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 فتيحة حمودي                              السنة الثالثة ليسانس: األستاذة

 لسانيات عاّمة: منهجية البحث اللغوي                      تخّصص: المقياس

  4-3-2-1: األفواج.                                     01:  رقمالمحاضرة

 

 ...المنهج، المنهاج، المنهجية، المقاربة: تحديد المصطلحات التالية        

 

 :مقّدمة

يهدر بنا " منيهية البحث الملوو " قبل أن نشرع في تقديم المحاضرات الخاّصة بمقياس     
أّوال أن نستيّميا بمدخل عاّم؛ يتضّمن مهمل المصطمحات األساسية المتعّمقة بيذا المقياس؛ 

إلى غير ذلك ...المنيج، المنياج، المنيهية، المقاربة: وخاّصة تمك المتداخمة فيما بينيا؛ نحو
واللرض األساس من ىذا المدخل ىو تذليل الصعوبات لمطالب كي . من المصطمحات

 .يتمّكن من التفريق بينيا أّوال والتوظيف الصحيح ليا ثانيا

 :المنهج-1

 :لغة-أ

، وقد ورد ذكرىا في كثير من المعاهم الملوية (ن ه ج)مأخوذة من مادة " منيج"كممة     
 :القديمة؛ نحو

وضح واستبان، وصار واضحا بّينا، والمنياج : أنيج الطريق: " لسان العرب البن منظور
 ".الطريق الواضح
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: واسع واضح، وطرق نيهة؛ ومنيج الطريق: طريق نيج: " الخميل بن أحمد الفراىيدو
 ".الطريق الواضح: وضحو؛ والمنياج

أخذ النيج والمنيج والمنياج؛ وطريق نيج، وطرق نيهة، ونيهت : نيج: " الزمخشرو 
 ".وضح: استبنتو، ونيج الطريق وأنيج: بّينتو؛ وانتيهتو: الطريق

المعجم الوسيط لمجمع اللغة     أّما من المعاهم الملوية الحديثة، فنذكر عمى سبيل المثال 
 :كالتالي" نيج"؛ حيث ورد فيو تعريف كممة العربية بالقاهرة

أنيج . سمكو-و. نيج الطريق أو بّينو: ويقال. وضح واستبان: نيها، ونيوها- نيج الطريق
 .استبانو وسمكو: وضح واستبان، انتيج الطريق: الطريق

في الملة " نيج"    يّتضح مّما سبق أّن المعاهم بنوعييا القديمة والحديثة تّتفق عمى أّن كممة 
 .تدّل عمى الطريق الواضح البّين

 :اصطالحا-ب

، فإّننا سنكتفي بذكر "منيج"   نظرا لتعّدد التعريفات االصطالحية التي ُوضعت لكممة   
 :البعض منيا عمى سبيل المثال ال الحصر

كيفية تصّور وتخطيط العمل حول موضوع : "      المنيج حسب موريس أنهرس يعني
إّنو يتدّخل بطريقة أكثر أو أقّل إلحاح، بأكثر أو أقل دقة في كل مراحل البحث أو . دراسة ما

 ".في ىذه المرحمة أو تمك

األسموب الذو يّتبعو الباحث لتحديد خطوات : "     أّما وهيو محهوب، فقد عّرفو عمى أّنو
فّن : " وىو عند عبد الرحمن بدوو ". بحثو والذو يمكن من خاللو التوّصل إلى حّل مشكمة

 إّما من أهل الكشف عن الحقيقة حين نكون –التنظيم الصحيح لسمسمة من األفكار العديدة 
ّما من أهل البرىنة عمييا لآلخرين حين نكون بيا عارفين يّتضح من ىذا ". بيا هاىمين وا 

لمكشف عن التعريف أّن المنيج ىو الطريق المستقيم الذو يّتبعو الباحث في موضوع بحثو 
 . الحقيقة إذا كانت مهيولة من هية، ومن هية أخرى لمبرىنة عمييا لآلخرين
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 : (Méthodologie) المنهجية-2

في الملة الفرنسية بالمصطمح األهنبي " المنهجية "    ُيعّير عن مصطمح
(Méthodologie) وفي الملة اإلنهميزية بالمصطمح األهنبي ،(Methodology.) 

