز١بسارٗ اٌجؾض١خ فٟ ششػ اٌظٛا٘ش ٚ رؼ١ُّ إٌزبئظ
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 :مفهوم الفرضٌة•

هً عاللة بٌن متغٌرٌن أو أكثر، و هً إجابة مؤلتة عن الظاهرة ٌسعى الباحث •

 .  التحمك منها

 :  اإلبستمولوجٌامفهوم •

تهتم بالّدراسة النّمدٌة للمبادئ و الفرضٌات و النتائج العلمٌة، و تسعى إلى كشف •

 - المشكالت داخل النّسك الفكري العام
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 :الذراستتعريف هفاهين •

ؼزجش اٌّفَٙٛ ِغّٛع اٌصفبد ٚاٌخصبئص اٌّٛظؾخ ٌّؼٕٝ وٍّٟ، ٚ ٠•

رشزشغ اٌجؾٛس ٚظغ ِفب١ُ٘ ئعشائ١خ رش١ش ئٌٝ اٌظب٘شح وّب ٟ٘ فٟ 

 .اٌٛالغ
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 : هفهىم الذراساث السابقت•

 .رّضً ِغّٛع األثؾبس ٚ اٌذساعبد اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌجبؽش فٟ ئٔغبص ثؾضٗ•

 .٠مَٛ ثذساعزٙب ثزؾذ٠ذ أٚعٗ اٌزشبثٗ ٚ االخزالف ِغ دساعزٗ•

 .ِغ  روش ِذٜ اعزفبدرٗ ِٕٙب•
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 اإلشكاليت

رؼزجش ص١بغخ ئشىب١ٌخ اٌذساعخ ِٓ اٌّشاؽً اٌّّٙخ ٚ األعبع١خ فٟ ػ١ٍّخ اٌجؾش •

 .اٌؼٍّٟ

رؾذد اإلشىب١ٌخ إٌمبئص اٌّٛعٛدح فٟ ِغبي ِؼبسفٕب ؽٛي ِٛظٛع ِؼ١ٓ، ٚ ٟ٘ •

 :ِٓ ١ِّضارٙب. رصبؽ ػٍٝ شىً عإاي

 .اٌٛظٛػ، اٌذّلخ ٚ لبث١ٍخ اإلٔغبص •
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 :  مصادر مختلفة لإلشكالٌة من بٌنها غوسالنٌذكر آندري •

 .معٌنندرة  و نمص المعلومات حول موضوع •

 .غٌاب وجهة نظر جدٌدة حول الظاهرة•

 .مشكلة التنالض بٌن طرحٌن•

 .تغلٌب الوصف على التفسٌر فً دراسة الظاهرة•

 المشكل النظري•

 المشكل المنهجً •

 اإلبستٌمولوجًالمشكل •
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 اٌّمبسثخ اٌى١ّخ 

 :هفهىم الوقاربت الكويت في البحج العلوي •

ٟ٘ ِغّٛػخ إٌّب٘ظ ٚ األدٚاد اٌجؾض١خ اٌزٟ رٙذف ئٌٝ دساعخ •

 (. وبالعزّبسح)اٌظٛا٘ش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌم١بط ٚ اٌزى١ُّ 

فبٌجؾٛس اٌى١ّخ رفزشض ٚعٛد ؽمبئك اعزّبػ١خ ِٛظٛػ١خ ِٕؼضٌخ ػٓ •

 (اٌّذسعخ اٌٛظؼ١خ.)ِشبػش ٚ ِؼزمذاد األفشاد
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 خصائص البحىث الكويت 

 ٌٍٛصٛي اٌؼ١ٍّخ اٌفشٚض ٚ إٌظش٠خ إٌّطٍمبد ػٍٝ اٌى١ّخ اٌجؾٛس رؼزّذ•

 recherche) اٌّذسٚعخ اٌظب٘شح ؽٛي رؼ١ّّبد ٚ ٔزبئظ ئٌٝ

hypothético-déductive). 

