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ذ. وسام اإلدرييس املشطاين

أستاذة باملعهد العايل لعلوم 

التمريض و تقنيات الصحة 

بالدار البيضاء

تعددت تعريفات البحث العلمي إال أن جميعها تصب يف منحى واحد وهو أن البحث العلمي بخاصياته ومنهجياته املختلفة 

يهدف إما  إىل التحقق من صحة املعرفة الحالية التي يف متناول املجتمع العلمي أو إىل  توليد معرفة جديدة. وتنقسم مناذج  

البحث  إىل نوعن : األول يرتكز عى دراسة كل حقيقة مطلقة  ميكن مالحظتها، قياسها، ودراسة العالقة بن العنارص املكونة 

لها. والثاين ينصب عى دراسة حقائق متعددة لها ارتباط بالواقع االجتاعي ألنه يقوم عى دراسة التصورات وتغراتها مع 

الزمن و كذلك الظواهر الفريدة من نوعها.

أنواع البحث العلمي:

وتجدر اإلشارة إىل أن تصنيف أنواع البحث العلمي 

منه  الغرض  االستخدام،  معاير:  ثالث  عى  يرتكز 

البحوث  بالرتتيب  نجد  وبالتايل  املتبعة:  واملنهجية 

االستكشافية،  البحوث  والتطبيقية،  األساسية 

البحوث  وأخرا  والتنبؤية،  التفسرية  الوصفية، 

النوعية والكمية. وهذا التصنيف يشمل املستويات 

االرتباطي  )الوصفي،  العلمي  للبحث  األربعة 

الوصفي، التجريبي، التدخل التجريبي(.

أنواع التفكير في المنهج العلمي:

التفكر:  من  وضعن  يعارض  العلمي  املنهج  إن 

إىل  العام  من  ينطلق  الذي  االستنتاجي  املنطق 

واملنطق  املدروسة،  الظواهر  لتفسر  الخاص 

االستقرايئ الذي عى العكس ينطلق من الخاص إىل 

العام بغرض الوصف.

رضورة  تستدعي  العلمي  البحث  فجودة  وبالتايل 

ضبط هذه املفاهيم من طرف الباحث كيفا كان 

العلوم  تطور  إسهامه يف  تسهل  ألنها  بحثه،  مجال 

هذا  وينطبق  فيه  يبحث  الذي  باملجال  والنهوض 

عى املمرض سواء كان طالبا باحثا أو محرتفا.

تاريخ البحث في العلوم التمريضية:

عرف تاريخ البحوث يف العلوم  التمريضية محطات 

عدة، ومع كل محطة أصبحت مهنة التمريض ذات 

مبالحظات  بدءا  األخرى:  العلوم  بجانب  وجود 

فلورنس نيتينغيل )1850(، املمرضة التي ساهمت 

منهجية البحث في 
العلوم التمريضية

التمريض
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بشكل كبر يف وضع األسس العلمية ملارسة مهنة 

التمريض و التي تعترب مرجع معرتف به إىل اليوم.

والتكوين  التكوين  لحاجيات  االستجابة  إىل  إضافة 

الجامعي يف التمريض بدأ االهتام باملجال البحثي 

يف  خاصة  التمريض  جامعات  داخل   1940 مند 

الوجود  حيز  إىل  خرجت   1952 سنة  ويف  أمريكا، 

"بحوث التمريض" أول مجلة تقوم بنر األبحاث، 

مكن  باحث،  لكل  متوفر  مرجع  بذلك  وشكلت 

من تعدد األبحاث املتعلقة سواء باملهنة، باإلدارة، 

العلوم  ونظريات  التمريضية،  العالجات  بناذج 

التمريضية و كذلك التنوع يف طرق البحث. 

فتح  تم  التمريض  مبهنة  املتزايد  لالهتام  ونظرا 

والدكتوراه،  املاجستر  يف  للتكوين  جديدة  أسالك 

ساهمت يف ارتفاع ملحوظ لعدد الباحثن يف العلوم 

أخذ  واملغرب  األخرة.  السنوات  خالل  التمريضية 

مند سنة 2013 ركب مجموعة من الدول السباقة 

يف هذا املجال وذلك باعتاد نظام التكوين إجازة، 

ماسرت، دكتوراه يف تكوين املمرضن.

منهجية البحث في العلوم التمريضية:

دراسة  التمريضية  عى  العلوم  األبحاث يف  تنبني 

أربعة عنارص مهمة من شأنها تطوير املعرفة وهي: 

الشخص )ردود أفعاله، سلوكياته، قراراته(، العالج 

)تطوير وتقييم املناهج املتوفرة(، الصحة )تجارب 

الحياة املتعلقة بالصحة(، والبيئة )العوامل البيئية 

هذه  ولدراسة  الصحية(.  الخربات  عى  تؤثر  التي 

ضبط   الباحث  املمرض  عى  يستوجب  العنارص 

املراحل األساسية يف منهجية البحث حسب فورتن 

مع  كبر  بشكل  تتوافق  منهجية  وهي   ،)2010(

املعاهد  جميع  يف  معتمدة  التمريضية،  العلوم 

العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة باملغرب، 

الثالثة بغرض مساعدتهم يف  السنة  وتدرس لطلبة 

إنجاز أطروحة نهاية التكوين  بسلك اإلجازة.

