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   األنطولوجیة -اإلبستمولوجیا  -المنھجیة  :البحثیة (أو المداخل) النماذج

"مشروحة بلغة بسیطة"  
 Dr Salma Patel سل�ى باتيل  للدكتورةتدو�نة 

methodology-paradigm-research-http://salmapatel.co.uk/academia/the-رابط التدو�نة / 

35327-language#comment-simple-in-dexplaine-ontology-and-epistemology 

 جامعة امللك سعود) –قسم اإلدارة ال��بو�ة  –ترجمة / زانة الشهري (تر�و�ة و�احثة دكتوراه 

 شرح املصط�حات الرئيسية (إضافة من امل��جمة):

الفلسفة ما وراء الطبيعية (امليتاف��يقيا) وُيع�ى بدراسة  فروعأحد  األنطولوجيا (علم الوجود): •

 الوجود.

ع�ى: (نظر�ة املعرفة) األ�ستمولوجيا •
ُ
 وكيفية اكتسا��ا وإنتاجها. باملعرفة �� الفلسفة ال�ي �

 �ستخدم �� مجال ما.املن�جية: مجموعة األساليب والقواعد واملفاهيم ال�ي  •

هذه التدو�نة لشرح ماهية النماذج البحثية، وال�ي تتضمن األنطولوجيا، واإل�ستمولوجيا،  وضعُت 

اإلطار النظري، واملن�جية، وملاذا �عت�� ذات أهمية عالية �� مرحلة الدكتوراه. لقد استغرق فهمها 

، وتجدون أدناه فه�ي للموضوع والذي أتم�ى أن �ساعدكم. و 
ً
 طو�ال

ً
أن ال ق��ح أ�ش�ل دقيق وقتا

. كما �سعد�ي )!(كنت أشد شعري �� اليوم التا�� �عقيد املوضوع فقد مررت بنفس املرحلةتقلقوا من 

رغم أن هناك الكث�� من االختالفات ب�ن الفالسفة واملعرفي�ن  أن تصو�و�ي فيما إذا �ان هناك خطأ (

 لنبدأ.. –
ً
 وعليھ فال توجد إجابة �حيحة �عي��ا). إذا

 البحثية؟ما�� النماذج 

املش��كة ب�ن العلماء حول الكيفية ال�ي تتم  واالتفاقيات املعتقداتالنماذج البحثية �� مجموعة من 

 .)Kuhn, 1962(��ا معا�جة املشكالت وفهمها 

 لغو�ا (
ً
 ) يمكن تمي�� نماذج البحث من خالل:1990ووفقا

 ما هو الواقع؟ -علم الوجود 

 كيف �عرف شيًئا ما؟ -نظر�ة املعرفة 

 كيف يمكنك اكتشاف ذلك؟ -املن�جية 
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 يو�ح الرسم البيا�ي أدناه الشروط أعاله والعالقة بي��ما:

 

 

                                                           

 ملاذا النماذج البحثية هامة؟

 وهذه النماذج ��: �عبارة �سيطة،أشهر ثالثة نماذج بحثية  سيتم شرح

الوضعية: و�ؤمن أنصارها أن هناك حقيقة واحدة، يمكن قياسها ومعرف��ا، و�التا�� فهم  .1

 يميلون إ�� استخدام األساليب الكمية لقياس هذه ا�حقيقة.

(البنائية): و�ؤمن أنصارها بأنھ ال توجد حقيقة واحدة، وعليھ فال بد من تفس�� البنيو�ة  .2

 ا�حقيقة، و�التا�� فهم يميلون إ�� استخدام أساليب نوعية للوصول لتلك ا�حقائق املتعددة.

يتم نقاشها وا�جدل حولها ال��غماتية (النفعية): ويعتقد أنصار هذا النموذج بأن ا�حقيقة  .3

مستمر، و�التا�� فإن أفضل أسلوب �ستخدم هو األسلوب الذي يحل وتفس��ها �ش�ل 

 املش�لة.

