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 قضية العلمية يف العلوم اإلنسانية 
 *1دكتور/صالح أمحد فراج

 جامعة منيسوات ابلوالايت املتحدة األمريكية 1
@gmail.comalhazhary2020s 

 
         2021/ 08/ 01اتريخ القبول:                  07/2021/ 19:  االرسال اتريخ 

 لخص:  امل
العلوم                العلمية يف  بيان  إىل  البحث  العلمي، وقد   وحدودها وتطبيق   اإلنسانية، هدف  املنهج 

ومميزاهتا،   العلمية  وأهداف  اإلنسانية.،  والعلوم  العلمي  املنهج  ومفهوم  العلم.،  مفهوم  عن  فيه  حتدث 
يف العلمي  املنهج  واستخدام  اإلنسانية،  العلوم  يف  العلمية  تطبيق  تواجه  اليت  العلوم    والصعوابت  دراسة 

توصل   وقد  اإلنسانية،  العلوم  دراسة  العلمي يف  واملنهج  اإلنسانية،  العلوم  يف  البحث  ومناهج  اإلنسانية، 
 البحث إىل العديد من النتائج، منها: 

نهجية الوصفية والتفسريية ابلظواهر اإلنسانية،  مل الدراسات اليت تستهدف اإلحاطة ا  ياإلنسانية: هالعلوم  -1
 . ماع واالقتصاد والنفس واألنثروبولوجيا واجلغرافيا كعلوم االجت

 العلم له العديد من األهداف، حددها فان دالني يف ثالثة أهداف: التفسري، والضبط والتحكم، التنبؤ. -2
 املنهج العلمي له العديد من املميزات، ومنها: الدقة، واالستقرائية والتعميم. 

تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية يف موضوع البحث، وهي صعوابت  هناك العديد من املصاعب اليت  -3
 تتعلق ابإلنسان واجملتمع: التعقيد، والعفوية، وحرية اإلرادة، وسرعة التغري، واجلدية، واهلزلية، وغري ذلك. 

  هناك العديد من الصعوابت اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية، واليت جتعل األحكام الصادرة فيها-4
 غري واقعية، وهي تتعلق ابلباحث نفسه، كالعاطفة، والتعصب املذهيب، والثقافة. 

 العلوم اإلنسانية -العلمية-قضية: املفتاحيةكلمات ال
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   مقدمة:  
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدان حممد وعى آله وصحبه وسلم. 

 أما بعد..... 
العلوم اإلنسانية من أهم العلوم اليت هتتم ابإلنسان، فهو حمورها األساسي، ولقد مرت يف رداستها             

الباحثون من خالهلا معرفة املاضي، واإلحاطة  ابلعديد من املناهج بغرض التوصل إىل نتائج صحيحة يستطع  
ابحلاضر، والتنبؤ ابملستقبل، وظل الباحثون يستخدمون العديد من املناهج اليت أثبتت الدراسات والتجارب  
واألايم أن نتائجها غري صادقة، أو قاصرة، وأن هذه املنهاج يعرتيها الكثري من القصور، الذي جيعلها غري  

العلمي، واستطاع  كافية، ليست ذات كفا العلوم اإلنسانية، وظهر املنهج  ءة عالية يف دراسة الظواهر يف 
العلماء أن يستخدموه بدقة ومهارة يف العلوم الطبيعية، كالطب واهلندسة، وعلوم الصيدلية وغريها من العلوم  

وضبطها، ووضع    الطبيعية، واستطاعوا بفضل هللا تعاىل، مث بفضل هذا املنهج التحكم يف كثري من الظواهر 
احللول هلا، وأراد املهتمون بعلم االجتماع تطبيق منهج العلمية على العلوم اإلنسانية، ودارت العديد من  
التساؤالت والشكوك حول إمكانية تطبيق العلمية يف العلوم اإلنسانية وشكك الكثريون يف إمكانية ذلك،  

الطبيعية، والعلوم  العلوم  الطبيعية ليس حتماً    وأن هناك فروقاً كبرية بني  العلوم  ينطبق على  اإلنسانية، وما 
يصلح أن يطبق على العلوم اإلنسانية، خصوصاً أن طبيعة العلمني خمتلفة وذهبت طائفة أخرى إىل أن جناح  
الدراسات يف العلوم اإلنسانية مرتبط ابستخدام املنهج العلمي يف دراستها، وأن استخدام املنهج العلمي يف  

العل العلوم  دراسة  يف  الدراسات  تقدم  للتطبيق،وأن  قابل  ممكن  أمر  هو  بل  مستحياًل،  ليس  اإلنسانية  وم 
اإلنسانية مرهون بتطبيق املنهجية العلمية يف دراستها، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتوقفنا على إشكاليات  

قضية الطبيعة يف  هو بعنوان:املوضوع، وأهدافه، وأبعاده، وكيفية تطبيق املهج العلمي يف العلوم اإلنسانية، و 
 ". العلوم اإلنسانية

 : أمهية املوضوع وأسباب اختياره 
 ترجع أمهية املوضوع وأسباب اختياره إىل ما يلي: 