املرحلة األوىل: تحديد مفاهيم الدراسة: �

تربير  من  متكن  ألنها  حاسمة  املرحلة  هذه  تعترب 

الحالة  رصد  خالل  من  البحث  موضوع  أهمية 

الراهنة للمعرفة وتحديد فوائده ، ويف نفس الوقت 

املنهجية  مرحلة  يف  القرارات  اتخاذ  عى  تساعد 

وهي تشمل خمس عنارصأساسية:

إشكالية البحث: ال بد أن تكون صياغة 	 

إشكالية البحث متسلسلة ومنطقية، توضح بشكل 

والعالقات  لها  املكونة  الخمسة  العنارص  ملموس 

التي تربط بينها يف شكل حجة قوية توضح للقارئ 

وجهة نظر الباحث ويف نفس الوقت أهمية وفائدة 

الدراسة امليدانية ودورها يف إغناء املعرفة يف املجال 

املريض  الغر  الحايل  الوضع  بن  الفجوة  تقليص  و 

والوضع مرغوب فيه.

ͳ  الباحث فيه  يصف  الدراسة:  موضوع  عرض 

الحقائق  املشكلة، ويعرض  البحث، وأصل  مشكلة 

دراسة  وأهمية  وأسباب  لوحظت،  التي  الرئيسية 

املشكلة.

ͳ  ،باملشكلة املرتبطة  املعطيات  الحالة:  وقائع 

العوامل املؤثرة عليها، األشخاص املعنين، وعواقبها. 

ͳ  يضع املشكلة يف سياق املعرفة السياق امليداين: 

املوضوع،  عى  مكتوب  هو  ما  مبعنى  الحالية، 

العالقات التي تم استكشافها أو اختبارها و النتائج 

املحصل عليها بعد البحث.

ͳ  الخلفية النظرية: البحوث و النظريات أو الناذج

التفسرية للمشكلة.

حل  بغرض  املتوقعة  والنتائج  املقرتحة  الحلول 

إشكالية البحث واإلجابة عى األسئلة املطروحة.

تحديد  � يتأىت  املدروسة:  املفاهيم  تحديد 

واملعمقة  النقدية  بالدراسة  بحث  أي  مفاهيم 

نفس  عالجت  التي  املنشورة  الدراسات  ملجموع 

أو  نظرية  كانت  سواء  منها،  جانب  أو  اإلشكالية 

باملنهجية  يهتم  أن  الباحث  عى  وهنا  ميدانية. 

شأنها  من  التي  النتائج  مجموع  بتلخيص  يقوم  و 

اإلجابة عى األسئلة التي طرحها من قبل. كا أن 

طبيعة الدراسات املعتمدة واملدة املخصصة للبحث 

عنها تختلف حسب نوع دراسة الباحث )كمية أو 

نوعية(، توفر مصادر املعلومات )املجالت العلمية، 

الجامعية،  والرسائل  واملذكرات  املنهجية  التقارير 

الكتب والدوريات(، وتجربة الباحث نفسه.

اإلطار املرجعي : يعترب اإلطار املرجعي بنية  �

مفاهيم  و  نظريات  من  مكونة  مجردة  منطقية 

البحث.  إشكالية  مع  لعالقتها  بينها  فيم  مرتبطة 

ويتخذ شكالن: 

ͳ  عى قائم  موجز  رشح  نظري:  مرجعي  إطار 

يستخدم  البحث،  مبشكل  املتصلة  النظرية  أساس 

عندما تكون املعرفة حول موضوع الدراسة كافية 

متكن من وضع مقرتحات نظرية و افرتاضات عن 

العالقات التي تربط بن املتغرات.

ͳ  أساس عى  رشح  مفاهيمي:  مرجعي  إطار 

الباحث ملجموعة  الذي يقوم به  الرتتيب املنطقي 

مشكل  مع  واملتقاربة  املرتابطة  املفاهيم  من 

البحث. ويستند يف املقام األول عى نتائج األبحاث 

اتجاه  إعطاء  من   اإلطار  هذا  وميكن  امليدانية. 

واضح يف صياغة اإلشكالية، األسئلة البحثية وتفسر 

النتائج.

بعدد  � منوط  وجودها  التعريفات:  وضع 

من  تستوجب  والتي  املدروسة،  املفاهيم  وطبيعة 

الباحث توضيحها.

السبب  � يحددان  البحث:  أسئلة  و  هدف 

الرئييس وراء البحث،  اتجاهه، جوانبه،  املفاهيم 

والسياق  املدروسة  الفئة  األساسية،  واملتغرات 

وذلك حسب مستوى الدراسة.

