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 قسم النشر العلمي اإلليكوني: تقديم  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

يف         تكمن  فاملشكلة  البحثية،  األولويات  حتديد  العلمي  البحث  يف   املهمة  األمور  من 

االنشغال ببعض القضايا البحثية الثانوية عىل حساب أولويات البحث العلمي، باإلضافة 

لعدم وضوح هذه األولويات وأمهيتها يف التخصصات كافة لد بعض الباحثني، مما جعل  

ا ألسباب عدة، لذا كانت فكرة  مستو األبحاث العلم  ا عن الدول املتقدمة نظرً ية متأخرً

مفهوم   الضوء عىل  لتسليط  الكتاب اجلامعي جلمع جمموعة من اخلرباء واملتخصصني  هذا 

املتنوعة, وهذا اجلزء   العلمي وأمهيته ومقوماته وحتدياته وعىل ختصصاته  البحث  أولويات 

ال البحث  ملجموعة  اجلامعي  للكتاب  اهللا  الثاين  بإذن  قريبًا  الثانية  الطبعة  وستصدر  علمي، 

 تعاىل. 

 وقد تكون الكتاب من أربعة أبواب كالتايل: 

 الباب  األول:  التعريف  واآلليات والتحديات   

 الفصل األول: تعريف وتاريخ أولويات البحث العلمي العلمية: د. سامل حممد عيل النقيب.  
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: د. نعيمة  "قواعد تصميمه، خطواته، أشكاله، مزاياه وعيوبه    "الفصل الثاين:   االستبيان

  أبو حسنة.  

 .    الفصل الثالث:  البيانات ودورها يف البحث العلمي: د. هنادي مصطفى عبد الرايض أمحد

 ):  د. بكاري خمتار. APAالفصل الرابع: قواعد منهجية التوثيق والتهميش وفق نظام ( 

والبحث   التَّعليم  خدمة  جل  أ  من  رقميَّة  مستودعات  توافر  مات  قوِّ مُ اخلامس:  الفصل 

ادق بيزان  العلمي أ.د حنان الصَّ

 د أمحد طه.   : حتديات البحث العلمى ىف املنطقة العربية: د.أيوب طه سيالسادسالفصل 

 الباب الثاين: أولويات البحث العلمي يف الدراسات اإلسالمية

  الفصل األول: مناهج البحث يف الدراسات اإلسالمية.   د. مريم فياليل. 

معارفِ   أبحاثِ  يف  ا  ماهتِ قوِّ مُ يف  والنظرُ  املعارصِ  العلميِّ  البحثِ  أولوياتُ  الثاين:  الفصل 

: األستاذ املساعد الدكتو  ر خريئيل حسيني بن مجيل الوحيِ

الفصل الثالث: أولويات علم حتقيق النصوص (املكمالت) عند علامء احلديث النبوي: د.  

 سارة مطر العتيبي.  
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 الفصل الرابع: أولويات البحث يف علم القواعد الفقهية  أ د. يارس طرشاين 

 الباب الثالث:  أولويات البحث العلمي يف العلوم الرتبوية 

:  علم االجتامع الديني بني العلوم الرشعية واملشكالت االجتامعية: د. هنال  الفصل األول  

 الدفراوي.

 . كريمة أمريزيق. الفصل الثاين: مناهج البحث يف علم النفس الرتبوي:  د 

 الفصل الثالث:   أولويات البحث العلمى ىف العلوم الرتبوية: د. أزهار حممد حممد عبد الرب. 

الرابع:  ولِ   الفصل  بالدُّ اجلامعيةِ  التعليمِ  مؤسساتِ  يف  العلميِّ  البحثِ  أولوياتُ 

 سامل بن نارص بن سعيد الكحايل   م الدكتور2021العربية

 الباب الرابع: أولويات البحث العلمي يف العلوم التقنية والطبية

الفصل األول: االخرتاع املستدام األخرض كإحدي أولويات البحث العلمي: د.هبة الرمحن  

 أمحد. 

الفصل الثاين: دعوة لتبني خطاطة الذكاء املحوسب والسعي إىل توظيفها يف دراسة موارد  

 الرشيعة اإلسالمية وعلومها: د. حسن مظفر الرزو. 
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  أ. ،  الطبية. د. عامد سالم عبود شالكة: أولويات البحث العلمي يف العلوم  الثالث الفصل  

   رغد أمحد حسني الشمري 

 قسم النرش العلمي االليكرتوين

منصة أريد العلمية 



 

 الباب  األول:  التعريف  واآلليات والتحديات    

د.   العلمية:   العلمي  البحث  أولويات  وتاريخ  تعريف  األول:  عيل    الفصل  حممد  سامل 

 النقيب. 

: د. نعيمة  "قواعد تصميمه، خطواته، أشكاله، مزاياه وعيوبه    "الفصل الثاين:   االستبيان

  أبو حسنة.  

 الفصل الثالث:  البيانات ودورها يف البحث العلمي: د. هنادي مصطفى عبد الرايض أمحد.    

بن  ،):  د. بكاري خمتارAPAالفصل الرابع: قواعد منهجية التوثيق والتهميش وفق نظام ( 

 . سعيد خلرض 

والبحث   التَّعليم  خدمة  جل  أ  من  رقميَّة  مستودعات  توافر  مات  قوِّ مُ اخلامس:  الفصل 

ادق بيزان  .العلمي أ.د حنان الصَّ

الفصل السادس:  حتديات البحث العلمى ىف املنطقة العربية: د.أيوب طه سيد أمحد طه.  



 

–€a@szj€a@pbÌÏ€Îc@ÑÌäbmÎ@—Ìã»m@ZfiÎ˛a@›ó

ÚÓ‡‹»€a@Ô‡‹»€a 

 دكتور سامل حممد عيل النقيب أستاذ مساعد 

 ليبيا  ،  اجلامعة: األسمرية اإلسالمية، زليتن

 مقدمة: 

الرسيعة       بالتغريات  ويتميز  والتكنولوجيا،  العلم  عرص  فيه  نعيش  الذي  العرص  يعدُّ 

فيه   التكنولوجية، وأصبح  والتطبيقات واألساليب  العلمية  املعرفة  املذهلة يف  والتطورات 

والبحث   للتفكري  منهج  أو  وطريقة  كامدة  الديناميكية  وطبيعته  احلديث  بمفهومه  العلم 

ال األمور  من  ملواجهة  العلمي  والتأمني  املتقدمة،  املجتمعات  حياة  يف  عنها  غني  ال  تي 

املشكالت والتحديات يف خمتلف املجاالت االجتامعية واالقتصادية، وغريها من املجاالت  

 احليوية املتأثرة يف حياة اإلنسان وأمنه وسعادته. 
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الرتبي      من  ومطالبها  انعكاساهتا  والتطورات  التغريات  هلذه  أن  شك  والتعليم،  وال  ة 

اإلنسان   لرتبية  ممكن  جهد  كل  تبذل  أن  مىض  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  مطالبة  فاملدرسة 

العرصي القادر عىل التفكري السليم البناء، واملزود باملعرفة واملهارات األساسية التي متكنه  

من حتقيق األهداف املرجوة مع طبيعة عرصه وخصائصه، والبيئة من حوله وما يطرأ عليها  

 ن تغريات وتطورات رسيعة ومتالحقة. م

البحث العلمي هيدف إىل إضافة يشء علمي جديد إىل فروع املعرفة التطبيقية، وبتطبيق       

ميادين   بتعدد  أسلوبه  ويتنوع  معني  علم  بمجال  اخلاصة  أو  العامة  العلمي  املنهج  قواعد 

 املعرفة. 

التي       اجلوانب  تتناول  الدراسة  فهذه  املنطلق  هذا  العلمي  من  البحث  مبادئ  إىل  تشري 

وملناهجه   العلمي  البحث  ألسس  املتفهمني  الباحثني  إلعداد  كمحاولة  وذلك  التطبيقي 

 ووسائله وأدواته. 

 طبيعة العلم ومجاالته:    

من الطبيعي جدا اختالف وجهات النظر يف البحث العلمي، وهذا أد إىل أن هناك عدة       

التعار يف املتعددة تعكس اختالف وجهات النظر إىل طبيعة  تعاريف متعددة للعلم، هذه 
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العلم ، حتي بني العلامء أنفسهم، فهناك من يؤكد اجلانب املعريف وينظر إىل العلم عىل أنه  

نظام املعرفة العلمية املنظمة، وبعضهم اآلخر يؤكد عىل اجلانب الفكري واملنهجي، وينظر  

جل التوصل إىل هذه املعرفة، وتنميتها وهناك  إىل العلم عىل أنه طريقة للتفكري والبحث من أ 

فريق ثالث ال يفصل بني هذين اجلانبني، ويؤكد التكامل بينهام وينظر بالتايل إىل العلم عىل  

أنه بناء معريف، وطريقه للتفكري والبحث يف نفس الوقت، وهناك فريق آخر ير العلم عىل  

وا املعامل  يف  تطبيقها  يتم  التجارب  من  جمموعة  واألجهزة  أنه  األدوات  ويف  ملختربات 

 واآلالت احلديثة، التي يستخدمها اإلنسان يف خمتلف جماالت العلوم واحلياه. 

 العلم كبناء معرَّـ: 

توصل اإلنسان عىل مر العصور إىل حقائق وإثباتات علمية، ومعرفته عن البيئة والكون،       

ر املوجودة التي حتدث من  مكنته من وصف وتفسري كثري من األشياء واألحداث، والظواه

حوله، ومثل هذه املعارف تساعد عىل أن يكون أكثر فهامً لبيئته، وأكثر قدرة عىل التحكم  

فيها، وتسخري إمكانياهتا املختلفة بام خيدم احتياجاته اليومية، وكان من الرضوري إزاء تزايد  

يف بناء معريف، يتضمن  احلقائق واملعرفة العلمية وتنوعها، ورسعة تراكمها أن تصنف وتنظم  

 هذه احلقائق وما توصل إليه العلامء من مفاهيم وقوانني ونظريات علميه. 
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يف ضوء هذه النظرية فإن بعضهم ينظر إىل العلم عىل أنه حمتو معريف ملجموعه املقررات       

رة إىل  الدراسية، يف املواد التي يدرسها التالميذ يف خمتلف املراحل التعليمية، ومثل هذه النظ

ا لطبيعة العلم، وجتعله   العلم كمحتو معريف أو ماده دراسية، فحسب تعكس فهامً حمدودً

العلم   طبيعة  فهمه  يف  األمهية  من  كبرية  لدرجة  جانبًا  وهتمل  املعريف  اجلانب  عىل  ا  قارصً

وتعلمه، ويتمثل هذا اجلانب يف النشاط الفكري القائم عىل التفكري السليم والتقيص العقيل  

 يال ومهارات التفكري العلمي وحل املشكالت. واخل

 العلم كطريقه للتفك والبحث: 

استخدام اإلنسان قديام أنامطًا من التفكري غري العلمي مثل التفكري عن طريق املحاولة       

واخلطأ، والتفكري املنطقي وغريها من أنامط التفكري غري العلمي، واستطاع عن طريق هذه  

ن التفكري أن حيصل عىل إجابات ويصل إىل تفسريات معينة، من األشياء  األنامط املختلفة م

يناقشها، ويتساءل عن   أن  اإلنسان دون  يقبلها  ما  والظواهر من حوله وكثريا  واألحداث 

كيفية التوصل إليها أو التحقق من صحتها ورغم ذلك فقد ظلت طوال قرون عديدة عاجزة  

الدقيقة للوقائع املحسوسة، لذلك فإن بعضهم    عن توفري احلقيقة كام تدعمها املالحظات

الدقيقة    املالحظة  أساليب  أمهية  ويؤكد  والبحث،  للتفكري  طريقة  أنه  عىل  العلم  إىل  ينظر 
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واملشاكل   املسائل  حل  يف  العلمية  التجربة  طريق  عن  صحتها  من  والتحقق  والفروض 

 املعقدة. 

  النظرة اِّـزدوجة للعلم كمادة وطريقة:  

املتطورة  املفهوم        املنظمة  العلمية  املعرفة  من  بناءً  العلم  كون  بني  جيمع  للعلم  احلديث 

وطريقة التفكري والبحث، نتوصل عن طريقها إىل هذه املعرفة العلمية وتطبيقاهتا العلمية يف  

حياتنا اليومية وواضح أن هذه نظرة مزدوجة جتمع يف تكامل بني اجلانب املعريف واجلانب  

 السلوكي للعلم. 

       ) استاتيكية، وأخرJ.B conant    ويصف كونانت  نظرة  بأن هناك  العلم،  ) طبيعة 

واملبادئ   القوانني  من  مرتابطة  جمموعة  عىل  االستاتيكية  النظرة  وتؤكد  للعلم،  ديناميكية 

تعريف   ويف  املتوفرة،  املنظمة  املعلومات  هائل من  قدر  إىل  باإلضافة  العلمية،  والنظريات 

يلة لتفسري بعض الظواهر وأما النظرة الديناميكية للعلم، فهي ختتلف  آخر، فإن العلم وس

املعرفة   أمهية  فإن  وبالتايل  إنسانيًّا،  نشاطًا  بوصفه  العلم  إىل  تنظر  وهي  األوىل،  النظرة  عن 

ا لنشاط، أو عمليات أخر علمية.   ترجع يف الدرجة األوىل إىل كوهنا أساسً
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مل       أنه  عىل  العلامء  من  عدد  جتميع    وأكد  فقط  ليس  وأنه  العلم،  إىل  حمددة  النظرة  تعد 

اكتشافات جديدة فحسب، وإنام   أو  العلمية، وليس إضافة حقائق  املعرفة  أو  للمعلومات 

يأيت أساسا من علمية التفاعل بني نظرياته القديمة واملفاهيم واملدركات العلمية اجلديدة،  

علمية ال ترجع فحسب إىل زيادة البناء املعريف  وبني املجردات القائمة، كام أن أمهية املعرفة ال

 وإنام إىل دورها الفعال يف إثارة دراسات وبحوث علمية جديده.  للعلم ، 

من       هلا  هناية  ال  مرتاكمة  جمموعة  أنه  عىل  العلم  بعضهم  يعرف  النظرة  هذه  ضوء  يف 

ينة، واألخذ  املالحظات العلمية التي تؤدي إىل تكوين مفاهيم ونظريات علمية جديدة مع

باملفهوم احلديث للعلم كامدة وطريقة للتفكري والبحث وحل املشكالت جيعل جماالت العلم  

عريضة ومتعددة ومتنوعة، بحيث تشمل مجيع جوانب العلوم الطبيعية بفروعها املختلفة،  

وهذا يعني أن أي مادة معينة يمكن أن تصبح جزءا من العلم، إذا استطعنا أن نحصل عىل  

ومعلومات عنها عىل أساس من استخدام أساليب التفكري والبحث العلمي وهبذا    بيانات

 اكتسبت كتري من األنشطة العلمية الصفة العلمية.  
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 العلم والتكنولوجيا:   

التطورات العلمية احلديثة يف العلم وتطبيقاهتا العلمية يف خمتلف جماالت احلياة اليومية        

ت التي  اخلصائص  أهم  من  كام  أصبحت  احلارض،  عرصنا  يف  اإلنسانية  املجتمعات  هبا  تميز 

أصبح العلم احلديث وتطبيقاته يؤثر فيكل جانب من جوانب حياتنا، وأصبح تقدم األمم  

العلمية احلديثة ومد قدرهتا عىل استخدام   يقاس بمد تطورها يف املجاالت  وتطورها 

االقتصادية واالجتامعية وغريها من  التكنولوجيا احلديثة يف املجاالت الصناعية والزراعية و

 املجاالت بقصد حتقيق حياة أفضل. 

العلم        أن  يعتقد  من  فمنهم  والتكنولوجيا،  العلم  بني  خيلط  الناس  من  والكثري 

ا، وأن العلم يعني اآلالت واألجهزة العلمية احلديثة وهذا اعتقاد   والتكنولوجيا شيئًا واحدً

 خاطئ؛ ألن العلم ليس ذلك. 

الفنون         خمتلف  يف  العلمية  للمعرفة  العلمية  التطبيقات  تتناول  فهي  التكنولوجيا  وأما 

العلم   بني  والصلة  واملجتمعات،  األفراد  حياة  يف  املبارشة  الفائدة  ذات  الصناعية، 

والتكنولوجيا تتطلب أن نوضح العالقة بني العلم البحثي والعلم التطبيقي، فهناك تقسيم  

بح إىل  العلمية  إىل  للبحوث  أساسا  البحثية  البحوث  هتدف  تطبيقية،   وأُخر بحته  وث 
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اكتشاف املعرفة العلمية، برصف النظر عن تطبيقاهتا العلمية، وهي بذلك تسهم يف نمو البناء  

 املعريف للعلم البحثي. 

ومؤسساته         للمجتمع  العلمية،  قيمتها  هلا  نتائج  إىل  هتدف  التطبيقية  للبحوث  بالنسبة 

ي هيمها استخدام هذه التطبيقات للتغلب عىل مشكالت أو صعوبات معينه، أو  املختلقة الت 

العلم   تكوين  يف  يسهم  البحوث  النوع من  وهذا  اإلنتاجية،  وكفاءته  العمل  كفاءة  لتطوير 

أن   الصعب  من  فإنه  والتكنولوجيا  العلم  بني  الوثيقة  للصلة  ونظرا  للمجتمع،  التطبيقي 

ب التطبيقية للعلم، فهناك عالقة متبادلة بينهام وأصبح  نفصل بني اجلوانب البحتة واجلوان

 دور كل منهام يف حياتنا املعارصة مكمال لألخر.   

 نشأة البحث العلمي وتطوره َّـ العالم: 

تطورت أسس التفكري والبحث العلمي ببطء شديد، واستغرق هذا التطور عدة قرون         

العميل   العلمي، بشكله  التفكري والبحث  أن نرد هذا  التاريخ اإلنساين، ولعلنا نستطيع  يف 

والتجريدي إىل مرص القديمة واإلغريق، ثم تقدم العرب بالبحث العلمي خطوة واسعة إىل  

استخدم  ا  األمام، حيث  أساسً والتجربة  املالحظة  واختذوا  البحث،  يف  التجريبي  املنهج  وا 

العلمي   العريب  الرتاث  النهضة  بداية عرص  أوروبا يف  العرب نقلت  العلمي، وعن  للتقدم 
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بالعرص   يسمى  بام  فيها  دعائمه  تأكدت  قد  العلمي  والبحث  التفكري  ولكن  والفكري، 

وقتنا  حتى  عرش  السابع  القرن  من  ابتداء  فرانسيس    احلديث  يد  عىل  ذلك  وكان  احلارض. 

 بيكون وجون ستيوارت ميل وكلود برنارد وغريهم. 

يبدو من العسري أن نتتبع بالتفصيل تاريخ البحث العلمي يف هذه الصفحات القليلة، إال         

أنه يمكن التعرض لبعض معامل التطور يف جمال البحث العلمي ونشاطاته، بداية ينبغي أن  

ليس هناك ـ عىل وجه يقني ـ فكرة واضحة متاما عن النقطة التي يمكن القول  نشري إىل أنه  

من   اإلنسان  تعلمه  مما  الكثري  يعدُّ  فبينام  اإلنساين،  التاريخ  يف  العلمي  البحث  بداية  بأهنا 

فإن  اخلربة،  عن  الناجتة  والتعميامت  واخلطأ  واملحاولة  للمصادفة  نتيجة   البدائية  الثقافات 

قليل رجاال  املعارف  هناك  الكتشاف  وواعية  منتظمة  بجهود  القديمة  األزمنة  يف  قاموا  ني 

 اجلديدة، ومن هنا يمكن أن نقسم تاريخ البحث العلمي إىل ثالثة عصور، وهي كالتايل:   

 تاريخ البحث العلمي َّـ العصور القديمة:    

والبابليني      القدماء  املرصيني  فيها  عاش  التي  الفرتات  وهي  القديمة  واليونان العصور   

غايات   لتحقيق  تطبيقيا  عمليا  اجتاه  املرصيني  قدماء  لدي  التفكري  اجتاه  كان  و  والرومان، 

نفعية، ومن ثم برعوا يف التحنيط واهلندسة واحلساب والطب والفلك والزراعة، كام كان  
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  اجتاه التفكري متصال باآلهلة وباخللود وبيوم احلساب، ومن ثم كان للكهنة نفود كبري، وإىل 

جانب ذلك فقد كان الكهنة يف مرص القديمة متمكنني من الرياضيات، واخرتعوا املساحة  

Surveying     السنوية الفيضانات  بعد  الصحيحة  احلدود  استعادة  يمكن  حتي  وذلك 

باللغة   معارفهم، كام حفرت عىل األحجار  الربدي كثري من  للنيل، كام سجلت عىل ورق 

براعة املرصيني القدماء يف علوم اهلندسة والطب والزراعة  اهلريوغليفية علومهم، وإذا كانت  

ملحوظة، فقد قام هريودوت املؤرخ الشهري بتسجيل األبحاث التي كان جيرهيا ملوك مرص  

 عن السكان والثروة وحاجة األقاليم من الغالل وغري ذلك. 

البحث العلمي،  بالنسبة للحضارة اليونانية القديمة فقد أحرزت تقدما عظيام يف مبادئ        

واعتمدوا اعتامد كبريا عىل التأمل والنظر العقيل املجرد، ولعل هذا االجتاه يف عدم االعتامد  

(فلسفة   بأن  القول  إىل  راسل  تراد  بر  دعا  الذي  هو  اليدوي،  العمل  وتقدير  التجربة  عىل 

 اليونان كانت تعرب عن روح العرص وطبيعة املجتمع الذي يعيشون فيه). 

ن ناحية مناهج البحث وأسلوب التفكري فقد وضع أرسطو قواعد املنهج القيايس  أما م      

أو االستدالل، ولكن أرسطو فطن أيضا لالستقراء ودعا إىل االستعانة باملالحظة، ولكنه مل  

 يقم بتفصيل خطوات املنهج االستقرائي وكان الطابع التأميل غالبا عىل تفكريه. 
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يف        القدماء  اليونان  سجلها  أعتمد  التي  السابقة  االكتشافات  عىل  جزئيا  العلمي  بنائهم 

إليها هؤالء يف الفلك   اليونان املعلومات التي توصل  املرصيون والبابليون، ومن ثم نقب 

 والطب والفيزياء واجلغرافيا واهلندسة كام أهتم بعضهم بدراسة اآلداب واألخالق.    

 تاريخ البحث العلمي َّـ العصور الوسطى:      

العصور الوسطى هي الفرتة التي ازدهرت فيها احلضارة العربية اإلسالمية، وفرتة عرص        

النهضة األوربية، وكان ذلك حوايل من القرن الثامن حتى القرن السادس عرش امليالدي،  

السابقة هلم،   واملعارف  واملناهج  احلضارات  العرب من  يستفيد  أن  طبيعيًّا  أمرا  كان  ولقد 

نسانية ليست إال عقدا متصل احللقات، ومما ال شك فيه أن احلضارة العربية  فاحلضارة اإل

هي حلقة االتصال بني حضارة ما قبلهم من اليونان وحضارة أوروبا يف عرص النهضة، ومل  

كثرية   وفنونا  علوما  إليها  أضافوا  ولكنهم  فحسب،  اليونان  حلضارة  ناقلني  العرب  يكن 

 متيزت باألصالة العلمية. 

العريب         الفكر  جتاوز  فقد  البحث،  منهج  أو  طريقة  هو  األوىل  بالدرجة  نحن  هيمنا  وما 

احلدود الصورية ملنطق أرسطو. أي أن العرب عارضوا املنهج القيايس وخرجوا عىل حدوده  

ا للبحث والتقدم العلمي.   إىل عدِّ التجربة واملالحظة مصدرً
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مبتكرة يف العلم، فاعتمدوا عىل االستقراء    ولقد اتبع العرب يف إنتاجهم العلمي أساليب      

العلمية،   النتائج  إىل  للوصول  القياس  بأدوات  واالستعانة  العلمي  والتدريب  واملالحظة 

موسى   بن  وحممد  حيان،  بن  وجابر  اهليثم،  بن  احلسن  منهم  كثريون،  هؤالء  من  ونبغ 

أن نشري إشارة عابرة  اخلوارزمي، والبريوين، وأبو بكر الرازي، وابن سينا وغريهم، ويمكن  

يعدُّ أهم شخصية جديرة   اخلوارزمي  بن مويس  العرب، فلعل حممد  الرياضيات عند  عن 

 بالذكر إذا كتب كتابا بعنوان (اجلرب واملقابلة) أعتمد فيه عىل جرب برمها. 

( Brahma Cupta)     اهلندي كام أعتمد يف بعض الرباهني عىل اليونانيني يف طريقتهم ،

األعداد بواسطة اخلطوط، وعىل أساس هذا الكتاب قامت دراسات اجلرب    اخلاصة بتمثيل

الوسطى اإلسالمية واملسيحية، وبواسطته دخل النظام العرشي بالد أوروبا،   العصور  يف 

 ومن هنا يعد الكتاب ذا أمهية عظمى. 

  وبدأت أيضا دراسة الكيمياء عند العرب، وعن العرب انتقلت املعارف الكيميائية إىل       

)، ولعل من بني االهتاممات    Alchemyأوروبا، يف العصور الوسطي باسم الكيمياء  (  

العديدة للعرب يف هذا املجال، ما يشتهر عنهم باهتاممهم بتحقيق فرض عرب التحقيق، وهو  

حتويل املعادن إىل ذهب، وخالصة هذا كله أن العرب أسهموا بإنتاجهم العلمي األصيل،  

ج االستقراء، واختذوا املالحظة والتجربة أساس البحث العلمي،  وأسهموا باصطناع منه
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وكام أهنم استفادوا من حضارة من سبقهم كاليونانيني واهلنود، وقد تم نقل هذه احلضارة  

 إىل أوروبا يف بداية عرص النهضة.  

ومعنى ذلك أن إطالع األوروبيني يف بداية عرص النهضة عىل الرتاث العريب، هو نقطة        

قواعد  ا أرسى  من  املقدمة  ويف  ذلك،  بعد  ازدهرت  التي  األوروبية  احلضارة  يف  النطالق 

م) وليو نار دي فينيش،  1294ـ  1214التفكري والبحث العلمي يف أوروبا روجر بيكون (

عام   تويف  وأدوات  1515الذي  والتجريب  املالحظة  باستخدام  طالبوا  مما  وغريمها،  م 

 رضوا منهج أرسطو يف القياس املنطقي. القياس، للوصول إىل احلقائق وعا 

 تاريخ البحث العلمي َّـ العصر الحديث   

العرص احلديث هو الفرتة التي تبدأ من القرن السابع عرش وحتى وقتنا احلارض، ويف هذه        

الفرتة اكتملت دعائم التفكري العلمي يف أوروبا، وبدأت هذه اخلطوات عىل يد الكثريين،  

 كون وجون ستيوارت ميل وكالو برنارد وغريهم. وأمههم فرانسيس بي

ولعل مسرية البحث العلمي الكرب، خصوصا يف العلوم الطبيعية، يمكن أن تعود إىل        

)      Galileo's Experimental  workالتجارب التي أجراها جاليليو يف الفيزياء (  

ا بالبحث العلمي، وتوج هذا  وذلك يف أوائل القرن السابع عرش، و كان هذا القرن قرنا زاهرً 
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اللوغاريتم   باكتشاف  (عام   Logarithmsالعرص  نابري   العامل  يد  ,عيل   (     (1614    (

) عىل الدورة الدموية (وإن كان ابن النفيس العريب قد سبقه    Harveyوبحوث هاريف (  

  )، ثم نرش 1617عام    - )   Briggsإىل ذلك ) وكذلك استخدام الرموز العرشية عيل برجيز  

 Novum  Oraganum(  نظريات فرانسيس بيكون يف مؤلفة (األداة اجلديدة للعلوم )

scientiarum   -  ليفصل فيه قواعد املنهج التجريبي وخطواته، ثم يظهر  1620عام (

الرياضيات عن قانون    Newton) كأب للكيمياء احلديثة وأثار نيوتن (  (     Boyleبويل (  

 ) وغريهم.1679اجلاذبية (عام 

بالنسبة خلطوات املنهج التجريبي، فقد أوضح بيكون أن عىل الباحث أن جيمع احلقائق        

 التي تعدُّ أساس املنهج االستقرائي ومادته، كام بني بيكون أن هناك مرحلتني للبحث. 

 مرحلة التجريب  .1

 مرحلة اللوحات ( تسجيل التجربة ).   .2



   أوالً: مرحلة التجريب 

 وتشمل بعض اجلوانب أمهها: 

ينوع الباحث يف املواد التي تنتج عنها ظاهرة معينة، أو أن ينوع يف   أي أن أـ تنوع التجربة:  

 الظروف التي متر هبا التجربة الكتشاف خواص جديدة لطبائع األشياء. 

التجربة:   ـ إطالة  أثره ب  ينتج  املؤثر  الباحث يف جعل  يستمر  بأن  اليشء   وذلك  املتأثر،  يف 

 وذلك حتى يعلم هل يغري ذلك يف طبيعة املتأثر أو أن ذلك ينتج ظواهر جديدة. 

أي أن حياول الباحث نقل ما طبقه من إرشادات يف جتربة معينة عىل جتربة    ج ـ نقلة التجربة:

 أخر أو فرع آخر من العلوم. 

ا          يمكن  احلديث،  العرص  يف  العلمي  البحث  مسرية  متابعة  العلوم  أثناء  بأن  لقول 

اجليولوجية والبيولوجية، قد ازدهرت كميادين جديدة للدراسة و للبحث، والعمل الذي  

ليل   مثل  رجال  به  وداروين    Lyellقام   (  (Darwin  من غري  قد  املجاالت  هذه  )  )يف 

من   بداية   ) اآلثار  علم  دراسة  بدأت  ولقد  الطبيعي،  العامل  عن  لدينا  التي  الكلية  الصورة 

) وعلم النفس  كعلم نام من علم    Schliemannاحلفريات عىل يد شليامن (  اكتشاف  

الشخصية  Physiognomyالفراسة   عىل  كدليل  اجلمجمة،  شكل  دراسة  وعلم   (   (

 ) يف خالل القرن التاسع عرش.  Phrenologyوامللكيات العقلية ( 
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كالعالقا       نسبيا  جديدة  جماالت  يف  البحث  بدأ  قد  كان  الوقت  نفس  االجتامعية  يف  ت 

واالقتصادية والتعليم وغريها، وذلك باستخدام الطريقة العلمية واالستخدام األمثل كأداة  

احلضارة   عنارص  مجيع  ويف  التكنولوجيا  يف  امللحوظ  فالنمو  املجاالت،  يف خمتلف  للبحث 

نتائج    نر وحتى  العلمي  للبحث  استخدامنا  إىل  كبري  حد  إىل  يعزي  أن  يمكن  املعارصة 

 العلمي فيكفي أن نمعن النظر فيام حولنا. البحث 

 االستثمار َّـ البحث العلمي عاِّـيا     

أو األسايس (          القاعدي  العلمي بشقيه  البحث  التعرف  Basicيعدُّ  الذي يشري إىل   ،(

حلول   إىل  للوصول  هيدف  والذي  وتطبيقية،  جديدة  ملعارف  املنظمة  العامة  املبادئ  عىل 

عينة أو تطوير منتجات أو أساليب جديدة  لعنرص مهم من عنارص  جديدة وحمددة  ملسألة م

اإلنتاج، وال تقترص خمرجات البحث العلمي يف جماالت اإلنتاج عىل تطوير تقنيات جديدة  

اإلنتاج   لعنارص  الكلية  اإلنتاجية  زيادة  إىل  ذلك  تتجاوز  بل  فحسب  أفضل  ومنتجات 

سن كفاءة هذه العنارص عند اتصاهلا  األخر من عاملة ورأس مال وموارد طبيعية، و تتح 

 بتقنيات اإلنتاج احلديثة وبالتايل يتعزز اإلنتاج كام وكيفا. 
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ارتفاع         العاملي يف  وأيضا أسهم االجتاه احلديث للتحرير االقتصادي وانفتاح االقتصاد 

وترية التسابق لتطوير تقنيات وأساليب جديدة لإلنتاج للمحافظة عىل احلصص يف األسواق  

يف   باالستثامر  متزايد  اهتامم  إجياد  يف  الدول  بني  املنافسة  حدة  زيادة  انعكست  وقد  العاملية 

مفتوحة   امليزانيات  وهذه  والتطوير،  للبحث  ميزانيات  وضعت  حتى  العلمي  البحث 

والقصد منها توفري كافة املوارد الالزمة للمحافظة عىل امليزات النسبية يف جماالت اإلنتاج  

واخلدمي للدول    السلعي  بالنسبة  املجاالت  هذه  بعض  يف  الزيادة  تكريس  ويف  املختلفة، 

 الصناعية املتقدمة. 

مؤكد         عائد  له  العلمي  بالبحث  اخلاص  لالستثامر  أن  الدراسات  من  العديد  وأثبتت 

نحو   إىل  األحيان  بعض  يف  ويصل  حتقيقه،  يتأخر  قد  وإنه  تكلفة  35وكبري،  إمجايل  من   %

يفرس  وهذا  بنشاطات  االستثامر،  الكبرية  العاملية  الرشكات  أوساط  يف  املتنامي  االهتامم   

البحث والتطوير كام يعلل يف الوقت ذاته ازدهار مؤسسات التمويل، خصوصا يف الدول  

أو   املبادر  املال  رأس  بمؤسسات  يعرف  فيام  االستثامر  من  النوع  هبذا  تعني  التي  املتقدمة، 

 ). venture capitalاملخاطر (
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 الرئيسية لالستثمار َّـ البحث العلمي:   اِّـالمح

إىل سلع          واألفكار  املعرفة  إىل حتويل  العلمي  البحث  أنشطة  تسعى  األحيان  أغلب  يف 

وأساليب إنتاج وخدمات جتارية تباع وتشرت هبدف حتقيق عائد مادي، عىل ما أنفق من  

، أنه يف العادة يتم يف  مواد يف تطويرها، وكذلك من املالمح األخر اهلامة للبحث العلمي 

املؤسسات الكبرية، سواء كانت أكاديمية أو جتارية، وبالتايل يستبعد مع هذه السمة للبحث  

التكوين، أو يف   أو حديثة  العلمي وجود نشاط بحثي يف املؤسسات األكاديمية الصغرية، 

 املنشأة التجارية التي تتصف بمحدودية رأس املال.  

ي املتمثلة يف تطوير سلع أو أساليب جديدة تتشابه يف خصائصها  وخمرجات البحث العلم     

)   ) العامة  السلع  خصائص  مع  كبري  حدٍّ  يف  public goodsإىل  منافسة  توجد  ال  فإنه 

االستهالك بني كافة املستفيدين من هذه املخرجات، كام هو احلال بالنسبة للسلع اخلاصة  

أو يستحيل استبعاد شخص أو أشخاص من  (مثل السيارات أو املالبس )، كام يصعب عادة  

االستفادة من خمرجات البحث العلمي بتحديد أسعار هذه املخرجات، ما مل تتوفر الضوابط  

عىل   مردود  حتقيق  من  ومتكينهم  العلمي،  البحث  يف  املستثمرين  مصالح  لصيانة  الكافية 

تكاليف وحتقيق  استثامراهتم، وهنا استحدثت اآلليات التي تضمن للمستثمرين استعادة ال

امللكية   حقوق  بحامية  اخلاصة  والترشيعات  القوانيني  حيث سنت  االستثامر،  عىل  األرباح 
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الفكرية من براءات اخرتاع وعالمات جتارية وغريها، ووفرت احلكومات احلوافز الرضيبية  

وأشكال الدعم املختلفة للمستثمرين، كام أهتمت باالستثامر األبحاث القاعدية وذلك حتى  

 هيأ البيئة املناسبة  لتشجيع االستثامرات اخلاصة يف هذا املجال.  تت

مرتفع         السبب  وهلذا  املخاطر،  من  الكثري  إىل  يتعرض   العلمي  البحث  يف  واالستثامر 

العلمي يف تطوير سلع أو   البحث  النجاح من طريق  العائد، وتتمثل أول هذه املخاطر يف 

أساليب جديدة ذات نوعية أفضل، ييل ذلك املخاطر الكامنة يف قبول املستهلكني هلذه السلع  

ديدة، إذ يف حالة الفشل يف مرحلة التسويق املنتجات اجلديدة يتكبد املستثمر  أو األساليب اجل

كافة اخلسائر كام حدث يف حاالت جديدة من قبل، أما النوع الثالث واألخري من املخاطر  

فيكمن يف قدرة املستثمر عىل حتصيل كل العائد من االستثامر رغم تشابه خمرجات البحث  

 وهو ما تضمنه ضوابط حقوق امللكية الفكرية.  العلمي مع السلع العامة، 

 مقاومات االستثمار َّـ البحث العلمي: 

االستثامر يف البحث العلمي حيتاج إىل توفر عدد من املقومات الرضورية والتي نوجزها      

 فيام ييل:  
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وهي عصب نشاط البحث العلمي إذ البد من توفر الكوادر املؤهلة تأهيال    املوارد البرشية:  

 فيعا من علامء يف شتي فروع املعرفة.  ر

تفرد هذه    التمويل: الكبرية من األمور املحسومة؛ حيث  للمنشآت  بالنسبة  التمويل  ويعدُّ 

املنشآت ميزانيات خاصة ألغراض البحث والتطوير للمحافظة عىل قدراهتا التنافسية. أما  

الرئييس للتمويل؛ حيث  بالنسبة للمنشآت األصغر حجام فيشكل رأس املال املخاطر املصدر  

ال تتوفر هلذه املنشئات املوارد الذاتية الكافية للقيام بنشاطات البحث والتطوير، وينبغي أن  

تطلع احلكومة بالدور الريادي يف متويل األبحاث القاعدية نسبة لطبيعة هذه األبحاث والتي  

 ال تستهدف الوصول إىل نتائج ذات مردود مادي مبارش.  

هو التنظيم القائم يف السوق وهو أقرب إىل املنافسة أو االحتكار. فكلام كان  و  هيكل السوق: 

فيه كلام كان ذلك   الفاعلني  التنافس بني  من  إىل وجود قدر كبري  ميال  أكثر  السوق  هيكل 

مدعاة إىل حتفيز االستثامر يف البحث والتطوير لالستثامر بمكاسب االفضلية والتميز، وكلام  

الشكل الغالب أنخفض تبعا لذلك احلافز لتخصيص موارد لتمويل  كانت االحتكارات هي  

 عمليات البحث والتطوير.   
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الفكرية:    امللكية  حقوق  البحث  محاية  يف  االستثامر  قصور  إشكالية  بروز  دون  للحيلولة 

وخللق مناخ عام ترتقي من   عىل االبتكار والتطوير  العلمي ولتشجيع الباحثني واملستثمرين 

 بحث والتطوير واملنافسة.  خالله ثقافة ال

العام لالستثامر:   ويشمل كل الضوابط واإلجراءات احلاكمة لالستثامر بصفة عامة    املناخ 

املناسبة   البيئة  مقومات  بقية  مع  تشكل  بحيث  ومرنة وشفافة  تكون سهلة  أن  جيب  والتي 

 الزدهار نشاط البحث العلمي.

 البحث العلمي وبعض الشواهد العاِّـية   

 امعات ومراكز البحوث:  أوالً: اجل 

حققت الدول الصناعية والتزال، إنجازات كبرية عىل صعيد البحث العلمي متثلت يف        

تطوير عدد ال حيىص من املنتجات وأساليب اإلنتاج اجلديدة، وذلك باملقارنة مع جمموعة  

يف   العلمي  للبحث  الالزمة  البنيات  توفر  يأيت ذلك عن طريق  وقد  النامية،  الدول  الدول 

هذه   تقوم  حيث  عنارصها  أحد  البحوث  ومراكز  اجلامعات  تكون  والتي  الصناعية 

نشاط   لتمويل  كبرية  ميزانيات  وختصص  ومتنوعة  كثرية  بحثية  برامج  بتنفيذ  املؤسسات 

الدول   يف  األبحاث،  برامج  وبالتايل  اجلامعات،  وفرة  عىل  وللتدليل  والتطوير.  البحث 
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حصائية لعدد اجلامعات يف بعض الدول لتقريب الصورة حول  املتقدمة، نورد يف هذه الفرتة إ 

 أمهية هذه املؤسسات يف رصد البحث العلمي بأحد أهم عنارص االزدهار. 

 عدد اجلامعات الدولة

 74 إنجلرتا 

 80 فرنسا

 57 تركيا 

 29 بولندا 

 96 كاليفورنيا 

 76 نيويورك 

 70 تكساس
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 ) 1جدول (

جيدر أن نشري هنا إىل أن عدد اجلامعات يف اجلدول أعاله ال يتضمن الكليات اجلامعية          

املتخصصة، بل يقترص عىل اجلامعات املتعددة الكليات فقط، وعليه يتضح أن اإلنجازات  

الكبرية التي حققتها دول مثل انجلرتا وفرنسا يف جمال البحث العلمي تعود يف جانب مهم  

جود عدد كبري من املؤسسات التي هتتم بمهمة البحث العلمي. ونشري أيضا إىل  منها إىل و 

أن اجلدول اقترص عىل عدد اجلامعات يف انجلرتا وليس اململكة املتحدة وعىل اجلامعات يف  

أكرب ثالث واليات أمريكية دون غريها من السبع وأربعني والية أخر، ويف هذا أيضا دليل  

 معات يف بعض الدول الصناعية الكرب.   آخر عىل ضخامة عدد اجلا 

أما بالنسبة ملراكز البحوث املتخصصة يف الدول املتقدمة فإن العدد األكرب منها يوجد يف        

اجلامعات، بينام يوجد أيضا عدد كبري من املراكز احلكومية واخلاصة املستقلة عن اجلامعات،  

ف املراكز خمتلف  البحثية هلذه  االهتاممات  اإلنسانية  وتغطي  والعلوم  واهلندسة  العلوم  روع 

 وبالتايل يصعب حرص عددها حتى لدولة واحدة من الدول الصناعية الكبرية.  
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  ثانياً: خمرجات البحث العلمي  

األسباب          بينام  العلمي  البحث  خمرجات  أشكال  أحد  املنشورة  العلمية  األوراق  متثل 

النتائج.   هذه  من  كبري  عدد  نرش  يتم  ال  العلمي  البحث  نتائج  رسية  عىل  باملحافظة  تتصل 

مسامهات   عىل  حتتوي  طبيعتها  بحكم  والتي  املنشورة  العلمية  األوراق  صعيد  عىل  وحتى 

لبا ما يكون هلا استخداماهتا التجارية يف جمال الصناعة وغريها،  علمية أصلية وجديدة غا 

نالحظ من اجلدول التايل الفارق الكبري بني الدول يف هذا املجال، كام نالحظ تنامي االهتامم  

هذا   يف  السلطنة  مسامهة  أن  إىل  اإلشارة  مع  النامية  الدول  بعض  يف  العلمي  بالبحث 

حداثة جتربة البحث العلمي فيها والذي تضطلع به  اخلصوص تعدُّ مسامهة جيدة قياسيا ب

م،  1986مؤسسة تعليمية واحدة هي جامعة السلطان قابوس التي تم تأسيسها يف العام   

) ، يف بعض الدول  1999واجلدول التايل يوضح عدد األوراق العلمية املنشورة يف سنة ( م

 ية الدول بالبحث العلمي. األوربية والعربية، وهذا الفارق يف عدد األورق يدل عىل أمه 
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 )1999األوراق العلمية املنشورة (  الدولة 

 163.526 الواليات املتحدة 

 47.826 اليابان 

 5.144 الربازيل 

 5.025 إرسائيل 

 1.958 املجر 

 879 شييل 

 204 األردن

 73 سلطنة عامن



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

36 

 

 ) 2جدول (

 اإلنفاق عىل البحث العلمي والتطوير:  

للبحث          أساسية  قاعدة  لتأسيس   األخر املهمة  العنارص  أحد  التمويل  توفري  يشكل 

خره من   العلمي، وكام يتضح من اجلدول التايل متايز الدول يف جمال البحث العلمي تبعا ملا تدَّ

املقومات األخر من مراكز    موارد مادية لتمويل هذا النشاط، باإلضافة بالطبع إىل توفر

ونسبة   اإلنفاق  حجم  يوضح  التايل  واجلدول  وغريها  مؤهلة  وكوادر  متخصصة  بحثية 

 اإلنفاق ومسامهة القطاع اخلاص يف بعض الدول العربية واألوربية: 

اإلنفاق عيل   الدولة 

البحث  

والتطوير(مليار  

 م 2002دوالر)ـ 

نسبة اإلنفاق  

للناتج  

 اإلمجايل (%) 

مسامهة  

اع  القط

اخلاص يف  

 االنفاق (%) 

براءات  

االخرتاع  

(متوسط  

 )2001ـ1999

الواليات  

 املتحدة

274.7 2.7 73 85.528 
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 118.535 74 3.1 127.9 اليابان 

 555 40 1.1 6.2 الربازيل 

 408 73 4.8 4.9 إرسائيل 

 40 33 0.6 1.3 تركيا 

 219 35 1.0 0.7 املجر 

 21 26 0.5 0.3 شييل 

 ال يتوفر  ال يتوفر  0.1 0.02 سلطنة عامن

 ) 3جدول رقم ( 

نالحظ من اجلدول املبالغ الضخمة التي ترصدها بعض الدول الصناعية الكرب لتمويل       

اإلنفاق عىل البحث والتطوير، كام نالحظ ارتفاع نسبة اإلنفاق للناتج املحيل اإلمجايل فيها  
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% من  4.8م بتخصيصها نسبة 2002علام بأن إرسائيل تقدمت كل العامل يف هذا املؤرش عام 

امل الدول  الناتج  أن  أيضا  البحث والتطوير. نالحظ من اجلدول  حيل اإلمجايل اإلنفاق عىل 

من  األكرب  بالقسط  يساهم  اخلاص  القطاع  أن  نجد  والتطوير  البحث  نشاط  تتصدر  التي 

لكثافة   مبارشة  كنتيجة  الدول  هذه  يف  االخرتاع  براءات  عدد  ارتفاع  كام نالحظ  التمويل، 

 الكوادر العلمية املؤهلة. الربامج البحثية لوفرة التمويل و

يف          والتطوير  البحث  أنشطة  متويل  يف  اخلاص  القطاع  مسامهة  عن  البيانات  تتوفر  مل 

املخصصات   إمجايل  يتجاوز  مل  بينام  وجدت،  إن  متواضعة  تكون  أن  نظن  والتي  السلطنة، 

بضآلة    % فقط من الناتج املحيل اإلمجايل، ومع التسليم0.1لإلنفاق عىل البحث والتطوير  

الرئييس يف ذلك هو   السبب  أن   نر أننا  إال  السلطنة  والتطوير يف  بالبحث  املتاحة  املوارد 

أسبقيات اإلنفاق يف دولة نامية كالسلطنة عىل التعليم والصحة والرعاية االجتامعية، وعىل  

  البنيات األساسية وغريها من أوجه اإلنفاق الرضوري والتي تستنزف معظم املوارد املتاحة، 

هذا فضال عن حادثة التعليم العايل يف السلطنة التي أرشنا إليها من قبل وحمدودية املؤسسات  

 التي تقوم عيل تنفيد برامج البحث العلمي.  
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 البحث والتطوير:    

البحث          عمليات  لتمويل  الالزمة  املوارد  هلا  توفرت  كلام  كبرية،  املنشأة  كانت  كلام 

تايل قدرهتا عىل تطوير منتجات أو أساليب جديدة تستطيع عن  والتطوير، وكلام ازدادت بال

طريقها حتسني وضعها التنافيس يف مقابل املنشآت األخر، واجلداول التالية توضح مقارنة 

 بني حجم بعض الرشكات العاملية والناتج اإلمجايل لبعض الدول.  

ح يميز الرشكات العاملية  ونالحظ عن طريق اجلداول التالية احلجم اهلائل الذي أصب        

االقتصاديات   لبعض  اإلمجايل  احلجم  املادية  إمكانياهتا  يف  تتجاوز  بفضله  أصبحت  والتي 

العاملية الكبرية، فمثالً  يزيد إمجايل املوجودات لرشكة جنرال الكرتيك األمريكية وبفارق  

الناتج املحيل للربازيل، أكرب االقتصادات يف أمريكا اجل الناتج  كبري عن إمجايل  نوبية، وعن 

اخلمس   عن  عددها  يزيد  والتي  الصحراء  جنوب  اإلفريقية  الدول  لكافة  اإلمجايل  املحيل 

الست،   التعاون  لدول جملس  املحيل  الناتج  إمجايل  أن  اجلداول  دولة، نالحظ من  وأربعني 

بعد   األوسط  الرشق  منطقة  يف  اقتصاد  أكرب  ثاين  السعودية   العربية  اململكة  يضم  والذي 

املوجودات لرشكة جنرال موتورز األمريكية ويقل  اال تقريبا إمجايل  الرتكي، يعادل  قتصاد 

 م  2002عن ثلثي املوجودات لرشكة جنرال الكرتيك ـ أكرب الرشكات العاملية يف عام 
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 ) 4جدول (

 2002إمجايل املوجودات (مليار دوالر )ـ  الرشكة 

 575 جنرال الكرتيك 

 371 جنرال موتورز 

 295 فورد

 233 فودافون

 196 دايملرـ كرايرس 

 2003إمجايل الناتج املحيل (مليار دوالر )ـ  الدولة / املجموعة 

 492 الربازيل 
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 439 أفريقيا جنوب الصحراء 

 373 دول جملس التعاون 

 240 تركيا 

 238 شامل أفريقيا 

 ) 5جدول (

 الذرات والجزيئات:   

شخصية تشارلز داروين هتيمن عىل أي حوار بشأن العلم يف القرن التاسع عرش، ويمثل       

إىل حد ما استثناء من القاعدة، وذلك أن العلم يف القرن التاسع عرش، عىل مد حياة داروين  

يمكن   حيث  والفراغ،  الثراء  أهل  ومتعة  هواية  كونه  من  معها  حتول  نقلة  أنجز  تقريبا، 

رات فرد وحده أن يكون هلا تأثريها العميق، إىل مهنة يشارك فيها مجع غري  الهتاممات وقد

قليل، ويعتمد التقدم فيها عىل عمل وجهد كثريين يمكن التبديل واإلحالل فيام بينهم إىل  

حد كبري. وهذا ما تشهد به حالة نظرية االنتخاب الطبيعي، إذ مل يكن داروين تقدم بالفكرة  
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ذلك التاريخ فصاعداً نر كيف أن االكتشافات حتققت يف وقت    لكان واالس، وبدأنا من

واحد بدرجة أو بأخر عىل أيدي علامء من هنا وهناك يعمل كل منهم مستقالً عن اآلخر  

ويكاد كل منهم ال يعرف شيئاً عن اآلخر، ولكن الوجه اآلخر هلذه العملة يتمثل، لألسف،  

القصور الذايت ويقيض إىل ممانعة للتغيري، معنى    يف أن تزايد عدد العلامء يقرتن بتزايد حركة 

هذا أنه حني  يتوصل شخص بذكائه امللهم إىل رؤية جيدة عميقة ونافذة بشأن الطريقة التي  

يعمل هبا العامل، نجد يف الغالب أن هذه الرؤية تلقى رفضا مبارشا ملصداقيتها، وحتتاج إىل  

 طار العلمي املعتمد. جيل كامل حتى جتد مكاهنا اجلدير هبا داخل اإل

سوف نشهد بعد قليل جتليا هلذا القصور الذايت يف التطبيق العلمي متمثالً يف حالة رد          

الفعل (أو االفتقار إىل رد الفعل) إزاء أفكار جون دالتون عن الذرات؛ وسوف يبني لنا يف  

م، مل  1766لعام  وضوح ويرس كيف نام العلم عىل مد حياة دالتون. إذ مع ميالد دالتون ا 

شخص يمكن إدراجهم آنذاك ضمن فئة العلامء يف    300يكن هناك عىل األرجح أكثر من  

، وقتام رشع دالتون يف إنجاز العمل الذي  1800كل أنحاء العامل، كذلك فإنه بحلول العام  

م كان يف  1844نذكره به اآلن، كان هناك قرابة األلف من العلامء، ولكن مع وفاته يف العام 

م) نحو مئة ألف عامل.  1900لعامل قرابة العرشة آالف عامل، بينام بلغ عددهم بحلول العام ( ا

ويمكن القول عىل وجه التقريب: إن عدد العلامء تضاعف كل مخسة عرش عاماً خالل القرن  
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مليون    100التاسع عرش. ولكن حري بنا أن نتذكر أن مجلة سكان أوروبا تضاعفوا من نحو  

، وتضاعف سكان بريطانيا وحدها  1850و   1750يون فيام بني العامني  مل  200إىل نحو  

مليوناً، ويزداد    18ماليني نسمة إىل    9، إذ زاد عددهم تقريباً من  1850و   1800فيام بني  

عدد العلامء عمليا بنسبة زيادة السكان، ولكن ليس بالزيادة املذهلة التي توحي هبا زيادة  

 أعداد العلامء ألول وهلة. 

 مهري ديفيد: حياة  

هي خري تعبري عن انتقال العلم من حالة اهلواية إىل املهنة، كان مهفري ديفي عمليا أصغر        

من دالتون، وإن كانت حياته أقرص، ولد ديفي يف بنزانس يف كورنوال يف السابع عرش من  

العام   تكن 1778ديسمرب  إنجلرتا، ومل  إقليام شبه منفصل عن  آنذاك    م. وكانت كورنوال 

آفاقها   اتسعت  باكرة  سن  منذ  ديفي  طموحات  ولكن  متاما،  ماتت  قد  الكورنية  لغتها 

 وجتاوزت حدود إقليمه اخلاص. 

بدأ ديفي تلميذا ً مهنيا واعدا، واستهل برناجما للتعلم الذايت، يذكرنا ببنجامني تومسون        

، ولكن شتاء عامي  وهو يف عمره هذا، وهتيأ له أن يصبح صيدالنياً ناجحاً، أو حتى طبيباً 

)1797/1798 ) العام  هناية  مع  إذ  الفتى،  حياة  يف  حتول  نقطة  يمثل  وقبيل  1797م)   ،(
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بلغته    "رسالة عن عنارص الكيمياء"االحتفال بعيد ميالده التاسع عرش، قرأ كتاب الفوازييه  

األصلية الفرنسية وأصبح مفتونا بالكيمياء، وحدث قبل ذلك ببضعة أسابيع، وبينام األم  

األرملة تكابد لتلبي بالكاد متطلبات احلياة األساسية، أم استقبلت يف بيتها مستأجراً ليسكن  

املناخ   ذات  إىل كورنوال  السل وأرسله ذووه  يعاين مرض  الشتاء، وهو شاب  خالل فرتة 

ابن  وات،  غريغوري  التقى  أن  وتصادف  الصحية،  حلالته  مراعاة  الشتاء  يف  نسبيا  املعتدل 

ي درس الكيمياء يف جامعة غالسجو، ونشأت صداقة بني غريغوري  جيمس وات، والذ

م، وهو يف السابعة  1805وات ومهفري ديفي، استمرت بينهام إىل حني وفاة وات يف العام  

املتزايد   اهتاممه  بنزانس رفيقا يشاركه  العمر، ووجد ديفي يف معية وات يف  والعرشين من 

طريق جتاربه التي جيرهيا، أن يطور أفكاره عن  م،  وعن 1798بالكيمياء، واستطاع يف العام  

احلرارة والضوء (التي كانت ال تزال يف غالبيتها ضمن نطاق الكيمياء) وسجلها يف خمطوطة  

والتدقيق   الفحص  أمام  تصمد  وال  ساذجة  صورة  يف  األفكار  هذه  أكثر  وبدت  مطولة، 

د أن  لالهتامم  املثري  من  أنه  من  الرغم  عىل  (هذا  اليوم  السيال  املألوف  فكرة  رفض  يفي 

احلراري)، مع هذا يعدُّ إنجازا بالغ األمهية بالنسبة لفتى من األقاليم يف التاسعة عرشة من  

العمر وعلَم نفسه بنفسه، ولنا أن نقول: إن غريغوري وات وأباه جيمس مها اللذان قدما  
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وأرسال   ديفي (عن طريق املراسالت) إىل الدكتور توماس بيدوس من بريستول ألول مرة، 

 إليه دراسته عن احلرارة والضوء. 

) عىل يدي جوزيف بالك يف أدنربة، قبل أن ينتقل إىل  1808- 1760درس بيدوس (       

حتى العام    1789لندن ثم إىل أكسفورد، حيث أكمل دراساته الطبية والكيمياء من العام  

ر إنشاء عيادة لفحص  م، وأثار اهتاممه اكتشاف أنواع خمتلفة من الغازات، ومن ثم قر1792

نظر   يف  مثرية  بدت  (وإن  فكرة  لديه  وتولدت  الطب،  جمال  يف  الغازات  هذه  إمكانات 

املحدثني) مؤداها أن استنشاق اهليدروجني يمكن أن يشفي من السل، وانتقل إىل بريستول،  

باسم    1798حيث مارس الطب هناك أثناء حصوله عىل متويل، ملا أصبح يعرف يف العام  

)). وأعرب بيدوس عن حاجته إىل مساعد  Pneumatic instituteالرئوي    ((املعهد

أكتوبر   الثاين من  بنزانس يف  التي شغلها ديفي، وغادر  الوظيفة  الكيميائي، وهي  يف عمله 

 )م، قبل شهرين من عيد ميالده العرشين. 1798العام ( 

سم أكسيد النيرتوز، وهو  وأجر ديفي يف بريستول جتاربه عىل الغاز املعروف لنا اآلن با        

سبب شهرته الواسعة و أصبح اسمه معروفاً عىل نطاق واسع، وحيث إنه مل جيد أمامه من  

لرتات)    4سبيل آخر ملعرفة كيف يؤثر يف جسم اإلنسان، فقد أعد أربع كوارتات (ما يساوي  

تطاعة،  من أكسيد النيرتوز، واستنشقها من داخل كيس حريري، بعد أن أفرغ رئتيه قدر االس



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

46 

 

الضحك)   غاز   ) اسم  عليه  أضفى  الذي  للغاز  املبهجة  اخلصائص  الفور  عىل  واكتشف 

وبذلك أصبح موضع اهتامم لد الباحثني عن املتعة،  وبعد فرتة وجيزة، وبينام كان ديفي  

يعاين من أمل رضس العقل، اكتشف مصادفة أن الغاز خيدر اإلحساس باألمل، ووصل به األمر  

م ( إن الغاز يمكن استعامله واالستفادة به أثناء عمليات  1799 العام  إىل حد أنه كتب يف

اجلراحة ) ولكن لألسف مل يلقَ االقرتاحُ اهتامما ومتابعة، إىل أن جاء هوراس ويلز، طبيب  

عند خلع    1844األسنان األمريكي، ليكون الرائد يف استخدام ( غاز الضحك ) يف العام   

 األسنان.

ديفي           الكيميائية    أجر اخلصائص  عن  مكثفة  دراسة  تقريبا  أشهر  عرشة   مد عىل 

ألف    80والفسيولوجية للغاز. وأثبت بعد ذلك اكتشافاته يف كتاب له مؤلف من أكثر من  

، وبينام دراسته عن أكسيد النيرتوز  1800كلمة أمته يف أقل من ثالثة أشهر ونرشه يف العام  

عن اهتامم بالكهرباء، وحدث ذلك نتيجة لألنباء    توشك أن تبلغ غايتها، بدأ ديفي يكشف

اجللفاين   للعمود  فولت  اكتشاف)  (أو  اخرتاع  عمله    Galvanic Pileعن  واستهل   ،

بالتجربة الكالسيكية لتحلل املاء إىل هيدروجني وأكسيجني بتأثري تيار كهريب، ورسعان ما  

أقنع ديفي نفسه بوجود عالقة مهمة بني الكيمياء والكهرباء، وجدير بالذكر أنه يف الوقت  

الذي استهل فيه هذه الدراسة، كان كونت رامفورد (وقد كان بنجامني تومسون) حياول  
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م، ولكن أول أستاذ  1799تأسيس املعهد امللكي يف لندن. وتأسس املعهد امللكي يف مارس 

للكيمياء تم تعيينه يف املعهد امللكي هو توماس غارنيت، الذي مل حيقق نجاحاً وكانت أول  

سلسلة من حمارضاته جيدة جداً، ولكن سلسلة املحارضات التالية شاهبا قصور يف اإلعداد  

. وثمة أسباب لذلك، إذ توفيت زوجة غارنيت قبل ذلك بقليل، وبدا أنه  وفتور يف العرض

م وهو يف السادسة والثالثني من    1802فقد محاسه لكل يشء وكأنه اختار لنفسه املوت عام  

العمر، وأياً كانت أسباب فشل غارنيت، فقد كان البد أن يترصف رمفورد رسيعاً إذا ما شاء  

الذي بدأ به سريته، وهكذا دعا ديفي النجم الساطع الصاعد  للمعهد امللكي أن حيقق الوعد  

للعمل يف   الكيمياء ومديراً  لينضم حمارضاً مساعداً يف  بريطانيا، دعاه  الكيمياء يف  يف سامء 

املعهد امللكي براتب يبدأ بمئة جنيه سنوياً، عالوة عىل اإلقامة يف املعهد امللكي، مع إمكانية  

الرفيع، قبل ديفي العرض، وشغل املنصب يف السادس    أن خيلف غارنيت ويشغل منصبه

م، وحقق نجاحاً باهراً كمحارض سواء من حيث األداء واإلشارة  1801عرش من فرباير  

ألحاديه املعدة إعداداً جيداً وأسلوهبا املتجدد، وكذلك من حيث نظراته املعربة وشخصيته  

والسيدات املغرمات بكل مستحدث  اجلاذبة املؤثرة حتى أنه أقبل عليه مجهور من الفتيات  

طريف لالستامع إىل حمارضاته بغض النظر عن حمتواها، ورسعان ما استقال غارنيت (حتت  

ضغط من رمفورد) وأصبح ديفي صاحب النفوذ األقو يف املعهد امللكي، وتوىل منصب  

يف    م، وذلك قبل أن يرتك رمفورد لندن بوقت قصري ويستقر 1802أستاذ الكيمياء يف مايو  
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باريس. كان ديفي ال يزال يف الثالثة والعرشين من العمر ومل يكن قد تلقى تعليامً رسمياً أكثر  

الرعيل   من  واحداً  نراه  املعنى،  هذا  ووفق  وهكذا  االبتدائية،  ترورو  مدرسة  له  قدمته  مما 

ترب أيضاً  األخري من العلامء العظام اهلواة (وإن مل يكن بالدقة والتحديد من النبالء)؛ ولكنه يع

 من العلامء املهنيني األوائل، نظرا إىل أنه عمل موظفا براتب سنوي يف املعهد امللكي. 

، فإن أعظم إنجازاته يف عرصه استهدفت  "بحتا "وإذا كنا نتذكر ديفي عادة بوصفه عاملا       

التطبيقات   أم يف جمال  امللكي  املعهد  العام يف  بالعلم، سواء من حيث األسلوب  النهوض 

لصناعية والزراعية، مثال ذلك: أنه قدم سلسلة حمارضات شهرية برتتيب مع هيئة الزراعة  ا

املوضوع،   أمهية  عىل  داالً  معيارا  هذه  ومتثل  والزراعة،  الكيمياء  بني  الوثيقة  العالقة  بشأن 

العام   بعد (يف  فيام  أد إىل دعوته  مما  العرض،  ديفي يف  مهارات  ليعيد  1810وكذلك  م) 

 دبلن (عالوة عىل سلسلة حمارضات عن الكيمياء الكهربية).  املحارضات يف 



 

 )    Humphrey Davyهمفري ديفي ( 

 أهم إنجازاته: 

اجللود       ومعاجلة  وتصنيعها  املعادن  استخراج  حول  أبحاث  عدة    وصناعة  وضع 

 .عية الزرا باألبحاث ، واهتم أخريا األسمدة

 ميدالية ذهبية. نابليون ومنحه والبوتاسيوم الصوديوم  اكتشف 

 )Elements الكيميائية  الفلسفة  عنارصجمال احلل الكهربائي يف كتابه )   نرش كتابا يف          

Philosophy Chimical ofعنارص وكان حيمل اسم (   م،   1912عام ، ونرش يف كتابه  

وتزوج   لورد ) ويف هناية السنة منح أعىل وسام إنكليزي وحصل عىل لقبالزراعية  الكيمياء 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF
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الذ العسل  شهر  وخالل  ثرية  أرملة  داممن  خمتربا   18 ي  معه  اصطحب  شهرا 

 .فارادي مايكل  ومساعده

املناجم دون   1816-1817عام اكتشف يف        م، مصباح لألمان يصلح لالستخدام يف 

  وسام  أن حيرق غاز املناجم، فالقى اكتشافه هذا رواجا وتقديرا عظيمني. منح عىل أساسه

يف   م، 1820عام  وانتخب K رومفورد رشف  وعضو  امللكية  العلمية  للجمعية  رئيساً 

 أكاديمية العلوم. 

 جون دالتون ونموذجه الذري : (  األوزان الذرية  ) 

ليس باإلمكان إعادة بناء تسلسل أفكار دالتون كام كانت بالدقة والتحديد، نظرا إىل عدم         

اكتامل مذكراته، ولكنه يف مطلع القرن التاسع عرش أصبح مقتنعاً متاماً بأن كل عنرص مؤلف  

من نوع مغاير من الذرة، وأنه نوع فريد خاص هبذا العنرص، وأن القسمة الرئيسية املميزة  

التي ميزت عنرصا عن آخر هي وزن ذرات العنرص، هذا عالوة عىل أن مجيع ذرات عنرص  و

حمدد متامثلة الوزن وال يمكن متييزها عن بعضها، كذلك فإن ذرات العنارص ذاهتا ال تفنى  

لتؤلف   بعضها  مع  تتجمع  أن  يمكن  العنارص  ذرات  ولكن  تستحدث،  من  "وال  مركبا 

يوم جزيئاً) وفق قواعد نوعية حمددة. وتوصل دالتون إىل  (وهو ما يمكن أن نسميه ال  "ذرات

https://ar.wikipedia.org/wiki/18
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1817
https://ar.wikipedia.org/wiki/1816
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1820
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نطاق واسع،   بالقبول عىل  الفكرة  املختلف، وإن مل حتظ هذه  العنارص  متثل  منظومة رموز 

العنارص   أسامء  أساس  عىل  واملبنية  املعروفة  األبجدية  بالرموز  إبداهلا  تم  ما  رسعان  وهلذا 

عل أكرب خطأ يشوب نموذج دالتون أنه مل يدرك أن  (وأحيانا بناءً عىل أسامئها الالتينية). ول

  Hوليس،    H2عنارص مثل اهليدروجني مؤلفة من جزيئات، وليست من ذرات مفردة أي  

اجلزيئي،   أخطأ يف بعض عمليات االحتاد   ،أسباب أخر السبب، عالوة عىل  ونجد هلذا 

 .H2oوليس  Hoووفق الرموز املستخدمة حديثاً، تصور أن املاء مؤلف من 

وعىل الرغم من أن دالتون عرض وصفا لبعض جوانب نموذجه يف عديد من أوراق         

البحث واملحارضات، فإن أول عرض كامل للفكرة ورد يف حمارضاته يف املعهد امللكي يف  

م، وقتام ساعد ديفي دالتون لشحذ عرضه وجعله مؤثرا.  1804ويناير    1803ديسمرب العام  

مة (دون أن يفرزها وحدها باعتبار أن هلا استحقاقاً خاصا وعرض توماس تومسون املنظو

الصادر    System of Chemistry  "منظومة الكيمياء"هبا) يف الطبعة الثالثة من كتابه  

. وتضمن هذا  "منظومة جديدة للفلسفة الكيميائية"م، وكذا يف كتاب دالتون  1807العام  

رض أول جدول لألوزان  1808  الكتاب قائمة ألوزان ذرية تم تقديرها، وصدر العام  م (عُ

 م).1803الذرية يف ختام ورقة البحث التي كتبها دالتون العام  
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وعىل الرغم مما يبدو عليه نموذج دالتون من حداثة وقوة تأثري، فإنه مل يمثل عاصفة هيتز          

 كوهنا أداة  هلا العامل العلمي مع هناية العقد األول من القرن التاسع ، رأوا أهنا ال تزيد عىل 

إجرائية تستخدمها لبيان كيف تسلك العنارص وكأهنا مكونة من جسيامت دقيقة من دون أن  

تكون كذلك بالرضورة، وكان البد أن ينقيض نصف قرن كي تثبت يف الواقع ذرة دالتون  

وتتأكد كقسمة مميزة للكيمياء، وجدير بالذكر أنه مل يتأكد برهان حاسم عىل وجود الذرات  

يف بالتامم    إال  عام  بامئة  النافذة  دالتون  رؤية  بعد  أي  العرشين  القرن  من  األوىل  السنوات 

أغرقته   ولكن  األفكار،  هذه  لتطوير  إضافية  مسامهة  أي  نفسه  دالتون  يقدم  ومل  والكامل، 

باجلمعية   الزمالة  منحه  بينها  من  (نذكر  املديدة  حياته  به طوال  واالحتفاء  التكريم  مظاهر 

م، ثم جميئه خلفا لداين ليكون أحد ثامنية أجانب فقط حظوا بعضوية  1822امللكية العام  

،  1844يوليو    27م). وعندما وافته املنية يف مانشسرت يف  1830األكاديمية الفرنسية يف العام  

من   باعتباره  أسلوب حياته  مع  يتناسب  ال  مثيل،  له  ليس  مهيب  حفل  يف  جنازته  شيعت 

مؤل موكبا  اجلنازة  وضمت  النظرية  الكويكرز،  بدأت  التاريخ  ذلك  ومنذ  عربة  مئة  من  فا 

 الذرية تشق طريقها لتكون من بني أسس املعرفة العلمية املعتمدة.
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 يونس بزيليوس ودراسة العناصر:   

السويدي           الكيمياء  عامل  خطاها  دالتون  فكرة  تطوير  جمال  يف  التالية  الرئيسية  اخلطوة 

فاف يف  املولود  بريزليوس،  يف  يونس  مدرسا،  1779أغسطس    20ريسوندا،  أبوه  عمل  م، 

وتويف بينام بريزيليوس يف الرابعة من العمر وتزوجت أمه بعد ذلك قسيسا يدعى أندرس  

م، وذهب بريزيليوس للعيش مع أرسة أحد  1788إيكامرك، وتوفيت األم أيضا يف العام  

عتاد أن يقطع دراسته  م، بدأ يدرس الطب يف جامعة أوبساال، وا1796أخواله، ويف العام  

م،  1802بني حني وآخر بغية العمل حتى يسدد مرصوفات الدراسة، وخترج طبيبا يف العام  

وانتقل بريزيليوس عقب خترجه إىل ستوكهومل، حيث عمل ألول األمر مساعداً من دون  

م) ثم عمل بالنظام نفسه مساعدا 1852-1766أجر لد عامل الكيمياء ويلهلم هيزنينغر ( 

ذ الطب والصيدلة يف كلية الطب يف ستوكهومل، وأبىل يف هذا العمل بالءً حسنا حتى  ألستا 

م، شغل بريزيليوس منصبه بديالً عنه. ولكنه رسعان ما  1807أنه عقب وفاة األستاذ العام  

انرصف عن الطب وركز اهتاممه بالكيمياء، اجته بداية لدراسة الكيمياء الكهربية مستلهام،  

عامل فولتا، ولكن نظرا ملا متتع به بريزيليوس من تدريب علمي وعميل،  مثله مثل ديفي، أ

كان باحثا جتريبيا أكثر دقة من ديفي، وهكذا كان واحدا من أوائل من صاغوا الفكرة القائلة:  

املتحمسني   من  واحدا  ويعدُّ  كهربيا،  وسالبة  كهربيا  أجزاء موجبة  مؤلفة من  املركبات  إن 
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م، فصاعدا أجر بريزيليوس سلسلة من  1810بتداءً من العام  لنظرية دالتون الذرية. وا

درس   (إذ  ببعض  بعضها  املختلفة  العنارص  احتاد  نسب  لتقدير  مركب    2000التجارب 

م)، وهكذا قطع شوطا كبريا عىل الطريق يف اجتاه توفري دعم جتريبي  1812خمتلف حتى العام  

اربه أن يقدم جدوالً دقيقا إىل حد  حتتاج إليه نظرية دالتون، واستطاع بريزيليوس بفضل جت

  وجر) آنذاك،  املعروفة  العنارص  جمموع  هي  عنرصا،  ألربعني  الذرية  لألوزان  معقول 

خمرتع   أيضا  هو  أنه  بالذكر  وجدير  اهليدروجني).  وليس  األكسجني  إىل  بالقياس  تقديرها 

وقت طويل    املنظومة األبجدية احلديثة للرتتيب التصنيفي للعنارص، عىل الرغم من مرور

قبل استخدامها عىل نطاق واسع، واستطاع بريزيليوس ورفاقه يف ستوكهومل، ويف اتساق مع  

، نذكر من بينها السيلينيوم  "اجلديدة "هذا العمل، أن يعزلوا وحيددوا عديدا من العنارص  

 والثوريوم والليثيوم والفاناديوم. 

 ثابت أفوغادرو : 

لتون (وال ألي عامل آخر خمتص يف هذا الشأن) أن يلتقط  مل يتسنى  لبريزيليوس وال لدا       

مبارشة الفكرتني اللتني سامهتا معا يف تقدم فكرة الذرات، واللتني متت صياغتهام مع حلول  

لوساك  1811العام   غاي،  لويس  جوزيف  الفرنيس  الكيمياء  عامل  أن  أوالً  نعرف  م، 

ال1778-1850( نواتج  حجم  وأن  احلجم،  أساس  عىل  أدرك  هي  م)  كانت  (إذا  تفاعل 



 

55 

 

بخار   لينتج حجامن من  اهليدروجني مع حجم واحد من األكسجني  األخر غازية) من 

 املاء. 

التمدد         لقانوين  ختضع  الغازات  مجيع  أن  أوضحت  بتجارب  االكتشاف  هذا  وأقرتن 

من دون تغيري، وأفادت    Laws of expansion and compressionواالنضغاط  

)  1856- 1776هذه التجارب، مع االكتشاف السابق، العامل اإليطايل اماديو أفوغادرو (

العام   يف  باسمه  املعروف  فرضه  معينة  م 1811ليعلن  حرارة  درجة  يف  أنه  يقيض  والذي   ،

كلمة   عملياً  واستخدم  نفسها،  اجلسيامت  عدد  عىل  هو  كام  يبقى  غاز  أي  حجم  حيتوي 

دالتون كلمة  "جزيئات" نعنيه    "الذرة"، ولكن حيث كان يستخدم  ما  لتعني يف آن واحد 

معا ما نعنيه  لتعني    "اجلزيء "نحن بالذرات وما نعنيه باجلزيئات، واستخدم أفوغادرو كلمة  

نحن باجلزيئات وما نعنيه بالذرات، وتوخيا للتبسيط سوف ألتزم باالستخدام االصطالحي  

كل   كمثال،  كان   لو  حيث  من  لوساك  جاي،  اكتشاف  أفوغادرو  فرض  يفرس  احلديث، 

بني   ليكون قسمة  انقسامه  يمكن  والذي  العنرص،  من  عىل ذرتني  حيتوي  أكسجني  جزيء 

اهليدروجني، ويؤث  أن  جزيئي  (والعنارص األخر) يمكن هلا  بأن األكسجني  الفهم  ر هذا 

(وهو يف    Polyatomic molecular formتوجد يف صورة جزيئية متعددة الذرات  

) خطوة حاسمة إىل األمام  معنى هذا أن حجمني من اهليدروجني  Oوليس    O2هذه احلالة  
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ه عندما يتحدان فإن حيتويان جزيئات تعادل ضعف ما يف حجم واحد من األكسجني، وأن

كل جزيء أكسجني يؤلف ذرة لكل زوج من جزيئات اهليدروجني، ويكون العدد نفسه من  

 اجلزيئات مثلام كان احلال يف احلجم األصيل للهيدروجني. 

2𝐻𝐻2ونعرب عن هذا بالرموز احلديثة              + 𝑂𝑂2 → 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 

 فرض وليام بروت عن األوزان الذرية:  

مل تلقَ أفكار أفوغادرو صد ذلك الوقت، ويمكن القول: إن الفرض الذري مجد تقريبا         

ومل حيقق تقدم يذكر عىل مد عقود، وعاق تقدمه االفتقار إىل التجارب، التي يمكنها أن  

العام   الفرض، ويف  الربيطاين1815ختترب  الكيمياء  (   م، ذهب عامل  براوت  - 1785وليام 

جه 1850 عىل  تأسيسا  بالدقة  م)  هي  العنارص  جلميع  الذرية  األوزان  أن  إىل  دالتون،  ود 

والتحديد مضاعفات الوزن الذري للهيدروجني، ويفيد هذا ضمناً بشكل ما أن العنارص  

األثقل وزناً يمكن أن تكون تراكام مؤسسا عىل اهليدروجني، وأن تقنيات التجريب خالل  

األول من القرن التاسع عرش تكفي متاما لبيان أن هذه العالقة ليست مطردة عىل    النصف 

الكيميائية ال يمكن   التقنيات  أوزانا ذرية كثرية حتددت بفضل  نحو دقيق ومضبوط، وأن 

عدها مضاعفات صحيحة يف وحدة كاملة للوزن الذري للهيدروجني، ولكن خالل القرن  
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(ذرات عنرص بذاته ختتلف أوزاهنا الذرية عن بعضها    العرشين فقط، ومع اكتشاف النظائر

بالدقة ضعف وزن ذرة واحدة من   لكل نظري هو  الذري  الوزن  اختالفا طفيفا، وإن كان 

األوزان   متوسط  هي  كيميائيا  حتددت  التي  الذرية  األوزان  أن  عرفنا  إذا   ) اهليدروجني)، 

اوت بمنزلة رؤية نافذة إىل  الذرية لكل النظائر لعنرص ما موجود) وهنا وضح أن فرض بر

 لطبيعة الذرات. 

الكثري           تقدم  أن  توافر هلا من دقة وبراعة، عن  الرغم مما  الكيمياء، عىل  وبينام عجزت 

للبحث عىل املستو الذري طوال نصف قرن، ثمة تقدم مهم حتقق يف سبيل فهم ما حيدث  

التجريبيون يدركون منذ زمن طويل  عند مستو أعىل من التنظيم الكيميائي، إذ كان العلامء  

أن كل يشء يف العامل املادي موزع بني رضبني من املواد الكيميائية، البعض مثل املاء وامللح  

أو   (التوهج واالمحرار  لنا يف ظاهره وقد حتولت خاصيته  املعروف، يمكن تسخينه ويبدو 

نية إىل حالته الكيميائية  االنصهار، أو التبخر أو أي يشء آخر)، ولكن عند التربيد يعود ثا 

من   ويكون  احلرارة،  بفعل  متاما  يتغري  اخلشب،  أو  السكر  مثل  اآلخر،  والبعض  األوىل 

واستطاع   االحرتاق،  تأثري  إلغاء  أي  احرتقت،  خشب  قطعة  استعادة  بمكان  الصعوبة 

  م أن يصوغ علمياً التمييز بني نوعي املادة، إذ حيث إن املجموعة 1807بريزيليوس يف العام  

اسم   عليهام  أطلق  فقد  احلية،  غري  باملنظومات  مقرتنة  املواد  من  عنرصي"األوىل  و    "ال 
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من  "عنرصي" مؤلفة يف جمملها  العضوية،  املواد  أن  الكيمياء أصبح واضحا  تطور  . ومع 

املواد   طبيعة  بأن  أيضاً  اعتقاد  ساد  ولكن  العضوية،  غري  املواد  من  تعقدا  أكثر  مركبات 

، أو احلياة، وهي التي جتعل الكيمياء تعمل عىل نحو  "قوة حيوية"  العضوية مرتبطة بوجود

 مغاير يف الكائنات احلية عنها يف الكائنات غري احلية. 

 فريدريك فوهلر:   

 دراسات من املواد العضوية وغري العضوية: 

  اإلفادة هي أن املواد العضوية إنتاج املنظومات احلية فقط، لذلك بدأ األمر مفاجأة مذهلة      

العام   الكيمياء األملاين فردريك فوهلر (1828يف  - 1808م عندما اكتشف مصادفة عامل 

) أثناء إجرائه سلسلة جتارب، هلدف خمتلف متاما، أن اليوريا (أحد مكونات البول)  1882

يمكن إنتاجه عن طريق تسخني مادة سيانات األمونيوم البسيطة، وكان املعروف آنذاك أن 

ة غري عضوية، ولكن تغري تعريف ( العضوي ) يف ضوء هذا احلدث،  سيانات األمونيوم ماد

عالوة عىل جتارب مماثلة صنعت مواد عضوية من مواد مل تكن قط، مرتبطة باحلياة، وبدأ  

واضحا مع هناية القرن التاسع عرش أن ال وجود لقوة حياة غامضة تعمل داخل الكيمياء  

 ات العضوية عن املركبات غري العضوية: العضوية، وأن ثمة شيئان فقط، يميزان املركب
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.  املركبات العضوية غالبا ما تكون معقدة، بمعنى أن كل جزيء فيها حيتوي عىل ذرات  1

 كثرية من عنارص خمتلفة عادة. 

. مجيع املركبات العضوية حتتوي عىل الكربون (وهو يف احلقيقة سبب تعقدها، ألن ذرات  2

يدة ومهمة مع الكثري من الذرات األخر ومع ذرات  الكربون، تستطيع االحتاد بوسائل عد

كربون أخر). معنى هذا أن مادة سيانات االمونيوم التي حتتوي عىل الكربون ننظر إليها  

) يف املعمل  DNAاآلن باعتبارها مادة عضوية، وأصبح ممكناً اآلن صناعة جدائل كاملة من (

 من مواد غري عضوية بسيطة. 

ال     أن  بالذكر  عىل  وجدير  حيتوي  جزء  أي  هو  العضوي  للجزيء  اآلن  املألوف  تعريف 

احلياة  إىل  اآلن  وننظر  ومركباته،  الكربون  كيمياء  هي  العضوية  الكيمياء  وأن  كربون، 

باعتبارها نتاج كيمياء الكربون، وأهنا ختضع للقوانني الكيميائية نفسها العاملة يف كل أنحاء  

كر، عالوة عىل أفكار داروين وواالس، إىل حدوث  عامل الذرات أو اجلزيئات، وأد هذا الف

 حتول أسايس خالل القرن التاسع عرش يف النظر إىل مكان البرشية يف الكون. 

 

 

 التكافؤ:
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      ) فرانكالند  ادوارد  اإلنجليزي  الكيمياء  عامل  م  عىل  1899-1825قدّ واضحا  حتليال   (

معيار قدرة عنرص ما عىل    )، وهو   Valencyنحو معقول ملا بات يعرف باسم التكافؤ (   

  ،اإلحتاد مع آخر، أو كام أصبح واضحا، قدرة ذرات عنرص ما عىل اإلحتاد بذرات أخر

وجدير بالذكر أن مصطلحات كثرية استخدمت خالل األيام األوىل لوصف هذه اخلاصية،  

  ) مساو  مصطلح  بينها  التساوي،    Equivalentمن   ) كلمة  عرب  أفىض  والذي   (

Equivalency   (  إىل التعبري السائد اليوم، وإذا عربنا عن ذلك بلغة االحتادات الكيميائية

اهليدروجني تكونان متساويتني بكمية واحدة من   املعاين: إن كميتني من  نقول بمعنى من 

األكسجني، وإن كمية واحدة من النيرتوجني تكون مساوية لثالثة هيدروجني وهكذا، ويف  

) بحثا قدم فيه للكيمياء  1892- 1831بر االسكتلندي ( م، كتب أرتشيبالد كو1858العام  

)، و بذلك التعبري عن التكافؤ وطريقة احتاد الذرات، ويقال اآلن  bondsفكرة الروابط (  

 ) رابطة  تكوين  بإمكانه  أن  ويعني  أحادي،  اهليدروجني  ذرة  bondsتكافؤ  مع  واحدة   (

بإمكانه تكوين   أن  تنائي  بمعنى  رابطتني وهكذا، وعىل نحو  أخر، وتكافؤ األكسجني  

ذرة أكسجني ويمكنها االرتباط بذرة    "ختص"منطقي متاماً، تكون كل رابطة من الرابطتني،  

املاء   ليكونا  تقول ((H2Oهيدروجني واحدة  أن  إذا شئت  متثل    H-O-H)) ولك  حيث 

القاطعتان رابطتني. ويقال باملثل أن تكافؤ النيرتوجني ثالثي، بمعنى أن يكون ثالث روابط،  
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  ) أمونيا  لينتج  واحد  وقت  يف  هيدروجني  ذرات  ثالث  مع  االحتاد  يمكنه  ثم  ومن 

ammonia NH3    ولكن الروابط, يمكنها أيضاً أن تكون ذرتني من عنرص واحد، كام هو (

أن نعرب عنه بقولنا (()) وا O2احلال يف األكسجني   له    O=Oلذي يمكن  الكربون  كذلك 

تكافؤ رباعي، ويمكنه أن يكون أربع روابط منفصلة، مع أربع ذرات منفصلة مشتملة عىل  

ذرات كربون أخر يف الوقت نفسه، ومتثل هذه اخلاصية لب كيمياء الكربون، وبعد سبع  

بون يمكنها أن ترتبط بعضها  سنوات توصل كيكويل إىل فكرة ملهمة تفيد بأن ذرات الكر 

شكالً   لتكون  كربون  ذرات  ست  من  حلقة  يف  أكثر  (والشائع  حلقات  هيئة  عىل  ببعض 

  أخر بحلقات  حتى  أو   أخر بذرات  لرتتبط  احللقة  من  تنائيه  روابط  مع  سداسياً) 

 للذرات).  

 اِّـراجع: 

 ) . 2014البحث العلمي بني املرشق العريب والعامل الغريب، د. حممد الصادق، ( •

 ). 2008مقدمة البحث العلمي، تأليف د. رحيم يونس كرو العزاوي، ( •

).   2012اجلزء الثاين يوليو (    2001    - 1543تاريخ العلم، تأليف جون غريبني   •
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@ÈiÏÓ«Î@ÍbÌaçfl@LÈ€bÿíc@LÈmaÏ�Ç“ 

 د. نعيمة أبو حسنة 

 وزارة الرتبية السورية 

 دائرة الدراسات 

 مقدمة:  

منذ الطفولة يبدأ الطفل بالســـؤال عن كل ما حييط به ليتعلم التعرف عىل أشـــياء  

كثرية من حوله؛ واألسئلة هي األداة األرسع األكثر فعاليةً للوصول اىل املعلومة، فبحث  

حصــــــو من  بكثري  أبطأ  كتاب  يف  ما  معلومة  عن  ســــــؤال  الطالب  طريق  عن  عليها  له 

تداوال  األكثر  باألسئلة  قائمة  وضــعت  اجلهات  من  وكثري   FAQ question(معلمه. 

Asked Frequently .التي طرحها عليهم عمالؤهم باستمرار ،( 
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ثم جاء االستبيان ليكون عىل شـــكل حاوية جمموعة من األسئلة. وكان أول من  

فـــك اـختــرع  أو  كان  وضــــــــــع  لقد  جــــالـــتـــون.   فرانسيس  هو  االستبيان  ـــرة 

منها:   نذكر  بعضـها،  يف  مسـامهات  له  وكانت  املجاالت  من  بعدد  ضــليعا  فرانسيس 

االستكشاف، األرصاد اجلوية، علم الوراثة، علم النفس، اإلحصاء، األنثروبولوجيا، علم  

 1.اجلريمة، علم حتسني النسل

Sir Francis Galton 1822-1911) ( 

 

 
1 Questionnaire/wiki/org.wikipedia.en://http 
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 االسـتـبـيـان :  اِّـبحث األول 
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وكلمة استبيان    .يان وجيرد اىل أبانيعني طلب اإلبانة، وهي من فعل استب   االستبيان لغة: 

فه،  و االستبيان بذلك    :مشتقة من الفعل استبان، يُقال  ه وعرَّ استبان األمرَ بمعنى أوضحَ

 .2هو التوضيح والتعريف هلذا األمر 

 

 

 

 

 
أمحد إبراهيم اخلرض ،إعداد البحوث والرسائل اجلامعية من الفكرة حتى اخلامتة ،جامعة   2

 . 221،ص2013األزهر،

االستب�ان
لغةً 

االستب�ان 
اصطالحاً 

االستب�ان
جرائ�اً إ
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 االستبيان اصطالحاً: 

تعمل جلمع بيانات أولية وميدانية حول   • مشكلة  يقصد باالستبيان تلك الوسيلة التي تُسْ

 . 3ما أو ظاهرة البحث العلمي 

ف  ويُ  • رِّ االستبيان بأنه: مفهوم يشري إىل األداة التي نحصل من خالهلا عىل    غود وهات عَ

أل من قبل املستجيب.  األجوبة باستخدام نموذج األسئلة ويُمْ

 كام يُعرف االستبيان، أيضا، بأنه: جتميع منهجي لألسئلة التي يتم إرساهلا اىل الناس.  •

نريد    روبنز فه  وعرَّ  • ما  تقيس  مفيدة  متغريات  لقياس  الباحثون  يستخدمها  أداة  بأنه: 

مثل   للمستجيبني  القاعدية  البيانات  ملعرفة  أو  األسئلة  عىل  لإلجابة  وتكون  معرفته، 

هبم،   اخلاصة  والسلوكيات  هبم،  اخلاصة  واملواقف  واملعتقدات،  العامة،  اخلصائص 

    4واملعارف اخلاصة هبم. 

 

 

 
 . 100،ص2004املعلمني ،الرياض ،، كلية 1مساعد بن عبد اهللا النوح ، مبادئ البحث الرتبوي ،ط 3
 6، ص2015، 3عايش صباح، اخلطوات املنهجية لتصميم االستبيان، جملة نقد وتنوير، العدد 4
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 التعريف االجرائي لالستبيان: 

من   واملعلومات  البيانات  جتميع  يف  الباحث  عليها  يعتمد  التي  الوسائل  أحد  هو 

مُّ جمموعةً من األسئلة أو   أفراد أو جمموعات كبرية احلجم عن طريق عمل استامرة تضُ

مع   أو  بمفردها  تستخدم  وقد  كيْفية،  أو  ية  كِمِّ معلوماتٍ  إىل  الوصول  بُغية  العبارات 

 غريها من أدوات البحث العلمي. 

لقد أبد كثري من العلامء التجريبيني يف أواخر القرن املايض عدم رضائهم عن كفاية الطرق  

يف دراسة السلوك البرشي؛ ولقد كان من بني الذين أعربوا عن عدم رضـاهم عـن كفايـة  

وأدركوا فشل هـذه الطريقـة، والطـرق    املالحظة االستنباطية يف دراسة السلوك البرشي،

املتعلقـة   األسئلة  من  كثري  عن  اإلجابة  يف  هلا  املشاهبة  االستبيان  لبناء  املنهجية  القواعد 

األمريكي   والفيلسوف  العـامل  هـو  والـشباب،  هول  "بالطفولـة   Hall " ستانيل 

Stanly.G  .وأتباعه 
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التقليدية يف دراسة كثري من        التجريبية  قِ والوسائل  الطرُ د هذا اإلدراك لفشل  وقد مهَّ

لدراسـة    أخـر ووسـائل  قٍ  طُرُ يف  للتفكري  اإلجتامعية  واحلياة  البرشي  السلوك  مظـاهر 

الـسلوك البرشي، وقد كان االستبيان من بني أدوات مجع البيانات التي أخذت يف االنتشار  

ك الوقت، وال تزال حتتل مركزاً بارزاً حتى الوقت احلارض بني أدوات مجع البيانات  منـذ ذلـ

وتذكر   اإلجتامعية.  األبحاث  جمال  يونج"يف  استخدام    :  Paulne Young"بولني  إن 

االستبيان قد زاد زيـادة ملحوظـة فـي الواليات املتحدة األمريكية يف خالل العرشين عاماً  

ة احلكومـة، واهليئات الصناعية، والتجارية، وذلك جلمع بيانات  املاضية، وخاصـة بواسـط

يف   أيضاً  االستبيان  استُخدم  كام  اهليئات،  هذه  لربامج  سليم  ختطيط  وضع  عىل  تساعد 

القابلة   اإلجتامعية  الظواهر  عن  البيانات  مجع  يف  مساعدة  كأداة  االجتامعية  البحوث 

 5للقياس. 

املُهتمـون        يستخدمها  العام بمقي وكام  الرأي  والتجارة،    اس  السياسة،  جماالت  يف 

والصناعة، والصحة، واإلسكان وغريها من جماالت احلياة اإلجتامعية واإلقتصادية، فإنَّه  

 
 . 208، ص1962مجال مصطفى زكي، أسس البحث االجتامعي، دار الفكر العريب، القاهرة ، 5
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عن   حقائق  عىل  للحصول  واسع  نطاق  علـى  الرتبويـة  بالبحوث  املشتغلون  يستخدمها 

ق باالجتاهات واآلراء.  الظروف، واألساليب القائمة بالفعل، وإجراء البحـوث التي تتعل

وقد يكون االستفتاء يف بعض الدراسات، أو جوانب معيَّنـة منها الوسيلة العملية الوحيدة  

الالزمة   البيانات  مجع  بقصد  بعنايـة  ومرتبة  خمتارة،  ملثريات  املستفتني  لتعريض  وامليرسة 

  6إلثبات صدق فرض أو رفضه.  

يستفاد باالستبيان إذا كان أفراد البحث منترشين فـي  من اخلصائص أنه من املمكن أن   .1

 ويصعب االتصال هبم شخصياً.   أماكن متفرقة 

مجـع املعلومـات    إذا قورن بغريه من أدوات  االستبيان قليل التكاليف واجلهد والوقت   .2

األخر. 

 
  نوفل نبيل حممد ترمجة النفس، وعلم الرتبية يف البحث مناهج(  1987( ب –فان دالني، ديوبولد  6

 . 453-3ص.بة االنجلو املرصيةمكت القاهرة، وزمالئه،
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العيِّنة فرصةً كافيةً لإلجابة عن األسئلة بدقة خاصة  .3 إذا كان    يعطي االستبيان ألفراد 

اإلجابات   تعبئة  يف  معاً  التشاور  املمكن  فمن  باألرسة،  متعلقاً  املطلوبة  البيانات  نوع 

 .اجلامعية

مناسـبة هلـم دون أن    ا يسمح االستبيان لألفراد كتابة البيانات يف األوقات التي يروهن   .4

 .يقيَّدوا بوقت معنيَّ يصل فيه الباحث جلمع البيانات

أكثر مما تتوفر لألدوات مجع البيانات األخر وذلـك   تتوفر لالستبيان ظروف التقنني .5

 نتيجة للتقنني يف األلفاظ وترتيب األسئلة وتسجيل االستجابات. 

 . حساسة أو حمرجة يُساعد االستبيان يف احلصول عىل بيانات   .6

البيانات   .7 نظراً ألن اإلجابة عـن أسـئلة    ال حيتاج االستبيان إىل عدد كبري من جامعي 

 االستبيان أو عباراته ال تتطلب إال املبحوث وحده دون الباحث.  

 أو عىل عيِّنات كبرية احلجم.  تطبيق االستبيان عىل نطاق واسع   يُمكن  .8

 توفر يف بعض البحوث األخر. ال ت يُعطى املبحوث نوعا من اخلصوصية    .9
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  :يف جمال دراسة الرأي العام 

اخلـدمات   وخمتلـف  االجتمـاعي،  النشاط  أوجه  يِيمِ  لتَقْ كأداة  االستبيان  يُستخدم 

االجتامعية، والصحية، والعلمية، والتوجيهية، والتدريبية التي تقدمها املؤسسات احلكومية  

املاضية،  واألهلية وخرباهتم  واملهنية،  النفسية  واجتاهاهتم  األفراد،  مشاكل  ودراسة   ،

وإدراكاهتم، وقِيمهم يف احلياة، وعقائدهم، ومشاعرهم، ودوافعهم، وأهدافهم وتطلعاهتم  

سلوكهم،   وراء  تكمن  التي  واألسباب  وسلوكهم،  للمـستقبل،  ططهـم  وخُ احليـاة،  يف 

الرأي العام

السياسة

عالم والرعايةإلا
واالقتصاد

م الرتبية وعل
النفس 

االجتماعي
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وآرائهـم، واقرتاحاهتم وغري ذلك من األمور التي قد    وترصفاهتم، وتفـسرياهتم للمواقـف،

 هتم الباحث االجتامعي. 

  :يف جمال السياسة 

ل فيه احلكومة املركز   يمكن استخدام االستبيان كأداة جلمع معلومات عن جمتمع تشغُ

الرئييس بني املؤسسات، وتنفصل فيه نقط القرارات عن املواطنني نتيجةً للبريوقراطية التي  

إعالم   عن  حقائق  مجع  يستهدف  إجراءً  ل  تُشكِّ العام  الرأي  بحوث  فإن  هلذا  منها؛  البد 

و ومشاعره؛  القضايا  اجلمهور  من  كثري  نحو  العام  بالرأي  اخلاصة  االستفتاءات  أن  نجد 

  واملواضيع السياسية تكثر يف الدول التي متارس الديموقراطية.  

كام تستخدم االستبيانات يف املجاالت األمنية املختلفة كجمـع بيانـات عـن املـدمنني،  

 أخر. أو املجرمني [السالم أو احلرب]، أو لقضايا سياسية وعسكرية 
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  :يف جمال االعالم والرعاية واملجال االقتصادي  

يُستخدم االستبيان يف املحطات وشبكات التلفزيون الرئيسية يف العامل لتقييم براجمها  

من   ممكن  عدد  أكرب  جذب  وبالتايل  أدائها،  حتسني  بغية  وذلك  اجلمهور،  قبل  من  وأدائها 

للمنتوجا  أكثر  تسويق  عليه  يرتتب  مما  التلفزيونية  املشاهدين،  الرعاية  تستخدم  التي  ت 

وشـركات   اخلاصة،  واملستشفيات  السياحية،  والرشكات  الفنادق،  وأيضاً  هلا.  وسيطاً 

نسبة   من  وتزيد  خدماهتا  تُقيِّم  لكي  االستفتاءات  تستخدم  وغريها  والبنـوك  الطيـران، 

 زبائنهـا. 

  :يف املجال الرتبوي والنفيس 

م االستبيانات املدار دِ تَخْ س، واملعاهد، واجلامعات، وكافة املؤسسات الرتبوية يف  تَسْ

املاجستري   بيانات رسائل  والنفسية، واالجتامعية خاصة يف مجع  الرتبوية،  البحوث  إجراء 

عيان   شاهدُ  الرتبويُّ  واحلقلُ  البكالوريوس،  مرحلة  يف  التخرج  مشاريع  أو  والدكتوراه، 

 عملية الرتبوية. لكثري من الدراسات التي جتري عىل كافة جوانب ال
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  :يف املجال االجتامعي 

واملدينة،   الريف  بني  الفروق  ومعرفة  احلالة،  دراسة  يف  االستبيانات  تُستخدم  حيث 

والتقاليد،   والعادات،  واملبادئ،  والقيم،  االجتاهات،  ومعرفة  البادية،  أحوال  ودراسة 

الطالق،   نسب  معرفة  وكذلك  املجتمع،  يف  السائدة  والفقر،  واألعراف  والزواج، 

ية لبعض القضايا االجتامعية.  حِ  7واالنحراف، وجنوح األحداث، والقيام بدراسات مَسْ

ورشوط أخر تراعى يف    الصيغة الشكلية لالستبيان هناك رشوط جيب مراعاهتا يف  

 حيث:  مضمون االستبيان، 

ه  وحتليل تساؤالته، وفروضـه، ومتـشي  ترمجة ألهداف البحث جيب أن يكون االستبيان   .1

 معها.

 
 . 23-21د, زياد اجلرجاوي، القواعد املنهجية لبناء االستبيان، مكتبة أبناء اجلراح، فلسطني ،ص 7
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يكون  .2 خمترصاً   أن  قصرياً  ألن    االستبيان  املـستجيبني؛  إلمهال  رضة  عُ يكون  ال  حتى 

)    25و    15التعب وامللل والسآمة يبدأ يدب إىل املبحوث يف الفرتة الواقعة بني الـ (  

 دقيقة من بدء عملية اإلجابة عىل االستبيان كام أشار خرباء القياس النفيس. 

ب املستجيبني عليه فـي موضـوعه،  يوضع االستبيان بالشكل   .3 غِّ وينفذ بالطريقة التي تُرَ

 وحمتوياته، وتشجيعهم، وتدفعهم إىل اإلجابة عليه. 

أن  .4 املستجيب   جيب  عقل  االستبيان  بإجابة   حيرتم  اليه  يوحي  وال  يوجهه،  فال  عليه، 

  معينة، كام جيب أن تكون األسئلة، أو العبارات غري غامضة، وغري مثبطة، وغري مضللة 

 للمستجيب. 

للمستجيب،  .5 اإلحراج  تتضمن  ال  بطريقة  فقراته  أو  االستبيان  أسئلة  تثري    توجه  وال 

فَه من عواقب إفضائه بام يكنه يف نفسه  ه يف أغراض البحث أو ختوُّ كُ  .تشكُّ

، أي جيـب  يكون االستبيان يف مستو قدرات، ومدارك، وتعليم، وثقافة املـستجيب  .6

 لومات االستبيان يف حدود فهم املستجيب. أن تكون مصطلحات، وأفكار، ومع
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تكون   .7 أن  جيب  ومناسبة  كام  منطقياً،  ومتسلسلة  مرتبة،  وعباراته  طوهلـا  أسئلته،  فـي 

وعدم وجود حشو فيها، كام جيب حتييدها، وعدم حتيزها، وعدم توجيهها ألية إجابة  

 معينـة، كام جيب أن تغطي مجيع البيانات املطلوبة. 

مثل ما رأيك يف رضب الطالب يف الصف وحرماهنم    واحدة يتضمن كل سؤال فكرة  .8

 من الذهاب إىل املعسكر الكشفي. 

الثبات  .9 أعيد   Reliability تتوفر يف االستبيان بقدر اإلمكان صفة  إذا  التي جتعله 

  .ثانيـة يأيت بنفس النتائج واملعلومات التي أتى هبا يف املرة األوىل

أي يقيس ما قصد الباحث منه أن   Validity جيب أن يكون االستبيان صادقاً  .10

ع االستبيان  .يقيسه، أو أن يسأل عن املعلومات، والبيانات التي يقصدها الباحث واضِ
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A.  :حسب طريقة التطبيق 

 االستبيان الربيدي:  .1

الذي   الدراسةهو  موضوع  األشخاص  إىل  بالربيد  إرساله  بتسجيل    يتم  ليقوموا 

تصل   أن  يمكن  الباحث.  إىل  ثانية  إعادته  ثم  ومن  هبم،  الواردة  األسئلة  علـى  إجاباهتم 

حسب طريقة التطبيق
االستبيان الربيدي

استبيان املواجهة

حسب الشكل او الصورة

االستبيان املباشر 

االستبيان غري املباشر 

االستبيان املقيد او املقفل

االستبيان املفتوح

راالستبيان اسم أو املصو

حسب درجة عمق االستبيان
استبيان احلقائق

استبيان العمق
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وهلا   وسهولة،  ومنترشة برسعة،  واسعة  مناطق  يف  الناس  من  كثيـراً  الربيدية  االستبيانات 

االجتاهات.  قياس  عند  أو    أمهية  الصحف  يف  ينرش  أو  بالربيد  يرسـل  الـذي  واالستبيان 

جالت جييب عليه املبحوثني بدون مساعدة الباحث، أو من ينوب عنه، لذا ال بد أن يكون  امل

 .واضحاً خالياً من كل غموض لنضمن سـالمة البيانـات التـي نحصل عليها من املبحوثني

   استبيان املواجهة:  .2

بدون  يوزع هذا االستبيان باليد عىل األفراد عيِّنة الدراسة ليجيبوا عليه ويعيدوه ثانية  

مساعدة من أحد؛ ألن األفراد املقصودين بالبحث كلهم أو بعضهم جمتمعون يف مكان معنيَّ  

لغرض من األغراض كدراسة، أو العمل، أو حضور ندوة ... إلخ، وقد يكونوا طالباً أو  

مدرسني يف املدارس أو عامالً يف مصانع، أو مساجني يف سجون أي جمموعات برشية، ففي  

اختصاراً للوقت واقتصاداً يف التكاليف.   يوزع االستبيان باليد ينبغي أن   مثل هذه احلاالت

ويستطيع أن يرشح عن البحث ومغزاه، وأن    يقوم الباحث شخصياً بتقديم االستبيان، وهنا  

يوضح بعض النقاط، وجييب عن األسئلة التي تثار، ويثري دوافع املستجيبني عن األسئلة  

أقل من االستجابات اجلزئية وحاالت رفض اإلجابة،    بعناية وصدق، كام حيصل عىل عدد
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إال أن إحضار جمموعة من املفحوصني لإلجابة معاً عن االستبيان قد تكون متعذرة، كام أن  

 مقابلة األعضاء فردياً قد تكون باهظة التكاليف وتستنفذ الوقت. 

B.  :حسب الشكل أو الصورة 

 االستبيان املبارش:  .1

 هتدف إلـى احلـصول علـى حقـائق واضحة ورصحية.   وهو الذي يتكون من أسئلة     

 مثال: السؤال املبارش عن السن، احلالة الزوجية، املستو التعليمي، املهنة ... 

 االستبيان غري املبارش:  .2

 وهو الذي يتكون من أسئلة يمكن من خالل إجابتها اسـتنتاج البيانات املطلوبة.     

 تكيُّف االجتامعي للفرد يوجه أسـئلة مثل:  مثال: إذا أراد الباحث معرفة درجة ال 

 هل لديك أصدقاء؟   •

 هل يمكنك كسب أصدقائك بسهولة؟   •
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 هل يضايقك االنفراد يف حياتك؟ ...الخ،   •

البيانات   استنتاج  للباحث:  يمكن  املبارشة  غري  األسئلة  هذه  عىل  اإلجابة  خالل  ومن 

 .املطلوبة

 االستبيان املغلق:  .3

د الباحث فـي اسـتامرته إجابـات مفتوحـة، وعلـى    دِّ يف هذا النوع من االستبيانات ال حيُ

املستجيب أن خيتار ما يراه مناسباً، أو حيدد ما ينطبق عليه منها. واالستبيان يتكـون عادة من  

املستجيب أن خيتـار مـن بـني إجابا  الثابتة، وعىل  العبارات  أو  دة من األسئلة  عَ مُ ت  قائمة 

 ممكنة حمددة ويعطي إجابته عليه.  

، أو يضع عالمة، أو دائرة،    "غيـر موافق"أو    "موافـق"، أو    "ال"و    "نعـم"فيكتب مثالً:  

أو خطاً حتت بند، أو أكثر من قائمة من اإلجابات، أو يرتب جمموعة من العبارات وفقاً  

ني يف املعنى، أو يكتب عبارة  ألمهيتها، أو يزاوج ويوائم بني عبارتني مرتادفتني، أو متشاهبت 

خمترصة يف مسافات بيضاء، أو سطور خالية، أو غري ذلك من الصور التي يمكن أن تأخذها  

 إجابات االستبيان املغلق. 
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 ومن األمثلة التي توضح هذا النـوع من االستبيانات: 

 ال     نعـم  هل متتلك جهازاً لإلذاعة املرئية؟  

 غري موافق  –متثيليات اإلذاعة املرئية ؟         أوافق  هل توافق عىل اشرتاك الفتاه يف 

   االستبيان املفتوح:  .4

املستجيب   ويطلب من  االختيارات،  من  نوع  أي  يعقبها  املفتوح ال  االستبيان  أسئلة 

املفتوحة   أو عدد األسطر لإلجابة عىل األسئلة  تسجيل اإلجابات برمتها، وتُرتك مساحة 

ولذلك تتمثل    ل االستجابات التي يمكن التوصل اليه. تساعده علـى حتديد طول أو اكتام

(امليزة الرئيسة للسؤال املفتوح) يف احلرية التي يتيحها هذا النوع من الـسؤال أمام املستجيب  

فيرتك أفكاره تنساب يف حرية متكننا من التعرف عىل أفكاره، كام يعرب عنها بلغته اخلاصة  

 .ية التسجيل باعتبارهـا أساسـاً للفـروض اجلديدةوبطريقة تلقائية، وتستحق هذه التلقائ
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 نموذج لالستبيان املفتوح 

 :أخي الكريم

بني يديك استبيانا مفتوحَ النهاية، يَرغب الباحث من خالل إجابتك عىل أسئلته   

مـد فاعليـة مـواد اإلعداد الرتبوي يف املوقف املهني للمعلمني واملعلامت قبل    "معرفة  

ل وجهة نظرك بأمانة وموضوعية، علام بأن "اجلامعةالتخرج من  ، فاملطلوب منك أن تُسجِّ

التأهيل   برنامج  لتطوير  إال  تستخدم  الرسية وال  تقدمه من معلومات ستكون يف غاية  ما 

 الرتبوي لزمالئك الدارسني يف املستقبل. 

فادة من  كام أرجو منك عدمَ ترك أي سؤال دون اإلجابة عليه؛ ألن ذلك يعني عدم االست 

  .ورقة اإلجابة بكاملها، وشكراً 

 

 / الباحث

   :التخصص   اجلامعة:   

 اجلنس:   

 :السن  احلالة االجتامعية :          :املدرسة التي تطبق فيها 
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ما أهم املعلومات غري املتوفرة يف مواد التأهيل الرتبوي والتي تر أنه من  -  1س 

 ميدان الرتبية العملية؟الرضوري وجودها فـي الربنامج للطلبة يف 

1 - 

2- 

3- 

العلمية  -  2س  املادة  إيصال  يف  الرتبوي  التأهيل  مواد  نجاح   ملد ك  تقييمُ ما 

 للطالب؟

1 - 

2- 

3- 

   االستبيان املجسم أو املصور:  .5

بدالً من العبارات املكتوبة ليختاروا من    رسوماً أو صوراً وهو الذي يُقدم للمستجيبني  

أداة مناسبة جلمع   االستبيانات  النوع من  إليها. ويعترب هذا  يميلون  التي  بينهـا اإلجابات 
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البيانات مـن األطفال ومن الراشدين حمدودي القدرة عىل القراءة بوجه خاص. وغالباً ما  

لِّل من مقاومة املفحوصني  جتذب الـصورة انتباه املفحوصني أكثر من الكلامت املكت قَ وبة، وتُ

بسهولة   ختضع  ال  مواقفاً  أحياناً  تصور  أهنا  كام  باألسئلة،  اهتاممهم  وتثري  لالستجابة، 

مجع   أو  اجتاهات  كشف  املمكن  من  جتعل  وأحياناً  واضحاً،  تـصويراً  اللفظي  للوصف 

 معلومات ال يمكن احلصول عليهـا بطرق أخر . 

C.  :حسب درجة عمق االستبيان 

 تبيان احلقائق: اس  .1

الذي   إىل احلصول عىل حقائق ظاهرة هو  أسئلة تسعى  املتعلقة    يتكون من  كاحلقائق 

أفراد   وعدد  الزوجية،  واحلالة  واجلنسية،  والدخل،  والدين،  التعليم،   ومستو بالسن، 

املستجيب،   يعرفهم  ممن  باآلخرين  املتعلقة  احلقائق  وكذلك  الخ،   ... واملهنة  األرسة، 

احلقـائ يف  وكذلك  يفرتض  التي  والسياسات  الظروف  وخمتلف  باحلوادث  املتعلقة  ق 

 .املستجيب أن يعرف شـيئاً عنها 
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 استبيان العمق:  .2

السلوك       ومظـاهر  املجـردة  احلقـائق  عن  البحث  تتجاوز  أسئلة  من  يتكون  الذي  هو 

طريـق   عـن  عنها  الكشف  يصعب  التي  العميقة  االنفعاالت  عن  البحث  إىل  اخلارجية 

الرصيح السلوك  وراء  تكمن  التي  الدوافع  عن  البحث  وإىل  املبارشة،  ووراء    ، األسئلة 

 االجتاهات، وامليول، والقرارات الرصحية. 



 ضوابط أسئلة االستبيان وفقراته :  اِّـبحث الثاني  

 قبل البدء بصياغة االستبيان  .1

 وضع استامرة االستبيان بصورته األولية  .2

 اسرتاتيجيات حتديد شكل األسئلة وشكل اإلجابات  .3

 ة أو الفقرات اعتبارات صياغة مالئمة لألسئل  .4

 فن صوغ األسئلة واالستجابة لالستبيان  .5

 طباعة االستبيان وإخراجه  .6

 تطبيق االستبيان وأساليب تقديمه  .7

 طرق حماكمة االستبيان  .8

 زيادة نسبة العائد من االستبيانات  .9

 اخلطوات اإلجرائية التطبيقية املتبعة عند بناء االستبيان    .10
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 ضوابط أسئلة االستبيان وفقراته 

اِّـرحلة األوُّـ: قبل البدء بصياغة االستبيان 

 

 

 حتديد إطار البحث:  .1

البحث       لنفسه حول    : إطار  الباحث  يوجهها  التي  العبارات  أو  هو سلسلة من األسئلة 

وجود هذا اإلطار قبل تصميم االستبيان حيـث ينقـسم املوضوع،  موضوع البحث؛ ويتعني  

وكل   فرعيـة،  ومشكالت  وظواهر،  موضوعات،  إىل  املدروسة  املشكلة  أو  الظاهرة،  أو 

 مشكلة فرعية إىل عدة نقاط. 

تحدید إطار -1
ال�حث

تصم�م الجداول-2
الخ�ال�ة

ات األسئلة أو الع�ار -3
أو الفقرات التي 
�شملها االستب�ان



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

88 

 

بني   الفراغ  وقت  (قـضاء  مثال  البحث  إطار  عن  االستبيان  موضوع  كان  إذا  مثال: 

 حث إىل مشكالت فرعية تشمل: العامل) فإن علينا أن نقسم الب 

 صفات العامـل األساسية.  )1

وطـول    )2 العمل،  يف  الفراغ  وقت  وخدمات،  األرسة،  وبناء  والتقاليد،  العادات 

 وقـت الفراغ، ومواعيده، وكيفية قضاء وقت الفراغ، واملستو التعليمي... الخ. 

وبذلك   )3 جزئية،   أخر نقاط  إىل  املوضوعات  هذه  من  موضوع  كـل  يتفـرع  ثم 

أن  ي أن ذلك من شأنه  بالبحث، كام  املتصلة  املسائل  الباحث معاجلة مجيـع  ضمن 

 جينب الباحث التعرض ملوضوعات ليست بذات أمهية. 

[الرتاث]        النحو عىل اسـتعراض وتلخـيص كـل  البحث عىل هذا  ويُعتمد حتديد إطار 

لعلميـة، أو األبحاث  العلمي املتصل باملشكلة املدروسة سواء يف املراجع، أو الـدوريات ا

 السابقة، أو النرشات الرسمية التي تصدر عن بعض اهليئات أو اجلمعيات... إلخ. 

   تصميم اجلداول اخليالية:  .2
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الالزمة        العبارات  أو  األسئلة  لصياغة  الباحث  مساعدة  يف  كافياً  البحث  إطار  يُعد  ال 

يتصور النتـائج الفعليـة  لالستامرة، إذ ال بد للباحث أن حيرص كل املعلومات املطلوبة، وأن  

؛ وهذه الطريقة الدقيقة  املتوقـع احلصول عليها يف شكل جداول صامء قبل البدء بالبحث 

لـى أسئلة أو فقرات ذات الداللة، وإىل حتديد االرتباطات بني املتغريات عىل نحو  توصـله إ

نـه مـن وضع خطة التحليل اإلحصائي الالزمة.   يمكِّ

   األسئلة أو العبارات أو الفقرات التي يشملها االستبيان:  .3

دد الباحث األسئلة أو العبارات التي سوف يتضمنها االستبيان لكي        أن  جيب عليه    حيُ

حيـرص البيانات التي حيتاجها هل هي من النوع الذي يتصل باحلقائق، أم مضموهنا كالتايل:  

 املعتقدات واالجتاهات، أم هتدف إىل التعرف عىل أنامط السلوك والعالقات املتبادلة. 
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 وضع استمارة االستبيان بصورته األولية:   الثانية: اِّـرحلة  

 

 

 

a.  :النموذج التصوري   

يف       الباحث  البيانـات يساعد  نوع  الكمية املطلوبة    حتديد  وطبيعتها  عمقها  ،  ودرجة 

البيانـات املطلوبة يف شكل بنود ، ويفضل هنـا  والكيفية، وتقنيتها  يرتبط   Items حتديـد 

حيلل كلَّ  منها ببيان معني، أو بمتغري من متغريات البحـث، ثـم حياول الباحث بعد ذلك أن  

ثم يتناول كل عنـرص بسؤال، أو عبارة، أو أكثر حسب    بند إىل عنارص أساسية جوهرية، 

 مقتضيات العنرص من عدد األسئلة. 
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طيها األسئلة، أو العبارات، أو  التي تغ  أن البنـود بمثابة املجاالت األساسية وهـذا يعنـي     

برضورة حترك الباحث من الداخل إىل اخلارج، أو    (جـود وهات) تعاجلها. وينصح العامل  

مركز الدائرة إىل املحيط، بمعنـى الرتكيز عىل املضامني املنطقية ملشكلة البحث، ثم يوسع  

لـم بأبعـاد املشكلة واجلوانب املر   .تبطة هبا بطريقة غري مبارشةمن الدائرة شيئاً فشيئاً حتـى يُ

b.   :النزول يف ميدان البحث 

ذلك أن نزول الباحث إىل   إجراء بعض املقابالت والتحليالت االستطالعية، من خالل      

ميدان البحث يكشف له الكثري ويضيف له الكثري من املعلومات التي قد ال جيدها يف مكان  

 .ض العبارات، أو األسئلة يف االستبيانآخـر، ممـا يساعده يف إضافة بنود، أو زيادة بع

c.  :األكثر تقنيا التحرك باألسئلة نحو املستو   

وتعديل األسئلة  ، أو العبارات من بعـض العينات الصغرية،  واختبار هذه األسئلة       

وتنقيحها  العبارات  يف    أو  يُمكن  حتى  للبحث،  النظريـة  املتطلبـات  مـع  يتالءم  بام 

 .ضوئها مجع البيانات اإلمربيقية (التجريبية) ذات الداللة
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 اِّـرحلة الثالثة: اساتيجيات تحديد شكل األسئلة وشكل اإلجابات: 

ن  تقتيض هذه النقطة أن يتخذ الباحث القرارات التي متثل اسرتاتيجية عامة لالستبيان، وم   

 : القرارات أن جييب عىل األسئلة االتية بني هذه  

 هل من األصوب أن تكون أسئلة االستبيان مقننة أو أقل تقنيناً؟ -  1س

هل من األصلح استخدام األسئلة املبارشة، أو األسئلة اإلسقاطية التي تعني  -  2س

يضفيه  أو منبهاً للمبحوث للكشف عن إدراكه للمثري، أو املعنى الذي    (تقديام مثرياً 

 عليه). 

 هل من األصح االعتامد عىل منطق املقابلة البؤرية؟  - 3س

املبكرة لالستبيان ومن خالل حتليل       املراحل  يتم يف  ما  القرارات غالباً  النوع من  وهذا 

 النتائج املبدئية للعمليـات االسـتطالعية التي تتم يف اخلطوة الثانية.

 القـرارات التكتيكيـة اخلاصة:   وعىل الباحث بعد ذلك أن يتخذ سلسلة من   

A.  شكل األسئلة أو العبارات   بتحديد : 
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o   وهل هي مفتوحة أو مغلقة؟ 

o   وهل حتـدد للمبحوث اإلجابة يف اجتاه معني أو بطريقة معينة، أم ترتك له احلرية

 دون قرس أو ضـغط؟  

o   وهل هي أسئلة مفردة أو متجمعة؟ 

o وهل هي مبارشة أو غرية مبارشة؟ 

B.  بتحديد شكل اإلجابات : 

o  ال)؟  – هل من املفيد أن تكون اإلجابة (نعم 

o  ملا مل تكون متعددة االختيار؟ 

o    وهل تكون متدرجة، أو يف شكل إجابات قصرية حمددة يف كلمة أو كلمتني أو

 تكون اإلجابـة حرة، وهذا يعني حتديد شكل بدائل اإلجابة عىل األسئلة. 

املستو     -إن اإلجابة عن هذه التساؤالت تتعلق بالعديد من العوامل منها: عمر املبحوث   

 اهلدف من البحث.  - العلمي املبحوث
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إال عند االنتهاء من    القرارات التكتيكية جيب أال تكون هنائية، من اإلشارة اىل أن    والبد 

 الصور النهائية لالستبيان، ذلك ألن هذه القرارات تتأثر يف جانب منهـا بخطـط الرتميز

plans coding   وصـياغتها و اخلاصـة،  األسـئلة  يعني  بمضمونه  آخر  جانب  يف 

 8وترتيبها. 

