وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة دٌالى
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

المادة  :ا صول البحث
المرحلة  :الثـــا لثــــة /قسم القانون
والمرحلة الرابعة  /قسم العلوم السٌاسٌة

الفصل الدراسً االول  :االسبوع االول
_______________________________________________________________
المادة  :ا صول ابحث
المرحلة  :الثالثـــة  /قانون  ،الرابعة  /علوم سٌاسٌة
الطرٌقة  :المحاضرة واالستجواب
الٌوم والتارٌخ :
عنوان المحاضرة  :مفهوم البحث العلمً  ،واالساسٌات المفاهٌمٌة للبحث العلمً
االهداف الخاصة :تمكٌن الطالب من معرفة مفهوم البحث العلمً بشكل صحٌح ،ومعرفة مدى فائدة البحث
العلمً للطالب الجامعً فً مساعدته على فهم مواد تخصصه فهما علمٌاًمنهجٌا سلٌما ً.
االهداف السلوكٌة :جعل الطالب قادرا على أن :
أ ٌ -عرف مفهوم البحث العلمً فهما ً صحٌحا ً.
ب  -يفهم مدى فائدة البحث العلمً بالنسبة للطالب الجامعً .
ت ٌ -مٌز بٌن مفهوم البحث العلمً بوجه عام والبحث القانونً بوجه خاص .
ث ٌ -عطً تعرٌفا للبحث العلمً باسلوبه الخاص .
ج  -يعرف االساسٌات المفاهٌمٌة للبحث العلمً .
ح ٌ -فهم اسالٌب الحصول على المعرفة العلمٌة بشكل علمً ومنطقً .
خ ٌ -مٌز بٌن التفكٌر االستنباطً والتفكٌر االستقرائً والتفكٌر العلمً فً البحث العلمً .
الوسائل التعلٌمٌة  :السبورة واالقالم الملونة .
مصادر المحاضرة  :عبد القادر الشٌخلً قواعد البحث القانونً  ،ط ، 1،1990عصمت عبد المجٌد  ،اصول
البحث القانونً  ، 1991منهج البحث العلمً )

خطوات الدرس :
التمهٌد ( :خمس دقائق)
تهٌئة أذهان الطلبة للدرس الجدٌد  ،بالحمد والثناء على هللا سبحانه وتعالى  ،ثم التطرق الى اهمٌة البحث
العلمً بوجه عام والبحث القانونً بوجه خاص  ،ومدى اهمٌة البحث العلمً للطالب الجامعً كوسٌلة لتطوٌر
مداركه  ،وتطوٌر ملكة التحلٌل واالستنتاج واالبتكار لدى الباحث الجامعً .

العرض )30(:
-

-

-

ماهو البحث العلمً ؟
البحث العلمً  :أداة لتحلٌل المعلومات والمعارف بهدف الحصول على حقائق معٌنة ،وٌفٌد البحث العلمً
الباحث فً الحصول على حقائق جدٌدة وتنمٌة معلوماته العلمٌة والفنٌة كما انه وسٌلة لتكوٌن وتطوٌر
ملكة التحلٌل التحلٌل واالستنتاج والبتكار لدى الباحث  ،وهً ملكة عقلٌة تحتاج للقراءة والتأمل والتفكٌر
المستمر ،وذلك بهدف تكوٌن تصورات واسالٌب تفكٌر وتحلٌل ،ثم تطبٌق ذلك فً العملٌة البحثٌة .
ما فائدة مادة البحث العلمً للطالب الجامعً ؟
ٌستفٌد الطالب الجامعً من مادة البحث العلمً فً فهم مواد تخصصه فهما منهجٌا وموضوعٌا سلٌما،
فهذا الطالب ٌدرس مفردات عدٌدة وموضوعات متنوعة فً نطاق تخصصه العلمً  ،وتأتً مادة البحث
العلمً لكً تجعله ٌفهم هذه المفردات فهما منطقٌا علمٌا ومنهجٌا  ،كما انه ٌستطٌع ربط الموضوعات
المتناثرة والمختلفة ربطا موضوعٌا كربط النتٌجة بالسبب .
وخالصة القول ان الحث العلمً هو وسٌلة فعالة للتدرٌب على التفكٌر العلمً وربط الظواهر جدال ،
والوصول الى نظم أفضل من النظم السائدة .
ماذا نعنً باالساسٌات المفاهٌمٌة للبحث العلمً ؟

