
                                                

 

 

 مراحل البحث االجتماعي
 إعداد

 ةمعهد العلوم االجتماعي –مركز األبحاث  

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 



1 
 

 حول  المنهجية ومراحلها في البحث العلمي

 

 

؛ لكل مجال معرفي في هذه العلوم التعدد كثيرةالمنهجية ومراحلها في العلوم االجتماعية هي 
خصوصياته، ولكل باحث أسلوبه الذي يتوافق مع ثقافته المعرفية والتقنية وأساليب قياساتها، ولكل نوع 

 بحث متطلباته المنهجية الخاصة. 

ويبرر، في كما إن ما ذكر يفسر الكم الهائل للكتب المنهجية المتوفرة حتى اآلن، والتي تنتج باستمرار، 
، بعد تعمقهم في مجال البحث، من وما زالوا ت عينه، لماذا هناك الكثير من الباحثين الذين حاولواالوق

، ولكل باحث، وفق طبيعة أبحاثه، إدالء دلوهم في هذا الميدان الذي أجمل ما فيه أنه دينامي ومتطور
 .تجاربه المعرفية فيه

شاملة تستطيع تقديم إجابات على جميع األسئلة مفيد القول، بناًء لما سبق، أنه ال توجد وصفة منهجية 
حيان إلى توليف األساليب التي توصله ، والتي تضطره في كثير من األالمبتدئ التي قد تواجه الباحث

 بشكل منهجي وعلمي لتبرير فكره، ولتحليل معطيات حقله وفق منطق يستطيع الدفاع عنه.

منشورات المنهجية، التي نعرضها على موقع مركز إن العرض الذي يوفره هذا المنشور، وغيره من ال
الباحثين »األبحاث في معهد العلوم االجتماعية هو فقط لالستدالل ولمساعدة طالب الماستر، 

 نهم من فهم مراحله والدفاع عن تراتبيتها.في البحث يمك   يمنطق جي، على تكوين منه«المبتدئين

أن هذا األسلوب هو واحد من  التأكيد لهأسلوبًا يفهمه، مع  الطالب في هذه المرحلة من المفيد أن يمتلك
 .للوصول الى نتائج منطقية التطبيقي  أساليب البحث التي تجمع المعرفة المقرونة باالختبار

ال بحاث في معهد العلوم االجتماعية هي منشورات إرشادية، باختصار، إن ما نوفره على موقع مركز األ
. هي فقط  لمساعدة الطالب في تحضير بحث علمي واضحة مراجع المنهجيةتغني عن االعتماد على ال

 مراحله، يستطيعون من خالل فهمهم لها ووعي تطبيقها، الدفاع عن النتائج التي توصلوا إليها.



2 
 

 

 ارتباط متالزم

 تسلسل

 القطع

 البناء

 االستنتاجات
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 المرحلة األولى: سؤال االنطالق

 

 

يسمح هذا السؤال للباحث بالتعبير، بأكبر قدر ممكن من الدقة، عما يسعى إلى معرفته وتوضيحه 
اطالقه نطلق معه مرحلة القطع بين المعارف العامة المشتركة بين وفهمه من خالل بحثه. ومنذ 

 الناس، والمعارف العلمية الخاصة بالباحثين.

 

بسؤال االنطالق، ويكون هذا السؤال صائبًا،  من المهم أن يستوفي طرحه  البحث، يترجم مشروعكي 
 المعايير األتية:

 لطرح التساؤل. 1

  هدف علمي( .علميثغرة معرفية أو نقص  يجادمعرفي: انقص( 

 :القدرة على )هدف شخصي مرتبط ب، هذا النقص وهذه الثغرة االصرار لسداظهار  اصرار بحثي
 . تنفيذ البحث(

 

 في طرح السؤال نفسه . 2

  :يجب أن يكون سؤال االنطالق دقيقًا وواضحًا، ويجب تحديد كل مصطلح مستخدم فيه وضوح
 ون موجزًا قدر اإلمكان.بوضوح، كما يجب أن يك