 أمهية العلوم اإلنسانية. -1
 عدم جدوى املناهج غري العلمية يف دراسة العلوم اإلنسانية. -2
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 لوم اإلنسانية. التشكيك يف إمكانية تطبيق املنهجية العلمية على الع-3
 أمهية املنهجية العلمية يف دراسة العلوم اإلنسانية. -4

 : أهداف املوضوع 
 هتدف الدراسة إىل حتقيق العديد من األهداف، ومنها: 

 تعريف العلم واملنهج والعلوم اإلنسانية. -1
 بيان الصعوابت اليت تواجه العلوم اإلنسانية عند تطبيق املنهج العلمي عليها. -1
 التعرف على مناهج البحث العلمي-3
 بيان كيفية البحث يف العلوم اإلنسانية. -3

 حدود الدراسة: 
 الدراسة هتتم ببحث العلمية يف العلوم اإلنسانية فحدودها العلوم اإلنسانية وتطبيق املنهج العلمي عليها. 

 منهج الدراسة: 
 اتبعت الدراسة املنهج الوصفي. 

 خطة البحث: 
 األول:مفاهيم الدراسة: املبحث  

 املطلب األول: مفهوم العلم. 
 املطلب الثاين: مفهوم املنهج العلمي والعلوم اإلنسانية. 

 املبحث الثالث: أهداف العلمية ومميزاهتا: 
 املطلب األول: أهداف العلمية . 

 املطلب الثاين: مميزات العلمية وموقف العلوم اإلنسانية منها. 
 الصعوابت اليت تواجه تطبيق العلمية يف العلوم اإلنسانية: املبحث الثاين:  

 املطلب األول: صعوابت تتعلق مبوضوع البحث. 
 املطلب الثاين: صعوابت تتعلق ابلباحث. 

 املبحث الرابع: استخدام املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية: 
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 املطلب األول:مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية. 
 :  املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية. املطلب الثالث 

 اخلامتة. 
 املصادر. 

 
 مفاهيم الدراسة. : املبحث األول

 : املطلب األول: مفهوم العلم 
وطاقة  ة  تفسرييّ مِعرفيٍّّا، وتوصيفات دقيقة، وقوة شارحة، وقدرة    اً ، وحمتو أنساق تفيد مضمواًن إخبارايًّ العلم:  

 (12، د.ت، ص  )اخلول .  الذي حنيا فيه   على ظواهر العامل التجرييب والواقعي الواحد والوحيدتنبؤية، منصبة  
  املنسقة، اليت تنشأ عن املالحظة والدراسة والتجريب، واليت تتم بغرض حتديد طبيعة،   ة أبنه: املعرفوعرف  

 وأسس وأصول ما مت دراسته. 
من الدراسة اليت تتعلق جبسد مرتابط من احلقائق الثابتة املصنفة، واليت   عأبنه: الفرو وعرفه قاموس أكسفورد  

حتكمها قوانني عامة، وحتتوي على طرق، ومناهج موثوق هبا الكتشاف احلقائق اجلديدة يف نطاق هذه 
 (31، ص2008الدراسة. ) إبراش، 

 ين: مفهوم املنهج العلمي والعلوم اإلنسانية: املطلب الثا 
 املنهج لغة: 

(، وأهنج 41، ص2001( ) األزهري ،  498، ص  1987) األزدي،    النهج واملنهاج: هو الطريق الواضح
وسيلة حمددة توصل إىل غاية  وهو    (،346، ص  1987) الفارايب،    الطريق: صار طريقاً بيناً واضح املعامل

 (2291، ص 2008. ) عمر، معينة 
العلمي:  الربهنة    واملنهج  الوصول إىل كشف حقيقة أو  بغية  أو حسية  خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية 

 (2291، ص2008. ) عمر، عليها
 
 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

106 

 

 مفهوم العلوم اإلنسانية: 
ا اإلحاطة  تستهدف  اليت  االجتماع  مل الدراسات  اإلنسانية، كعلوم  ابلظواهر  والتفسريية  الوصفية  نهجية 

والنفس واألنثروبولوجيا واجلغرافيا ... إخل، بفروعها العديدة. وال ينطبق على الدراسات اإلنسانية  واالقتصاد 
  .اسبة واإلدارة حملفقه اللغة، والقانون، والشريعة، والنقد األديب، وأنظمة ا  ،عيارية والتنظيمية من قبيل ملاألخرى ا

 ( 12) اخلول، د.ت، ص 
 

 العلمية ومميزاهتا  أهداف  :  املبحث الثاين 
 املطلب األول: أهداف العلمية : 

 العلم له العديد من األهداف، حددها فان دالني يف ثالثة أهداف: 
فالعلم يقوم بوصف الظاهرة ، ليس هذا فحسب، بل يكشف لنا أسباب الظاهرة، وكيفية  األول: التفسري:  

والنظرايت العامة اليت تنطبق على ظواهر أخري  حدوثها، فالتفسري للظواهر يقوم ابلتعميم عن طريق القوانني  
 من نفس النوع. 