 ان التفكٌر االنسانً ٌقود الى المعرفة ،وهذه المعرفة تمكن االنسان من اتخاذ القرارات  ،والتحرك فًاتجاه حل المشكالت البحثٌة او مواجهة المواقف او الحاالت الصعبة التً تواجه االنسان  ،وٌحاول
االنسان استخدام اكثر من اسلوب لٌحصل على المعرفة العلمٌة  ،التً تمكنه من االجابه على استفساراته
وتوضٌح ما ٌحٌط به من ظواهر  ،وما ٌواجهه من مشكالت  ،وقد اعتمد االنسان فً جمع المعارف على
ستة اسالٌب ٌ ،مثل كل منها حلقة من حلقات تطةر البحث العلمً وهً :
 المحاولة والخطأ  ،الخبرة  ،المرجعٌة وتنقسم الى  :أ .مرجعٌة القٌم والتقالٌد والتقالٌد واالعرافاالجتماعٌة ،ب .مرجعٌة ذوي االختصاص والمشرعٌن ج .مرجعٌة القدامى  ، .التفكٌر االستنباطً ،
التفكٌر االستقرائً  ،التفكٌر العلمً .
وهذه االسالٌب التً تعددت وتطورت عبر العصور  ،وتمكن االنسان بدافع من احتٌاجاته المتطورة ان
ٌجمع رصٌدا من المعارف والعلوم بوساطتها .
 ماذا نعنً بكل اسلوب من هذه االسالٌب الستة ؟ .1المحاولة والخطأ  :ان االنسان ٌمكن ان ٌصل الى المعرفة عن طرٌق الصدفة  ،او عن طرٌق
المحاولة والخطأ  ،وبذلك ٌكون وصوله للمعرفة من دون فهم او تفسٌر دقٌق وواضح لها ،وتعتبر
هذا االسلوب من االسالٌب البدائٌة وال ٌمكن ان ٌبنى علٌه تراكما معرفٌا وثقافٌا متكامال .
 .2الخبرة ٌقصد بالخبرة خبرة االنسان الحٌاتٌة  ،وتستخدم بشكل واسع حٌنما ال ٌستطٌع االنسان اٌجاد
اجوبة للكثٌر من االسئلة التً تواجهه فً الحٌاة  ،ان خبرة الفرد ومهما اتسعت فأنها لن تشمل
المعارف جمٌعها مما ٌتوجب علٌة فً النهاٌة االعتماد على خبرات االخرٌن .
 .3المرجعٌة  :وتصنف الى:
أ مرجعٌة القٌم والتقالٌد والتقالٌد واالعراف االجتماعٌة ٌ :لجأ االنسان الى السلطة بحكم الموروث
الثقافً واالجتماعً الذي نشأ فٌه  ،وٌفرض علٌه التمسك بقٌم وعادات واعراف من سبقهكً
تهدٌه الى ما ٌنبغً فعله.
ب .مرجعٌة ذوي االختصاص والمشرعٌن  :تعتبر الدولة مصدر من مصادر المعرفة لالفراد ،وذلك
فً مجال القوانٌن والتشرٌعات والتقالٌد الرسمٌة التً ٌحتاج الٌها النس كً ٌتصرفوا بموجبها .
ج .مرجعٌة القدامى  :كان االعتقاد السائد فً العصور الوسطى ان القدامى قد اكتشفوا الحقٌقة التً
ٌمكن ان تكون صالة للعصور كافة  ،وان ما تحدثوا فٌو وفسروه من ظواهر ال شك فٌه .
 .4التفكٌر االستنباطً ٌ :سمٌه البعض التفكٌر االستنتاجً او االستنتاج بالقٌاس واالستدالل  ،وٌعتمد
على القٌاس المنطقً او الكشف عن الظروف والبقوانٌن التً تحكم الظاهرة او الحدث محل الحدث
 ،وٌعتمد االنتقال من المبادئ العامة الى المبادئ الخاصة ،وهو اسلوب متقدم من اسالٌب الحصول
على المعرفة العلمٌة .
 .5التفكٌر االستقرائً  :وهو اسلوب ٌعتمد على االنتقال من الجزئٌاتللوصول الى احكام عامة ،
ومالحظة االحكام الجزئٌة لوضع الكل  ،وهو عكس العملٌات العقلٌة المستعملة فً التفكٌر
االستنباطً .
 ، .6التفكٌر العلمً  :ان اهداف العلم تكمن فٌما نرٌده منه  ،او ٌؤدٌه لنا  ،لذلك ٌكن اٌجازها فً
التفسٌر والتنبؤ والسٌطرة وتكوٌن بناء منظم من المعرفة  ،وحٌث ان وظٌفة النظرٌة تكمن فً
تفسٌر الظواهر  ،لذا فالطرٌقة العلمٌة هً اكثر فاعلٌة وثباتا.
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التقوٌم 5( :دقائق)
طرح بعض االسئلة التً تكون اجوبتها دلٌل على فهم الطلبة للمحاضرة وهً :
ماه و مفهوم البحث العلمً ؟
ما فائدة البحث العلمً بالنسبة للطالب الجامعً ؟
ما الفرق بٌن مفهوم البحث العلمً والبحث القانونً ؟
من ٌصوغ تعرٌفا للبحث العلمً باسلوبه الخاص ؟
ماذا نعنً االساسٌات المفاهٌمٌة للبحث العلمً ؟
ما هً اسالٌب الحصول على المعرفة العلمٌة ؟
ما الفرق بٌن التفكٌر االستنباطً والتفكٌر االستقرائً والتفكٌر العلمً فً البحث العلمً ؟

الواجب البٌتً  ،موضوع المحاضرة القادمة سٌكون :افترضٌات البحث العلمً  ،أهداف البحث
العلمً .
مالحظة  :ان المحاضرة المنشورة على شبكة المعلومات الدولٌة  ،ال تمثل الحد االعلى من المعرفة بمحاورها ،
بل ٌتطلب من الطالب ان ٌراجع المنهج الدراسً  ،ومصادر هذه المحاضرة  ،فضال عن المحاور التً ٌعرضها
التدرٌسً فً المحاضرة فً قاعة الدرس .

مدرسة المادة
م.م.سعاد موسى ٌعقوب