  :يجب أن يكون السؤال واقعيا، سواء من الناحية الشخصية أو المادية أو التقنية.جدوى 

  :من دون أن يحمل الباحث إجابة مسبقة أو داللة حقيقيًا، يجب أن يكون السؤال مصداقية علمية
يتطرق سؤال يجب أن أخالقية من خالله )فنحن ال نبحث لنقيم، بل لنفهم(. باإلضافة إلى ذلك، 

وأخيرًا ، يجب  اآلن،الدراسة لما هو موجود أو لما كان موجودًا وليس لما لم يكن موجوًدا حتى 
 .يهدف السؤال لفهم الظاهرة المدروسة بشكل أفضلأن 
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 المرحلة االستكشافية )كتب، حقل( الثانية:المرحلة 

 

 

وبالتالي سوف يوجه مرحلة االستكشاف أو ما يشكل سؤال االنطالق الخيط اإلرشادي ألعمال البحث، 
 يعرف أيضًا بالدراسة االستطالعية.

 ينقسم االستكشاف إلى ثالثة أجزاء، ويتضمن: 

 عمليات القراءة   -

 

 

 

 

 

 

 المقابالت االستطالعية  -

وطرق االستكشاف التكميلية )للتفتيش عن وثائق، عن أدوات.... حسب طبيعة البحث  -
 ومقتضياته(

إن الغرض من مرحلة االستكشاف هو التحقق من أن السؤال األصلي يتم تكييفه دائًما مع معنى البحث، 
 مر كذلك، فيجب استخدام نتائج العمل االستكشافي إلعادة صياغة السؤال األصلي.وإذا لم يكن األ

 

 

 

 مالحظة هامة: 

 ليها أثناء تقميشهإوللمعلومات التي يستند كتب هناك خطأ شائع يقع فيه الباحث المبتدئ في اختياره لل
 .)جمع المعلومات(

حيانًا كثيرة يقع الباحث أ، وليس فقط للمعلومة. لتخصص البحث الذي نستند إليهمن الضروري االنتباه 
 فيلنصوص متناقضة في تحليلها أو  استنادهالمبتدئ بإشكاالت التناقض المعرفي في نصه نتيجة 

 مقارباته المنهجية.في  وإما متناقضاً نص إما متناقضًا في صياغته، ال، فيأتي نوعية مقاربتها للموضوع 
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  أساسية:مالحظة 

إذا لم يكن لدى  ...( استمارة، مقابلةمسح شامل أو بالعينة، ) تحقيق حقليةال يمكن اختيار تقنية 
 جمعها من حقل الدراسة. والمعطيات المرادالباحث فكرة عن طبيعة البيانات 

هذا التصرف يعد بمثابة هروب إلى األمام، وهو تصرف شائع عند الباحثين المبتدئين الذين  إن
يتصورون أن استخدام تقنيات البحث تحدد القيمة الفكرية والعلمية للعمل. في الواقع التقنيات الحقلية 

 ر مؤطر.التي اثبتت جدواها في العمل البحثي ال تعطي نتيجة إذا استخدمت في مشروع غامض، وغي

 

 

 اإلشكالية: المرحلة الثالثة

 

 

 سؤال االنطالقالتي نقرر اتباعها لمعالجة  المقاربة النظريةهي  االشكالية:

 خالل:االشكالية من  المهم شرح المقاربة من لنجاح هذه

 يتوافق مع خصوصية السؤال والقدرة على قياسه المعرفي الذي اإلطار -

وطرح السؤال األساسي للبحث. مع تأطير الزاوية التي سيتم من خاللها  موضوع الدراسةتحديد  -
 معالجة السؤال.. 

 

من المهم في هذه المرحلة تطوير المقاربة النظرية بما يتالءم وخصوصية البحث وذلك بهدف بناء 
 نظام معرفي متناسق.