يهدف إىل معرفة أسباب تلك الظاهرة، واليت منها:    م املخدرات، فالعل: دراسة ظاهرة إدمان  مثال ذلك 
التفكك األسري، وأصدقاء السوء، وكثرة املال، وغري ذلك من األسباب، من خالل تلك األسباب يتوصل  
العلم إىل قانون عام، يستطيع أن يطبقه على كل الظواهر املتشاهبة، وهو أن التفكك األسري يؤدي إىل  

 معات. إدمان املخدرات يف كل اجملت
مثاًل:  ،  القدرة على معرفة الطريقة اليت تعمل هبا القوانني والنظرايت العامة يف املستقبل   هو :  التنبؤالثاين:  

عند دراسة ظاهر معينة كظاهرة الثورة ضد احلكام، السبب يف حدوثها غياب الدميقراطية، واألسلوب القمعي  
دي واالجتماعي والسياسي، وابلتال يستطيع أن  والقهري الذي تتبعه احلكومات، وتردي املستوى االقتصا

يتنبأ أبن غياب الدميقراطية ، وتردي األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية قد يؤدي إىل الثورات يف  
 املستقبل. 

فالتنبؤ إذن عبارة عن أتكيد انطباق ما توصل إليه العلم من قوانني ونظرايت على ظواهر أخرى من نفس  
 ع خمتلفة عن الظاهرة حمل الدراسة. النوع يف وض
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 : الثالث: الضبط والتحكم 
هو العوامل اليت تتسبب يف متام الظاهرة، أو عدم وقوعها، والعلم استطاع أن يتحكم يف العديد من الظواهر  
من   العديد  يف  يتحكموا  أن  األطباء  استطاع  مثاًل  الطبيعية، كالطب  العلوم  ففي  والطبيعية،  اإلنسانية، 

ويضعوا عالجاً هلا، فسبب مرض السكر  نقص األنسولني، فيصفون للمريض تعاطي نسب من   األمراض،
األنسولني، فيتحكمون يف مرض السكر، وكذلك األمر يف العلوم اإلنسانية، وإن كان األمر أكثر صعوبة،  

امل االجتماعية، كتعاطي  الظواهر  من  الكثري  التحكم يف  العلمي  املنهج  العلماء بفضل  خدرات،  فاستطاع 
 واإلرهاب، والتطرف الديين، والتسول، وأطفال الشوارع. 

وعلى الرغم من قدرة العلم على ضبط الظواهر االجتماعية والتحكم فيها، إال أنه يف بعض األحيان يقف 
العلم عاجزاً عن ضبط العديد من الظواهر االجتماعية كما يقف أحياانً عاجزاً عن إجياد حل لبعض الظواهر  

 ( 36-31، ص 2008) إبراش،  ، كثقب طبقة األوزون. الطبيعية 
 : املطلب الثاين: مميزات العلمية وموقف العلوم اإلنسانية منها 

يستعمل الباحث لغة الرايضة يف البحث، من إحصاءات، وجداول وأرقام، فلكي تكون الدراسات    أن الدقة:
اإلنسانية دراسة علمية ال بد من دراستها دراسة رايضية، أرقام، وجداول وهذا بدوره جيعل دراسة الظواهر  

 االجتماعية أكثر دقة وتعبرياً عن الواقع.
واستخدام التجريد ،  إىل أفكار ومفاهيم تدرك ابلعقل دون احلواس وهو عبارة عن حتويل الظواهر  التجريد:  

 يف دراسة العلوم االجتماعية له العديد من اآلاثر السلبية إن أسئ استخدامه. 
معىن استبعاد النتائج السابقة هو أن يستبعد الباحث كل أفكار ومعلومات مسبقة  استبعاد التائج اخلاطئة:

 لى احلكم على الدراسة. عن الظاهرة من شأهنا أن تؤثر ع
العامة، اليت تسخدم يف  التعميم  النتائج، والقوانني  العديد من  الباحثون من خالل دراستهم إىل  : يتوصل 

عالج الظواهر املشاهبة، فعندما يتوصل الباحث إىل أن التفكك األسري من أسباب االحنراف، فيستحدم  
 الباحث هذا القانون يف عالج االحنراف يف أي مكان. 

عاماً  االستقرائية :  العلمية أهنا تقوم بدراسة جزئيات الظاهرة، وتستنبط منها حكماً  من مميزات املنهجية 
 ( 42-31، ص 2008ينطبق على كافة الظواهره الشاهبة. ) إبراش، 
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 : الصعوابت اليت تواجه تطبيق العلمية يف العلوم اإلنسانية:  املبحث الثالث 
 :  مبوضوع البحث املطلب األول: صعوابت تتعلق 

هناك العديد من املصاعب اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية يف موضوع البحث، وهي صعوابت تتعلق  
 ابإلنسان واجملتمع: التعقيد، والعفوية، وحرية اإلرادة، وسرعة التغري، واجلدية، واهلزلية، وغري ذلك. 