 اعتبارات صياغة مالئمة لألسئلة أو الفقرات:   الرابعة: اِّـرحلة  . 4 

 لكي تكون الصياغة ممكنـة ومعقولة جيب اتباع االعتبارات التالية: 

 اللغة:   – أ  

أن       السؤال  صوغ  املستجيب يقتيض   مستو من  قريبة  بلغة  العامة)    يكون  (لغة  من 

إن أما  فهمها.  عليهم  السهل  وعبارات من  كلامت،  (املثقفني)    يستخدم  اخلاصة  من  كان 

كِن  استخدام لغة فصحى، وكلامت فنية.  فيُمْ

 
) الباحث االجتامعي حماولة نحو رؤية نقدية، املعارف املرصية،  1979عبد املعطي، عبد الباسط ( 8

 .341ص
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جيداً.       فهامً  أيضاً  املستجيب  وفهـم  جيداً،  فهام  االستبيان  موضوع  فهم  هذا  ويقتيض 

وكقاعدة أساسية: عىل الباحث أن ينتقي الكلامت التي هلـا نفـس املعنى لد كل مستجيب  

 . معنـى تقنـني االستامرة العلمـي، وهـذا  حسب مستواه الثقايف، واللغوي و

  جيب حتايش األسئلة والعبارات الغامضة واملحتملة وحتى تكتمل عنارص لغة االستبيان،     

ألكثر من معنى، إال إذا تعمد الباحث ذلك، كام جيـب عليه حتايش األسئلة الطويلة، أو التي  

 ا أكثر من سؤال أو عبارة. يصعب عىل املستجيب متابعتها، أو التي حتمـل فـي طياهت

 مستو املعرفة واملعلومات:    - ب 

عىل الباحث أال يفرتض أن املستجيب ليس لديه معلومات عنها؛ ألنه غالبا ما يتظاهر     

باملعرفة أكثر من اعرتافه بأنه ال يعـرف، ويمكـن للباحـث أن يكشف عن مثل هذا التظاهر  

اإلجابـات باستخدام   لغربلـة  هذه   . Questions slave أسئلة  عىل  األمثلة  ومـن 

 عن كذا أو تقرأ عن كذا؟ ...الخ)  األسئلة (هل أحيانا تسمع
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 التحديد والتخصيص يف األسـئلة:  - ج  

إال إذا رغب الباحث يف معرفة طريقة    ويقصد به ربط األسئلة بوقائع وحوادث حمددة      

املستجيب (كم مرة ذهبت إىل   للسؤال. ومن األمثلـة علـى ذلـك سـؤال  املستجيب  فهم 

السينام يف الشهر املايض؟) بدالً من سؤاله (هل تذهب إلـى السينام غالباً؟) أو سؤاله (ما  

نالحظ أن السؤال األول    هنا  هي املجالت التي تقرأها؟) بدالً من سؤاله (كم جملة تقرأ؟)،

الثاين؛ وهذا التحديد يساعد علـى جتنب الذاكرة بمساعدة  من كل مثال أكثر حتديدا من 

 .املبحوث عىل اإلجابة األكثر حتديداً 

 حتديد شكل متغريات اإلجابة عىل السؤال:  - د 

إما   يتم ذلك  أن  املمكنة ويمكن  البـدائل واملتغريات    غري. أو بعدم ذكر أي مت ،  بـذكر كـل 

ه   جّ وَ يُ ال  فمثالً  له،  إحياء  ذلك  يف  ألن  واحـداً؛  متغرياً  السؤال  حيوي  أال  جيب  وهنا 

للمستجيب سؤاالً نصه: (هل تعتقد أنه مـن واجـب الـزوج إطعام الطفل عندما يكون يف  

املنزل؟ أم أن هذا من صميم عمل الزوجة؟) أو أن يكون نص السؤال: (من املسئول عن  

ا يكون الزوج يف املنزل؟)، ويالحـظ هنـا أن السؤال األول قد يكون  إطعام الطفل عندم
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موجها، أما الثاين ففيه احتامالن، أما الثالـث فلـيس فيـه أي متغيـر، والسؤاالن األخريان  

 أكثر دقة لتجنبهام اإلحياء بإجابة معينة. 

   محاية املستجيب من التهويل من ذاته أو هتوينها:   – هـ 

قد يستنكره ملربرات تتعلق    كتوجيه السؤال عـن أحاسـيس املستجيب نحو فعلٍ معني       

ه سؤاال   يُوجّ أال  جيب  فيه، فمثال  الفعيل  الواقع  عن  النظر  بغض  لنفسه  املستجيب  بتقييم 

ملستجيب نصه: (كم مرة يف األسبوع تتـركني زوجك بعد غذائه بعد عودته من عمله يف  

مة؟) أو أن يوجه سؤاال إىل املستجيب نصه: (هل توافق عىل  تكونني فيه نائ  الذيالوقت  

 وجود الرشوة؟) أو [الرشوة أمر حمبب عندما يكـون املرتيش فقرياً]. 

 مربرات استخدام نوع معني من األسئلة يف موضوع معني: - و  

ونظراً ألن املـستجيب قـد يكون واعياً أو غري واع، أو قد يقاوم، أو قد ال تكون لديه       

 القدرة عىل التعبيـر عـن بعـض اجتاهاته وأفعاله: 

A.   توجه له أسئلة غري مبارشة ملنع املقاومـة أو املعارضـة فـي اإلجابة، يمكن أن 

B.    تساعده يف التعبري عن ذاته.    توجه له أسئلة إسقاطيه كام يمكن أن 
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C.   مماألسئلة املفتوحة واملغلقة ومـن مبـررات استخدام كن من  ، لالختيار بني أكرب مد

تكون   ولذلك  بعينها،  بـدائل  بـني  من  إجابته  حتدد  املغلفة  األسئلة  فإن  اإلجابات، 

للباحـث  تعطي  أهنا  التحليل، كام  تكلفة يف  أيرس، وأقل  املغلفة    – مبارشة   – األسئلة 

إىل   املغلقة من مميزات ال يلغي احلاجـة  التي حيتاجها. غري أن ما يف األسئلة  البيانات 

األسئلة املفتوحة التي ترتك للمستجيب حرية التعبري؛ ألن هذه األسـئلة أكثـر مالءمـة  

كـم   إىل  حاجة  يف  فيها  الباحث  يكون  التي  االستطالعية  والبحوث    – للدراسات 

البيان – ضـروري من  من  أكرب  النوعني  هذين  أن  االعتبار  يف  نضع  أن  وجيب  ات. 

كام يمكن استخدام كل منهام عىل حدة، إذا اقتضت ظروف   األسئلة يمكن استخدامها،

 البحث هذا، أو ذاك، و يمكـن أن يتم الربط بينهام بأن يسبق واحد منهام األخر. 

 :ز. ترتيب األسئلة وتسلسلها   

أسئل      ترتيب  يف  عامة  قاعدة  السهلة  ثمة  باألسئلة  البدء  إىل رضورة  تذهب  االستبيان  ة 

البسيطة التي قد جيد املستجيب راحته يف اإلجابة عليها، وهلذا ينـصح البعض، ومن بينهم  

يف األسئلة بمعنى   Funneling يسمى باملدخل القمعي بأن البدء بام    (ميتلدا راييل) العامل  
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ممـا يساعد عىل السهل إىل األقل سـهولة،  التدرج يف األسئلة من العام إىل اخلاص، ومن  

ويتضمن هذا   إقامة إطار تدرجيي يساعد املستجيب عىل اإلجابة، وهييئـه لالسـتبيان ككـل. 

أيضاً،   واحلساسة املدخل  اخلاصة  األسئلة  أسئلة    وضع  ترتيب  من  متأخرة  مواضع  يف 

 االستبيان. 

 إرشادات للباحث يف صـوغ األسئلة: - ح  

  ينطبق عىل مجيع أفراد العيِّنة.   و العبارة أو السؤال حمت التأكد من أن  .1

 متثل إجابة وافية حتقق الغرض منها. صوغ الفقرات، أو األسئلة  التأكد من أن    .2

السؤال   .3 الفقرة  مفتاح  تشكل  التي  الكلمة  الكتابـة  إبراز  أو  ما كوضع خـط  بطريقة   ،

 بخـط عريض حتتها. 

 أو العدد غري املناسب من البدائل.  جتنب البدائل غري املناسبة،   .4

 .أي وجود أكثر من فكرة  جتنب ازدواجية املعنى للفقرة، أو األسئلة   .5

 .استخدام الكلامت واملصطلحات التي يسهل تفسريها   .6

  مثل: (عىل األغلب أحياناً).   جتنب الكلامت املرنة املعنى  .7
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(السالب املركب) وإبرازه للمستجيب بطريقة ما إذا كان ال بد    االنتباه إىل نفي النفي   .8

  9منه. 

 واالستجابة لالستبيان   ، فن صوغ األسئلة اِّـرحلة الخامسة:  . 5

 

 
،  1991سلامن، عودة، ومكاوي، فتحي، أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية،  9

 .152ص
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وظيفة يقدم        معلومـات    السؤال  املبحوث   لد أن  متوقعني  حمدد،  اتصال  إقامة  هي: 

عليه   التعرف  ونود  حوله،  الدراسة  تدور  الذي  املوضوع   لد نوعية  اجتاهات  أو  معينـة 

بدقة، علامً بأن األفضل التوصل إىل هذه املعلومات بدون أن نطرح عليه أي سـؤال، وبـدون  

طرحها حيتمل أن تؤدي إىل سوء فهم لـد  أن جييـب املبحوث؛ وذلك ألن األسئلة التي ن

املبحوث، وإىل غموض العبارة التي جييب بواسطتها، أو اخلطأ يف تسجيل هذه اإلجابات،  

هذا   خالل  من  إليها  نصل  أن  يمكن  التي  النهائية  النتيجة  عىل  األمور  هذه  كـل  وتـؤثر 

 السؤال. 

، بمعنى  هنا تتطلب انتقاء واختيار مشكلة التعبري عن السؤال تُعد مشكلة، أل والواقع أن        

أننا ننتقى عيِّنة من عامل املعاين الذي يعالج به ذهن املبحوث. وهلذا ينبغي أن تكون أسئلتنا  

متوافقة مع عملية املعاينة هذه، وال تكون معنية بجانب واحد فقط، وإنام تُسهل عىل املجيب  

أن يكون مضموهنا صحيحاً، وأن    التعبري عـن استجابته كاملة، وهذا يعني وقبل كل يشء
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تَابُعها، وفئات االستجابة املبحوث إىل اإلجابة   تكون كلامهتا مناسبة، وأن يساعد سياقها، وتَ

  10بدون حتيز. 

a(  أمور ينبغي مراعاهتا عند وضع فقرات أو أسئلة االستبيان: 

تتناغم مـع متغيـر،  كل فقرة، أو سؤال، أو عبارة، أو عنرص، أو بند يف االستبيان ينبغي أن       

تكـون   الدراسة، وأن  أو جزء من فرضيات  الدراسة،  أسئلة  أو  أو فرضية،  متغريات،  أو 

 مجيـع العنارص هلا عالقة بالبحث ومشكلته. 

يتوقع من الباحث أن يقسم موضوع االستبانة إىل عنارص رئيسية، وحياول أن يسأل      

 نفسه عدة أسئلة منها:  

 االستبيان مرتبطة بموضوع البحث أو هي ترمجة ألهدافه؟هل أسئلة  )1

 
جيات، جامعة  (تصميم البحث االجتامعي، األسس واالسرتاتي 1986جلبي، عيل عبد الرازق، ( 10

 .278، صاإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية
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من   )2 جمموعة  حتته  يندرج  فرضياهتا  من  فرضية  أو  الدراسة  أسئلة  من  سؤال  كل  هل 

 األسـئلة

 الفرعية أو العبارات؟ 

 هل كل سؤال يضيف إجابة جديدة ال توفرها األسئلة األخر؟ )3

 هل السؤال واضح املعنى واملفهوم؟  )4

د بالنسبة ألهداف الدراسة؟ هل السؤال   )5 ط وحمدَّ  مبسَّ

 هل يمكن تقسيم السؤال لعدة أسئلة أخر؟  )6

 هل السؤال يشمل البيانات املطلوبة منه؟  )7

 هل السؤال يف مستو فهم املبحوث؟  )8

 هل السؤال واضح املعنى للمبحوث؟  )9

 هل السؤال يعطي إجابة ثابتة وعميقة ومناسبة للموقف؟  )10

سئلة، أو العبارات عىل الباحث أن يضع نـصب عينيـه مراعـاة  عند اختيار الفقرات، أو األ     

 األمور التالية: 
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 موضوع البحث؛  -ا

 طبيعة املبحوثني؛  - ب

 منهج الدراسة هل هو وصفي، أم تارخيي، أم جتريبي، أم استقرائي؛  -ج

 أخذ آراء املختصني من أصحاب اخلربات السابقة يف صياغة األسئلة؛  -د

بيانات السابقة التي كان قد وضعها باحثون آخرون سواء كانت يف  اإلطالع عىل االست  -ه

 حقل دراسة الباحث أم يف مواضيع أخر مشاهبة. 

b(  قواعد صوغ األسئلة أو الفقرات لالستبيان: 

 هل يتصل باحلقائق، أم بغريها، أم بمضموهنا.  حتديد نوع األسئلة  .1

 هل هو للتعرف عىل أنامط السلوك والعالقات املتبادلة.   اهلدف من االستبيان، معرفة    .2

 وال يوجد عدد حمدد للفقرات.   الفقرات منسجمة مع طبيعة املوضوع، جيب أن تكون    .3
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مفتوحة    .4 أو  مقيدة،  أو  املجسمة،  غري  أو  املجسمة،  األسئلة  لوضع  الباحث  يلجأ 

يرغب مجع البيانـات  لالستبيان وفقاً لطبيعة املشكلة، أو الظاهرة، أو املوضوع الذي  

 عنـه، أو وفقـاً لطبيعة أفراد العينة. 

أن   .5 الثبات جيب  تعطي    يتحقق  تطبيقها  أعيد  إذا  بحيث  الفقرات  أو  األسئلة  ملجموع 

 نتائج مشاهبة لنفس النتائج. 

: جيب أن يتوفر يف أسئلة االستبيان الصدق هو أن تقيس األسئلة ما وضـعت  الصدق .6

 من أجله. 

ي عن صدق امل  .7  ، وذلك بوضع أسئلة (استكشافية) هلذا الغرض. بحوث التحرٍّ

 ، أو فقرات، أو عبارات االستبيان. الباحث دقيقاً يف وضع األسئلة جيب أن يكون    .8

وال حتتاج إىل إجابة طويلة إذا كان االسـتبيان    األسئلة قصرية يف حمتوياهتا، أن تكون    .9

 من نوع مفتوح النهاية. 

أن   .10 أبعاد جيب  إىل  األسئلة  تكـون  ب  تقسم  وأال  انفراد،  عىل  بعد  كل  يقيس  حيث 

 األسـئلة طويلة. 
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رضورة عدم انتهاء الصفحة بجزء من السؤال ثم يكمل جزئه اآلخـر فـي الـصفحة    .11

 التالية. 

تشمل    .12 مـن    األسئلة عىل وقائع شخصية حمرجة، أالَّ  يكون  باآلداب، وأال  أو خملة 

 ضمنها ما يثري انفعال املستجيب أو استفزازه. 

 ولكل إجابة. ع رقم لكل سؤال يوض  .13

 املبحوث وانتباهه، وال ختلو من عنرص التشويق.  أن تثري األسئلة اهتاممات    .14

 وأن حيمل كل سؤال فكرة واحدة. األسئلة سهلة التبويب أن تكون   .15

دون الرجوع إىل املبحوث نفسه البدهيية التـي ال    االبتعاد عن األسئلة املجاب عليها  .16

(هل أنت عامل، وهل أنت طالب)، واألسئلة التي ال حتتاج  حتتاج إىل إجابة، مثل:  

سو إجابـة واحدة، أو العبارات الدالة عىل نفسها دون إجابة، مثل: [يعد تعليم املرأة  

 سالحها]. 

أسلوب   .17 إىل  اللجوء  البولييس عدم  يف  التحقيق  االستعالء  روح  عن  واالبتعاد   ،

 األسئلة، أو العبارات. 
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 . "تقنني االستبيان "ت عىل مستو املبحوث وقدرته اللغوية،  كتابة األسئلة أو الفقرا .18

 تقسم األسئلة أو العبارات إىل جمموعة متجانسة وفقاً ملتغريات أو فروض البحث.   .19

c(  اعتبارات البد من اتباعها يف مضمون تصميم االستبيان: 

 جتنب ازدواجية املعنى للعبارة أو السؤال.  .1

السؤال ينطبق عىل أغلب أفراد العيِّنة ومنسجمة مـع  التأكد من أن حمتو العبارة أو   .2

 واقع موضوع البحث. 

 تصاغ الفقرة، أو العبارة، أو السؤال بحيث تعطي إجابة كاملة.  .3

معان    .4 هلا  التي  الكلامت  واختيار  ما،  بطريقة  الفقرة  مفتاح  تشكل  التي  الكلمة  إبراز 

 دقيقة. 

 ب من البدائل. جتنب البدائل غري املناسبة أو العدد غري املناس  .5

أو   .6 الكلمـات  وجتنـب  تفسريها،  يسهل  التي  واملصطلحات  الكلامت  استخدام 

 العبـارات املعقدة غري املستساغة. 

 جتنب الكلامت املرنة املعنى، مثل (عىل األغلب، أحياناً).  .7
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عدم صوغ األسئلة بالنفي؛ ألهنا تفهم عىل النقيض، واالنتباه إىل نفـي النفـي وإبـرازه   .8

 ب بطريقة ما إذا كان البد منه. للمستجي

 جتنب وضع األسئلة أو العبارات غري اجلوهرية.  .9

جتنب األسئلة أو العبارات غري املقبولة، واحرتام مشاعر املبحوثني، وجتنب األسـئلة   .10

 التي تعد تدخالً يف األمور الشخصية للمبحوث. 

 االدعاء. جتنب األسئلة أو العبارات التي تدفع املجيب إىل الكذب و .11

تكون   .12 وأن  للمبحوث،  معلومات   مستو ومراعاة  العامة،  األسئلة  طرح  عدم 

 األسـئلة أو العبارات مصاغة بلغة احلياة اليومية. 

 التأكد من صلة السؤال، أو الفقرة، أو العبارة بموضوع الدراسة.  .13

 أال تكون األسئلة قابلة للتأويل. .14

أو   .15 البند،  أو  العبارة،  تضيف  أن  األسئلة  البد  توفرها  ال  جديدة  إجابة  السؤال 

 األخـر، وأن يكون مضمونه واضحاً، وأن يعطي السؤال إجابة مناسبة للموقف. 

 التفريق بني األسئلة أو العبارات التي تتصل باحلقائق بني التي تتصل باالجتاهات.  .16
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 أال يكون لألسئلة أو العبارات قابلية للتأويل.   .17

 ، أو كلامت ال وظيفة هلا ليست رضورية. عدم إضافة أسئلة، أو عبارات  .18

d(  :ترتيب الفقرات أو أسئلة االستبيان 

 جيب أن تعطي األسئلة أرقاما متسلسلة حتى يمكن االستدالل عىل أي سؤال بسهولة.  -أ

 أن تقسم األسئلة إىل جمموعة متناسقة توضع هلا عناوين فرعية.  - ب

 تثري شكوك املبحوث عليها. أن توضع بطريقة تثري الرغبة يف اإلجابة وال  -ج

 االنتقال من األسئلة العامة إىل اخلاصة.  -د

ترتيب األسئلة بشكل منطقي متسلسل ال ينتقل من موضوع إىل آخر إال بعد االنتهـاء    -ه

 منه. 

   البدء باألسئلة السهلة التي تتناول احلقائق األولية الواضحة. -و

e(  نات: أساليب املساءلة واإلجابة يف كتابة االستبيا 
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 هي أساليب خمتلفة، فإما أن: 

مبارشة:  )1 حتب    تكون  هل  لتخصصه،  حبه  عن  مثال  اجلامعة  طالب  كسؤال 

 ختصصك؟)، 

مبارشة  )2 غري  معينة،  أو  معلومة  عىل  للحصول  واستنتاج  حتليل  إىل  حتتاج  التي   :

 كسؤال طالب اجلامعـة نفـس السؤال مثل: [هل تر أن ختصصك مفيداً]. 

 عن متزوج أو أعزب مثال عن عدد األبناء أو األخوة). : كأن يسأل (أسئلة حقائق  )3

آراء:  )4 أو    أسئلة  رأيـه  عن  التعبري  املستجيب  من  فيها  يطلب  التي  األسئلة  وهي 

 وجهـة نظره عن الزواج بالثانية أو الثالثة. 

املعلومة بصيغة سؤال، أو صيغتها  )5 تقريرية،   تقديم  توافق عىل    يف مجلة  مثل: هل 

تطبيق نظام الساعات املعتمدة يف اجلامعة؟ وهذا السؤال يمكـن أن يصاغ بعبارة  

ل: (تطبيق نظام الساعات املعتمدة مفيد للطالب يف عمليـة التحصيل  أخر، مثا 

 العلمي). 
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: السؤال اخلاص هو ما خيص فئة خاصة من املبحوث دون غريهم  األسئلة اخلاصة  )6

أو   تعليمية واحدة فقط) أو (مدرسة فقط)  كتوجيه االستبيان مثالً إىل: (مرحلة 

 (مصنع واحد فقط). 

ل العام فهو ما يتطلب من مجيع أفراد العينة اإلجابة  : أما السؤاواألسئلة العامة    )7

 عليه. 

e(  :أساليب متعددة لكتابة اإلجابات املناسبة حسب نوع أسئلة كل استبيان 

 البد أن يضع الباحث يف اعتباره النقاط التالية حتى تكون اإلجابات مناسبة وصحيحة.      

: وهي التي ترتك للمبحوث حرية التعبري لكلامته، وأسلوبه،  اإلجابات املفتوحـة  - أ

ودون أن حتدد له إجابة معينة، وفيها ال بد أن يرتك املساحة الكافية واملناسبة  

 للمبحوث حتـت كـل سؤال. 

 : (املقيدة) وهي ما حيدد فيها الباحث إجابات معينة، وعىل املبحوث اإلجابات املغلقة   - ب 

 اختيار ما يراه، أو ما يصدق عليه منها. 
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التكملة   - جـ  التي  إجابات  السؤال  املفتوحة إال أهنا مقيدة بطبيعة  : وهي تشبه اإلجابات 

 ت متوقعه من قبل الباحث. تلـزم املبحوث بأن يقدم اإلجابة عىل معلومة حمددة ذات عبارا

املجدولة   -د للمبحوث،  اإلجابات  فراغاً  يوفر  الباحث  أن  حيث  سابقتها  تشبه  وهي   :

 ويطلـب منه أن يمأل بعبارة أو كلامت حمددة يف ذلك الفراغ الذي تم تركه. 

ويتم فيها حتديد اإلجابة باستخدام مقياس يكون من عـدد مـن    اإلجابات ذات املقياس:   -ه

 ات أشهرها املقياس، ويرتك للمجيب تسجيل قناعته لذلك املقياس. التدرجيي

: حتدد من قبل الباحث، ودور املبحوث اإلشارة إىل القيمة التي يراهـا  اإلجابات املرتبة  - و

 مناسبة لكل عبارة. 

: خيتار املبحوث منها ما يراه مناسباً، أو ما ينطبق عليه منها، ويضع  اإلجابات املختارة   -ز

 إشارة صح، أو خطأ فقط. 

حيث خيتار املبحوث إجابة واحدة ويضع    اإلجابات ذات اخليارين (قائمة الشطب):   -ح

 عالمة صح أو خطأ. 
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 عموماً يُفضل أن:       

  .يكون السؤال خمترصاً وال يزيد كلامته عىل عرشين كلمـة 

    فال بديل،  من  أكثر  بني  املبحوث  فيها  خيتار  املحتملة  اإلجابة  تزيد  جي وحتـى  أن  ب 

 . البدائل عىل اثنني أو ثالثة 

  .وينبغي االستعانة بالكلامت املألوفة والبسيطة حتى ال يزداد غموض الـسؤال 

f(  السؤال وهدفه وصياغته معايري حمتو: 

 من املهم هنا أن نعرف ملاذا طرح السؤال؟      

 ولذلك فنحن بحاجة إىل حتديد بدقة تلك القضية بغض النظر عن إمكانية فهم الكلامت،     

حول   األسئلة  نطرح  ثم  وكيف)، ومن  وأين؟  ومتى؟  وملاذا؟  ؟  نْ فـي    (مَ الدقـة  وتسهل 

نسأل   أن  لذلك علينا  السؤال،  الغموض يف صياغة  السؤال من جتنب  اهلدف من  حتديـد 

 أنفسنا:  

 بالتحديد؟  ما الذي نسأل عنه  •
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 ماذا سنفعل بالبيانات عندما نحصل عليها؟   •

التمييز بني األنواع  الصياغة علـى الغرض من السؤال وهكذا تعتمد       ، ومن هنا يمكن 

الذي تسعى   للهدف  التـي ينطـوي عليها اإلستبيان وصياغتها طبقا  املختلفة من األسئلة 

          إليه. 

امذج الثالثة من األسئلة يف ضوء اعتقاد املبحوثني أكثر من  وهنا تأيت اإلجابة عىل هذه الن    

وال   خمتلفـة،  سـتكون  اإلجابـات  فإن  لذلك،  الفعيل؛  الواقع  أساس  عىل  إجاباهتم  كون 

يمكـن االختيار بني هذه اإلجابات إال يف ضوء بيانات أخر جيمعها الباحث عن طريق  

[...] لتدعيم استخدام أدوات أخر يف  املالحظة، أو املذكرات، أو الوثائق، أو السجالت  

              مجع البيانـات.

واجلدير بالذكر أن فائدة األسئلة ذات الطبيعة التصنيفية والتي تدور حول حقائق ووقائع      

(العمر   معرفة  حول  تدور  التي  األسئلة  اإلجتامعية    - النوع    – مثـل    – الـدخل    –احلالة 

حجم األرسة ... الخ). وفائدة هذه األسئلة تساعد الباحث يف ترتيب    – املهنة   – التعلـيم 

   .العينة والتعرف عىل خصائصها 
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1(  ( التحيز   ) واملحملة  هة  املوجّ  Landed and Questions األسئلة 

Lending  

هة هي التي تصاغ يف كلامت غري حمايدة وتوحي بام جيب أن تكـون        األسئلة املحملة املوجّ

 عليه اإلجابة أو تشري إىل وجهة نظر الباحث اخلاصة مثال ذلك:  

 [أمل تنس غسل يديك بعد اخلروج من احلامم، هل تسمع املذياع يومياً؟   

ا      املحايدة غري  الكلامت  أن تكون  لذلك جيـب استخدام  ملحملة قدر اإلمكان، كام جيب 

للكلامت   مصدراً  بمثابة  البدائل  تكون  ال  حتى  حتديد  إىل  حتتاج  وال  واضحة،  البدائل 

 [املوحية أو املوجهة]، ومثـال ذلك: 

[هل تفضل أن تتعلم عىل يد مدرس من نفس نوعك؟] بدالً من [هـل تفـضل أن تتعلم  

 عىل يد ذكرٍ أو أنثى أو ال هيم؟ 



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

116 

 

فمثالً: عندما    ، فإن هذا يعد مصدراً للتحيز املوجه؛ "ملاذا"تبدأ بـ  استخدامك لألسئلة التي   

تسأل [كم مرة تذهب إىل السوق املحيل؟] ثم تبع ذلك بسؤال [ملاذا ال تذهب إليه كثرياً؟]  

 األمـر الـذي يوحي بأنه يبغي عىل املبحوث أن يزور السوق كثرياً. 

األس       من  كثري  حول  وهناك  تدور  التي  التحيـز ئلة  إىل  وتؤدي  باهليبة،  حتمل  إذ    وقائع 

أهنـم   أو  يوميـاً،  الليل  قيام  أهنم يصلون  أو  أسبوعياً،  املقابر  يزورون  أهنم  البعض  يـدعي 

يغـسلون أسناهنم أكثر من مرة، أو يزورون املتاحف أسبوعياً ... الخ. وهنا يمكن التغلب  

يه املبحوث لإلجابة بدقة، وأن اإلجابة السلبية ال تقل  عىل ذلـك باألسئلة املرشحة بتوج

 أمهية عن تلك اإلجيابية. 

أو شخصيات مـشهورة مـصدراً آخـر لتحيز    األسئلة التي تبدأ بذكر [أسامء وكذلك، فإن      

اهليبة]، كام جيب جتنب األسئلة [التي تصف الناس عىل أهنم أغبياء] أو أي سلوك ال حيبون  

 م به. أحداً أن ينادهي 

 األسئلة املركبة:  )2
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هي األسئلة التي تُطرب املبحوث عند اإلجابة عليها، وذلك يرجع ألسباب كثرية، نذكر      

  منهـا عىل سبيل املثال ال احلرص:

 إذا كان حمتو السؤال يتطلب الكشف عن اجتاهات.  - أ

 .إذا كان حمتو السؤل يتطلب الكشف عن سلوك مقبول اجتامعياً -ب 

 سئلة موضوعات بالغة اخلصوصية باملبحوث. قد تتناول األ  -ج

 لكوهنا تتطلب إجابة حتط من أمهية املبحوث.   -د

الباحثني عند كتابة أسـئلة أو عبارات االستبيان       أن ال يستخدموا  لذلك جيب عىل 

تثري احلساسية  املبحوثني،   كلامت   لد السلوك اجلنيس، واإلفراط يف   :مثل  واخلوف 

عىل القانون، واستخدام أوصاف ال يرغبها املبحوثني أو التي  تناول اخلمور، واخلروج  

بيانات   عىل  والرسية  الثقـة  جـو  خلـق  فـإن  متاماً،  العكس  وعىل  اإلرباك؛  إىل  تؤدي 

 .االستبيان يمكن أن يفيد يف التغلب عىل مثل هذه الصعوبات 
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 طباعة االستبيان وإخراجه:   اِّـرحلة السادسة: . 6

 التصميم واإلخراج اخلارجية: أوالً: عملية  

 وهي ما تعرف (بالتنسيق) اخلارجي لالسـتبيان، وهلذه العملية ثالث مراحل، هي:  

 :ما قبل الطباعة   املرحلة األوىل:  .1

 وسنتحدث فيها عن عملية التصميم واإلخراج قبـل أن يطبع االستبيان. 

يقوم الباحث بتنقيح استبيانه آخذاً بعني االعتبار التعديالت (اخلوف أو اإلضافة) التي      

يكتب   ذلك  بعد  لالستبيان.  القراءة  ضوء  وعىل  واملحكمني،  االختصاص  ذوو  اقرتحها 

الباحث اسـتبانته بخط يده ويراعي يف ذلك ترتيب العبارات، أو األسئلة، أو الفواصل،  

ملا كان الشكل العام لالستبانة له تأثري كبري عىل نفسية املستجيب أثناء  و واملظهر اخلارجي.

الدقة   فيه  ويراعى  اخلارجي  بالشكل  هيتم  أن  الباحث  الواجب عىل  مـن  فإن  االستجابة، 

 والوضوح. 
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 : وفيمـا يلـي اعتبارات ينبغي مراعاهتا عند إخراج وتصميم االستبيان   

 

  :حجم استامرة االستبيان  )1

أ      البنود  جيب  البحث، وأن يكون عدد  يتناسب حجم االستبيان إىل حد ما مع جمال  ن 

العبـارات كايف لتمثيل ظاهرة موضوع الدراسة، ويعتمد حجم االستبيان إىل حد ما عىل  

يسأله   أن  جيب  الذي  اجلوهري  والسؤال  عليها،  يشتمل  التي  البنود  وعدد  البحـث  جمال 

 الباحث لنفسه. 

 

 فضل لالستبيان املعد للدراسة التي تقوم بإجرائها؟ مـا هو احلجم امل   - س 

 : يؤخذ مزايا وعيوب األحجام املتباينة يف االعتبـار ولإلجابة عىل هذا السؤال  

نوع�ة الورق حجم استمارة االستب�ان
تلو�ن ورق 
االستب�ان

ن لكتا�ة الو أ
المستخدمة على 
ورق االستب�ان
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فـإذا كانـت كشوف البحث صغرية يمكن محلها بسهولة يف اجليب وإخراجهـا بعـد   •

 أن يقبـل املبحوث استيفائها،  

وإذا أمكن وضع األسئلة عىل كروت فإنه يسهل إجراء التنقيب، والعد، واملراجعة   •

 يف املكتب. 

م  ويرفض املبحوثني محل امللفات الكبرية؛ ألنه قد تفقدهم ذاتيتهم ويضيع أوقاهت •

 الثمينة، 

 للمبحوثني وممالً هلم.  يكون االستبيان مزعجاً ويفضل أال  •

كام يفضل استخدام وجهاً واحداً فقط من كـل صفحة، ونرتك اجلانب اآلخر حتى   •

يمكن تسجيل مالحظات خاصة عليه، ذلك ألنه إذا استخدم اجلانبان يصبح من  

 الرتميز والعد. الصعب إجراء عمليات حتليل كشف البحث، وبخاصة 

الرضورية   • البيانات  عىل  ليشتمل  يكفي  بام  الطول  من  االستبيان  يكون  أن  وينبغي 

للدراسة عىل أال يبلغ الطول حداً يدعو املبحوث إىل رفض اإلجابة؛ ألنه يستغرق وقتاً  

وإذا   طويالً وجهداً كبيـراً؛ ويزداد احتامل إجابة أفراد العينة عن االستبيان كلام قرص.
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ن الرضوري أن يكون االستبيان طويالً حتى يشتمل عىل مجيع جوانب املوضـوع  بدا م

املبحوث، فال بأس يف ذلك حتى لو أد هذا الطول إىل عزوف عدد كبري من األفـراد  

 مـن اإلجابة. 

وير بعض الباحثني أن املبحوث يترسب إليه التعب بعد مدة تتـراوح ما بني مخسة    •

بداية ملء االستبانة. وبناء عىل ما تقدم، فإنه جيـب أن يكون    عرشة إىل ثالثني دقيقة من

يـشعر   ال  حتـى  عليه  لإلجابة  طويل  وقت  إىل  حيتاج  ال  طوله  يف  مناسباً  االستبيان 

املبحوث بملل، وضيق، وجهد كبري جيعله جييب عىل بعض الوحدات إجابة ال قيمة  

 هلا.

 

 

 

  :نوعية الورق  )2
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ا     الكثري من  أن هناك  والتحكيم،  طاملا  والتصويب،  (بالقراءة،  االستبيان  تتناول  أليدي 

والطباعـة، والتصوير، والتغليف) قبل أن يصل إىل املبحوث، فإنه ينبغي أن يكون الورق  

املطبوع عليها االستبيان من النوع الذي يدوم سليامً دون أن يتقطع، أو يتمزق، أو يتلف  

 برسعة بـدون فعـل فاعل. 

ذات ملمس    عملية الرتميز والعد جتري يدوياً يُفضل أن نستخدم أوراقاً مرنة وإذا كانت      

ناعم، وكلام كان ورق االستبيان هبذا الشكل فإنه من املتوقع أن يعطي املستجيب معلومـات  

ومنفتحة.   راضية  بنفسية  للمبحوث عليه  رضوري  أمر  الورق  من  اجليد  النوع    فاختيار 

يكتب عليه باحلرب السائل، أو القلم اجلـاف، أو اسـتخدام اآللـة الكاتبـة،  كـذلك؛ ألنه قد  

 أو يتداولـه املبحوثني فيام بينهم عند استشارهتم واستجابتهم عليه. 

أن      الزاهية لوحظ  األلوان    األلوان  من  أكرب  عائداً  تعطي  االستبانات  بعض  كشوف  يف 

 دة العائد من االستامرات.  الداكنة؛ ألن اللون يسهم تغري األلوان يف زيا 

 تلوين ورق االسـتبيان:   )3
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أن       ولوحظ  تعبئتها؛  علـى  املبحوث  وإقبال  اجلاذبية  زيادة  يف  االستبانة  تلوين  يؤثر 

االستامرات التي تكتب عىل أوراق ملونة تعطي إجابة أفضل مـن االسـتامرات التي تكون  

 ستجيب. أوراقها غري ملونة، ألهنا ال تؤدي إىل جاذبية امل 

 لون الكتابة املستخدمة عىل ورق االستبيان:  )4

 ألوان الكتابة تؤثر يف وضوح األسئلة ويشجع املبحوث عىل اإلجابة.     

وفيام ييل تظهر النقاط التالية مد تأثري اللون عىل املبحوث ومد وضوح كل لون من    

 األلوان: 

a.   أن الصفراء اتضح  األرضية  عىل  األسود  الدرجة    اللون  من  يعد  االستامرة  من 

 .األولـى لرتتيب الوضوح يف القراءة

b.   يأيت يف املرتبة الثانية. اللون األخرض عىل األرضية الصفراء  ييل اللون األسود 

c.  يأيت يف املرتبة السادسة من مراتب الوضوح    اللون األسود عىل األرضية البيضاء

 يف القراءة. 
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d.   أن    اء اللون األمحر عىل األرضية اخلرض ويعد الوضوح، وقد ظهر  أقل درجات 

 ترتيبه الثالث عرش، وهو آخر مراتب الوضوح يف القراءة. 

 املرحلة الثانية: أثناء طباعة االستبيان:  .2

 هناك اعتبارات جيب أن تتوفر أثناء طباعة استامرة االستبيان أال وهـي: 

 وضـوح الطباعـة؛  •

 وسهولة قراءة الكالم املطبوع؛   •

 ت أو عدم تباعدها.وعدم تالصق العبارا •

التي تركها الطابع بني كل بند وآخر  املسافات  وأثناء الطباعة البد أن ير الباحث   •

 هل هـي كافية أم ال؟ 

كام جيب أن يالحظ أن الطابع قد استخدم البنط العريض إلظهار بعض الكلامت أم   •

 ال حتى يتمكن القارئ من االنتباه واالنتقال من فقرة إىل غريها بسهولة. 

من فواصل، ونقاط التوقف املنقوطة وغيـر املنقوطـة،  أدوات الرتقيم  وعليـه أن يبـرز   •

 .  عالمـات االستفهام وكـذلك  
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وترك مسافة عند بداية كل عبارة، ويستحسن عـدم    بعمليات التنسيق، وعليه أن هيتم   •

كتابة أكثر من سؤال واحد عىل السطر الواحد، وخيص أمام أو حتت كل سؤال املكان  

 .لكايف لإلجابةا

 :املرحلة الثالثة: ما بعد طباعة االستبيان  .3

 بعد أن ينتهي الطابع من طباعة االستبيان يقوم الباحث بمراجعـة عامـة:       

 فيبـدأ بتـصويب األخطاء املطبعية، واإلمالئية، أو النحوية،  •

ثم يقوم الباحث بضبط الكلامت بالشكل، وخاصـة الكلامت التي منطوقها حيمل أكثر    •

شدة،   هلا  يضع  تشديد،  إلـى  حتتـاج  التـي  احلروف  أو  الكلامت  فمثال  معنى،  من 

أن   فللباحث  معناهـا،  لتظهـر  كـرسة  أو  فتحة،  أو  ضمة،  إىل  حتتاج  التي  واحلروف 

العبارة، فهذا هو املقصود باملراجعـة اللغوية.  يضعها حتى ال يتغري املعنى املقصود من  

ومن ذلك مراجعة قضايا (اجلمع والتثنية أو التأنيث) أو الرفع باأللف أو اجلر باليـاء  

بالواو (أخوك، أخيك، وأخاك)، فعملية الضبط مهمة جداً ورضورية حتى   والضم 

 يفهم املبحوث املعنى املراد. 
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االستبانة   ويفضل  • كانت  فإذا  املناسب،  بالشكل  استبيان  بإخراج  الباحث  يفكر  أن 

أو كتيب صـغري. وإذا   أن تطبع عىل شكل كراسة  مكونة من عدة صفحات فيفضل 

اسـتقر تفكريه عىل جعل االستبانة عىل هيئة كراسة أو كتيب صغري، فعليه أن يتأكد عند  

تُغَط شيئا من الكالم، ويفضل أن  ثنـي أوراق االستبانة أن عملية الثني والتدب يس مل 

تكون اإلجابات فـي اجلهة التي مل تثنى أو تدبس. وبعد ذلك تكون االستامرة جاهزة  

يكون   ذلك  وبعد  بصدده،  هو  الذي  بحثه  عيِّنة  عدد  حـسب  والـسحب  للتصوير 

.االستبيان جـاهزاً ومنـسقاً مـن الناحيـة اخلارجية



 راج الداخلية: ثانياً: عملية التصميم واإلخ 

الداخيل   الشكل  عن  فيها  وسنتكلم  لالسـتبيان،  الـداخيل)  (بالتنسيق  تعرف  ما  وهي 

 لالستبيان: 

 ترتيب الفقرات أو األسئلة يف االستبيان:   )1

ينبغي جتميع األسئلة التي ترتبط ببعضها معـاً، وعندما يعتمد السؤال عىل إجابة سؤال      

ويرتتـب علـى االهتامم بمظهر االستبيان جتنب الكثري    سابق عليه ينبغي ترك مسافة بينهام.

 من األخطاء وضامن نسبة عالية من العائد عنـه إذا كان مظهر االستبيان بعيداً عن الرتتيب. 

 تتابع الفقرات أو أسئلة االستبيان:   )2

يتكون االستبيان يف مجلته من جمموعة من األسـئلة املتتابعة، وبذلك ينبغي أن ننظر بعناية      

معينة   أوالً  بحقائق  املتعلقة  األسئلة  بـبعض  االسـتبيان  يبـدأ  فقد  األسئلة،  نظام      إىل 

Factual   يف األسئلة  نفس  نكرر  وقد  العكس.  أو  االجتاهات  عن  بأسئلة  نتبعها  ثم   ،

و باستخدام أساليب خمتلفة. وينبغي عىل أية حـال جتنـب اإلحياء باألفكار سياقات أخر، أ
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إىل املبحوثني يف بداية املقابلة إذا كنا نتطلع إىل استجابات تلقائيـة علـى نفس املوضوعات  

 وليس بآخر ينبغي أن نجعل االستبيان جـذاباً ومـشوقاً للمبحوث.  وأخرياً، فيام بعد.  

ستبيان ببعض األسئلة السهلة غري الشخصية، وال نتطرق فـي الـسؤال  فمثالً أن نبدأ اال    

مع   ودية  عالقة  نقيم  حتى  وهكذا،  واملهنة)  واألرسة،  (بالعمر،  اخلاصة  التفاصيل  عـن 

 : وينبغي أن نسأل أنفسنا املبحوث.  

 هل تبدو األسئلة مناسبة ومفيدة لتحقيق هدف البحث؟  •

 ؟ وهل صيغت األسئلة يف عبارات ودية •

ملتغريات       مناسبة  بمقاييس  االستعانة  رضورة  إىل  االستطالعي  العمل  يف  نتوصل  وقد 

حمـددة كأن نستخدم قوائم املراجعة، أو األسئلة ذات اإلجابة احلرة، أو املواد اإلسقاطية،  

 ويمكن النظر اآلن إىل الشكل الذي يبدو عليه االستبيان:  

  فـي البداية؟ هل كل أسئلة قوائم املراجعة قد جتمعت معاً  •

 يليها كل [األسئلة ذات اإلجابة احلرة]، ويف النهاية؟  •
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 هـل أدخلـت جمموعـة مـن األساليب اإلسقاطية؟   •

، ولكنه ال       ل هذا الرتتيب مهمة املبحوث ويضفي عىل االستبيان مظهراً منتظامً وقد يُسهِّ

يُعربِّ عن تتابع منطقي لألسئلة وتنسيق املجموعة الواحدة منها مع األخـر، األمر الذي  

 يؤكد احلاجة إىل سياق كل سؤال، وهذا ما يفرس لنا السؤال املطـروح: 

 دئياً لالستبيان النهائي ككل بعد جتمعه؟ ملـاذا نجري اختباراً مب  •

يف هذه املرحلـة أيـضاً التعرف عىل طول ومقدار الوقت واجلهد الذي يمكن أن    نحاولو

يستغرقه هذا االستبيان من املبحوث العادي. ولكن أي نوع من التتابع يمكن أن يفيدنا يف  

 يستعني بالتساؤالت املرشحة   الذي   ) funnelيعتبـر األسـلوب (القمعـي  هذا الصدد  

filter   يبدأ) ألنه  بالقمعي؛  األسلوب  هذا  ف  ـرَ عْ ويُ للتتابع؛  الشهري  النموذج  وهو 

باألسئلة األكثر عمومية، ثم يتدرج بتصنيف نطـاق األسـئلة حتى يصل إىل النقاط األكثر  

 ختصيصاً). 
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ون التدخني؛ ألنه يقال بأنه  نفرتض مثالً أننا نريد أن نعرف ما إذا كان بعض الناس يتجنب     

  يرض بالصحة، فال نسأل املستجيبني سؤاالً مبارشاً مثل:

 هل تعتقد أن التدخني يرض بالصحة؟   •

 هل تتجنب التدخني، ألنك تشعر بأنـه يـرض بالصحة؟   •

لِّية، إىل جانب أن املبحوث (قد ال يكون قـد رشب       ذلك ألهنا أسئلة من النوع اإلحيائي كُ

يـستجيب    الدخان)، املبحـوث  املفيد أن نرتك  يتجنبه ألسباب أخر. ولكن من  أو ألنه 

تلقائياً فيقول: (إنه يتجنب التدخني ألنه يتلف الرئة)، قبل أن نقرتح ذلك عليه، وقبل أن  

 يدرك ما الذي يدور حوله السؤال، لذلك قد نبدأ ببعض األسئلة األكثر عمومية مثل: 

 ما رأيـك يف التدخني؟  •

 رأيك يف األشخاص الذين يدخنون؟ما هو  •

أو يساعد كـل سـؤال منهـا املبحوث ليذكر تلقائياً قضية رسطان الرئة، ثم قد نسأله بعد   

 ذلك أسئلة أكثر حتديداً مثل: 
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 هل رشبت الدخان قبل ذلك؟  •

 هل رشبت الدخان يف طفولتك؟  •

 هل تسمح ألوالدك بالتدخني؟  •

وإذا كانت (اإلجابة بال) هنا يتاح للمبحوث فرصة    ذا؟ بلام كام أنه البد أن يتبع كل سؤال       

السؤال،   نطاق  من  نضيق  قد  ذلك  وبعد  التدخني،  قضية  يف  تلقائياً  ليخوض   أخر

 ونتساءل:  

 هل تعتقد أن للتدخني رضر؟  •

 ماذا قد حيدث إذا رشبت الدخان بكثرة؟  •

 ما هي بعض مضار التدخني؟   •

يالحظ هنا أنه ال تزال مشكلة رسطان الرئة غري مشار إليها مبارشة، ثم تُوجه فـي النهايـة    

 النظر نحو املشكلة، ولكن بطريقة غري مبارشة قدر اإلمكان، ونتساءل: 
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رأيك يف    هوبعض الناس يقولون: إن التدخني يرضُ بالرئتني، والبعض ير غري ذلك، ما  

 هذا الكالم؟ 

ل تناولك ألي مشكلة أخر. وال يمكن الوصول إىل ما نسعى إليه من  وهكذا من خال     

تلقائياً، مـع وضع القضية كلها املتعلقة بالتدخني ورسطان الرئتني يف سياق بعض   إجابة 

العوامل األخر التي حتدد رشب الدخان؛ وقد يكون هلذا السياق أمهيته البالغة يف توضيح  

 كثر من خطرها املتوقع عىل الرئتني. أسـباب أخـر لعـدم رشب الدخان أ

لنُجنب املبحوث اإلجابة عىل سلـسلة    ( النوع املرشح ) والواقع أننا قد نلجأ إىل سؤال من      

ومن هنا قد نطرح سؤاالً    .من األسئلة املتتابعة، وطاملا كانت هذه األسئلة ال تتفق وحالته

عن بعض املعلومات الواقعية املتعلقة بسلوك رشاء سجائر الدخان؛ وإذا كان املجيب مل  

ل داع  أي  هناك  يكون  ال  عندئذ  الدخان  سجائر  صندوق  أبداً  (الطعم،  يشرت  عن  ـسؤاله 

واملحل، واللون أو النوعية) املفضلة وهكذا؛ لذلك من الرضوري أن يسبق هذه املجموعة  

 مثل :   سؤال مرشحمن األسئلة املتتابعة  
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 هل تشرتي الدخان من وقت آلخر؟  •

 أو هل اشرتيت أي علبة دخان خالل الشهر املايض؟   •

األسـئلة      بتخطي  فينصح  بال  اإلجابة  كانت  املجموعة    فإذا  إىل  وينتقل  التالية  القليلة 

 . الالحقة من األسئلة املتتابعة

هي التي حتدد نظام األسئلة املالئمة، األمر الـذي جيعـل    بحث مشكلة خاصة بهولكل      

مـن الصعب حتديد مبادئ عامة يف هذا الصدد، وكل ما هيمنا جتنـب اإلحيـاء بأفكـار معينـة  

ات حمددة ليست لديه فعالً، ولذلك ينـصح هنـا بـرضورة البـدء  للمبحوث، أو اقرتاح اجتاه

 .باألسئلة املفتوحة، ثم نتدرج بعد ذلك إىل أسئلة أكثر تقنيناً يف املرحلة األخرية

 خطة جالوف لتصميم األسئلة يف االستبيان:  )3

ل البدء   Galof جالوف وضع       باألسئلة املصممة  خطة لتصميم السؤال قائالً: (إنه يُفضَّ

عام إذا كان املبحوث لديه فكرة عن القضية التي يطرحها البحث، ثم ييل ذلك  للكشف  

املفتوحة بعض   نحاول    األسـئلة  وبعدها  القضية،  هذه  حول  له  العامة  باملشاعر  املتعلقة 



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

134 

 

من القضية قد تكون من النوع الذي   ب حمددة أسئلة تعالج جوان التوصل إىل إجابـات عىل 

للكشف عن األسـباب    نطرح يف النهاية أسئلة خمصصة يشمل علـى اختبـارات متعددة، ثم  

 . 11التـي تكمـن وراء آراء املجيب، وإىل أي حد يتمسك املجيب هبذه اآلراء) 

من       جمموعة  كل  بدء  الباحثني  بعض  ل  م ويُفضِّ بأسئلة  املتتابعة  باحلقائق  األسئلة  تعلقة 

حول  املتصلة   تدور  أسئلة  ذلك  ييل  ثم  خربته،  أو  وخلفيته،  اخلاصة،  املبحوث  بعادات 

 .اجتاهات املبحوث نحو هذه املوضوعات جتاه قضايا أعم 

ل باحثون آخرون بدء كل جمموعة من       ثـم    األسئلة املتتابعة بأسئلة مفتوحة النهايـة، ويفضِّ

رباهتم يف النهاية؛ ولكن ينطوي كال األسلوبني عىل نوع  يسألون عن سلوك املبحوثني وخ

حياول   الذي  والسلوك،  االجتاهات  بني  ما  التناقض  ظهور  احتامل  يف  يتمثل  اخلطر  مـن 

 
(تصميم البحث االجتامعي ، األسس واالسرتاتيجيات ، جامعة   1986جلبي، عيل عبد الرازق ، ( 11

 .286،صاإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية
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إخفاءه.   يتوقف عىل طبيعة  املبحوث  وتتابع األسئلة  السؤال  أن اختيارنا لشكل  والواقع 

 حسم هذا االختيار.   كام تسهم نتائج العمل االستطالعي يف  مشكالت بحثنـا، 

 : االعتبارات التي ال بد للباحث اتباعها يف عملية التنسيق  )4

يراعى فيه التسلسل والعالقات بينهـا؛    ترتيب بيانات استامرة االستبيان ترتيبا منطقيا  .1

ألن ذلك يساعد عىل تركيز املبحوث. وينبغي ترتيب، وجتميع العبارات، أو األسئلة  

التي تـرتبط ببعضها، ووضعها يف بعد واحد، كام أن تتابع العبارات أو األسئلة جيعـل  

 االسـتامرة جذابـة ومشوقة للمبحوث. 

حتـى ال يـضطر املستجيب   لسؤال، أو العبارة كافيـة املفردة، أو ا  ترك مسافات إلجابة  .2

 .لإلجابة عىل ورقة منفصلة أو عىل األماكن غري املخصصة 

م بطريقة قطاعية وحتى تكون استامرة االستبانة حمققة ألهداف البحث   .3 مَّ بحيث    تُصَ

أو   الفروض،  من  جمموعة  من  أكثر  أو  فرض،  عىل  األسئلة  من  جمموعة  كل  جتيب 

 .ثرالتساؤل، أو أك



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

136 

 

م عىل   .4 مِّ شكل عبارات فال بد من إبراز الكلمة التي تشكل  وإذا كان االستبيان قد صُ

ما  بطريقة  الفقرة  جتنب    مفتاح  الباحث  وعىل  عريض،  بخط  كتابتها  أو  خط  كوضع 

  .االزدواجيـة أو التكرار يف العبارات املطروحة بني األبعاد أو املتغريات 

انت وعىل    .5 أو  اختيار  يراعي  أن  يسهل  الباحث  التي  املصطلحات  أو  الكلامت،  قاء 

تفسريها،   وكذلك  تفـسريها،  املبحوث  عىل  تصعب  التي  املصطلحات  عن  االبتعاد 

وكذلك االبتعـاد عـن املصطلحات، أو الكلامت التي حتتمل أكثر من معنى، أو تأول  

ذلك  إىل معاين أخر. وكلام كـان السؤال قصرياً، كلام كان أدعى لإلجابة عليه. ومعنى  

ـب   تُرغِّ التـي  بـالطريق  وينفذ  الالئق،  بالشكل  االستبيان  وضع  الرضورة  من  أنه 

املبحوثني يف موضوعه، وحمتوياته، وتشجعهم، وتدفعهم لإلجابة عليه، وملء البيانات  

عن   يعرفونه  بام  يبخلوا  ال  جتعلهم  منفتحة  بنفسية  املرادة  املعلومات  وكتابة  الالزمة، 

 .موضوع الدراسة

كانت    أما     بريدية، إذا  موجهـاً    االستبانة  مـصاحباً  خطاباً  الباحث  يضع  أن  فينبغي 

كتابـة   منـه،  والغرض  عليه،  املرشفة  اهليئة  واسم  البحث،  عنوان  فيه  وحيدد  للمبحوث، 
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عبـارة حتـث املبحوث لإلجابة عىل كافة األسئلة أو العبارات التي تتكون منها االستبانة ثم  

البا  وحيـث  وعده  إعادهتا.  طريق  عن  وذلك  بالرسعة،  إليه  إعادهتا  عىل  املستجيب  حث 

بإرسال نتائج وتوصيات البحث بعد إمتامه، أو أنه سيكون مدين له باملستقبل... إلخ. وعىل  

الباحث كتابة عبارة للمبحوث تُفيد رسية البيانات، وعدم استخدامها إال للبحث العلمي،  

ما تكتبه عىل املأل، وفضح ما أباح به أمام الناس.    تطميناً للمستجيب بعدم إذاعة أو إعالن 

ينبغي أن يرسل مع االستبيان مظروف معنون عليه طابع بريدي لتيسري مهمة رد االستبانة  و

للباحث، وحتى ال جيعل املستجيب يكسل يف رد االستبانة أو يـتحجج بـدفع قيمـة الطـابع  

انة إىل الباحث. هذه كانـت مجلـة مـن  الربيدي حتى ال تكون سبباً يف عدم إرسال االستب

االعتبارات التي جيب عىل الباحث أن يراعيها عند إخراجه وتنظيمه لالستبانة. وقد نظمت  

له   فِّر  وتُوَ للبيانات،  التحليل  عملية  الباحث  عىل  لتسهل  الذكر  السابقة  االعتبارات  هذه 

االستامرة بصدق وبـدون   اجلهد والوقت، كام أهنا جتعل املبحوث جييب عىل مجيع عبارات

 ملل أو كلل. 
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 تصميم وإخراج الشكل الداخيل لالستبيان:  .5

تُعطـي      أن  يُفضل  لالستبيان  الداخيل  الشكل  وإخراج  تصميم  فكـرة    التعليمـات عند 

كام أن عدم   كاملـة وواضحة عن اهلدف من عمل االستبيان، وتطبيقه، والعينة املستهدفة.  

انتظام   فعدم  اإلجابات؛  دقة  عدم  إىل  يؤدي  أن  يمكن  دقيقاً  تصميامً  االستبيان  تصميم 

بِـك املبحوث   رْ وترتيب البنود، وعدم وجـود التعليامت املفضلة، هي أمور من شأهنا أن تُ

إج الباحث  وجتعل  سيساعد  الذكر  السابقة  النقاط  اتباع  إن  قيمة.  وال  هلا  وزن  ال  ابته 

الـذي   البحث  الستامرة  ومقبول  مناسب  داخيل  شكل  إخراج  يف  املطلوب  إىل  للوصـول 

  ، يقـوم الباحـث بإعداده. وإذا استطاع الباحث أن يراعي النقاط السالفة الذكر يف التصميم 

لتصميم، واإلخراج الـداخيل فهذا بال شك سيجعل مـن  والتنسيق اخلارجي، والتنسيق وا

اهتامم   ستثري  فإهنا  وكذلك  أجله،  من  وضعت  التي  للغرض  املناسـبة  األداة  االسـتبيان 

نتائج   مراده  إىل  الباحث  يصل  وبالتايل  وسهولة،  يـرس  بكل  عليها  لإلجابة  املستجيب 

منها املجتمع أو العينة  صحيحة وسليمة تساعد يف الوصـول إلـى توصيات جيدة يستفيد  

 .املستهدفة بالبحث والدراسة
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الرضورية       البيانات  مجيع  عىل  ليشتمل  يكفي  بام  الطول  من  االستبيان  يكون  أن  ينبغي 

عىل أال يبلغ الطول مداه  حتى ال يدفع املبحوث إىل رفض اإلجابة عنه متذرعاً   للدراسة،

سات بأنه يزداد احتامل إجابة أفراد العيِّنة  بأنه يستغرق وقتـا طويالً. هذا وقد كشفت الدرا

عن االسـتبيان كـامالً كلام قرص، وإذا بدا أن من الرضوري أن يكون االستبيان طويال حتى  

 يـشتمل علـى مجيـع جوانب املوضوع املبحوث. 
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 اِّـرحلة السابعة: تطبيق االستبيان وأساليب تقديمه: . 7

 

 ما قبل التطبيق:   -   1

 العملية بثالث مراحل هي: ومتر هذه 

  :املرحلة األوىل: مراجعة إعداد املسودة التجريبية 

 ويتم فيها مراجعة النقاط التالية:   

ستبيان و
تطبيق اال

أ
ميه

ب تقد
سالي

ماقبل التطبيق 

املسودة التجريبيةعدادإمراجعة و

التجريب الفعلي

عليجتهيز االستبيان للتطبيق الف مواصفات خطاب تقديم االستبيان

رشادات والتعليمات العامة واخلاصةإلا

و البيانات الشخصية أاملعلومات 

ساليب تطبيق االستبيانأ
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  – الفقرات أو األسئلة أو العبارات   –التعليامت    – خطاب التقديم    –(املعلومات الشخصية  

 لوحة امللحوظات). 

  :املرحلة الثانية: التجريب الفعيل 

ن عىل عينة استطالعية للتأكـد مـن فهم أفراد عينة الدراسة،  وهو تطبيق االستبيا    

فهم األداة، وتبديل املصطلحات والكلامت التي تزيـد االستفـسارات حوهلا، وحتى يتأكد  

 ويطمئن الباحث من سالمة األداة ثم تطويره وتغيري ما يلزم تغيريه. 

  :املرحلة الثالثة: جتهيز االستبيان للتطبيق الفعيل 

جمتمع  نقوم      أفراد  من  بسيطة  عيِّنة  عىل  النهائية  الـصورة  فـي  االسـتبيان  بتوزيع 

االستبيان،   أسئلة  عىل  اإلجابة  تسجيل  مـع  ملجيبـني  فيهـا  الرأي  إلبداء  وذلك  الدراسة 

 كمشاهدين للتلفاز وحتديد الوقت الذي استغرقه كل منهم يف ملء بيانات االستبيان. 
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املبحوثني وتوزيع العينات حسب هدف البحث  وبعد ذلك يقوم الباحث بانتقاء  

التي قد تصادفهم   تدريبهم للتغلب عىل املشكالت  البحث بعد  إلـى تنظيم هيئة  وحيتـاج 

 12وعىل كيفية تـسجيل البيانات والترصف يف املواقف املشكلة أثناء مجع البيانات.  

 مواصفات خطاب تقديم االستبيان للمستجيب:   -   2  

  خطاب التقديم  : 

فيها  عبا  ويوضـح  مبارشة،  الغالف  بعد  تقع  الباحث  من  موجهة  رسالة  عن  رة 

، ومد أمهية املشاركة منه فـي حتقيق ذلك  مشكلة الدراسة واهلدف من بحثها للمبحوث  

 اهلدف. 

 
،  ف املرصية(الباحث االجتامعي حماولة نحو رؤية نقدية، املعار  1979عبد املعطي، عبد الباسط (  12

289. 
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التقديم     ونوع املعلومات من االستبيان،    الغرض العلمي يوضح الباحث يف خطاب 

والرصحية   املوضوعية  اإلجابة  عىل  ويشجعهم  املبحوثني،  من  الباحث  إليها  حيتاج  التي 

 لفقراته، ويطمئنهم عىل رسية املعلومات وعدم استخدامها لغري هذا البحث. 

إجابتـه   خـالل  من  املبحوث  سيقدمه  ما   مد التقديم  خطاب  يف  يوضح  أن  جيب 

 الستكامل هذا البحث، والوصول إىل معرفة احلقيقة. الـرصحية، والدقيقة من فوائد هامة 

واملرشفة عليه مع    إيضاح اسم اجلهة القائمة بالبحث كام يتضمن خطاب التقديم أيضا  

الذي يعاد إليه االستبيان بعد تعبئته، واإلجابة عليه، ويطلب من املبحوث    إيضاح العنوان 

املعلومات قد تستخدم ضد    التعاون مـن خالل البحث لكي تبعد الشك عن ذهنه يف أن 

مصلحته. وال بـد أن يشتمل خطاب التقديم عىل عبارات مدح للمبحوث، وذلك حلثه عىل  

 الرسعة يف اإلجابة وإعادة االستبيان يف وقت حيدده الباحث.

 . "أن تعاونك يف إعادة االستبيان يف مدة أسبوع يُعد كرماً منك"مثل     
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 مواصفات خطاب التقديم: 

 ن خمترصة بحيث ال تتجاوز صفحة واحدة. . أن تكو1

 . تصاغ بعبارات رقيقة تنِم عن تقدير واحرتام للمجيب. 2

 . يتضح منها أمهية البحث، واهلدف منه، وعنوانه، والتاريخ.3

 . تبني فيها أمهية مشاركة املبحوث، ودوره يف حتقيق أهداف البحث. 4

 . يشتمل عىل ما يطمئن املبحوث عىل رسية إجابته. 5

 . أن تنص عىل ما يطمئن املبحوث عىل قلة الوقت الذي تستغرقه اإلجابة عىل االستبيان. 6

. يشري فيها الباحث إىل تطلعه الستالم اإلجابة مؤكدا حاجته إلرساهلا إليه فـي أسـرع  7

 وقت ممكن (حيدد الوقت). 

 . يوضح فيها اسم اجلهة القائمة بالبحث أو املرشفة عليه. 8

 نوان الذي يعاد إليه االستبيان.. يبني فيها الع 9
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 . يستخدم بعض أساليب الرتغيب املادية أو املعنوية لضامن اإلجابة وإعادهتا، وبمعنـى 10

آخر، وضع حوافز للتشجيع عىل اإلجابة مثل الوعد بإعطاء نسخة من النتائج، أو اعتباره  

 من

للحوافز   أن  ويالحظ  تذاكر؛  أسعار  يف  ختفيضا  منحه  أو  الفضل،  بعض  أهل  املادية 

 الـضوابط، منها: 

 عدم الوعد بحوافز ال يستطيع تنفيذها.  – أ 

أهنا    - ب يعتقد  التي  املبحوث لكي خيتار اإلجابة  ري  تُغْ تضليل بحيث  أال تكون مصدر 

 تُريض صاحب االستبيان طمعا يف احلصول عىل احلافز. 

 أن يشار للحوافز يف هناية خطاب التقديم.  -ج

أو    –  11 عقبة،  حدوث  حالة  يف  أنه  املبحوث  من  االستبيان  صاحب  يطلب  أن  يُفضل 

 مشكلة، أو تساؤل فانه يرحب باالتصال به عىل هاتفه رقم كذا أو صندوق بريد معني. 
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 مثـال عن خطاب التقديم: 

 خطاب للمحكمني 

 جامعة دمشق 

 عامدة الدراسات العليا 

 كلية الرتبية 

 قسم أصول الرتبية 

 املحكمني رسالة إىل 

 بسم ااهللا الرمحن الرحيم 

 األستاذ الدكتور الفاضل ....................................املحرتم ،،،، 

 حتية تقدير واحرتام لشخصكم الكريم 
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 تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول متطلبات تطوير اإلرشاف الرتبـوي فـي املرحلـة 

 رصة، وذلـك للحـصول علـى درجـة الثانوية بمحافظة دمشق يف ضوء االجتاهات املعا 

 املاجستري يف أصول الرتبية، لذا قامت الباحثة بتطوير اسـتبانة لقيـاس متطلبـات تطـوير 

 اإلرشاف الرتبوي يف املرحلة الثانوية بمحافظة دمشق، ستُوجه إلـى املـرشفني الرتبـويني 

 ومديري املدارس الثانوية. 

ومقرتحاتكم بشأن فقرات االستبانة فيام إذا كانت   لذا أرجو التكرم بإبداء رأيكم السديد 

صاحلة أو غري صاحلة، ومد انتامء كل فقرة للمجال املحدد هلا، وبنائها اللغوي، وأية  

اقرتاحات أو تعديالت تروهنا مناسبة لتحقيق هدف الدراسة احلالية، علامً بأن بـدائل  

 اإلجابـة عىل الفقرات هي:  

 منخفضة جداً  - منخفضة جداً  -  متوسطة  – عالية جدا-عالية 

 مع خالص الشكر والتقدير. 
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 اإلرشادات والتعليامت اخلاصة والعامة: -   3

العامة،   اإلرشادات  استخدام  من  أفضل  العامة  التعليامت  مصطلح  استخدام 

 وتنقـسم التعليمـات العامة إىل قسمني: 

 وهي التي هلا عالقة باالستبيان ككل. تعليامت عامة:   •

 وهي التي هلا عالقة بجزء متفرع من االستبيان.  تعليامت خاصة:  •

ن    يف التايل:   أمهية التعليامت العامة وتكمُ

ه مسار إجاباهتم   .1 أنه عندما جييب املبحوثني عىل أسئلة عامة وليس لدهيم مؤرشات توجِّ

تدوين   يف  يفشلون  قد  أو  مهمة،  معلومات  منهم  قصد  غري  عن  حيذفون  قد  فإهنم 

تفاصـيل كافيـة، أو حيتارون يف كيفية اإلجابة، أو معرفة قصد الباحث من السؤال، مما  

مما   فهم،  أو  رصاحة،  دون  عليها  جييبون  أو  األسئلة،  بعض  يتجـاهلون  إمـا  جيعلهم 

عند   ترشدهم  تعليامت  وجود  عدم  بسبب  وجدواه  االسـتبيان،  هـدف  مع  يتعارض 

 احلاجة. 
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جال أن يتوقع االستفسارات مبدئياً، بعض التي حيتـاج  وينبغي عىل الباحث يف هذا امل  .2

أجل   من  التساؤالت  تلك  عىل  لإلجابة  نفسه  رضِّ  حيُ اإلجابة،  عند  املبحوثني  إليهـا 

ساق   إذا  فائدة  أكثر  األمر  هذا  فيصبح  األسئلة  من  املقصود  فهم  علـى  مساعدهتم 

 الباحث أمثلـة علـى كيفيـة اإلجابة عنها.  

ينبغي   ذلك  عند  ومعنى  املجيب  احتياجات  االستبانة  واضع  يتوقع  أو  يتنبأ  أن 

اإلجابة، ومـاذا يريد هو منه بالتحديد، ويُفضل وضع إرشادات أو تعليامت خمترصة  

 وواضحة ومبارشة مـع إعطاء أمثلة إذا كان الوضع يتطلب ذلك.

ر ويُفضل اقتصار التعليامت عىل الطريقة التي جيب أن تسجل هبا اإلجابة باختـصا 

 ) أمام كل فقرة أو بند يف املربع الذي يتناسب مع رأيك أو اجتاهك  9مثل ضع عالمة (

 ال أوافق بشدة  حمايد بشدة ال أوافق أوافق
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ل البعض أن تشتمل تعليامت االستبيان عىل طلب قضاء فرتة راحة بعد اإلجابـة    .3 ويُفضِّ

عـن جمموعة من البنود ليعود ثانية الستكامل ما تبقى، مثل عبارة (لقد أنجزت قـدراً  

كبيـراً مـن االستبيان يفضل أن تأخذ وقتاً من الراحة ثم تتفضل باستكامل الباقي)، إذا  

 ت كبرية وتشتمل عىل مالحظات شخصية للمستجيب. كانت االسـتبيانا 

(هل    .4 مثل  يراها  التي  املالحظات  إيضاح  املبحوث  مـن  يُطْلب  االستبيان  هناية  ويف 

من   اهلدف  كتابة  ذلك  ويتبـع  إيضاحها؟)،  يف  ترغب   أخر مالحظات  لديك 

 االستبيان. 

 املعلومات أو البيانات الشخصية: -   4

راثيـة، أو  : املعلومات ااملعلومات الشخصية  لدالة عىل السامت االجتامعية، أو الوِ

 اخلبـرة، أو يرتك هلا مساحة خمصصة يف بداية االستبيان. 

الراتب،      الدخل  االجتامعية،  احلالة  [العمـر،  الشخصية:  املعلومات  أمثلة  ومن 

 اخلربة، وغري ذلك]. 
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ول الغريبة،  والكلامت  للمصطلحات  التعريفات  بعض  السؤال  إىل  يضاف  مع وقد  كن 

 والوظيفة األساسية للتعليامت: احلـرص عىل االختصار؛  

 هي التعويض عن عدم وجود الباحث وقت التطبيق أحياناً. -أ

 التقليل من استفسارات املبحوثني.  - ب

 توضيح األسئلة واإلجراءات.  .6

 املحافظة عىل عالقة الوئام باملبحوث.   .7

 أساليب تطبيق االستبيان: - 5

االستبيان أمر الزم وذلك حسب كرب حجم العيِّنة أو بعدها  وجود املرونة يف تطبيق  

 : أساليب متعددة لتطبيق االستبيان منها عن مكان الباحث، وهناك  

 : حيث يوجد الباحث ومعه الصندوق توضع فيه اإلجابة. أسلوب استبيان السلة  .1

 االستبيان. : يتواجد الباحث مع املبحوثني أثناء تعبئة استبيان املواجهة  .2
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الربيدية:  .3 االستبانة  خمابرة  الباحث    استبيان  بالربيد"غياب  تكون  "املرسلة  وقد   ،

أو   الفاكسمييل،  طريق  عن  أو  واإلذاعة،  والصحف،  اهلاتف،  طريق  عن  املخابرة 

 اإليميل... إلخ. 

فالباحث إما أن يقوم بتطبيق االستبيان دون مساعدة غيـره    التطبيق بمساعدة آخرين،  .4

حثني (أي يقوم بالعملية بنفسه)، وإما أن يساعده آخرين بحيث يقوم باحث  مـن البا 

علـيهم   يـوزع  ثم  واهلدف  الطريقة  هلم  ويبني  للمبحوثني  الفكرة  بـرشح  أكثر  أو 

إىل   تسلم  ثم  وترتيبها،  وتبويبها،  بجمعها،  يقوم  املبحوثني  انتهـاء  وبعـد  االسـتامرة، 

 ليلها إحصائياً أو كمياً.الباحث الرئييس ليتمم إجراءاته قبـل حت
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 االستبيان: اِّـرحلة الثامنة: طرق محاكمة  . 8

 

 أوال: الثبات: 

 تعريف الثبات:  )1

 .املقصود بثبات االستبيان أن يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية 

 

 

طرق محاكمة االستب�ان

الث�ات
نواع الث�اتأ

العوامل التي تؤثر على الث�ات

الصدق
طرق الصدق

أنواعه

الصدق الظاهر أو االفتراضي 

صدق المحتوى 

الصدق التجر�بي

الصدق التنبؤي 
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 :أنواع الثبات  )2

 إعادة تطبيق االستبيان:  .1

 هذه الطريقة يتم تطبيق االستبيان عىل عيِّنة من األفراد،   •

ثم بعد فتـرة يُقـدرها علامء القياس بأسبوعني فأكثر يعاد نفس االستبيان عىل نفس   •

 املجموعة، 

ما   • وبني  األوىل  املرة  يف  العيِّنة  أفراد  عليها  حصل  ما  بني  ارتباط  معامـل   جيـر ثم 

 .الثانيةحصلوا عليه من درجـات يف املرة 

  :مثال 

أفراد  

 العينة 

درجات التطبيق  

 املرة األوىل 

درجات التطبيق  

 املرة الثانية 

مربع   االنحرافات 

 االنحرافات 

1 
18 16 -2 4 

2 
14 16 +2 4 

معادلة جثامن ئةالصور املتكافيةالتجزئة النصفإعادة تطبيق االستبيان
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3 
15 12 -3 9 

4 
8 16 +8 64 

5 
9 11 +3 9 

6 
2 13 -11 121 

 يعمل معامل ارتباط للتطبيق األول والتطبيق الثاين.   −

وللتعرف عىل حجم معامل الثبات عـن طريق االنحرافات بني درجات التطبيق   −

 .األول ودرجات التطبيق الثاين ثم نربع االنحرافات

  من مزايا طريقة إعادة التطبيق:  •

i.   .(قليلة العدد) أهنا تصلح لالستبيانات ذات الفقرات الصغرية 

ii.   ،أهنا تصلح إلجياد ثبات االستبيانات املتعددة األبعاد مثل التي تقيس االجتاهات

 بُعد معريف االجتاه، بُعد سلوكي نزوعي، بُعد عاطفي انفعايل.  

iii.  
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 ن عيوب هذه الطريقة: م  •

i. الباحث، فضالً عن عدم ضامن تواجد    أهنا تستغرق وقتاً طويالً وجهداً كبرياً من

مرة   كاملة  العيِّنة  إحضار  من  أو صعوبة متكنه  أحياناً،  الدراسة  عينة  أفراد  نفس 

 .أخر 

ii.   فمثالً لو طلب من مدير ،عدم ضامن التسهيالت التي تعطى للباحث مرة أخر

يتذرع   أو  يرفض  قد  األفراد  نفس  عىل   أخر مرة  التطبيق  املؤسسة  أو  املدرسة 

األعذار الواهية، أو يقبل عىل مضض، فهذا كله يؤثر عىل العائد والنتائج  ببعض  

 .التي تعتمد عىل بيانات مأخوذة من أفراد العينة

iii.   خالل يظهر من  وهذا  ثانية،  مرة  االستبيان  تطبيق  إعادة  يف  األلفة  عامل  تدخل 

 املقارنة بني درجات التطبيق الثاين واألول. 

iv.   لقياس التذكر ال تصلح هذه الطريقة . 

 التجزئة النصفية:  .2

تقوم هذه الطريقة عىل تطبيق االستبيان مرة واحدة عىل أفراد عينة الدراسة يف جلسة  

واحدة، يشرتط إلجياد ثبات االستبيان هبذه الطريقة أن يتم ترتيب فقرات االستبيان وفقاً  

 الصعب أو العكس، ملعامالت السهولة والصعوبة، أي أن نبدأ باألسهل باجتاه تنازيل إىل 

وإلجياد معامل االرتباط البد من تطبيق    ثم نعمل معامل ارتباط بني نصفي االستبيان، 

 . }بروان – سبريمان  {املعادلة املسمى تصحيح 
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 الصور املتكافئة:  .3

التامثل مفهوم  عن  خيتلف  التكافؤ  يكونـا    ،           مفهوم  أن  يمكـن  املثلثني  هذين 

من   لذلك البد  متكافئني،  يكونا  ال  ولكنهام  بصياغتني متمـاثلني  االستبيان  كل    صياغة 

 صيغة حتتوي علـى نفس عدد الفقرات أو األسئلة.  

سؤاالً يتحقق    20سؤاالً أو فقرة تكـافئ صـورة (ب) عند    20وأن صورة (أ) مثالً  

  التكافؤ يف كل فقرة أو سؤال.

مدن يف فلسطني يف الصورة (أ) يكون يف    5لو وضعت سؤاالً يذكر الطالب    فمثال

ويطبق الصورتني يف جلسة   مدن يف مرص مثالً.    5الـصورة (ب) سؤاالً يذكر الطالب  

صورة،  كل  يف  األفراد  درجات  نأخذ  ثم  بني    واحدة  سبريمان  ارتباط  معامل   جير ثم 

 . الصورتني 

 :  GUTTMAN معادلة جثامن  .4

يقول عامل القياس جثامن أنه من املمكن أن أعرف ثبات االختبار أو االسـتبيان إذا عرفـت  

  :ثالث أمور هي 

 مج ع  –   2ع –  1ع
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  .:انحراف معياري للصورة (أ)  1ع  :حيث  

 .:انحراف معياري للصورة (ب)  2ع

 .مج ع: االنحراف املعياري ملجموع الصورتني  

 االستبيان: العوامل التي تؤثر عىل ثبات   )3

: كلام زاد عدد األسئلة، كلام ارتفع الثبات، وكلام كان عدد الفقرات،  طول االستبيان  .1

أو األسئلة يف االسـتبيان أكثر، كلام ارتفع معامل االرتباط، وذلك ألن العالقة بني طول  

 االستبيان وثباته عالقة طردية. 

جيب إىل آخر، فهناك  هناك فروق فردية يف التعب من مفحوص أو مست  عامل التعب: * .2

 من يستجيب بعد ساعة وآخر بعد ساعتني. 

(أي    بـ هضبة التعلـيم فعلامء النفس الرتبوي وضعوا مصطلح أسموه    نقص الدافعية: * .3

 بلوغ املفحوص احلد الدافعي ألنه أصيب بنوع من امللل أو الشبح أو القلق).  

اسب عند اإلجابـة عـن  كلام ارتفع مستو القلق عن احلد املن   ارتفاع مستو القلق:  .4

 . فقرات أو أسئلة االستبيان فهذا يقلل من نسبة العائد

: يؤثر املدة املمنوحة لالستبيان عىل ثباته؛ ألن العالقة بينهام عالقة  زمن تعبئة االستبيان * 

طردية، فكلام كان االستبيان طويالً شعر املفحوص (املستجيب عليه) بامللل والسآمة، وقلل  

 لعائد والفاقد. ذلك من نسبة ا



 

159 

 

العيِّنة التجانس  * أفراد  العمرية، أو    :  بني  املرحلة  أن يكونوا من طبقة واحدة مثل  فالبد 

 مرحلة الدراسة، أو اإلناث والذكور؛ ألن التباين له أثره يف اإلجابة عىل االستبيان. 

للتخمني *  األسئلة  ك :قابلية  للتخمني،  قابلية  أكثر  الفقرات  أو  األسئلة  كانت  لام  فكلام 

الثبات، لذا فإن أسـئلة اختيار املتعدد أفضل من الصح واخلطأ، ألهنا ال   انخفض معامل 

 . تتعرض للتخمني 

 ثانيا: الصدق: 

 تعريف صدق االستبيان:  )1

هو أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه، أي أن االستبيان املوضوع لقياس ذكاء يقـيس  

 فعـالً ذكاء، ال يقيس تذكر أو إبداع.

وفقاً   قياسه  املراد   املحتـو االسـتبيان  يعكس  أن  هو  للصدق  آخر  تعريفٌ  وهناك 

 . ألوزانه النسبية 
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 أنواع صدق االستبيان:  )2

 

 :الصدق االفرتايض أو السطحي  .1

أن     علـى  الـصدق  من  النوع  هذا  يقوم  له:  وضع  ما  االستبيان  يقيس  أن  هو 

افرتاض أن ما يقيسه يبدو صادقاً. وهذا ال يكفي؛  االسـتبيان مـن املفروض صادقاً، أي عىل  

ألن كثرياً ما يكون عنوان االستبيان براقاً ولكن داخله بعض العبارات، أو الفقرات، أو  

األسئلة ال تعكس مسامه، ويعاب عىل هذا النوع من الصدق أنه ال يأخذ يف اعتباره الـصدق  

  التجريبي. 

الصدق 
ياالفرتاض

صدق 
احملتوى

الصدق 
التجريبي

الصدق 
التنبؤي
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2.  صدق املحتو: 

امل   اإلختبار  يعكس  هذا  أن  يقوم  أي  النسبية،  ألوزانه  وفقاً  قياسه  املراد   حتو

الصدق عىل مـد متثيل االستبيان للميادين، أو الفروع املختلفة للسمة، أو القدرة، أو املادة  

  .التي يقيسها االسـتبيان عىل أن يراعى التوازن بني هذه الفروع، أو امليادين، أو املوضوعات

 :الصدق التجريبي  .3

باط االستبيان بمحك خارجي ثبت صدقه يف قياس السمة التي يقيسها  هو مد ارت 

 االستبيان.  

 :الصدق التنبؤي  .4

هو مد قدرة االستبيان عىل التنبؤ بأنامط سلوك الفرد يف املستقبل مثل حتصيل    

وقدرات،   استعدادات  التحصيل    فمثالً أكـاديمي،   مستو يقاس  الدول  بعض  يف 

 فة قدرته أو التنبؤ هبا قبل دخول التخصص. األكاديمي للطالـب هبـذه معر

 



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

162 

 

 طرق إجياد صدق االستبيان:  )3

 

 طريقة صدق املحكمني أو استطالع اراء املحكمني اخلرباء:  •

املتخصصني يف جمال   صدق املحكمني هو أن خيتار الباحث عدداً من املحكمني 

 .الظـاهرة أو املُشكِلة موضوع الدراسة

يعرف   أن  الباحث  أراد  يفعل  فإذا  أن  فعليه  بحثه،  لالستبيان  املحكمني  صدق 

 :اآليت

 .حتديد مفهوم السمة أو اخلاصة التي بني عليها استبيان دراسته- 1 

أن خيتار عدداً من املحكمني واملختصني يف جمال دراسته، وجيب عليه أن يوضح  - 2 

 . مـا هو الدور املطلوب من املحكم 

طر�قة صدق المحكمین أو 
راء المحكمین آاستطالع 

الخبراء 

طر�قة 
�جاد صدقإ

المحك

طر�قة 
المقارنة 
الطرف�ة

طر�قة 
التحلیل 
العاملي
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 مثال: 

 مرشوع استبيان مقرتح 

 ...........  سعادة / .  

النظري   اإلطـار  ضوء  يف  الباحث  وضع  وقد  استبيان،  بناء  مرشوع  طيَّه  جتدون 

 :والدراسات السابقة األبعاد اآلتية

 أ. التدريس؛  

 ب. املشاركة يف األنشطة؛  

 ج. البحث العلمي؛  

 د. خدمة املجتمع.   

وفقاً   الالزمة  الفقرات  من  عدد  باقرتاح  الباحث  وقام  كمـا  هذا  النـسبية  لـألوزان 

 يدركها الطالب. ويندرج حتتَ بُعد التدريس األبعاد الفرعية اآلتية: 

a. .عالقة هيئة التدريس بالطالب 

b.   .كفاءة هيئة التدريس يف تقويم املادة العلمية مد 

c.   .اهتامم هيئة التدريس باملواد التي يدرسوهنا مد 
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d.   .مالءمة الواجبات التي يكلَّف هبا الطالب مد 

e. مالءمة األسئلة والتصحيح أو التقويم يف االمتحانات مد. 

 واملطلوب من سعادتكم تصحيح أو احلكم للفقرات.   

 "مثال  

 .أمام الصياغات اآلتية يف املربع وصحح ما يلزم تصحيحه  (     )ضع عالمة  

 الفقرات  م 
مهمة مرتبطة  

 بالبعد

غري مهمة مرتبطة  

 بالبعد

غري  

 مرتبطة 
 غري مهمة 

1 

بعض 

املدرسني ال  

يولون املادة  

العلمية تقييام  

 مناسبا 

    

2 

الواجبات  

التي يكلف  
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هبا الطالب  

 غري مهمة 

3 

أسئلة  

االمتحان  

للامدة 

العلمية غري  

مرتبطة  

بمحتواها  

 العلمي 

    

 

   .ويشرتط يف عدد املحكمني أن يكون عدداً فردياً وبعد ذلك أفرغ درجات املحكمني،  

 ألتأكد من اآليت:   عيِّنة استطالعية البـد من تطبيق االستبيان عىل  
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a.   املصطلحات تغيري  أو  لتبديل  الدراسة  عينة  ألفراد  العبارات  وضوح   مد

 .أغلبهمواملفـاهيم أو الكلامت الصعبة التي يشكل فهمها عىل 

b.  .وضوح تعليامت إجراء االستبيان مد 

 طريقة إجياد صدق املحك:  •

 .وهي إجياد الصدق عن طريق ارتباط االستبيان بمحك خارجي ثبت صدقه    

إذا أردت أن تقيس قدرة أو استعداداً معيناً عن طريق استبيان وضعته، يمكن    :مثال  

صدقه لد باحثني آخرين عىل  إجياد صدقه عن طريق مقياس أو استبيان آخر ثبت  

 :النحو اآليت

 االستبيان الذي صممه باحثون آخرون  م  االستبيان الذي صممته  م 

1 
 1  

2 
 2  
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داللة   وذو  موجب  عايل  االرتباط  معامل  يكون  أن  جيب  ارتباط:  معامل  نحسب 

 إحصائية. 

   طريقة املقارنة الطرفية:  •

 :املقارنة الطرفية مع املحك اخلارجي  - أ 

وهنا يتم تطبيق االستبيان، وكذلك تطبيق املحك، ثم يتم ترتيب الـدرجات ترتيبـا        

 :تنازليـاً أو تصاعدياً، وكذلك املحك، عىل النحو اآليت

 درجات املحك  درجات االستبيان  عدد الطالب 

1 
30 30 

2 
29 29 

3 
25 26 

4 
20 25 
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5 
26 256 

 % 
25 % 25 % 

فإذا وجد الباحث أن املمتازين يف املحك ممتازين يف االستبيان وال توجد فروق         

خفضني يف املحك منخفضني يف االستبيان وال توجد  نذات داللـة بينهام ارتباط، وأن امل

 .فروق ذات داللة بينهام ارتباط، فإنه يمكن استنتاج أن االستبيان صادقاً 

 :بالنسبة لالستبيان نفسه املقارنة الطرفية  - ب 

يرتـب   ثم  تقنينه  أو  بإعداده  قام  الذي  االستبيان  بتطبيق  الباحث  يقوم  وفيها 

 الـدرجات ترتيبـاً تصاعدياً أو تنازلياً.

طالباً نبدأ باألعىل إىل األدنى أو العكـس، ثم يفرز    120فإذا طبق االستبيان عىل   

25) يفر  %30  ثم  عالية،  الدرجات  أصحاب  (25ز  طالباً)  أصـحاب    %30  طالبـاً) 

د الباحث املتوسط احلسايب، واالنحراف املعياري،   الدرجات املنخفضة؛ بعد ذلك يوجِ

إلجياد الفروق بني األعىل واألدنى، فإذا وجد فروقا بينهام إذاً    Test-T   واختبار ت 

 .يكـون االسـتبيان صـادقاً ذا داللـة إحصائية 
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 التحليل العاميل: طريقة صدق االستبيان باستخدام   •

 .هو حتليل السمة املراد قياسها إىل العوامل األولية املكونة هلا   التحليل العاميل: 

 .إذا كانت السمة املراد قياسها الذكاء        مثــال: 

 فام هي مكونات الذكاء األولية؟   - س             

 لقد وجد العلامء أن الذكاء فيه: 

 عالقة لغوية (عامل لغوي).   -اإلعراب -كلامت-قدرة لغوية: معاين   .1

 لفظي (عامل استداليل).   -مكاين- قـدرة استداللية: حدود  .2

 استنتاج (عامل مكاين). -تركيب- ثالثي- قدرة مكانية: ثنائي  .3

 تقسيم (عامل عددي). - رضب- طرح-قدرة عددية: مجع  .4

عام يقف خلف النشاط العقيل، وعليه يمكـن أن    عامل عقيل وهذا يدل عىل أن هناك      

وكأن   اللغوية،  أو  العددية  القدرة  يف  آخرين  من  أفضل  أناس  هناك  أن  نفرس  أو  نحكـم 

 النشاط العقيل حيكمه عامل عقيل عام وعامل خاص نوعي. 

 بأنه: الذي يقف خلف سلوك النشاط البرشي.   يعرف العامل العقيل العام 
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العامل  و  النوعي يعرف  أو  مـن    اخلاص  معينة  بمجموعة  خيتص  الذي  هو  بأنه: 

العاملني   نظرية  يف ضوء  اإلنسان  عن  يصدر  الذي  العقيل  النشاط  إذن  النشاط،  أسـاليب 

 .يتكون من عامل عـام وعامل خاص

 اِّـرحلة التاسعة: زيادة نسبة العائد من االستبيانات: -9

العائد من االستبيان نسبة املسرتجع  أمور شكلية تزيد من نسبة العائد (زيادة نسبة   .1

 من االستبيانات): 

مكتوبة   مالحظة  تعميم  فيمكنه  املسرتجعة،  االستبيانات  عدد  بقلة  الباحث  إذا شعر 

يوجد فيهـا من نيس، أو فقد االستبيان أن يرسله، أو يطلب نسخة جديدة، وحيدد موعداً  

 .جديداً إلرساهلا 

العيِّ     بطريقة  الباحث أن هيتم  االستبيان؛ ألن هذا من  وعىل  لتوزيع  الزمني  والتوقيت  نة 

شأنه أن يقلل اإلهدار يف عدد االستبيانات، ويزيد بالتايل من موثوقية النتائج، فقد يكشف  

الباحـث أن عدد االستبيانات املسرتدة قليل نسبياً ال تفي بأغراض البحث، وال يمكن من  

النتـائج، كام قد جيد أن العينة املس رتدة عيِّنة متحيزة كوهنم تطوعوا إلعادهتا، هذا  تعمـيم 
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يعني عدم متثيـل هذه العينة للمجتمع مما يفرض عىل الباحث الكشف عن مد تأثر النتائج  

املرجوة من البحث هبذا التحيُّز واختاذ القرارات الالزمة التي توفر درجة أعىل من الصدق  

و مالحقة اسرتداد النسخ املوزعة، يزيد  مثل إعـادة توزيـع عدد آخر من نسخ االستبيان، أ

 نسبة العائد من االستبيانات. 

 ومن األمور الشكلية التي ترفع من نسبة العائد وتقلل من نسبة الفاقد: 

  أن تكون االستبانة قصرية قدر اإلمكان. .1

  الصياغة بأسلوب سهل وألفاظ معروفة بحيث ال حتتمل أكثر من معنى واحد.   .2

الكلمة التي تشكل مفتاح الفقرة بطريقة ما كوضع خـط أو الكتابـة بخـط  جيب إبراز   .3

 .عريض

 جتنب البدائل غري املناسبة أو العدد غري املناسب من البدائل.  .4

 استخدام الكلامت واملصطلحات املألوفة.   .5

 إذا كانت االستامرة مكونة من عدة صفحات فيفضل أن تكون عىل شكل كراسة.   .6

 وجه واحد.طبع االستامرة عىل   .7
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 التباعد بني السطر والذي يليه حتى يسهل قراءة االستبانة واإلجابة عليها.   .8

   : أمور شكلية ينبغي مراعاهتا عند تصميم السؤال تزيد من نسبة العائد 

 أن يكون السؤال قصرياً قدر اإلمكان. )1

  أال حتتاج أسئلتها إلجابات مطولة.  )2

  واحد. أال حيتمل السؤال أكثر من معنى   )3

 .تدرج األسئلة وتسلسلها يف االستبانة  )4

 .أال يشتمل السؤال عىل أكثر من فكرة واحدة  )5

 أال تشتمل األسئلة عىل وقائع شخصية أو حمرجة.  )6

 أن يُصاغ السؤال بطريقة سهلة وألفاظ ال حتتمل إىل التأويل.   )7

 كيف تضمن تعاون املبحوث عىل االستبيان:  .2

ث التي نقوم بتطبيقها البد أن نضمن قدر اإلمكـان  لنصل إىل معلومات مهمة يف البحو

إلـى تعاون املبحوث عىل االستبيان؛ لذا فالبد أن نضع أسئلة، ير املجيب قيمـة الدراسـة  

االستبيان   يف  األسئلة  بعض  الباحث  يورد  وقد  الباحث.  نظر  وجهة  ويفهم  خالهلا،  مـن 
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ووفاق معه، وقد ال تكون هذه األسئلة  اهلدف منها اكتساب ثقة املجيب، وإجياد عالقـة ألفة  

 رضورية للبحث رضورة مطلقة. 

ملا حيققانه من أهداف    نوعان من األسئلة قد يوضعان يف بداية االستبيان وهناك     

 ومها:

جلانب حيادي من املشكلة املعروضة،    عنارص وظيفتها تنشيط املبحوث وجذب انتباهه  •

ل عن نوع املديرية التي يعمل فيها، واملناهج  أي جانِبٍ ال يثري انفعاالته، مثالً السؤا

املـستخدمة فيها، وعدد املدرسني، وعدد ساعات العمل، فهذه البيانات متوافرة فـي  

أما    .مـصادر أخـر، ويمكن أن يقدمها املبحوث دون كثري تأمل وتفكري ودون تردد

بي ما  حد  إىل  تعترب  قد  والتي  تفصيلية  بيانـات  تتناول  التي  أو  األسئلة  خاصة  انات 

 شخصية يف طبيعتها فينبغي وضعها يف مواضع متأخرة من االستبيان. 

انفعاالته  • عن  بالتنفيس  ملجيب  تسمح  بعـض  عنارص  فيـه  املرغـوب  مـن  يكون  قد   ،

بالتعبري عن   للمجيب  التي تسمح  العنارص  االستبيان عىل بعض  يشمل  أن  احلاالت 

بري يف حالة انفعالية أفضل لتزويد الباحث  مـشاعره الشخصية القوية، إذ جيعله هذا التع
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وكثريا ما تكون هذه األسئلة مفتوحة    ، باملعلومات التي يبحث عنها يف بقية االستبيان

يكتب عنها املبحوث بحرية. وهناك من يتساءل عام إذا كان هذا األسلوب كافياً أم أنه  

 يثري استجابات انفعالية زائدة يمكـن أن تفسد االستبيان كله.  

: وعموماً ينبغي أن نحافظ عىل اهتامم املبحوث، وذلك ألن كل  استثارة دافعة املجيب  •

أن   املجيب لالستمرار يف اإلجابة عىل األسئلة، ويف  دافعية  تؤثر عىل  سؤال وإجابته 

مقابل   وتقدير  باحرتام  نعامله  بأننا  املجيب  نشعر  أن  وعلينـا  جهده؛   قصار يبذل 

يقضيه يف   الذي  أن  الوقت واجلهد  لذا علينا  لنا خدمة،  يقدم  فهو بال شك  اإلجابة، 

ندعم مشاعره وذلك عن طريق أننا اخرتناه هلـذا البحـث لثقتنا فيه، وأن النتائج التي  

سنحصل عليها هي رسية، ولن تستخدم إال فـي أغـراض البحـث العلمي. كام علينا  

مـستويات  أناس من  مع  نتعامل  أننا  األسئلة  وضع  عند  نتذكر  متفاوتة،    أن  تعليميـة 

املـستويات   كـل  مـع  تتناسب  واضحة  أسئلة  نضع  أن  علينا  فينبغي  متباينة،  وعقول 

 التعليمية، ونبتعد عن الغموض والتفاهة والضبابية. 
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 اِّـرحلة العاشرة: الخطوات اإلجرائية التطبيقية اِّـتبعة عند بناء االستبيان: 

 

  : عند كتابة االستبيان فال بد من 

 .الدراسات السابقة توفر ذخرية حية للباحثني اآلخرين يف موضوع الدراسة .1

تِب حول املوضوع من قبل اآلخرين).   .2  األطر النظرية (ما كُ

 زيارة جمتمع الدراسة يف أماكنهم توفر له مادة علمية لكتابة االستبيان. .3

مراجعة االستبيانات التي كتبت حول هذا املوضوع، أو قريبة منه من قبـل   .4

بـاحثني آخرين، وليس رشطاً أن تكون يف نفس املتغريات أو نفس فروض  

 دراستك، وإنمـا يـستفاد منها عند صوغ الفقرات، أو العبارات، أو التساؤالت. 

خارطة تقو�م�ة -2
تطب�ق�ة لتصم�م 

االستب�ام
الخطوات العمل�ة -1

�انالتطب�ق�ة إلعداد االستب
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ألن   .5 بآرائهم؛  واالسرتشاد  الدراسة،  بموضوع  واملهتمني  املختصني  استشارة 

ر له اجلهد، والوقت،  الفائدة التـي سوف تعود عىل الباحث من وراء ذلك أهنا توف

إىل   وسريشدونه  للباحث،  وعلمهم  جتارهبم  خالصة  سيقدمون  ألهنم  واملال؛ 

استبيان   وصوغ  كتابة  يف  يفيده  ومـا  الدراسة،  موضوع  حول  كتب  ما  بعض 

 .دراسته

استشارة بعض املختصني يف القياس، والتقويم، أو اإلحصاء، أو إحد وحدات   .6

، أو مجعية، أو جامعة؛ ألهنا سوف تقدم للباحث  القيـاس، والتقويم التابعة ملؤسسة

إىل صحة   التوصل  أو  التساؤالت،  عىل  بياناته، واإلجابة  لتحليـل  املثىل  الطريقة 

 .الفروض من أجـل اخلـروج بنتـائج مهمة 

نزول امليدان: سوف يوفر الباحث معلومات عن موضوع الدراسة، وبيئتها، وما   .7

عىل الباحث الوصول إليها عرب األخصائيني، أو  يـدور بني أفراد العيِّنة، ويصعب 

عىل   متكئ  وهو  استبيانه  يكتب  أن  له  يصح  ال  فالباحث  املراجـع،  أو  الكتب، 

 .أريكـة حريريـة وينحب من رأسه
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املعلومات .8 جلمع  مفتوح  استبيان  استبيانا :  عمل  يعمل  بأن  للباحث  يستحسن 

ط من أفراد العيِّنة العينات  مفتوحا وهو عبارة عن أسئلة الدراسة، يطلق جلزء بـسي 

منها   ويُـستخلص  اإلجابات  هذه  تُؤخذ  ثم  الدراسة،  تساؤالت  عن  اإلجابة  يف 

ينظم   ذلك  من  االنتهاء  وبعد  االستبيان،  ألبعاد  بنود  أو  عبارات،  أو  فقرات، 

العيِّنة،   أفراد  من  آخر  جزء  عىل  تطبق  استطالعية  دراسة  عليه   وجتر استبيانا 

هـو   ذلك  من  الغامضة،  واهلدف  والعبارات  القصور،  جوانب  تالفـي 

واملصطلحات الصعبة قبل تطبيق االستبيان بشكل هنائي، وكذلك االطمئنان عىل  

ثباته وصدقه، ليتوفر للباحث عائد له فوائده يساعده يف اخلروج بنتـائج حقيقية،  

 .وتوصيات، ومقرتحات هلا وزهنا جتد طريقها للقبول والتطبيق يف امليدان

 اخلطوات العملية التطبيقية إلعداد االستبيان:  )1

 قرر ما هي املعلومات املطلوبة (أهداف الدراسة).  .1

 هل االستفتاء هو أنسب طريقة للدراسة؟ إذا كان كذلك:  .2

اعمل بحثاً يف أرشيف املعلومات عن أسئلة ومقـاييس متـوفرة فـي موضـوع (أو   .3

 مقنن مسبقاً ومناسباً:مواضيع) االهتامم... إذا مل يكن هناك أي مقياس  
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ح أسئلة متوفرة .4 ِّر) أسئلة جديدة، أو نَقِّ  .أعد (مخَ

 ضع األسئلة يف تسلسل وتتابع. .5

ل االستفتاء (اجعل له شكالً معيناً)  .6 كِّ  .شَ

ل ترميز اإلجابات مسبقاً  .7 كِّ   (Precode & Precolumn) ضع األعمدة وشَ

 لالستفتاء يف لقاء مجاعي أو فردي. خذ رأي أو تقويم الزمالء يف الشكل األويل   .8

ح الشكل األويل، واخترب الصيغة املنقحة من االستفتاء مع نفسك، وأصدقائك،   .9 نَقِّ

  وأقاربك، وزمالء العمل.

طة لالختبار االستطالعي  .10 ح االستفتاء   (test Pilot) هيئ التعليامت املبسَّ ثم نَقِّ

  شفت أي مشكالت أو صعوبات. إذا كانت كتابة التعليامت أو تدريب املستفتِي اكتَ 

أجرِ اختباراً قبلياً (دراسة استطالعية) عىل عيِّنة بسيطة من املـستجيبني (مـا بـني   .11

عرشين إىل مخسني) برشط أن تكون مشاهبة للمجتمع اإلحصائي الذي ستختار منه  

  العينة. 

ل عىل تعليق املقابلني واملستجيبني كتابياً أو حسب خالصات املقابلني .12  . حتصَّ
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َيَّز (تفرق) بني املستجيبني أو ال تظهر أهنا تقدم أي نوع   .13 استبعد األسئلة التي ال متُ

  مـن املعلومات املطلوبة. 

ح األسئلة التي تسبب صعوبات.  .14  نَقِّ

ة ثانية.  .15  أجرِ دراسة استطالعية مرّ

التعليمـات   .16 كتابـة  كانت  إذا  االستفتاء  ح  ونَقِّ النهائية،  املقابلني  تعليامت  هيئ 

ف عـن أي مشكالت. تُك   ـشِ

ظهـور   .17 إلمكانية  املبدئية  واملقابلة  املُقابل  تدريب  خالل  (متوقعاً)  واعياً  كن 

تضاف   حتى  املقابلة  إيقاف  جيب  جداً،  احلرجة  احلاالت  ويف  جديدة،  مـشكالت 

 تعليامت جديدة للمقابلني. 

امل  .18 إهناء  بعد  إليها  لوا  توصَّ التي  واملعلومات  املقابلني  تقرير  لِّل  وكذلك  حَ قابلة، 

 املرمزين لتحديد ما إذا كان هناك أي مشكالت يمكن أن تؤثر عىل التحليل. 

 اكتب تقريراً عن النتائج واملعلومات التي تمَّ التوصل إليها.  .19

 استخدم خربتك التي حصلت عليها يف بناء االستفتاء للتخطيط املستقبيل. .20
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االعتبار   بعني  يأخذ  أن  الباحث  عىل  االستبيان  وجيب  بنى  يُ أجلها  من  التي  األهداف 

 باإلضافة إىل حتديد املتغريات التي يريد قياسها يف بحثه، وهي:

  .( Variables Dependent) املتغريات التابعة .1

  .(Variables Independent) املتغريات املستقلة  .2

املضبوطة   .3 أو  الوسيطة   Variables Controlling or) املتغريات 

Intervening) . 

 اِّــــراجع 

 . 281، ص1417ابن منظور، لسان العرب، لبنان، دار الكتاب،  .1

) البحث االجتامعي مناهجه وأدواته،  1959أبو لغد، إبراهيم، ولويس كامل مليكة (  .2

  الرتبية اإلسالمية األساسية يف العامل العريب.مركز 

 )، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة املطبوعات، الكويت. 1990بدر أمحد ( .3

  ) مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. 1987بركات حممد خليفة ( .4
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) مناهج البحث يف الرتبية وعلم  1987جابر عبد احلميد، كاظم أمحد خريي ( .5

 النفس. 

) تصميم البحث االجتامعي، األسس  1986يل عبد الرازق، ( جلبي، ع .6

 واالسرتاتيجيات، جامعة اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية. 

، دار الفنون  1) بناء االستفتاءات وقياس االجتاهات، ط1992احلارثي، زايد عجري (  .7

 للطباعة، جدة. 

ار املعارف  د  1) طرق البحث االجتامعي، ط 1984احلسن، حامد حممد عبد املنعم ( .8

 .بمرص

  ) أسس علم النفس االجتامعي، دار العلم، بريوت. 1978محزة، خمتار ( .9

)، العلم والبحث العلمي يف مناهج العلوم، املكتب  1998رشوان، حسني أمحد (  .10

 .  اجلامعي احلديث، اإلسكندرية 

11.  ) مصطفى  مجال  الفكر  1962زكي،  دار  القاهرة،  االجتامعي،  البحث  أسس   (

  العريب. 
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12. ) فتحي  ومكاوي،  عودة،  الرتبية  1991سلامن،  يف  العلمي  البحث  أساسيات   (

 والعلوم اإلنسانية. 

ت) مناهج البحث االجتامعي، املنشأة الشعبية،    – الشيباين، عمر حممد التومي (د   .13

  العراق. 

14. ) حممد  حسن  الباسط،  ط 1976عبد  االجتامعي  البحث  أصول  وهبه    5)  مكتبة 

 مرص. 

 



Zs€br€a@›ó–€a@Ô‡‹»€a@szj€a@¿@bÁäÎÜÎ@pb„bÓj€a@

 هنادي مصطفى عبد الرايض أمحد 

 مرص   - معهد بحوث االقتصاد الزراعي - اململكة العربية السعودية    – جامعة امللك فيصل  ،  أستاذ 

 مقدمة:  

البيانات بأهنا جمموعة من احلقائق قد تكون يف شكل أرقام  أو صور او كلامت أو   تعرف 

مالحظات أو فيديوهات .......إلخ) ويتم معاجلتها هبدف الوصول اىل معلومات  ونتائج  

ا كانت اهتامماته. و يمر   وتوصيات لصانعي القرار بغض النظر عن جمال هذه البيانات، أو أيً

مس مراحل عىل الرتتيب مرحلة حتديد املشكلة البحثية، مرحلة صياغة  البحث العلمي بخ

النتائج   البيانات، ومرحلة كتابة  البيانات، ثم مرحلة حتليل  الفروض البحثية، مرحلة مجع 

النتائج   اىل  للوصول  حتليلها  ثم  ومن  البيانات  مجع  مرحلة  تعد  لذا  والتوصيات،  البحثية 

  أهم هذه املراحل التي يعتمد عليها البحث العلمي  البحثية واستخالص املعلومات إحد

وال يقترص دور البيانات عىل البحث العلمي خاصة يف ظل ثورة البيانات واملعلومات حيث  
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التطور   مع  خاصة  وتتسع  تتنوع  للبيانات  عديدة  مصادر  القرار  وصانع  الباحث  يواجه 

يف العامل وظهور مؤرشات    الرقمي املستمر  وذلك يف ظل تزايد حجم البيانات واملعلومات

عديدة قائمة عىل البيانات واملعلومات وبالتايل تغريت النظرة جتاه البيانات حتى اصبحت  

ا للحصول عىل املال واالستثامر، سواء عىل هيئتها   مقياسا للمعرفة ولالقتصادت  ومصدرً

صل عىل ما ييل  ككتل بيانات، أو بعد تصنيفها وحتليلها ملعلومات. وسيتم التعرف يف هذا الف

تاريخ  البيانات خاصة يف املجال العلمي، الفرق بني البيانات واملعلومات، أنواع البيانات  

واملفتوحة   الضخمة  البيانات  البيانات،  علم  أخالقيات  اإلحصائية،  والتحليالت 

 وخصائصهام وأمهيتهام، أهم مصادر البيانات املفتوحة. 

 تاريخ استخدام البيانات: 

البيانات البيانات،    علم  جمموعات  من  املعرفة  باستخراج  هيتم  التخصصات  متعدد  جمال 

وتطبيقها بحيث تكون قابلة للتنفيذ وتساعد يف حل املشكالت يف عدد من املجاالت ومنها جمال  

البيانات   إعداد  منها  املختلفة  واملراحل  اخلطوات  من  بعدد  البيانات  ومتر  العلمي  البحث 

الب  البيانات ، وتطوير احللول للمشكالت اعتامدا للتحليل ، وصياغة مشاكل  يانات ، وحتليل 
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عىل البيانات ، وتقديم النتائج للوصول اىل قرارات يف جماالت التطبيق. مع االخذ يف االعتبار 

ارتباط البيانات بعدد من املهارات تشمل  مهارات علوم الكمبيوتر وعلوم اإلحصاء وعلوم  

 املعلومات وعلوم الرياضيات.  

البيانات منذ    البيانات، حيث يبدأ تاريخ  البيانات له تاريخ طويل منذ اقدم عصور  إن  فهم 

ومع   5000حوايل   شفهيا  واملعلومات  البيانات  وتداول  نقل  يتم  و  الكتابة.  اخرتاع  مع  عام 

التوسعات التجارية وتزايد حجم البيانات واملعلومات أصبح من الرضوري تدوين البيانات  

و الصخور واأللواح كسجالت  واملعلومات  النقش عىل  السجالت فكان  اىل  احلاجة  ظهرت 

لتدوين البيانات واملعلومات، ومع تزايد حجم البيانات واملعلومات صعب محل كم الصخور  

واأللواح اخلشبية والصخرية، وتم اللجوء اىل التدوين عىل اجللود لسهولة محلها وختزينها، و  

ء استخدموا نبات الربدي يف صناعة الورق للتدوين ثم الصيني  بالرغم من ان املرصيون القدما 

قبل امليالد؛ استخدم األلياف الداخلية لشجر التوت لصناعة األوراق،    123(سيلون) يف عام 

م حني  تعلم العرب املسلمون  795إال ان استخدام الورق مل ينترش عىل مستو العامل اال يف عام  

يف الورق  فن صناعة  الصينيني   العامل   من  اىل دول  انترش  ومنه  أوزبكستان  يف  مدينة سمرقند   
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وأصبح الوسيلة األكثر انتشارا لتسجيل البيانات واملعلومات ومع التطور التكنولوجي وظهور  

 أجهزة الكمبيوتر بدأ االجتاه نحو البيانات الضخمة وتدوينها وحفظها الكرتونيا. 

البيانات املسجلة حيث درس معدالت  ، أجر جون غراونت دراسة لتحليل  1663يف عام  

العمر املتوقع للجنسني من خالل دراسة إلحد الوفيات املتفاوتة بني اجلنسني و توقع متوسط  

الكنائس ي لندن. ويعد هريمان هولرييث أول من ساهم يف تقدير التعداد السكاين يف الواليات  

لاللة املثقبة    1801جاكارد يف عام  املتحدة األمريكية من خالل االعتامد عىل اخرتاع جوزيف  

 للبطاقات حيث يمكن لآللة العثور عىل الثقوب وبالتايل حتديد بيانات حامل البطاقة. 

 ) االلة املثقبة للبطاقات1شكل رقم (
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عام   فلميري1928يف  فليتز  اخرتع  مغناطيسيًا.    ،  وختزينها  البيانات  جلمع  مغناطيسيًا  رشيطًا 

 واستمرت فكرة األقراص املغناصيسية لفرتة لتخزين الببيانات. 

 ) رشيطًا مغناطيسيًا جلمع البيانات وختزينها مغناطيسيًا 2شكل رقم (

 

وعلم البيانات، علم حديث تم دراسته من قبل العديد من العلامء واإلحصائيني، ففي عام     

اقرتح بيرت    1974، ويف عام  "حتليل البيانات"كتب جون توكي فصال حتت مسمى        1962

كبديل لعلم الكمييوتر يف كتابه حيث أوضح ان معاجلة البيانات    "علم البيانات"ناور مصطلح  

ي عام  املستخدمة  ويف  العمليات.  من  عدد  خالل  من  الدولية    1977تم  الرابطة  تأسيس  تم 

 ) اإلحصائية  بني  IASCللحوسبة  والربط  ومعارف  معلومات  إىل  البيانات  حتويل  هبدف   (

نظم غريغوري بياتسكي أول    1989املنهجية اإلحصائية واستخدام احلاسب اآليل، ويف عام  
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ال املعرفة يف قواعد  السنوي األول    1995بيانات ويف عام  ورشة عمل الكتشاف  املؤمتر  عقد 

نقطة حتول يف عامل البيانات، حيث    1996حول اكتشاف املعرفة واستخراج البيانات. ويعد عام  

بدأ التعرف عىل أمهية التخزين الرقمي للبيانات ومد فاعليتة خاصة من حيث التكلفة، حيث  

تخزين الرقمي أقل تكلفة من التخزين  بدأت فكرة علم رقمي بال ورق، وأصبحت تكاليف ال 

 .الورقي، وبدأ انتشار املكتبات واألرشيفات الرقمية

، الذي شهد 1997وتشمل اللحظات البارزة األخر يف تاريخ البيانات يف التسعينيات عام     

. وهذا يضع البيانات يف أيدي أي شخص لديه إمكانية الوصول إىل  Googleإطالق بحث  

 الكمبيوتر. 

  "وقد نرش مايكل ليسك دراسة حتت عنوان «ما هو كم املعلومات املوجودة يف العامل اآلن    

ألف بيتابايت من البيانات عىل صفحات اإلنرتنت. وأشار    12وأشار اىل وجود أكثر من نحو  

جوجل   البحث  حمرك  أن  عىل   Googleاىل  البيانات  أنواع  كافة  عن  للبحث  الرئيسة  األداة 

 اإلنرتنت.  
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عن طريق دراسة جلمعية احلواسب اآللية.    1999ظهور مصطلح البيانات الضخمة عام    ومع   

مصطلح  استخدام  ذلك  صاحب  وقد  فقط.  ختزينها  وليس  البيانات  حتليل  أمهية  أوضحت 

وسيط من  وجود  دون  ببعض  بعضها  اإللكرتونية  األجهزة  اتصال  وإمكانية  األشياء  إنرتنت 

يامن وهال فاريان يف دراسة توضح كم املعلومات الرقمية  أوضحا بيرت ل  2000البرش. ويف عام  

 املتاحة يف العامل ومعدل نمو البيانات سنويا.  

ومع ظهور اجليل الثاين للويب ومنصات ومواقع التواصل االجتامعي مثل فيسبوك وتوتري يف     

 متناول  أصبحت البيانات الرقمية يف .حتميل ومشاركة البيانات وتفاعالهتم عىل تلك املنصات

تطبيقات األجهزة املحمولة ألول مرة يف نقل وتبادل    2014اجلميع، ويف عام   بدأ استخدام 

البيانات الرقمية بكثافة تفوق استخدام أجهزة الكمبيوتر املحمولة واملنزلية. لذا تعد البيانات  

وحتليل   لتجميع  املستمر  التطور  من  أسايس  جزء  ولكنها  جديدة،  ظاهرة  ليست  الضخمة 

 بيانات. حيث تعد البيانات الضخمة خطوة يف طريق التغيري يف آلية تداول وختزين البيانات.ال
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 البيانات واِّـعلومات: 

البيانات؟      املعاجلة    ما  أولية وغري منظمة تتطلب  البيانات هي عبارة عن حقائق يف صورة   :

أرقام وعبارات وأحرف ومالحظات   البيانات عىل   وحتتو ،وتصورات  جلعلها ذات مغز

خام  شكل  يف  ذلك  وغري  وصور  اآللة    .ورموز  أو  الباحث  بواسطة  البيانات  تفسري  ويتم 

 للوصول إىل املعنى والغرض من البيانات لذا فإن البيانات ال معنى هلا دون تفسري وتنظيم.  

ا   ما املعلومات؟:  املعلومات هي جمموعة من البيانات التي تتم معاجلتها بطريقة ذات مغز وفقً

لمتطلبات املحددة. وتتم معاجلة املعلومات أو تنظيمها أو تقديمها يف سياق معني جلعلها ذات  ل

 مغز بحيث حتدد املعلومات املعنى وحتسن موثوقية البيانات.  
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 ) مقارنة بني البيانات واملعلومات 1جدول رقم ( 

 املعلومات البيانات 

معاجلة هي حقائق أولية غري منظمة حتتاج إىل 

 والتي بدوهنا تبدو عشوائية وغري مفيدة

هي بيانات معاجلة بصورة منظمة مقدمة يف سياق  

 معني ومفيد

هي وحدة فردية حتتوي عىل مادة خام ال 

 حتمل أي معنى حمدد

هي جمموعة من البيانات التي حتمل جمتمعة معنى  

 منطقيًا.

 البيانات ال تعتمد عىل املعلومات 
 ىل البيانات.تعتمد املعلومات ع

 يقاس بالبت والبايت 

يقياس املعلومات بوحدات ذات معنى مثل الوقت  

 والكمية وما إىل ذلك.
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ا مع االحتياجات   البيانات ال تتناسب أبدً

 املحددة للباحث

املعلومات خاصة بالتوقعات واملتطلبات قد يتم  

حذف بعض احلقائق واألرقام غري ذات الصلة، أثناء  

 التحول. عملية 

 مثال عىل البيانات هو درجة اختبار الطالب

مثال للمعلومات متوسط درجات الطالب يف  

 الفصل هو املعلومات املستمدة من البيانات املقدمة. 

 البيانات َّـ البحث العلمي: 

يعتقد الكثري من الناس أن البحث العلمي مبني عىل البيانات بشكل أسايس بحيث تكون  يف     

ب جدول  أهنا  شكل  من  الرغم  فعىل  صحيحة  غري  املعتقدات  هذه  ولكن  باألرقام  مليئًا  يانات 

ا العديد من  يمكن أن تكون البيانات يف شكل أرقام يف جداول بيانات  إال إهنا قد تأخذ أيضً

التنسيقات املختلفة مثل مقاطع الفيديو والصور واملذكرات واملالحظات. وفقا لنوع البحث  

السلوك   علم  أن  بشكل  فنجد  البرشي  السلوك  لفهم  استقصائية  بيانات  عىل  يعتمد  البرشي 

عامل   أما   ، وأصوات  صور  لتوليد  البيانات  فنون  عىل  فيعتمد  الفنون    علم  أما  أفضل، 

األنثروبولوجيا فيستخدم ملفات صوتية لتوثيق املالحظات حول الثقافات املختلفة ،  فالبحث  
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كاديمية ، عىل البيانات بصورها املختلفة وفقا لكل  العلمي إذن، يعتمد يف مجيع املجاالت األ

 نوع من البحث العلمي. 

البحث   أصلية  بيانات  بحثية  نتائج  إلنتاج  ومعاجلتها  وختزينها  مجعها  يتم  معلومات  هي   :

تعزيز   أو  ما،  نظرية  دحض  أو  إلثبات  البيانات  استخدام  يمكن  و  صحتها.  من  والتحقق 

    .لتعزيز املعرفة حول موضوع أو مشكلة معينةاالدعاءات املقدمة يف البحث، أو 

 أنواع البيانات: 

ا مهامً ألنه ال يمكن استخدام األساليب اإلحصائية إال مع أنواع     البيانات مفهومً تعدُّ أنواع 

بيانات معينة. كام أن حتليل البيانات املستمرة خيتلف عن البيانات الفئوية وإال سيؤدي إىل نتائج 

القدرة   للباحث  يتيح  تتعامل معها  التي  البيانات  أنواع  معرفة  فإن  لذلك  اختيار  خاطئة.  عىل 

 .طريقة التحليل الصحيحة 

 البيانات الكمية والبيانات النوعية:  -1

يمكن تصنيف بيانات البحث يف فئتني رئيستني: الكمية أو النوعية، ويمكن للباحث تناول     

 موضوعات البحث باستخدام األساليب الكمية أو النوعية. ويعتمد اختيار طريقة أو أخر
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ضل دليل عىل حتقيق األهداف البحثية وقياسها. وقد يتم دمج كل من عىل ما تعتقد أنه سيوفر أف

 البيانات النوعية والكمية يف البحث تبعا لوجهات النظر املختلفة حول املعضلة البحثية. 

