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األطار المفاىيمي والدراسات -أىميتها -أسئلتها -ىدفها -مشكلة الدراسةالمبحث األول :

 السابقة

 مقدمة الدراسة : 

تقتضي ادلوضوعية العلمية إدلاـ الباحث يف أم رلاؿ علمي بقواعد ادلنهج العلمي ادلناسب لتخصصو 
، كضمن إطار علم يشمل مناىج البحث ادلختلفة، كطرائقو،  كخطواتو يف اإلعداد، كالصياغة، كاإلخراج

كأساليبو، كبالنسبة إىل سلتلف العلـو اإلنسانية النظرية، كالتطبيقية كضمن أصوؿ كقواعد ىادية، كمنظمة 
 للفكر كالعقل يف التناكؿ كالصياغة، كفيما يعرؼ بادلنهج العلمي السليم يف البحث .

من ادلوضوعات ادلنهجية يف البحث العلمي ،اليت مازالت سبثل ا مهمكيتناكؿ ىذا البحث موضوعا 
إشكالية قائمة لدل الباحثُت الًتبويُت ادلنتمُت ألقساـ أصوؿ الًتبية ،كادلتخصصُت يف رلاؿ الًتبية 

اإلسبلمية على كجو اخلصوص ،تتمثل ىذه اإلشكالية يف ربديد أكجو االلتقاء بُت ادلنهجيات العلمية 
العلـو الشرعية ،كالعلـو االجتماعية ،كالعلـو الطبيعية ،مث مىت كفيم يستقل كل منها عن ادلستخدمة يف 

اآلخر يف مسَتة الباحثُت العلمية أثناء قيامهم بأحباثهم العلمية ،يف ضوء تكاملية العلـو اليت تزداد حدة 
 يف العديد من رلاالت زبصصاهتم العلمية كخاصة علم الًتبية .

ادلنطلقات الفلسفية ذلذه ادلناىج لكل من رلاالت العلـو الثبلثة ،مث الوقوؼ على  كىذا يتطلب ربديد
 من الباحثُت كفهمها قبل الشركع بتطبيق ىذه ادلناىج، ظلاذج من حيث كاقع تطبيقها يف البحوث العلمية

،حيث إف ىذه اإلشكالية كىذا الغموض نتج عنو شلارسات أدت إىل ضعف االرتباط بُت ادلنهج 
–وضوع أك ادلشكلة اليت يطرقها الباحث شلا أدل بالتا ي إىل نتاج من البحوث العلمية الًتبوية كادل

اليرقى إىل ادلستول العلمي ادلأموؿ إال القليل –كاحلديث ىنا عن حبوث ادلتخصصُت يف الًتبية اإلسبلمية 
 منها .

سيقـو بو كالطريقة اليت يف ربديد نوع البحث الذم  مهم ةربة الباحث كمهاراتو البحثية دكركخل
سيتبعها يف إجرائو، كقد يلجأ عدد من الباحثُت يف اختيار مشكلة البحث حبيث تكوف متوافقة 

 كمنهجية معينة يكوف



لديهم خةربة ّٔا، كيًتدد الكثَت من الباحثُت يف اتباع طريقة أخرل يف البحث ال ؽلتلكوف  
 خةربات كافية ّٔا 

 
اىج علمية التتناسب مع موضوعاهتم أك مشكبلهتم البحثية بل كيقدـ بعضهم على استخداـ من

،أك قد تكوف ىي ادلبلئمة لبحوثهم كلكن يظهركف ضعفا كاضحا من حيث كيفية تطبيقها 
 بالطريقة العلمية الصحيحة لذلك ادلنهج .

كىذا ماالحظتو الباحثة يف سياؽ عملها األكادؽلي يف اجلامعة من كاقع اإلشراؼ على البحوث 
ية أكادلشاركة يف ادلناقشات العلمية لبعض األحباث العلمية الًتبوية ادلقدمة يف قسم أصوؿ العلم

 الًتبية كالًتبية اإلسبلمية ،أك من خبلؿ استقرائها للعديد من النتاج العلمي يف ىذا آّاؿ .
 

كتتطلب مناقشة ىذه اإلشكالية االنطبلؽ من فرضية تقوؿ أف النموذج ادلعريف الذم يعمل  
الباحث يف إطاره ،كإجراءات تتعلق بادلناىج كاألدكات البحثية ،ككبلعلا ينتظم عددا من القضايا 

تتصل باإلطار ادلرجعي للباحث أك "ماقبل ادلنهج " ،كربديد مصادر ادلعرفة اليت سبثل مظانا 
للحقيقة ينبغي أف تنصرؼ ادلنهجية للبحث فيها ،حيث تةربز إشكالية العبلقة ادلعقدة بُت 

تطويع ادلناىج كاألدكات البحثية اليت  دلنهجية ،كادلناىج كاألدكات البحثية كماتثَته من ضركرةا
طورت يف سياؽ حضارم مغاير ككيف يستطيع الباحث الًتبوم ربييد ربيزاهتا كمتضمناهتا 
األيدكلوجية كالقيم الضابطة للعمليات ادلنهجية كمايتصل ّٔا من مشكلة العبلقة بُت العلم 

( .ُٗٓـ ،صُٔٗٗم ،أك إشكالية ادلوضوعية كاحلياد كالتحيز) عارؼ ، كالقي  
دبعٌت ضركرة ربديد كسبييز ادلنطلقات الفكرية كالفلسفية اليت تعمل يف إطارىا مناىج البحث 

.كالشرعية( -كاالجتماعية–العلمي يف رلاالت ادلعرفة الثبلث كطبيعة البحث فيها )الطبيعية   
أدل إىل رلموعة من ادلعوقات يواجهها طلبة الدراسات العليا  غياب ىذا اإلطار ادلعريف

ادلتخصصُت يف أصوؿ الًتبية اإلسبلمية يف أقساـ أصوؿ الًتبية ،من حيث تطبيقهم ألحد أىم 
، كىو ضعف ضمن ضعف ادلناىج البحثية بالنسبة ذلم ، كىو "ادلنهج االستنباطي األصو ي "

حيث يقوموف بإجراء  باحثُت ، ادلبتدئُت منهم خاصة ،مهارات الكتابة العلمية لدل عدد من ال
حبوثهم، خاصة ما يتعلق بالتخطيط أك مراجعة الدراسات كالبحوث السابقة، أك منهجية 



البحث، ككيفية مجع البيانات كادلعلومات، أك يف استخدامهم لؤلساليب اإلحصائية ادلناسبة، 
اليت ربد من قدراهتم على  ادلعوقات ككما يواجهوف خبلؿ قيامهم بإجراء البحث عددان من

(.64: 2002)ملحم، االستمرار يف استكماؿ إجراءات البحث كاستخراج نتائجو   
 ىنا الدراسة رلاؿ أف ،إال عامة بصفة التخصصات كل يف العلمي البحث رلاؿ كىذا يف
 الًتبية بتخصص ادلتعلق البحث ،كىو الًتبوية العلـو زبصصات من كاحد على الضوء سيلقي

السعودية ،كيستخدـ الباحثوف يف حبوثهم فيو  اجلامعات يف الًتبية أصوؿ أقساـ يف اإلسبلمية
كل حبسب طبيعة موضوعو الذم يبحث فيو ،إال أف   ، عدد من مناىج البحث العلمي

ادلتخصصُت يف الًتبية اإلسبلمية ،يشًتكوف مع ادلتخصصُت يف العلـو الشرعية يف منهج لو أعلية  
بالنسبة ذلم ،كىو ادلنهج األصو ي ، حيث تنفرد بعض موضوعات ىذا التخصص عن  كةربل

بقية التخصصات الًتبوية األخرل من حيث ضركرة ارتباط الباحث فيو دبصادر التشريع 
 اإلسبلمي عند تناكؿ كثَت من ادلشكبلت كادلوضوعات البحثية.

اإلسبلمي ،يتم كفق مناىج علمية كمن ادلعلـو أف تعامل الباحث ادلسلم مع مصادر التشريع 
 زلددة ،كليس كل منهج علمي يصح تطبيقو على ىذه ادلصادر لكوهنا ربانية ادلصدر .

كرغم أعلية معرفة ادلنهج األصو ي للباحث ادلتخصص يف الًتبية اإلسبلمية ،إال أف الباحثة 
التخصص  الحظت من خبلؿ إشرافها على عدد من الباحثات يف الدراسات العليا يف ىذا

مقررات  ضمن ،كمن خبلؿ عملها األكادؽلي التدريسي ،ضعفا يف فهمو كتطبيقو ،كإقصاء لو
.تدريس مناىج البحث العلمي   

 
 

 ىدف الدراسة وأسئلتها :
يف العلـو الطبيعية  إبراز أىم تطبيقات مناىج البحث العلمي ادلستخدمةهتدؼ الدراسة إىل 

،من خبلؿ الوقوؼ على أبرز ىذه النماذج الشائعة يف كل  كالعلـو الشرعية كالعلـو االجتماعية
ليتجلى من معرفة كل ذلك زلددات استفادة الباحث الًتبوم ادلسلم من كل منها  ، منها رلاؿ

،كمن مث ربديد مكانة ادلنهج االستنباطي  أثناء تطبيقو كشلارستو للبحث العلمي يف رلالو الًتبوم
أم مناىج البحث يف  –على مصادر التشريع اإلسبلمي  "األصو ي " يف البحوث اليت تعتمد



 ادلهارية العلميةكما هتدؼ إىل   استقصاء ادلعوقات  لكن يف بعدىا الًتبوم ، -العلـو الشرعية
لدل طلبة -كما ينبغي -اإلدارية اليت ربد من تطبيق ادلنهج االستنباطي األصو ي كادلعوقات 

عة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية يف قسم أصوؿ يف جام من كجهة نظرىم الدراسات العليا
 الًتبية ضمن مسار الًتبية اإلسبلمية يف كلية الًتبية .

: تيةكربقيقا ذلذه األىداؼ ستجيب الدراسة عن األسئلة اآل  
لدل طالبات  ادلنهج االستنباطي "األصو ي " يف بعده الًتبوم مهاراتتوظيف كاقع ما-ُ

؟ الدراسات العليا يف الًتبية الئلسبلمية  
ل اليت ربد من تطبيق ادلنهج االستنباطي األصو ي لداألكادؽلية كاإلدارية  ماادلعوقات -ِ

 طالبات الدراسات العليا يف الًتبية اإلسبلمية من كجهة نظرىن؟
البات ط لدل االستنباطي األصو يماادلعوقات العلمية ادلهارية اليت ربد من تطبيق ادلنهج -ّ

؟ نمن كجهة نظرى يف الًتبية اإلسبلمية الدراسات العليا  
لدل طالبات الدراسات  مامقًتحات تطوير مهارات تطبيق ادلنهج االستنباطي "األصو ي "-ْ

  ؟  ضوء ماتتوصل لو الدراسة من نتائج العليا يف الًتبية اإلسبلمية

 أىمية الدراسة :
متعلقة  منهجية ،تعد ىذه الدراسة من الدراسات ذات االذباه الرأسي ،حيث تتناكؿ مشكلة 

الذم يوجو تطبيقات مناىج البحث العلمي يف العلـو الطبيعية  -عموما - باإلطار ادلنهجي
ىذا اإلطار من خبلؿ بعض ظلاذج تطبيقات البحث كاالجتماعية كالشرعية ،حيث إف ربديد 

كاليت بٌت عليها الباحثوف ادلسلموف شلارساهتم العلمية  البحث الثبلث ، العلمي يف رلاالت
 كالبحثية يشكل أعلية كةربل على عدة مستويات :

يسهم يف مساعدة الباحث ادلسلم ادلتخصص يف الًتبية ،كخاصة يف أقساـ الًتبية اإلسبلمية -ُ
د من إشكالية تشتتو يف على توجيو شلارساتو للبحث العلمي يف رلاؿ زبصصو ،كرب يف اجلامعات

 اختياره للمنهج العلمي ادلناسب للمشكبلت البحثية اليت يرغب بدراستها.
بُت مناىج  التمييزيف يساعد الباحثُت ادلتخصصُت يف أصوؿ الًتبية كالًتبية اإلسبلمية  -ِ

ادلشكبلت كبالتا ي معرفة ،كالعلـو االجتماعية كالعلـو الشرعية  البحث يف العلـو الطبيعية
ادلتعلقة دبصادر التشريع  ل منهج من ىذه ادلناىج ، خاصة القضاياالبحثية اليت يتناسب معها ك



حياؿ التعامل مع ىذه ادلصادر ،حبيث  وفاإلسبلمي ،كاألخطاء ادلنهجية اليت يقع فيها الباحث
. يف جزئها النظرم تدعمهم ىذه الدراسة من ىذا اجلانب  

دكف تطبيق  اليت ربوؿ ؽلية اإلداريةعلمية ادلهارية كادلعوقات األكادالوقوؼ على ادلعوقات ال-ّ
،شلا يعُت دلهارات ادلنهج االستنباطي كما ينبغي  يف أقساـ أصوؿ الًتبية الدراسات العليا طالبات

، كمساعدة الباحثُت كأعضاء الباحثة على زلاكلة كضع صيغة مقًتحة لتطوير كتفعيل تدريسو 
ادلختصُت أيضا .ىيئة التدريس   

 
:منهج الدراسة   

الوصفي ادلسحي )من  ادلنهجحبسب طبيعة ىذه الدراسة كأسئلتها فإف الباحثة ستستخدـ 
-طالبات الدراسات العليا يف قسم أصوؿ الًتبية  من( اتخبلؿ استطبلع كجهة نظر ادلبحوث

،يف كلية الًتبية جامعة اإلماـ زلمد بن  يف مرحليت ادلاجستَت كالدكتوراة مسار الًتبية اإلسبلمية
 سعود اإلسبلمية .

 
 مجتمع البحث وعينتو :

بتخصص الًتبية  نالتحق لبليتتكوف رلتمع الدراسة من مجيع طالبات الدراسات العليا ا
شلن أهنُت دراسة الوحدات الدراسية ككن يف مرحلة إعداد  اإلسبلمية يف قسم أصوؿ الًتبية

)بالنسبة دلرحلة ادلاجستَت ( أك إعداد أطركحة الدكتوراة ) بالنسبة دلرحلة البحث التكميلي 
،  قُّْٖق ، كحىت عاـ ُّْٓ ، يف برامج ادلاجستَت كالدكتوراة ، من عاـ الدكتوراة (

طالبة ،كنظرا لصغر حجم رلتمع البحث ،فإنو سيتم أخذ مجيع أفراد  (ٖٔ) نكالبالغ عددى
 رلتمع البحث .

 
 

 
 
 



البحث :حدود   
احلدكد ادلوضوعية :تقتصر الدراسة يف حدكدىا ادلوضوعية على معوقات تطبيق ادلنهج -

االستنباطي األصو ي يف البحوث العلمية ، ككذلك يساعد ربديد كتوضيح مناىج البحث 
ادلستخدمة يف رلاالت العلـو الثبلث يف اإلطار النظرم على تقدمي إطار مرجعي للباحث يف 

اإلسبلمية للتفريق بينها،كبالتا ي ذباكزه للمعوقات العلمية ادلهارية.الًتبية   
الذين التحقوا قتصر الدراسة احلالية يف حدكدىا ادلكانية على طالبات الدراسات العليا تك -

مسار الًتبية اإلسبلمية ، يف كلية الًتبية يف -يف قسم أصوؿ الًتبية  بةربامج ادلاجستَت كالدكتوراة
ق . ُّْٖ –ق  ُِّْزلمد بن سعود اإلسبلمية يف الرياض مابُت عامي  جامعة اإلماـ  

ق.ُّْٗطبقت ىذه الدراسة يف عاـ احلدكد الزمانية :-  
طالبات الدراسات العليا.احلدكد البشرية :-  
 

 مصطلحات الدراسة:
ّٔدؼ الوصوؿ  ىو منهج يقـو على ربليل كدراسة النصوص: "األصولي"المنهج االستنباطي 

حيث يعتةرب ىذا ادلنهج الطريقة اليت تضبط ربليل قواعد منها ، -استنباط-
،كاستخبلص ادلبادمء الًتبوية منها معتمدا يف ذلك على أدلة كاضحة،كتلك ىي النصوص

،كؽلكن تعريف الستخبلص األحكاـ من مصادر التشريع اليت طبقها الفقهاء الطريقة االستنباطية
الطريقة اليت يقـو فيها الباحث ببذؿ أقصى جهد اطية يف ميداف الًتبية بأهنا "الطريقة االستنب
مدٌعمة باألدلة الواضحة "  ّٔدؼ استخراج مبادمء تربوية عند دراسة النصوص عقلي كنفسي

.(ِِـ،صَُِٔ)التومي ،  
كجاءت إضافة الباحثة لكلمة "األصو ي " يف العنواف ،لتخرج ماينصرؼ إليو ذىن كثَت من 

 الباحثُت أف ادلقصود "االستباط األرسطي " أك "االستنباط القياسي " .
 

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 يمكن تناول اإلطار النظري على النحو التالي :

 مناىج البحث العلمي:



مػػػنهج البحػػػث عنصػػػران رئيسػػػان مػػػن عناصػػػر البحػػػث الًتبػػػوما نظػػػران ألنػػػو يفيػػػد يف ربديػػػد احلػػػاالت الػػػيت يعػػػد 
يسػػػتخدـ فيهػػػا مػػػنهج البحػػػث، كمػػػا يفيػػػد يف ربديػػػد الطريقػػػة الػػػيت سيسػػػلكها الباحػػػث يف مجػػػع البيانػػػات 

 كربليلها كمناقشتها كتفسَتىا، كيفيد أيضان يف احلكم على جودة البحث.
كادلتأمػػل للكتابػػات ذات الصػػلة دبوضػػوع منػػاىج البحػػث الًتبػػوم، غلػػد مسػػميات عديػػدة دلنػػاىج البحػػث،  

 لفان من حيث الًتتيب ذلذه ادلناىج.كما غلد عرضان سلت
 كقد كردت دلناىج البحث العلمي تعريفات عديدة من ضمنها: 

 أنو طائفة من القواعد العامة ادلوضوعة من أجل الوصوؿ إىل احلقيقة. -
ىػػػو خطػػػة منظمػػػة لعػػػدة عمليػػػات ذىنيػػػة أك حسػػػية بغيػػػة الوصػػػوؿ إىل كشػػػف احلقيقػػػة أك الةربىنػػػة  -

 عليها.
لكشػػف عػػن احلقيقػػة يف العلػػـو بواسػػطة طائفػػة مػػن القواعػػد الػػيت هتػػيمن علػػى الطريػػق ادلػػإدم إىل ا -

 (.205: 2022)المعايطة، سَت العمل، كربدد عملياتو حىت يصل إىل نتيجة 
 أنواع مناىج البحث العلمي:

 كمعايَتحيث تستخدـ أسس  عليها، اتفاؽتثَت زلاكلة تصنيف مناىج البحث العلمي مشكلة ال يوجد  
للتصنيف، ينتج عنها أنظمة تصنيفية متعددة، كيضع أم نظاـ للتصنيف إطاران لفهم ادلبادئ سلتلفة 

األساسية يف عملية البحثا كلذلك فإف نظاـ التصنيف ليس مهمان يف حد ذاتو، إال بقدر ما ؼلدـ ربليل 
 عمليات البحث كخطواتو، بطريقة كاضحة كمفهومو.

نيف، فإننا يف الواقع نستخدـ منهجان خاصان يف التفكَت، كعند استخداـ معيار معُت إطاران للتص  
كننظر إىل البحث العلمي من زاكية معينة، كعندما نستخدـ معياران آخر، فإننا ننظر إىل البحث من زاكية 
أخرل، كلذلك فليس ىناؾ تناقض بُت الطرائق ادلختلفة يف تصنيف البحوث، كيف ىذه الورقة العلمية 

مناىج البحث يف العلـو الطبيعية كالعلـو االجتماعية كمن مث مناىج البحث يف عن ستتحدث الباحثة 
 (.8 ،ص2009)عمر، العلـو الشرعية 

اختلف تصنيف مناىج البحث العلمي من دارس آلخر، إما بسبب اختبلؼ آّاالت العلمية اليت   
درست يف إطارىا كما ىو الشأف بالنسبة دلناىج البحث األديب مع مناىج البحث االجتماعي أك 

ة النفسي أك العلمي، كإما بسبب تبٍت بعضهم دلناىج ظلوذجية رئيسية، كاعتبار ادلناىج األخرل جزئي
متفرعة من ادلناىج النموذجية، كما قد يعتةرب ىإالء أك غَتىم بعض ادلناىج رلرد أدكات، أك أنواع للبحث 



غربيُت كآخرين  لباحثيُت كقد أكرد بدر عدة تصنيفات (.282ص ،2977)بدر، كليست مناىج 
 عرب، كتصنيف )ىويتٍت(، الذم جعل ادلناىج سبعة كىي:

راسة احلالة، كربليل الوظائف كالوصف ادلستمر على فًتة، كيتضمن ادلسح كد المنهج الوصفي: .ُ
كالبحث ادلكتيب كالتوثيقي. كىو منهج "يعتمد على ذبميع احلقائق كادلعلومات، مث مقارنتها، 

 (.282ص ،2977)بدر، كربليلها، كتفسَتىا، للوصوؿ إىل تعميمات مقبولة

 ق التارؼلية.كىو يعتمد على التوثيق كالتفسَت للحقائ المنهج التاريخي: .ِ

 كعناصره: ادلبلحظة، مث الفرض، مث التجربة، مث التعميم أك القانوف. المنهج التجريبي: .ّ

 كىو يهدؼ إىل تعميق النظرة كمشوليتها. البحث الفلسفي: .ْ

 كىو الدراسة ادلستقبلية. البحث التنبؤي: .ٓ

 كىو الذم ؼلتص بالظواىر االجتماعية. البحث االجتماعي: .ٔ

 كىو الذم يعٍت بعملية اإلبداع، يف العلم كالفن كاألدب كأسبأّا البحث اإلبداعي: .ٕ

 أواًل: مناىج البحث في العلوم الطبيعية:  

تتباين مناىج كأدكات البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية عنها يف العلـو الطبيعية،  
، كلقد ساد كيعود ذلك بالضركرة إىل اختبلؼ طبيعة ادلوضوعات اليت تبحث يف كل  تلك العلـو

االعتقاد لفًتات طويلة أف ادلنهج ادلستخدـ يف العلـو الطبيعية أكثر علمية كصرامة من ادلنهج ادلستخدـ 
يف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، كمن ىنا فإف العلـو الطبيعية كمناىج البحث فيها، ىي ادلناىج العلمية 

إال أف حركة التاريخ كتطور العلم ذاتو أفضى إىل دحض تلك  كاليت تستخدـ ادلنهج التجرييب كالتطبيقي،
ادلقولة اليت سادت يف أذىاف العديد من ادلشتغلُت بالبحث العلمي، كتطورت مناىج كأدكات البحث 

)الطيب، السائدة يف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية بالدرجة اليت مل يعد ىذا الفهم القدمي مقبوالن 
 (.3 ،ص2000



حث العلمي يشمل مجيع مشكبلت احلياة كالظواىر دبختلف ادليادين من ضمنها منهج الب 
 األساسية )الظواىر الطبيعة الفيزياء الكيمياء الفلك الطب بأنواعو كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية

كاالقتصادية كالسياسية( على الرغم من تطبيق أساليب البحث العلمي على رلاالت العلـو اإلنسانية إال 
                                  .سهل تطبيقهامن الف ىذه األساليب ليس أ

