
 منهجية حتضري البحث العلمي



الذي ينوي موضوعني لبحثه فيها ُيحدِّد كل مداوم االستمارة اليت ستوزع على املداومني، ميأل  -

 .باللغة العربيةصياغته 

 

منسِّقة  /عرب منسِّق، (األستاذة حنان حجال)مسؤولة الدورة  عد ملئها لدى االستمارة بتودع  -
األول االثنني إىل يوم أيلول  12األربعاء من يوم كل شعبة من الشعب الثماين، يف الفترة املمتدة 

 .أقصىكحد  2018 من تشرين األول 

 
اليت  بعمل اإلدارةمادة أو أكثر من مواد الدورة  تربطإشكاليَّة كل مداوم أن يتناول على  -

 .هذه اإلدارة يف موضوع حمدَّداملسامهة يف حتسني مستقبل ، وذلك من أجل ينتمي إليها

 
وُيبلَّغ املوضوعني املقترحني، الذي تراه مناسبًا من بني إدارة املعهد باختيار املوضوع تقوم  -

كما ميكن أن ترفض املوضوعات ، 2018تشرين األول 10املختارة  قبل املداومون الئحة املواضيع 

 .ا يف حبث علمياليت ال تستويف الشروط املطلوبة لتستبدل مبوضوعات أخرى جديرة بطرحه

 منهجية حتضري البحث العلمي

 ما على املداوم القيام به: اخلطوة األوىل



 تذكري باملواد األربع والعشرين للدورة

 حمور اإلدارة االستراتيجية احلديثة –ثانيًا 
 التخطيط االستراتيجي -

 إدارة اجلودة-

 لغة اجلسد-

 القيادة اإلدارية-

 البشريةاملوارد إدارة -

 إدارة التغيري-

 إدارة األزمات-

 تقييم األداء-

 الذكاء العاطفي-

 الفعَّالالتفاوض -

 مهارات التعامل مع اآلخرين يف العمل-

 والغضبإدارة الضغوط مهارات -

 إدارة الوقت واالجتماعاتمهارات -

 والقانونية اإلدارية العلوم حمور – أواًل

 لبنان يف العامة الوظيفة   -
 العام اإلداري القانون-

 اخلاص اإلداري القانون-
 اإلداري القضاء-

 لبنان يف اإلداري التنظيم-

 لبنان يف البلديات-
 العام القطاع حتديث-

 العامة السياسات صنع-

 املستدامة التنمية إدارة-
 العمومية الصفقات-

 اإلدارية املراسالت-



 يهمين، أرغب به فعاًل، أفتخر بطرحه كي أصل به إىل نتائج جيدةأختار موضوًعا  -

 تتوفر فيه مراجع علمية ورقية وإلكترونية بأكثر من لغةأختار موضوًعا  -

 مل يسبق حبثه وميكن أن أضيف من خالله شيئًا علميًا جديدًا ومفيدًا موضوًعا أختار  -

 (قانون، إدارة أعمال، إدارة عامة، إدارة جودة)له إطار ختصصي واضح املعامل  موضوًعا أختار  -

 حةحمدَّدًا، غري فضفاض، ميكن عرضه وحتليله والوصول فيه إىل نتائج واض موضوًعا أختار  -

 ...سال يعتمد على السرد والوصف وحسب، بل قابل للتحليل واملقارنة والقيا موضوًعا أختار  -

 ختطيها ال يوقعين يف مطبَّات سياسية أو إدارية أو يف معوقات علمية ال ميكنأختار موضوًعا   -

 أستطيع معاجلته يف فترة زمنية حمدودة ويف صفحات ورقية معدودةموضوًعا أختار  -

 حيتمل إجراء لقاءات ومقابالت شخصية يتفاعل معها اآلخرون موضوًعا أختار  -

 نيأمتكن من خالله حتضري  استمارات لرصد آراء أكرب عدد ممكن من املهتمأختار موضوًعا   -

 *نهميكن أن أضع له عنوانًا موجزًا وجذابًا للقارئ ويدل بوضوح على مضموأختار موضوًعا  -

 بكل ما للكلمة من معىن... ميكنين من أن أكون مبتكرًا، خالقًا، مبدعًاأختار موضوًعا  -

 يدة ومكتملةالعنوان الطويل جيب أن يقسم على أكثر من سطر ، وعلى كل سطر مجلة مف* 
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 اختيار املوضوع: اخلطوة الثانية