املرحلة الثانية: اختيار منهجية البحث �

تصميم  بتطوير  الثانية  املرحلة  يف  الباحث  يقوم 

بكل  مستعينا  به،  القيام  من  ميكنه  لبحثه  واضح 

فان  ولهذا  األوىل.  املرحلة  يف  املوضحة  املفاهيم 

مجموعة من املعلومات  املرتبطة باملنهجية ال بد 

أن تظهر بشكل جيل وهي :

نوع الدراسة : كمية أو نوعية �

العينة  � حجم  الدراسة:  مجتمع  خاصيات 

تحديده  ويجب  الدراسة،  مجتمع  ستشكل  التي 

ضان  أجل  من  الدراسة  هدف  مع  بالتوافق 

غر  األشخاص  عى  النتائج  تعميم  إمكانية  

ماثلة  خصائص  لهم  ولكن  الدراسة،  يف  املدرجن 

اإلشارة  املشاركون. وتجدر  يتوفر عليها  التي  لتلك 

تعتمد  فاألوىل  ؛  لتحديده  طريقتان  هناك  أن  إىل 

يف  املفضل  األسلوب  وهو  االحتالية،  مبدأ  عى 

الدراسات الكمية للحصول عى عينات متثيلية من 

يفرض  الخطأ، ألنه  يقلل من  املستهدفن،  السكان 

من  وميكن  اإلستنتاجية،  اإلحصاءات  استخدام 

تطبيق النتائج عى عينات أو أماكن أخرى. والثانية 

تزيح هذا املبدأ ألن مسالة التعميم تبدو ثانوية يف 

يف  خصوصا  اختيارها  ويتم  املدروسة،  اإلشكاليات 

البحوث النوعية.

منهجية البحث في العلوم التمريضية
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اختيار  � املتغريات:  لقياس  األدوات  تحديد 

متنوعة؛  وهي  البيانات  وتحليل  جمع  أساليب 

تفحص  أنواعها،  مع  املقابلة   ، املالحظة  االستبيان، 

الوثائق .... إلخ 

الرضوري  � من  للبحث:  األخالقية  الجوانب 

فيا  الباحث  مسؤوليات  االعتبار  بعن  تأخذ  أن 

عى  يجب  لذلك  اإلنسان.  حقوق  بحاية  يتعلق 

لبحثه  املحتملة  السلبية  اآلثار  يدرس  أن  الباحث 

عى حياة املشاركن.

املرحلة الثالثة: البحث امليداين �

امليداين  بالبحث  املرحلة  هذه  يف  الباحث  يقوم 

البيانات، تحليلها، تفسرها ومناقشة  وذلك بجمع 

نتائج دراسات  باملقارنة مع  النتائج املحصل عليها 

أخرى تصب يف نفس السياق.

املرحلة الرابعة: نرش نتائج البحث �

إن نر نتائج البحوث يكون له تأثر عى املجتمع 

الذي  العلمي  املجال  تحسن  يف  ويساهم  العلمي 

طريق  عن  ويكون  البحث،  موضوع  إليه   ينتمي 

األطروحات  صياغة  العلمية،  املجالت  يف  النر 

املهنية  العلمية،  املؤمترات  يف  النتائج  مشاركة  أو 

لكتابة  املحددة  املعاير  باستيفاء  وذلك  والندوات 

املقال العلمي وتقدميه.

وللختم ال للحرص، ضبط املمرض الباحث ملنهجية 

البحث يف مجاله متكنه من توليد معارف جديدة 

ستساهم بشكل فعال يف تحسن جودة العالجات، 

التمريض وأخرا يف تحسن صورة  تطوير مهنة  يف 

ومكانة املمرض داخل املجتمع العلمي.
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التمريض
منهجية البحث في العلوم التمريضية

باسم الله الرحان الرحيم ،

نعلن عرب هذا البالغ عن تأسيس الجمعية املغربية للطب العام و ذلك يومه اإلثنن 28 غشت 2017 موافق 

5 ذو الحجة 1438 مبدينة انزكان - جهة سوس ماسة.

تعترب الجمعية املغربية للطب العام، جمعية علمية ذات أهداف غر ربحية، وهي عضو يف املجلس اإلداري 

والعلمي للجمعية املغربية للعلوم الطبية.

من أهداف الجمعية املغربية للطب العام:

- التنسيق بن مختلف الفعاليات لتعزيز مهنة الطب العام.
- التشجيع واملساهمة يف البحث العلمي.

- تنظيم التكوين الطبي املستمر.
- تعزيز طب االرسة.

يتشكَّل املكتب الوطني للجمعية من:

-  الدكتور بنعبو عبد الهادي، رئيس الجمعية.
-  الدكتور مالويل املصطفى، نائب الرئيس. 

-  الدكتورة جعفر سهام، نائبة الرئيس. 
-  الدكتورة تهيمو حميدة، الكاتبة العامة. 

-  الدكتورة مفتاح نعيمة، نائبة الكاتبة العامة.
-  الدكتورة لبنا املنصوري، أمينة املال. 

-  الدكتورة الصديقي أمال، نائبة أمينة املال.
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