 : تطبيقها على آّاؿ اإلنساين لعدة أسباب يسهلفأساليب ادلنهج العلمي يف العلـو الطبيعية  .ُ
من الظاىرة كؼلضعها للدراسة أما الظواىر  االظواىر الطبيعية ثابتة نسبيان كغلعل الباحث متمكن

 (.اآلراء ال يستطيع الباحث إخضاعها للدراسةك االجتماعية عرضة للتغَت مثل )االذباه 

ستخدـ األجهزة كيسهل التعامل فقد تالظاىرة الطبيعية بسيطة ؽلكن مبلحظتها كقياسها ماديا  .ِ
اليت ربيط ّٔا )الطبلؽ النجاح زبتلف معها أما الظاىرة االجتماعية تتأثر دبجموعة من العوامل 

 .)حسب الظركؼ اليت ربيط ّٔا

الطب موقف موضوعي زلايد  أك موقف الباحث يف الظاىرة الطبيعية ادلتخصص يف الكيمياء .ّ
أنو ال يتأثر الباحث دبيولو كأفكاره أم  سانيةالعلـو اإلن أما يفألنو يتعامل مع أشياء جامدة 

  .كاحليادية يف الظواىر الطبيعية كاإلنسانيةبُت ادلوضوعية مقارنة 

يف العلـو الطبيعية ؼلضع الباحث الظاىرة كيكررىا حىت يصل إىل نتائج ثابتة يف نفس الظركؼ  .ْ
ىذا ال ك أما يف الظواىر االجتماعية يصعب على الباحث إجراء التجارب يف نفس الظركؼ 

كالسبب يكمن أف العلـو الطبيعية ،ية يعٍت أف البحث غَت دقيق أك موضوعي يف العلـو اإلنسان
بدأت منذ فًتة طويلة ك العلـو اإلنسانية بدأت من فًتة كجيزة أم ال نقارف بُت دقة النتائج يف 

العلـو اإلنسانية ألهنا مل تصل إىل ما كصلت إليو العلـو الطبيعية، ك اآلف بدأت الدراسات 
نشر على  ).كانيةمية يرتبط بأبعاد زمنية أك البحث العلمي يف العلـو اإلنسانك  اإلنسانية تتطور

ـ: َُِِ/ُ/ِْادلوقع اإللكًتكين بتاريخ:
(http://www.gamr51.org/up//uploads/images/gamr51.com-a68de49dee.gif) 

   مناىج البحث في العلوم الطبيعية: 



يغلب على البحث يف رلاؿ العلـو الطبيعية إمكانية التفسَت كالضبط كالتنبإ، حيث يصل التنبإ   
فيها إىل درجة التأكد، كلذلك ألف طبيعة تلك العلـو ىي الثبات كاالستقرار، فالظواىر الطبيعية كاحدة 

من ىنا فطبيعة البحث  ريكا كجنوب أفريقية،أمكثابتة يف أرجاء ادلعمورة، فاحلديد يف مصر ىو احلديد يف 
يف العلـو الطبيعية تصل إىل التعميم ادلطلق على الظاىرة ادلدركسة، فالقوانُت يف الطبيعة كالكيمياء كعلم 

 (. 42 ،ص2000)الطيب وآخرون، احليواف كاحدة يف الزماف الواحد كيف أكثر من مكاف 

ية يإدم إىل تطور سريع يف النظرية كل ذلك جعل الًتاكم ادلعريف يف رلاؿ البحث يف العلـو الطبيع  
كىل كجود العديد من االكتشافات كالنظريات اجلديدة يف رلاؿ الدراسات الطبيعية، كترتب على ذلك 
تقدـ علمي مذىل خبلؿ القرف احلا ي كانتقاؿ العامل من ثورات علمية كتكنولوجية كمعرفية أدت إىل 

 العديد من التطور يف رلاالت احلياة ادلختلفة.

كالباحث يف رلاؿ العلـو الطبيعية يتعامل مع متغَتات قليلة، كحىت لو كثرت ادلتغَتات اليت يتعامل   
معها الباحث، إال أهنا زبضع للقياسات ادلوضوعية اليت تتم ضمن نطاؽ ادلادة كالطاقة. كما أنو يف العلـو 

، كتسلك نفس السلوؾ إذا كجدت يف الطبيعية ادلواقف ؽلكن أف تتكرر سبامان، فاإللكًتكنات مثبلن تتشابو
 .(43 ،ص2000)الطيب وآخرون،  نفس الظركؼ

استطاعت ادلناىج يف العلـو الطبيعية، مثل الفيزياء كالكيمياء كاجليولوجيا كالفلك أف ربقق تقدمان ك   
 كبَتان يف بلوغ أىداؼ العلم.

تعاجل ادلناىج يف العلـو الطبيعية كاالجتماعية أجزاء نفس ادلادة، كمع ذلك توجد عوامل معينة    
سبيز العلـو الطبيعية عن العلـو االجتماعية، فالعلـو الطبيعية هتتم بالظاىرات الفيزيقية كعلى الرغم من 

رات االجتماعية ػلتاج يف كجود عناصر فيزيقية يف الواقع يف العلـو االجتماعية، إال أف تفسَت الظاى
أغلب األحياف إىل شيء آخر غَت قوانُت الفيزياء أك علم كظائف األعضاء، كما أف مادة العلـو الطبيعية 
أبسط من تلك اليت تعاجلها العلـو االجتماعية، ألهنا تتعامل مع الظاىرات على مستول كاحد ىو 

عددان قليبلن نسبيان من  إاليزيقي بصفة عامة ادلستول الفيزيقي، كال يتضمن ادلوقف على ادلستول الف
)فان دالين، ادلتغَتات )أك رلموعة الشركط الضركرية إلسباـ احلدث(، كىذه ؽلكن قياسها بدقة تامة. 

 (..64-63 ،ص2977



إف الظاىرات الطبيعية، كالعناصر الكيميائية مثبلن، ليس ذلا عواطف أك شعور ذايت، كال غلد   
الطبيعية حاجة ألف يراعي أغراض الكواكب كاحمليطات كدكافعها، إال أف ادلادة ال تتأثر الباحث يف العلـو 

برغبة اإلنساف أك إرادتو، كيبحث الباحث الطبيعي يف عمليات الطبيعة، كػلاكؿ أف يصل إىل القوانُت 
ا، إظلا يأمل العامة اليت ربكمها كىو ال يتوقع أف يغَت الطبيعة، كال يرضى عن عملياهتا أك يعًتض عليه

فقط يف أف يساعده علمو بالظاىرات الفيزيقية على اإلفادة من عمليات الطبيعة، كعندما يضع الباحث 
لن غلعل ظاىرة تغَت طبيعتها، فإذا صاغ مو يف العلـو الطبيعية فرضان يفسر ظاىرة فيزيقية، يعرؼ أف تعمي

الكواكب بأم شكل بل ستظل األجراـ  فلكي تعميمان يفسر مدار الكواكب مثبلن، ال ينتظر أف تتأثر
السماكية كما ىي دكف أف تتغَت نتيجة دلا أعلنو، كلن تعقد الكواكب مإسبران مساكيان للدعوة إىل ازباذ 

 (.66-63 ،ص2977)فان دالين، مسارات جديدة

عندما كما أف الباحث يف العلـو الطبيعية يكوف أقل تأثران بذاتيتو شلا ىو يف العلـو اإلنسانية، ك   
يقـو بتفسَت النتائج اليت توصل إليها، فإف أم تعميم الحق لن يتسبب يف تغيَت خصائص الظاىرة كذلك 

 عكس احلاؿ يف العلـو االجتماعية.

 تطبيقات مناىج البحث في العلوم الطبيعية:

تتعدد تطبيقات مناىج البحث يف العلـو الطبيعية، كسوؼ نقتصر يف ىذه الدراسة على أكثر   
 ناىج ادلستخدمة، كىو ادلنهج التجرييب:ادل

 المنهج التجريبي:

ا ذلك ألنو يعتمد على إجراء التجربة من الطبيعي يعد ادلنهج التجرييب من أدؽ مناىج البحث 
أجل فحص فركض البحث، كبالتا ي قبوذلا أك رفضها يف ربديد عبلقة بُت متغَتين. كيعاجل العرض التا ي 

 :بادلنهج التجرييبتعلقة ادلعناصر أىم ال
 تعريف المنهج التجريبي: 

"طريقة حبثية تتضمن تغيَتان متعمدان كمضبوطان للشركط احملددة لواقعة معينة مع مبلحظة ىو 
 (.95م، ص2000)الرشيدي، التغَتات الناذبة عن ذلك، كتفسَت تلك التغَتات" 

 خطوات تطبيق المنهج التجريبي: 



ادلرتبة عندما يريد أف يستخدـ ادلنهج التجرييب. كؽلكن توزيع عددان من اخلطوات  يتبع الباحث 
ىذه اخلطوات إىل: خطوات عامة، أم غلوز تطبيقها مع أم منهج علمي، كخطوات خاصة، أم يقتصر 

 م(2989)العساف، تطبيقها على البحث الذم يستخدـ ادلنهج التجرييب، كىي: 
 أ ػ اخلطوات العامة، كتتمثل يف: 

 ادلشكلة.ربديد ماىية  -
 مراجعة الكتابات ذات الصلة دبشكلة البحث. -

 ب ػ اخلطوات اخلاصة، كتتمثل يف: 
 ربديد رلتمع البحث، مث عينة منو بواسطة األسلوب العشوائي. -
 اختبار عينة البحث يف موضوع التجربة اختباران قبليان.  -
 كوف رلموعة ذبريبية.تقسيم عينة البحث عشوائيان إىل رلموعتُت، كاختيار أحدعلا عشوائيان لت -
إخضاع آّموعة التجريبية للتجربة أك للمتغَت ادلستقل، كمنع التجربة عن آّموعة األخرل كاليت  -

 تسمى بآّموعة الضابطة.
 إجراء اختبار بعدم للمجموعتُت: التجريبية كالضابطة . -
القبلي، باستخداـ أسلوب ربليل البياناتا بغية مقارنة نتائج االختبار البعدم بنتائج االختبار  -

 إحصائي مبلئم، كبالتا ي تفسَت النتائج.
عمل ملخص للبحث، تعرض فيو أىم النتائج اليت توصل إليها البحث، كالتوصيات كادلقًتحات  -

 اليت يقًتحها الباحث.
 مزايا وعيوب المنهج التجريبي: 

)عدس وآخرون، : ىناؾ بعض ادلزايا كالعيوب اليت يتصف ّٔا ادلنهج التجرييب، كمنها  
 م(2003

 أ ـ مزايا المنهج التجريبي: 

 دبقدكر الباحث تكرار التجربة أكثر من مرةا بقصد التأكد من صحة نتائج البحث. -
 دبقدكر الباحث إشراؾ عدد من الباحثُت يف مطالعة النتائج. -
للمتغَت ادلستقل دبقدكر الباحث أف يتحكم يف العوامل ادلإثرة كذلك بضبطها أك عزذلا، كبالتا ي يتيح  -

 أف يإثر على ادلتغَت أك ادلتغَتات التابعة .
 ب ـ عيوب المنهج التجريبي: 



يتطلب استخداـ ادلنهج التجرييب ازباذ إجراءات إدارية متعددة. فالباحث الذم يريد استخداـ ىذا   -
 دتو.ادلنهج قد ال يستطيع دبفرده القياـ بالتجربة، شلا يدفعو لبلستعانة جبهات أخرل دلساع

تطبق التجربة على عدد زلدكد من األفراد، كبذلك يصعب تعميم نتائج التجربة إال إذا كانت العينة  -
شلثلة للمجتمع األصلي سبثيبلن دقيقان. كىذه غاية يف الصعوبة إذ يتعذر على الباحث كجود رلموعتُت 

ة بالفركؽ بُت أفراد متكافئتُت سبامان يف كل العوامل أك ادلتغَتات، كبذلك تتأثر نتائج التجرب
 آّموعتُت.

ال تزكد التجربة الباحث ببيانات جديدة كإظلا سبكنو من التحقق من صحة البيانات، كيتأكد من  -
 كجود عبلقات معينة. 

تعتمد دقة النتائج على األدكات اليت سيستخدمها الباحث يف التجربة من مثل: االختبارات. لذا  -
 اختيار األدكات ادلناسبة للقياس كاليت تتسم بالدقة كالصدؽ كالثبات.يفًتض على الباحث التدقيق يف 

تتأثر دقة النتائج دبقدار ضبط الباحث للمتغَتات ادلإثرة. كتزداد صعوبة عملية الضبط إذا كاف  -
 البحث عن ظاىرة إنسانية.

 ثانياً: مناىج البحث في العلوم االجتماعية:

ـو تركز أساسان على جانبُت مهمُت كعلا ادلوضوع كادلنهج، إف العلـو االجتماعية كغَتىا من العل  
فلكل علم موضوع يدرسو كرلاالت يتناكذلا بالبحث للكشف عن احلقائق كادلبادئ كالنظريات اليت 
ربكمو كال يتم ىذا إال باالعتماد على اجلانب الثاين الذم ال يقل أعلية كىو ادلناىج كطرؽ كأساليب 

 البحث فيو.

حثوف يف ربديد طرؽ البحث ادلناسبة للمشكبلت البحثية كخصوصان يف رلاؿ العلـو ؼلتلف البا  
الًتبوية بشكل خاص كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية بشكل عاـ، كرغم اختبلؼ الطرؽ كاألساليب اليت 

بيعة يتبعها الباحثوف، إال أهنا مجيعان تتبع طرقان تتصف بالعلمية كادلوضوعية بدرجات متفاكتة، كتفرض ط
البحث الًتبوم أحيانان أنواع معينة من البحوث دكف األخرل نظران لطبيعة موضوع البحث، فالظواىر 

تغَتات كظواىر ال ؽلكن مالتارؼلية كاحلاضرة مثبلن ال ؽلكن دراستها بالطرؽ التجريبية، ككذلك ىنالك 
 (.2 ،صه2434)العتيبي، ضبطها بالطريقة التجريبية احلقيقية 



العلماء العديد من أنواع البحوث الًتبوية كما مت تصنيف ىذه األنواع كفق معايَت عديدة، فقد اقًتح  
كبسبب اختبلؼ ادلشتغلُت يف رلاؿ البحث بالطرؽ ادلناسبة لتصنيف مناىج البحث العلمي يف العلـو 

 الًتبوية كاالجتماعية كاإلنسانية، فقد يشًتؾ منهج معُت مع عدة تصنيفات سلتلفة.

عليتها أع أف التقسيم بُت ىذه البحوث ىو تقسيم مصطنع، ألف البحوث العلمية ذلا قيمتها ك كالواق  
بصرؼ النظر عن نوعها، فالبحوث األكادؽلية أساس البحوث التطبيقية كال بد للتطبيق من أساس نظرم 

ما أف يسنده، كأم رلاؿ تطبيقي يبدأ يف صورة فكرية، فالبحوث يف الدراسات االجتماعية بعمومها إ
ساليب للمعاجلة، زبتلف عن البحوث أتكوف حبوث هتتم بصفة عامة بتنمية كتطوير ادلعارؼ كذلا طرؽ ك 

، كىي تتميز اكحله ايف آّتمع من أجل فهمه ةموجود ةمعين ةالتطبيقية اليت تقـو دبعاجلة مشكل
وث األساسية من اجلانب بإجراءات منهجية ميدانية زلددة، كىذا ال يعٍت التقليل من أعلية كفائدة البح

)مزيان، العملي، ألف البحوث التطبيقية كنتائجها يف رلملها معتمدة على نتائج البحوث األساسية 
 (.204 ،ص2009

 أىداف البحث في العلوم االجتماعية:

إف اذلدؼ من البحث يف العلـو االجتماعية ىو اكتشاؼ حقائق جديدة أك فحص حقائق قدؽلة   
 قف االجتماعية.اػلاكؿ أف يدرس السلوؾ اإلنساين كتفاعلو مع البيئة كادلو كتوضيحها، كىو 

كما ػلاكؿ معرفة العبلقة السببية بُت النشاطات اإلنسانية كالقوانُت الطبيعية اليت ربكمها،   
من أىداؼ البحث يف العلـو االجتماعية ىو تطوير أدكات علمية كمفاىيم فكباإلضافة إىل ذلك 

من شأهنا أف تسهل صدؽ كثبات الدراسات ادلتعلقة بالسلوؾ اإلنساين كاحلياة كنظريات كاليت 
 (.42 ،ص2006)الضامن، االجتماعية 

 مناىج البحث في العلوم االجتماعية:

يذىب بعض الباحثُت إىل أف علم مناىج البحث ىو رلموعة منظمة من مبادئ تدكر حوؿ   
لعلـو ليستخرج ما غلوز أف يعد الطريقة العلمية يف ، كىذا العلم يقـو بتحليل طرائق ا موضوع معُت

البحث كائنان ما كاف، فهو فلسفة للعلم، كفلسفة العلم ىي تلك اليت ربلل العلم كال تكوف جزءان منو، 
كيرل البعض االخر أف فلسفة العلـو من ادلباحث اجلديدة اليت أضافها احملدثوف من ادلناطقة إىل مباحث 



أف فلسفة العلـو أعم من  لالعلماء كىو طرائق أك مناىج البحث العلمي، لكنو ير  ادلنطق ادلألوفة عند
مبحث ادلناىجا ألهنا تشمل علم ادلناىج الذم يضم منهجي االستقراء كاالستنباط كتطورعلا عةرب التاريخ، 

، كما تشمل فلسفة  كدراسة ادلبلحظة كالتجربة كاالستدالؿ الصورم كضلو ذلك من عناصر ادلنهجُت
العلـو االجتماعية البحث يف النظريات العلمية كاستخبلص ما يساعد على تكوين نظرة شاملة إىل 

 الكوف.

كيعتقد آخركف أف بُت العلـو كاإلنسانيات حلقة مفقودة كىذه احللقة ادلفقودة ىي فلسفة العلم   
م كامل دلبادئ الفيزياء الذم ينبغي أف تكوف موجودة حبكم احلاجة إليها يف عقد الصلة بُت الطرفُت، كفه

كىذا يعٍت أننا ضلتاج إىل نظاـ متماسك لؤلفكار كالنظريات تستطيع العلـو  ،أكالبيولوجيا أك غَتىا 
الطبيعية، ككذلك الفلسفة كاإلنسانيات أف ذبد مكانان ذلا يف ىذا النظاـ، كؽلكن أف نسمي ىذا النظاـ 

 (.232 ،ص2009)الكبيسي، فلسفة العلم 

اىج البحث يف العلـو االجتماعية مع حاالت أكثر تعقيدان، ألهنا هتتم باإلنساف فردان تتعامل من  
كعضوان يف مجاعة، كما أنو توجد تغَتات فيزيقية كفسيولوجية يف الوقائع االجتماعية، فإف العلـو 

أك يسمع كال يستطيع الباحث أف يرل  االجتماعية تتضمن عددان من ادلتغَتات ينبغي أخذىا يف االعتبار.
يتذكؽ الظاىرات اليت كجدت يف ادلاضي، كال يستطيع أف يكرر األحداث اإلنسانية أك أك يلمس 

كاالجتماعية، كال يستطيع عامل النفس أف يضع مسات الشخصية يف أنبوبة اختبار لكي يعرؼ العوامل 
 .ادلإثرة يف سلوكو كىو مراىق مثبلن 

الظواىر يف العلـو االجتماعية أكثر حساسية، فيعدؿ اإلنساف من سلوكو فتتأثر الظواىر   
االجتماعية بإرادة اإلنساف كقراراتو، كالباحث يف العلـو االجتماعية قد تإثر التعميمات اليت تفسر الظواىر 

ـ االجتماعية يف األحداث، فيعدؿ الناس من أظلاطهم االجتماعية السائدة، يهتم الباحث يف العلو 
سباب البطالة، فبل يهتم بالنظريات اليت ترشد إىل ما ينبغي أف أدبشكبلت الواقعا فهو يدرس مثبلن 

يكوف، كيتعامل الباحثوف يف العلـو االجتماعية مع مزيج من احلقائق العامة كالشخصية، كعندما 
 (.24 ،ص2009)عمر، كاالرتباؾ  ةالوسائل يتعرضوف للحَت  يستخدموف معها

تتم فلسفة البحث يف العلـو االجتماعية  ضلو أخذ ادلبلحظات الدقيقة كالتوثيق التفصيلي للظاىرة   
موضوع البحث، كيتعُت أف ترتكز تلك ادلبلحظات على الطريقة العلمية )دبعٌت أنو يتعُت أف تكوف قابلة 



نب األفراد غَت ادلدربُت للتكرار كدقيقة(، كبالتا ي تكوف أكثر موثوقية من ادلبلحظات السببية من جا
 (.26 ،ص2025)باتشرجي، 

كتنبع أعلية البحث يف العلـو االجتماعية من قدرهتا على توظيف التقدـ العلمي يف إطار آّتمع   
احمللي كحاجاتو ادلختلفة يف اقًتاح أفضل احللوؿ يف مجيع رلاالت التعليم كما يتصل ّٔا من ادلناىج، 

طط ذلا طلنستخدمها، كاألساليب اليت نتبعها كالتخصصات اليت ضلتاجها ك  اللغة اليتك طرؽ التدريس، ك 
 (.2،ص2022)دبيس، كنوفر ذلا سوؽ العمل الذم يستوعب كثافتها كرلاالت العمل فيها 

كيعد البحث الًتبوم من أحد فركع البحوث االجتماعية، حيث أنو يكتسب أعلية كبَتة لقدرتو   
ما ىو جديد لتطوير العملية الًتبوية كتنميتها، ككضع مسارىا ضمن على رفد ادلإسسة الًتبوية بكل 

اذلدؼ العاـ الذم تسعى لتحقيقو، كىو خدمة آّتمع كتوفَت الطاقات كاإلمكانات البلزمة لبنائو كتوطيد 
دعائم مستقبل أجيالو، كما أف رصد الظواىر السلبية اليت قد تعيق العملية الًتبوية كسلرجاهتا بات أمران 

همان بالنسبة للقائمُت على العملية الًتبوية، كرافدان يوفر ادلوضوعات اليت سبكن الباحثُت يف ىذا آّاؿ م
من إجراء البحوث للتوصل إىل أسبأّا كاقًتاح الوسائل ادلمكنة دلعاجلتها جذريان بالوسائل ادلادية كادلعنوية 

 (.2 ،2006)األسدي، 

ادلستخدمة للحصوؿ على البيانات بشكل دقيق ككاضح  ؽلكن االستعانة دبختلف األدكات ك   
كاستخداـ ادلبلحظة كادلقابلة كاالستبانة كربليل الوثائق كالسجبلت سواء كاف ذلك بصورة منفردة، أك 
من خبلؿ استخداـ أدكات أخرل مرافقة، أك بصورة رلتمعة ؽلكن خبلذلا اجلمع بُت استخداـ أكثر من 

 أداة.

