
 البحث العلمي الحديث
 مناهجه وخطواته ومصادره

 المذكرة العلمية
 

 تعريف البحث العلمي
إنه جهد علمي منظم يقصد به الكشف عن معاومات جديدة تسهم يف تطوير املعارف اإلنسانية وتوسيع “

 آفاقها
 :ويشتمل هذا التعريف على نقطتان وهما 

 و هذا يعني: التنظيم 
  هج علمي سليم السري يف البحث وفق من- ١
  التحديد و التخطيط ملوضوع البحث - ٢
  التحليل والتصنيف حملتوياته - ٣

 وهذا اليعني: الكشف عن جديد
 ان يكون اخرتاعا مل يسبق إليه، بل ميكن أن يكون 

  تنظيما ملادة مبعثرة- ١
  أوتصحيحا لرائ خاطئ وغريمها- ٢
 

  أغراض البحث العلمي
 :ة   ، وهيال يقوم الباحث إال لألغراض التالي

 شيئ مل يسبق إليه خيرتعه- ١
  شيئ ناقص يتمه- ٢
  شيئ مستغلق يشرحه- ٣
  شيئ طويل خيتصره دون أن خيل بشيئ من معانيه- ٤
 شيئ متفرق جيمعه- ٥
  شيئ خمتلط يرتبه- ٦
  شيئ أخطأ فيه مؤلفه يصلحه- ٧



 شيئ جممل يفصله - ٨
  شيئ مبهم يعينه- ٩

  :وميكن أن يضاف إىل هذه األغراض
  والنقل الرتمجة -١٠
  حتقيق املخطوطات والوثائق -١١

 صفات الباحث
ال يوخذ من سفيه ، وال يوخذ من صاحب اهلوى : ال يوخذ العلم من أربعة : قال اإلمام مالك رمحه اهللا 

يدعو الناس إىل هواه ، وال من كذاب يكذب يف أحاديث الناس ، وإن كان ال يتهم على أحاديث رسول 
  وال يوخذ من شيخ له فضل وصالح وعبادة إذا كان ال يعرف مبا حيدث به  اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

  صفات الباحث
 :استخرج الباحث   العلماء من هذا القول أربع صفات الواجب توافرها يف العامل 

  االطالع الواسع- ٤  الصدق- ٣  احليدة- ٢  العقل - ١
 :زاد ابن عبد البر 

  اإلتقان  - ١
  األمانة - ٢

  :أضاف ابن رشد
  كاء الذ  - ١
  العدالة  - ٢
  الفضيلة - ٣
  

 في مناهج البحث العلمي الحديث صفات الباحث
 القدرة على البحث واإلبداع ، هلا جانب فطري ،وجانب مكتسب

  سعة االطالع
  املثابرة و الصرب

  عمق التفكري والقدرة على النقد
 القدرة على التعبري



  األمانة العلمية
  التواضع

  املوضوعية والتجرد من اهلوى
  
 ناهج البحث العلميم

فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة ، إما من أجل الكشف عن احلقيقة “ :تعريف املنهج 
ا  عارفني ا جاهلني أو من أجل الربهنة عليها لآلخرين حني نكون    ”حني نكون 

  
  أشهر المناهج المتصلة بالدراسات اإلنسانية

  املنهج التحليلي  -٣       ج االستقرائياملنه - ٢     املنهج الوثائقي - ١
  املنهج االستنباطي -٥     املنهج الوصفي  - ٤
  

 المنهج الوثائقي
 :يقوم على تتبع مرحلة أو مراحل زمنية معينة للوصول إىل احلقائق التارخيية ، وأهم خطواته 

  مجع الوثائق واآلثار
  التحري يف إثبات صحتها

  ؤلفها أو صانعهاالتحري يف إثبات نسبتها إىل م
  حتديد زمان ومكان تأليفها أو صناعتها 
  نقدها داخليا وخارجيا ، إجيابيا وسلبيا