العناصر من خالل التركيز على  جديد،موضوع دراسة ب مدوَّن، يهتمفكري  عملهو البحث  -

وتتم عرب جتميع األفكار األولية مث ترتيبها  للخطة املبدئية اليت حضرها الباحث، ساسيةاأل

تبويب حيترم املعايري  ضمن نسيقها ومناقشتها وحتليلها واخلروج منها حبلول وتوصيات، تو

 .الفقري للبحث املتبعة يف البحوث العلمية، من خالل منهجية واضحة هي مبثابة العمود

  
ظيمها ومناقشتها  املنهجية العلمية هي أساس كل حبث، وتبدأ بقراءة املعلومات بعمق وتن -

جييب من خالهلا منطقية ومترابطة، الباحث من الوصول إىل نتائج وحتليلها، بطريقة متكِّن 

 (.وسنرى بعد قليل أنواع املناهج البحثية)مطلع حبثه اإلشكالية اليت طرحها يف بوضوح على 

  
الباحث يف خمتلف مفاصل حبثه، ال القارىء من تقييم عمل البحث اجليد هو الذي ُيَمكِّن  -

حليلية اليت يفترض أن سيما يف مسألة سعة أفقه يف ربط األفكار اليت يوردها وإمكانياته الت

 .توصله إىل استخالص النتائج العلمية اجلديدة واملفيدة واملوضوعية
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 فهم ماهية البحث: اخلطوة الثالثة



 األوليةالقراءات  -

 البحثإعداد خطة أو تصميم  -

 املصادر واملراجعمجع  -
+  االقتباس + التدوين + املعمَّقة القراءة : املادة العلمية من خاللمجع  -

 ...اقتراح حلول مفيدة+ إضافة مقاربات جديدة + السابقة تطوير األفكار 

 تتطور تدرجييًاأن معدَّة مسبقًا ميكن البحث وفقًا خلطة صياغة  -

 (ترتب أجبديًا وحبسب النوعية واللغة)وتوثيقها املراجع فهرسة  -

 املالحق وترتيبها وترقيمها ترقيمًا خاصًاوضع  -
 احترافيةالبحث بطريقة طباعة  -

 النهائي املفصَّل مع ترقيم الصفحاتالفهرست  -

 البحث من قبل الباحث ومن قبل خمتصني آخرينمراجعة  -

 (لغويًا وطباعيًا: وتصحيح املضمون والشكل)تنقيح البحث  -

 حبسب املواصفات املطلوبة  جتليد البحث -
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 حمطة 12البحث يف : اخلطوة الرابعة



 :البحث عادًةيتضمَّن 

 .الفرعية خطة أو تصميم البحث بشكل إمجايل، دون الدخول يف التفاصيل والعناوين -

 .املصاعب+  حدود البحث+ املنهج + األهداف + الفرضيات + اإلشكالية + اإلطار العام : املقدمة -
 .جزئني أو قسمنيمن التصميم العام  -

 .التوصيات -
 .اخلامتة -

 .املالحق -

 .الئحة املراجع -

 .الفهرست -
 

عناصر البحث، حبيث  ال خيلُّ بالتناسق واملقبول بني الباحث باحملافظة على التوازن املعقول يلتزم 
٪، 40األول حوايل القسم و ٪،10جيب أن يكون أقل من والتوازن الشكلي واجلوهري، فحجم املقدمة 

صفحة، فال جيوز  35حوايل فإذا كان البحث . ٪10٪، واخلامتة ال تتجاوز 40حوايل الثاين والقسم 

صفحة،  15الثاين حوايل والقسم صفحة،  15األول حوايل أن تتجاوز املقدمة صفحتان، والقسم 

...األكثر، باإلضافة إىل املراجع واملالحق والفهرستواخلامتة صفحتان على 
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 أقسام البحث: اخلطوة اخلامسة



 :إىل صياغة ما يليمجع املعلومات، ينصرف الباحث بعد 

 

 .وهو عبارة عن مقدمة بسيطة ملا سيتم تناوله يف البحث  (CADRE GÉNÉRAL)اإلطار العام  -
 

،  «فن طرح األسئلة الذكية املترابطة» هي (PROBLÉMATIQUES)اإلشكاليات  /اإلشكالية -
 أو أكثر، لتصبح مثار بطريقة منطقية وممنهجة، حول املوضوع املختار، عرب الربط بني زاويتني