 

 

 



6 
 

   Le modèle -بناء النموذج التحليلي الرابعة:المرحلة 

 

 

على أساسه. في العلوم  عمله البحثيهو القالب الذي يشكله الباحث ليقيس  التحليلي:النموذج 
 االجتماعية النموذج التحليلي هو محاولة تحويل المجرد )المفاهيم( إلى مؤشرات قياس للواقع.

 تحديد:وهذا ال يستقيم إال من خالل 

 . العالقات بين المفاهيم والفرضيات، 1

 التي تمكن من قياس تجليات المفاهيم في الواقع.  مع تحديد أدوات القياس.. المؤشرات واألبعاد 2

 

القياس  القياسية وأدواتمؤشراتها  البحث، وتحديدبعادها في أمهم تحديد المفاهيم و  النموذج:لبناء هذا 
 المعتمدة.

 المفاهيم:في األبحاث غالبًا ما نالحظ وجود نوعين من 

بحاث نسميه األسلوب )أو الطريقة( هذا النوع من األحقليًا )مفاهيم اجرائية يمكن مالحظتها  -
  (méthode hypothético-inductive)البحثية االستقرائي 

النوع من االبحاث نسميه  )وهذاعقالني مجرد  معرفيًا بشكلمفاهيم بنيوية عالئقية الطابع تشكلت  -
  .(méthode hypothético-déductive)باألسلوب االستنباطي 

 تحديد المفاهيم وضع الفرضيات.  يصاحب

لهذا من الضروري أن يكون  والفرضية هي اجابة مؤقتة تتوقع عالقة بين مفاهيم أو ظواهر. -
 . أو التحقيقاالفتراض قاباًل لالختبار 

إن احترام هذه المنهجية هو الذي يسمح في تطبيق ديناميكية البحث التي تتميز بقدرتها على 
 جرى البحث فيه. عماطرح تساؤالت مستمرة 
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 مصطلحات من الضروري ضبطها

المتبعة. ونستعير هنا  la méthodologieوالمنهجية  la méthodeال بد من التنبيه للفرق بين المنهج 
 المعنيين:مقولة ديكارت التالية للتفريق بين 

كل شخص  الذي يجب على   la méthodeلم هنا المنهج ع  يقول ديكارت: "لذلك فإن غايتي هي أال أ  
)للتوسع أنظر:  .ma méthodologieتفكيري إظهار كيف حاولت أن أقود أنا اتباعه ذهنيًا، ولكن فقط 

Stryckman) 

المقاربة المعرفية في العلوم االجتماعية مع األساليب أو  المنهج أوهناك خلط في استخدام مصطلح 
 المناهج المعرفي في بحثه.المنهجية( التي يستخدمها عادة الباحث لتطبيق هذا الطرائق )

المنهجية هي إذًا انعكاس للمسار المعتمد أو المعيارية التي التزم بها الباحث في سيرورة مقاربته في 
مراحل بحثه. وعليه فإن المنهجية تتضمن كافة المراحل التي اتبعها الباحث للوصول إلى بناء معرفي 

 تبنيه.  أعلنلبحثه وفق المنهج الذي 

 

 

 :المصطلحات اآلتيةبناًء على ما تقدم نحن ننصح استخدام 

 لمقاربة اأو  المنهج  approche: الباحث ابه التزم تيال المعرفيةلمقاربة لأو  للمنهج. 
 :مراحل لسيرورة أي لبحثه الباحث معالجة طريقةمصطلح مهم استخدامه لتوصيف  المنهجية 

 .(modèle analytique)للنموذج التحليلي   الباحث طبقها التي البحث
 :نيعون. قبله من المتبع المنهج وفق الحقل رصد في الباحث استخدمها التي للطرائق األسلوب 

 أو... اإلحصائي األسلوب الحياتية، السيرة أسلوب الحالة، دراسة أسلوب األسلوب الوصفي، هنا:
 الحالة..... دراسة طريقة الوصف، طريقة
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 االجتماعية العلوم في المقاربات أو األساسية البحث مناهج أهم
Principales méthodes de recherche ou approches en sciences sociales 

