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 المحاضرة األولى

 أهم مراحل البحث العلمي

 
  Délimitation de la problématique تحديد اإلشكالية -1
  Etablir les hypothèses الفرضياتوضع  -2

  Investigation الوثائقتجميع البيانات أو البحث عن  -3

  L’ Analyse des documents الوثائقتحليل  -4
     La documentation التوثيق -5

  La rédaction التحرير -6

العلمي هو بمثابة البناء الذي يتطلب زمنا وجهدا، مثله في ذلك مثل البناء  البحث «:مالحظة
Edifice،  ،تشترك في بنائه عدة عوامل وعدة جهات. لذلك قبل وضع الحجرة الخاصة بك

   » عليك بالنظر إلى األحجار السابقة، حتى يكون هناك تناسق..

                   -*-*-*--**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*---- 

 : أو اإلشكالتحديد اإلشكالية -1
ميس والموسوعات من أجل ضبط المصطلحات والمفاهيم والتعرف على الرجوع الى القوا -أ

أبعاد الموضوع من كل الجوانب. وباإلضافة إلى ما يتيحه االطالع على الموسوعات، أول 

 األمر، هو توفيرها لمجموعة من المصادر والمراجع حول الموضوع.. 
ى طرح اإلشكالية الذهاب من العام إلى الخاص: هذه الخطوة ضرورية ألنها تؤدي إل -ب

عقالنيا، منطقيا، الرئيسة والتساؤالت المتفرعة عنها بالشكل المطلوب أكاديميا ) أو 

 رياضيا..( وستسهم في تحديد الحاجيات الوثائقية من مصادر ومراجع ونوعيتها.
اإلحاطة بموضوع البحث، وذلك باتباع أسلوب أو منهج عقالني من خالل طرح التساؤالت  -ج

 التالية:

نريد؟ ما هي األهداف التي نريد الوصول إليها؟ ما هي الطرق نحو ذلك؟ وما هي  ماذا
الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع؟ وكيف يمكن االستفادة منها؟   وما إلى ذلك من 

تساؤالت.. فالبحث العلمي مبني باألساس على التساؤل وليس على اإلجابات.. كما ستمّكن 

 ط وتحديد موضوع البحث زمانيا ومكانيا.اإلحاطة بالموضوع من ضب
 " كأسلوب لتحديد الموضوع:  Lasswellنموذج " السويل  -

 ؟ األشخاص أو العينة المقصود دراستهامن -

 ؟ ما هي أهم الجوانب أو األوجه التي ينبغي االهتمام بهاماذا  -
 ؟ التقيّد بالمرحلة الزمنية للموضوعمتى -

 / عامل الزمن الحيّز الجغرافيأين؟  -

 ما هي المقاربة التي يمكن اتباعها؟ اجتماعية؟ نفسية؟ تاريخية؟ ..كيف؟  -



إيجاد التبريرات المنهجية وراء األسباب التي تدفع إلى التطرق إلى هذا  وهولماذا؟  -

 الموضوع بالذات دون غيره...

   Formulation du sujet de rechercheصياغة الموضوع     -د

بإيجاد األلفاظ والكلمات الدّالة على ما نريد. في جملة قصيرة صياغة موضوع البحث تكون و   

 بعيدة عن التعقيد تكون بمثابة الكلمات المفتاحية سواء للموضوع أو للعنوان النهائي للبحث.
على أن يتم )التأكد من صحة األلفاظ ومقابلتها باللغة األجنبية، الفرنسية أو اإلنجليزية  -

 الخلط بينهما(.اختيار لغة واحدة منهما دون 
 عدم االتيان باأللفاظ التي تحتمل معنَيَْين.. -

وفي ختام لقائنا هذا، يجب على الباحث أال يستهين بطرح أي تساؤل أو يُنقص من شأنه، ألن 

ذلك يمكن أن يفتح آفاقا للبحث، لم تخطر على بال البحث نفسه؛ وأال يقع سجين النصوص التي 
يكون جريئا في طرح التساؤل تلو اآلخر بعيدا عن الذاتية يرجع إليها، بل يجب عليه أن 

 والعاطفة وسواهما..

 