 العلوم االجتماعية: تطبيقات مناىج البحث في

 وؼتعددت مناىج البحث يف العلـو االجتماعية لتعدد الدراسات االجتماعية كتشعبها، كس  
ىذه على أكثر ادلناىج ادلستخدمة يف مجيع آّاالت، كىو ادلنهج الوصفي ها دراست يفالباحثة تصر تق

 كتطبيقاتو:

 المنهج الوصفي:



يواجو ادلتخصصوف يف ادلنهجية العلمية صػعوبة يف ربديػد مفهػـو للمػنهج الوصػفي أكثػر مػن غػَته   
مػػن منػػاىج البحػػثا كذلػػك بسػػبب اخػػتبلفهم يف ربديػػد اذلػػدؼ الػػذم ػلققػػو ىػػذا ادلػػنهج: مػػا بػػُت كصػػف 

 م(.2989)العساف، الظاىرة إىل توضيح العبلقة كمقدارىا، كاكتشاؼ األسباب الداعية لنشوئها 

على الرغم من ىذا إال إف ادلنهج الوصفي شائع االستخداـ يف البحوث الًتبوية إذا ما قورف ك   
بادلنهج التارؼلي كادلنهج التجرييبا نظران الرتباط ادلنهج الوصفي بالظواىر اإلنسانية، كاليت تتسم يف العادة 

 م(2003)عدس، وآخرون، بالتبدؿ أك التحوؿ 

يقصد بادلنهج الوصفي، ىو "أحد أشكاؿ التحليل كالتفسَت العلمي ادلنظما لوصف ظاىرة أك  تعريفو:
مشكلة زلددة كتصويرىا كميان عن طريق مجع بيانات كمعلومات مقننة عن الظاىرة أك ادلشكلة كتصنيفها 

 (.324م، ص2002)ملحم، كربليلها كإخضاعها للدراسة الدقيقة" 

الوضع احلا ي  يصف أنو ادلنهج الذم(، 222،ص2023ي، )المهدكعرفو فاف دالُت يف   
للظاىرة، كربديد طبيعة الظركؼ كادلمارسات كاالذباىات السائدة، كالبحث عن أكصاؼ دقيقة لؤلنشطة 
كاألشياء كالعمليات كاألشخاص، كتصوير الوضع الراىن كربديد العبلقات اليت توجد بُت الظاىرات أك 

 ظلو، كمن حُت آلخر ػلاكلوف كضع تنبإات عن األحداث ادلقبلة. التيارات اليت تبدك يف عملية

 أىمية المنهج الوصفي: 
 م(2985)جابر، كاظم، تتضح أعلية ادلنهج الوصفي فيما يلي: 

يػػػوفر ادلػػػنهج الوصػػػفي بيانػػػات عػػػن كاقػػػع الظػػػاىرة ادلػػػراد دراسػػػتها، مػػػع تفسػػػَت ذلػػػذه البيانػػػات،  -
 ادلتبعة، كقدرة الباحث على التفسَت.كذلك يف حدكد اإلجراءات ادلنهجية 

ػللػػل البيانػػات كينظمهػػا بصػػورة كميػػة أك كيفيػػة، كاسػػتخراج االسػػتنتاجات الػػيت تسػػاعد علػػى  -
 فهم الظاىرة ادلطركحة للدراسة كتطويرىا.

معٍت بعمل مقارناتا كذلك لتحديػد العبلقػات بػُت الظػاىرة زلػل الدراسػة كالظػواىر األخػرل  -
 ذات الصلة. 

 ـ ادلنهج الوصفي لدراسة الظواىر اإلنسانية كالطبيعية على حد سواء.ؽلكن استخدا -
 (:228 ،ص2023ويضيف المهدي )

 يساعد يف تقدمي حقائق كمعلومات كبيانات دقيقة عن كاقع ظاىرة اجتماعية ما. -



يسػػػػاعد يف توضػػػػيح العبلقػػػػات بػػػػُت الظػػػػواىر االجتماعيػػػػة ادلختلفػػػػة كالعبلقػػػػة بػػػػُت األسػػػػباب  -
 كالنتائج.

يف تفسػػػَت كربليػػػل الظػػػواىر االجتماعيػػػة ادلختلفػػػة، كفهػػػم الباحػػػث للعوامػػػل الػػػيت تػػػإثر يسػػػاعد  -
 .على ىذه الظواىر

 يتيح على التنبإ دبستقبل الظواىر االجتماعية ادلختلفة. -
 أنواع المنهج الوصفي: 

: البحػػث ادلسػػحي، العديػػد مػػن األنػػواع كسنقتصػػر علػػى تتعػػدد أنػػواع ادلػػنهج الوصػػفي، كتتمثػػل يف
 :العبلقة ادلتبادلةكحبث 

الواقػع احلػا ي كالتعػرؼ علػى جوانػب القػوة أك تتعلق الدراسات ادلسحية بالوضع الراىن  البحث المسحي:
حػداث تغيػَتات جزئيػة أك إكالضعف فيو مػن أجػل معرفػة مػدل صػبلحية ىػذا الوضػع أك مػدل حاجتػو إىل 

 (.356 ،ص2002)ملحم، أساسية فيو 
يعرؼ البحث ادلسحي بأنو "أسلوب يف البحث، يتم من خبلؿ مجع معلومات كبيانات عػن ظػاىرة مػا أك 
حػػادث مػػا أك شػػيء مػػا أك كاقػػعا كذلػػك بقصػػد التعػػرؼ عػػن الظػػاىرة الػػيت ندرسػػها، كربديػػد الوضػػع احلػػا ي 

احلاجػة ذلا، كالتعرؼ على جوانب القوة كالضعف فيو من أجل معرفة مدل صبلحية ىػذا الوضػع أك مػدل 
 (.263م، ص2003)عدس، وآخرون، إلحداث تغيَتات جزئية أك أساسية" 

   
 ثالثاً: مناىج البحث في العلوم الشرعية:

مناىج البحث يف العلـو الشرعية، رغم أهنا إنسانية يف مقاصدىا، فهي ربانية يف منطلقاهتا، كىذا سر   
اإلنسانية من عوائق منهجية. كعليو فقد كجب أف سبيزىا، كسبب صلاهتا من كثَت شلا تتخبط فيو العلـو 

نعرؼ اآلف كضعية )الظاىرة اإلنسانية( يف العلـو الشرعية إزاء أخطر ما عرفتو من عوائق منهجية يف 
 العلـو اإلنسانية.

 . الشرعية عملية المنهج بين العلوم اإلنسانية والعلوم

أماـ كل باحث   يف إطار الدراسات اإلسبلمية، يوقف  (ادلناىج العلمية)إف احلديث عن 
، ذلك أف ادلنهج إظلا ىو كليد ادلذىب الذم أفرزه، كالقوؿ  ادلشكل احلضارم للمنهجية على العمـو

 باستقبلؿ ادلنهج استقبلال تاما ، إظلا ىو جهل أك افًتاء .



، كىي يف أغلبها ادلناىج اليت  كادلناىج العلمية ادلتحدث عنها اليـو يف الكتابات العربية ادلعاصرة
بطابعها العلماين . كالغرب تقدـ  أنتجتها أك أعادت إنتاجها ادلذاىب الغربية ، كلذلك فهي تتميز

)ادلنهجية أك علم ادلنهج   (  بشكػػل كبَت يف ميداف  كاإلضراب عن ذلك كلو، حكم على الذات  
ا يرل البعض ، هتور ناتج عن االنبهار كاالستبلب باإلقامة اجلةربية ، كما أف فتح الباب على مصراعيو كم

يف أشد احلاجة إىل موقف صلب ، موقف ينبٍت على مبدأين : فإف الباحث ادلسلم كلذلك  احلضاريُت .  

مبدأ التحدم كاالعتزاز دبا لدينا من تراث زاخر بأصوؿ منهجية إسبلمية ، بإمكاهنا أف تإطر فكر ادلسلم 
ادلعاصر يف أحباثو ك علومو كلها ، لو عمل حقا على استخراجها ك تركيبها ببذؿ اجلهد يف فهم الذات 

كىو يعٍت عند  (  كدراستها. كمبدأ االستفادة من الغرب منهجيا عن طريق ما يسمى باالستصبلح
 بدؿ األسلمة . )عتبار ادلصاحل ادلرسلة ااألصوليُت منهج االستنباط عن طريق 

)الدعيلج، ادلتعلقة دبناىج العلـو الشرعية  )العلمية   ( حدكد كمظاىر  تبُتأف  الباحثة حاكؿتكس
 (.245ه ص 2427والنقيب  242 ،ص2006

 
 مناىج البحث في العلوم الشرعية: 

  :(2997:5)األنصاري،  مراحل ثبلث ىي من خبلؿالعلـو الشرعية تقـو فلسفة البحث يف 
 : المرحلة التحقيقية -أ

ذلك أف العائد إىل النصوص الًتاثية ال بد لو أف يتأكد من صحتها أكال ، سندا كمتنا ،  أعٍت أف يتحقق 
يكوف من منجزات " ادلرحلة  من صحة النص ، ادلقصود للدراسة أك االستشهاد كىذا ما يفًتض أف

التحقيقية " اليت ىي أكىل األكلويات ، إذ ال ييعقل أف يينجز الطالب دراسة عن شخصية من 
مث ييطلق ،  الشخصيات العلمية مثبل ، معتمدا يف استخراج آرائو من كتاب لو مل يتم ربقيقو بعد

موقفو السياسي،  ىبو العقدم ، أكاألحكاـ اجلازمة  القاطعة عن منهج الشخص ادلدركس مثبل ، أك مذ
إف أك رأيو الفقهي. كإذا علمت أنو قد صدر من كتاب مػا ، نسختاف األكىل زلققة كالثانية غَت زلققة ، ف

 .الباحث يتجو للنسخة احملققة
 : المرحلة الفهمية -ب

كأصوذلا ،  كىي ثاين مرحلة بعد التحقيق ، كيتعلق أساسا بالعلـو الناىضة ، اليت استقامت قواعدىا
كنضجت مصطلحاهتا ، فصارت رلاال مناسبا لةربكز العوائق كاإلشكاليات ،  كذلك ضلو علم الكبلـ 

 كعلم أصوؿ الفقو كعلم الفقو كعلـو احلديث .
كىذه العلـو قد بلغت درجة من النضج كالًتكيب ، مل يبق معها من السهل أف نقطع " بعد قراءة نص 

ىو كذا ككذا ، كخاصة  حينما يتعلق األمر بالقضايا اإلشكالية اليت  من النصوص " بأف مقصود ادلإلف
ستعمالو كاستثماره " من أف االنص القدمي يف العلـو اإلسبلمية ، ال بد " من أجل فطيرحت يف رلاالهتا . 



ؽلر يف مرحلة ثانية أساسية ، بعد مرحلة التحقيق ، كىي مرحلة الفهم ، ادلبنية أساسا على الدراسات 
التفسَتية قصد اكتشاؼ كربديد مقاصد اخلطاب العلمي يف ىذا آّاؿ أك ذاؾ ، كتعتةرب دراسة ادلصطلح 

 فهم باقي الًتكيب للنص البنية األساس اليت تصلح أف تكوف أداة الفهم األكىل ، كاليت عليها ينبٍتىي 
 الًتاثي .

 
 : المرحلة التركيبية -ج

كىي ادلرحلة األخَتة للنص الًتاثي ، كنعٍت بالًتكيب ىاىنا : االستعماؿ ادلركب للنص ، ذلك أف الدارس 
لو يف اإلطار التفسَتم ، إظلا يدرسو يف إطاره البسيط ، مث بعد ضبط مصطلحاتو كربديد مقاصده يصبح 

التارؼلية كادلقارنة ، كالنقدية كاالستنباطية اليت تيعٌت ببناء النظريات ، تعماؿ يف الدراساتصاحلا لبلس
الًتكيب . إف النص بعد مرحليت التحقيق كالفهم يصَت ادلقصود بكالتجديد يف العلم كاإلضافة إليو ، كىذا 

 . طريقة االستعماؿأداة علمية جاىزة  لبلستعماؿ مىت طيلبت ،  كإظلا يبقى احلساب بعد ذلك يف 
يف رلاؿ أك كتاب ما تزاؿ اإلشكاالت  الفهمية فيو قائمة ية فاألصل إذف أال تيدرس اإلشكاالت  الًتكيب

 . ، أك ردبا اإلشكاالت التحقيقية
إف على الدارس الًتكيػبػيب مثبل أف يشرع يف عملو ، حىت يطمئن إىل أف مجيع إشكاالتو  التحقيقية قد 

إشكاالتو  الفهمية قد حلت ، إال أف يكوف ادلوضوع غَت ذم إشكاؿ ربقيقي أك سيويت ، كأف مجيع 
فهمي . كىذا ىو غالب طابع الدراسات اإلسبلمية ادلعاصرة ، أما الًتاث فيندير أف يسلم رلاؿ من 

 ضركرة إصلاز ىذه الثبلثية ادلذكورة : التحقيق فالفهم مث الًتكيب.
 العلمي في العلوم الشرعية:التصنيف المقترح لمناىج البحث 

يف ذلك طبيعة  ةتعددت اذباىات البحث يف إطار العلـو الشرعية إىل أربعة اذباىات مراعي 
الدراسات اإلسبلمية كخصوصيتها كىي: دراسات أصولية، كدراسات تارؼلية، كدراسات فلسفية، 

ص ،ه2427والنقيب  246-245،ص2006)الدعيلج، كدراسات اجتماعية متصلة بالواقع 
248.) 

 االتجاه األول: دراسات أصولية:
يقصد بو تلك األحباث كالدراسات اليت اقتصرت أك اختصت بادلصدرين الرئيسُت للًتبية  

السنة النبوية( الستنباط كاستخراج ادلبادئ كاألسس النظرية للًتبية اإلسبلمية  –اإلسبلمية )القرآف الكرمي 
 كمجيع ما يتصل ّٔا من أىداؼ كقيم كطرائق تربوية كتعليمية.

 االتجاه الثاني: دراسات تاريخية:
يتجو الباحث فيو إىل دراسة الًتبية اإلسبلمية كتطور النظريات كاألفكار كالتطبيقات كادلإسسات  

 اث.حببوية ادلسلمة يف عصور سلتلفة كتندرج ربت ىذا االذباه عدة زلاكر لؤلالًت 



 زلور الزمن: كدراسة فًتة زمنية من تاريخ الًتبية اإلسبلمية. .ُ
 زلور ادلكاف: كدراسة مإسسات الًتبية كأصوذلا. .ِ
 زلور ادلوضوعات: كدراسة أكضاع الطبلب كادلعلمُت. .ّ
 دراسة األفكار الًتبوية عند أحد علماء ادلسلمُت.زلور ادلذاىب أك الشخصيات الًتبوية: ك .ْ

 االتجاه الثالث: دراسات فلسفية:
 الغزا ي كغَته.أك يدرس فيها األعماؿ كاآلراء الفكرية لباحث معُت، كابن خلدكف  

 االتجاه الرابع: دراسات متصلة بالواقع المعاصر:
ضوء معطيات اإلسبلـ، كيدكر حوؿ كىي األحباث اليت تعٌت بدراسة الوضع الًتبوم القائم يف  

 عدة زلاكر ىي:
 دراسة مشكبلت الفكر الًتبوم اإلسبلمي ادلعاصر. .ُ
 دراسة مشكبلت النظاـ الًتبوم يف إطار معطيات اإلسبلـ. .ِ
 دراسة صلة الًتبية اإلسبلمية بآّتمع ادلسلم ادلعاصر. .ّ
 دراسة حركة الفكر الًتبوم اإلسبلمي يف آّتمعات ادلعاصرة. .ْ
 النظم الًتبوية اإلسبلمية ادلعاصرة. دراسة .ٓ

 تطبيقات مناىج البحث في العلوم الشرعية:
 المنهج التوثيقي:

أربعة مناىج: ادلنهج تصنف إىل يف إطار تصنيف مناىج البحث، يف الدراسات الٌشرعٌية، 
لى يف ىذا البحث ع الباحثةقتصر تكسالوصفيَّ، كادلنهج التَّوثيقيَّ، كادلنهج احلوارٌم، كادلنهج التَّحليلٌي. 

 ، كمنهج االستنباط معامل ادلنهج التوثيقيٌ 

 تعريفو:
 ىو طريقةي حبث هتدؼ إىل تقدمي حقائق الًتاث العريٌب كاإلسبلمٌي، مجعان أك ربقيقان أك تأرؼلان.

غلمع بُت ثبلثة معافو متكاملة: اجلمع كالٌتحقيق كالتأريخ، كإف كاف ؽلكن االكتفاءي يف سياؽ البحث ك
 (.74: 2997)األنصاري،  ٌُت ببعضها دكف بعض، حسب طبيعة البحث كىدفوادلع

 :خطوات المنهج التوثيقي

 االستقراء التَّامُّ للمادَّة في مظانِّها، ضمن نطاٍق زمنيٍّ معّين، يتّم تحديده بحسب طبيعة البحث:



ٍـّ، للماٌدة الفقهٌية ادلتناثرة  ادلطبوعة أك ادلخطوطة اٌليت مل فعلى الباحث أف يقوـى بعملٌية استقراءو تا
يتٌم استخراجيها بعدي من مكامنها يف ادلكتبات العادليَّة، ككذلك عليو أف يستقرئ كتب تبلميذه، ككٌل 

 مصدرو آخرى ييظىٌن أف يوجد بو مبحث فقهيّّ لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية.

 نة: تصنيُف الماّدة التي تّم جمُعها واستقراؤىا، ضمَن أوعيٍة فكريّة معيّ 

فعلى أف يقـو بتصنيف ما غلده من ادلباحث الفقهية، حبيث يكوف كلُّ بابو منها كعاءن تيوضعي 
 فيو ادلاٌدة اليت تيناسبو. 

 توثيُق الماّدة التي تّم تصنيفها، وفقاً لهاتين الخطوتين األساسّيتين:

 دراسة أسانيد المرويَّات:    .ُ

اصر، بالنقد اخلارجٌي، أم البحث فيما يتعٌلق بنسبة الٌنٌص كىو ما ييسٌمى يف ادلنهج الٌتارؼلٌي ادلع
أك الوثيقة إىل صاحبها، كاالستعانة يف ذلك بضوابط احلديث الصَّحيح اليت ىي : اتصاؿ السند بنقل 
العدؿ الضابط عن مثلو من غَت شذكذو أك علَّة، حىت يتبُت ما ىو )صحيحي( النسبة إىل ادلإلف كما ىو 

يفها(، كحىٌت يتبٌُت )موضوعيها(، كعمومان فينبغي االعتماد يف ىذه اخلطوة على منهج )حىسنيها( أك )ضع
 احملدّْثُت، كاالجتهاد يف زلاكلة تنزيلو على سلتلف ادلوضوعات.

 دراسة متون الَمرويَّات:     .2

تول كىو ما ييسٌمى يف ادلنهج الٌتارؼلٌي ادلعاصر، بالنقد الٌداخلٌيا أم البحث فيما يتعٌلق دبح
الٌنص أك الوثيقة، كينتج عن ذلك مزيده من الٌتثبُّت من صحة الوثيقة أك الٌنص، كييستعاف يف ىذا الٌصدد 
بأحكاـ دالالت األلفاظ من علم األصوؿ، كقد تتعٌدد الٌنصوص، كعندئذو ييستعاف بأحكاـ ترتيب األدلة 

 ه22/22/2432بتاريخ ) فقير، أضيف على الموقع اإللكتروني  كأحكاـ التعارض كالًتجيح

http://fiqh.islammessage.com) 

 أمرين:  إعادة تركيب الماّدة )التي تّم توثيقها(، والمقصوُد بذلك أحدُ 

 بناُء الماّدة على الّصورة التي كانت عليها في األصل:    .2

الباحث مثلما إذا كاف األمر يتعٌلق بكتاب متناثرةو أجزاؤه يف بطوف الكتب كادلخطوطات، فيقـو 
 جبمعها لتكوف ذلك الكتاب.

 . بناء الماّدة على الّصورة الّتي ينبغي أن تكون عليها: ِ



تكوف عملٌية الًتكيب أك إعادة الًتكيب يسَتةن، فيما يتعٌلق بالبحوث اليت ال يتجاكز عملي  حبيث
 متكاملة. الباحث فيها حدكد الٌتصنيف، كتصعب عندما يتعٌلق األمر بدراسةو تستهدؼ بناء نظريٌة

 :(.76: 2997)األنصاري، ىذه صورة ادلنهج الٌتوثيقٌي األساسٌية كالعاٌمة، بيد أٌف لو صورتُت أخريُت

 صورة الّتحقيق:أواًل: 

بذؿ غاية الوسع كاجلهد إلخراج أحد ادلصٌنفات القدؽلة يف العلـو العربية أك اإلسبلمية، مطابقان  وظيفُتها:
 حلّْ مشكبلتو ككشف مبهماتو.  حلقيقة أصلو، نسبةن كمتنان، مع

أف يكوف: متضٌلعان يف علـو العربية، عادلا بأمهات ادلصادر العربية كاإلسبلمٌية، عارفان شروط المحّقق: 
باخلطوط العربية كنبذةو من تارؼلها، ميلٌم بطرؽ نسخ الكتب القدؽلة كأدكاهتا، عادلان بقواعد كأصوؿ 

 العلميّْ الذم ىو موضوع ادلخطوط.الٌتحقيق كالنشر، سلتصِّا بآّاؿ 

 أف يكوف ذا قيمةو علمٌية، كأال يكوف قد سبق ربقيقو. شروط المخطوط:

 : مجع نيسخ ادلخطوط، كتعيُتي النسخة ادلعتمدة أك النسخة األـ كالنسخ ادلساعدة.مراحل التحقيق

ضبط ادلصٌنف بتوثيق نسبتو إىل مإلفو، كربقيق عنوانو، كربقيق االسم الكامل للمإلف،  ىدف التَّحقيق:
 مث ربقيق ادلنت.

 ثانياً: صورة التَّأريخ:

: استعادة أحداث التاريخ استنادان إىل الوثائق التارؼلية، كادلنهج الٌتوثيقٌي يف ىذه الٌصورة تستفيد وظيفُتو
كلو  رصد تاريخ العلـو الشرعية كادلراحل اليت مٌرت ّٔا يف نشأهتامنو الدراسات الشرعٌية خاٌصةن يف 

 حالتاف:

كيهتم فيها الباحثي بدراسة فًتة معٌينةن من تاريخ علمو ما، يصفها كييفٌسرىا حالة االستقالل:  األولى:
)مثالو:  كينقدىا، غَت مهتمو دبا كاف عليو احلاؿي قبل فًتتو اخلاضعة للدرس، كال دبا سيإكؿ إليو بعدىا:

 دراسة تطور علم أصوؿ الفقو يف القرف الٌسابع اذلجرٌم(.