 : التعقيد 
أهنا تتعلق ابإلنسان كأفراد، وهؤالء اإلفراد ال يتماثلون، بل    عند دراسة الظواهر يف العلوم اإلنسانية، جند 

بينهما العديد من درجات االختالف تضيق أحياانً وتتسع أحياانً، فاألفراد متأثرون ابلعديد من املؤثرات،  
كن  ومنها: العادات والتقاليد املوروثه، ومكانتهم االجتماعية، والظروف السياسية احمليطة هبم، وبذلك فال مي 

 أن حيكم أبن هذا الفعل هو السبب األساسي حلدوث الظاهرة.  
لكن ميكن معاجلة ذلك من خالل استخدام الوسائل العلمية املختلفة لزايدة التفاعل االجتماعي، وبذلك  

 يسهل إخضاع الظواهر االجتماعية للمنهج العلمي يف البحث. 
 : عدم االطراد

ض السمات واخلواص يف املوقف التجرييب الذي يواجهه، وتثبيت  فال ميكن يف العلوم اإلنسانية معاجلة بع 
بعض املتغريات، وتكرار بعضها، ألنه قد يؤدي إدخال متغري معني على موقف اجتماعي إىل تعديل بعض  
السلوكيات اليت ال تقبل عكس مسارها، وابلتال ال ميكن إخضاعها للتجرية؛ ألن النتائج غري يقينية، أو  

االطراد يف العلوم اإلنسانية غري منضبطة، ويرجع السبب يف ذلك إىل ظهور الرتكيب والتعقيد اثبتة، فعملية  
يف العلوم اإلنسانية عكس العلوم الطبيعية، فال ميكن تتبع متغري واحد يف مواقفه املتكرره. ) اخلول، د.ت،  

 ( 84، ص 2008( ) إبراش، 53-52ص 
 جع إىل أمرين: ، وهذا ير صعوبة التنبؤ يف العلوم اإلنساية 

 األول: التعقدات اليت تتسم هبا األبنية االجتماعية. 
 احلادث بني املتنبأ به، والتنبأ نفسه.  دالثاين: التعق
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 : التغري وعدم الثبات
أفعال اإلنسان ليست اثبتة، فهي تتغري وتتبدل حبسب عوامل كثرية، منها: التفكري، تدبر األمور، الرتوي،  

يت جتعل أفعال اإلنسان متغرية ومتبدلة من موقف إىل أخر، بل يف نفس املوقف وغري ذلك من املؤثرات ال
 من مكان إىل آخر. 

: فعلم االجتماع، واالقتصاد، والنفس كل هذه العلوم تقوم على  الغائية اليت تقوم عليها العلوم اإلنسانية 
 املصلحة واملنفعة، والتكييف، واالتزان، واالحنراف. 

 : نسانية للتجربة صعوبة إخضاع العلوم اإل 
يستطيع الباحث يف العلوم الطبيعية إخضاع الظاهرة للمالحظة والتجربة، فظاهرة مرض السكر ميكن متابعتها  
بكل دقة يف مجيع مراحلها، عكس ظاهرة الثأر املنتشرة يف صعيد مصر، حيث إن الباحث ال يستطيع ملس  

ن يكرر الظاهرة أكثر من مرة، كما أن الفرد حمل  تلك الظاهرة يف املاضي، كما أنه ال يستطيع ابلتجربة أ
الظاهر قد يسلوك سلوكا مصطنعاً، أو يتصرف تصرفاً غري طبيعي ، وابلتال فلن يعرب عن حقيقة الظاهرة 

 ويعطي نتائج خاطئة، لعدم واقعيتها. 
السعودي عنه يف اجملتمع  والظواهر يف العلوم اإلنسانية ختتلف حبسب البيئة والفرد، فهي ختتلف من اجملتمع  

 املصري، وختتلف عند الفرد اللييب عنه عند الفرد اجلزائري، وهكذا. 
التحقق من   للتأكد من صحة الفروض املراد  العملي أن ختضع الظاهرة للتجربة  ومن شروط جناح املنهج 

أهنا  حيث  للتجربة،  إخضاعها  يف  الصعاب  من  العديد  يكتنفها  االجتماعية  والظواهر  تتعلق    صحتها، 
ابألحاسيس واملشاعر اإلنسانية، وهي أمور يصعب ضبطها والتحكم فيها، فيصعب على الباحث أن يطلب  
من إنسان أن يكرر موقف اجتماعي معني ليجري عليه التجربة اليت يؤيد أن يتأكد من صحة فروضها، كما  

ة، واستنتاج قانون أو نظرية  أن املنهج التجرييب يقوم على أساس انتزاع جزء من ظاهرة، وإخضاعه للتجرب
عامة تنطبق على الظواهر املشاهبة، وهذا أمر يف غاية الصعوبة يف الظواهر االجتماعية؛ ألهنا تتسم ابلتعقيد،  
ووجود العديد من العوامل واملتغريات املؤثرة فيها،فظاهرة الثأر مثالً املنتشرة يف صعيد مصر تؤثر فيها العديد  

،واليت يستحيل معها إخضاعها للتجربة وتكرارها بنفس الصورة اليت حدثت يف املرة من املؤثرات واملتغريات 
 األوىل. 
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فالتجربة قائمة على أساس أن األشياء املتماثلة حتدث يف ظروف متماثلة، وهو غري قابل للتطبيق يف العلوم  
 اإلنسانية. 