 البيانات الكمية:   - أ 

البيانات الكمية عندما حياول الباحث حتديد مشكلة ما، أو معاجلة      أو    "ماذا"يتم استخدام 

جوانب سؤال معضلة البحث. وتعد البيانات الكمية هي التي يمكن عدها أو مقارنتها   يف  "كم"

مرحلة   يف  األوىل  السنة  طالب  عدد  يكون  أن  يمكن  املثال،  سبيل  عىل  رقمي.  مقياس  عىل 

املاجستري ، أوعىل سبيل املثال التصنيفات عىل مقياس جلودة الطعام الذي يتم تقديمه يأخذ أقل  

)، أو مقياس حرارة جلمع بيانات الطقس وعادة ما يتم مجع 5 تصنيف ( ) وأعىل 1تصنيف (  

هذه البيانات باستخدام أدوات، مثل االستبيان و املسوح. وغالبًا ما تستخدم برامج التحليل  

 لتحليل البيانات الكمية.  SPSS  ،STATA ،Eviews ،Excelاإلحصائي  مثل 

 .فرعية تسمى هذه الفئات بالبيانات املنفصلة واملستمرةيمكن تقسيم البيانات الكمية إىل فئات  

 البيانات املنفصلة  -1
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البيانات املنفصلة هي جمرد بيانات ال يمكن تقسيمها إىل أجزاء أصغر. يتكون هذا النوع  

من البيانات من أعداد صحيحة ال تقبل أن تكون كسور عرشية (أرقام موجبة وسالبة ،  

وما إىل ذلك) وهي حمدودة أ أهنا تصل إىل حد معني      100،    100-عىل سبيل املثال ،  

التي تم بيعها   املحمول متثل بيانات كمية متقطعة. مثال عىل البيانات املنفصلة عدد أجهزة

   .العام املايض ، عدد احلوادث املرورية 

 

 البيانات املستمرة    - 2

هي البيانات الناجتة عن عملية القياس، والتي تأخذ أرقاماً غري حمدودة متثل بيانات كمية  

عرشية؛   كسور  عىل  تشتمل  تعد  متصلة  يمكن  لذا  التي  البيانات  هي  املستمرة  البيانات 

رسعة  عىل سبيل املثال    .تقسيمها بال حدود إىل أجزاء أصغر أو بيانات تتقلب باستمرار

 وقت الذي تستغرقه يف كتابة مقال ، الوزن، العمر. القطار اخلاص، وال 

 البيانات النوعية :    - ب 
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هي البيانات التي ال يمكن قياسها رقمياً وإنام يتم تصنيف املتغري فيها إىل مستويات البيانات  

النوعية غري اإلحصائية، وعادة ما تكون غري منظمة أو شبه منظمة. وال يتم قياس هذه البيانات  

استخدام األرقام الثابتة، بل قد يتم استخدام الرسوم البيانية واملخططات. بدالً من بالرضورة ب

ويمكن استخدام    .ذلك ، ويتم تصنيفها بناءً عىل اخلصائص والسامت والتسميات أو الرتتيب 

ا حتى  "ملاذا"البيانات النوعية لطرح السؤال   . وهو سؤال استقصائي وغالبًا ما يكون مفتوحً

مز  إجراء  التفسريات  يتم  يف  النوعي  البحث  يف  البيانات  هذه  استخدام  يتم  البحث.  من  يد 

والتسجيالت   والوثائق  النصوص  صورة  يف  تكون  وقد  األويل.  والفهم  الفرضيات  وتطوير 

 الصوتية واملرئية أو حمارض املقابلة أوجمموعات من املالحظات وتنقسم البيانات النوعية إىل : 

ال متثل ترتيباً حمدداً عىل سبيل املثال احلالة االجتامعية يمكن تصنيفها    بيانات نوعية اسمية  -1

 إىل أعزب ومتزوج ومطلق و أرمل. 

ترتيبية  -2 نوعية  والفروض    بيانات  البحثية  املعضلة  دراسة  يف  حمدد  معنى  للرتتيب  يكون 

قل من  أ  "ثم  "غري متعلم "البحثية عىل سبيل املثال املستو التعليمي يعكس ترتيباً حمدداً  

 ."جامعي فأعىل "يليه  "أقل من جامعي"ثم  "ثانوي
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تعدُّ      القيادة  أو رخصة  الضامن االجتامعي،  التعريف مثل رقم  أرقام  أن  للدهشة  واملثري 

ا نوعية ألهنا قاطعة وفريدة من نوعها لشخص واحد. وبالتايل عند مناقشة البيانات   أيضً

خال  من  النوعية  البيانات  اشتقاق  يتم  التفصيلية  النوعية  للمعلومات  النوعي  التحليل  ل 

 حول املعضلة املطروحة. 

إذا كانت املشكلة البحثية هي أن الباحث يريد معرفة مواقع أماكن املطاعم األكثر إقباال    مثال: 

 يف حمافظة ما، وملاذا حتظى بشعبية كبرية؟. 

ا، يمكن حساب املرتددين عىل مطاعم خمتلفة يف أحياء خمتلفة         ولتحديد األماكن األكثر شيوعً

أيام أو أس البيانات الكمية عىل سؤال  عىل فرتات زمنية منتظمة عىل مدار  ابيع. ستجيب هذه 

لفهم سبب شهرة   املحافظة.  يف  املختلفة  املطاعم  عىل  يرتددون  الذين  األشخاص  عدد  حول 

بعض املواقع أكثر من غريها، كام يمكن استخدام استطالع لسؤال املرتددين عىل املطاعم عن 

 سبب تفضيلهم هلذه املطاعم وهذه بيانات نوعية. 
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  البيانات" و "اإلحصاء"  الفرق ب" 

يوجد متييز مهم بني البيانات واإلحصاء يف البحث العلمي، فالبيانات هي أجزاء فردية من     

املعلومات الواقعية املسجلة واملستخدمة لغرض التحليل، أي أهنا املعلومات األولية التي يتم  

ا لتحليل  نتائج  اإلحصائيات  تعد  حيث  اإلحصائيات  إنشاء  خالهلا  وتفسريها من  لبيانات 

وعرضها وإجياد العالقات فيام بني البيانات بعضها البعض وتفسري هذه العالقات، ثم تقديم  

اإلحصائيات عىل شكل جدول أو خمطط أو رسم بياين ، وكثريا ما تستخدم اإلحصائيات عىل 

ات  شكل نسب مئوية أو ترتيبية أو مقارنات بني جمموعات، كام نجده يف  إحصاءات  الوزار

احلكومية واهليئات والرشكات  كإحصاءات البطالة أو إحصاءات حمو األمية التعليمية. وغالبًا  

 . "البيانات اإلحصائية"ما يشار إىل هذه األنواع من اإلحصائيات باسم 

 نوع البيانات األفضل لتحليل البيانات: 

بيانات غري منظمة    -غالبا –ة  : تعترب البيانات النوعي  أوال : البحث املعتمد عىل البيانات النوعية 

أو شبه منظمة. يتم تنسيق هذا النوع من البيانات بشكل فضفاض  إىل حد ما؛ هلذا السبب  ال  

البيانات   فهم  يكون  وقد  التقليدية،  الطرق  باستخدام  وحتليلها  النوعية  البيانات  مجع  يمكن 
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ا،  ولكن أدَّ ظهور قواعد بيانات   ا للوقت ومكلفً إىل جعل عملية    NoSQLالنوعية مستهلكً

 مجع البيانات النوعية وختزينها أكثر قابلية لإلدارة.  

أو   فئوية  أو  النوعية  والتعامل  معها  يف شكل نسب مئوية  البيانات  املمكن حتويل  عادة من 

 تكرارات أو رتب، حيث جيمع الباحث املعلومات من خالل: 

الل فرتة زمنية أو ضمن جمموعة  الرتددات: التكرار هو املعدل الذي حيدث به يشء ما خ -

 بيانات.

العدد اإلمجايل   - الرتدد عىل  بقسمة  النسبة  للباحث بسهولة حساب  املئوية.: يمكن  النسبة 

ا عىل عدد مرات حدوثه   لألحداث. (عىل سبيل املثال ، عدد مرات حدوث يشء ما مقسومً

 رضب مائة) 

 طط دائري أو خمطط رشيطي. طرق التصور: لتصور البيانات النوعية ، يمكنك استخدام خم -

الرتميز : كام يمكن للباحث استخدام أسلوب الرتميز لتحويل البيانات االسمية الرتتيبية   -

 إىل ميزة رقمية. 

 القياس اإلحصائي للبيانات النوعية:  -1
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يستخدم يف حالة القياس االحصائي للبيانات النوعية والرتتيبي،  عىل سبيل املثال، التكرارات     

 )يستخدم للتعرف عىل ما إذا كانت البيانات أو اإلحصاءات قيد   ، النسب املئوية ، مربع كا

   .الدراسة هل جاءت بطريقة املصادفة أم ال  أي هل يوجد عالقة بني البيانات االسمية)

هو اختبار ال معلمي بديل الختبار ت وهو يستخدم عندما تكون البيانات  اختبار مان ويتنى (     

الخ) و  …فرتية أو نسبية وهو يستخدم مع جمموعات مستقلة (متزوج/غري متزوج, ذكر/أنثى  

 تكون مستويات البيانات رتبية). 

نات نوعية ترتيبية أو عندما اختبار كروسكال واليس (يستخدم عندما يكون املتغري التابع  بيا    

يكون بيانات املتغري التابع نسبة أو رتبية وهو بديل الختبار التباين األحادي ولكن مع اختالف  

 أعداد املجموعات). 

 أنواع طرق البحث النوعي  -2

اجلمهور      ومراقبة  لدراسة  النوعية  البيانات  مجع  طرق  عىل  النوعي  البحث  طرق  تركز 

املستهدف واستخالص النتائج من البيانات التي تم مجعها. تعتمد طريقة البحث هذه بشكل  
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أكرب عىل اخلصائص الذاتية التي حتددها املناهج النوعية. فيام ييل بعض طرق البحث النوعي  

 ام. الشائعة االستخد

البحث   . أ طرق  أكثر  من  واحدة  املركزة  املجموعة  بحث  طريقة  تعد  الرتكيز:  جمموعات 

املستجيبني   البؤرية من عدد معني من  البيانات، وتتكون املجموعة  ا يف مجع  النوعي استخدامً

إىل  5-10( اإلنرتنت  عرب  استبيان  أو  استبيان  إرسال  يمكنك  كمجموعة.  يعملون  الذين   (

عىل  للحصول  تركيز  ردودهم    جمموعة  وتسجيل  معينة  قضية  حول  آرائهم  أو  مالحظاهتم 

معقدة   وإدارهتا عملية  الرتكيز  يكون تشكيل جمموعات  أن  البيانات برسعة. ويمكن  لتحليل 

ومكلفة. يتم استخدامه من قبل الرشكات التي قد ترغب يف إطالق منتج جديد لدراسة السوق  

 وتفضيالهتم وصفاهتم السلوكية.  واكتساب نظرة ثاقبة الحتياجات اجلمهور املستهدف 

البحث اإلثنوجرايف :هو احد أساليب البحث النوعي يتضمن البحث اإلثنوجرايف مراقبة   .ب 

ودراسة موضوعات البحث يف موقع جغرايف حمدد. يمكن أن يرتاوح هذا املوقع اجلغرايف من  

ثقافات والسلوكيات  كيان صغري إىل بلد كبري يف العامل. يساعد البحث اإلثنوجرايف يف دراسة ال

واالجتاهات ونقاط األمل يف بيئة طبيعية، هذه طريقة بحث تستغرق وقتًا طويالً وتتسم بالتحدي 

 وال يمكن أن تقترص عىل فرتة حمددة.
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دراسة احلالة: إحد أساليب البحث النوعي وتعتمد عىل حتليل متعمق يستخدم بشكل   .ت 

ن أن تقوم به أي منظمة أو مؤسسة تعليمية لرسم  أسايس يف العلوم االجتامعية والتعليمية. ويمك

ا واحدة من أكثر طرق البحث مبارشة  استنتاج مفصل حول موضوع ما. تعد دراسة احلالة أيضً

 ولكنها تستغرق وقتًا طويالً والتي تتضمن مجع البيانات من مصادر متعددة. 

تمد عىل تطوير أو  الرواية: يعد أسلوب البحث الرسدي أحد أساليب البحث النوعي ويعث.  

إنشاء قصة. يمكنك جتميع سلسلة من األحداث وإنشاء رسد حول موضوع متت مالحظته،  

وحتديد  مهم  حدث  عىل  التأثري  صغري،  لكيان  يمكن  كيف  هذه  التحقيق  طريقة  وتوضح 

 عالقته. 

ا أو ظاهرة معينة   .ث  دراسة الظواهر: علم الظواهر  طريقة بحث  نوعية، تأخذ يف االعتبار حدثً

مع البيانات النوعية،  تساعد الباحث عىل فهم، كيف، وملاذا، وما هي الظاهرة التي حتدث،  جل

وتأثريها عىل املشكلة البحثية املطروحة. و يستخدم علم الظواهر عدد من األساليب املختلفة  

تشمل   البيانات  املثال -جلمع  وزيارة   -عىل سبيل  واملقابالت،  الفيديو،  ومقاطع  املستندات، 

 ما، وجتربة الظاهرة، ووصف كيف تطورت الظاهرة بمرور الوقت.  مكان



 

203 

 

نظرية األرض: تعترب إحد أساليب البحث النوعي وتركز النظرية األساسية عىل رشح   .ج

األسباب الكامنة وراء وقوع احلدث، وعادة ما يكون حجم العينة املستخدمة يف نظرية التأريض  

 ة حدوث يشء ما يف وقت معني. أقل من مائة موضوع، وهتدف إىل تقييم كيفي

البحث الكمي،  حتليل رقمي وإحصائي للبيانات     ثانيا : البحث املعتمد عىل البيانات الكمية: 

اإلحصائية والرقمية، عىل  العكس من البحث النوعي الذي يتعامل مع البيانات املفتوحة وغري  

 غري ذلك.  العددية، وتشمل املفاهيم واألوصاف واملعاين والكلامت والصورو

 أنواع طرق البحث الكمي  -1

تستخدم طرق البحث الكمي مناهج كمية جلمع البيانات وحتليلها، وهو أسلوب بحث رقمي     

وإحصائي يستخدم األرقام واإلحصاءات للحصول عىل استقطاعات معقولة وحمددة، وفيام 

 مرة : ييل بعض طرق البحث الكمي الشائعة.عند التعامل مع البيانات الكمية املست 

البيانات    تلخيص  يمكنه  بحيث  البيانات،  لوصف  الطرق  معظم  استخدام  للباحث  يمكن 

واالنحراف املعياري والنطاق والتباين واملتوسط الربيعي،  باستخدام النسب املئوية واملتوسط  

وغري ذلك من املقاييس الوصفية، ولتصور البيانات الكمية املستمرة من خالل الرسوم البيانية،  

 كن للباحث استخدام مدرج تكراري أو مضلع او خطوط . يم
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 القياس اإلحصائي للبيانات الكمية:  -2

تحليل التباين بني العينات (لعامل واحد، ولعاملني ولعدد  مجيع اإلحصائيات املسموح هبا ك

للمتوسطات   املعنوية  الفروق  ملعرفة  (ت)  واختبار  االرتباط،  معامل  وتقدير  العوامل)،  من 

 ، واالنحدار وغري ذلك من أنواع التحليالت اإلحصائية ألنواع العينات املختلفة

 

 

 ) : القياس اإلحصائي للبيانات الكمية 2جدول رقم (

 نوع البيانات  القيم  امثلة  لتحليل االحصائي ا

  "ناجح/ راسب"،  "صواب / خطأ" ،  "نعم / ال"(  الوضع ، مربع كاي، انحدار لوجستي ، بروبيت 

 ، إلخ.) 

 وصفية   1،  0

يعني ، الوسيط ، األسلوب ، االنحراف  

 املعياري ، االرتباط 

نتيجة قاطعة (فصيلة دم حمددة ، حزب سيايس ، حالة  

 الزواج ، احلالة اجلنسية إلخ.) 

 وصفية ، ... ، ن   2،  1

مجيع اإلحصائيات املسموح هبا للمقاييس  

الفاصلة باإلضافة إىل ما ييل: املتوسط اهلنديس،  

املتوسط التوافقي، معامل االختالف، اختبار  

 مان ويتني، اختبار كروسكال 

 النتيجة النسبية، مهمة فقط إلنشاء ترتيب فاملستو

غري "التعليمي يعكس ترتيباً حمدداً حيث يتم ذكر مثال 

/   "جامعي أقل من "/  "أقل من ثانوي "/   "متعلم

 ."جامعي فأعىل"

عدد صحيح أو  

 رقم حقيقي  

 وصفية ترتيبية 
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مجيع اإلحصائيات املسموح هبا للمقاييس  

الفاصلة باإلضافة إىل ما ييل: املتوسط اهلنديس،  

 املتوسط التوافقي ، معامل االختالف 

  عدد العنارص (املكاملات اهلاتفية، األشخاص ، 

املواليد، الوفيات ، إلخ) يف فرتة زمنية حمددة/ منطقة  

 حمددة 

األعداد 

الصحيحة غري  

،  1،  0السالبة (

 (... 

بيانات كمية  

 منفصلة 

الوسيط ، األسلوب ، االنحراف   يعني ،

املعياري ، االرتباط، االنحدار اخلطى،  

 االرتباط، التباين 

درجة احلرارة بالكلفن ، والسعر ، والدخل ،  

 واحلجم، الوزن لألطفال  

رقم حقيقي  

 موجب

بيانات كمية  

 عددية متصلة

 برمجيات تحليل البيانات: 

 اإلحصائية والربامج فيام ييل قائمة بالعديد منهم: هناك عدد من أدوات حتليل البيانات 

 EXCEL: برنامج -1

برنامج   باحلسابات    EXCELيُعد  خاص  وهو  اإلحصائي،  التحليل  برامج  أنواع  أهم  أحد 

واألمور املالية واالقتصادية والرياضية، ويساعد الباحث يف تفريغ البيانات األولية أو الثانوية  

بام  كيفية،  أو  وصفية  معلومات  إىل  وحتويلها  العلمية،  البحث  أدوات  من  بيانات  أداة  أي  أو 

العالقات إىل  بالوصول  بالتطوير    يسمح  مايكروسوفت  رشكة  وتقوم  البحث  متغريات  بني 

 املستمر عىل برنامج اكسيل. 

2- SPSS 
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برنامج اإلحصاء وحتليل البيانات، يعد من أشهر وأكثر برامج التحليل اإلحصائي استخداما 

اإلحصائية   املُعادالت  من  ا  كثريً ويشمل  عالية  بكفاءة  واملعلومات  البيانية  مع  يتعامل  حيث 

البيانات الوصفية والكمية.العامة وا التعامل مع  تتيح    ملتخصصة، وتم إضافة  حتليالت عدة 

تقوم    أخر شاشة  يف  النتائج  وخترج  خاصة  شاشة  يف  البيانات  وضع  عىل  الربنامج  ويعمل 

 .بعرض النتائج أو املخرجات، عىل شكل رسوم أو جداول أو نتائج ومعادالت لعملية التحليل

 : STATA برنامج -3

من أشهر الربامج يف التحليالت االقتصادية، والتحليل اإلحصائي بوجه    STATAيعد برنامج  

عام، ويسمح بالرسومات البيانية، أو بكتابة أوامر تقليدية، وتتَّسم نتائج التحليل اإلحصائي  

  بالدقة.

 : SAS برنامج -4

ن لغات الربجمة،  يعد من أحد أهم أنواع برامج التحليل اإلحصائي، حيث يتطلب معرفة بعدد م

التعامل من خالل   مع كم هائل من    SASخاصة االستقصائيات أو االستبيانات، حيث يتم 

 البيانات.



 

207 

 

 : R برنامج -5

من أنواع برامج التحليل اإلحصائي خاصة يف املجال املايل أو االقتصادي، ويعتمد   R برنامج 

، ويتطلب الربنامج معرفة بأوامر حمددة ملعاجلة  R عىل إحد لغات الربجمة، التي تُعرف باسم

 البيانات.  

 

 

 : SHAZAM برنامج -6

أحد برامج التحليل اإلحصائي واحلسايب واالقتصادي، حيث يقوم بتفسري ما ينتج عن التحليل  

 من نتائج، ويقوم بتحليل السالسل الزمنية، ونامذج الربجمة اخلطية وغري اخلطية. 

 : MINITAB برنامج -7

ذو إمكانيات متعددة، كام أنه سهل من حيث االستخدام باملقارنة بمعظم   MINITAB برنامج

  الربامج اإلحصائية.

 : EVIEWS برنامج -8
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مع املعطيات   EVIEWS يعد من أهم أنواع برامج التحليل اإلحصائي حيث يتعامل برنامج

ا من املُعادالت   اإلحصائية العامة واملتخصصة،  البيانية واملعلوماتية بكفاءة عالية ويشمل كثريً

تيح الفرصة جلميع املستخدمني يف احلصول عىل النتائج مع اختالف جماالهتم العلمية.   لذا فهو يُ

9- ATLAS. ti 

 تستخدم يف البحث النوعي أو حتليل البيانات النوعية.  

10- JMP   

 حزمة برجميات حتليل البيانات والتصور، وتستخدم يف العديد من املجاالت العلمية.  

 يمكن تصنيف مصادر البيانات إىل نوعني:  

تشري املصادر اإلحصائية إىل البيانات التي تم مجعها لبعض األغراض الرسمية وتتضمن    -

 التعدادات واملسوحات املدارة رسميًا. 

 إىل مجع البيانات ألغراض إدارية أخر أو للقطاع اخلاص.  تشري املصادر غري اإلحصائية -

 أخالقيات علم البيانات  
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ا أنه من الرضوري عند مجع البيانات واملعلومات اتباع مبدأ الشفافية      جيب أن يكون واضحً

واملوضوعية دون  احلاق الرضر باألخرين، ودون انتهاك للحقوق القانونية لألفراد من خالل  

يانات ودون املساس بخصوصية األفراد مع رضورة إخفاء هويتهم مع مراعاة أن  استخدام الب

البيانات متاحة لالستخدام،   أن  البيانات ومجعها ال تعني بالرضورة  إىل  الوصول  القدرة عىل 

يتم   وهل  وتوقعاته،  حقوقه  هي  وما  البيانات،  يملك  من  لفهم  احلذر  توخي  جيب  ثم   ومن 

التي يقصدها الشخص (أو الكيان) مصدر البيانات، لذا جيب عىل استخدام البيانات بالطريقة 

بعض   فقدان  الباحث  يواجه  قد  كذلك  مصدرها.  وموافقة  البيانات  دقة  يضمن  أن  الباحث 

البيانات من السجالت ويلجأ الباحث إىل احتساب القيم املفقودة أو استبعاد السجالت ذات  

كبري   تأثري  له  يكون  قد  مما  املفقودة،  اىل  القيم  ذلك  يؤدي  وقد  النهائية،  التحليلية  النتائج  عىل 

 التحيز وتضخيم النتائج.  

البيانات     نوعية  بتحديد  البحث  لغرض  البيانات  مالءمة  من  التأكد  الباحث  عىل  كذلك 

ا مهامًّ للباحث لتحديد مصدر البيانات، وعىل  ومصادرها دون حتيز أو ذاتية كام تُعد الشفافية أمرً

 الباحث التأكد من النتائج والتوصيات الناجتة من حتليل البيانات املستخدمة يف البحث العلمي. 
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 مصادر البيانات اِّـختلفة 

 تنقسم مصادر البيانات إىل : 

. مصدر داخيل للبيانات : حيث يتم مجع البيانات من تقارير وسجالت املؤسسة أو املنظامت  1

الذي حتتفظ    "التقريرالسنوي لرشكة ما "نفسها ، لذا تُعرف باملصدر الداخيل. عىل سبيل املثال  

األرباح واخلسائر وإمجايل املبيعات والقروض واألجور وما    به الرشكة يف إداراهتا املختلفة حول 

 إىل ذلك. 

. مصدر خارجي للبيانات : حيث  يتم مجع البيانات من خارج املؤسسة أو املنظمة، تُعرف  2

باملصدر اخلارجي، عىل سبيل املثال ، إذا حصلت رشكة ما عىل معلومات  لرشكة أخر ، فإهنا 

 :تنقسم إىل مصادر أولية، ومصادر ثانوية عىل النحو التاىليانات، و تُعرف باملصادر اخلارجية للب

 أ. مصادر البيانات األولية: 

البيانات التي تم مجعها ألول مرة تسمى البيانات األولية، وعادة األساليب املستخدمة يف مجع 

البيانات األولية هي املسح واملراقبة والتجربة، وال يستخدم الباحث كل هذه األساليب يف نفس  

 البحث، وحيدد الباحث أسلوب مجع البيانات تبعا لنوع  وهدف البحث والوقت والتكلفة.  
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    : املسح: أوال 

مجع البيانات من خالل مقابالت مع املبحوثني يسمى طريقة املسح، ويمكن مجع البيانات من 

 خالل املقابلة الشخصية أواهلواتف اوالربيد االلكرتوين وما إىل ذلك. 

املقابلة الشخصية: يمكن مجع البيانات من خالل إجراء مقابالت مع املبحوثني، وهذه الطريقة  

ن املقابلة اهلاتفية والربيدية، ورغم أهنا تعطي للمبحوث الفرصة لإلجابة الكاملة،  أكثر مرونة م

حرجا  تسبب  األحيان  بعض  يف  أهنا  إال  اإلجابة،  إلكامل  متكرر  بشكل  السؤال  وتوضيح 

 للمبحوثني. 

عرب   خمتلفة  بشخصيات  االتصال  يمكن  ألنه  ا  نظرً اهلاتف،  عرب  املسح  إجراء  يمكن  اهلاتف: 

 مكان مما يوفر التكلفة والوقت.  اهلاتف يف أي

الربيد اإللكرتوين: يمكن مجع البيانات عرب الربيد اإللكرتوين، من خالل إرسال االستبيان إىل  

املبحوثني املحتملني، وتعد هذه الوسيلة أقل تكلفة من املقابلة الشخصية وتصبح أكثر فائدة 

 للمسوح الكبرية خاصة القومية. 

 :  ثانيا: املالحظة 
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عىل مجع البيانات من خالل مراقبة أنشطة املبحوثني، وقد تكون املالحظة شخصية أو    وتطلق

 ميكانيكية أو إلكرتونية. 

 املالحظة الشخصية: هذه الطريقة أكثر فائدة جلمع البيانات خاصة يف جمال التسويق.  

بالتجزئة   البيع  متاجر  يف  الضوئي  املاسح  استخدام  يمكن  حيث  اإللكرتونية:  حلفظ  املراقبة 

 سجل الرشاء أو لتتبع سلوك األفراد خالل عمليات التسوق وتتم من خالل الصور أو الفيديو. 

 

 

   ثالثا: الطريقة التجريبية: 

ميدان  أو  باملخترب  املرتبطة  التجريبية  األعامل  خاصة يف  للباحثني  األولية  البيانات  مجع  يمكن 

 التجربة. 

التجربة   أو  االختبار  يسمى  املعملية:  فحص  التجربة  أو  لتذوق  املخترب  ويستخدم  املعمل  يف 

 مكونات أو إجراء جتارب كيميائية. 
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املكان  يف  يتم  ولكنه  املرىض  أو  املستهلكني  فعل  رد  لفهم  عادة  تستخدم  امليدانية:  التجربة 

 والوضع احلقيقي.  

 ب. مصادر البيانات الثانوية 

وهي البيانات املستخدمة مرة واحدة، ومجعها أسهل بكثري من مجع البيانات األولية، ويمكن    

 مجعها من مصادر عدة تشمل: 

    أوال: املكتبة: 

وهي أفضل مصدر جلمع البيانات الثانوية، ويمكن العثور عىل مجيع أنواع الكتب، واألبحاث  

 رات الرسمية. العلمية، واملنشورات، واملجالت، والصحف، واملنشو

   ثانيا : احلكومة: 

ا مصادر مهمة جلمع البيانات الثانوية. و تشمل التقارير السنوية   املنشورات احلكومية هي أيضً

للوزارات واملؤسسات واهليئات احلكومية، وتقوم اهليئات احلكومية املختلفة بتحديث البيانات 

 والتقارير بصفة دورية. 
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ا هنية والتجارية ثالثا: االحتادات التجارية وامل  : تقدم اجلمعيات التجارية واملهنية والتجارية أيضً

 معلومات وبيانات حول أنشطتها من خالل منشوراهتا املختلفة.  

اإلعالن:  وسائط  مفيدة   رابعا:  بيانات  والتلفزيون  الراديو  وأجهزة  والصحف  املجالت  تعد 

 لألفراد ومؤسسات األعامل.  

وال  التعليمية  املؤسسات  عىل   بحثية: خامسا:  والنرش  البحوث  بإجراء  املؤسسات  هذه  تقوم 

أبحاثًا حول مواضيع خمتلفة   املؤسسات  والدويل، حيث جتري هذه  والوطني  املحيل   املستو

 وفقا لتخصصاهتا. 

 البيانات اِّـفتوحة والبيانات الضخمة 

د عليها أصبحت البيانات اآلن أكثر أمهية من أي وقت مىض، حتى اضحت البيانات قوة يعتم   

يف كل جانب من جوانب احلياة، ويعتمد البحث العلمي عىل البيانات، لذا تعدُّ طريقة احلصول  

عىل البيانات واستخدامها مهمة ملساعدة الباحث يف الوصول إىل نتائج متكن متخذي القرار من 

ظهور   ومع  والتطوير،  للدراسة  للباحث  هاما  مصدرا  الضخمة  البيانات  تعد  لذا  التطوير، 
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ا ولكنهام  مصطلح البيانات الضخمة اقرتن مع مصطلح البيانات املفتوحة، وارتبطا ارتباطًا وثيقً

 ليسا متشاهبني، حيث جتعل البيانات املفتوحة البيانات الضخمة أكثر فائدة.

وال    -املنظمة وغري املنظمة   - هي مصطلح يصف احلجم الكبري من البيانات    البيانات الضخمة: 

ت هو املهم، بل األهم هو كيفية استغالل هذه البيانات للتطوير والتنمية من يعد حجم البيانا 

خالل التحليل هلا هبدف احلصول عىل رؤ تؤدي إىل املنافسة واالبتكار والوصول إىل قرارات  

 أفضل وخطط اسرتاتيجية، وتساعد البيانات الضخمة املؤسسات قي إجياد فرص نمو جديدة.

مة عىل احلجم والرسعة والتنوع، أما احلجم فهو كمية البيانات حيث  وتعتمد البيانات الضخ    

يتم معاجلة كميات كبرية من البيانات غري املنظمة ، أما الرسعة فهي الرسعة التي يتم هبا تلقي  

البيانات و الترصف بناءً عليها، أما التنوع  فيشري إىل العديد من أنواع البيانات املتوفرة، التي يتم   

معاجلتها   تنظيمها  يتم  والتي  والفيديو  والصوت  النص  مثل  البيانات  قواعد  مع  لتتناسب 

 الشتقاق املعنى ودعم البيانات الوصفية. 

املفتوحة  متاجة    :البيانات  تكون  بحيث  نسبيا  بسهولة  إليها  الوصول  يمكن  عامة  بيانات  هي 

تكلفة، ويتم استخدامها إلطالق مشاريع جديدة بأقل  أو  أو بحث علمي،    لالستخدام جمانًا 

أوحتليل األنامط واالجتاهات، واختاذ قرارات تعتمد عىل البيانات، أوحل املشكالت املعقدة،  
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متاحة   البيانات  أن تكون  أساسيتني: جيب  ميزتني  املفتوحة  البيانات  تعريفات  وتتضمن مجيع 

 للجمهور ليستخدمها أي شخص، وجيب أن تكون مرخصة  بحيث يسمح بإعادة استخدامها.  

 ما أنواع البيانات املفتوحة؟ 

 :هناك العديد من أنواع البيانات املفتوحة التي هلا استخدامات وتطبيقات حمتملة

والتي يتم   -كالعناوين واملؤلفني - بيانات حول األعامل الثقافية واملصنوعات اليدوية،   الثقافة: 

 .مجعها واالحتفاظ هبا بشكل عام بواسطة املعارض واملكتبات ودور املحفوظات واملتاحف 

 .البيانات التي يتم إنتاجها كجزء من البحث العلمي من علم الفلك إىل علم احليوان  العلوم: 

انات مثل احلسابات احلكومية (النفقات واإليرادات) ومعلومات عن األسواق املالية  بي املالية: 

 .(األسهم ، السندات ، إلخ)

االجتامعية  اإلحصائيات  واملؤرشات  التعداد  مثل  اإلحصائية  املكاتب  تنتجها  التي  البيانات   :

 .واالقتصادية الرئيسية 

 .الطقس واملناخ والتنبؤ بهالعديد من أنواع املعلومات املستخدمة لفهم  الطقس: 
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واألهنار    البيئة:  واجلودة  امللوثات   ومستو وجود  مثل  الطبيعية  بالبيئة  املتعلقة  املعلومات 

 .والبحار

 العالقة ب البيانات الضخمة والبيانات اِّـفتوحة 

التايل،   املخطط  فني-يوضح   ) خمطط  عليه  يطلق  الضخمة    -) والذي  البيانات  بني  العالقة 

والبيانات املفتوحة حيث تتداخل البيانات الضخمة والبيانات املفتوحة، لتوليد مصادر بيانات  

اجلدير   ومن  اجلوية،  األرصاد  مكتب  يف  واملناخ  الطقس  بيانات  مثل  ا،  أيضً مفتوحة  ضخمة 

ا أن البيانات املفتوحة ال جيب أن تكون بيانات ضخمة  حتى تكون مفيدة للغاية ،    بالذكر أيضً

 عىل سبيل املثال ، تلك البيانات التي تقدمها وزارات احلكومة املحلية.  

 ) : العالقة بني البيانات الضخمة والبيانات املفتوحة 3شكل رقم (
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 Be? Future the Will Open How: Data Open and Data Big, GURIN JOELاملصدر: 

 العاملية للبيانات املفتوحة: أشهر املواقع  

1-  Network Data Open :    البيانات املفتوحة:  يسمح هذا املصدر للمستخدمني  شبكة

واإلسكان  التحتية  والبنية  والتمويل  للدول  العامة  البيانات  وتشمل  البيانات،  عن  بالبحث 

 والتنمية وغري ذلك. 

2-  UNICEF :    اليونيسيف: يشمل جمموعات البيانات املفتوحة التي ترصد وتقدم تقارير عن

أوضاع األطفال والنساء يف العامل، وأحدث البيانات حول تفيش األمراض، واجلنس والتعليم  

 جتامعية. وغري ذلك من البيانات اال 

https://www.opendatanetwork.com/
https://data.unicef.org/
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3-   Data Open Bank World  :  البيانات املفتوحة للبنك الدويل:  هذا هو أحد مصادر

للبيانات وكامل،  للحصول عىل معلومات حول   املفتوحة، وتشمل حتديث مستمر  البيانات 

واخلدما  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  ورصف  معدالت  العاملي،  الطاقة  واستهالك  اللوجستية،  ت 

من   العديد  يف  البيانات  من  ذلك  وغري  البرشية،  التنمية  ومؤرشات  العاملية،  األموال  وإدارة 

 املجاالت. 

4- Times Financial عىل اإلنرتنت كام   : فاينانشيال تايمز: تعد فاينانشيال تايمز صحيفة

 أهنا تعد من أقو مصادر البيانات لألسواق العاملية. 

5- Data Financial Global    :   البيانات املالية العاملية: يعد موقع البيانات املالية العاملية

البيانات واألبحاث الكاملة لتحليل  موقع جماين يمكن للمستخدمني الوصول إىل   جمموعات 

 األسواق واالقتصادات العاملية الرئيسية، كام يعد مصدرا هاما للدوريات والكتب. 

6- Database Comtrade UN    حتتوي  -: قاعدة بيانات األمم املتحدة للتجارة الدولية

جمانية حول التجارة العاملية سهل احلصول عليها مع إمكانية وجود بيانات مصورة  عىل بيانات

 .وحتميل البيانات

https://data.worldbank.org/
https://markets.ft.com/data/
https://www.globalfinancialdata.com/
https://comtrade.un.org/
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7- Fund Monetary International     صندوق النقد الدويل :-   للحصول عىل رؤ

واالستق العاملية،  االقتصادية  التوقعات  أن حول  جيب  ذلك،  وغري  املالية  واملراقبة  املايل،  رار 

   .تغطي جمموعات بيانات صندوق النقد الدويل 

8-  Data Justice Criminal of Archive National   :  األرشيف الوطني لبيانات

اجلنائية باجلرائم،   NACJD - العدالة  اخلاصة  بيانات  جمموعات  الكتشاف  شامل  موقع 

 والعنف واإلرهاب. 

9- Crime and Drugs on Office Nations United    املتحدة األمم  مكتب   :

املهتم باملخدرات واجلريمة يضم جمموعة من البيانات املتعلقة بإنتاج املخدرات واالجتار هبا،  

 ، والفساد. والدراسات العاملية عن معدالت اجلرائم

10- Organization Health World   العاملية الصحة  منظمة  أكثر    -:  أحد 

 مستودعات البيانات املفتوحة للبيانات الصحية ومعدالت الوفيات العاملية وتفيش األمراض.

11- Cloud Data Science Open  :OSDC    جمموعات من  البيانات  من  سحابة 

 البيانات الكبرية يف متناول الباحثني العلميني يمكن حتميلها وحتليلها بسهولة. 

https://www.imf.org/en/Data
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/NACJD/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/
https://www.who.int/gho/database/en/
https://www.opensciencedatacloud.org/
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12- Data Earth NASA   يعد  :ESDS   البيا لعلوم  مصدر  ناسا  لوكالة  املفتوحة  نات 

من   األسايس  اهلدف  ناسا   ESDSاألرض.و  وجتارب  مهام  من  العلمي  العائد  تعظيم  هو 

 للبحث والعلامء التطبيقيني وصناع القرار واملجتمع ككل. 

13- Scholar Google    من العلمي  الباحث   :Google   –    خدمات ضمن 

 للمستخدمني البحث.    Googleجوجل عىل شكل حمرك بحث، يتيح الباحث العلمي من  

14-  Energy of Atlas IEA :    يتضمن بيانات   –أطلس الوكالة الدولية للطاقة

مفتوحة للمعدالت العاملية للدول الستهالك الطاقة والكهرباء، وتصورات للخرائط ليتمكن 

 من احلصول عليها. مجيع الباحثني يف جمال الطاقة  

15- Glassdoor     : -    موقع البيانات    Glassdoorحيتوي  من  جمموعة  عىل 

 املفتوحة اجلاهزة للتحليل، وحتليل األجور يف سوق العمل والتسويق.  

16- Corporates Open     أكرب قواعد البيانات املفتوحة للرشكات يف إحد :

العامل متتلك مئات املاليني من جمموعات البيانات يف أي بلد يف العامل هبدف الشفافية الكاملة  

 للرشكات ملجتمع أكثر عدالة وللتصدي للفساد واإلجرام وإلنشاء بيئة أعامل موثوقة. 

https://earthdata.nasa.gov/
https://scholar.google.com/
http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1118783123
https://www.glassdoor.com/research/
https://opencorporates.com/
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17- FAO    منظمة األغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة تقود :

أن  من  والتأكد  للجميع  الغذائي  األمن  لتحقيق  وهتدف  اجلوع،  عىل  للقضاء  الدولية  اجلهود 

 130البرش حيصلون بانتظام عىل ما يكفي من الغذاء عايل اجلودة، وتعمل املنظمة يف أكثر من  

 دولة عىل مستو العامل وتشمل قاعدة بيانات مفتوحة هتتم بمجاالت الزراعة والبيئة والغذاء. 

18-  FiveThirtyEight     وعالية شموالً  البيانات  مصادر  أكثر  أحد  يعترب   :

 رياضة. اجلودة يف العديد من املجاالت السياسة وال 

19-  Trends Google  تنظيم املعلومات حول العامل وجعلها مفيدة    : هيدف إىل

 ومتاحة عامليًا. 

20- erExplor Data Public Google     حمرك بحث جوجل يشمل العديد :

أوهي   املوقع،  البحث عىل  املجانية ويمكن حتميلها وقراءهتا من خالل  املفتوحة  البيانات  من 

خط   يف  تضمينها  وتم  مايكروسوفت  طورهتا  التي  الرسومية  الويب  متصفحات  من  سلسلة 

ا من عام    . 1995أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز، بدءً

http://www.fao.org/about/ar/
https://data.fivethirtyeight.com/
https://trends.google.com/trends/?geo=US
https://www.google.com/publicdata/directory
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21- Insights Data Market eBay    بيانات حول املبيعات واملزادات عرب :

 اإلنرتنت. 

22- Knoema   هي مصدر مفتوح لبعض البيانات ومغلق للبعض هدفها املساعدة :

للدول واملؤسسات ونمذجتها   البيانات  اكتشاف  العامل. من خالل  العاملية يف  القرار  يف صنع 

 وتقديمها لتسهيل اختاذ قرارات أفضل ونتائج أفضل.  

23- Map Trade  :  مؤرشات أداء    - يف شكل جداول ورسوم بيانية وخرائط-ر  يوف

الصادرات والطلب دوليا، واألسواق البديلة واألسواق التنافسية، فضالً عن دليل الرشكات  

لنحو   التجارة  خريطة  ويغطي  واملصدرة.  و    220املستوردة  ومنطقة  من   5300دولة  منتج 

 منتجات النظام املنسق.  

24- IndexMundi    هي بوابة بيانات مفتوحة جتمع احلقائق واإلحصائيات من :

البيانات   حتويل  من  متكن  حيث  االستخدام،  سهلة  مرئية  عنارص  إىل  وحتوهلا  متعددة  مصادر 

جتميع  طريق  عن  العاملي،  للجمهور  مفيدة  معلومات  إىل  العامل  أنحاء  جلميع  األولية 

ة أو املخفية بطريقة أخر وتقديمها عرب خرائط وخمططات وجداول سهلة  اإلحصائيات املبعثر

 االستخدام تسمح للزوار بفهم املعلومات املعقدة  بسهولة. 

https://www.ebay.com/n/error?statuscode=500
https://knoema.com/atlas
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.indexmundi.com/
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25- SESRIC:      واالجتامعية واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز  تأسس 

اإلسال للدول  ( والتدريب  (SESRICمية  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  فرعي  كجهاز   (OIC  (

البلدان  عن  واالقتصادية  االجتامعية  واملعلومات  اإلحصاءات  ونرش  ومعاجلة  جلمع  هيدف 

 األعضاء واستخدامها.  

26- Quandl  ا  مستو عىل  البيانات  استخراج  عىل  يعمل  لفهم  :  وذلك  لعامل 

 املعلومات املعقدة والبيانات باعتبارها املحرك األسايس ألداء االستثامر النشط. 

27- UNCTAD    من العديد  وتشمل  املتحدة،  األمم  منظمة  وتتبع  االونكتاد   :

 االستثامر والتنمية. اإلحصاءات واملؤرشات املستخدمة يف حتليل التجارة الدولية و

https://www.sesric.org/sesric-about.php
https://www.quandl.com/alternative-data
https://unctad.org/statistics


 اِّـراجع 

 مراجع باللغة العربية: 

. مركز  ”حمطات من تاريخ البيانات الضخمة “).  2020حممد، خالد عبد الفتاح. ( •

املعرفة الرقمي، علم البيانات ثورة يف مواجهة أكرب حتديات املجتمع، مؤسسة حممد  

االسرتجاع   تاريخ  مكتوم.  ال  راشد    28/3/2021بن 

https://www.mbrf.ae/ar/read/aalm-albyanat-

thor-fy-moajh-akbr-thdyat-almjtmaa/9 

• ). مقدم  وشبيلة،  صربينة؛  البيان“).   2009مقناين،  دعمدور  يف  الضخمة   ات 

. جملة دراسات املعلومات والتكنولوجيا، مجعية  ”التنمية املستدامة بالدول العربية

 املكتبات املتخصصة، دار محد بن خليفة للنرش. 

 

 

 



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

226 

 

 مراجع باللغة االنجليزية: 

• Almalki, Sami.(2016). “Integrating Quantitative and 

Qualitative Data in Mixed Methods Research—

Challenges and Benefits”. Journal of Education and 

Learning; Vol. 5, No. 3 

• Creswell, J. W. (2009). “Research design: Qualitative, 

quantitative, and mixed method approaches”. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. 

• Elkatawne,H. H. (2016). “Comparing Qualitative and 

Quantitative Approaches”. SSRN Electronic Journal. 

Reviewed 20/3/2021 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_i

d=2742779 



 

227 

 

• GURIN, JOEL.  (2015). “Big Data and Open Data: How 

Open Will the Future Be?”. I/S: A JOURNAL OF LAW 

AND POLICY FOR THE INFORMATION SOCIETY, Vol. 

10(3). 

• Johnson, R.A. & Bhattacharyya, G.K.. (1992). “Statistics: 

Principles and Methods”. 2nd Edition. Wiley. 

• Kirch, Wilhelm, ed. (2008). “Level of 

Measurement. Encyclopedia of Public Health”. 

Springer, V.2. pp. 851–852.  

• Michell, J. (1986). “Measurement scales and statistics: a 

clash of paradigms”. Psychological 

Bulletin. V.100 (3).PP. 398–407.  

• Saltz, Jeffrey S. & Dewar, Neil. (2019). “Data science 

ethical considerations: a systematic literature review 



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

228 

 

and proposed project framework”. Ethics and 

Information Technology, volume 21. 

• Spriestersbach, Albert & others.( 2009). “Descriptive 

Statistics”. Dtsch Arztebl Int. Reviewed 20/3/2021   

• https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/658

68 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spriestersbach%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19890414
https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/65868
https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/65868
https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/65868


@îÓ‡Ën€aÎ@’ÓqÏn€a@ÚÓvË‰fl@á«aÏ”@Z…iaã€a@›ó–€a

I@‚bƒ„@’œÎAPAH 

 2د. بن سعيد خلرض   ، 1د. بكاري خمتار  

   . (اجلزائر)  جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر 1

 . (اجلزائر) جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس 2

 اِّـلخص: 

عىل           الضوء  تسليط  إىل  الورقة  هذه  وفقا  هتدف  للمراجع  والتهميش  التوثيق  منهجية 

النفسلنظام   لعلم  األمريكية  فهياجلمعية  واملعلومات   ،  البحوث  مصداقية  من  تعزز 

املنشورة فيه، كام حتفظ لكل حقوقه وبالتايل الرجوع لتلك الكتب واألبحاث، ويعني التوثيق  

العلمية،  لألمانة  توخيا  أصحاهبا  إىل  وإرجاعها  املعلومات  مصادر  بجهد   إثبات  واعرتافا 

اآلخرين وحقوقهم العلمية، وهلذا فإن مد مصداقية وجدية البحث تقاس أساسا بمقدار  

املصا  وتنوع  بالفعل كام ونوعا.  عدد  منها  الباحث، واستفاد  إليها  استند  التي  واملراجع  در 

توثيق املراجع يف البحوث العلمية يتطلب  ومن بني أهم النتائج التي تم التوصل إليها، أن  

تلك   عىل  القارئ  حصول  تسهيل  أجل  من  وذلك  النرش،  بيانات  كتابة  أثناء  الدقة  التزام 
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)  APAيعترب نظام مجعية علم النفس األمريكي ( أكثر. كام    البيانات عند احلاجة ملعلومات 

املعلومات   لتوثيق  إتباعها  الواجب  والقواعد  احللول  أعطى  إذ  األنظمة  هذه  أهم  من 

املتحصل عليها من خمتلف مصادر املعلومات، وخاصة احلديثة كشبكة اإلنرتنت أو مواقع  

 التواصل االجتامعي. 

 العلمي، التوثيق، التهميش، طرق التوثيق.   البحث، البحثالكلامت املفتاحية:  

 JEF  :C83 ، C89 ، D83تصنيفات  

 مقدمة:  

النرش،           بيانات  كتابة  أثناء  الدقة  التزام  يتطلب  العلمية  البحوث  يف  املراجع  توثيق  إن 

وذلك من أجل تسهيل حصول القارئ عىل تلك البيانات عند احلاجة ملعلومات أكثر. كام  

األمريكي ( النفس  نظام مجعية علم  احللول  APAيعترب  أعطى  إذ  األنظمة  أهم هذه  ) من 

إتباعها لتوثيق املعلومات املتحصل عليها من خمتلف مصادر املعلومات،    والقواعد الواجب

 وخاصة احلديثة كشبكة اإلنرتنت أو مواقع التواصل االجتامعي. 

هي أحد طرق التوثيق العاملية، ومن أكثر   APA تعترب منهجية وقواعد التوثيق حسب          

اختصارا: االسم  هذا  ويعدُّ  انتشارا  الطرق   American Psychological هذه 
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Association   وهي منظمة العلوم النفسية األمريكية التي يعود الفضل إليها يف صناعة ،

 وإبداع هذه الطريقة بالتوثيق. 

إن أي بحث علمي جيد جيب أن حيتوي عىل مجيع العنارص الرئيسية التي يتم طرحها وفق  

توثيق   املتتابعة، ويعترب  املصادر واملراجع بصورة علمية ودقيقة من  جمموعة من اخلطوات 

ضمن هذه العنارص األساسية للبحث العلمي الناجح، وسنتعرف من خالل هذا املقال عىل  

حسب التوثيق  وقواعد  الباحثني   APA منهجية  من  كبري  بشكل  تستخدم  والتي 

 عليم. وباخلصوص يف األبحاث املختصة بعلم االجتامع وعلم النفس واألبحاث املتعلقة بالت

، فعليه القيام بعدد   APA منهجية وقواعد التوثيق حسب فعندما يقرر الباحث اعتامد        

املصادر   من اخلطوات يف توثيقه كي حيافظ عىل األمانة العلمية ، بحيث يأخذ بعني ترتيب

، ويراعي وجود عالمات الرتقيم من نقطة وفاصلة، وباتباع املنهجية الصحيحة يف  واملراجع

لبحث العلمي، والعودة إليها  التوثيق يمكن للقارئ التعرف عىل املراجع التي اعتمدت يف ا

بشكل مبارش وبكل سهولة، باإلضافة إىل أن توثيق املراجع حيمي األبحاث العلمية من دس  

 أي معلومة خاطئة فيها بغض النظر عن سبب دس املعلومات اخلاطئة. 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 يف ضوء ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:         

 اإلشكالية: 

من املعروف أنه عند كتابة بحث علمي أو رسالة جامعية أو مقال البد من كتابة املراجع           

ومن   الفكرية،  بامللكية  يسمى  ما  عىل  حفاظا  وذلك  املعلومة،  نقل  منها  تم  التي  العلمية 

املعروف أيضا أن هذه املراجع ال تكتب بطريقة تلقائية، ولكن توجد العديد من املدارس  

 ت التي أطلقت نظام خمتلفة لكتابة املراجع. واجلمعيا 

 التايل:  املركزي التساؤل  ذكره، يطرح سلف مما  انطالقا         

 ؟ APAكيف تتم عملية التوثيق والتهميش وفق نظام  

 :التالية الفرعية  األسئلة وفق اإلشكالية  هذه تفكيك املنهجية  الدراسة تستدعي 

 ؟ APAما هو مفهوم قواعد ومنهجية التوثيق والتهميش وفق   -

 الطرق املعتمدة يف التوثيق والتهميش يف البحث العلمي ؟  ما   -
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 الفرضيات: 

 لإلجابة عىل هذا التساؤل، ارتأينا االنطالق من الفرضيات التالية:         

عملية    APA توثيق  - يف  املعلومات  مجع  يف  الباحث  عليها  اعتمد  التي  املصادر  ذكر  هو 

البحث واإلشارة إليها برمز يلحق بأسامء أصحاهبا أو بياناهتم الشخصية أو دالالت واضحة  

 عليهم حفاظا عىل حقوقهم الفكرية و التزاما بأخالقيات البحث و النرش العلمي. 

احلايل التي هيتم هبا الباحث يف كتابة مراجع البحث  الطريقة أكثر شهرة وتعامال يف الوقت   -

، وهو ما يصطلح عليه باللفظ  "مجعية علم النفس األمريكية"العلمي وفقا للنسق املتبع لـ  

 . "APA" املخترص

 أهداف اِّـوضوع: 

 تتمثل أهداف هذا املوضوع فيام ييل:          

توفري   - إىل  املراجع  قائمة  يف  التوثيق  التي  هيدف  املراجع  عن  وحمددة  كافية  معلومات 

بسهولة   إليها  الوصول  التخصص  جمال  يف  اآلخرين  للباحثني  تتيح  الباحث،  استخدمها 

   .ويرس



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

234 

 

الفهارس   - وليست  األصلية  البحوث  عىل  االعتامد  العلمية  البحوث  كتابة  يف  األصل 

الثانوي وليس   والكشافات وامللخصات، ويف حالة االعتامد عىل مرجع ثانوي يوثق املرجع

   .األصيل 

 أهمية اِّـوضوع: 

 تنبع أمهية املوضوع من األمور التالية:          

 ممارسة وتعزيز أخالقيات البحث العلمي.   -

زيادة الثقة يف النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أو يف وجهة النظر املطروحة يف مناظرة    -

 ما.

 .املعلومات وتراكمها وتبويبها تنمية املعرفة وبنائها من خلل زيادة   -

 منهجية اِّـوضوع:  

يتسنى   حتى  خمتلفة  مناهج  استخدام  تستدعي  العلمي  للبحث  األساسية  املتطلبات  إن 

التي حتدد   املوضوع هي  دراسته، كام أن طبيعة  يتوخاها من  التي  بلوغ األهداف  للباحث 

ستخدامها يف هذا املوضوع  طبيعة املناهج املستخدمة يف البحث، ومن بني املناهج التي تم ا

 املنهج الوصفي التحلييل. 
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 تقسيمات اِّـوضوع: 

 تم تقسيم هذا املوضوع إىل ثالثة حماور رئيسية:          

 البحث العلمي وأمهيته.  -

 التوثيق يف البحث العلمي.   - 

 طرق التوثيق يف البحث العلمي.   - 

 اِّـحور األول: البحث العلمي وأهميته 

 البحث العلمي:           - 1

معنى    "هو    البحث:   معها  ويصبح  الوقائع،  إىل  النظر  وأسلوب  التفكري  يف  طريقة 

وما يميز عملية البحث أهنا عملية   .13"املعطيات التي يتم مجعها واضحا يف ذهن الباحث  

 .دائرية يف طبيعتها، تبدأ باملشكلة وتنتهي بالتعميامت التجريبية 

فاألوىل ترد إىل    "العلمي    "و    "البحث    "كام أن عبارة البحث العلمي تتكون من كلمتني  

فهي    "علمي"، وتعني التقيص والطلب والتفتيش والتتبع، أما كلمة  "بحث    "الفعل املايض

 
عبد،(:  13 معمر  عيل  املؤمن،  يف  2008عبد  الوجيز  األوىل،  الطبعة  االجتامعية،  العلوم  يف  البحث   ،(

 . 74ليبيا، ليبيا، ص 07األساسيات واملناهج والتقنيات، جامعة 
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منسوبة إىل العلم الذي هو رضب من رضوب املعرفة العلمية الذي يتصف بخصائص متيزه  

 . 14ن وضعية وموضوعية ودقة وغريها مما يميز العلم عن الالعلم عن غريه من املعارف م

العلمي يقصد البحث  التعريف فإن  التقيص والتفتيش وتتبع ملوضوع هو    "به:   ومن هذا 

 . 15"موضوع العلم وفقا لقواعد ورشوط هي حكر عىل العلم دون غريه 

لغوي عام   مدلول  هلا  فهو كلمة  للبحث،  تعريف آخر  إعطاء  اليشء  ويمكن  تعني: طلب 

وإثارته وفحصه ويعرف العلامء واملتخصصون البحث بأنه عملية علمية، جتمع هلا احلقائق  

جمال   يف  دقيق  معني  موضوع  حول  واملعنوية  املادية  العنارص  فيها  وتستوي  والدراسات، 

التخصص، لفحصها وفق مناهج علمية مقررة يكون للباحث منها موقف معني، ليتوصل  

ىل نتائج جديدة، هذه النتائج هي ثمرة البحث والغاية التي ينشدها الباحث  من كل ذلك إ

من وراء العملية العلمية الفكرية، سواء كانت نظرية أم جتريبية، وهي ما يعرب عنها علميا،  

 . 16يف البحوث العلمية العالية   باإلضافة اجلديدة املطلوبة

 
 . 26اجلزائر، ص)، املدخل ملنهجية البحث االجتامعي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  2006أمحد، عياد،(:  14
)، حمارضات يف منهجية وتقنيات البحث، جامعة بسكرة، اجلزائر، 2014-2015سليمة، حفيظي، (:  15

 .3ص

 
)، دليل كتابة األطروحة اجلامعية (ماجستري ودكتوراه)، مطبعةـ جامعة  2012مديرية البحث العلمي،(:  16

 .  7دمشق، سوريا، ص
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بأنه استقصاء دقيق هيدف إىل    ، البحث العلمي  Whitneyأما اصطالحا فقد عرف وتني 

مستقبال منها  التحقق  يمكن  عامة  وقواعد  حقائق  العلمي  17اكتشاف  البحث  أن  كام   ،

استقصاء منظم هيدف إىل إضافة معارف يمكن توصيلها والتحقق من صحتها باختبارها  

بواسطتها  يعد البحث العلمي وسيلة للدراسة يمكن   Hill way  وقال هيل واي علميا،

الوصول إىل حل مشكلة حمددة وذلك عن طريـق التقيص الشامل والدقيق جلميع الشواهد  

 ،  . 18واألدلة التي يمكن التحقق منها والتي تتصل هبا املشكلة املحددة

عملية منظمة جلمع البيانات أو   "فقد عرف البحث العلمي بأنه   أما ماكميالن وشوماخر

، فيام يعرف البحث العلمي يف مفهوم توكامن بأنه حماولة  "ني  املعلومات وحتليلها لغرض مع 

أو   األفراد  تواجه  التي  املشكالت  أو  لألسئلة  حلول  أو  إجابات  إىل  للوصول  منظمة 

 . 19اجلامعات يف مواقعهم ومناحي حياهتم 

 :أنواع البحث العلمي    -1

يعد جمال البحث العلمي واسعا بحيث يغطي مجيع نواحي احلياة وحاجات اإلنسان           

ورغباته، ومن ثم يكون اختالف البحوث العلمية باختالف حقوهلا وميادينها تنويعا هلا،  

 
17,Whitney, F:  )1946(18. p, York New ,chResear of Elements,  
18,Tyrus,Hillway:  )1964(Research to L'introduction,    Houghton, ed nd2

Mifflin Company, boston, p5. 
)، أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم  1992أمحد سليامن، عودة، فتحي حسن، ملكاوي، (:  19

 . 16اإلحصائي لبياناته، الطبعة الثالثة، إربد، صاإلنسانية، عنارص البحث ومناهجه والتحليل 
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وباإلضافة إىل ذلك تنقسم البحوث العلمية من حيث جدواها ومنفعتها إىل بحوث ريادية  

فة جديدة أو حتل هبا مشكلة قديمة، وإىل بحوث يتم فيها جتميع املواد  يتم فيها اكتشاف معر

وللنوع   والنقد،  والتحليل  املقارنة  لغايات  عرضها  أو  الكشف عنها  أو  واملعارف  العلمية 

، فالبحث العلمي من حيث ميدانه يشري  20األول دور أكرب يف توسيع آفاق املعرفة اإلنسانية 

االجتامعية واجلغرافية والتارخيية وغريها، ومن حيث أهدافه  إىل تنوعه بالبحوث الرتبوية و

يتنوع بالبحوث الوصفية وبالبحوث التنبؤية وببحوث تقرير السببية وتقرير احلالة وغريها،  

يتنوع البحث العلمي من حيث املكان إىل بحوث ميدانية وأخر خمربية، ومن حيث   كام 

كمية،  وأخر نوعية  بحوث  إىل  البيانات  بحوث    طبيعة  إىل  التفكري  صيغ  حيث  ومن 

استنتاجية وأخر استقرائية، وهي يف كل أنواعها السابقة تندرج يف قسمني رئيسني، بحوث  

 .نظرية بحتـة، وبحوث تطبيقية عملية

التنوع بل إهنا تصنف من حيث   بل ال يقف تصنيف البحوث العلمية عند ذلك احلد من 

 هي: ،  21أساليبها يف ثالثة أنواع رئيسة 

 

 
)، أساليب البحث العلمي يف العلوم االجتامعية واإلنسانية، الطبعة 1981فوزي، غرابية، وآخرون،(:  20

 . 6الثانية، اجلامعة األردنية، عامن، األردن، ص

 
اخلامسة)، دار املعارف، مرص، )، أصول البحث العلمي ومناهجه، (اإلصدار الطبعة  1989أمحد، بدر،(:  21

 . 23-17ص 
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 :بحث التنقيب عن احلقائق    -1

يتضمن هذا النوع من البحوث التنقيب عن حقائق معينة دون حماولة التعميم أو استخدام  

هذه احلقائق يف حل مشكلة معينة، فحينام يقوم الباحث ببحث تاريخ اإلرشاف الرتبوي فهو  

الوزارية وغريها  والتعاميم  والتقارير واخلطابات  القديمة  الوثائق  املواد، وذلك    جيمع  من 

ساعيا   الباحث  هذا  يكن  مل  فإذا  الرتبوي،  اإلرشاف  بتطور  املتعلقة  احلقائق  عىل  للتعرف 

إلثبات تعميم معني عن اإلرشاف الرتبوي فإن عمله بذلك يتضمن بصفة أساسية التنقيب  

 .عن احلقائق واحلصول عليها 

 :بحث التفسري النقدي    - 2

كبري عىل التدليل املنطقي وذلك للوصول إىل حلول    يعتمد هذا النوع من البحوث إىل حد

تعلقها باحلقائق،   أكثر من  تتعلق املشكلة باألفكار  النوع عندما  املشكالت ويستخدم هذا 

احلقائق،   يتناول  أكثر مما  األفكار  الباحث  يتناول  كالفلسفة واألدب  املجاالت  ففي بعض 

رية عىل التفسري النقدي هلذه األفكار،  وبالتايل فإن البحث يف ذلك يمكن أن حيتوي بدرجة كب

وحلدة النظر والفطنة وللخربة تأثري يف هذا النوع من البحوث، العتامدها عىل املنطق والرأي  

الراجح، وهذا النوع خطوة متقدمة عن جمرد احلصول عىل احلقائق، وبدون هذا النوع ال  

توي إال عىل قدر ضئيل من  يمكن الوصول إىل نتائج مالئمة بالنسبة للمشكالت التي ال حت

 .احلقائق املحددة
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ويف التفسري النقدي ال بد أن تعتمد املناقشة أو تتفق مع احلقائق واملبادئ املعروفة يف املجال  

الذي يقوم الباحث بدراسته، وأن تكون احلجج واملناقشات التي يقدمها الباحث واضحة  

يف   اتبعها  التي  اخلطوات  تكون  وأن  التدليل  منطقية،  يكون  وأن  واضحة،  يقوله  ما  تربير 

العقيل وهو األساس املتبع يف هذه الطريقة تدليال أمينا وكامال حتى يستطيع القارئ متابعة  

املناقشة وتقبل النتائج التي يصل إليها الباحث، واخلطر األسايس الذي ينبغي جتنبه يف بحث  

النتائج عىل االنطباع تعتمد  أن  النقدي هو  للباحث وليس عىل احلجج  التفسري  العامة  ات 

 . 22واملناقشات املنطقية املحددة

 :البحث الكامل   - 3

هذا النوع من البحوث هو الذي هيدف إىل حل املشكالت ووضع التعميامت بعد التنقيب  

الدقيق عن مجيع احلقائق املتعلقة بموضوع البحث (مشكلة البحث)، إضافة إىل حتليل مجيع  

صول عليها وتصنيفها تصنيفا منطقيا فضال عن وضع اإلطار املناسب األدلة التي يتم احل

الالزم لتأييد النتائج التي يتم التوصل إليها، ويالحظ أن هذا النوع من البحوث يستخدم  

من   أبعد  خطوة  يعد  ولكنه  املنطقي  وبالتدليل  احلقائق  عن  بالتنقيب  السابقني  النوعني 

 .سابقتيها 

 
)، البحث العلمي ( خطواته ومراحله)، العربية السعودية،  1999عبدالرمحن، بن عبد اهللا الواصل، (:  22

 .14ص
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 كتابة البحث العلمي: أمهية التوثيق يف    - 1

تعد املراجع واملصادر بمثابة األوعية التي تتضمن كل املعارف واملعلومات التي يتطلع           

إليها الباحث من أجل تنفيذ العمل اخلاص به، وإثراء البحث العلمي باألسلوب املوضوعي  

ألسئلة املطروحة من  املنهجي السليم، وتتميز املراجع بإمكانية استنباط اإلجابات املتعلقة با 

قيام   حالة  يف  هبا  اخلاصة  األفكار  بدقة  املراجع  وتتميز  طريقها،  عن  العلمي  الباحث  قبل 

 املؤلف بوضع املادة العلمية يف املرجع باجلودة املطلوبة. 

يعترب توثيق املراجع يف كتابة البحث العلمي عىل درجة كبرية من األمهية، حيث أنه داللة  

أمانة الباحث، نظرا إلرجاعه للعديد من األمور ونسبتها إىل أصحاهبا  قوية عىل مصداقية و

األصليني، ويعد ذلك من املعايري اإلجيابية بالنسبة لتنفيذ البحث العلمي، ومن هذا املنطلق  

البحث   املراجع يف  بتوثيق  يتعلق  فيام  املتخصصني  الطرق من جانب  العديد من  تم وضع 

ال من  النوعية  تلك  وتعد  املصدر  العلمي،  مواطن  إىل  الرجوع  أجل  من  وسيلة  تبويبات 

 األصلية، للحصول عىل معلومات إضافية عن موضوع البحث العلمي. 

الركيزة   • العلمي، فهو  البحث  العلمي من أهم دعائم  البحث  املراجع يف مناهج  توثيق 

الوصل  األساسية التي يستند إليها الباحثون عند دراستهم لقضية أو ظاهرة ما، وهو حلقة  

بني مايض األمة العريق والتطورات املجتمعية يف كل مفاصل املجتمع يف الوقت الراهن،  

ويعد توثيق املراجع هو الشاهد عىل نضال املنظامت واجلامعات واحلكومات التي تعاقبت  

 عرب احلقب الزمنية املتعددة. 
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االطال • يف  الباحث  يرغب  الذي  للمجال  بالنسبة  بالشمولية  املصادر  عليه،  تتسم  ع 

ومعاجلة املوضوع بشكل منظم ومنسق، نظرا إلعدادها وفقا خلطة حمكمة، واحتوائها عىل  

 كم كبري من املعلومات، ويساهم ذلك يف سهولة اكتساب املعلومات بأقل وقت وجهد. 

به   • قام  ما   مد عن  يعرب  ذلك  أن  يف  أيضا  العلمي  البحث  مراجع  توثيق  أمهية  تتمثل 

ات يف سبيل احلصول عىل البيانات واملعلومات املتعلقة بموضوع  الباحث العلمي من جمهود

 البحث. 

  التوثيق َّـ البحوث العلميةاِّـحور الثاني:  

يعدُّ التوثيق أحد أنواع العلوم الذي هيدف إىل حفظ املعلومات، ونقلها الستخدامها           

من   ومها  الفونتني  أوتليت وهنري  بول  أخر، ويعدُّ  مراجع  العلم  يف  هذا  بتأسيس  قاما 

حلاجة املجتمع واألمم القادمة إليه، ويوجد عدة من أنواع التوثيق كالكتابية التي تستمد من  

التوثيق اإلذاعي،   إىل  الكتب، واملؤلفات، واملخطوطات والصحف واملجالت، باإلضافة 

 واملصور، وغالبا ما يتم استخدامها يف األبحاث. 

 مفهوم التوثيق:    -1

: وثق فالنا، قال فيه: إنه ثقة، ووثق األمر: أحكمه، ووثق العقد ونحوه أي سجله  لغة        

 .بالطريق الرسمي فكان موضع ثقة
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كمرجع   • مطبوعة  مادة  وتدوين  واختصار  ترتيب  وثق  مصدر 

  واملعلومات. التوثيق جملة

 . (املعاين)  فالتوثيق: تسجيل املعلومات حسب طرق علمية متفق عليها  •

أما اصطالحا يعرف بأنه تسجيل املعلومات حسب طرق علمية متفق عليها، وهو إثبات  

مصادر معلومات وإرجاعها إىل أصحاهبا توخيا لألمانة العلمية واعرتافا بجهد اآلخرين  

 وحقوقهم العلمية. 

ة أو غري مبارشة عند  ويقصد بالتوثيق إثبات املراجع التي استفاد منها الباحث بصورة مبارش

بحثه،  منها. إعداد  االستفادة  متت  التي  املصادر  توثيق  هو  األول  اهلدف  يشري   وأن  فقد 

من   الباحث  نقله  ما  عىل  التوثيق  يقترص  وال  القارئ.  لفائدة  املراجع  بعض  إىل  املؤلف 

  املطبوعات أو من املنشورات بمعناه الواسع، ولكن التوثيق يشمل املخطوطات واملسودات 

وما يلقيه املدرس عىل طالبه أثناء املحارضات، وأية معلومة جاهزة معلومٍ مصدرها عند  

أهل االختصاص، يستفيد منها الباحث يف بحثه. وال فرق يف ذلك بني املعلومة التي يتلقاها  

 .23بالقراءة أو بالسامع أو باملشاهدة

 :وواجب الباحث جتاه الوثيقة هو 

 .الوثائق املتعلقة باملوضوع الذي أراد أن يقوم بدراستهالبحث عن كل  -

 
)، قواعد أساسية يف البحث العلمي، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة،  1994سعيد، إسامعيل صيني،(:  23

 . 512بريوت، ص
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حتليل وفحص هذه الوثائق لالطمئنان عىل سالمة النص بحيث أنه مل يتعرض للخلل   -

 .أو التشويه

 .فهم نص الوثيقة فهام سليام  -

والتحليل   - اخلارجي)،  الشكل(النقد  التحليل  حيث  من  الوثيقة  يف  البحث 

 . 24(نقد املضمون)  الداخيل 

 : أمهية التوثيق    -2

التوثيق           ويعترب  علمية،  دراسة  أية  نجاح  يف  كبرية  أمهية  العلمي  البحث  يف  للتوثيق 

العلمية   للحقوق  وضامنا  اآلخرين  بجهود  واعرتافا  املعلومات  ملصادر  إثباتا  العلمي 

 والفكرية، حيث تتمثل أمهيته فيام ييل: 

   .هو الركيزة احلقيقية التي يعتمد عليها الباحثون يف البحث عن احلقيقة  -1

 .حلقة وصل متينة تصل حارض األمة بامضيه  -2

التي    -3 والدول  واحلكومات  واملنظامت  واجلامعات  األفراد  نضال  عىل  حي  شاهد 

 .تعاقبت منذ فجر التاريخ

املجتمع يف مجيع مفاصل حركته يف ذلك    -4 الذي حصل يف  التطور   به مد نعرف 

 .الزمن املايض

 
الدغ:  24 راكان  مكتبة  1994مي،(حممد،  اإلسالمية،  الدراسات  ومصادر  العلمي  البحث  أساليب   ،(

 . 95الرسالة، عامن، ص
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يسهل تنفيذ األنشطة الشبيهة وينبه إىل أمهية األمر ويركز عليه ألنه يوفر املعلومات    -5

ناسبة للمستفيد منه، فتتكون عنده رسعة اإلحاطة باملعلومات لتقديمها بأكثر األشكال  امل

  :. وبصورة عامة فإن أهم هذه الفوائد هي 25مالءمة 

 .التوثيق ينمي املعرفة، عرب زيادة املعلومات وتراكمها وتبويبها  -

   .التوثيق ينمي القدرة عىل التعامل مع البحث العلمي -

 .ية العلمية وروح البحث التوثيق ينمي العقل -

التوثيق الذوق وينميه، ويعمقه باملعارف التي يوفرها، ألن املعلومات أرقى   - يصقل 

 .الرسائل، التي تتيح للحضارة أن تبسط سلطاهنا عىل النفوس

 التوثيق وسيلة غري مبارشة، لتبادل املعلومات بني شعوب العامل.  -

 أنواع التوثيق:    -3

توثيق  ينقسم            هو  األول  النوع  رئيسني،  نوعني  إىل  البحث  يف  التوثيق 

التقرير، (صلب)  املتن هناية  يف  التوثيق  والثاين  األول   التقرير،  النوع  آخر:  كتاب  يف  أو 

واملراجع املوثقة يف املتن جيب أن   التوثيق يف متن الرسالة، والتوثيق يف صفحة املراجع. هو

 
 ، من موقع: 168، الفصل األول، ص 74، العدد 19)، السنة 2010جملة بناة األجيال،(: 25

=28617php?t.readshowth/vb/org.hurras.www://http        .     :تم االطالع

12/02/2021 

 

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=28617
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ئمة املراجع. حيث يعتمد نظام مجعية علامء النفس األمريكية  تتطابق مع املراجع املوثقة يف قا 

عىل التوثيق بعد انتهاء النص املُقتبس أو يف متن التقرير مبارشة، وذلك بوضع عائلة املؤلف  

ثم يعاد ترتيب   متبوعةً بفاصلة ثم السنة متبوعة بفاصلة ثم الصفحة ومجيعها بني قوسني،

 .اجعمجيع املراجع هجائيا يف قائمة املر

 التوثيق يف متن الرسالة.  •

توثيق املرجع ألول مرة، جيب كتابة االسم األخري للباحث فقط، ملحوقا بسنة النرش   •

 .بني قوسني 

 ملؤلف واحد.  •

 تـوثـيـق الـمـعـلـومــات:   3-1

يـمـكـن  يـكـون    ال  أن  دون  عـلـمـيـة صـحـيـحـة،  بـطـريـقـة  بـحـثه  يـبـدأ  أن  بـاحـث  ألي 

لـديه فـي األسـاس رصـيـد وافــر مـن الـمـعـلـومـات، كـمـا وأن الـبـاحـث البـد أن يـقـوم  

هذه   وتـرتـيـب  بـتـنـظـيـم  الـمـطـلـوبـة  الـمـعـلـومـات  بـجـمـع  بـنـفـسه 

دة صـيـاغـتها وتـحـلـيـلهـا، والـتـعـلـيـق عليها بأسلوبه. ولـلـبـاحـث  إعـا  الـمـعـلـومــات، 

الـذي   بـحـثـه  يـفـيـد  بـمـا  الـمـعـلـومـات  تـلـك  مـن  االقـتـبـاس  فـي  الـحـريـة  كـامـل 

الـكـلـمـة فـيـمـا   يـكـون أمـيـنـا بـكـل مـعـنى  الـبـاحـث أن  يـجـريه، ولـكـن يـجـب عـلـى 
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مـ بـمـعـنـى  يـنـقـله  أو  بـحـثه،  فـي  مـنـها  يـسـتـفـيـد  الـتـي  الـمصـادر  مـن  مـعـلـومـات  ن 

 : آخـر، أن يـوثـق اقتباسه مـن تـلـك الـمـصـادر، وهذا الـتوثيق يتم بـطـريـقـتـيـن 

 . Footnotesالـحـوايش   -

 . List of sourcesقـائـمة الـمـصـادر    -

 توثيق املصادر واهلوامش:    2- 3

واملراجع            ها  وتنوعِ املصادر  بمقدار عدد  أساسا  البحث  تقاس مد مصداقية وجدية 

هذه   وتطور  واألهم حداثة  ونوعـا،  كمـا  بالفعل  منها  واستفاد  الباحث،  إليها  استند  التي 

املصادر، وما دامت البحوث العلمية هي جمموعة من معلومـات مـستقاة مـن خمتلف الوثائق  

اجع بالدرجة األوىل، وليـست مثـل املقاالت العلمية واألدبية التي تعرب عن  واملصادر واملر

يف   الوثائق  وتوثيق  اإلسناد  قواعد  استخدام  من  البد  فإنه  لكاتبيها،  الشخصية  اآلراء 

 .اهلـوامش، طبقـا لقواعد وأساليب املنهجية احلديثة 

يف هناية االقتباس رقام    فيجب عىل الباحث عندما يقتبس معلومات من وثائق خمتلفة أن يضع 

اسم   مثل:  الوثائق،  هبذه  املتعلقة  املعلومات  كافة  اهلامش  يف  يعطي  ثم  الصفحة،  هناية  يف 

املؤلف، عنوان الوثيقـة، بلد ومدينة الطبع والنرش، رقم الطبعة، تارخيها، رقم الـصفحة التـي  
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التوثيق واالقتباس ثم بعد  توجد فيها املعلومات املقتبسة، وهلذا فالعنرص التايل يبني كيفية  

 :ذلك نتطرق إىل طرق التوثيق 

  توثيق البحث:    3- 3

 عند االستفادة من مصدر يف كتابة البحث:         

 إما أن يقرأ الوارد فيه وتعاد صياغته.   -

    وإما أن يتم االقتباس حرفيا،  -

املعلومة حفظا جلهد الكاتب،  ويف كلتا احلالتني جيب اإلشارة إىل املصدر الذي استقيت منه  

 كام أن الثقة بالبحث تكون مرتفعة كلام دعم املكتوب باإلشارة إىل أعامل سابقة. 

االقتباس: هو استعانة الباحث يف كثري من األحيان بآراء وأفكار باحثني وكتاب وغريهم،  

يوليها  وتسمى هذه العملية باالقتباس، وهي من األمور املهمة التي جيب عىل الباحث أن  

اهتاممه وعنايته الكاملة من حيث دقة االقتباس ورضورته ومناسبته وأمهيته وأمهية مصدره  

من حيث كونه مصدرا أصليا أم مصدرا ثانويا واالقتباس يكون رصحيا مبارشا بنقل الباحث  



 

249 

 

  وهناك نوعان لالقتباس عىل النحو التايل  نصا مكتوبا متاما بالشكل والكيفية التي ورد فيها،

  :(بكر) 

 .اقتباس حريف أقل من ثالثة أسطر نضعه بني أقواس ونضيف التوثيق

 .اقتباس حريف أكثر من ثالثة أسطر نضعه بني أقواس مع متييز اخلط ونضيف التوثيق 

االقتباس احلريف: تستخدم يف حال عدم التمكن من إعادة الصياغة دون اإلخالل باملعنى  

عند اقتباس تعريف)، وجيب عدم اإلكثار من هذه الطريقة ويتم وضع النص املقتبس    (مثال

بني عالمتي تنصيص، ثم يرتك فراغ، ثم نضع قوسني ( ) ونكتب االسم األخري للكاتب،  

 . 26ثم فاصلة، ثم سنة النرش، ثم فاصلة ورقم الصفحة إن وجد 

االقتباس   كان  إذا  الصياغة:  وإعادة  غري  القراءة  باالقتباس  أحيانا  يعرف  كام  أو  باملعنى، 

املبارش أي بإعادة صياغة من كاتب البحث وأسلوبه، من كتاب ملؤلف واحد، يكتب بني  

ثم سنة   بفاصلة،  متبوعا  الشهرة)،  أو  (اللقب  العائلة  اسم  أو  املؤلف األخري  اسم  قوسني 

ون سنة)، ثم رقم الصفحة  كانت سنة النرش غري معروفة يكتب بد النرش متبوعة بفاصلة (إذا

 
)، دليل كتابة األطروحة اجلامعية (ماجستري ودكتوراه)، مطبعةـ جامعة  2012مديرية البحث العلمي،(:  26

 . 12دمشق، سوريا، ص
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أو الصفحات يف كل مرة يذكر فيها املرجع وإذا كانت الفكرة املقتبسة فكرة عامة من املرجع  

بني   بعده  يكتب  اجلملة  يف  املؤلف  اسم  كتابة  وعند  الصفحات.  أرقام  لذكر  رضورة  فال 

 . )قوسني سنة النرش متبوعة بفاصلة، ثم رقم الصفحة أو الصفحات إن وجدت

 طرق التوثيق َّـ البحث العلمي الثالث:  اِّـحور  

يتم هبا رسد املراجع، حيث تنطوي   البحث العلمي يوجد عدة طرق من أجل توثيق         

املعلومات   كافة  عىل  مشتمال  ليكون  املرجع  لكتابة  خاص  وشكل  نمط  عىل  طريقة  كل 

املطلوبة مثل اسم املؤلف سواء كان شخصا واحدا أو جمموعة، وعنوان البحث، واملجلة  

نرشه هبا وعام النرش مع بعض التفاصيل األخر اهلامة، وهناك نوعان  العلمية التي قد تم  

من التوثيق أحدمها داخل النص واآلخر يف قائمة املراجع اخلاصة يف هناية البحث، تأيت طرق  

 :27التوثيق يف األبحاث العلمية عىل النحو التايل 

 

 
 : طرق التوثيق يف البحث العلمي، من موقع:  27

https://ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsme.ksu.edu.sa/files/attach/lkht_

lshy_fy_ltwthyq_llmy_1.pdf      

                                              .  11/02/2021تاريخ االطالع: 

https://mhtwyat.com/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a/
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 Harvardنظام جامعة     -1

التوثيق للمصادر يف األبحاث العلمية املستخدمة عىل  تعد طريقة هارفارد من أشهر طرق  

 :نطاق واسع، وهي تتبع القواعد التالية

النص    وضع  يتم  عليها،  تعديالت  إجراء  دون  النص  داخل  فقرة  ألي  االقتباس  تم  إذا 

عالمتي   بني  رقم  "ـــــــــــ "املقتبس  البحث،  نرش  سنة  املؤلف،  عائلة  (اسم  كتابة  ثم   ،

 .الصفحة)

حني  بعض  يف  بإضفاء  قام  الباحث  أن  أي  بترصف؛  ولكن  النص  داخل  االقتباس  تم   

التعديالت والتغيريات عىل النص، فهنا يتم وضع النص املقتبس بني عالمتي (ـــــــــــــــــــ)  

 ثم كتابة (اسم عائلة الباحث، سنة النرش، ورقم الصفحة). 

عىل النحو التايل: (اسم املؤلف سواء    وفق هارفارد يتم كتابة مصدر الكتاب يف جزء املراجع 

كان واحدا أو جمموعة، سنة طباعة الكتاب، عنوان الكتاب، رقم الطبعة أو اجلزء يف حال  

 .كان مقسام إىل أكثر من جزء، اسم دار النرش
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 اجلمعية األمريكية للغات احلديثة واآلداب:  MLA نظام توثيق  -2

اآلداب   مراجع  يف  تتم  الطريقة  األمريكية  هذه  باجلمعية  خاصة  وهي  اإلنسانية  والعلوم 

 :للغات احلديثة، ومن خالهلا يتم توثيق املراجع عىل النحو التايل

ذو املؤلف الواحد: اسم عائلة املؤلف األول ثم اسمه األول، اسم الكتاب، مكان   املرجع 

 .النرش، دار النرش، سنة الطباعة

املرجع املشرتك به أكثر من مؤلف: يتم اتباع الطريقة السابقة مع ذكر أسامء باقي املؤلفني   

 .بنفس الكيفية

العائلة للكتاب األول ثم اسمه األول، اسم معد    املُستخدم كمرجع: اسم  العلمي  املقال 

 ، اسم املوسوعة العلمية، سنة النرش، اجلزء، الصفحات. "عنوان املقالة"املوسوعة، 

 :  Chicagoنظام توثيق مطبع شيكاغو   -3

، ويفضل  1906شيكاغو هو أسلوب توثيق تم نرشه من قبل مطبعة جامعة شيكاغو منذ عام  

أن يستخدم هذا األسلوب من قبل العديد يف التخصصات اإلنسانية بام يف ذلك التاريخ،  

اية الصفحات،  يتم تقديم التوثيق يف احلوايش (اهلوامش) السفلية يف هن. واآلداب، والفنون 

https://mhtwyat.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7/
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(ببليوجرافيا). املراجع  بقائمة  البحث املصحوبة  ففي أسلوب شيكاغو    واخلتامية يف هناية 

 : (شيكاغو) يوجد طريقتان للتوثيق كام يأيت 

   نظام املالحظات والببليوجرافيا  الطريقة األوىل:   

يفضل من قبل العديد من الباحثني يف العلوم اإلنسانية، بام يف ذلك األدب والتاريخ           

ويف هذا النظام، يتم توثيق املصادر يف حوايش مرقمة أو تعليقات ختامية، ترتبط   والفنون.

بيبلوغرافيا  أيضا يف  املصادر  يتم رسد  ما  النص، وعادة  كل مالحظة مع رقم (مرتفع) يف 

 منفصلة.  

   نظام تاريخ املؤلف  الطريقة الثانية: 

يف هذا النظام يتم توثيق املصادر بإجياز يف   يعد أكثر شيوعا يف العلوم والعلوم االجتامعية، 

النص، عادة بني قوسني، باالسم األخري للمؤلف وسنة النرش، ويتطابق كل توثيق يف النص  

 .مع إدخال يف قائمة املراجع، حيث يتم توفري معلومات بيبلوغرافيا كاملة عن املصدر 

 

 النفس): (اجلمعية األمريكية لعلم   APA طريق التوثيق وفق نظام     -4

نظام  لعلم    APA   توثيق يعترب  األمريكية  األكثر شهرة وتعامال، وهو صادر عن اجلمعية 

املشاهبة   والعلوم  االجتامع  وعلم  النفس  علم  باختصاص  دقيق  بشكل  هتتم  والتي  النفس 

 واملنبثقة أو املتعلقة بعلم النفس.
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 : APA تفاصيل طريقة التوثيق العلمي  

املتبع   للنسق  وفقا  العلمي،  البحث  مراجع  كتابة  يف  الباحث  هبا  هيتم  التي  الطريقة  هي 

، وينقسم  "APA" ، وهو ما يصطلح عليه باللفظ املخترص"مجعية علم النفس األمريكية "لـ

شقني، إىل  األمر  البحث   األول:  ذلك  مضمون  يف  صفحات  "التوثيق  يف  املراجع  توثيق 

راجع التي يتم تدوينها يف آخر البحث العلمي، وسوف نوضح  قائمة امل  والثاين:  ، "البحث

 : (األكاديمية) كل جزء كام ييل 

 "توثيق املراجع يف صفحات البحث "الشق األول: التوثيق يف مضمون البحث   -1

 يف حالة كون مرجع البحث العلمي مصدره مؤلفا واحدا، (مثال):  •

) أن الرتبية بالنسبة لذوي االحتياجات اخلاصة تشمل املعاقني  2016(أوضح الرشقاوي  

 فكريا.

اجلملة،   • أول  يف  ذكرمها  جاء   ِ نيْ مؤلفَ مصدرها  العلمي  البحث  مرجع  كون  حالة  يف 

 (مثال): 

) أن الرتبية بالنسبة لذوي االحتياجات اخلاصة تشمل  2016أوضح الرشقاوي والصباح ( 

 املعاقني فكريا. 

حالة   • اجلملة،  يف  آخر  يف  ذكرمها  جاء  مؤلفني  مصدرها  العلمي  البحث  مرجع  كون 

 (مثال): 
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إن الرتبية اخلاصة بالنسبة لذوي االحتياجات تشمل املعاقني فكريا (الرشقاوي، الصباح،  

2016 .( 

يف حالة كون مرجع البحث العلمي مصدرها من مؤلفني حتى مخسة مؤلفني جاء ذكرهم   •

) أن الرتبية بالنسبة  2016ضح الرشقاوي والصباح واخلليفي (يف أول اجلملة، (مثال): أو

 لذوي االحتياجات اخلاصة تشمل املُعاقني فكريا. 

يف حالة كون مراجع البحث العلمي مصدرها من ثالثة مؤلفني حتى مخسة مؤلفني جاء   •

تشمل   االحتياجات  لذوي  بالنسبة  اخلاصة  الرتبية  إن  (مثال):  اجلملة،  آخر  يف  ذكرهم 

 ). 2016قني فكريا (الرشقاوي، الصباح، اخلليفي، املُعا 

يف حالة كون مراجع البحث العلمي مصدرها من ثالثة مؤلفني حتى مخسة مؤلفني جاء   •

 ذكرهم للمرة الثانية يف البحث العلمي يف أول اجلملة، (مثال):

) أن الرتبية بالنسبة لذوي االحتياجات اخلاصة تشمل  2016أوضح الرشقاوي وآخرون (

 عاقني فكريا. املُ 

يف حالة كون مراجع البحث العلمي مصدرها من ثالثة مؤلفني حتى مخسة مؤلفني جاء   •

ذكرهم للمرة الثانية يف البحث العلمي يف آخر اجلملة، (مثال): إن الرتبية اخلاصة بالنسبة  

 ). 2016لذوي االحتياجات تشمل املُعاقني فكريا (الرشقاوي وآخرون، 
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ث العلمي مصدره منظمة أو رشكة أو هيئة وجاء ذكرها يف أول  يف حالة كون مرجع البح •

) أن عدد الطالب من ذوي  2002اجلملة، (مثال): أوضح جهاز التعبئة العامة لإلحصاء (

 االحتياجات اخلاصة يف مرص بلغ أكثر من مئتي ألف طالب. 

آخر  يف حالة كون مرجع البحث العلمي مصدره منظمة أو رشكة أو هيئة وجاء ذكرها يف   •

اجلملة، (مثال): بلغ عدد الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة أكثر من مئتي ألف طالب  

 ). 2002(جهاز التعبئة العامة لإلحصاء، 

يف حالة اقتباس نص يتكون من أقل من أربعني كلمة خالل صفات البحث، يف حالة   •

لعلمي بأنه:  ) البحث ا 1996كون املرجع يف أول اجلملة، (مثال): عرف سعيد الغرياين ( 

 ). 60، (ص"األسلوب املتبع يف استخالص احلقائق املتعلقة بالظواهر"

يف حالة اقتباس نص يتكون من أقل من أربعني كلمة خالل صفات البحث، يف حالة   •

األسلوب املتبع يف استخالص  "كون املرجع يف آخر اجلملة، (مثال): البحث العلمي هو:  

 ).60، ص1996الغرياين،  (سعيد  "احلقائق املتعلقة بالظواهر

يف حالة اقتباس نص يتكون من أكثر من أربعني كلمة خالل صفحات البحث، يف حالة   •

) البحث العلمي بكونه  1996كون املرجع يف أول اجلملة، (مثال): عرف سعيد الغرياين ( 

بالظواهر، واهلدف من ذلك هو احلصول   املتعلقة  املتبع يف استخالص احلقائق  األسلوب 

امل التي  عىل  النتائج  إىل  الوصول  علومات، والقيام بدراستها، وبعد ذلك حتليلها، ومن ثم 
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يرتتب عليها إجياد احللول املناسبة، وجيب أن يتطابق ذلك مع املعطيات التي تم طرحها يف  

 ). 60مقدمة منهج البحث العلمي (ص

 حالة  يف حالة اقتباس نص يتكون من أكثر من أربعني كلمة خالل صفحات البحث، يف  •

استخالص   يف  املتبع  األسلوب  هو  العلمي  البحث  (مثال):  اجلملة،  آخر  يف  املرجع  كون 

احلقائق املتعلقة بالظواهر، واهلدف من ذلك هو احلصول عىل املعلومات، والقيام بدراستها،  

النتائج التي يرتتب عليها إجياد احللول املناسبة،   وبعد ذلك حتليلها، ومن ثم الوصول إىل 

أن يتطابق ذلك مع املعطيات التي تم طرحها يف مقدمة منهج البحث العلمي (سعيد  وجيب  

 ). 60، ص1996الغرياين،  

 الشق الثاين: قائمة املراجع التي يتم تدوينها آخر البحث العلمي:  -2

هي عبارة عن تدوين املراجع التي متت كتابتها يف متن البحث يف صفحة مستقلة بنهاية منهج  

 العلمي، ويتم ذلك وفقا للطريقة التالية: البحث 

 تتم كتابة مراجع البحث العلمي وفقا للرتتيب األبجدي السم املؤلف.  -

يف حالة وجود مراجع للبحث العلمي من مصادر باللغة العربية واللغة األجنبية، نبدأ   -

 بكتابة املراجع املدونة باللغة العربية أوال، ويليها املراجع األجنبية. 

يتضمن املرجع اسم عائلة املؤلف ويتبع بفاصلة، ثم سنة النرش وتتبع بفاصلة،  جيب أن   -

باللغة   )، مثال: مرجع بحث علمي  ثم كتابة الصفحة، ويوضع اجلميع فيام بني قوسني ( 
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العاطي،  14،  2004العربية (إسامعيل،   باللغة  6،  2003)، (عبد  ). مرجع بحث علمي 

 . (Christine,1994,15)  اإلنجليزية

 خاتمة: ال 

 هو فالبحث البحث، طريق عن إال املعرفة، جوانب من جانب أي يف تقدم هناك ليس

منظم سلوك  ظاهرة توضيح أو فرضية أو معلومة صحة استقصاء إىل هيدف إنساين 

 بحث منهج إتباع هو علام العلم  جيعل معاجلتها، وما  وآليات أسباهبا  وفهم وتفسريها 

   .والنفي لإلثبات مقوالته قابلة من جتعل بحيث املعلومة هذه  صحة استقصاء يف علمي

يعترب البحث العلمي أحد وسائل التعلم وتقيص احلقائق عن طريق أسلوب علمي ومنظم  

هذه   وحتليل  منهجية  بطريقة  واألكيدة  املوثقة  املعلومات  ومجع  اخلطوات  اتباع  فيه  يتم 

التأكد من دقة هذه   املعلومات والوصول إىل حقائق جديدة وقوانني يف  املعلومات هبدف 

 .شتى املجاالت التي تزيد من حصيلة املعرفة لد البرش بشكل عام

عىل العموم، فتوثيق املراجع يف البحوث العلمية يتطلّب التزام الدقّة يف تدوين بيانات النرش  

 أكثر.  التي تسهل عىل القارئ احلصول عليها عند احلاجة للحصول عىل معلومات
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واألدلة   املصادر  استخدام  طريق  عن  العلمية  الورقة  بتوثيق  القيام  هو  دراسة  أي  فأمهية 

العلمية من مصدرها الرئييس لزيادة قوة براهني الدراسة وأدلتها، أو البحث املقدم ، ويتم  

العلمية باألسلوب اخلاص لكل   الورقة  إليه، وترتيب  أو املصدر باإلشارة  املعلومة  توثيق 

 .وينصح أن يتبع الباحث طريقة واحدة يف كامل أجزاء بحثه باحث

 من أهم النتائج التي تم التوصل إليها ما ييل:          

الباحث من منح   - العلمية ألهنا متكن  البحوث  التوثيق عملية يف غاية األمهية يف إعداد 

استشهد   الذين  املؤلفني  منح  من  متكنهم  كام  لبحثه،  أكرب  حقهم  مصداقية  بأعامهلم 

 بمجهوداهتم العلمية فيام وصلوا إليه. 

توثيق املراجع يف البحوث العلمية يتطلب التزام الدقة أثناء كتابة بيانات النرش، وذلك   -

 من أجل التسهيل عىل القارئ احلصول عىل تلك البيانات عند احلاجة ملعلومات أكثر. 

هذه األنظمة إذ أعطى احللول   ) من أهم APAيعترب نظام مجعية علم النفس األمريكي ( -

والقواعد الواجب إتباعها لتوثيق املعلومات املتحصل عليها من خمتلف مصادر املعلومات،  

 وخاصة احلديثة كشبكة اإلنرتنت أو مواقع التواصل االجتامعي. 

 الباحث عىل  البد  انتقاءها  عند لكن سواها،  انتقاء إحد الطرق دون  إال  الباحث  عىل  ما  -

 البحث.  حترير  االنتهاء من غاية  إىل بحثه يف  ورقة  أول  من ا هب يتقيد أن
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 العلمي، حيث البحث  وأدوات التقنيات هذه دون  واحد من بحث  يف التنقل  يمكن ال -

 .وصحيحة  رشيدة نتائج إىل والوصول الظواهر دراسة يصعب

 ومن بني املقرتحات التي تم طرحها ما ييل: 

 . والتوحيد يف منهجية البحث العلمياعتامد الوضوح والدقة   -

 .APAرضورة تبني طرق وأساليب التدريس احلديثة خاصة نظام  -

 . متويل البحث العلمي وختصيص ميزانية خاصة تلبي حاجيات الباحث -

 اِّـراجع: 

 املراجع باللغة العربية: 

 الكتب:  •

-  ) بدر.  العلمي  1989أمحد،  البحث  أصول  اخلامسة)   .ومناهجه ).  الطبعة    .(اإلصدار 

 دار املعارف. مرص: 

-  ) عياد.  االجتامعي2006أمحد،  البحث  ملنهجية  املدخل  املطبوعات    .).  ديوان  اجلزائر: 

   .اجلامعية

عبد.(  - معمر  عيل  املؤمن،  االجتامعية2008عبد  العلوم  يف  البحث  األوىل.    .).  الطبعة 

   .ليبيا  07ليبيا: جامعة  .الوجيز يف  األساسيات واملناهج والتقنيات
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-   ) صيني.  إسامعيل  العلمي 1994سعيد،  البحث  يف  أساسية  قواعد  األوىل  .).    .الطبعة 

   .بريوت: مؤسسة الرسالة

بية  العر  .). البحث العلمي ( خطواته ومراحله) 1999عبدالرمحن، بن عبد اهللا الواصل. (   -

 السعودية. 

-  ) ملكاوي.  فتحي حسن،  عودة،  العلمي يف  1992أمحد سليامن،  البحث  أساسيات   .(

اإلنسانية والعلوم  اإلحصائي    .الرتبية  والتحليل  ومناهجه  البحث  عنارص  الثالثة.  الطبعة 

 عامن: مكتبة الكتاين.   .لبياناته

 -  ) وآخرون.  غرابية،  يف  1981فوزي،  العلمي  البحث  أساليب  االجتامعية  ).  العلوم 

   .األردن: اجلامعة األردنية  .الطبعة الثانية .واإلنسانية

-   ) الدغمي.  راكان  الدراسات  1994حممد،  ومصادر  العلمي  البحث  أساليب   .(

   .اإلسالمية. عامن: مكتبة الرسالة

  .). دليل كتابة األطروحة اجلامعية (ماجستري ودكتوراه) 2012مديرية البحث العلمي. (  -

   .ا: مطبعة جامعة دمشقسوري

 املجالت:  •

 ، من موقع: 168، الفصل األول، ص74، العدد  19). السنة  2010جملة بناة األجيال. (  -
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=28617php?t.showthread/vb/org.hurras.www://http               .   

 2021/ 02/ 12تم االطالع:  

 مواقع اإلنرتنت:  •

تم االسرتجاع من  أيمن عبد اهللا، حممد أبو بكر، أنواع التوثيق واالقتباس، انظر موقع:    -

                                                             /https://ay83m.wordpress.comالرابط: 

13/02/2021  

-  ) حفيظي.  البحث2014- 2015سليمة،  وتقنيات  منهجية  يف  حمارضات  اجلزائر:    .). 

   .جامعة بسكرة

 تم االسرتجاع من الرابط:    .طرق التوثيق يف البحث العلمي -

https://ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsme.ksu.edu.sa/files/at

tach/lkht_lshy_fy_ltwthyq_llmy_1.pdf                                                                          

. 11/02/2021تاريخ االطالع:   

 تم االسرتجاع من الرابط:    .مبتعث للدراسات واالستشارات األكاديمية  -

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=148&title=%D

8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%0APA.                                                                   تم

15/02/2021االطالع:     

 تم االسرتجاع من الرابط:    .معجم املعاين  -

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=28617
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اإلطالع:                                          13/02/2021تم 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

 تم االسرتجاع من الرابط:   .نظام شيكاغو -

https://www.officena.net/ib/topic/107276                               .   تم

11/02/2021اإلطالع:   

 املراجع باللغات األجنبية: 

- Hillway,Tyrus.  )1964( . L'introduction to Research  2nd ed. 

Boston : Houghton Mifflin Company.   
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ادق بيزان   أ.د حنان الصَّ

 أستاذ يف علم املعلومات 

راسات العليا   األكاديميَّة الليبيَّة للدِّ

 مستخلص  

ما   ملا توفِّره من   مل يعد خيفى عىل أحد  ا  قْميَّة من أمهية كبرية، نظرً الرَّ املستودعات  تكتسبه 

سة؛   قمي اخلاصِّ بمنسويب املؤسَّ تُعدُّ قناةً جديدةً استحدثتها   إذإمكانات لنرش املحتو الرَّ

تكنولوجيا اإلنرتنت والتَّطورات املتالحقة ألجيال الويب، فهي أحد اسرتاتيجيَّات حركة  

 تاحة املعلومات وحتريرها من القيود املفروضة عليها. الوصول احلرِّ إل

تُعدُّ من بني أهمِّ معايري تقييم اجلودة، وترتيب      كر أن املستودعات الرقميَّة  واجلدير بالذِّ

دد فإنَّ البحث العلمي   سات األكاديميَّة والبحثيَّة يف العامل. ويف هذا الصَّ تصنيف كفاءة املؤسَّ

سات بصفته ركيزة التَّطور والتَّقدم من   بمعنى اإلنتاج الفكري، ا مهامًّ لتلك املؤسَّ يُعترب رافدً
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ناحية، ولكونه مصدر ترسيخ مفاهيـم ومبادئ اقتصاد املعرفة، وإحداث التَّطوير باملجتمع  

 .من ناحيةٍ أخر 

الورقة و      هـذه  فإنَّ  تتمحور  لذا  تدارس البحثيَّة   : حول  أسايس  أمهيَّة   بشكلٍ  دور 

سة بحثيَّة تعليميَّة، ومن ثم  املستو م حتقيق رسالة ورؤية اجلامعة كمؤسَّ قْميَّة يف دعْ دعات الرَّ

مات األساسيَّة إلجياد مستودعات رقميَّة ذات حمتو معلومايت،   استقراء رضورة توافر املقوِّ

ة   فكريَّ أكاديميَّة  سات  كمؤسَّ للجامعات  العلمي  والبحث  العايل  التَّعليم  أهداف  خيدم 

 جتمع . بامل

 اِّـقدمة  

التَّواصل      حركة  فْع  دَ وَ علميَّة شتَّى،  يف جماالت  العلمي  البحث   مستو فْع  رَ أنَّ  الشك 

ارسني، سينعكس  من نظرائها  بني اجلامعة مستو عىل ارتقاء العلمي بني الباحثني والدَّ

 ا _اجلامعات األخر  اط العلميَّةاألوس يف باحثيها  أسامء تردُّد خالل من  _كام سنر الحقً

قها ألحد املوضوعات احليويَّة   العربيَّة  األكاديميَّة  راسة يف تطرُّ والعامليَّة؛ ولذا تكمن أمهيَّة الدِّ

اهن، وهو الوصول احلرُّ   يف الوقت الرَّ
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التَّنمية    وإحداث  العلمي  البحث  عجلة  دفع  يف  اسرتاتيجي  رٍ  دوْ من  له  ملا  للمعلومات؛ 

م.   والتَّقدُّ

فى     ل    وال خيَ ة، نتيجة التَّحوُّ ات هامَّ عىل القارئ املتتبِّع ما يشهده النَّرش األكاديمي من تغريُّ

كل اإللكرتوين، منذ بداية تسعينات القرن املايض تقريبًا، حيث   كل املطبوع إىل الشَّ من الشَّ

ا شائعً  وريَّات اإللكرتونيَّة أمرً ةً الدَّ خيص للمصادر اإللكرتونيَّة وخاصَّ ا، ويف  أصبح الرتَّ ا متامً

اه اإلتاحة   وريات األكاديميَّة ،هو اجتِّ ةً فيام يتعلَّق بالدَّ اه اهلام خاصَّ الوقت احلارض فإنَّ االجتِّ

ة  ة ومها :   Open Accessاحلرَّ  ، ويوجد شكالن أساسيَّان لإلتاحة احلرَّ

ة   وريَّات بالكامل    :   Open Access publishingنرش اإلتاحة احلُرَّ تَاح املقاالت أو الدَّ حيث تُ

ان من وقت النَّرش.    باملجَّ

ايت  ان   Self Archivingاحلفظ الذَّ : حيث جيعل املؤلِّف نسخةً من عمله اخلاصِّ متاحةً باملجَّ

ساتيَّة. (عبداجلواد  عىل الويب، وذلك من خالل مستودعات رقميَّة سواء موضوعيَّة أومؤسَّ

،2009  ( 

لإذ تش سيَّة املستودعات  كِّ قميَّة املؤسَّ اهاً إجيابيًّا جديداً  الرَّ  العلميَّة االتِّصاالت جمال يف اجتِّ

 العلميَّة البيانات إىل أوسع إىل وصولٍ  للحاجة ونظراً  ، العامل أنحاء مجيع يف بني الباحثني 
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وسيلةً  فاملستودعات ؛ ةً  تعترب  دة مهمَّ النَّرشوزي البيانات تلك إىل للوصول وواعِ  ادة 

الوصول   أمهيَّة واسعٍ  نطاقٍ  عىل  به املعرتف ومن  .الباحثني بني  التَّواصل وتعزيز ، العلمي

احلواجز   ولكن  .للمستفيدين البحثيَّة القدرة  زيادة شأهنا  من والتي البحثيَّة املعلومات إىل

 الالحمدود للمعلومات،  والوصول والتَّوزيع، البحوث، تكلفة نرش يف: تتمثَّل والتي املاليَّة

ل وبطء دَّ من املكتبات ميزانيَّات انخفاض جانب إىل النَّرش، هذا إىل اإلنتاج من التَّحوُّ  ؛ حَ

ا  وصول  إليها. التي حيتاجون املعلومات إىل البلدان األقل تقدمً

راسات من العديد جيعل للنَّرش التَّقليدي ولذا فإن النَّموذج      ظاهرةٍ  غري واألبحاث الدِّ

ائع . قيمتها  األبحاث هذه تفقد  من الباحثني ، وبالتَّايل للكثري بالنِّسبة ا أنَّ  اآلن والشَّ  كثريً

العلميَّة نرش عند الباحثني  من ا إىل يلجؤون الفكريَّة اإلبداعات من وغريها  أعامهلم   إمَّ

خصيَّة أو مواقعهم سات الشَّ  فرصة الباحث تكون ، وهنا  فيها  يعملون التي مواقع املؤسَّ

راسات هذه ؛ألن فاعلة وغري ضئيلةً  العلمي  يصعب قد ، أو قيمتها  تفقد قد األبحاث والدِّ

بكة  االنتشار الفوضوي بسبب وهذا ، األحيان أغلب  يف الوصول إليها   ، العنكبوتيَّة للشَّ

قميَّة؛ لتكون املستودعات  جاء ظهور  العارمة الفوىض هلذه ونتيجةً  املشكلة،   هلذه حالَّ  الرَّ

ل العلمي، النَّرش يف جديداً  نمطًا  وتفرض واملعارف تقاسم وتسهِّ  . املعلومات 

عدي، هريي،السَّ  .) 26،ص2014(الزِّ
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يمثِّل     ا  املعلومات احلرُّ إىل الوصول و  ا اجتاهً لكثرة هذه متصاعدً  هذا تداول األيام؛ 

ةً  العلميَّة األوساط املفهوم يف ة واملكتبات املعلومات جمال ويف عامَّ  عىل  وكدليل ، خاصَّ

راسات املقاالت  االهتامم كثرة هذا  وقد ، املفهوم هذا تعالج التي املؤمترات ووقائع والدِّ

ه الوصول استمدَّ  مخَ اهات تنامي من احلرُّ زَ  التَّعاون : مثل  اإلنرتنت عامل يف احلديثة االجتِّ

بكات امعياالجت دُّ  واملحتو ، كالفيس بوك االجتامعيَّة ، والشَّ  ، املستخدم قبل من املُعَ

اه استمدَّ هذا كام ، وغريها  ... ومواقع الويكي ، والتَّدوين ته االجتِّ وَّ  املنقطع النَّجاح من قُ

املفتوحة؛ حلركة النَّظري ة تلتْها  حيث املصادر  دَّ كات  عِ  مجيع عىل  التَّجربة لتعميم حترُّ

    . اإلنرتنت حمتويات

عىل       ا  رً كْ حَ أصبحت  التي  العلميَّة،  ورات  الدَّ ألسعار  املستمر  االرتفاع   َّأد ولقد 

ائيَّة للمكتبات البحثيَّة واجلامعيَّة عىل   ز القدرات الرشِّ دُور النَّرش الكرب، وعجْ سات وَ مؤسَّ

ا الوصول  إىل ظهور حركة  واملناداة هبا،  االطِّالع عليها؛  إليها  عوة  والدَّ املعلومات  إىل  حلرِّ 

الفكري   اإلنتاج  إىل  الوصول  خالل  من  الباحثني  بني  العلمي  االتِّصال  أساليب  كأحد 

العلمي، وحتريره من تلك القيود دون مقابلٍ مادِّي وبحدٍّ أدنى من القيود القانونيَّة؛ وذلك  

طْأة عدم الوصول إىل املعرفة  ة يف املجاالت العلميَّةللتخفيف من وَ  .وخاصَّ
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فكانت      املعلومات،  تداول  ة  يّ وحرِّ العلم  إتاحة  إىل  تدعو  التي  املبادرات  خرجت  ولذا 

م أول مبادرةٍ تدعو إىل الوصول احلرِّ للمعلومات دون عوائق.    1991مبادرة بودابست عام  

سات العلميَّة العامليَّة بإنشاء امل  سيَّة؛  ومنذ تلك اللحظة بدأت املؤسَّ قمية املؤسَّ ستودعات الرَّ

أحدث   تُعدُّ  سيّة  واملؤسَّ قْميَّة  الرَّ واملستودعات  قْميَّة.  الرَّ املكتبات  بعد  ما  جيل  باعتبارها 

قميَّة عىل شبكة اإلنرتنت؛  حيث هتدف هذه املستودعات إىل إتاحة   سات املعلومات الرَّ مؤسَّ

سات العلميَّة ع ىل شبكة اإلنرتنت دون قيودٍ أو عوائق، مع  اإلنتاج العلمي ألعضاء املؤسَّ

ة للمودِعِني. (العمران،  )   2011احلفاظ عىل حقوق املِلْكِيَّة الفكريَّ

1 - ة ة  أهميقميتحقيق رسالة ورؤية الجامعة ل  اِّـستودعات الر 

ا تُعدُّ املستودعات    اهاً إجيابيًّا جديدً سيَّة اجتِّ  بني الباحثني العلميَّة االتِّصاالت جمال يف املؤسَّ

تُسهم بشكل املجتمعيَّة؛ حيث  املستويات  كافَّة   األبحاث بجودة االرتقاء يف إجيايب عىل 

يَّة يف املساعدة خالل من بشكل عام، التَّعليميَّة والعمليَّة العلميَّة، كرِ  حفظ األصول الفِ

 تعترب وسيلةً  فاملستودعات العلميَّة، تالبيانا  إىل أوسع إىل وصولٍ  للحاجة ونظراً  وإدارهتا،

دة مهمةً  االتِّصال العلمي   وتعزيز  ، العلمي وزيادة النَّرش البيانات تلك إىل للوصول وواعِ

سات للجامعات الفكريَّة الثَّروة الباحثني؛ إذ أهنا تعمل عىل محاية بني والتَّواصل  واملؤسَّ

  .عن خدماهتا  لإلعالن كوسيلة استخدامها  ويمكن ومكانتها، شهرهتا  من وتزيد البحثيَّة،
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ة التي األصول وإدارة حفظ يف كام تساعد العلمي،   والبحث التَّعليم دعم من شأهنا  الفكريَّ

 مع إتاحة  .كفاءة أكثر بشكل والبحثيَّة التَّعليميَّة األصول إدارة إمكانيَّة إىل جانب إتاحة

سة باجلامعة  املوجودة لألبحاث األمثل  لالستخدام الفرص  ويعترب واملؤسَّ  البحثيَّة. 

ا وأن املستودعات التَّعليميَّة العمليَّة جودة لبيان موثَّقاً  دليالً  املستودع سة، خصوصً  باملؤسَّ

قميَّة ا الرَّ سة ملسؤوليَّة طبيعيًّا  أصبحت امتدادً ا األكاديميَّة، املؤسَّ  العلميَّة لألبحاث ومصدرً

أضحت ذلك  وإزاء  نات إحد األساسيَّة.   املجتمعات تطلبها  التي  األساسيَّة املكوِّ

ليميَّة احلديثة؛ (الزهريي، السعدي،  .)28، ص 2014التَّعْ

من  توفِّره  ملا  ا  ثرية فرصٍ  نظرً العلمي مُ وجه   يف للمجتمع  عىل  ا  مً تقدُّ األقل  البلدان 

؛   ليها، واإلفادةع واالطالع عىل اإلنرتنت، أبحاثهم لنرش اخلصوص  عالٍ منها عىل مستوً

سيَّة بوصف أنَّ استخدام قميَّة املستودعات املؤسَّ ن املستخدمني ،Metadata ملعايري الرَّ كِّ  متُ

املناسبة، عن البحث  من املعلومات  ن كثرياً  مصادر   والكليَّات عىل  اجلامعات من ومتكِّ

بعضها  املوارد لتقاسم اإلنتاج، واستخدامه ذلك إىل احلرِّ  بالوصول البدء يف مستو العامل

لوماتيَّة من شأنه أن خارجها.    ولعلَّ تقاسم أو املؤسسة داخل  بعض، سواء مع  املوارد املعْ

يَّة التَّعليم من جهة، والبحوث والتَّطْوير من جهةٍ أخر.  حتسني إىل يؤدِّي  نوعِ
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م أعاله  _  اإلحساس وتعزيز وزيادة التَّناسق، دةاجليِّ  املامرسات تبادل _ويضاف إىل ما تقدَّ

سيَّة للمجتمع واملستودعات باالنتامء قْميَّة املؤسَّ  أشكال مجيع من نصيب األسد ؛ فتأخذ الرَّ

).  94، ص2012(فرح، )% 80.8( حيث تصل نسبتها  احلُرِّ للمعلومات الوصول مصادر

قميَّة   الرَّ املستودعات  أمهيَّة  تكمن  نتائج  إذ  وضوح  زيادة  يف  والباحثني  للعلامء  سيَّة  املؤسَّ

فمن   سة.  املؤسَّ داخل  باحث  لكلِّ  ة  اخلاصَّ املنشورات  تأثري  وزيادة  سة،  املؤسَّ يف  البحوث 

صني يف املجال التَّعليق عليه، وتقديم املقرتحات قبل   شـأن إرسال العمل العلمي للمتخصِّ

الوصول إىل أعامل علميَّة مميَّزة. وباعتبار أنَّ املستودعات  قرار النَّرش؛ ممَّا يساعد الباحثني يف 

 عىل  وسيلةٌ لتقاسم مصادر املعلومات واملعرفة، بشكلٍ يساند العمليَّة التَّدريسية باحلصول

رات لتطوير الالزمة املصادر راسيَّة املقرَّ بتدريسها، وبالتَّايل زيادة مكانة   يقومون التي الدِّ

سة بني املؤسَّ  سات البحثيَّة. والتَّعاون العلمي والبحثي من خالل تسهيل الوصول احلُرِّ  املؤسَّ

العلميَّة. تتيح2011(العمران، للمعلومات  ا  أهنَّ ، كام   العامليَّة لألبحاث احلُرَّ  الوصول ) 

م عَ  لألبحاث املد الطَّويل احلفظ إمكانات واخلربات، وتوفِّر املعارف  تبادل عمليَّات وتَدْ

م يف منها  واالستفادة  فكريَّةال  واألصول ة . اخلطط دَعْ  التَّنْمويَّ

 شأهنا  من والتي  البحثيَّة،  املعلومات الوصول إىل  أمهيَّة واسعٍ  نطاقٍ  عىل  به املعرتف ومن    

ولكن ما يعيـــــــــــــــــــق    .للمستفيدين البحثيَّة القـدرة وزيـادة النِّظام االقتصادي، تطوير
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ها عىل سبيل املثال ال احلرص: العوائـق ذلك بطبيعة احلال وجـــــــــــــود حواج ة من أمهِّ دَّ  ز عِ

 والوصول الالحمدود للمعلومات، والتَّوزيع،  البحوث،  تكلفة نرش  يف تتمثَّـل  التي  املاليَّة

قمي ...وغريها. إىل النَّرش يف شك اإلنتاج من التَّحول وبطء  ل احلديث الرَّ

ر  التي  الفريدة األبحاث  لذا فإن معظم     ا، يالحظ عليها أهنا   يف البلدان جتُ األقل تقدمً

ابقة،   االقتصاديَّة القيود بسبب العلميَّة العامليَّة؛ األوساط يف كبريٍ  حدٍّ  إىل معروفة غري السَّ

 أشكال مجيع إىل الوصول هتدف إىل قويَّة حركة ظهور إىل أدَّت وتلك األسباب وغريها 

قميَّة املواد سات البحثيَّة اجلامعات فمعظم ، جمَّاناً  اإلنرتنت املُتاحة عىل  الرَّ  مجيع يف واملؤسَّ

قميَّة املواد  من لبناء جمموعات مشاريع  لدهيا  العامل،  أنحاء  يف شكل التَّعليميَّة  واملواد  الرَّ

سيَّة مستودعات .(حنان، للوصول  مؤسَّ سيَّة فاملستودعات  ولذا    )94، ص2012احلرِّ سَّ  املؤَ

ا بدون أدنى شك.   يف املجتمعات العلميَّة فرصةً لتميُّز توفِّر مً ول األقل تقدُّ  الدُّ

املستودعات      أنَّ  املتتبِّع  القارئ  د خيفى عىل  يعُ قميَّة ومل  ساتيَّة الرَّ  جديدةً  قناةً  تُعدُّ  املؤسَّ

رات أجيال الويب  دثتها تطوُّ ا  إذ اإلنرتنت،  بشبكة  استحْ حركة   اسرتاتيجيَّات إحد أهنَّ

 املفروضة القيود من وحتريره العلمي الفكري اإلنتاج إلتاحة للمعلومات  احلرِّ  الوصول

املستودعات حيث  عليه؛ ساتيَّة  الرقميَّة تكتسب  ما  أمهيَّة املؤسَّ ةً   منها  كان كبرية، خاصَّ

إمكانيَّات توفِّره ملا  البحثيَّة؛ واملراكز اتباجلامع  اخلاص الرقمي املحتو حلفظ من 
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سة وإدارته بمنسويب  عمليَّة يف واخلربات، واملسامهة املعلومات تبادل وإتاحة وبثِّه، املؤسَّ

رات، تطوير راسات من العديد وتؤكد املقرَّ ساتيَّة(   الرقميَّة  املستودعات أمهيَّة عىل  الدِّ املؤسَّ

ا 2017،عكنوش،   بابوري ل )، كام أهنَّ تُّالت يف جزءً أساسيًّا  تشكِّ  املكتبات بني اإلقليميَّة التَّكَ

   .واجلامعات

تعدُّ  سات للجامعات فاعلة أداةً  إذ  ا  واملؤسَّ وألهنَّ األصول   إدارة يف تُسهم األكاديميَّة؛ 

قمي املحتو والتِقاط الفكريَّة  هيئة وأعضاء الباحثني نشاط عن النَّاتج األكاديمي الرَّ

ا  كام باجلامعات، التَّدريس  تُعدُّ  أهنَّ

سات واملعرفة املعلومات إدارة اسرتاتيجيَّة من جزءً  لَها  باملؤسَّ  عديدة مزايا  األكاديميَّة، فَ

سات عىل  بالفائدة تعود قٍ  هنجٍ  وضع تعمل عىل  حيث األكاديميَّة؛ املؤسَّ  ومتامسكٍ  منسَّ

املحتو وبثِّ  وحفظ  وبالتَّايل لتجميع  قمي،  ء االستخدام فرص تعزيز الرَّ فْ  هلذا الكُ

تزيد كام   ،التَّعاون اخلربات حتسني فرص  من املحتو وتشجيع   وبني داخل التَّعليميَّة، 

صات واملجموعات( كرثيو، بطوش،  من مظهراً  أهنا تعدُّ  كام )،24ص  2014خمتلف التَّخصُّ

ية عىل  الواضحة املظاهر سات يف النَّاشئة املعرفة إدارة أمهِّ  ضامن يف ورغبةً  األكاديميَّة، املؤسَّ

يَّة  األكاديميَّة .  احلرِّ
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ساتيَّة ومن املالحظ أنَّ       نعكس متيُّزها ونجاحها بطبيعة احلال  ي املتميِّزة املستودعات املؤسَّ

سايت املستو عىل  األكاديميَّة، وهذا ليس عىل أداء املكتبة  املستو عىل  فحسب، وإنَّام املؤسَّ

ساتيَّة فاملستودعات .والعاملي الوطني ا  أساسيَّةً  وسيلةً  تعترب  املؤسَّ ً  مد لقياس ومؤرشِّ

سات مقدرة ، بصفةٍ  البحثيَّة املؤسَّ ةٍ ة بصفةٍ  األكاديميَّة واملكتبات عامَّ  الوفاء عىل  - خاصَّ

و واالستجابة اآلنيَّة   مرونةً  وأكثر العلمي،  االتِّصال خلدمات - املستقبليَّةلالحتياجات 

 وديناميكيَّة. 

ا  تصبح أن للمستودعات يمكن أنَّه كام      كً سات يف للتَّغيري حمرِّ  العايل التَّعليم  مؤسَّ

سات أوسع نطاق وعىل  واألكاديمي، فاهلدف التي للمؤسَّ  األسايس تدعمها، 

ساتيَّة  للمستودعات  نرشها، وإتاحة   إمكانيَّة ، وتوفري اإللكرتوينّ  املصادر  جتميع هو املؤسَّ

ا تعدُّ  كام جودهتا، وضامن إليها،  الوصول  الوصول يف تُسهم  ثانويَّة إلكرتونيَّة مصادر أهنَّ

ليَّة املصادر إىل  ) 24،ص 2014بطوش، ، كرثيو فيها .( املُودَعة األوَّ

ريتشارد       قام  إذ  ساتيَّة،  املؤسَّ املستودعات  ية  أمهِّ عىل  راسات  الدِّ من  العديد  دت  أكَّ وقد 

ا  2004وليكوك ( راسة عددً ) بدراسةٍ تقويميَّةٍ ملستودعات تعليميَّة بشكل عام ، وشملت الدِّ

راسات العليا، وكانت املقابالت إ بويني واملعلِّمني وطالب الدِّ حد  من فئات املامرسني الرتَّ

استخدام   يؤيِّدون  املشاركني  مجيع  أن  راسة  الدِّ أوضحت  وقد   ، املستخدمة  األدوات 
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ال،   فعَّ بشكل  مؤثِّرة  أهنا  املستودعات؛  هلذه  تقييمهم  وأوضـــــح   ، قميَّة  الرَّ املستودعات 

ر املعلِّمني والطُّالب عىل حـدٍّ سواء , وأنَّ هذه املستودعات تعدُّ أحد ا لتطوُّ ة جدًّ أهم    وهامَّ

التَّعلُّم. يف  املهنيَّة  التَّنمية  مد  2017(اليامي، أدوات  ا  مستمرَّ التَّعليم  تعزيز  أجل  من   (

 احلياة.