كيهتم فيها الباحثي بدراسة تاريخ علمو ما، يتناكلو عةرب حركة تطٌوره: كصفان أك حالة االرتباط:  والثّانية:
سة تطور أك نقدا، أك كلَّ ذلك مجيعان، ناظران إىل ماضيو كحاضره كمستقبلو: )مثالو: درا تعليبلن ك تفسَتان 

.)  علم أصوؿ الفقو، عةرب مراحلو التارؼلية، منذ نشأتو إىل اليـو

 

 المنهج االستنباطي :



ذكر العلماء القدامى ادلتخصصوف يف استنباط األحكاـ كمضامُت اآليات  االستنباط في االصطالح :
 لبلستنباط منها اآليت : القرآنية تعاريف متعددة 

 االستنباط سلتص باستخراج ادلعاين من النصوص ".ق( " َْٓقاؿ ادلاكردم )ت :-ُ

أك معارؼ ق(  "ككل مستخرجو شيئا كاف مستًتا عن أبصار العيوف،َُّقاؿ ابن جرير الطةربم )ت :-ِ
 .القلوب، فهو مستنبط "

 " . على غَت ادلستنبط ق( " استخراج األمر الذم من شأنو أف ؼلفىِٕٓقاؿ ابن القيم )ت :-ّ

 استخراج ادلعاين من النصوص بفرط الذىن كقوة القرػلة " .ق( "ُٖٔ: قاؿ اجلرجاين )ت -ْ

النقاط التالية  كمنها ىذه التعاريف مع رلموعة تعاريف أخرل كناقشها( ّٔق،صُِْٕ)كحلل الوىيب 
: 

 أف مجيعها قد اتفق يف التعبَت عن االستنباط باالستخراج .-ُ

االستنباط حىت يسمى استنباطا ،كالشك أف ىذا القيد أف األمر ادلستنبط البد أف يكوف خافيا قبل -ِ
 التعاريف قيده صحيح،كىو ماتدؿ عليو مادة الكلمة اللغوية أيضا . يف

  كجود اجلهد كادلشقة يف االستنباط،كحاجتو لقوة القرػلة كفرط الذىن .-ّ

-تدالؿ كاالستعبلـ مث كصل إىل ربرير تعريف سلتار لبلستنباط بعد مناقشة طويلة للفرؽ بينو كبُت االس
دبا يلي :استخراج -ببل تقييده بالقرآف -ليس مقاـ تفصيلها ىنا فقاؿ " ؽلكن أف يعرؼ االستنباط 

 .ماخفي من النص بطريق صحيح 

 (:فيها معٌت اجلهد، كىو مراعو دلعٌت الكلمة يف اللغة. فكلمة :)استخراج

 ك)ما( : عاـ يشمل :

  الفقو أك العقيدة أك غَتىا .كل حكم سواء كليا أك جزئيا، كسواء يف-

 كما يشمل استنباط العلل كادلعاين كالدالالت من النصوص .-

داللة ظاىرة ،شلا الػلتاج إىل استنباط،كمثل استفادة  : قيد إلخراج مادؿ عليو النص خفي (ككلمة :)
كجوب الصبلة من قولو تعاىل " كأقيموا الصبلة " فإف ىذا اليسمى استنباطا كلذا فرؽ بينهما السيوطي 

مث من اآليات ماصرح فيو باألحكاـ،كمنها مايإخذ بطريق االستنباط " أم  ق( حيث قاؿ "ُُٗ)ت:
 .:بغَت تصريح 



النص ( ادلقصود بالنص ىنا مصطلح األصوليُت الذم يشمل الكتاب كالسنة كىو قيده مانع ككلمة :)من 
 من غَت النصوص الشرعية،كاستخراجها من القوانُت كاألنظمة . من دخوؿ استخراج احلكم اخلفي

كاالستنباط مرتبط بالنص،فأصل االستنباط أف يكوف من النص ، فإذا كاف احلكم الشرعي قد توصل إليو 
  طريق القياس، أك االستصحاب، أك االستصبلح، أك غَت ذلك من األدلة العقليةامسي اجتهادا . عن

ككلمة :)بطريق صحيح (:قيد إلخراج االستنباط من النصوص بطرؽو غَت صحيحة .فهو كإف مسي 
 كاـاستنباطا يف األصل إال أنو ليس االستنباط االصطبلحي ادلعتد بو عند أىل العلم يف استخراج األح

 من النصوص.

 

بُت مصطلح "االستنباط " كمصطلح آخر تربطو بو  كمن الضركرم أف يفرؽ الباحث يف الًتبية اإلسبلمية
( ىي إمجاال ٗٓ-ٖٓق،صََِٕعبلقة قوية كىو مصطلح "التفسَت" ،ىذه الفركؽ كما ذكرىا الوىيب )

 اآلتية :

اختبلفهما يف االصطبلح يف األغلب بينمها فرؽ لغوم ،فاختبلؼ الكلمتُت يف اللغة سبيل -ُ
 ، كأما االستنباط فهو االستخراج بعد اخلفاء .،فالتفسَت معناه البياف كالكشف

الفرؽ بينهما يف التعريف االصطبلحي :فلو كانا شيئا كاحدا التفقت تعريفاهتم عند العلماء، بينما -ِ
 الواقع ىو االختبلؼ كالتباين بُت التعاريف .

تنباط اخلفاء فيما يستنبط، حبيث اليوجد مايدؿ ظاىران على ارتباط ىذا ادلعٌت باآلية يشًتط يف االس-ّ
 . قبل استنباطو، خببلؼ التفسَت فبل يشًتط فيو ذلك

كالتأمل يف اآليات،كالتدبر يأيت  مرجع التفسَت ىو اللغة ككبلـ السلف، كمرجع االستنباط ىو التدبر-ْ
، بعد الفهم لآلية، كقديكوف التدبر الذم ينتج عنو االستنباط من آية ظاىرة ادلعٌت الربتاج إىل تفسَت

 كقد يكوف من آية ظهر معناىا الصحيح، فيكوف التدبر يف ىذه احلاؿ بعد معرفة التفسَت.

من الفوائد كاألحكاـ اخلفية  ستخراج ماكراء ادلعاينالتفسَت سلتص دبعرفة ادلعاين، كاالستنباط سلتص با-ٓ
. 

فقد ػلتاج لذلك   االستنباط ػلتاج إىل جهد كقوة ذىن، خببلؼ التفسَت الذم ىو بياف ادلعٌت-ٔ
كقد الػلتاج كتطلبو حالة عدـ كضوحو، ككاختيار أحد األقواؿ ادلذكورة يف اآلية . كالبحث عن ادلعٌت

ختبلؼ ادلستنبط كقوة الذىن، كأما التفسَت فمرده إىل معرفة اللغة كبياف .كلذا فإف االستنباط ؼلتلف با
 ادلعاين.



 

( بالتفصيل أقساـ االستنباط باعتبار الفائدة ادلستنبطة ،ستذكرىا ُٓٓـ ،صََِٕككضح الوىيب )
يف القسم اخلامس منها كىو )االستنباطات الًتبوية كالسلوكية ( ألهنا  الباحثة ىنا إمجاال،إال أهنا ستفصل

زلور مايهم الباحث يف الًتبية اإلسبلمية أكثر من بقية األقساـ، إال أف ىذا اليعٍت أف يهمل الباحث يف 
الًتبية اإلسبلمية فهم كاستيعاب األقساـ األخرل،إذ فهمها مجيعا مطلب مهم بالنسبة لبنائو ادلنهجي 

 كالعلمي يف رلاؿ زبصصو .

 كىي األقساـ اآلتية :

 االستنباطات العقدية .-ُ

 االستنباطات اإلعجازية.-ِ

 االستنباطات اللغوية .-ّ

 االستنباطات الفقهية كاألصولية .-ْ

 االستنباطات الًتبوية كالسلوكية .-ٓ

 

قية لبلستنباطات الًتبوية ( أمثلة تطبيُٕٗـ ،صََِٕأكرد الوىيب )االستنباطات التربوية والسلوكية :
 كالسلوكية ،رأت الباحثة أعلية إيراد مثالُت منها فيما يأيت :

قيًل اللَّهيمَّ  "(ِٓ)" يف اآلية اآلتية : استنبط عدد من العلماء من قولو تعاىل "بيدؾ اخلَت المثال األول
بًيىًدؾى  ۖ  شلَّن تىشىاءي كىتيًعزُّ مىن تىشىاءي كىتيًذؿُّ مىن تىشىاءي مىاًلكى اٍلميٍلًك تػيٍإيت اٍلميٍلكى مىن تىشىاءي كىتىنزًعي اٍلميٍلكى 

.آؿ عمراف : كيفية مدح اآلخرين بذكر أشرؼ خصاذلم. قاؿ  (ِٔ)"ًإنَّكى عىلىٰى كيلّْ شىٍيءو قىًديره  ۖ  اخلٍىيػٍري 
بوحياف الراغب األصفهاين :"كفيو تعليمنا كيف ظلدح أبناء جنسنا بأف نذكر أشرؼ خصاذلم .كقاؿ أ

 ق( :"كيف االقتصار على ذكراخلَت تعليم لنا كيف ظلدح،بأف نذكر أفضل اخلصاؿ".ْٕٓ)ت:

 :أف اهلل تعاىل مدح نفسو بذكر ملكو كاقتصر على ذكر اخلَت من ملكو.ووجو االستنباط

 كطريق ىذا االستنباط االقتداء بأفعاؿ اهلل تعاىل. :تحليل االستنباط

كىاذٍكيريكا ًإٍذ جىعىلىكيٍم خيلىفىاءى ًمن بػىٍعًد عىادو كىبػىوَّأىكيٍم يف اأٍلىٍرًض تػىتًَّخذيكفى ًمن : قولو تعاىل " المثال الثاني
ءى اللًَّو كىالى تػىٍعثػىٍوا يف اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى  ۖ  سيهيوذًلىا قيصيورنا كىتػىٍنًحتيوفى اجٍلًبىاؿى بػيييوتنا  ( .األعراؼ ْٕ)فىاذٍكيريكا آالى

:ْٕ 



ق( :"دليل على أف بناء القصور ليس دبنكر،كأف البناء الطايل غَت َّٔقاؿ اإلماـ القصاب )ت :بعد 
 مإثر يف نسك الناسكُت ".

ءى اللًَّو  أف من احملاؿ أف يذكرىم آالء اللع يف شيء بنيانو معصية كقد قاؿ " :وجو االستنباط فىاذٍكيريكا آالى
 " كلو كاف بناء القصور منكرا لكاف داخبل يف الفساد ال يف اآلالء .كىالى تػىٍعثػىٍوا يف اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى 

: كطريقة االعتبار كاالستفادة من قصص السابقُت،كأف ماامنت اهلل بو فهو دليل على تحليل االستنباط
 إباحتو .

دلستنبط من النص صحة االعتقاد ،كمعرفة التفسَت،كالعلم باللغة العربية، كما كيشًتط يف الباحث ا
 كمعرفة طرؽ االستنباط .

 

 
 المعوقات األكاديمية

بعض ادلعوقات األكادؽلية اليت غلب على اجلامعات  (335-332، 2429)أكرد اخلضَت  
 السعودية التخلص منها، كمن ىذه ادلعوقات ما يلي:

  يتضح من مراجعة الدراسات السابقة أف  المطلوبة للبحث العلمي:نقص المراجع العلمية
غياب كقلة العديد من ادلراجع العلمية احلديثة أحتل ادلرتبة كبَتة من بُت ادلعوقات اليت تواجو 
طلبة الدراسات العليا كالباحثُت يف العامل العريب، فقد أشارت الدراسات، مثل: دراسة النجار 

سعودية، كدراسة معمرية يف اجلزائر، فضبلن عن الدراسات اليت تناكلت يف ادلملكة العربية ال
مشكبلت البحث العلمي كالًتبوم يف العامل العريب، فقد اشارت دراسة النجار يف ادلملكة 
العربية السعودية إىل أف غالبية أساتذة اجلامعة من أفراد عينة البحث يركف بأف استخداـ شبكة 

نًتنت لغرض البحث العلمي مهم جدان، كلكنو أشار من جانب آخر ادلعلومات الدكلية أك اال
إىل أف أىم معوقات استخداـ االنًتنت ىو عدـ توفر التدريب ادلناسب الستخداـ االنًتنت يف 

كما أف طالب الدراسات العليا الذم ال تتوافر لو   (،2002)النجار، البحث العلمي 
وبة اليت توفر ادلراجع العلمية الكافية اليت تعينو على اإلمكانيات كالدعم ادلادم كاألجهزة ادلطل

القياـ دبهمة البحث، ككذلك عدـ كجود الدكريات كآّبلت العلمية احملكمة اليت بإمكانو أف 
ينشر فيها ما يتوصل إليو من أحباث كنتائج غلد نفسو يف حَتة من أمره، كقد تكوف مهمتو 

 البحثية شبو مستحيلة.



 كىو من أىم معوقات البحث العلمي، كقد اكلت  للبحث العلمي: نقص الدعم المادي
الدكؿ ادلتقدمة ىذه احلقيقة أعلية خاصة، حيث أخذت ادليزانيات اليت ترصدىا للبحث العلمي 

تزداد عامان بع آخر، حيث تتضاعف سلصصاتو كل ثبلث سنوات  –األساسي أك التطبيقي  –
%( من إمجا ي ْلمي يف بعض الدكؿ ادلتقدمة )تقريبان، كتتجاكز نسبة ما ؼلصص للبحث الع

الناتج القومي كما حاكلت ىذه الدكؿ زبليص إجراءات البحوث العلمية من الركتُت ادلعقد 
كربفظات اإلدارات ادلالية، اليت كثَتان ما تتسبب يف إحباط الباحثُت كإحجامهم عن الشركع يف 

ت إحلاحان كأعلية لدل الباحث ، خاصة البحث. كيعتةرب سبويل البحث العلمي من أكثر ادلشكبل
ما يتعلق منها يف مرحلة الدراسات العليا. كقد ال يستطيع عدد كبَت من الطلبة احلصوؿ على 
التمويل البلـز للبحث خاصة إذا ما تتطلب األمر القياـ بعدد من اخلطوات الطويلة كالصعبة 

على حبثو، كيضطر للتوقف عن إصلاز  قبل احلصوؿ على ىذا التمويل، شلا يًتؾ ذلك أثران سلبان 
البحث، كقد يعدؿ عنو كليةن، علمان بأنو توجد العديد من ادلإسسات العلمية يف الدكؿ ادلتقدمة 

 .اليت تشجع البحث العلمي كسبولو

 :اىتمامات الباحث 
 كقد يلجأ الباحث نتيجة لعوامل زليطة كضيق الوقت، كعدـ قدرتو على سبويل حبثو، كصعوبة اختيار

عينتو الدراسية ..إىل غَت ذلك من الصعوبات إىل عدـ االىتماـ ببحثو كالتوقف عن إصلازه يف الوقت 
احملدد، كال شك بأف ادلثابرة على العمل، كمدل إمكانية ربمل الباحث كصةربه تعتةرب ضركرية من أجل 

 استكماؿ إجراءات البحث كإصلازه.

 :خبرة الباحث ومهاراتو 
ث كمهاراتو تلعباف دكران ىامان يف ربديد نوع البحث الذم سيقـو بو كالطريقة كال شك بأف خةربة الباح

اليت سيتبعها يف إجرائو، كقد يلجأ عدد من الباحثُت يف اختيار مشكلة البحث حبيث تكوف متوافقة 
كمنهجية معينة يكوف لديهم خةربة ّٔا، كيًتدد الكثَت من الباحثُت يف اتباع طريقة أخرل يف البحث ال 

 .(Golden, 2006: 62) تلكوف خةربات كافية ّٔاؽل

 :التوافق مع اختصاصات الباحث 
يواجو الطلبة يف اجلامعات اليت ينتموف إليها كجود عدد من كليات اجلامعة تتبع منهجية علمية معينة يف 
إجراء البحث، قد تتفق أك زبتلف مع منهجية كلية أخرل زبتص لنفسها منهجان علميان آخر لنفس 

البحث، شلا يلـز الباحث اتباع منهجية البحث اليت حددهتا تلك الكليات لطلبتها، أك اختيار  موضوع



أكثر الطرؽ شيوعان يف اجلامعة قد ال يفضلها أساتذتو شلا يلحق الضرر بنفسو، كغلد صعوبة يف إقناع 
 .أساتذتو بأف الطريقة اليت اتبعها ىي األفضل من كجهة نظره يف إصلاز البحث

  على المعلومات:الحصول 
كما يواجو الباحث صعوبة يف احلصوؿ على ادلعلومات ادلتعلقة ببحثو سواء كانت ىذه ادلعلومات عبارة 
عن مصادر كمراجع سلتلفة أك القياـ جبمع البيانات كادلعلومات باستخداـ طريقة أك أكثر من طرؽ مجع 

مكتبة الباحث اك بلده تلك ادلراجع، فإف مشكلة البيانات: كادلبلحظة كادلقابلة مثبلن. كغذا مل يتوفر لدل 
احلصوؿ على مزيد من ادلعلومات تزداد حدة بالنسبة لديو كخباصة إذا كاف ضمن إجراءات حبثو االتصاؿ 

 .(63: 2002)ملحم،  ببعض اجلماعات اليت تدخل ضمن أفراد عينتو الدراسية

أكثر ادلعوقات اليت كاجهت طلبة يف دراسة إىل أف ( 274، 2022العاجز واللوح )كما أكرد 
 الدراسات العليا كانت على النحو التا ي:

  معوقات عند تسجيل موضوعات حبوثهم: جاءت مشكلة عدـ توافر قوائم بادلشكبلت اليت
يعاين منها نظاـ التعليم يف مجيع مراحلو ، كقلة ادلساعدة يف إعداد خطة البحث من 

 ت ادلختلفة .ادلتخصصُت يف كل قسم من أقساـ الكليا

  ادلعوقات ادلتعلقة بإجراء البحوث : كذلك لضيق الوقت ادلتاح لبلطبلع الداخلي بادلكتبة ادلركزية
 كافتقار ادلكتبات إىل ادلراجع كالدكريات احلديثة بصفة عامة .

 . ادلعوقات ادلتعلقة بتعامل الطلبة مع أعضاء ىيئة التدريس أثناء كتابة رسائلهم 

 التي تواجو طلبة الدراسات العليا: المعوقات العلمية

يواجو طلبة الدراسات العليا خبلؿ قيامهم بإجراء البحث عددان من ادلعوقات   
كالصعوبات اليت ربد من قدرهتم على االستمرار يف استكماؿ البحث كاستخراج نتائجو، كمن أبرز ىذه 

 (:22: 2024)تربان، ادلعوقات ما يلي 

 ث:معوقات تتعلق بالتخطيط للبح 

فقد يقبل مشكلة زبطر ببالو للوىلة األكىل أك يعرضها لو آخركف دكف زبصيص يذكر دلدل  -
 أعليتها أك اتفاقها مع قدراتو كطموحاتو ادلستقبلية.

 ؼلتار مشكلة غامضة أك كاسعة آّاؿ متشعبة يف متطلباهتا التنفيذية. -
 ة أحيانان أخرم.يقًتح أسئلة فضفاضة للبحث أحيانان، أك أسئلة متعددة غَت ضركري -



بالكامل يف البحث أحيانان   يقًتح فرضيات غامضة، أك غَت قابلة للقياس أك يتجاىل الفرضيات -
 كثَتة أخرل.

يغفل بقصد أك بغَت قصد لعامل أك جانب ىاـ للبحث، كأف يغفل مثبلن مراجعة الدراسات  -
 ا كتفسَتىا.كادلعارؼ السابقة، أك أف ال ػلدد كسائل كاساليب مجع البيانات كربليله

يتساىل يف تطوير خطة زلكمة مدركسة للبحث، األمر الذم يفقد الباحث بذلك أداة منظمة  -
 موجهة للمسإكليات ادلقررة للحصوؿ على احللوؿ ادلرجوة دلشكلتو.

 :معوقات تتعلق بمراجعة الدراسات والبحوث السابقة 
نتيجة سرعتو يف ادلراجعة، أك يتجاكز بعض ادلعلومات اليت ترد يف الدراسات كالبحوث السابقة  -

 يأخذ بدراسات كحبوث منجزة حديثان كمل يتم التحقق بعد منو.

 يعتمد بدرجة كبَتة على ادلصادر الثانوية. -

يركز على نتائج الدراسات السابقة دكف طرقها كمقاييسها كأساليب معاجلتها للبيانات، األمر  -
 الذم قد يفقد فيو الباحث بعض ادللومات اذلامة.

اجع نوعان زلددان من الدراسات كادلعارؼ السابقة كيهمل دراسات كعارؼ أخرل قد تكوف ير  -
 ذات فائدة أكةرب من الدراسات اليت يطلع عليها.

ؼلطئ يف كتابة أمساء كمراجع الدراسات كادلعارؼ السابقة للبحث أك عدـ كتابتها بالكامل  -
 أحيانان، األمر الذم يوقعو يف مشكلة.

  بمنهجية البحث:معوقات تتعلق 
يتهاكف يف اقًتاح منهجية متكاملة تأخذ يف اعتبارىا كافة خطوات مراحل البحث، كما تتطلبو   -

كأدكات كمقاييس كعمليات إحصائية ربليلية كتفسَتية، األمر الذم يإدم  من تنفيذ كل منها
 لو.إىل بطء إصلاز البحث اك زببط عملياتو أك اضلرافو عن ادلهمات كاألغراض ادلقررة 

يتهاكف يف اختيار عينات أك مصادر البحث، شلا يإدم إىل احلصوؿ على أنواع ثانوية كغَت   -
 كافية من البيانات ادلطلوبة.

يقصر يف توصيف عينة البحث )خاصة يف البحوث الوصفية كالتجريبية( األمر الذم يإدم  -
 الختيار عينات كبيانات قد ال سبثل ادلشكلة كلها اليت غلرم حبثها.



ؽليل الختيار اختبارات كأساليب سهلة أك زلدكدة أقل بكثَت شلا يتطلبو البحث، إرضاءن أك  -
 تسهيبلن دلهمات العينات ادلختارة أك البيئات اليت غلرم فيها.

غلمع البيانات كينفذ العديد من مهمات البحث، مث يقًتح منهجية تتواءـ مع ذلك )متبعان  -
 العربة قبل احلصاف القادر على جرىا(. ادلنطق األعرج الذم يقـو على توفَت

يتهاكف يف تدريب عينات البحث كالعاملُت ادلتعاكنُت معو كليان أك جزئيان على كيفية تنفيذ أك  -
 استخداـ منهجية البحث، كما تشتمل عليو من أساليب كأدكات كمقاييس.

 ك تطبيقية عامة.يستخدـ أعدادان زلدكدة من العينات مإديان لبيانات غَت ذات قيمة علمية أ -
احتواء أدكات كمقاييس كأساليب مجع البيانات على عناصر أك أسئلة كثَتة ال تتناسب مع ما  -

 ىو متوفر من الوقت كال تتبلءـ مع قدرة العينات كرغباهتم عند اإلجابة على كل ادلطلوب.
 يستعمل أدكات كمقاييس كأساليب غَت مبلءمة يف لغتها لعينات البحث. -
 بصعوبة اللغة: معوقات تتعلق 

يواجو الباحث صعوبة معرفتو بواحده أك أكثر من اللغات األجنبية اليت تسمح لو باالطبلع على مزيد 
من ادلعارؼ حوؿ مادة حبثو خباصة إذا ما اضطر إىل مراجعة ادلطبوعات كالكتب الصادرة بلغات ال 

 يعرفها أك ليست لديو مقدرة على فهمها.

  البحث:معوقات تتعلق بجمع بيانات 
فقد يقع الباحثوف يف أخطاء اخرل تتعلق جبمع البيانات  كإىل جانب األخطاء السابقة -

 (:Backstrom & Hursh, 2022)كادلعلومات ؽلكن إمجاذلا دبا يلي 
 فقداف األلفة بُت الباحث كبيئات عينات البحث. -

 تعديل بيئة أك عوامل البحث لتسهيل احلصوؿ على البيانات ادلطلوبة. -

 توضيح أغراض كطبيعة األدكات كادلقاييس ادلستخدمة يف مجع البيانات لعينات البحث.اعلاؿ  -

 استخداـ أدكات كمقاييس متدنية الصبلحية تنتج بيانات خاطئة أك ناقصة نسبيان. -

استخداـ أدكات كمقاييس ال يقول الباحث نفسو على استخدامها لعدـ الكفاية العلمية  -
 كالوظيفية لديو.