" المنيج"بمعنى  (Méthod: )من شّقين اثنين؛ ىما (Méthodologie)    يتكّون مصطمح 
، والهمع بينيما يعطي لنا مصطمحا مرّكبا يتمّثل في "العمم"الدالة عمى  (logie-)والالحقة 

 ".عمم مناىج البحث: "، وُيعّبر عنو عند آخرين ب"عمم المنيج"

مهموع المناىج والتقنيات التي توّهو إعداد  "عمى أّنيا" المنهجية"   عّرف موريس أنهرس 
ينبلي عمى الباحث أو الباحثة في : "ويقول في موضع آخر". البحث وترشد الطريقة العممية

العمم أن يتصّور بحثو بالتفكير في الوسائل التي سيستعمميا في كّل مرحمة من مراحمو، 
المنيهية حسب التعريف األّول لموريس أنهرس تشمل المناىج؛ ". والمقصود ىنا ىو منيهيتو

وىذا ما ذىب إليو أيضا أحد . المنيج هزء من المنيهية: ؛ وبالتالي"منيج"وىي همع كممة 
الباحثين وىو الزواوو بلورة؛ حيث يرى أّن المنيهية تقوم بدراسة مختمف المناىج العممية 

 :بناء عمى قاعدتين وىما

 .أّن لكّل عمم منيهو الخاّص بو-1

 .أّن عمل المنيهية الحق لمعمل العممي وليس سابق لو-2

ذلك التعريف " المنيهية"    وآخر ما نختم بو حديثنا عن التعريفات التي ُوضعت لمصطمح 
؛ إذ عّبر مكتب تنسيق التعريب عن "المعهم الموّحد لمصطمحات المسانيات"الوارد في 

مهموعة من اإلهراءات االستكشافية التي يحتمل إفادتيا في تحديد قواعد : "المنيهية بكونيا
يّتفق ىذا التعريف مع التعريفات السابقة في كون المنيهية مهموعة من اإلهراءات، ". الملة

لكن حصرىا مكتب تنسيق التعريب في قواعد الملة فقط، والحقيقة أّن القضية تتهاوز ذلك 
إلى ما ىو أشمل وأعّم يتمّثل في البحث العممي بصفة عاّمة باعتبار البحث الملوو هزء 

 .منو
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 :المنهاج- 3

 ولعّل السبب في ذلك يرهع إلى المنهج،مصطمح  معالمنهاج     كثيرا ما يتداخل مصطمح 
يعني في أصمو الالتيني الطريق الواضح والسبيل المستقيم الذو يمهأ المنهاج كون مصطمح 

  المنهاج الدراسيإليو الفرد لموصول إلى اليدف، لكن سرعان ما أصبح يطمق عمى
(Curriculum) ومن القائمين بيذا الرأو مهمع الملة العربية بالقاىرة في معهمو الوسيط؛ ،

حيث عّرف المنياج عمى أّنو الطريق الواضح والخّطة المرسومة، ومنو منياج الدراسة 
 . ومنياج التعميم ونحوىما

سياق تربوو يتضّمن محتوى التعميم الذو يترهم "    ُيعّرف صالح بمعيد المنياج عمى أّنو 
 :غايات وأىداف محّددة، أو ىو مشروع تربوو يتضّمن مهموعة من العناصر وىي

 .اللايات واألىداف واألغراض التربوية-

أو المعمومات والخبرات والميارات والقيم واالّتهاىات التي تترهم األغراض : المحتوى -
 .التربوية

 .الفعاليات واألنشطة والطرائق والوسائل المستخدمة من أهل بموغ األغراض التربوية- 

 .". أساليب وأدوات التقويم؛ لمعرفة درهة تحقيق األغراض التربوية- 

    المنياج إذن يعني الطريق الذو يضمن وصول المعّمم والمتعّمم إلى تحقيق اللرض 
التربوو؛ وبالتالي يصبح المنياج إحدى الوسائل التي يتّم من خالليا تحقيق اليدف العاّم 

 .وترهمتو إلى حّيز التنفيذ

    يّتضح مّما سبق أّن المنياج مصطمح قريب هّدا إلى ميدان آخر يتمّثل في عموم التربية، 
 .بالمنهاج الدراسيوىو من أىّم مصطمحاتو ويعّبر عنو حاليا 