دد أنَّ     كر يف هذا الصَّ  ظهور يف الرقميَّة سامهت و تُساهم املستودعات ومن اجلدير بالذِّ

اللة ،  .Open Accessالوصول احلرِّ  حركة ؛ وهو العلمي االتِّصال من جديدٍ  نمطٍ   للدِّ

 أيِّ قيودٍ  ودون جمَّانًا، اإلتاحة مبدأ عىل  العلمي، يقوم لالتِّصال نظامٍ جديدٍ  أو أسلوبٍ  عىل 

بق، ترخيصٍ  عىل  احلصول أو قانونيَّة أو ماليَّة سْ  أنَّ العقد عىل  الباحثني  معظم ويكاد يتَّفق  مُ

وأنَّ  الوصول حلركة  احلقيقيَّة االنطالقة يعدُّ  العرشين القرن من األخري ظهور   احلرِّ 

يع وانتشاره اإلنرتنت ئيس كان الرسَّ بب الرَّ  الوجود.  حيِّز إىل احلركة هذه ظهور وراء السَّ

جبهة   عىل  املتاحة املوضوعات أبرز أحد للمعلومات اليوم احلرِّ  الوصول  حركة لذا تُعدُّ     

 متوقَّع أحدثته، و ملِاهو وذلك ملِا  واملكتبات واألرشيف؛جمال علوم املعلومات  يف  النِّقاش 

دثه ات  من  أن حتُ  والنعكاسات املجتمعيَّة، عىل املستويات النَّرش  صناعة يف جذريَّة تغريُّ

ات تلك ئيسة  تؤدِّهيا األطراف التي  العلمي، واملهام االتِّصال نظام عىل  التَّغريُّ  هذا يف الرَّ

 رأسها  وعىل  احلر، الوصول حركة يف والفاعلة املشاركة رافاألط هي وكثريةٌ   .النَّظام
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النَّرش، واملكتبات، اجلامعات سات ودور   والباحثون العلمي،  البحث متويل ومؤسَّ

ة، أسبابه الفئات هذه ولكلٍّ من أنفسهم،  من األسلوب هذا عىل تقديم وحرصه اخلاصَّ

 النَّرش. 

الباحثني    إنَّ  األمر؛  أهنم هذه فعاليةً يف األطراف أكثر هم ويف حقيقة  باعتبار   احلركة، 

رون اإليداع اهاهتم نحو لذا فإنَّ  عدمه؛ من احلرِّ  الوصول مستودعات يف يقرِّ  الوصول  اجتِّ

، يهم احلرِّ عْ ورة أن من شأنه ودوافعهم نحوه، املوضوع هذا بقضايا  ومد وَ  يؤثِّر بالرضَّ

ة احلركة هذه مسرية عىل  اهات" وال شكَّ إن  .املعارص العلمي رشالنَّ يف املهمَّ  الباحثني اجتِّ

 من النَّمط هذا حول إجيابيَّات وآراؤهم الباحثني اعتقادات هي  "احلرِّ  نحو حركة الوصول

 وراء ودوافعهم فيه لالنخراط استعدادهم ومد وسلبيَّاته، العلمي  النَّرش

 ) 2020(بيزان، .ذلك

ع • قميَّة املستودعات تنشأ أن يمكن التي األهداف وتتنوَّ  ويمكن أجلها، من الرَّ

 :ييل  فيام إجيازها 

ة؛ يمكن أن   • سات احلكوميَّة واخلاصَّ إنشاء أداة دعايةٍ وتسويقٍ للجامعات واملؤسَّ

نَح   ومِ متويل،  ومصادر  جدد،  ب  وطالَّ أعضاء  جذب  يف  تُسهم 

 ) 2015خارجيَّة.(أمحد،
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 مفهوم  حتقيق يف واملساعدة الطِّباعة،  وعمليَّات  بالنَّرش املرتبطة  التَّكاليف  من احلَدُّ  •

 .paperless societyغري الورقي املجتمع

 متابعة تيسري خالل  من وذلك العميل؛  والبحث التَّدريس ثقافة تغيري يف املسامهة •

وإتاحة ألداء  املحارضين هبم،  كيز  هلم الفرصة  طالَّ  بالعمليَّة االرتقاء عىل  للرتَّ

 .ة التَّعليميَّ 

 .املعرفة إنتاج يف واإلسهام  املشاركة •

 .أقل وتكلفةٍ  أرسع بشكلٍ  وإيصاهلا  للمجتمع املعلومات توزيع •

سات بني التَّعاون حتقيق •  .العلمي البحث مؤسَّ

سة نشاط متثيل  • قميَّة اإلتاحة  خالل من عامليًّا  املؤسَّ  .تقتنيها  التي للمعلومات الرَّ

  .منها  اإلفادة إتاحة  مع  للتَّلف  والقابلة النَّادرة املعلومات مصادر عىل  املحافظة •

 )  14-12، ص2011(العريب،

بها     وتكتَسِ اكتسبَتْها  التي  البالغة  األمهيَّة  عىل  ا  دً جمدَّ التَّأكيد  سيَّة  املستودعات  وأودُّ   املؤسَّ

قميَّة  األخرية  الرَّ اآلونة  يف   يف  احلاصل  ر  التَّطوُّ زيادة  مع  ا،  املعلومات  خصوصً تكنولوجيا 

ة اخلاصَّ الويب  أجيال  يف  ر  تطوُّ من  تشهده  وما   باجلامعات منها  كان ما  واالتِّصاالت، 

قمي املحتو  حلفظ  إمكانات من البحثيَّة؛ ملا توفِّره واملراكز سة بمنسويب  اخلاص الرَّ  املؤسَّ
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إدارته   واإلقليمي املحيلِّ  و املست  عىل  املعلومات واخلربات  تبادل وإتاحة  وبثِّه، إلمكانيَّة 

رات تطوير عمليَّات يف واملسامهة والعاملي، راسيَّة. املقرَّ راسات   الدِّ دت عليه الدِّ وهذا ما أكَّ

بأهنا  املستودعات  أمهيَّة  عن سيَّة؛  ل  املؤسَّ بني   اإلقليميَّة  التَّكتُّالت  يف  أساسيَّا  جزءً  تشكِّ

   .واجلامعات املكتبات

 وخدمة البحث العلمي  اِّـؤسساتية  اِّـستودعات الرقمية  -2

كِّن يالحظ القارئ املتأمِّل أنَّ املستودعات      ساتيَّة متُ سات  اجلامعات املؤسَّ  البحثيَّة واملؤسَّ

قمية  الدائم أوطويل األجل للكيانات الوصول  من  بذلك فهي ودائمة،  ثابتة قيمة هلا  التي  الرَّ

قميَّة؛  البيئة  يف الرئيسة للمكتبات املهام  علی  تشتمل   حرٍّ  وصولٍ  توفري خالل  من  وذلك الرَّ

 مستفيدهيا  ولكافَّة املكتبة  ملجموعات االستخدام الوصول، وقيود  عوائق من وخالٍ  وجمَّاينٍّ 

 الذين حيتكرون  التِّجاريني النَّارشين سلوك علی  فعل فظهورها يمثِّل ردَّ   .استثناء  دون من

ا مقابل برسومٍ  العلميَّة  اتاملنشور  اقتنائها.  عالية جدًّ

 العلميَّة أبحاثهم  بإيــــــــــــــــــداع يقومون  التَّدريس  وأعضاء هيئة  الباحثني  من فالعديد      

قميَّة املستودعات هذه يف  أن  األكاديميَّة للمكتبات  يمكن حر. وهبذا وصولٍ  شكل يف الرَّ

ا عملهــــــــــــــــــا  نمط  من  تغريِّ  للنَّارشين  امليزانيَّات دفــْـــــــــــــــع  عن بعيدً  الباهظة 
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ص2010(كريثو،  .التِّجاريني تقــــــدم141- 140،  فهي   هيئة وأعضاء  للباحثني  ) 

ا  التَّدريس ة  أعامهلم جلعـــــــــــــــــل  وبسيطةً  سهلةً  طرقً اخلاصَّ  ومتوفِّرةً  آمنةً  وأبحاثهم 

 .بسهولة 

م    قميَّة املستودعات إدارة برامج وتقدِّ ساتيَّة الرَّ منها: ما يتعلَّق   اخلدمات من العديد املؤسَّ

توافر باإلدارة يتعلَّق املحتو وتسيري  وبعضها   والبحث  املستفيد بجانب الرقمي، 

 اإلتاحة  يف  مواالسرتجاع، والتَّحكُّ  اإليداع خدمة   :ومن بني أهم اخلدمات واالسرتجاع،

واخلدمات وإدارة كإدارة احلقوق،   األخر ودعم اإلداريَّة   من العديد املستودعات 

ة  الوظائف  مت  التي  العلميَّة  واألوراق املقاالت  واستعراض  تصميم: مثل  اإلداريَّ  قبل قُدِّ

د بعد أو والتأكُّ ا  من النَّرش،  كات  متاحةً  ستكون  أهنَّ وتأمني بمحرِّ آمنة   إدارة  البحث، 

يف البيانات   االحتياطي، والتَّدقيق النَّسخ :مثل خدمات تقديم عن طريق للبيانات؛ وذلك

ح احلذف أو التَّعديل، ضدُّ  واحلامية اخلاطئة  ) 38-36، ص  2011(العريب ،  .به  غري املمرصَّ
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التَّأكيد عىل وجود     املقام من املجدي   املستودعات  متيِّز خصائص رئيسة أربعة ويف هذا 

يَّة  قمّ ساتيَّة وهي  الرَّ   :املؤسَّ

س التَّعريف-1 ا  املستودع يكون بحيث ة:  باملؤسَّ سة  تابعً تقوم ملؤسَّ  وحرص  بجمع بحثيَّة؛ 

 هيئة أعضاء ينتجها  التي الفكريَّة األعامل من ،وغريها  األصليَّة والبحوث األكاديمي  النَّاتج

ودمج ق،  تقديمي  عرض يف املواد  هذه  التدريس،  متاحة  منسَّ  واسعٍ  نطاقٍ  علی وجعلها 

 .وخارجها  اجلامعة داخل

سات  يف املستودعات مع التَّنسيق-2 بأن العلمي  التَّبادل يتطلَّب:األخر املؤسَّ ال   الفعَّ

لة  ذات األعامل حتديد علی  قادرون الباحثون  يكون سات يف الصِّ دة  املؤسَّ ؛فإن استعامل   املتعدِّ

دة معايري ط  البحوث؛  هذه يف نرش للفهرسة  موحَّ  التَّدريس هيئة  ألعضاء الفردي العمل  يبسِّ

 .الباحثني عددٍ من  أكرب وصول ،ويضمن

كيز-3 سة، جيب   كلُّ  وضعتها  التي األهداف علی إعتامدا  :األكاديمي املحتو علی  الرتَّ مؤسَّ

قميَّة  املستودعات تركيز  فقد حيتوي  .اإلداري املحتو من األكاديمي بدالً  املحتو علی الرَّ

إنشاؤها  رقميَّة  أعمــــــــــــــــــــــال  أي علی هيئة   أعضاء  أو  الطُّالب، طرف من تَمَّ 
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ـــــــــــــــــــات  أو  الباحثني،  أو  التَّدريس،  ملَفَّ فيها  بام  املوظَّفني،  ومواد   حتى  الطُّالب، 

 .بعده ... إلخ   أو النَّرش قبل سواء البحثيَّة األوراق مثل املنتجات، أو التَّدريس، والبحوث،

اكميَّة االلتزام-4  االتِّصال عمليَّة يف كبريٌ  دورٌ  الرقمي  للمستودع :اإلتاحة  وديمومة بالرتَّ

ِع الذي املحتو يكون بحيث الباحثني؛  بني العلمي ا  مرتاكامً  مجُ وام علی ومتاحً ا الدَّ  ،وموفَّرً

، ه دائامً  ختطيطًا  يتطلَّب ؛وذلك  املستودع  يف الرقميَّة للكيانات ألجلٍ طويلٍ  وحمفوظًا  وصولُ

 . امً ْكَ ا حمُ  )  134-133، ص 2010(كريثو، والتزامً

؛       احلرِّ الوصول  تبنِّي  عمليَّة  دون  ُول  حتَ أو  تُبطئ  التي  العوائق  أنَّ  كر  بالذِّ اجلدير  ومن 

اهات الباحثني وممارساهتم يف عمليَّة إتاحة املعلومات، والسيَّام يف إطار   تتمحور حول اجتِّ

النَّموذج   قميَّة، إذ يعتمد هذا  الرَّ يُعْرف باملستودعات  عىل األرشفة  الطَّريق األخرض أو ما 

خصيَّة، والتزامه بمبادئ   ا لقناعاته الشَّ قً ا ووفْ اتيَّة من قِبَل الباحث؛ أي أن يقوم اختياريًّ الذَّ

ياسات   السِّ غياب  أو  نُدرة  ظلِّ  يف  قمي  الرَّ املستودع  ضمن  أبحاثه  بإيداع   ، احلرِّ الوصول 

سات البحثيَّة.  مة له من قِبَل املؤسَّ  املُلْزِ

اجتِّ    موضوع  العربيَّة؛  إنَّ  راسات  الدِّ ضمن  ا  كبريً ا  يِّزً حَ احتلَّ  الباحثني  وممارسات  اهات 

األساسيُّون،   املؤثرون  هم  فالباحثون  له،  لتَبَنِّيهم  والعوائق  وافع  الدَّ لفهم  ا  أساسً بوصفها 
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احلرِّ  للوصول  العاملَيَّة  املبادرات  إنَّ  كام  وإتاحته،  الِعلمي  بالنَّرش  املعنيَّة  األوىل  اجلهة    وهم 

سات أو حكومات. (مجيلة    للمعلومات كانت قد انطلقت من قِبَل جهود أفراد  وليس مؤسَّ

 )175- 174، ص 2018جابر،

ب استخدام        وإنَّ فكرة قيمة املحتو التَّعليمي املفتوح تربز؛ عندما يعيد املعلِّمون والطُّالَّ

االستخدام مثل: (حاالت  إضافيَّة  بمواد  وإثرائه  املتاح   والتَّعليقات  املحتو واخلربات،   ،

ةً أخر ملجتمع أكرب من املتعلِّمني   كدروس مستفادة، وما إىل ذلك) بشكلٍ تكون متاحةً مرَّ

واملعلِّمني، وال شكَّ يف أن خيتلف هذا املفهوم للمحتو التَّعليمي بشكلٍ كبريٍ عن كون بقائه  

ليس   باعتباره  إثراء؛  دون  ا  معلَّبة"جامدً تس   "منتجات  من  يتمُّ  قليلٍ  عددٍ  بواسطة  ليمها 

واملتعلِّمني للمعلِّمني  مثل(النَّارشين)  التَّعليميَّة  اخلدمات   ,Geser , G ,2007(   .مقدمي 

p37     وإعادة استخدامه، واإلضافة إليه يف ،ولعلَّ هذا ما يشري لرضورة مشاركة املحتو (

 املواقف التَّعليميَّة املختلفة. 

ن  لذا فإن إتاحة املوارد ال    تَّعليميَّة املفتوحة يف مستودعات رقميَّة عىل شبكة اإلنرتنت متكِّ

ك البحث أو   ب أو حمرِّ يع إليها، سواء من خالل الفهرس املبوَّ املستخدمني من الوصول الرسَّ

خالل   مرموقة  دوليَّة  تعليميَّة  سات  مؤسَّ بادرت  ياق  السِّ هذا  ويف  املفتاحيَّة.  الكلامت  عرب 

نوات األخرية   عات إقليميَّة  السَّ بإنشاء مستودعات ملواردها التَّعليميَّة املفتوحة. وتبذل جتمُّ



 

283 

 

اليوم جمهودات حثيثة إلنشاء مستودعات مماثلة، واستغالهلا بصفة تشاركيَّة رغم اختالف  

امية إىل توفري هذا  احة العربيَّة بروز بعض املشاريع الرَّ اجلنسيَّات واللُّغات. ولئن شهدت السَّ

د، يسمح  النَّوع   ة إىل إنشاء مستودع رقميّ عريبّ موحَّ من املوارد، فإنَّ احلاجة مازالت ملحَّ

ول   الدُّ كافَّة  يغطِّي  مشرتك  فضاء  لربوز  د  ويمهِّ الفائدة،  وتعميم  اجلهود  بتنسيق 

(األلكسو) اهلادف  ويف هذا اإلطار يندرج مرشوع    .oer/org.alecso.wwwالعربيَّة

 إىل تنمية املوارد التَّعليميَّة العربيَّة املفتوحة. 

الواقع      املواد   ويف  هذه  مثل  إلنشاء  واملهارات  والوقت  للحوافز  املعلِّمني  معظم  يفتقر 

املحتو،   .التَّعليميَّة  من  األنواع  هذه  مثل  تطوير  من  املعلِّمني  متكني  من  البدَّ  ذلك  ومع 

بويني يَّة عىل نطاقٍ أوسع، وبالتَّايل إحداث تنافسٍ مع النَّارشين الرتَّ ولكي    .ومشاركتها بِحرِّ

توافر   منهم  يتطلَّب  اجلودة"يتسنَّى هلم ذلك؛  مع  "حمتو عايل  رايس،  الدِّ باملنهج  ، مرتبطٌ 

واملهارات واملعارف  الكفاءات  تنمية  تعزيز  عىل  س   .العمل  املؤسَّ لتمكني  يشرتط  ات  لذا 

 Geserالتَّعليميَّة واملعلِّمني واملتعلِّمني من مثل هذه املامرسات، توفري البيئة املناسبة هلم. ( 

, G ,2007, p25   ( 

http://www.alecso.org/oer
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بإنشاء        متزايد  بشكل  واملتعلِّمون  املعلِّمون  يقوم  القيود،  بعض  وجود  من  الرغم  وعىل 

الس لآلخرين؛  جمانًا  موارد  وإتاحة  مفتوحة،  تعليميَّة  ترخيص  موارد  بموجب  تخدامها 

 وهناك أعدادٌ  .املُشاع اإلبداعي

إىل   الوصول  التَّدريس  هيئة  ألعضاء  يمكن  حيث  ابات  البوَّ أو  املستودعات  من  متزايدة 

املفتوحة  التَّعليميَّة  أن     .املوارد  ح  املرجَّ فمن  املفتوحة،  التَّعليميَّة  املوارد  كمية  ع  توسُّ ومع 

ن املعلِّمون واملتعلِّمو ن بشكــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ متزايد من العثور عىل موارد تناسب  يتمكَّ

ويرس(   سهولــــــــــــــــــــــــةٍ  بكــــــــــــــــــــــلِّ  هبم  اخلاص  التَّدريس  سيـــــــــــــــــــــاقَ 

2019،Tony Bates ( 

املفتوحة خلدمة   التَّعليميَّة  املوارد مفهوم  انتشار يف  أسهمت  التي العوامل  وتعدُّ من بني أهم 

 البحث العلمي: 

فْض ز" حيث :التَّكاليف  خَ التَّكامل،   تكاليف  خفض عىل  جوهره يف  املفتوح املنهج يركِّ

سة  ومتكني  التعليم،  ونظم  اجلامعي الكيان داخل  التعليميَّة  وتشغيل األنظمة   إلعادة املؤسَّ

 ".والبحثيَّة األكاديميَّة  البيئة حتسني  إىل النَّادرة توجيه املوارد 
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مما  ترميزها  يتمُّ  عندما  وذلك :" االستخدام  سهولة  ل  وترقيمها؛  سات  رشاكة  يسهِّ  املؤسَّ

 .التعليميَّة فيها 

 املوارد  عن املفتوحة  التعليميَّة  املوارد  تتميَّز حيث  :فريدة ملكيَّة  ومحاية  ترخيص  نظام

لْكيَّة، ومحايةٍ  ترخيصٍ  لنظام التعليميَّة األخر بخضوعها  ل  ممَّا  مُ  وتكييفها  استخدامها  يسهِّ

  .املِلكيَّة حقِّ  املؤلِّف صاحب  من اإلذن دون

ر قميَّة املستودعات واستخدام  .االتِّصال شبكات  يف اهلائل التَّطوُّ البسيطة.   والواجهة  الرَّ

 ) 435-436، ص2018(ريم آل مبارك،

 مستودعات رقمية َّـ اِّـؤسسات األكاديمية مقومات ومتطلَّبات توافر  -3

املستودعات         أنَّ  أحد  يعد خيفى عىل  ساتيَّة الرقميَّة مل  دُّ  املؤسَّ استحدثتها   جديدة قناةً  تُعَ

الويب  رات أجيال  ؛إذ  بشبكة  تطوُّ الوصول  اسرتاتيجيَّات أحد  أهنا  اإلنرتنت   احلرِّ  حركة 

 حيث  عليه، املفروضة  القيود  من  وحتريره  لعلمي ا  الفكري اإلنتاج إلتاحة  للمعلومات

املستودعات ساتيَّة  الرقميَّة  تكتسب  ة كبرية أمهيَّةً  املؤسَّ  باجلامعات منها  كان ما  ،خاصَّ

قمي املحتو  حلفظ من إمكانيَّات توفِّره  ؛ملا  البحثيَّة واملراكز  سة بمنسويب  اخلاص الرَّ سَّ  املؤَّ

رات،  تطوير  عمليَّة  يف  واخلربات واملسامهة  املعلومات  تبادل  وإتاحة  وبثِّه،  إدارته  د  املقرَّ  وتؤكِّ
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راسات  من  العديد قميَّة  املستودعات  أمهيَّة عىل  الدِّ ساتيَّة(بابوري الرَّ ،عكنوش،   املؤسَّ

وأوضحنا   - )  2017 سبق  ل  وأهنا -كام  تُّالت  يف  أساسيًّا  جزءً  تشكِّ  بني  اإلقليميّة  التَّكَ

   .واجلامعات املكتبات

ساتيَّة املستودعات إذ تعترب الة أداةً  املؤسَّ سات للجامعات فعَّ ا  األكاديميَّة  واملؤسَّ  تساهم  ؛ألهنَّ

 الباحثني نشاط عن النَّاتج األكاديمي الرقمي املحتو ،والتقاط األصول الفكريَّة إدارة يف

 املعلومات  ارةإد اسرتاتيجيَّة  من  جزءا  تعدُّ  أهنا  كام باجلامعات،  التَّدريس  هيئة  وأعضاء

سات  واملعرفة سات عىل  بالفائدة ترجع عديدة ومزايا  فوائد األكاديميَّة؛ فلها  باملؤسَّ  املؤسَّ

ق هنج وضع تعمل عىل  حيث األكاديميَّة؛ املحتو ومتامسك منسَّ  لتجميع وحفظ وبثِّ 

قمي، وبالتَّايل ء االستخدام فرص تعزيز  الرَّ فْ  حتسني  فرص  من وتزيد املحتو، هلذا الكُ

صات خمتلف  وبني داخل التَّعاون وتشجيع التعليميَّة، اخلربات  كام  واملجموعات، التَّخصَّ

ا  دُّ  أهنَّ سات يف النَّاشئة  املعرفة إدارة أمهيَّة  عىل  الواضحة املظاهر  من  مظهراً  تُعَ  املؤسَّ

ة  ضامن يف  ورغبةً  األكاديميَّة، يَّ  ) 24،ص 2014بطوش، ، كرثيو األكاديميَّة ( احلرِّ

قميَّة، و من بني        ة عوامل وإمكانات يف إنشاء وانتشار املستودعات الرَّ فقد أسهم توافر عدَّ

املثال ال احلرص: العوامل عىل سبيل  البحث   أهم هذه  ساتيَّة متنح متويالت  سياسات مؤسَّ

نْح ومتويل البحث العلميَّ  سات مَ ياسات التي أعلنتها مؤسَّ ة الكرب، كذلك  العلمي، كالسِّ
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انيَّة.   املجَّ املصادر  نُظُم  برجميَّات  انية، وإصدار  املجَّ املفتوحة  املصادر  تنظِّم  برجميَّات  إصدار 

 وصاحب ذلك تعديل سياسات النَّارشين

املرشوعات   من  العديد  تأسيس  ا  وأيضً املستودعات.   حمتو يف  البحث  أدوات  وتطوير 

عم إنشاء املستودعات  من كافَّة اجلوانب املختلفة كمنفذ لالتِّصال الِعلمي    الكبرية التي تَدْ

سمي. (أمحد،  ) 2015غري الرَّ

املستودعات       مات  بمقوِّ التَّنويه  هنا  قميَّة  وجيدر  توسيع  الرَّ شأهنا  من   نطاق التي 

إىل وجود فرصٍ  املشاركة أو تقاسمها  يمكن املعرفة،والتي   وتوسيع  لتبسيط فيهاـ إضافة 

سات  مستو املعلومات، وعىل  ثِّ وب النَّرش نطاق  املعلومات  استثامرات من االستفادة املؤسَّ

استغالل . الفكري املال رأس ،واستثامر املحتو  إدارة ونُظُم  امللكيَّة حقوق  وإمكانيَّة 

يس املستو عىل  الفكريَّة  ال  بشكل  املؤسَّ اجلامعات  فعَّ ق  قِّ حتُ  من  عظمى  فائدةً  ؛لذا 

سائل مستودعات ، الرَّ مثالً هات حركة تعكس مرآة باعتبارها  اجلامعيَّة  البحث   وتوجُّ

سائل لألطروحات  قميَّة.(عبدالرمحن، صيغتها  يف  اجلامعيَّة والرَّ  ) 2016الرَّ

أنَّ       كر  بالذِّ اجلدير  قمية،   ومن  الرَّ باملستودعات  يودعونه  ما  عىل  مسؤولون  املستفيدين 

النَّرش؛   حقّ  تتوفَّر كاملِكي  ل معرفة  للباحث  تتيح  لالستخدام  إحصاءات  ولذلك   معدَّ
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املستودع. وإذا   يف العلميَّة املودَعة أوراقه من ورقة كلِّ  عىل  متَّت  التي التَّحميل  أو االطِّالع

سيًّا  مؤسَّ ا  طابعً تتَّخذ  فهي  صة،  متخصَّ وليست  بحثيَّة  سات  مؤسَّ تتبع  املستودعات  كانت 

التَّعاون   العلميَّة؛ للحصول عىل يتمثَّل يف  العلمي   واملشاركة بني األقسام  الفكري  اإلنتاج 

ق االرتقاء  والفاعليَّة الكفاءة وزيادة  مكانتها  اجلامعة، وإبراز  وهيبة بسمعة بينها. حيث يتحقَّ

ا ةً  الطَّويل  املد  عىل  والتَّكاليف  املستودع، مع تقليل املرصوفات حمتو  عىل  اعتامدً  خاصَّ

 ) 2016املعريف. (عبد الرمحن، من املحتو  كبرية كميَّة إيداع يتمُّ  عندما 

التَّبادل       األعامل حتديد عىل  قادرين الباحثون يكون بأن يتطلَّب الفاعل العلمي  لذا فإنَّ 

لة ذات دة يف  الصِّ املتعدِّ سات  دة معايري استعامل  وإن    .املؤسَّ  هذه  ونرش للفهرسة موحَّ

ط  البحوث  وصول ويضمن األبحاث،  نرش يف هيئة التَّدريس  ألعضاء  الفرديَّ  العمل يبسِّ

 كبرية  فرصة  إليها بوصفها  النَّظر ثَمَّ يمكن ومن .أخر  أماكن يف  عددٍ من الباحثني أكرب

أو   سواء توفِّرها  التي املزايا  خالل  من مضافة قيمة  ذات خدمات لتقديم للباحثني، 

سات   دون البحوث  نتائج إتاحة  خالل من بأرسه، لعلمي ا  البحثي واملجتمع  البحثيَّة  للمؤسَّ

 ) 5،ص  2014بطوش، ،  كرثيو  (  .الويب عىل  مقابل

سات التَّعليم العايل، وهذا    _ومن الطَّرح أعاله_     قميّة أكثر إفادةً ملؤسَّ فإنَّ املستودعات الرَّ

كرو  دراسة  دته  أكَّ يف   (Crow‚2002) ما  قميَّة  الرَّ املستودعات  دور  تناولت  التي 
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اإلنتاج   عىل  حمافظتها  خالل  من  اجلامعات  عىل  اإلجيابيَّة  وآثارها  األكاديميَّة  سات  املؤسَّ

الفكري للجامعات، ومحايتها حلقوق امللكيَّة الفكريَّة، وباعتبارها أداة جديدة للنَّرش جتمع  

ة املبعثرة، وتوثِّقها  بويَّ وكذلك   ، وتتيح الوصول هلا بطريقة اقتصاديَّة وسهلة،  املصادر الرتَّ

قميَّة املجال للتَّواصل العلمي وتبادل اخلربات واملعارف، فهي     إلتاحة هذه املستودعات الرَّ

ز عىل اإلنتاجيَّة ؛ممَّا يرفع من مستو اجلامعة العلمي، وحيافظ عىل   توجد ببيئة تعاونيَّة حتفِّ

 . ضامن اجلودة بتلك اجلامعات

د العديد من الباحثني من بينهم كرو الذي أشار        إىل أن اجلامعات   (Crow‚2002)ويؤكِّ

ا للجودة   قميَّة ملا هلا من قيمة أكاديميَّة، وبوصفها معيارً حترص عىل إنشاء املستودعات الرَّ

د ريتشارد بًا لالعتامد األكاديمي بتلك اجلامعات. كام أكَّ عىل   (Richard‚2002) ومتطلَّ

يف   األكاديميَّة  سات  املؤسَّ يساند  قيمة،  ذا  معرفيًّا  ا  رصيدً ل  تشكِّ قميَّة  الرَّ املستودعات  أنَّ 

 )2017(اليامي، أعامهلم العلميَّة والتَّعليميَّة والبحثيَّة عىل حدٍّ سواء

قمي املستودع لذا فإنَّ إنشاء    التَّايل: املتطلبات عىل النَّحو  عددٍ من عىل  يعتمد الرَّ

هلا  كرضورة املتطلَّبات  -أوَّ ياسات وإعداد التَّخطيط  اإلداريَّة:  ة السِّ  من باملستودع اخلاصَّ

اجلدو  خالل  ة  دراسة   إنشاء  من  األهداف  وحتديد  للمستودع،  والتَّنظيميَّة  االقتصاديَّ



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

290 

 

د يمكن أن  املستودع، والتي   عليميَّة التَّ  للمصادر  الوصول إتاحة  لتحقيق  اجلامعة  حاجة  حتدِّ

رات تطوير  تدعم التي راسيَّة املقرَّ  عىل  واملعرفة املعلومات لتبادل الفرص وإتاحة  .الدِّ

املعلومات،   ملصادر أفضل وصولٍ  نقاط  إتاحة كذلك  .والعاملي والوطني املحيلِّ  النِّطاق

   .باملجتمع  والبحثيَّة التَّعليميَّة  العمليَّة  دعم يف ودورها  اجلامعة مكانة عىل  والتأكيد

ياسات إعداد   -ثانيها   ة السِّ  املناسب الربنامج حتديد   :تشتمل عىل  والتي باملستودع اخلاصَّ

وحتديد إلنشاء يتمُّ  مصادر وأنواع  .املستهدف اجلمهور املستودع،  كام   حتديد املعلومات 

واألبحاث  (تضمَّ  أن يمكن التي  املصادر أشكال  اجلامعية والرسائلالعلمية   املقاالت 

قميَّة.  األشكال من  وغريها  ... املؤمترات  واملحارضات وأعامل والكتب   الرَّ

مني املد حتديد  -ثالثها  جة املعلومات ملصادر الزَّ د أن باملستودع؛ إذ ينبغي املُدرَ  حيدَّ  مدً

 املدرجة  املواد  لغات  وحتديد باملستودع،  بإدراجها  املسموح املعلومات ملصادر  زمني

د باملستودع،  التأكُّ ة  النَّرش  حقوق من مع  ينبغي  باألعامل اخلاصَّ  اجلامعة عىل  الفكريَّة؛ لذا 

د واملؤلِّفني؛ النَّارشين مع التَّواصل عىل  احلرص ة   النَّرش وحقوق تصاريح من للتَّأكُّ اخلاصَّ

زم  والوصف  امليتاداتا  إعداد إضافة إىل  .باملستودع نرشها  قبل العلميَّة باملادَّة   .للمصادر الالَّ

 )  38-36، ص 2011(العريب ،
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 : اِّـستخدمة   باِّـراجع   ببليوغرافية   قائمة 

( بطوش كامل كرثيو،  إبراهيم من  غري اإلليكرتونية املصادر")  2014.  سميَّة   خالل  الرَّ

ساتيَّة املستودعات  املؤسَّ قميَّة  أعامل  من    - .  "واملرئيَّة   قياس االستخدام  النَّرش،  :الرَّ وقائع 

وحه   صة فرع اخلليج العريب ، الدَّ   27-25قطر ،    - املؤمتر العرشون جلمعيَّة املكتبات املتخصِّ

االطِّالع  -.   2014مارس   ابط:22/5/2018تاريخ  الرَّ عىل   متاح 

.2014qproc/10.5339/pdf/ido/com.qscience.www://http

.5gsla.   

ساتيَّة  ") 2010إبراهيم كريثو.( جملَّة    -.   "املكتبات األكاديميَّة واملستودعات الرقميَّة املؤسَّ

RIST  146-120، ص 1،ع  19، مج . 

العريب( عبادة  . 2011أمحد  يف    ")  ودورها  األكاديميَّة  اسات  الكرَّ قميَّة  الرَّ املستودعات 

 جملَّة   -العربيَّة   للجامعات  رقمي مستودع إلنشاء آليَّة والبحثيَّة وإعداد يَّةالتَّعليم  العمليَّة 

 متاح .  28/7/2018تاريخ االطِّالع      2012 .-.  ع  . 18 .مج .الوطنيَّة فهد امللك مكتبة

  :يف

/%DocLib/EMagazine/mediacenter/Ar/sa.gov.kfnl.www://http   

http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/qproc.2014.gsla.5
http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/qproc.2014.gsla.5
http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%25
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البلدان العربيَّة:  2018مجيلة أمحد جابر ( ). انتشار حركة الوصول احلرّ للنَّرش العلمي يف 

للدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة  املعهد العايل   - دراسة فينومينولوجيَّة. 

 اجلامعة اللُّبنانيَّة (أطروحة دكتوراه)   –

قميَّة ودورها يف دعم املحتو العريب    ") . 2012حنان أمحد فرج ( سيَّة الرَّ املستودعات املؤسَّ

ة  ذو  - رجب ,2 ع , 18 جملَّة مكتبة امللك فهد الوطنيَّة مج  _."وإثرائه عىل اإلنرتنت    احلجَّ

ابط :  _.25/12/2020تاريخ االطِّالع    -.2012 نوفمرب - مايو  / ه 1433  متاح عىل الرَّ

asp.Archive/Pages/EMagazine/mediacenter/Ar/sa.gov.kfnl://https

x  

) بيزان  ادق  الصَّ .2020حنان  دراسة  احلرّ  الوصول   حركة   واقع")   للمعلومات... 

األكاديميِّني  اهات    - .   "اإلنرتنت   عرب الفكري إنتاجهم لنرش الليبيِّني الجتِّ

cybrarians.journal   متاح عىل    –  8/2021/ 10ع تاريخ اإلطِّالمارس       57،ع

ابط:   الرَّ

  cybrarians_journa/057/images/org.cybrarians.journal.www://http

pdf05._papers_057l_   

https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Archive.aspx
https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Archive.aspx
http://www.journal.cybrarians.org/images/057/cybrarians_journal_057_papers_05.pdf
http://www.journal.cybrarians.org/images/057/cybrarians_journal_057_papers_05.pdf
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 التَّدريس هيئة أعضاء استخدام واقع  ") .2018مبارك ( آل إبراهيم عبدالرمحن بنت ريم

 التَّدريسيَّة ممارستهم يف  املصدر مفتوحة  ملوارد التَّعلُّم  الرمحن  عبد  بنت  نورة  األمرية بجامعة

ات ضوء يف  نظرهم وجهة  من بية ،ع -.   "بعض املتغريِّ  . 19جملَّة البحث العلمي يف الرتَّ

اد زينهم  سامح قميَّة  املستودعات  برامج  ").2009.(  عبداجلوَّ ساتيَّة الرَّ   مفتوحة   املؤسَّ

  االطِّالع تاريخ  - .21،ع بنها  جامعة  اآلداب  كلية جملَّة  -.  " تقويميَّة دراسة : املصدر

ابط عىل  متاح  _. 11/8/2021 :  الرَّ

https://www.researchgate.net/profile/Sameh_Zeinhom     

) عدي  السَّ ماجد  أثري  هريي،  الزِّ ناظم  ومعايري  ").2014طالل  قميَّة  الرَّ املستودعات  نظم 

مج    -. "تقييمها   ، املعلومات  لتكنولوجيا  العراقيَّة  ع6املجلَّة  ص    2،  تا 39  - 25،  ريخ  . 

ابط:    _.  11/7/2018االطِّالع   الرَّ عىل  متاح 

=111193fulltext&aId=iasj?func/net.iasj.www://https   

العمران ( إبراهيم  العزيز بن  الرقمي املؤسيس جلامعة املجمعة :2011عبد  املستودع   . ( 

Institutional Digital Repository for Majmaah University . -  

ابط : _. 2/7/2021تاريخ االطِّالع   sa.edu.mu.www://https  متاح عىل الرَّ

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111193
https://www.mu.edu.sa/
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قميَّة املستودعات  ").2016عثامن عبدالرمحن( عمر فردوس  خدمات تطوير يف ودورها  الرَّ

ودانيَّة للجامعاتاملكتبات  قمي  املستودع نموذج : السُّ   - "كردفان غرب  جامعة  ملكتبات الرَّ

مة  ورقة ادس العلمي للمؤمتر مقدَّ ودانيَّة للجمعيَّة السَّ  والية  – واملعلومات للمكتبات السُّ

االطِّالع    -   مدين  – اجلزير :   _.5/2018/ 25تاريخ  ابط  الرَّ عىل   متاح 

/123456789/1463handle/sd.edu.repository.dspacewku://http   

أحسن نبيل .( عكنوش،  قميَّة  املستودعات    ")  2017بابوري  ساتيَّة  الرَّ  امعةباجل املؤسَّ

قمي املستودع  وتنفيذ لبناء آليَّة  اجلزائريَّة وإعداد    - . "مهري احلميد  عبد  2 قسنطينة  جلامعة  الرَّ

االطِّالع   ابط:يف متاح  28/7/2018تاريخ   الرَّ

/312530038publication/net.researchgate.www://https 

اليامي  حيي   قميَّة " (2017) .هد الرَّ التَّعلُّم   (LOR) املستودعات   حمتو جودة  لضامن 

اإلطِّالع  - مارس.   9_."اإللكرتوين يف:   -.  8/2018/ 10تاريخ    متاح 

/20375authoring/sa.shms://https 

) أمحد  .2015والء  الرقميَّة  ")  نوفمرب    -.   "  Repositories Digitalاملستودعات 

اإلطِّالع  - .  2015 يف:  - . 16/8/2018تاريخ  w://http- متاح 

html29.post_-blog/2015/11/com.blogspot17.ahmed    

http://dspacewku.repository.edu.sd/handle/123456789/1463
https://www.researchgate.net/publication/312530038
https://shms.sa/authoring/20375
http://w-ahmed17.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html
http://w-ahmed17.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html
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 -. Age igitalD a in Teaching(2019) .  Bates) Tony. (W.A

/teachinginadigitalage/ca.opentextbc://https 

Geser, G (2007), Open Educational Practices and Resources - OLCOS 

Roadmap2012.- 

pdf.olcos_roadmap/docs/upload/cms/org.olcos.www://ttph 

https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
http://www.olcos.org/cms/upload/docs/olcos_roadmap.pdf
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 السودان –د. أيوب طه سيد أمحد طه (أستاذ االقتصاد املشارك)، جامعة السودان العاملية  

 اِّـستخلص 

 تم إجراء هذه الدراسة للوقوف عىل واقع البحث العلمي وحتدياته يف املنطقة العربية. 

التي   التحديات  التحلييل لوصف  الوصفي  املنهج  استخدام  الدراسة  اقتضت طبيعة  ولقد 

العلمي خاصة يف الدول العربية من خالل صياغة تفسريات منطقية تساعد    تواجه البحث

يف وضع أطر حمددة حلل هذه التحديات. توصلت الدراسة إىل أن البحث العلمي يف املنطقة  

العربية يواجه حتديات متعددة تتمثل يف حتديات متعلقة بالباحثني، وأخر متعلقة بإجراء  

التحديات املادية والعوائق التنظيمية، وقد أثرت كل تلك    البحث العلمي ونرشه، إضافة إىل

اجلوانب سلبا عىل إنتاج البحث العلمي يف املنطقة العربية. يف اخلتام أوصت الورقة بعدة  

توصيات جاءت يف جمملها يف إطار دعم وحتفيز الباحثني وزيادة امليزانية املخصصة للبحث  

 العلمي وإزالة العوائق التنظيمية. 
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 مفتاحية: البحث العلمي، حتديات البحث العلمي، النرش العلمي.  كلامت

 مقدمة 

جماالت   يف  التعليمية؛  املؤسسات  عمل  يف  األساسية  الركائز  أحد  العلمي  البحث  يعد 

املؤرشات   أحد  يعد  كام  الباحثني،  بني  العلمي  والتواصل  اإلبداعي  والتفكري  التدريس 

. فالبحث العلمي نظام سلوكي هيدف لنمو  األساسية التي تسهم يف تطور وتقدم الشعوب

اإلدراك البرشي وزيادة قدرته لالستفادة من املوارد املتاحة بالقدر الذي يوفر حياة كريمة  

للفرد واملجتمع، ولذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف عىل التحديات التي تقف أمام مسرية  

الوقو  عىل  ركزت  الدراسة  فإن  اإلطار  هذا  ويف  العلمي.  البحث  البحث  حتديات  عىل  ف 

 العلمي، ملعرفة مد تأثريها عىل البحث العلمي خاصة يف املنطقة العربية. 

 أهمية الدراسة 

اقتصاد   بناء  ز  يعزّ الذي  مّ  املُهِ العنرص  يُعترب  العلمي  البحث  ألن  الدراسة  هذه  أمهية  تأيت 

مه تصبح    املعرفة، وبالتايل فإن الوقوف عىل التحديات واملعيقات التي تعرقل مساره وتقدّ

 أمرا ملحا، إضافة إىل ذلك فإن الدراسة تقرتح احللول للتغلب عىل هذه املشاكل. 
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 أهداف الدراسة  

 تسليط الضوء عىل طبيعة التحديات التي تواجه البحث العلمي.   )1(

 التعرف عىل التحديات التي تواجه الباحثني.   )2(

 التعرف عىل التحديات املتعلقة بإجراء ونرش البحث العلمي.  )3(

 توضيح املشاكل املادية واملعنوية للبحث العلمي.   )4(

 حتديد العوائق التنظيمية للبحث العلمي.   )5(

 تقديم توصيات تسهم يف حل حتديات البحث العلمي.  )6(

 منهجية الدراسة  

التي    التحديات  لوصف  التحلييل  الوصفي  املنهج  استخدام  الدراسة  طبيعة  اقتضت  لقد 

العربية من خالل صياغة تفسريات منطقية تساعد  تواجه البحث العلمي خاصة يف الدول  

 يف وضع أطر حمددة حلل هذه التحديات. 
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 مشكلة الدراسة  

 تتمحور مشكلة الدراسة حول التساؤل التايل: 

 ما أثر حتديات البحث العلمي عىل جوانب إعداد ونرش البحث العلمي؟ 

 ومن ثم فإن عدة أسئلة فرعية يمكن صياغتها كام ييل: 

 تحديات املتعلقة بالباحثني؟ما طبيعة ال

 ما طبيعة التحديات املادية للبحث العلمي؟

 ما طبيعة التحديات املتعلقة بإجراء ونرش البحث العلمي؟ 

 ما العوائق التنظيمية للبحث العلمي؟

 .البحث العلمي، اِّـفهوم واألهمية  1  

أن    1992وردت عدة تعريفات للبحث العلمي شملت أصوله ومناهجه وقد ذكر (عوده  

البحث العلمي حماولة منظمة للوصول إلجابات أو حلول لألسئلة أو املشكالت) وأيضا  

من التعريفات الشاملة ما أشار إليه الندوي (وسيلة حياول بواسطتها الباحث دراسة ظاهرة  
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ل املؤثرة يف ظهورها أو يف حدوثها للتوصل إىل نتائج تفرس  أو مشكلة والتعرف عىل العوام 

الندوي    ، اإلشكال  لذلك  عالج  أو  حل  إىل  للوصول  أو  كل  2016ذلك،  أن  يالحظ   (

املشكلة   عىل  التعرف  هبا  يتم  التي  الوسيلة  هو  العلمي  البحث  أن  عىل  أمجعت  التعريفات 

 اسبة هلا.ودراستها وحتليلها وتفسريها ومن ثم اقرتاح احللول املن

(البحث   احلياة  جوانب  كل  يف  وتقدمها  األمم  لتطور  العوامل  أهم  العلمي  البحث  يمثل 

العلميّ يشمل كلّ مناحي احلياة االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافية والعلميّة، تؤدّي نتائجه  

د عوض العايديّ ص   ة إىل خدمة قضايا املجتمع، حممّ مَّ ة  م)، والبحوث العلمي2005،  2املُهِ

ابتكارات   إىل  التوصل  يف  تسهم  أهنا  إىل  إضافة  الوعي،  وتنرش  الفكري  اإلنتاج  تسجل 

ل اليوم عصب   جديدة، واخرتاعات حديثة يف املجاالت املختلفة (إنتاج املعرفة العلميّة يُشكّ

، وشاح جودت فرج ص  م احلضاريّ   ).2017، 8التقدّ

 .تحديات البحث العلمي 2

ل العامل الثالث واملنطقة العربية خاصة، واقع غري مقبول وقد  إن واقع البحث العلمي يف دو 

اليونسكو يف   تقرير  أهنا    2010أكد ذلك  العربية إال  البلدان  تتمتع هبا  التي  الثروة  (إن مع 

تفتقر إىل قاعدة متينة يف جمال العلوم والتكنلوجيا، وبالطبع فان االفتقار إىل األسس العلمية  



 

301 

 

ان األمم،  عىل  إىل  ينعكس سلبا  أدت  املعامل  واضحة  وتكنلوجية  علمية  عربية  عدام سياسة 

 ). 2013افتقار البدان العربية، الندوي  

 التحديات املتعلقة بالباحثني   1.2

يكشف   الذي  بالقدر  العلمية  األبحاث  إلنجاز  الباحثني  أمام  تقف  عقبات  عدة  هناك 

 أهم تلك العقبات:  املشكالت والظواهر؛ ليتوصل بعدها إىل نتائج ختدم األهداف، ومن 

البحوث   قيمة  عىل  سلبا  يؤثر  وهذا  فردية  بصورة  البحوث  إجراء  الباحثون  يفضل  (أ) 

العلمية؛ ألن البحوث اجلامعية يف إطار الفريق املتكامل وبمختلف التخصصات ذات الصلة  

بالبحث تكون عالية اجلودة،  (دور الفريق البحثي مهم من خالل التعاون يف إجراء البحوث  

افة  إىل االطالع عىل أحدث األبحاث املنشورة وعقد اجتامعات دورية، مما يسهل من إض

عملية استمرارية البحث وتطويره نتيجة الشرتاك الكل يف حتديد نقاط القوة والضعف مما  

لبيب سامل، ص   النرش، حممد  البحثي  2015،   2يسهل من عملية  الفريق  )، ورغم أمهية  

جيدة  بصورة  البحوث  تعاونا   إلنجاز  متعاونا  الفريق  كان  إذا  إال  يتحقق  لن  ذلك  أن  إال 

كامال. والشاهد أنه يف كثري من البحوث اجلامعية يظهر فيها أن معظم اجلهد يقوم به بعض  

تعاون   (إن  العلمي  البحث  يؤثر عىل خمرجات  البحثي دون اآلخرين، وهذا  الفريق  أفراد 
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أدوات وم الوصول إىل  يوفر سبل  البحثي  ن من  الفريق  يُمكّ عارف ومهارات جديدة، كام 

إم   آالن  فردية،  بصورة  البحث  إجراء  تم  إن  وقتا  سيستغرق  كان  دويل  بمنظور  التزود 

ص   من  2012،  36جونسون،  شبكة  تأسيس  رضورة  إىل  دراسات  عدة  أشارت  وقد   ،(

منهم   يستفيد  األشخاص سوف  وهؤالء  الكافية،  واخلربة  العلمية  املعرفة  هلم  األشخاص 

 ثون ويقدمون هلم يد العون يف املسار البحثي. الباح

يقوم   الذي  البحث  غري  بمسؤوليات  وانشغاله  العلمي  للبحث  الباحث  تفرغ  عدم  (ب) 

البحث   إعداد  عىل  سلبا  يؤثر  مما  الكايف  الوقت  بحثه  يعطي  ال  احلالة  هذه  ففي  بإعداده 

ة، أو النوعني  معا،  العلمي. (إذا كان البحث العلمي يشتمل عىل جتارب حقلية، أو خمتربي

فإن الباحث يضع مرشوعا للتجارب وحيدد مكان إجرائها والفرتة الزمنية الكافية، الدورة  

) .كام أن كبار الباحثني  2005،   10التدريبية حول منهاج وأساليب البحث العلمي، ص  

أصحاب التجارب أصبحت صلتهم بصغار الباحثني ضعيفة وذلك لضيق الوقت، األمر  

سلبا يف تكوين فرق البحث العلمي وافتقار هذه الفرق خلربات الباحثني أصحاب    الذي أثر 

التجارب (لقد أصبح كبار الباحثني يواجهون صعوبة يف مواكبة عبء العمل الواقع عليهم  

ومع قلة املوارد أصبح وقتهم ضيقا ال يسمح هلم بتوجيه زمالئهم املستجدين وإعداد الفرق  
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له تأثري حمتمل عىل تطوير املهارات يف املستقبل، آالن إم جونسون،  البحثية وهو ما قد يكون  

2012 .( 

(ج) عدم توفر التأهيل والتدريب لكثري من الباحثني أد لقلة خربهتم ومعرفتهم بمجال  

البحث العلمي والنرش العلمي، (ينبغي أن تكون للباحث قاعدة علمية متينة يعتمد عليها  

 ). 2015،  23ذه تُنمى بالقراءة املستمرة، د. غازي احلامد ص  يف دراسته وأبحاثه اخلاصة وه 

(د) عدم توفر جمالس ومراكز ومجعيات بحثية جتمع الباحثني وهتتم بأبحاثهم تؤثر سلبا عىل  

من   رضورة  بل  األمهية،  غاية  يف  أمر  علمية  مراكز  إنشاء  (إن  العلمي  البحث  غايات 

امل واملرتكزات  احلياة، وتعد من األسس  املجتمعات واألمم، عبد  رضوريات  لتطوير  همة 

 ). 2016الرمحن بن سعيد احلازمي موقع األلوكة االجتامعية  

 . التحديات املتعلقة باجلوانب املادية - 2.2

يعدُّ نرش األبحاث من خالل املجالت واملواقع املحكمة، التي هلا رقم معياري واعتامدية ذو  

مية الصحيحة يف كتابة وإعداد األبحاث،  داللة مهمة من حيث اتباع الباحث للطريقة العل 

ومن حيث إثبات ملكيته الفكرية ملا يقوم بنرشه من أبحاث وللداللة عىل قوة املحتو ومتيزه  

حتكيم   وتأخر  النرش  قواعد  متطلبات  كثرة  أن  إال  الباحث.  بذله  الذي  الكبري  واملجهود 
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األبحاث يف بعض األحيان   إىل عدم تربير رفض  يؤثر سلبا عىل عملية  األبحاث، إضافة 

إجراء ونرش البحث العلمي. كام أن تكلفة النرش العلمي تعد من أكرب املعيقات التي حتول  

دون نرش كثري من األبحاث (إذا ما أردت أن يتم نرش البحث اخلاص بك يف إحد املجالت  

فرض   يتم  قد  فإنه  كباحث  تتحملها  التي  العالية  التكلفة  إىل  وباإلضافة  تكاليف  العاملية، 

التحويالت الربيدية، ورسوم حتويل التكلفة إىل املجلة والتي قد تكون مرتفعة، باإلضافة  

إىل أن بعض املجالت العاملية قد تفرض عليك كباحث تكلفة التحكيم العلمي، موقع املنارة  

 ). 2020لالستشارات، 

ة والزمة يف  كذلك فإن من التحديات التي تعيق البحث العلمي، عدم ختصيص مبالغ معترب

دراسة سابقة   ويف  والتطوير،  العلمي  للبحث  العربية  الدول  منها  الدول خاصة  ميزانيات 

أعدها النادي العريب للمعلومات، عن البحث العلمي ومتطلباته، فقد أشارت الدراسة إىل  

   .ضعف النسبة املخصصة للبحث العلمي يف الدول العربية مقارنة ببعض الدول األخر

 ل أدناه: أنظر اجلدو
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 )  1جدول رقم (

 متوسط نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمي من الدخل القومي

 % البلدان 

 0.4   البلدان العربيّة

 0.6 أمريكا الالتينيّة 

 0.7 اهلند 

 1.7 جنوب رشق آسيا 

اد األورويبّ   1.9 االحتّ

 2.7 أمريكا الشامليّة 

 2.9 اليابان

 م. 2015للمعلومات املصدر: النادي العريب 
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عددها   البالغ  العربية  البلدان  كل  أن  البحث    22يالحظ  عىل  إنفاقها  نسبة  كانت  دولة، 

القوم  % فقط من إمجايل 0.4حدود    يف   ي العلم بالبلدان    يوه   ي، الدخل  أدنى نسبة مقارنة 

جمموع دخل الدول العربية بام   ي فاق دخلها القوم  ي اجلدول والت  األخر واملناطق كام يف 

رتاوح الضعفني إىل ثامنية أضعاف. وىف اآلونة األخرية زادت نسبة إنفاق الدول الصناعية  ي

 الدول العربية.   % يف0.4حدود  % بينام ظلت هذه النسبة يف 6  واملتقدمة إىل حوايل

يف  العلمية  األبحاث  متويل  أن  والقطاع    والشاهد  العام  القطاع  فيه  ساهم  املتقدمة  الدول 

الدول العربية ودول العامل    يف  يحني كان اعتامد الباحثني عىل التمويل احلكوم  اخلاص، يف

  الثالث. 
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 )   2جدول رقم (

 حجم اإلنفاق عىل البحث العلمي والتطوير عامليا 

 م. 2018/2019اليونسكو لإلحصاء املصدر: معهد 

ا عىل البحث والتطوير  البلدان األكثر إنفاقً

 حجم اإلنفاق (مليار دوالر)  البلد  الرتتيب

 39.83 روسيا  10

 42.12 الربازيل  09

 44.16 اململكة املتحدة 08

 48.06 اهلند 07

 60.78 فرنسا 06

 73.19 كوريا اجلنوبية  05

 109.80 أملانيا 04

 170.51 اليابان  03

 370.59 الصني  02

 476.46 الواليات املتحدة 01
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ا عىل البحث والتطوير   تصنيف البلدان العربية األكثر إنفاقً

 حجم اإلنفاق (مليار دوالر) البلد  الرتتيب العاملي

 0.062 البحرين 104

 0.096 فلسطني  96

 0.206 العراق  85

 0.241 اجلزائر  82

 0.263 األردن 80

 0.281 السودان 78

 0.357 عامن 74

 0.828 تونس 61

 0.832 الكويت 60

 1.288 قطر 54

 1.484 املغرب 51

 4.250 اإلمارات 35

 6.116 مرص 30
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 )   حجم اإلنفاق عىل البحث العلمي والتطوير عربيا 3جدول رقم (

 م.2018/2019املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء 

  14يالحظ من هذه اجلداول أن الدول العربية األكثر إنفاقا عىل البحث العلمي والتطوير ( 

م، وهو رقم يمثل أقل من نسبة  2018/2019مليار دوالر أثناء    27.985دولة)، أنفقت  

)2 ) أنفقته  أنفقت    10%) مما  العامل، والتي  العلمي يف  البحث  إنفاقا عىل  دول) تعدُّ األكثر 

 دوالر يف نفس الفرتة.  مليار   1435.58

واملعنوية   املادية  احلوافز  ضعف  العلمي  البحث  إنتاج  عىل  املؤثرة  املسائل  من  وأيضا 

للباحثني، إضافة إىل نقص املعينات الالزمة إلجراء األبحاث خاصة تلك التي حتتاج ملعامل  

 وأجهزة. 

 التحديات املتعلقة بإجراء ونرش البحث العلمي - 3.2

تنفرد  عدم توفر معايري  -1 أدَّ إىل أن  العلمي، فتفاوت الرشوط  للنرش  ورشوط موحدة 

املجالت العاملية بوضع رشوط غري مالئمة (إن الرشوط املجحفة والتعجيزية للنرش باللغة  

 ). 80، 2019العربية ليست هلا عالقة يف الغالب بجودة البحث، العمراين،  

 12.513 السعودية 20
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اث التطبيقية واالنتحال األديب يف جمال  املشاكل املتعلقة بالرسقات العلمية يف جمال األبح-2

البحوث اإلنسانية (البد أن تتسم األبحاث باألمانة والدقة واألخالقية، آالن ام جونسون،  

2012 .( 

صعوبة الوصول إىل مصادر املعلومات واإلحصاءات، وإن توفرت ال تكون يف الغالب  -3

 بالقدر ويف الزمن املطلوب. 

(املفرتس)، حيث يتم فرض رسوم عالية عىل الباحثني دون    تنامي مشكلة النرش املخادع -4

 التحقق من جودة البحوث قبل نرشها. 

عملية  -5 (استغراق  ذلك  ويشمل  نرشها،  قبل  البحوث  حتكيم  بعملية  متعلقة  مشاكل 

جودة   لتحقيق  للتحكيم  موحده  معايري  وجود  عدم  إىل  إضافة  طويل،  لوقت  التحكيم 

 البحوث العلمية). 

وجود جمالت علمية يف التصنيف العاملي وهلا معامل تأثري عال، حيث يالحظ أن  .عدم  6

باللغة   النرش  مؤسسة تومسون رويرتز حتتكر تصنيف املجالت والدوريات، وتقترص عىل 

 اإلنجليزية. 
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 .املتعلقه باجلوانب التنظيمية 4.2

إدار وجود  وعدم  العلمي،  النرش  بإجراءات  املتعلقة  اإلدارية  ختتص  التعقيدات  ات 

البحث   مراكز  يف  تنسيقية  إدارات  وجود  عدم  إىل  إضافة  العلمي،  البحث  بمخرجات 

 العلمي.  

تكون   أن  ينبغي  ونرشها،  العلمية  البحوث  عىل  باإلرشاف  املختصة  اإلدارية  فالتنظيامت 

م يف مستو اإلنتاج   طبيعتها متسقة ومواكبة هلذا املنحى من النشاط العلمي، ألن هذا يسهُ

للبحث  العلمي   متخصصة  بحثية  مراكز  بإنشاء  االهتامم  من  (البد  وكتب.  بحوث  من 

م)، وقد انعكس ذلك عىل إنتاجية  2018العلمي، منري كرداشة، نارص املعويل، أمل اهلاشمي  

البحث ففي دراسة خلليل حممد اخلطيب (واقع البحث العلمي يف املنطقة العربية للفرتة من  

 رش العلمي كام ييل: م كان إمجايل الن2018إىل  2008
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 ) 4جدول رقم (

 م2008/2018النرش العلمي يف الدول العربية للفرتة من 

 الرقم  الدولة   عدد األبحاث  %

 1 السعودية  112,565 %25

 2 مرص 106,891 %24

 3 تونس  48,417 %11

 4 اجلزائر  37,137 %10

 5 املغرب  26,914 %8

 6 اإلمارات  25,360 %6

 7 األردن   16,890 %3
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 8 قطر   16,328 %3.04

 9 لبنان  15,087 %2

 10 العراق   12,119 %2.05

 11 الكويت   9,294 %1.5

 12 عامن  7,793 %1.3

 13 السودان   4,379 %1

 14 فلسطني   3,786 %0.5

 15 سوريا   3,251 %0.4

 16 ليبيا  2,902 %0.3

 17 اليمن  2,235 %0.4
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 18 البحرين  2,224 %0.4

 19 موريتانيا  300 %0.07

 20 جيبويت   118 %0.02

 21 الصومال   74 %0.01

 22 جزر القمر  68 %0.01

 اإلمجايل  410,549 %100

 م).2008/2018املصدر: واقع البحث العلمي يف الدول العربية (ارسكو 

وحيث إنه مل يتم إعداد دراسة حتليلية حوهلا، وال تزال تلك البيانات متفرقة وغري جممعة     

العلمي   البحث  لواقع  التحليلية  الدراسات  ندرة يف  الباحث  فقد وجد  دراسة واحدة،  يف 

العريب، وفقا لقواعد البيانات الرقمية بمختلف أنواعها، إذ ال توجد دراسات تكميلية يف  

املضامر التوصيات  هذا  وتقديم  وحتليلها،  البيانات،  تلك  جتميع  رضورة   رأ ولذلك   ،

 الالزمة بشأهنا، وتزويد الباحثني بدراسة حديثة يف هذا املجال.  
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وجاءت   الوصفية،  التحليلية  الدراسات  نقص  يف  الدراسة  مشكلة  متثلت  فقد  وأيضا، 

 لغاية.  لتحقيق هذه ا -وهي دراسة تكميلية وحتليلية   - الدراسة احلالية 

%  84وبمعرفة واقع البحث العلمي بالوطن العريب بناء عىل ما جاء من بيانات يالحظ أن  

دول، يف حني استحوذ ما تبقى من    6من إمجايل اإلنتاج البحثي يف الدول العربية يأيت من  

 % من مجلة اإلنتاج البحثي. 16دولة عىل   16الدول العربية البالغ عددها  

 الخاتمة . 3

   النتائج  - أ 

مما تقدم يف هذا العرض فإن البحث العلمي خاصة يف املنطقة العربية يواجه حتديا كبريا يف  

جوانب متعلقة بالباحثني أنفسهم، وجوانب أخر متعلقة باجلوانب اإلدارية والتنظيمية،  

واملادية، إضافة إىل اجلوانب املتعلقة بإجراء ونرش البحث العلمي، األمر الذي أثر سلبا عىل  

 اج البحث العلمي. إنت

اً كانت تسميته ال تتحدد   وبحسب رأي املفكر العريب حامد عامر، (فنحن نعيش يف زمان أيً

مقومات البقاء والتميز فيه باالقتصار عىل قوة السالح أو امتالك الثروة، وإنام تتحدد قبل  
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وة، لقد غدت  هذا وذاك بامتالك مفاتيح املعرفة، والقدرة عىل إنتاج املعرفة، وعىل خلق الثر

 ). 113، 2013املعرفة قوة، والقوة معرفة، (عامر، 

   التوصيات - ب 

 تويص الدراسة بـ: 

 رضورة التحفيز املعنوي واملادي للباحثني.  )1

 زيادة الرصف عىل البحث العلمي.   )2

 أمهية تفريغ الباحثني يف اجلامعات واملؤسسات إلجراء البحوث.   )3

 تفريغ الباحثني للبحث العلمي. )4

 وث اجلامعية والفرق البحثية.  تشجيع البح  )5

 تكوين آليات لالستفادة من خمرجات البحث العلمي.   )6

 ال بد من عمل معايري موحده لتقييم البحوث العلمية.   )7

 ال بد من عمل معايري موحدة لنرش البحوث العلمية.  )8

 تشجيع التواصل بني الباحثني عىل املستو املحيل، اإلقليمي والدويل.   )9
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آليات )10 تكوين  لدعم    رضورة  العلمي  البحث  خمرجات  من  لالستفادة 

 السياسات العامة.  

حسب   )11 البحثية  املعلومات  وحتليل  توفري  يف  متخصصة  مراكز  إقامة 

 املجاالت.  

 اِّـصادر 

 (أ) املراجع واألبحاث  

يف   - 1 العلمي   البحث  أزمة  الندوي،  حمسن  مركز    د.  والتحديات،  الواقع  العريب:  العامل 

 م. 2020الرشق العريب، 

د. أمحد سليامن عودة، د. فتحي ملكاوي، أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم   -2

 م.  1992اإلنسانية، عامن، األردن،  

، إعداد وكتابة البحوث والرسائل اجلامعيّة مع دراسة مناهج  -3 د عوض العايديّ د. حممّ

 م. 2005ث، القاهرة، مرص البح
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فرج،    - 4 وشاح جودت  املجتمع  د.  يف  تطويره  واسرتاتيجيّات  العلميّ  البحث  قات  معوّ

 م. 2019، جملة أوراق ثقافية، لبنان، العريبّ 

 م. 2018حممد لبيب سامل، فرق البحث العلمي ومنظمة املجتمع العلمي العريب، مرص  -5

د. توفيق العمراين، معايري اجلودة يف البحث العلمي يف العامل العريب، أكاديمية الرتبية    - 6

 م. 2019والتكوين  املغرب ،

لإلنتاج   -7 واألكاديمية  اإلدارية  املحددات  اهلاشمي،  أمل  املعوىل،  نارص  كرداشة،  منري 

 م. 2017نية، العلمي يف مؤسسات التعليم العايل، سلطنة عامن، مركز البحوث اإلنسا 

 م. 2015د. غازي احلامد، البحوث الصحية، األردن،   -8

 م.  2016د. عبدالرمحن بن سعيد احلازمي، موقع األلوكة االجتامعية   -9

العريب  -10 الوطن  يف  العلمي  البحث  واقع  اخلطيب،  خليل  حممد  صنعاء،    2018د.  م، 

 اليمن.  

املهني، رسم خمطط للمسار البحثي    آالن إم جونسون، دليل الباحثني يف بداية مسارهم  -11

 م. 2012الناجح، السفري، هولندا،  
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 (ب) التقارير والندوات واملواقع    

 م 2010تقرير اليونسكو    -1

 الدورة التدريبية حول منهاج وأساليب البحث العلمي.  -2

 م. 2020موقع املنارة لالستشارات، تكلفة النرش العلمي   -3

 م. 2015بحث العلمي، النادي العريب للمعلومات، ال -4

 م. 2018معهد اليونسكو لإلحصاء    -5

 موقع املنارة لالستشارات.   -6

العريب  -7 العامل  يف  العلمي  النرش  أوعية  جودة  تقييم  األول  الدويل  أملانيا  –املؤمتر  برلني 

 م. 2019

 م) 2018/ 2008أرسكو واقع البحث العلمي يف الدول العربية (   -8



 الباب الثاين:  أولويات البحث العلمي يف الدراسات اإلسالمية

  الفصل األول: مناهج البحث يف الدراسات اإلسالمية.   د. مريم فياليل. 

معارفِ   أبحاثِ  يف  ا  ماهتِ قوِّ مُ يف  والنظرُ  املعارصِ  العلميِّ  البحثِ  أولوياتُ  الثاين:  الفصل 

 األستاذ املساعد الدكتور خريئيل حسيني بن مجيل  الوحيِ : 

الفصل الثالث: أولويات علم حتقيق النصوص (املكمالت) عند علامء احلديث النبوي: د.  

 سارة مطر العتيبي.  

 . الفصل الرابع: أولويات البحث يف علم القواعد الفقهية  أ د. يارس طرشاين



@›ó–€a@pbéaäá€a@¿@szj€a@wÁb‰fl@@ZfiÎ˛a

NÚÓfl˝é�a@ 

 باحثة الدكتوراه، مريم فياليل 

 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية. اجلزائر 

   :اِّـلخص

الدراساتُ اإلسالميةُ شغلَت العاملَ العريبِ والغريب عىل حد سواء، ومنه كانت هاته الدراسة  

توسُّ  عىل  الدراسات  هاته  تستقيص  أن  ومنه  حتاول  واملوضوعايت؛  واملكاين،  الزماين،  عها 

املسلمون يف بحوثهم واستنباطاهتم، والتي مهدت   العلامء  التي سار عليها  املناهج  عرض 

لوضع قواعدَ عامة للفهم والبحث والتأليف.  سأسعى يف هاته الدراسة إىل طرحِ التجديد  

العقائد خاصة؛ ومنه تقيِيم  يف منهج البحث يف الدراسات اإلسالمية، ودراسة األديان، و

املنهج الكالسيكي األحادي املتحيز املؤدلج يف الدراسات اإلسالمية، وحماولة طرحِ املنهج  

ته   اإلسالمي يف إطار التكامل املعريفِّ واستفادة اإلسالم من العلوم اإلنسانية، وإضافته سمَ

الذي عرفته احلضارة اإلسال الفكر اإلنساين  مية؛ كل ذلك كإطار  اخلاص عليها، وتطوير 

نٍ قابلٍ للتحسني والتجديد.   مرجعي ملنهج إسالميٍّ مرِ

املفتاحية  التكامل    :الكلامت  التجديد،  اإلسالمية،  الدراسات  التأليف،  البحث،  مناهج 

 املعريف. 
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 :اِّـقدمة 

حضارةِ   فسقوطُ  منهجيًا؛  ا  مجودً لقيتْ  األخرية  الفرتة  يف  اإلسالميةُ  الدراساتُ 

، وتراثِ املسلمني، ومصادرةِ   املسلمنيَ واخلضوعُ لالستعامر، وما ترتَّب عنه من حرقِ كتبِ

التي   بُهات  الشُّ ل، ومع  تنزَّ ةً بني املسلمني واإلسالم كام  الباقي واحتكاره، خلَّف ذلك هوّ

طرحها الغرب، وحماولةِ التشكيك بدين املسلمني، وخلق خالفاتٍ ونقائض ومهية. وهنا 

ع ال غربُ مناهجهُ يف البحث التي ال يمكننا االعتامد عليها يف الدراسات اإلسالمية، ملا  زرَ

والتخلُّف   والتبعيةُ  واحلديثي.  القرآين  النصِّ  بقدسيةِ  وتشكيك   ، فكريةٍ فوىض  من  ْلِقه  ختُ

الذي وقع فيه املسلمون سببه غيابُ املنهج.  فاملنهج هو جوهرُ مُشكلةِ األمة، فلو استقامت  

 اإلسالمية عىل منهج الدين اإلسالمي العلمي الستقام هلا كل يشء. األمة 

 مشكلة البحث  

الدراسات   تعانيه  الذي  ي  جِ املَنهَ ور  القصُ  مد ما  تقريرِ  يف  البحث  مشكلةُ  نُ  تكمُ

املتعلقة   والبحوث  التدريس  وقصورِ   ، املنهجيةِ املادةِ  قصور   مد وما  ؟   اإلسالمية 

ك منهجيةُ وسطيةُ بني املناهج الكالسيكيةِ واملناهج الغربية  بالدراسات اإلسالمية؟ وهل هنا 

 يمكن للدراسات اإلسالمية انتهاجه؟
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 أهمية البحث 

ن أمهية البحث يف حماولة معاجلة النقاط التالية:    تكمُ

ني يف الدراسات   • ارسِ طرحُ سلبياتِ الواقعِ املنهجيِّ لد الباحثني والدَ

جُّ األطروحات الي وم بكوارث منهجية، ال يُميِّز الباحثون  اإلسالمية. وتعُ

ون تقريباً نفس الوترية يف ذكر مناهج البحث   الفرقَ بني املناهج، ويسلكُ

 دائام (املنهج الوصفي، االستقرائي، التارخيي...)  

راساتِ اإلسالمية، فسأسلط   • إذا تطرقت إىل إشكاليةِ مناهجِ البحثِ يف الدِّ

ارية التعليمية، واألساتذةِ اجلامعني،  الضوء بالتأكيد عىل املنظومة الوز

بة عىل التعاملِ مع الدراسات اإلسالمية بمنهجية   ونقصِ الكوادرِ  املدرَّ

ي التلقيني، وغيابِ   رين إسالميني، وإشكالية النظرِ مؤطَّرة عىل يدِ مفكِّ

 العميل التطبيقي التدريبي. 

بيةِ ال تتوافق مع  أن العاملَ اإلسالميَّ غارقٌ يف العديدِ من املناهجِ الغر •

، وتكون وزراً   الثقافة  وال مع الدراسات اإلسالمية، بل هناك تضاربٌ

 عىل الدراسات اإلسالمية، بدالً من تنظيمها وتصنيفها يف مراتب العلمية. 

رُ  املسموحِ  • رين   ذِكْ ا عىل نجاح مفكِّ منه من اعتامدِ املناهجِ الغربية، بناءً

ي الثقافة (غربية/ إسالمية) يف تلطيفِ وانتقاءِ املناهجِ   إسالميِّني مزدوجِ

 األقلِّ رضراً والتي يمكنُنا اعتامدها يف الدراسات اإلسالمية. 
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 خطة البحث:  

حتتوي عىل مطالب وفروع بحسب ما  قسمتُ خطَّة البحثِ إىل ثالثةِ مباحث كبرية،  

 حيتاجه كل مبحث. 

يٌّ   :املبحث األول   مدخلٌ مفاهيميٌّ تعريفيٌّ متهيدِ

 تعريفاتُ بعضِ املفاهيم   :املطلب األول 

    املَنْهج :الفرع األول 

 الدراساتُ اإلسالمية/األديان/ العقيدة  :الفرع الثاين 

ج :الفرع الثالث  / دمجُ املناهِ يلِ / املنهجُ التكامُ  التكاملُ

 املناهجُ الغربيةُ املعتمدةُ يف الدراسات اإلسالمية :املطلب الثاين 

/ الرتكيبِي   :الفرع األول   املنهجُ التفكيكيُّ

ي / التارخيِي   :الفرع الثاين  ي/ الفيُلُولُوجِ  املنهجُ السيُميُولوجِ

منُيُوطِيقي  :الفرع الثالث   املنهجُ اهلَرْ

 املنهجُ النفيس  :الفرع الرابع

 مناهجُ البحث، والتأليف، والتدريس يف اجلامعات العربية اإلسالمية   :املبحث الثاين 

ِّ يف الدراسات اإلسالمية   :املطلب األول   التيَّارُ املحافظ يف استخدامِ املنهجِ الغريبِ

 كتاباتٌ من املنظورِ الغريبِ للمنهجِ العلمي  :الفرع األول 

 كتاباتٌ يف التخصصات غري الرشعيَّة   :الفرع الثاين 

ات الرشعية  :الفرع الثالث   كتاباتٌ يف التخصصَّ

ِّ يف دراساتِ األديان :املطلب الثاين   التيَّار املنفتحُ عىل املنهجِ الغريبِ
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يِّ عن مواكبة التطور العلميّ    :الفرع األول  رسِ الدينيِّ العقدِ فاعية وتعطيلها للدَّ املنهجيةُ الدِّ

 يف جمال الدراسات الدينية 

يف الدراسات  غيابُ النزعةِ اإلنسانيةِ هو عاملُ ركودِ مناهج التدريس والبحث    :الفرع الثاين 

 اإلسالمية املعارصة

الثالث  لتجاوزِ     :الفرع  والدينية  اإلسالمية  الدراسات  يف  التكاميلِ  املنهجِ  النتهاج  دعوةٌ 

 العجزِ  الذي تشهده هاته الدراسات

ها :الفرع الرابع   استخدامُ املناهجِ الغربيةِ بنيْ األخذِ هبا وردِّها ورفضِ

ي منهجُ البحث   :املبحث الثالث  ي اإلسالمِ  العلمِ

ونُولُوجي حولَ منهجِ البحث يف الدراسات اإلسالمية  :املطلب األول  رُ  بحثٌ كُ

 مصادرُ وسامتُ منهجِ البحث يف احلضارة اإلسالمية   :الفرع األول 

يد والتطبِيق يف علم مناهج البحث    :الفرع الثاين  ني للتقعِ  مبادراتُ علامءِ املسلمِ

 نهجيةُ يف جمال العلوم اإلسالمية التعدديةُ امل :الفرع الثالث 

 مصادرُ الدراساتِ اإلسالمية والعقيدة   :املطلب الثاين 

 مصادرُ الدراسات اإلسالمية   :الفرع األول 

 مصادرُ العقيدة :الفرع الثاين 

ي  :املبحث األول  ي متهيدِ ي تعريفِ  مدخلٌ مفاهيمِ
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 تعريفات بعض اِّـفاهيم   :اِّـطلب األول

    اِّـنهج  :الفرع األول

متابعة؛ جمهود لبلوغ غاية؛ بحث، دراسة؛ املنهجُ أساليبٌ    :كاآليت  "أندريه الالند"  عرفه * 

ها باالستدالل،   وطرقٌ مألوفة لعقل، أو ملجموعةِ عقول؛ وهي طرقٌ يمكن حلظُها وحتديدُ

يٌّ  تتضمن   سواء لتطبيقها الحقاً بنحو أوثق، أو لنقدها وإظهار عدم صالحها. كلمة منهجِ

ا مسبقا للخطة الواجب اتباعها. ا فكريً  28تصورً

خمتار "* واضح؛    :منهج (   :عرفه  "أمحد  معينة؛    :منهاج طريق  لغاية  ل  تُوصِ حمددة  وسيلة 

يَّةٍ للوصول إىل كشفِ حقيقةٍ أو الربهنة    :املنهج العلمي  خطةٌ منظمةٌ لعملياتٍ ذهنيةٍ أو حسِ

التعليم عليها؛   وأساليبه.    :مناهج   ، وطرقهُ  ، وسائلهُ  ، الدراسةِ طرق    :منهج برامجُ  نظام 

      29البحث). 

 الدراسات اإلسالمية/األديان/ العقيدة   :الفرع الثاني

ص إىل تزويد الطالبِ بالعلومِ واملعارفِ املختلفة    :*الدراسات اإلسالمية  هيدف هذا التخصُّ

يتناول   كام  فيه؛  الترشيع  وأصول  ومقاصده،  وأحكامه،  احلنيف،  اإلسالمي  الدين  حول 

 
- بريوتأندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، تعريب خليل أمحد خليل، منشورات عويدات، - 28

 . 804-803، ص3م، جملد 2001، سنة 2اريس، طب
م، 2008، سنة1أمحد خمتار عمر وآخرون، معجم اللغة العربية املعارصة، عامل الكتب، القاهرة، ط- 29

 2291، ص 3جملد 
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أنواع العلوم اإلسالمية، ومن أمهها: علوم القرآن الكريم، والتفسري، وأصوله، واحلديث  

اهللا،   إىل  والدعوة  والعقيدة،  يف  وعلومه،  وتطبيقاهتا  الغراء،  الرشيعة  وأحكام  والفقه، 

راسة القضايا من  دِ   :مستجدات حياتنا املعارصة. يقومُ (أخصائي الدراسات اإلسالمية) بـ

الرشعي؛   اإلسالمي؛بالناحية  الدين  ملفاهيم  الصحيح  الوعي  عىل  م   ث  الناس  ساعدة 

عريف  ت  قرآن أداءً ورسامً وضبطًا؛ تقان حفظ ال إ   بتعاليم العقيدة اإلسالمية وتطبيقها؛   االلتزام

يَّة توظيفها يف تفسري كالم اهللا عز وجل وسنة نبيه   أهم مباحث علوم الثقافة اإلسالمية وكيفِ

يٍّ لتفسري كتاب اهللا يقوم عىل آليات وقواعد مضبوطة؛  ا   الكريم؛ اجٍ علمِ نهَ راسة واقع  دتباعُ مِ

إثراء الدراسات اإلسالمية ببحوث    الدراسات اإلسالمية يف العامل واسترشاف مستقبلها؛

 30علمية مميزة. 

أو    :علم دراسات األديان   :*األديان  أكثر،  أو  دينَنيْ  أو  تَّم بدراسة دينٍ  بأنه علمٌ هيَ ف  يُعرَّ

يها   الوقوف عىل حقيقتها كام هو عند معتنقِ أكثر لغرض  دراسة عنرص من عنارص دينٍ أو 

واضح موسومٍ  من  .بمنهجٍ  العِلم  هذا  ينطلق  هنا  الدين ومن  واملقدمات   تعريف  نفسه، 

واألهداف التي تلْعبُها األديان يف العامل   فلسفة األديان املهمة يف احلقل، ومن ثم التطرق إىل

مات املهمة يف   مسألة تصنيفِ األديان والشعوب والسياسات والعالقات؛ عىل أن من املقدِّ

ن أهم عنارصِ    .املناهج املوضوعية املختلفة يف دراسة األديان هذا احلقل إبراز   الباب. كام أن مِ

ِ عقيدةً، ومؤسسا، وكتبا، وتارخيا  وبالطبع، فإن دراسة من لب التخصص. ومن   أديان العاملَ

أهم قضايا هذا احلقل ربطُ األحداثِ واملواقفِ وظواهرِ احلياةِ باألديان، من مثل املرأة يف  

 
موسوعة اكتشاف اإللكرتونية، عىل الرابط    - 30

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Islam

ic_Studies . 
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األ يف  احلرب  أو  موقف  األديان،  االعتقادية،  أو  الدينية  احلرية  اإلنسان،  حقوق  أو  ديان، 

 31األديان من العلم وبناء احلضارات، وحوار األديان.. وما إىل ذلك. 

ومسائلِها   :العقيدة * وأركاهنا،  اإلسالمية،  العقيدة  دراسة  إىل  التخصص  هذا  هيدف 

واملذاهب   والفرق،  وامللل،  األديان،  مناهج  دراسة  يتناول  كام  والفرعية،  األساسية، 

ونقدي.   حتلييل،  بشكل  املتنوعة،  الفكرية  التيارات  دراسة  جانب  إىل  املختلفة،  اإلسالمية 

ي للتحديات الفكرية، والعقائدية املنحرفة، ومناقشة  وهيدف إىل متكنيِ الطالبِ من التص دِّ

يقوم   احلسنة.  واملوعظة  القاطعة،  البينة  باحلجج  اخلاطئة  الفكرية  التوجهات  أصحاب 

بـ اإلسالمية)  العقيدة  العقيدة    : (أخصائيُّ  لنرش  املختلفة  الدعوية  باألنشطة  القيام 

اخلط   الصحيحة؛  والعقائدية  الفكرية  للتحديات  ومناقشة  التصدي  املجتمع،  عىل  رية 

 32 أصحاب التوجهات الفكرية اخلاطئة باحلجج البيِّنة القاطعة واملوعظة احلسنة. 

 التكامل/ اِّـنهج التكاملي   :الفرع الثالث 

هو نظامٌ يقومُ عىل إزالة احلواجزِ املوضوعةِ بني املواد املفرتقة، والعملِ عىل تقديم    :*التكامل 

عىل   تساعدهم  ومنظمة،  مرتابطة  وبصورة  تدريس خمتلفة،  بطرائق  الطالب،  إىل  اخلربات 

 
سيكو توري، علم مقارنة األديان فضاء معريف ملعرفة اآلخر، مقالة بموقع إسالم أون الين، بتاريخ   - 31

 . https://islamonline.net/3174م، عىل الرابط التايل 18/02/2013
موسوعة اكتشاف اإللكرتونية، عىل الرابط    - 32

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Islam

ic_Faith 
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جديدة.  مواقف  يف  استخدامها  هبدف  اخلربات  بني  والربط  املتبادلة  العالقات   33إدراك 

يؤكد   نظامٌ  عالقاتٍ  والتكامل  إلبراز  البعض،  ببعضها  متصلة  دراسة  املوادّ  دراسة  عىل 

املواد   هذه  انفصال  بني  طَى  سْ وُ خطوة  يعد  وهو  والفهم،  الوضوح  لزيادة  واستغالهلا 

 34وإدماجها إدماجا تاما. 

التكاميل *  واملهارات،    :املنهج  املعارف،  من  عددٍ  لتقديم  البحث  به  يقوم  نشاطٌ  هو 

ال وأنامط  التعليم،  واالجتاهات،  تقنيات  لكل:  متكامل  مقرر  بناء  يف  تُسهم  التي  سلوك 

املنهج التكاميل الرياضيات    ومثل  35واملناهج، وطرق التدريس، وفق أسس املنهج التكاميل. 

الذين قد يستطيعون ربط   العايل؛ ألهنم وحدهم  الذكاء   املتعلمني من ذو يوافق فئة من 

دةٍ ال ترتبط  الرياضيات بغريها من العلوم واملعارف األ  خر. فتقديم الرياضيات كامدةٍ جمرَّ

من   العديد  وأكدت  منها.  نفِّرهم  ويُ لدراستها  م  هُ مَ َ مهِ يُضعف  قد  املتعلمني،  بحاجاتِ 

العاملية،   واملجالس  األخر.  باملؤسسات  املعرفة  وفروع  الرياضيات  بني  التكامل  أمهية 

الرياضيات    بتوضيح   (NCTM) واهتم بني  التفاعل  توضح  التي  احلاالت  من  العديد 

واملواضيع الدراسية األخر، أو جمتمع احلياة اليومي، ودور النمذجة الرياضية يف مثل هذه  

 
وسام حممد إبراهيم، استخدام املدخل التكاميل يف ختطيط املناهج التعليمية، كلية الرتبية، جامعة   - 33

 .15م، ص2015اإلسكندرية،  سنة 
بسام عبد اخلالق بسام عبد اخلالق عباس األسدي، التعليم التكاميل، مقالة بموقع كلية اآلداب جامعة  - 34

 : ، عىل رابط اجلامعة 20: 53 : م، بتوقيت9/1/2016تاريخ بابل، ب

http://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=8&lcid=47807 
شاهيناز عبد الرمحان عثامن بشري، تصور مقرتح ملقرري تقنيات التعليم واملناهج وطرق التدريس  - 35

،  2، العدد  6الدولية الرتبوية املتخصصة، املجلد بكليات الرتبية وفقا ألسس املنهج التكاميل، املجلة 

 . 38م، ص2017شباط 
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طبيعية    .احلاالت علوماً  أكانت  األخر، سواء  بالعلوم  كبرية  عالقة  للرياضيات  كان  إذا 

والكيمياء، واألحياء، واهلندسة،  والعلوم    كالفيزياء،  كالسياسة،  أم كانت علوماً اجتامعية 

 36الرتبوية، والقضائية. 

 اِّـناهج الغربية اِّـعتمدة َّـ الدراسات اإلسالمية   :اِّـطلب الثاني 

قلباً   رون إسالميون أحدثوا  الواحد والعرشين مفكِّ العرشين وبداية  القرن  شاع يف 

أن   بدل  لإلسالم  وأساءوا  الدينية  بمناهج  للمفاهيمِ  إسالمية  لدراسات  وا  سُ فأسَّ خيدموه، 

 :هي دراسات تلفيقية ال تتم للعلمية بسمة؛ وأذكر هنا بعضا من هاته املناهج 37غربية، 

 

 
حممود احلمضيات، التكامل بني الرياضيات والعلوم األخر، مقالة بمدونة الرتبية والتكوين،  - 36

-http://cfijdida.over :م، عىل الرابط التايل للمدونة2013أفريل  6:بتاريخ

blog.com/article-110556752.html  
ركزت عىل النص بوصفه بنية لغوية و مجالية مكتفية بذاهتا،   الداخلية (النسقية)- 1املناهج نوعان ( - 37

فمنحت للقارئ حرية التلقي ومنحت للنص إمكانات  بغية فتح النص عىل نفسه وغلقه أمام املرجعيات

جتامعي أو النفيس،  التي عاينت النص من خالل إطاره التارخيي أو اال اخلارجية (السياقية)  - 2قرائية.

وتؤكد عىل السياق العام ملؤلفه أو مرجعيته النفسية، وهي دعوة ضمنية إىل اإلملام باملرجعيات اخلارجية،  

املحيطة (صدام حامدي، أسس بناء املنهج  مع حتفظ عىل الدخول يف النص إال من خالل تلك السياقات

نموذجا، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، جامعة   "وافدأخطاء املنهج الغريب ال"النقدي عند أنور اجلندي كتاب 

،  2016-2015قاصدي مرباح ورقلة، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة العربية واألدب العريب، السنة 

 ).15ص
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 اِّـنهج التفكيكي/ الكيبي    :الفرع األول

التفكيكي - 1 ا  :املنهج  واحدً ا  جسدً النصُّ  د  يعُ مل  التفكيكيني  نظر  ال   يف  ا  نسيجً أصبح  بل 

األبعاد، ويصبح   متناهي  النص،  إبداع  بمجرد  تنقطع  والنصِّ  املؤلِف  بني  العالقة  أن  أي 

 38النص ملك القارئ. 

تركيب املجاميع التي يُمكن تشكيلها عىل أساس من األشياء، برصف    :رتكيبي ال املنهج  - 2

 39بها بحيث إن أي تركيبني خيتلفان بطبيعة األشياء التي حيتوياهنا. النظر عن ترتي

 اِّـنهج السيميولوجي/ الفيلولوجي / التاريخي   :الفرع الثاني

السيميولوجي/السيميوطيقا - 1 ظِّفت    :املنهج  وُ التي  املعارصة  النقدية  املناهج  أهم  من 

ملقاربة مجيع اخلطابات النصية، ورصد كل األنشطة البرشية بالتفكيك والرتكيب، والتحليل  

أشكال   مساءلة  عرب  الداللة  إفرازِ  وكيفية  املعنى،  إنتاجِ  آليات  عن  البحث  يَة  بُغْ والتأويل، 

د البُنى النصية  املضامني، مع سرب أغوار البِنيْات العميقة   داللة ومنطقا، من أجل فهمِ تعدُّ

أنظمة   يف  السيميولوجيا  وتبحث  وخطاباً.  تركيباً  طحية  السَّ البِنيَة   مستو عىل  وتفسريها 

(املحارضات يف    :العالمات سواء أكانت لُغوية أم أيقونية أم حركية. ويف كتاب دوسوسري

نَّن لعلمٍ لُغويٍّ جديد هو   - الذي هو متضمن للسيميولوجيا -اللسانيات   اللسانيات العامة) قَ

 
م،  18/3/2013أمحد اخلاين، أشهر املناهج النقدية احلديثة يف الغرب، مقالة بموقع األلوكة بتاريخ - 38

 / https://www.alukah.net/literature_language/0/51917عىل الرابط التايل 
- أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، تعريب خليل أمحد خليل، منشورات عويدات، بريوت - 39

 . 182، ص1،  املجلد2001، سنة 2اريس، طب
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الفيلولوجيا   مرحلة  أنقاضِ  عىل  أقامه  اللغة "الذي  اللغة.     "فقه  فلسفة  ومرحلة 

البنيات   العميقة وراء  البنيات  التفكيك والرتكيب، وحتديد  لعبة  والسيميوطيقا عبارة عن 

يوطيقا ال هيمها ما يقول  السطحية املتجلية فونولوجياً ورصفياً وداللياً وتركيبيا... والسيم

ما  النص  قال  قاله، بل هيمها كيف  قاله، فهي دراسة شكالنية للمضمون،   النصُّ وال من 

 40تستنطق الشكل تفكيكا، بناء، حتليال، تأويال. 

أو - 2 التارخيي   الفيلولوجيا  التحليل  أو  املقارن  اللغة  للغة   فقه  الذي    :املقارن  املنهج  فهو 

النص لدراسة  عليه  د  لغة  اعتُمِ و  لغة  بني  التشابه  عنارص  اكتشاف  وحماولة  املكتوبة،  وص 

التغريات   مقارنة  ،و  اللغة  عيل  تطرأ  التي  التغريات  مالحظة  و  دراسة  ثم  من  و   ،أخر

صون يف    41التارخيية بـني اللغات املتشاهبة.  يرون أن كلمة    "فقه اللغة"فاملسترشقون املتخصِّ

(انظر اآلية التوراتية التي استعارها   :"أركون"  ذات أصل رسياين أو عربي، يقول    "قرآن"

مت عىل املستو اللغوي من قبل كلِّ    :القرآن كام هي (وعلَّم آدم األسامء كلها)، والتي دُعِّ

الالهوتية،   التعاليم  قبل  من  هذه  اللُّغة  فلسفة  ختليد  تمَّ  وقد  الكالسيكية).  الفيلولوجيا 

الساح السيطرة عىل  الوحي  وانتهى هبا األمر إىل  بأنواع  اللغوية  الفلسفةُ  أدَّت هذه  ة. وقد 

جامدةٍ    :املتتالية ثبوتية،  جوهرانية،  اسمية،  جعلها  إىل  وإسالمية)  ومسيحية  هيودية  (من 

واملعنوية   اللفظية  اآللية  الذي يشرتط  العالمات  بنظام  ة  اخلاصَّ ة  اللغويَّ الصياغات   داخل 

 
- 7م، ص2015، سنة 1مجيل محداوي، مدخل إىل السيميوطيقا الرسدية، مكتبة املثقف، املغرب، ط- 40

12. 
خنوس نور الدين، اخللفية االسترشاقية ملنهج النقد التارخيي للنص الديني عند حممد أركون، جملة  - 41

م،  2015، بتاريخ ديسمرب 21العلوم اإلنسانية واالجتامعية، تابع للمقر اجلامعي ورقلة، العدد 

 .157-156ص
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أو هو العلـم الـذي اختـذ مـن تأويـل النصـوص    .42لكلِّ لغةٍ (سامية، عربية، آرامية، عريب) 

األدبيـة موضـوعاً لـه، واسـتعمل اهلرمنيوطيقـا لتحقيق هذه الغاية هو الفيلولوجيـا، أو علـم  

لـم التـاريخ    .فقـه اللغـة  وبــنيَّ هارالد باتزار كيـف أن الفيلولوجيـا التـي بـدأت باسـتعامل عِ

تدرجيي أصبحت  التأويـل  نفسـها  لغـرضِ  هـي  أهنـا  أو  التـاريخ،  طـرف  مـن  تُستعمل  اً 

مـن أجـل رسـم    "مصـادر  "أو    "شهود "صـارت فرعـاً مـن التـاريخ تُعاملُ النصوصَ جمرد  

بنـاء   إعـادة  تارخييـة عبـر  يُمكِن فهمه مادامت هناك   صـورةٍ  رٌ  تطوُّ بالتأكيد  املايض. وهذا 

التارخييـــة. ولكـــن  أيضاً، وبشكل طبيعـي، دائـرة بـني امل عرفـــة الفيلولوجيـــة واملعرفـــة 

النصـوص   تأويـل  فـي  احلقيقـي  ـوعها  موضُ ت  فقـــدَ الفيلولوجيـــا  أن  النتيجـــة  كانـــت 

لصـالح فهـم هـذه النصـوص. والسـبب هـو أن مهمـة الفهـم لـم تُفهـم علـى نحـو عميـق  

 43كفايـة. 

التارخيي - 3 ن  :املنهج  طريقة  فـي  عىل  التارخيية  أركون  يسميها  ما  أو  النصوص  قـد 

ا من شؤون املايض، كلمة، فكرة، حكم ، سلوك إال إذا  "بوركهارت:   أيَّ أصبحنا ال نفهم 

نشأته ظروف  إىل  بذهننا  التارخيية،    "عدنا  احلوادث  دراسة  املنهج  هذا  من  فيتخذ   ،

 44ه، و تعليل ظواهره وخصائصه. واالجتامعية، والسياسـية، كوسيلةٍ لتفسري النص و تأويل

 
-ليق هاشم صالح، املؤسسة الوطنية للكتابحممد أركون، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ترمجة وتع- 42

 .76-73م، ص1993فوميك، اجلزائر، سنة ال
، صيف وخريف  60-59، العدد 18بولتامن، مسألة اهلرمنيوطيقا، جملة إسالمية معارصة، السنة - 43

 .111بغداد، ص-م، مركز دراسات2014
نص الديني عند حممد أركون،  خنوس نور الدين، اخللفية االسترشاقية ملنهج النقد التارخيي لل - 44

 .157ص
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 اِّـنهج الهرمنيوطيقي   :الفرع الثالث 

تفسري نصوص فلسفية، أو دينية، وبنحو    neutiqueéherm تأويل   :*اهلرمنيوطيقا 

ما  عىل  الكلمة  هذه  تقال  مقدس)  (رشح  الكتاب  رمزي  خاص  و 45هو  الفعــل .   يشــري 

hermeneuein   مــن عموميــة  أكثــرَ  أبعــادٍ  إلــى  اإلغريقيــة  اللغــة  فــي  أصــالً 

مرتبطــة   تعــد  لــم  أبعــادٌ  وهــي  اللغــة،  وترمجــة  التعبيــر  مثــل  اللغــوي،  االتصــال 

إالَّ أن البعد التأوييل هو أحد األبعاد التي أشار إليها الفعل    "هرمنيوطيقا،" باســتخدامنا للـــ

املسؤول عـن التطـور احلـديث الـذي طـرأ والـذي قادنـا إلـى املعنـى العـاملي تقريبـاً للــ    وهو 

نظرية تفسري النص  يتطور النشاط اهلرمنيوطيقي يف الثقافات الغربية   ، وهو:  "هرمنيوطيقـا "

  بشكل خاص يف سعي كـل مـن املسيحية واليهوديـة إلجيـاد نمـاذج للتفسـري تكـون مالئمـة 

املقـدس  و46للكتـاب  جمال  .  من  وانتقاله  تطوره   ومد الغربية،  بيئته  يف  املنهج  هذا  نشأ 

النصوص األدبية، ودور املتلقي يف ضوء هذا املنهج، ثم انتقال املنهج   النصوص املقدسة إيل 

إيل الثقافة العربية، وتبني بعض الدارسني العرب له مطبقني إياه عىل النص القرآين وما نتج 

 .47عن ذلك من آثار يف تأويل القرآن، وحتريف دالالته 

 
 . 555، ص2أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، املجلد - 45
ويرنرج جينروند، تطور اهلرمنيوطيقا الالهوتية من البدايات إىل عرص التنوير، جملة إسالمية معارصة، - 46

 . 64بغداد، ص-الدينم، مركز دراسات فلسفة 2014، صيف وخريف 60-59، العدد 18السنة 
بركات رياض حممدي، مناهج النقد األديب احلديث وإشكاليات تفسري القرآن، حتت إرشاف عفت  - 47

حممد الرشقاوي وعاطف جوده نرص، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، جامعة عني شمس، كلية  

 . 12م، ص2011اآلداب، قسم اللغة العربية وآداهبا، سنة 



 

335 

 

 اِّـنهج النفسي   :الفرع الرابع 

نشأ املنهج يف الغرب، وظهر اهتامم الدارسني والنقاد به، وتم تطبيقه عىل   :*املنهج النفيس 

املرىض النفسيني يف بادئ األمر، ثم حماولة تطبيقه عىل النص القرآين، حيث تبنَّى البعض  

. وتشهد العديد من الدراسات التي تضم ضمن  48هذا املنهج التحلييل يف دراستهم للقرآن 

املسترشقني حول تطبيق هذا املنهج عىل النبي صىل عليه   الدراسات اإلسالمية شبهات 

 وسلم للتقليل من قيمة رسالته والتشكيك فيها. 

 مناهج البحث العلمي وتداخلها باإليديولوجيا الغربية   :الفرع الخامس

ما ينبغي االنتباه له كباحثني يف ميدان العلوم اإلسالمية أننا ال نملك منهجية بحث  

ا وديننا، وأننا نعتمد عىل مناهج غربية املرجعية، ومنه تربز سلبيات هاته  علمية تالئم ثقافتن

 :املناهج كاآليت

أن هذه الكتب ال تكفي لصياغة العقلية اإلسالمية، الصياغة التي نريدها يف عرص اليقظة  -1

لْم مل حياولوا أن يرتدوا به إىل من ابعه  اإلسالمية الذي نعيشه اليوم؛ فالذين كتبُوا يف هذا العِ

قديام،   اإلسالم  علامء  كتبه  وما  والسنة،  الكتاب  خالل  من  اإلسالمي  الفكر  يف  األصلية 

لٍ   دٍ أو جهْ ولكنهم اعتربوه علامً غريبا يف نشأته ويف أسسه ويف موضوعاته، وأغفلوا عن عمْ

وراحوا   تراثهم،  ومن  ماضيهم،  من  انسلخوا  وبذلك  العلم،  هلذا  اإلسالمي  السبق  إبراز 

 
 . 13مناهج النقد األديب احلديث وإشكاليات تفسري القرآن، صبركات رياض حممدي،  - 48
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عني بأن هذا العلم هو ابتكارٌ خالصٌ  يكتبون يف   هذا العلم اعتامدا عىل الفكر الغريب وحدهُ مدَّ

ي الغرب النرصاين.   49ملفكرِّ

الكتب -2 عىل  اعتمدوا  حني  تَّاب  الكُ هؤالء  برتمجتها    أن  اكتفوا  والتي  وحدها،  الغربية 

ة بحتة، ال تالئم  ونقلها بصورة أو بأخر، بل وبام فيها من أخطاء نابعة من حضارة   ماديَّ

العلم،   مفهوم  يف  الغربيني  كالم  وأخذوا  بذلك  تَّاب  الكُ فاكتف  اإلسالمية،  حضارتنا 

وأسسه، ومسلامته، وأهدافه،  مأخذ التسليم وقعوا يف كثري من األخطاء، وبذلك وقعوا يف  

عىل   وأن  تسليم،  موضع  الغري  كالمٍ  أخذ  بعدم  تنادي  وشعاراهتم   فكالمهم  التناقض، 

لكنهم آمنوا وسلموا  ،  الباحث أن يوجه نظراته الفاحصة والنافذة إىل كل ما يقرأ ويسمع 

 50بكل ما نقلوه من الغربيني يف موضوعات هذا العلم. 

عوة إىل اإلحلاد، حتت إطار  -3 أن ألكثري من كتب مناهج البحث جعلت من نفسها منرباٌ للدَّ

اتِ املناهجِ العقليةِ واملنطقيةِ التي تؤصل  املنهج التجريبي واحليس، مع التسرت خلْف مغالط

     51ما عجز عنه املنهج التجريبي. 

 
، مكتبة التابعني،  "رؤية إسالمية"سعد الدين السيد صالح، البحث العلمي ومناهجه النظرية - 49

 6م، ص1993، سنة 2القاهرة، ط
 . 6، ص"رؤية إسالمية"سعد الدين السيد صالح، البحث العلمي ومناهجه النظرية  - 50
 . 6، ص"رؤية إسالمية"السيد صالح، البحث العلمي ومناهجه النظرية  سعد الدين - 51
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 مناهج البحث والتأليف والتدريس َّـ الجامعات العربية اإلسالمية   :اِّـبحث الثاني 

اإلسالمية   الدراسات  يف  والتدريس  والتأليف،  البحث،  منهج  نا  استعرضْ إذا 

أنف  فنجد  اإلسالمية  العربية  بروزِ واجلامعات  أمام   وقَطيعةٍ  حادةٍ  منهجيةٍ  أزمةٍ   سنا 

واكبة يف  رهيبة إبستيمولوجية  الظاهرة  مُ والتلقني   دراسة  والدرس،  والبحث،  الدينية، 

 واالرتقاء للنهوضِ  كمبادرةٍ  وما هذا النقدُ إال عن صدق نيةٍ   .املعارص العامل يف اإلسالمي  

يف  بالدراسات اإلسالمية  العربية  الدينية   اجلامعات  مصاف  إىل  واإلسالمية  اجلامعات 

 .الرائدة العاملية

املعتمد  املنهج  إشكالياتِ  أهم  حرصُ  الدينيَّة   ويُمكنني  اإلسالمية  الدراسات  يف 

 :والتيارات املعاجلة هلاته القضية كام ييل  والعقدية ضمنها 

 التيار اِّـحافظ َّـ استخدام اِّـنهج الغربي َّـ الدراسات اإلسالمية   :اِّـطلب األول

وثقافته   ريه  مفكِّ أساس  عىل  اإلسالمي  املنهج  م  يُقوِّ أن  اول  حيُ التيارُ  هذا 

ض املناهج الغربية يف الدراسات اإلسالمية.   وأيديولوجيته، ناهيك عن ختليصِ حماولة فرْ

ئته. وما طرح يف هذا التيار من تفصيل القضايا هاته  فلكلٍّ منا ثقافته وأيديولوجيته وأمته وبي

 وغريها كاآليت: 
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 كتابات من اِّـنظور الغربي للمنهج العلمي   :الفرع األول

قواعد     من  تُقدمه  وما  للمنهج،  النظرية  الرؤية  جانب  من  والكتابات  الدراساتُ  هاته 

م به من ارتباط شديدٍ وضوابط يف ذلك، ذات رضرٍ كبري عىل الباحث املسلم املبتدئ، ملا تتس

فالدكتور   صورها.   خمتلف  عىل  العلامنية  باملذهبيات  بدر"ورصيح  أن     "أمحد  إىل  يشري  

مات   الدارسني والباحثني  يقومون باقتباسات غالبة ما تكون خاطئة، كام يف كثري من املقدِّ

س اخلاصة بالدين والسلوك االجتامعي.     52واحليثيات القائمة عىل كتابٍ مقدَّ

 كتابات َّـ تخصصات غ الشرعية   :الفرع الثاني

فهذه   االجتامعي...).  أو  النفيس،  أو  اللغوي،  أو  (األديب،  البحث  كمناهج 

التصنيفات زيادةً عىل كوهنا متأثرة يف غالبها بالرؤية الغربية للمنهج العلمي، فإهنا مرتبطة  

نِّفت فيه، فيتعرس االستفادة منها    من حيث قواعدها وضوابطها املنهجية باملجال الذي صُ

سُ قضاياها وتوجيهاهتا املنهجية عىل   بالنسبة لطالب العلوم الرشعية. باإلضافة إىل أهنا تؤسِّ

ُ نقل ذلك إىل املجال الرشعي، إضافة   مفاهيم العلوم، أو الفنون املصنفة فيها. ولذلك يعرسُ

  53إىل ما يف هذا من خماطر منهجية ومعرفية. 

 
الرشعية  -  52 العلوم  يف  البحث  أبجديات  األنصاري،  منشورات  -فريد  املنهجي،  التأصيل  يف  حماولة 

 .    10-9م، ص 1997، سنة 1الفرقان، الدار البيضاء، ط

 .10فريد األنصاري، املرجع نفسه، ص - 53
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 ات َّـ التخصصات الشرعية الفرع الثالث: كتاب 

   :سواء ما كتبه املسلمون، أو املسترشقون، وينقسامن من حيث مقاصدمها إىل 

ملناهج البحث  أوال: ما كان الغرضُ الغالبُ منه هو عرضُ رؤيةِ العلامء املسلمني الفلسفية،  

األملاين:   املسترشق  دراسة  مثل  املنهج  فلسفة  أي  روزنتال"العلمي،  كتا "فرانتز  يف    :به، 

الثاين منه لقضايا التحقيق   ص القسم  صَّ (مناهج العلامء املسلمني يف البحث العلمي)، فخَ

مادته   ا  دّ مستمِ املسلمني،  علامء  من  القدماء  يراها  كام  املخطوطات،  ضبط  وقواعد  أساساً 

والفقهاء،   املحدثني،  من  لعلامء  من نصوصٍ  استفاد  كام  احلديث،  علامء  كتب  من  العلمية 

من    واملؤرخني، العلمي،  البحث  عن  فيه  ث  حتدَّ الرابع  القسم  ويف  والفالسفة.  واألدباء، 

هم فيام ورثوه عن األمم السابقة، وما   يدِ م أساليبه لد املسلمني وجتدِ حيث تطوره، وتقدُّ

يتعلق بذلك من املسائل واملعاين. والكتابُ رغم ريادتهِ إال أنه سقط يف تعميامتٍ وأحكامٍ  

مبنية   غري  والفالسفة  مطلقةٍ  واملحدثني  الفقهاء  لنصوص  وتلفيقه  تام،  استقراء  عىل 

علامء    لد املعروفة  القضايا  بعض  إرجاعه  وكذا  معينة،  نتائج  إىل  لوص  للخُ والشعراء، 

اإلسالم إىل أصولٍ يونانية، وكذا حكمه عىل العقيدة اإلسالمية كعقيدة القضاء والقدر أهنا  

طي سلبي  بشكل  املسلمني  عىل  تُؤثر  القضاء  مل  عقيدة  عملت  ذلك  وبعد  قرون،  عرشة  لة 

   54عملها اليسء يف نفوس املسلمني وحدت من نشاطهم. 

ثانيا: ما كان الغرض الغالب منه هو تقديم صورةٍ إسالمية عملية للبحث العلمي ومناهجه  

انطالقا من النصوص القرآنية واحلديثية واستعانة بمناهج العلوم    وتقنياته بشكل حديث، 

 
 .12-11األنصاري، املرجع نفسه، صفريد  - 54
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نية يف الفكر الغريب، وكذا وضعِ قواعد وتوجيهات لبناء البحث العلمي يف العلوم  اإلنسا 

(ملحات يف املكتبة والبحث واملصادر)    :الرشعية. ومن أقدم ما ألف يف هذا االجتاه، كتاب

اخلطيب"  :للدكتور عجاج  للمفاهيم     "حممد  األولني  الفصلني  فصول،  ثالث  يف 

أهم فصل، ويمكن اعتباره ببليوغرافيا ألهم املصادر  واألساسيات، و الفصل الثالث وهو  

 واملراجع يف العلوم الرشعية، وبه أهم مصادر  الرتاث اإلسالمي مجلة. 

تَيّب  وهو من    "رشدي فكار"(يف املنهجية واحلوار) للدكتور    :من الكتب القيِّمة أيضا كُ

سيولوجي، التحلييل).   ( املنهج التارخيي، السو  :الكتب القيمة. حتدث فيه عن ثالثة مناهج

طى فكرة االستفادة البناءة وبشكل ذكي دون االنغامس يف ثقافة اآلخر، فيقرتح أن   وهنا أَعْ

نستفيد من هاته املناهج يف الدراسات اإلسالمية وإطارها العلمي والتطبيقي. فقدم الدكتور  

ال مناهج  كتب  يف جمال  الكتاب  هذا  يميز  ما  أهم  ومن  تقنية.  توجيهات  يف  رشدي  بحث 

الدراسات اإلسالمية أنه يتطرق لنقطة (احلوار ومآلية التحدي اإلعجازي لإلسالم منهجيا  

 55يف هذا العرص). 

ة أيضا كتاب (منهج البحث يف العلوم اإلسالمية) للدكتور   مّ حممد  "من الكتب املهِ

فيه "الدسوقي استعرض  النصوص).    :،    بتحقيق  يتعلق  ما  فيه  ودرس  النقيل،  (املنهج 

و(املنهج االستقرائي، املبني عىل استقراء اجلزئيات لبناء الكليات)؛ ثم ( املنهج االستنباطي،  

ه بني  "التحليل، والرتكيب"الذي حتدث فيه عن عمليتي  ). وأكثر ما يُميِّز هذا الكتاب تنوعَّ

متثَّلت يف  التخصصات الرشعية، وجعل لذلك دع العلوم اإلسالمية  البحث يف  ائم منهج 

احلالل   وبيان  اإلسالمية  العقيدة  خدمة  استهداف  التوحيد،  عقيدة  من  (االنطالق  قواعد 

واحلرام، الفقه بمقاصد الرشيعة وأحوال الناس، ال بحث فيام ثبت بدليل قطعي وإنام يف  
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جمال ال  إذ  العقل،  موضوع  هو  املنظور  العامل  بيان    الظنيَّات،  معرفة  الغيب،  عامل  يف  هلذا 

املنهج   يف  أدري)  ال   ) مبدأ  إقرار  السلف،  عىل  االعتامد  وسلم،  عليه  اهللا  صىل  الرسول 

ويزيد   بام علم)،  والعمل  تعاىل  النية هللا  وآداهبا، إخالص  العربية  اللغة  دراسة  اإلسالمي، 

(التفسري، والسنة، والفقه،    :الكتاب تنوعا تكاملياً رشعيًا، وعلام أنه تطرق ملنهج البحث يف

   56وعلم الكالم). 

 التيار اِّـنفتح على اِّـنهج الغربي َّـ دراسات األديان   :اِّـطلب الثاني 

التيار  لديه اعرتاضاتٌ مجلة عن قولبة الدراسات الدينية بقوالبَ أيديولوجية   هذا 

قُع الدراسات الدينية يف جمال األديان، وهنا  د وْ عوةٌ للتكاملِ املعريف  كالسيكية، باإلضافة لتقَ

بحيث نطرح الدراسات اإلسالمية متكاملة مع بقية العلوم كالعلوم الكونية. فالكونُ هو  

نقطةٍ   إىل  باإلضافة  املسطور.  اهللا  كتاب  هو  الكريم  والقرآن  املنظور،   عزوجل  اهللا  كتاب 

والرد النظر  وجهة  عن  التعبري  من  خاليةً  الدينية  الدراساتُ  تكون  أن  وهي   ود  أخر

املعروضة   الديانة  أصول  عليه  وخيتلط   ، الفهمَ أحيانا  القارئ  يفقد  ما  وهو  واهلجومات، 

 . بالردود واالنتقادات
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األول  التطور    :الفرع  مواكبة  عن  العقدي  الديني  للدرس  وتعطيلُها  الدفاعيةُ  اِّـنهجيةُ 

 العلمي َّـ مجال الدراسات الدينية 

 ونزعةٍ  بصبغة دفاعيةٍ طاغية العربية معاتاجلا  مما يشار إليه هنا تدريسُ األديان يف

تْ  رصفة،  خطابيةٍ  الكالم  أحضان يف  وترعرعتْ  نمَ هاته   والنحل،  امللل  ومقوالت  علم 

لبة عطّلت وَ  57بالدراسات الدينية.  اخلاص   العلمي  التطور  املنهجية املُقَ

 انبعاث أيَّ  أن عىل  التأكيد إىل فكرةِ أنه ينبغي    "عبد القادر بخوش"  :ويشري  الدكتور 

ا يضعَ  أن جيب العامل العريب، يف الدينية للدراسات منشود  العلمية املعرفة بني فاصالً  حدً

ثِ  حرص يتم  أن الدينية األبحاث  يف  الشائع  اخلطأ  فمن الذاتية اجلدلية؛  والنزعة  الدينية   مباحِ

يف دون   والنحل وامللل  والكالم العقائد علامءِ  تصانيف يف  اإلسالمية احلضارة األديان  

 مبحثًا  أن يكون يعدو ال األديان موضوع أن  عىل  داللةً  يُعطي أن شأنه من وهذا غريهم، 

 بذاته.  ومستقالً  منفصالً  علامً  وليس  الكالم،  علم  يف متضمنًا 

 األديان املعارصة جيب أن نُدرك أن علمَ ير يف أننا يف الفرتة    "بخوش" الدكتور  

لم واملسلمني: العرب عند  يستعري ال إذ ومناهجه، موضوعاته بذاته، له قائم مستقلً  هو عِ

ه مسائلَه يستمدُّ  لكنه  واجلدل فقط؛  الكالم  علم  من ومناهجه  مادتَه  ة  من ونصوصَ  علومٍ  عدّ

لة  .والرحالت الفلك والتاريخ علم  منها:  له،  مكمِّ

 
تأليف    -  57 كتاب  العربية،  اجلامعات  يف  األديان  علم  يف  العلمي  البحث  أولويات  بخوش،  القادر  عبد 

واالجتامعية والرشعية يف العامل العريب، مركز    جمموعة باحثني بعنوان أولويات البحث يف العلوم اإلنسانية
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اهلجومية    "د. بخوش"أشار   والصبغة  الديانة  بني  التميِيز  عدم  يف  املنهجي  للخطأ 

ذات الطابع الذايت؛ واألصح هو تدريس الديانةِ جمردة من أي موقفٍ أو خلفيةٍ ويرضب لنا  

الدراسات   يف البحث  تعميق يف رائدة ومنهجية معرفية  مسامهة مثاالً بالبريوين، ويصفه بأنه:  

 بني اجلديل الفاصلة احلدود أرسى  فالبريوين:  بذلك و  املعرفية. أنساقها  يف  واحلفر الدينية 

ي يف والعلمي  الكتاب،  ثنايا  يف اإلسالمية تتوار مرجعيتُه تكاد حتى  اهلند، أديان تاريخ حترّ

د  فكان واملوضوعية،  للحياد طلبًا  ومن األشخاص   اهلند.  بالد  يف ملِا شاهده  وناقلٍ  حاكٍ  جمرَّ

 والذي كان سببًا   ؛  إنجاناشني املنغويل التزموا املوضوعية يف البحث الديني الكاتب الذين  

البوذية دينيٍّ  حوارٍ  إرساء  يف  والبوذية،  اإلسالم  بني املشرتكة املعامل بكتابة واإلسالم، بني 

 58.لألسمى اخلري وهي أال جتمعهم  التي كاملصلحة العليا 

الثاني  َّـ    :الفرع  والبحث  التدريس  مناهج  ركود  عامل  هو  اإلنسانية  النزعة   غياب

 الدراسات اإلسالمية اِّـعاصرة 

ينية  الدراسات  مناهج "د.بخوش"ويصف هنا   عُ سبب   الوطن يف  الدّ العريب ، ويُرجِ

 الكرب األطروحات  عىل  واملنفتحة النّزعة اإلنسانية ضعفها إىل عدم استوعاب هاته املناهج

عريب،   وابن تيمية، وابن رشد، ابن أمثال من الكبار،  واإلسالم علامءُ  العرب يها ف برع التي

مسكويه،  والرازي، والفارايب،  والكندي، واجلاحظ،  اجلبار، عبد والقايض  وابن 

 .العامري احلسن وأيب والتوحيدي،
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و  حاليًا مل تلحق باملستو الفكري الذي كان عليه  العربية   فاجلامعاتُ   فالسفةُ ومفكرُ

 جمال  يف اإلسالمي  اخلصب  املعريفِّ  السياقِ  هذا مواكبةِ  يف تنجح مل اإلسالم القدامى، فهي

 األديان دراسة مستو  عىل  إبستيمولوجية برزت قطيعةٍ  عن احلديث يمكن وهنا  األديان،

حت أطروحاتُ  اإلسالمي، العريب  الرتاث يف  دراسات بني األديان يف  العريبِّ  البحث وتأرجَ

نّطة ها  حادة، إقصائية  بنزعة  املُفعم  األيديولوجي اجلديل قالبِها  يف  حمُ  يتعاطى يزال ما  وبعضُ

د ا  به  احتفظت وما  التارخيي لألديان الرسّ للتطوراتِ   نقدٍ  أو  وعيٍ  دون التاريخ، من ذاكرهتُ

 إىل  جدلية املقارنة الالهوتية الدراسات من  انتقلت والتي وأنساقها، األديان بنية يف  احلادثة

ا  يُعدّ  وهذا تقويمية،  حتليلية  وصفية  دراسات  وشكل  العريب  الديني يف البحث  جليًا  قصورً

 الراهنة.  أزمته  أشكال من

يشري   العرب    "د.بخوش"وهنا  انتفاع  عدم  إىل  اإلشارة  إىل  رين  املفكِّ من  كغريه 

 العقول تلك أدوارمنهجيات وكانت   وباملقابلواملسلمني من منهجيات علامئهم القدامى .   

ارسني مثاراٌ  األديان جمال يف الفذة واإلسالمية العربية  واملتخصصني  الباحثني الهتامم الدّ

 .59األجنبية  اجلامعات يف األكاديميني 

الثالث  لتجاوز     دعوةٌ    :الفرع  والدينية  الدراسات اإلسالمية  التكاملي َّـ  اِّـنهجِ  النتهاجِ 

 العجز  الذي تشهده هاته الدراسات 

بخوش "ويشري      البحوث   "د.  انفتاح  عدم  إشكالية  إىل  رس  يف اجلامعية  هنا   الدّ

املقاربات العريب العامل  يف الديني   حني  املختلفة؛  املعرفية  واحلقول  النوعية املنهجية  عىل 
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ين  الدّ افد املعارصة األجنبية  الدراسات  يف أضحى  اإلنسانية ملختلف  األهم الرّ  العلوم 

 هلا  وأحدثت  العلوم  موضوعات هذه الدينيةُ أغلب الظاهرةُ  اجتاحت فقد واالجتامعية، 

ا  النفس  الديني،  االجتامع علم (هبا   خمتصة  فروعً  األديان،  جغرافية  علم  الديني، علم 

الدين الدين، أنطولوجيا  للمنهج     .60)أنثروبولوجيا   للتقعيد  ذاتيةً  مبادرةً  متُ  قدَّ وقد 

التكاميل يف الدراسات اإلسالمية، وقد وزعتها عىل عدد من املقاالت، والكتب اجلامعية،  

ي بني  ،  وامللتقيات  الواحد كدجمِ ص  التخصُّ التكاميل بني مواد  املنهج  تفعيل  رغبة مني يف  

التصوف وعلم الكالم أو علم الكالم والفلسفة، أو فلسفة احلضارة بعلم الكالم،  مواضيع  

وكذلك تفعيله بني ميادين العلوم اإلنسانية واالجتامعية؛ ومن بني أعاميل للتأصيل للمنهج  

   :واللحاق هباته الدراسات بركب العرصانية أذكر 61التكاميل يف الدراسات اإلسالمية

مباحث    - 1 اإلسالمي"دمج  الفقه "بمباحث    "الفكر  بتفعيل  62"أصول  ذلك  ويتمثل   .