 تبار صبلحية الوسائل كادلقاييس ادلقًتحة جلمع البيانات.التقاعس عن اخ -



 االعتماد على ادلصادر الثانوية يف مجع البيانات دكف الرئيسية كما ىو مفركض. -

فشل الباحث يف اكتشاؼ ربيز أفراد عينات البحث، كمن مت ازباذ اإلجراءات ادلناسبة اليت  -
 تحيز على صبلحية البيانات.تساعده على ذبنب أك ربييد اآلثار السلبية ذلذا ال

 التحيز للذات، فيعطي الباحث لنفسو إجابة ترفو من صورتو لدل اآلخرين. -

 التحيز طلبان للقبوؿ كالتوافق مع رغبات كتوقعات اآلخرين دبا فيهم الباحث نفسو. -

 التحيز حلفظ ماء الوجو، أم إعطاء الفرد اإلجابة ادلنتظرة لسإالو من اآلخرين دكف االعتناء أك -
 االىتماـ دبدل صحتها.

 التحيز بغرض التأدب العاـ كظهور لطف الفرد لؤلخرين. -

 التحيز للظامل كادلظلـو أك األكثر أك األقل للغٍت كالفقَت. -

 التحيز لغرض التخلص من ادلسإكلية. -

 :معوقات تتعلق باستعمال الوسائل اإلحصائية 
 كأف: 

 أك جزئيان لطبيعة بيانات البحث. إحصائية غَت مناسبة كليان  كسائل كاختبارات يستعمل -
يستعمل كسائل كاختبارات إحصائية شكليان دكف توضيح ما تعنيو نتائجها يف استنتاجات  -

 الباحث.
يتجنب استعماؿ كسائل كاختبارات إحصائية زبوفان أك رىبة، نتيجة شعور الباحث بعد كفايتو  -

 العلمية التطبيقية.
د مجع  البيانات فيكوف كمن يفصل ثوبان مث يبحث ؼلتار الوسائل كاألساليب اإلحصائية بع -

 عمن يبلءـ ىذا الثوب قياسو.

 يستعمل نوعان أك كسيلة أك اختباران كاحدان يف معاجلة البيانات إحصائيان. -

يستعمل أساليب لتنظيم كربليل البيانات ال تتفق سبامان مع طبيعة ما ىو متوفر، أك غَت كافية  -
 ألنواع ككميات ىذه البيانات.

النتيجة يف حبث االرتباط، بينما األمر ال يتعدل االقًتاف أك ادلرافقة يف  -يفًتض عبلقة السبب -
 مثل ىذا احلاؿ.



 يكتفي بتقرير احلقائق دكف درلها معان كصياغة استنتاجات منطقية مفيدة كما يتوقع عادةن. -

 يقدـ تفسَتان غَت كامل أك ناقصان لبيانات البحث. -

 الشخصية بالتدخل يف إجراءات كتفسَت بيانات البحث.يسمح للميوؿ كاألىواء  -

 معوقات المهارات البحثية التي تواجو طلبة الدراسات العليا:
إف شلارسة البحث العلمي تتطلب توافر مهارات أساسية يف الباحث ذبعلو قادران على انتاج  

للنظاـ الًتبوم التعليمي يف  حبوث تتسم بالكفاءة كاجلودة، لتساىم بدكرىا يف إحداث التطوير كالتحسُت 
كافة آّاالت، كمن خبلؿ االطبلع على العديد من الدراسات السابقة، كاألدبيات الًتبوية يف ىذا 
آّاؿ، أمكن التوصل إىل العديد من ادلهارات البحثية البلزمة لطلبة الدراسات العليا، كاليت غلب أف 

)دحالن و طلبة الدراسات العليا ادلهارات البحثية التالية  ؽلتلكها الباحث، كمن أبرز ادلعوقات اليت تواجو
 (:562: 2023اللوح، 
 :كىي ادلهارة األساسية األكىل اليت ينبغي أف ػلرص طلبة الدراسات العليا اإلدلاـ  سوء التنظيم

ّٔا إدلامان ؽلكنهم من اكتساب ادلهارات ادلندرجة ربتها كالبلزمة إلعداد البحوث الًتبوية على 
جو ادلطلوب، كىي تعٍت قدرة الباحث على تنظيم عناصر البحث كزلتوياتو تنظيمان جيدان الو 

يقـو على أسس علمية زلددة، كمهارة التنظيم تشتمل على مهارات فرعية متعددة، كيواجو 
الباحث صعوبة يف تنظيمها كتنسيقها كتكوف زلل انتقاد من قيل اآلخرين كاخلةرباء يف آّاؿ، 

بلؼ، كالصفحات األكىل للبحث )الصفحات التمهيدية(، كمقدمة البحث، كىي: صفحة الغ
كأدبيات البحث، كإجراءات البحث، كعرض النتائج كتفسَتىا، كملخص النتائج كالتوصيات 

 كادلقًتحات، كادلبلحق كادلراجع.

فكر كتةربز معوقات مهارة التنظيم يف الضعف يف تنظيم األفكار كتسلسلها يف البحث، تنظيمان يةربز 
الباحث، كقلة تنظيم مباحث اإلطار النظرم تنظيمان منطقيان، كذلك باستعراض األدبيات يف ذلك 
ادلوضوع بطريقة غَت علمية، كعدـ االىتماـ بتنظيم جداكؿ كأشكاؿ البحث تنظيمان يتفق مع البيانات 

ماـ بتنظيم اخلطوط من كادلعلومات اليت يتم احلصوؿ عليها كالبلزمة لعرض النتائج كتوضيحها، كقلة االىت
 حيث العناكين الرئيسية كالفرعية.

 :كىي ادلهارة الثانية اليت ينبغي أف ػلرص طلبة الدراسات العليا على اإلدلاـ  عشوائية التحديد
ّٔا ؽلكنهم من اكتساب ادلهارات ادلندرجة ربتها، كالبلزمة إلعداد البحث الًتبوم على الوجو 

ث على ربديد كافة عناصر البحث الًتبوم ربديداي دقيقان يإكد ادلطلوب، كىي تعٍت قدرة الباح



على أصالة الفكرة كسبيزىا كذبددىا، ككفاية التحديد ينبغي أف تشمل كافة عناصر البحث 
 الًتبوم، على سبيل ادلثاؿ ينبغي على الباحث:

ة فرعية أك أال يتهاكف يف ربديد مشكلة الدراسة ربديدان دقيقان يف سإاؿ يتفرع منو عدة أسئل  -
 فرضيات. 

ؼلطئ يف ربديد فصوؿ البحث دبا يشتمل كل فصل عليو. فالفصل األكؿ يتحدد ادلقدمة،  -
 كربديد ادلشكلة، كاسئلة البحث.

يقًتح فرضيات غامضة، كأىداؼ غَت زلددة، كاألعلية غَت منتمية، كادلصطلحات غَت  -
 مناسبة، كاحلدكد بعيدة عن ادلوضوع. 

دد يف صعوبة احلصوؿ على الدراسات السابقة ادلنتمية للموضوع، أما الفصل الثاين فيتح -
كاليت غلب أف يتم استعراضها من األقدـ إىل األحدث أك العكس، كيتم ربديدىا إىل زلاكر 
سلتلفة، يندرج ربت كل زلور عدة دراسات سابقة، مث يتم ربديد تعليق عاـ على الدراسات 

طار النظرم، الذم يتحدد فيو مباحث سلتلفة منها السابقة، أما الفصل الثالث فيتعلق باال
 رئيسية كفرعية. 

أما الفصل الرابع فيتحدد فيو صعوبة كعدـ اإلدلاـ بإجراءات الدراسة ادليدانية كيتحدد فيو  -
منهج البحث ادلستخدـ، كرلتمع البحث كعينتو، كأدكات البحث، كصدقها كثباتو، 

ا، كيتم ربديد يف الفصل اخلامس نتائج البحث كادلعاجلات اإلحصائية اليت سيتم استخدامه
 مث ربديد توصياتو كمقًتحاتو.

 :كىذه ادلهارة زبتص بقدرة الباحث على التقدمي كاالستهبلؿ  تجاىل التقديم المنطقي
كالعرض ادلنطقي لكافة عناصر كزلتويات كأفكار كبيانات كمعلومات كنتائج البحث الًتبوم، 
، فعلى سبيل ادلثاؿ يستخدـ األلفاظ  تقدؽلان ينبأ عن فكر كاضح متميز، كرؤية ثاقبة، كفهم كاعو

دلغلقة أك ادلفتوحة، كال يهتم بالتعليق ادلنطقي على األرقاـ الواردة اليت ال تعتةرب مفاتيح العبارات ا
 يف جداكؿ البحث كاشكالوا لئلجابة عن أسئلة البحث أك اختبار فرضياتو.

 :كتعٍت قدرة طلبة الدراسات العليا على توضيح أفكاره كمنهجو كخطواتو،  ضبابية التوضيح
، كإبراز نقاط االتفاؽ االختبلؼ، كتةربيرىا كمقارنتها بأفكار السابقُت كمناىجهم كخطواهتم

بوضوح كموضوعية كمنطقية، فعلى سبيل ادلثاؿ ال يهتم الباحث بتوضيح احلقائق كاألفكار 
كاالستنتاجات، ال يلتـز باستخداـ عبلمات الًتقيم استخدامان يساىم يف كضوح ادلعاين 

ئية(، اليت تعوؽ الفهم، كتإدم إىل كجبلئها، كثرة األخطاء اللغوية )النحوية، كالصرفية، كاإلمبل



غموض ادلعٌت الذم يريده الباحث كعدـ االىتماـ بصحة األسلوب كجاذبيتو أثناء عرض 
احلقائق كاألفكار كاالستنتاجات، جلذب اىتماـ القارئ، كاقناعو كامتاعو معان، كيتهاكف 

دلعنوم، حبيث باالىتماـ بوضوح األسلوب كخلوه من اللبس كالغموض كالتعقيد اللفظي كا
 يستطيع أم قارئ متابعة أفكار الباحث. 

 :إدارة الوقت 

يواجو العديد من طلبة الدراسات العليا صعوبة يف إغلاد كقت كاؼ إلصلاز البحث يف كقتو لعدة عوامل 
 من أعلها:

استخداـ طريقة أك منهج البحث ادلناسب للموضوع قد يتطلب كقتان قد ال يتوفر لدم  -
 كانت فركض حبثو ال تنجز قبل مركر فصل دراسي كامل.  الباحثا خاصة إذا

اعتماد الباحث على منحة دراسية كقتها زلدد كقياـ الباحث يف الوقت نفسو بإجراء دراسة  -
ميدانية تتطلب جهدان ككقتاي كبَتين، شلا قد غلد الباحث نفسو أنو قد استنفذ الوقت 

ز البحث ككضعو بصورتو ادلخصص لو يف البحث كما تبقى من زمن غَت كاؼ إلصلا
 النهائية.

 معوقات عامة:
أكردت العديد من الدراسات كاألحباث من خبلؿ ادلإسبرات كاألياـ الدراسية معوقات كثَتة  

 تعًتض طلبة الدراسات العليا خبلؿ كتابة أحباثهم العلمية، كمنها:

 -علمي يف ادلملكة كمنها:أبرز ادلعوقات العامة اليت تواجو البحث ال (225ه، 2428الدباسي )فأكرد 

  انعداـ االىتماـ بالبحث العلمي لدل كثَت من اذليئات احلكومية كاخلاصة، كعدـ عنايتها
بالدراسات كاألحباث يف أساليب كنظم العمل ّٔا كتذليل معوقات إنتاجها باالعتماد على 

 البحث العلمي.

 يئات احلكومية كاخلاصة.انعداـ كضوح فعاليات مراكز البحوث اجلامعية لدل كثَت من اذل 

  عدـ اىتماـ كسائل اإلعبلـ ادلختلفة بفعاليات مراكز البحوث، كعدـ التعرؼ ّٔا كدبا ؽلكن أف
 تإديو للمجتمع من خدمات جليلة.

فيحدد أبرز ادلعوقات العامة للبحث العلمي باجلامعات السعودية  (272ه، 2422التركستاني )أما 
 يف:

  ادلرتبطة بالبحث العلمي.ضعف الةربامج التعليمية 



 .ضعف ادلراد ادلالية ادلخصصة للبحث العلمي 

 .نقص ادلراجع العلمية يف ادلكتبات 

 .زيادة ىجرة العقوؿ كالكفاءات بسبب عدـ توفر البيئة البحثية ادلناسبة 

 .عدـ مشاركة القطاع اخلاص يف دعم البحث العلمي 

 ط التنمية.ضعف ربط البحوث العلمية بادلشكبلت اليت تواجو خط 

  عدـ اتاحة الفرصة الكافية للباحثُت حلضور الندكات كادلإسبرات العلمية خاصة تلك اليت تعقد
 يف اجلامعات.

 .قلة العاملُت ادلتفرغُت يف رلاؿ البحث العلمي 

( من أبرز ادلعوقات اليت تواجو طلبة الدراسات العليا يف البحث يف العلـو ُُ،َُِْكأضاؼ ترباف ) 
 كاالنسانية : االجتماعية

  تعقد ادلشكبلت االجتماعية كاالنسانية ألهنا تتأثر بالسلوؾ االنساين ادلعٌقد ادلتأثر بالعديد
 من ادلإثرات .

 . صعوبة الضبط التجرييب كعزؿ ادلتغَتات ادلتداخلة للظاىرة االجتماعية كاإلنسانية 

  شلا يإدم يف أحياف كثَتة إىل تأثر الوضع التجرييب بادلراقبة كادلبلحظة اليت يقـو ّٔا الباحث
تغيَت يف السلوؾ لدل األفراد كآّتمعات موضوع الدراسة كالبحث ، فمن البديهي أف 
يتجمل الفرد ادلبلحظ حيث يشعر أنو مراقىب كىو ما يعٍت اختفاء السلوؾ الذم يريد 

ئمة الباحث دراستو ، يضاؼ إىل ذلك صعوبة ادلبلحظة أحيانان أك عدـ توفر الظركؼ ادلبل
 لتطبيقها .

  تغَت الظواىر االجتماعية كاالنسانية بشكل سريع نسبيان ، فالثبات نسيب كىذا يقلل من
 فرصة تكرار التجربة يف ظركؼ شلاثلة سبامان .

  الطبيعة آّردة لبعض ادلفاىيم االجتماعية كاالنسانية كعدـ االتفاؽ على تعريفات زلددة
كاالنسانية دلعايَت دينية أك أخبلقية تعقد أك ذلا كخضوع بعض ادلشكبلت االجتماعية 

 ربوؿ دكف دراستها .

  صعوبة القياس بشكل دقيق للظواىر االجتماعية كاالنسانية لعدـ كجود أدكات قياس
 دقيقة ذلا أحيانان .



 

 :الدراسات السابقة 
ة يف عدد من ستورد الباحثة عددا من الدراسات اليت كقفت عليها ككوهنا ذات عبلقة بالدراسة احلالي

 اجلوانب اليت حبثتها :
( بعنوان: مشكالت إعداد رسائل الماجستير لدى طالب الدراسات 2005دراسة الكثيري )

 العليا بقسم المناىج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود.
مشكبلت إعداد رسائل ادلاجستَت لدل طبلب أىم الدراسة لتحديد  تسع أىداف الدراسة:

الدراسات العليا بقسم ادلناىج كطرؽ التدريس، كمعرفة الفركؽ كفق زبصصاهتم كتفرغهم الوظيفي 
طرؽ  –الدراسات السابقة  -يف تقديرىم دلستول أعلية ادلشكبلت كاليت تتمثل بإعداد اخلطة

 الكتابة كالتحرر. –البحث كاإلحصاء 
 أعد الباحث استبانة كزعت على طبلب القسم خبلؿ ثبلثة فصوؿ دراسية. األداة والعينة:
 ادلنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:
بينت النتائج عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التخصصات يف تقدير  نتائج الدراسة:

دلتفرغة يف تقدير مستول ادلشكبلت، بينما أظهرت النتائج كجود فركؽ بُت الطبلب ادلتفرغُت كغَت ا
 أعلية ادلشكبلت.

تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف أمرين :كوف عينتها ىم طلبة التعليق على الدراسة :     
،ككوهنا تبحث يف بعض ادلشكبلت ادلنهجية اليت يواجهها ىإالء الطلبة يف البحث الدراسات العليا

يف كوهنا تستهدؼ مدل تقديرىإالء الطلبة لتلك العلمي، إال أهنا اختلفت عن الدراسة احلالية 
ادلشكبلت ،كمل تركز على ادلعوقات ادلبحوثة ىنا يف ىذه الدراسة ،كمل تبحث يف مدل تطبيقهم 
كتشخيص كاقعهم يف ادلنهج االستنباطي ربديدا كونو من ادلناىج ادلهمة للباحثُت ادلتخصصُت يف الًتبية 

  طبقت عليها كزمن تطبيقها.كما زبتلف يف العينة اليت،اإلسبلمية
ه( بعنوان: أبرز المشكالت التعليمية واإلدارية التي تواجو طالب وطالبات 2422دراسة الريمي )

الدراسات العليا بكلية التربية بمكة المكرمة بجامعة أم القرى ومعرفة الفروق بين المشكالت 
 للتوصل إلى حلول مناسبة لها.

رز ادلشكبلت التعليمية كاإلدارية اليت تواجو طبلب كطالبات ىدفت الدراسة إىل الكشف عن أب
الدراسات العليا كمعرفة الفركؽ بينها، كاستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات، كقد بلغ رلتمع 



( طالبنا كطالبة من طبلب الدراسات العليا، كقد استخدـ ادلنهج التحليلي للوصوؿ ذلدؼ ََْالدراسة )
 النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تتمثل يف:الدراسة، كمن أىم 

 المشكالت التعليمية
 .قلة توافر مصادر ادلعلومات للطلبة عند اختيارىم دلوضوع البحث 
 .قلة توافر ادلراجع الكافية باللغة العربية يف رلاؿ التخصص 
 .يعاين طلبة الدراسات العليا من عدـ إدلامهم باللغة اإلصلليزية 

 اإلدارية:المشكالت 
  عدـ توافر عدد كاؼ من مساعدم الباحثُت يف اجلامعة دلساعدة الطلبة يف األمور

 البحثية.
 .عدـ مبلئمة خدمات مكتبة كلية الًتبية مع احتياجات الطلبة 
 .عدـ السماح باستعارة الرسائل العلمية من ادلكتبة ادلركزية 
  اجلزئي يف الفًتة الصباحية.صعوبة مراجعة اجلهات اإلدارية بالنسبة لطلبة التفرغ 

    
اتفقت دراسة الرؽلي مع الدراسة احلالية يف تناكذلا لبعض ادلشكبلت كادلعوقات التعليق على الدراسة :  

اليت تواجو طبلب كطالبات الدراسات العليا كمت ربديدىا بادلشكبلت التعليمية كاإلدارية ،كىي 
كما ىو رلاؿ الدراسة - معوقات كمشكبلت عامة كليست خاصة دبناىج البحث العلمي 

 احلالية.
 

(: "اإلجراءات المنهجية المستخدمة في البحوث النفسية 2023قنوعة ) دراسة داودي و
 والتربوية التطبيقية ".

هتدؼ ىذه الدراسة للكشف عن اإلجراءات ادلنهجية ادلستخدمة يف البحوث النفسية كالًتبوية   
ت، التطبيقية، من خبلؿ مناىج البحث كأنواعها ادلستخدمة من طرؼ الباحثُت، كأدكات مجع البيانا

األساليب إىل كطرؽ حساب خصائصها السيكومًتية، كحجم العينة كنوعيتها ككيفية اختيارىا، باإلضافة 
عينة ذلذه الدراسة البحوث النفسية كالًتبوية ادلنشورة يف ار الباحث اإلحصائية ادلطبقة فيها، كقد اخت

ـ(، دبجلة دراسات كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية جبامعة َُُِ -ََِٖالسنوات األربعة من ) 
 اجلزائر، كبعد ربليل البيانات توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج: –عمار الثلجي األغواط 



 ألكثر استعماالن عند الباحثُت.ادلنهج الوصفي ىو ادلنهج ا -

الباحثوف يستعملوف البحوث الكمية أكثر بكثَت من البحوث الكيفية كاألساليب اإلحصائية  -
األكثر استعماالن ىي ادلتوسطات كاالضلرافات ادلعيارية كربليل التباين، كقلة من الباحثُت 

 .َٓ.َ، كمستول الداللة األكثر استعماالن SPSSيستعملوف 

اختبلؼ يف اإلجراءات ادلنهجية يعزل دلتغَت زمن البحث باعتبار أف الباحثُت يف السنة ىناؾ  -
 األخَتة يستعملوف ادلنهج التجرييب.

( مع الدراسة احلالية أيضا يف كوهنا َُِّم كقنوعو )اكدتتفق دراسة دالتعليق على الدراسة :
العلمية لدل طلبة الدراسات يف البحوث تبحث يف مناىج كإجراءات البحث العلمي ادلطبقة 

،إال أهنا اختلفت عن الدراسة احلالية يف تركيزىا على إجراءات منهجية أخرل العليا عموما
منهج ربليل البحوث  -كما ىو كاضح-،كاستخدمت العبلقة ذلا بادلنهج االستنباطي األصو ي

،ككذلك كاف ادلسحيفقد استخدمت ادلنهج اليت كانت عينة للدراسة خببلؼ الدراسة احلالية 
اليت تواجو تركيز الدراسة احلالية على دراسة ادلعوقات العلمية كادلهارية كاألكادؽلية اإلدارية 

 طالبات الدراسات العليا كربوؿ دكف تطبيق ادلنهج االستنباطي حسب قواعده كشركطو العلمية.

عليم العلوم الشرعية ( بعنوان: توجهات البحوث العلمية في مجال ت2425دراسة سالم والبشر )
 في جامعة الملك سعود.

هتدؼ ىذه الدراسة إىل تعرؼ توجهات حبوث ادلاجستَت العلمية يف زبصص ادلناىج كطرؽ تدريس   
العلـو الشرعية. من حيث تصنيف رلاالهتا العامة، كموضوعاهتا داخل كل رلاؿ، كادلراحل الدراسية اليت 

 لتطوير كتوجيو مسَتة البحث العلمي لطبلب الدراسات العليا. اىتمت ّٔا، كمنهجيتها، كأدكاهتا. كذلك

 كمن أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي:

إف آّاالت البحثية من حيث اىتماـ الباحثُت ّٔا جاء ترتيبها على النحو التا ي: ادلقررات  -
دلعلم، مث التقومي الًتبوم، مث كالكتب ادلدرسية، مث التدريس، مث الطالب، مث ادلشرؼ الًتبوم، مث ا

 األنشطة الًتبوية، كأخَتان ادلنهج.



إف اىتماـ الباحثُت بادلراحل الدراسية جاء على الًتتيب التا ي: ادلرحلة ادلتوسطة، مث ادلرحلة  -
الثانوية، مث ادلرحلة االبتدائية، مث كليات الًتبية، مث كليات ادلعلمُت، كأخَتان الكليات كادلعاىد 

 ية. يف حُت مل يعد أم حبث عن الكليات كادلعاىد الفنية.العسكر 

إف استخداـ الباحثُت للمناىج البحثية جاء على الًتتيب التا ي: ادلنهج الوصفي، مث ادلنهج  -
 التجرييب.

مل يستخدـ أم حبث ادلناىج البحثية التالية: ادلنهج الوثائقي، ادلنهج احللقي، ادلنهج السبيب -
 رتباطي، ادلنهج التتبعي.ادلقارف، ادلنهج اال

إف األدكات اليت استخدمها الباحثوف يف إعداد حبوثهم تركزت على االستبانة تبلىا االختبار ثو  -
 بطاقة ربليل احملتول. يف حُت مل تستخدـ البحوث أدايت ادلقابلة كادلبلحظة. 