 ث١ٓ اٌغجج١خ اٌؼاللبد رفغ١ش خالي ِٓ ِٛظٛػ١خ ٚ ثذلخ اٌٛالغ فُٙ ِؾبٌٚخ•

 .اٌذساعخ ِزغ١شاد

  .اٌشل١ّخ اٌج١بٔبد ٌغّغ و١ّخ ل١بط أدٚاد اعزؼّبي•

   .اٌجؾش فٟ اٌضجبد ٚ اٌصذق ِؼب١٠ش اؽزشاَ•
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:الوقاربت الكيفيت   

 رٙزُ ٘زٖ اٌجؾٛس ثبٌى١ف ٚ ١ٌظ ثبٌىُ،  •

ٟ٘ ٔٛع ِٓ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رفزشض ٚ عٛد ؽمبئك ٚ ظٛا٘ش اعزّبػ١خ ٠زُ •

ثٕبؤ٘ب ِٓ خالي ٚعٙبد ٔظش األفشاد، ٚ اٌغّبػبد اٌّشبسوخ فٟ اٌجؾش 

(Paradigme interprétative constructiviste   .) 

 focus)اٌّغّٛػبد اٌّشوضح  االػزّبد ػٍٝ رم١ٕبد ثؾض١خ وبٌّالؽظخ ٚ اٌّمبثٍخ،•

group) ،   اٌغ١شح اٌزار١خ( (récit de vie، ... 
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 الكيفيتخصائص البحىث 

ٌساعد البحث الكٌفً على فهم الوالع المجتمعً بناء على التفاعل بٌن •

 .  الباحث و المبحوث داخل السٌاق المجتمعً

 .ٌهتم بالظواهر التً ٌصعب دراستها عن طرٌك التكمٌم•

 .المبحوثٌنو تفسٌرها و تحلٌل ألوال  السلوكاتٌعتمد على مالحظة •
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 هٌاهج البحج في العلىم اإلًساًيت

 : المنهج الوصفً التحلٌلً•

 . من أكثر المناهج استخداما من طرف الباحثٌن•

الذي ٌعتمد على دراسة الوالع أو الظاهرة كما توجد ذلن المنهج »ٌعرف على أنه •

 «كٌفٌاكمٌا أو تعبٌرا عنها ر بوٌعالوالع، وٌهتم بوصفها وصفا دلٌما فً 

الفرضٌات، عٌنة البحث، التساؤالت و وتحدٌدها، طرح اختٌار المشكلة : مراحله•

جدولتها و تنظٌمها و عرضها و )األدوات البحثٌة، جمع البٌانات و تحلٌلها 

 .  ، تعمٌم النتائج، كتابة التمرٌر النهائً(تفسٌرها
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 :المقارنالمنهج •

من المناهج المعتمدة فً العدٌد من العلوم اإلنسانٌة كعلم االجتماع، علم النفس، •

 العلوم السٌاسٌة،

ٌعتمد على الممارنة بٌن ظاهرتٌن أو أكثر من خالل إبراز أوجه التشابه و •

 .االختالف بٌنها

كبالً المناهج ٌعتمد هذا المنهج على تحدٌد اإلطار المنهجً للبحث و جمع •

 .البٌانات و المعطٌات المٌدانٌة الضرورٌة للممارنة
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 هٌهج دراست حالت

 

ك ف١ٙب• ّّ  .٘ٛ إٌّٙظ اٌزٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ دساعخ ؽبٌخ ٚاؽذح ٚ اٌزؼ

 .ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِإعغخ أٚ ١٘ئخ اعزّبػ١خ وبألعشح•

 :  خطىاته •

 .رؾذ٠ذ اٌؾبٌخ اٌّشاد دساعزٙب•

 .ٚظغ اٌفشظ١بد•

 (و١ّخ ٚ و١ف١خ)رؾذ٠ذ أدٚاد عّغ اٌج١بٔبد •

 .رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚ وزبثخ االعزٕزبعبد•
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 الوٌهج التاريخي
 

 الوٌهج التاريخي•

٘ٛ إٌّٙظ اٌزٞ ٠ؼٕٝ ثٛصف األؽذاس اٌزٟ ؽذصذ فٟ اٌّبظٟ » •

ٚصفب و١ف١ب ٠زٕبٚي سصذ ػٕبصش ٚ رؾ١ٍٍٙب ٚ ِٕبلشزٙب ٚ رفغ١ش٘ب ٚ 

 «االعزٕبد ػٍٝ رٌه اٌٛصف ٌفُٙ اٌٛالغ
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 :  مراحله•