بحث    ٍّ أصويلِ معاجلة ِمبحثٍ  يف  التكاميل  أصول  "املنهج  لعلم  الشافعي  اإلمام  تأسيس 

، فاستحرضت يف هذا البحث مواضيعَ ومصادرَ أصولية تقارن املنظرين األوائل لعلم  "الفقه

 
 . 285عبد القادر بخوش، املرجع نفسه، ص  - 60
مريم فياليل، تفعيل املنهج التكاميل يف ميادين العلوم اإلنسانية واالجتامعية واألدبية بغية تطوير  - 61

البحث العلمي، ملتقى رؤ جديدة يف منهجية البحث ضمن الدراسات اإلنسانية واالجتامعية واألدبية  

اجلزائر، كلية   -املحكمة، مؤسسة حوافز للدراسات والنرش والتدريب وجتارب النرش يف املجالت الدولية

، اجلزء 5فيفري بقسنطينة، ونرش بمجلة حوافز، العدد  10-8الدنامرك، بتاريخ  -الرشيد للتعليم املختلط

 . 394-374، ص 3
القراءات (نقد  : مريم فياليل، اإلمام الشافعي بني التأسيس لعلم األصول والرؤ احلداثية، ملتقى- 62

  12/13، 1احلداثية للعلوم اإلسالمية)، جامعة الشهيد محه خلرض، معهد العلوم اإلسالمية، الوادي، ط

 . 93، ص 2018ديسمرب 
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ليتبنيَّ يف األخري أن  أول مدونةٍ متكاملةٍ لعلم األصول كانت لإلمام    األصول قبل تدوينه 

الشافعي (ولد بغزة وهاجرت به أمه وهو صغري للمدينة ثم سافر ملرص ولبغداد لتبدأ رحالته  

العديدة سعيا نحو البحث العلمي). ثم أستعرض آراء احلداثيني املعارصين (أركون، نجية  

زيد..).   أبو  الرشيف،  املجيد  أدونيس، عبد  أهم  الوريمي،  العريب  والفكر  احلداثة  ومبحث 

مباحث الفكر اإلسالمي املعارص، فهي شبهات معارصة حداثية أجاب عنها األصوليون  

املذهب   تفعيل  مداخلتي  بختام  واقرتحت  استرشاف.  علم  األصول  علم  لكون  القدامى 

من  كنوع  املالكي  د  وتشدّ احلنفي  املذهب  ليونة  بني  يتوسط  باعتباره  باجلزائر    الشافعي 

 التكامل املذهبي املنهجي.  

(احلديثة واملعارصة). ومعلومٌ    63"الفلسفة "بمباحث    "الفكر اإلسالمي"دمج مباحث  - 2

حتملُ   شخصانية  ذاتيةٍ  نزعاتٍ  مع  متداخلة  فلسفية  مباحث  والرتاثِ  التاريخِ  مباحث  أن 

يعترب  تارخيي  ملوضوع  وعقديةً  فكريةً  منظومةً  يشكل  حمدداً  أيديولوجيا  من    اجتاهاً  جزءا 

ل نزعة حداثيةً علامنيةً رصحيةً حياول خلخلة املفاهيم والفصل   الرتاث؛ والفكر العريب حيمِ

  :بني القضايا املتداخلة؛ ومن ذلك يطرح جمموعة من أعالم هذا الفكر، ذكرت منهم خاصة

(الطيب تيزيني، نرص حامد أبو زيد، حسن حنفي، عبد اهللا العروي، حممد عابد اجلابري..).   

مسألة التاريخ وحماولة فصله عن الرتاث وهاذا ما يطلقون عليه مسألة املعارصة متييزا هلا عن  

تعملُ   منهجيتهم  أن  وبام  األصالة.  لفظة  عليها  أطلقوا  والتي  الكالسيكية  املباحث  مسألة 

األدبية،   اإلنسانية واالجتامعية وكذا  العلوم  ميدان  املعمول هبا يف  املناهج  ك  فوىض وتفكُّ

اول فرضَ املناهج الغربية التي ال تنسجم مع مواضيعِ الفكر العريب واإلسالمي، وال  وحت

 
(الرتاث   : مريم فياليل، مكامن الوصل والفصل بني الرتاث والتاريخ يف الفكر العريب املعارص، ملتقى- 63

 م.2019مارس  17/18العاصمة، بتاريخ وسؤاالت التجديد)، مكتبة احلامة، اجلزائر 
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السيايس   حميطه  مع  حتى  وال  بيئته،  مع  وال  تارخيه،  مع  وال  أيديولوجيته،  مع  تتناسب 

واالجتامعي واألنثروبولوجي، فكان استخدام املنهج التكاميل يف هذا البحث وهذا الطرح  

 ك القضايا وميادين البحث.  رضورة البد منه الشتبا 

. سعيت يف  64دمج مباحث الفكر اإلسالمي بمباحث الفقه اإلسالمي ومباحث الرشيعة - 3

هذا املقال ملعاجلة إشكالية التعاملِ مع اآلخر الغري مسلم مجلة. املوضوع يعالج وفق مباحث  

ال   الفقه  االجتامعية،  األخالقية،  االقتصادية،  للتعامالت  الرشعي  سياسية).  (التجويز 

وقضايا الفقه هاته حتاول الرد عىل هرطقات الفتاو وحتريم التعامل مع اآلخر، وذلك غري  

منطقي؛ فاملجتمعُ العريب واإلسالمي جمتمعٌ يعيش أضعف مراحله احلضارية، يعيش يقتات  

العامل   ومصادقات  ونظريات  بضائع  حيتوي  الثالث  فالعامل  الغربية؛  احلضارة  مادياتِ  عىل 

- . ومن غري املنطقي عقليًا دعوات املقاطعة االقتصادية التي تأججت يف فرتة الكوفيدالغريب

يترضر  19 ولن  الرضورية؛  واحلاجيات  والغذاء  الدواء  انقطاع  عليها  يرتتب  املقاطعة  ؛ 

الغرب أو الصني بقدر ما يترضر املستهلك العريب املسلم. والعامل الثالث لألسف ليس له  

الدولي املحافل  يف  الغربيةُ  حق  اهليمنة  تزال  فال  الغرب،  موافقات  دون  الداخلية  وحتى  ة 

لتحريم   أو يضعُ قواعد فقهية ورشعية  يُفتي  العريب واإلسالمي. ومن  الوطن  متجذرة يف 

وقطع العالقة مع الغرب، فهو حيكي يف يشء خيايل ما ينبغي أن يكون ال ما هو كائن وواقع  

جويز الفقهي للتعامل مع غري املسلم وبني مقاطعته  فعال. هنا أفصل فيصل العالقة بني الت

جيهلها   التي  العالقة  هاته  أجتاوز  أن  فرأيت  واملرشكني)،  الرشك  من  الرباء  (عقيدة  وفق 

 
مريم فياليل، الضوابط الرشعية للتعامل مع اآلخر بني الفقه والفكر اإلسالمي،  استكتاب مجاعي  - 64

(احلوار مع اآلخر بني الثوابت املرجعية والتنوع الثقايف)، مركز البحث يف العلوم اإلسالمية واحلضارة،  

 م. 2019األغواط، عدد سبتمرب 
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سون يف أصول الدين، فاألولون جييزون العالقة عىل   سون يف الفقه فقط ويغفلها املتمرِّ املتمرِّ

ع العالقة  نطاق  يضيقون  واملتأخرون  هنا  اإلطالق،  العالقة.  الواقع شائك  جيعل  وجه  ىل 

أجتاوز اإلشكال بدمج الفقه بالعقيدة ألتعامل مع اآلخر معامالت دنيوية دون التحلُّل من  

 عقيديت املقررة يف القرآن الكريم. 

 استخدام اِّـناهج الغربية ب األخذ بها وردها ورفضها   :الفرع الرابع 

   :جية البحثية والتعليمية ومها موقفان علينا إدراكهام يف املنه 

وحكمة   - أوال  بعقالنية  الغربية  املناهج  باألخذ  استخدام  بأس  ال  بأنه   ير التيارُ  هذا   ،

ر    "د.بخوش"باملناهج الغربية يف الدراسات الدينية اإلسالمية، ويرضب لنا هنا  مثال  باملفكِّ

الفاروقي"اإلسالمي   راجي  بني  "إسامعيل  مجع  الذي  واإلسالمية)،  ،  (الغربية  الثقافتني 

وكان سفري الدراسات اإلسالمية والدينية وال خيتلف اثنان حول شخصه واعتدال فكره؛  

 الفيلولوجي املنهج  من  يف االستفادة الكبري ودوره  جهوده  عن  أبانت الفاروقي  وأبحاث

 65مظاهنا.  من احلقيقة األديان، وتتبع علم دراسة يف وتوظيفه  والظاهرايت

الفكر  ث  من  منطلقة  ذاتية  مناهج  البتكار  والدعوة  الغربية  املناهج  استخدام  رفض  انيا، 

اثنان؛ ألن املغالطات واهلرطقات الدينية    اإلسالمي،  هذا االجتاه أو املوقف ال خيتلف فيه 

احلادثة حول اإلسالم وداخله كان سببها املناهج الغربية وإزالة القدسية عن النص الديني،  

رأ الدخالء عىل انتقاد القرآن الكريم والسنة النبوية، وإهانتهام بدعو العرصانية  وبالتايل جت

 والتطور، وهذا ما يرفضه أي مسلم غيورٍ عىل دينه. 

 
 . 286د القادر بخوش، املرجع نفسه، ص عب - 65
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 منهج البحث العلمي اإلسالمي   :اِّـبحث الثالث 

 بحثُ كرونولوجِي حول منهج البحث َّـ الدراسات اإلسالمية   :اِّـطلب األول

 مصادر وسمات منهج البحث َّـ الحضارة اإلسالمية   :الفرع األول

الثقافة اإلسالمية ومع    وليد  بل هو  الغربية  الثقافة  وليد  ليس  البحث  علمُ مناهجِ 

سالمية، وازدهر  وجود أسبقية للحضارات اإلنسانية، لكنه كعلم تبلور يف إطار الثقافة اإل

يف حضن احلضارة اإلسالمية، كام متيَّز بأنه ذو مرجعية دينية وسامتٍ ميَّزته عن بقية الثقافات  

   :واحلضارات، أذكر منها  

الكريم، - 1 لكل    القرآن  املالئمة  املوضوعات  د  وحدَّ البرشية،  املعرفة  مناهجِ  عن  ث  حتدَّ

عن الظواهر احلسية، وإىل إعامل الفكر    منهج، ودفَع الناس إىل دراسة الكون، وإىل البحث 

. والقرآنُ الكريم حتدث عىل املنهج العلمي الدقيق، وابتعد عن النظريات اجلدلية،  66والعقل 

 والفرضية، والظنية التي ختتلف فيها العقول وتتعارض فيها األفهام. 

 :ويقوم املنهج القرآين عىل دعامتني 

جتارب  -أ من  باالستفادة  املعارصين،  األمر  من  االستفادة  وكذا  السابقة،  األمم  من  الغري 

 وهي الطريقة السامعية النقلية. 

 
 24، ص." رؤية إسالمية"البحث العلمي ومناهجه النظرية سعد الدين السيد صالح،  - 66
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العقل)،    - ب (استعامل  العقلية  الطريقة  وهي  احلقيقة  طلب  يف  والتجربة  العقل  استعاملُ 

، واملقصود  67(إن يف ذلك لذكر ملن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد)   :لقوله تعاىل

 . "لالعق "بالقلب 

من   (االستفادة  الدعامتني  هلاتني  الدقيقة  العلميةَ  الضوابطَ  وضع  الكريمُ  والقرآنُ 

 :جتارب األمم، استخدام العقل) وفق املحطات التالية

يليه، وهكذا تصل التجارب واملعارف إىل األجيال  -1 كل جيل يقوم بتعليم اجليل الذي 

ا خاصاًّ ألحد،  (عدم كتامن العلم    :املتعاقبة باالعتبارات التالية واملعرفة، املعرفة ليست ملكً

أو جليل معني، أو ألمة معينة. أن األمانة العلمية جيب أن تكون يف املقام األول يف اعتبار كل  

باحث، فاملعارف واملعلومات تنقل بدقة ال لُبس فيها، وال حتريف، وال زيادة، وال نقصان  

    68وا احلق وأنتم تعلمون). (وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتم  :لقوله تعاىل

سل معلمني  -2 أن العلم مشاع للجميع جلميع البرش، جاء خلدمة البرشية، وقد بعث اهللا الرُّ

لة والقدوة احلسنة، لقوله تعاىل   69(قل ما أسألكم عليه من أجر).   :ومرشدين بالكتب املنزَّ

املعلِّمني واملتعلِّمني، خاصة اجلدال  البعدُ عن هدر الوقت يف املناقشاتِ اجلدليَّة من جهة  -3

  :يف القول أو الكتابة يف البحوث فيام ال يفيد، أو فيام يؤدي إىل الفرقة والضياع، لقوله تعاىل 

 70(وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق). 

 
 . 37سورة ق، آية - 67
 . 42سورة البقرة، اآلية  - 68
 . 86سورة ص، اآلية  - 69
 . 3سورة احلج، اآلية  - 70
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تعاىل-4 لقوله  الدليل،  عىل  القائم  للحقِّ  قرطاس    :االستجابة  يف  كتابا  عليك  نزلنا  (ولو 

   71دهيم لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر مبني). فلمسوه بأي

(فبرش عباد    :، لقوله تعاىل72اإلقبال عىل النافع املفيدِ وترك الضارِّ الذي ال طائل وراءه-5

أولوا   هم  وأولئك  اهللا  هداهم  الذين  أولئك  أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  الذين 

 74تبد لكم تسؤكم).   (ال تسألوا عن أشياء إن :وقوله تعاىل 73األلباب). 

 75حثت عىل العلم ودفعت الناس لتحصيله.   السنة النبوية املطهرة، - 2

واإلسالمُ كفلَها، وقد متتع العرب بحرية رأي مل تشهدها   حرية الرأي والبحث العلمي، - 3

بقية األديان، بحيث مل خيشوا السلطان وال احلكام، بل كتبوا مباحثهم حتت رعايةِ وتقديرِ  

 :. وحرية الرأي يالزمها دعامتني 76ام الذين اختاروهم وبايعوهم هؤالء احلك

فيكتب    -أ  ، الدخيلة  أو  املوروثةِ  والعاداتِ  واألوهامِ  التقاليدِ  من  العقول  حتريرُ  األوىل: 

يقول   ذلك،  إىل  يشري  أن  عليه  املسألة  يعرف  مل  إذا  حتى  وصدقٍ  وطالقةٍ  بحرية  البحث 

أن ق  :"النووي" العامل ال أدري ال يضع منزلته، بل هو دليل عىل  (إن معتقد املحققني  ول 

 عِظم حملِّه وتقواه وكاملِ معرفته). 

 
   7سورة األنعام، اآلية . - 71
حممد راكان الدغيمي، أساليب البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية، مكتبة الرسالة،   - 72

 .37-35م، ص1997، سنة 2األردن، ط-عامن
 . 18-17سورة الزمر، اآلية  - 73
 .101سورة املائدة، اآلية  - 74
 . 24، ص" رؤية إسالمية"نظرية البحث العلمي ومناهجه السعد الدين السيد صالح،  - 75
 . 25، ص" رؤية إسالمية"البحث العلمي ومناهجه النظرية سعد الدين السيد صالح،  - 76



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

352 

 

التأكد ملعرفة صدقه موضع الشك ثم  -ب الثانية: وضعُ كل بحث، أو موضوعٍ حيتاج إىل 

قال عنه  اهللا  ريض  جابر  عن  واالختبار،  التجربة  عليه    :موضع  اهللا  صىل  اهللا  رسول  (قال 

ند كل عامل إال عامل يدعوكم من مخس إىل: من الشك إىل اليقني، ومن  وسلم: وال جتلسوا ع

إىل   العداوة  ومن  التواضع،  إىل  الكرب  ومن  الزهد،  إىل  الرغبة  ومن  اإلخالص،  إىل  الرياء 

  77النصيحة). 

(يكفيني قوت    :كان احلسن بن اهليثم يقول استعالءُ العلامء املسلمني عن الرتف واملال،  - 4

 يوم). 

ويتمُّ ذلك بحثُ  االستعدادُ الذهنيُّ و الصربُ واجللد عىل العمل واملناخ العلمي املناسب،  - 5

اإلسالم عىل استخدامِ وتوظيفِ مصادر املعرفة للوصول للمنهج العلمي اإلسالمي، ومن  

 :ذلك

والعلومِ -أ املاديةِ  العلميةِ  التجارب  والعقل معاً يف  فاحلواسُّ    استعامل احلواس  اإلنسانية؛ 

(واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون    :والعقل يتمم كل منهام اآلخر، لقوله تعاىل

 78شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون). 

ها احلكمة وهي  -ب العقل، وسامَّ املواهب اخلفيَّة غري احلواس و  اعرتف اإلسالم بوجود 

ويُ  امللهمة،  الفالسفة  البصرية  عليها  العقل  "احلدس"طلق  يدركه  ماال  تدرك  وهي   ،

(يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا وما    :واحلواس، بقوله تعاىل

 
 . 39-38حممد راكان الدغيمي، أساليب البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية، ص  - 77
 . 78سورة النمل، اآلية  - 78
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. والناس متفاوتون  80(ويعلمهم الكتاب واحلكمة)   :. وقال تعاىل79يذكر إال أولوا األلباب) 

و  يعرف احلق سبحانه  وبالعقل  العقل،  ي  يف  السالم، وسمِّ وبه تصدقُ رسله عليهم  تعاىل 

 81اإلنسان عاقالً ألنه يعقل ما وراء املحسوسات ويتصورها. 

تعلُّم العِلم للعمل والنظر إليه كهدفٍ وغاية يف حد ذاته دون قصد إىل أي هدف آخر من  - 6

ن للعمل ال  (العلامء يتعلَّمون القرآ  :يف هذا الشأن "الغزايل"يقول جاه أو سلطان أو رياسة،  

ويقول   احلارث"للرياسة).  بن  السامء    :"برش  يف  ممقوت  فإنه  بالعلم  الرياسة  طلب  (من 

 82واألرض). 

 الفرع الثاني مبادرات علماِء اِّـسلم للتقعيد والتطبيق َّـ علم مناهج البحث  

عَ علامء املسلمني منطقهم اخلاص، أو منهج البحث املالئم حلضارهتم اجلديدة،   وضَ

امل التطبيق،  وهو  مرحلة  إىل  والتقعيد  التنظري  مرحلة  وانتقلوا من  الواقعي،  التجريبي  نهج 

والكيمياء،   والطبيعة،  الطب،  علوم  يف  املبتكرات  من  للعديد  ووصلوا  التجارب  وا  رَ فأجْ

 والفلك، والصيدلة. 
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 :وأذكر بعض املبادرات واالنجازات 

أول من وضع لبنةً يف بناءِ علمِ مناهج البحث    فيلسوف العرب األول،  هو  الكندي،

يف العاملَ اإلسالمي حيث أشار إىل أنَّ لكل علمٍ موضوعاً خاصا به، ومنهج بحثٍ يالئم هذا  

 املوضوع، ونبَّه عىل عدم اخللط بني مناهج البحث يف العلوم حتى ال يقع يف اخلطأ. 

كتابه (إحصاء    الفارايب،  للعلوم من خالل  ه  فيهوضع تصنيفَ يقول  الذي    :العلوم) 

ف جلَّ ما يشتمل عليها كل واحد منها،   ، ونعرِّ (قصدنا أن نخص العلوم املشهورة علامً علامً

 .83  وأجزاء مما له  منها أجزاء، وجل ما يف كل واحد من أجزائه)

هو أول من ابتكرَ خيوط اجلراحة من أمعاء، وأول من استخدم املراهم يف    الرازي، 

األمراض،   وأولُّ من رشح مرض اجلدري وميَّزه عن احلصبة، وله يف ذلك كتاب  عالج 

الذي يقع يف عرش جملدات، وقد ترجم إىل الالتينية. وقد أصبح املنهج املعتمد    "احلاوي"

 للتدريس يف جامعاتِ أوروبا حتى القرن السابع عرش. 

ا من األمراض وأساليب    ابن سينا،  ا، واكتشف كثريً بارعً العالج،  الذي كان طبيبًا 

القيِّم   كتابه  ن ذلك يف  سُ يف جامعاتِ  "القانون"ودوَّ يُدرَّ الالتينية، وظلَّ  إىل  جم  تُرْ ، وقد 

 أوروبا لفرتة طويلة. 

 مكتشف الدورة الدموية.   ابن النفيس، 

 يف جمال الرياضة.   اخلوارزمي، 

 84يف الكيمياء وعلم الضوء.  احلسن بن اهليثم وجابر بن حيان، 

 
 . 26، ص" رؤية إسالمية"البحث العلمي ومناهجه النظرية سعد الدين السيد صالح،  - 83
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 التعددية اِّـنهجية َّـ مجال العلوم اإلسالمية   :الفرع الثالث 

ه اخلاص به    :وضع علامء اإلسالم لكلِّ علمٍ منهجُ

وضعوا منهج البحثِ يف علم احلديث، وهو منهجٌ علميٌّ غاية يف الدقة    علامء احلديث، - أ 

وضعفها،   قوهتا  حسب  عىل  ومراتب  درجات  إىل  األحاديث  موا  قسَّ حيث  والعبقرية 

مصدر   نقد  يف  العلميَّ  املنهج  واعتمدوا  الرواة،  ودرجات  روايته،  من  صفات  دوا  وحدَّ

 عدل. الرواية، واعتمدوا منهج الشكِّ يف التجريح وال

ا يقوم عىل أدلة وبراهني نابعة من القرآن الكريم   علامء الكالم، - ب  ا خاصًّ  . 85وضعوا منهجً

سار الباحثون من الفقهاء باختصار املطوالَّت بمتونٍ احتاجت فيام بعد إىل رشح    الفقهاء، - ج 

  لتوضيح املعاين وإزالة اإلهبام والغموض يف العبارات، فقام مؤلِّفوها أو غريهم برشحها، 

حاشية   مثل  الرشوح.  بجانب  احلوايش  ظهرت  ثم  املتون،  بجانب  الرشوح  فظهرت 

للخطيب   املنهاج  رشح  يف  املحتاج  مغني  ورشحه  واملنهاج  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي 

أحكام   بتنظيم  هلا،  ينتمون  التي  املذاهب  أحكام  تنظيم  عىل  الفقهاء  وعمل  الرشبيني. 

مط وتقييد  ْملِها،  جمُ وإيضاح  مع  املذهب،  اخلالفية  املسائل  وذكر  باألدلة،  ودعمها  لقها، 

املذهب. فهاته   املذاهب األخر، وحترير أوجه اخلالف معها، وذكر األدلة لرتجيح رأي 

مناهج   وضع  تتطلَّب  اإلسالميُّ  والفقهُ  الدقيق.  العلمي  والبحث  للفقه  خدمة  األعامل 

        86ليها ال يتعداها. وقواعد لالستنباط يلتزم هبا الفقيه يف اجتهاده، ويسري ع
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ا يقوم عىل االستقراء الواقعي واإلحصاء    علامء االجتامع، - ج  ا خاصًّ وضعوا لعلمهم منهجً

لألمم ولظروف هنضتها واندثارها، وظهر منهم علامء ينتقلون يف البلدان منفذين قول اهللا  

تعاىل (قل سريوا يف األرض فانظروا)، يزورون بلداناً وشعوباً جيمعون عاداهتا وتقاليدها،  

وابن فضالن الذي أوفده اخلليفة املعتصم إىل روسيا فكتب    ومنهم البريوين، واملسعودي، 

ثم ظهر  "البلغار"كتابا عن   وتقاليدهم؛  أحواهلم وعقائدهم  الذي    "ابن خلدون"، وذكر 

خالف طريقة   عىل  الواقعي  التجريبي  املنهج  وهو  االجتامع،  علم  يف  البحث  منهج  وضع 

ا عن  فالسفة اليونان الذين كانت أبحاثهم االجتامعية تدور   حول املدينة الفاضلة املثالية بعيدً

 الواقع، واعتامدا عىل التأمل والتصور العقيل البعيد عن االستقراء العلمي التجريبي. 

التأليف    األدباء، - د  ا يف  البحث األديب اخلاص هبم، فاجلاحظ وضع منهجً وضعوا مناهج 

رقيق حواش اللسان،    (بأن يكون   :األديب، حيث ينصح من ينشد املنهج السليم يف الكتابة

د سهم الصواب إىل غرض املعنى، وال يكلِّم العامة بكالم   عذب ينابيع البيان، إذا حاور سدَّ

اجلهود   بذل  إىل  دائام  الباحثني  يدفع  اجلاحظ  وكان  العامة).  بكالم  اخلاصة  وال  اخلاصة، 

ر شيئا،  (إذا سمعت الرجل يقول ما ترك األول لآلخ   :واالبتكار والتجديد حتى كان يقول

ا وبحثًا،   كتابً ثالثامئة وستني  يقرب من  ما  ألف اجلاحظ  يفلح. وقد  أن  يريد  ما  أنه  فاعلم 

ومنها كتاب احليوان الذي اعتمد فيه عىل املنهج احليس واالستقرائي الواقعي والذي حدد  

يرصد   لكي  للحيوانات  اخلمر  يسقي  كان  فقد  احليوانات،  وخصائص  صفات  عليه  بناء 

وجير املحامة،  النتائج،  واحلجارة  اجلمر،  يبتلع  كيف  ليعرف  النعام  ذكر  عىل  جتارب  ي 

ويدفع   بل  والنبات،  واحليوان  اإلنسان  يف  بالتجارب  يقوم  كان  كام  والزجاج،  واحلديد، 

 الناس أن جيربوا بأنفسهم. 
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د اهلدف منها،    علامء املسلمني، - ه  التأليف، وعمل البحوث، وحدَّ منهم من وضع أصول 

(إن التأليف عىل سبعة أقسام ال يؤلِّف   :سا للباحثني، وحلاجي خليفة مقولةلكي تكون نربا

عاملٌ عاقلٌ إال فيها، وهي إما يشء مل يسبق إليه فيخرتعه، أو يشء ناقص يتممه، أو يشء مغلق 

يرشحه، أو يشء طويل خيترصه دون أن خيل بمعانيه، أو يشء متفرق جيمعه، أو يشء خمتلط  

يه مصنف فيصلحه). وقد اشرتط يف التأليف إمتام الغرض الذي وضع  يرتبه، أو يشء أخطأ ف

الكتاب ألجله من غري زيادة وال نقص، وهجر اللفظ الغريب وأنواع املجاز، باإلضافة إىل  

، كشف   "حاجي خليفة"حسن الرتتيب ووجازة اللفظ، ووضوح الداللة، كام يعدُّ (كتاب  

مفاتيح  "، ابن النديم)؛ (كتاب  "لفهرستا"الظنون عن أسامي الكتب والفنون)؛ (كتاب  

 ، اخلوارزمي).   "العلوم

دوا    التعاون بني العلامء التجريبني وعلامء أصول الفقه، - و  فوضعوا املنهج التجريبي وحدَّ

، البن سينا) فعل فيه كل  "القانون يف الطب"كل خطواته ومراحله ورشوطه، مثل (كتاب  

               87خطوات املنهج التجريبي. 

 مصادر الدراسات اإلسالمية والعقيدة  :اِّـطلب الثاني 

 مصادر الدراسات اإلسالمية   :الفرع األول

إذا أردت اخلوضَ يف مصادر الدراسات اإلسالمية فسيحتاج ذلك مني مثل عمري  

أمني  "أو أكثر لكتابة موضوعٍ شامل هبذا القدر، ولذلك أردت االستفادة من خربة الدكتور  
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وقد خلَّص لنا بشكل فريد هاته املصادر يف حوايل ثالث صفحات، ثم   "ةحممد سالم املناسب

فيقول كتابه،  بقية  يف  بالبيان  تفسري    :استعرضها  مصادر  اإلسالمية،  الدراسات  (مصادر 

عند   التفسري  مصادر  بالرأي،  التفسري  مصادر  باملأثور،  التفسري  مصادر  الكريم،  القرآن 

، مصادر التفسري عند اإلباضية، مصادر التفسري عند  املعتزلة، مصادر التفسري عند الزيدية

أصول   مصادر  األحكام)،  (آيات  الكريم  الكتاب  فقه  مصادر  عرشية،  اإلثنا  اإلمامية 

التفسري، مصادر علم القراءات، مصادر طبقات القراء، مصادر تراجم املفرسين، مصادر  

ضوان اهللا تعاىل عليهم،  السنة النبوية، مصادر احلديث الرشيف، مصادر تراجم الصحابة ر

مصادر تراجم الرواة وكناهم وألقاهبم، مصادر مشكل احلديث، مصادر غريب احلديث،  

مصادر املوضوعات وكشف الوضاعني، مصادر أصول احلديث، مصادر العقيدة والفلسفة  

السلف، مصادر عقيدة اخللف، مصادر عقيدة اإلعتزال، مصادر   واملنطق، مصادر عقيدة 

م الكالم، مصادر املنطق، مصادر الفرق اإلسالمية، مصادر تراجم املتكلمني،  الفلسفة وعل

الثامنية املذاهب  عىل  وعلومه  اإلسالمي  الفقه  /    :مصادر  املالكي  احلنفي/  (املذهب 

اإلسالمي   الفقه  اإلبايض)، مصادر  الظاهري/   / الزيدي  الشيعي/   / احلنبيل  الشافعي/ 

ضاء واإلفتاء، السياسة الرشعية ومسؤوليات الدولة  املقارن، مصادر الفقه املتخصصة، الق 

يف   مصادر  العام،  الدويل  القانون  احلسبة،  يف  مصادر  اإلسالم،  يف  املايل  النظام  اإلسالمية، 

متنوعة  فقهية  عند    :موضوعات  الفقه  أصول  يف  مصادر  املولود)،  أحكام  (الضامنات، 

معاجم   اإلسالمي،  الفقه  تاريخ  مصادر  املقارن،  الفقه  أصول  يف  مصادر  األحناف، 

املصطلحات يف الفقه اإلسالمي، معاجم يف املصطلحات الفقهية والعلوم األخر، مصادر  

عند الفقهية  ا   :القواعد  احلنابلة/   / املالكية  القواعد  (الشافعية/  مصادر  ألحناف)، 

(مصادر أسباب اختالف الفقهاء، مصادر تراجم الفقهاء احلنفية، مصادر تراجم    :األصولية 
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الفقهاء املالكية، مصادر تراجم الفقهاء الشافعية، مصادر تراجم الفقهاء احلنابلة، مصادر  

الل   :غة العربيةتراجم الفقهاء اإلباضية، مصادر تراجم الفقهاء الشيعة)، مصادر دراسات 

(النحو والرصف، أصول النحو، فقه اللغة، علم العروض، طبقات اللغويني والنحويني،  

النقد والبالغة، الدراسات األدبية، مصادر يف األشعار، تراجم الشعراء واألدباء)، مصادر  

اإلسالمي التاريخ  مصادر  وأعالمهم،  األندلس  أدباء  تراجم  األندليس،  األديب    :الرتاث 

ي والسري والطبقات، التاريخ العام، فتوح البلدان، األمصار اإلسالمية، تاريخ مكة،  (املغاز

تاريخ املدينة املنورة، تاريخ الشام، تاريخ بغداد، تاريخ مرص، تاريخ اليمن، تاريخ املغرب  

العامة)، مصادر أجنبية للكتاب، مصادر   الرتاجم  الرحالة اجلغرافيني،  العريب واألندلس، 

  88ب. عربية للكتا 

 مصادر العقيدة   :الفرع الثاني

، وقد ساعد د.أمني عىل تبويب عددٍ كبريٍ من املكتبات وما حتويه من   هناك عددٌ كبريٌ

ىص من   ب العديد من املصادر وذكر عددا ال حيُ كتب، وأوجز علينا التوسع يف البحث فبوَّ

 :ي باملصادر التاليةأمهات الكتب، فذكر يف جمال العقيدة، العديد من املصادر لكنني أكتف 

السلف،    - أ  (النقضُ مصادر عقيدة  النعامن)،  أيب حنيفة  املرييس،    (الفقه األكرب،  عىل برش 

عثامن بن سعيد الدارمي)، (التوحيد واثبات صفات الرب عزوجل، حممد بن إسحاق ابن  

  خزيمة)، (العقيدة الطحاوية، أيب جعفر أمحد الطحاوي)، (األسامء والصفات، احلافظ أيب 
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بكر عيل البيهقي)، (املعتمد يف أصول الدين، حممد بن احلسني البغدادي احلنبيل)، (منهاج  

السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية / بيان املوافقة رصيح املعقول لصحيح املنقول/  

توحيد  النزول/  حديث  رشح   /الكرب احلموية  والوسيلة/  التوسل  يف  جليلة  قاعدة 

توحيد   األسامء  الربوبية/  توحيد  االعتقاد/  مفصل  السلف/  اعتقاد  جممل  األلوهية/ 

كتاب   األوسط/  اإليامن  كتاب    / الكبري  اإليامن  كتاب   / العرشية  الرسالة  والصفات/ 

ابن تيمية احلراين)، (العلو للعيل الغفار يف    - القدر، أيب العباس تقي الدين بن عبد احلليم

حممد  الدين  شمس  وسقيمها،  األخبار  الدمشقي   صحيح  عثامن  بن  أمحد  الذهبي)،  -بن 

الكافية الشافية يف االنتصار  "(شفاء الغليل يف صحيح األخبار وسقيمها/ القصيدة النونية  

الناجية اليهود  "للفرقة  من   احليار هداية  األفراح/  بالد  إىل  األرواح  حادي  كتاب   /

الس دار  مفتاح  واملعطلة/  اجلهمية  عىل  املرسلة  الصواعق   /والية  والنصار ومنثور  عادة 

بكر   أيب  بن  اهللا حممد  الدين أيب عبد  قيم اجلوزية)، (لوامع    –العِلم واإلرادة، شمس  ابن 

السفاريني   أمحد  بن  حممد  املرضية،  ة  رَّ الدُ لرشح  األثرية  األرسار  وسواطع  البهية  األنوار 

   89ميمي). األثري احلنبيل)، (كتاب التوحيد، حممد بن عبد الوهاب بن سليامن بن عيل الت

اخللف، - ب  عقيدة  الزيغ    مصادر  أهل  عىل  الرد  يف  عْ  اللُّمَ الديانة/  أصول  عن  (اإلبانة 

والبدع/ رسالة استحسان اخلوض يف علم الكالم، أيب احلسن عيل بن إسامعيل األشعري)،  

التمهيد/   (كتاب  السمرقندي)،  املاتريدي  حممود  بن  حممد  منصور  أيب  التوحيد،  (كتاب 

القايض أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين    اإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به،

ولُ الدين، أيب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي)، (الشامل   البرصي)، (أصُ

 
أمني حممد سالم املناسية، قواعد البحث العلمي ومناهجه ومصادر الدراسات اإلسالمية، ص   - 89

125-127. 



 

361 

 

يف أصول الدين/ اإلرشاد إىل قواطع األدِلة يف أصول االعتقاد، عبد امللك بن عبد اهللا بن 

عىل   به  االعتقاد/املضنون  (االقتصاد يف  اجلويني)،  بني  يوسف  التفرقة  فيصل  أهله/  غري 

اإلسالم والزندقة/ قانون التأويل/ فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية، أيب حامد حممد  

بن حممد الغزايل)، (العقائد النسفية، أيب حفص عمر بن حممد النسفي)، (هناية اإلقدام يف  

د امللَّة، القايض أيب  علم الكالم، حممد بن عبد الكريم الشهرستاين)، (مناهج األدلة يف عقائ

الوليد حممد بن أمحد ابن حممد رشيد)، (املعامل يف أصول الدين/ هناية العقول يف الكالم يف  

دراية األصول، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسن الرازي)، (أبكار األفكار/ غاية املرام  

ية/  يف علم الكالم، أيب احلسن عيل بن أيب عيل بن حممد الثعلبي اآلمدي)، ( دِ العقائد العضُ

يَّة يف   املُنجِ كتاب املواقف، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي)، (املسايرة يف العقائد 

        90ابن اهلامم احلنفي).  - اآلخرة، كامل الدين حممد بن عبد الواحد

 خاتمة: 

الدراسات   يف  املعتمد  املنهج  وسلبياتِ  إلشكالياتِ  تطرقت  الدراسة  هاته  يف 

وذكرت  اإلسال التكاميلَّ  املنهج  ذكرتُ  أيضا  والعقائد،  األديان  دراسات  بينها  ومن  مية 

ما بني   الباحثني  فيها مجيع  يقع  أن  السهل  نقطة من  احلقيقية ذكرت  اإلنسانية، ويف  النزعة 

د يف عرض دياناتٍ وعقائد متنوعة، وما بني التخيل عن الذاتية األيديولوجية، فسعيتُ   التجرُّ

 
أمني حممد سالم املناسية، قواعد البحث العلمي ومناهجه ومصادر الدراسات اإلسالمية، ص   - 90

127-129. 
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اإلش أهم  البحث  لذكر  تعيق  التي  العراقيل  هاته  من  للخروج  املفاتيح  وبعض  كاليات 

 العلمي اإلسالمي عن اللحاق بركب البحث عامليا. ومن بني املحطات التي تطرقت إليها  

األول  • املبحث  كان    يف  مثلوالذي  املفاهيم،  بعض  فيه  فت  عرَّ مفاهيميًّا    :مدخالً 

العقي اإلسالمية/األديان/  الدراسات  التكاميل/    / دة(املنهج،  املنهج  التكامل/ 

فت أهم املناهج التي تشكل القاعدة املنهجية يف البحث   دمج املناهج). كذلك عرَّ

اإلسالمية   الدراسات  جيعل  واعتامدها  احلداثيني؛  عامدة  وهي  املعارص  العلمي 

للتحريف،   تعرضت  والتي  والوضعية  األنثروبولوجية  الدراسات  مع  بموضع 

ضُ للتفكيك والرتكيب وأنه يتطور  فيعامل النص الديني   د ويتعرَّ نتُقُ كنص أديب يُ

ِقُّ ملن حيمل هاته املناهج بابتكار نصوصٍ وخلطِها وتركيبها   مع التاريخ، وبالتايل: حيَ

املنهج  (املنهج التفكيكي/ الرتكيبي/  :مع النصوص األصلية. وهاته املناهج هي 

 رمنيوطيقي/ املنهج النفيس). السيميولوجي/ الفيلولوجي / التارخيي/ املنهج اهل 

مناهج البحث والتأليف والتدريس     فقد جعلته لبحث إشكاليةِ أما املبحث الثاين  •

، فاستعرضت ما حيتاج إلعادة التدوير، ولإلبقاء  يف اجلامعات العربية اإلسالمية

 عىل ماال جيب املساس به، وبذلك حرصت املسألة يف تيارين: 

التيَّارُ املحافظ يف استخدام املنهج الغريب يف الدراسات اإلسالمية، يف هذا    :األول •

يف   وكتابات  العلمي،  للمنهج  الغريب  املنظور  من  ل(كتابات  تطرقت  التيَّار 

ات غري الرشعية، كتاباتٍ يف التخصصات الرشعية)، موقف هذا التيار   صَّ التخصُ

ة البحث العلمية اإلسالمية؛  رفض استخدام منهج البحث العلمي الغريب يف بيئ 
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نظرهتم   وختتلف  وثقافيا،  بيئيا  وخيتلفان  أيديولوجية،  خلفية  لدهيام  كالمها  ألن 

 للحياة والكون والوجود. 

وهو التيَّار املنفتحُ عىل املنهج الغريب يف دراسات األديان، اعتمدتُ هنا    :أما الثاين •

أستاذي   موقف  عىل  أوىل  عنده  "بخوش"بدرجة  درست  له    والذي  وحرضت 

مؤمترات حول األديان والعقائد يف جامعة األمري عبد القادر ومركز مالك حداد،  

وهو اآلن حمارض بجامعة قطر؛ هناك نقاط كثرية أوافقه عليه، وهناك نقاط أحتفظ  

ق إليه امَّ تطرَّ املنهجية الدفاعية وتعطيلها للدرس الديني العقدي عن  (  :حوهلا؛ فمِ

العلم ر  التطوُّ هو  مواكبة  اإلنسانية  النزعة  غيابُ  الدينية،   الدراسات  جمال  يف  ي 

عاملُ ركودِ مناهج التدريسِ والبحثِ يف الدراسات اإلسالمية املعارصة، و دعوة  

الذي   العجز   لتجاوز   الدراسات اإلسالمية والدينية  ِّ يف  التكاميلِ املنهج  النتهاج 

بني  الغربية  املناهج  استخدام  و  الدراسات،  هاته  وردها  تشهده  هبا  األخذ   

ورفضها)؛ هاته النقطة األخرية هي التي كنت أحتفظ فيها؛ ألن اعتامد املنهج الغريبِّ  

حيمد   ال  ما  ومنه  أي حلظة حيدث متاس  ففي  النار،   واألخر بنزين  بيدك  وكأنه 

 عقباه، فليس اجلميع قادرون مثل الفاروقي عىل إجادة استخدامه وتوظيفه.  

ب • الدراسة  ي اإلسالمي، طرحت  ختمتُ هاته  العلمِ البحث  ق ملحطة منهج  التطرُّ

التالية املسائل  الدراسات    :فيها  يف  البحث  منهج  حولَ  كرونُولُوجي  (بحث 

متُ   اإلسالمية، و مصادرِ وسامتِ منهج البحث يف احلضارة اإلسالمية، أيضا قدَّ

أي  البحث،  مناهج  علم  يف  والتطبيق  للتقعيدِ  املسلمني  علامء  مبادرات    ضا بعض 

دت بعض املصادر يف الدراسات   التعددية املنهجيَّة يف جمال العلوم اإلسالمية. وعدَّ

ُ عىل الباحث   اإلسالمية بام يف ذلك مصادر العقيدة. ويف الواقع، هذا البحث خيترصِ
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عرشات بل مئات الساعات يف البحث يف الدوريات  واملكاتب. مل أذكر كل املصادر  

دُّ بوْ  عَ لةً للباحثني يف الدراسات اإلسالمية وخاصة يف العقيدة  لكن انتقيت ما يُ صَ

ع، فالكتاب الذي اعتمدته هو من بني أبرز كتب البحث يف   وملن يرغبُ يف التوسُّ

 الدراسات اإلسالمية ومناهج البحث فيها). 
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 األستاذ املساعد الدكتور خريئيل حسيني بن مجيل 

 ماليزيا ، اجلامعة اإلسالمية العاملية

 اِّـلخص:  

مع كثرة األبحاث التي هتتم بتحديد األولويات يف البحث العلمي املعارص، جاء هذا البحث  

للمسامهة يف اإلجابة عن سؤال املقومات. واهلدف هو املحاولة للنظر يف اخلصائص التي  

ها لتكتمل املامرسات العلمية التي تعالج األولويات املحددة. وحياول الباحث    ينبغي قُ حتقُّ

وتوظيف   األربعة  العلمي  البحث  قوائم  يف  النظر  خالل  من  اخلصائص  هذه  يتناول  أن 

خطاب األولوية فيها، وهي: النظريات املنهجية وأمراضها، موارد البحث العلمي وعللها،  

ومغال العلمية  عن  املناقشات  املناقشات  وتقترص  وعيوهبا.  العلمي  البحث  وصورة  طاهتا، 

  هذه املقومات عىل األبحاث العلمية يف جماالت معارف الوحي والرتاث اإلسالمي. 
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 اِّـقدمة 

الدراسات   نتْ  تَلوّ وقد  العلمي،  البحث  يف  أساسيان  عنرصان  واملوضوع  اهلدف  إن 

إجرا والغايات من  تناول مباحث األهداف  يُربز  والبحوث يف  العلمية. ومما  الدراسات  ء 

م يف مباحث تتعلق بطريقة   اهتاممَ العلامء والباحثني وعنايتَهم بأهداف البحث العلمي كتاباهتُ

وعلميتها   الدراسة  جدية  عن  املعرب  املناسب  املوضوع  وحتديد  البحث،  موضوع  اختيار 

لة موضوع البحث  ومراعاهتا ملستويات البحث األكاديمي. وعىل الرغم من ذلك، فإن مسأ

وهدفه ال تزال تُشغل حيزاً كبرياً من اهتاممات الباحثني املعارصين. ويرجع سبب ذلك إىل  

صعوبة الوقوف عىل موضوعات جديدة فيها إظهار جلانب اإلبداع واالبتكار، وانتقاداتٍ  

ارصة.  موجهة إىل كثري من األبحاث يف كوهنا ال تُلبّي احتياجات العرص ومتطلبات احلياة املع

بشأن   املهتمني  أنظار  جتذب  وبدأت  العلمي،  البحث  أولويات  فكرة  انطلقت  هنا،  ومن 

 البحث العلمي، وال سيام أساتذة اجلامعات واملرشفني عىل أبحاث املؤسسات العلمية. 

ير الباحث أن فلسفة األولوية مل حتظ بدراسة كافية ومقنعة. ومع ذلك، ليست   

رفه العقل البرشي؛ فإهنا تبدو بدهيةً عقليةً يامرسها كل شخص  األولوية شيئاً جديداً ال يع 

ذو عقل سليم وإن تفاوت اهتامم الناس هبا، وأنه قد خيطئ يعضهم يف توظيفها. فمن حيث  

، وتعود إىل أصل صحيح   َ يلِ وَ لفعل  اللغوي، فكلمة األولوية هي مصدر صناعي  املفهوم 
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صطلح حديث يُعرب أصلُها عن معاين  ). وهي م ٢٠٠٢يدل عىل معنى القرب (ابن فارس،  

، ابن منظور،  ٢٠٠٩األفضل واألسبق واألجدر واألحر واألحق (الراغب األصفهاين،  

تفضيل   عىل  ع  مِ جتُ السليمة  العقول  أن  ثْبِت  تُ السيكولوجية  النفسية  والدراسة  د.ت.). 

اخل  يف  عايشها  أو  العقل  صاحب  عاينها  أن  سبق  التي  املنفعة  سيام  ال  السابقة  املنفعة،  ربة 

(Brain Prioritizes High-Reward Memories — Psychology, n.d.; Gruber et al., 2016) .

وعىل كل حال، لقد اشتهر هذا املصطلح يف ساحة الفكر اإلسالمي حينام تراكمت النقاشات  

ا الباحثون يف معارف ا لوحي والرتاث  حول موضوع فقه األولويات. ومن ثم، اعتنى به أيضً

يتعلق   فيام  أجريت  التي  الدراسات  تلك  هنا  الوحي  معارف  بأبحاث  ونعني  اإلسالمي. 

بالقرآن الكريم والسنة النبوية وما ينبني عليهام من العلوم واملعارف. وهو مصطلح تقرتحه  

الفقه  يف  أو  السنة،  أو  القرآن  يف  دراسات  عن  للتعبري  بامليزيا  العاملية  اإلسالمية    اجلامعة 

وأصوله، أو يف أصول الدين ومقارنة األديان، أو يف التصور اإلسالمي وعلوم الدعوة، أو  

 يف اللغة العربية وآداهبا، وما إىل ذلك. 

ال شك أن اعتبار األولويات ذو أمهية بالغة وآثار ظاهرة يف حتقيق أهداف البحث   

ال معارف  يف جمال  فيه، ال سيام  املتميز  املوضوع  واختيار  بيان  العلمي  يف  أَلَّف  وحي. وقد 

نُقلت حمارضته   األولويات يف هذا املجال كثريون منهم الدكتور الشاهد البوشيخي الذي 
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، واألستاذ الدكتور الرشيف حاتم  "أولويات البحث العلمي يف الدراسات القرآنية"بعنوان  

الذي كتب مقالةً بعنوان   النبوي وعلومه "العوين  البحث يف احلديث  ظهور  . و"أولويات 

مصطلح فقه األولويات وما يرتبط هبا من فقه املوازنات وفقه املآالت وغريه أمر ال خيفى  

أو اإلغفال   أمر ال يمكن طرحه  أن نسبية األولوية  بالثقافة اإلسالمية. وبام  املهتمني   لد

ا عىل اجلوانب املسامهة جلودة األبحاث التي تعالج هذه    عنه، نر أنه ال بد من الرتكيز أيضً

العلمي   البحث  مقومات  تبسيط  إىل  املقال  هذا  يسعى  األساس،  هذا  وعىل  األولويات. 

 ) التالية:  العناوين  فيها، وهي ستعرض من خالل  األولوية  )  ١األربعة وتوظيف خطاب 

)  ٣) موارد البحث العلمي وعللها، ( ٢النظريات املنهجية يف البحث العلمي وأمراضها، (

ومغالطاهت العلمية  و( املناقشات  ذلك  ٤ا،  بعد  وتذكر  وعيوهبا.  العلمي  البحث  صورة   (

 بعض النتائج والتوصيات. 

 اِّـبحث األول: النظريات اِّـنهجية وأمراضها 

مات البحث العلمي ترتبط بموضوع النظرية (  ) واإلطار النظري  theoryأُوىل مقوِّ

)theoretical framework  للبحث الفلسفية  بالرؤية  البعض  عنه  يُعرب  ما  أو   (

)philosophical worldview  اإلنجليزي املصطلح  البعضُ  يستخدم  وقد   .(research 

paradigm  .ن أحدَ جانبَيْ املنهجية يف البحث، وهو جانب املنهج العلمي . وهذه كلها تُكوِّ
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وطريقة   والتصميامت،  الفلسفية،  الرؤية  أسس:  ثالثة  عىل  عموماً  ينبني  العلمي  فالبحث 

وم مقام ما  العمل.   فاألساسان األوالن يُمثالن جانب املنهج العلمي، واألساس الثالث يقُ

البحث   منهج  اجلانبني عندما نطلق مصطلح  استحضار  بد من  العميل. وال  املنهج  نسميه 

العلمي. وعليه، فإن البحث الذي سعى إىل معاجلة موضوع ذي أولوية مهمة ال بد من أن  

العلمي، حتى ال يبني عمله عىل أساس منهار. وقد لوحظ    يدقق الباحث فيه جانب املنهج

يف كثري من األبحاث اخللط بني النظرية واإلطار النظري خاصة، وكذلك بينهام وبني اإلطار  

) (conceptual frameworkاملفاهيمي  املنهجي  اإلطار  أو   (methodological 

framework  بيان األمراض التي تصيب  ). فيحسن بنا إذاً، أن نعرف هبذه املصطلحات قبل

 كثرياً من األبحاث يف هذه احليثيات. 

(املفاهيم)    الذهنية  الرتكيبات  من  جمموعة  عن  عبارة  وهي  بالنظرية  أوال  ونبدأ 

من   وذلك  معينة،  عن ظاهرة  منظمة  رؤية  تُولد  التي  املرتابطة  والتعريفات واالفرتاضات 

وهيدف إىل رشح الظاهرة والتنبؤ هبا    ، )variablesخالل حتديد العالقات بني املتغريات (

(Kerlinger & Lee, 2000) .  ،ونعني باملتغري كل يشء يقبل القياس الكمي أو الكيفي

جيُ  والتأثر.  التأثري  أبرزها  أوالً:  وهلا سامت  النظرية:  أمور يف مفهوم  ثالثة  التعريف  يلِّ هذا 

النظرية هي جمموعة من االفرتاضات التي تتكون من تركيبات حمددة ومرتابطة. ثانياً: حتدد  
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النظرية العالقات املتبادلة بني جمموعة من املتغريات (الرتكيبات)، وبذلك تقدم رؤية منظمة  

ثالثاً: النظرية ترشح الظواهر؛ وذلك عن طريق تعيني أي  عن الظاهرة التي متثلها املتغريات.  

وبالتايل   ارتباطها،  وكيفية   أخر بمتغريات  ارتباط  هلا  التي  املتغريات  من  أو جمموعة  فرد 

 متكن الباحث من التنبؤ بمتغريات أخر مبنياً عىل أوصاف وسلوك تلك املتغريات. 

يَدوأما   أو  يُنمي  الذي  النظري فهو اهليكل  املاإلطار  النظرية  م  العلمي  عَ البحث  عتمدة يف 

(Swanson, 2013).    ليس البحث  أو مقرتح  البحث  املثبَت يف خطة  النظري  فاإلطار 

ا ألفكار الباحث حول بحثه، وإنام هو عبارة عن توليفه آلراء العلامء ونظرياهتم يف   ملخصً

جمال البحث، من حيث صلتها بموضوع البحث كام يراها الباحث، وكيفية االستئناس هبذه  

 لباحث. النظريات لتفسري البيانات التي سيجمعها ا

عن   اإلسالمية  الدراسات  يف  املعتمدة  البحث  مناهج  يف  واملراجع  الكتب  تتحدث  ومل 

أبحاث   تعالج  التي  األجنبية  املراجع  وأما  غالباً.  النظري  اإلطار  أو  النظرية  موضوع 

املوحدة   النظرية  توجد  ال  أنه  عىل  تتفق  وتكاد  وتلونت  تعددت  فقد  الدينية  الدراسات 

ع ك  مَ ل ما له صلة بدراسة الدين والتدين. وبام أن الكثري منها ينظر إىل الدين  العظمى التي جتَ

بأنه ظاهرة إنسانية ال تستلزم الصلة باإلله أو القدسية، فقد بحثوا يف مسائل الدين والتدين  

متبنِّني النظريات التي قدمها عظامء الفالسفة واملفكرون والتجريبيون. وقد ألف وليام ديل  
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، وأرجعا أسس تلك النظريات إىل  "نظريات للدراسات الدينية"باً بعنوان  وتيمويت بيل كتا 

سيجموند فرويد، وكارل مارس، وفريدريك نيتشه، وفردناند دي سوسري. ثم ذكرا مخسةً  

وعرشين شخصاً، كل منهم له نظرية ذات أثر عريض يف األبحاث الدينية واملجتمع العلمي  

. وهذا مثال للمرجع الذي حاول مجع النظريات املتوقع   (Deal & Beal, 2004)املعارص

 اعتامدها يف الدراسات الدينية. 

تعريفه عىل أنه نتيجة هنائية للجمع بني عدد من املفاهيم ذات    وأما اإلطار املفاهيمي فيمكن

أو بعبارة بسيطة، ملشكلة    -الصلة برشح حالة أو التنبؤ بظاهرة معينة، أو إعطاء فهم أدق له  

فكام أن اإلطار النظري مستمد من نظرية أو نظريات معينة،  .  (Imenda, 2014)البحث  

اإلطار النظري يشتمل عىل  مي مستمد من مفاهيم حمددة. يف حني أن  فكذلك اإلطار املفاهي

الباحث   تفكري  نتاج  من  يتولد  املفاهيمي  فاإلطار  آخرين،  ملفكرين  النظرية  أطروحات 

وحماولته لوضع املفاهيم. وبالتايل فإن اإلطار املفاهيمي هو املصطلح الشامل املتعلق بجميع  

ال عقل  تشغل  التي  واألفكار  له  املفاهيم  وخيطط  البحثي،  مرشوعه  يف  يفكر  وهو  باحث 

 وينفذه وخيتمه. 

ثم ختتلف هذه األطر عن اإلطار املنهجي من حيث كون األخري يتعلق باجلانب الثاين من  

منهج البحث وهو اجلانب العميل. وإن مل يكن هناك تعريف متفق بني الباحثني ملا يسمى  
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املصطلح أنه يقصد املنهج العميل يف البحث  باإلطار املنهجي، قد يستأنس من استخدام هذا  

وبياناته من مجع،   البحث  متغريات  مع  الترصف  يف  الباحث  يستعملها  التي  الطريقة  وهو 

ا  (McMeekin et al., 2020)وحتقيق، وحتليل، واستنتاج، وغري ذلك   . وير البعض أيضً

املنهجي يستفيد يف معظم األحوال من أساليب البحث املتنوعة من االثنوجرافية   أن اإلطار

واملابعدحداثية   والنسوية  والتفسريية  الرمزي  التفاعل  ومنهجية  والظاهراتية 

(Liamputtong, 2019) . 

فهذا بيان خمترص عن معنى النظرية واملفهوم واملنهج العميل واألطر التي أنشئت   

ق. بقيت اإلشارة إىل مصطلح ذي معنى شبيه وهو الفرضية. وفرضية  من كل واحدة مما سب

، ويضعها مؤقتاً   البحث أو فرضياته عبارة عن حلول مبدئية يصيغها الباحث صياغةً خربيةً

مشكلة   حلل  ختميناً  تعكس  وهي  املشكلة،  تفسري  عىل  قدرهتا  ومعرفة  اختبارها  أجل  من 

وقع وجود العالقة بني املتغريات، أو فرضيةً  البحث. وهي إما أن تكون فرضيةً مبارشةً تت 

صفريةً تنفي وجودها. ويزعم بعض الباحثني أن الفرضيات تدخل ضمن عنارص اإلطار  

 املنهجي أو املفاهيمي، بينام ير اآلخرون أهنا جزءٌ من اإلطار النظري. 

من    بحث  أي  مسرية  تعرقل  قد  التي  املنهجية  األمراض  بعض  اآلن  وسنذكر 

ا ونُرجع  األبحاث  معاجلتها.  تتم  مل  إذا  العلمي  البحث  يف  األولويات  حتقيق  منها  ملرجو 
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أسباب إصابة البحث هبذه األمراض إىل ثالثة، وهي: عدم العلم هبا، أو وجود العلم مع  

اللبس، أو تلبية األغراض الشخصية التي تؤدي إىل إمهاهلا. وبعبارة أخر، األسباب التي  

ض هي اجلهل أو الغفلة أو اهلو. ويمكن االستئناس بالبيتني  فتحت األبواب هلذه األمرا

 ) الستحضارها:1986اآلتيني البن اجلوزي ( 

 واهلو رائد الزلل     قائد الغفلة األمل 

 ونجا كل من عقل     قتل اجلهل أهله 

العقل    بني  الفصام  إقرار  يف  الوقوعُ  املنهجية،  األمراض  هذه  عىل  األمثلة  ومن 

والعلم،   الدين  أو  واجلسد،  الروح  أو  والتجديد،  التقليد  أو  واليقني،  القطع  أو  والنقل، 

العقالنية   أو  واملوضوعية،  الذاتية  جدليات  عن  الغفلة  وكذلك  احلاالت.  من  وغريها 

ية، أو الفقه والتأويل. وهناك أمراض أخر ال يتسع املقام  والتجريبية، أو الكمية والكيف

اجلمع   بطرق  اجلهل  أوالً:  هي:  األمراض  هذه  وقوع  إىل  تؤدي  التي  واحلاالت  لذكرها. 

احلديثة   الوسائل  عن  الغفلة  أو  املتعلقة،  أو  السابقة  والنظريات  للدراسات  واإلحاطة 

ت والنظريات واختيارها وعدم املوضوعية  املوصلة إليها، أو اتباع اهلو يف مطالعة الدراسا 

فيها. ثانياً: اجلهل عن أمهية التساؤالت املزعجة واخلالف العايل يف جمال البحث، أو الغفلة  
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عن استحضارها أو فهمها، أو اتباع هو الراحة فراراً من العبء الثقيل نتيجة االهتامم هبا.  

قائع والدرجات، أو الغفلة عن بعضها، أو  ثالثاً: اجلهل بثقافة االختالفات يف الفروق والو

 اتباع اهلو يف التعصب لرأي معني وعدم االعتبار لثقافة التعددية املعتربة. 

وقصار القول، إن األمراض املنهجية كثرية، ويمكن اختصار األسباب املؤدية   

 إليها يف اجلهل والغفلة واهلو يف مراحل متعددة من مراحل البحث العلمي. 

 الثاني: موارد البحث العلمي وعللها   اِّـبحث 

ونقصد بعلل املوارد األخطاء التي يقع فيها الباحث عند التعامل مع املصادر التي استفاد  

منها   املنقولة  واملراجع  املصادر  إىل  املوارد  نُقسم  أن  ويمكن  بحثه.  يف  اعتمدها  أو  منها، 

أجري   التي  وعيناته  البحث  وجمتمع  بالبحث،  متعلقة  فاألول  معلومات  عليها.  البحث 

  يزاوله البحث الكيفي غالباً، والثاين يأيت كثرياً يف البحث الكمي. 

الصحيحة   املظان  معرفة  عدم  منها   ، ألسبابٍ العلمية  األبحاث  يف  العلل  هذه  وترسبت 

ا. وهذا ناتج عن  للوصول إىل املصادر واملراجع. ثم ال جييد الباحث حسن االختيار هلا أيضً

الرت يف  والرسائل  ضعفٍ  الكتب  من  املصادر  أصناف  بني  التفريق  وعدم  والتقسيم  تيب 

واملجالت وفلسفة كل من هذه األصناف؛ فإن ضمور األولوية يف اختيار املصادر واملراجع  
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الطلبة   تفريق  عدم  كثرياً  لوحظ  وقد  البحث.  يف  املنشودة  األولوية  حتقيق  عدم  إىل  يؤدي 

ملخاطبة املؤلفة  الكتب  بني  متطلبات    الباحثني  حسب  املصنفة  العلمية  والكتب  العوام، 

بثقافة   الوعي  مع  عملت  التي  الكتابات  إىل  االنتباه  عدم  وكذلك  املعارصة.  األكاديمية 

أو   املنهج  بعلم  فالوعي  هلا.  ينتبه  ال  التي  واملؤلفات  املنهج،  علم  أو  امليتودولوجيا 

 بأبستمولوجيا يعطي ميزات معينة لبعض املصادر. 

خر التي تتعلق باملوارد هي ضعفُ الفهم للنصوص. ومن أماراهتا عدم القدرة  والعلة األ

العبارات   مقاصد  بني  التمييز  عىل  القدرة  وعدم  العبارات،  يف  املهمة  الكلامت  تعيني  عىل 

العبارات   ربط  عىل  القدرة  وعدم  والتفصيل،  والتعليل  والتدليل  التأصيل  من  ودرجاهتا 

يط هبا. وآفات الفهم كثريةٌ زيادةً عىل تفاوت درجات الناس  باخللفيات واملالبسات التي حت 

يف الفهم. والتفاوت حقيقة قررها القرآن حيث خص النبي سليامن عليه السالم بالفهم مع  

تعاىل:   قال  واحلكمة.  بالعلم  السالم  عليه  داود  النبي  وعىل  عليه  نَ  ﴿الثناء  لَيمَٰ سُ ا  منَٰهَ هَّ فَ فَ

كام  ينَا حُ اتَ الًّ ءَ كُ لاموَ عِ  .  ]٧٩:  األنبياء[ ﴾ وَ

ومن آفات الفهم عدم التفريق بني العبارة التي قصد منها التأسيس، والعبارة التي أريد هبا  

الرشح. يأيت بعض الطلبة فينسبون تعريفاً معيناً أو قوالً معيناً إىل مؤلف وهو ال يريد بعبارته  

التعريف نصاً ومضموناً،    وضع التعريف أو تأسيس املوقف. ثم يرشع الباحث يف مناقشة 
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ويردُّ عىل عبارة املؤلف، مع أهنا مل تكن توضع لتلك الغاية. وقد يكون هذا بسبب مذهب  

املؤلف الذي خالفه الباحث، فينسب الباحث أقواالً إليه إلزاماً له بالظن. ويزيد الطني بلةً  

 يف كتبه األخر. إذا مل يقرأ الباحث كتاب املؤلف كامالً، أو غفل عن آرائه املختلفة 

) إىل أزمة الفهم، ويلخص األمور التي تنشأ  ٢٠١٦/ ١٤٣٨هذا وقد أشار سلامن العودة ( 

منها مشكالت الفهم يف أربعة، وهي: اخللط بني احلادثة املفردة واحلكم العام، واخللط بني  

علم   أن   نر ونحن  والتحيز.  االستيعاب،  عىل  القدرة  وعدم  املحددة واالنطباع،  الفكرة 

صول الفقه يقدر عىل أن يزود الباحثني باملهارات املختلفة املساعدة عىل الفهم، منها التفريق  أ

بني العام واخلاص، واملطلق واملقيد، واملجمل واملفصل، وغريها. فينبغي لألساتذة والطلبة  

أن يستفيدوا منه لضبط املنهجية يف البحث العلمي. وكذلك ينبغي النظر يف أنواع العالقات  

نحو  ا النصوص  يف  اكتشافها  أو  مالحظتها  عىل  الباحث  ليتدرب  العقلية  واملبادئ  ملنطقية 

 عالقة السبب واملسبَّب، وعالقة األصل والفرع، وعالقة الكيل واجلزئي، وما إىل ذلك. 

أن   إما  العلمي  البحث  والنقل يف  النقل.  تَربز مع عملية  باملوارد علل  املتعلقة  العلل  ومن 

أ اآلخر  من  نقل  يكون  نحو  كثرية  أخطاء  تقع  األوىل  الصورة  ففي  نفسه.  الباحث  من  و 

عبارات طويلة مع كون الشاهد جزءً صغرياً منها، ونقل الشاهد الذي ال يشهد للمقصود،  

أي   دون  واقتباسات طويلة  مناسبة جديدة،  أو  معنى  أي  إضافة  دون  عديدة  أقوال  ونقل 
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فيض إىل اهتام الباحث بالرسقة العلمية أو  حاجة إليها. وبعض هذه األخطاء يف النقل قد ي

 االنتحال العلمي.  

وباملناسبة، فإن حقيقة االنتحال هي استخدام كلامت أو أفكار أو أعامل الغري، ونسبها لغري  

صاحبها األصيل، سواء تم ذلك بقصد أو بدون قصد، وسواء كانت تلك األعامل منشورة  

إل أو  مطبوعة  كانت  وسواء  منشورة،  غري  (يارس،  أو  صور  ٢٠٢٠كرتونية  ولالنتحال   .(

كثرية، منها: االنتحال العلمي الكامل، والتكرار، والنقل احلريف، وإعادة صياغة غري سليمة  

أو كتابة الرقع، وانتحال املصدر الثانوي، واستخدام مصدر غري صالح للبحث، والتعاون  

ا عندما  غري األخالقي أو التواطؤ يف النرش، والنسبة املضللة يف الن رش. ويقع االنتحال أيضً

 redundantينقل الباحث من نفسه، ويسمى االنتحال الذايت، أو أحياناً البيانات املتكررة (

data  وحيدث ذلك عندما استخدم الباحث أجزاء كبرية من بحثه السابق يف بحثه اجلديد .(

ا االستنساخ، وهو نرش الباحث ب حثه كامالً يف أكثر  دون اإلشارة إىل ذلك. ومن صوره أيضً

من جملة علمية، أو جتزئة الدراسة الواحدة إىل عدة منشورات، أو إعادة صياغة النص نفسه،  

 . (Roig, 2013)أو انتهاك حقوق التأليف والنرش 

وبعد العلل املتعلقة باالختيار والفهم والنقل، تأيت علة ضعف التحليل للنصوص   

هبا. لالستشهاد  وجمال   املنقولة  املنقول  النص  بني  الربط  عىل  القدرة  عدم  أعراضه  ومن 
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ملناقشة، وكذلك التغافل عن اآلراء املضادة أو املخالفة وأدلتها. ومن أسبابه عدم وضوح  ا

التخصص.   جمال  خارج  املتنوعة  املجاالت  عىل  االطالع  وقلة  للمسألة  الكلية  الصورة 

يف   باألولوية  االهتامم  من  املنشودة  الغاية  إىل  الوصول  عدم  إىل  التحليل  ضعف  ويؤدي 

إىل يؤدي  وكذلك  والرتتيب    البحث.  التقسيم  يف  التشتت  وظهور  التعبري  وضوح  عدم 

 لعنارص املسألة.  

 وهذه العلل ال شك أهنا ال تقيم بحثاً جيداً يف حتقيق األولوية.

 اِّـبحث الثالث: اِّـناقشات العلمية ومغالطاتها 

الدرج ملنح  العلمية  الرسالة  تسليم  بعد  أقيمت  التي  املناقشة  ليست  هنا  باملناقشة  ة  واملراد 

العلمية، وإنام املناقشة هي تلك التي أجريت داخل األبحاث العلمية، إما لالستنتاج الذي  

يُعتمد فيه التفكري التقاريب للوصول مع القراء إىل أحكام مسبقة، أو للتأمل الذي يُعتمد فيه  

قد  التفكري التباعدي للوصول إىل نتائج مفتوحة، أو لالستقصاء الذي يُعتمد فيه التفكري النا 

لضبط اجلزئيات، أو لالستكشاف الذي يُعتمد فيه التفكري اجلديل لكشف احلقائق (معهد  

وال  2013اإلمام،   منه،  أعم  املناقشة  كانت  وإن  اجلدال  منهج  املناقشة  ضمن  فيدخل   .(
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تستلزم أن يكون فيها جدال بني اجلهتني. ويالحظ أن املناقشة تتعلق بمسألة مهمة، وهي  

 األحكام املسبقة.  

وقد اختلف املفكرون والعلامء والفالسفة يف مسألة األحكام املسبقة بني معارض   

هلا ومؤيد العتامدها؛ فإن فالسفة التجربة أمثال فرنسيس بيكون وغاستون باشالر وغريمها  

يرون أن األحكام املسبقة تصورات عقلية وأفكار قبلية وخياالت غري مثبتة جتريبياً، وتستند  

ائدة والقناعات الشخصية. فري هؤالء دحض هذه األحكام، ويلخص  عىل األعراف الس

السوق،   وصنم  الكهف،  وصنم  القبيلة،  صنم  أصنام:  أربعة  يف  بيكون  فرنسيس  أصوهلا 

إال   منها  للتخلص  العلمية، وال سبيل  للمغالطات  مصادر  األصنام  فهذه  املرسح.  وصنم 

بينام التجريبيون.  رسمه  الذي  االستقراء  منهج  أمثال    بتطبيق  العقيل  االجتاه  فالسفة   ير

أوغست كونت وجون ستوارت مل وغريمها أن األحكام املسبقة بمثابة األوليات العقلية  

التي ال يمكن االستغناء عنها. فهي متثل سنداً وحافزاً للوصول إىل انطباق الفكر مع الواقع،  

حكام املسبقة املختلف فيها  ). عىل كل، فاأل٢٠١٧فينتج حينئذ نسقاً معرفياً صحيحاً (يزيد،  

هنا ليست الفرضية العلمية املقرتحة يف البحث العلمي؛ فإن فرضية البحث فكرة مسبقة كام  

. واالختالف املذكور هنا هيم بعض املبادئ العقلية   سبق بياهنا، وليست أحكاماً ثابتةً مسبقةً

 عنها أرسطوطاليس.  نحو مبدأ السببية، ومبدأ احلتمية، ومبدأ اطراد الظواهر كام حتدث
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وعىل هذا األساس، ال ينبغي للباحث أن يضع يف بداية املناقشات العلمية أحكاماً   

تدل عىل االعتقاد املسبق فيجعل املناقشة رسامً ال معنى له، أو جيعلها من الشكليات التي ال  

ا  ذلك  عن  للدفاع  العلمية  املغالطات  اعتامد  يف  حينئذ  املوقف. سيقع  بناء  العتقاد  تفيد يف 

املسبق. نعم، ختتلف األمور من مناقشة إىل مناقشة أخر. فبعض املناقشات يف الفروع ال  

أرضية   بدون  جيعله  إذ  النفي؛  ذلك  يرضه  بل  األصول،  يف  املسبق  االعتقاد  نفي  منه  يلزم 

 مستقرة. 

ويبتعد الباحث يف إجراء املناقشات عن املغالطات العلمية كام ذكر آنفاً. واملقصود   

املغالطات العلمية هي أنامط شائعة من احلجج الباطلة التي تتخذ مظهر احلجج الصحيحة،  ب

). وهي وإن كان  ٢٠٠٧والتي يمكن كشفها من خالل عملية تقييم االستدالل (مصطفى، 

هيتم هبا كثرياً أصحاب املنطق غري الصوري؛ فإهنا مهمة من باب معرفة الرش لتوقيه. وقد  

مبادئ التفكري السليم يغني عن دراسة االنحرافات االستداللية،    حيتج البعض بكون تعلم 

فيجاب عن ذلك بكون انتشار هذه املغالطات يف املناظرات واملباحثات العلمية وشيوعها  

ال يؤيد ذلك. عالوة عىل ذلك، فإن معرفة املغالطات هي من قبيل معرفة األضداد، وهي  

و احلق  معرفة  عىل  صاحبه  يُعِني  مستقل  بنفسه  علم  يُعرف  اليشء  فإن  الباطل؛  عن  متييزه 

من   عدد  املغالطات  يف  نف  صُ وقد  ضده.  بمعرفة  أوضح  املعرفة  وتكون  ومقوماته، 
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املصنفات، منها ما ألفه عادل مصطفى الذي مجع ثالثني شكالً من املغالطات املنطقية. هذا  

تامم يف االستفادة  ونر رضورة ضبط هذه احليثيات يف البحث العلمي وإيالء مزيد من االه

ا النظر   من آداب البحث واملناظرة لالرتقاء بمستو اجلودة يف البحث العلمي. وينبغي أيضً

 يف ضبط علم املغالطات وتقييمها وتأصيلها تأصيالً رشعياً. 

فمن أمثلة املغالطات مغالطة االحتكام إىل السلطة، أو ما يعرف بمنطق العصا أو   

بالالتينية   وأصله  التهديد.  إىل  أو  ad baculumاللجوء  املقولة  لفرض  املحاولةَ  وتعني   .

إلسكات الرأي استناداً إىل التهديد أو القوة. وربام يُمنع الباحث من إبداء رأي معني، ال  

دد الباحثُ القارئ بحدوث  سيام الذي خيالف   رأي اجلامعة أو السياسة املعينة. وكذلك قد هيُ

أمر مؤذٍ أو خطريٍ إذا مل يقبل رأيه يف البحث. ويمكن تلخيص هذه املغالطة يف هذه الصيغة:  

)١ ) ب،  حادثة  تعني  أ  مقولة  غياب   (٢) مرضة،  ب  حادثة  صحيحة  ٣)  أ  مقولة  إذاً   (

أشار إىل استغالل هذه املغالطة عند املرشكني يف مواجهة   وسديدة. فأما القرآن الكريم، فقد

لنوح:   قيل  فقد  األنبياء.  ملَّ دعوات  ئِن  نتَهِ   ۡ◌ ﴿لَ نُوحُ   تَ ونَنَّ   يَٰ تَكُ نَ   لَ ر ۡ◌ لٱ  مِ ﴾ ۡ◌ مَ نيَ ومِ   جُ

نإلبراهيم:    وقيل ].  ١١٦:  الشعراء[ اغِبٌ أَنتَ عَ َتِي  ۡ◌ ﴿أَرَ اهلِ ٓإِب   ءَ يمُ ۡ◌ يَٰ هِ   تَنتَهِ   ۡ◌ ملَّ   لَئِن  ۖ◌ رَٰ

َر َنَّكَ ۡ◌ ألَ ملَّ ٤٦م:  مري[   ﴾ ۖ◌ مجُ ئِن  ﴿لَ للوط:  وقيل  نتَهِ   ۡ◌ ].  لُوطُ   تَ ونَنَّ   يَٰ تَكُ نَ   لَ   مِ

﴾ۡ◌ مُخ ۡ◌ لٱ نيَ جِ هنا  ١٦٧:  الشعراء [  رَ ويربز  األنبياء،  به  هيدد  مما  واإلخراج  فالرجم   .[
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ا إىل   االحتكام إىل السلطة للدفاع عن موقفهم املعاند. هذا، وعلامء املسلمني قد جلأوا أيضً

السلطة ملنع انتشار األفكار الضالة كطلب املحدثني من السلطان حماربةَ الوضاعني الذين  

األحاديث   ملعرفة  العلمية  الضوابط  قدموا  فقد  ذلك،  ومع  الضعيفة.  األحاديث  نرشوا 

املوضوعة، ومل حيتجوا بالسلطة يف عملية نقد األسانيد واملتون. عىل كل، فعلم املغالطات  

 ه وحتليله وبيان الرشوط والضوابط الالزمة فيه. ينبغي التدقيق في

 اِّـبحث الرابع: صورة البحث العلمي وعيوبها 

قد يتساءل البعض: أيةُ صورةٍ تُعتَبَـر من مقومات البحث العلمي، وقد وضعه البعض بمثابة  

القرش وليس من لب الدراسة؟ وهو سؤال وجيه، ولكن هذا الرأي مل يُوافَق عليه حيث كان  

داف البحث التأثري ال جمرد اإلجراء والوقوع. فغالب الناس يتحركون ويترصفون  أحد أه

إثر تأثري عامل أو عوامل معينة، سواء كانت إجيابية أو سلبية. والدراسات يف أوساط وسائل  

التواصل االجتامعي تثبت أمهية عوامل التأثري يف بناء املوقف. فالغرض من اعتبار الصورة  

  البحث العلمي املرجو منه حتقيق األولوية. هو التحقق من تأثري

اختلف    وقد  البحث.  لصورة  اجلاملية  القيمة  حضور  يتطلب  املطلوب  والتأثري 

العلامء يف حقيقة اجلامل. فمنهم من يعتربه جتلياً للحقيقة كأفالطون وغريه. وير سقراط  
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ا   م العلامءُ اجلاملَ أيضً أن ما حيقق النفع والفائدة أو الغاية األخالقية العليا هو اجلميل. وقسَّ

طن كام فعله أبو حامد الغزايل وابن قيم اجلوزية. فلكل واحد رأيه يف تفسري  إىل ظاهر وبا 

). فهنا نعترب صورة البحث بمثابة  ٢٠١٥اجلامل، وبالتايل ما حيقق القيمة اجلاملية (بوخاري،  

اخلطاب املرئي الذي يمكن بواسطة قيمتها اجلاملية توصيل رسالة معينة. وإذا احتج البعض  

ينايف املوضوعية يف الدراسات العلمية، فيمكن حينئذ أن نقسم اجلامليات    بأن اعتبار اجلامل

من   هو  وما  احلاجيات،  من  هو  وما  الرضوريات،  من  هو  ما  إىل  العلمي  البحث  يف 

التعبريات   العرض ووضوح  األفكار يف  انتظام  مثالً  الرضوريات  باب  التحسينيات. فمن 

بطريقة مقروءة ومفهومة.   البحث  نتائج  معايري  وتقديم  موافقة  مثالً  احلاجيات  باب  ومن 

واالستشهادات   االقتباسات  أنظمة  من  املتعلقة  اللوائح  يف  العلمي  البحث  ومتطلبات 

وغريها. ومن باب التحسينيات التصميامت الفنية واختيار النوع املناسب من اخلطوط وهلم  

ا.   جرًّ

يته يف التأثري،  لنر بعض العيوب التي قد تفسد مجاليات البحث العلمي وصالح 

فمنها عدم انتظام األفكار يف العرض. وذلك ناشئ عن عدم القدرة عىل مالحظة التسلسل  

البحث.   ملحتويات  والرتتيب  والتقسيم  التصنيف  عىل  القدرة  عدم  أو  عرضها  يف  املنطقي 

وتربز نتيجته يف فقدان التوازن الكمي املناسب بني األبواب والفصول واملباحث واملطالب  
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فقرات. وقد يتعلق هبذا عيب آخر، وهو ضعف التسمية والعنونة هلذه املطالب واملباحث  وال

عىل   تدل  ال  وهي  العناوين،  يف  جيعلها  كلامت  الباحث  خيتار  فقد  واألبواب.  والفصول 

املطالب.   أو  املباحث  أو  الفصول  أو  األبواب  تلك  من  املقصود  تطابق  ال  أو  املضمون، 

ر إىل عدم االنسجام بني األبواب والفصول، أو بني الفصول  وكذلك قد يؤدي سوء االختيا 

واملباحث، وما إىل ذلك. وهذه األمور وإن كانت تتعلق بالشكليات لكنها تؤثر يف صالح  

 العرض، وقد يؤدي إمهاهلا إىل فشل البحث عن حتقيق األولوية املنشودة. 

والتعبريات،   األساليب  ضعف  البحث  بصورة  املتعلقة  العيوب  عدم    ومن  أو 

مناسبتها للمجال العلمي الذي يعمل فيه الباحث. ومن أسبابه عدم انتباه الباحث إىل الفرق  

بني األساليب العلمية األكاديمية واألساليب الوعظية أو الشعرية أو السوقية. وكذلك قلة  

هم  االطالع عىل املصنفات يف جمال التخصص ومتابعة أساليب علامء الفن يف التعبري. ومما يس

الفقرات   بني  التلفيق  من  الباحث  إليه  جلأ  ما  ببعض،  بعضها  العبارات  انسجام  عدم  يف 

املأخوذة من مصادر خمتلفة، فال ينتبه حينئذ إىل االختالفات يف الضامئر واألعداد والتأنيث  

والتذكري، فضالً من االختالفات يف مستو األداء اللغوي والبالغي. وقد يستورد الباحث  

 جنبية ال يتحقق من معانيها فيستخدمها يف غري موضعها.مصطلحات أ
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هذا، واإلفراط يف االهتامم بصورة البحث قد يؤدي إىل االعتناء بالشكليات عىل   

اللوائح،   يف  املطلوبة  الصفحات  أو  الكلامت  بعدد  الباحث  هيتم  فقد  املضمون.  حساب 

بالعكس فيخترص يف بحثه  فيسهب يف الكتابة ويمدد الكالم بام ال جدو فيه. وقد يكون  

يف   الباحث  تقصري  عن  ينبئ  وهذا  ومناقشاته.  وموضوعه  البحث  بغاية  خمالًّ  اختصاراً 

 التخطيط، أو يف تنفيذ اخلطة التي وضعت لضبط البحث.  

ن من مستو التعبري، ويمنح مزيداً من القوة والتأثري يف    سِّ وإذا أراد الباحث أن حيُ

تابات التي تتحدث عن عوامل التأثري يف املخاطبات. كتابات  عباراته، فله أن يستعني بالك

دافيد سرتاكر مثالً جتمع عدداً هائالً من نظريات علم النفس، وتُصنفها يف جمموعات مع 

فرضية   وهي:  سيكولوجية،  نظريات  عرش  لإلقناع  سرتاكر  اقرتح  العبارات.  يف  التيسري 

ومات، والتهيئة الذهنية، ونظرية اجلزاء  التضعيف، ونظرية التحول، ونظرية التالعب باملعل

املوقف،   لتغيري  يال  جامعة  ومنهج  املجتمع،  وتأثري  النوم،  وأثر  الندرة،  ومبدأ  باملثل، 

. نبني باختصار عدداً من هذه النظريات التي  (Straker, 2010)ودرجات املصطلحات املثرية  

 قد يستفيد منها الباحث يف كتابته: 

عف القوة يف املوقف   أوالً: فرضية التضعيف؛ فإهنا تقول بأن زيادة اليقني يف التعبري تزيد ضِ

 والعكس كذلك.  
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قبل األقلية غالباً حيول بعض من يف  ثانياً: نظر الذي أصدر من  الرأي  أن  التحول تفيد  ية 

 األكثرية إىل الركون إليه.  

ثالثاً: نظرية التالعب باملعلومات تشري إىل طريقة اإلقناع بمخالفة إحد مبادئ املخاطبة  

 األربعة: الكم، والكيف، والعالقة، والكيفية.  

ة تقول بأن الكلامت عىل درجات يف التأثري. فبعض الكلامت  رابعاً: نظرية املصطلحات املثري

 هلا آثار أقو من البعض اآلخر.  

ا من بعض الكتابات التي مجعت   هذه بعض اإلرشادات، وينبغي للباحث أن يستفيد أيضً

األساليب العلمية املستخدمة غالباً يف البحث العلمي كام يف بنك التعبريات األكاديمية التي  

 عة مانشسرت. عملته جام

ومما يلزم التنبيه يف هذا الصدد خلط كثري من الباحثني بني أنظمة التوثيق العلمي للمصادر  

واملراجع املستخدمة يف البحث. واشتهر من بني أنظمة التوثيق املتعددة نظامان، ومها دليل  

 ) شيكاغو  النفس  The Chicago Manual of Styleنمط  علم  جلمعية  النرش  ودليل   .(

(األم  The Publication Manual of the American Psychologicalريكية 

Association  فأما أسلوب مجعية علم النفس األمريكية فيكون عن طريق إثبات االسم .(
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هذا   من  والغرض  الفقرات.  داخل  القوسني  بني  املرجع  نرش  وتاريخ  للمؤلف  األخري 

يف بعض املؤسسات املراجع احلديثة    األسلوب إبراز مد حداثة املرجع املستخدم. وتعترب

 socialفقط دون املراجع القديمة. فهذا األسلوب ولد يف أكناف أبحاث العلوم االجتامعية (

sciences  .وأما أسلوب شيكاغو  )، وربام ال يتناسب مع أبحاث معارف الوحي كام سيأيت

أسفل الصفحات    فله طريقان؛ طريق يشبه األسلوب السابق، وطريق فيه استخدام اهلوامش 

فيذكر   املرجع  تكرر  وإذا  البحث.  آخر  يف  واملراجع  املصادر  وإثبات  بالتتابع  وترقيمها 

العلوم   يف  واسع  بشكل  األسلوب  هذا  يستخدم  الصفحة.  رقم  إىل  اإلشارة  مع  باختصار 

اإلنسانية وبصفة خاصة التاريخ، وتاريخ الفن، واألدب، والفنون. وكذلك يعتمد يف معظم  

يف التي  األبحاث  املشاكل  فمن  املجال.  هذا  يف  التوثيق  أحوال  ملناسبتها  الوحي  معارف   

يواجهها الباحثون يف استخدام أسلوب مجعية علم النفس األمريكية مشكلة ذكر سنة النرش  

لكتب املتقدمني التي حققت ونرشت مؤلفاهتم حديثاً. فإذا نرش كتاب فتح الباري للحافظ  

) مع أن احلافظ  ٢٠٠٥ن التوثيق مثل هذا (العسقالين،  م فسيكو٢٠٠٥ابن حجر يف سنة  

م فيكون أحدث  ٢٠١٩م. وقد تنرش الطبعة اجلديدة لصحيح البخاري يف  ١٤٤٩تويف يف  

من رشحه فتح الباري. ومل يتح هذا األسلوب أيضاً إضافة التعليقات كام اعتيد يف استخدام  

البتة بيان التخريج املفصل لل النبوي ومناقشة أحوال  اهلوامش. وكذلك ال يمكن  حديث 

 الرواة وعلل الروايات. 
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من   يلحقها  وما  واملراجع  املصادر  فهرسة  أو  بثبت  املتعلقة  األمور  عن  احلديث  بقي 

األنظمة   لبحثه. فبعض  الباحث  اختاره  الذي  العلمي  التوثيق  نظام  تتبع  الفهارس. وهذه 

اال ويؤخر  الشهرة،  اسم  أو  األب  اسم  فيقدم  املؤلف  اسم  للمؤلف.  يعكس  األول  سم 

وبعضها يعكسه وخيترص اسم املؤلف حيث يرمز باحلرف األول من االسم فقط. وبعضها 

يفرق بني املتقدمني واملعارصين من املؤلفني. فينبغي التنبه إىل الطريقة اخلاصة لكل من هذه 

اسم   تذكر  ولكنها  األنظمة،  هذه  تتبع  التي  األبحاث  بعض  إىل  ننبه  ومع ذلك،  األنظمة. 

املؤلف وتذكر نسبه إىل اجلد التاسع أحياناً. وهذا ال حاجة إليها يف قائمة املصادر واملراجع.  

وكذلك يالحظ يف بعض البحوث التكرار يف ذكر اسم املؤلف الذي اشتهر بنسبته إىل أبيه  

أو جده فيذكر الباحث يف نحو ابن حبان مثالً: ابن حبان، حممد بن حبان. وهو أيضا تكرار  

إذا أراد  يشوه ص إليها  الوصول  البحث. واملقصود من قائمة املصادر واملراجع تيسري  ورة 

القارئ التحقق أو االستزادة من املعلومات. ويف هذا العرص، تكتب هذه املراجع باألحرف  

تبني مد االستشهاد من   بيانات رقمية  النظام اآليل من حتويلها إىل  يتمكن  الالتينية لكي 

ا وتصنيف  معني  اآلونة  مرجع  يف  العريب  العامل  وقد رشع  التأثري.  معامل  من حيث  ملرجع 

العلمية   األبحاث  يف  األداء   بمستو يرتقي  حتى  العريب  التأثري  معامل  إنشاء  يف  األخرية 

 العربية. 
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ولعل هذه املالحظات تكفي لبيان أهم ما ينبغي أن يعتني به الباحث لتقديم الصورة املناسبة  

 ولوية املنشودة. لبحثه وضامن حتقيقه لأل

 الخاتمة 

وموارد   املنهجية،  النظريات  وهي:  العلمي،  البحث  يف  األربعة  املقومات  البحث  تناول 

األولوية يف   ثقافة  العلمي يف ضوء  البحث  العلمية، وصورة  واملناقشات  العلمي،  البحث 

ح البحث يف  البحث العلمي. وتَبنيَّ بعد الدراسة أن كالًّ من هذه املقومات له آثاره عىل نجا 

توظيف خطاب األولوية وحتقيق األولوية املأمولة. فالنظريات املنهجية هلا أمراضها التي إذا  

مل يعاجلها الباحث، سوف هتدم األسس التي بنى عليها بحثه العلمي. وكذلك ينبغي له أن  

  يعامل مع موارد البحث، سواء كانت من املصادر واملراجع، أو من جمتمع البحث وعيناته، 

معاملة صحيحة تبعد بحثه من العلل يف هذا اجلانب. وعندما جيري املناقشات العلمية، عىل  

ه العلمية.   الباحث أن يبتعد من الوقوع يف االعتامد عىل املغالطات املنطقية فيفسد ذلك حججَ

ا أن يعتني بصورة البحث، وجينبها العيوب التي تقع غالباً يف العرض أو التعبري   وعليه أيضً

التصميم. وقصار القول، يمكن إرجاع كل األخطاء والعيوب يف البحث العلمي إىل    أو

  .ثالثة أسباب رئيسة، وهي: فقدان املعرفة، ومتكن الغفلة، وسلطة اهلو 
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العلمية   األبحاث  املستخدمة يف  العلمية  املناهج  الصدد مجع  البحث يف هذا  هذا، ويقرتح 

املعارصة ودراسة تارخيها وفلسفتها ومد صالحيتها للتوظيف يف دراسة معارف الوحي  

األبواب   بعض  فتح  يف  أسهمت  قد  القصرية  الورقة  هذه  ولعل  اإلسالمي.  والرتاث 

الدراسة   غياب  عند  املجال  يف  املتخصصون  يواجهها  التي  املشاكل  بعض  إىل  واإلشارة 

املع العلمي  البحث  مناهج  يف  من  املتخصصة  هذا  يكون  وقد  املجال.  يف  وتطبيقاهتا  ارص 

الرضوريات التي جيب عىل املشتغلني يف املجال االعتناء به، فيدرج ضمن أولويات البحث  

العلمي املعارص. 
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 د/ ساره مطر ثابت العتيبي 

 اِّـقدمة 

ني، أما بعد، فقد أخرتت  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعامل   

يف   الغوص  يف  أوفق  ولعيل  احلديث،  علامء  عند  (املكمالت)  النصوص  حتقيق  أولويات 

 وأصل إىل النتيجة املرجوة من هذا البحث.  ه،بحور

 سبب اختيار املوضوع: إلثبات أولوية علامء املسلمني يف هذا العلم، وخاصة علامء احلديث. 

 مبحثني وخامتة وفهارس عىل النحو اآليت: وقمت بتقسيم البحث إىل   •

 املقدمة   •

 املبحث األول: املفهوم والنشأة. •

 املطلب األول: مفهوم مكمالت حتقيق النصوص.  •

 املطلب الثاين: ظهور مكمالت حتقيق النصوص املعارصة.  •

 املبحث الثاين: األدبيات يف حتقيق النصوص.  •
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التقليد   • يف  النصوص  مكمالت  أدبيات  األول:  وعنارصها  املطلب  االسترشاقي 

 وفق االعتبارات املختلفة. 

وفق   • وعنارصها  العريب  التقليد  يف  النصوص  مكمالت  أدبيات  الثاين:  املطلب 

 االعتبارات املختلفة. 

 اخلامتة   •

 فهرس املوضوعات   •

 فهرس املراجع واملصادر  •

 اِّـفهـــوم والنشــأة :  اِّـبحث األول 

 النصوص. اِّـطلب األول: مفهوم أولويات مكمالت تحقيق  

 أوال : لغة:  

:    ،  أوليات  انَ يفِ الطّور األول من أطوار النشوء، أي  ا كَ مَ ة وَ اءَ بدَ الْ مفردها  أول ، وهي  

ا   نْهَ تِي يتكون مِ ء  أي أَوله ومادته الَّ ْ الطّور األول من أطوار النشوء، وكذلك هو : مبدأ اليشَّ

م.  الَ ا كاحلروف مبدأ الْكَ نْهَ  ، كالنواة مبدأ النّخل أَو يرتكب مِ
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ا  ومبادئ الْعلم أَ  يْهَ لَ تِي يقوم عَ اعِده األساسية الَّ لق أَو الدستور أَو القانون قَوَ نّ أَو اخلْ فَ و الْ

ا.  نْهَ الَ خيرج عَ  91وَ

 ) ( لَ مَ :    كَ الُ قَ . يُ ءِ ْ َامِ اليشَّ ىلَ متَ لُّ عَ يحٌ يَدُ حِ لٌ صَ مُ أَصْ الالَّ ِيمُ وَ املْ افُ وَ لَ  الْكَ مُ كَ ءُ وَ ْ لَ اليشَّ مَ كَ

، أَيْ  لٌ امِ وَ كَ ا    فَهُ تُهُ أَنَ لْ مَ أَكْ . وَ امٌّ : 92تَ اىلَ الَ اهللاَُّ تَعَ مْ {. قَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ يَوْ  .   93}الْ

َّلَهُ   َّهُ ومجَ : أمتَ لَهُ لَهُ وكمَّ مَ تَكْ لَه واسْ مَ ، ...وأكْ : التَّاممُ   ". وأيضا : 94وقال الفريوز أبادي : الكاملُ

ل النقصَ "أكمله؛ أمتَّه    . فاملعنى اللغوي يدور حول معاين سد النقص، وتقويم اخللل.   95"كمَّ

 96"يقال أحققت األمر إحقاقا : إذا أحكمته وصححته ...  "وقال ابن منظور يف معنى حقق :  

وس نصا  “ فهو:    النص أما   رُ عَ يث أنصه نصا إِذا أظهرته. ونصصت الْ : النَّص نصصت احلَدِ

إِذا رفعته  .إِذا أظهرهتا  ري أنصه نصا  بَعِري يفِ السّ إِذا    .ونصصت الْ يث  الُوا: نصصت احلَدِ قَ وَ

 
 . 1/42 املعجم الوسيط:  : 91
 .5/139: معجم مقاييس اللغة  ، البن فارس: 92
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ء أظهرته فقد   .عزوته إِىلَ حمدثك بِهِ  ْ وس نصا إِذا أقعدهتا عىل املنصة. وكل يشَ رُ عَ ونصصت الْ

 97.   "نصصته.  

اهللا   ونص احلديث الرشيف ، أي إسناده مرفوعا إىل النبي صىل "وقال صاحب األمايل هو  :

الثقات   القراء  إىل  املسندة  بالروايات  نقله  أي  النجدي،  القرآن  ونص   ، وسلم  عليه 

 .98"األثبات

إخراج نص معني يف شكل أقرب ما يكون إىل الصورة التي    "هو :    اصطالحا : التحقيق

مصطلح  وهو  الكتاب  من  بقيت  التي  النسخ  كل  بني  املقارنة  عىل  اعتامدا  مؤلفه  تركها 

 .99"حديث

 100  "أن التحقيق هو : إثبات املسألة بدليلها   "ر اجلرجاين : وذك

 
 . 1/145مجهرة اللغة : : 97
 . 119م، ص: 1977، 1، العدد6فن حتقيق النصوص ، جملة ( املورد) ، جملد: أمايل مصطفى جواد يف  98
،  3: معجم مصطلحات املخطوط العريب ، أمحد بنبني , و مصطفى طويب ، اخلزانة احلسينية ، الرباط ، ط  99

 . 74، ص: 2005
 . 392، وكشاف اصطالحات الفنون ، ص:   48: التعريفات ، للجرجاين ،ص: 100
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ونخلص مما سبق إىل تعريف مكمالت النص هي: عنارص علمية تستهدف إضاءة النص  

حمل التحقيق (مشغلة التحقيق)، وسد النقص املحيط به، وتقويم ما يمكن أن يكون به من  

 خلل. أو هو: كل عمل علمي يكون بعد معاجلة النص. 

هو: علم  تأسييس ذو  قواعد وأصول يف    نيا اصطالحا:  أوليات مكمالت حتقيق النص ثا 

إخراج النص وخدمته، بكشف ما يعرتي النص من خلل أو عيب. وما يصنعه املحقق اخلبري  

 101من هوامش وفهارس من خالل خرباته وثقافته املكتسبة.  

انتباه القارئ لكل شاردة  وللوصول لنص واضح للقارئ، يبذل املحقق جهدا كبريا للفت  

وواردة وهذا يتطلب منه، عمال جبار من تبويب وتقسيم النص، ووضع عالمات الرتقيم،  

الطريق   ليسهل  (الكشافات)  أنواعها  الفهارس بشتى  املبهم، ووضع  والتخريج، وايضاح 

 للوصول للمعلومة، ويرتجم لصاحب النص ...الخ من مكمالت حتقيق النص الرتاثي. 

 ثاني: ظهور مكمالت تحقيق النصوص اِّـعاصرة. اِّـطلب ال 

إن الباحث اليوم يف جمال حتقيق النصوص، ينظر بعني الناقد املتفحص لتاريخ نشأة   

مكمالت حتقيق النصوص، فري فريقا يدعم أن هذا العلم موجود منذ بزوغ اإلسالم وأن  

 
 ، بترصف. 4ملخطوطات، عباس بن هاين اجلراخ، ص:: مناهج حتقيق ا 101
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صطلح للعامل الغريب  نشأته إسالمية بحتة، وفريق آخر يرجع نشأت هذا العلم واستقرار امل

 املسترشق. 

 ولكي نصل إىل احلقيقة، جيب أن نفصل يف املسألة باآليت:  

 جيب أن نعلم أن غاية التحقيق أمرين مها:  

 : معاجلة ماهية النص: 1

 : مكمالت املاهية. 2

ومعاجلة ماهية النص كام هو معلوم يشرتك فيها املحقق القديم غري املعارص واملحقق املعارص  

فيها  يف،   واآلليات  األهداف  كانت  وإن  للهدف،  للوصول  املستخدمة  واآلليات  اهلدف، 

 اختالف بعض اليشء. 

 مثال عىل اآلليات املستخدمة قدما للوصل للهدف: 

أ: معارضة النبي صىل اهللا عليه وسلم القرآن مع جربيل عليه السالم يف رمضان، واستمرت  

 سلم. هذه اآللية إىل وفاة النبي صىل اهللا عليه و
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قال:   هريرة،  أيب  ،    "عن  ةً رَّ مَ امٍ  عَ لَّ  كُ آنَ  رْ القُ لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  النَّبِيِّ صَ ىلَ  عَ ضُ  رِ يَعْ انَ  كَ

ضَ   رَ يْهِ  فَعَ لَ ِ  عَ تَنيْ رَّ امِ  يفِ  مَ ي  العَ بِضَ  الَّذِ ينَ  قُ ِ فَ عِرشْ تَكَ ا، فَاعْ ً رشْ امٍ عَ لَّ عَ تَكِفُ كُ عْ انَ يَ كَ ، وَ فِيهِ

ي قُبِضَ فِيهِ يفِ  امِ الَّذِ  .  102  " العَ

ومعارضة النبي صىل اهللا عليه وسلم جلربيل، وإن مل يتمحض فيها معنى    "وقال الغرياين:  

العرضة   أن  إىل  باإلضافة  التحقيق،  يف  به   حيتذ منهج  ولكنه  كله...،  بمفهومه  التحقيق 

 . 103"د نسخ املنسوخاألخرية كان عليها االعتامد، يف بيان ما استقر عليه الوحي بع

 ب: معارضة كتاب الوحي القرآن مع النبي صىل اهللا عليه وسلم: 

نْتُ    "قال القايض عياض:   الَ كُ ابِتٍ أَنَّهُ قَ دِ بْنِ ثَ يْ نْ زَ يَ عَ وِ تُبُ  رُ يَ  أَكْ حْ وَ نْدَ  الْ ولِ  عِ سُ اهللاَِّ رَ

يلِ   يُمْ وَ  هُ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ هُ  صَ امَ أَقَ طٌ  قْ فِيهِ سَ انَ  إِنْ كَ فَ هُ  ؤُ رَ أَقْ فَ أُهُ  رَ أَقْ الَ  تُ قَ غْ فَرَ ا  إِذَ فَ  َّ يلَ عَ

"104. 

 
، أورده البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي صىل   102

 .4998، حديث :  6/186اهللا عليه وسلم : 
 . 15: حتقيق نصوص الرتاث يف القديم واحلديث، الغرياين: ص:  103
 . 161ية وتقييد السامع، القايض عياض، الرضب الثامن اخلط : ص: : اإلملاع إىل معرفة أصول الروا 104



 

405 

 

جزء من آليات حتقيق ماهية النص، وهي من األمور املشرتكة بني حمققي    "املقابلة    "قلت: و 

 النصوص يف العرص احلديث وإن اختلفت طرق املقابلة، والتدقيق والتصحيح والتثبت. 

 مجع املصحف:   ج:

فالقرآن الكريم كان يف العهد النبوي جمموعا يف صدور الرجال، ومكتوبا عىل أدوات كتابة  

مل   الصحابة  بني  مفرقا  كان  ولكنه  واألكتاف،  والرقاع،  النخل،  وجريد  كاحلجارة،  بدائية 

 جيمع يف مصحف واحد.  

ظة يف صدور الرجال،  ولكن يف العهد النبوي كانت توجد نسختان: األوىل الصدرية املحفو

 والثانية كتابية عىل ما سبق ذكره من أدوات. 

ويف عهد أيب بكر الصديق عندما خيش عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه من ضياع أحد النسخ،  

أال وهي النسخة الصدرية، أشار بجمع القرآن يف نسخة واحدة، موافقا للنسخ الصدرية  

د تردد كبري أن هداه اهللا عز وجل جلمع املصحف  والكتابية، فام كان من أيب بكر الصديق بع

 فأمر زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي هبذه املهمة. 
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قلت: وما فعله أبو بكر ريض اهللا عنه، هو ذاته ما يفعله حمققو اليوم من مجع النسخ واملقابلة  

يف   حفظ  وما  الصدر،  يف  حفظ  ما  بني  تنوع  فيه  األمس  يف  النسخ  أن  الفرق  ولكن  بينها، 

 سطر، ولكن الغاية واهلدف واحد وإن اختلفت اآلليات. ال

 د: نرش املصحف وتوزيعه يف األمصار: 

أن حذيفة بن    "وحدث ذلك يف خالفة عثامن بني عفان ريض اهللا عنه ، عن أنس بن مالك  

اليامن قدم عىل عثامن بن عفان وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية يف غزوهم ذلك فيمن  

فيه    اختالفهمالعراق وأهل الشام فتنازعوا يف القرآن حتى سمع حذيفة من  اجتمع من أهل  

أن قبل  األمة  هذه  أدرك  املؤمنني  أمري  يا  ما يكره فركب حذيفة حتى قدم عىل عثامن فقال  

والنصار يف الكتب ففزع لذلك عثامن بن عفان فأرسل  اليهود  اختالف  القرآن  يف  خيتلفوا  

إىل حفصة بنت عمر أن أرسيل إيل بالصحف التي مجع فيها القرآن فأرسلت إليه هبا حفصة  

فأمر عثامن زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد اهللا بن الزبري وعبد الرمحن بن احلارث بن  

م وزيد بن ثابت يف عربية من عربية  هشام أن ينسخوها يف املصاحف وقال هلم إذا اختلفت 

القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن إنام نزل بلساهنم ففعلوا حتى كتبت املصاحف ثم  

رد عثامن الصحف إىل حفصة وأرسل إىل كل جند من أجناد املسلمني بمصحف وأمرهم أن  
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املصاح  فيه  حرقت  زمان  فذلك  به  أرسل  الذي  املصحف  خيالف  مصحف  كل  ف  حيرقوا 

 .  105"بالنار

فخشية تفرق املسلمني واختالفهم كان اهلدف الذي من أجله وحد املسلمون عىل مصحف  

واحد بلهجة قريش وحرق ما سواها، وما فعله عثامن بن عفان ريض اهللا عنه، يسمى اليوم  

 النرش والتوزيع، ولكن هذا ال يسمى مكمالت حتقيق النصوص. 

فكان للمحدثني دور ال يستهان به يف وضع أصول   وكذلك احلال استمر بعد هذه القرون،  

 التحقيق للنصوص. 

ألف املحدثون كتبا اشتملت عىل قواعد كثرية يف فن حتقيق النصوص، كالتعرف عىل اخلط،  

ودراسة صحة نسبة النص لصاحبه، ووضع اختصارات ورموز، موضحني ماهيتها يف أول  

 ثلة ذلك: الكتاب أو آخره، وكذلك التبويب والتنسيق، من أم

الرامهرمزي  1 خالد  بن  الرمحن  عبد  بن  حلسن  والواعي،  الراوي  بني  الفاصل  املحدث   :

 هـ). 360(ت:

 
 .39/241: تاريخ دمشق، ابن عساكر: 105
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 ).463: الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي (ت: 2

 : اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي.3

 هـ). 544يض عياض (ت:: اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع، للقا 4

الشهرزوري  5 الرمحن  بن عبد  الصالح يف علوم احلديث، أليب عمرو عثامن  ابن  مقدمة   :

 هـ). 643(ت: 

(ت:  6 مجاعة  بن  إبراهيم  بن  ملحمد  واملتعلم،  العامل  أدب  يف  واملتكلم  السامع  تذكرة   :

 هـ).733

 ففن التصحيح والضبط من ابتكار علامء املسلمني، وخاصة املحدثني. 

وأما فضل املسترشقني يف هذا امليدان ، فهو تنبيه املسلمني إىل أمهية إخراج    "ال الغرياين:  ق

لذلك   الالزمة  والضوابط   ، القواعد  وتقديم   ، غفلة  يف   عنها   كانوا  التي   ، تراثهم  كتب 

 106.   "اإلخراج    

 
 . 60حتقيق نصوص الرتاث يف القديم واحلديث، الغرياين: ص:  : 106
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بام   أدلة مفصلة تثبت  "حتقيق نصوص الرتاث يف القديم واحلديث  "وساق صاحب كتاب 

مكمالت التحقيق موجودة  عند املحدثني خاصة ولكن : كانوا  "ال يدع للشك  جمال أن  

 .  107"يسمون عملهم هذا تصحيحا ، أو نرشا 

إن علم التحقيق قديم يف مصادر املسلمني األوىل ، وعىل األخص فيام كتبه    "وأردف قائال :  

 . 108  "طرق حتمل العلم ، ونقلهعلامء احلديث ، وما امتازوا به يف باب ضبط الرواية ، و

: معاجلة ماهية النص. وهذا واضح  1قلت: ال خالف أن حتقيق النصوص الرتاثية ذا شقني:  

 جيل وجوده يف تراثنا اإلسالمي قبل نرش املسترشقني له. 

إبرازه  2 يف  السبق  أن  مثبت  بني  جليا  اخلالف  فيه  حدث  الذي  النص.  ماهية  مكمالت   :

للمسترشقني، وبني ناف لذلك كله، وربط هذا العلم بعلامء املسلمني  واستقرار مصطلحه  

 عامة وباملحدثني خاصة. 

 
 . 62املصدر نفسه : ص: 107
 . 63: املصدر السابق :ص: 108
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نبحث   ثم  التحقيق،  مكمالت  وأركان  حمتويات  ما  نعلم  أن  البد  الصورة  لتتضح  ولكن 

املدعي، وسأحاول أن أوجز يف ذلك  عىل  بوجودها لنثبت صحة االدعاء أو ننفيه، فالبينة  

 لإلطالة: منعا 

 كام هو معلوم أن املكمالت هي:

الضبط، التخريج، التعريف باإلعالم، رشح الغريب عمل اهلوامش، التغيريات التي يسمح  

 هبا للمحقق، الفهارس، قسم الدراسة.

واملتأمل جيد أن الرتاث اإلسالمي صنف يف كل ذلك مصنفات عدت  مستقلة ، كمعجم ما  

واملواض البالد  أسامء  من  (ت:  استعجم  البكري  عبيد  ،أليب  املثال  487ع  سبيل  عىل  هـ) 

للضبط ، ويف التخريج صحيح البخاري ومسلم يف الصحيح  حيث مجع الصحيح يف هذين  

هـ) ،  لرشح األلفاظ  606السفري ، ويف غريمها ، والنهاية يف غريب احلديث البن األثري (

أعالم وسري   ، اللغة  يف  منظور   البن  العرب  ،ولسان  ،    الغريبة  لألعالم  للذهبي   النبالء 

الفهرست البن النديم يف جمال الفهرسة ،  وغري ذلك كثري ، حتى ما أن  يسمح للمحقق  

 فعله كعالمات الرتقيم  عىل سبيل املثال، ال خيلو خمطوط عريب منها . 
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فهذه العلوم جمتمعة عندما تطبق عىل نص تراثي واحد تسمى مكمالت التحقيق، إذا هي يف  

تلك  األصل ص ناعة عربية يف كتب مستقلة، ولكن تطبيقها عىل نص خمطوط مستقل عن 

لرتاث   متأنية  بقراءة  وذلك  املسترشقون  برزه  والذي  فقط،  اجلديد  األمر  هو  هذا  الكتب 

النصوص   حتقيق  مكمالت  مصطلح  وأظهروا  القواعد،  تلك  منه  فاستخلصوا  عريق، 

 وبرزوه. فهم بنوا هذا املصطلح عىل أصل عريق. 

وما أضافوه يف علم حتقيق النصوص يمكن أن يصنف يف حيز ما    "ال  عباس اجلراخ :  ق   

يسمى ب (  اخلواص التنظيمية )  ، التي تزين علام وال تضعه وضعا جيدا، ويبقى هلم الفضل  

 109"عىل ما نبهوا وأعانوا وقدموا 

املصطلح   هبذا  املعارص  النصوص  حتقيق  ظهور  النصوص    "إن  حتقيق  أوما   ، “مكمالت 

يسمى بالنرش النقدي للنصوص يف العرص احلديث، كان عىل يد الغرب، وبعد جيلني أو  

م، عىل  1986ثالث أجيال ظهرت جمموعة عربية لتأصل هلذا العلم عربيا، وكان ذلك سنة  

نرش:   واملحدثني،  القدامى  بني  الرتاث  حتقيق  مناهج  كتابه:  ففي  التواب،  عبد  رمضان  يد 

ذكر يف أول فصل كدليل عىل سبق العرب عىل علامء     ".1985اهرة،  الق  – مكتبة اخلانجي  

 
 16: مناهج حتقيق املخطوطات ،عباس اجلراخ : ص: 109
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( ت: اليونيني  ما صنعه   ، الرواية  ) يف حتقيق روايات صحيح  701أوروبا يف جمال حتقيق 

 .   110البخاري 

وهو   أال  النصوص  حتقيق  من  األول  اجلزء  حتت  يندرج  هذا  كالمه  ماهية    "ولكن  حتقيق 

)، قد سبقه يف التحدث عن أجزاء التحقيق  1923رس (م، كام أن املسترشق برجشرتا"النص

 وليس جزء املاهية فقط. 

للمصطلح،   استقرار  ذلك  عن  نتج  باملسترشقني،  املحققني  العرب  احتكاك  خالل  ومن 

م، حيث كانت  1980وذلك يتجىل من خالل رحلة أمحد تيمور باشا يف مؤمتر يف فينا سنة  

صوص ، فأصبح بذلك أمحد تيمور رائد املحققني  بداية ظهور املكمالت احلديثة لتحقيق الن

 املعارصين . 

ولكن الغرب قبل أن يصلوا هلذا االستقرار يف مصطلح مكمالت التحقيق مروا بمراحل  

 واخفاقات ليصلوا إىل ما وصلوا إليه. 

 ) السادس عرش ميالدي  القرن  املظهر،  1952-1942ففي  التحقيق بصورة مبسطة  ) بدأ 

الغرب  بدأ  عندما  الثقافة    وذلك  يف  مؤسسني  لنصني  نقدية  نرشات  يصدروا  أن  حياولون 

 
 . 13مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واملحدثني :ص::  110
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الغربية (نصوص انجيلية)، فاضطروا لتعلم عزو النسخ التي وصلت إليهم، وبيان فروق  

 النسخ، وكل ذلك بعيد كل البعد عن التحقيق لكون التحقيق هو كل ما بعد معاجلة النص. 

ري (نص معياري)، ولكنهم أضافوا  فهم كانوا يريدون معاجلة النص وإخراج انجيل معيا 

الكلمة   تلك  وضعوا  وملا  صعوبات،  من  واجهتهم  ما  واظهروا  مطلوبة،  غري  أمورا 

واستبعدوا غريها، بدأ يظهر مصطلح آخر لألسس أسمه املكمالت وكان واضعه هو كارل  

م وهو فيولوجي أملاين، فتحقيق النصوص عنده قسمه ملرحلتني: حتقيق 1881خلامن، سنة  

تأيت  ابتد ثم  ومن  ...الخ،  منازهلا  وتنزيلها  النسخ  ومجع  النص،  اختيار  عىل  ويشتمل  ائي 

الالزمة   احلديثية  املكمالت  تصنع  النهائي، وفيها  التحقيق  يسميها  ما  الثانية وهي  املرحلة 

 للنص بعد املعاجلة. 

وسكنوه عىل خريطة عمليات    "مكمالت النص    "إذا الغرب هم أول من صك مصطلح  

 نص الرتاثي. حتقيق ال
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 عند العرب يف العرص احلديث عىل يد:   "مكمالت النص   "وظهر مصطلح  

م)، يف كتابه: حتقيق النصوص ونرشها، أول كتاب  1988: عبد السالم حممد هارون (ت:  1

،  7القاهرة، ط –عريب يف هذا الفن يوضح مناهجه ويعالج مشكالته، نرش: مكتبة اخلانجي 

1998 . 

وعلمت أنه ألقيت من قبل يف كلية اآلداب بجامعتنا القديمة    "قال عبد السالم يف مقدمته : 

ور حول هذا الفن ، وألقاها املسترشق الفاضل برجسرتارس فحاولت جاهدا  حمارضات تد

 .  111  "أن أطلع عىل يشء منها فلم أوفق 

بناء عىل القراءة والفهم    "مكمالت التحقيق  "ويتضح للقارئ لكالمه أنه أصل مصطلح  

 والتعمق يف ترثنا العريب، وأنه مل يعتمد يف صك هذا املصطلح عىل الغرب. 

لعله   مل  ولكن  أهنا  بالرغم من  املكمالت  التحدث عن  أدبيات عربية سبقته يف  استفاد من 

 تسمها هبذا االسم من: 

 
 . 7: حتقيق النصوص ونرشها، املقدمة : ص:  111
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أ: أعامل أمحد زكي حيث عمل كشافات ودراسات، فهذه مكمالت بالرغم من أنه مل يطلق  

 عليها مصطلح مكمل، ولكنها يف واقع املامرسة العملية هي ترمجة عملية للمصطلح. 

ب: حممد مندور الذي درس يف فرنسا، نقد النصوص ونرشها، عند عودته أخرج مقالتني  

مقاالته   يف  وذكر  النجاح،  هلام  يكتب  مل  ولكن  املهمة،  املصطلحات  من  بعدد  مليئتني 

بعد   فيام  تسميتها  عىل  اصطلح  والتي  يف  “الكشافات    "الفهارس،  فاملكمالت موجودة   ،

 . "املكمالت   " إطالق مصطلح مقاالته وإن مل يكن له السبق يف 

تكلم عن    "تصحيح النصوص املسودة واملبيضة  "ج: عبد الرمحن بن حيي املعلمي، يف عمله  

، ومل يسمى ما عمله  "املكمالت  "خدمة النص، ومعاجلته، وتصحيحه، ومل يتطرق ملصطلح  

 هبذا االسم. 

رس التي صنعها، مل  صفحة، والفها   60د: أمحد شاكر، مقدمته لسنن الرتمذي املكونة من  

 بالرغم من أهنا يف صلب املكمالت.  "مكمالت  "يطلق عليها مسمى 
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وكأن املشكلة إصالحية فقط، وليست يف املامرسة الفعلية للتحقيق، فأتى عبد السالم هارون 

سنة   ونرشها  النصوص  حتقيق  كتابه  املكمالت  1954يف  عن  مستقال  فصال  وعمل  م، 

 . 112احلديثية  

 م): 1998لرمحن بنت الشاطئ (ت:  : عائشة عبد ا2

  "مكمالت التحقيق    "م، بعدما استقر اصطالح  1971  "مقدمة يف املنهج    "نبهت يف كتاهبا  

   ركن من األعامل النقدية الالزمة عند التحقيق.إىل أن املكمالت احلديثية 

بنقاط ذكرها د. خالد فهمي يف كتابه  “الدراسة النقدية للنص    "وقد بينت ذلك حتت عنوان  

 حيث قال إن الدراسة النقدية للنص عند بنت الشاطئ اشتملت عىل:   "أنشودة املتن  "

  .يف موضوعه حتديد مكان النص يف آثار صاحبه، ويف النصوص األخر 

  من غري بيئته أو غري لغته، يف  الدرس املقارن حني يلتقي النص مع نصوص أخ ر

 ظواهر متامثلة أو مشرتكة يتتبعها الدارس بالفحص واالستقراء. 

   ،حتديد وضع النص يف امليزان النقدي، بجمع أحكام النقاد وآراء الدارسني فيه

Fقدامى وحمدثني. وعرضها عىل النص لتقرير ما يقبله منها وما يرفضه. 

113 

 
 .99-83: حتقيق النصوص ونرشها، ص:  112
 . 221: أنشودة املتن ، ص:  113
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 قيق النصوص األدبيات َّـ تح :  اِّـبحث الثاني 

أدبيات  األول:  وفق    114املطلب  وعنارصها  االسترشاقي  التقليد  يف  النصوص  مكمالت 

 االعتبارات املختلفة. 

اعتناء املسترشقني بالرتاث العريب املخطوط بات واضحا، لكل متفحص يف أدبياهتم يف هذا   

 املجال، ويرجع ذلك إليامهنم بأمهية هذا اإلرث اإلنساين العظيم. 

 وسأوضح جانبا من جوانب هذا االهتامم من خالل مصنفاهتم يف هذا املجال: 

 م. Karl Lachman    (1851: كارل خلامن (  1

ائل من نبه عىل أمهية نسبة النص إىل مؤلفه يف معاجلته لعنارص التحقيق االبتدائي  هو من أو

 .  115الذي يمثل املرحلة األوىل يف حتقيق النصوص القديمة  

وكان ظاهرا بدرجة واضحة عناية أدبيات التقليد االسترشاقي  لتحقيق    "وقال د/خالد :  

األرفع    املستو هو  بام  النص  توثيق  بمحور  استكشاف  النصوص   ) مستويات  قوائم   يف 

 
 : األدبيات هي : الكتب التي نظرت ملوضوع املكمالت .  114
 . 87: أنشودة املتن واهلامش، ص:  115
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وأردف قائال     "كارل خلامن  "، ثم أورد من ضمن من أهتم هبذا اجلانب   "النص: التوثيق) 

 .  116وهذا املستو يسميه خلامن : التحقيق النهائي  جزءا من التعليق عىل النص  

 إذن خلامن يقسم التحقيق لقسمني: 

الن ابتدائي: (اختيار النص، ومجع  سخ املختلفة، ومعرفة توارخيها، وإقامة املقابلة  أ: حتقيق 

 بني النسخ، ثم ذكر االختالفات بني النسخ، واختيار النسخة األصل يف التحقيق، ...الخ) 

ب: حتقيق هنائي: وهو باختصار: تصويب، وتكملة، وتعليق (املقابلة، والتكشيف ...الخ)،  

 املكمالت تأيت يف هذا القسم عند خلامن. 

للمكمالت:   تعريفا  واألدب  اللغة  يف  املصطلحات  معجم  صاحب  ذكر  التحقيق  "وقد 

االبتدائي هو: مصطلح يطلق عىل املرحلة األوىل يف حتقيق النصوص القديمة من مجع النسخ  

كل   وذكر  ببعض،  بعضها  ومقابلتها  تارخيها،  ومعرفة  املخطوط،  للمؤلف  املختلفة 

نه للصواب حتى يكون أساسا للتحقيق النهائي، وهو  االختالفات بينها، واختيار األقرب م

العامل   إىل  التحقيق  مرحلتي  بني  التفرقة  يف  الفضل  ويرجع  والتعليق.  والتكملة  التصويب 

 
 .100ف، ص: : املصدر نفسه بترص 116
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األملاين كارل خلامن، الذي ابتدع هذا األسلوب يف حتقيقاته للعهد اجلديد من الكتاب املقدس  

 .  117"م 1842

املكمالت، كان عىل يد كارل خلامن، وكذلك أدراج   ويتضح مما ذكر أن أول ظهور ملصطلح

أنواع   أهم  املالحق  أن  رصح  كارل  ولكن  التحقيق،  ماهية  أعامل  ضمن  من  املكمالت 

 املكمالت التي يلزم املحقق بالنص الرتاثي االتيان هبا واستكامهلا.

العنا  أنه مل يستوف كل عنارص املكمالت، فهنا نقص يف  املأخذ هنا عىل كارل  رص،  ولكن 

 وهو أمر طبيعي مع بداية ظهور املصطلح. 

 م) 1898: النجلوا، وسينوبوس ( 2

بوابة املدخل إىل الدراسات التارخيية، ففيه إشارات مهمة للتعامل مع النصوص من جهة  

مؤلفها، ويالحظ عليه أنه مل خيصص مبحثا مستقال ملناقشة مشكلة توثيق النسبة، واكتفى  

 118وكتابه اختص يف الرتاث اليوناين بوجه عام .  باإلشارات يف هذا السياق. 