ق( مع الدراسة احلالية كوهنا تبحث ُِْٓتتفق دراسة سامل كالبشر)التعليق على الدراسة :
يف البحوث العلمية األكادؽلية ،كادلناىج البحثية اليت استخدمها الباحثوف من طلبة الدراسات 
العليا يف تلك األحباث عموما كتشخيص كاقعها يف عدد من احملاكر زبتلف عن زلاكر الدراسة 

كىو ادلنهج االستنباطي -ص كاقع أحد ادلناىج البحثية فقطاليت ركزت على تشخياحلالية 
يندر استخدامو لدل الباحثُت الًتبويُت ألنو منهج أكثر شيوعا يف الدراسات  كونو  -األصو ي

الشرعية ،لكن كجو دراستو ىنا كونو مهما للباحثُت ادلتخصصُت يف الًتبية اإلسبلمية يف رلاؿ 
، كما أف الدراسة ية من خبلؿ مصدرم التشريع اإلسبلميتتناكؿ موضوعات الًتباألحباث اليت 

 احلالية تركز على ادلعوقات اليت ربوؿ دكنو تطبيقو.

( بعنوان: "البحث العلمي وربطو في الدراسات القرآنية العليا واقع 2025دراسة الكبيسي )
 وآفاق"

يف رلاؿ الدراسات القرآنية قد حاكؿ البحث دراسة كيفية تفعيل االبتكار، كالتجديد يف البحث العلمي  
العليا من أجل ترسيخ كجوده، كضماف استمراره يف أداء رسالتو ادلعرفية كالًتبوية كالتنموية، كمواءمتو 
دلتطلبات العصر، اشتملت الدراسة ثبلثة مباحث تطرؽ الباحث ضمنها إىل ما ؽليز بو البحث العلمي 



ية كةربل تعٌت باجلانب النظرم، كمن خبلؿ البحث يف رلاؿ الدراسات القرآنية العليا من خاصية كأعل
 ادلكتيب تبُت اآليت:

 ىناؾ قصور يف الربط بُت سلرجات البحوث يف الدراسات القرآنية كاحتياجات آّتمع. -

ضعف اإلحساس بادلسإكلية لدل بعض الباحثُت يف الدراسات القرآنية ذباه خدمة الدين  -
 كآّتمع.

 عدـ توظيف رسالة الكليات القرآنية البحثية، توظيفان فاعبلن إغلابيان ذباه الواقع.  -

ـ( مع الدراسة احلالية يف كوهنا هتتم بدراسة َُِٓتتفق دراسة الكبيسي )التعليق على الدراسة :
يف العلـو الشرعية اليت غالبا اعتمادىا األساسي على ادلنهج االستنباطي  مناىج البحث العلمي

لدل الباحثُت يف الدراسات القرآنية ذباه خدمة الدين  كجود قصور ،ككوف دراستو بينت ألصو يا
كآّتمع،كالشك أف ضعف مهارات الباحثُت العلمية ىو أحد أىم األسباب لذلك ،شلا أفاد 

التمكن من مهارات تطبيق ادلنهج  الدراسة احلالية يف ضركرة البحث يف ادلعوقات اليت ربد من
 .االستنباطي األصو ي

( بعنوان: مشكالت الدراسات العليا التربوية للطالبات بجامعة اإلمام 2428دراسة شيحة )
 .محمد بن سعود اإلسالمية وحلول مقترحة لها

د التعرؼ على مشكبلت الدراسات الًتبوية للطالبات جبامعة اإلماـ زلمد بن سعو  ىدف الدراسة:
 اإلسبلمية.

اعتمدت على االستبانة كأداة رئيسية للبحث، كقد مت تطبيقها على عينة  أداة الدراسة وعينتها:
 ( طالبة دراسات عليا.ِّالبحث البالغ عددىن )

 استخدمت ادلنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:
 نتائج ىذه الدراسة ما يلي: أبرزكاف من   نتائج الدراسة:

  ادلشكبلت اإلدارية كالتنظيمية كاف االختبار الشامل كاختبار التوفل من أكةرب ادلعوقات يف زلور
 اماـ الطالبات كالراغبات يف التسجيل للدكتوراه.



  أما يف زلور مشكبلت اإلشراؼ العلمي فقد كاف عدـ كجود أعضاء ىيئة التدريس من اإلناث
واصل الطالبات مع ادلشرؼ عليهم لتو ي اإلشراؼ العلمي على رسائل الطالبات، كصعوبة ت

 كخاصة مع األساتذة الرجاؿ.

 .عدـ كجود خريطة تربوية لؤلحباث الًتبوية على مستول ادلملكة العربية السعودية 
اتفقت دراسة شيحة مع الدراسة احلالية يف حدكدىا البشرية كادلكانية  التعليق على الدراسة:

،كاختلف يف بقية كىن طالبات الدراسات العليا يف جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية 
كليس يف مناىج -احملاكر البحثية اليت تناكلتها حيث ركزت على ادلشكبلت اليت تواجههن عموما 

 علي ادلشكبلت اإلدارية كالتنظيمية كاإلشراؼ العلمي . كمت الًتكيز-البحث العلمي

 

 وإجراءات التطبيقوعينتهاالدراسة  مجتمعالمبحث الثاني /

 مجتمع الدراسة:  -
مػػن طالبػػات الػػدكتوراة كادلاجسػػتَت ادللتحقػػات بػػةربامج ادلاجسػػتَت  تكػػوف رلتمػػع الدراسػػة احلاليػػة 

كالػػػػدكتوراة شلػػػػن أهنػػػػُت دراسػػػػة الوحػػػػدات الدراسػػػػية ككػػػػن يف مرحلػػػػة إعػػػػداد البحػػػػث التكميلػػػػي 
)بالنسػػبة دلرحلػػة ادلاجسػػتَت ( أك إعػػداد أطركحػػة الػػدكتوراة ) بالنسػػبة دلرحلػػة الػػدكتوراة (بػػُت عػػاـ 

كليػػة الًتبيػػة، -ة اإلمػػاـ زلمػػد بػػن سػػعود اإلسػػبلمية ق يف جامعػػُّْٖق كحػػىت عػػاـ  ُّْٓ
 ( طالبة .ٖٔعددىن )دبنطقة الرياض كالبالغ مسار الًتبية اإلسبلمية -قسم أصوؿ الًتبية 

 عينة الدراسة:  -
عينػػة منػػوا يلػػـز مػػن ذلػػك أخػػذ آّتمػػع الكلػػي كلػػيس رلتمػػع الدراسػػة، ف أفػػرادنظػػرا لقلػػة عػػدد 

 ( طالبػػة،ٖٔعػػددىن )تمػػع الدراسػػة كالبػػالغ رل مػػلأداة الدراسػػة علػػى كا الباحثػػة طبقػػتلػػذلك 
اسػػػتبانة ( مػػػن إمجػػػا ي عػػػدد  ٖٔ) %ٕٗككػػػاف العائػػػد مػػػن االسػػػتبانات بعػػػد التطبيػػػق مػػػا ؽلثػػػل 

 . نعليه ةادلطبق الطالبات



مػػػػن طالبػػػػات الدراسػػػػات العليػػػػا )ماجسػػػػتَت  كيبػػػػُت اجلػػػػدكؿ التػػػػا ي توزيػػػػع عينػػػػة الدراسػػػػة
هن كالبػػالغ دد االسػػتجابات ألداة الدراسػػة الػػيت مت تطبيقهػػا كإعادهتػػا مػػن قػػبلكفػػق عػػ كدكتػػوراة( 
 ( طالبة :ٖٔعددىن )

 :ادلرحلة الدراسية حسب متغَت
 ( يوضح توزيع عينة الدراسةُ) رقم جدكؿ

 النسبة العدد توزيع المتغير المتغير
 

 المرحلة الدراسية
 %ٕٓ ْٗ طالبات ادلاجستَت
 %ِِ ُٗ طالبات الدكتوراة

 %ََُ ٖٔ آّموع

% ؽلثلن طالبات ٕٓأف ،رحلة الدراسية ( بالنسبة دلتغَت ادلُيتضح من اجلدكؿ رقم ) 
تمع ؽلثلن طالبات مرحلة من نسبة أفراد آّ% ِِ بينما كىي النسبة األكةرب ،مرحلة ادلاجستَت

.  الدكتوراة  
 أداة الدراسة:  -

 بناء أداة الدراسة:  -ُ
كاعتمػػػدت . ،فػػػإف األداة ادلناسػػػبة جلمػػػع البيانػػػات ىػػػي االسػػػتبانةربقيقػػػا ذلػػػدؼ الدراسػػػة 

كإطارىػا راجعة الدراسػات السػابقة، كأدبيػات الدراسػة الباحثة يف تصميم زلاكرىا كبنودىا من م
 ا: مت أداة الدارسة إىل جزأين، كعلس، كقد قادلفاىيمي

 ادلرحلػػػة الدراسػػػة، حسػػػب متغػػػَت رلتمػػػع تاجلػػػز األكؿ: كتضػػػمن البيانػػػات األكليػػػة عػػػن مفػػػردا
 (. كمرحلة الدكتوراة، مرحلة ادلاجستَت  )الدراسية 

أربعة زلاكر للدراسة ، كضم كل زلور عددان مػن العبػارات ، جػاءت علػى اجلزء الثاين: كتضمن 
 النحو التا ي : 

لبػػػػات كاقػػػػع تطبيػػػػق مهػػػػارات ادلػػػػنهج االسػػػػتنباطي "األصػػػػو ي " يف بعػػػػده الًتبػػػػوم لػػػػدل طا.  ُ
 عبارة.  (ُِالدراسات العليا كتضمن )

ادلعوقات العلمية ادلهارية اليت ربد من تطبيق ادلنهج االستنباطي "األصو ي" لػدل طالبػات .  ِ
 ( عبارة. ُٔ)الدراسات العليا كتضمن كذلك 



ادلعوقػػات األكادؽليػػة كاإلداريػػة الػػيت ربػػد مػػن تطبيػػق ادلػػنهج االسػػتنباطي "األصػػو ي" لػػدل .  ّ
 ( عبارة. ُٔ)طالبات الدراسات العليا  كتضمن 

 ( عبارة،ُٖكتضمن )مقًتحات تطوير مهارات تطبيق ادلنهج االستنباطي "األصو ي " .   ْ
أماـ كل عبارةا لقياس درجػة استخدمت الباحثة مقياس ليكرت اخلماسي يف اجلانب األيسر ك 

 التوافق، كما يف الشكل التا ي: 
 (: يوضح مقياس ليكرت الخماسي؛ لقياس درجة الموافقة آلراء أعضاء ىيئة التدريس. 2) جدول رقم

أوافق إلى حد  أوافق أوافق بشدة العبارات
 ما

 ال أوافق بشدة ال أوافق

ـــــــــدريس المـــــــــنهج االســـــــــتنباطي  ـــــــــاب ت غي
 مناىج البحثاألصولي في مقرر 

     

 صدق أداة الدراسة:  -
 الصدق الظاىري لألداة:  -2

للتحقػػق مػػن صػػدؽ رلتػػول أداة الدراسػػة، كالتأكػػد مػػن أهنػػا زبػػدـ أىػػداؼ الدراسػػةا فػػإف 
 اؿرلػػػالباحثػػػة عرضػػػتها علػػػى عػػػدد مػػػن احملكمػػػُت األكػػػادؽليُت مػػػن ذكم اخلػػػةربة كالتخصػػػص يف 

يف األداة مػػػن حيػػػث: مػػػدل آرائهػػػم إبػػػداء الًتبيػػػة يف عػػػدد مػػػن اجلامعػػػاتا كذلػػػك مػػػن أجػػػل 
ت لقياسػػو، كمػدل كضػػوحها، كمػػدل انتمػػاء كػػل عبػػارة للمحػػور عػػدٌ أي مناسػبة العبػػارة لقيػػاس مػػا 

احملػػػػدد ذلػػػػا، كمت األخػػػػذ دبػػػػا قػػػػدـ مػػػػن قبػػػػل احملكمػػػػُت مػػػػن مبلحظػػػػات كاقًتاحػػػػات، كأجريػػػػت 
االسػتبانة يف صػورىا النهائيػة  بنػود، كقػد بلػغ عػدد بلحظػاتالتعديبلت البلزمة حسب ىذه ادل

( عبػارة، ُٔ( عبػارة، كاحملػور الثػاين )ُِور األكؿ )حملػ، جاءت على النحو التػا ي: ابندا( ِٔ)
 (عبارة. ُٖ(عبارة، كاحملور الرابع ) ُٔكاحملور الثالث )

 صدق االتساق الداخلي لألداة:  -2
اة الدراسة من خػبلؿ: اكر أدور من زلمت التحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي يف كل زل

اكر االسػػتبانة األربػػع، كالدرجػػة الكليػػة لبلسػػتبانة ا ككانػػت حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػُت زلػػ
 النتائج كما ىو موضح يف اجلدكؿ التا ي: 

 معامالت االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة الكلية مصفوفة( يوضح 3) رقم جدول
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واقع تطبيق مهارات المنهج االستنباطي 
 بوي"األصولي " في بعده التر 

2 --- --- --- 

المعوقات العلمية المهارية التي تحد من 
 تطبيق المنهج االستنباطي األصولي

**0.32 2 --- --- 

المعوقات األكاديمية واإلدارية التي تحد 
 من تطبيق المنهج االستنباطي األصولي

*0.26 **0.54 2 --- 

 2 0.80** 0.82** 0.62** الدرجة الكلية

 ( َُ.َتعٍت دالة عند مستول ) **(  َٓ.َتعٍت دالة عند مستول ) *
( ، أف معػامبلت االرتبػاط بػُت احملػاكر األربعػة لبلسػتبانة ّكيتضح مػن بيانػات اجلػدكؿ )

(ا كمجيعهػػػػا دالػػػػة إحصػػػػائيا عنػػػػد  ِٖ.َإىل  ِٔ.َكالدرجػػػػة الكليػػػػة، تراكحػػػػت قيمهػػػػا بػػػػُت )
 ثبلثػػػػػػةال اكراالرتبػػػػػػاط الداخليػػػػػػة بػػػػػػُت احملػػػػػػ، كمػػػػػػا أف معػػػػػػامبلت (  َُ.َداللػػػػػػة )(َمسػػػػػػتول
يعها دالػة إحصػائيا عنػد مسػتول داللػة مج(، ك ,َٖإىل ِٔ.َ، تراكحت قيمها بُت ) لبلستبانة

لبلسػػتبانة ادلعػػدة يف الدراسػػة  يربقػػق صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخل ى(ا مػػايعطي مإشػػرا علػػَُ.َ)
 (. َٓ.َاحلالية، عدا معاملي ارتباط دالُت عند مستول )

 
 ت أداة الدراسة: ثبا -3

أما ثبات األداة فيقصد بػو التأكػد مػن أف اإلجابػة سػوؼ تكػوف كاحػدة تقريبػا لػو تكػرر 
تطبيقهػػا علػػى األشػػخاص ذاهتػػم، كقػػد مت تعيػػُت الثبػػات لبلسػػتبانة مػػن خػػبلؿ حسػػاب معامػػل 

 الثبات باستخداـ معامل ألفاكركنباخ، ككانت النتائج كالتا ي:
 الثبات لمحاور االستبانة( يوضح معامالت 4)رقم جدول 



 معامل ألفا كرونباخ المحور
كاقػع تطبيػػق مهػػارات ادلػػنهج االسػػتنباطي "األصػػو ي " يف بعػػده 

 الًتبوم
َ.ٗٔ 

ادلعوقػػػػػػػات العلميػػػػػػػة ادلهاريػػػػػػػة الػػػػػػػيت ربػػػػػػػد مػػػػػػػن تطبيػػػػػػػق ادلػػػػػػػنهج 
 االستنباطي األصو ي

َ.ٕٗ 

ادلعوقػػػػات األكادؽليػػػػة كاإلداريػػػػة الػػػػيت ربػػػػد مػػػػن تطبيػػػػق ادلػػػػنهج 
 االستنباطي األصو ي

َ.ْٗ 

 ٕٗ.َ االستبانة ككل 
 يتضح من بيانات اجلػدكؿ السػابق، أف مجيػع معػامبلت الثبػات مرتفعػةا حيػث تراكحػت

كىػذا مإشػر علػى ثبػات االسػتبانة، كطبقػا لئلحصػائيات الػيت   ( ٕٗ.َك  ْٗ.َقيمها بػُت )
سبق عرضها للصدؽ كالثباتا يتبُت ربقيق االستبانة دلعايَت التقنُت بالنسػبة للصػدؽ كالثبػات، 

 كقابليتها للتطبيق ادليداين. 
  إجراءات تطبيق أداة الدراسة: -ْ

 ي : يلكقد مشلت ما
 طريقة مجع ادلعلومات:  -أ

عت زٌ اة الدراسة، كعرضها على احملكمُت، كالتحقق من صدقها كثباهتاا كي أد تصميمبعد 
 ادلستهدؼ ،من خبلؿ التواصل اإللكًتكين كاليدكم . الدراسة رلتمع أداة الدراسة على

 

 : البيانات ربليل أسلوب - ب
 كذلك ادلناسبة، اإلحصائية األساليب استخدمت الدراسة ىذه بيانات معاجلة أجل من

 : التا ي النحو على
الػػداخلي  االتسػاؽ صػدؽ حلسػػاب ا(Pearson Correlation) بَتسػوف ارتبػاط معامػل -

 . الدراسة ألداة
 ادلختلفػػة احملػػاكر ثبػػات معامػػل حلسػػاب ا(Cronbach's Alpha) كركنبػػاخ ألفػػا معامػػل -

 . الدراسة ألداة



 ادلعيػػػػػارم، كاالضلػػػػػراؼ طالبػػػػػات الدراسػػػػػات العليػػػػػا، تقػػػػػديرات لتوزيعػػػػػات النسػػػػػب حسػػػػػاب -
 . الدراسة يف األربع االستبانة زلاكر مفردات لكافة ادلرجح كادلتوسط

 طالبات الدراسات العليػا يف تقديرات إىل بالرجوع كذلك ادلتوسط، قيم تفسَت فئات ربديد -
 أكافػػػػق،: ْ كالدرجػػػػة بشػػػػدة، أكافػػػػق: ٓ الدرجػػػػة: )التاليػػػػة التقػػػػديرات كفػػػػق االسػػػػتبانة، زلػػػػاكر

 كحبسػب ،(بشػدة أكافػق ال: ُ كالدرجػة أكافػق، ال: ِ كالدرجة ما، حدِّ  إىل أكافق: ّ كالدرجة
=  الفئػػة طػػوؿ) العبلقػػة باسػػتخداـ الفئػػة طػػوؿ ربديػػد مت كمػػا ادلػػدل، حيسػػب التقػػديرات ىػػذه

 ربديػد مت كمػا ،(ْ-ُ-ٓ)  ادلدل حسب التقديرات ىذه كحبسب ،(. (الفئات عدد/ادلدل
 قيمػػة بلغػػت فقػػد كعليػػو ا(الفئػػات عػػدد/ادلػػدل - الفئػػة طػػوؿ) العبلقػػة باسػػتخداـ الفئػػة طػػوؿ
 : كالتا ي ادلتوسط قيم تفسَت فئات زلددات مث كمن ا(َٖ.َ) الفئة طوؿ
 ( ُإىل  َََ.ُقيمة ادلتوسط من.َٖ  ) بشدة ادلوافقة عدـ كتعٍت . 
 ( كتعٍت َٔ.ِإىل  ُٖ.ُقيمة ادلتوسط من ،) ادلوافقة عدـ . 
  ( ّإىل  ُٔ.ِقيمة ادلتوسط من.َْ،) ما.  حد إىل ادلوافقة كتعٍت 
  ( كتعٍتَِ.ْإىل  ُْ.ّقيمة ادلتوسط من ،) ادلوافقة . 
  ( كتعٌتََ.ٓإىل  ُِ.ْقيمة ادلتوسط من ،) بشدة ادلوافقة . 

  
              

 المبحث الثالث/نتائج الدراسة وتوصياتها
 كذلك كمناقشتها نتائجدلا توصلت لو الدراسة من  تتناكؿ الباحثة يف ىذا ادلبحث عرضا

 : التا ي النحو على
مـاواقع تطبيـق مهـارات المـنهج االسـتنباطي "األصـولي " فـي : األول السؤال عن اإلجابة

 بعده التربوي لدى طالبات الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراة(  ؟
 عػن ىػذاالسإاؿ حيسبت النسب ادلئوية لتوزيع آراء رلتمػع الدراسػة لئلجابػة  ىذا عن كلئلجابة

 . عبارة لكل ادلتوسط كفئة ادلعيارم، كاالضلراؼ احلسايب، كادلتوسط احملور،
طالبػات الدراسػات العليػا )ماجسػتَت كدكتػوراة( حػوؿ  آراء نتػائج التػا ي( ٓ)رقم  اجلدكؿ كيبُت

 كاقع تطبيق مهارات ادلنهج االستنباطي "األصو ي " يف بعده الًتبوم ؟



 
طالبات الدراسات العليـا فـي التربيـة اإلسـالمية )ماجسـتير  آراء نتائج تحليل( 5) رقم يوضح جدول

 ودكتوراة( حول واقع تطبيق مهارات المنهج االستنباطي "األصولي " في بعده التربوي 
 

ال ت ســـ ل ســـ فئــــــــــــــــــــــــة المتوســــــــاالنحـــــــــرا النسب المئوية لتوزيع آراء العينة  المهارات  ل
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لحــــــــــد 

 ما 

ال 
 أوافق

ال 
أوافـــــــق 
 بشدة 

ف 
 المعياري

 المتوسط ط 

تقـــرأ طالبـــة الدراســـات العليـــا فـــي التربيـــة  2
اإلســــــــــالميةعن المــــــــــنهج االســــــــــتنباطي 
"األصولي" في كتب المنهجية اإلسالمية 

. 