 (باإلضافة لنموذج�ن آخر�ن "الذاتية"  و�� ا�جدول التا�� (الذي قمُت 
ً
بإ�شائھ) نظرة عامة أك�� تفصيال

من أع�� إ�� "و"النقدية"). يمكن لبحثك أن يقع ب�ن أحد هذه النماذج، كما يمكنك استخدام أسلوب 

لتحديد موقع بحثك. ففي أسلوب من أسفل ألع�� فأنت تقرر سؤال  "من أسفل إ�� أع��"أو  "أسفل

البحث ا�خاص بك، ثم األساليب، ثم املن�جية، ثم النظر�ة ال�ي يق��ب م��ا بحثك. و�� الواقع، فليس 

 �ش�ل قاطع، فقد تتحرك 
ً
 ذهاباإلل��ام بأسلوب من أع�� لألسفل أو من األسفل لألع�� ملزما

ً
 وإيابا

ً
ا

نظري  إطار ح�ى تجد امل�ان املالئم لبحثك. أعتقد أن ل�ل مشروع بحث نموذج بح�ي مختلف و�التا�� 

 مختلف كذلك.

 

 

 

النظري اإلطار المنهجیة األسالیب األبستمولوجیا األنطولوجیا المصادر  

ما�� 

 ا�حقيقة؟ 
 ما�� ا�حقيقة

(املعرفة)؟ وكيف 

 أعرفها؟ 

ما األسلوب الذي 

�ستخدمھ للوصول 

 إ�� املعرفة؟ 

ما اإلجراءات ال�ي 

نتبعها الكتساب 

املعرفة؟               

 

ما األدوات ال�ي 

 الكتساب �ستخدمها

     املعرفة؟                    

    

ما البيانات ال�ي 

 نحتاج �جمعها؟
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 النموذج

 

 األنطولوجيا

 ما ا�حقيقة؟

 األ�ستمولوجيا

 كيف أعرف ا�حقيقة؟

 اإلطار النظري 

ما املن�ج الذي �ستخدمھ ملعرفة 

 ��يء ما؟

 املن�جية

 كيف �عمل للوصول للمعرفة؟

 األساليب

 ما اآلليات املستخدمة للوصول للمعرفة؟

(أك�� توجد حقيقة واحدة  الوضعية

 واقعية).

و�التا�� يمكن قياس ا�حقيقة 

فال��ك�� منصب ع�� االدوات 

 املوثوقة واملالئمة لذلك.

 الوضعية.

 ما �عد الوضعية.

 البحوث التجر�بية.

 البحوث امل�حية.

 أدوات كمية م��ا:
ً
 غالبا

التدرج/ التحليل أخذ العينات/ القياسات و 

اإلحصائي/ االستبانات/ مجموعات ال��ك��/ 

 املقابلة.

توجد حقيقة واحدة. ا�حقيقة ال  البنائية / التفس��ية

تنشأ من خالل األفراد �� 

 املجموعات (أقل واقعية).

وعليھ فال بد من تفس�� ا�حقيقة، 

الكتشاف املعا�ي ف�ي �ستخدم 

 الضمنية لألحداث والنشاطات.

التفس��ية (ا�حقيقة يجب أن 

فسر).
ُ
 ت

 الظواهر •

 التفاعلية الرمز�ة •

 التفس��ية •

 املدخل النقدي.

 النسو�ة.

 جناس البشر�ة.األ 

 النظر�ة املجذرة.

 بحث الظواهر.

 املدخل التفس��ي.

 البحث اإلجرائي.

 تحليل ا�خطاب.

 النسو�ة.

 بحوث وجهات النظر ..ا�خ

 أدوات نوعية م��ا:
ً
 غالبا

املالحظة  / املقابلة النوعية/ املالحظة

املباشرة وغ�� املباشرة/دراسة ا�حالة/ تار�خ 

  املوضوع .. ا�خالسرد/ تحديد ا�حياة/ 

ا�حقيقة �عاد النقاش، وا�جدل  النفعية

حولها، وتفس��ها �ش�ل مستمر 

�� ضوء فائد��ا �� املواقف 

 ا�جديدة الغ�� متوقعة.

أفضل األساليب �� تلك ال�ي 

تحل املشكالت. اإلكتشاف هو 

الوسيلة، والتغي�� هو الهدف 

 الضم�ي.

 لديوي رائد 
ً
النفعية الديو�ة (�سبة

 لسفة)هذه الف

 البحث من خالل التصميم.

 البحوث املختلطة.

 البحوث املستندةع�� التصميم.