  
 المنهج االستقرائي

  :يقوم املنهج االستقرائي على دراسة أفراد الظاهرة 
 هو دراسة شاملة ألفراد الظاهرة: االستقراء التام 

ىل حكم عام ينطبق عليها و على غريها من أفراد هو دراسة عينات حمدودة للوصول إ: االستقراء الناقص 
 الظاهرة 

 : ويعتمد هذه المنهج على 



  مالحظة العينات 
  وضع الفروض

  حتليل تلك الفروض واختبارها
  الوصول إىل الفرض الصحيح

  
 المنهج التحليلي

 :يعتمد هذا املنهج على 
  عزل عناصر الشيئ الواحد بعضها عن بعض

  جزئيةدراسة هذه العناصر دراسة 
  معرفة خصائصها 

  إدراك الصلة الرابطة بينها
  تأليف هذه اجلزئيات

  
  المنهج الوصفي

    :دراستها دراسة وصفية ، تقوم على و  مجع املعلومات واحلقائق :يعتمد هذا املنهج على  
  التفسري -٤      التصنيف - ٣  التحليل  -٢     املقارنة - ١    

  بغية الوصول إىل نتائج و أحكام عامة 
 

 المنهج االستنباطي
ا إىل قضية انتقال الذهن من ق“ : االستنباط هو النتيجة ، وفق غري املعروفة هى ضية أو قضايا مسلم 

  ”اللجوء إىل التجربة قواعد املنطق دون 
 : والقضايا هى 

  الكل أكرب من جزئه : هى القضايا البينة بنفسها والصادقة بالضرورة ، مثل : البديهيات  - ١
  
ال ميكن رسم أكثر من : هى القضايا غري املتناقضة و غري احملتاجة إىل دليل ، مثل : املسلمات  - ٢

 مستقيم بني نقطتني ، وال يتقاطع املستقيمان إال يف نقطة واحدة 



  هى احلدود اجلامعة واملانعة : التعريفات  - ٣
  

 خطوات البحث العلمي
  صادر واملراجعمجع امل - ٣    حتديد املوضوع - ٢    اختيار البحث - ١
  ختطيط البحث - ٦  القراءة وأخذ املالحظات - ٥      التقميش - ٤
  إعداد النسخة النهائية - ٩      املراجعة - ٨    الصياغة األوىل - ٧
  

 مصادر عامة في مناهج البحث
 أوال

  تقييد العلم ، خطيب البغدادي ، بريوت
  التعريف بآداب التأليف ، جالل الدين السيوطي ، القاهرة

  سامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم ، ابن مجاعةتذكرة ال
  ثانيا

  .القاهرة : حممود قاسم ، دار املعارف . املنطق احلديث ومناهج البحث ، د
  عبد الرمحان البدوي ، الكويت. مناهج البحث العلمي ، د

  القاهرة: عائشة عبد الرمحان  ، معهد الدراسات العربية . مقدمة يف املنهج ، د
   خاصة في مناهج البحث مصادر

 بريوت: حممد الدسوقي ، دار األوزاعي . منهج البحث يف العلوم اإلسالمية ، د
  بريوت: مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية ، مصطفى حلمي ، مكتبة الزهراء 

  القاهرة: شوقي ضيف ، دار املعارف . البحث األديب طرقه ومناهجه ، د
 القاهرة : عثمان ، دار املعارف حسن . منهج البحث التأرخيي ، د
  الدار البيضاء: متام حسان ، دار الثقافة . منهج البحث يف اللغة ، د

  عمر التومي الشيباين ، طرابلس. منهج البحث االجتماعي ، د
 

 التفكير العلمي والبرهنة
هو حسن استخدام العقل يف تفسري األمور وتنظيمها، وفق سبل منطقية وخطوات “:التفكري العلمي 