 .يطمق المنياج أيضا عمى المنيج الديني: مالحظة

 :    ذكر صالح بمعيد بعض الفروقات البسيطة بين المنيج والمنياج؛ وىي كالتالي

 



 

5 
 

               المنياج               المنيج
 المنياج خاّص تربوو  المنيج عام

الخطوات أو المراحل المنّظمة والمرئية في 
 .سمسمة محّددة يقوم المتعّمم بتنفيذىا

إلنهاز الدرس البّد من إهراءات هزئية 
نّتبعيا لموصول إلى تحقيق إنهاز الدرس 

 .كامال
هممة عمميات منّظمة تيدف إلى تحميل 

 .طريقة ما
هممة مفردات متعّمقة بالتربية تحّدد المحتوى 

 .التربوو 
 

 : (Approche) المقاربة-4

    رغم تداخل مصطمح المقاربة كثيرا مع مصطمح المنيج، إاّل أّن المقاربة تعني كيفية 
تناول الموضوع كأن يكون من زاوية نظر معّينة أو خمفية معرفية معّينة؛ فقد يكون تناولنا 
لموضوع ما تناوال تداوليا إذا رّكزنا في تحميمنا عمى مرتكزات التحميل التداولي، وقد يكون 

تناولنا لموضوع ما تناوال سيميائيا إذا رّكزنا في تحميمنا عمى مرتكزات التحميل 
 . إلخ...السيميائي

 دراسة، :نحوالمنهج؛ مصطمح      يستعمل كثير من الباحثين مصطمحات أخرى بدال من
فعمى سبيل المثال استعمل موريس أنهرس . إلخ...مقاربة، تناول، قراءة في ضوء أو إضاءة

طريقة خاّصة غير تقميدية في : " وعّرفو عمى أّنو (تناول)من ىذه المصطمحات مصطمح 
، وىذا يعني في نظره أّن اعتماد الباحث عمى تناول ما ال يعني "استعمال النظرية العممية

بالضرورة اّتباعو حرفيا لنظرية ما؛ بل إّنو يستقي من ىذه النظرية أكثر مّما يأخذه من 
ولعّل ىذا ما ذىبت إليو الباحثة آمنة بمعمى ولكن بتعبير آخر؛ حيث هاء . النظريات األخرى 

المقاربة ىي كيفية دراسة مشكل أو معالهة أو بموغ غاية، وترتبط بنظرة : " عمى لسانيا
الدارس إلى العالم الفكرو الذو يحّبذه في لحظة معّينة وترتكز كّل مقاربة عمى استراتيهية 

الشيء الذو أضافتو ىذه الباحثة ىو أّن المقاربة قد تكون مؤّقتة ألّنيا ". لمعمل عمى إثرىا
مرتبطة بمّدة زمنية معّينة؛ قد تكون لحظة ما أو فترة معّينة؛ وبالتالي فيي تختمف من 

 .شخص آلخر؛ إذ لكّل واحد مّنا وهية نظر معّينة
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 : (Méthode) الطريقة-5

.    ُيستعمل مصطمح الطريقة كثيرا في مهال تعميمية الملات ويعّد من أىّم مصطمحاتيا 
(. Méthodes d’enseignement)والطريقة ُتهمع عمى طرائق؛ والمقصود بيا طرائق التدريس

والطريقة تعني أيضا المنيج والمنيهية أو مهموع األساليب والوسائل والخطوات ومختمف 
 .القواعد اليادفة إلى تحقيق األغراض واألىداف واللايات

 (المنيج، المنيهية والمنياج)     وخالصة القول، ترهع المصطمحات الثالثة المتمّثمة في 
. الذو يعني الطريق الواسع البّين الواضح والمستقيم للة (ن ه ج  ): إلى هذر واحد ىو

لكن رغم ىذا التداخل الكبير الموهود بين ىذه المصطمحات، إاّل أّن ىذا ال يعني أّنيا ال 
تحمل خصوصيات تهعميا تتعّمق بمهال معرفي معّين أكثر من المهاالت األخرى؛ وىذا 
يدخل بطبيعة الحال ضمن سمات المصطمح وخاّصة تمك المتعّمقة بأحادية الداللة في 
 .المهال العممي الواحد، عمى غرار الكممة التي يتحّدد معناىا حسب السياق الذو ترد فيو

 

 

 

 