ن هذه املشكلة عن طريق استخدام  لكن القائلون ابستخدام املنهج العلمي يف العلوم اإلنسانية ختلصوا م 
املنهج التجرييب بصورة خمتلفة عن املستخدم يف العلوم الطبيعية، أو أن يستخدموا املنهج التجرييب ليس بنفس  

 الدقة املستحدمة يف العلوم الطبيعية. 
 : عدم دقة القوانني يف العلوم اإلنسانية

الطبيعي  العلوم  الظواهر يف  العلمية يف دراسة  يتنبؤ  اهلدف من  العامة، واليت  النظرايت والقوانني  استنتاج  ة، 
الباحث ابستخدامها يف املستقبل يف دراسة ظواهر متشاهبة معها، وهذا أمر صعب يف العلوم اإلنسانية؛  
لعدم االستقرار االجتماعي، ولتغري الظواهر االجتماعية وعدم ثباهتا، فقد يبطل اإلنسان األمور اليت ميكن  

، ص  2008)إبراش،   مما جيعل إخضاع العلوم اإلنسانية للمنهج العلمي غاية يف الصعوبة. أن يتنبأ هبا،  
84-87) 
 

 املطلب الثاين: صعوابت تتعلق ابلباحث:
هناك العديد من الصعوابت اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية، واليت جتعل األحكام الصادرة فيها غري  

 من ذلك: واقعية، وهي تتعلق ابلباحث نفسه، و 
: فتعصب الباحث ملذهب ما، أو فرقة ما، أو قبيلة ما جيعل أحكامه غري دقيقة،  التعصب املذهيب للباحث

 وغري حيادية، بل تكون يف صاحل الطائفة، أو القبيلة أو الفرقة اليت ينتمي إليها. 
واحنرافها عن الواقع، مما جيعل  : تعلب العاطفة دوراً كبرياً يف عدم واقعية النتائج يف العلوم اإلنسانية، العاطفة 

 الباحث يصدر أحكاماً تبعاً للمؤثرات العاطفية. 
: من املؤثرات اليت جتعل أحكام الباحث غري واقعية أو موضوعية يف العلوم اإلنسانية  عدم الدقة يف البحث 

 تعجل النتائج، وعدم الدقة والتأين يف البحث. 
اإلنتماءات الدينية دوراً كبري يف احنراف النتائج عن الواقع يف العلوم اإلنسانية،    ب : تلعالعقدية اإلنتماءات  

فيكون الدين الذي يعتقده الباحث سبباً يف إصدار العديد من النتائج اليت ختالف احلقيقة، سواء أكانت  
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والتشويه    الدراسة خاصة مبن هم مثله يف االعقتاد، أو خمالفني له حيث يستخدم أساليب القدح والذم، 
والتشويش على اخلالفني، ويستخدم أسلوب املدح واإلطراء مع من هم على شاكلته، وبذلك خترج النتائج 

، ص  1988) دور كامي،  (  64  -52.) اخلول، د.ت، ص  عن مسارها الصحيح إىل مسار خمالف للواقع
58-69) 

 
 اإلنسانية استخدام املنهج العلمي يف دراسة العلوم : املبحث الرابع

 : متهيد
سبقت العديد من املناهج يف دراسة العلوم اإلنسانية، واليت أثبتت عدم فاعليتها يف دراسة العلوم اإلنسانية،  
ومل تكن نتائجها نتائج صادقة، لذا حبث العلماء عن تطبيق املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية، وكان  

استخدام املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية، مساواة   كونت مؤسس علم االجتماع أول من دعى إىل 
 هلا ابلعلوم الطبيعية، كاهلندسة والطب، والفيزايء، والكيمياء، وغريها من العلوم الطبيعية. 

قوانني ونظرايت عامة تستخدم يف   نتائجها إىل  للتوصل من خالل  الظواهر االجتماعية  ودعا إىل دراسة 
 املشاهبم هلا بغض النظر عن املكان الذي حتدث فيه. دراسة الظواهر األخرى 

 ومث جاء دور كيام ووضع العديد من القواعد لدراسة الظاهرة يف العلوم اإلنسانية، وهي: 
 التعامل مع الظواهر االجتماعية على أهنا أشياء، ميكن مالحظتها.  -1
 السابقة عن الظاهرة. أن يتحرر اإلنسان عند دراسته للظواهر االجتماعية من كل األفكار -2
حصر موضوع البحث العلمي يف الظواهر االجتماعية يف طائفة معينة من الظواهر اليت سبق تعريفها  -3

 ببعض اخلواص اخلارجية املشرتكة بينهما. 
،  1988) دور كامي،  دراسة الظاهرة يف العلوم اإلنسانية مستقلة كل االستقالل عن املظاهر الفردية هلا.  -4

 ( 73، ص2008) إبراش،   (121 -70ص 
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 : املطلب األول:مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية
 اختلف العلماء يف تصنيف املناهج العلمية املستخدمة يف دراسة العلوم: 

 : تصنيف هويتين
 املنهج الوصفي. -1
 املنهج التارخيي. -2
 املنهج التجرييب. -3
 املنهج الفلسفي. 4
 املنهج التنبؤي. -5
 املنهج االجتماعي. -6
 املنهج اإلبداعي. -6

 تصنيف ماركيز: 
 املنهج األنثروبوجلي. 