النظر إليها هبذه الطريقة،   مناقشة للفرضيات، متهيدًا للوصول إىل احللول املتوخاة اليت مل يسبق

 (.زاوية ثابتة وزوايا متغرية)جمتمعًة ومل تسبق معاجلتها بربط هذه الزوايا 

جمموعة مقاربات  ليست سؤااًل عاديًا يستتبع جواًبا عاديًّا أو إجابات بديهية، بل هيواإلشكالية 

، وُيفَترض أن تؤدي إىل حلول ُتمهِّد ملساحة من التفكري اخلالَّق وملناقشة وجهات النظر املتعددة

 .التعقيدات جديدة وُمبتكرة حول موضوع حمدَّد، ولكنه متداخل ومتشابك وحيتمل بعض

 

أو جمموعة من الوقائع واقعة  تصور ذهين لتفسري وهي  (HYPOTHÈSES) الفرضيات /الفرضية -
سابقة أو من كتب وآراء العلماء، أو من خالل  نظريات من مالحظتها، وتستخلص اليت سبق أن متت 

 .قطاًعا واسًعاأو خاصة وقد تستهدف الفرضية واقعة . احلدث والتجربة الشخصية
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 1املنهجية العلمية : اخلطوة السادسة



 .وحندد فيها إالَم يرمي البحث من حتقيق أهداٍف حمددة  (OBJECTIFS) األهداف -
 

 :(MÉTHODOLOGIES)املناهج   -
 (MÉTHODOLOGIE  DESCRPICTIVE)املنهج الوصفي   -أواًل 

 (MÉTHODOLOGIE  ANALYTIQUE)   املنهج التحليلي -ثانيًا 
 (MÉTHODOLOGIE  EXPÉRIMENTALE)   املنهج  التجرييب -ثالثًا  
  (MÉTHODOLOGIE  DÉDUCTIVE)املنهج االستنباطي  –رابعًا 

 أو الكمية/ويركز على النوعية و (MÉTODOLOGIE D’INVESTIGATION)املنهج االستقصائي   –خامسًا 

 (MÉTHODOLOGIE  COMPARATIVE)  املنهج املقارن –سادسًا 
، املنهج الوظيفي (يف الدراسات األدبية واللغوية)وهناك مناهج حبثية أخرى، كاملنهج التارخيي، املنهج البنيوي 

 (.حتليلي+ مثاًل وصفي )وميكن اعتماد أكثر من منهج واحد يف حبث واحد . ، اخل(يف علم االجتماع)
 

 .أي على ماذا جيب أن يقتصر البحث كي ال يتعدى احلدود املرسومة (LIMITES) احلدود  -

 
فيها الباحث بواقعية وجترد املصاعب اليت اعترضته ويذكر    (CONTRAINTES)املصاعب  -

 .حبثأثناء حتضريه 
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 2املنهجية العلمية : اخلطوة السادسة



 ...األول، اجلزء الثاين اجلزء -

 ...األول، القسم الثاين القسم -

 ...األول، الباب الثاين الباب -

 ...األول، الفصل الثاين الفصل -

 ...األول، املبحث الثاين املبحث -

 ...األول، املطلب الثاين املطلب -

 ...األول، الفرع الثاين الفرع -

 ...األول، البند الثاين البند -
 ...  ، ثانيًا، ثالثًا، رابعًاأواًل -
- 1 ،2 ،3 ،4... 

 ...، ب، ج، دأ -

.اخل -
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 تبويب البحث: اخلطوة السابعة



 :البحثحول تتمحور اليت الست التالية على الباحث أن ينظر إىل الزوايا األساسية 

 النقاط اليت ال تسري كما جيب يف القضية املثارة؟/ما هي النقطة -

 النقاط اليت تنتظم وتسري كما يرام يف القضية املثارة؟/ما هي النقطة -
لذي ميكن أن ينتج إذا أدخلنا عنصرًا جديدًا أو عناصر جديدة إىل القضية املثارة، ما ا -

 جزئيًّا؟أو إجياًبا، كليًّا أو سلًبا 

 أن تؤدي؟ ما هي الروابط اليت جتمع بني األسئلة الثالثة السابقة؟ وإالَم ميكن -

 هي نتائجها؟اإلطار؟ وما ما هي األمور اليت سبق أن ُطِرحت على بساط البحث يف هذا  -
ريقة منهجية هل ميكن للمقاربات اجلديدة أن توصلنا إىل إجابات أو نتائج مسندة بط -