1.  La méthode évolutionniste  المنهج التطوري                                                      

2.  La méthode comparative                                             نةالمقار  منهج 

3.  La méthode fonctionnelle                                           الوظيفي المنهج 

4.  La méthode structurale                                              البنيوي  المنهج

5.  La méthode systémique                                  النسقي أو النظمي المنهج 

6.  La typologisation                                         نماذج في التصنيف منهج 

.7 La méthode  dialectique                                           المنهج الجدلي   

.8 La simulation                                                االستنساخ االفتراضي  

9.  L’enquête par sondage                                          االستقصائي البحث

 

 2017 مارون  ابراهيم. د: البحث مناهج حول محاضرة من

 

 

                                                      La méthode évolutionniste  المنهج التطوري  -1

قراءة فإن المنهج التطوري، يقصد به ربط سياق البحث بالزمن. بعيدًا عن النظرية التطورية البيولوجية، 
 المجتمعات حياة في "تغييرال" لمصطلح في توصيفه التطور في البعدين الثقافي واالجتماعي هو أقرب 

 .التطورية البيولوجية منها لسيرورة الترقي وفق النظرية
أي من خالل ربط االحداث  بتاريخيتها االجتماعية لظواهرفي دراسته لتكمن إن أهمية هذا المنهج 

يربطونه بنشأة  هذا المنهج فالباحثين الذين يعتمدون  ،بينها السببية العالقات بعضالتاريخية وايجاد 
 وتفسيرهاويمكن لهذا المنهج دراسة الظاهرة في الوقت الحاضر  الظاهرة المدروسة وبسيرورة تحوالتها.
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 واألسباب والعوامل ،عليها ومرت لها تعرضت التي والتطورات التغيرات وتحديد أصلها إلى بالرجوع
يستخدم  إن هذا المنهج مشابه للمنهج التاريخي الذي .الحالية صورتها منحتها والتي ذلك عن المسؤولة

من خالل مصادرها التاريخية التوثيقية )تقنيات المجتمعية التحوالت لدرس  كثيرًا في مجتمعاتنا العربية
المنهج التعاقبي الذي يدرس التاريخ المعيش وتعابره بين األجيال  . وقريب أيضًا منيعتمدها المؤرخون(

التي تعتمد على دراسة الذاكرة الحية )وهو منهج كثير االستخدام في األنثروبولوجيا  ليرصد تغيراته
  .المتوارثة بين األجيال في رصد التاريخ المعاش(

 
 La méthode comparative المنهج المقارن  -2

ويعتمد  "قياس" كأداة  المنهج هذا يستخدم. دراستها يجب التي الظواهر مقارنة منهج قائم على ببساطة هو
يرتكز هذا المنهج  بشكل أساسي على . ذات الفائدة لبحثه في جمع الحقائقالباحث   عتمدهي اعلى دقة م

بين سلوب الوصفي. إن هذا األمر يفسر سبب اعتماده لقياس تمايز التطور بين تقليد وحداثة، أو األ
 . أو... بين نظامين، أو نمو منطقتيناالختالف في 

 La méthode fonctionnelle  المنهج الوظيفي -3

للتوجه  هي التي أدتفي الكثير من األحيان اهر التي يدرسها علم االجتماع إن صعوبة إيجاد أسباب للظو 
لهذا المنهج الذي يبحث عن الجانب الوظيفي للعناصر المجتمعية، فكل عنصر سواء اجتماعي أو ثقافي، 

، وهذا ما يركز عليه أو اقتصادي.... له وظيفة ينتجها أو له فائدة يقدمها، أو غرض أو فعل في المجتمع
 .على هذا النمط المنهجي في قراءته للمجتمع، لرصده ولذكر مفاعيله ذي يعتمدلباحث الا

 La méthode structurale المنهج البنيوي 

يبحث في النظام،  إنهيركز هذا المنهج على العالقة وليس على الوظيفة  بين التركيبات المجتمعية. أي 
  العناصر، العالئق بين البنى المجتمعية .
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                               La méthode systémique  النسقي أو النظمي المنهج -4

هذا المنهج يستخدم عادة في الدراسات البينية التي تحاول فهم المشاكل االجتماعية المعقدة من خالل 
 األدوات التحليلية لميدان علمي أو أكثر.