2.5
% 

22.8
% 

45.6
% 

42.2
% 

0.0
% 

ادلوافقػػػػػػػػػػة    4.26 0.73
 بشدة 

تنمــي طالبــة الدراســات العليــا فــي التربيــة  2
 مهاراتها المنهجية عمومااإلسالمية 

42.6
% 

22.2
% 

26.5
% 

8.8
% 

0.0
% 

 ادلوافقة  3.99 2.03

تكلف طالبة الدراسـات العليـا بمتطلبـات  3
بحثيــــــــــة عــــــــــن المــــــــــنهج االســــــــــتنباطي 

 "األصولي"

38.2
% 

25.0
% 

30.9
% 

4.4
% 

2.5
% 

 ادلوافقة 3.94 2.02

يطلـــب مـــن طالبـــة الدراســـات العليـــا فـــي  4
ـــــــة اإلســـــــالمية الرجـــــــوع  لمصـــــــادر التربي

ومراجــــــــــع متخصصــــــــــة فــــــــــي المــــــــــنهج 
 االستنباطي األصولي

36.8
% 

32.4
% 

20.6
% 

8.8
% 

2.5
% 

 ادلوافقة 3.94 2.03

تمتلك طالبة الدراسات العليا فـي التربيـة  5
اإلســــالمية معلومــــات كافيــــة عــــن أىميــــة 
المــــــــنهج االســــــــتنباطي األصــــــــولي فــــــــي 

 تخصصها

33.8
% 

33.8
% 

23.5
% 

5.9
% 

2.9
% 

 ادلوافقة 3.90 2.04

ــة  6 ــا فــي التربي ــة الدراســات العلي لــدى طالب
 اإلسالمية معرفة البأس بها بعلم التفسير 

35.3
% 

26.5
% 

29.4
% 

5.9
% 

2.9
% 

 ادلوافقة 3.85 2.07

تمتلك طالبة الدراسات العليا فـي التربيـة  7
اإلســـــــالمية معلومـــــــات كافيـــــــة بقواعـــــــد 

 االستنباط

39.7
% 

20.6
% 

27.9
% 

8.8
% 

2.9
% 

 ادلوافقة 3.85 2.24

تمتلك طالبة الدراسات العليا فـي التربيـة  8
اإلســــالمية معلومــــات كافيــــة عــــن أقســــام 

 االستنباط وأنواعو

2.5
% 

24.7
% 

22.2
% 

27.9
% 

33.8
% 

 ادلوافقة 3.78 2.22

يـــــدعم واقـــــع تــــــدريس منـــــاىج البحــــــث  9
العلمـــي فـــي القســـم الـــتمكن مـــن تطبيـــق 
المنهج االستنباطي األصـولي فـي بحـوث 

 التربية اإلسالمية

35.3
% 

22.2
% 

22.2
% 

29.2
% 

2.5
% 

 ادلوافقة 3.72 2.29

دعم األفكـار البحثيـة المقدمـة مـن طالبـة  20
ـــة اإلســـالمية  ـــا فـــي التربي الدراســـات العلي

35.3
% 

22.2
% 

22.2
% 

27.6
% 

2.9
% 

 ادلوافقة 3.69 2.22



طالبات الدراسػات  بآراء ادلتعلق األكؿ للمحور العاـ ادلتوسط أف ،(ٓ) رقم اجلدكؿ من يتضح
العليا يف الًتبية اإلسبلمية )ماجسػتَت كدكتػوراة( حػوؿ كاقػع تطبيػق مهػارات ادلػنهج االسػتنباطي 

 "األصو ي " يف بعده الًتبوم 
تقرأ طالبة الدراسات العليا يف الًتبية  : "عبارة عدا ،(.ْٖ.ّ) قدره عاـ متوسط على حصل 

،فقػػد جػػاءت يف " اإلسػػبلمية عػػن ادلػػنهج االسػػتنباطي "األصػػو ي" يف كتػػب ادلنهجيػػة اإلسػػبلمية
(اكىػػذا يعكػػس كعػػي طالبػػة الدراسػػات العليػػا ِٔ.ْ) قػػدره دبتوسػػط كذلػػك فئػػة ادلوافقػػة بشػػدة،

 أحباثػػػة يف العلمػػػي يف الًتبيػػػة اإلسػػػبلمية الباحػػػث التػػػزاـ بأعليػػػة الًتبيػػػة اإلسػػػبلميةادلتخصصػػػة يف 
 .  حولو تدكر اليت ادلواضيع يف كادلطالعة القراءة زبصصو كضركرة دبجاؿ

 الػػػيت ادلتوسػػػطات قيمػػػة يف اختلفػػػت أهنػػػا إال ادلوافقػػػةا فئػػػة يف جػػػاءت كإف العبػػػارات، بػػػاقي أمػػػا
طالبػػػػات الدراسػػػػات العليػػػػا يف مػػػػرحليت ادلاجسػػػػتَت  لتقػػػػديرات كفقػػػػا العبػػػػارات، عليهػػػػا حصػػػػلت

 تنمػػي طالبػػة الدراسػػات العليػػا يف الًتبيػػة اإلسػػبلمية مهاراهتػػا " عبػػارة جػػاءت حيػػث كالػػدكتوراةا
 : "العبارتػػاف جػػاءت الثانيػػة ادلرتبػػة كيف ،(ّ. ٗٗ) دبتوسػػط األكىل، ادلرتبػػة ادلنهجيػػة عمومػػا "يف

يطلػػب  "ك دبتطلبػات حبثيػة عػن ادلػػنهج االسػتنباطي "األصػو ي"،تكلػف طالبػة الدراسػات العليػػا 
 دلػنهجا من طالبػة الدراسػات العليػا يف الًتبيػة اإلسػبلمية الرجػوع دلصػادر كمراجػع متخصصػة يف

سبتلػػك طالبػػة  : "العبػػارة جػػاءت الثالثػػة ادلرتبػػة كيف ،(ْٗ.ّ) دبتوسػػط ،" االسػػتنباطي األصػػو ي
 األصػو ي يف مية معلومات كافية عن أعلية ادلنهج االسػتنباطيالدراسات العليا يف الًتبية اإلسبل

لػدل طالبػػة الدراسػػات  : "العبارتػػاف جػػاءت الرابعػة ادلرتبػػة ، كيف(َٗ.ّ) دبتوسػػط ،" زبصصػها
سبتلػك طالبػة الدراسػات العليػا  "ك ،"العليا يف الًتبية اإلسػبلمية معرفػة البػأس ّٔػا بعلػم التفسػَت 

 ادلرتبػػػػة كيف ،(ٖٓ.ّ) دبتوسػػػػط ،" ات كافيػػػػة بقواعػػػػد االسػػػػتنباطيف الًتبيػػػػة اإلسػػػػبلمية معلومػػػػ

 والمرتبطة بمصدري التشريع .
ــة  22 ــا فــي التربي ــة الدراســات العلي لــدى طالب

كـــــافي بضـــــرورة فهـــــم اإلســـــالمية وعـــــي  
المــنهج االســتنباطي األصــولي فــي مجــال 

 تخصصها

27.9
% 

33.8
% 

29.2
% 

24.7
% 

4.4
% 

 ادلوافقة 3.66 2.27

تمتلك طالبة الدراسات العليا فـي التربيـة  22
اإلسالمية معرفة كافية بشروط االستنباط 
 األصولي في الجانب التربوي والسلوكي  

26.5
% 

29.4
% 

23.5
% 

23.2
% 

7.4
% 

 ادلوافقة 3.54 2.23

 ادلوافقة 3.84 المتوسط العام للمحور 



معلومػات كافيػة  سبتلػك طالبػة الدراسػات العليػا يف الًتبيػة اإلسػبلمية : "العبػارة جػاءت اخلامسػة
 : "العبػػػارة جػػػاءت السادسػػػة ادلرتبػػػة كيف (.ٖٕ.ّ) دبتوسػػػط ،" عػػػن أقسػػػاـ االسػػػتنباط كأنواعػػػو

ادلػػنهج االسػػتنباطي  العلمػػي يف القسػػم الػػتمكن مػػن تطبيػػقيػػدعم كاقػػع تػػدريس منػػاىج البحػػث 
دعػػم األفكػػار  : "العبػػارة كجػػاءت(. ُٕ.ّ) دبتوسػػط ،" األصػػو ي يف حبػػوث الًتبيػػة اإلسػػبلمية

"  دبصػػدرم التشػػريع البحثيػػة ادلقدمػػة مػػن طالبػػة الدراسػػات العليػػا يف الًتبيػػة اإلسػػبلمية كادلرتبطػػة
لػدل طالبػة  : "العبػارة جػاءت فقػد الثامنػة ادلرتبػة يف أمػا ،(ٗٔ.ّ) دبتوسػط السػابعة، ادلرتبة يف

الدراسػػات العليػػا يف الًتبيػػة اإلسػػبلمية كعػػي كػػايف بضػػركرة فهػػم ادلػػنهج االسػػتنباطي األصػػو ي يف 
سبتلػػػك  : "العبػػػارة جػػػاءت كاألخػػػَتة التاسػػػعة ادلرتبػػػة كيف(. ٔٔ.ّ) دبتوسػػػط ،" رلػػػاؿ زبصصػػػها

االستنباط األصو ي يف اجلانػب  سبلمية معرفة كافية بشركططالبة الدراسات العليا يف الًتبية اإل
مػػػع أف ىػػػذا البنػػػد ىػػػو مػػػن أكثػػػر البنػػػود أعليػػػة لػػػدل ( ْٓ.ّ) دبتوسػػػط ،"الًتبػػػوم كالسػػػلوكي  

 . طالبة الدراسات العليا ادلتخصصة يف الًتبية اإلسبلمية
 

تطبيـــق المـــنهج  ماالمعوقـــات األكاديميـــة واإلداريـــة التـــي تحـــد مـــن :الثـــاني الســـؤال عـــن اإلجابـــة
  ؟ االستنباطي األصولي لدى طالبات الدراسات العليا في التربية اإلسالمية من وجهة نظرىن

ـــث: ـــة عـــن الســـؤال الثال ـــة المهاريـــة التـــي تحـــد مـــن تطبيـــق المـــنهج  واإلجاب ماالمعوقـــات العلمي
 ىن ؟االستنباطي األصولي لدى طالبات الدراسات العليا في التربية اإلسالمية من وجهة نظر 

طالبػػػػات الدراسػػػػات العليػػػػا يف الًتبيػػػػة اإلسػػػػبلمية يف ادلعوقػػػػات  آراء نتػػػػائج اآليت اجلػػػػدكؿ يبػػػػُت
األكادؽلية كاإلدارية كادلعوقات العلمية ادلهارية اليت ربد مػن تطبيػق ادلػنهج االسػتنباطي األصػو ي 

 نظرىن من كجهة
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ــا فــي التربيــة اإلســالمية فــي المعوقــات طالبــات الدراســات  أراء نتــائج تحليــل( 6) رقــم جــدول العلي
األكاديميــــة واإلداريــــة والمعوقــــات العلميــــة والمهاريــــة التــــي تحــــد مــــن تطبيــــق المــــنهج االســــتنباطي 

 األصولي من وجهة نظرىن
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تػػػػػػػػػػػػدريس ادلػػػػػػػػػػػػنهج االسػػػػػػػػػػػػتنباطي  ُ
األصػػػػػػػو ي ضػػػػػػػمن مقػػػػػػػرر منػػػػػػػاىج 

 البحث ضعيف

ْْ.ُ 
% 

ِٖ.ِ 
% 

َُ.ّ 
% 

ْ.ْ 
% 

ِ.ٗ 
% 

 ادلوافقة ُٔ.ْ ٗٗ.َ

لػػػيس ىنػػػاؾ أليػػػة زلػػػددة ككاضػػػحة  ِ
تػػدريس منػػاىج البحػػث  كمتبعػػة يف

العلمػػػػػػػػػػػػػػي يف زبصػػػػػػػػػػػػػػص الًتبيػػػػػػػػػػػػػػة 
 اإلسبلمية

ّٗ.ٕ 
% 

ّٓ.ّ 
% 

ُٕ.ٔ 
% 

ٕ.ْ% َ.َ 
% 

 ادلوافقة  َٕ.ْ ْٗ.َ

توفر معايَت زلػددة لتقيػيم األحبػاث  ّ
العلميػػػة يف الًتبيػػػة اإلسػػػبلمية غػػػَت 

 كاضح

ْٓ.ٔ 
% 

ِٔ.ٓ 
% 

ُْ.ٕ 
% 

ُّ.َ 
% 

َ.َ 
% 

 ادلوافقة  َْ.ْ َٕ.ُ

كالػػػػػػبلـز ضػػػػػػعف التوجيػػػػػػو الكػػػػػػايف  ْ
الختيػػػػػػػػػػػار موضػػػػػػػػػػػوعات مناسػػػػػػػػػػػبة 
لتخصػػػػػػػػػػص الًتبيػػػػػػػػػػة الئلسػػػػػػػػػػبلمية 
مرتبطػة بتطبيػػق ادلػنهج االسػػتنباطي 

 األصو ي

ُْ.ِ 
% 

ِٔ.ٓ 
% 

ِّ.ٓ 
% 

ٓ.ٗ 
% 

ِ.ٗ 
% 

 ادلوافقة ٕٗ.ّ َٖ.ُ

ضػػػػػػػػػػػػعف اإلمكانػػػػػػػػػػػػات األداريػػػػػػػػػػػػة  ٓ
البلزمػػػػػة لػػػػػدعم البحػػػػػوث العلميػػػػػة 
ذات العبلقػػػػػة ادلباشػػػػػرة باسػػػػػتخداـ 

 األصو يادلنهج االستنباطي 

ّٓ.ّ 
% 

ّّ.ٖ 
% 

ِِ.ُ 
% 

ٕ.ْ 
% 

ُ.ٓ 
% 

 ادلوافقة  ْٗ.ّ َُ.ُ

ضػػػػػػػػعف االسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػن نتػػػػػػػػائج  ٔ
البحػػوث االكادؽليػػة ادلتخصصػػة يف 
الًتبيػػة اإلسػػبلمية الػػيت تبحػػث قػػي 

ِّ.ْ 
% 

ّٔ.ٖ 
% 

ُٕ.ٔ 
% 

َُ.ّ 
% 

ِ.ٗ 
% 

 ادلوافقة  ٖٓ.ّ َٖ.ُ



 نصوص ادلصدرين األساسيُت
افتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػار اخلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التدريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  ٕ

كادلمارسػػات دلػػا يػػدعم تعميػػق فهػػم 
منهجيػػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػػث يف الًتبيػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإلسبلمية على كجو اخلصوص

ِِ.ُ 
% 

ّّ.ٖ 
% 

َّ.ٗ 
% 

ُُ.ٖ 
% 

ُ.ٓ 
% 

 ادلوافقة  ّٔ.ّ َُ.ُ

شػػػػػػح ادلصػػػػػػػادر ادلعرفيػػػػػػة الداعمػػػػػػػة  ٖ
لتػػػػػػػػػػػدريس ادلػػػػػػػػػػػنهج االسػػػػػػػػػػػتنباطي 
األصػػػػػو ي ضػػػػػمن منػػػػػاىج البحػػػػػث 

 الًتبوم كصعوبة الوصوؿ إليها 

َّ.ٗ 
% 

ِٓ.َ 
% 

ُْ.ٕ 
% 

ِٔ.ٓ 
% 

ِ.ٗ 
% 

ادلوافقة  ْٓ.ّ ِٔ.ُ
حلػػػػػػػػػػػػػػد 

 ما 

 ادلوافقة  َٗ.ّ ادلتوسط العاـ للمعوقات األكادؽلية كاإلدارية

    
    

    
 

    
ة   

هاري
والم

مية 
العل

ت 
وقا

لمع
ا

 

ضػػػػعف اإلعػػػػداد العلمػػػػي السػػػػابق  ٗ
لطالبػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػات العليػػػػػػػػػػػػػا يف 

 ادلنهجية العلمية

ِّ.ْ 
% 

ّٗ.ٕ 
% 

ُٕ.ٔ 
% 

ٕ.ْ 
% 

ِ.ٗ 
% 

 ادلوافقة ُٗ.ّ َّ.ُ

ضػػػعف الػػػوعي الكػػػايف مػػػن طالبػػػة  َُ
الدراسػػػػػػػػػػػػػات العليػػػػػػػػػػػػػا يف الًتبيػػػػػػػػػػػػػة 
اإلسبلمية مػن ضػركرة الػتمكن مػن 
مهػػػػػػػػػػػارات ادلػػػػػػػػػػػنهج االسػػػػػػػػػػػتنباطي 

 األصو ي

ّّ.ٖ 
% 

ّٓ.ِ 
% 

َِ.ٔ 
% 

ٖ.ٖ 
% 

ُ.ٓ 
% 

 ادلوافقة  ُٗ.ّ َِ.ُ

ارتبػػػػػػػػػاط ضػػػػػػػػػعف الػػػػػػػػػتمكن مػػػػػػػػػن  ُُ
مهػػػػارات منػػػػاىج البحػػػػث العلمػػػػي 

بضػػػػػػػػعف الػػػػػػػػتمكن مػػػػػػػػن عمومػػػػػػػػا 
مهػػػػػػػػػػػارات ادلػػػػػػػػػػػنهج االسػػػػػػػػػػػتنباطي 

 األصو ي

ِٗ.ْ 
% 

ْْ.ُ 
% 

ُْ.ٕ 
% 

ُُ.ٖ 
% 

َ.َ 
% 

 ادلوافقة  ُٗ.ّ ٔٗ.َ

غياب التخطيط العلمي من طالبة  ُِ
الدراسػػػػػات العليػػػػػا الػػػػػداعم للقيػػػػػاـ 
باألحبػػػػػػػػاث العلميػػػػػػػػة ذات الصػػػػػػػػلة 
بتطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهج 

 االستنباطي األصو ي 

ِٕ.ٗ 
% 

ّٗ.ٕ 
% 

ِِ.ُ 
% 

ٕ.ْ 
% 

ِ.ٗ 
% 

 ادلوافقة ِٖ.ّ َِ.ُ

ىنػػػػػػاؾ صػػػػػػعوبة يف شلارسػػػػػػة احلريػػػػػػة  ُّ
الختيػػػػػار ادلتطلبػػػػػات البحثيػػػػػة الػػػػػيت 
تعػػزز الػػتمكن مػػن مهػػارات ادلػػنهج 

 االستنباطي األصو ي

ّٔ.ٖ 
% 

ِّ.ٓ 
% 

ِٓ.َ 
% 

ُّ.ِ 
% 

ُ.ٓ 
% 

 ادلوافقة  ُٖ.ّ ُِ.ُ

ضػػعف اجلهػػود ادلبذكلػػة مػػن طالبػػة  ُْ
الدراسػػػات العليػػػػا يف بنػػػػاء مهارهتػػػػا 
يف منػػػػػػػػػػػػػاىج البحػػػػػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػػػػػي 

ِّ.ْ 
% 

ِّ.ْ 
% 

ُٔ.ِ 
% 

ُٔ.ِ 
% 

ِ.ٗ 
% 

 ادلوافقة  ٕٓ.ّ ُٔ.ُ



كادلرتبطػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػادلنهج االسػػػػػػػػػػتنباطي 
 األصو ي على كجو اخلصوص

ضػػػعف دكر عضػػػو ىيئػػػة التػػػدريس  ُٓ
يف مسػػػػػػػػػاعدة طالبػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػات 

فهػػػػػػػم قواعػػػػػػػد كشػػػػػػػركط العليػػػػػػػا يف 
 ادلنهج االستنباطي األصو ي

ّٗ.ٕ 
% 

ِٓ.َ 
% 

ُّ.ِ 
% 

ُُ.ٖ 
% 

َُ.ّ 
% 

 ادلوافقة  ِٕ.ّ ّٕ.ُ

ضػػعف طالبػػة الدراسػػات العليػػا يف  ُٔ
التفريق بُت مناىج البحث ادلتصلة 
بالنصػػػػػػػػػػوص الشػػػػػػػػػػرعية كادلتصػػػػػػػػػػػلة 

 بالعلـو االجتماعية كالطبيعية 

ِٕ.ٗ 
% 

ِِ.ُ 
% 

ُٗ.ُ 
% 

ُٔ.ِ 
% 

ُْ.ٕ 
% 

ادلوافقة  ِّ.ّ ِْ.ُ
حلػػػػػػػػػػػػػػد 

 ما

 ادلوافقة  ٕٕ.ّ ادلتوسط العاـ للمعوقات العلمية كادلهارية
 ادلوافقة  ْٖ.ّ ادلتوسط العاـ للمحور  

ادلعوقات األكادؽلية كاإلدارية الػيت ربػد  :"حملور العاـ ادلتوسط أف ،(ٔ) رقم اجلدكؿ من كيتضح
   طالبات الدراسات العليا يف الًتبية اإلسبلميةمن تطبيق ادلنهج االستنباطي األصو ي لدل 

ادلعوقػػات العلميػػة كادلهاريػػة الػػيت ربػػد مػػن تطبيػػق ادلػػنهج  كادلتوسػػط العػػاـ حملػػور " ،(َٗ.ّ) بلػػغ"
  (ْٖ,ّبلغ )"  االستنباطي األصو ي لدل طالبات الدراسات العليا يف الًتبية اإلسبلمية

 نتائج عػدد مػن الدراسػات السػابقة يف مع يتفق ،كىذا ادلوافقة فئة يف كقوعو إىل يشَت ما كىو 
 ادلهػػارات اكتسػػاب قصػػور كىػػو مايفسػػر كأكادؽليػػة إداريػػة معوقػػات تواجػػو العلميػػة البحػػوث أف

، كمهػػارات ادلػػنهج االسػػتنباطي  العليػػا الدراسػػات لطالبػػة البلزمػػة العلميػػة البحثيػػة بصػػفة العمػػـو
 احملػػاكر إىل كبػػالنظر ًتبيػػة اإلسػػبلمية،األصػػو ي علػػى كجػػو اخلصػػوص للمتخصصػػات يف مسػػار ال

 - األكادؽليػػة كاإلداريػػة بادلعوقػػات ادلتعلػػق األكؿ احملػػور عبػػارات مجيػػع صلػػد أف للمحػػور، الفرعيػػة
"شػػػح ادلصػػػادر ادلعرفيػػػة الداعمػػػة لتػػػدريس ادلػػػنهج : عبػػػارة عػػػدا ادلوافقػػػة، فئػػػة يف مجيعػػػان  جػػػاءت

 فئة يف جاءت فقد كصعوبة الوصوؿ إليها"االستنباطي األصو ي ضمن مناىج البحث الًتبوم 
 جػػاءت ادلوافقػػة، فئػػة علػػى حصػػلت الػػيت بالعبػػارات يتعلػػق كفيمػػا(. ْٓ.ّ) دبتوسػػط ادلوافقػػة،
 ادلرتبػة يف"  تدريس ادلنهج االستنباطي األصو ي ضمن مقرر منػاىج البحػث ضػعيف ":العبارة 
لػيس ىنػاؾ آليػة زلػددة ككاضػحة  : "العبػارة جػاءت الثانية ادلرتبة ،كيف(ُٔ.ْ) دبتوسط األكىل،

 (.َٕ.ْ) دبتوسػط ،" كمتبعة يف تدريس منػاىج البحػث العلمػي يف زبصػص الًتبيػة اإلسػبلمية
توفر معايَت زلددة لتقييم األحباث العلمية يف الًتبيػة اإلسػبلمية غػَت كاضػح : "" العبارة كجاءت

ضػػعف التوجيػػو الكػػايف كالػػبلـز  : "العبػػارة جػػاءت حػػُت يف ،(َْ.ْالثالثػػة، دبتوسػػط) ادلرتبػػة يف



الختيػػار موضػػوعات مناسػػبة لتخصػػص الًتبيػػة الئلسػػبلمية مرتبطػػة بتطبيػػق ادلػػنهج االسػػتنباطي 
ضػػعف  : "العبػػارة جػػاءت اخلامسػػة ادلرتبػػة كيف(. ٕٗ.ّ) دبتوسػػط الرابعػػة، ادلرتبػػة يف"  األصػػو ي

شػػػرة باسػػػتخداـ ادلػػػنهج اإلمكانػػػات اإلداريػػػة البلزمػػػة لػػػدعم البحػػػوث العلميػػػة ذات العبلقػػػة ادلبا
 : "العبػػػارة جػػػاءت فقػػػد السادسػػػة ادلرتبػػػة يف أمػػػا(. ْٗ.ّ) دبتوسػػػط ،" االسػػػتنباطي األصػػػو ي

ضػػعف االسػػتفادة مػػن نتػػائج البحػػوث األكادؽليػػة ادلتخصصػػة يف الًتبيػػة اإلسػػبلمية الػػيت تبحػػث 
 : "العبػارة جػاءت السػابعة ادلرتبػة كيف(. ٖٓ.ّ) دبتوسػط ،" قي نصوص ادلصدرين األساسيُت

افتقار اخلطة التدريسية كادلمارسات دلا يدعم تعميق فهم منهجيػة البحػث يف الًتبيػة اإلسػبلمية 
شػح ادلصػادر  : "العبػارة جػاءت األخػَتة ادلرتبػة كيف(: ّٔ.ّ) دبتوسط ،" على كجو اخلصوص