 املنهج الفلسفي. 
 منهج دراسة احلالة. 

 املنهج التارخيي. 
 منهج املسح االجتماعي. 

 املنهج التجرييب. 
 : تصيف جودوسيكنس

 املنهج الوصفي. -1
 املسح الوصفي. -2
 منهج دراسة احلالة. -3
 املنهج التجرييب. -4
 والتطور والوراثة. دراسة النمو -5
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 : تصنيف حممد طلعت 
 منهج دراسة احلالة. -1
 منهج املسح االجتماعي. -2
 املنهج التجرييب. -3
 املنهج التارخيي. -4
 املنهج املقارن. -5
 املنهج اإلحصائي. -6

 تصنيف عبد الرمحن بدوي: 
 املنهج االستدالل. -1
 املنهج التجرييب. -2
 املنهج التارخيي. -3

 : مد حسن تصنيف عبد الباسط حم
 املنهج املسحي. -1
 منهج دراسة احلالة. -2
 املنهج التارخيي. -3
 املنهج التجرييب. -4

 : تصنيف أمحد بدر 
 املنهج التارخيي. -1
 املنهج التجرييب. -2
 املنهج املسحي. -3
 منهج دراسة احلالة. -4
 املنهج اإلحصائي. -5
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 تعريف بعض املناهج املشهورة: 
 الطرق والوسائل اليت يستخدمها الباحث للوصول إىل حقيقة اترخيية. : هو عبارة عن املنهج التارخيي
الوصفي  علمية،  املنهج  نتائج  على  احلصول  بغرض  معينة  ظاهرة  عن  والكافية  الدقيقة  املعلومات  :مجع 

 وتفسريها بطريقة موضوعية تنسجم مع معطيات الظاهرة الفعلية. 
ظاهرة ما ما عدا املتغري التجرييب؛ لقياس مدى أثره   :ضبط مجيع املتغريات اليت تؤثر على املنهج التجرييب 

 على الظاهرة. 
 خصائص املنهج التجرييب: 

 يتميز املنهج التجرييب ابلعديد من السمات واخلصائص اليت متيزه عن غريه من املناهج ومن ذلك: 
 التشخيصية املادية:إخضاع الظاهرة للقوانني والنظرايت العامة. -1
 الباحث أبي معلومات وأفكار سابقة على املوضوع.  املوضوعية: عدم أتثر-1
 ( 230 -148، ص 2000) دويدري،   االختارية:املالحظة واخلربة الشخصية ابلظواهر.-3
 

 : املطلب الثاين:  املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية 
 : حتديد املشكلة، أو اختيار املوضوع

يظن الباحث يف العلوم اإلنسانية أن السابق مل يرتك لالحق شئ، وأن كل املوضوعات قتلت حبثاً، وال يوجد 
موضوع إال وكتب فيه، وتناوله الباحثون ابلدراسة والبحث، وعلى الرغم من صعوبة اختيار الظاهرة موضوع  

املو  اختيار  يف  الباحثون  منها  يعاين  اليت  الكبرية  واملشقة  لدى  الدراسة،  السائد  االعتقاد  أن  إال  ضوعات 
الباحثني اعتقاد خاطئ؛ ألن هناك العديد من املوضوعات اليت مل تدرس من قبل، بل هناك من الظواهر  

 احلديثة اليت استحدثت وهي موضوعات بكر مل يتعرض هلا أحد ابلبحث. 
 لبحث: وهناك العديد من األمور اليت ينبغي على الباحث جتنبها عند اختيار موضوع ا

 أال يكون املوضوع درس من قبل من كل اجلوانب حبيث ال يستطيع الباحث أن أييت فيه جبديد. -1
الباحث دراسة املوضوع  -2 الشديدين، حبيث يصعب على  فيها اجلدل واخلالف  يكثر  اليت  املوضوعات 

 دراسة موضوعية. 
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 البعد عن املوضوعات املعقدة. -3
 ا؛ لعدم الفائد العلمية املرجوة من البحث فيها. املوضوعات اليت ال طائل من دراسته-4
 املوضوعات اليت من الصعب على الباحث أن جيد هلا مراجع علمية. -5 
للبحث  -6 املوضوعات املتشعبة جداً، واملوضوعات الضيقة جداً، فكالمها ال يصلح أن يكون موضوعاً 

 العلمي. 
 نيف املعلومات فيها. املوضوعات اليت تتسم ابلغموض، فال يستطيع الباحث تص-7
 ( 9-7، ص 2012) الشامي،  املوضوعات اليت ال يستطيع الباحث أن يصل إىل رأي حمدد فيها. -8

وكلما كان الباحث هو الذي قام ابختيار املوضوع كلما كان أسهل له؛ ألنه رمبا خيتار القسم،أو املشرف 
 تها إكمال البحث. موضوعاً ال يتناسب مع قدراته العلمية، فال يستطيع الباحث ساع 