نجد استخدامه بشدة في الدراسات المدينية،   التحليلي.وهو منهج قريب جدًا وال يتعارض مع المنهج 
نجد أن كل هدف فيها  ،للتنمية 2030جندة ما تطرحه األومن خالل  ،التربوية، االقتصادية،.... واليوم

 هو بيني التداخل مع أهداف أخرى وال يمكن مقاربته إال من خالل استخدام هذا المنهج. 
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  La typologisation منهج التصنيف في نماذج -5

بين االنماط  الموجودة والتشابهات االختالفات إبراز هواستخدام هذا المنهج  من الغرض

....( بهدف المقارنة والشرح.  ، أنظمة، سياساتالمدروسة )لغة، أدوات، مناطق، تقنيات

 في التصنيف ال بد من إيجاد معيارية قد تكون بسيطة أو مركبة وفق الموضوع المدروس.

   La méthode  dialectique  المنهج الجدلي   -6

النقاش وبالتالي تفعل الحوار التي  منهجية وعلىعلى مهارات التفكير المنطقي المنهج الجدلي قائم 
تحقيق العدالة هو إذًا بمثابة وعي نقدي يركز على المتناقضات والصراعات ل .للفرد التفكير النقدي

تحقيق توازن بين مبادئ متضاربة، مثل السلطة الهدف من استخدامه فهو محاولة  . أمااالجتماعية
 .طبقية،...التمايزات ال، بين والحرية

    La simulation    االستنساخ االفتراضي -7

 تحدد ما بقدرو  .بيانات ما جرى جمعه من تحليل على La simulationمنهج االستنساخ االفتراضي  يقوم
رسم استشراف و  دقيقة في التي رصدت لبياناتتحليل اصبح يبقدر ما  ،الواقع ميزات المعلومات هذه

 أو التشابه أوجهفي تحديد  ، كما يظهر،يساعد فاالستنساخ االفتراضي التوجهات والخطط المستقبلية.
 قائمة سياسات صياغة أجل من بين المتغيرات المدروسة )أي ايجاد االرتباطات بين المتغيرات( االختالف

 در المعلومات المستخدمة لالستنساخ االفتراضياولهذا ال بد أن تكون مص قياس،الو البراهين، على

  .بها موثوق

، ولمصادر معلومات دقيقة كي يضبط تطبيقه بشكل لخبرات احصائية متقدمةإن هذا المنهج، يحتاج 
  علمي موثوق.

 L’enquête par sondage  البحث االستقصائي

العام. وال  الرأي قياس توجهاتبهدف  قائم على جمع المعلومات األولية من خالل أسئلة تسألهو منهج 
أو ما يسمى بعينة  بينو المستج الختيار صارمة إحصائية يقوم هذا المنهج إال على أساس معرفة طرق 

التي يتم اختيارها بشكل دقيق كي تعّبر عن المجموعة السكانية التي يبحث عنها االستطالع و  ،االستطالع
 معرفة تفضيالتهم حول موضوع معين.بهدف 
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 المعرفية المالحظة:  الخامسة المرحلة

 

 من أجل مقابلة النموذج التحليلي مع المعطيات التي يمكن مالحظتها في حقل الدراسة، 

 اإلجابة على األسئلة الثالثة التالية:وذلك من خالل 

 ماذا نالحظ؟  -

يتعلق األمر في جمع البيانات أو المعطيات ذات الصلة، أي تلك التي تكون مفيدة للتحقق من الفرضيات 
 والتي يتم تحديدها من قبل المؤشرات المتغيرة.