بة ادلعرفيػػة الداعمػػة لتػػدريس ادلػػنهج االسػػتنباطي األصػػو ي ضػػمن منػػاىج البحػػث الًتبػػوم كصػػعو 
 (. ْٓ.ّ)دبتوسط  ،"الوصوؿ إليها 

 ادلعوقػات طالبات الدراسات العليا يف الًتبية اإلسبلمية على اتفاؽ األكؿ احملور نتائج كتعكس
اتفقػػػػت آراء  حيػػػػث مػػػػن مهػػػػارات ادلػػػػنهج االسػػػػتنباطي "األصػػػػو ي"ا الػػػػتمكن ربػػػػوؿ دكف الػػػػيت

تػواجههن كربػوؿ  الػيت الصػعوبات أف أكثػر طالبات الدراسات العليػا يف الًتبيػة اإلسػبلمية علػى
ىػػػػػي ادلتعلقػػػػػة بتػػػػػدريس ادلػػػػػنهج  دكف الػػػػػتمكن مػػػػػن مهػػػػػارات ادلػػػػػنهج االسػػػػػتنباطي "األصػػػػػو ي"

كتإكػػد ىػػذه . ادلعوقػػات أكثػػر فكانػػت مػػن االسػػتنباطي األصػػو ي ضػػمن مقػػرر منػػاىج البحػػثا
 الػػبلـز الػػدعم بتقػػدمي يف الكليػػة كيف قسػػم أصػػوؿ الًتبيػػة ادلعنيػػة اجلهػػات تػػدخل ضػػركرة النتيجػػة

يف الًتبية اإلسػبلمية مػن خػبلؿ إسػناد تػدريس مقػرر منػاىج البحػث العلمػي ألعضػاء  للباحثُت
ىيئػػػػة تػػػػػدريس متخصصػػػػُت يف الًتبيػػػػػة اإلسػػػػػبلمية كمتمكنػػػػُت مػػػػػن مهػػػػارات اسػػػػػتخداـ ادلػػػػػنهج 

اتفقػػػت آراء طالبػػػات الدراسػػػات  كمػػػا. االسػػػتنباطي "األصػػػو ي" يف حبػػػوث الًتبيػػػة اإلسػػػبلمية 
بتوفر معػايَت زلػددة لتقيػيم األحبػاث العلميػة  ادلعنية ادلعوقات أف بية اإلسبلمية علىيف الًت  العليا

العلمػي يف حبػوث الًتبيػة  النتػاج يف الًتبية اإلسبلمية غَت كاضح" كغياب اآللية الواضحة لتقييم
اإلسػػػػبلمية مػػػػن حيػػػػث سػػػػبلمة ادلنهجيػػػػة العلميػػػػة ادلرتبطػػػػة حبسػػػػن تطبيػػػػق ادلػػػػنهج االسػػػػتنباطي 

 طالبػػػػة تواجػػػػو أيضػػػػا مػػػػن أىػػػػم ادلعوقػػػػات الػػػػيت تعػػػػد العلمػػػػيا كالتوجيػػػػو الػػػػدعم كقلػػػػة األصػػػػو ي،
 كىو ماػلمل مجيع اجلهات ذات االختصاص األكادؽلي كاإلدارم ادلسػإكلية ، العليا الدراسات



العلمػػي عمومػػا كالبحػػث العلمػػي الًتبػػوم اإلسػػبلمي  بالبحػػث ادلعنيػػة األطػػراؼ ككافػػة ادلشػػًتكة
 . احللوؿ لعبلجها ككضع ادلعوقات، ىذه دلواجهة ىذه اجلهود لتتضافر على كجو اخلصوصا

العلمية كادلهاريػة لػدل طالبػات الدراسػات العليػا يف  بادلعوقات" ادلتعلق الثاين احملور إىل كبالنظر
 بػُت عباراتػو كتراكحػت ،(ٕٕ.ّ) دبتوسػط ادلوافقػة، فئػة يف جػاءت أهنػا صلػد ،"الًتبية اإلسبلمية

ضػػعف اإلعػػػداد العلمػػػي :" العبػػػارات األكىل ادلرتبػػػة يف كجػػاء مػػػا، حػػػد إىل ادلوافقػػةك  ادلوافقػػػة فئػػة
،كالعبارة "ضعف الوعي الكايف من طالبػة " السابق لطالبة الدراسات العليا يف ادلنهجية العلمية

الدراسػػػات العليػػػا يف الًتبيػػػة اإلسػػػبلمية مػػػن ضػػػركرة الػػػتمكن مػػػن مهػػػارات ادلػػػنهج االسػػػتنباطي 
ارتباط ضعف التمكن من مهارات مناىج البحث العلمي عموما بضػعف  كالعبارة "األصو ي" 

 الثانيػػػػة ادلرتبػػػػة كيف(. ُٗ.ّ) الػػػػتمكن مػػػػن مهػػػػارات ادلػػػػنهج االسػػػػتنباطي األصػػػػو ي " دبتوسػػػػط
غياب التخطيط العلمي من طالبػة الدراسػات العليػا الػداعم للقيػاـ باألحبػاث  : "العبارة جاءت

 ،(ِٖ.ّ) دبتوسػػػػػط ،"ق مهػػػػػارات ادلػػػػػنهج االسػػػػػتنباطي األصػػػػػو ي العلميػػػػػة ذات الصػػػػػلة بتطبيػػػػػ
ىناؾ صعوبة يف شلارسة احلرية الختيار ادلتطلبات البحثيػة الػيت تعػزز الػتمكن  : "العبارة كجاءت

 ادلرتبػػػة كيف(. ُٖ.ّ) دبتوسػػػط الثالثػػػة، ادلرتبػػػة يف"  مػػػن مهػػػارات ادلػػػنهج االسػػػتنباطي األصػػػو ي
هود ادلبذكلػة مػن طالبػة الدراسػات العليػا يف بنػاء مهارهتػا يف ضعف اجل : "العبارة جاءت الرابعة

 دبتوسػط ،" مناىج البحث العلمي كادلرتبطة بادلنهج االستنباطي األصو ي علػى كجػو اخلصػوص
ضػعف دكر عضػو ىيئػة التػدريس يف مسػاعدة  : "العبػارة جاءت اخلامسة ادلرتبة كيف(. ٕٓ.ّ)

 دبتوسػػػػػط ،" كشػػػػػركط ادلػػػػػنهج االسػػػػػتنباطي األصػػػػػو يطالبػػػػػة الدراسػػػػػات العليػػػػػا يف فهػػػػػم قواعػػػػػد 
ضػػعف طالبػػة الدراسػػات العليػػا يف  : "العبػػارة كاألخػػَتة جػػاءت السادسػػة ادلرتبػػة كيف(. ِٕ.ّ)

التفريق بُت منػاىج البحػث ادلتصػلة بالنصػوص الشػرعية كادلتصػلة بػالعلـو االجتماعيػة كالطبيعيػة 
ور بوضػوح أف ىنػاؾ دكر كاضػح لوجػود كتةربز من خػبلؿ نتػائج ىػذا احملػ(. ِّ.ّ) دبتوسط ،"

معوقات علمية كمهارية ربػوؿ دكف سبكػن طالبػة الدراسػات العليػا يف زبصػص الًتبيػة اإلسػبلمية 
 من مهارات استخداـ ادلنهج االستنباطي األصو ي يف حبوثها العلمية.

مامقترحات تطـوير مهـارات المـنهج االسـتنباطي "األصـولي " : الرابع السؤال عن اإلجابة
لدى طالبات الدراسات العليا في التربية اإلسـالمية فـي ضـوء ماتوصـلت لـو الدراسـة مـن 

  نتائج ؟  ؟



تبػػػُت مػػػن التحليػػػل كالعػػػرض السػػػابق لنتػػػائج الدراسػػػة أف ادلسػػػت ول ادلطلػػػوب مػػػن سبكػػػن طالبػػػة 
الدراسػػػات العليػػػا يف زبصػػػص الًتبيػػػة اإلسػػػبلمية يف مػػػرحليت ادلاجسػػػتَت كالػػػدكتوراة مػػػن مهػػػارات 
ادلنهج االستنباطي "األصو ي" مازاؿ ضعيفا ،كما تبُت من التحليل كالعرض السػابق،أف ىنػاؾ 
رلموعػػة مػػن ادلعوقػػات األكادؽليػػة كاإلداريػػة كادلعوقػػات العلميػػة كادلهاريػػة سػػاعلت يف تعزيػػز ىػػذا 

 الضعف،كاليت سبق عرضها كربليها يف بداية ىذا ادلبحث بالتفصيل.
ســــة مــــن نتائج،ســــتعرد الباحثــــة عــــددا مــــن الحلــــول وفــــي ضــــوء ماتوصــــلت إليــــو الدرا

 والمقترحات والتوصيات في اآلتي :
كضػػػع آليػػػة يف تػػػدريس مقػػػرر منػػػاىج البحػػػث العلمػػػي يف برنػػػارلي ادلاجسػػػتَت كالػػػدكتوراة يف -ُ

 زبصص الًتبية اإلسبلمية،تسهم يف سبكُت الطالبة من مهارات تطبيق ادلنهج االستنباطي.
ضػػػحة كزلػػػددة لتقيػػػيم البحػػػوث العلميػػػة يف الًتبيػػػة اإلسػػػبلمية،كاليت إغلػػػاد كتقنػػػُت معػػػايَت كا-ِ

تسػػػتمد التوجيهػػػات الًتبويػػػة كالسػػػلوكية مػػػن ادلصػػػدرين األساسػػػيُت )القػػػرآف كالسػػػنة ( نظػػػرا أنػػػو 
الؽلكػػػن أف يسػػػتخدـ الباحػػػث يف الًتبيػػػة اإلسػػػبلمية سػػػول ادلػػػنهج االسػػػتنباطي "األصػػػو ي" يف 

نػػػو اسػػػتخداـ ادلنػػػاىج الًتبويػػػة كاالجتماعيػػػة األخػػػرل يف التعامػػػل معهمػػػا كالبحػػػث فيهما،كالؽلك
 نصوص الوحي .

تضػػػمُت مقػػػرر منػػػاىج البحػػػث العلمػػػي مباحػػػث عميقػػػة متعلقػػػة دبنػػػاىج البحػػػث يف العلػػػـو -ّ
الشػػػرعية كمنػػػاىج البحػػػث يف العلػػػـو االجتماعيػػػة،كمناىج البحػػػث يف العلػػػـو الطبيعية،ليسػػػاعد 

ُت مػػػػػداخل منػػػػػاىج البحػػػػػث العلمػػػػػي ادلختلفػػػػػة ذلػػػػػك طالبػػػػػة الدراسػػػػػات العليػػػػػا يف التفريػػػػػق بػػػػػ
 ،كاستخدـ ادلنهج ادلناسب للموضوع الذم يناسبو .

إسػػػناد مقػػػرر منػػػاىج البحػػػث العلمػػػي الػػػذم يدرسػػػو طالبػػػات الدراسػػػات العليػػػا يف زبصػػػص -ْ
الًتبيػة اإلسػػبلمية ألعضػػاء اذليئػة التدريسػػية ادلتخصصػػُت يف الًتبيػة اإلسػػبلمية،كتكليفهم خبطػػط 

 تكثيػػف ادلتطلبػػات الػػيت سبكػػن الطالبػػة مػػن مهػػارات البحػػث العلمػػي عمومػػا كاضػػحة تسػػهم يف
 ،كمهارة تطبيق ادلنهج االستنباطي األصو ي يف البحوث على كجو اخلصوص.

تطػػوير آليػػة اإلجػػراءات اإلداريػػة البلزمػػة لػػدعم البحػػوث العلميػػة كإمكاناهتػػا ذات العبلقػػة   -ٓ
بة الدراسات العليػا مػن مهػارات ادلػنهج االسػتنباطي ادلباشرة بتطوير تدريس أك تعزيز سبكُت طال

 األصو ي.



أف يسػػػػهم أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس ادلتخصصػػػػُت يف الًتبيػػػػة اإلسػػػػبلمية يف ربػػػػط الطالبػػػػات -ٔ
بنمػػاذج مػػن النتػػاج العلمػػي البحثػػي ادلتخصػػص يف الًتبيػػة اإلسػػبلمية الػػيت تبحػػث قػػي نصػػوص 

 ط حسب نتائج الدراسة .ادلصدرين األساسيُت ،نظرا لوجود ضعف يف ىذا الرب
إعػػػادة النظػػػر يف اخلطػػػط التدريسػػػية كادلمارسػػػات دبػػػا يػػػدعم تعميػػػق فهػػػم منهجيػػػة البحػػػث  -ٕ

عمومػػا كمهػػارات البحػػث العلمػػي كيف بػػرامج الدراسػػات العليػػا يف الًتبيػػة اإلسػػبلمية علػػى كجػػو 
 اخلصوص.

دلتطلبػػات البحثيػػة كضػػع آليػػة تسػػاعد طالبػػة الدراسػػات يف شلارسػػة احلريػػة العلميػػة الختيػػار ا -ٖ
اليت تعزز لديها التمكن من مهارات ادلنهج االسػتنباطي األصػو ي كتوجيههػا ،مػن خػبلؿ عمػل 

 كحدة أك جلاف يف القسم معنية يف ذلك .
توفَت ادلصادر ادلعرفية الداعمة  لتدريس ادلنهج االستنباطي األصو ي ضمن مناىج البحث  -ٗ

 إنشاء قاعدة معلومات متخصصة.الًتبوم ،سواء إلكًتكنية أك مطبوعة أك 
دعػػم األفكػػار البحثيػػة ادلقدمػػة مػػن طالبػػة الدراسػػات العليػػا يف الًتبيػػة اإلسػػبلمية كادلرتبطػػة  -َُ

باستنباط التوجيهػات الًتبويػة كالسػلوكية مػن مصػدرم الًتبيػة اإلسػبلمية األساسػيُت كتشػجيعها 
 من قبل جلاف فحص األفكار العلمية البحثية.

كدعم القسم العلمي لورش العمل اليت تسػتهدؼ تنميػة ادلهػارات البحثيػة ضركرة تشجيع -ُُ
لدل طالبات الدراسات العليا عموما كمسارالًتبية اإلسػبلمية ،كؼلصػص جػزء مػن ىػذه الػورش 
عػػن ادلػػنهج االسػػتنباطي األصػػو ي ،كأقسػػاـ االسػػتنباط ،كالًتكيػػز علػػى االسػػتنباطات الًتبويػػة مػػن 

باط ،كالػػتمكن مػػن العلػػـو الػػيت ربتاجهػػا الطالبػػة كاليسػػتقيم النصػػوص الشرعية،كشػػركط االسػػتن
 استيعاب ادلنهج االستنباطي األصو ي بدكهنا .
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 ة للنشر كالتوزيع.الطبعة الثالثة. الرياض: دار أسام

. الكتػػاب األكؿ, المــدخل إلــى البحــث فــي العلــوم الســلوكيةـ(. ُٖٗٗالعسػػاؼ، صػػاحل ) .ُٔ
 الرياض: شركة العبيكاف للطباعة كالنشر. 

مكتبػة الفػبلح للنشػر  مقدمـة فـي البحـث العلمـيـ(. ُِٗٗعسكر، علي، كآخػركف ) .ُٕ
 .كالتوزيع. الكويت

منهج البحث العلمي: في التربية الموجز في (: ََِٗعمر، سيف اإلسبلـ سعد ) .ُٖ
 ، دار الفكر، دمشق.والعلوم اإلنسانية



مكتبة  مناىج البحث في التربية وعلم النفس،(: ُٕٕٗفاف دالُت، ديوبولد ) .ُٗ
 األصللو ادلصرية، القاىرة.

ترمجػة زلمػد  منـاىج البحـث فـي التربيـة وعلـم الـنفس.ـ( ُْٗٗفاف دالُت، ديويولػد ) .َِ
   .صللو ادلصرية. القاىرةة اخلامسة. مكتبة األنبيل نوفل كآخركف. الطبع

ػػػػػدا عبػػػػػداهلل عبػػػػػدالرمحن صػػػػػاحل، ) .ُِ ـــــة ـ(، ُُٗٗفػػػػػودة، حلمػػػػػي زلمَّ المرشـــــُد فـــــي كتاب
 ، الطبعة السادسة، دار الشركؽ، جدَّة.األبحاث

البحث العلمي وربطو بالمستجدات (: َُِٓالكبيسي، أمحد عبد الكرمي شوكة ) .ِِ
ادلإسبر الدك ي الثاين لتطوير الدراسات القرآنية  واقع وآفاق،في الدراسات القرآنية العليا 

  ـ.َُِٓ/ٓ/ُّكحىت  َُِٓ/ٓ/َُادلنعقد يف الرياض من تاريخ 
بيت فلسفة العلم ومنطق البحث العلمي، (: ََِٗالكبيسي، زلمد زلمود ) .ِّ

 احلكمة، بغداد، العراؽ.
دار الغرب  ،ِط  مبادئ في البحث النفسي والتربوي،( ََِٗمزياف، زلمد ) .ِْ

 للنشر كالتوزيع، اجلزائر.
مكتبة اتجاىات حديثة في البحث العلمي،  (:َُُِادلعايطة، عبد العزيز عطااهلل ) .ِٓ

 الفبلح للنشر كالتوزيع، الكويت.
مناىج البحث التربوي بين التقليدية (: َُِّادلهدم، رلدم صبلح طو ) .ِٔ

 دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر. والحداثة،
التربية اإلسالمية المعاصرة في مواجهة ـ(: ُٕٗٗق/ُُْٕيب، عبد الرمحن )النق .ِٕ

 ، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر.ُط النظام العالمي الجديد، 
28. http://fiqh.islammessage.com  

 .قُِّْ/ُِ/ُِفقَت، صبلح عباس أضيف على ادلوقع اإللكًتكين بتاريخ 
 ، ككالة ادلطبوعات الكويتية، الكويت.أصول البحث العلمي ومناىجو(: ُٖٔٗبدر، أمحد )-ِٗ
الطبعة الثانية، كلية العودة اجلامعية، غزة،  مهارات البحث العلمي،(: َُِْترباف، كماؿ زلمد )-َّ

 فلسطُت.

http://fiqh.islammessage.com/


الدراسات العليا الواقع كالتحديات، (: البحث العلمي يف ُِِْالًتكستاين، حبيب اهلل زلمد )-ُّ
ندكة الدراسات العليا باجلامعات السعودية، مركز النشر العلمي جبامعة ادللك عبد العزيز، جدة، 

 السعودية.
اذباىات األكادؽليُت اإلداريُت كأعضاء ىيئة التدريس ضلو "ق(: ُِّْالثبييت، مليحاف معيض )-ِّ

، رللة جامعة ادللك سعود، "ثبلث جامعات عربية خليجيةالبحث العلمي كالتدريس كادلكافآت يف 
 .ُٗٓ-ْٓٔ(، ص صِ، العلـو الًتبوية كالدراسات اإلسبلمية )ُٓـ

التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بين ق(: ُُْٗاخلضَت، خضَت بن سعود )-ّّ
 ، مكتبة العبيكاف، الرياض.واالنجاز الطموح

ق(: مراكز البحث العلمي يف اجلامعات السعودية كآماؿ مستقبلية ُُْٖالدباسي، عبد الرمحن )-ّْ
للبحث كالتعاكف، ندكة التعليم العا ي يف ادلملكة العربية السعودية رؤل مستقبلية، مطابع جامعة ادللك 

 سعود، الرياض.
ادلهارات البحثية ادلكتسبة ألغراض البحث "(: َُِّدحبلف، عمر علي ك اللوح، أمحد حسن )-ّٓ

ة، كرقة حبثية مقدمة للمإسبر "الًتبوم لدل طلبة الدراسات العليا بكلية الًتبية باجلامعة اإلسبلمي
فلسطُت، يف –ادلنعقد باجلامعة اإلسبلمية بغزة  -الدراسات العليا بُت الواقع كآفاؽ اإلصبلح كالتطوير

 .َُِّأبريل َّ-ِٗالفًتة 
البحث العلمي في الجامعات السعودية"،  من قضايا(: "ُُْٓالربيع، زلمد عبد الرمحن )-ّٔ

 ، جامعة األماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض.البحث العلمي عمادة
ق( أبرز ادلشكبلت التعليمية كاإلدارية اليت تواجو طبلب كطالبات ُُِْالرؽلي، زلمد بن ػلي )-ّٕ

الفركؽ بُت ادلشكبلت للتوصل إىل  الدراسات العليا بكلية الًتبية دبكة ادلكرمة جبامعة أـ القرل كمعرفة
 حلوؿ مناسبة ذلا. رسالة ماجستَت، جامعة أـ القرل، مكة ادلكرمة.

ق(: "التحديث كالتطوير العلمي: ادللك عبد ُُْٗمسو األمَت سلطاف بن سلماف بن عبد العزيز )-ّٖ
 رياض.العزيز كرؤية ادلستقبل"، حبوث مإسبر ادلملكة العربية السعودية يف مائة عاـ، ال

(: تنمية ادلهارات البحثية لدل طبلب ادلرحلة اجلامعية يف ادلملكة ََِٕالشمرم، عياده عبد اهلل )-ّٗ
العربية السعودية تصور مقًتح يف ضوء ذبارب بعض اجلامعات العادلية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلدلاـ 

 زلمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض، ادلملكة العربية السعودية.



(: مشكبلت الدراسات العليا الًتبوية للطالبات جبامعة اإلماـ زلمد بن ََِٕشيحة، أريج )-َْ
سعود اإلسبلمية كحلوؿ مقًتحة ذلا، رسالة ماجستَت، جامعة اإلماـ ابن سعود اإلسبلمية، الرياض، 

 ادلملكة العربية السعودية.
ادؽلية لدل طلبة الدراسات ادلشكبلت األكط(: َُُِالعاجز، فإاد علي كاللوح، عصاـ حسن )-ُْ

، كرقة حبثية "العليا باجلامعة اإلسبلمية كمدل قدرة عمادة الدراسات العليا يف مواجهة مشكبلت طبلّٔا
مقدمة للمإسبر العلمي "الدراسات العليا كدكرىا يف خدمة آّتمع"، ادلنعقد يف اجلامعة اإلسبلمية بغزة، 

 ـ.َُُِأبريل  َِ-ُٗفلسطُت، يف الفًتة الواقعة 
البحث العلمي مفهومو (: ََِْعبيدات، ذكقاف ككايد عبد اخلالق، كعبد الرمحن عدس )-ِْ

 ، دار الفكر، عماف.وأساليبو وأدواتو
(: مشكبلت إعداد رسائل ادلاجستَت لدل طبلب ََِٓالكثَتم، سعود بن ناصر إبراىيم )-ّْ

ة جبامعة ادللك سعود، رسالة ماجستَت، الدراسات العليا بقسم ادلناىج كطرؽ التدريس يف كلية الًتبي
 جامعة ادللك سعودػ، الرياض، ادلملكة العربية السعودية.

، دار ادلسَتة، عماف، مناىج البحث في التربية وعلم النفس(: ََِِملحم، سامي زلمد )-ْْ
 األردف.

أعضاء ىيئة كاقع استخداـ االنًتنت يف البحث العلمي لدل "(: ََُِالنجار، عبد اهلل بن عمر )-ْٓ
، ص ُٗ، رللة مركز البحوث الًتبوية جامعة قطر، السنة العاشرة، العدد "التدريس جبامعة ادللك فيصل

ُّٓ-َُٔ. 
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