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 أنواع مناهج البحث العلمي

 

وهي ترمي إلى إتباع  ، تتعدد أنواع مناهج البحث العلمي بتعدد األهداف المنتظرة من البحث 

وتدوين المالحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات  أساليب منظمة في جمع المعلومات الموثوقة

إنها وسائل . باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها

وفيما يلي . إجرائية تهدف إلى ايجاد حل لإلشكالية التي يقوم عليها البحث وتحقيق الهداف المنتظرة منه 

ية الدرس لمن ليها في نهاإشرنا أتمدة من مختلف المقاالت العلمية مناهج البحث المعتمدة المستلخيص ألهم 

 .عمق أيريد العودة إليها والتزود بمعلومات 

 

 ما هي مناهج البحث العلمي ؟

 :مناهج البحث العلمي بحسب الغرض والغاية

 :المنهج النظري-1

ذاتها، ويركز هذا النوع على الوصول ستخدم للحصول على المعرفة بحد يبحث علمي  هو"

الى القوانين، والحقائق العلمية لتحقيق الفهم الشامل، حيث يتم تطبيق النتائج التي تم التوصل 

 . "اليها في نهاية البحث على مشاكل قائمة بالفعل، ومحاولة الحصول على حل لهذه المشاكل

ظريات التي تم إجراؤها وبحثها بشكل إلى التأكد من صحة األبحاث والن فمثل هذا البحث يهدف
ومن ثم يقوم بتعزيز النواقص الموجودة في تلك األبحاث، ومن ذلك من خالل " .نظري

 ."بعض المساهمات الخاصة، والتي تساعد على تنمية المعارف بطريقة دقيقة للغاية

 :المنهج التطبيقي-2

أو اكتشاف معلومات جديدة يمكن استخدامها فور الحصول  وهي بحوث تكون موجه لحل أحد المشاكل،"

ً يمكن استخدام نتائج البحث العلمي التطبيقي  عليها على مشكلة قائمة لدى مؤسسة أو فرد معين، وأيضا

ً لمعالجة مشكلة قائمة بالفعل، حيث تتميز هذه البحوث بكونها تشتمل على أهداف محددة وواضحة  الحقا



وهي التطبيق المباشر للعلوم العلمية والتي تتواجد على أرض  .النظريةبشكل أكبر من البحوث 
 ."الواقع، ويعد الهدف األساسي من هذه العلوم التأكد من صحتها

كما يساعد  .ويهدف المنهج التطبيقي إلى حل كافة المشاكل التي ترتبط بالظاهرة المدروسة
 .أثناء قيامه بالبحث العلمي على إيجاد حلول للمشاكل الميدانية التي تواجه الباحث

باإلضافة إلى ذلك فإن لهذا المنهج دورا كبيرا في تطوير األساليب المتبعة في العلمية 
 .اإلنتاجية

 

 :مناهج البحث العلمي بحسب األساليب المتبعة

 :المنهج الوصفي -1

كما تحدث في أرض  وقائعيتميز المنهج الوصفي بقدرته على وصف الظواهر وال    
حث، ومن ثم يقوم البباألمور والحقائق المرتبطة كافة بجمع الباحث فيه يقوم  ؛ الواقع

أكثر وهو يعد من بين  .تقديم تقرير مفصل عن هذه الحالةو بوصفها وصفا دقيقا للغاية
 .العلمي المناهج شمولية، واألكثر استخداما في البحث

   :نذكر منها  وللمنهج الوصفي مميزات عديدة

 .محل الدراسة معلومات دقيقة عن الظاهرة واألحداثتوفير  -

 .كما أنه يقوم بالتنبؤ بالمستقبل ،شرح الظواهر المختلفة  -

يفتح المجاالت الواسعة  هيساعد الباحثين في كافة المجاالت على الدراسة حيث أن -
 .أمامهم

دورا كبيرا في توضيح العالقات بين الظواهر بعد أن يقوم الباحث  ؤديي -
 .جهاباستخرا

لكن ما يعيب هذا المنهج صعوبة تعميم نتائجه، وذلك ألن النتائج مرتبطة بزمان ومكان "
دورا  ؤديوذلك ألن العوامل قد ت اباإلضافة إلى ذلك فإن التنبؤ بالنتائج يبقى محدود .معينين