 وهناك العديد من الوسائل اليت ميكن للباحث أن يستعني هبا يف اختيار موضوع البجث ومن ذلك: 
 املوسوعات العلمية ودوائر املعارف. -1
 فهارس املكتبات ومراكز البحث العلمي. -2
 االستعانة ابملشرفني واألساتذة يف القسم. -3
 (9- 7، ص 2012) الشامي، االستعانة بتوصيات الرسائل العلمية -4

 : عنوان الدراسة
 أول ما يلفت نظر القارئ هو العنوان، وعلى الباحث أن يراعي يف اختيار العنوان األمور التالية: 

 أن يبني العنوان املوضوع الذي يتناوله بصورة واضحة، ال غموض فيها. -1
 داخاًل يف موضوع الدراسة. أال يشتمل العنوان ما ليس  -2
 أن يكون حمددا ألبعاد املوضوع وحدوده من مجيع زواايه. -3
 أن يدل على األفكار اليت يتضمنها املوضوع بصورة تتمتع ابلذكاء. -4
 أن يكون العنوان مرانً شاماًل. -5

 فرض الفروض للدراسة: 
 مشكلة الدراسة. الفروض: هي عبارة عن ختمينات معقولة ميكن استخدامها يف حل  

 : وهناك العديد من الشرط اليت جيب أن تتوافر يف الفروض لتكون فروضاً علمية
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 أن تكون مفاهيم وعناصر الدراسة ليس هلا إال املعين الذي قصده الباحث، وال حتتمل معناً غريه. -1
 أن تكون الفروض موجزة ميكن التحقق من صحتها. -2
 قابلية الفروض للتجربة واالختبار. -3
 أال تكو الفروض متناقضة، فلو كانت متناقضة ملا أمكن إثبات صحتها. -4
 أن تكون الفروض معقولة. -5
النتائج منها -6 أبراش،  أن تكن الفروض ميكن فحصها، وحتليلها، واستخالص  - 241، ص  2008) 

 ( 415-413، ص  2000) دويدري، ( 242
 حتديد عينة الدراسة: 

رضه لدراسة ظاهرة معينة كتعاطي املخدرات مثاًل، فال ميكنه أن يدرس  الباحث يف العلوم اإلنسانية عند تع 
 مجيع حاالت تعاطي املخدرات؛ لذا يتوجب عليه اختيار عينة متثل اجملتمع ككل، حىت أتيت النتائج صادقة. 

 وهناك العديد من الطرق اليت يسلكها الباحث الختيار العينة،وهي: 
 

 : العينات االحتمالية
 أنواع: وهي 

: وهي طريقة تعتمد على اختيار العينة موضع الدرسة اختياراً عشوائياً بدون تعيني االختيار العشوائي للعينة 
 مسبق. 

: وهي عشوائية أيضاً، لكن ختتلف عن األوىل يف أهنا: الباحث خيتار العنصر األول منها  العينة املنتظمة
 بطريقة منتظمة. بطريقة عشوائية، وابقي العناصر خيتارها 

 العينة  الطبقية العشوائية: 
املختلفة، غري   اجملتمعات  الدراسة  يكون حمل  عندما  العشوائية  الطبقية  العينة  استخدام  إىل  الباحث  يلجأ 

 املتجانسة، سواء أكان عدم التجانس يف الدين، أو السن، أو اجلنس، أو النوع، أو املهنة. 
 : عينة التجمعات 

 من العينات عندما يكون حمل الدراسة جمتمعهاً كبرياً.   يتم اختيار هذا النوع
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 العينات غري االحتمالية: 
 وهي أنواع: 

 :هو أن يتعمد الباحث اختيار العينة اليت ستكون حمل الدراسة. العينة العمدية
 :يقوم الباحث ابختيار عينة صغرية، مث تقوم هذه العينة ابختيار غريها. العينة الرتاكمية

- 250، ص  2008) إبراش،    :اختيار العينة بنسب حسب تواجدهم يف اجملتمع . العينة الفئوية النسبية
253) 

 كتابة البحث: 
البحث يف صورة  املنهجية، جبيث خيرج  األمور  من  العديد  مراعاة  البحث  عند كتابة  الباحث  جيب على 

 علمية. 
ن أبسلوب رصني سهل، بعيداً عن التعقيدات  الدقة يف عرض القضااي اليت يعتمد عليها البحث، وأن تكو -1

 اللفظية، والركاكة يف األسلوب. 
 الربط بني موضوعات الدراسة وذلك ابلربط بني العناوين الرئسية والعناوين الفرعية. -2
التناسق الشكلي بني فصول ومباحث الدراسة، فال يكون أحد املباحث أو الفصول أكرب من اآلخر  -3

 بصورة منفرة. 
الشوارع،  التنا-4 أطفال  يكون موضوعه يف عالج ظاهرة  فال  املنقولة،  العلمية  واملادة  املوضوع  سب بني 

 ويتكلم هو عن املخدرات. 
 أن تكون العناوين معرة عن أفكار موضوع الدراسة. -5
البعد عن ضمائر بكل أنواعها متصلة أو منفصلة، ظاهرة أو مسترتة، مفردة أو مجعاً، رفع أو نصب أو  -6

 جر. 
البعد عن اإلكثار من أساليب يرى الباحث أو الكاتب، أو مييل الباحث، وأن يغلب على أسلوبه يبدو  -7