  ”منهجية



 :وسائل التفكير العلمي  الصحيح 
  اتباع املنهج العلمي الصحيح - ١    
  اتباع الدقة يف استعمال اللغة - ٢    
  املوضوعية - ٣    
  املنطقية - ٤    

 األخطاء في التفكير
 التهوين - ٢      التعميم- ١
  اخلضوع لآلراءالشائعة - ٤    اهلوىموافقة  - ٣
  سوء الربهنة - ٦    املقارنة اخلاطئة - ٥
  البديالن - ٨    املهامجة الشخصية - ٧
  اختيار األسباب اخلاطئة -١٠  االحتجاج بغري احلجة - ٩

  اللف والدوران -١٢  االحتجاج باألكثرية -١١
  

 خطوات البحث العلمي
 :أمهها ما يلي 

  اختيار املوضوع- ١
  وضوعحتديد امل- ٢
  مجع املصادر واملراجع- ٣
  القراءة وأخذ املالحظات- ٤
  ختطيط البحث- ٥
  الصياغة األوىل- ٦
  املراجعة- ٧
  أعداد النسخة النهائية- ٨

  الحاشية والهوامش
التعليقات الذي يضعها الباحث يف أطراف حبثه خارجة عن النص،لتوضيح نقطةأو للتعريف   : الحاشية 

هم   .ابعلم أو مدينةأو ما شا



  توضع لإلشارة إىل املصادر واملراجع ، وختريج اآليات      واألحاديث و ما شاكلهما: الهوامش
  توثيق املادة العلمية -١   :أهمية الهوامش

  دليل على األمانة العلمية - ٢          
  وباملصادر الوثيقة من جانب آخر  إفادة القارئ باملعلومات اجلديدة من جانب -٣          

 :البحث العلمي ينقسم إلى ث العلميأقسام البح
    ورقة البحث .١
  الرسالة .٢
    األطروحة .٣

 القواعد: كتابة البحث العلمي 
  :و مما جيب مراعاته يف اختيارها    األلفاظ: األول 

  و احليوية     التأثري    الدقة     الوضوح
  :و مما جيب مراعاته  الجمل: الثاين 

  لةأن تتحاشى فيها الفواصل الطوي    أن تكون قصرية
واالحصائيات ، واملؤيدة رئيسة الواحدة املوضحة باألمثلة والفقرة هى املقطع ذوالفكرة ال:  الفقرات: الثالث 

  .رئيسة واجلمل اجلزئية مفسرة والرباهني ، واملشتملة على مجلة بالتعليالت 
  الفصول: الرابع 

 عيوب الفقرات والفصول
  االضطراب    عدم التوازن     االستطراد

 لوبعيوب األس
  برهنة البديهيات واملسلمات    التهكم    املبالغة    تكرار املعىن   السجع

 المكتبة العلمية ونظام تصنيفها
 نظام مكتبة الكوجنرس األمريكية - ١
ونظام ديوي العشري ، و هو أكثر شيوعا ، ويعتمد على تقسيم املعارف اإلنسانية إىل العناوين التالية و  - ٢

  :إعطاءها األرقام اخلاصة 
  ٠٩٩-٠٠٠    عارف العامة امل      
    ١٩٩-١٠٠      الفلسفة      



  ٢٩٩-٢٠٠    الديانات      
  ٤٩٩-٤٠٠      اللغات      
  ٥٩٩-٥٠٠    العلوم البحتة      
  ٦٩٩-٦٠٠    العلوم التطبيقية      
  ٧٩٩-٧٠٠      الفنون      
  ٨٩٩-٨٠٠      اآلداب      
  ٩٩٩-٩٠٠  التأريخ واجلغرافية      

  مفاتيح المعارف
 مفاتيح األعالم

 :مة كتب األعالم العا  - أ
  الوايف بالوفيات للصفدي -٢   وفيات األعيان البن خلكان - ١
    األعالم للزركلي-٣        فوات الوفيات للكتيب - ٣
  
  