 
 . 89معجم املصطلحات يف اللغة واألدب، جمدي وكامل   ، ص:  : 117
 .87: املرجع السابق بترصف ، ص:  118
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النصوص، ونسبتها ألصحاهبا،   بتوثيق  ولكن يستخلص من كالمه االسبقية يف االهتامم، 

وهذا كله يعتمد عىل فهم املحقق للنص ومتييزه ملعارف النص، وكأهنا بداية بذرة يف جمال  

 شكل خاص. استكشاف النصوص الرتاثية بشكل عام، وليس النص اليوناين ب

واملالحظ هنا أنه مل يستقر للمكمالت فصل كامل ، بل اكتفى بإشارات هنا وهناك ،وهنا  

 يتضح لنا االضطراب واالختالف يف مفهوم املكمالت . 

 ) 1923: برجشرتارس (م 3

، وهو يف األصل حمارضات ألقاها عىل طلبة املاجستري  “ نقد النصوص ونرش الكتب    "كتابه  

العربية   اللغة  سنة  بقسم  القاهرة،  جامعة  اآلداب،  كلية  وأعدها  1932-م 1931يف  م، 

م، ثم طبع ثانية بالرياض، دار املريخ بعناية  1969وقدمها د. حممد محدي البكري، القاهرة،  

 د. عبد الستار احللوجي. 

خاصة   واألملاين   ، عامة  األوريب  االسترشاق  نظر  وجهة  يقدم  الكتاب  ولكن   119وهذا   ،

أضاف إىل املطبوع من    120إن املرتجم    "جهة نظر حترتم  حيث قال : للباحث جواد طاهر و

 
 .15: منهج حتقيق املخطوطات ، ص: 119
 : د. حممد البكري. 120
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وبذلك فهذه النرشة ال متثل وجهة نظر برجشرتارس متاما ، بل هي    –كام حذف منه    – عنده  

 .121  "خليط من برجسرتارس والبكري 

فال شك أن كثريا من هذه املعلومات أدخلها األستاذ النارش ضمن    "ورشح وجهة نظره:

املسترشق، وهي مما مل يسمع هبا ومل جير يشء منها يف حياته نظريا أو عمليا، ويف  حمارضات  

هذا ماال ترتضيه طرق التحقيق العلمي، وال نقاش يف أن املعلومات الزائدة نافعة، ومكملة  

م لزادها أو زاد شيئا منها، ولكن هذا  1970أحيانا، وإن املسترشق لو بقي حيا حتى عام  

املحا  غري  آخر  جيعلها  يشء  أن  البكري  الدكتور  بإمكان  وكان  النرش.  منهج  وغري  رضات 

، وساق عدة أدلة أستدل  122"هامشا عىل كالم املسترشق ، ثم يكتب عند هنايتها ( النارش)  

هبا عىل وجهة نظره منها  ذكر املرتجم أعالما وكتبا وطبعات واخبارا مما وقع بعد عام وفاة 

 األدلة . م) ، وغريها من 1932املؤلف (

 

 

 
 365-362، وفوات املحققني ، جلواد طاهر، ص: 189: حتقيق الرتاث ،ص: 121
 . 363: فوات املحققني ، ص: 122
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 وكام نعلم أن برجسرتارس: قسم كتابه إىل ثالث أبواب: 

 .        123أ: النسخ.      ب: النص.        ج: العمل واالصطالح  

هي:  التحقيق  غاية  أن  يقرر  به  "وهلذا  موثوق  نص  بني  "إقامة  باملقابلة  اعتنائه   نر لذا   ،

 املخطوطات. 

ملكمالت ضمن أعامل التحقيق وحدد مخس  ومن املالحظ أن برجسرتارس نص عىل اندراج ا

 عنارص هلا وهي:  

.   ب: بيان النسخ.   ج: منهج التحقيق.   د:  124أ: املقدمة ( الكلمة الكاشفة عن التحقيق)  

 هـ: الفهارس (الكشافات).  . بيان املضمون 

أم   بالنص،  التعريف  مراده  مراده، هل  حتديد  نستطيع  ال  التحقيق)  (منهج  وعنرص  قلت: 

الكاشفة)،   (الكلمة  املقدمة ف  الكتاب يف  بيان مضمون  إمكانية  معلوم  دراسته، وكام هو 

 
أصول نقد النصوص ونرشها ، برجسرتارس ، كلية اآلداب ، حتقيق : حممد محدي بكري ، نرش : دار  :  123

 . 89، و49،و  15م ، ص: 1982املريخ، الرياض ، 
: بعدما يعمل املحقق مكمالت قبلية، ثم ينتهي من النص ثم املالحق فالكشافات يتطلب منه بعد ذلك   124

 ( الكلمة الكاشفة للمقدمة). 
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ولكن ختصيص عنرص مستقل (ملضمون الكتاب)، ضمن اخلمسة عنارص حماط بقدر من  

 االرتياب والشك. 

 م) 1950: بول مارس ( 4

وهو خمتص بنقد الرتاث اليوناين، وهو خيتلف كثريا عن تراثنا العريب، ولكن هناك قنوات  

مشرتكة منها، االهتامم بالتوثيق، ومجع النسخ، والدقة يف حتديد التاريخ لكونه من أهم األدلة  

 التوثيقية يف هذا املجال. 

، هيتم باجلانب التارخيي، وخاصة نسبة النص إىل صاحبه، قال    125و كتاب اسمه نقد النص  

احلكم عىل األمور املتعلقة بالشكل ينبغي أن يبنى األمر عىل أسلوب الكتاب ، وفيام     "بول :

يتصل   وفيام  نظره،  وجهة  أو  املفرتضة  املؤلف  معرفة  عىل  األمر  يبنى  باملضمون  يتعلق 

ي   126باملوضوع يبنى عىل الفيلولوجي   ستعني يف أحيان كثرية بفروع أخر من املعرفة (  أن 

فنية ، وغريها)؛ وفيام يتصل باألسلوب يكون هو وحده املسؤول ، وجيب أن يكون سعيه  

 .    127"األكرب طوال حياته... 

 
 ، حتقيق عبد الرمحن بدوي.   255د التارخيي، اجلزء الثاين منه هو كتاب بول من ص: : النق 125
 : خمتص بدراسة النص .  126
 . 255: نقد النص، ضمن كتاب النقد التارخيي، ص:  127
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تنظيمه   فقرات،  صناعة  (تفقريه:  النص  وحترير  املكمالت  من  املالحق  أن  بول:  وذكر 

لك تكلم عن إعداده الطباعي، ثم قال: أن الثالث كتل  الداخيل) التي مل تكن موجودة، وكذ

 هذه أو املستويات من العنارص أمور تدخل قطعا يف إطار النرش النقدي. 

واملالحظ من قوله السابق أن جانب مكمالت التحقيق مل تغب عن كتابه فنراه هيتم بالنص،  

إشا  تظل  ولكنها   ،أخر فنية  وجوانب  املحقق،  وثقافة  كاتبه،  ومل  وأسلوب  بسيطة،  رات 

 يفرد هلا فصل مستقال، ومل يستوف كل عنارص املكمالت. 

 م) 1953: رجييس بالشري / جان سوفاجية ( 5

، ويف هذا الكتاب مل خيصصا  فصال    128كتاهبام عنوانه : قواعد حتقيق املخطوطات العربية  

 مستقال  بتوثيق النص ، ولكن هنالك إشارات هنا وهناك تتعلق هبذا املوضوع . 

 
 م . 1988: قواعد حتقيق املخطوطات العربية ، ترمجة : د.  حممود املقداد ، نرش دار الفكر املعارص ،  128
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مل يعاجلا مسألة توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه بشكل رصيح     "قال د. خالد يف كتابه أنشودة :  

، ولكنهام أشارا ضمنا يف أثناء معاجلتهام لتوثيق العنوان إىل رضورة العناية بذكر اسم املؤلف  

 :  130. وقد رصدها د. خالد حيث فندها يف ثالثة أقسام  129"

اجية :  أن املكمالت تضم املالحق والفهارس وفهم النص  قاال رجييس بالشري / جان سوف

( و فهم النص ممكن وضعها يف دراسة النص، لكنهام قررا أن فهم النص بوصفه صورة من 

و لكن التعليقات املطولة جزء     - عنارص  املكمالت   ومها يقصدان  أن التعليقات مطولة  

النص معاجلة  أسس  (   - من   : عىل  حتتوي  النص  الرتقيم    فمعاجلة  ثم   ، والضبط   النسخ 

التعبريي الذي  يساعد يف فهم النص، ثم ختريج النصوص التي اقتبسها صاحب النص من  

غريه، ثم التعليق عىل آراء املؤلف بالسلب أو االجياب تعليقا موجزا كثيفا ،وأخريا توثيق  

س بالشري  رجيي  "لكل ما فات ) يتضح من ذلك أن التعليق جزء من معاجلة النص ، ولكن  

االضطراب   "قاال : أن فهم النص ضمن عنارص املكمالت  هنا واضح  "جان سوفاجية   /

 فعنرص من عنارص معاجلة النص أدخل يف املكمالت .  "واالختالط 

 
 . 88ن واهلامش، ص: أنشودة املت  129
 . 102: أنشودة املتن ، ص:  130
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للمكمالت   االسترشافية  املكمالت  عنارص  من  ذكر  اجلغرايف    "وأخريا  أي    "العرض 

موضع   وحتديد  وإخراجه،  النص  وتنظيم  ومكان  التحليل،   ، والبعدية  القبلية  املكمالت 

 .  "حترير النص "النص ، هذا يسمى 

ا  قلت  أن هناك اضطرابً أحد  املسترشقني، ال خيفى عىل  أدبيات  املناهج يف  تفحص  : وبعد 

وتداخال يف املناهج، لذا املصطلح مل يكن واحدا لدهيم، فأي اصطالح سليم ال بد أن يكون  

 مل نجده فيام سبق من أدبيات املسترشقني.  جامعا مانعا دقيقا وموجزا، وهذا

، فكل االدبيات االسترشافية فيها نقص يف  "ترمجة املؤلف    "وكذلك مل يتطرق أي منهم اىل 

 عنارص املكمالت. 

واالضطراب،    االختالط،  وجود:  االسترشاقية  لألدبيات  عرضنا  خالل  من  لنا  تأكد  إذا 

 والنص وعدم استيعاب عنارص املكمالت. 

التقليد العريب وعنارصها وفق االعتبارات    املطلب الثاين: أدبيات مكمالت النصوص يف 

 املختلفة. 
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 األدبيات املستقلة: 

  سنر فإنني  األدبية،  املكمالت  ملجال  الطارقة  العربية  األدبيات  أوائل  عن  احلديث  عند 

الطوىل اليد  هلا  كانت  بمن  وسأبدأ  ملا سبقه،  وناقال ومقررا  ومضيفا،  هلا،  هذا    مؤسسا  يف 

 املجال. 

 م): 1954: عبد السالم حممد هارون ( 1

، يعترب أول من وضع منهجا للمكمالت احلديثية،  “حتقيق النصوص ونرشها    "يف كتابه  

 وطرق العالج للمشكالت التي تواجه كل حمقق يف هذا الفن.

تاب  حتقيق نسبة الك  - بدأ بتحقيق ماهية النص: ( حتقيق عنوان الكتاب، حتقيق اسم املؤلف

 . 131إىل  مؤلفه ، حتقيق متن الكتاب حتى يظهر بقدر اإلمكان مقارنا لنص مؤلفه)  

 . 99- 83ثم ذكر املكمالت احلديث بالتفصيل هبذا املصطلح صفحة  

 

 
 .  98-42: حتقيق النصوص ونرشها، ص:  131
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 وذكر أن من أظهرها: 

  .العناية بتقديم النص ووصف خمطوطاته 

  .العناية باإلخراج الطباعي 

  .صنع الفهارس احلديثة 

   132االستدراكات والتذييالت. 

 .133ثم عرج عىل الصعوبات التي يواجهها املحقق وذكر هلا حلوال   

 ولكن يؤخذ عليه أمور: 

أ: مل يذكر شيئا عن دراسة النص، وهو من املكمالت، فهنا واضح غياب عنرص من عنارص  

 املكمالت. 

 ب: غابت ترمجة املؤلف ومل يتطرق اليها، وهذا عنرص آخر مغيب. 

 
 .83: حتقيق النصوص ونرشها، ص: 132
 .100حتقيق النصوص ونرشها ، ص: : 133
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، ومكاهنا الفعيل  134  "عالمات الرتقيم    "أضاف عنرص ال عالقة له باملكمالت أال وهو  ج:  

 يف املعاجلة والضبط ، وهي جزء من قراءة النص. 

وأيضا استجابته غري املقبولة للمنهج العلمي يف النقد احلديث الشائع يف الدراسات األدبية  

انعكاس مرآوي حلياة مؤلفه   النص  ا  "أن  النظرية  ، وهي نظرية غربية،  "لالنسونيةتسمى 

والرتاث العريب اإلسالمي ضد هذه النظرية عىل امتداد التاريخ ، فهي مشهورة يف الغرب  

. فليس  "عنرص بيئة النص  ". وهذا ذكره عبد السالم هارون يف  135"احلتمية التارخيية    "ب  

ري حتمي مسلم به، فليس  بالرضورة أن احلالة السياسية، أو االجتامعية، أو االقتصادية، هلا تأث 

هناك ارتباط حتمي بني مقدمات احلالة االجتامعية مثال وما ينتج بتأثري مبارش حتمي عىل  

يف   إال  دراسته.  فلم  حتميا  ليس  مثال  االجتامعي  العامل  هذا  مدام  وبالتايل  العنارص.  هذه 

 دراسة  حاالت خاصة كانت هلذه العوامل تأثري مبارش عىل النص، هنا حتام جيب ذكره يف

 النص. 

 

 
 . 85: املرجع نفسه، ص:  134
اإلسالمي  : أي ابن العبقري حتام سيكون عبقريا، وابن اللص حتام سيصبح لصا ، وهذا خمالف للرشع  135

. 
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 م): 1998: عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ (ت:  2

  "مكمالت التحقيق    "م، بعدما استقر اصطالح  1971  "مقدمة يف املنهج    "نبهت يف كتاهبا  

  "عىل أن املكمالت احلديثية ركن من األعامل النقدية الالزمة عند التحقيق، حيث قالت :  

 .  136   "إن النرش النقدي أو التحقيق يلزم املحقق لينهض بدراسة النص

 . "دراسة النص  "نص، واكتفت بذكر  ومل تذكر بقية مكونات مكمالت ال 

 فلم يسبقها أحد بجعل املكمالت ركن من أركان حتقيق النصوص. 

منهج حتقيق النصوص   "، نرشا كتابا أسمياه سامي مكي العاين   : نوري محودي القييس، و 3

م، ويبدو فيه استلهام عمل عبد السالم هارون وتقليده ، فتكلم فيه  1976سنة     "ونرشها  

 139، االستدراك 138، األقواس 137قدمة ، عالمات الرتقيم ، تقسيم الكتاب ، األرقام  امل "عن :  

 
 123: مقدمة يف املنهج ، ص:  136
 . 130: منهج حتقيق النصوص ونرشها ، ص:  137
 .134-133: املصدر السابق ، ص: 138
 : أي : املالحق.  139
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. وقد تكلمنا عن عالمات الرتقيم عند حديثنا عن كتاب عبد السالم هارون،   "، الفهارس 

 وذكرنا أهنا ليست من املكمالت ويف هذا دليل عىل تقليدهم ملا جاء عند عبد السالم هارون. 

جعلهم   بل هي    "األقواس  "وكذلك  املكمالت،  عنارص  من  ليست  وهي  املكمالت  من 

 النص أي: املعاجلة.  ضمن ما يسمى بالتدخل يف

دياب سنة  4 املجيد  عبد  لنا  1982:  حيث خرج  النصوص  حتقيق  يف  نوعية  نقلة  نقلنا  م، 

دراسته:   وسمى  أكاديمية،  العريب    "بدراسة  الرتاث  عنده  "حتقيق  املكمالت  أن  وبني   ،

، واالستدراك  ، وحدد  140اإلخراج ، والرتتيب، ومقدمة التحقيق ،و الفهرسة    "تتطلب :  

 .  141"ملا أخل به املحقق وفرط فيه "دراك ب  االست

 نلحظ هنا اضطراب يف الرتتيب. 

ذكر من     ،   "حتقيق الرتاث    "م، كتاب أسامه  1990، أخرج سنة  : د. عبد اهلادي الفضيل 5

    : ييل  ما  احلديثة  املكمالت   ،     "ضمن  الرتقيم  و   ، والتشكيل   ، التعليق  ،و  التخريج 

 
 . 353: حتقيق الرتاث العريب، ص:  140
 . أي املالحق .299: حتقيق الرتاث العريب، ص: 141
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، ونلحظ أنه مل يصب فيام ذكر أنه من املكمالت    142  "والتهميش، والتكشيف أو الفهرسة   

 .  143سو : التكشيف والفهرسة . وبعد التحقيق ، مقدمة املحقق 

ل من سبق يف هذا املجال، لتجاوز األخطاء، واضافة ما فمن املهم جدا االطالع عىل أعام

سبق،   ما  عىل  اطالعه  اتساع  عدم  الكاتب  عىل  سيؤخذ  وإال  اضطرب،  ما  وتقييم  نقص، 

وعدم متابعة تطور العلم وتتابعه، وهذا األمر قد يقع به كبار الكتاب والباحثني أ فيجب  

 التنبيه عليه. 

التواب 6 الرتاث بني    "ل كتاب أسامه  م، عم1986، سنة  : د. رمضان عبد  مناهج حتقيق 

، وذكر مخسة عنارص ملكمالت التحقيق وهي  :( املقدمة ، الرتمجة الذاتية للمؤلف  "القدامى  

 144  "، الكلمة الكاشفة، وصف النسخ 

حتقيق نصوص الرتاث    "م، نرش كتاب أسامه  1989سنة    : الصادق  بن عبد الرمحن الغرياين 7

وبني يف أن مكمالت التحقيق عنده هي : ( الضبط ،و التخريج ،  ،  "يف القديم واحلديث  

 
 .211-179: حتقيق الرتاث ، للفضيل ، ص:   142
 . 211ر السابق ، ص:: املصد 143
 . 212-175: مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واملحدثني ،ص:  144
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هبا   يسمح  التي  والتغيريات   ، احلوايش  عمل  و  الغريب،  ورشح  باألعالم،  والتعريف 

 ،ويبدو تأثره املبارش بالدكتور عوف.  145للمحقق، و الفهارس، والقسم الدرايس ) 

وال  الغريب  ورشح  باألعالم  والتعريف  والتخريج  الضبط  هبا  ولكن  يسمح  التي  تغريات 

 للمحقق، كل ذلك معاجلة للنص وليس مكمالت. 

األسس هي كل ما يتعلق بأداء النص (اختيار نسخه، ترتيب منازهلا، ومن ثم نسخها، ثم  

مقابلة، ومعاجلة بكل عنارصها، قراءة صحيحة ، و ضبطا ، وخترجيا ، وتعليقا، وتوثيقا )  

 هذه األسس. 

،  “146حتقيق النصوص بني املنهج واالجتهاد    "م، نرش كتابه  0199،  النعيمي   : حسام سعيد 8

والكشافات   الفهارس  او  النص،  دراسة   ) املكمالت  عنارص  من  عنارص  ثالثة  ذكر 

 ،والطباعة) 

حتقيق املخطوطات بني الواقع    "م، ونرش كتابه  1994، سنة  : عبد اهللا عبد الرمحن عسيالن9

ركة التنظري يف حتقيق النصوص، فهو أول من  ، وقد متيز بيشء جيد يف ح "والنهج األمثل  

 
 131- 111: حتقيق نصوص الرتاث يف القديم واحلديث ، للغرياين ، ص:  145
 . 19-17: حتقيق النصوص بني املنهج واالجتهاد ، للنعيمي ، ص: 146



 اجلزء الثاين     العلمي   البحث   أولويات 

434 

 

عمل كتاب جيمع فيه القواعد، أسس املكمالت عىل املراحل، كأنه دليل عميلٌّ يسرتشد به  

كل مبتدئ يف هذا املجال. وكذلك متيز بتفريعه للمسائل، ولكنه بدأ متأثرا برجسرتارس يف  

م تعريف موجز الكتاب ،  عنارص املكمالت : (املقدمة، وتتضمن ترمجة ذاتية للمصنف ث

،  الفهارس والكشافات)  148، وصف النسخ ، وصف املنهج  147حتقيق العنوان ، حتقيق النسبة 

 ، وبدا متأثرا يف التعريف املوجز للكتاب ؛بموضوع الكتاب لد برجسرتارس . 

 "أصول النرش والتحقيق  "م، نرشت كتاب أسمته 1994،  : سعيدة رمضان 10

التي   املآخذ  السالم هارون، ومل تستثن منه حتى  تنظيم لكتاب عبد  إعادة  وهو عبارة عن 

أخذت عىل عبد السالم هارون، فلم تأت بجديد فيه، فتكلمت فيه عن املكمالت فحرصهتا  

 .  149يف: (تقديم الفهارس، وطباعة النص)  

 
 : نسبة النص لصاحبه. 147
 : جزء من دراسة النص. 148
 . 113-109النرش والتحقيق ، سعيدة رمضان ، ص: : أصول  149
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واعيد  “طوطات  منهج حتقيق املخ   "م، صدر له كتاب  2003، سنة  : إياد خالد الطباع 11

(  2011طبعه    : تتضمن  املكمالت   عنارص  أن  فيه  وقرر  املخطوطات،   حتقيق  بعنوان  م 

 ، مقدمة التحقيق، اإلخراج الفني للكتاب) ، وكلها من عنارص املكمالت . 150االستدراك 

علم التحقيق للمخطوطات العربية    "، كتب كتاب أسامه  2004: فخر الدين قباوة، سنة  12

مباحث “ ذكر  النص،    ،  تعريف  وتشمل:  املقدمة  (الفهارس،  كاآليت:  وهي  املكمالت 

ترمجة   ثم  واملالحق،  االستدراك  التحقيق،  منهج  النسخ،  وصف  النص،  تعريف صاحب 

 . 151لغوية عندما يكون التحقيق متطلبا لشهادة دراسية ) 

جعله   دراسية    "وأما  لشهادة  متطلبا  التحقيق  يكون  عندما  لغوية  من    "ترمجة  مكمال 

 مكمالت التحقيق فهذا غري صحيح.

املرغيش 13 يوسف  بعنوان  2010سنة    :  كتاب  نرش  العلمي    "م،  البحث  كتابة  أصول 

املخطوطات   بعد    "وحتقيق  املكمالت  لتسكني   النهائية  اخلطوة  إن   : يوسف  د.  قال   ،

 
وهو جمال يضيفه املحقق ملحقا بالكتاب ليستدرك به ما قد فاته مما ": يقصد به املالحق ، حيث قال :  150

 . 75، انظر منهج حتقيق املخطوطات ،  ص:  "يرتبط باملخطوط أو بعمله فيه  
 . 17: علم التحقيق للمخطوطات العربية ، ص:  151
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ر الكتاب)  االشتغال بالتحقيق هي (إعداد املقدمة، الدراسة، اخلامتة، وضع الفهارس، حتري 

152  . 

  "م، كان مدير املكتبة الوطنية يف فلسطني، ألف كتاب أسامه  2013، سنة  : فؤاد عبيد 14

 م ، وهو نقل كامل عن:  2013، "منهج حتقيق النصوص، طبع وزارة الثقافة الفلسطينية 

 :مقدمة، وتتضمن : ترمجة املؤلف / أمهية حتقيق النص/ خامتة/ إخراج . 1

 : صنع الفهارس. 2

 استدراك وتذييالت. : 3

 مل يأت بجديد؛ فهو نقل كامل عمن سبقه. 

 ، منهم من وضع كتاب ملناهج البحث وقسم منه يف التحقيق أدبيات غري مستقلة وهناك 

وذكر    املنهاج يف تأليف البحوث وحتقيق املخطوطات ،   "م  1986: حممد التونجي، سنة  15

 ( النص  ومقدمة  واالستدراكات  الفهارس،   )  : املكمالت  لتحقيق     153أن  جعل  فقد   ،

 
 . 294أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات، ص: :  152
 185-181: املنهاج يف تأليف البحوث وحتقيق املخطوطات، حممد التونخي، نرش: عامل الكتب، ص: 153
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املخطوطات فصال يف كتابه الذي كان يتكلم فيه عن عدة أمور منها : ثقافة الباحث ، وكيفية  

 إعداد البحث ، وتكلم عن الرسائل اجلامعية وغري ذلك . 

،  "صول كتابة البحث وقواعد التحقيقأ    "م يف كتابه  1993، سنة  : مهدي فضل اهللا 16

وقرر أن من العنارص املنضوية حتت املكمالت  هي : ( املقدمة، وتقسيم النص املخطوط ،و  

 .  154الفهارس، واملصادر واملراجع )

م، وكتب كتاب بعنوان منهج البحث وحتقيق  1993، سنة  : د. حييى وهيب اجلبوري 17

كتابه    "النصوص  من  الثالث  الفصل  أسامه  ذكر يف  النصوص  "فصال  من  "حتقيق  وذكر   ،

 .  155عنارص املكمالت تقديم النص وصنع فهارسه ، واملراجع واملصادر

ويمكننا القول: إن التوقف الطويل يف إنتاج الدراسات التفصيلية اخلاصة باملكمالت سواء؛  

العرب؛ يكمن يف نقص استيعا  أم  إنتاج املسترشقني،  مبنية عىل  الدراسات  ب  أكانت هذه 

 مكمالت التحقيق. 

 

 
 155-152، ص: : أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق154
 201-154:  منهج البحث وحتقيق النصوص ، ص:  155
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 عن طريق قراءة األدبيات السابقة نستنتج ما ييل: 

 أوال: عدم تنظيم هذه القواعد.  •

ثانيا: كثري من األدبيات، جعلت أسسا مثل الضبط، أو التهميش ضمن املكمالت،   •

 وهذا كالم غري صحيح.  

 ثالثا: استنساخ الالحقني أعامل السابقني.  •

تفتح جماال   • ناقصة، فهي  تزال  ما  األدبيات  التي وجدت يف  املكمالت  رابعا: كل 

 .  156للباحثني إلضافة اعتبارات أخر للمكمالت 

خامسا: البد خلضوع املكمالت بني مدة وأخر جلرد جديد وتنقيح، فباملامرسة،   •

وإضافة   سبق،  ما  متحيص  إىل  الباحث،  تدعو  جديدة،  آفاق  تتكشف  والبحث 

 اعتبارات للمكمالت قد تكون غائبة عنا يف زمن من األزمنة.

عل  سادسا: هناك اضطراب يف العرض وفق املراحل، أما من جهة الرتتيب، كمن جي •

الفهارس قبل دراسة النص، وهذا ال يستقيم لكون الكشافات آخر يشء يوضع،  

وعند   املكاين)،  املؤرش  (املدخل/  ثنائية  األقل  التكشيف عىل  عنارص  ألن  وذلك 

 
احلضاري للرتاث للنص، فهو يقرتح عىل القارئ مناطق تشغيل للنص، : االعتبار الثامن: التشغيل  156

 وطرق االستفادة منه، حمارضات، د. خالد فهمي. 
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،  "الصفحات  "وكذلك املؤرش املكاين  "املوضوع"، تثبت املداخل  pdfحتويله ل  

ر. وكل املكمالت بعد حتقيق  فموضعها يف هناية الكتاب هو الصواب هبذا االعتبا 

 النص واالشتغال عليه. 

 : فوظيفتنا هيسابعا: عرضنا األدبيات لبيان: اضطراب، نقص، خلل،  •

 : حتقيق استيعاب القول حتقيق املكمالت. 1

: ترتيب العرض وتنظيم املسائل وفق االعتبارات احلاكمة، مثال: تعمل ترمجة؛ ألن حركة  2

، وحركة انتقال علمه لتالميذه،  "تلقيه عىل شيخه  "لمه  املؤلف ومعرفة أفكاره، وحركة ع

، فال بد أن تعمل الرتمجة بآلية ثابتة، واحلكمة من كل معلومة يف  "مؤلفاته  "وما بثه يف األمة 

 الرتمجة، وما فائدته املنعكسة عىل بنية املعرفة اللغوية أو اجلغرافية للنص املحقق. 

 ة له انعكاس عىل بنية النص املحقق، ليسهل فهمه. فعىل الباحث أن هيتم بأي جزء من الرتمج

 : تصفية مسائل املكمالت مما دخلها، مما ليس فيها. 3

ومن ثم يسهل عىل الباحث يف هذا املجال اختيار األدبيات الشاملة أو األصل يف هذا الباب،  

واإلتيا  املفردات،  مجيع  واستيعاب  املنظم،  غري  بتنظيم  للباحثني  الباب  يفتح  ن وكذلك 

 باجلديد، واالستفادة من املؤسسني بوضع أعامهلم أساس يبنى عليه كل جديد. 
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يف هذا املجال امتازت بل تفوقت من ناحية توثيق    ونستنتج مما سبق أن األدبيات العربية

 العنوان، وتوثيق نسبة النص ملؤلفه من عدة نواحي منها: 

، والتنظيم والتقسيم، والوضوح، والشمولية، والدقة، وربط كل نص    157األصالة والقدم 

 بغايته وهدفه بدقة ووضوح. 

ووضع               ، األخطاء  الستدراك  اجلهد؛  من  كثري  إىل  فتحتاج  املكمالت  جمال  يف  وأما 

قواعد مانعة ألي اضطراب أو سوء فهم يؤدي للخلط بني حتقيق ماهية النص ؛ ومكمالت  

 املاهية . 

 لخاتمة ا 

ختاما إن  علم حتقيق النصوص الرتاثية بدأه علامء املسلمني وبخاصة علامء احلديث النبوي  

املؤلف بكل دقة   أراده  الرتاثي سليام كام  النص  يتطلب جهدا كبريا إلظهار  العلم   ، وهذا 

تاب  لربام أراد مؤلف الك"وأمانة ، وهذا ليس باألمر اهلني كام قال اجلاحظ رمحه اهللا تعاىل :  

 
 : فعلامء علم احلديث هم من أسس هذا العلم .  157
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أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عرش ورقات من حر اللفظ ورشيف املعنى  

 .  158"أيرس عليه من إمتام ذلك النص حتى يرده إىل موضعه من اتصال الكالم 

فهو بمثابة عملية جراحية؛ إلعادة احلياة مرة أخر إىل روح الكتاب كام كانت، وهذه ال  

 ملتمرسني سنني طوال مع النصوص الرتاثية. يتقنها إال مهرة املحققني ا

فقط   الغرب  فعله  وما  إسالميًّا،  ومنبعها  جذورها  أن  لوجدنا  التحقيق  مراحل  تتبعنا  ولو 

(املسترشقون) هو أهنم قرأوا الرتاث اإلسالمي بتمعن، واستخلصوا منه قواعد وأصول،  

املصطلح عىل    ومن ثم نرشوه مصطلح مكمالت حتقيق النصوص وأبرزوه. فهم بنوا هذا

 أصل عريق. 

: إعادة قراءة الرتاث اإلسالمي ، واستخالص أصول حتقيق النصوص الرتاثية  التوصيات 

 بطريقة حديثة ، مواكبة للتطور التقني الذي نعيشه. 

 

 
 .٧٩/ ١: كتاب احليوان، للجاحظ   158
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 يارس طرشاين   

 املدينة العاملية، ماليزيا أستاذ دكتور، قسم الفقه وأصوله، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة 

 اِّـلخص   

ضبط     عىل  يساعد  حيث  املعارص،  واقعنا  يف  املهمة  العلوم  من  هو  الفقهية  القواعد  علمُ 

املسائل الفرعية اجلزئية، وال يقترص هذا العلم عىل  التطبيقات الفقهية فحسب بل يشمل  

هلذه   القديمة  العصور  يف  كانت  تطبيقات   وجود  يف   املشكلة  وتكمن   ،األخر العلوم 

التطبيق وقلة  العلوم  القواعد،  باقي  عن  العلم  هذا  انفصال  يف  وكذلك  املعارصة،  ات 

األخر، ولذا كان من أولويات البحث العلمي يف علم القواعد الفقهية هو يف  استخراج  

والنظرية   الفقهية  القواعد  علم  بني  املعريف  التكامل  أمهية  ويف  املقاصدية،  الفقهية  القواعد 

لقواعد الفقهية األصولية، واالرتباط بني القواعد  الفقهية، وكذلك  بالدعوة إىل استخراج ا

الفقهية والقانونية ، وكذلك باستنباط قواعد فقهية قرآنية ونبوية، مع أمهية ذكر تطبيقات  
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هلذا القواعد تتناسب مع عرص التحول الرقمي، وهذا ما هيدف إليه البحث، ولذا تكون  

 اخلتام بالنتائج وأهم التوصيات.  البحث من ستة مباحث  للرتكيز عىل هذه األولويات ثم

العلمي، مقاصد الرشيعة، أصول    البحث  الفقهية، أولويات،  القواعد  الداللية:  الكلامت 

 الفقه. 

 اِّـقدمة   

نحتاج يف واقعنا املعارص للرتكيزعىل أولويات البحث العلمي، ومن هذه العلوم املهمة هو  

الفقهية  القواعد  فقد  علم  ن،  من  أوال  القواعد  جاءت  نشأت  ثم  والسنة  الكتاب  صوص 

اجتهاداتُ العلامء، ولعل أقدم كتاب يف القواعد هو كتاب أصول الكرخي،  ثم كان طور  

النمو بداية من القرن الرابع اهلجري، ولكن كثر فيه التقليد إىل أن قام اإلمام العز بن عبد  

الرشعية    باملقاصد  وربطه  العلم  هذا  بتطوير  القرايف  واإلمام  السابع  السالم،  القرن  يف 

القرايف   ألف  ولقد  باألصول  الفروع  ربط  يف  نادر  وطراز  فائقة،  براعة  ذا  وكانا  اهلجري، 

وقد تضمن كتابه مباحث    "الذخرية ثم أتبعه بالفروق حيث مجع فيه القواعد  وقارن بينهام  
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159("مل يُسبق إليها 
(وظهرت مؤلفات  يف القواعد الفقهية يف املذهب احلنفي  .  ) 

160
املذهب  ، و) 

( املالكي
161

(، واملذهب الشافعي) 
162

( ، واملذهب احلنبيل ) 
163

 ( . 

 

 ). 116)الوجيز يف قواعد الفقه، حممد صدقي البورنو،(159(

هـ)،  970هـ)، األشباه والنظائر البن نجيم(  430هـ)، تأسيس النظر للدبويس (  340)أصول الكرخي(160(

اخلادمي(   سعيد  أليب  احلقائق  جمامع  العدلية(  1176خامتة  األحكام  جملة  قواعد  الفرائد  1292هـ)،  هـ) 

 هـ).1305البهية يف القواعد والفوائد الفقهية البن محزة ( 

 هـ). 758هـ)  القواعد للمقري(684) الفروق للقرايف ( 161(

هـ)  املجموع املذهب يف قواعد املذهب  660)قواعد األحكام يف مصالح األنام  للعز ابن عبد السالم( 162(

  ) الدهشة(  716للعالئي  العالئي البن خطيب  قواعد  الدين 834هـ) خمترص  لتاج  هـ) األشباه والنظائر 

للزركيش771السبكي(   القواعد  يف  املنثور  احلصني(794(هـ)  الدين  لتقي  القواعد  كتاب  هـ)  829هـ)  

 هـ)941هـ) رشح قواعد الزركيش لرساج الدين العبادي(911األشباه والنظائر للسيوطي( 

هـ) 771هـ)القواعد الفقهية املنسوبة إىل ابن قايض اجلبل(728) القواعد الفقهية النورانية البن تيمية(163(

هـ) قواعد جملة 909د الكلية والضوابط الفقهية البن عبد اهلادي(  هـ) القواع795القواعد البن رجب  (  
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( ومن  أهم عوامل النشأة 
164

 (  : 

 أوال: كثرة الفروع  واجلزئيات :

الفقهاء أن يضبطوها بضوابط كلية تندرج يف كل منها   الفقهية كان عىل  الفروع  ملا كثرتْ 

 جمموعة متجانسة األفراد متشاهبة يف األحكام.   

 ثانيا: تنافس الفقهاء  يف مجع شتات األبواب الفقهية: 

عليهم    ليسهل  الفقه،  لطالب  مركزة  جامعة  ملخصة  تقديمها  عىل  الفقهاء  حرص  حيث 

 استيعاهبا. أخذها و

 
  ) القاري  ألمحد  حنبل  ابن  أمحد  اإلمام  عىل مذهب  الرشعية   ،عىل  1359األحكام  الفقهية  القواعد  هـ) 

 ). 128،228الندوي،(

ادي  قواعد الفقه  اإلسالمي من خالل كتاب اإلرشاف عىل مسائل اخلالف للقايض عبد الوهاب البغد)164(

الروكي(   حممد  مصادرها ،)135املالكي،  حسب  وأقسامها  الفقهية  ) 6(  عباس،  طه  أمحد  ،القواعد 

 . )135( الندوي، الفقهية،عىل والقواعد، )  23( عثامن، نجاح الفقهية، القواعد من واملستثنيات
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املذاهب   خمتلفي  من  الفقهاء  من  مجاعات  بني  فقهية  ومساجالت  مناظرات  انعقاد  ثالثا: 

 الفقهية: 

يف ضوء    -يف املسألة املعروضة للتنظري واملحاجة   –بحيث كان كلّ منهم يعرض اجتهاده   

املسألة   أحكام  يعرض  أن  عليه  تفرض  املجلس  طبيعة  فكانت  وقواعده،  مذهبه  أصول 

هيا ويربز إلزاميتها من التعليالت وضامنات االستدالل.  مصحوبة بام   يُقوِّ

 رابعا: كثرة الكتب املذهبية: 

وحياجون    الفقهية  مذاهبهم  فيها  ينرصون  الفقهاء  بعض  كتبها  التي  واملصنفات  الكتب 

لصحة اجتهادها وقوة استنباطها وفتواها . فكان هذا النوع من التأليف يفرض عىل الفقيه  

ل األحكام، ومتجانسها وخمتلفها، فيؤلف بني املتجانس، ويفرق بني املختلف،  أن يضبط عل

 وينطلق من ذلك يف التنظري واجلدل. 

 خامسا: اتساع دائرة اإلفتاء والقضاء: 

النوازل املعروضة عىل الفقهاء، مما كان يفرض عليهم وضع قواعد   وهذا االتساع  لكثرة 

حسب  وترتيبها  النوازل  هذه  لتصنيف  اإلفتاء      وضوابط  لعملية  تسهيال  الفقهية،  أصوهلا 

والقضاء، وتوفريا للوقت واجلهود يف مبارشهتا إىل غري ذلك من العوامل األخر التي نتج  
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فرتة   الفرتة،  هذه  عايشوا  الذي  الفقهاء  كتب  يف  مسطورة  كلية  فقهية  قواعد  ظهور  عنها 

 الرتويج للمذاهب الفقهية عىل يد كبار أنصارها وأتباعها.   

ويُعدُّ كتابُ قواعد األحكام من أقدم الكتب التي وصلتنا يف القواعد الفقهية الشافعية فحاز  

قصب السبق ومزج فيه بني األصول والفروع ويمثل كتاب العز بن عبد السالم السياسة  

طلب الرشع لتحصيل أعىل الطاعات، كطلبه لتحصيل  "العامة للترشيع اإلسالمي، فيقول:  

واحلقيقة، كام أن طلبه لدفع أعظم املعايص كطلبه لدفع أدناها، إذ ال تفاوت    أدناها يف احلدّ 

165("بني طلب وطلب 
 (   . 

فيقول:   قاعدتني  بني  بالتمييز  الفروق  كتابه  يف  غريه  عن  القرايف  مبادئ    "ومتيز  جعلت 

املباحث يف القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بني فرعني، أو قاعدتني فإن وقع السؤال  

القاعدتني  عن   بني  الفرق   هبام  حيصل  قاعدتني  أو  قاعدة  بذكر  فبيانه  الفرعني  بني  الفرق 

فاملقصود حتقيقهام، ويكون حتقيقهام بالسؤال عن الفرق بينهام أوىل من حتقيقهام بغري ذلك،  

فإن ضم القاعدة إىل ما يشاكلها يف الظاهر ويضادها يف الباطن أوىل؛  ألن الضد يظهر حسنة  

دها تتميز األشياء، وعوائد الفضالء وضع كتب الفروق بني الفروع، وهذا يف  الضد، وبض

 
 ) . 19/  1)قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز ابن عبد السالم ، (165(
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عىل   األصول  رشف  الكتب  تلك  عىل  الرشف  من  فله  وتلخيصها  القواعد  بني  الفروق 

166("الفروع
 (  . 

جعلها   حيث  الفروق  كتاب  عن طريق  الفقهية خاصة  بالقواعد  القرايف  اهتامم  ولقد ظهر 

 . متصلة بأبواب الفقه املختلفة 

 وكتاب الفروق للقرايف من الكتب الفريدة يف القواعد الفقهية التي مل يسبقه أحد إليه. 

كام أن اهتاممه بتقنني األحكام الفقهية ظاهر يف كتاب الفروق، وهذا ما نحتاجه يف عرصنا  

 اليوم. 

فقال:   الفروق  تأليف  عىل  باعثه  كتاب    "أما  أثناء  يف  وضعت  أن  بفضله  تعاىل  اهللا  أهلمني 

الذخرية من هذه القواعد شيئا كثريا مفرقا يف أبواب الفقه، كل قاعدة يف باهبا وحيث تبنى  

عليها فروعها، ثم أوجد اهللا تعاىل يف نفيس أن تلك القواعد لو اجتمعت يف كتاب، وزيد يف  

ورونقها  تلخيصها   لبهجتها  أظهر  ذلك  لكان  وحكمها  أرسارها  عن  والكشف  وبياهنا، 

وتكيفت نفس الواقف عليها هبا جمتمعة أكثر مما إذا رآها مفرقة وربام مل يقف إال عىل اليسري  

 
 ).11/  1أنوار الربوق يف أنواء الفروق (مع اهلوامش ) القرايف ، ()الفروق أو 166(
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منها هنالك لعدم استيعابه جلميع أبواب الفقه، وأينام يقف عىل قاعدة ذهب عن خاطره ما  

اجتامعها وتظ قواعد  قبلها بخالف  للقواعد خاصة، وزدت  الكتاب  افرها، فوضعت هذا 

167("كثرية ليست يف الذخرية وزدت ما وقع منها يف الذخرية بسطا وإيضاحا 
 (   . 

فقال:   الفقهية،  والقاعدة  األصولية  القاعدة  بني  ميز  من  أوائل  من  القرايف  اإلمامُ  ويُعدُّ 

وفروع،" أصول  عىل  اشتملت  قد  املحمدية  املعظمة  أحدمها:    الرشيعة  قسامن:  وأصوهلا 

األلفاظ   عن  الناشئة  األحكام  قواعد  إال  فيه  ليس  أمره  غالب  وهو  الفقه  بأصول  املسمى 

للوجوب   األمر  ونحو  والرتجيح  النسخ  من  األلفاظ  لتلك  يعرض  وما  خاصة،  العربية 

والنهي للتحريم والصيغة اخلاصة للعموم ونحو ذلك...والقسم الثاين: قواعد كلية فقهية  

168("يلة كثرية العدد عظيمة املدد مشتملة عىل أرسار الرشع وحكمهجل
 (. 

 
 ).8/   1، ( )الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق (مع اهلوامش ) القرايف167(

 ). 9/  1)املصدر السابق، (168(
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الفرق األول بني الشهادة والرواية  ابتدأت هبذا     "ولقد ظهر اجتهاده يف البحث حيث قال:  

169("الفرق بني هاتني القاعدتني؛ ألين أقمت أطلبه نحو ثامن سنني فلم أظفر به
 (. 

اعدة الكبائر والفرق بني قاعدة الكبائر وقاعدة الكفر  الفرق بني قاعدة الصغائر وق "وقال: 

وما الفرق بني أعىل رتب الصغائر وأدنى رتب الكبائر؟ وما الفرق بني أعىل رتب الكبائر  

وأدنى رتب الكفر؟ وهذه مواضع شاقة الضبط عسرية التحرير وفيها غوامض صعبة عىل  

170("ةالفقيه واملفتي عند حلول النوازل يف الفتاو واألقضي
  ( .  

القواعد ليست مستوعبة يف أصول الفقه بل للرشيعة  "ويوضح القرايف سبب التقعيد بقوله:  

قواعد كثرية جدا عند أئمة الفتو والفقهاء ال توجد يف كتب أصول الفقه أصال، وذلك هو  

171("الباعث يل عىل وضع هذا الكتاب؛ ألضبط تلك القواعد بحسب طاقتي
 (  . 

 
 ). 12/  1( الذخرية للقرايف)169(

 ). 220/   1، ( )الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق (مع اهلوامش ) القرايف170(

 ). 200/  2، ()املصدر السابق 171(
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(حترير القواعد الكليةولذا كان هدفه 
172

 ( . 

ومن هذا املنطلق كان هذا البحث للرتكيز عىل املقاصد من حترير هذه القواعد  من علامئنا  

العلامء   ذكر  وقد  اجلزئية،  الفروع  عىل ضبط  والعمل  العلم  هذا  تسهيل  يف  وهو  األجالء، 

العم  يف   هو  عرصنا  يف  احلاجة   ولكن   ، القواعد  هلذا  التطبيقات  من  ذكر  جمموعة  عىل  ل 

التطبيقات املعارصة وخاصة يف عرص الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي للمؤسسات  

وبذلك يساعد هذا العلم عىل ضبط  النوازل العرصية سواء كانت يف العبادات أو املعامالت  

التكنولوجيا   فروع  أو   العارصة  الطبية  القضايا  أو  اجلنايات  أو  الشخصية  األحوال  أو 

 ة.املعارص

كام دعا البحث إىل أمهية العمل عىل التكامل املعريف بالعمل عىل ربط هذه القواعد بالقواعد   

إىل   بالدعوة  وكذلك  القانونية  والقواعد  الفقهية  والنظرية  املقاصدية  كالقواعد   األخر

استخراج قواعد فقهية قرآنية ونبوية وذلك للعودة إىل املصادر األصلية للترشيع، مع أمهية  

 كر تطبيقات تتناسب مع النوازل العرصية، والتحول الرقمي. ذ

 
 ). 374/   2، (الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق (مع اهلوامش ) القرايف )172(
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 وقد تكون  هيكل البحث من متهيد وستة مباحث كالتايل: 

 .متهيد: تعريف فقه األولويات والقواعد الفقهية وعوامل النشأة

 . املبحث األول:  استخراج القواعد الفقهية املقاصدية

 . املعريف بني القواعد الفقهية والنظريات الفقهية املبحث الثاين:  التكامل

 . املبحث الثالث:  القواعد املشرتكة  بني القواعد الفقهية و القواعد القانونية 

 . املبحث الرابع: القواعد الفقهية القرآنية والنبوية

 . املبحث اخلامس:  الربط بني القواعد الفقهية والنوازل العرصية

 . قواعد فقهية  للتحول الرقمياملبحث السادس: استنباط 

 . اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات
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 تمهيد: تعريف فقه األولويات والقواعد الفقهية: 

 املطلب األول: تعريف فقه األولويات:   

 أوال: تعريف الفقه لغة واصطالحا:

فقهاء   فقيه:  ومجع  الفهم،  هو  الفقه  بأحكام  ،  لغة:  العامل  وهو  فقيهاً،  صار  أي  ه:  وتفقَّ

 .)173( الرشيعة

وكان يسمي  ،    )174( "معرفة النفس ما هلا وما عليها  "اصطالحا: عرف أبو حنيفة الفقه بأنه:  

دائرة  علم الكالم بالفقه األكرب . وملا متايزت العلوم، وشاع التخصص بني العلامء، وضاقت  

هذا التعريف عام يشمل أحكام    "الفقه أصبح خمتصا بنوع من األحكام الرشعية العملية، و  

كالصالة   والعمليات  األخالق،  أي  والوجدانيات  ونحوه،  اإليامن  كوجود  االعتقاديات 

الذي مل يكن   التعريف يتمشى مع عرص أيب حنيفة  والصوم والبيع ونحوها، وعموم هذا 

 
)، املفردات يف غريب القرآن 698) انظر: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية : مادة ( فقه): (173(

 ). 386للراغب األصفهاين (

 ). 61/ 1الدر املختار يف رشح تنوير األبصار (حاشية ابن عابدين) () رد املحتار عىل 174(
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عن غريه من العلوم الرشعية، وتعريف الفقه هبذا العموم كان سببا يف  الفقه فيه قد استقل  

ب حنيفة  أيب  عن  أُثر  الذي  الكتاب  األكرب   "تسمية  االعتقاديات،    "الفقه  عيل  الشتامله 

 .)175( "والعمليات، واألخالقيات 

وتبع هذا التخصص ختصيص لفظ الفقهاء بمن يعرف هذا النوع من العلم. وعرف الفقه  

 .  )176( "العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية "بأنه:

 ثانيا: تعريف األولويات لغة واصطالحا: 

رُ  دَ ر به وأَجْ  ) 177( "لغة: فالن أَوىل هبذا األَمر من فالن أَي أَحق به.... فالن أَوىل بكذا أَي أَحْ

 
) املدخل لدراسة قواعد الفقه مع دراسة تطبيقية لقاعدة األمور بمقاصدها، مجال الدين حممد  175(

 ). 19عطوة (

 ) . 13) مجع اجلوامع يف أصول الفقه تأليف قايض القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي، (176(      

 ). 673/   2) مادة (ويل) املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، (405/  15) لسان العرب، (177(
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 ) 178("ترتيب األمور بناء عىل القرب والبعد من أمر معني"اصطالحا:   

 ثالثا: تعريف فقه األولويات:  

وضع كلّ يشء يف مرتبته    "فقه األولويات   باعتباره مصطلحا مركبا له عدة تعريفات، منها:  

رش معايري  عىل  بناءً  فاألوىل،  األوىل  يقدم  ثم  واألعامل،  والقيم  األحكام  من  عية  بالعدل، 

فال يؤخر ما حقه التقديم، أو يقدم    "أي  )179"صحيحة هيدي إليها نور الوحي، ونور العقل 

ر األمر الكبري، وال يكربّ األمر الصغري ه التأخري، وال يصغّ  )180( ""ما حقّ

العلم باألحكام الرشعية التي هلا حقّ التقديم عىل غريها بناء عىل العلم    "ومن التعريفات:  

 )181(""ع الذي يتطلبها بمراتبها وبالواق

 

 )31) تأصيل فقه األولويات ، مهام  (178(

 . )4) فقه األولويات دراسة يف الضوابط ، الوكييل (179(

 .)30) أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة، القرضاوي (180(

 . )16راسة يف الضوابط، الوكييل () فقه األولويات د181(
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العلم بمراتب األعامل ودرجات أحقياهتا يف تقديم بعضها عىل بعض املستنبط من    "ومنها:  

 )182(""األدلة ومعقوهلا ومقاصدها 

البعض أن  إنام هو جزء من فقه األولويات  "وير املوازنات  ألن األولويات    ؛)  183("  "فقه 

تشمل التعارض بني املصالح واملفاسد واحلاالت التي ال يوجد هبا تعارض وفقه املوازنات  

 )184("جزء منه

إن فقه األولويات مرتبط بفقه املوازنات، ويف بعض املجاالت يتداخالن، أو يتالزمان، فقد  

 )185(""تنتهي املوازنة إىل أولوية معينة، فهنا تدخل يف فقه األولويات

لقواعد    طبقا  التأخري  يستحق  ما  وتأخري  التقديم  يستحق  ما  تقديم  هو  األولويات  ففقه 

 حاكمة لذللك. 

 
 .)46) تأصيل فقه األولويات، مهام، (182(

 . )51(، املصدر السابق ) 183(

 . )46، (املصدر السابق ) 184(

 )30) أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة، القرضاوي، (185(
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 املطلب الثاين: تعريف القاعدة الفقهية: 

يلُ  {أوال: لغة: قواعد البناء: أساسه . قال تعاىل   عِ امَ إِسْ بَيْتِ وَ نَ الْ دَ مِ اعِ وَ قَ يمُ الْ اهِ رَ فَعُ إِبْ رْ إِذْ يَ وَ

نَا  بَّ لِيمُ رَ عَ يعُ الْ مِ نَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّ بَّلْ مِ قَ  ]. 127[البقرة:   }تَ

(وقواعد اهلودج: خشبانة اجلارية جمر قواعد البناء 
186

. والقاعدة من البناء: أساسه الذي  ) 

( ينطبق عىل جزئيات، ومجعها: قواعد
187

(.  والقواعد من اليشء: ما يرتكز عليه) 
188

 (   . 

ويتضح مما سبق أن القاعدة هي األمر أو اليشء املستقر الثابت الوطيد، وعىل هذا  تدلّ أقوال  

الثابتة   أصوله  السحاب  وقواعد  املستقرة،  الثابتة  أسسه  هي  البيت  فقواعد  اللغة،  أهل 

 الوطيدة. 

 
 . )410مفردات غريب القرآن، الراغب األصفهاين ،( )186(

 .)748جممع اللغة العربية ( ،الوسيط)187(

قنيبي،)188( ، د. حامد صادق  قلعة جي  أ.د. حممد روايس  إنكليزي،  وضع  الفقهاء  عريب  لغة  (   معجم 

354.( 
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 الفقهاء يف تعريف القواعد الفقهية إىل قولني:   ثانيا: اصطالحا:اختلف

(القول األول: حكم كيل ينطبق عىل مجيع جزئياته ليتعرف أحكامها منه
189

 (   . 

(القول الثاين: حكم أكثري ال كيل ينطبق عىل أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه
190

 (   . 

ل: إهنا أغلبية نظر إىل  ومنشأ اخلالف أن من قال: إهنا كلية نظر إىل أصل القاعدة، ومن قا 

 وجود مستثنيات يف كل قاعدة. 

 والراجح ما ذهب إليه القول األول ألسباب:  

 أوال: شأن القاعدة أن تكون كلية. 

 
الفقه،189( أصول  يف  التنقيح  ملتن  التوضيح  عىل  التلويح  التفتازاين    )رشح  عمر  بن  مسعود  الدين  سعد 

غمز عيون البصائر رشح كتاب  ،  )19درر احلكام رشح جملة األحكام،عىل حيدر(  ، )35/    1الشافعي، (

املرصي)، نجيم  ابن  العابدين  لزين   ) والنظائر  الشاطبي  51/    1(  األشباه  اإلمام  عند  املقاصد  )،قواعد 

 . ) 29(  عرضا ودراسة وحتليال، عبد الرمحن إبراهيم الكيالين،

ت190( نشأهتا،  مفهومها   الفقهية  أمحد  )القواعد  عىل  تطبيقاهتا،  مهمتها،  أدلتها،  مؤلفاهتا،  دراسة  طورها، 

 . ) 107/ 1القواعد أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد املقري ،(  ) 43،( الندوي
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 ثانيا: وصفها بالكلية ال يرضّ ختلف آحاد اجلزئيات عن مقتيض الكيل. 

 ثالثا: هذا التخلف أو االستثناء من القاعدة يرجع إىل وصف اختص به. 

: الغالب األكثري معترب يف الرشيعة اعتبار العام القطعي؛  ألن املتخلفات اجلزئية ال  رابعا 

 ينتظم منها كيل يعارض هذا الكيل الثابت. 

وكون هذه  القواعد أغلبية ال يغض من قيمتها العلمية، وعظيم موقعها يف الفقه، وقوة أثرها  

وتنويرا بارعا،  تصورا  القواعد  هذه  يف  فإن  التفقيه،  الفقهية    يف  واملقررات  للمبادئ  رائعا 

هذه   ولوال  العملية،  األحكام  لفروع  وضبطا  النظرية،  ومسالكها  آلفاقها  وكشفا  العامة، 

القواعد لبقيت األحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول متسك هبا  

(  يف األفكار، وتربز فيها العلل اجلامعة، وتعني اجتاهاهتا الترشيعية
191

 (   . 

 

 
 ). 949/ 2املدخل الفقهي العام،مصطفي أمحد الزرقاء،( )191(
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 اِّـبحث األول:  استخراج القواعد الفقهية اِّـقاصدية: 

 املطلب األول: تعريف القاعدة املقاصدية:  

ما يعرب به عن معني عام، مستفاد من أدلة الرشيعة املختلفة، اجتهت إرادة الشارع إىل إقامته  " 

192( "من خالل ما بني عليه من أحكام
 (  . 

193("الشارع ال يقصد بالتكليف نفس املشقة"لذا قال الشاطبي: 
 (  . 

194( "وضع الرشائع إنام هو ملصالح العباد يف العاجل واآلجل معا "وقال: 
 (  . 

 
 ). 55،( املدخل الفقهي العام،مصطفي أمحد الزرقاء )192(

 . ) 222 / 2املوافقات، ()193(

 . )9/   2املصدر السابق، ()194(
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وأصل  "ال:  وق املعاين،  إىل  االلتفات  التعبد دون  املكلَّف  إىل  بالنسبة  العبادات  األصل يف 

195("العادات االلتفات إىل املعاين
 (  . 

  :وتتفق القاعدة الفقهية مع القاعدة املقاصدية يف أوجه، وختتلف يف أوجه أخر 

(صديةاملطلب الثاين:  أوجه االتفاق بني القواعد الفقهية والقواعد املقا  
196

 (  : 

(من أوجه االتفاق بينهام 
197

 (  : 

كال منهام يتصف بأنه قاعدة كلية يعرب عن معنَى عام وليس خمتصا بباب دون باب،    أوال:أن  

 فهي تشمل مجيع األبواب واألشخاص واألحوال واألزمان.  

 ثانيا:غايتهام واحدة وهي معرفة حكم الشارع يف املستجدات.  

 
 . )513/  2املصدر السابق ، ()195(

 ) .67،80اعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي،عبد الرمحن الكيالين،( )قو196(

 . ) 57،62،( املصدر السابق )197(
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ثالثا: أمهية القواعد املقاصدية أهنا تسعف املجتهد وتضع له املعامل ليكون احلكم الذي يصل  

 إليه بعد اجتهاده موافقا لغايات الرشيعة وكذلك القواعد الفقهية.  

(  املطلب الثالث:  أوجه االختالف بني القواعد الفقهية والقواعد املقاصدية 
198

(  : 

انا حلكم رشعي وإنام بيان للحكمة التي توخاها الشارع أوال: القاعدة املقاصدية ليست بي

من أصول الترشيع، أما القاعدة الفقهية فتقترص عىل بيان احلكم الرشعي الكيل الذي تندرج  

حتته جزئيات متعددة، فإذا كان موضوع القاعدة املقاصدية أهداف الرشيعة وغاياهتا العامة،  

 فإن موضوع القاعدة الفقهية فعل املكلف . 

ثانيا: القاعدة املقاصدية هلا من احلجية والقوة، بحيث يمكن االستناد إليها يف االستدالل؛  

يف   وصالحيته  واالعتبار  القوة  حيث  من  بسواء  سواء  العام  كالنصّ  العام  املعني  ألن 

االستدالل؛ وألنه يستند إىل االستقراء أما القاعدة الفقهية فال يصح االعتامد عليها وحدها  

 تدالل إال إذا كانت تستند إىل نص رشعي. يف االس

 
 املصدر السابق الصفحات نفسها. )198(
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ألن   التعارض؛  عند  عليها  ومقدمة  الفقهية  القاعدة  عىل  حاكمة  املقاصدية  القاعدة  ثالثا: 

القاعدة املقاصدية تعرب عن أهداف الترشيع وغاياته. أما القاعدة الفقهية فتعرب عن وسائل  

 تلك األهداف والغايات . والغاية مقدمة عىل الوسيلة.   

لتحقيق هذه  ر الفقهية وسائل  والقاعدة  الرشيعة،  أهداف  املقاصدية توضح  القاعدة  ابعا: 

 األهداف. 

بعد   هلا  ليكون  بالقواعد األصولية  ارتقيا  قد  القرايف  السالم واإلمام  بن عبد  العز  واإلمام 

مقاصدي أيضا، فمن االجتهادات التي نالحظ فيها مراعاة الكليات عند دراسة اجلزئيات  

لو رأ الصائم يف رمضان غريقا ال يتمكن من إنقاذه    "ه العز  ابن عبد السالم قائال:  ما ذكر

إال بالفطر، أو رأ مصوال عليه ال يمكن ختليصه إال بالتقوي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه،  

وهذا أيضا من باب اجلمع بني املصالح، ألن يف النفوس حقا هللا عزّ وجلّ وحقا لصاحب  

199("عىل فوات أداء الصوم دون أصله النفس، فقدم ذلك 
 (  . 

 
 . )57/  1قواعد األحكام يف مصالح األنام  للعز بن عبد السالم، ()199(
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القواعد   الرتكيز عىل  البينية هو  الدراسات  أنه من األولويات يف عرص  الباحث   ير ولذا 

املشرتكة بني القواعد الفقهية والقواعد املقاصدية مع العمل عىل  التكامل املعريف والرتكيز  

 عىل التطبيقات املعارصة. 

 فقهية اِّـبحث الثاني:  التكامل اِّـعرَّـ ب القواعد الفقهية والنظريات ال   

 املطلب األول: تعريف النظرية الفقهية 

تلك الدساتري واملفاهيم الكرب التي يؤلف كل  "النظرية الفقهية هلا عدة تعريفات ومنها:   

( "منها عىل حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا يف الفقه اإلسالمي
200

 (   . 

 
 . )235املدخل الفقهي العام، مصطفي أمحد الزرقاء،( )200(
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بأهنا   الندوي  عيل  مسا   "ويعرفها  عىل  يشتمل  موضوع  أو  فقهية  أو  موضوعات  فقهية  ئل 

أركان ورشوط وأحكام، تقوم بني كلّ منها صلة فقهية، جتمعها  "قضايا فقهية. حقيقتها:  

( "وحدة موضوعية حتكم هذه العنارص مجيعا 
201

 (   . 

عبارة عن نظام عام ملوضوع فقهي خاص، تنطوي حتته  "ويعرفها حممد عثامن شبري: بأهنا  

ضوع، وبيان مقوماته من أركان  ورشوط  مسائل وفروع فقهية عديدة، تتعلق بتعريف املو

( "وموانع وضوابط، وبيان آثاره، وحتديد أسباب هنايته وغري ذلك
202

 (   . 

 املطلب الثاين: الفرق بني القواعد الفقهية والنظريات الفقهية:  

(أما الفرق بني النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية
203

 ( : 

 
أمحد    )201( عىل   ، تطبيقاهتا  مهمتها،  أدلتها،  مؤلفاهتا،  دراسة  تطورها،  نشأهتا،  مفهومها   الفقهية  القواعد 

 ). 63الندوي ( 

 . )25القواعد الكلية، حممد عثامن شبري،( )202(

 . )26،( القواعد الكلية، حممد عثامن شبري  )203(
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 ورشوطا بخالف القاعدة الفقهية. أوال: النظرية الفقهية تتضمن غالبا أركانا  

 ثانيا: النظرية الفقهية ال تتضمن حكام فقهيا يف ذاهتا بخالف القاعدة الفقهية. 

 ثالثا: النظرية الفقهية تصاغ عىل شكل بحث مطول بخالف القاعدة الفقهية عبارة موجزة .  

وما يدعو إليه الباحث هو الربط بني القواعد الفقهية والنظريات الفقهية من حيث األركان  

 والرشوط بام يساعد عىل  استنباط األحكام الفقهية بصورة صحيحة متكاملة. 

 املبحث الثالث:  القواعد املشرتكة  بني القواعد الفقهية و القواعد القانونية 

( اعد الفقهية و القواعد القانونيةاملطلب  األول: العالقة بني القو
204

 (  : 

أوجه   أما  اإلنسان.  سلوك  بتنظيم   الوقوف  يف  القانونية  القواعد  و  الفقهية  القواعد  تتفق 

 االختالف بينهام:  

 
شبري،(  )204( عثامن  حممد  الكلية،  واملعامالت  38القواعد  العبادات  يف  الفقهية  القواعد  من  املستثنيات   (

العينني،(   أبو  عثامن  نجاح  مقارنة،  عبد    42دراسة  السميع  عبد  القانون،  لدراسة  املمهدات  املقدمات   (

 ). 37الوهاب أبو اخلري،(  
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أوال: القواعد القانونية مصدرها البرش بخالف القواعد الفقهية مصدرها نصوص الرشع  

 وإن كتبت بأيدي الفقهاء. 

 لقانونية حتكم اجلانب القضائي أما القواعد الفقهية فتشمل كل اجلوانب. ثانيا: القواعد ا  

عىل    فتحكم  الفقهية  القواعد  أما  الباطن،  دون  الظاهر  حتكم عىل  القانونية  القواعد  ثالثا: 

 الظاهر والباطن.

دنيوي    فجزاؤها  الفقهية  القواعد  أما  فقط،  دنيوي  جزاؤها  القانونية  القاعدة  رابعا: 

 وأخروي. 

مسا: القواعد القانونية تشمل كلّ األشخاص بخالف القواعد الفقهية خترج عنها بعض  خا  

 الفروع. 

الفقهية    القواعد  معينة بخالف  بأشخاص ذوي جنسية  ة  القانونية خاصّ القواعد  سادسا: 

 متفق عليها بني املذاهب يف بعضها.

 لقانونية:  املطلب  الثاين: أمهية االرتباط بني القواعد الفقهية و القواعد ا 
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تكمن أمهية االرتباط بني القواعد الفقهية والقانونية هو يف استنباط قواعد جديدة تركز عىل   

فقه القانون، ووجود قواعد حاكمة  تساعد عىل ضبط سلوك اإلنسان  مع التزامه بالقواعد  

ختدم   جديدة  بحثية  دراسات  وجود  عىل  أيضا  سيساعد  االرتباط  وهذا  احلاكمة،  العامة 

 رشية. الب

 اِّـبحث الرابع: القواعد الفقهية القرآنية والنبوية 

واحد،     ملعنى  تؤدي  وقد  الفقهاء  بني  خمتلفة  كثرية  صيغ  جيد  الفقهية  القواعد  يف  املتأمل 

للترشيع   األوىل  للمصادر  للرجوع  الباحث  فيدعو  الكريم،  القرآن  من  مستنبط  وبعضها 

القرآن الكريم والسنة النبوية الستخراج  قواعد قرآنية فقهية ، وكذلك قواعد نبوية فقهية  

ل البرشية مع متسكهم بالنصّ  القرآين والنبوي، فعىل سبيل املثال: نجد أن  تصلح حللّ مشاك

إِنَّامَ  "قاعدة األمور بمقاصدها تدور عىل  نصّ نبوي وهو حديث النبي   ، وَ لُ بِالنِّيَّةِ امَ إِنَّامَ األَعْ

رَ  جْ ، فَهِ ولِهِ سُ رَ تُهُ إِىلَ اهللاِ وَ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ ، فَمَ ا نَوَ انَتْ  لكلِّ امرئٍ مَ نْ كَ مَ ؛ وَ ولِهِ سُ رَ تهُ إِىلَ اهللاِ وَ



 

475 

 

يْهِ  رَ إِلَ اجَ ا هَ هُ إِىلَ مَ تُ رَ جْ ا، فَهِ هَ جُ وَّ تَزَ أَةٍ يَ رَ ا، أَوِ امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ تُهُ إِىلَ دُ رَ جْ ، وكذلك قاعدة  ال  )205( "هِ

ارَ "هي نصّ حديث نبوي  ، ورضر وال رضار َ الَ رضِ رَ وَ َ ن  ، فال يوجد املانع م)206(   "الَ رضَ

استخراج القواعد الفقهية عىل أن تكون نصوصها من القرآن الكرم والسنة النبوية، وهذا ال  

 يقلل من اجلهود املبذولة من الفقهاء وعلامئنا األجالء. 

 اِّـبحث الخامس:  الربط ب القواعد الفقهية والنوازل العصرية 

سيساعد عىل حلّ كثري من  ال شك أن االرتباط بني القواعد الفقهية وتطبيقاهتا املعارصة   

املشكالت احلالية وذلك نظرا ملا تتمتع به القواعد الفقهية من أمهية بالغة ومن أمهيتها يف  

 عرصنا بالنسبة للمجتهد وغري املجتهد أيضا، ما ييل: 

 
)، أخرجه 6/  1)، (1ية يف األيامن، رقم احلديث() أخرجه البخاري، كتاب األيامن والنذور، باب الن205(

/ 3)، (1907مسلم، كتاب اإلمارة بقوله قوله ،صىل اهللا عليه وسلم،: إنام األعامل بالنية، رقم  احلديث (

 ). 16/ 3)، (1245)، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان، رقم احلديث (1515

القضاء  206( باب  األقضية،  كتاب  مالك،  موطأ  احلديث()  رقم  املرفق،  (31يف  عبد  745/  2)،  حتقيق   (

 )،  2340سنن ابن ماجة،  كتاب  األحكام ، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، رقم احلديث(  الباقي،  

 حكم األلباين: صحيح.، (784 /2)
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 املطلب األول: ضبط الفروع واجلزئيات:  

القرايف:   أكثر  "قال  حفظ  عن  استغنى  بقواعده  الفقه  ضبط  يف  من  الندراجها  اجلزئيات؛ 

207("الكليات واحتدّ عنده ما تناقض عند غريه
 (   . 

أنت تعلم أن الفقه وإن جلّ إذا كان مفرتقا تبددت حكمته وقلت طالوته وبعدت  "وقال:  

عند النفوس طلبته، وإذا رتبت األحكام خمرجه عىل قواعد الرشع مبنية عىل مآخذها هنضت  

( "القتباسها، وأعجبت غاية اإلعجاب بتقمص لباسها اهلمم حينئذ 
208

 (   . 

واصطالحات    "ولذا الرشع  وقواعد  الفقه  أصول  من  الفقيه  خاطر  عىل  يكون  أن  يتعني 

العلامء حتى خترج الفروع عىل القواعد واألصول، فإن كلّ فقه مل خيرج عىل القواعد فليس  

( "بيشء
209

 (   . 

 
 ). 7/   1)الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق (مع اهلوامش ) القرايف ، (207(

 ). 36/  1رايف ، ()الذخرية للق208(

 . )55/  1املصدر السابق ، ()209(
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210("الفرعمن كان أعلم باألصل كان أعلم ب"وقال: 
 (  . 

عظيمة النفع يف أبواب الفقه حيتاج إليها الفقيه حاجة شديدة إن أراد أن يكون    "والقواعد  

211("من فحول العلامء
 (   . 

لِنيَ {و قال القرطبي عن قوله تعاىل   َاهِ نِ اجلْ ضْ عَ رِ أَعْ فِ وَ رْ عُ رْ بِالْ أْمُ وَ وَ فْ عَ ذِ الْ [األعراف:    }خُ

199[ 

الداللة:   اآلية   "وجه  املأمورات    هذه  يف  الرشيعة  قواعد  تضمنت  كلامت،  ثالث  من 

فقوله:   وَ "واملنهيات.  فْ عَ الْ ذِ  والرفق    "خُ املذنبني،  عن  والعفو  القاطعني،  صلة  فيه  دخل 

212("باملؤمنني، وغري ذلك من أخالق املطيعني 
 (   . 

 

 
 . )34/  1، (الذخرية للقرايف )210(

 ). 308/  5، (املصدر السابق )211(

 . )344/  7اجلامع ألحكام القرآن  للقرطبي ()212(
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 املطلب الثاين: االرتقاء بالفقيه ليكون جمتهدا:  

213("ه إىل درجة االجتهاد ولو يف الفتوهبا يرتقي الفقي "قال ابن نجيم: 
 (   . 

من جعل خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه  "وقال القرايف:  

الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج 

من طلب مناها ومن ضبط  إىل حفظ اجلزئيات التي ال تتناهى وانتهى العمر ومل تقض نفسه  

الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكليات واحتد عنده ما تناقض  

214("عند غريه
 (   . 

 

 

 

 
 ).15/   1)األشباه والنظائر البن نجيم ، (213(

 ). 7/   1القرايف،  ()الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق (مع اهلوامش ) 214(
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( املطلب الثالث: االطالع عىل حماسن الدين و  إثراء الترشيعات اجلديدة 
215

( : 

اإلثراء   عىل  يساعد  مما  الدين  هذا  وعظمة  حماسن  عىل  التعرف  يمكن  القواعد  بمعرفة 

مقاصد  ضوء  يف  الفقهية  املستجدات  حكم  ومعرفة  املعارصة  املشاكل  الترشيعي،وحل 

 الرشيعة اإلسالمية. 

 املبحث السادس: استنباط قواعد فقهية  للتحول الرقمي 

الصن الثورة  عرص  يف  املعارص  وقعنا  يف  التحول  نعيش  إىل  املؤسسات  واجتاه  الرابعة،  اعية 

 الرقمي، وهذا التحول حيتاج إىل ضوابط حاكمة بام يساعد عىل جلب املصالح ودرء املفاسد

واملامرسات   والوظائف  اخلدمات  نمط  يف  مقصود  تغيري  عن  عبارة  هو  الرقمي  التحول 

التقلي الشكل  من  للجامعة  واخلدمية  والبحثية  والتعليمية  صورة  اإلدارية  إىل  املعتاد  دي 

 
 )5،6القواعد الفقهية يف القرآن الكريم ، أمحد بن عبد اهللا بن حممد الضوحيي،( )215(
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الرقمية   التقنية  البنية  ومقومات  الذكية  البرشية  املوارد  طريق  عن  رقمية  إلكرتونية 

 )216(  .والتطبيقات التكنولوجية الذكية عرب شبكة اإلنرتنت داخل احلرم اجلامعي 

    .)217( كام أنه توجه عاملي  يعتمد عىل التكنولوجيا يف أداء مهامها ووظائفها وأنشطتها املختلفة

وال بد عند استخدام العمليات والتكنولوجيا إلنشاء تطبيقات من استخدام النظم الذكية  

 .    )218( واخلبرية  

 
الرقمي  216( التحول  توجهات  ضوء  يف  ذكية  جامعة  إىل  املنيا  جامعة  لتحويل  مقرتحة  )اسرتاتيجية 

 ). 423( ،والنموذج اإلمارايت جلامعة محدان بن حممد الذكية،  حممد فتحي عبد الرمحن أمحد

الرقمي  )217( التحول  توجهات  ضوء  يف  ذكية  جامعة  إىل  املنيا  جامعة  لتحويل  مقرتحة  اسرتاتيجية 

 ). 445( ،والنموذج اإلمارايت جلامعة محدان بن حممد الذكية،  حممد فتحي عبد الرمحن أمحد 

 ). 45)التمكني التدريبي يف ظل  التحول الرقمي الذكي ، خالد حممد فرجون  (218(
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التقليدي إىل إلكرتوين مع أمهية   فالتحول الرقمي هو استثامر التكنولوجيا لتحويل العمل 

املعلومات والرتتيب   العثور عىل  النجاح وهذا يشمل  الرقمية من أجل  املهارات  اكتساب 

 ) .219( الرقمي هلا من حيث األولوية مع تقييم جودهتا وصحتها 

الرقمية وهي عرض  الرقمي خيتلف عن  الورقية بصيغة    والتحول  املعلومات كاملستندات 

     )220( رقمية

فالتحول الرقمي قادر وبشكل كبري عىل خلق بيئة تنافسية تقنية جاذبة حتقق أعىل مستويات  

 ) .221( اجلودة بأقل التكاليف

تقنية   وقدرات  عمل  بيئة  يتطلب  وهو  الواقع  يفرضها  رضورة  أصبح  الرقمي  فالتحول 

 ورقمية. 

 
 ). 5، (غران    كليامن سارة)التعلم الرقمي ، 219(

 ). 44)التمكني التدريبي يف ظل  التحول الرقمي الذكي ، خالد حممد فرجون، ( 220(

 ). 1( التحول الرقمي يف اجلامعات العربية ( اجلامعة العراقية  نموذجا)، فاطمة نرص بن ناجي، )221(
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وجود قواعد فقهية يف  عملية التحول الرقمي وتوظيف الطاقات الكامنة    ولذا هناك  أمهية   

 يف العامل البرشي والتي أساسها الضمري  والعلم واألخالق العالية. 

ولذا يدعو الباحث إىل الرتكيز عىل أولوية وجود قواعد فقهية وتطبيقاهتا يف عرص التحول  

 الرقمي بتقنياته الناشئة. 

مصالح فتكمن فيها أيضا عدة مفاسد، ومنها: االعتامد الكبري عىل كام أن للتحول الرقمي  

و   األموال،  عىل  االعتداء  االليكرتونية،  واجلرائم  االليكرتونية  اهلجامت  وزيادة  التقنيات، 

 جتاوز التحول الرقمي إىل األمن االليكرتوين 

ة أن العامل يركز عىل    أخالقيات الذكاء  ولذا ال بد من وضع قواعد فقهية هلذا التحول وخاصّ

 االصطناعي وغريها. 
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 النتائج: 

ة   • فقه األولويات من العلوم املهمة يف واقعنا املعارص يف جمال البحث العلمي خاصّ

 .يف علم القواعد الفقهية 

طبقا   • التأخري  يستحق  ما  وتأخري  التقديم  يستحق  ما  تقديم  هو  األولويات  فقه 

 .لقواعد حاكمة لذللك

علمي    • بني  للربط  وذلك  املقاصدية،  الفقهية  القواعد  استخراج  عىل  احلرص 

 القواعد الفقهي ومقاصد الرشيعة اإلسالمية 

حيث   • من  الفقهية،  والنظريات  الفقهية  القواعد  بني  املعريف  التكامل  إىل  الدعوة 

صحيحة   بصورة  الفقهية  األحكام  استنباط  عىل   يساعد  بام  والرشوط  األركان 

 .متكاملة

وذلك  ا • القانونية  القواعد  و  الفقهية  القواعد  بني  املشرتكة   القواعد  ستنباط  

باستنباط قواعد جديدة تركز عىل فقه القانون، ووجود قواعد حاكمة  تساعد عىل  

ضبط سلوك اإلنسان  مع التزامه بالقواعد العامة احلاكمة، وهذا االرتباط سيساعد  

 .البرشيةأيضا عىل وجود دراسات بحثية جديدة ختدم 
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األوىل   • للمصادر  للرجوع  والنبوية  القرآنية  الفقهية  القواعد  الستخراج  التعاون  

 للترشيع القرآن الكريم والسنة النبوية. 

أمهية الربط بني القواعد الفقهية والنوازل العرصية مع وضع قواعد فقهية  للتحول   •

نظرا ملا تتمتع  الرقمي،  وذلك سيساعد عىل حلّ كثري من املشكالت احلالية وذلك  

به القواعد الفقهية من أمهية بالغة ومن أمهيتها يف عرصنا بالنسبة للمجتهد وغري  

 املجتهد أيضا. 

 التوصيات:   

 عمل موسوعة عن القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف النوازل العرصية.  •

 إقامة دورات لغري املتخصصني يف علم القواعد الفقهية.  •

إىل مؤمتر عن   • القواعد  الدعوة  الرشعية وخاصة علم  العلوم  املعريف بني  التكامل 

 الفقهية. 
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 اِّـراجع:   

    إبراهيم  وآخرون، املعجم الوسيط، حتقيق  جممع اللغة العربية ، د.ت، د.ط، ، د.م،  •

 دار الدعوة. 

ابن النجار ، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي   •

مـ)، رشح الكوكب املنري،  املحقق: حممد الزحييل و    1997  -هـ  1418املعروف ( 

 . نزيه محاد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 

م)، سنن ابن    2009  - هـ    1430ابن ماجة ، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني، ( •

د كامل قره بليل ،  ماجه ، املحقق: شعيب األرنؤوط عادل مرشد   بد اللّطيف  ،  حممَّ عَ

 ، الطبعة األوىل،  بريوت، دار الرسالة العاملية.  حرز اهللا 

العرب، د.ت،   • لسان  األفريقي املرصي،  منظور  بن  بن مكرم  ، حممد  منظور  ابن 

 الطبعة األوىل، بريوت، دار صادر.  

ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي (بدون   •

، وضع حواشيه وخرج  أيب حنيفة النعامن األشباه والنظائر عىل مذهب  تاريخ)، 

 لبنان ،دار الكتب العلمية.   ، أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، د.ت،د.ط،  بريوت
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)، املستثنيات من  2003أبو العينني، نجاح عثامن تقديم عبد العزيز حممد عزام ( •

القواعد الفقهية يف العبادات واملعامالت دراسة مقارنة ، دار الوفاء، الطبعة  

 األويل. 

م)،  القواعد الفقهية من خالل كتاب  2004هـ 1425اإلدرييس ، عبد الواحد ، (  •

 القيم وابن عفان، الطبعة األوىل .  املغني ( رسالة جامعية)،  دار ابن

) ، نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور،  2005إسامعيل حسني ، ( •

 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  الطبعة الثانية. 

)، املفردات  1999األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف  بالراغب، (  •

مد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت، لبنان،  يف غريب القرآن،  ضبطه وراجعه حم

 الطبعة الثانية . 

) ،  دار  2008أقرصي، حممد، املصالح واملفاسد من كتاب القواعد الكربي، ( •

 ابن حزم، الطبعة األوىل . 
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)،  الفروق الفقهية واألصولية، مكتبة الرشد، الطبعة  209الباحسني ، يعقوب، ( •

 الثانية. 

) ، القواعد الفقهية،  مكتبة الرشد،  2007الباحسني، يعقوب بن عبد الوهاب( •

 الطبعة اخلامسة. 

)،  1987  – 1407البخاري ، حممد بن إسامعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، (  •

اجلامع الصحيح املخترص، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه  

 بعة الثالثة، الياممة، بريوت،  دار ابن كثري.  جامعة دمشق، الط -يف كلية الرشيعة  

)، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه  2002البورنو،  حممد صديق بن أمحد بن حممد ( •

 الطبعة اخلامسة. -الكلية، مؤسسة الرسالة 

مـ)، رشح   1996 - هـ   1416التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي (  •

يف أصول الفقه، حتقيق زكريا عمريات، دار  التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح 

 . الكتب العلمية بريوت، لبنان، الطبعة األوىل
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م ) ، النهاية يف  1979  - هـ 1399اجلزري ، أبو السعادات املبارك بن حممد (  •

املكتبة العلمية، بريوت ، حتقيق: طاهر أمحد الزاو،   غريب احلديث واألثر،

 . حممود حممد الطناحي

ن عيل بن حممد بن عيل بن عبد الرمحن بن حممد بن الدمشقي  احلصني ، حممد ب •

)، رد املحتار عيل الدر املختار يف رشح تنوير األبصار ( حاشية ابن  1992(

 عابدين)، دار الفكر،  بريوت، الطبعة الثانية.  

م)، شهاب الدين  1985  -هـ  1405احلموي ،أمحد بن حممد مكي، أبو العباس،( •

هـ)، غمز عيون البصائر يف رشح  1098(املتوىف:  احلسيني احلموي احلنفي 

 األشباه والنظائر، الطبعة األوىل،د.م، دار الكتب العلمية.  

 )، القواعد، مكتبة نزار مصطفي، الطبعة األوىل . 1996احلنبيل ، ابن رجب (  •

حيدر،عيل، ( بدون تاريخ)، درر احلكام رشح جملة األحكام، حتقيق تعريب:   •

 ، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت. املحامي فهمي احلسيني

)، تفعيل الرقمنة الذكية باجلامعات  1421اخلوالين ، مروة حممود إبراهيم (   •

 . املرصية يف ضوء الثورة الصناعية الرابعة
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)، خمتار  1995  –  1415(  الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، •

 الصحاح، بريوت ، مكتبة لبنان نارشون.  

م)،  قواعد الفقه  اإلسالمي من خالل  1998  - هـ1419، حممد، (  الروكي •

كتاب اإلرشاف عىل مسائل اخلالف للقايض عبد الوهاب البغدادي املالكي، دار  

 القلم، دمشق، الطبعة األوىل. 

)، دار الفكر،  طبعة  1968الزرقا ، مصطفي أمحد ، املدخل الفقهي العام، (  •

 تاسعة. 

الدين حممد بن عبد اهللا بن هبادر الزركيش (املتوىف:   الزركيش ، أبو عبد اهللا بدر •

م)، املنثور يف القواعد الفقهية، الطبعة الثانية، وزارة  1985 - هـ 1405هـ)،794

 األوقاف الكويتية. 

م )،  1991  -هـ   1411السبكى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،(  •

   األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية،الطبعة األوىل

م )،  األشباه  1990هـ، 1411السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد، (  •

 والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية،  دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل. 
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هـ/  1417الشاطبي ،إبراهيم بن مويس بن حممد اللخمي الغرناطي ، (  •

ن، دار ابن  م)، املوافقات، حتقيق أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلام1997

 عفان، الطبعة األوىل. 

م)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف  2006  -هـ1426شبري، حممد عثامن (  •

 الرشيعة اإلسالمية،   دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل. 

)، القواعد الفقهية يف القرآن  206الضوحيي،  أمحد بن عبد اهللا بن حممد، ( •

 . 21عدد  ،1زءقانون بطنطا جالكريم، جملة كلية الرشيعة وال

)، القواعد الفقهية وأقسامها حسب مصادرها،  بدون  1995عباس، أمحد طه (  •

 دار . 

  1986 - هـ  1407عبد الباقي ، حممد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن حممد، (  •

م)، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان، دار احلديث، القاهرة، بتاريخ: ،  

 . ريان للرتاث توزيع: دار ال 

عز الدين ، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن   •

هـ   1414هـ)،(  660احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلامء (املتوىف: 
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م)، قواعد األحكام يف مصالح األنام، راجعه وعلق عليه: طه عبد    1991  -

 األزهرية.  الرؤوف سعد، القاهرة ، مكتبة الكليات

) ، التعلم الرقمي ، التعلم واملهارات يف  2017غران، سارة كليامن  ( •

 . العرصالرقمي 

فاطمة نرص بن ناجي،  ( بدون تاريخ)، التحول الرقمي يف اجلامعات العربية   •

 (اجلامعة العراقية  نموذجا)، ، بدون دار.

)  التمكني التدريبي يف ظل  التحول الرقمي  2021( فرجون خالد حممد ،  •

الذكي، اجلمعية الدولية  للتعليم والتعلم االليكتوين، املجلة  الدولية للتعليم  

 االليكرتوين. 

الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، أبو العباس (املتوىف: نحو   •

 بريوت،  املكتبة العلمية. ، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري  هـ) ،770

م)، الذخرية، حتقيق    2001هـ،  1422القرايف ، شهاب الدين أمحد بن إدريس،(  •

 حممد حجي ، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل. 

القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري   •

 عامل الكتب.  ،د.ط، د.م، واع الفروق  أنوار الربوق يف أن ،  ( بدون تاريخ)بالقرايف 
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أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة   ) 2000القرضاوي، يوسف ،(  •

 القادمة،مكتبة الرسالة. 

القرطبي ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي   •

م )، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق هشام   2003هـ/  1423شمس الدين، (

 البخاري، دار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية.  سمري

القواعد النورانية، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد   •

م)،  مؤسسة  1997هـ/ 1418السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد، ( 

ة اإلسالمية، جدة،  الريان للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، دار القبلة للثقاف

 . السعودية، الطبعة األوىل

الكيالين، عبد الرمحن إبراهيم، قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي عرضا   •

م)، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، سلسلة  2005  - هـ1426ودراسة وحتليال، ( 

 )،  دار الفكر، دمشق، سوريا، اإلعادة الثانية.  35الرسائل اجلامعية ( 
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ب الدين القرايف من  املاحي،  قندوز حممد، قواعد املصلحة واملفسدة عند شها  •

 .2006خالل كتابه الفروق،  دار ابن حزم، الطبعة األوىل 

م )، موطأ اإلمام مالك بن أنس   2004 - هـ  1425مالك ، مالك بن أنس، (  •

رواية ابن القاسم، املحقق : السيد حممد بن علوي بن عباس املالكي، الطبعة   

 ايف.  األوىل ، أبو ظبي، اإلمارات،  منشورات املجمع الثق

) ، معجم لغة الفقهاء   1985حممد روايس قلعة جي، حامد صادق قنيبي،  (  •

 عريب إنكليزي ، دار النفائس، الطبعة األوىل. 

)، اسرتاتيجية مقرتحة لتحويل جامعة  2020حممد فتحي عبد الرمحن أمحد، ( •

املنيا إىل جامعة ذكية يف ضوء توجهات التحول الرقمي والنموذج اإلمارايت  

محدان بن حممد الذكية، جملة جامعة الفيوم للعلوم الرتبوية والنفسية ،  جلامعة  

 املجلد الرابع عرش ، اإلصدار السادس. 

مسلم، احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (بدون تاريخ)، املسند الصحيح   •

املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، املحقق:  

 الباقي، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب.  حممد فؤاد عبد
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املقري ، أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد،( بدون تاريخ)  القواعد،  حتقيق   •

ودراسة أمحد بن عبد اهللا بن محيد، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي مكة بدون  

 طبعة.  

  ) ، تأصيل فقه األولويات دراسة2007ملحم ، حممد مهام عبد الرحيم ، ( •

 مقاصدية حتليلية ،دار العلوم للنرش والتوزيع. 

م)، القواعد الفقهية مفهومها  نشأهتا،  2000-هـ1420الندوي ، عيل أمحد ، (  •

تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاهتا،  دار القلم، دمشق، لطبعة  

 اخلامسة.  

القايض عبد  م)،  التقعيد الفقهي عند 2004  -هـ 1425اهلاليل ، عبد اهللا، (  •

،  "نموذجا  "الوهاب البغدادي املالكي القواعد الفقهية املميزة لفقه املالكية 

 . مطبعة آنفو، فاس، املغرب، الطبعة األوىل  

م)، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا العملية يف  2003واصل ، نرص فريد حممد (  •

 األحكام الرشعية دراسة تأصيلية وحتليلية،  بدون دار. 
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)، املعهد العاملي  1997مد،  فقه األولويات دراسة يف الضوابط (  الوكييل، حم  •

 للفكر اإلسالمي. 
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 الدفراوي. الفصل األول: علم االجتامع الديني بني العلوم الرشعية واملشكالت االجتامعية: د. هنال  

 . كريمة أمريزيق. الفصل الثاين: مناهج البحث يف علم النفس الرتبوي: د 

 الفصل الثالث: أولويات البحث العلمى ىف العلوم الرتبوية: د. أزهار حممد حممد عبد الرب. 

ولِ العربية أولوياتُ البحثِ العلميِّ يف مؤسساتِ التعليمِ  الفصل الرابع:  سامل بن  د.   م 2021اجلامعيةِ بالدُّ

. نارص بن سعيد الكحايل 
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 د.هنال الدفراوي 

 مدرس الفلسفة وعلم االجتامع وأخالقيات العمل والعلوم اإلنسانية  

 األمريكية   University of the peopleيف جامعة  

مجهورية مرص    ، دكتوراه الفلسفة يف علم االجتامع من كلية الرتبية جامعة عني شمس 

 . العربية 

 مقدمة: 

ال التأثري عىل  دوراً كبرياً يف  التواصل االجتامعي  املعلومات  تلعب مواقع  العام ونرش  رأي 

بصورة كبرية ورسيعة يف جمتمعاتنا العربية والغربية، ومن أهم مواقع التواصل االجتامعي  

لذلك كان من املهم إلقاء الضوء عىل ما يكتب ويتم تداوله عليه    "الفيسبوك"يف عرصنا هذا  

وتؤثر  تداوهلا  يتم  التي  املغلوطة  واملعلومات  الزائف  الوعي   مد الفرد    ملعرفة  ثقافة  عىل 

به    يقوم  ما  تنرش  التي  املغلوطة  املعلومات  تلك  أهم  ومن  مبارشة،  وغري  مبارشة  بصورة 

القضايا واملشاكل االجتامعية  من جهة واألحكام الرشعية من جهة   البعض من ربط بني 
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أخر. فمن املهم عدم ربط املشاكل االجتامعية واالقتصادية والسياسية بالفتاو الدينية،  

الطريق نحو   فهذا هو أول خيط يف  الصحيح  الدين   بفتاو املشاكل  تلك  بل ربط حلول 

جتديد اخلطاب الديني. ذلك أن الرشع ال يفرس حسب اهلو وعىل كل من يعمل يف جمال  

وعدم    الفتاو يف  واملهاترات  للسجاالت  جماالً  يفتح  من  كل  مواجهة  الرشعية  العلوم 

وحتليالت  فتاو نرش  يف  املشكلة،    املسامهة  كسبب  رصحية  رشعية  مغالطات  عىل   حتتو

فمصدر الفتو جيب أن يكون هو العلامء الكبار الثقات فقط وليس كل دارس أو باحث يف  

  .الرشيعة يعدُّ مصدرا للفتو 

فمن املهم نرش ثقافة البحث عن أهل العلم الثقات للحصول عىل فتاو رشعية سليمة دون  

تضليل للنفس أو لآلخرين، لذلك من املهم أن ال يرتك التأويل إىل اهلو ومن هذا املنطلق  

تبني تصنيف   عندما يتعلق األمر بالتأويل إىل ما ال جيوز تأويله ملوافقة    "ابن رشد"يمكن 

، وما ال جيوز أن يؤوله إال الراسخون يف العلم، وما البد من تأويله وإظهار هذا  ظاهره باطنه

 التأويل للجميع، وما يؤوله العلامء ألنفسهم فقط. 

وأمثلة ذلك كثرية، فإذا قرأنا ما يتم تداوله عىل مواقع التواصل االجتامعي من أحكام رشعية  

رجل من أربعة، ورشعية الطالق  خاصة بلبس احلجاب للمرأة املسلمة، ورشعية زواج ال 

الشفهي، وتوريث املرأة، ورشعية اخلتان وغريها من أحكام رشعية إسالمية التي تعرضت  
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العدالة   حتقيق  تعوق  رشعية  أحكام  أهنا  عىل  عليها  واهلجوم  القبول  وعدم  االستنكار  إىل 

تده إىل  تؤدي  كبرية  اجتامعية  ومشكالت  لقضايا  سبب  وأهنا  واملساواة  ور  واحلرية 

 املجتمعات. 

لذلك من املهم التعرف عىل الدور الذي يلعبه علم االجتامع الديني يف الربط بني األبحاث  

الرشعية بالعلوم  اخلاصة  بصورة   العلمية  البعض  يربطها  والتي  االجتامعية،  القضايا  وبني 

ا  م ولذلك من املهم اإلجابة عىل تساؤل رئيس وهو:  خاطئة عىل أهنا نتيجة أحكام رشعية،

املرتبطة   اإلجتامعية  للقضايا  رؤيتهم  يف  املجتمع  أيديولوجيا  منها  تتشكل  التي  املنطلقات 

بأحكام رشعية ومد تأثريعلم االجتامع الديني يف الربط بني األبحاث العلمية يف العلوم  

 الرشعية والقضايا االجتامعية بوصفها حلوال هلا وليس سببًا هلا؟.

النقاط املهمة  لإلجابة عىل هذا التساؤل، وسوف أتناول يف الصفحات القا    دمة عددا من 

مستخدمة إجراءات املنهج التارخيي واملنهج الوصفي التحلييل وأداة حتليل املحتو لبعض  

االجتامعي   التواصل  موقع  عىل  الدينية  واخلطابات  البيانات    "الفيسبوك"الكتابات  جلمع 

الد التساؤل، ومعرفة  الكتابات واخلطابات  وحتليلها لإلجابة عىل هذا  تلعبه هذه  ورالذي 

 االجتامعية.  اإلشكاليات يف تصاعد  الدينية
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 مفهوم علم االجتماع الديني:   - أوال 

تناول العديد من علامء االجتامع والفالسفة مفهوم علم االجتامع الديني ملا له من أمهية كبرية  

ككل،   واملجتمع  للفرد  االجتامعية  احلياة  عىل  كبري  من  وأثر  كل  عرف  بيج"فقد    "شارل 

يف كتاب املجتمع الذي ترجم اىل العربية أن الدين عالقة ال تقوم بني إنسان    "ماك ايفر"و

 وإنسان آخر فقط، وإنام تقوم كذلك بني إنسان وقوة ما أعىل منه. 

  التعريفات    "شاتل"بينام رأ أن الدين جمموعة واجبات املخلوق نحو اخلالق، ومن أهم 

تناول به  التي  جاء  ما  الدين  مفهوم  كايم"ت  العقائد    "دور  من   مرتابطة  جمموعة  بأنه 

والعبادات املتصلة باملقدسات وتنظم سلوك اإلنسان يف هذا العامل بحيث تؤلف املجموعة  

 وحدة خاصة ملجموعة دينية واحدة تنظم كل ما يؤمنون به. 

امسك االجتامعي سواء كان الدين  يف حتقيق الت الرمزية الدينية كآلية فاعلة "عيل ليلة"تناول 

وتم   سامية  مكانة  هلا  وأفرد  املجتمع،  طورها  معــانى  عــن  تعبــرياً  أو  اهللا  عــن  صادراً 

لعملة   وجهني  فهام  واملجتمع،  الدين  بــني  وتتطابق  ترابط  نجـد  احلالتني  ويف  تقديسها، 

 ) 2015واحــدة.(ليلة،
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االجتامع   علم  نعرف  أن  يمكننا  يف  هكذا  نراه  الذي  للدين  املادي  الوجود  هو  بأنه  الديني 

 سلوكيات أفراد املجتمع. 

 مفهوم العلوم الشرعية:   - ثانيا 

كل   يف  موضوعية  للفرد   ير فال  الرشعية  للعلوم  املجتمعية  النظرة  أصحاب  يتطرف  قد 

هو   ما  كل  يف  للفرد  حمفوظة  املوضوعية  تبقى  بينام  االجتامعي،  الطابع  ذات  الترشيعات 

املنهجية.  شخ التقويمية  األبحاث  بعض  يف  الفائدة  عظيم  للمقاربات  التقسيم  وهذا  يص. 

 ). 2012(الطبلبي، 

هتتم العلوم الرشعية بدراسة األحكام الرشعية، واحلكم الرشعي هو خطاب الشارع املتعلق 

درجة ثبوت دليله من اخلطاب، ويتبني ما هو    بأفعال العباد والذي يأخذ درجة ثبوته مـن

يف الكتاب والسنة   جاء من اهللا  ني داللة اخلطاب عىل الواقع. وخطاب الشـارع هـو مـا بتب

احلكـم فهـم  كان  هلذا  الصحابة.  والسنة،    وإمجاع  الكتاب  داللة  فهم  عىل  متوقفاً  الرشعي 

فإهنام أصل الترشيع ومصـدر األحكـام الرشعية  ورأي ينشأ يف الذهن بداللة الكتاب والسنة  

اس اإليامن باهللا وباليوم اآلخر، إال أنه ال يعتد بالتسليم الذهني للرأي الرشعي  وبناء عىل أس

بد من جتسيد به، أي ال  العمل  يظهر  مل  ما  باحلكم بشكل ممارسة سلوكية    فحسب  العمل 
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أفعال مقصودة تظهر يف سلوك اإلنسان ولـيس عمالً ذهنياً جمرداً   لإلنسان، فاألعامل هي 

التطبيق. هلذا تباين موضوع األحكام الرشعية الفقهية من الرشيعة عن  و  عـن أثره يف املامرسة 

 ). 2008(البدراين،   .األحكام العقدية فيها 

 

بدراسة التي هتتم   العلوم  هي  الرشعية  فالعلوم  عن طريق    إذن  والفقهي  الرشعي  احلكم 

  الوقوف عىل سلوكيات البرش التي يؤمنون هبا يف أمور حياهتم كلها، وقد ختتلف الفتاو

الفقهية بني املفتني والفقهاء باختالف مذاهبهم يف بعض األحكام الرشعية التي جيوز فيها  

 االستنباط فقط  ووفقاً لرشوط صارمة. 

 لديني بالعلوم الشرعية : عالقة علم االجتماع ا   - ثالثًا 

واحلكم   الرشعية  بالعلوم  عالقته  طبيعة  ملعرفة  االجتامع  علم  معنى  فهم  علينا  البداية  يف 

 الرشعي الذي يؤمن به قطاع كبري يف املجتمع ويقوم بمامرسته.
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فعلم االجتامع هو الدراسة العلمية للسلوك االجتامعي لألفـراد، واألساليب التـي ينتظم هبا  

 ع باتباع خطوات املنهج العلمي.  املجتم

وقد يالحظ الفرد داخل املجتمع أن وسائل اإلعـالم املختلفة تطالعه بأنباء وأخبار معينة،  

حلول،   إىل  حتتاج  ومشكالت  برصاعات  تتعلق   وأخر طبيعية،  بكوارث  يتعلق  ما  منها 

عليها هـذه  يتحدث عــن قضايا العمل. مثـل هـذه األحـداث إذا صح أن نطلـق   وقسم آخر

أول من صك    "أوجست كونت"التسمية هي أحداث عامة حتدث يف احلياة اليومية. ويعد  

م ورسعان ما انترش هذا املصطلح بشكل واسع، وأصبح يسـتخدم  1830هذا املصطلح عام  

 ). 2011(مسعود ،  .اللغات للداللة عىل كل دراسة علمية للمجتمع يف مجيع 

ائف البنى والرتاكيب االجتامعية لإلنسان ومد مسامهتها  وهيتم علم االجتامع بمعرفة وظ

يف ديمومة الكيان االجتامعي واستمراره، حيث يتشعب علم االجتامع إىل عدد من الفروع  

وقد خصص   الديني.  االجتامع  علم  فرع  كايم "منها  مظاهر    "دور  لدراسة  االجتامع  علم 

(عبد  .فراد حني يكونون يف حالة االجتامع احلياة االجتامعية وأنواع النشاط التي يقوم هبا األ

 ). 2009اجلبار 
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  أبد دوركـايم"وقد  شـبهها   "إميل  التـي  االجتامعيـة  الظـاهرة  بدراسـة  كبـرياً   اهتامماً 

أثراً جربياً عىل سكان املجتمع مـام يـضطرهم إىل الترصف    باليشء اخلارجي الذي يامرس 

اجت مقبولة  تكون  ما  غالباً  حمددة،  مـنبطريقة  قلل  وهبذا  الشخصية    امعياً  األهواء  أثر 

االعتقاد الشائع يف هذا   والنزاعات الفردية الذاتية يف سلوك األفراد واجلامعات خارجاً عـن

 ). 2012الشأن. (البيايت.

وهنا علينا فهم املقصود باملؤسـسة الدينيـة فهي كافـة األسـس والقواعـد القدسـية وأسـاليب  

ك الديني وأنواع التـرشيعات الدينيـة وقواعـد الـسلوك االجتامعـي  وأسس السلو  العبـادة

  املستند إىل القواعد الدينية واملقيدة هبا فضال عن اهليئات التي تقوم بتمثيل املؤسـسة   امللـزم 

واجلوامـع  هبـا،  امللحقـة  والـدوائر  بالـشؤون  املختـصة  كالوزارة  قواعدها،  وتنفيذ    الدينية 

يؤثر الــدين يف طبيعة الكيــان االجتامعي  حيث    .وكافة اهليئات املتشابه األخروالكنائس  

االجتامعية فالدين يفرض قواعد معينة لتكوين العالقات    عــن طريــق تــأثريه عىل العالقات

الدين هو الواسطة التي يكتسب هبا الفرد عضويته يف املجتمع    الزوجية والعائلية، كذلك فإن

يعرف دينه ودين جمتمعه ويطبق دينه، وبذلك فإنه يقبـل عـضواً يف    كـل فـرد أنإذ إن عـىل  

أيضاً مرتكز أسايس لوحدة املجتمع ومتاسكه إذا يلتف املجتمع حـول    املجتمـع. والـدين
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ويتوحـد  أساسـية    عقيدتـه  وظيفة  للدين  إذن  وشعائره،  الطقوسية  وبأساليبه  الدين  بفكر 

 ). 2012(البيايت.   .البناء االجتامعي وتوازنه عىل تركيب وهـي املحافظـة

لذلك من املهم هنا فهم الفرق بني الظاهرة االجتامعية واملشكلة االجتامعية حيث ليست كل  

عندما حدد خصائص الظاهرة    "دور كايم"املشاكل االجتامعية ظواهر؛ وهذا ما قدمه لنا  

من أفراد املجتمع بعد كونه سلوكا    االجتامعية عىل أهنا السلوك الذي انترش بني قطاع كبري

حيث تظهر هنا عالقة علم االجتامع الديني بالعلوم الرشعية عندما يتعلق    خاصا أو فرديا. 

األمر بانتشار سلوك سلبي بني أفراد املجتمع عىل أنه نتاج ديني خاص بأحكام رشعية بينام  

الجتامعية ذات الطابع هو ليس كذلك. حيث يقوم علم االجتامع الديني بدراسة الظواهر ا

الديني التي أدت إىل تصاعد قضايا اجتامعية حتت صبغة دينية بصورة خاطئة وحتليل تلك  

السلوكيات والوقوف عىل أسباهبا احلقيقية بعيداً عن أصل الدين اإلسالمي حيث أن الدين  

 كامل بينام النقص فهو برشي. 
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 لديني والعلوم الشرعية: دراسات تناولت العالقة ب علم االجتماع ا  - رابعا 

الدفراوي "دراسة   أمحد  بعنوان  2015  "هنال  الديني  "م  التشدد  بني  املرصي  املجتمع 

ثورة   بعد  املعتدلة  تطبيقية عىل بعض األرس  2011يناير    25واملامرسات  (دراسة حتليلية  م 

 .  "املرصية بمحافظة القاهرة)

اهتامها أحياناً بالكفر واخلروج عن  تناقش الدراسة التشدد يف الرأي وعدم تقبل املعارضة و

الرشيعة، فأصبحت البالد يف غمرة ما يسمى بالفوىض الثقافية الفكرية الالأخالقية وال جمال  

عىل  باإلجابة  الباحثة  اهتمت  ولذلك  منظم،  مجاعي  تضامني  عمل  نحو  الفكر  لتوجيه 

خالل الوقوف   كيف يمكن التغلب عىل التشدد الديني منالتساؤل الرئييس للدراسة وهو  

واملامرسات   املعتدل  التفكري  سيادة  عىل  تساعد  التي  والقواعد  والضوابط  املنطلقات  عىل 

وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل    املعتدلة وعدم تصادم الدين مع العقل؟

الدراسة،   لتحقيق أهداف  الظاهرة وحتليلها  البيانات يف وصف  وجمموعة من أدوات مجع 

وعقيدته،   االنسان  عقلية  تكوين  يف  الدينية  التنشئة  دور  معرفة  خالل  من  ذلك  تم  وقد 

التفكري أساليب  عىل  والتعرف  اإلسالمي،  الدين  وسطية  عىل  معتدلة يف  والتأكيد  بطريقة   

النتائج   من  عدد  إىل  والوصول  بالعقيدة،  وعالقتها  املختلفة  املجتمع  قضايا  عىل  احلكم 

السليم   الفكر  أن  الباحثة  وجدت  حيث  املتشدد،  التفكري  ملواجهة  املهمة  والتوصيات 
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واملعتدل له أسسه التي يقوم عليها والتي يستطيع اإلنسان من خالهلا أن يصل إىل مرحلة  

تفعيل  تفكري بطريقة معتدلة يف احلكم عىل قضايا املجتمع املختلفة وعالقتها بالعقيدة، وال

من كل  لدور  والدعاة   الدولة  واإلنرتنت  اإلعالم  ووسائل  واملدرسة  خالل    األرسة  من 

 ..املقرتحات التي تناولتها الباحثة يف نتائج الدراسة 

الدفراوي"دراسة   أمحد  بعنوان  2018عام    "هنال  الغرب  ت  "م  عند  اإلسالموفوبيا  صاعد 

 . "دراسة حتليلية نقدية لبعض الكتابات الغربية"ومواقفه جتاه الثقافة اإلسالمية  

واخلطابات الكتابات  تلعبه  الذي  الدور  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  نحت  الغربية    حيث 

وباألخص النخب وأصحاب القرار يف تصاعد ظاهرة اإلسالموفوبيا؛ والكشف عن مقدار  

املعتدل،  ال بالدين اإلسالمي  الرئييس  وعي  التساؤل  الباحثة باإلجابة عىل  ولذلك اهتمت 

وهو:   لقضايا  للدراسة  رؤيتهم  يف  الغرب  أيديولوجيا  منها  تتشكل  التي  املنطلقات  ما 

 املجتمعات العربية املرتبطة بالقيم الدينية ومد تأثريها عىل انتشار ظاهرة اإلسالموفوبيا؟. 

البحث    حتليل  واعتمد  وأداة  التحلييل  الوصفي  واملنهج  التارخيي  املنهج  اجراءات  عىل 

ظاهرة   وصف  يف  البيانات  جلمع  الغربية  واخلطابات  الكتابات  لبعض   املحتو
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تلعبه   الذي  الدور  معرفة  خالل  من  البحث،  أهداف  لتحقيق  وحتليلها  اإلسالموفوبيا 

وبيا، وقد كشفت نتائج البحث  الكتابات واخلطابات الغربية يف تصاعد ظاهرة اإلسالموف 

أن هناك معلومات مغلوطة حول الدين اإلسالمي سامهت يف تصاعد الشعور العدائي  عىل  

ضد اإلسالم، أو ما يسمى باإلسالموفوبيا يف الدول الغربية يف أعقاب ما تقوم به التيارات  

منهم راية اإلسالم، واإلسالم  متطرفة حتت  املستحدثة من ممارسات  و   املتأسلمة  أنه  براء، 

إال أن املجتمع الغريب ال يصنف املسلمني حيث    "اإلسالم الراديكايل"رغم استخدام مفهوم  

إليهم مجيعاً بعني االهتام،   الباحثة إىل أمهية  ينظرون  النتائج أوصت  تلك  تفعيل  ويف ضوء 

املعتدلة عامة ومرص خاصة دور كل من العربية  الثقايف   الدول  وامللحق  والسفراء    األزهر 

وأساتذة اجلامعات لنرش اإلسالم الصحيح من خالل التوصيات التي تناوهلا البحث لعدم  

 تصاعد ظاهرة اإلسالموفوبيا. 

 اإلسالموبيسيزم وتجديد الخطاب الديني َّـ العلوم الشرعية:   - خامسا 

هو سالم املسلمني؛ فهم يؤمنون بالسالم واألمان، وتقوم ممارساهتم عىل  "اإلسالموبيسيزم  

مكارم األخالق، ويرفضون احلرب ومجيع أشكال العنف، وينادون باملساواة وعدم الغلو  

 ).2019(الدفراوي، هنال. اإلسالموبيسيزم  . "وحرية العقيدة
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تبدأ   بأن  حيث  اإلسالموبيسيزم  مطلقة  فكرة  كحقيقة  اعتقاد  وحرية  سالم  دين  اإلسالم 

أ شتى  تتحول  ال  كي  للمذهب،  سقوط  دون  منها  سفسطة،  لالنطالق  إىل  اجلدل  شكال 

سلطوية   وأغراض  سياسية  فتنة  إىل  يرجع  بذلك  تشكيك  أي  وأن  سالم  دين  فاإلسالم 

 ونفعية. 

وتكمن هنا أمهية فكرة جتديد اخلطاب الديني الذي أثبتها الرتاث قبل احلداثة دون مزايدات  

 والتي جيب أن ينطلق منها كل من يعمل يف دراسة العلوم الرشعية. 

مهمة ترمجة وحتليل   من "اإلسالموبيسيزم"ر هنا ما تم تناوله يف كتاب بعنوان  وجدير بالذك

حمتو عرشة كتب حققت مبيعات مرتفعة تم نرشها يف عدد من دول الغرب ما بني عامي  

عىل    ٢٠١٨و    ٢٠٠٦ اهلجوم  بتصاعد ظاهرة  الكتابات  تلك  بني  الطردية  العالقة  لرصد 

يف   مستمرة  زالت  ما  والتي  نحو    ٢٠٢٠املسلمني  الغريب  املجتمع  ثقافة  عىل  وانعكاساهتا 

اإلسالم واملسلمني، وما حتتويه عىل معلومات الكثري منها مغلوط ومتعلق بأغراض سلطوية  

 ال عالقة هلا بالدين. 

حيث هناك حاجة ماسة ملزيد من الدراسات واألبحاث لتحدي الصورة املغلوطة املنترشة  

األبحاث   خالل  من  السليم  الوسطي  اإلسالمي  بالدين  الوعي  ونرش  املسلمني،  حول 
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املرتبطة بالعلوم الرشعية، وجتديد اخلطاب الثقايف املوجه للقضايا املرتبطة بالدين، واملزيد  

ا التي تفصل بني اإلسالم الصحيح وبني ما تفعله التيارات    من الدراسات واألبحاث أيضً

اإلرهابية املتأسلمة البعيدة عن فحو الدين اإلسالمي احلنيف. (هنال. اإلسالموبيسيزم.  

2019 .( 

 نماذج مما يتم نشره على "الفيسبوك" من سلوكيات سلبية اجتماعيا ال دينيا:   - سادسا 

األديان    لد املقدسة  األماكن  حول  مكتملة  وغري  ناقصة  معلومات  من  تداوله  يتم  ما 

املختلفة والتي تعترب سبباً رئيساً لزيادة الفجوة بني املجتمعات املختلفة، وفتح باب الفتن  

ا األديان  أصحاب  خللق  بني  ذريعة  أدياهنم  بمختلف  املتطرفون  يستخدمها  والتي  ملختلفة 

رصاع وفرض السيطرة مثال ما يشاع من قبل اليهود حول (املسجد األقىص وحائط الرباق)  

من وجهة نظري تلك اإلشكالية ال تقترص فقط لقدسية املكان بل لبحثهم عن هوية جمتمعية  

 مفقودة. 

ملسلمة الذي استغله البعض لنرش البغض والكراهية من ما يتم تداوله حول حجاب املرأة ا

الدين لكسب الشهرة، والبعض اآلخر للتصنيف والفتنة بني أفراد املجتمع الواحد ألسباب  

ال عالقة هلا بالدين أو الرشع، وإنام ترجع إىل مشاكل فردية ال مجاعية قد ترتبط بالرصاع  



 

511 

 

 اىل محالت مستهجنة ضد  حجاب املرأة املسلمة  النفيس أو بقضايا جمتمعية أو ثقافية مما أد

جمتمعاتنا  تقول  فنجد    .يف  قصرية؛  مالبس  ارتداء  من  النساء  يمنع  قانون  تدرس  كمبوديا 

ضامن إدارة النظام العام من خالل احلفاظ عىل النظام والقيمة  "مسودة القانون إهنا هتدف إىل  

.  "التقاليد الوطنية وكرامة املواطنني  اجلاملية واهلدوء واالستقرار االجتامعي واحلفاظ عىل 

  ٢٠٢٠فرباير  ١العاملية خط إنتاج كامل للبس البحر للمرأة املحجبة يف   Nike وإطالق رشكة

ما   وهو سوق كبري يف عاملنا العريب بصورة عامة ويف مرص بصورة خاصة لتميزنا باالعتدال

إال مهاترات يتم تروجيها يف    هو إال مثال يوضح أن ما يروج له من أفكار غريبة عنا ما هي

الفيسبوك حول قوانني عدد صغري من القر والشواطىء اخلاصة التي متنع زي   صفحات

البحر للمحجبة والتي حيوهلا البعض لظاهرة بصورة مغرضة هتدف خلق إختالف ال وجود  

 له. 

ا  ما يتم تداوله من خلط للمفاهيم حيث انترشت خطابات مؤيدة اىل حب الذات عىل أهن 

شكل من أشكال اإليثار املحبب، وعدم االنتباه إىل أن صفة اإليثار هلا ثالث أشكال، وحب  

إيثار اخللق عىل النفس (فيام عدا ما فيه   .1فلإليثار ثالث أنواع هم:    الذات ليس أحدهم، 

إيثار رىض اهللا عز وجل عىل رىض اخللق   .2حرام أو ينتج عنه رضر قوي أو فساد للنفس)،  

كل يش لفعل   .3ء).  (يف  مسخرين  إال  نحن  فام  الذات  إنكار  تعاىل(بمعنى  اهللا  إيثارِ  إيثارُ 
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مشيئته عز وجل). حيث علينا اإلنتباه يف استخدام املفاهيم واملصطلحات بصورة سليمة  

إال يف حالة صياغتها كأحد الصفات    "إيثار النفس "وعدم التالعب هبا فال يوجد يشء إسمه  

ا ال يمكن اجلمع بينهام بأي شكل  املذمومة ال العكس ويف ه ذه احلالة يتقابل متناقضان فكريً

وإنام استخدام مصطلحات ومفاهيم مناسبة أخري تقبل الصياغة بأسلوب    .من األشكال

وهكذا.   "إختيار املنفعة الشخصية "أو    "األنانية"أو   "تفضيل النفس"املدح والذم معاً مثل 

فال يستخدم إال باملدح فقط    "إيثار "أما لفظ    .عنها كل حسب وجهة النظر التي يريد أن يعرب  

 من خالل أنواعه الثالثة. 

ما يتم نرشه من تقييامت لقضايا اجتامعية مرتبطة بحاالت تعدد الزوجات عىل أنه ظاهرة  

وهو ليس كذلك، حيث من املهم الفهم واالطالع عىل املقاييس التي تعتمدها هذه التقييامت  

  مليون ظهرت    ١٠٠دولة عدد سكاهنا   واقعيتها وجديتها. مثال:قبل القفز واألخذ بمد

تعدد زوجات خالل عام، ودولة عدد سكاهنا   ألف ظهرت فيها    ٥٠٠فيها عرش حاالت 

 عرش حاالت تعدد زوجات خالل عام. فعىل أي أساس تقوم صفحات الفيسبوك بوضع

rating  أم ال؟!.   من حيث كوهنا ظاهرة جتامعية  ٣من   ١هلذه الدول عىل مقياس 

جيب عدم االكتفاء بقراءة التقييم النهائي بل قراءة معايري هذا التقييم حيث عدم أخذ عدد  

السكان والتوزيع السكاين وعدد احلاالت بصورة منطقية وسليمة إحصائياً جيعلنا نحكم  
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لمية  عىل هذه التقييامت بأهنا تقييامت غري علمية وإنام تعترب تقييامت مضللة هلا أغراض غري ع

وال تعتمد عليها األبحاث العلمية، وهكذا يف مجيع األمور التي ترتبط بالتقييم أو التصنيف  

عىل  سياسية  أو  اقتصادية  أو  اجتامعية  أو  أوصحية  دينية  كانت  سواء  املجاالت  مجيع  يف 

 صفحات الفيسبوك املختلفة. 

ا إلقاء الضوء  ما حيدث من طلبات وقبول صداقات عىل موقع الفيسبوك حيث من املهم هن

عىل الفرق بني مفهومي الصداقة و الزمالة. فالصداقة تكون بني الرجال بعضهم البعض و  

بني الرجل وحمارمه من النساء فقط، وتكون بني النساء بعضهم البعض وبني املرأة وحمارمها  

بينام الرجال فقط.  املحارم والتي هلا رشو الزمالة   من  الرجل واملرأة من غري  ط  تكون بني 

وحدود رشعها ديننا احلنيف والتي يتطلبها زماننا هذا كزمالء العمل والدراسة والفرق كبري  

 الغربية  الثقافة  غزوو   العوملةخاصة يف ظل اللغط املنترش نتيجة   "الزمالة"و  "الصداقة"بني  

التي   التعارف  وتطبيقات  االجتامعي  التواصل  مواقع  تطبيقات تعرب يف  من   وتتحول 

Dating     والرب يف وضع إىل تطبيقات زواج إلضفاء القبول العريب املحافظ عليها. فالتقو

لَكِنَّ  "األمور كلها يف نصاهبا الصحيح. قال تعاىل ا وَ هَ ورِ نْ ظُهُ بُيُوتَ مِ أْتُوا الْ ُّ بِأَنْ تَ يْسَ الْربِ لَ وَ

أْتُ  ى وَ اتَّقَ نِ  َّ مَ ونَ الْربِ لِحُ فْ تُ مْ  لَّكُ عَ لَ وا اهللاََّ  قُ اتَّ َا وَ اهبِ أَبْوَ نْ  بُيُوتَ مِ الْ وتلك    .]١٨٩[البقرة:    "وا 

 األبواب التي جاءت يف ديننا احلنيف ليست ولن تكون تطبيقات ومواقع للتعارف. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYf4mTq5yeLKAyKyM6NqCllmJgxe2pqpweZ2mxARN11B7o_47nhcdF7O5m7vZ6wrFUisDF2pQApAusEweJHK-mvtovXnw1II1s3tWjACjFbJGkAfrQwIfdNAL27EvH07V6N9zhq0rkuHEK8lx1t0sm9SyOyXQskvfTXVr6GJQULg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYf4mTq5yeLKAyKyM6NqCllmJgxe2pqpweZ2mxARN11B7o_47nhcdF7O5m7vZ6wrFUisDF2pQApAusEweJHK-mvtovXnw1II1s3tWjACjFbJGkAfrQwIfdNAL27EvH07V6N9zhq0rkuHEK8lx1t0sm9SyOyXQskvfTXVr6GJQULg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYf4mTq5yeLKAyKyM6NqCllmJgxe2pqpweZ2mxARN11B7o_47nhcdF7O5m7vZ6wrFUisDF2pQApAusEweJHK-mvtovXnw1II1s3tWjACjFbJGkAfrQwIfdNAL27EvH07V6N9zhq0rkuHEK8lx1t0sm9SyOyXQskvfTXVr6GJQULg&__tn__=*NK-R
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غياب صفة احلياء يف العديد من منشورات الفيسبوك عىل صفحاته املختلفة، ومن املهم نرش  

 رواه البخاري ومسلم.   "احلياء ال يأيت إال بخري"لرسول حممد صىل اهللا عليه وسلم  حديث ا 

 يف هذا احلديث الرشيف حيثنا رسولنا الكريم عىل أمهية التخلق بخلق احلياء للرجل واملرأة.  