ومن أبرز عيوب هذا المنهج صعوبة اختبار الفروض، وتحديد  .كبيرا في تغيير النتائج
 ".المصطلحات، باإلضافة إلى صعوبة التأكد من كافة المعلومات

 :المنهج التاريخي-2

 ئهاإحيافيه إلى اإلحاطة بالظزاهر الماضية من خالل وهو المنهج الذي يهدف الباحث 
 .بشكل مفصل اوتحليله ودراستها 

 : احترام ما يلي ولكي يكون البحث التاريخي بحثا ناجحا يجب على الباحث 

بعملية جمع كاملة لألدلة من عدد من المصادر، ومن ثم يقوم بالتأكد من صحة القيام  -
على المصادر التاريخية األولية، لكن يجب أن  عتمادأنه على الباحث اال .هذه األدلة

 .يقوم بالتأكد من صحة المصادر التي يعود إليها



 

بإسقاط األحداث التاريخية الحالية على أحداث حدثت في الزمن الماضي، وبالتالي  القيام -
 .يكون بمقدور الباحث التنبؤ بالمستقبل

أسلوب علمي حيث يشعر الباحث بالمشكلة، ومن ثم يقوم بتحديدها، ومن ثم يضع  اتباع -
 .الفرضيات والحلول لها

ة التاريخية، وذلك نظرا لعدم القدرة على عدم اكتمال المعرفهو لكن ما يعيب هذا المنهج "
باإلضافة إلى التلف والتشويه الذي يصيب المصادر  .معرفة كافة تفاصيل التاريخ اإلنساني
كما يعيب هذا المنهج عدم القدرة على تكرار الظواهر  .اإلنسانية عبر سنين التاريخ الطويلة

 ."التاريخية، بتفاصيلها الدقيقة

 :المنهج التجريبي -3

دورا كبيرا في تقدم العلوم وبناء الحضارة اإلنسانية، ودفعها إلى التجريبي المنهج  أدىلقد 
ويتميز هذا  .يعد من أهم مناهج البحث العلمي، واألكثر انتشارا في العالملذلك فهو  .األمام

 وهو يعد من  .المنهج بقدرة الباحث على ضبط المتغيرات الخارجية ذات األثر على الدراسة

 .لمناهج المرنة، والتي تتكيف مع كافة الظروفا

عدم القدرة على تعميم نتائجه، باإلضافة إلى عدم تقديمه هو لكن ما يعيب هذا المنهج "
 ".ألشياء جديدة للعلم، وذلك ألنه يعتمد على التجربة ال على اكتشاف األشياء

 :المنهج االستقرائي-4

منهج ينتقل الباحث من خالله من الجزء إلى الكل، وذلك من خالل االستنتاجات التي  وهو"
 .تقوم على المالحظات والتجارب والتقديرات

 ".ومن خالل المنهج االستقرائي يتم تعميم الدراسة الخاصة على الدراسة العامة

 .االستقراء التام، واالستقراء الناقص: هو نوعان و

 :االستداللي المنهج -5

 .، ومن خالله ينتقل الباحث من الكل إلى الجزءقرائيهو المنهج الذي يعاكس المنهج االستو

ويعد هذا المنهج من المناهج التي تستخدم في البحث العلمي بشكل عام، وبالتربية والتعليم "
ث ويستخدم هذا المنهج ثال.ويطلق على هذا المنهج اسم المنهج االستنباطي .بشكل خاص

 ".أدوات وهي التجريب العقلي، القياس، التركيب
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دار, الطبعة األوىل ,املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم , خليفة امليساوي  - 

 3102,املغرب, الرابط , األمان

مصر القاهرة الطبعة الثانية,دار النهضة ,فقه اللغة , الوايف علي عبد الواحد  - 

املعهد الرتبوي الوطين , العلوم الطبيعية , بوداود ارحاب  ,تيرتتري فارسي - 
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 ديوان املطبوعات  , اجلزء الثاين  , علوم الطبيعية واحلياة, سويسي حسينة , ديلمي بلقاسم -
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