 وعلمية؟

 
رادات ميكن أن  املهم جدًا عدم اخلروج عن املوضوع املطروح على بساط البحث عرب استطمن 

 .إشكاليتهتقلل من قيمة البحث ومن أمهية 
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 اإلشكالية: اخلطوة الثامنة



 التحوالت اجلديدة يف سوق العمل اللبناين: املوضوع
صل إىل  بعض الزوايا اليت ميكن أن ينطلق الباحث منها يف املوضوع املطروح لي

 :حتديد اإلشكالية اليت هتمه وتفيد اجملتمع

 .املنافسة غري املشروعة للعمال غري اللبنانيني -

 .لدى اليد العاملة الشابة ، ال سيماالبطالة الفعلية والبطالة املقنَّعة -

 .ألخريةفعالية رقابة وزارة العمل على ما حيدث على أرض الواقع يف األعوام ا -
الواليات املتحدة  هجرة األدمغة من لبنان إىل دول اخلليج والدول األوروبية و -

 .وأفريقيا وكندا وأسترالياالالتينية أمريكا و
القتها الدراسات اجلامعية والشهادات اليت حيصل عليها الطالب اللبنانيون وع -

 .بسوق العمل

 (UNIVERSITÉS  ENTREPRENEURIALES)األعمالريادة جامعات  -

 .ودورها يف حتسني فرص اخلرجيني يف سوق العمل

.اخل
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 مثال عن طرح اإلشكالية : اخلطوة الثامنة



 :على الباحث
 

 .األفكارطبيعة األسلوب أو  وضوح أو األلفاظ نوعية يف  سواٌء ،وبسيطًا ًاواضح علميًاا أسلوًبأن يستخدم  -
 

مبعانيها عن غريها من اليت ختتلف  الكلمات والتعابري اخلاصة هباو املادة مصطلحاتأن يستخدم  -

 .خرىاألختصاصات اال
 

يف عرض أفكاره،  والتناغم التناسقو الدقةيتوخى وأن  حتتمل التأويل،اليت العبارات استعمال أن يتجنب  -

مهزة الوصل والفصل،  )، وبلغة ختلو من الشوائب سليمواضح و أسلوببالوصول إىل أهدافه، من يتمكن كي 

 ...(.«لوال»أو الوصل « ال سيما»الواو السائبة، الفصل بني بعض الكلمات 
 

 .وأن يركز على حسن استعمال النقاط والفواصل، ومترابطة صحيحة وواضحة مجل نتقاءاأن يهتم ب  -
 

الفكرة، اكتمال إال بعد من املقطع عشوائيًّا، وأال ينتهي من فكرة ألخرى أن ينسق مجله دون القفز  -

 .األساسيةالفكرة توضح هو عبارة عن جمموعة من اجلمل اليت املقطع ف
   

 .ينتقد نظريات أو أفكار سابقةأن يدون أفكاره  مبوضوعية وجترد يف خمتلف املواقف، مبا فيها عندما  -
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 األسلوب واللغة: اخلطوة التاسعة



 :اخلطوات اخلمس املتتالية اليت ال بد منها يف كل حبث

 
 .حتديد املوضوع بدقة ووضوح –أواًل 

 
 .طرح األسئلة اليت حتيط هبذا املوضوع حتديدًا –ثانيًا 

 
 .اربط هذه األسئلة مع بعضها البعض، متهيدًا لتحديد اإلشكالية وصياغته –ثالثًا 

 

 :هذا اإلطار، جيب على الباحث أن يطرح األسئلة الستة التقليديةيف 

QUOI? QUI? OÙ? QUAND? COMMENT? POURQUOI? 

WHAT? WHO/WHICH? WHERE? WHEN? HOW? WHY? 
 

 .ومشوقة للبحثوضع خطة منطقية وتسلسلية  –رابعًا 
 

 .واضحة للبحث العلميالبدء بصياغة البحث تدرجييًا وفق منهجية  –خامسًا 

 منهجية حتضري البحث العلمي
 :اخلطوة العاشرة

 ملخص عن اخلطوات السابقة



لب املوضوع  مدخل كل حبث أو دراسة أو كتاب أو مقالة، إذ ال ميكننا الدخول إىل صهي  املقدمة -

 :ناصر التاليةالرئيسي للبحث إال من خالل هذا املدخل، وميكن أن تتضمن املقدمة الع

التقسيم حتديدًا،  مدخل يؤرخ للموضوع، أهداف طرح املوضوع، تقسيم البحث واهلدف من هذا 