 ؟ نالحظمن  -

 للحالة،إنها مسألة تحديد مجال التحليل في الفضاء الجغرافي واالجتماعي وفي الوقت المناسب. وتبعا 
 أو مجرد عينة تمثيلية أو مميزة من هؤالء السكان.  برم تهم،ستكون المسألة هي دراسة إما السكان 

 كيف نالحظ:  -

تصميم أداة · ه الخطوة على ثالث مراحل: إنها مسألة تحديد أدوات المراقبة وطريقة جمع البيانات. تتم هذ
 .وجمع البيانات ذات الصلة· اختبارها · المراقبة 

 مختلفة لجمع البيانات: أدواتهناك  ذلك،باإلضافة إلى 

 (الستمارةالمسح )الشامل أو بالعينة من خالل ا -

 المقابلة -

 بأنواعهاالمالحظة  -

 البيانات الثانوية والبيانات الوثائقية.: توفرة حول الموضوعجمع البيانات الم -

 ؛ على فرضيات العملالبحث و  هعلى نوع أدوات البحثيعتمد اختيار  -

 .أداة يجب أيضًا مراعاة التطبيق الفعال لكل  لهذه األدوات؛استخدام الباحث  بكيفيةتعريف المن المهم  -

 هناك طريقتان رئيسيتان لتحليل المعلومات: 
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 التحليل الكمي للبيانات  -

 التحليلية اآلتية: على المناهجالقائم  النوعي للمحتوى:التحليل  -

  l’analyse thématique ·التحليل وفق الموضوع  .1

  l’analyse formelleالتحليل الشكلي  .2

 l’analyse structuraleالتحليل البنيوي  .3

 المعلومات النصية.لرصد وتحليل  الحقلي مكمالً يعد البحث  ذلك،باإلضافة إلى 

 

 

 الخالصات أو االستنتاجات  السابعة:المرحلة 

 

 

 يجب أن تكون مكتوبة بعناية قدر اإلمكان. 

 وهي تتضمن ثالثة أجزاء:

 تذكير بالخطوط الرئيسية للمنهج المتبع -

 للبحث.  المعرفية الجديدةعرض مفصل للمساهمات  -

 تطويرها الحقا ضمن أبحاث جديدةما يفتحه البحث من آفاق بحثية جديدة يمكن  -
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 مسارها لكن مختلفة مراحلها عدد تكون  قد البحث، في العلمي المسار التعبير عن في أخرى  أساليب
 : متشابه

 اآلتية: الثالث بالكلمات العلمي البحث مسار عن بشالرغاستون  عبر الحصر: ال المثال سبيل على
  استنتاج بناء، سيطرة،

 conquis sur la raison المسبقة: األحكام على السيطرة.1

         والدراسات العلمية القراءة األولي، السؤال خالل من المعرفة لبناء القطع مرحلة وهي        
 (2و 1 مرحلة) .االستطالعية

  construire par la raison من خالل المنطق   التجريب أو المراقبة أو البناء،. 2

 على مرحلياً  تجيب فرضيات علمية، اشكالية على يحتوي  الذي modèle النموذج بناء خالل من     
 منهجية بناء يسمى ما مرحلة هي. المعتمد البحث ونوع تتوافق وتقنيات علمي منهج االشكالي، السؤال
 (5 ،3،4. )الحقل خاللها من سيدرس التي الباحث

  constate  dans les faits من خالل المعطيات االستنتاج.3

 .النتائج الستخالص وليةاأل بالطروحات ومقارنتها حقلياً  جمعها تم التي المعطيات قراءة أي    

 (7و 6 مرحلة)    

 

 :هامة مالحظة

 .مراحل 9البحث  يعتبرون  أيضاً  الباحثين بعض نجد قد

 في وسعت إن أنها كلها االساليب هذه بين الجامع لكن منطقه، باحث لكل مقاربة، مسألة أسلوب هي
 بناءها، يجري  بحث، فكرة من تنطلق متقارب، هو البحث في المنهجي مسارها قلصتها، أو المراحل، شرح