 ويظهر ويتضح وهكذا. 
 عدم ذكر األلقاب داخل الباحث، بل جيب أن جينب الباجث دراسته من األلقاب والوظائف. -8
 أكثر من معىن.  الدقة يف استخدام الرموز،وأن تكون معربة عن املراد منها، وال حتتمل-9
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 مرعاة قواعد اللغة العربية، وعالمات الرتقيم. -10
 بيان أمهية املوضوع وأسباب اختياره. -11
 بيان اهلدف الذي يريد حتقيقه من هذه الدراسة. -12
 التوثيق العلمي الصحيح للمصادر. -13
 مراجعة البحث مراجعة دقيقة من مجيع اجلوانب. -14
 االستطراد الذي ال فائدة منه البعد عن -15
 عمل الفهارس العلمية الالزمة. -16
الشامي،  ترتيب املصادر ترتياً عليماً، أجبدايً، أو موضوعياً، أو نوعياً، مصادر رئيسية ومصادر اثنوية.)-17

   (47-30، ص2000دويدري،  )  (32-7، ص 2012
 

 اخلامتة 
ة  تفسرييّ مِعرفيٍّّا، وتوصيفات دقيقة، وقوة شارحة، وقدرة    اً ، وحمتو أنساق تفيد مضمواًن إخبارايًّ العلم:       

 . الذي حنيا فيه على ظواهر العامل التجرييب والواقعي الواحد والوحيدوطاقة تنبؤية، منصبة 
 . خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إىل كشف حقيقة أو الربهنة عليها  املنهج العلمي: 

نهجية الوصفية والتفسريية ابلظواهر اإلنسانية،  مل الدراسات اليت تستهدف اإلحاطة ا  ياإلنسانية: هالعلوم  
 . كعلوم االجتماع واالقتصاد والنفس واألنثروبولوجيا واجلغرافيا 

 العلم له العديد من األهداف، حددها فان دالني يف ثالثة أهداف: التفسري، والضبط والتحكم، التنبؤ. 
 املميزات، ومنها: الدقة، واالستقرائية والتعميم.  املنهج العلمي له العديد من 

هناك العديد من املصاعب اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية يف موضوع البحث، وهي صعوابت تتعلق  
 ابإلنسان واجملتمع: التعقيد، والعفوية، وحرية اإلرادة، وسرعة التغري، واجلدية، واهلزلية، وغري ذلك. 

وابت اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية، واليت جتعل األحكام الصادرة فيها غري  هناك العديد من الصع
 واقعية، وهي تتعلق ابلباحث نفسه، كالعاطفة، والتعصب املذهيب، والثقافة. 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

119 

 

سبقت العديد من املناهج يف دراسة العلوم اإلنسانية، واليت أثبتت عدم فاعليتها يف دراسة العلوم اإلنسانية،  
ن نتائجها نتائج صادقة، لذا حبث العلماء عن تطبيق املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية، وكان  ومل تك

 كونت مؤسس علم االجتماع أول من دعى إىل استخدام املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية. 
 اختلف العلماء يف تصنيف املناهج العلمية املستخدمة يف دراسة العلوم. 

 العلوم اإلنسانية عليه أن يتبع العديد من اخلطوات عند إعداد البحث العلمي.  الباحث يف
 

Conclusion : 

      Research in the human sciences comes up against many difficulties in 

terms of research. These are difficulties linked to man and society: 

complexity, spontaneity, freedom of will, speed of change, seriousness, 

comedy, etc. Research in the humanities is also faced with many difficulties, 

which make the judgments made in it unrealistic, and they are linked to the 

researcher himself, such as passion, sectarian fanaticism and culture. Many 

approaches were preceded in the study of the humanities, which proved 

ineffective in the study of the humanities, and their results were not true. 

Therefore, scientists have tried to apply the scientific method to the study of 

humanities. The scientist Comte, founder of sociology, was the first to 

advocate the use of the  

scientific method in the study of the human sciences.  
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Abstract: 

       The aim of the research is to explain the scientific in the human sciences, 

its limits and the application of the scientific method, in which he talked about 

the concept of science, the concept of the scientific method and human 

sciences., the objectives and advantages of science, the difficulties facing the 

application of science in the human sciences, and the use of the scientific 

method in the study of sciences The humanities, research methods in the 

humanities, and the scientific method in the study of the humanities, and the 

research reached many results, including: 

1- Human sciences: they are studies that aim at descriptive and explanatory 

methodological briefing on human phenomena, such as social sciences, 

economics, psychology, anthropology and geography. 

2- Science has many goals, identified by Van Dalen in three goals: 

interpretation, control, and prediction. 

The scientific method has many advantages, including: accuracy, induction 

and generalization 

3- There are many difficulties facing research in the humanities in the subject 

of the research, which are difficulties related to man and society: complexity, 

spontaneity, freedom of will, speed of change, seriousness, comic, and so on. 

4- There are many difficulties facing research in the human sciences, which 

make the judgments issued in them unrealistic, and they are related to the 

researcher himself, such as passion, sectarian fanaticism, and culture. 
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