 البحوث اإلجرائية.

خليط من األنواع املوجودة أعاله وأك��، 

تنقيب البيانات/ مراجعة ا�خ��اء/ مثل 

اختبار صالحية االستخدام/ النمذجة 

 الف��يائية.

ببساطة مسألة �ل املعارف ��  ا�حقيقة �� ما ندرك أنھ حقيقي.  الذاتية

 وجهة نظر.

 ما �عد الوضعية.

 البنائية.

 ما �عد البنائية.

 .نظر�ة ا�خطاب

 علم اآلثار.

 علم األ�ساب.

 التفكيكية.

األجناس البشر�ة/ السيميائية (دراسة 

الرموز والعالمات)/ التحليل األد�ي/ 

 املعارضة األدبية/ التداخل الن��ي .. ا�خ

�� كيانات مش�لة ا�حقائق  النقدية

 وتخضع لتأث��ات 
ً
إجتماعيا

 داخلية ثابتة.

ا�حقائق واملعارف تتش�ل 

 وتتأثر بالعالقة ب�ن 
ً
إجتماعيا

القوى املختلفة من داخل 

 املجتمع.

 املاركسية.

 نظر�ة �و�ر "نظر�ة جندر�ة".

 النسو�ة.

 

 تحليل ا�خطاب النقدي.

 الدراسة األثنوغرافية النقدية.

 البحوث اإلجرائية.

 اإليديلوجية "نوع من املذهبية".

 النقد.

 املراجعة اإليديلوجية/ اإلجراءات املدنية/ 

املقابالت املفتوحة/ مجموعات ال��ك��/ 

االستبانات املفتوحة/ املالحظة املفتوحة/ 

 اليوميات.
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 جتماعية؟البحوث اال أين تقع معظم 

 ملدونة 
ً
، فإن معظم العلوم اال إيدي �شاو���يوفقا

ً
 مباشرا

ً
 جتماعية تقع فيما ي��:، اقتباسا

 التجر�بية (الواقعية)، مع واقعية أك�� �� علم الوجود (ا�حقيقة موجودة)، مع نظر�ة املعرفة .1

 لبيانات ذات مع�ى للعثور عل��ا).
ً
 التجر�بية (أي أن�ي سأجري م�حا

قدر كب�� من البنائية ما �عد ا�حداثية، مع واقعية أقل �� علم الوجود (ا�حقيقة عبارة عن  .2

اإلدعاءات املتنافسة)، مع نظر�ة املعرفة البنائية (أي أن�ي سأقوم بتحليل تلك اإلدعاءات 

 املتنافسة الستكشافها).

، وعند علم النفس اال ت
ً
 جتما�� خالل تار�خھ الطو�ل، فمن املهم فهم التوتر ا�حاصل ب�ن:طبيقا

عتقادات �عرف �� جتماعية مجموعة من اال ن�ج تقليدي تجر��ي (ك�ي) والذي يرى ا�حقيقة اال  .1

 �ل وقت ع�� عمليات قياس دقيقة لأل�خاص.

ب�ى �ش�ل متبادل ب�ن الناس �� جتماعية ن�ج نقدي منطقي (نو��)، والذي يرى ا�حقيقة اال  .2
ُ
ت

 العالم ا�حقيقي.

يتم استخدامها �ش�ل وال�ي ) أساليب البحوث املختلطة(ومع ذلك ، ال بد �� من إضافة أن ال��اغماتية 

 م��ايد �� العلوم االجتماعية.

 ما األثر الذي يحدثھ النموذج املختار �� بح�ي؟

، وسأعطيكم م
ً
 كب��ا

ً
 سي�ون لها أثرا

ً
 ع�� البحوث البنائية املستندة ع�� املقابالت: ثاال

نفهم املتدر��ن و�علمهم ومعتقدا��م ارس�ن املهني�ن، فإن البنائية �ع�ي أننا إذا أردنا أن ملمن ل"كمدر��

ال يرون  موسلوكيا��م فعلينا أن ندرك خ��ا��م وثقاف��م (السياق التار��� والثقا��)، وأن ندرك بأ��

 )ملصدرا(  العالم �ش�ل مختلف عنا فحسب، بل يخوضون تجر�تھ �ش�ل مختلف كذلك".
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