 .النتائج استخالص بهدف وذلك ، للواقع القراءة في البناء هذا ألسلوب شرح مع

 



15 
 

 ؛باختصار

 

إن كل ما عرضناه في هذا التدرج المنهجي في كتابة البحث في العلوم االجتماعية يظهر مدى الترابط 
الوثيق بين الطروحات النظرية والتطبيقية. ويبرز بشكل ال لبس فيه الترابط المعرفي والقياس الحقلي 

فاق البحثية التي يطلقها الذي يرشدنا لتطوير فكرنا في قراءة الواقع معرفيًا من خالل االستنتاجات واآل
 الباحث فور انتهائه في بحثه. 

إن هذا النوع من األبحاث هو ما يعرف بالبحث التطبيقي الذي يهدف تطوير التطبيقات العملية على 
أساس المعرفة العلمية الحالية. ويهدف هذا النوع من األبحاث إلى فهم بيئة اجتماعية معينة، ويمكن 

 التدخل فيها.أن يساعد أيضًا في 

نكرر أن هذا النوع من األبحاث ليس الوحيد، هناك األبحاث الوصفية، التجريبية، التفسيرية، المعرفية، 
 ..... المقارنة، استكشافيالوثائقية، 
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 في تراتبية عرض هذه المراحل في البحث.

طور علي أساسها المجال الذي نعرض من خالله غالبية المراحل المعرفية التي نتشكل مقدمة البحث 
 البحث.

 فيها نوسع: .1

 ، زمانه(االجتماعي ، مجالهالعلمي الموضوع  )ميدانه -
 أسباب اختياره والجديد الذي يقدمه. -

 المفاهيم األساسية في البحث -

 االشكالية  -

 الفرضيات -

 المنهج -

 التقنيات -

 )أدبيات الدراسة( نقد المصادر والمراجع  -

 صعوبات البحث أو التجربة الحقلية  -

 عن مضمونها اتالدراسة : عناوينها وملخصفصول  -

 
 على سبيل المثال:نتيجة نوعية بحثه، و  ، في هذا التسلسل المذكور أعاله،قد يقدم الباحث

 ، للبحث المدروس شرح الزمان والمكان  -

قد يشرح المفاهيم االساسية في المقدمة ويوسع في المفاهيم الفرعية في الفصول حال  -
 ورودها في النص، .... 

  في المقدمة. طقيهذا األمر مقبول علميًا طالما أنه وارد بشكل منإن 

 

 
 
 
 

 

 مالحظة هامة:

إن كل المراحل التي عرضناها، غالبيتها يتم شرحه، كما بينا فيما سبق أعاله في المقدمة، ويأتي كل 
 بواسطة التقنيات المختارة والموافقة لنوعية البحث. فصل ليجيب عن طرح افتراضي، معرفيًا وحقلياً 

الدراسة التي  انتهاءوهكذا، حتى  ليصل الباحث في نهاية الفصل لقراءة وتحليل ما جرى معالجته.
 تناقش في االستخالصات النهاية وتفتح أفقًا بحثيًا جديدًا. 
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 مالحق:

 
VAN CAMPENHOUDT, L., QUIVY, R. Manuel de recherche en sciences sociales, Paris : Dunod, 

2017 (1988) 

 مالحظة هامة:

وردها في المكان المخصص لها. على سبيل المثال : مصطلحات البحث يجب أن نبقي أن نوضح أن 
 مقدمة البحث توضع في المقدمة، ال في مقدمة كل فصل، كذلك الخاتمة واالستنتاجات.

مدخل الفصل يعرف على مضمون الفصل ويعد عنوان الفصل هو نفسه عنوان هذا المقطع. أي 
 يوضع هذا المقطع دون عنوان.
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