األفراد عىل صفحات   الغري مربر بني  السب واهلجوم  آداب عىل  الفيسبوك،  انتشار  فهناك 

 بجميع أشكاله.  تباعها وهي احرتام الناس والكف عن األذاملسلم احلق يف ا

نرش محالت عىل صفحات الفيسبوك ترفض االحتفال باملولد النبوي الرشيف وعدم تداول  

 احللو. فكيف ذلك ومولد خري األنام فرح وسعادة عىل مجيع األنام. 

الباحثني يف العلوم  ما يتم تداوله من أفكار إحلادية جيب مواجهتها والتصدي إليها من قبل  

 الرشعية. 

اتفاق   بعد  الفيسبوك  عىل صفحات  العريب  املجتمع  أفراد  بني  املتبادلة  بالتكفري  االهتامات 

إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة عىل إقامة عالقات دبلوماسية كاملة يف إتفاق توسطت  

 . ةة الغربيفيه واشنطن يف مقابل تعليق إرسائيل بموجبه خططها احلالية لضم الضف
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 نتائج وتوصيات:   - سابعا   

أو   نفسية  أو  أو سياسية  اجتامعية  إشكالية  أو  ما حول قضية  تكوين رأي  أو  التحليل  عند 

  "منظور علمي"اقتصادية علينا عدم ربطها بالدين؛ فهناك ما يطلق عليه حتليل من خالل  

ومكتوب يف الكتب العلمية  . واملنظور العلمي ثابت  "منظور شخيص"وهناك ما يطلق عليه  

والنظريات الفلسفية والتي تدرس يف اجلامعات واملدارس وغريها، أما املنظور الشخيص  

هو الرأي الشخيص بعد معرفة وقراءة املنظور العلمي الذي يقوم بتحديد ما إذا كان متفق  

بعد    أو خمتلف مع هذا أو ذاك مع ذكر احليثيات؛ وهناك من يبتكر نظريات علمية جديدة

املوجودة. العلمية  للنظريات  لسنوات طويلة  املنشورات   نقض وحتليل  املهم صياغة  ومن 

يتعلق   العلمي واملنظور الشخيص معاً خاصة عندما  املنظور  اخلاصة بصورة علمية تشمل 

األمر بالعلوم الرشعية لعدم إثارة الفتن عىل صفحات الفيسبوك وتناوهلا من قبل الباحثني  

 عية. يف العلوم الرش

والوعي باحلارض وفهم املستقبل وتنمية اخليال   احلث عىل القراءة واالطالع ملعرفة املايض

واللحاق بالعامل مع احلذر واالنتباه، فليس كل ما يقرأ يصلح تطبيقه عىل النفس ملواجهة ما  

 يتم نرشه من معلومات دينية مغلوطة. 
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وتزكي األخالق،  وهتذيب  سب،  بدون  واالختالف  املحبة  االعرتاض  ونرشْ  النفوس،  ة 

واألُلفة واإلخاء بني املسلمني؛ رو أمحد بسند صحيح عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال:  

ِّم صالحَ األخالق) ثْت ألُمتَ وال شكَّ أن السبَّ    .قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: (إنام بُعِ

داوة والبغضاء؛ ولذا قال ث األحقاد والضغائن والعَ قُلْ    واللعن يُورِ اهللا سبحانه وتعاىل: ﴿ وَ

دُ  انِ عَ ِنْسَ انَ لِإلْ يْطَانَ كَ مْ إِنَّ الشَّ يْنَهُ غُ بَ نْزَ يْطَانَ يَ نُ إِنَّ الشَّ سَ يَ أَحْ تِي هِ وا الَّ ولُ قُ بَادِي يَ بِينًا  لِعِ ا مُ وًّ

والسبُّ واللعن من كبائر الذنوب؛ رو البخاري ومسلم عن عبداهللا    .]53﴾ [اإلرساء:  

مسعود   املسلم  بن  بابُ  (سِ وسلم:  وآله  عليه  اهللا  اهللا صىل  رسول  قال  قال:  عنه  اهللا  ريض 

فْر)  .فسوق وقتاله كُ

أمهية جتديد اخلطاب الديني من خالل رسد علامء الدين للمعلومات الدينية بصورة كاملة  

 وعدم إختزاهلا عىل شكل قصص مروية تعطي ملن يسمعها شكل التعميم.  

و بل التقرب لصحيح الدين دون سجاالت ومهاترات وعدم  عدم تفسري الرشع حسب اهل 

  الفتو مصدر  يكون  أن  املهم  من  رصحية.  رشعية  مغالطات  فيها  وحتليالت   فتاو نرش 

العلامء الكبار الثقات، وليس كل دارس أو باحث يف الرشيعة نعده مصدر للفتو.فمصدر  

دراسة وتصديق من الفقهاء  الفتو جيب أن يصدر فقط من جممع البحوث والذي خيرج بعد  
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فليس كل خريج أزهر او  ."الطيب"والعلامء املختصون وتصديق من اإلمام األكرب الشيخ  

 دارس للفقه او أستاذ رشيعة يعترب مصدر للفتو وإنام يعرب عن رأيه الشخيص فقط ال غري.  

 اخللط بني  التكامل بني علم االجتامع الديني والعلوم الرشعية ملواجهة ما حيدث من لغط يف

احلكم الرشعي واملشاكل االجتامعية عند التحدث عن الرشع؛ حيث من املهم توضيح ما  

منفصلة،   املرأة بصورة  لبس  أو  كالتحرش  ما  أو حرام يف قضية  هو فرض وما هو حالل 

بحيث يتناول علامء الدين احلكم الرشعي وما هو فرض وما هو فضل أو زيادة أو نقصان  

وعق املرأة  لبس  حرمانية  يف  حول  الرشعي  واحلكم  وجل،  عز  اهللا  عند  ذلك  وثواب  اب 

بينام   وجل،  عز  اهللا  عند  ذلك  وثواب  وعقاب  الرجل  عىل  النظر  غض  وفرض  التحرش 

يتحدث علامء االجتامع حول االشكاليات املجتمعية املتعلقة هبا، فالرشع ثابت وال خالف  

وتقبل اخلالف والدراسة والبحث  فيه، أما األسباب فهي قضايا ومشاكل جمتمعية متغرية  

 والتحليل وصوال حللول مناسبة هلا. 

انبثق منه    Agnotologyإلقاء الضوء عىل علم حديث انترش اسمه هندسة اجلهل    والذي 

وقام بدراسته باحث ستانفورد املختص    Perception Managementمفهوم إدارة الفهم   

العلوم    جمال   ،    Robert Proctorبتاريخ  مسمى  ففي  عليه  أطلقت  واالقتصاد  التجارة 

والتسويق" فعالً    "الدعاية  ويصل  الالوعي  يف  تغرس  حتى  مستمرة  بصورة  ما  لفكرة 
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اإلنسان إما باالقتناع أو باحلرية وهذا يندرج كنجاح يف حد ذاته ملن يعمل يف جمال املبيعات  

ل عىل أن حيكم عليه  واالقتصاد وغريه، أما سياسيا لو تم ربطه بالدين والعقيدة فهذا كفي 

باجلهل والرفض ويكون قراءة التاريخ هو الفاصل للوصول للحقيقة ألنه حادث بالفعل  

ويمكن احلكم عليه، وألن من رشوط علم اجلهل أنه جيب أن يكون قد غرس يف زمن مايض  

ليس بالقليل، والدليل عىل ذلك ما محله التاريخ من معلومات مغلوطة أوصلنا ملا نحن فيه  

ن من إرهاب ورصاع نتيجة التطرف الفكري والعقائدي عند اليمني املتطرف يف العامل  اآل

الديانات   من  بأي  بأفكارهم  عالقة  ال  حيث  العريب؛  العامل  يف  املتطرفة  واجلامعات  الغريب 

يوصل إىل    قدالساموية بل أغراض ومصالح سياسية، بينام لو فكرنا فيه وجودياً أو عقائدياً  

 اإلحلاد. 

ملهم أن ال ينتقص أو يقيم أو يصنف علامء الدين والباحثون يف العلوم الرشعية بعضهم  من ا

السليم لنرش   الشكل  الكثري من مصداقيتهم، حيث يكون  يفقدهم  البعض حيث أن ذلك 

األحكام الرشعية عن طريق عرض رأي العلامء إذا كان فيه اختالف، ثم تبني الرأي األقرب  

تنقاص ألي منهم. إىل هذا املستو فهناك الكثري من املسلمني  فيهم وحتليل السبب دون اس

 غري قادرين بعد عىل استيعاب فكرة أن الدين فيه جتديد ال ابتكار.
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 خاتمة: 

الغزايل الشيخ  املـد، " يقول  بعيـدة  خططاً  يضع  ولكنه  اخلطأ،  يقاوم  أن  اإلسالم    يريد 

مراحل ممتدة من الـزمن يبلـغ غايتـه عـىل  وجيعل اإلنسان عىل اختالف الزمان واملكان، وعىل  

فمن املهم   ).2011(الزيني  "وهللا سنن كونية يف نضج احلقيقة واستوائها يف املجتمع مكـث، 

 .  أن تكون غاية العلم النفع فإذا ذهب النفع انتفت صفة العلم فيصبح لغواً ال علامً

يف تصاعد    سامهت  هناك معلومات مغلوطة عن الدين اإلسالمي  نستخلص مما سبق أن

الرشعية بالعلوم  وربطها  االجتامعية  احلكم   ، القضايا  بني  الفرق  توضيح  املهم  من  لذلك 

تكون   بأن  والتوصية  الديني،  االجتامع  علم  خالل  من  االجتامعية  واملشكالت  الرشعي 

املجتمعية   باملشكالت  تتعلق  التي  للقضايا  الرشعية  العلوم  يف  العلمي  البحث  أولويات 

واملرتبطة بصورة    خاصة يف  املجتمع  الدين اإلسالمي يف  املنترشة حول  املجتمعية  القضايا 

مغلوطة بالعلوم الرشعية وأحكامها، وإلقاء الضوء عىل دور علم االجتامع الديني يف هذا  

 الشأن كخطوة نحو جتديد اخلطاب الديني الثقايف. 
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 كريمة امريزيق د. 

 ستاذة علم النفس أ 

 جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا / فاس 

 اِّـلخص 

الدراسات   إلجراء  العلمي  األسلوب  تطبيقي  كتخصص  الرتبوي  النفس  علم  يتبع 

واألبحاث امليدانية، والتي ختول له التدخل بشكل دقيق وفعال يف جماالت: التدريس، تربية  

األطفال، تأهيل املراهقني، تنمية القدرات واإلمكانات الذاتية ونظريات التعلم والتعليم؛  

  .ثم برامج الرتبية اخلاصة والرتبية االجتامعية

التي    األسئلة  عن  إجابات  إىل  الوصول  حماولة  هو  العلمي  البحث  من  األسايس  اهلدف 

ا ومتى حتدث؟ لذلك يلجأ  تعرتض اإلنسان، من حيث سبب وكيفية حدوث األشياء وملاذ
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أجل   من  متنوعة  علمية  ومناهج  إمربيقية  منهجية  خطوات  تتبع  إىل  الرتبوي  النفس  علم 

 .ضبط ومالءمة نتائجه مع املتطلبات الرتبوية للمجتمع 

سنحاول يف هذا املقال التطرق إىل مناهج وأساليب البحث يف علم النفس الرتبوي من أجل  

 النفس الرتبوي يف جمال الرتبية والتدريس. معرفة الدور الذي يلعبه علم 

 علم النفس الرتبوي؛ املناهج؛ الرتبية؛ التعلم؛ التعليم. الكلامت املفتاحية:  

 مقدمة 

النمو،   ومطالب  واحتياجاته  نموه  مظاهر  حيث  من  باملتعلم  الرتبوي  النفس  علم  هيتم 

ال وإذا كان  السليم،  النمو  التي حتقق  اإلمكانات  يمثل جمموعة من  والعمل عىل هتيئة  نمو 

التغريات الكمية التي يمر منها الفرد سواء كانت جسمية أم عقلية؛ فإن التطور يمثل جمموع  

التغريات النوعية التي تؤثر يف السلوك واملهارات والتطور العاطفي واالجتامعي؛ وبالرغم  

نوعني   عىل  يشتمالن  أهنام  إال  النمو  ومصطلح  التطور  مصطلح  بني  االختالف  من  من 

 التغريات: التغري الكمي والتغري النوعي. 
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املدرسة بوصفها مؤسسة    اإلنسانية وظهور  املعرفة  الذي طال خمتلف جماالت  التطور  إن 

نشوء   يف  ساهم  قد  والتكوينية،  الرتبوية  وظيفتها  جمال  باتساع  هيمنتها  مع  بذاهتا  قائمة 

و املدرسة  لوظيفة  داعمة  وبيداغوجية  تربوية  وقوانني  النفس  نظريات  علم  أن  اعتبار  عىل 

الشخصية   بنمو  األول  املقام  يف  اهتم  حيث  ومرجعياته.  تياراته  باختالف  يمتاز 

 وبميكانيزماهتا وخمتلف املجاالت املعرفية، احلسية احلركية والعاطفية املشكلة هلا.  

ها  وجدت الرتبية يف هذه املرجعيات السيكولوجية مصدرا رئيسيا لتغذية توجهات براجم       

للمامرسة   قويا  سندا  السيكولوجية  املرجعيات  تلك  شكلت  كام  الدراسية،  ومناهجها 

البيداغوجية والديداكتيكية داخل احلقل التعليمي التعلمي. الن السيكولوجيا هي املرجع  

 واملصدر الرئييس للمجال الرتبوي والبيداغوجي.  

 ـ نشأة علم النفس البوي 1

الرتبوي   النفس  تاريخ علم  أن    إن  قبل  بمراحل  بذاته قصري جدا، وقد مر  كعلم مستقل 

يصبح منظومة متكاملة. فاإلنسان منذ القدم اهتم بعملية التعلم وكيفية التفكري اإلنساين يف  
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الغزايل   العرب  الفالسفة  ذلك  بعد  ثم  وأرسطو  أفالطون  أمثال  اليونانيني  الفالسفة  عهد 

  وثورندايك.وابن خلدون ثم الفالسفة املحدثني أمثال سبنرس 

يمكن تقسيم التأريخ لعلم النفس الرتبوي إىل عدد من احلقب التارخيية أدت يف النهاية إىل   

 وصول علم النفس الرتبوي إىل ما وصل إليه اآلن وهي:  

 حقبة الفالسفة اليونانيون  1ـ1

لألفراد   املعرفة  إليصال  التعليم  مناهج  أفضل  من  سقراط   لد احلوار  أسلوب  يعترب 

ول إىل املعرفة احلقيقية وأبعاد األفكار الفاسدة وهيتم هذا احلوار من خالل ثالث  والوص

 مراحل وتسمى مراحل احلوار السقراطي:  

 تكون بطرح األسئلة حول مشكلة معينة    املرحلة األوىل 

تكون من طريق فحص اإلجابات وبناء أسئلة جديدة ثم املرحلة الثالثة التي    املرحلة الثانية 

ليد األفكار وتكون عىل شكل طرح أسئلة مرتبة ترتيبا منطقيا للوصول إىل احلقيقة،  تتميز بتو

 إال أن سقراط ال هيتم  
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باملواد العملية واألدبية ألن هذه املواد ال ختدم النفس والتي تشكل حمور اهتاممه وتركيزه  

 )   2005باعتباره أن العلم هو العلم بالنفس. (العاميرة، 

بمكون   املادة كام  اهتم أرسطو  مادة وصورة  تتكون من  احلياة  أن  إىل  أشار  احلياة حني  ات 

وصف مرحلة املراهقة كمرحلة مهمة يف حياة الفرد، ويعتقد أرسطو أن الفرد يكون عند  

والدته يف حالة من التخلف املطلق وجمردا من الفضيلة وبالتايل فإن الطفل يولد كصفحة  

 أجل االستمرار يف احلياة واالستمرار يف العيش.   بيضاء حتتاج إىل بناء خربات جديدة من

) أفالطون  النفس  348ـ427يعترب  علم  يف  كبري  تأثري  هلم  كان  اللذين  الفالسفة  من   (

الرتبوي، وقد وضع الكثري من الكتب التي عن طريقها وضع وجهة نظره ومن هذه الكتب  

مكونات اإلنسان فأشار بأنه التي يتحدث فيها عن    "القوانني  "وكتابه    "اجلمهورية  "كتابه  

يتكون من جسم مادي وروحي إهلي كام أشار إىل مبدأ الفروق الفردية التي يتحدث عنه  

الرتبويون يف الوقت احلايل حيث أكد أن التامثل أو التشابه بني اثنني يف العامل، كام حتدث عن 

 )2004مبادئ النمو خصائصه ومراحله املتعاقبة. (ملحم، 
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لقد قسم أفالطون النفس إىل ثالث قو قوة العقل، قوة الغضب وقوة الشهوة. كام قسم  

وطبقة   (املحاربني)  وطبقة  الصناع)  الفالحني،  (طبقة  وهي:  طبقات  ثالث  إىل  املجتمع 

 )  2005(احلكام)، وأشار إىل أن الفن عنرص مهم وأسايسٌّ يف الرتبية. (نارص، 

 العصور الوسطى   2ـ1

الفي  اسم  الغزايل سطع  حامد  أيب  العريب  الطبيعة   لسوف  عن  دافع  والذي  احلقبة  هذه  يف 

البرشية، حيث قبوهلا التغري والتعديل وتأكيده عىل أن األخالق لو مل تقبل التغيري لبطلت  

 الوصايا واملواعظ.  

الرتبوي   النفس  لعلم  التأريخ  يف  روسو  جاك  جان  إىل  عامة  اللجوء  بمعرفة  "يتم  ابدأوا 

ينبغي    "بعد روسو يدقق كالباريد املسألة بقوله:    "نكم ال تعرفوهنم بكل تأكيد  تالميذكم أل

السيكولوجيا وستكون   البيداغوجيا عىل  تأسيس  انتظار هربارت ملالقاة حماولة جديدة يف 

فإن السيكولوجيا التي ناد هبا هربارت مل    1824هذه املحاولة واعية هذه املرة إىل حدود  

امليتاف انتظار وليام جيمس الذي يتكلم يف كتابه علم النفس عن  تزال يف طور  يزيقا وجيب 
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اللغة الشنيعة لرهبات وما حيمله الينا من عنارص هامة لتشكيل سيكولوجية الرتبية. (عبد  

 ) 2005الكريم غريب، 

 العصور الحديثة    3ـ1

ت أوىل  بدأت هذه املرحلة بوضع نظريات حتاول فهم ما حيدث يف العقل اإلنساين، وقد كان

اليونان، وتر أن   هذه النظريات نظرية امللكات، التي تعود جذورها إىل أفكار الفالسفة 

العقل اإلنساين يتكون من قو مستقلة كالذاكرة، اإلرادة، واالنتباه التي هلا دور يف حدوث  

 األنشطة النفسية. 

فهوم التعلم كآلة  بعد هذه النظريات بدأ ظهور عدد من العلامء اللذين حاولوا استـبدال م 

 ) سبنرس  هربرت  أمثال  دينامـــية  أكثر  بمـفهوم  اهتـــم  1920ـ  1820ميكانيكية  الذي   (

)، فقد  1895ـ    1825) وهكسيل (1926ـ  1834بمظاهر النمو، أمـــا تتشـــارلز إليوت ( 

 حاوال دراسة التدريب بشكل عميل. 
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ع األخري من القرن التاسع عرش عىل  إن علم النفس الرتبوي مل يظهر كعلم جتريبي إال يف الرب 

)، وبعد  1915يد ادوارد ثورندايك، الذي ألف أول كتاب يف علم النفس الرتبوي سنة (

عقدت   آنذاك  وحمددة،  واضحة  يتخذ صورة  العلم  هذا  بدأ  التأريخ بخمس سنوات  هذا 

لنفس الرتبوي  اجلمعية الرتبوية القومية يف الواليات املتحدة اجتامعا تقرر فيه أن مادة علم ا 

 )2004(جاسم،  مادة رضورية وملزمة إلعداد املعلمني. 

 علم النفس َّـ الوقت الراهن   4ـ 1

بعد أن تبني أمهية هذا العلم ورضورته يف املواقف التعليمية، توالت األبحاث يف جماالت  

التعلم،   بعملية  هتتم  التي  النظريات  من  العديد  ظهور  إىل   أد مما  الرتبوي،  النفس  علم 

الرتبوي  و النفس  علم  وألن  الطلبة،  حتصيل  لزيادة  النظريات  هذه  من  االستفادة  كيفية 

العديد من   العام، فقد ظهرت  النفس  يتم وضعها يف علم  التي  النظرية  يستفيد من األطر 

القرن   هناية  يف  وضعها  تم  التي  النظريات  تلك  إىل  وباإلضافة  التعلم،  جمال  يف  النظريات 

الق  وبداية  نظرية  التاسع عرش  احلايل، مثل  الوقت  نظريات حديثة يف  بزغت  العرشين،  رن 
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االكتشافات   استفاد من  النفس  العقل وذلك ألن علم  الدماغ، ونظرية  املستند إىل  التعلم 

 احلديثة يف جمال الكمبيوتر وعلوم األعصاب.  

 ـ مفهوم علم النفس البوي  2

ملية الرتبوية من مربني، آباء ومعلمني؛  حيظى هذا العلم باالهتامم من طرف كل املهتمني بالع 

النفسية   باملبادئ  تزويده  طريق  عن  التدريس  عملية  يف  مهنيا  املعلم  إعداد  يف  يساعد  فهو 

 والرتبوية املهمة.  

فيها   وللعاملني  الرتبوية  للعملية  مهمني  أساسيني  علمني  بني  الرتبوي  النفس  علم  يدمج 

 ا: بشكل عام، وللمعلم والتلميذ بشكل خاص ومه

 لرتبية  ا  •

 علم النفس  •

هذا العلم يستخدم األسس النفسية يف ميدان الرتبية. والذي يعترب من أكرب امليادين؛ األمر  ف

وظيفتني   طريق  عن  الرتبية  حتديث  يف  واضح  دور  له  الرتبوي  النفس  علم  جيعل  الذي 
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أساسيتني: األوىل، عمليات البحث وحتديد املتغريات املستقلة والتابعة، من أجل التوصل  

   إىل نظريات تساعد املعلم  يف تربية األجيال. 

أما الوظيفة الثانية فهي تدريب املعلمني عىل ما يتم اكتشافه من أسس نفسية يف ميدان الرتبية،  

داخ والتعليم  الرتبية  عملية  يسهل  الذي  املختلفة.األمر  الرتبوية  املؤسسات  (جاسم،    ل 

2004( 

علم النفس الرتبوي كأي علم آخر له أهداف عامة هتتم هبا العلوم األخر وهذه األهداف  

 تتمثل يف: 

الوصف: وذلك باملالحظة الدقيقة للظواهر، ومن ثم الوصول إىل جمموعة من  

 االستنتاجات وتكوين صورة واضحة حول هذه الظاهرة وبالتايل ي مكن وصفها. 

يقوم الباحث لتحقيق هذا اهلدف بصياغة جمموعة من النظريات التي  التفسري،   •

تنظم املالحظات، والعالقة بينها؛ هبدف فهم الظاهرة وعالقتها بالظواهر  

 األخر 
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األحداث  التنبؤ،   • توقع  يمكن  فإنه  الظواهر،  تفرس  التي  النظريات  فهم  بواسطة 

يعتمد بشكل واضح عىل فهم الظاهرة وكمية املعلومات  املستقبلية، وهذا اهلدف  

 حول الظاهرة 

تستخدم املعرفة النفسية ملساعدة األفراد عىل التحكم بحياهتم؛   الضبط والتحكم،  •

 .وذلك عن طريق التحكم ببعض املتغريات ملعرفة تأثريها عىل متغريات أخر 

 ـ مناهج البحث َّـ علم النفس البوي 3

والتفكري   العلم  طرق  لتطبيق  الالزمة  العمليات  من  جمموعة  بأنه  العلمي  املنهج  يعرف 

العلمي التي تعكس مد اختالف العلم عن صيغ املعرفة األخر، كام أهنا تعترب معيارا  

يتم به التوصل إىل املعرفة العلمية   أساسيا يف حتديد مد علمية املعرفة اإلنسانية، والذي 

البعد عن التحيز واألحكام املسبقة وتعتمد عىل التفكري املنطقي واستخدام  تتميز ب بأساليب  

 أدق األدوات املمكنة للمالحظة والتجريب والقياس والضبط. 
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 اِّـنهج التاريخي   1ـ3

هيتم هذا النوع من البحوث بدراسة األحداث التي حدثت يف املايض وفهمها، مثل دراسة   

األبحاث ال يستخدم كثريا، ويتبع نفس خطوات    طرق التدريس القديمة، وهذا النوع من 

البيانات من مصادر   ثم مجع  الفرضيات  الدراسة ووضع  البحث من حيث حتديد مشكلة 

متوفرة؛ هلذا فإن مشكلة املنهج التارخيي تكمن يف مد مصداقية هذه املصادر، أو االعتامد  

ارخيي أيضا اعتامده املعيار  عىل مصادر ثانوية دون املصادر األولية، ومن مشكالت البحث الت

الذايت يف احلكم عىل البيانات مما يؤدي إىل حتيز الباحث ومع ذلك فإن مثل هذه البحوث  

 رضورية وذلك لفهم األحداث املاضية من أجل فهم احلارض والتنبؤ باملستقبل. 

 اِّـنهج الوصفي   2ـ3

جمموعة   وضع  بعد  احلايل،  الواقع  وصف  عىل  أساسا  املنهج  هذا  حول  يقوم  األسئلة  من 

املقابالت،   أو  املالحظات  أو  االستبيانات،  طريق  عن  البيانات  الباحث  جيمع  الواقع، 

ويقتيض هذا املنهج تطوير أداة جلمع البيانات حول الظاهرة، أو األفكار، أو االجتاهات، أو  

تيار عينة ممثلة من أجل تعميم النتائج عىل   جمتمع  اخلصائص ملجتمع ما، ومن هذا املجتمع ختُ
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الدراسة. يعترب هذا املنهج من أكثر املناهج استخداما عند الباحثني ولـــعل السبب يرجع  

الظروف   مع  التكيف  عىل  الفرد  قدرة  وزيادة  احلايل؛  الواقع  لفهم  الباحثني  حماولة  إلـى 

التنبؤات املبنية عىل املعلومات   الراهنة، وإعدادهم ملا يمكن أن حيدث يف املستقبل بإجراء 

 )2009واقعية احلالية. (الشايب، ال

كام نجد ضمن هذه البحوث الدراسات املسحية التي تقوم عىل وصف الواقع كام هو من  

 خالل عينة ممثلة للمجتمع الكيل.  

 اِّـنهج االرتباطي   3ـ3

يعمل هذا املنهج عىل مجع البيانات من عدد من املتغريات، وعن طريق هذه البيانات حياول  

نت هناك عالقة بينها وإجيادَ قيمة تلك العالقة، والتعبري عنها بشكل كمي  حتديد ما إذا كا 

) أو حياول الباحث التنبؤ عن طريق  2000بواسطة ما يسمى بمعامل االرتباط. (ملحم،  

املتغريات   بني  املوجودة  العالقة  عن  بالتعبري  وذلك  اآلخر،  باملتغري  املتغريات  أحد  عالقة 

االنحدار، وتسعى البحوث االرتباطية اىل تقدير ما إذا  بشكل كمي بمعامل يسمى معامل  

 كانت هناك ثمة عالقة بني املتغريات، أو إىل استخدام هذه العالقة يف التنبؤ عن  
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أحد املتغريات باملتغري اآلخر، وهتتم الدراسات االرتباطية نمطيا باملتغريات التي يعتقد أن  

       (Nevid, 2003 ) التي ال ترتبط ارتباطا عاليا.  هلا ارتباطا بمتغري رئييس وتستبعد املتغريات 

هذه العالقة بني املتغريات يعرب عنها عموما بمعامل االرتباط، وهو قيمة رقمية تعرب عن  

) مرورا بالصفر، وكلام اقرتبت القيمة    1و +    1اجتاه وقوة هذه العالقة، وترتاوح قيمتها بني (ـ 

لصحيح سواء سلبا أو إجيابا، كانت العالقة أكثر قوة،  املطلقة ملعامل االرتباط من الواحد ا

وتكون العالقة أضعف كلام اقرتبت قيمة معامل االرتباط من الصفر وعندما يكون معامل  

 ) فإن العالقة  تكون إجيابية أي 1االرتباط بني متغريين (+

آلخر، أما إذا  أن الزيادة وحدة واحدة بأحد املتغريات يقابلها زيادة وحدة واحدة باملتغري ا 

) فهذا يعني أن العالقة سلبية وهذا يعني أن الزيادة  1كان معامل االرتباط بني املتغريين (ـ  

وحدة واحدة بأحد املتغريات يقابلها نقصان وحدة واحدة باملتغري اآلخر، أما إذا كان معامل  

لنادر أن يصل  االرتباط صفرا؛ فإنه يعني أنه ال توجد عالقة، وجتدر اإلشارة هنا أنه من ا

الدراسات   يف  خاصة  تامة  العالقات  تكون  حيث  الصحيح؛  الواحد  إىل  االرتباط  معامل 

 )2000اإلنسانية. (ملحم، 
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وبالرغم من أن االرتباط ال يعني السببية إال أن املنهج االرتباطي له فوائد ونقاط قوة تتمثل  

 يف اآليت: 

أأ • و أكثر؛ وبالتايل يساعد عىل فهم  نه حيدد فيام إذا كان هناك ارتباط بني متغريين 

 العالقات بني املتغريات واألحداث

 يساعد يف التنبؤ  •

 يساعد الباحثني يف وضع مفاتيح ألسباب السلوك   •

 حيدد األفراد اللذين يمكن أن يكونوا حتت خطر املشكالت السلوكية، أو اجلسدية.  •

التوصل إىل عالقات سببية،  ولعل من أبرز نقاط الضعف يف املنهج االرتباطي أنه يساعد يف  

الدراسة   عينة  واختيار  املشكلة،  باختيار  فتبدأ  االرتباطي  للبحث  األساسية  اخلطوات  أما 

 وأدواهتا، ثم تصميم البحث وإجراءاته، وأخريا حتليل نتائج البحث وتفسريها. 



 

537 

 

 اِّـنهج التجريبي   4ـ3

والنتيجة؛ السبب  نوع  من  عالقات  وجود  إلثبات  املنهج  هذا  أقرب    يستخدم  يعترب  لذا 

الطبيعية   العلوم  تقدم  أن  إىل   أد ممــا  العلمية؛  بالطــريقة  املشكـالت  لــحل  املناهج 

 واإلنسانية برسعــة  

الظواهر،   وراء  الكامنة  األسباب  من  الكثري  عىل  التعرف  حيث  من  واسعة،  وبخطوات 

 ويمكن تعريف التجريب:  

استخدام   • يف  العلمية  والطريقة  تغيري  الوسيلة  عىل  الباحث  وقدرة  التجريب 

الظروف بمامرسة عنرص الضبط، فالتجريب هو تغري متعمد، ومضبوط للرشوط  

دالني،   (فان  وتفسريها.  عنه  الناجتة  التغريات  ومالحظة  ما،  حلدث  املحددة 

1997( 

عند دراسة املنهج التجريبي البد من التطرق إىل العنارص الرئيسة التي يتكون منها       

 وهي: 
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وهو املتغري الذي يتحكم فيه الباحث، أو يتحكم يف مستوياته من   املتغري املستقل،  •

 أجل معرفة تأثريه عىل املتغري التابع؛ أي أن هذا املتغري هو يف نظر الباحث السبب 

املتغري التابع، هو املتغري الذي يمكن أن حيدث عليه تغري نتيجة التحكم يف املتغري   •

ال أي أن هذا  املستقل، وهو يف علم  الذهنية،  العمليات  أو  السلوك،  يمثل  نفس 

هو   املتغري  هذا  فإن  وهبذا  املستقل؛  باملتغري  التغري  نتيجة  يتغري  أن  يمكن  املتغري 

 النتيجة 

وهي جمموعة من املتغريات التي يقوم هبا الباحث بالتحكم هبا    املتغريات الدخيلة،  •

التابع لضامن أن  املتغري  املتغري    من أجل عزل تأثريها عىل  الذي حدث يف  التغري 

 التابع؛ هو نتيجة التغري باملتغري املستقل. 

هي املجموعة التي تتعرض لعملية املعاجلة، وذلك بتعريض    املجموعة التجريبية،  •

 أفرادها إىل خربة ما ملعرفة تأثري هذه اخلربة عىل سلوك أفراد هذه املجموعة 



 

539 

 

الضابطة،    • جتريبية،  املجموعة  معاجلة  أي  أفرادها  يتلقى  ال  التي  املجموعة  هي 

املجموعة   تشبه  فهي  التجريبية،  املجموعة  مع  سلوكها  مقارنة  منها  واهلدف 

 التجريبية يف كل يشء باستثناء التعرض للخربة  

العشوائي،   • التجريبية  التعيني  املجموعات  إىل  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع  يعني 

عشوائي  بشكل  وجيعل  والضابطة  املجموعات  بني  الفروق  من  يقلل  وهذا   ،

املجموعات متكافئة يف كثري من العوامل كالطبقة االجتامعية واحلالة الصحية ...  

من ثم عزل هذه املتغريات التي يمكن أن تؤثر عىل سلوك املجموعات؛ بحيث  

 يبقى فقط تأثري املعاجلة التي قام هبا الباحث عىل املجموعة التجريبية 

يقوم به الباحث من أجل قياس خاصية السلوك الذي يريد معرفة  بار القبيل،  االخت  •

التغري فيه نتيجة املعاجلة التجريبية التي جيرهيا عىل املجموعة التجريبية، قبل إجراء  

 املعاجلة. 

البعدي  • فيه  االختبار  التغري  معرفة  يريد  الذي  السلوك  لقياس  الباحث  به  يقوم   ،

التجريبية  املعاجلة  هذه    نتيجة  إجراء  بعد  التجريبية  املجموعة  عىل  جيرهيا  التي 

 املعاجلة. 
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عبارة عن بحث معمق هيدف إىل دراسة وحدة اجتامعية ما،  منهج دراسة احلالة،  5ـ 3

سواء أكان شخصا واحدا أم جمموعة من األفراد. عن طريق استخدام عدد من أدوات  

كامل  احلالة ومشكالهتا  دراسة  طبيعة  تالئم  التي  واالستبيان.  البحث  واملالحظة  قابلة 

 حيث 

جتمع البيانات عن الوضع من أجل تكوين صورة متكاملة للوحدة كام هي يف املجتمع.  

 )2002(العناين، 

تعد      التي  املناهج واألهداف  تاما يف  يتطلب وضوحا  الرتبوي  العمل  العمل يف  إن 

ليم واختيار وسائله  بمثابة املوجه األسايس هلذا العمل، عن طريق حتديد حمتو التع

وتقويم نتائجه والتعرف عىل مشكالته والسعي إىل حلها عرب املناهج العلمية السابقة  

جمرد   ليست  واملعــرفة  املعارف  أن  للدمــاغ  العلــمية  الـدراسات  بينت  كام  الذكر؛ 

 تسجيل ساكن فــي 

 Daniel عنه  املعطيات، فالذات تتدخل بديناميكية فاعلة يف بناء معرفتها وهو ما عرب 

Schacter    :إن ذاكرتنا وهي تستقبل صور العامل تعمل بديناميكية، لرتتيب  "بقوله
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ما تستقبله من تأثريات، وبنهائها وإعادة بنائها، وإعادة صياغتها مستعينة بام احتوته  

سابقا من شظايا املعرفة، لتحكم ربط العالقات واألوارص بني مكونات العامل املختلفة  

 ) 2012. (عبد الرمحان أدراوي، "ا من حاجات وأهدافوبني مالن

 خالصة 

التعلم هو عملية بناء ختضع لذاتية املتعلم وميوله وتوقعاته ومعارفه وأهدافه، لذلك جيب    

داخل   الذات  وحتقيق  والنمو  للتعلم  املالئمة  والوسيلة  الفرصة  املتعلمني  لكل  تتاح  أن 

الفضاء املدريس. كام أن القائمني عىل وضع املناهج واملواد املدرسية مطالبون بتنويع حمتوياهتا 

حسب  وت ومواده  التعلم  موضوعات  تكييف  مع  الرتبوي  اهلدف  لنفس  املداخل  نويع 

الذكاءات واملهارات املتوفرة لد املتعلمني والتصدي ملختلف الصعوبات التي تواجههم  

ومع   سلوك..).  مهارات،  (أفكار،  معني  بمضمون  دائام  يرتبط  الذي  التعلم  عملية  أثناء 

فإن ما أصبح متفقا عليه بني خمتلف الباحثني حاليا،  اختالف التصورات حول هذا املفهوم،  

ويرتبط   متعلم  كل  به  يقوم  وعقيل  ذهني  لنشاط  نتيجة  يتم  أن  بد  ال  تعلم  أي  أن  هو 

بخصوصيته، وهو ما يفرس االختالف بني املتعلمني سواء من حيث مستو رسوخ وحجم  
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حيث تبني أن كثريا من    ما تعلموه، أو من حيث إيقاعات تعلمهم، أطفاال كانوا أم راشدين،

األطفال يكتشفون بأنفسهم إسرتاتيجياهتم الذهنية يف التعلم، وبالتايل يف النجاح. باملقابل  

ويفقدون   الفشل  يف  يستمرون  مالئمة  السرتاتيجية  استعامهلم  عدم  بسبب  آخرين  نجد 

 الدافعية للتعلم.  

قادرا عىل حتقيق   املتعلم  التعلم إىل جعل  تعلم  أنشطته  وهتدف مقاربة  مردودية أفضل من 

والتخزين.   االنتباه  منها:  خاصة  الذهنية  أنشطته  يف  بالتحكم  وذلك  األساسية،  التعليمية 

وجيب عدم إغفال أن لكل متعلم يتعلم طريقته اخلاصة يف التعلم، واالنتباه رشط لكل نشاط  

 ذهني وبدونه ال يمكن ألي تعلم أن يبدأ.  

أكيد عىل الدور الذي يلعبه علم النفس الرتبوي يف املجال  نخلص يف هناية هذا املقال إل الت

العلمي   األسلوب  يتبع  النفس  علم  ميادين  من  وتطبيقيا  نظريا  ميدانا  باعتباره  املدريس 

إلجراء الدراسات النظرية باستعامله املناهج ـاملشار إليها يف هذا املقال ـ ويقوم باإلجراءات  

جمال  يف  النفس  علم  ملبادئ  إمكاناهتم    التطبيقية  وتنمية  األجيال  وتربية  التدريس 
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النفسية   والتدريب وعىل األسس  التعليم  التعلم،  وشخصياهتم ويركز بصفة خاصة عىل: 

 للمتعلم.  

 اِّـراجع 

 . ). أسس البحث الرتبوي، عامن: دار وائل للنرش 2009الشايب، عبد احلافظ. (
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والنفسية والفلسفية   ). أصول الرتبية: التارخيية واالجتامعية 2005العاميرة، حممد حسن. (

 . ، عامن: دار املسرية4ط 

 . ). علم النفس الرتبوي، عامن، دار صفاء للنرش2002العناين، حنان. (

). مناهج البحث يف الرتبية وعلم  1985وآخرون. ( فان دالني، ديوبولد. ترمجة حممد نوفل  
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 مدرب باألكاديمية املهنية للمعلمني 

 مرص - جامعة الزقازيق - كلية الرتبية 

 مقدمة 

تعدُّ البحوث الرتبوية من أهم جماالت البحث العلمي ذات العالقة بتطوير العملية الرتبوية  

ا حي ا يف عالج املشكالت الرتبوية وتوفري معلومات قيمة تبدد  والتعليمية، فهي تشكل دورً ويًّ

املنتخبة   اخليارات  الثقة يف  التعليمية وترفع معدل  القرارات  لد صناع  الضبابية  الصورة 

والقرارات املتخذة من قبلهم والتي تتمثل يف إنتاج معرفة تربوية أصيلة تساعد عىل تشكيل  

يف جتويد العمل الرتبوي ودفع عجلة التغيري والتنمية  السياسة التعليمية ورسمها كام تسهم  

 . يف جمتمعاهتم  
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أما عن حركة البحث العلمي بشكل عام والبحث الرتبوي بشكل خاصّ يف البيئة العربية  

السياسات   تطوير  يف  عليها  باالعتامد  كثريا  هتتم  ال  الدول  أغلب  أن  يلحظ  هلا  املتتبع  فإن 

انعكاسا  البحوث  تلك  اعتربوا  الرتبويني  من  ا  عددً أن  لدرجة  واملناهج  واخلطط  الرتبوية 

ضاء هيئة التدريس وليس جوابا ملشكلة تربوية أو قضية معينة تعاين منها  لبعض اهتاممات أع

غياب   ظلّ  يف  النسيان  دائرة  يف  البحوث  بعض  نتائج  دخول  إىل  إضافة  الرتبية  ميادين 

 املؤسسات التي تعتمد تلك اجلهود لتسرتشد منها املؤسسات الرتبوية واملجتمعية. 

يف بيئتنا العربية التي توصلت اليها نتائج عدد  وإن الراصد ألهم معوقات البحوث الرتبوية 

منها الباحث نفسه، إما اجلامعات التي    -من الدراسات يلحظ أهنا ذات عالقة بأبعاد أربعة : 

ينتمى إليها ، وإما امليدان البحثي ، وآخرها يرتبط بالسياسات البحثية، حيث تتمثل تلك  

تدريب عىل البحث الرتبوي ، ونوعية  املشكالت التي تنطوي حتت تلك األبعاد يف نقص ال

املقررات التي تطرحها بعض اجلامعات من حيث تقصريها يف مساعدة الباحث عىل اإلملام  

لتعقد   ا  نظرً القياس  ألدوات  البطيء  التقدم  إىل  إضافة   ، السليمة  البحثية  باألسس  الوايف 

والب املوجهة  السياسات  السلوكية وغياب  الرتبوية واملشكالت  املشجعة عىل  الظواهر  يئية 

تواكب   التي  البحوث  وقلة  واملستفيدين  الباحثني  بني  ما  الفجوة  اتساع  وكذلك  البحث 

مناسبة   غري  نظريات  عىل  البحوث  بعض  اعتامد  عن  البحثية فضال  املسرية  يف  املستجدات 



 

547 

 

وافتقارها لألصالة واإلبداع مما أفقدها أمهيتها ، األمر الذ جعل بعض الرتبويني يعزون  

ة االعتامد عىل املعرفة العملية املستمدة من هذه البحوث إىل أن نتائجها مل تصل إىل درجة  ندر

الباحثني   من  عدد  التزام  لعدم  نظرا  التعليمية  السياسات  واضعي  قبل  من  هبا  التقييد 

املامرسات   بعكس  جيب  كام  العلمي  البحث  لتنفيذ  الالزمة  واملعايري  الدقيقة  باخلطوات 

ة من أبحاث العلوم الطبيعية التي تلتزم برشط البحث التجريبي بشكل دقيق  التطبيقية الناجت

نتائج   تتجاوز  لو  فيام  بشكل ملحوظ  العلوم  تلك  تقدم  إىل   وأد نتائجها  يف  الثقة  زاد  مما 

تذكر تكاد  ال  جدا  حمدودة  بدرجة  إال  امليداين  للتطبيق  النظري  إطارها  الرتبوية    . البحوث 

 ) 2014(راشد حمى الدين، 

 مفهوم أولويات البحث العلمي يف العلوم الرتبوية: 

هي املجاالت التي يتعني أن تتوجه إليها البحوث والدراسات التي تتم يف جمال الرتبية بحيث  

تغطى مجيع املجاالت الرتبوية وهي تعترب املجاالت األوىل باالهتامم والبحث العلمي خالل  

 ة أو األزمات التي يمر هبا املجتمع. فرتة زمنية معينة وذلك وفقا األحداث الطارئ

املشكالت   من  ا  كثريً أن  حيث  ا  كبريً ا  اهتاممً الرتبوية  بالبحوث  الدول  من  العديد  اهتمت 

أسباب حدوث   معرفة  إال عن طريق  املجتمعات الحتل  العديد من  تواجهه  التي  الرتبوية 
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األ أهم  من  الرتبوي  البحث  ويعد   ، الرتبوية  للبحوث  األسايس  الدور  التي  ذلك  ساليب 

يعول عليها حتديث التعليم وتطويره، خاصة فيام يتعلق بمقومات العملية الرتبوية من مجيع  

طرافها ومراجعة غايات التعليم وأهدافه يف املراحل املختلفة لضامن استجابته  Hجوانبها و

ا من  للمتغريات العرصية ، هيتم البحث الرتبوي بتحليل الوضعية الرتبوية احلالية ومستوياهت

 اجلودة يف املنظومة . 

الستخدام   وموضوعية  وناقدة  ودقيقة  منظمة  طريقة  بأنه:  الرتبوي  البحث  ويعرف 

 األساليب والوسائل العلمية يف تفسري الظواهر الرتبوية داخل املؤسسات الرتبوية وخارجها  

الرت املجال  يف  الظواهر  لدراسة  العلمية  الطريقة  تطبيق  يعنى  الرتبوي  البحث  أن  بوي  أي 

عىل   الرتبوي  البحث  فيه، ويعتمد  التحكم  عىل  والقدرة  والتنبؤ هبا  تفسريها  عىل  والعمل 

يف   اخلطوات  هذه  وتتمثل  الباحث،  يتبعها  أن  جيب  التي  األساسية  اخلطوات  من  جمموعة 

اإلحساس باملشكلة دراسةً لظاهرة ما ، او مشكلة تربوية معينة ، التعرف عليها وحتديدها  

 ثر ثم مجع املعلومات والبيانات . يف سؤال أو أك

 :وعليه فإن للبحث الرتبوي أربعة أهداف رئيسة هي كام ييل  

 تفسري الظواهر املتعلقة بالرتبية مثل ظاهرة الترسب من التعليم.  -1
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 العمل عىل إجياد حلّ للمشكالت الرتبوية . -2

 التنبؤ بحدوث هذه الظواهر إذا توافرت أسباهبا.  -3

التح  -4 عىل  .(طالل  القدرة  الرتبوية  املشكالت  وحل  الظواهر  تلك  يف  كم 

 ) 2014،الزغبى

 أنواع البحوث البوية: 

 يقسم البحوث الرتبوية إىل أنواع متعددة وفقا ملعايري خمتلفة من حيث اهلدف .  

 بحوث نظرية   -أ

الرتبوية مثال  هتتم البحوث النظرية بالكشف عن املعرفة الرتبوية وبناء القوانني والنظريات 

ذلك البحوث التي هتتم ببناء نظرية يف التفاعل االجتامعي داخل حجرة الفصل الدرايس  

 لتساعد يف تفسري ظاهرة العالقات بني الطالب واملعلمني. 

 بحوث تطبيقية   - ب

الطالب   أو  املعلمني  تواجه  التي  املشكالت  والنظريات يف حلّ  القوانني  بتطبيق هذه  هتتم 

 ملدرسة وخارجها.  وغريهم داخل ا
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 بحوث جتريبية  -ج

  أي مد النتائج  تأثري األسباب عىل   العملية ومد بالدراسات  التي هتتم  البحوث  وهي 

تأثري املتغريات املستقلة يف البحث الرتبوي عىل املتغريات التابعة ويتميز املنهج التجريبي عن  

 غريه من املناهج أو البحوث بأنه أكثر عملية وموضوعية. 

 سم البحث الرتبوي من حيث الطريقة واملعيار إىل : وينق 

 بحوث تارخيية . -

هتتم بالبحث يف تطور الفكر واملامرسات الرتبوية يف املايض حتى يمكن اإلفادة منها يف تفسري  

 احلارض والتنبؤ باملستقبل يف جمال الرتبية . 

 بحوث وصفية . -

الرتبو  واملشكالت  الظواهر  يف  بالبحث  هتتم  بحوث  يف  وهي  حتدث  التي  الواقعية  ية 

تلك   عالج  وأساليب  وطرق  وتقديم  أسباهبا  وحتديد  املختلفة  الرتبوية  املؤسسات 

 ) 2019(جمد املهد،  املشكالت.
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 واقع البحوث البوية َّـ البيئة العربية :   

ضعف األداء البحثي للجامعات العربية بصفة عامة فام زال البحث الرتبوي يمثل نشاطا  -1

  ثانويا يف اهتامم اجلامعات وإتاحة ميزانيات مالية متواضعة إلجراء البحوث الرتبوية مما أد

التي   املشكالت  لعالج  باجلامعات  املتخصصة  العلمية  الكفاءات  استثامر  ضعف  إىل 

 تواجهها. 

التنمية  -2 عدم وجود اسرتاتيجية مرسومة لتوجيه البحث الرتبوي باجلامعات إىل خدمة 

 املشكالت التي تواجهها وحل 

ما  3 العام واخلاص وبني  القطاع  الدولة ومؤسساهتا يف  ما تريده  التام بني  .االنفصال شبه 

 تقوم به اجلامعات من بحوث تربوية. 

والشفوية  -4 التحريرية  االمتحانات  وبأعامل  التعليمية  بالعملية  اجلامعة  أساتذة  انشغال 

الك  ومستو القسم   مستو عىل  البحث  واالجتامعات  أصبح  بحيث  ذلك  غري  إىل  لية 
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الرتبوي ال يأخذ إال نصيبا متواضعا من وقت أساتذة اجلامعة وهذا دفع بالبعض الختيار  

 موضوعات بحثية ضعيفة الصلة باحتياجات املجتمع ومشكالته. 

مالية  -5  إمكانيات  من  املتقدمة  الرتبوية  البحوث  إلجراء  الالزمة  اإلمكانات  نقص 

 وأجهزة إىل غري ذلك. ومكتبات ومعامل 

للمجتمعات  -7 البحوث  توفري  وعدم  الرتبوية  البحوث  بعض  إجراء  تكاليف  ارتفاع 

 املحلية. 

للمجتمعات    - 8 البحثية  وعات  املرش  متويل  يف  املشاركة  عن  املجتمع  مؤسسات  عزوف 

صعوبة النرش يف بعض املجالت الرتبوية وارتفاع تكاليف هذا النرش وخاصة  -9املحلية .

 ).2018النرش يف املؤمترات الرتبوية.(خليل اخلطيب، تكاليف 

 ما التحديات التي تواجه البحث البوي َّـ الدول العربي؟ 

يواجه البحث الرتبوي العريب بالعديد من التحديات واملتغريات املستقبلية وهذه التحديات  

تتجمع يف  تتنوع مابني حتديات موجودة بالفعل وحتديات من املتوقع حدوثها فهي مازالت  



 

553 

 

سبيلها للتشكيل والتبلور وحتديات أخذت طريقها إىل التشكل بالفعل والبد من التعرف  

عليها وعىل مد انعكاسها عىل البحث الرتبوي قبل تناوله الرؤية النقدية للبحث الرتبوي  

العريب كام يرتبط بعضها بطبيعة الرتبية ويرتبط بعضها اآلخر بالواقع والظروف التي مترّ هبا  

 الدول العربية ونظم التعليم هبا من أبرز هذه التحديات ما ييل :

ا عىل حمتو الربامج الرتبوية أو كفاءة طريقة من طرق التعليم أو طريقة من  - ال جتد إمجاعً

 طرق التقويم . 

غياب الفلسفة الرتبوية يؤد بالرضورة إىل عدم اجلدو من وضع أي اسرتاتيجية لتطوير  -

 النظام التعليمي. 

 واقع البحث البوي العربي   - 

) أن واقع البحث الرتبوي العريب من خالل ما تمّ تداوله  48:  2015وذكر (مجال دهشان،

يف عدد من األبحاث والدراسات حول الوضع الراهن للبحث الرتبوي لعدد من األمور  
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ملستقبلية  التي البد من الوقوف أمامها وحتليلها والوعى بكافة جوانبها قبل تقديم الرؤية ا

 املقرتحة وهذه األمور تتمثل فيام ييل: 

غياب اخلريطة القومية البحثية وعدم وجود سياسة واضحة املعامل للبحث الرتبوي عىل  -

تستند   أن  يمكن  العريب   البحوث  إاملستو لتحديد حماور  واجلامعات  البحثية  املراكز  ليها 

األو تضبط  اسرتاتيجيات  وجود  عدم  إىل  وإضافة  مطالب  وتنفيذها  إىل  بالرجوع  لويات 

القيام   ترتب عليه  مما  به  اخلاصة  التنمية  املجتمع واحتياجاته ومشكالته ومتطلبات خطط 

بالبحوث بصورة اجتهادية إن مل تكن عشوائية كام ترتب عليه تكرار البحوث وأصبح األمر  

ا للمزاج الشخيص يف االختبار والسهولة يف األجراء.    مرتوكً

صالة واإلبداع حيث تقرّ عدد من الدراسات ضعف األصالة واإلبداع يف  افتقاره إىل األ-

البحوث الرتبوية عىل مستو األقطار العربية وأن كان ذلك بنسب متفاوتة وتتمثل هذه 

الظاهرة يف أن البحوث املنجزة عبارة عن تكرار ألبحاث الغري مع إدخال بعض التعديالت  

قيقية للمعرفة يف جماالت ختصصها يعجز أصحاهبا  الطفيفة عليها وال توجد هبا اضافات ح
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عن إعطاء تفسري كامل لنتائجها او استخالص املؤرشات املهمة منها ولذلك تظل أمهيتها  

 متدنية وحمدودة. 

كثري من رسائل املاجستري والدكتوراه ليست يف جوهرها إال حمض استعادة لبحوث أجنبية  

 ).  2014س،أو حمض تطبيق ألدوات بحث عربية(هاين يون

معظم البحوث الرتبوية غري مرتبطة بمدرسة فكرية معينة وينقصها العمق واإلجراءات  -

هذه   من  والكثري  كافية  بدرجة  موثقة  غري  نتائجها  فإن  ولذلك  ا،  متامً دقيقة  غري  البحثية 

األبحاث يعجز أصحاهبا عن إعطاء تفسري كامل لنتائجها او استخالص املؤرشات املهمة  

تظل أمهيتها متدينة وحمدودة فهي مبعثرة وغري مرتبطة بمدرسة فكرية تربوية  منها ولذلك  

 معينة . 

كثري من البحوث الرتبوية ختلو من دراسة مشكالتنا الرتبوية احلقيقة والواقعية بل تستمد  -

يف   االستغراق  إىل  وإضافة  الغربية  املجتمعات  يف  الرتبوية  البحوث  اجتاهات  من  جماالهتا 

ديمية والبعد عن املشكالت الواقعية ومن ثم تبدو مغرتبة عن واقعنا الرتبوي  املسائل األكا 

وليس أدل عىل ذلك من تلك البحوث التي تستقر عىل رفوف مكتبتنا الرتبوية وال جتد أي  
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صد أو تفاعل مع هذا الواقع فبحوثنا الرتبوية ال زالت حبيسة التنظري الغريب وتنهل من  

ستغراق يف دراسة موضوعات تقليدية وهامشية مزيفة وحني  مصادره وتلتزم مناهجه واال

يتصد ملشكالت حقيقية .إن حدث ذلك فال حيدث ذلك إال يف إطار جتزيئي ومن ثم باتت  

 وظيفة إعادة إنتاج املجتمع أكثر من نقد الواقع والعمل عىل تغيريه وتطويره . 

ومع- الكمية  الرتبوية  البحوث  عىل  بحوثنا  معظم  يف  أو    الرتكيز  الكيفية  البحوث  غياب 

النوعية تلك البحوث التي عجزت عن فهم وتفسري بعض مفاهيم وقضايا الفكر الرتبوي  

ومشكالته وضحالة ما أعطت خالل ما يقارب من قرن من الزمان ولعدم تركيزه عىل قضايا  

عية  الرتبية املفصلة والكرب بسبب عدم مالءمتها أصال لدراسة الظواهر الرتبوية واالجتام

 املعقدة والتي ال جيوز افتعال تفتيتها أو تكميمها بصورة غري صحيحة من أجل دراستها . 

فإن أخطر ما هيدد البحث يف جامعاتنا يتمثل يف ضعف الطرق التي ينفذ هبا فهي تسري عىل  

 منهج التقليد ال منهج التجديد.
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ذايت- شأن  أنه  عىل  العلمي  اإلنتاج  إىل  التدريس  هيئة  أعضاء  أبحاثهم    ينظر  وينرشون 

ألغراض الرتقية وليس ألغراض التنمية واحلاجة املجتمعية إليها وبام أن الرتقية بحاجة إىل  

الواحد   البحث  جتزئة  إىل  الباحث  فيضطر  حمكمة  جمالت  يف  املنشورة  البحوث  من  عدد 

 وتقسيمة وبعثرته يف عدة بحوث بالدوران حول املوضوع نفسه. 

ة التعاون بني أعضاء هيئة التدريس يف التخصص الواحد سواء  قلة البحوث اجلامعية وقل  -

عىل مستو اجلامعة أو اإلقليم أو بني التخصصات يف العلوم األخر نتيجة ضعف التعاون  

 بني الباحثني إلعداد بحوث مشرتكة أو ما يعرف بالتأليف املشرتك. 

ته وبصورة أكثر مما يتحمله  املبالغة يف استخدام األرقام والوسائل االحصائية لتحليل بيانا -

املعقد   اإلحصاء  واستخدام  وجودها  وأن  فقط،  وسيلة  هي  وحدها  األرقام  وأن  البحث 

 لتفسريها.  

إن حشو البحوث الرتبوية باملعطيات اإلحصائية واألرقام إلضفاء العلمية واملوضوعية  -

 دون التنبيه إليها جمرد حقائق جامدة صامء . 
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ضعف التكوين العلمي للباحث يف العلوم الرتبوية بسبب نوعية التعليم والتدريب الذي  -

ت العليا والقصور الذايت  يتلقاه يف خمتلف مراحل نموه وإعداده خاصة يف مرحلة الدراسا 

واالستزادة   العلمي  االحتكاك  دون حماولة  إعداده  مراحل  خالل  عليه  حصل  بام  وقناعته 

 واالطالع عىل اجلديد يف جمال ختصصه وغياب املدارس العلمية والنموذج أو املثال العلمي. 

الباحث    غياب الرؤية النقدية يف البحوث الرتبوية والتي يمكن أن تتم من خالل معايشة -

ملوضوع بحثة وأن يندمج يف املواقف الذ يدرسه بدرجة متكنه من معرفة آليات وديناميات  

الرؤية   اليات فبدون هذه  به وتبنى  املرتبطة  القو االجتامعية  التفاعل االجتامعي ومعرفة 

 )  42:  2001يفقد العمل األكاديمي قيمته وأمهيته (خليل سعادت ،

 البحث العلمي: أهداف أولويات    - 

 هيدف حتديد اولويات البحث العلمي إىل: 

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف اجلامعة عىل التميز واالبتكار- 1
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تسخري اجلهود البحثية لتلبية احلاجات املجتمعية املستجدة من خالل املسامهة يف عالج  -2

 املشكالت التي يعاين منها املجتمع

ب-3 الفاعلة بني  توطيد صلة اجلامعة  قيام الرشاكة  املختلفة من خالل  املجتمع بمؤسساته 

 اجلانبني  

 حتقيق االستثامر األمثل ملوارد اجلامعة وإمكاناهتا البرشية واملادية  4-

دعم الرتاكامت العلمية يف ختصصات اجلامعة من خالل العناية باملجاالت البحثية التي  -5

 لتخصصات مل تنل حظا من البحث والدراسة يف هذه ا

هلا  -6 سيكون  التي  املشرتكة  البحثية  املجاالت  يف  العلمية  األقسام  بني  التعاون  تعزيز 

 ).  2004األولوية يف البحث (رضا مسعد السعيد،

 أولويات البحث العلمي َّـ البية  

 توفري االعتامدات املالية للبحث العلمي  -1

 جودة التعليم العايل  -2
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 العليا يف ضوء االعتامد األكاديميتطوير برامج الدراسات   -3

 استرشاف املستقبل يف مناهج كليات الرتبية  -4

 تطوير برامج كليات الرتبية حسب التطور التكنولوجي  - 5

 )1432تطوير املناهج التعليمة وتقيمها (عامدة البحث العلمي ،  -6

 اِّـراجع  

- ) دهشان  عىل  العريب2015مجال  الرتبوي  للبحث  نقدية  رؤية  نحو  نقد  ).  ، جملة 

 .69-45وتنوير، العدد االول، ص 

السعادات( - إبراهيم  عىل  2001خليل  متاح  الرتبوي  البحث  معوقات   .(

/2001com/20011207/htm.ar.jazirah-al.www://http 

السعيد(- مسعد  واملنظومية  2004رضا  اخلطية  بني  الرتبوي  البحث  – ).آليات 

والتعلم   التدريس  يف  املنظومي  املدخل  حول  الرابع  العريب  الضيافة  – املؤمتر  دار 

 ابريل .  4-3جامعة عني شمس 

). التوجهات العاملية املعارصة يف جمال البحوث  2014راشد عىل حميى الدين (-

ا العلمي  املؤمتر  ، ورقة عمل  الرتبوي يف  الرتبوية  العلمي  اإلنتاج   ، الثامن  لعريب 

http://www.al-jazirah.ar.htm/20011207/com/2001
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القيمة واألثر ، جامعة سوهاج ، مجعية الثقافة من أجل التنمية ، ص  –البيئة العربية  

17-4 . 

-) الزغبي  عبداهللا  العريب،  2014طالل  الوطن  يف  العلمي  البحث  أولويات   .(

خالل  –العريب    الندوة الثانية ألفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف العامل

 ) بفرع اجلامعة العربية املفتوحة يف األردن. 19/3/20149-18الفرتة (

-) يونس  حممد  كمدخل  2014هاين  العلمي  البحث  تطوير  يف  اجلامعة  دور   .(

لتحقيق جمتمع املعرفة، دراسة يف املعوقات وامكانية التأسيس بحث منشور بمجلة  

 . 2ع.24كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية ، جملد 

). أولويات البحث والنرش العلمي /عامدة البحث  1432عامدة البحث العلمي ( -

 العلمي، الرياض ، مكتبة امللك فهد الوطنية . 

، مرص، دار الفكر  1). مناهج البحث الرتبوي، ط 2019جمدي صالح املهدي(-

 العريب  

- 2008مي يف الوطن العريب (). واقع البحث العل2018خليل حممد اخلطيب(-

) دراسة وصفية حتليلية ، منظمة املجتمع العلمي العريب ،جامعة صنعاء،  2018

اليمن. 
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 الدكتور/سامل بن نارص بن سعيد الكحايل  

وعضو سابق بمجلس    علم النفس، وحقوق اإلنسان، الرتبية و   باحث وأكاديمي متفرغ يف 

  . الشور العامين 

 مقدمة: 

املجتمعات   تنمية  يف  والتقني  العلمي  التقدم  عىل  واضحا  مؤرشا  العلمي  البحث  يعدُّ 

والدول، فتخصص له املوازنات املالية املعززة لرباجمه وخططه املستقبلية، ال سيام يف عرصنا  

احلايل عرص الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب املشاركة الفاعلة للبحوث العلمية الرائدة  

يف التطوير والتنمية. وال شك فإن أولويات البحوث العلمية تعتمد اعتامدا جوهريا    واملميزة 

عىل الرؤ املستقبلية واخلطط التنموية الشاملة لكل بلد، معتمدة عىل الثروات واإلمكانات 

والعريب   الوطني   املستو عىل  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  واللوجستية  والبرشية  املادية 

عاملي. ويمثل التعليم بمستوياته املختلفة عامال مهام يف دعم التنمية وتفعيلها  واإلقليمي وال
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ومواءمتها،   العلمية  البحوث  فمواكبة  والتعمري.  التطوير  يف  احلكومات  جهود  وتعزيز 

وترتيب أولوياهتا وفق تلك املعطيات مهم جدا يف تقديم التوصيات واملقرتحات والنتائج  

 هدافها.  الداعمة لربامج التنمية وأ

نظام   من  ا  جزءً اجلامعية  املؤسسة  أن  باعتبار  ذلك  يف  ا  بارزً ا  دورً اجلامعي  التعليم  ويلعب 

العايل   التعليم  ملؤسسات  الريادية  باملهمة  متكامل، واإليامن  وسيايس  واقتصادي  اجتامعي 

مكونات   يف  التأثري  و  التأثر  تتبادل  ولكنها  املجتمعات،  يف  الرئيسية  التغيري  أداة  بوصفها 

مجيعها، ومن هنا تغدو مهمة النهوض الشامل و املتكامل بجميع جوانب التطور    املجتمع

وعىل رأسها البحث العلمي، مهمة مجاعية وتكاملية تقع عىل عاتق مجيع مؤسسات املجتمع  

املوايت   املناخ  و  واستحقاقاته  مستلزماته  بتعزيز  وغريها،  والتطوعية  واخلاصة  احلكومية 

البحث   أن  السيام  طالب  للتطوير،  وعىل  العلامء  و  الباحثني  عىل  وقفا  يعد  مل  العلمي 

الدراسات العليا، بل أصبح رضورة لكل إنسان مهام كان عمله أو مركزه ، فمشكالت احلياة 

العلمية   الطرائق غري  استعامل  مناسبا  يعد  منهجيا حللها، ومل  تفكريا علميا  تتطلب  اليومية 

 ).  2020هذه املشكالت(حسن، واللجوء إىل املحاولة و اخلطأ يف مواجهة  

  وتشكل اجلامعة املكان األسايس الذي جيب أن تنطلق منه هذه املعرفة لتصل إىل مستو

اإلنتاجية العلمية؛ بوصف أن اجلامعات تلعب دورَ مراكز األبحاث العلمية، وأيضا بسبب  
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فاءات عن طريق  أمهية الدور الذي يلعبه التعليم العايل يف بناء ما نحتاج إليه من قدرات، وك

عملية تطوير املناهج بام يتناسب مع التغريات و التطورات احلاصلة يف البيئة املحيطة بنا كام  

، ال سيام من ناحية تفيش األمراض واألوبئة   (Trilling & Fadel , 2009)جاء يف كتاب  

يفتك    اخلطرية الرسيعة االنتشار والعدو العابرة للحدود والقارات، والتي أصبحت وباءً 

ا للتفكري بل أهنا تطلق العنان لإلبداع   بماليني البرش. كام أنَّ عملية البحث ال تضع حدودً

للوصول إىل ما هو جديد عرب تفسري ظاهرة أو مشكلة ما وحتليل جوانبها املختلفة، للوصول  

ة  إىل االستنتاجات والرباهني التي تتوافق مع املنطق و العقل و التي تستند عىل أدلة واضح

 .  (Hopkins, Surda Kumar ,2020 )ال جمرد خرافات 

فالبحث العلمي يعدُّ ركنا رئيسا ومعلام أساسيا من معامل وأركان احلياة اجلامعية بوصف أن  

العالقة وثيقة بني اجلامعة واملجتمع، وأن البحوث اجلامعية توجه حلل مشكالت املجتمع  

الرتبوية هبدف  والتعامل مع قضاياه، ومن أجل ذلك عنيت اجلام العلمية  بالبحوث  عات 

قيام اجلامعة بوظيفتها جتاه املجتمع، وعىل اعتبار أن القيام بالبحوث العلمية والرتبوية نشاط  

 ). 2020علمي ووظيفة من وظائف اجلامعة(القحطاين، 

وإن السعي إىل ترتيب أولويات البحث تعترب حماولة هتدف إيل تأطري املشكالت التي يعاين  

البحث العلمي يف جماالته املتنوعة، للنهوض بمسريته يف اجلامعات أو يف املؤسسات  منها  
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األخر ذات العالقة ، وذلك عرب تسليط الضوء عىل أبرز اإلشكاليات التي يعاين منها،  

ومن ثم فإن حتيد مكامن اخللل يمكن أن يسهم يف إجياد الربامج و اخلطط املعززة والداعمة  

الع البحث  يف  ألولويات  حيتلها  أن  جيب  التي  ومكانته  العلمي دوره  للبحث  وتعيد  لمي، 

وتطويرها   البلدان  تقدم  قياس  يتم  خالهلا  من  التي  املعايري  أهم  أحد  بوصفه  املجتمع 

بأنه:   العلمي  البحث  ويعرف  يسمى    "ورفاهيتها.  يقوم هبا شخص  منظمة  فكرية  عملية 

مشكلة معينة تسمى موضوع البحث،    الباحث، من أجل تقيص احلقائق املتعلقة بمسألة أو 

مالئمة   حلول  إىل  للوصول  وذلك  البحث،  منهج  تسمى  منظمة  علمية  طريقة  بإتباع 

للمشكلة أو إىل نتائج صاحلة للتعميم عىل املشكالت املامثلة تسمى نتائج البحث (حسن،  

2020 .( 

واملستق املجتمع احلارضة  احللول ملشكالت  إجياد  إىل  العلمي  البحث  بلية يف شتى  وهيدف 

نواحي احلياة، وابتكار الطرق واألدوات التي تسهل عمل األفراد عن طريق التقدم العلمي  

وتطبيق   العلمي  البحث  جماالت  يف  وإمكاناهتا  الدولة  قدرة  عدُّ  يمكن  لذلك  والتقني، 

بالبحث   االهتامم  أصبح  وبشكل  جمتمعها،  ورفاهية  االقتصادي  لتقدمها  مقياسا  خمرجاته 

سائل املعرفة من سامت الدول املتقدمة، إذ يشكل التقدم التقني واحدا من أهم  العلمي وو

العوامل املسؤولة عن النمو االقتصادي وارتفاع مستو املعيشة. وهو يسهم بنحو نصف  
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العلوم   يف  املتسارع  التقدم  وأصبح  املتقدمة،  الصناعية  بالدولة  الفرد  دخل  نمو  معدل 

واال باالبتكارات  ينجز  العملية  واملعارف  من  يتجزأ  ال  جزاء  أصبحت  التي  خرتاعات 

عنارص   من  مهام  عنرصا  والتطبيقي  النظري  بشقيه  العلمي  البحث  ويشكل  اإلنتاجية. 

عىل  تقترص  ال  ألن خمرجاته  وذلك  الشاملة،  التنمية  عملية  يف  األسايس  واملحور  اإلنتاج، 

تتجاوز ذلك إىل زيادة  تطوير تقنيات جديدة، ومنتجات أفضل يف جمال اإلنتاج فحسب بل  

من عاملة ورأس مال وموارد طبيعية، إذ تتحسن    اإلنتاجية الكلية لعنارص اإلنتاج األخر

كفاءة هذه العنارص عند اتصاهلا بتقنيات اإلنتاج احلديثة، ومن ثم يتعزز اإلنتاج كام وكيفا،  

تقنيات علمية وتكن  إىل  نظرا حلاجتها  النامية،  البلدان  أمهيته يف  ولوجيا مبتكرة يف  وتتضح 

لتطوير تقنيات وأساليب جديدة   التسابق  ارتفاع وترية  التطوير ملجتمعاهتا، يف ظل  عملية 

 ). 2020لإلنتاج للمحافظة عىل حصصها يف األسواق العاملية(حسن،  

وتُسهم البحوث العلمية بصورة واضحة يف حتقيق هنضة املجتمع عن طريق دورها يف دراسة  

وا االجتامعي  يواجه  الواقع  ملا  مناسبة،  حلول  تقديم  مع  وحتليلها  والسيايس  القتصادي 

جمتمعاهتا من حتديات تتطلب االختيار السليم ملوضوعات البحوث التي يتم إجراؤها ومن  

ثم توظيف نتائجها. ونظرا للتوسع الكمي احلايل يف مؤسسات التعليم العايل الذي تشهده  

العلمية اجلامعية تشكل إنتاجا علميا متفردا؛  الدول العربية، أصبحت الدراسات والبحوث  
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البحث   أن  يعني  مما  التنمية،  بقضايا  وربطها  توجيهها  عىل  العمل  يستدعي  الذي  األمر 

التنمية   العلمي ليس ترفا علميا، وإنام عمال هادفا يتطلب الوقوف عىل دوره املحوري يف 

ع و البحث يف سبل تنميته. وتعد  الشاملة واملستدامة، إذا ما تم توظيفه لعالج قضايا املجتم

اخلرائط البحثية من األساليب التي حتقق هذا اهلدف وتعمل هبا كثري من اجلامعات و مراكز  

العلمي، والتنمية   التقدم  البحثي يف  إنتاجها  إمكانية االستفادة من  العلمي لضامن  البحث 

الت النظم  تواجه  التي  بالتحديات  وربطها  واالقتصادية  شني؛  االجتامعية،  (ال  عليمية 

 ).  2014إسامعيل، 

يفتح آفاق    (Towne & Shavelson, 2002)فالبحث العلمي وبحسب دراسة كل من  

معرفية جديدة أمام الباحث، كام يؤدي إىل حتسني مهاراته الفكرية والثقافية و االجتامعية،  

املعار هذه  ونقل  أنفسهم،  الباحثني   لد املعرفة  تراكم  يف  يساهم  بدوره  إىل  وهذا  ف 

هذه   (Juhji & Nuangchalerm, 2020)جمتمعاهتم   تطوير  يف  منها  االستفادة  و   ،

البيانات وتصنيف   يقوم عىل مجع  العلمي  البحث  أن  يعود إىل  املجتمعات ورقيها. وذلك 

لتفسريها،   الفروض  بوضع  يقوم  ثم  ومن  حدوثها،  وآلية  الظواهر  وتفسري  املعلومات، 

لظاهرة عن طريق الفهم والتحليل والتطبيق هلا كام جاء يف  للتوصل إىل السيطرة عىل هذه ا

   .(Karsh, Yaman, & Ayas, 2010)دراسة كل من  
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 (Aktami & Yenice, 2010) دراسة وتشري   إىل أن تقدم األمم مرهونٌ بتقدم مستو

املجاالت:   كافة  ويف  املجتمعات  تطوير  يف  يساهم  العلمي  البحث  ألن  لدهيا،  العلمي 

واألفكار االقتصادية  املفاهيم  بعض  تغيري  خالل  من  وغريها،  واالجتامعية  والطبية،   ،

أن   املبهمة، فضال عن  للقضايا  الصحيح، وإعطاء توضيح شامل  إطارها  واستخدامها يف 

وزيادة    ،األخر املجتمعات  يف  الظواهر  طبيعة  عىل  التعرف  يف  يساهم  العلمي  البحث 

ا لدول بناء رأس مال برشي وفقا ملتطلبات القرن  املعرفة والثقافة التي بواسطتها تستطيع 

دراسة وبينت  العرشين.  و  اكتساب     (Alatas & Fachrunisa, 2018) احلادي  أن 

مهارة البحث العلمي يساهم بشكل مبارش يف تنمية مهارة التفكري الناقد لد الباحثني من  

ها، باإلضافة إىل  املعلمني، والطالب من خالل بحثهم الدائم عن حتليل الظواهر وتفسري

اكتساب مهارة التفكري، واإلبداع التي أصبحت حاجة ملحة يف عرصنا هذا، وتعمل عىل  

تلبية احتياجات املجتمع من املنتجات واخلدمات املتطورة بام يتناسب مع تطوير املجتمعات  

 وفقا ملتطلبات القرن احلادي والعرشين. 

(املزروع،   دراسة  الرسائل  2011وتوضح  عدد  أن  حللتها  )  التي  رسالة.    42اجلامعية 

تناولت ستة عرش (  ) موضوعا من موضوعات التدريس و  16وتوصلت إىل أن الرسائل 

املعلم، وأن هذه الرسائل تتامشى مع توجهات البحث العاملية، وختتلف عنها يف عدم تناوهلا  
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االجت والنواحي  الثقافية  وطبيعته،  وتارخيه  العلم  فلسفة  هي:  موضوعات  و  ألربعة  امعية 

الفروق بني اجلنسني، والتعليم غري الرسمي، وموضوع األهداف والسياسات. أما ما يتصل  

احتل جمال   فقد  السعودية،  العربية  اململكة  البحث يف  أولويات  العلوم    "بتلبية    "تدريس 

 . "تأهيل معلم العلوم وإعداده  "مركز الصدارة يف الرسائل، واحتل املرتبة الثانية جمال 

) التي هدفت إىل تقديم خريطة بحثية توضح  2014دراسة (الشني؛ إسامعيل،    وأشارت

امن يف ضوء التجديدات   أهم القضايا واملشكالت الرتبوية التي تواجه التعليم يف سلطنة عُ

للخريطة   مقرتح  تصور  بناء  إىل  وتوصلت  البحثية،  متطلباهتا  وحترير  املعارصة  الرتبوية 

و وجماالهتا  بأهدافها  عن  البحثية  املعارصة،  الرتبوية  التجديدات  ضوء  يف  تنفيذها  آليات 

طريق حرص الدراسات والبحوث السابقة يف جمال إعداد اخلرائط البحثية يف كليات الرتبية،  

لواقع   التحليل  و  البحثية،  ومتطلباهتا  امن  عُ بسلطنة  الرتبوي  التجديد  جماالت  وحتديد 

يات الرتبية العربية واألجنبية، وبينت  البحوث مع عرض نامذج تطبيقية خلرائط لبعض كل

املدريس،   (االعتامد  الرتتيب:  عىل  الرتبوية  العلمية  البحوث  أولويات  أن  الدراسة  نتائج 

التقويم املؤسيس، دعم القطاع اخلاص للتعليم، االرتقاء بالتعليم اخلاص وبراجمه، تفعيل  

حتسني  الصناعي،  والقطاع  العايل  التعليم  مؤسسات  بني  التعليم    الرشاكة  خمرجات  جودة 
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توظيف   العايل،  التعليم  يف  واملحاسبية  املساءلة  العمل،  سوق  احتياجات  ضوء  يف  العايل 

 اإلدارة اإللكرتونية، تنويع مصادر متويل مؤسسات التعليم العايل). 

العال،   ) رسم مالمح خريطة بحثية مستقبلية لقسم أصول  2016وتناولت دراسة (عبد 

أولوي احلديثة، عن طريق  الرتبية يف ضوء  البحثية  املجتمعية واالجتاهات  ات االحتياجات 

التعرف عىل أهداف اخلريطة البحثية ومراحل إعدادها، وحتديد أهم املرتكزات التي جيب  

مراعاهتا عند بناء اخلريطة البحثية، ثم حتديد األولويات البحثية لقسم أصول الرتبية بكلية  

املرتكزات التي سبق دراستها وحتديدها، وأخريا وضع    الرتبية بجامعة بني سويف، يف ضوء 

عام   حتى  سويف  بني  بجامعة  الرتبية  أصول  لقسم  بحثية  خريطة  ملالمح  مستقبيل  تصور 

الراهنة    2025 الوضعية  عن  للكشف   املحتو حتليل  أسلوب  عىل  البحث  واعتمد  م. 

أهم املشكالت املجتمعية  لبحوث املاجستري و الدكتوراه، و املقابلة الشخصية املقننة لتحديد  

جيب   التي  البحثية  املجاالت  أهم  الستقراء  مستقبلية  ومنهجية  سويف،  بني  حمافظة  يف 

إدراجها يف اخلريطة البحثية يف كلية الرتبية بجامعة بني سويف معتمدة يف ذلك عىل أسلوب  

بحثية  العصف الذهني . وتوصل البحث إىل وجود عدد من املعايري التي حتدد األولويات ال 

يف التعليم، ومن أمهها معيار األمهية، ومعيار ندرة الدراسة، ومعيار االرتباط باحتياجات  

التي جيب   البحثية  املرتكزات واملعايري، تم وضع مصفوفة باألولويات  التنمية، ويف ضوء 
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إدراجها يف اخلريطة البحثية داخل كل جمال من جماالت كلية الرتبية يف جامعة بني سويف.  

 ا:  ومنه

) فهدفت إىل الكشف عن اجتاهات البحث الرتبوي يف رسائل  2018أما دراسة (الرمييض،  

املاجستري بكلية الرتبية بجامعة الكويت، وذلك عربَ فحص جمموعة من املحاور: البيانات  

  . املراجع  املستخدمة،  العينة، األداة  البحثية،  املنهجية  املجال األكاديمي،  للباحث،  العامة 

أمه  قبل  وتكمن  من  تناوهلا  تم  التي  البحوث  اجتاهات  عىل  الضوء  بتسليطها  الدراسة  ية 

النظام   جمايل:  أن  الدراسة  نتائج  وبينت  هلا.  مستقبلية  صورة  وتكوين  اجلامعية  الرسائل 

 الرتبوي، واإلدارة املدرسية حصال عىل أكثر عدد من البحوث العلمية. 

بناء خريطة بحثية لتخصص أصول    ) والتي سعت إىل 2020وأوضحت دراسة (القحطاين،  

رؤية   ضوء  يف  السعودية  اجلامعات  يف  اإلسالمية  عن    2030الرتبية  الكشف  بواسطة 

االحتياجات البحثية. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن أولويات البحث العلمي يف ختصص  

امل مثل:  اإلسالمية  للرتبية  والثقافية  الفكرية  القضايا  هي:  اإلسالمية  الرتبية  نهج  أصول 

الرتبوي واإلسالمي وعالقته بالنظريات الغربية، حتديث منظومة مفاهيم الرتبية اإلسالمية.  

املشاركة   االجتامعي،  والتكافل  التطوعي  العمل  مقومات  وتشمل:  االجتامعية  والقضايا 
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املجتمعية يف اإلسالم. القضايا السياسية واالقتصادية مثل: الشفافية واملساءلة يف التعليم،  

 املجتمع املدين، االسترشاف املستقبيل لإلسالم، النزاهة ومكافحة الفساد.  دور

) التي هدفت إىل الوقوف عىل مستو مهارة البحث العلمي  2021وتشري دراسة (رمال،  

لد األستاذ اجلامعي، وتعرف دور اجلامعات يف تنمية مهارة البحث العلمي لد األساتذة  

ن برامج التعليم العايل تلعب دورا كبريا يف تنمية مهارة  وكذلك لد الطلبة. وتوصلت إىل أ

مهارة   من  األساتذة  متكن  طريق  عن  إجيابا  ذلك  وينعكس  الطلبة،   لد العلمي  البحث 

البحث بنقل املعرفة وتنمية املهارة لدهيم. وتبني أن إدراك األساتذة اجلامعيني بأن األبحاث  

ملجتمع. وتُعزز هذه النتيجة أن برامج تنمية  العلمية تشكل فرصة لرفع مستو املعرفة يف ا

مهارة البحث العلمي هي من أولويات البحوث العلمية يف مؤسسات التعليم العايل بالدول  

 العربية. 

نيت بدراسة البحث العلمي، واجتاهاته   وبالرجوع إىل األدبيات والدراسات السابقة التي عُ

املستقبلية وحتليلها، ودراسة متغرياهتا،  وموضوعاته، وواقعه ومستقبله، وعالقته باخلطط  

وموضوعاهتا، وتتبع األهداف التي سعت إىل دراستها، وكذلك النتائج التي توصلت إليها  

مع مراعاة تنوعها واختالفها يف املجال والتخصص واملوضوع، وربطها فيام يتعلق بأولويات  

العام، وبا  التعليم  التعليم اجلامعي وأيضا  العلمي يف  التنموية  البحث  الطالع عىل اخلطط 
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املستقبلية   بالتوجهات  املتعلقة  والتحديات  التعليم  قضايا  من  وعدد  الوطنية   والرؤ

 للبحوث العلمية؛ تتلخص أولويات البحث العلمي فيام ييل: 

واءمة املشاريع البحثية للرؤ الوطنية وتعزيز براجمها التنموية.  -  مُ

 ه وجماالته. التقدم العلمي والتقني بجميع اختصاصات -

 الثورة الصناعية الرابعة بمجاالهتا املختلفة.  -

 االبتكارات واالخرتاعات العلمية يف شتى العلوم واملعارف.  -

التنمية الشاملة املستدامة يف مجيع القطاعات (االقتصادية، والتعليمية، االجتامعية،   -

 .(الطبية وغريها من القطاعات األخر 

 مهارات القرن احلادي والعرشين.  -

 حقوق اإلنسان والفروق بني اجلنسني وذوي االحتياجات اخلاصة، واملعاقني.  -

 القوانني واألنظمة واملساءلة واحلوكمة يف التعليم.  -

 االعتامد املؤسيس للتعليم بجميع مستوياته اجلامعي والعام واألسايس.  -

 الرشاكة بني مؤسسات التعليم والقطاع اخلاص.  -

 العايل، والعام، واألسايس، واملهني، واحلريف. جودة خمرجات التعليم  -

 املسؤولية املجتمعية ودورها يف التنمية املستدامة للتعليم.  -

 مواءمة خمرجات التعليم العايل الحتياجات سوق العمل.  -
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 تنويع مصادر متويل مؤسسات التعليم بجميع مستوياته (العايل، العام، األسايس).  -

 اِّـراجع 

حمسن.( وسن  و2020حسن،  املعوقات  ).  االجتامعية  اخلدمة  يف  العلمي  البحث  اقع 

  –   327، 51،  جملة دراسات تربوية، كلية اآلداب جامعة بغداد ومتطلبات النهوض،  

341 

فيوال.(  خمزوم،  حممد؛  الرتبوية يف  2021رمال،  العلوم  كليات  يف  العلمي  البحث  واقع   .(

 .   216 –  203،  أملانيا املركز الديمقراطي العريب، برلني اجلامعات اخلاصة بلبنان، 

). اجتاهات البحث الرتبوي يف رسائل املاجستري يف ختصص أصول  2018الرمييض، أسامء.(

  )حمتو حتليل  الكويت:  بجامعة  الرتبية  بكلية  الرتبوية  اإلدارة  و  رسالة  الرتبية 

 )، كلية الرتبية، جامعة الكويت.   ماجستري غري منشورة 

بية جامعة  ). تصميم خريطة بحثية لقسم أصول الرتبية بكلية الرت2016عبد العال، نجالء.(

البحثية.   األولويات  يف ضوء  العربية بني سويف  الرتبية  مستقبل  )،              101( 23، جملة 

425– 293 . 
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ذعار.(  بن  سعيد  الرتبية  2020القحطاين،  أصول  لتخصص  مقرتحة  بحثية  خريطة   .(
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. رغد أمحد حسني الشمري  
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 هبة الرمحن أمحد  /د.م 

 مرص   - وتطبيقاهتا علوم املواد   استشاري 

 ملخص 

ت شكل         ر اإلنساين منذ عقود سحيقة باالخرتاعات واالبتكارات التي غريّ ارتبط التطوّ

ر يف العلم ال يعني استحداث مواد جديدة فحسب فذلك   احلياة عيل وجه األرض، والتطوّ

تصنيعي وسائل  وابتكار  احلديثة  واملعايرة  القياس  تقنيات  يشمل  ولكنّه  كل،  من  ة  بعض 

وحاليا   واملعاجلة،  والتشكيل  والتصنيع  االستكشاف  عمليات  يف  حديثة  تقنيات  وإدخال 

ظهر تعبري التقنيات اخلرضاء؛ ليعربّ بقوة عن االجتاهات احلديثة يف العلوم، ومفهوم التقنيات  

اخلرضاء يعني أن تكون التقنيات احلديثة صديقة للبيئة يف كل مراحلها، فتصنع بطرق بعيدة  

التل  املادة  عن  تدوير  إعادة  ويتمّ  آمنة،  بطرق  التصنيع  نفايات  من  التخلّص  ويتمّ  ث،  وّ

البحث   يتناول  للبيئة،  بشكل صديق  استخدامها  الغرض من  انتفاء  بعد  منها   والتخلّص 
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مفهوم االخرتاعات واالبتكارات اخلرضاء الصديقة للبيئة كأحد أولويّات البحث العلمي  

ال يتأتّى إال باالخرتاعات اجلديدة واملميزة، حيث يتناول   ، حيث إنّ تطوير البحث العلمي

البحث كيفية عمل برنامج  لتغيري طبيعة االخرتاعات واالبتكارات لتكون مجيعها من النوع  

األخرض الصديق للبيئة وكذلك ادخال عمليات تطوير إبداعية عىل التقنيّات القائمة لتصبح 

ث يتناول البحث حيثيات االبداع يف املواد اجلديدة  من نوعيات التقنيات الصديقة للبيئة حي 

وطرق التصنيع والتشكيل وإعادة التدوير كأحد أولويّات حتويل البحث العلمي وخمرجاته  

هبا   والعمل  اتباعها  الواجب  والتوصيات  باالستنتاجات  البحث  وينتهي  اخلرضاء  للتقنية 

ر التقني، وما جيب  لتحقيق مفهوم االبتكار األخرض كأحد أولويات البحث الع  لمي والتطوّ

إدخاله من برامج تدريبية وحيثيّات علميّة يف تسجيل االبتكارات واالخرتاعات لتحقيق  

 مفهوم التقنية اخلرضاء بحثيا وتطبيقيا. 

 الكلامت الدالة: االبتكار، االخرتاع، البحث العلمي، التقنيات اخلرضاء، االستدامة  

 مقدمة  

مل الفريد والغريب الذي نر آثاره وخمرجاته حولنا يف كلّ يشء فال  االخرتاع ذلك العا       

العلميّ والتكنولوجيّ   م  التقدّ املزيد من   أو هنار إال ونر أو ساعة من ليل  يوم  يمرّ  يكاد 
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سبل   وحتسني  آالمهم  من  والتخفيف  البرش  إلسعاد  ويسعس  احلياه  رفاهية  ق  حيقّ الذي 

هي حجر الزاوية    [7]البتكارات يف املجاالت املختلفةمعيشتهم،  حيث تُعدُّ االخرتاعات وا

ا جديدة لالبتكار   والقاطرة التي حتمل البحث العلمي نحو التطوير واحلداثة، وتفتح آفاقً

البرشية  رفاهية  وحتقيق  احلياة  حركة  دفع  يف  بدوره  يُسهم  والذي  ،   [29],[30]والتطوير، 

اجل حيث  من  رئيسني  قسمني  إىل  االخرتاعات  من  وتنقسم  األعظم  السواد  واحلداثة:   دة 

من   أكثر  إىل  تصل  قد  بنسبة  الخرتاعات  95االخرتاعات  وإضافات  تطوير  إال  هو  ما   %

وابتكار أصيل   إبداع  اليسري من االخرتاعات هو  النذر  بينام،  بالفعل  وابتكارات موجودة 

العقبة    واستحداث الخرتاع مل يكن موجودا أو معروفا من قبل، وعىل الرغم من ذلك فإنّ 

األساسية التي تواجه كافة االخرتاعات يف كافة دول العامل هو أنّ نسبة ضئيلة جدا منها هي  

حيث ال تتجاوز نسبة االخرتاعات املطبّقة فعليا     [12],[11]التي تدخل حيز التطبيق العميل 

مة   لتصل إىل ما دون  % بينام تتدنى هذه النسبة يف الدول النامية والفقرية  10يف الدول املتقدّ

%، ممّا يستوجب إجياد منظومة عاملية لتفعيل االخرتاعات ونقل معظمها للصناعية وحيز  1

 . [16],[15]التطبيق العميل واعتبار ذلك أوىل أولويّات البحث العلمي التطبيقي

 يف   االخرتاع يف القرآن والسنة الرشيفة الزم الدعوة اإلسالمية منذ مهدها، وكان سببا      

مها وازدهارها يف كافة املجاالت، فمنذ اقرتاح سلامن الفاريس فكرة شق اخلندق وقام  ت قدّ
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ر له يف املسجد   املسلمون بعمل حسابات خاصة بعمقه وأبعاده واتساعه وعمل نموذج مصغّ

النبوي الرشيف ليصبح أول اخرتاع إسالمي تم استقاؤه من خربات سابقة ومعلومات من  

مة   مه رسول اهللا  صىلّ اهللا عليه وعىل حروب الدول املتقدّ يف ذلك العرص السحيق، وقد كرّ

آله وصحبه وسلّم أيّام تكريم بقوله سلامن منّا آل البيت. ليكون ذلك بمثابة إعالن عن مكانة 

العصور   مدار  وعىل  مهدها  منذ  اإلسالمية  الدولة  يف  واملجددين  واملخرتعني  العلامء 

املسلمني وإبداعاهتم هي أساس قيام عرص النهضة يف    اإلسالمية، وكانت اخرتاعات علامء

أوروبا يف القرون الوسطي، حيث عدَّ املسلمون اإلبداع والتجديد والبحث العلمي هو أوىل  

اء  ، فاحلمد هللا الذي أرسل لنا أفضل رسله وأنزل  [4]،[2] أولويّات عقيدهتم اإلسالمية الغرّ

ا يف اآلونة احلديثة فشتان بني اليوم والبارحة  علينا أكرم كتبه، ورشع لنا أفضل رشائع دينه . أمّ

حيث تشري اإلحصائيات العلمية إىل عجز منظومة البحث العلمي احلالية عن نقل براءات  

% بينام تتدنى  10االخرتاع حليز التطبيق العميل، حيث ال يتجاوز املطبّق يف الدول املتقدمة  

.  ومن هنا، ومن منطلق  [9]،[8] % 1إىل ما دون  هذه النسبة يف الدول النامية والفقرية لتصل  

أنّ االخرتاع واالبتكار هو أوىل أولويّات البحث العلمي ألنّ االخرتاع هو الذي يعمل عىل  

واقتصادية   علمية  إحداث طفرات  ومن شأنه  العلمي  البحث  م  البحث    [3],[1]تقدّ هذا 

ول دون تطبيقه وخروجه  حماولة جادة لدراسة وحتليل ما يكتنف االخرتاع من مشكالت حت 
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لة حيث يعزف املخرتعون عن   حليّز التنفيذ والذي ينعكس بدوره عىل قلة الرباءات املسجّ

ورائها   من  االقتصادي  العائد  لقلة  االبتكارات  ا    [6]تسجيل  أوراقً كوهنا  تعدو  ال  حيث 

املخرتع عىل  ونفسيا  ماديا  عبئا  ل  تُشكّ األدراج  الدر [19],[18]حبيسة  هنجت  وفد  اسة  ، 

 ثالث خطوات رئيسة لتحقيق أهدافها :  

دراسة وحتليل املفاهيم والتعريفات األساسية اخلاصة باالخرتاعات كام وردت يف      - أوال  

الويبو   الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة  التعريفي  املتحدة،  WIPOامللف  لألمم  التابعة 

حول العامل وال يعتد بأيّ مؤسسة  وتعد املنظمة املوكل هلا اإلرشاف عىل مكاتب االخرتاعات  

الويبو   ال مضامر    WIPOتتبع  ويف  عام  بشكل  أشكاهلا  بكافة  الفكرية  امللكية  جمال  يف 

 [5].االخرتاع بشكل خاص 

تعريف معايري االستدامة يف كافة مراحل االخرتاع حيث يتم تناول مراحل االخرتاع    -ثانيا  

.[10],[13] 

من    -ثالثا   بمجموعة  منظومة  اخلروج  لتفعيل  االخرتاعات  بتطبيق  اخلاصة  التوصيات 

 [14].البحث العلمي
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 أوال: اِّـصطلحات واِّـفاهيم  

 التقنية اخلرضاء   .1

هي أساليب تصنيعية وإنتاجية تراعي العوامل البيئية واملحافظة عىل الوسط املحيط يف        

من التخلّص  وحتى  املنتج  حياة  ودورة  واإلنتاج  التصنيع  مراحل  التصنيع    كافة  خملفات 

والتخلص اآلمن من املنتج بعد انتهاء من عمر املنتج االفرتايض بطرق حتافظ عىل البيئة وحتد 

ث   .  [20]،[17] من التلوّ

  Sustainabilityاالستدامة      .2

االستدامة هي مصطلح ظهر أوال يف علم البيئة ثمّ أصبح سمة مميزة لكافة التطبيقات        

األمثل   االستغالل  مع  الوقت  مرور  مع  ومنتجا  منوعا  اليشء  يكون  أنْ  وتعني  احلديثة 

للموارد والثروات واالستدامة يف االخرتاع واالبتكار ال تتأتى إال بالتطوير واالستحداث  

 [21] اع نفسه وللمنتج واملنتجات الناجتة عنه  املستمر لالخرت
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 أولويّات البحث العلمي   .3

صات علمية بام يتامشى  إ دراج املوضوعات بحسب أمهيتها وحتديدها يف فرع أو عدة ختصّ

مع االحتياجات العاملية واملحلية هبدف تنشيط العملية البحثية ودعم التعاون البحثي عىل  

 املستو املؤسيس او الفردي  

 لكية الفكرية  امل  .4

املادية  ح وآثاره  ثامره  من  ليستفيد  والتقني  والفني  واألديب  العلمي  إنتاجه  يف  اإلنسان  ق 

العاملية   املنظمة  دت  حدّ وقد  واستئثارها،  عنها  والتنازل  فيها  الترصف  وحرية  واملعنوية، 

ستة عنارص أساسية للملكية الفكرية، شكل    WIPOللملكية الفكرية التابعة لألمم املتحدة  

الفكرية  1( للملكية  األساسية  الستة  العنارص  يوضح  الرباءات،  )  املؤلف،  حق  وهي  أال 

املؤرشات   التجارية،  األرسار  التجارية،  العالمات  الصناعية،  التصاميم 

 . [27],[28]اجلغرافية
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 (املنظمة العاملية للملكية الفكرية) ) العنارص األساسية يف امللكية الفكرية  1شكل ( 

 االخرتاع   .5

لرباءة حق استئثاري يُمنح يف اخرتاع ما. وبشكل عام، تكفل الرباءة لصاحبها حق البت يف  ا

استخدام اآلخرين لالخرتاع. ومقابل هذا احلق، يتيح صاحب الرباءة    –أو كيفية    -إمكانية  

 [22] للجمهور املعلومات التقنية عن االخرتاع يف وثيقة الرباءة املنشورة

 

البراءات

التصامیم 
الصناعیة

سراراأل
التجاریة

المؤشرات 
الجغرافیة

حق 
المؤلف

العالمات 
التجاریة
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 تعريف براءة االخرتاع: 

براءة االخرتاع هي صك تصدره الدولة للمخرتع الذي يستوىف اخرتاعه الرشوط الالزمة  

اخرتاع   براءة  عىل  ملنح  القانون  يضفيها  التي  باحلامية  يتمسك  أن  بموجبه  يمكنه  صحيحة 

 [23],[9] االخرتاع

 احلامية   .6

حلامية التي يقررها القانون لصاحب الرباءة احلق يف أن يستأثر وحده باستعامل االخرتاع  ا

مه    واستغالله اقتصاديا، وبالتايل متكينه من جني أرباح من وراء هذا االستغالل مقابل ما قدّ

ويشرتط للحصول عىل الرباءة أن تتوافر يف االخرتاع  ،  من كشف رس االخرتاع للمجتمع

 [25] رشوط

 شـــروط احلاميـة:  

أن يكون االخرتاع جديدا (رشط اجلدة) حتدد اجلدة من خالل البحث   •

  يف قواعد البيانات املتوافرة يف مكاتب براءات االخرتاع عىل مستو

تكون   ما  غالبا  والتي  العاملية  العامل  املنظمة  من  ومعتمدة  موحدة 

املوجودة   املفتاحية  بالكلامت  البحث  يظهر  حيث  الفكرية،  للملكية 
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قد   ما  البحث  يظهر  حيث  اإلنجليزي  املخترص  والوصف  بالعنوان 

م من االخرتاعات واألبحاث، وعىل املخرتع   يتشابه مع االخرتاع املقدّ

 توضيح الفروق بينها وبني اخرتاعه. 

ع • ينطوي  مد  أن  ا  بأهنّ اإلبداعية  اخلطوة  تعرف  إبداعية.  خطوة  ىل 

اإلبداع وأن يكون االخرتاع غري معروف أو تقليدي ألهل الصنعة،  

 وبه يشء من احلداثة والغرابة. 

نقل   • مفتاح  هو  الرشط  هذا  ويعد  الصناعي،  للتطبيق  قابال  يكون  أن 

نستعرض   وسوف  البرشية  منه  لتستفيد  التطبيق  حيّز  إىل  االخرتاع 

يثيات التطبيق الصناعي وما جيب أن يتوافر يف االخرتاع من عنارص  ح

 [26]،[24]استدامة يف كل مراحله ليصل حليّز التطبيق 

 حق املؤلف  .7

مصطلح قانوين يصف حقوق املبدعني يف مصنفاهتم األدبية والفنية. وتشمل املصنفات   

الزيتية   واللوحات  واملوسيقى  الكتب  من  انطالقا  كثرية  أنواعا  املؤلف  بحق  املحمية 
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واإلعالنات   البيانات  وقواعد  احلاسوبية  الربامج  إىل  ووصوال  واألفالم،  واملنحوتات 

 واخلرائط والرسوم التقنية. 

 العالمات التجارية  .8

إشارة متيز سلع أو خدمات رشكة عن سلع أو خدمات سائر الرشكات. ويعود أصل         

أو   توقيعاهتم  يضعون  احلرفيون  كان  حيث  القديمة  العصور  إىل  التجارية  العالمة 

 [27] عىل منتجاهتم  "عالماهتم"

 التصميم الصناعي   .9

ملمكن أن يتألّف التصميم من عنارص ثالثية  و املظهر الزخريف أو اجلاميل لقطعة ما. ومن اه

مة) مثل شكل القطعة أو سطحها، أو من عنارص ثنائية األبعاد، مثل الرسوم   األبعاد (جمسّ

  [28] أو اخلطوط أو األلوان

 املؤرشات اجلغرافية    .10

إشارات توضع عىل السلع ذات منشأ جغرايف حمدد وصفات أو شهرة أو خصائص        

اً إىل ذلك املنشأ. ومن املألوف أن يضم البيان اجلغرايف اسم مكان منشأ  يمكن عزوها أساس

 السلع. 
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 األرسار التجارية   .1

غري         اآلخرين  اقتناء  ويعدّ  باستخدامها.  الرتخيص  أو  بيعها  جيوز  رسية  معلومات 

املرصح به هلذه املعلومات الرسية أو استخدامها أو الكشف عنها بأسلوب ينايف املامرسات  

 [29]،  [20] جارية النزهية من املامرسات اجلائرة بل وانتهاك حلامية الرس التجاريالت

الوثيقة   لعالقتها  وتقنينها  معرفتها  جيب  والتي  املتشاهبة  التعريفات  من  العديد  وهناك 

 بأولويات البحث العلمي والتقني يف املجاالت املختلفة مثل:  

 االبتكار  .2

هو عملية خلق أو إنتاج يشء جديد عىل أن يكون أصيالً ومالئامً للواقع، وذا مضمون        

 وحيل مشكلة من املشكالت، ويكون ذا قيمة وحيظى بالقبول االجتامعي.  

إنتاج أصيل وجديد يمكن تنفيذه    وهو قدرة الفرد عىل جتنب الطرق التقليدية يف التفكري مع   

 [18]،[15] أو حتقيقه 

 مج الكمبيوتر وقواعد البيانات  برا  .3

الربجمة   املعروفة بكافة لغات  الربامج  البيانات      softwareتشمل كل  وكذلك قواعد 

ما  [16],[22]املحفوظة   وهو  التقني   املحتو فحص  خالهلا  ويتم  الربجمة  لغات  بكافة 

  source codeيعرف ب 
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 discoveryاالكتشاف   .4

كان جمهوال يف جماالت   "قديم"كشف عن يشء  هو عملية الكشف عن يشء جديد، أو ال   

أحداث   أو  وإجراءات  ظواهر  رصد  هو  االكتشاف  واألكاديمية،  العلمية  التخصصات 

   [13]جديدة، مثل كشوف املناجم واملحاجر

 االخاع واالستدامة 

عدم اتباع االخرتاعات ملعايري االستدامة من حيث نوعية اخلامات واملعدات واالنبعاثات      

أثبتت   وقد  العميل،   التطبيق  حيّز  إىل  خروجها  يف  األسايس  العائق  هو  التدوير  وإعادة 

الدراسة امليدانية  التي قامت هبا نقابة املخرتعني املرصيني عىل عينة عشوائية من املخرتعني  

يني املتعثرين يف تطبيق اخرتاعاهتم وإخراجها حليّز التطبيق العميل وشملت الدراسة  املرص

ا من املخرتعني األجانب الذين تم استضافتهم يف معرض مرص خترتع      2015كذلك عددً

حيث شملت الدراسة خمرتعني من اهلند ورصبيا وكوريا اجلنوبية بمركز شباب اجلزيرة عن  

قات تطبيق االخرت اعات يف مرص وخلصت الدراسة إىل أنّ ضعف املعلومات الفنية  أهم معوّ

إىل   وصوله  دون  حتول  أو  جزئيا  أو  كليا  التطبيقي  النموذج  تصنيع  دون  حتول  والتقنية 

الدراسة   وخلصت   ، األسواق  يف  والتداول  الكمي  للتصنيع  املؤهلة  القياسية  املواصفات 

  اجلدو ودراسة  االقتصادي  العامل  أمهية  إىل  حتقيق أيضا  عدم  أنّ  بمعنى  لالخرتاع، 
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وتلبية   خارجي  مجايل  وشكل  وتنافسية  نفسية  مميزات  من  لالخرتاع  األويل  النموذج 

الحتياجات البيئة املحيطة ومراعاة السعر حيول بشكل كبري دون تطبيق االخرتاعات. ويف  

كيز عىل  السطور التالية سوف نتناول العنارص األساسية الستدامة االخرتاع وسوف يتم الرت

 العنارص الفنية واإلشارة يف عجالة إىل العنارص االقتصادية وعالقة كل منهام باآلخر. 

 العناصر األساسية َّـ االخاع وتحقيق االستدامة  

o  حتديد املشكلة 

   إنّ املوضوعات الصناعي حيث  للتطبيق  قابليتها   ا مهامّ يف مد يلعب حتديد املشكلة دورً

قابلة   غري  تكون  ولكنّها  اخرتاع  براءة  عىل  حتصل  قد  املألوفة  غري  أو  املجتمع  عن  الغريبة 

التداول التجاري حتى إن حصلت عىل براءة من أمثلة ذلك يمكننا   للتطبيق الصناعي أو 

عات مثل رصد أصوات النجوم وهو إحد االخرتاعات احلاصلة عىل  رسد بعض االخرتا

براءة ولكنها غري قابلة للتطبيق وليس هلا مردود جتاري، وال يمكننا إغفال القيمة العلمية  

م العلمي وما حتمله من اجلدة   ملثل هذه النوعية من االخرتاعات وتأثريها يف دفع عجلة التقدّ

بع التجاري أو التسويقي؛ لذا علينا مراعاة العوامل التالية عند  واحلداثة ولكنها ال حتمل الطا 

 اختيار مشكلة كموضوع لالخرتاع : 
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 املشكالت القومية التي متس احتياجات الدولة أو املنطقة ( ذات طابع دويل).  .1

السوق   .2 سيشكلون  والذين  املهتمني  أو  املستهلكني  من  ا  عريضً ا  قطاعً متس  التي  املشكلة 

  .املستقبل للمنتج 

بكافة  .3 اإلملام  يستطيع  حتي  دراسته  جمال  أو  العملية  الباحث  خربة  بمجال  تتعلّق  مشكلة 

 جوانبها التقنية.  

o  (مصادر املعلومات) مجع املعلومات 

   يعد مجع املعلومات هو السبيل األسايس واملهم لإلملام التام باملشكلة، واإلملام التام باملشكلة

ل أكثر من  هو السبيل للوصول إىل احلل، حيث يش % من الوصول للحل، والعنرص  80كّ

األهمّ يف عملية مجع املعلومات هو مصادر املعلومات فيجب أن يعتمد املخرتع عىل مصادر  

معلومات موثوق هبا وجيب أن حيصل عىل املعلومة نفسها من مصدرين ــ عىل األقلّ ــ من  

تها خاصة األرقام واملعدال  ت التي سيبني عليها اخرتاعه،  املصادر املوثوق هبا لتأكيد صحّ

 ويمكن تلخيص مصادر املعلومات املؤكدة واملوثوق منها يف اآليت:  

 .Handbookالكتب املرجعية  -1

 األبحاث املنشورة يف الدوريات العلمية املحكمة ورقيا وإلكرتونيا  -2
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 أكواد التصميم املحددة لكل دولة أو الدولية.  -3

 رسائل وأطروحات املاجستري والدكتوراه.  -4

املواصفات القياسية املحلية والدولية، حيث تعد واحدة من أهم املحددات يف مجع   -5

 املعلومات حيث يمكن من املواصفة القياسية معرفة:  

اخلواص املوجودة يف املنتجات املشاهبة وبناء عليه يتم حتديد مد التطوير الواجب عمله   •

ق عىل املنتجات املوجودة واملشاهبة وكيفية إجيا   د ميزه تنافسية.  للتفوّ

 املساعدة يف اختيار املواد الرضورية لتطبيق االخرتاع.  •

 املساعدة يف اختيار طريقة التصنيع.   •

 اخلواص واملميزات واملعايري الواجب توافرها يف املنتج الذي سيتم اخرتاعه.   •

أو   الشخصية  نات  املدوّ يف  املوجودة  أو  املوثقة  غري  املعلومات  من  احلذر  مواقع  وجيب 

 التواصل االجتامعي خاصة املعلومات جمهولة املصدر واملشكوك يف صحتها. 

 وهذه املصادر تقودنا إىل املصادر احلية جلمع املعلومات:  

 الزيارات امليدانية للورش واملصانع وخطوط اإلنتاج.   .1
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صني أكاديميا واستقاء املعلومات من واقع خرباهتم العلمية من خ .2 الل  املقابالت مع املتخصّ

 أبحاث ميدانية.  

 مقابلة أصحاب اخلربة من القائمني عىل تصنيع وصيانة السلعة أو املنتج.   .3

 املعارض املحلية والدولية التي تعرض أحدث املعدات واألجهزة والتطورات يف املجال.  .4

أو   .5 تطلقها اجلهات املصنعة  التي  التعليمية  الدورية والكتالوجات والفيديوهات  النرشات 

 املرشفة.

 والقصور فيه  الفن السابق للتعامل مع اِّـشكلة

% من االخرتاعات ماهي إالّ تطوير  95بام أنّ اإلحصائيات تشري إىل أنّ أكثر من 

البتكارات سابقة يف جماالت عديدة؛ لذلك وجب عىل أيّ خمرتع عمل دراسة متأنّية للفن  

فقد االخرتاع الرشط األسايس  السابق حتى ال يفاجأ بوجود أفكار أو تصميامت مشاهبه ت 

ة، ويُعدُّ دراسة الفن السابق أحد السبل الصحيحة والناجعة   لصحته أال وهو رشط اجلدّ

الختيار مشكلة البحث، فبدراسة الفن السابق من اخرتاعات وأبحاث يمكننا الوقوف  

عىل العيوب واملساوئ وأوجه القصور ومن ثمّ عمل اإلضافات والتعديالت التي من  

ا التغلب عىل العيوب املوجودة يف املنتجات السابقة وكذلك استحداث نظم جديدة،  شأهن
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واالخرتاعات السابقة حتديدا هلا عدة مصادر موثقة ولكن جيب األخذ يف االعتبار أنّ هناك  

 الكثري من االخرتاعات ليست موجودة يف هذه املصادر:  

 WIPOموقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية  .1

 google patentحمرك البحث جوجل لالخرتاعات  موقع  .2

 European patent officeموقع مكتب براءات االخرتاع األورويب  .3

األمريكي   .4 املوقع  مثل  دولة  بكل  اخلاصة  اإلقليمية  والياباين  -املواقع  الصيني 

 وغريها. 

 بنك املعرفة املرصي ومكتبة الكونجرس واملكتبة الربيطانية.  .5

العنكبوتية   الشبكة  وكذلك  واخلاصة  العامة  املكتبات  خالل  من  املعلومات  وتتوافر 

 (اإلنرتنت) وخدمات البحث املتوافرة يف مكاتب الرباءات.  

o  العصف الذهني لطرح احللول  

   العصف الذهني هو املرحلة التالية لتحديد املشكلة التي سيقوم املخرتع بحلها والعصف

يبدأ بوضع املخرتع   الذهني يتم بشكل فردي أو  أسلوب مجاعي، فلو كان املخرتع منفردا 
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وباهظة   واالقتصادية  والنادرة  الشائعة  سواء  املشكلة  حلل  املقرتحة  احللول  كل  بطرح 

التكاليف، ويمكن أن يشرتك جمموعة من املخرتعني أو الباحثني يف طرح البدائل املختلفة  

 ويمكن دمج أكثر من مقرتح يف حل واحد. 

o  إلجهادات وظروف التشغيل والعوامل املحيطة  حتليل ا 

Stress analysis, operation and environmental conditions 

يُعدُّ العامل األسايس لنجاح أي منتج هو مراعاة ظروف التشغيل واألمحال املحيطة به، وهي  

اهلندسية   املواد  بناء عليها اختيار  د  توافرها، ويتحدّ الواجب  املالئمة  تشمل كافة اخلواص 

وكذلك شكل   التصنيع  أو  التشكيل  بدوره الختيار طريقة  يؤدي  والذي  التشغيل  لعملية 

العوامل   أن يشمل  للمنتج وطريقة حفظه وختزينه وبشكل أسايس جيب  النهائي  اإلخراج 

 اآلتية:  

 حتليل اإلجهادات امليكانيكية: الشد والضغط والربي واالحتكاك واليل والصدم.  .1

 املحيط ودرجة حرارة التشغيل.   درجة حرارة الوسط .2

 الوسط املحيط من حيث كونه محضيا أو قاعديا أو ملحيا.  .3

 الظروف اجلوية املحيطة من حيث احلرارة والرطوبة وغريها.  .4
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o  واختيار احلل   مقارنة البدائل 

 حتى تتم مقارنة البدائل جيب مراعاة قابلية البديل للتطبيق الصناعي من حيث:  

 املواد واخلامات املستخدمة يف احلل ومد توافقها مع العوامل التقنية والفنية.  .1

 املعدات واألجهزة والوقود املستعمل يف التشغيل.   .2

 ا. االنبعاثات الغازية ونوعيتها ومد رضرها والقدرة عىل التحكم فيه .3

 املخلّفات الصلبة ومد قابليتها إلعادة التدوير أو الدفن الصحي.  .4

o  اإلطار النظري واحلسابات  

يعدُّ اإلطار النظري وعمل احلسابات اهلندسية من أهم عنارص االخرتاع مع أنّه يغفل الكثري  

االخرتاع   تسجيل  عند  سواء  واملال  الوقت  لتوفري  األساس  ا  أهنّ مع  عنها  املخرتعني  من 

فة خاصة عند تصنيع النامذج األولية والرشوع يف نقل االخرتاع حليّز التطبيق، حيث  وبص

للتطبيق مع   قابل  البدائل واختيار حل  املقارنة بني  املساعدة يف  النظرية  للحسابات  يمكن 

مراعاة فروق احلسابات بني الدراسة النظرية والتطبيق العميل والتي تتضاءل بشكل كبري مع  

 مج احلواسيب اآللية التي تراعي معامالت اخلطأ.االستعانة بربا
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o   اختيار املواد 

   نة هلا، وإذا املكوّ املواد واخلامات  العنرص األسايس يف نقل االخرتاعات للصناعة هو نوع 

آسيا   رشق  جنوب  حضارة  أنّ  لوجدنا  األخرية  العقود  يف  الصناعيّ  م  التقدّ حركة  لنا  تأمّ

 تطبيق لفرع واحد من فروع علم املواد أال وهو اختيار  والطفرة الصناعية املحققة ما هي إالّ 

تصنيع      Material selectionاملواد   إعادة  عىل  الصناعية   الطفرة  اعتمدت  حيث 

، فعىل   ا وأكثر تداوالً االخرتاعات واالبتكارات املعروفة بمواد رخيصة جعلتها أرخص سعرً

أقلّ بك بأسعار  السيارات اآلسيوية  رأينا  املثال  األوربية واألمريكية  سبيل  ثري من نظرياهتا 

تقليل   االعتامد األسايس يف  نظم تشغيلها، وكان  أو  يذكر يف طبيعة تصميمها  تغيري  ودون 

الصناعات   يف  ا  واضحً ذلك  جتىلّ  وقد  ا،  سعرً وأقلّ  ا  توفرً أكثر  مواد  عىل  اإلنتاج  تكلفة 

دوائر اإللكرتونية أو تصميمها  اإللكرتونية بكافة أنواعها وأشكاهلا فلم حيدث أيّ تغيري يف ال

أو تركيبها وبالرغم من ذلك ظهرت األجهزة اآلسيوية بتكلفة أقل بكثري وقد عمل ذلك  

عىل تغيري اخلريطة الصناعية العاملية فقد اختفت الصناعات اإللكرتونية الباهظة التكلفة من  

رشق   جنوب  يف  هلا  مصانع  العاملية  الرشكات  وأنشأت  بل  وأوروبا  والصني  أمريكا  آسيا 

تصنع فيها منتجاهتا ومتنحها االسم التجاري والصناعي. فاختيار املواد اهلندسية املستخدمة  
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) يوضح خمطط املواد اهلندسية والعنارص الرئيسة  2يف تصنيع أية اخرتاع أو ابتكار، شكل (

 املؤثرة يف اختيارها  

 التصنيع والتشكيل واملعدات املستخد يتوقف عليها طريقتا  مة يف كل منهام وبعبارة  حيث 

أخر خط اإلنتاج الذي سوف يقوم بتصنيع املنتج ومكوناته وتكلفته واقتصاديات عملية  

التصنيع يف الفقرة التالية سوف نتناول العوامل األساسية يف اختيار املواد فالعوامل التقنية  

 والفنية يف اختيار املواد تنقسم لقسمني رئيسني:  

 ائي  الكيب الكيمي   - أوال 

ويعني العنارص األساسية أو املركبات التي توجد يف املادة، وعند التحليل الكياموي للعنارص  

شيئني   عن  البحث  يمكننا  الكياموي  الرتكيب  تعيني  وعند  املئوية  نسبتها  يعني  فهو  مثال 

األحيان   معظم  يف  املركبات  معرفة  هو  املهم  أنّ  أم  العنارص  معرفة  يف  نرغب  هل  رئيسني 

 املواد السرياميكية واحلراريات يكون من األجدر معرفة جمموعة املركبات مثل  وخاصة يف 

يظهر   وإنّام  منفردة  توجد  ال  فيها  العنارص  ألنّ  وغريها؛  والنيرتات  والكربيتات  األكاسيد 

ا جيّدا، حيث   تأثريها عىل صورة مركبات، ويف حالة السبائك تشكل نسب العنارص انطباعً
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م حتديد  طريقه  عن  معظم  يمكن  حتديد  ثمّ  ومن  الفلز،  أو  للسبيكة  الطوري  التغري  نحنى 

ح الرتكيب املجهري معظم اخلواص الباقية.   خواصه، ويوضّ

املواد البوليمرية واللدائن تتكون عادة من احتاد ذريت الكربون واهليدروجني مع بعض       

الرتكيب   حتديد  يلزم  التشكل  ظاهرة  لوجود  ونظرا  قليلة،  أحوال  يف   األخر العنارص 

 املجهري ملعرفة كافة خواص اللدائن

   crystal structureالكيب اِّـجهري   - ثانيا 

عرفة كافة خواص املادة امليكانيكية والكهربية واحلرارية واملغناطيسية  يؤدي بدوره إىل م       

يغري   معني  فراغي  هنديس  شكل  يف  واجلزيئات  الذرات  ترتيب  يوضح  وهو  وغريها، 

خواصها تغيري غري مسبوق فلو تأملنا مثال الرتكيب الكياموي للامس واجلرافيت واجلرافني  

ا تقريبا فكلهم يُعدُّ الك ربون العنرص األسايس فيه ولكن شتان بني خواصها لوجدناه واحدً

واحلرارية   امليكانيكية  واخلواص  والوظيفة  اخلارجي  الشكل  حيث  من  متاما  خمتلفة  فهي 

ومعدالت التوصيل احلراري والكهريب وغريها ويرجع ذلك الختالف الرتكيب البلوري 

 ) يوضح  الرتكيب املجهري للامس واجلرافيت واجلرافني. 3شكل (
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 الختيار اِّـواد  العوامل االقتصادية والبيئية 

 العنارص االقتصادية يف اختيار املواد تشمل:  

 توافر اخلام يف البيئة املحلية وسهولة استخالصه وتنقيته.   .1

 سهولة عملية التصنيع والطواعية للتشكيل بطرق عديدة.  .2

 سهولة النقل والتخزين وثبات اخلواص مع التخزين لفرتات نسبية.   .3

 إمكانية الصيانة خالل عمليات التشغيل.  .4

 العوامل البيئية يف اختيار املواد وتشمل:  

 طرق تعدينها من خاماهتا تكون يف حدود املسموح به دوليا.  .1

 االنبعاثات خالل التصنيع تكون قابلة للتنقية.  .2

 لة للمعاجلة وخالية من السموم.  املخلفات السائلة قاب .3

 قابلية إعادة التدوير واالستخدام.  .4

 قابلية الدفن الصحي واملحافظة عىل املياه اجلوفية والرتبة.  .5
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 اجلرافيت                           اجلرافني                                 املاس 

  [5]ئيا ) اختالف الرتكيب البلوري لعنارص متطابقة كيام 3شكل ( 

 التصميمات والرسومات واألجزاء 

   بوابة هي  التفاصيل  والواضحة  السليمة  اهلندسية  والرسومات  التصميامت  تُعدُّ 

يل عند تقديم طلب   املرور أليّ اخرتاع، فمن املتعارف عليه أالّ يشرتط وجود نموذج أوّ

األسايس،   العنرص  التصميامت  هذه  تُعدُّ  لذا  اخلطوات؛  برشح  واالكتفاء  االخرتاع  براءة 
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للمخرتع   داعمة  تكون  أنواع  وكذلك  ثالثة  يشمل  أن  يل وجيب  األوّ النموذج  تنفيذ  عند 

 رئيسة من النامذج:  

  .الرسم العام لالخرتاع ويشمل مقاطع أفقية ورأسية وجانبية حسب كنه التصميم 

  .لوحات تفصيلية لكل جزء من األجزاء عىل حدة واتصال كل جزء باآلخر 

   .لوحات توضح الشكل اخلارجي اجلاميل 

  تشغيل امليكانيكي وحالة السطوح.  لوحات توضح طرق ال 

  لوحات توضح مواضع التثبيت من مسامري أو برشام أو نوعيات حلام أو تركيب 

 تصنيع النموذج األولي  

   يل لالخرتاع والذي يثبت يؤدي تطبيق كافة اخلطوات السابقة لتصنيع النموذج األوّ

األسواق من عدمه، كام أنّه    بطريقة يقينية قابلية هذا العمل للتطبيق الصناعي وللتداول يف

يشري بدقة شديدة إىل أوجه القصور يف احلسابات والتصميامت وجيب أن يكون النموذج  

د مد مطابقته للمواصفات   يل قابال لالختبار وإجراء كافة أنواع القياسات التي حتدّ األوّ
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أكانت مواصفة   القياسية املحلية والعاملية وبالتايل طرحه كسلعة متداولة يف األسواق سواء 

 حملية أم التصدير عند مطابقته للمواصفات الدولية. 