 اختٌار المشكلة وتحدٌدها•

 جمع المادة التارٌخٌة•

 نمد المادة التارٌخٌة•

 صٌاغة الفروض•

 عرض و تفسٌر النتائج•

 كتابة تمرٌر البحث•
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 االستوارة

فهً تمنٌة مباشرة للتمصً العلمً تستعمل إزاء األفراد، و تسمح »•

باستجوابهم بطرٌمة موجهة و المٌام بسحب كمً بهدف إٌجاد عاللات 

 « رٌاضٌة و المٌام بممارنات رلمٌة

مة فً محاور، توزع و تتضمن االستمارة مجموعة من األسئلة المنظّ •

 .المبحوثٌنتملئ من طرف عٌنة 

 .االختبار المبلً لالستمارة•
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 :تتضمن االستمارة أنواع مختلفة من األسئلة•

العناٌة الفائمة فً .)األسئلة المفتوحة و األسئلة المغلمة و األسئلة نصف مغلمة•

 (صٌاغة األسئلة

 :هنان عده أنواع لالستمارة •

 االستمارة بالممابلة•

 االستمارة عبر الهاتف•

 االنترنٌتاالستمارة عبر •

 االستمارة عبر البرٌد•
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:الوالحظت  

 انجرسهً أحد األدوات الكٌفٌة لجمع البٌانات حول الظواهر، ٌعرفها 

لرٌة، )تمنٌة للتمصً تستعمل عادة فً مشاهدة مجموعة ما » على أنها

بصفة مباشرة و ذلن بهدف أخذ معلومات كٌفٌة من أجل فهم ( جمعٌة، الخ

 .«السلوكاتالموالف و 

 .  المالحظة بالمشاركة أو من دون مشاركة: لها أشكال عدٌدة
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 :هي خصائصها•

 أداٖ ٚصف١خ ٚ رفغ١ش٠خ فؼبٌخ•

 (grille d’observation)رؼزّذ ػٍٝ خطخ ِٕظّخ •

 .  ٚع١ٍخ ِجبششح ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي ظب٘شح ِؼ١ٕخ•

 .رّىٓ اٌجبؽش ِٓ رغغ١ً اٌغٍٛن ٚلذ ؽذٚصٗ•
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 الوقابلت 

التفاعل اللفظً المنظم بٌن الباحث و »: ٌعرفها دمحم عبد الحمٌد على أنها

للحصول على المعلومات و البٌانات ذات الصلة  المبحوثٌنالمبحوث أو 

 «بالظاهرة المدروسة

 .  من التمنٌات البحثٌة التً تتطلب جهدا و كفاءة من طرف الباحث
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 :خصائصها•

 .رؾذ٠ذ اٌٙذف، اٌؼ١ٕخ، اٌّىبْ: رغزذػٟ اٌزؾع١ش اٌّغجك•

 ٚظغ أعئٍخ ٚاظؾخ ٚ غ١ش ِزؾ١ضح: رؾع١ش د١ًٌ اٌّمبثٍخ•

 رم١ٕخ ثؾض١خ رغّؼ ثّشٚٔخ ػب١ٌخ فٟ غشػ األعئٍخ ٚ ص١بغزٙب •

 اٌّٛعٙخ، ٔصف ِٛعٙخ ٚ اٌّمبثٍخ اٌؾشح: اٌّمبثٍخ أٔٛاع•
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 تحليل الوضوىى

 .من التمنٌات المستخدمة فً بحوث اإلعالم•

بأنه األسلوب الذي ٌهدف إلى الوصف » : بٌرلسونٌعرفه •

 «الموضوعً و المنظم و الكمً للمحتوى الظاهر لالتصال

تطور هذا المنهج بفضل إسهامات باحثٌن فً مجاالت عدٌدة كعلم •

 ..االجتماع، العلوم السٌاسٌة،
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 :  خصائصه•

 (مكتوبة أو سمعٌة بصرٌة)ٌطبك على أنواع مختلفة من المضامٌن •

 .ٌمتاز بالتحلٌل الكمً و الكٌفً للمواد المدروسة•

كٌف : من حٌث الشكل و من حٌث المضمون)وحدات و فئات التحلٌل •

 (لٌل؟ و ماذل لٌل؟
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 الوعايٌت

تشٌر إلى مجموعة من العملٌات تسمح بانتماء مجموعة •

 .فرعٌة من مجتمع البحث بهدف تكوٌن عٌنة

 :  هنان نوعان من المعاٌنة•

 االحتمالٌة وغٌر االحتمالٌة•
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 :  العيٌاث االحتواليت•