 مفاتيح األعالم
 :أعالم القرن الواحد 

  الدرر الكامنة يف األعيان املائة الثامنة للعسقالين - ١
  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي - ٢
  رة يف أعيان املائة العاشرة للغزيالكواكب السائ - ٣
  

  :أعالم البلدان
  اإلعالم بأعالم بيت اهللا احلرام لألمحدآبادي - ١
  مآثر الكرام يف تأريخ علماء بلجرام للبلجرامي - ٢
  أعالم ليبيا للطاهر الزاوي- ٣
  تأريخ علماء بغداد للسالمي - ٤
 



  :أعالم الفئات الخاصة 
 لشعراء البن املعتزطبقات ا -٢     طبقات الشافعية للسبكي - ١

  طبقات النحويني واللغويني للزبيدي -٤     طبقات املفسرين  للسيوطي -٣ 
  طبقات الصوفية للسلمي -٥ 

  و كذلك كتب تراجم رجال احلديث ومعاجم األدباء والشعراء واملؤلفني 
  

 :فهارس الكتب والدوريات  –ب 
ملكنون المساعيل إيضاح ا -٣     كشف الظنون للجليب  -٢     الفهرست للندمي - ١

تأريخ  -٥         تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان -٤     البغدادي
  الرتاث العريب لفؤاد سزكني 

  وفهارس املخطوطات واملطبوعات والدوريات
  

  :معاجم البلدان  –ج 
  معجم ما استعجم للبكري- ٢    معجم البلدان للحموي  - ١
  األطالس - ٤    املسالك واملمالك “كتب   - ٣
  :ائر المعارفدو  –د 
دائرة املعارف  -٣     دائرة املعارف الربيطانية -٢     دائرة املعارف اإلسالمية - ١

دائرة معارف القرن العشرين حملمد فريد  -٥   دائرة املعارف ويكي بيديا احلرة -٤     أمريكانا
  وجدي

  
 :معاجم اللغة  -ه
  )، نظام أوائل احلروفنظام املخارج الصوتية، نظام أواخر احلروف (معاجم األلفاظ  - ١
  )املخصص البن سيده، األشباه والنظائر لألنبارس( معاجم املعاين  - ٢
  
  :كتب األنساب  -و
  اية األرب للنويري -٣     مجهرة أنساب العرب للكليب -٢     األنساب للسمعاين - ١



  
 :معاجم ألفاظ القرءان الكريم  -ز

  د عبد الباقياملعجم املفهرس أللفاظ القرءان الكرمي حملمد فؤا - ١
  معجم األلفاظ واألعالم القرءانية حملمد إمساعيل  - ٢
  معجم ألفاظ  القرءان الكرمي لفلوجل - ٣
  
  معاجم الحديث النبوي - ح

  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي الشريف للمستشرقني - ١
  مفتاح كنوز السنة لفنسنك -٢  
  )لشاملةالعريس ، و الرتاث ، وا( املعاجم اإللكرتونية ،  - ٣
  
  :معاجم المصطلحات  -ط
      املعجم األديب حلبور عبد النور -٢     معجم البالغة العربية لبدوي طبانة- ١
  القاموس الفقهي لسعدي ابو جيب -٤     القاموس اإلسالمي ألمحد عطية -٣     
معجم النحو لعبد  -٦     معجم املصطلحات الصوفية لعبد املنعم احلنفي -٥       

  الغين الدقر
 
  : هاومن

  مفاتيح العلوم للخوارزمي
  والتعريفات للجرجاين

  ف اصالحات الفنون للتهانويوكشا 
 : معاجم األمثال  
        جممع األمثال للمبداين -٢     أمثال العرب للمفضل الضيب - ١
  الوسيط يف األمثال للواحدي -٤       مجهرة األمثال للعسكري -٣     
  

 موالنا محمد و آله وصحبه أجمعين وصلى اهللا تعالى على خير خلقه سيدنا و