 االختبارات والقياسات واِّـواصفات القياسية  

يل لالخرتاع، سواء أكان   تُعدُّ االختبارات أوىل خطوات التحقق من صالحية األنموذج األوّ

ادات وظروف  مادة منتجة أم ماكينة أم سلعة، ويعتمد نوعية االختبارات عىل حتليل اإلجه

التشغيل الذي متت اإلشارة إليه سابقا حيث يتمّ حتديد نوعية االختبار ومد كل اختبار  

وظروف إجراء االختبار بناءً عىل حتليل اإلجهادات وظروف التشغيل والعامل اآلخر يف  

حتديد املواصفة القياسية لالختبار هل سيتم طرح املنتج أو السلعة حمليا أو دوليا، عند ذلك  

 ASTM , ISO, BS ,   DINيتم االختبار طبقا للمواصفات القياسية املحلية أو الدولية مثل  

أكواد   عليها  تنطوي  التي  االشرتاطات  كذلك  ويراعي  الدولية،  املواصفات  من  وغريها 

 التصميم يف كل دولة أو إقليم.  
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 العناصر االقتصادية َّـ استدامة االخاع    

1.   وتشمل كافة تكلفة اخلامات واملعدات وساعات   االقتصادية والفنية، دراسة اجلدو

من   املتوقع  املكسب  وحتدد  الثابتة  األصول  وتكاليف  االستهالك  ل  ومعدّ التشغيل 

 وراء االستثامر ودورة رأس املال. 

والسوق  .2 الصناعة  ملتطلبات  ع   :التطويع  يطوّ االخرتاع  أنّ  عامليا  املعروف  من 

طر عن  السوق  من  الحتياجات  املنطقة  يف  يتوافر  ملا  املالئم  النهائي  التصنيع  يق 

 والشكل اجلاميل املالئم لطبيعة املستهلك.  خامات

املالحظات:  .3 وتدوين  املبدئي  ( التسويق  يف  4شكل  األساسية  العنارص  يوضح   (

 استدامة االخرتاع 

و  عمل ما يلزم من تعديل يف املنتج وتطويره بناءً عىل ما ظهر من عيوب أ التعديل:  .4

 شكاو املستهلكني. 

البحوث والتطوير وهي األساس يف أن يظل املنتج متداوال باألسواق لفرتات طويلة   .5

 نسبيا. 
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 ) العنارص االقتصادية يف استدامة االخرتاع 4شكل ( 

 خاتمة 

علينا يف النهاية أن نعرتف بأنّ لدينا املزيد ممّا جيب معرفته عن عامل االخرتاعات اخلفي     

قة لكل بند من بنوده، كام ينبغي علينا إدخال مفهوم   الذي حيتاج للمزيد من الدراسة املتعمّ

التعليم   مراحل  كافة  يف  للطالب  تدريسها  يتم  التي  التعليمية  املناهج  يف  الفكرية  امللكية 

بأمهيتها،   والتثقيف  للتوعية  الفكرية  وامللكية  باالخرتاع  ختتص  تعليمية  منصات  وعمل 

وكذلك عمل مراكز بحثية حكومية وخاصة ختتص بمساعدة املبدعني يف تصنيع النامذج  

) شكل   ، العميل  التطبيق  حليّز  اخرتاعاهتم  ونقل  ليّة  التقنية  5األوّ تطبيق  نتائج  يوضح   (

ةالمیزة التنافسی
متطلبات السوق

السعر

البحوث والتطویر
الشكل الخارجي

الجمالي

الجودة
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وع االخرتاع  يف  املكتب  اخلرضاء  غرار  عىل  الفكرية  للملكية  موحدة  عربية  منظومة  مل 

العريب املشرتك يف جمال االخرتاعات، وتوحيد جهات االتصال   التعاون  األورويب لدعم 

املنوطة بمنح حقوق امللكية الفكرية يف مكان واحد وتدعيم التسجيل عن بعد من خالل  

 املنصات اإللكرتونية. 
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يف    Paradigm Computational  222حتّم تغلغل اخلطاطة املعرفية املحوسبة 

أنساقنا   تشكيل  إعادة  املعارص،  خطابنا  مادة  فيها  تستوطن  التي  املعرفية  احلقول  من  كثري 

إليها مادة خطابنا اإلسالمي بمختلف أشكال   املفاهيمية عن كثري من املسائل التي ترتكز 

 جتلياته املعرفية. 

إلجرا  املطلوب  الزمن  ابتالع  عقبة  أمامنا  تذلل  آلة  بوصفها  احلوسبة  بدأت  ء  لقد 

سلسلة من احلسابات التقليدية التي تثقل كاهل اإلنسان برتابتها، وحاجتها إىل دقة عالية،  

وقدرة عىل تكرار عدد هائل من خطوات احلساب. بيد أن تنامي قدرات احلوسبة، وبروز  

أنساق جديدة حاولت استثامر آليات الذكاء البرشي ضمن أنموذج حموسب يمتلك قدرات  

إحدا  يف  أسهمت  األدوات  غاشمة  متارسه  أن  يمكن  الذي  الدور  يف  جوهري  تغيري  ث 

املعلوماتية بعد أن امتلكت القدرة عىل تفكيك مفردات املسائل التي حيفل هبا عاملنا اليومي،  

 

املحوسبة من جمموعة أنساق رياضية، وأخر منطقية اعتمدها . تتألف اخلطاطات املعرفية للمعاجلات  222

 مدارس الفكر املعريف املحوسب يف التعامل مع موارد فضاء املعرفة اإلسالمي بكافة جتلياته. 
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وحتويلها إىل كيانات رقمية متناهية الصغر، يشدها نسيج شبكايت من األنساق املفاهيمية، يف  

 .  223دة بني جزيئات املادة، ونسيج عصبونات خاليا الفكر حماولة للظفر بطبيعة األنامط السائ

قد تظهر هنا أو هناك نداءات تدعو إىل إمهال توظيف اخلطاب املحوسب يف إعادة  

لكي   خلت،  قرون  أو  منذ عقود،  معها،  تعاملنا  التي  املفاهيمية  األنساق  الكثري من  قراءة 

ا ارتباطه   عر ونشد  اإلسالمي،  اخلطاب  أصالة  عىل  اخلطاب  نحافظ  بخطاطة  ملبارش 

التي    224العريب  التعقيد  من سمة  واخللو  املعاين،  وتنوع  اخلطاب  بالغة  تتميز بحضور  التي 

 جاءت هبا األنساق املعرفية الغربية.  

املعريف   اخلطاب  أسلمة  تدعم  نداءات   ،أخر مواطن  يف  تربز  نفسه،  الوقت  ويف 

علومات، وأنساق الذكاء املحوسب  املعارص بقصد استثامر القدرات التي توفرها أدوات امل

 
الرزو، حســـن مظفر، اخلـطاب املعريف اإلســـالمي: مـعاـجلة رقمـية، مركز دراســـات الوـحدة العربـية، .  223

 .41، الصفحة:2014بريوت، 

ــن مظفر، .    224 مفاهيمية:  - الصـــورة الذهنية حول اإلســـالم واملســـلمني: معاجلة معلوماتية الرزو، حسـ

 .99، الصفحات 118، العدد 30جملة املسلم املعارص، املجلد ، دانييل بايبس نموذجا
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املعرفية املصاحبة   العقبات  الراهن، وجتاوز  الديني بعرصنا  للتعامل مع متغريات اخلطاب 

 .225هلا 

ويبدو أننا سنعاين (يف مجيع احلاالت) من صعوبة الوصول اىل قرار حاسم يوجه دفة  

ألنَّ لكل منهام مربرات مقبولة،  نسقنا املفاهيمي املعارص نحو أصحاب هذا النداء أو ذاك،  

جتاه   بمسئوليتنا  تتعلق  واحدة  مسألة  أمامنا  تشخص  ولكن  دحضها،  يصعب  قد  وحجج 

املفاهيمية   املعاجلات  من  عليها  احلفاظ  علينا  جيب  التي  اإلسالمية  املعرفية  اخلطاطة 

 .  226املشبوهة 

آلخر فرصة  ألننا إن احجمنا عن الدخول يف جلة النسق املعريف املحوسب سنمنح ل

تقارب اإلشكاليات   ليورثنا إشكاليات  العقدية والفقهية،  إعادة تشكيل عنارص منظومتنا 

التي اختلقها املسترشقون عندما سبقوا الكثري من علامئنا يف تناول الكثري من النصوص التي  

 
التنقيب املحوسب وحتليل النصوص للمصادر الرقمية: دراسة تطبيقية خلطاب  . الرزو، حـسن مظفر،     225

ــاطبي   ــويل يف كتاب املوافقات الش ، امللتقى العريب الثالث لتكنولوجيا املكتبات واملعلومات (تقنيات  األص

اجليل الثالث ومدخالته يف جمتمع املكتبات واملعلومات)، ـشبكة اخـصائي املكتبات واملعلومات، القاهرة، 

 .2009آذار  22-24

،  قراءتنا لخطاب اآلخردعوة إلعادة تشكیل نھج  الرزو، حسن مظفر،  .    226 .1
،  2008ھـ/1429مجلة التجدید، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث والعشرون،  

 . 149الصفحات 
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يعاين من   بلبلة مفاهيمية الزال فكرنا اإلسالمي  حفلت هبا مواردنا، فنجحوا يف إحداث 

 رها السيئة لغاية هذه األيام. آثا 

من أجل هذا أصبح لزاماً علينا أن نخطو اخلطوة األوىل، نحو توظيف النسق املعريف  

املحوسب يف بقعة حمدودة من بيئتنا املعرفية اإلسالمية، رشيطة أن نبقى متمسكني بثوابت  

القاد السنوات  يف  ستظهر  التي  البحوث  وستسهم  ومقاصدها.  اإلسالمية    - مةالرشيعة 

يف هتذيب مسارات هذا التوجه ودعم مساراته خلدمة مقاصد الرشيعة    - بمشيئة اهللا تعاىل

املعريف   اخلطاب  نصوص  يف  الكامنة  الكنوز  من  املزيد  عن  بالكشف  وثوابتها  اإلسالمية 

 .  227اإلسالمي 

 الذكاء اِّـحوسب: قراءة وتحليل: .  1

ا يقارب السلوك البرشي ـ  يدرس الذكاء املحوسب ويصمم كيانات متارس   سلوكً

كوهنا   Agent Intelligent. ويطلق عىل هذه الكيانات اصطالح األداة الذكية 228الذكي

بلوغها،   النشاط  يروم  التي  واألهداف  الواقع،  معطيات  مع  يتناسب  نشاطاً  متارس 

 
. الرزو، حسن مظفر، اخلطاب املعريف اإلسالمي: معاجلة رقمية، (بريوت: مركز دراسات الوحدة   227

 . 80)، الصفحة:2014العربية،
 . الرزو، حسن مظفر،   228
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كاساهتا  وبمستو من املرونة قادر عىل التأقلم مع التغيريات املحتملة يف سامت الواقع، وانع

من   اخلربة  واكتساب  التعلّم  عىل  بقدرهتا  الذكية  األداة  وتتميز  األهداف.  عىل  املبارشة 

عمليات   نتائج  ضوء  يف  احللول،  أفضل  انتخاب  عملية  ممارسة  مع  الواقع،  معطيات 

 االستدالل املنطقي، وسلسلة عمليات احلوسبة التي تبارشها عىل عنارص معطياته. 

اء اقرتاح هذا الفرع من فروع املعرفة يف توفري فهم عميق،  وتكمن الغاية العلمية ور

وراسخ، ملجموعة املبادئ التي توظف سلسلة من املعاجلات املحوسبة التي يمكن أن جتعل  

 .229من نوال السلوك الذكي أمراً ممكناً، عىل صعيد النظم الطبيعية، واالصطناعية 

ملي األول للذكاء املحوسب الذي  أعلنت والدة العلم اجلديد ضمن أعامل املؤمتر العا 

. فكانت إيذاناً ببداية  1994انعقد بمدينة أورالندو بوالية فلوريدا يف الواليات املتحدة عام  

سلسلة من الدراسات واألبحاث التي حاول أصحاهبا أن يضعوا من خالهلا بصامت رائدة  

 عىل األرض البكر هلذا العلم املبتكر. 

موعة متنوعة من آليات احلوسبة الذكية التي تدعم  يشتمل الذكاء املحوسب عىل جم

إنَّ   الراهن.  وقتنا  يف  بكثافة  تستخدم  التي  وتطويرها  الذكية  املنظومات  تصميم  عمليات 

 
 ر،  . الرزو، حسن مظف 229
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رسوخ   لعدم  نتيجة  بالعقبات  حمفوفة  تعريفه  عملية  من  جتعل  العلم  هلذا  احلديثة  الوالدة 

اجلديد التطبيقات  من  الكثري  وحضور  املعرفية،  بُعد  خطاطته  خالل  متعددة،  حقول  يف  ة 

زمني قصري، األمر الذي بات يتطلب مراجعة دائمة للتعريفات املطروحة، وتوسيع دائرة  

 حدوده االصطالحية. 

الذكاء   معامل  لتحديد  الباحثون  اقرتحها  التي  التعريفات  اهم  إمجال  ويمكن 

شي أكثرها  بمراجعة  املرتقبة  وتطبيقاته  ومساراته،  وغاياته،  السنوات  املحوسب،  يف  وعاً 

 ): Rudas&Fodor,2008األخرية (

يمكن أن نطلق عىل نظام صفة الذكاء املحوسب إذا امتلك    التعريف األول: 

املنخفض    املستو (عند  العددية  البيانات  مع  التعامل  عىل  )،  Low Levelالقدرة 

ن لتمييز األنامط، وال يوظف املعرفة وفق املنطق الذي ينتهجه الذكاء   وتوفر فيه مكوّ

احلاالت التي يفرزها  االصطناعي. رشيطة أن يبدي قدرة عىل التكيّف املحوسب مع  

بمقاربة   ويتمتع  يامرسها،  التي  احلوسبة  عمليات  يف  للخطأ  وامتالك سامحية  الواقع، 

ملناورات الفكر البرشي وممارساته العقلية، وال ينفك عن ارتكاب أخطاء بمستويات  

 تقارب تلك التي تلتصق ببرشة الكائن البرشي وال تنفك عنها ممارساته الطبيعية. 
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الث  املعاجلات    اين: التعريف  ممارسة  يتضمن  هنج  عن  عبارة  املحوسب  الذكاء 

املحوسبة (سواء أكان ذلك بواسطة احلاسوب، أم من خالل أي أداة متتلك القدرة عىل  

ذلك) بحيث يبدي القدرة عىل التعلّم أو التعامل مع املواقف اجلديدة، بحيث إنَّ النظام  

ة، مثل التعميمي، أو الكشف، أو  يظهر امتالكه خاصية أو جمموعة خواص استداللي 

عنارص   يف  ر  ينقّ التي  املسألة  ظاهر  تستبطن  التي  االرتباطات  هوية  بيان  أو  التجريد، 

 نسيجها.

الذكاء املحوسب علم يعنى بتوظيف آليات وطرائق تسعى    التعريف الثالث: 

رها  إىل فهم السلوك اإلنساين الذكي وترمجته لتصميم، منظومة حموسبة وبنائها، واختبا 

 ملامرسة سلسلة من املهام، التي تعد فعاليات ذكية. 

وقد ذهب آخرون إىل ربط تعريف الذكاء املحوسب بتقنيات وأنساق ذكية حمددة.  

إىل عد كل من تقنيات: الشبكات العصبونية، واملنطق املضبب، والنظم    Fogel  230فذهب

تتسم بعدم تعويلها عىل املعرفة  اجلينية جزءاً ال يتجزأ وعصباً أساسياً هلذه اخلطاطة، كوهنا  

 اجللية لد الكائن البرشي.  

 
230  . 
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واملعاجلات   اآلليات  مللمة جمموعة من  إىل  الذكية  للحوسبة  الربجمية  البيئة  وتسعى 

الذكية التي تتضمن التعلّم املتكيف، وبيئة املنطق املضبّب الذي يتعامل مع مستويات متباينة  

اخلبرية وقواعدها  والنظم  الاليقني،  التطبيقية    من  الربجميات  إلنشاء جمموعة من  املعرفية، 

 .231املبتكرة التي تتمتع بمستو من الذكاء الذي حياكي ذكاءنا البرشي

ورغم غياب النسق اإلحصائي التقليدي، وكثري من املعاجلات الرياضية اخلطية، عن  

ت التي ختتص  ساحة هذا احلقل املعريف، إال أن املنطق الريايض املضبّب ونظرية املجموعا 

به، ووجود تقارب يف األنموذج الريايض العصبوين ونامذج اإلحصاء جعل هذا النمط من  

احلوسبة أكثر قرباً من تعلّم املاكنة، والذكاء البرشي، حيث تربز احلاجة إىل تنظيم التعامل  

 مع سمة التعقيد، والتغري املستمر يف متغريات الواقع. 

 لذكية باخلصائص اآلتية: ويتميز هذا النمط من احلوسبة ا

 

الســجل العلمي للمؤمتر الوطني الســابع    األنموذج املحوســب للســنة النبوية، . الرزو، حســن مظفر،    231

 .600، الصفحات :2004عرش للحاسب اآليل، مركز النرش العلمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 
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   ،التعلّم ظاهرة  مثل  البيولوجية  الدوافع  تدعمه  سلوك  حضور 

واالستدالل واملقايسة العقلية، حيث تربز عملية التقريب لتجاوز عقبة الاليقني،  

 أو شحة البيانات. 

  .استخدام معاجلات البيانات املتوازية والتوزيعية 

  التحليل النوعي. وجود حاجة متزايدة ألنامط متنوعة من 

   امتالك قدرة غري مسبوقة عىل التعامل مع املسائل املعقدة التي حتفل هبا

 وقائع حياتنا اليومية. 

  .عدم تكرار النتائج للمعاجلات التي نامرسها عىل البيانات واملعلومات 

 .تتميز بطبيعة عشوائية، ومستويات متباينة من اليقني املرشوط 

بة الذكية ليست سو سلسلة من املعاجلات الرياضية  ونحن بدورنا نر أنَّ احلوس

واملنطقية التي تروم إىل حماكاة القدرات االستداللية اللغوية واملنطقية لد الكائن البرشي  

 بابتكار آليات وطرائق، ومعاجلات حموسبة، تسعى إىل: 

  .ممارسة جمموعة من املهام والعمليات التي تتسم بنهج ذكي 

  تخالص عصارة معرفية من مادهتا. تفسري البيانات، واس 

   إدراك طبيعة العالقات القائمة بني الكيانات املعرفية واملظاهر املصاحبة

 حلضورها. 

   يفرضها جديدة  مسائل  حل  يف  املكتسبة  واخلربات  املعلومات  توظيف 

 الواقع. 
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ت احلوسبة الذكية الكثري من أنامط املعاجلة احلاسوبية وتفوقت عليها كوهنا:   وقد بزّ

 رتكز إىل نامذج تقارب إىل حد كبري آليات االستدالل العقيل البرشي. ت 

   احلصيلة ومادة  بالكلامت،  احلوسبة  هنج  توظف:  أن  لنامذجها  يمكن 

املعرفية التي تتوفر بني أيدينا نتيجة للمامرسات اليومية، وال تفتقر إىل حجم كبري  

 من البيانات، أو تتجاوزها يف كثري من األحيان. 

 طة اِّـعرفية للذكاء اِّـحوسب والحوسبة الذكية . الخطا   2

الطرائق،   من  متنوعة  جمموعة  من  االصطناعي  الذكاء  يتألف  عامة،  بصورة 

التي يفرزها   املسائل  التي تستخدم للتعامل مع جمموعة من  واألدوات، والنظم املحوسبة 

أدائها بعض ما يامرسه  الواقع، لبلوغ مستو مقبول من املعاجلات الذكية التي تقارب يف  

 الذكاء البرشي عند التعامل معها.

كانت اخلطاطة املعرفية للذكاء الصناعي ـ يف بداياهتا ـ حمدودة النطاق توجه اهتاممها  

نحو حزمة من املعاجلات الرمزية ملسائل حمددة تقع يف دوائر يسودها النظام امليكانيكي الذي  

نطقي ملا يسوده مع عمليات. ثم توسعت دائرة  أحكمت عملية صياغة الوصف الريايض وامل

اهتامماته نتيجة للتقدم الكبري الذي حققته اخلطاطة ذاهتا وأدواهتا، التي نجحت يف احتواء  
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كثري من حقول املعرفة وأنساقها املفاهيمية يف دائرة السلطة الغاشمة للمعاجلات الرياضية /  

 . 232املنطقية املحوسبة 

لقد اتسعت رقعة العلوم امللتحقة بنسق الذكاء االصطناعي لتشمل اخلطاب املعريف  

االنسـاين بتجلياته كافة ، وانشـغلت باقرتاح جمموعة متنوعة من اآلليات املبتكرة وممارسـتها 

لرتســيخ حضــور تطبيقات الذكاء االصــطناعي وضــامن رسيان خطاطته املعرفية يف ميادين  

  اآلالت الذكية، واحلسابات اهلندسية املعقدة.عدة، فلم تعد مقصورة عىل 

فربزت آلـيات وخـطاـطات معرفـية ـجدـيدة، مـثل: الشـــبـكات العصـــبونـية، واملنطق 

املضـبب، واخلوارزميات اجلينية، والنظم اخلبرية، والتنقيب املعلومايت، والـشبكات الداللية  

ىل التـعاـمل مع عـنارص  لكي تواـكب ـحاـجات املـيادين اـجلدـيدة بتطبيـقات أكثر ذـكاء، وـقدرة ع

 منظوماهتا املعرفية.

 
الرزو، حســـن مظفر، اخلـطاب املعريف اإلســـالمي: مـعاـجلة رقمـية، مركز دراســــات الوـحدة العربـية، .  232

 . 87، الصفحة:2014بريوت، 
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دة التي أبرصـــت النور يف العقـد  ة اجلـدـي ويعـد هـذا النهج املبتكر من فروع املعرـف

). ولقد مر هذا احلقل اجلديد بنمو  1956الســادس من القرن العرشــين ( بالتحديد يف عام 

ة، بـعد أن متســــارع، فتـعددت شـــعـبه، وتالحم نســـيج ـمادـته مع كثري من العلوم املـعارص

بسـطت تقنيات املعلومات سـلطتها عىل اآلليات الرياضـية عند اسـتحداث احلواسـيب ذات  

 القدرة الفائقة عىل املعاجلات الرياضية واملنطقية بمستويات شتى.

لقد طرحت الكثري من التعريفات االصـطالحية للذكاء االصـطناعي، وقد برز كلٌّ 

ن التـيارات الفلســـفـية والعلمـية. وـقد نـحت  منـها من ترـبة رـعت ـبذرـته ـمدرســــة أو تـيار م

ه، فـعانى بعضــــها من قصـــور يف  التعريـفات نحو املـيدان التطبيقي اـلذي ترعرع املفهوم فـي

 املعاجلة، أو حتديد مساحة احلدود االصطالحية بمحور دون آخر. 

إزاء   املتخصصون  وضعها  التي  التعريفات  يف  ويتمعن  ينظر  الذي  أنًّ  شك  ال 

االصطناعي جيدها قد وضعت يف بُعد زمني امتد منذ بداية بزوغ هذا العلم  اصطالح الذكاء  

اجلديد، وأن حدودها االصطالحية قد متددت، وتوسعت، بالوقت ذاته، مساحة معاجلاهتا،  

بعد حتقيق هذا العلم لنجاحات متعددة، وولوجه يف ميادين متشعبة. ولكيال نضيع يف زمحة  
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مساحة   فنقلص  االصطالحي،  ال  اخلطاب  نطاق  إىل  دائرته  نوسع  أو  املصطلح،  حضور 

 . 233حيتمله، سيكون لزاماً علينا معاجلة املسألة بلغة علمية بسيطة يوجهها منطق علمي سليم 

بمفرده، سنجد أنه اصطالح استعري    Intelligenceوإذا تناولنا اصطالح الذكاء  

تفاعل املتكيف مع الواقع،  من قواميس اللغة لوصف قدرة الفاعلة لد املرء عىل التعلّم، وال

لصناعة قرارات صائبة، والتواصل مع اآلخر بخطاب يمتلك بعداً معرفياً، يتسم باحلرفية،  

 بحيث يكون أكثر قرباً من الفهم. 

  ) واملصطنع  االصطناع  صفة  مع  الذكاء  مفهوم  ربطنا  إذا   Artificialأما 

+Intelligence  عن نسعى  لنشاط  جديدة  هوية  أمامنا  فستشخص  أنموذجه    )  طريق 

الكائن    لد العقالين  النشاط  حتاكي  بميزة  يتسم  نشاط  ممارسة  إىل  وأدواته  املفاهيمي، 

البرشي، بحيث نحقق ارتقاءً يف أداء النظام املحوسب، عىل التوازي مع تعزيز فهمنا بامهية  

 اآلليات التي تسود العقل البرشي.

 

املؤمتر  ،  خطاطة الذكاء املحوسب وجماالت تطبيقاهتا يف ميادين العلوم اإلسالمية   الرزو، حسن مظفر،.      233

ديسمرب    IMAN 2019  ،27-28اسوب وتقنياته  الدويل السابع حول التطبيقات اإلسالمية يف علوم احل

  ، كوالملبور، ماليزيا.2019
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موعة من اآلليات التي  من جهة أخر، برز اصطالح الذكاء املحوسب، لوصف جم 

تدرس وتصمم كيانات متارس سلوكاً يقارب السلوك البرشي ـ الذكي. ويطلق عىل هذه 

كوهنا متارس نشاطاً يتناسب مع    Intelligent Agentالكيانات اصطالح األداة الذكية  

عىل   قادر  املرونة  من   وبمستو بلوغها،  النشاط  يروم  التي  واألهداف  الواقع،  معطيات 

مع التغيريات املحتملة يف سامت الواقع، وانعكاساهتا املبارشة عىل األهداف. وتتميز    التأقلم

الواقع، مع ممارسة عملية   التعلّم واكتساب اخلربة من معطيات  الذكية بقدرهتا عىل  األداة 

عمليات   وسلسلة  املنطقي،  االستدالل  عمليات  نتائج  ضوء  يف  احللول،  أفضل  انتخاب 

 عىل عنارص معطياته.  احلوسبة التي تبارشها 

وقد وفّرت آليات احلوسبة الذكية طيفاً واسعاً من احلقول املعرفية التي نجحت يف  

حتقيق مستو مقبول من حماكاة السلوك البرشي التقليدي عىل صعيد: الرؤية، واملعاجلات  

العامل   والسلوك  التعلّم،  عىل  والقدرة  العام،  احلس  إىل  املرتكز  واالستدالل  من  اللغوية، 

هيكلة   وإنشاء  الصوري،  املنطق  أدوات  واستحضار  الرياضية،  املعاجلات  ممارسة  خالل 

ه مسارات معاجلاهتا املحوسبة.   برجمية تتضمن قواعد منطقية توجّ
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ت احلوسبة الذكية الكثري من أنامط املعاجلة احلاسوبية وتفوقت عليها نتيجة   وقد بزّ

 لكوهنا: 

 آليات االستدالل العقيل البرشي.   ترتكز إىل نامذج تقارب إىل حد كبري 

   احلصيلة ومادة  بالكلامت،  احلوسبة  هنج  توظف:  أن  لنامذجها  يمكن 

املعرفية التي تتوفر بني أيدينا نتيجة للمامرسات اليومية، وال تفتقر إىل حجم كبري  

 من البيانات، أو تتجاوزها يف كثري من األحيان. 

 الخطاطة اِّـحوسبة البيانات واِّـعلومات ـ مادة  .  3

البيانات   البنيات االشتقاقية لكلمة  سنجدها صيغة مجع لكلمة    Dataإذا راجعنا 

Datum    ،باهلندسة الصلة  ذات  املسائل  نتناول  وعندما  ما.  يشء  تدلّ عىل  التي  اليونانية 

التوازي مع معطيات   البيانات يستخدم عىل  والرياضيات، والعلوم احلديثة فإنَّ اصطالح 

 مة حمددة.  متتلك قي

البيانات   فأضحت  واحلوسبة  احلاسبات  علوم  بيئة  يف  الداللة  هذه  استقرت  وقد 

جمموعة متنوعة من املتغريات العددية، والكلامت، والصور، واملتغريات الكمية.  ويمكن  
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للبيانات أن توصف كقيمة خلاصية قابلة للمالحظة، ويمكن قياسها أو احتساهبا بطرائق  

 .234كمية 

بمعنى آخر فإنَّ البيانات يمكن أنْ تعد مظهراً حلقيقة أو إحصائية تستخدم مرجعية،  

أو حتليل مفاهيمي لنسق حمدد. وعىل هذا األساس يمكن تعريفها بأهنا جمموعة من احلقائق  

عت واستقصيت لالختبار، والسرب، والتحليل إلنتاج مفهوم معريف يدعم   واألرقام التي مجُ

قرار، أو تص لتتحول اىل مادة يمكن خزهنا  صناعة  الرقمية  املعاجلات  قابلة لسلسة من  بح 

 .235واسرتجاعها بواسطة أدوات احلوسبة التقليدية أو الذكية 

 
ــادية، . الرزو، حســـن مظفر،   234 ــاد املعلومات وإدارة املعرفة: مـعاـجلة معلوماتـية اقتصـ جمـلد املؤمتر  اقتصـ

مواجهة حتديات االقتصـــاد العاملي: دور التعليم اإلداري  "الســـنوي اخلامس لكلية اإلدارة واالقتصـــاد، 

 .270، الصفحات  2002، املجلد األول، آذار "واالبتكار التقني 

احلديثي  توظيف احلوسبة الذكية يف دراسة أسانيد احلديث النبوي وسرب املنطق  الرزو، حسن مظفر،.      235

،  2018نوفمرب    JCCO 2018  ،9-10، املؤمتر الدويل األول املشرتك للحوسبة  لد أئمة اجلرح والتعديل

 تونس. 
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بيد أنَّ هذا املفهوم جيعل البيانات مقصورة عىل املتغريات العددية، واحلقائق التي  

نية واالجتامعية، فيغيّب  تقاس بمقاييس كمية، مما يسهم بإقصائها عن دائرة العلوم اإلنسا 

ل مادة هذه العلوم.    اصطالح البيانات عن املتغريات الوصفية التي تشكّ

العددي   بني  يفصل  حاجزاً  تضع  تعد  مل  الذكية  احلوسبة  تقنيات  أن   نر وبدورنا 

معاجلة   عىل  القدرة  متتلك  التي  الرقمية  التقنيات  من  جمموعة  توفرت  أن  بعد  والوصفي 

الكمي للبيانات. لقد انبسط سلطان البيانات وتوسعت دائرة داللتها  املحتويني الوصفي و

بحيث شملت مجيع أشكال املعطيات التي حيفل هبا عاملنا دون تفرقة بني ما هو عددي وما  

 هو وصفي. 

وبالطريقة نفسها يمكن معاجلة املعلومات بوصفها وسيلة توظّف إلثارة وبثّ أنامط  

بنا. وهي  خمتلفة من االستجابة جتاه األشي التي حتيط  اء، واملبادئ، واخلربات، واألحداث 

وعنارص   بنا،  املحيطة  األشياء  تصف  التي  البيانات  ملعاجلة  احلتمية  احلصيلة  ذاته  بالوقت 

 جتاربنا، وهي الوسط الذي بواسطته يرسخ الفهم وتدرك الوقائع التي حتيط بنا. 
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ن د عندما ال  كيان جمرّ البيانات  فإنَّ  القول:  أو  وخالصة  لتحقيق غاية حمددة  نشئها 

لصناعة قرار، واملعلومات من جانب آخر هي بيانات قد عوجلت وفق خطاطة معرفية يمكن  

 . 236أن تنتج عنها معنى هندف من خالل بيان مفرداته، بلوغ غاية حمددة

  ملحتو املعرفية  املراتب  بيان  نحاول  (عندما  أمامنا  تشخص  عقبة  أهم  تكمن 

وج  عدم  يف  يف  املعلومات)  أو  املعلومات،  مصطلح  داللة  تعريف  بصدد  مسبق  اتفاق  ود 

اإلدراك   لعملية  ممارستنا  أثناء  املعرفية يف  الذي متارسه مادة حمتواه  املفاهيمي  الدور  حتديد 

 والفهم؟ 

مفاهيمية   فجوة  من  جزء  مللء  البداية)  (يف  املعلومات  اصطالح  استخدم  فلقد 

ب أنشطة  كافية ومل  اقتضتها مجلة مسائل تدور يف فلك  يلق عناية  وتلقيها، ومل  املفردات  ث 

يتناوله املفكرون بعملية السرب والتحليل لعدم توطنه يف رقعة مفعمة بالدالالت واملعاين.  

اإلنسان   أنشطة  من  واسعة  مساحة  عىل  أدواهتا  وهيمنة  املعلوماتية  تقنيات  بزوع  أن  بيد 

دة للمعلومات يف تربة أضحت  املعارص، بات يفرض وبقوة رضورة التنقري عن معان جدي 

 
، الدورة السابعة  حتليل حموسب لكتاب تاريخ املدينة املنورة البن شبة النمريي. الرزو، حسن مظفر،     236

العربية، كلية علوم احلاسب واملعلومات، جامعة اإلمام من املؤمتر الدويل لعلوم وهندسة احلاسوب باللغة  

 ، الرياض. 2011حزيران،  2مايس ـ   31حممد بن سعود اإلسالمية، 
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اهتا تتألف من كيانات معلوماتية وخوارزميات برجمية تشد كياناهتا   رَّ يف أنساق حموسبة  جل ذَ

ق دالالهتا املعرفية املعارصة.  تعمّ

إذن مل تعد املعلومات كلمة مودعة يف قواميسنا ومعامجنا اللغوية املتخمة بكلامت ال  

نستخدمها إال عندما نرغب يف ملء فجوة يف عبارة، أو عندما نميل اىل تعمية مفهوم يف عبارة  

 مشحونة بألفاظ ال حاجة لنا بتوضيح معانيها ودالالهتا!  

من مستحدثة  وجمموعة  املصطلح  هذا  أضحى  املعرفة    لقد  فضاء  اصطالحات 

الرقمية عنارص جوهرية يف تشكيل معاين خطابنا املعارص، وتوصيف التقنيات التي نوظفها  

يف كل شرب من الفضاء الرقمي للمعلومات الذي متدد فالتف عىل فضاء الكرة األرضية التي  

  إعادة  احتضنت اجلنس البرشي منذ بضعة آالف من السنني. لذا مل يعد أمامنا خيار سو

وتشخيص   دالالهتا  بيان  نحو  احلثيث  والسعي  جديد،  هنج  وفق  املصطلح  عنارص  حتليل 

مراتبية املحتو املعرفية الذي تستبطن بعد أن التصقت هوية عرص كامل هبا، واستمد مجيع  

 أنامط سلطته من املحتو الرقمي الذي يستوطنها. 

تغ للمعلومات  املبتكرة  ـ  املعرفية  اخلطاطة  أحدثت  أساليب  وقد  يف  جوهرياً  يرياً 

تعامل اإلنسان املعارص مع حمتو خطابه املعريف السالف، واحلايل عىل حد سواء. فلم يعد  
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اخلطاب كام كان عليه يف السابق كتلة مفاهيمية متكاملة، بعد أن أضحى عرضة لعمليات  

العالقات  تفكيك وتنقري مستمرة تروم تثوير املحتو املستبطن يف مفرداته، وحتليل شبكة  

التي تربط فيام بينها، داخل حدود نسيج النص الذي وظفه الكائن البرشي لإلفصاح عن  

 املعاين املودعة فيه. 

لقد حتول جوهر املادة التي طاملا ألفنا استخدامها يف مجيع تفاصيل حياتنا اليومية،  

ويستوطن يف  واملهنية، واألكاديمية اىل كينونة جديدة متتلك حمتو يتسم بخصائص حمددة، 

الويب،   ومواقع  واملوسوعات،  البيانات،  قواعد  مثل:  فيزيقية  تطبيقات  رقمية ضمن  بيئة 

وخمتلف أنامط املستودعات الرقمية التي يمكن اسرتجاعها، وإعادة معاجلتها، أو تعديلها  

 إلنتاج معان جديدة، أو كينونات معلوماتية تصلح ملعاجلات جديدة. 

ومات (يف ظل اخلطاطة املعرفية ـ اهلندسية) عىل مناقشة  وقد اقترص دور نظرية املعل

مسألة انتقال املعلومات بينام ال يويل اهتامماً باملسائل املتعلقة باملحتو واملعنى املحمول يف  

ه اهتاممه نحو مراتبية الرموز    عنارصها. لذا متيزت املعاجلة هبذا املضامر بنهج جتريدي وجّ

م إرساهلا  يمكن  التي  دالة  وكميتها  وفق  اتصالية،  قناة  وعرب  معلومايت،  مورد  ن 

النبضات   فيض  عن  غياهبا  أو  الضوضاء  بمستو حضور  اهتاممها  تركز  رياضية/منطقية 

 املعلوماتية. 
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عالئقية   كينونة  فهي  ذلك،  مقابل  املعلومات،  متثل    Relationalأما  عن  تنشأ 

لشخصية، ومنظومتنا القيمية،  البيانات لد اجلهة املتلقية. ففي ضوء الظروف واملالبسات ا 

وأنموذج فهمنا، ومديات ثقافتنا، حتمل البيانات ذاهتا مستويات متعددة من املعلومات لكل  

 فرد، ولكل ثقافة، ولكل وعي حضاري.    

البيانات  وقد   قواعد  اصطالح   Data Baseونظمها    Data Baseبرز 

Systems    تستخدم يف بيئة جمتمع املعلومات واملعرفة  ليعربّ عن وعاء املوارد الرقمية التي

عملي متارس  التي  واملنظومة  التطبيقات    ة املعارص،  بيئة  يف  وتوظيفها  املوارد  هذه  إدارة 

 الربجمية.   

 : 237ويتألف نظام قواعد البيانات من العنارص اآلتية 

   جمموعة من البيانات الرقمية التي أعدت هيكلتها لوصف حزم

متنوعة من املتغريات الواقعية، أو االفرتاضية، التي استودعت يف  

 قاعدة بيانات أو جمموعة قواعد.  

 

الرزو، حســـن مظفر، اخلـطاب املعريف اإلســـالمي: مـعاـجلة رقمـية، مركز دراســــات الوـحدة العربـية، .  237

 .107، الصفحة:2014بريوت، 
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 ق التواصل بني املستخدم واملوارد التي يتعامل معها. و  سط بيني لبيئة برجمية تنسّ

 ن بيئة برجمية متخصصة) ينهض بمهمة تداول  نظام إدارة قواعد البيانات (يتألف م

 البيانات ومعاجلتها عىل مستو االدخال واإلخراج. 

   تشغيل بيئة  أو  ة  وتواصل    Operating Systemمنصّ إدارة  مهمة  متارس 

الربجمية   اإليعازات  من  سلسلة  خالل  من  املستخدمني،  مع  الثالثة  العنارص 

ر، وألكثر من مستخدم بالوقت  الشاملة، وعىل التوازي مع تطبيقات برجمية أخ 

 ذاته،  ويف أكثر من مكان. 

بصورة عامة، ال توجد ثمة حمددات عىل سعة قاعدة البيانات (ما مل تتعارض السعة  

مع قدرة املعاجلة التي يتمتع هبا التطبيق الربجمي)، وتتوفر أمامنا فرصة إيداع تشكيلة متنوعة  

الرقمي النبضات  من  تتدرج  التي  البيانات  واألسامء،  من  فاحلروف،  فالرموز،  الثنائية،  ة 

 واملرئيات، والصوتيات، والنصوص، وقد ترتبط هبا ملفات لتطبيقات برجمية متنوعة. 

هرمية   إىل  تنتمي  حقول،  يف  تودع  سجالت  شكل  عىل  البيانات  هذه  وتتوزع 

راء  معلوماتية تصنف عىل أساسها، لتسهيل عمليات ربط احلقول املتشاهبة فيام بينها، وإج

خمتلف أنامط عمليات املعاجلة لتثوير املحتو، وسرب النزعات، وكشف األنامط التي تسود  

احلقول   من  أو جمموعة  آخر،  حقل  مع  جيمعه  الذي  الوسط  أو  ذاته،  احلقل   حمتو داخل 

 .الرديفة له يف القاعدة ذاهتا، او قواعد بيانات أخر 
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البيانات السامت اآلت ية، لكي تكون مورداً نافعاً ضمن  وينبغي أن تتوفر يف قاعدة 

 النطاق الرقمي الذي يتداول حقوهلا، وسجالهتا: 

   من خالل حضور نمط مقبول من التنسيق بني عنارصها، وغياب تكامل املحتو

الفجوات بني سجالهتا، والتخفيف من مستو األطناب والفضول يف سجالهتا،  

 لدنيا. والسعي إىل إزالة التكرار أو تقليصه اىل احلدود ا

   يكون بحيث  السجالت  هوية  انتخاب  وحسن  للحقول،  تنظيمي  منطق  سيادة 

 لقاعدة البيانات هيكلة منطقية تتناسب مع أنامط البيانات التي استودعت فيها. 

   البيئة يف  استخدامها  وإعادة  البيانات،  قاعدة   حمتو يف  للمشاركة  فرصة  توفر 

بيئات برجمية أخر، ومن أو يف  أو جهة    الربجمية ذاهتا،  أكثر من مستخدم،  قبل 

 مستفيدة. 

   ،عرب أنامط متعددة من منطق املعاجلة املعرفية إتاحة الفرصة للوصول إىل املحتو

 وبام يتالءم مع حاجات املستخدمني، بمختلف نزعاهتم وتوجهاهتم املعرفية. 

   يف أكثر شمولية  تكون  لكي  غريه،  دون  برجمي  بتطبيق  االلتصاق  تتحرر من  أنْ 

وحرمان  االستخ حمتواها،  تغييب  إىل  الربجمي  تطبيقها  غياب  يؤدي  وال  دام، 

 املستخدمني من الوصول إىل مواردها. 

   اهليكلة أو عىل مستو ،عنارص املحتو قابلة للتحديث والتطوير، عىل مستو

التغيري،   نزعات  مع  تتالءم  مستقبلية  تعديالت  إجراء  إمكانية  لضامن  املعرفية، 

 اها عىل نطاق زمني بعيد املد. وإدامة استخدام حمتو
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الربجمي،    للتطبيق  املهيكلة  الطبقات  من  طبقة  البيانات  قواعد  إدارة  نظام  ويعد 

وتتألف بنيته املعامرية من حزمة تطبيقات بنيوية، تدير، وتنظّم، وترشف عىل أي نمط من  

وفضاء   ذكية)  برجمية  كيانات  ام  كانوا،  (أبرشاً  املستخدمني  بني  واالتصال  التواصل 

بيئة تشغيل برجمية، وتستوطن يف قاعدة البيانات مع جمموعة  املعلومات الذي يستقر ضمن  

 . 238التطبيقات الربجمية املختلفة 

ونظراً التساع رقعة استخدام قواعد البيانات يف فضاء املعلومات وجماله الرقمي،  

وهوية   االستخدام،  طبيعة  بحسب  تعقيدها  مستويات  وتدرجت  أشكاهلا،  تنوعت  فقد 

يب خمتلفة يف تصنيف قواعد البيانات، أكثرها شيوعاً النهج  املستخدم. وقد اعتمدت أسال

 الذي اعتمد عىل سمة أو جمموعة سامت حمددة ختصص هويتها.  

الكوين    املستو عىل  يوجد  فال  الديكاريت،  االمتداد  قوانني  مع  املقاربة  تربز  وهنا 

املعلومات   ثالثية  بأن  ذلك  ر  يربّ أن  ويمكن  املعلومات.  من  خيلو  معلومات    DIKفضاء 

 
بني هنج برنارد لويس ودانيال بايبس يف معاجلة مسائل استرشاقية    مقارنة حموسبة الرزو، حسن مظفر،  .   238

 .129، الصفحات 2006، ربيع 44، جملة إسالمية املعرفة، املجلد احلادي عرش، العدد معارصة
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ل مادة مالئة هلذا الفضاء بنمط فسيفسائي   يستوعب األبعاد املتعددة هلذا    Tessellateتشكّ

 الفضاء املتخيّل. 

وتفسري  وعىل  ملعاجلة  منظورين  ثمة  هناك  أنَّ  إىل  نخلص  أن  يمكننا  األساس  هذا   

 قواعد البيانات، واألدوات الداعمة حلضورها يف البيئة الربجمية: 

األول  للسجالت  املنظور  حموسبة  منظومة  بوصفها  البيانات  قاعدة  مع  يتعامل   :

  الرقمية، توفر للنظام الذي تقيم فيه مرونة متميزة، مع أدوات تدعم عملية إدارة املحتو

املعلومايت االبتدائي، باإلضافة إىل حل اإلشكاليات املصاحبة لتكرار السجالت، أو غياب  

 التكامل بني عنارصها.  

منظور أنطولوجي ير يف قاعدة البيانات بعداً متعالياً يتجاوز موارد    : املنظور الثاين 

ل إىل مورد اسرتاتيجي يسعى إىل توليد   ثالثية املعلومات االشتقاقية واإلجرائية باجتاه التحوّ

معلومات جديدة من البيانات املتوفرة، عرب سلسلة من املعاجلات التي هتدف إىل استخالص  

 تي تعد ثمرة جلميع أشكال النشاط اإلنساين.  العصارة املعرفية ال

املعلومايت   املحيط  التي    Infosphereويعد  االصطالحات  من  مهامً  اصطالحاً 

نحتها فيلسوف املعلومات املعارص فلوريدي بعد أن استعار مفهومه من البعد االصطالحي  
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احليوي   للمحيط  البيBiosphereواملفاهيمي  عىل  االصطالح  هذا  أطلق  وقد  ئة  .. 

والعمليات   النوعية،  وخصائصها  املعلوماتية،  الكيانات  مجيع  عىل  حتتوي  التي  املعلوماتية 

التي تسود بيئتها، والتفاعالت القائمة بني هذه الكيانات، والعالقات احلميمة التي تؤلف  

حدوداً   لتضمنه  حاضنة،  بيئة  بوصفه  املحيط  هذا  متثيل  ويمكن  الرقمي.  نسيجها  حلمة 

عها. فاصلة، وفضاءا ها، وتوسّ  ت متاثلية للمعلومات، تستمر عمليات نشوئها، ونموّ

ويتميز هذا املحيط بكثافة فائقة ملحتو عنارصه، بسبب النمو غري املتناه احلاصل   

فيه، بحيث أصبحت أجزاء صغرية من رقعته الرقمية قادرة عىل أن تستوعب حجامً هائالً  

 . 239يزيائي من املحتو املناظر بالفضاء املكاين ـ الف 

وقد عزا فلوريدي ظاهرة إعادة التوليد الوجودي للمحيط املعلومايت إىل التقارب  

اجلوهري بني املوارد الرقمية واألدوات الرقمية التي تتعامل معها. فتتميز املظاهر الوجودية  

االتصال،   ومسارات  البيانات،  وقواعد  الربجميات،  مثل:  املعلوماتية  للتقنيات 

مر املظاهر  وبروتوكوالت  مع  وتتطابق  كبري،  حد  اىل  تشابه  باتت  البيانات،  تناقل  اقبة 

اآللة   بني  امللموسة  الفروق  غياب  األمر  هذا  عن  فنجم  املعلوماتية.  للكيانات  الوجودية 

 
. عىل سبيل املثال، يمكن لقرص صلب أن يستوعب حجامً هائالً من الكتب الرقمية التي تناظر املساحة    239

 التي متتد عليها بضعة مكتبات تقليدية.
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املعاجلة، فبدأت مظاهر االحتكاك واملامنعة   الذي متارس عليه عمليات  املعاجلة، والوسط 

  Frictionlessبحيث أصبحت سمة غياب املامنعة    تزول عن ساحة املحيط املعلومايت،

 وصفاً جوهرياً يلتصق بكينونته الوجودية. 

وتشمل عمليات االحتكاك حمصلة القو التي تعرتض عمليات رسيان املعلومات  

بحجم   يرتبط  معامل  ا  بأهنَّ وتوصف  املعلومايت،  املحيط  من  حمددة  رقعة  خالل  وتدفقها 

واحلصول عىل املعلومات، ومعاجلتها، ونقلها، يف بيئة ما،  الشغل واجلهد الالزم: لتوليد،  

من خالل إدامة قنوات االتصال، والتغلب عىل املعيقات التي تعرتض رسيان املعلومات  

(مثل: املسافة، والضوضاء، وتناقص املوارد، ومستو التعقيد املقيم يف مادة البيانات التي  

 نروم معاجلتها). 

الوجودية، يف جزء حمدد من املحيط املعلومايت ازدادت فرصة    وكلام قلّت قيمة املامنعة

الوصول اىل البيانات املتوفرة يف ذلك اجلزء. وملا كان مستو النفاذية سمة مصاحبة حلضور  

املامنعة، أو غياهبا عن ظاهرة الرسيان يف بيئة ما، فيمكننا القول: إنَّ البيئة املعلوماتية هي بيئة  

ل مظاه اذة ال تشكّ  رها الوجودية عائقاً معنوياً قبالة رسيان املعلومات وانتقاهلا. نفّ
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تكمن الصعوبة بتناول املعلومات يف اخلطاب الفلسفي نتيجة لعدم وضوح حدود  

تستأثر   فلم  واالستخدامات.  املعاين  من  واسعة  مساحة  عىل  وحلضورها  املعرفية  دالالهتا 

 حتى بدايات القرن العرشين). باهتامم الفالسفة (منذ هناية القرن التاسع عرش، و 

العرشين)   القرن  من  األول  النصف  بداية  (يف  املعلوماتية  علوم  فجر  بزوغ  وعند 

ق   بدأت املعلومات تشدّ اهتامم الباحثني، ثم طفت عىل ساحة اهتامم الفالسفة نتيجة لتعمّ

ق حضورها يف    دالالهتا، وانفتاحها عىل مساحة واسعة من مشهد الوجود اإلنساين، وتعمّ

 خطابنا املعريف. 

 أنموذج اِّـنطق اِّـضبب وفرص معالجة اِّـسائل الظنية .  4

دقــة األنموذج   املعــارص، وجود فجوة كبرية بني  العلمي  البحــث  ــائج  نت أظهرت 

الريايض ورصامته، من جهة، وغياب الدقة عن بعض أوصاف املتغريات التي نتعامل معها 

عىل أرض الواقع اليومي، من جـهة أخر. وقد وجد الـباحث اإليراين الشـــهري لطفي زاده 

ايض يمكن أنْ يقلّص من مـساحة هذه الفجوة، أطلق بأنَّ هناك ثمة أنموذج جديد ملنطق ري

، كونه منطق يمتلك جمموعة من األدوات  Fuzzy Logicعليه اصـطالح املنطق املضـبّب  

التي تقدر عىل معاجلة تلك املنطقة الوـسيطة التي تفصـل بني رصامة الرياضـيات وتناـسقها،  
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قة ( املضــبّبة)، أو تســودها  من جهة، ودائرة املتغريات التي ال تتســم بمســتو كافٍ من الد

 . 240سمة التشويش حيث العامل الواقعي الذي نقيم فيه، ونتعامل معه

ورغم أنَّ الرياضيات قد نجحت بتحقيق نجاحات باهرة يف حل الكثري من املسائل  

التي نشـأت يف تربة الواقع الذي حاول اإلنسـان تغيريه يف ضـوء األنسـاق املعرفية املطروحة  

التعامل معه، بيد أنَّه هناك الكثري من العقبات املعرفية التي ال زالت تـشخص  لفهم الواقع و

أمام توظيف املنهج الريايض الصـارم يف بعض ميادين االقتصـاد، وعلوم االجتامع، وحتليل  

آلية اختاذ القرار الصائب يف دائرة تعاملنا اليومي، وحقول أخر ال تتوفر يف دائرة متغرياهتا  

ــوعي ــوح عىل عدم قدرة األنموذج  الدقة املوض ــائدة يف العامل الفيزيائي، مما يؤرش بوض ة الس

الريايض، وخوارزمياته، وصـــيغه بالغة الدقة يف االنطباق عىل جل مســـاحة املتغريات التي  

 نتناوهلا بالدراسة والتحليل. 

ويـعد املنطق املضـــبـّب، جرســـاً يتـجاوز الفجوة املقيـمة بني عتـبة اـلدـقة املصــــاحـبة  

ية، وغياب الدقة الـسائدة يف العامل الواقعي وحماوالت الكائن   للمنطق التقليدي بـسمته احلدّ

 

ة، . الرزو، حســـن مظفر،     240 ة اإلدارـي أداء املنظوـم اء ـب ب لالرتـق ـــب ــتخـدام املنطق املضـ ة العلوم    اسـ جمـل

 .91، الصفحات: 2001األول  االقتصادية واإلدارية، عدد خاص، ترشين
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البرشــي لتفســري املظاهر التي حتيط بنا يف كل مكان. باملقابل تكمن اخلصــائص الفريدة هلذا  

ه عىل التعـامـل مع املتغري اللغوي   درـت ه  Linguisticاملنطق يف ـق ات يطلق علـي ذي ـب ، واـل

، مما أسهم يف Computing With Words ـسبة بواسطة الكلامت  اـصطالح منهج احلو

ــف الكثري   ــية، ومنطقية مبتكرة، لوص ــاء نامذج رياض ــاريعها أمام إنش فتح األبواب عىل مص

 .241من املسائل الشائكة يف علومنا املعارصة

د   ائق والقواـع ا تكون احلـق دـم ة يف حـدود احلقول املجردة عـن ة اليقينـي تســـود املعرـف

قة تتطابق بصــورة كلية مع الواقع. باملقابل فإن املعرفة املســتمدة من احلقول  مســلامت مطل

اـملادـية ـقد تكون عرضــــة لاليقني نتيـجة ملـحدودـية األنموذج اـلذي يصـــفـها، أو ـعدم كـفاـية  

 األدوات املستخدمة لتجلية الكثري من خصائصها الكامنة. 

املعرفة اليقينية يصـــنفها ايل حمورين مها: وهنا يربز أمامنا تبويب أكثر دقة ملحتويات  

املعرفـة التـامـة حيـث يكون غيـاب احلقـائق اليقينيـة مكـافئـاً لوجود احلقـائق التي تبطلهـا،  

 واملعرفة الناقصة التي ال ترسي عليها الرشوط احلاكمة للمعرفة التامة.

 
الرزو، حســـن مظفر، اخلـطاب املعريف اإلســـالمي: مـعاجلة رقمـية، مركز دراســـات الوحدة العربـية، .    241

 .151، الصفحة:2014بريوت، 
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ــمني (أحدمها) معرفة حتتوي ع ــم اىل قس ىل ال ويمكن للمعرفة غري اليقينية أن تنقس

اس   ل للقـي اـب ة حمـدودة من    Quantifiable Uncertaintyيقني ـق ث يمكن لنســــب حـي

الاليقني أن تصـاحب حمتواها. و(الثاين) معرفة حتتوي عىل ال يقني مقارب ملحتواها، وبعدة 

 مستويات من مراتب الاليقني.   

  ـقد ينشــــأ الاليقني عن الـتأثريات اإلحصــــائـية، التي تنتج عن ـعدم تـكاـمل املحتو 

املعريف، أو نتيـجة ـعدم الوضـــوح والضــــبابـية التي تســـود يف مفرداـهتا املختلـفة. وعىل ـهذا  

األســاس يمكن الظفر بمقياس كمي جلانب الاليقني املصــاحب للمعرفة بتوظيف الطرائق  

اإلحصـائية التي حتاول إزالة الضـوضـاء الذي يرسـي يف كياهنا، أو باـستخدام نامذج رياضـية  

 .  Empiricalعية كمية توظف آليات وض

ة الاليقني التي تكتنف   ــأـل لـقد تزاـيد االهتامم، خالل القرون الثالـثة األخرية، بمســ

ــفة. وقد توجهت أنظار الباحثني اىل توظيف   ــية والعلوم الرصـ ــائل الرياضـ الكثري من املسـ

آليات نظرية االحتامل، والتحليل اإلحصـائي الحتواء الضـبابية، وغياب الوضـوح امللتـصق  

 باخلطاب العلمي الذي يشوبه التعقيد بمختلف جتلياته املعرفية.
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، لكي يعزز موقف نظريــة  Chaosوقــد برز اصـــطالح االختالط والتشـــويش  

االحتامالت، فأضــحى تفســري ســلوك النظام يف حالة التشــويش واالختالط يرتكز اىل مبدأ  

االختالط ظهرت  العشـــوائية والالانتظام. وبعد أن تعمقت البحوث بميدان التشـــويش و

حماوالت جديدة، لوـضع حد فاـصل بني هذه الظاهرة، وبني الـسلوك العـشوائي فذهبت اىل  

ــلوك   ــعة عوامل، أما السـ ــود يف نظام حتكمه بضـ عد التشـــويش مظهراً من املظاهر التي تسـ

العشـــوائي فيمكن أن يـعد مظهراً من مـظاهر ســــيادة ـعدد كبري من املتغريات املتـبايـنة لبيـئة  

 النظام. 

بالكلامت   املضبب دعوته للحوسبة  املنطق  أن أطلق   Computing Withبعد 

Words    اللغوي للمتغري  ودوراً    Variables Linguisticأضحى  راسخاً،  حضوراً 

تسود   التي  الكلامت  باستخدام  اللغوي  املتغري  ويتميز  املضبّبة.  البيئة  تطبيقات  يف  حاكامً 

خطابنا اليومي للتعبري عن اخلصائص التي نروم وصفها، وزجها يف عمليات احلوسبة التي  

التقري للتعبري  منهجياً  أسلوباً  اللغوي  املتغري  يوفر  بيئته. كذلك  تتسم  ترسي يف  لظاهرة  بي 

بتعقيد شديد حيول دون التعامل معها بأساليب التمثيل والوصف املعريف التقليدي، أو ال  

يمكن وصفها بوصف حمدد، فيتحول وصفها بواسطة هذا النمط اىل متغري يمكن التعامل  

 معه يف الوسط املنطقي والريايض، بعد أن حتدد معامل ودقة االستخدام للوصف اجلديد. 
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كبديل    Fuzzy Setوم املنطق املـضبّب، عندما تربز أمامنا املجموعة املـضبّبة  تبدأ خت

ـية ـــــــ الكالســـيكـية، والتي مل تـعد تفي بمتطلـبات الفهم الرـيايض   مالئم للمجموـعة اـحلدّ

واملنطقي اـجلدـيد يف أنســــاق فكرـنا العلمي املـعارص. فتعرف املجموـعة املضـــبّـبة ـبأـهنا تـلك 

، وال يمكن تعريف ـحدودـها  Crispال يمكن أن نـعدـها بيّـنة  املجموـعة من املتغريات التي  

 بصورة واضحة ودقيقة.

ــية   ــبب بمقولته اجلوهرية والتي تؤكد أنَّ صـــدق أي قضـ وهنا يصـــدع املنطق املضـ

عبارة عن مسـتو من مسـتويات متباينة لدرجة انطباقها مع الواقع. بمعنى آخر، كام يوجد  

لعكس، فهناك ثمة صـــدق، أو ال صـــدق جزئي  أمامنا قضـــية صـــادقة بصـــورة كلية، أو با 

ة، أو املنظور اـلذي ننظر من خالـله إليـها. وـقد   بمســـتو يتـحدد من خالل املـعاـجلة املعرفـي

والتي    ،  Membership Functionأطلق عىل هذه املـستويات اصـطالح دالة العضـوية  

 نسبة انتامء املتغري املنطقي اىل خصائص املجموعة. -من خالهلا -حتدد 

ورة ـعاـمة يمكنـنا القول: إنَّ املنطق املضـــبـّب ال يزـيد عن كوـنه مـعاـجلة معرفـية  بصـــ   

ية،   تســعى إىل ســد الفجوة املقيمة بني عتبة الدقة املصــاحبة للمنطق التقليدي بســمته احلدّ

ــري املظاهر التي   ــي لتفسـ ــائدة يف العامل الواقعي وحماوالت الكائن البرشـ وغياب الدقة السـ

باملـقابل تكمن اخلصـــائص الفريدة هلذا املنطق يف قدرته عىل التعامل    حتيط بـنا يف كل مـكان.
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، والذي بات يطلق عليه اصطالح منهج احلوسبة بواسطة  Linguisticمع املتغري اللغوي  

، مما أســـهم يف فتح األبواب عىل مصـــاريعها   Computing With Words  الكلامت  

الكثري من املسـائل الشـائكة يف علومنا    أمام إنشـاء نامذج رياضـية، ومنطقية مبتكرة، لوصـف

 .242املعارصة

 تمرن الشبكات العصبونية االصطناعية على معالجة موارد الفكر اإلسالمي: .  5

أثارت البنية الفريدة للشـبكات العصـبونية، وقدرهتا الفائقة والسـحرية عىل معاجلة  

املتميزة يف تقطري املعرفة من زحام املثريات  املدخالت القادمة من العامل اخلارجي، ومهاراهتا  

ة،   اتـي ادين املعلوـم الـكائن البرشـــي من ـكل ـجاـنب اهتامم الكثري من الـعاملني بمـي املحيـطة ـب

ــاق اإلدراك  ا ألنســ ز فهمـن ا بام يعزّ ات اإلدراك، مع الســـعي اىل توظيفـه ة عملـي وحوســــب

 العميقة، وحماكاة خطاطة العقل البرشي.

 
توظیف آلیات المنطق المضبب في سبر داللة  الرزو، حسن مظفر،  .      242 .2

النبوي الحدیث  رجال  نقاد  الثانیة  أقوال  السنة  المعرفة،  إسالمیة  مجلة   ،
 . 130-103م، الصفحات:    2007ھـ/  1428، ربیع 48عشرة، العدد 
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ــ  اء أنموذج حموســــب ـحياول ـحماـكاة آلـية عملـها، لغرض  ـفأوـحت ـلدهيم فكرة إنشــ

ات   اســـتثامر قـدراهتـا الفريـدة يف معـاجلـة معطيـات الواقع، وبنســـق مبتكر يتجـاوز التقنـي

 التقليدية، ويسهم بحل الكثري من املسائل املطروحة عىل ساحة التطبيقات امليدانية.

ــبونية   ــبة العصـ من خالل    بمعاجلة املعلومات  Neurocomputingهتتم احلوسـ

عرب الشــبكة العصــبونية االصــطناعية بدالً   Learning Processتوظيف عملية التعلّم  

من اسـتخدام هنج الربجمة التقليدي. وترتكز آلية عمل الشـبكة العصـبونية االصـطناعية إىل  

ــتجابة املتكيفة   ــية تعمد إىل االس مع املدخالت.    Adaptively Respondمعامرية رياض

ات وفقاً لقواعد التعلّم التي متليها طبيعة النظام، حيث تـستكمل الـشبكة  ومتارس هذه اآللي

عملية التعلّم التي حتتاج إليها بعد أن متارس ســلســلة مســتمرة من عمليات التدريب، لكي  

 تصبح مؤهلة ملامرسة املهام التي ينهض هبا التطبيق وتنفيذ مهامته عىل حاالت مماثلة.

ستثامر القدرات الفريدة التي يمتلكها أنموذج الشبكة  تتوفر أمامنا أكثر من فرصة ال 

مسارات   ه  توجّ متعددة  فوائد  واستنباط  اإلسالمي  اخلطاب  مادة  مع  للتعامل  العصبونية 

 فكرنا نحو فهم أفضل ملادة نصوصه.   
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لتطبيقات   الكبرية  التحديات  من  النصوص   ملحتو اآليل  التحليل  عملية  تعد 

قت ذاته منهالً خصباً الستخالص العصارة املعرفية من أكداس  املحوسبة، كام أهنا متثل بالو

 النصوص املتكاثرة التي ينتجها اإلنسان املعارص. 

الذكاء   ميدان  يف  العاملون  طريقها  عن  سعى  التي  املحاوالت  من  سلسلة  وهناك 

املحوسب لرتسيخ مستو مقبول من حتليل حمتو النصوص متهيداً إلنشاء نامذج حموسبة  

زت  قادرة عىل   معاجلة خطاب اللغة الطبيعية بأسلوب يقارب آليات الذهن البرشي. وقد ركّ

هذه الدراسات اهتامماهتا بإنشاء متثيل داليل لعبارة اللغة الطبيعية وفق نسق يصف العالقات  

 الرابطة بني الكلامت املحورية التي تتألف منها مادة النص. 

من املعاجلة اهلجينة التي تتعامل مع    ولتجاوز هذه العقبة ينبغي أن يعتمد نمط جديد

خمتلفة   لغوية  بنيات  لتكوين  بعضها  مع  ترتاكب  التي  الرموز  من  تعاقب  بوصفه  النص 

(حروف/أسامء/أفعال/..) وتتجمع هذه البنيات ضمن بنية أكثر شموالً يف سياق مجلة.  

وحتتوي كل  باملقابل يبارش يف إنشاء شبكة عصبونية تتألف معامريتها من جمموعة طبقات،  

طبقة من هذه الطبقات عىل جمموعة من العصبونات.  ثم نبدأ بإيداع املقاطع التي تتكرر  

ألكثر من مرة يف العصبونات التي تقع يف الطبقات العليا من الشبكة. وتقوم هذه الشبكة  

العصبونية بتمييز املعاجم متعددة املستويات، التي ابتنيت عىل مستو احلضور التكراري  
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الرصفية،  للبن والبنيات  واالصطالحات،  والكلامت،  (احلروف،  املختلفة  اللغوية  يات 

 . 243واجلذور) 

التوجه نحو استبعاد   التحليل أكثر فاعلية سيكون لزاماً علينا  ولكي تكون عملية 

النص،   نسيج  يف  داللة  هلا  حيرض  وال  معنى،  متتلك  ال  التي  والتوابع  والضامئر،  احلروف، 

يف أثناء عمليات استبعاد البادئات، واللواحق، والنهايات الرصفية.    ولبلوغ جذور الكلامت 

بدعة،   الكلامت:  املثال،  سبيل  فعىل  االبتدائية.  املعاجلة  مرحلة  املرحلة:  هذه  عىل  ويطلق 

اجلذر   وفق  متييزها  بدعاً سيتم  بديع،  هلذا    "بدع"مبتدع،  أبنية رصفية  الكلامت  بقية  وتعد 

 اجلذر. 

لية معاجلة ابتدائية فاعلة ممارسة سلسلة من عمليات صقل  ويتطلب احلصول عىل آ

وذلك لضامن   العربية،  اللغة  مع  توافقها   ومستو العصبونية  الشبكة  نظام  أداء  ومراجعة 

ويمكن   الكلامت.  وتوابع  وامللحقات  اللواصق  استبعاد  عىل  العصبوين  األنموذج  قدرة 

 

الرزو، حســـن مظفر، اخلـطاب املعريف اإلســـالمي: مـعاجلة رقمـية، مركز دراســـات الوحدة العربـية، .    243

 .205، الصفحة: 2014بريوت، 
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اد أكثر فاعلية للبنيات اللغوية التي ال تستأثر  استثامر البنية العصبونية ذاهتا يف بناء أداة استبع

 باهتامم عملية التحليل التي نامرسها عىل النصوص املنتخبة. 

رشح   الباري  فتح  مثل:  ضخمة  ملصنفات  تعود  نصوص  حتليل  نامرس  عندما  أما 

صحيح البخاري البن حجر العسقالين، أو كتاب املبسوط للرسخيس، أو التفسري الكبري  

الرازي، حيث يشخص أمامنا نصوص تتجاوز بضع عرشات من املجلدات،  لإلمام الفخر 

وحيث حترض نصوص تعالج مسائل متنوعة متتد عىل عموم فضاء املعرفة اإلسالمية، سيتغري  

الكلامت   خانة  يف  لتستقر  النصوص  هبذه  حضوراً  األكثر  املقاطع  فتتحول  املعاجلة  نمط 

 املفتاحية والبنى الرصفية. 

هيكلة  لنا  الكلامت    وتوفر  مقاطع  مع  التعامل  خالل  (من  العصبونية  الشبكة 

يف   واحدة،  دفعة  الرصفية،  والبنيات  املفتاحية  الكلامت  القتناص  ثمينة  فرصة  املختلفة) 

الوقت ذاته وبنمط مؤمتت. وينبغي أن نلفت االنتباه إىل أنَّ املعاجلة االبتدائية تعد املوطن  

املعاجلات   اللغة يف  املراحل الالحقة فيغيب دور  الوحيد حلضور دور  بقية  أما  العصبونية، 

بني   متيز  ال  التي  الربجمية  والشيفرات  بالرموز  ملتصقة  املعاجلات  وتبقى  متاماً،  اللغة  هوية 

 أبجدية اللغة العربية، وبقية اللغات احليّة. 
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صل عليه من النص املعالج) بوصفه حمدداً   د توظيف مستو العتبة (الذي حُ وبمجرّ

املهمة،   الكلامت  جذور  فصل  عىل  قادرين  سنكون  العصبونية،  الشبكة  منظومة  ألداء 

واألسامء املهمة عن بقية مادة النص، لنكون قادرين عىل ممارسة املزيد من عمليات التحليل  

تلك   عىل  مورست  التي  االستبعاد  عملية  ورغم  حضورها.   ومستو ملادهتا،  والتفسري 

يعني استبعادها كلياً عن املشهد الذي متارسه الشبكة، والتي حتتفظ    األجزاء فإنَّ هذا األمر ال 

 باملعلومات عن مجيع كلامت النص. 

وإذا افرتضنا أننا نرغب باستبعاد مجيع البنيات اللغوية التي ال متتلك معنى، ومعاجلة  

سوف   املستحدث  العصبوين  لألنموذج  العصبونية  العقد  فإنَّ  فحسب،  املهمة  املعلومات 

اىل احلضور  حتتف باإلضافة  الكلامت،  املقيمة بني  الرتابطات  مع  املهمة،  الكلامت  ظ بجميع 

 التكراري للكلامت داخل حدود النص. 

باملقابل يمكن للنظام أنْ حيدد أهم املفاهيم السائدة بالنص من خالل إنشاء الشبكة  

رة من املواضيع املتداخل ة، واملرتبة بحسب  الداللية للمحتو، وحتويله إىل شكل قائمة مشجّ

العالقات   تصف  التي  االرتباطات  تقطيع  خالل  من  ذلك  إىل  ويصار  التنازلية.  األمهية 

الضعيفة واستبدال عالقات حمددة (غري مبارشة) بالعالقات املبارشة واحلميمة. وتسهم هذه  
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العملية بإبراز هيكلة املقاطع املوضوعية واملفاهيمية داخل حدود النص الذي نعكف عىل  

 ليل مادته. حت

رضورية   باتت  والتي   للمحتو خالصة  إعداد  نحو  فتتجه  األخرية  اخلطوة  أما 

الشبكة   ألنموذج  الداللية  الشبكة  نستثمر  أن  يمكن  احلالة  هذه  ويف  الرسيعة.  للمراجعة 

املفاهيم   عدد  تزايد  فكلام  النص،  يف  الواردة  والعبارات  اجلمل  أوزان  لتحديد  العصبونية 

ق ارتباط املفهوم األكثر تكراراً، مع حضور ارتباط معنوي  الداللية يف مجلة   من اجلمل تعمّ

مع غريه من املفاهيم األساسية، كلام أصبحت اجلملة متتلك وزناً فاعالً يف احلضور الداليل  

 داخل النص. 

بعدئذ تبدأ الشبكة العصبونية بتجميع اجلمل والعبارات ذات األوزان التي تتجاوز  

الذي   العتبة   أيدينا  مستو بني  ستتوفر  األساس  هذا  وعىل  التلخيص.  عملية  يف  سنتبناه 

فرصة لتوليد أكثر من مستخلص وفق مستو العتبة الذي سنختاره مفتاحاً لوصف مادة  

  .خالصة املحتو 
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 التنقيب َّـ البيانات والنصوص ومواقع الويب .    6

املت  للنمو  حتمية  نتيجة  بوصفها  البيانات  يف  التنقيب  تقنية  حجم  برزت  يف  زايد 

تقنيات   أفرزت  أنْ  بعد  العوملية  الرقمية  البيئة  يف  ترسي  باتت  التي  واملعلومات  البيانات 

املعلومات واالتصاالت حزمة عريضة من األدوات والتقنيات، بدءاً باحلاسوب الشخيص  

اء  واجياهلا املتعددة، وانتهاء بمراقب املراقبة الفلكية التي تستقيص البيانات من أعامق الفض

الرقمية،   املستودعات  إىل  املوارد  هذه  من  هائل  بتدفق  مجيعاً  أسهمت  والتي  السحيقة، 

مما  رحبت  بام  الرقمية  البيئة  فضاقت  والشخصية،  واحلكومية،  الوطنية،  البيانات  وقواعد 

رقمي متنوع، ومتسع املد 244احتوته وسائط اخلزن من حمتو. 

التنق اصطالح  معاين  عن  التنقري  عملية  يف  تظهر  تداخل  وجود  البيانات،  يف  يب 

طبيعة   يف  تقارب  وجود  إىل ذلك  يضاف  والداللية.  اللغوية  بنيته  عنارص  عن  نشأ  داللته، 

املنطق املحوسب، والتي متت بصالت   بيئته وبيئات أخر يسودها  التي تسود  املعاجلات 

ا أو  البيانات،  هياكل  يف  السائدة  والنزعات  األنامط  حتليل  لعمليات:  ستخالص  مبارشة 

 
املؤمتر لومايت لدراســة خطاب مســترشــق معارص،  اســتخدام تقنية التنقري املع . الرزو، حســـن مظفر،   244

 ، جامعة املوصل، املوصل.2006آذار  9-8السنوي الثالث لكلية اآلداب، 
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البيانات   كري  أو  البيانات،  يف  احلفريات  ممارسة  أو  فيها،  املستوطنة  املعرفية  العنارص 

 . 245وغربلتها 

البيانات   يف  التنقيب  اصطالحات:  يف  Data Miningفربزت  والتنقيب   ،

املعرفة  Text Miningالنصوص   عن  والكشف   ،Knowledge Discovery  ،

 Web، والتنقيب يف مواقع الويب  Knowledge Extractionواستخالص املعرفة  

Mining . 

املحوسبة   للعمليات  مشرتكة  مساحات  لوجود  كنتيجة حتمية  التداخل  ينشأ  وقد 

التي جتر يف هذا احلقل أو ذاك. ومثاله التنقيب يف البيانات الذي يعنى بالبيانات املودعة يف  

يعنى التنقيب يف النصوص بامدة النصوص املوجودة يف خمتلف أشكال  قواعد البيانات، بينام  

بيانات  كانت  سواء  املواقع،  هذه  عىل  الويب  مواقع   حمتو يف  التنقيب  ويقترص  الوثائق، 

 أنطولوجية أو وثائق النص التشعبي. 

 

مظفر.      245 حسن  املحوسبالرزو،  النهج  بواسطة  مسلم  االمام  مرويات  يف  التنقيب  الدويل ،  املؤمتر   ،

 . 2013كواالملبور، ماليزيا، ،  EMAN 2013للتطبيقات اإلسالمية يف علوم احلاسوب وتقنياته، 
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أما الفرق الذي يفصل عملية التنقيب عن عملية االستخالص، فقد ذهب بعضهم  

ساس اعتبار عملية التنقيب يف املعلومات مرحلة من مراحل متعددة تروم  اىل تفسريه عىل أ

 .  246استخالص املورد املعريف من البيانات

فئات،   بروز  حتتم  البيانات،  بدائرة  تلتحق  التي  املعطيات  من  الواسع  الطيف  إنَّ 

ناف  وأصناف متعددة منها عىل ساحة املتغري املعلومايت املحوسب. وتنشأ هذه الفئات واألص

بوصفها نتيجة حتمية للمنظور الذي متارسه املعاجلات املختلفة عىل مادة البيانات، فتظهر  

  عىل أساس اهليكلة البنائية ملادة املعلومات، وأخر وأخر ،فئة عىل أساس هوية املحتو

 بحسب حقل استخداماهتا. 

 
، املؤمتر  حتليل النهج احلديثي يف كتاب الرسالة باستخدام تقنية التنقيب املعلومايت الرزو، حسن مظفر،  .      246

، كلية احلاسوب بجامعة األنبار بالتنسيق CCIT2012العلمي الثاين للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات،  

 .  5/4/2012-4افظة األنبار، فرع العراق، الرمادي، حم IEEEمع منظمة 
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تنهض  وسنحاول التوقف عند هذه األصناف والفئات وبام يتناسب مع الدور الذي  

وآليات   والنصوص،  املعلومات  يف  للتنقيب  املحوسبة  البيئة  حدود  داخل  األخرية  به 

 . 247استخالص املعرفة

 النظم الخبة وفرص تفعيلها َّـ دائرة التطبيقات اإلسالمية .    7

املعرفة   التي    Knowledge Baseبرز إىل ساحة علوم احلاسوب مفهوم قاعدة 

الصامء،   البيانات  من  بدالً  القابلة لالستثامر  واملفاهيم  املعارف  حتوي بني جنباهتا مجلة من 

احلاكمة،   ـ  املنطقية  القواعد  من  جمموعة  لفرع  تدعمها  مهامً  مورداً  ل  تشكّ أضحت  والتي 

 . Knowledge Engineeringهنديس جديد أطلق عليه هندسة املعرفة 

 
توظیف خوارزمیة األسبقیة في التنقیب عن أعالم الرزو، حسن مظفر،  .      247 .3

، المجلة الدولیة للتطبیقات اإلسالمیة في  الحدیث النبوي في طرق الحدیث
والتقنیة   الحاسب  المجلد  IJAZATعلم  العدد  2،  مارس  1،   ،2014  ،

توظیف خوارزمیة األسبقیة في    الرزو، حسن مظفر،/    39-26الصفحات:  
النبوي الحدیث  بطرق  المحدثین  أعالم  عن  الدولي  التنقیب  المؤتمر   ،
وتقنیاتھ،   الحاسوب  علوم  في  اإلسالمیة  ،  EMAN 2013للتطبیقات 

 . 2013كوااللمبور، مالیزیا، 
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قو حمل  املعارف  قاعدة  املعلومات  فحلت  عنارص  بوصفها  اعد  يستوعب  وعاءً 

املعرفة، مع جمموعة من القواعد املنطقية التي تساهم يف عملية صنع القرارات. وحل النظام  

حقيقة    Expert Systemاخلبري   خالله  من  أرسيت  املعرفة  هلندسة  بكراً  وليداً  بصفته 

اهلنديس الذي عكف عىل صياغة    االعتقاد بأنَّ املعرفة باتت موضوعاً يمكن أنْ يدين للمنطق

أنموذج اإلدراك بمعيار ريايض ومنطقي دقيق، لسرب الشبكة الداللية، وخمططات املفاهيم،  

 .248وتقنيات حل املشاكل، وآلية االستدالل املنطقي، وغريها من املسائل 

املعرفة   اىل  ترتكز  التي  النظم  بقدراهتا    Knowledge Based Systemتتميز 

تو عىل  بواسطة  الفريدة  أنشطتها  دفة  تدير  والتي  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات  ظيف 

االستخدام املكثف ملوارد املعرفة يف حل اإلشكاليات التي يفرزها الواقع، ودعم قدرة املرء  

 عىل صناعة قرارات رشيدة، وتعميق حصيلته املعرفية، ومهاراته، وخرباته. 

 كبتني أساسيتني: ويتألف لباب هذا النمط من النظم املعرفية من مر

 

فر، اخلـطاب املعريف اإلســـالمي: مـعاـجلة رقمـية، مركز دراســــات الوـحدة العربـية، الرزو، حســـن مظ.  248

 .353، الصفحة: 2014بريوت، 
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من   وشبكة  احلقائق،  من  جمموعة  من  مادهتا  تتألف  معرفية  قاعدة  األوىل:  املركبة 

 القواعد، واالطارات، واإلجراءات. 

املركبة الثانية: آلة استدالل تنهض بمهمة توظف عنارص املحتو املعريف للمركبة  

احلص وتوجيه  الواقع،  يطرحها  التي  املسائل  مع  التعامل  يف  للحقائق،  األوىل  املعرفية  يلة 

 وتنفيذ القواعد املنطقية، وقولبة مادة اإلطارات، باجتاه صناعة قرار رشيد.  

ويعد النظام اخلبري مثاالً حيّاً عىل هذا النمط من النظم املعرفية التي نشأت يف البيئة  

 املحوسبة ـ الذكية التي شاع استخدامها يف جماالت تطبيقية متعددة.

العاملون يف ميدان إنشاء النظم اخلبري عىل توفري العنارص التالية يف بيئته  حرص  وقد  

 : 249لضامن حسن أدائه 

حتتوي عىل جمموع متنوعة من احلقائق واملبادئ    Knowledge Baseقاعدة معرفة   •

ل لباب احلقل املعريف الذي هيتم به النظام اخلبري، ترتابط معها جمموعة من   التي تشكّ

 
، جملة حوســـبة الســـنة النبوية: املنهج املقرتح والعقبات املحتملة، اجلامعة . الرزو، حســـن مظفر،  249

 .170، الصفحات 2005احتاد جامعات العامل اإلسالمي، العدد الرابع، 
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القواعد املنطقية التي تتألف هيكلتها من افرتاض حالة أو وصف حمدد، مشفوعاً بإجراء  

 ر حمدد.  يناظره، مع إمكانية وجود استثناءات توجه القرار نحو مسا 

استدالل   • نتيجة    Inference Engineآلة  بإحكام  أعدت  معرفية  خطاطة  تضم 

عملية   توجيه  يف  البرشي  اخلبري  يعتمده  الذي  للنهج  الدقيق  والتحليل  املراجعة 

املنطقية،   القواعد  تنفيذ  أولوية  حتديد  عن  مسؤولة  اآللة  هذه  وتكون  االستدالل. 

 رارات النظام اخلبري. وتفسريها عرب خمرجات تستثمر يف صناعة ق

املعرفة   • الكتساب  الثانوية    Knowledge Acquisition Subsystemالنظم 

وهي عبارة عن نظم ثانوية ملحقة بآلة االستدالل املعريف، تدعم اخلرباء يف عملية مجع  

املفردات املعرفية، وتنسيقها، لغرض بناء قواعد املعرفة املختلفة التي تتطلبها املسائل  

   املطروحة.

 . User Interfaceوسط بيني لتواصل املستخدم مع النظام اخلبري   •

الثانوية   • التفسري  ثانوية    Explanation Subsystemنظم  نظم  عن  عبارة  وهي 

عملية   وترتاوح  النظام.  يامرسها  التي  والفعاليات  األنشطة  وبيان  تفسري  يف  تسهم 

الوسيطة  احللول  إىل  الوصول  كيفية  تربير  توفري  بني  إىل    التفسري  للمسألة،  النهائية  أو 

 مرحلة تربير احلاجة إىل بيانات إضافية لضامن احلل األمثل للمسألة. 

من   عليها  ل  صِ حُ التي  املعرفية  العنارص  مفردات  فيه  تعالج  الذي  النمط  وخيتلف 

فاحلقائق   واالستخالص.  املراجعة  عمليات  عىل    Factsخالل  البيانات  قاعدة  يف  تدرج 
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ال أو  املطابقة  اىل  أساس  تفتقر  وال  بالبساطة  تتسم  وبصيغ  عددية  قيم  بشكل  أو  تناقض، 

 معاجلات إضافية. 

 فعىل سبيل املثال نورد شواهدَ عىل نامذج متعددة من احلقائق: 

 أبو هريرة = صحايب. 

 احلسن البرصي = تابعي. 

 صحايب.  ≠ احلسن البرصي 

 احلديث املنقطع = حديث ضعيف. 

 ابن هليعة = راوي حديث. 

 احلجاج بن أرطأة = ضعيف. 

 هجرية.  204وفاة االمام الشافعي = 
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أما عىل صعيد استنباط موارد املعرفة التي تتألف منها القواعد التي يوظفها اخلرباء  

يف التعامل مع املسائل التي يطرحها فتتطلب جهداً إضافياً، وتستلزم آليات ختتلف اىل حد  

 ل. كبري عن احلقائق التي اوردناها قبل قلي

بصورة عامة توظف مخسة أنامط داللية ضمن اهليكلة املنطقية للقواعد التي تستخدم  

 : 250يف النظام اخلبري

 النمط األول: إنشاء العالقة بني متغريين.   ....... 

 إذا غاب الصحايب عن سند احلديث..         إذن احلديث مرسل. 

 النمط الثاين: إصدار توصية أو نصح. 

 احلديث ضعيفاً ...       إذن ال يمكن االحتجاج به إذا كان 

 

 
ــن مظفر،   250 ــنة النبوية، . الرزو، حسـ ــب للسـ ــجل العلمي للمؤمتر الوطني   األنموذج املحوسـ السـ

،  2004الســــابع عرشـــ للـحاســــب اآليل، مركز النرشـــ العلمي، ـجامـعة املـلك عـبد العزيز، ـجدة،  

 .610الصفحات 
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 النمط الثالث: التوجيه باعتامد هنج حمدد. 

 إذا كان احلديث ضعيفاً ...       إذن ال يعتمد يف مسائل العقيدة 

ضعفه   قد  الراوي  كان  إذا  األمور.  إدارة  حسن  إىل  توجه  قواعد  الرابع:  النمط 

اً.....   تم التأكد  صيارفة الرجال.. ومل تتبني سبب اجلرح   ...  إذن تأكد إنْ كان اجلرح مفرسّ

 .  من أنَّ اجلرح مفرسّ

   Heuristicsالنمط اخلامس: قواعد استداللية 

 إذا كان احلديث ضعيفاً بذاته.. وكان للحديث شواهد ومتابعات.   

 احلديث ضعيف بذاته.. حسن لغريه. 

عملية التمثيل املعريف. وتتألف    تعد القواعد املنطقية من أكثر األنامط استخداماً يف

ونردفها    "IFإذا    "هيكلة القاعدة من بنية لغوية / منطقية تربط بني افرتاض حالة بعبارة  

 . "THENإذن "بإجراء تتضمنه عبارة 
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العنرص الرشطي للقضية املنطقية  "ويطلق عىل اجلزء األول من القاعدة اصطالح  

Antecedent"    أو الرشط / االفرتاض األسايسPremise  بينام يطلق عىل اجلزء الثاين .

 أو االستنتاج / االجراء.   "Consequenceالنتيجة املنطقية "اصطالح 

 "حتقق عنرص رشطي لقضية منطقية" إذا      

   "ناك إجراء بوصفه نتيجة منطقية لذلكه"  إذن   

ترتبط   منطقية،  نتيجة  أكثر من  عىل  األحيان،  يف بعض  ذاهتا،  القاعدة  حتتوي  وقد 

 الفاصلة، أو جامع فيام بينهام. ORاالقرتانية، أو عبارة  ANDبعبارة 

كينونة   من  قسمني:  من  املنطقية  للقضية  الرشطي  العنرص  يتألف   أخر جهة  من 

والقيمة املناظرة حلضورها يف القضية الرشطية. ويصار اىل    Linguistic Objectلغوية  

 . Operatorربط الكينونة اللغوية مع قيمتها بواسطة معامل ريايض 

 تطبيقات أنطولوجيا الويب والشبكات الداللية َّـ موارد الشريعة .  8

ز استخدام االنطولوجيا املحوسبة بعد أن حتولت مادهتا إىل نسق ريايض /   لقد تعزّ

املفاهيم األساسية   تعالج  ـ حموسبة حيث  بيئة رقمية  إىل   يغذ أنْ  يمكن  منطقي  لغوي / 
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ضمن امليدان املعريف الذي ينتمي إليه، ويدعمها نسيج العالقات التي تربط هذه املفاهيم مع  

 ذا اخلليط من اهليكلة املعرفية نسقاً معرفياً متكامالً. بعضها فتتشكل عن ه

اإلسالمي   اخلطاب  تشكيل  إلعادة  املعلومات  أنطولوجيا  توظيف  يف  نأمل  ملاذا 

تفرضها   حاجة  أهنا  أم  السعي،  هلذا  رشعية  حاجة  ثمة  وهل  الويب،  مواقع  عىل  املطروح 

لتطو مواكبتها  إىل  بحاجة  أنفسنا  نجد  معارصة،  برجمية  اخلطاب  تطبيقات  حضور  ير 

بالعلوم   املشتغلني  من  واسع  طيف  يطرحه  قد  سؤال  العنكبوتية،  الشبكة  عىل  اإلسالمي 

 الرشعية داخل حدود البيئة املعلوماتية وخارجها، كام قد جيول ببال املستخدم املسلم. 

بداية يمكننا القول: إنَّ هناك تغرياً ملموساً يف طرح اخلطاب اإلسالمي يف عرصنا  

سواء عىل مستو قنوات طرح اخلطاب وفقه اخلطاب املطروح. لقد تلقينا مادة  الراهن،  

صيغ   عرب  مادهتا  وأحكمت  العلم  طالب  حلقة  إىل  شيخ  من  شفاهاً  اإلسالمية  الرشيعة 

الرشعية   العلوم  مصنفات  رواية  وسند  النبوي،  احلديث  رواية  دائرة  يف  ومراتبها  الرواية، 

بتثبي الناسخ  الطباعة وحتقيق  األخر، والتي يفتخر  تها عىل نسخته املخطوطة. وأسهمت 

النصوص يف توفري كم كبري من النصوص الرشعية يف ظل حتقيق ومراجعة دقيقة، يضاف  

هوامش   يف  تعقيبات  إدراج  مع  الفقهية  دروسهم  يف  مراجعتها  عىل  األئمة  حرص  إليها 

 النصوص لتوضيح عبارة مشكلة، أو إدراج فوائد نشأت عن دقة فهم. 
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تعودنا عىل مطالعة النص الرشعي بحضور شيخ يوجه مسارات فهمنا للنص    لقد

الرشعية   النصوص  توفرت  أن  وبعد  اآلن،  أما  الرشعية،  للامدة  املفاهيمي  األنموذج  وفق 

بامدهتا الرقمية، وطرحت بسخاء عىل مواقع الويب املختلفة، وغاب عن ساحة لساننا منطق  

املا  نجمع  بدأنا  فقد  وبالغتها  ونستعري  اللغة  السمني،  مع  الغث  فندرج  ليل،  كحاطب  دة 

عبارة من فقيه مالكي، لنصلها مع عبارة من فقيه شافعي، مؤلفني لعبارات ومفاهيم تبدو  

الرشعي   النسق  وفق  املعرفية  بالتناقضات  مليئة  ا  أهنَّ بيد  سليمة،  الراهن  منطقنا  وفق 

 االسالمي.  

روح عىل االنرتنيت، والذي بات  إذن نحن بحاجة ماسة إىل مراجعة املحتو املط 

قادراً عىل وصول إىل بيت كل مسلم، ويمتلك رشعية حضوره عىل صفحات ويب جمهولة  

املرجعية، يف وقت مل يعد الكثري من املسلمني قادرين عىل حتديد مستو التزام مضامينه مع 

 ثوابت الرشيعة، وهنج أئمة العلم الرشعي ورجاالته. 
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م بكونه   وال يمكن حتقيق ذلك دون  :251وجود لنسق معريف، متفق عىل مضامينه، عىل أن يتسّ

اإلطناب   • من  وخال  احلق،  اإلسالمي  اخلطاب  ثوابت  مع  ومتوافقاً  متامسكاً 

 واإلسهاب الذي يفقده سمة الوضوح، ويغيّب عنه معايري الدقة والوضوح. 

ملفاهيم  يتمتع هبيكلة معرفية مرنة، قادرة عىل االنفتاح والتوسع يف املضامني وا •

 يف ضوء احلاجات التي يفرضها الواقع بني احلني واآلخر. 

وسيسهم حضور هذا النسق املعريف يف توفري فرصة لتوظيف أدوات احلوسبة الذكية  

مع   مطابقتها  من  للتحقق  مضامينها  وحوسبة  بلوغها،  نروم  التي  املادة  عن  التنقري  يف 

املراقب عىل اخل املطروح يف مواقع  األنطولوجيا الرشعية، وستامرس دور  ـ  طاب الرشعي 

املطروحة، وإعادة   املادة  لتحرير  أيدينا فرصة سانحة  الويب. يضاف إىل ذلك ستتوفر بني 

خطاب   إلنتاج   أخر مع نصوص  وتوليفها  مقاربة،  مع نصوص  ومقارنتها  استخدامها، 

 رشعي حمدد. 

ة النصوص  ونأمل أنْ جتد دعوتنا صد كافياً لد الباحثني يف ميدان حوسبة ماد

 
بـية، الرزو، حســـن مظفر، اخلـطاب املعريف اإلســـالمي: مـعاجلة رقمـية، مركز دراســـات الوحدة العر.    251

 .410، الصفحة:2014بريوت، 
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نحن   التي  التطبيقات  من  خصبة  جمموعة  ويدشنوا  جديدة،  آفاق  بفتح  فيرشعوا  الرشعية 

تنترش كالسيل اجلارف يف   التي بدأت  إليها حلامية حياض نصوص الرشيعة،  بأشد احلاجة 

بحفظ   نجح  الذي  الصارم  املحدثني  منطق  حيكمها  أنْ  دون  العنكبوتية،  الويب  مواقع 

اهللا عليه وسلم، وال منطق املتكلمني، وبالغة املفرسين الذين منعوا  مرويات رسول اهللا صىل  

 حضور تأويالت املبتدعة واجلاهلني. 

 وعندما ستتولد لدينا الرغبة بإنشاء هيكلة أنطولوجية ملوضوع حمدد، ونأمل يف: 

صياغة فهم مشرتك عن هيكلة املعلومات التي يتداوهلا املستخدمون، أو تلك التي   •

 جلات املعرفية، أو صناعة الربجميات. توظف يف املعا 

 تعزيز القدرات عىل إعادة استخدام نطاق املعرفة وفق نسق مفاهيمي أكثر شموالً.  •

صعيد   • عىل  تُداول  التي  املعرفة  مفردات  عن  املعرفة  نطاق  مفردات  فصل 

 االستخدام اليومي. 

وفق • مكوناهتا  وهيكلة  املعرفة  نطاق  عنارص  لتحليل  املناسب  املناخ  نسق    توفري 

 معريف يسهل تداوله يف بيئة املعلومات الرقمية. 
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 الخالصــة: .  9 

يف   الذكية  احلوسبة  وأدوات  تقنيات  لتوظيف  املتوفرة  املجاالت  مراجعة  من  تبني 

بامدة   فهمنا  لتعميق  أكثر من فرصة سانحة  مادة اخلطاب اإلسالمي، وجود  قراءة وحتليل 

الدالالت، وإعادة   النصوص وسرب  آفاق جديدة ملعاجلة  اء، وفتح  الغرّ رشيعتنا اإلسالمية 

 قولبة املفاهيم.  

أنَّه التي    بيد  حاجاتنا  حتكمها  طريق  خارطة  نحو  تفكرينا  مسار  يتوجه  أنْ  ينبغي 

تتطلب إنشاء أنطولوجيا حموسبة بذاهتا. فإذا كان بني أيدينا جمموعة من مواقع الويب التي  

تعالج مسائلَ رشعية أو تطرح خدمات متنوعة للمستخدمني يف ميدان رشعي حمدد، فإذا  

املواقع الرشعية تتداول أمام    كانت هذه  وترتكز إىل األنطولوجيا األساسية ذاهتا، ستتوفر 

سهلة   فرصة  ذكية)  بقدرات  يتمتع  حموسب  تطبيق  وهو   ) املحوسب  الذكي  العميل 

يمكن   معرفية  هيكلة  ضمن  املواقع  هذه  من  وجتميعها  املعرفية  املفردات  الستخالص 

ملستخدم باملادة التي  توظيفها بوصفها مدخالت ملعاجلة معرفية يف تطبيق حموسب، أو تزويد ا

 يريدها دون أنْ ينشطر مسار البحث نحو مسائل ال تقع يف دائرة اهتامم املستخدم. 

وكلام كانت املعاجلات التي سنعكف عليها أكثر شموالً، وقادرة عىل أنْ تستوعب  
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ا ستمهد إىل توفري أكثر من فرصة إلعادة استخدامها يف حقول   تفاصيل النطاق املعريف فإهنَّ

يقية متعددة للمسائل الرشعية (عىل سبيل املثال) مهام كانت هوية املدرسة الفقهية التي  تطب

 نتعامل معها ألنَّ الثوابت الفقهية مشرتكة. 

ويف الوقت ذاته يمكن أنْ ننشئ نامذج ذكية نعالج فيها مسائل تتعلق بعلوم احلديث  

يتوافق رشطه مع رشوط أحد    دراية أو رواية، ونعمد إىل استخدامها للبحث عن حديث 

املعريف فيصبح يف   النطاق  أما حتليل  الذهب.  إسناده سلسلة  أو يضم طريق  الستة،  األئمة 

متناول أيدينا متى بذلنا جهداً رصيناً لصياغة تعريف ترصحيي يتناول املفردات املستخدمة  

ل مادة نسيج اخلطاطة املعرفية اإلسالمية، فيصبح الطريق أمامنا مفتوح اً إلعادة  والتي تشكّ

استخدام النامذج يف جمال مقارب، أو توسيع نطاق أنطولوجيا زيادات اإلمام النسائي عىل  

الصحيحني كي تصبح قابلة لالستخدام يف التنقري عن زيادات اإلمام أيب داود من خالل  

 . 252إضافات هيكلية حمددة 

 
الرزو، حســـن مظفر، اخلـطاب املعريف اإلســـالمي: مـعاـجلة رقمـية، مركز دراســــات الوـحدة العربـية، .  252

 .445، الصفحة: 2014بريوت، 
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 عامد سالم عبود شالكة د. 

 الطبية دكتوراه يف الكيمياء الفيزيائية  

 محد حسني الشمري أ رغد  . أ 

 حياء جمهرية أ بكالوريوس  

 كلية احللة اجلامعة االهلية / العراق   - ة : اجلامع 

 اِّـلخص: 

هتدف دراسة البحوث الطبية والرسيرية إىل حماولة سد الثغرات املعرفية عرب طرح أسئلة         

مل يتم اإلجابة عنها من قبل، وبالتايل التوصل إىل إجابات كلية أو جزئية من شأهنا حتسني  

الوضع الصحي للمرىض وتغيري الطريقة التي يعمل هبا أخصائيو الرعاية الصحية، فالعديد  

مور التي نعتربها اآلن من املسلامت كاللقاحات الواقية من األمراض املعدية والعالج  من األ 
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كتشاف وسائل جديدة للتشخيص قادرة عىل احلد من تطور املرض  املرتبطة به، مما يسهم يف ا

ن البحث الطبي من ابتكار سبل الوقاية   كِّ وتقليل عدد املصابني به، باإلضافة إىل ذلك، يُمَ

من األمراض لد األشخاص املعرضني خلطر اإلصابة هبا، سعيا إىل رعاية صحية عالية  

 اجلودة. 

باختب مثال  الرسيرية  التجارب  عنها،  تقوم  املرتتبة  واآلثار  الطبية  التدخالت  فعالية  ار 

باإلضافة إىل تطوير أدوية وتقنيات فعالة لعالج املرىض، إذ أن املجتمع العلمي الطبي غري  

قادر عىل حتديد ما إذا كانت العالجات اجلديدة أفضل من العالجات احلالية دون اللجوء  

ملحرز يف جمال الرعاية الطبية والصحة العامة،  إىل مثل هذا النوع من األبحاث  بفضل التقدم ا

ارتفعت معدالت البقاء عىل قيد احلياة بشكل الفت، فقد وجد خرباء االقتصاد أن األبحاث  

الطبية حتسن صحة الفرد مما يؤدي إىل زيادة إنتاجية السكان، وبالتايل املسامهة الفاعلة يف نمو  

هذا إىل جانب الفوائد املجتمعية والفردية التي    االقتصاد الوطني وحتقيق التنمية املستدامة، 

يف ظل غياب ثقافة بحثية     ترتتب عن حتسني جودة العيش وخفض تكاليف الرعاية الصحية

ويؤثر    "املستعملة"حقيقية، تعمل معظم كليات الطب واجلامعات يف بلداننا عىل نقل املعرفة  
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ىل جودة التدريس، حيث أنه يساهم يف  لإلنتاجات العلمية سلبًا ع  "االستهالك املعريف"هذا  

تكوين طلبة يفتقدون يف غالب األحيان للحس النقدي العلمي املتمثل يف فحص املعلومة  

 .والنظر يف مصادرها وتقويم مد أصالتها 

 - مقدمة عن البحث العلمي: 

العلمي        البحث  أنه  يعرف  التمتع   عىل  أجل  ، من  الشعوب  أمل  والتي  هو  بالرفاهية، 

تتمثل يف حتقيق الراحة بشتَّى صورها لبني البرش، وإجياد احللول ملختلف املُعضالت التي  

العلمي أو املجتمعي، وال شك أن معيار حترض   تتعرض هلا املجتمعات، سواء يف اجلانب 

دولة    األمم يُقاس بمد اهتاممها بالبحث العلمي، وما يتم إنفاقه من ماديات يف سبيل إقامة

ا مع تطور البحث   العلم، ويف هذا املضامر تشري الدراسات إىل أن تقدم الدول يتناسب اطراديًّ

العلمي، ومد االهتامم به من جانب املسؤولني، وسوف نجيب يف هذا املقال عن التساؤل  

يف:   املتمثل  املقال  صدر  يف  العلمي؟"املطروح  البحث  هو  من  "ما  عدد  عن  إجابة  مع   ،

 ملرتبطة به. األسئلة ا

 ما هو البحث العلمي؟

بأنه:   اصطالحيًا  العلمي  البحث  ينتهجها  "يُعرف  التي  النظامية  اإلجراءات  من  جمموعة 

إشكالية   أو  بموضوع  املتعلقة  اجلوانب  مجيع  عىل  التعرف  أجل  من  الدارس؛  أو  الباحث 

 . "علمية، واهلدف النهائي هو حل تلك املشكلة
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 تلف اِّـستويات؟ ما أهمية البحث العلمي على مخ 

للدارس:  بالنسبة  العلمي  البحث  فهو   أمهية  الدارس،  مهارات  العلمي  البحث  يصقل 

يتعرف عىل الكثري من املعلومات التي تساعده يف التميز عن أقرانه من الباحثني العلميني،  

الفرص تزايد  املُناسبتني، باإلضافة إىل  العلمية واألكاديمية  املكانة  لتبوؤ  أنه وسيلة  يف    كام 

ا لتخصص البحث.   احلصول عىل عمل بمبلغ مايل مُرضٍ وفقً

تطور املجتمع يف أولويات البحث العلمي   أمهية البحث العلمي بالنسبة للحياة املجتمعية: 

وهو اهلدف العام؛ من خالل توفري حلول إبداعية مل يتطرق إليها اآلخرون ملعاجلة القضايا  

هيل الكثري من األمور عىل كل اجلوانب، ومن أبرز  التي تنشأ يف حياة األفراد، ومن ثم تس

، فالقناطر  "ذراع املجتمع التي ال تنطوي"األلفاظ التي قيلت عن البحث العلمي هو أنه  

البحث   نتاج  هي   ....الكرب واملستشفيات  املالحية  والقنوات  الرسيعة  والطرق  املرتفعة 

 العلمي البنَّاء. 

 طبيعة مشكلة البحث العلمي: 

يتطرق ملشكلة حمددة وواضحة          أن  الدارس  العلمي جيب عىل  البحث  إجراء  بداية  يف 

الغالب   ثم حلها، ويف  بتفصيلها ودراستها ومن  يقوم  أن  أنه يمكن  الباحث   املعامل، وير
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تكون تلك املشكلة نتاج لتجارب الباحث يف العمل أو احلياة بشكل عام، وينبغي أن تكون  

الباحث، وذلك األمر من البدهييات العلمية؛ حتى يستطيع أن   تلك املشكلة متعلقة بمجال 

 يُبدع وحيمل اجلديد من خالل البحث العلمي. 

 تدوين مقدمة البحث العلمي:  

منهجي،        بأسلوب  العلمي  البحث  إشكالية  لدراسة  املدخل  أو  البوابة  هي  املقدمة  تُعد 

اخل املقدمة خمترصة وواضحة، وحتمل األمهية  تكون  أن  أو  وجيب  الدراسة  اصة بموضوع 

البحث، مع إمكانية تدوين أي قرآنية أو حديث نبوي أو قول مأثور، وينبغي أن يكون ذلك  

يف نفس إطار موضوع البحث العلمي، مع إمكانية أن يشري الدارس من خالل رؤيته اخلاصة  

 جلزء من حلول املشكلة بطريقة شيقة تسوق القارئ ملتابعة إجراءات البحث. 

 أهداف البحث العلمي:  

ام البحث، فعىل سبيل  فيام يأمل الباحث يف حتقيقه يف خت  أهداف البحث العلميتتمثل       

املثال ال احلرص يف حالة دراسة مشكلة تتعلق بالعنف ضد النساء، يكون اهلدف األسايس  

سببات تلك املشكلة، وطريقة عالجها.   هو التعرف عىل مُ

https://master-theses.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%9F/
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 تساؤالت أو فرضيات البحث العلمي: 

العلمي:  البحث  الصلة   تساؤالت  ذات  االجتامعية  األبحاث  يف  ذلك  يكون  الغالب  ويف 

العلوم اإلنسانية والتي تتعلق بدراسة الظواهر االجتامعية السلبية مثل: إدمان املخدرات  ب

، وتلك األسئلة حتتوي عىل متغري واحد فقط   إلخ  أو األطفال....  النساء  العنف ضد  أو 

مستقل يقيس من خالله الباحث نسبة وجود املشكلة من عدمه، ويف النهاية يضع الباحث  

 جلذرية التي تنم عن إبداعه الفكري بعد حتليل املشكلة. العديد من احللول ا

العلمي:  البحث  ذات   فرضيات  األبحاث  يف  العلمي  البحث  فرضيات  استخدام  ويتم 

الصبغة العلمية، وتكون يف صورة فرضية واحدة أو أكثر من فرضية، حسب درجة التعمق  

ا مستقالً وتاب ا، وينربي الباحث  يف موضوع البحث العلمي، وكل فرضية تتضمن متغريً عً

العلمي عرب خطوات البحث يف إجياد العالقة بني تلك املتغريات، واهلدف يف النهاية هو إجياد  

ا لرباهني واضحة، ثم وضع حلول املشكلة.   نتائج وفقً

 اشتقاق اِّـعلومات اِّـتعلقة بالبحث العلمي: 

ث عن املعلومات من  بعد أن يقوم الباحث أو الدارس بوضع الفرضيات يبدأ رحلة البح      

 مصدرين كام ييل: 
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يتمثل يف املراجع والكتب أو النرشات العلمية أو أقوال اخلرباء أو املقاالت   املصدر األول 

ذات الصلة بمشكلة البحث، وتتوافر يف الوقت احلايل عرشات اآلالف من الدراسات عىل  

م وقت،  أي  يف  الباحث  يطالعها  أن  املمكن  ومن  العنكبوتية،  مد  الشبكة  من  التأكد  ع 

مصداقيتها من خالل تتبع املراجع األصلية، ومن املهم عند الرشوع يف تدوين متن البحث  

العلمي أن يتم كتابة مجيع املراجع التي استعان هبا الباحث وذلك من باب األمانة العلمية  

 ونسب الفضل ألصحابه. 

ا ألدو املصدر الثاين  ات دراسية منهجية خيتار  ويكون ذلك عن طريق عينات الدراسة وفقً

 منها الباحث ما يناسب مادة البحث العلمي. 

 اختيار املنهج العلمي للبحث: 

املناهج          أشهر  ومن  العلمي،  البحث  طبيعة  املتبع حسب  العلمي  املنهج  نوعية  ختتلف 

املتبعة يف األبحاث االجتامعية هناك املنهج الوصفي الذي هيدف إىل التعرف عىل سلوكيات  

وصفات األفراد حمل الدراسة، أما املنهج التجريبي فهو يتبع يف دراسة األبحاث ذات الصلة  

طبيعية مثل الفيزياء والكيمياء واهلندسة، أما املنهج التارخيي الذي يسهم يف تتبع  بالعلوم ال
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مشكلة يف املايض ودراسة تطورها يف احلارض، ومن ثم التنبؤ بالسلوكيات املستقبلية ملحاولة  

 تاليف السلبيات التي تتعلق بتلك املشكلة وعالجها. 

 كتابة متن البحث العلمي:  

ة بعد مجع املعلومات واختيار املنهج املناسب بالنسبة للبحث العلمي،  تأيت تلك املرحل     

وفصول   أبواب  إىل  املتن  جتزئة  تتم  أن  املهم  ومن  العلمي،  البحث  مراحل  أكرب  من  وهي 

ومباحث عىل أن حيمل كل جزء اجلديد دون تكرار لألفكار، وجيب أن يتسم املتن بالوضوح  

ا عن أي وجهات نظر شخ ا  واملنهجية بعيدً صية للباحث، مع تطوير منحنى البحث تصاعديًّ

 من أجل الوصول لنتائج مقنعة.

 تدوين نتائج البحث العلمي:  

يعدُّ تدوين نتائج البحث العلمي من أهم اجلزئيات يف البحث العلمي، وجيب أن تكون       

عن   اإلجابة  طياهتا  يف  وحتمل  البحث،  يف  املُفندة  املعلومات  كامل  عن  ومعربة  واضحة 

يف   املقيمون  أو  القارئون  يطالعها  التي  األجزاء  أكثر  من  وهي  الفرضيات،  أو  التساؤالت 

 دوهنا ال يستقيم البحث.  البحث العلمي، ومن 
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 اقاح التوصيات: 

التوصيات عبارة عن جمموعة من احللول التي تساهم يف عالج مشكلة البحث العلمي،       

وضع   يف  ذلك  ساهم  كلام  ومتعمقة،  البحث  جوانب  بجميع  حميطة  الدراسة  كانت  وكلام 

ع نطلق  أن  املمكن  ومن  آلخر،  باحث  من  ختتلف  وهي  املناسبة،  املرحلة  التوصيات  ليها 

 اإلبداعية التي حتمل اجلديد بالنسبة للبحث العلمي، وهي معيار التفوق بني باحث وآخر. 

 خاتمة البحث العلمي: 

ينبغي أن تكون اخلامتة خمترصة مثل املقدمة عىل أن يسوق فيها الباحث العلمي ما قام به         

ون ذلك بأسلوب إنشائي  جهود علمية؛ من أجل ظهور البحث بتلك الطريقة، وجيب أن يك 

 ]1[متواضع. 

 الصحة:  حتسني   أجل من  الطبية البحوث  أمهية

ن   كيفية   التقرير   يبنيّ           استخدام   من   الشاملة،   الصحية   للتغطية   نظاماً   تقيم   عندما   البلدان  متكّ

  وكيفية  النظام  تشكيل  ينبغي  وكيف   معاجلتها   ينبغي   التي   الصحية  املشاكل   لتحديد   البحوث 

 .حتديداً  البلد يف  السائدة الصحية للحالة وفقاً  املحرز  التقدم  قياس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%D9%8A#cite_note-www5.plymouth.ac.uk-1
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  البلدان   يف  للبحوث  املوظفة  املحلية  االستثامرات  كون  عن   ابالنق  التقرير  ويكشف

  اجتاه   وهو   املتوسط،   يف   %5  بنسبة  سنوياً   ترتفع  الدخل   املتوسطة  وتلك  الدخل   املنخفضة

 مجيعها   اعتمدت  التي   واهلند،   والصني  كالربازيل   الناشئة،   االقتصادات  يف   بوضوح  يتجىل 

 .الشاملة الصحية التغطية  مفهوم

ر    حتسني   أجل   من  والعاملية   املحلية  البحوث  أمهية   البلدان  من   العديد  يف   احلالة   ات دراس  وتُظهِ

  الصحية.   النظم   أداء   بتحسني   وانتهاءً   ومكافحتها   معينة   أمراض  من   بالوقاية   بدءاً   الصحة، 

  يمكن   حيث   حملياً،   البحوث  إجراء   إىل   املاسة  احلاجة   عىل   الدراسات   تلك  نتائج  وتؤكد

 .واجلامعات  لألفراد حاسمة  ددةحم عوامل  دراسة للباحثني 

  الكتشاف   جوهرية   بل    ثانوية   ليست   الشاملة   الصحية  التغطية   بحوث"  أن   إىل   التقرير   ويشري

 ".وتنفيذها  التدخالت تلك  وتطوير جيدة،  بصحة  متتعهم تدخالت  من  الناس يلزم ما 

 البحوث الصحية رضورية إلحراز تقدم يف حتقيق التغطية الصحية الشاملة: 

  - 2013  العامل  يف  بالصحة  اخلاص  التقرير  إطالق  بعد-  العاملية  الصحة   منظمة  دعت          

  الصحية   للتغطية  نظام   إقامة  أجل   من   املحلية   البحوث   يف  االستثامر  مواصلة  إىل   البلدان

  الشاملة   الصحية  التغطية  حتقيق  ويُمكن  حدة.   عىل   بلد  كل  حلالة   خصيصاً   مصمم  الشاملة
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  من   صحية   خدمات   من  يلزمهم   ما   عىل   مواطنيها   حصول   ضامن  عىل   املساعدة  من   البلدان

 .اخلدمات تلك  أجور  سداد جراء  من  مالية لضائقة  تعرضهم دون

  املفهوم "  بأهنا   الشاملة   التغطية   للمنظمة،   العامة  املديرة  تشان،  مارغريت  الدكتورة  وتصف

  اخلاص   ر التقري  إطالق   ولد  "العمومية  الصحة   تقدمه   أن  يمكن   الذي   واألقو   الوحيد 

  تشان   الدكتورة  حتدثت  الشاملة،  الصحية   التغطية  بحوث   شأن  يف  2013  العامل  يف  بالصحة

نِي   ما   لتعزيز   وسيلة  أفضل  الشاملة   التغطية "  إن  قائلة  العقد  خالل  صحية  مكاسب  من  جُ

 ".العدالة عن  املطلق والتعبري املجتمع يف للمساواة  رصينة أداة وهي  املايض

 صحية: نرش مزيد من البحوث ال

  الدويل،   التعاون  ألنشطة   نتيجة  الصحية   األبحاث  من  مزيد  نرش  جيري  أنه  التقرير   يبني       

  منخفضة  بلدان من العلمية  الشؤون يف  متخصصون متزايد  بشكل فيها  يشارك أنشطة  وهي

  يف  بارز دور  أداء  تواصل   الدخل املرتفعة البلدان  أن  برغم  الدخل،  متوسطة   وأخر الدخل 

  من   الصينيني   الباحثني   من  العاملية  حصتها   زادت   التي   الصني  أمثلتها   ومن   سات. الدرا  معظم 

 2000  عامي   بني  الواقعة   الفرتة  يف  %13  إىل  % 5  من  منشورة  بحوث  إعداد  يف   املشاركني
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  البحوث   يف  مشاركتها   من  وسوامها   واهلند  كالربازيل  أخر  بلدان  أيضاً   وزادت   .2010و

 .متكافئ  غري النمو مستو  فإن عامة بصفة  ث البحو زيادة رغم  ولكن  املنشورة،

  املناعي   العوز   وفريوس   الصحية  املعلومات   مكتب   مدير   داي،  كريستوفر  الدكتور   يقول 

  للتقرير،   الرئييس  واملعدّ   املهملة،  املدارية  املناطق  وأمراض  واملالريا   والسل  اإليدز  البرشي/

  التي   واملهارات  فاإلبداعات  ضاً.أي  وتستخدمها   البحوث   تعدّ   أن  البلدان  جلميع  ينبغي"  إنه

  وال   العمومية.   الصحة   وبرامج  األكاديمية  للربامج   الفقري  العمود  متثل  الباحثون   هبا   يتمتع 

  التغطية   لتحقيق   والتطبيقية   األساسية   البحثية  الدراسات  من  الواسعة  الطائفة   عن  غنى

  شديد.   ببطء   ا سده  جيري   والعمل   املعرفة   تتخلل   التي   الفجوات   ولكن  الشاملة،   الصحية 

ع  أن  ويلزمنا    معاً   القرار  وصناع  العلمية  الشؤون  يف  املتخصصني  بني  اجلمع  عملية  نرسّ

 ".الصحية باخلدمات التغطية  لتحسني

  اإلدارة   وجيد  وكفء،  رصني،  صحي  نظام  إقامة  الشاملة   الصحية  التغطية  حتقيق  ويتطلب

  كاف   عدد  وتوفري  ساسية؛األ  والتكنولوجيات   األدوية   وإتاحة   الصحية؛   اخلدمات   لتمويل 

بني املتفانني  الصحيني العاملني  من  .جيداً  واملدرّ
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  عىل   الوطنية  واحلكومات   الدولية  املانحة  اجلهات  تشجع  ال  املنظمة  فإن  للتحديات  وتصدياً 

  وتعزيز  والبيانات  املعلومات  تبادل   آليات  دعم  عىل  أيضاً  بل  فحسب،  البحوث  يف  االستثامر

  اجلهات   تلك  التزام   أساس  عىل   املحرز   التقدم   وقياس   ثية البح  واملؤسسات   التدريب 

 ] 2[.الشاملة  الصحية  التغطية بتحقيق حتديداً  واحلكومات 

 الطب التجريبي:  أو البحوث الطبية احليوية 

التطبيقي الذي جير ملساعدة وتطوير املعرفة يف    البحث األسايس البحث الطبي هو         

 ، الطب جمال

وهناك نوع مهم من البحوث الطبية هو البحوث الرسيرية التي تتميّز بإرشاك املرىض. كام  

أن هناك أنواعا أخر من البحوث الطبية تشمل البحوث قبل الرسيرية، وعىل سبيل املثال  

الوراثة   علم  يف   جتر التي  األساسية  الطبية  والبحوث  احليوانات،  عىل   جتر التي  تلك 

 ] 3[.أيضا 

تتواجد مرحلتي البحوث الرسيرية والبحوث قبل الرسيرية يف جمال صناعة األدوية، حيث  

ومع ذلك فهناك قسم صغري من البحوث   التجربة الرسيرية  أن املرحلة الرسيرية تدعى عادة

الرسيرية وقبل الرسيرية موجه جتاه هدف معني يف صناعة األدوية. كام أن احلاجة إىل الفهم  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%D9%8A#cite_note-www5.plymouth.ac.uk-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%D9%8A#cite_note-www5.plymouth.ac.uk-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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باألجهزة الطبية والعالجات غري الدوائية يعني أن البحوث الطبية هي أكرب    والتشخيص 

 .بكثري من جمرد حماولة صنع أدوية جديدة

البحث الطبي األسايس هو جمال رسيع التطور والذي يدين بالكثري لعلم األحياء األسايس  

ب يف اجلامعات باسم العلوم البيولوجية البرشية .  وعادة ما يُلقّ

ال  مثل يشمل  متعددة  جماالت  األسايس  الطبي  اخللوي بحث  األحياء  األحياء  و علم  علم 

الطبيةو  اجلزيئي  الوراثة  األعصابو املناعة  علم و علم  وهيدف   علم  النفس.  وعلم 

فهم   إنشاء  إىل  احلكومة  من  لة  املموّ البحث  مؤسسات  أو  اجلامعات  يف  ا  أساسً الباحثون 

اجلز  اخللوية  واملرض لآلليات  اإلنسان  عليها صحة  تقوم  التي  والفيزيولوجية  ألن    ]4[.يئية 

ات  العديد من الكائنات احلية هي ذات تاريخ تطوري مشرتك مع البرش، ومن هنا فهي ذ

البيولوجيا   عىل  ظالل  األيام  هذه  يف  األسايس  الطبي  للبحث  ويبقى  مشرتكة،  ميزات 

 .األساسية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%D9%8A#cite_note-www5.plymouth.ac.uk-1
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