 .  اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ، اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ، اٌؼ١ٕخ اٌؼٕمٛد٠خ•

 :العيٌاث غير االحتواليت•

، ػ١ٕخ اٌصذفخ، اٌؼ١ٕخ (Quotas)  اٌؾصص١خاٌؼ١ٕخ اٌمصذ٠خ، اٌؼ١ٕخ •

 «snowball sample -وش٠بد اٌضٍظ»اٌّزىبصشح 
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 الوٌاهج الرقويت

 .و هً المناهج التً تعنً بدراسة الظواهر الجدٌدة فً البٌئة الرلمٌة•

 . و تتنوع بٌن األدوات الكمٌة والكٌفٌة•

 : كما ٌلً(2018)  روٌافٌصنفها برول و •

، التً تم تبنٌّها و (الكٌفٌة أو الكمٌة)المناهج التعالدٌة أو الكالسٌكٌة •

:  تكٌٌفها لدراسة الظواهر الجدٌدة، باالستعانة بأدوات بحثٌة، مثال

 االستمارة اإللكترونٌة، الممابلة عبر الخط 
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 (Christine Hine اٌجبؽضخ) االفزشاظ١خ االصٕٛغشاف١ب•

 ثبٌؼالِبد رٙزُ ٚ (Big Data اٌىجشٜ اٌج١بٔبد رؼبٌظ) اٌؾٛعجخ ِٕب٘ظ•

 ،اٌىجغبد اإلػغبة،) األٔزش١ٔذ ػجش اٌّغزخذ١ِٓ ٠زشوٙب اٌزٟ

 ا٢ٌٟ اإلػالَ أٔظّخ ٚ اٌخٛاسص١ِبد ػٍٝ رؼزّذ ٚ ،(اٌزؼ١ٍمبد

 .ث١ب١ٔب رّض١ٍٙب ٚ ٌّؼبٌغزٙب
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، اهتم بها، فً البداٌة، (Digital methods)المناهج الرلمٌة •

مجموعة من الباحثٌن من جامعة أمستردام، و على رأسهم 

رٌتشارد روجرز، فهً تعنى بدراسة شبكة األنترنٌت وموالع 

التواصل االجتماعً من أجل فهم تطور المجتمع، الثمافة و 

 .االفتراضًاإلعالم فً العالم الوالعً و 
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 هٌهجيت الشكل 

تعنى باحترام المعاٌٌر المنهجٌة الشكلٌة المعتمدة و المتفك علٌها فً •

 .البحث األكادٌمً

 : توثٌق المعلوماتمن حٌث •

تدوٌن معلومات المصدر أو المرجع الذي استمٌت )التوثٌك فً الهامش •

 ( منه المادة العلمٌة

 .التوثٌك فً المراجع فً نهاٌة البحث•
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 (هذرست علن الٌفس األهريكيت:)APAتىحيق الوعلىهاث –

 فً النص ٌكتب لمب الكاتب و ٌلٌه السنة بٌن لوسٌن، •

أكثر من مؤلفٌن، فً المرة األولى نوثمهم جمٌعا، ثم فً المرة الثانٌة •

و (  .et al)نضع االسم األخٌر للمؤلف األول متبوعا ب و آخرون 

 .السنة
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 (APA)التىحيق في الوراجع 

، ػٕٛاْ اٌىزبة، اٌطجؼخ، (عٕخ إٌشش)االعُ األخ١ش، االعُ األٚي، •

 .إٌبشش: ِىبْ إٌشش

عٕخ )األٚي ٌصبؽت اٌّمبي، االعُ األخ١ش، االعُ : ثبٌٕغجخ ٌّمبي•

 .إٌبشش: ِىبْ إٌششاٌّغٍخ،  ئعٌُّمبي، ، ػٕٛاْ  (إٌشش
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ٌصبؽت، ػٕٛاْ االعُ األخ١ش، االعُ األٚي : رٛص١ك سعبٌخ دوزٛساٖ•

 .  اٌشعبٌخ، غ١ش ِٕشٛسح، اعُ اٌغبِؼخ، اٌّذ٠ٕخ، اٌذٌٚخ

 :االقتباس•

 اٌّجبشش ٚ ػ١ش اٌّجبشش •
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