تبعة، حدود البحث، اإلشكالية أو اإلشكاليات املطروحة فيه، بعض التعاريف، املنهجية امل

 .الصعوبات اليت واجهها الباحث، اخل

 

وعلى الباحث أن يستثمرها بطريقة جيدة ، مفصل أساسي من مفاصل البحثآخر هي  اخلامتة -

 :وخالقة، وميكن أن تتضمن اخلامتة العناصر التالية

وحتديدًا عن )ا البحث ملخص سريع عن أهم ما تضمنه البحث، اإلجابات العملية اليت أفضى إليه

، النتائج، االقتراحات، التوصيات، (اإلشكالية أو اإلشكاليات اليت طرحها الباحث يف املقدمة

 .ىاألسئلة اليت مل جيب عليها البحث واليت تركت للمعاجلة يف أحباث أخر
 

 .تكتبان إال بعد االنتهاء من صياغة كامل البحث الاملقدمة واخلامتة : ملحوظة هامة جدًا -

 منهجية حتضري البحث العلمي

 املقدمة واخلامتة: اخلطوة احلادية عشرة



LES 12 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D’UN MÉMOIRE

 منهجية حتضري البحث العلمي

 ترتيب البحث: اخلطوة الثانية عشرة



 (.وال يهم إن كان أقل أو أكثر قلياًل)صفحة  35 املطلوب بني حوايل البحث حجم  -

 .البحثمن مسؤولة الدورة نسختني ورقيتني املداوم يودع  -
بالتنقيحات املطلوبة  القيام بعد املناقشة أيام  7املداوم، يف مهلة أقصاها يلتزم  -

 CDقرص مدمج هبا مرفق نسخة مصححة مكتبة املعهد، وإيداع أمانة كاملًة، 

 .PDFو WORDيتضمَّن البحث كاماًل بصيغيت 

 .للمعهد أن يقوم بنشر أي حبث دون الرجوع إىل صاحبهميكن  -
  مناقشة كل حبث أمام جلنة حتددها إدارة املعهد، ويلتزم أعضاء اللجنةتتم  -

 .املداوالتاملناقشة بسرية 
 .45للعالمة عادًة هو  األقصى واحلد عالمة، على مخسني البحث عالمة  -

أو  مينع من مناقشة حبثه كل مداوم يتبني أنه قام باقتباس مجلة أو مقطع  -

استعمال حقوق امللكية  ُيسيء باعتبار أنه ، تفصيليًّامقاطع من مؤلف دون بيان ذلك 

،  («سرقة أدبية»وهذا ما يسمى )املتبعة الفكرية وخيالف أصول األمانة العلمية 

 .مخسنيوتعترب عالمته صفرًا على 

 منهجية حتضري البحث العلمي

 معلومات ختاميَّة  



ويوم  أيلول  12بني يوم األربعاء : موعد إيداع استمارات اقتراح مواضيع األحباث -

 .الظهر، قبل الساعة الثالثة بعد 2018تشرين األول  1االثنني 

موضوع سبق أن  ُيقبل أيُّ املطروحة أن تكون عملية وهادفة، ولن املوضوعات على  -

 (.ولو من قبل الباحث نفسه)سابقًا أو يعاجل حاليًا يف مكان آخر متت معاجلته 

 .يتم اإليداع عرب كل منسق من منسقي الشعب الثماين -

 .يتم اإليداع لدى مسؤولة الدورة األستاذة حنان حجال -
 .2018كانون األول  27يوم اخلميس : آخر موعد إليداع كل حبث على نسختني -

 .حبث تبدأ املناقشات مع مطلع العام اجلديد، وتستمر حىت هناية مناقشة آخر -

، ميكن أن يبدأ إيداع األحباث  ...(سفر، والدة، مرض)استثنائيًا ولدواٍع خاصة  -

 .ومناقشتها ابتداًء من شهر تشرين الثاين
 .2019يتوقع أن تنتهي املناقشات  أواخر شهر شباط  -

 

، ميكن أن  «منهجية البحث العلمي»كل من حيتاج إىل معلومات إضافية يف مسائل * 

 .ة حنان حجاليلتقي املدير العام يف مكتبه، بناًء على موعد مسبق عن طريق األستاذ

 منهجية حتضري البحث العلمي

 تذكري  باحملطات واملواعيد املفصليَّة









 متابعتكمحلسن شكرًا 


