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”أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ ا'ْخِرَةَ 
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ 

 “ وَالَّذِينَ Fَ يَعْلَمُونَ ۗ إPََِّا يَتَذَكَّرُ أُولُو اMَْلْبَابِ
(الزمر: ٩) 
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نبذة مختصرة للباحث 

 
خـريـج الـفلسفة مـن جـامـعة بـوزريـعة بـاجلـزائـر الـعاصـمة. وحـصل 
عــــلى درجــــة املــــاجســــتري يف مــــعارف الــــوحــــي والرتاث، وعــــلى 
الـــدكـــتوراه. دكـــتوراه يف أصـــول الـــديـــن واألديـــان املـــقارنـــة مـــن 
اجلــامــعة اإلســالمــية الــعاملــية - مــالــيزيــا. حــالــيا يــدرس التفكري 
اإلبـــداعـــي وحـــل املـــشكالت مـــن املـــنظور اإلســـالمـــي، والـــتصور 
اإلسـالمـي، املـعرفـة واحلـضارة اإلسـالمـية، ومـدخـل يف الـفلسفة. الـروحـانـية اإلسـالمـية، 
الــــتعليم اإلســــالمــــي األول، التفكري يف الــــقرآن، دراســــات ابــــن خــــلدون، واإلبــــداع 
اإلســالمــي مــن بني اهــتمامــاتــه الــبحثية. يــقوم صــالح مــشوش حــالــًيا بــإجــراء دورات 
تـــدريـــبة حـــول التفكري اإلبـــداعـــي وحـــل املـــشكالت لـــفئات خمـــتلفة (طـــلبة املـــدارس، 
والـفئات املسـتهدفـة) ويـطور وحـدات تـعليمية حـول الـروحـانـية اإلسـالمـية للجـمهور. 
تــغطي أعــمالــه املــنشورة الــذكــاء الــروحــي، ورأس املــال البشــري، والتفكري اإلبــداعــي، 
والتفكري الـــعلمي والـــقيم، والتفكري الـــنقدي، والـــبدائـــل الـــروحـــية اإلســـالمـــية إلدمـــان 
املخـدرات، والـروحـانـية يف وقـت الـوبـاء. يـسعى مـشوش يف املسـتقبل إىل تـطويـر بـرامـج 
وورش عـــمل روحـــية اجـــتماعـــية مـــعرفـــية مبســـطة وقـــويـــة الـــتأثري لـــلفئات الـــعامـــة مـــن 

اÉتمع. 
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المقدمة 
”الـبحث الـعلمي تجـربـة إنـسانـية شـامـلة ومـركـبة ومـتراكـمة يـصوغـها 
هـــــدف واضـــــح يـــــنتقل صـــــاحـــــبها مـــــن حـــــال إلـــــى حـــــال فـــــي ا+يـــــمان 

والوعي والمعرفة، والسلوك“  

يــشكل حـــدث الـــبحث الـــعلمي عـــوامـــل مـــختلفة مـــنها مـــا هـــو ذاتـــي 

ومـــــنها مـــــا هـــــو خـــــارجـــــي. تـــــضم هـــــذه الـــــرؤيـــــة الـــــكونـــــية، والـــــحاجـــــة 
ا@نـــسانـــية، والتجـــربـــة والـــمعرفـــة الـــمتراكـــمة، ونـــظريـــاتـــها والـــمنهجية 

العامة، والمناهج التفصلية  الخاصة، والتطبيقات المختلفة.  
فالذي يقدم على الخوض في هذا المجال يحتاج أن يكون له 

ا@ط(ع والدراية بهذه المكونات ووظائفها في تشكيل ما يسمى 
بالمعرفة العلمية. 

وأهـــــــــم مـــــــــن كـــــــــل ذلـــــــــك أن يـــــــــدرك الـــــــــباحـــــــــث أن ”هـــــــــذا الـــــــــنوع مـــــــــن 
الــمعرفــة“  مــهما تــحسنت ونــضجت واســتكملت وارتــقت ومــهما كــان 
تـأثـيرهـا فـي حـياة ا@نـسان، فـهي دائـما تـبقى ”نسـبية“ غـير مـطلقة، 

ومــــتغيرة غــــير ثــــابــــة. وهــــذا عــــكس مــــا يــــدعــــيه أصــــحاب الــــنظريــــات ”
الــعلمويــة“ (scienticists)  الــذيــن يــسعون جــاهــديــن إلــى تــحويــل 
هــذه الــمعرفــة إلــى ديــن مــطلق. فــالــمعرفــة الــمطلقة @ تــكون إ@ وحــي 

إلهي محفوظ.      

 



 



Source: https://www.pinterest.com/pin/837880705687712130/

ا&نهجية

ا&ناهج

ا3يبيستيمولوجية

النظرة الكونية



القسم اAول: الجانب النفسي 

ا7سئلة 

áاذا أدرس وأبحث؟ ✓
ما هي القيم التي تدفعني للبحث؟ ✓
ماهي القدرات التي أملكها للقيام بهذه ✓

اáهمة؟ 
ماهي ا7هداف التي يمكن أن أحققها؟ ✓

ما هي ا7حوال النفسية اáكتسبة بسبب ✓
تحقيق تلك ا7هداف؟ 
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القسم الثاني: الذهني والفكري 

ا7سئلة 

ما هي اáرجعية القيمية والعلمية؟ ✓
ماهي اáنهجية اáناسبة؟ ✓

ماهي الوسائط التعليمية؟ ✓

 ماهي اáهارات البحث العلمي التي يجب ✓
اكتسابها؟   

ما هي حدود مجال البحث وتقاطعاته مع ✓
اáجا@ت ا7خرى (الع(قات البينية للعلوم) 

 ماهي ا@ضافات اáبدعة  ✓
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خطوات 
البحث



القسم الثالث: الجانب اIجتماعي 

ا7سئلة 

اáحيط ا7سري ✓
الع(قات مع ا7قران والفرق البحثية؟ ✓
إدارة الوقت وتوظيفه؟ ✓
 ماهي الخدمات التي يمكن تقديمها ✓

للمجتمع؟ 
ما هي اáشك(ت التي يمكن حلها باáحصول ✓

اáعرفي؟ 
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اIJصة  
إن مــفــهــوم الــبــحــث الــعــلــمــي ف ا3ســIم لــيــس مــجــرد 
]ـصـيـل ا&ـعـلـومـات (information) بـل عـبـادة وسـعـي 

فــردي وجــمــاعــي &ــعــرفــة وبــنــاء الــذات وا_ــتــمــع ف ضــوء 
رؤيــة كــونــيــة تــوحــيــديــة مــســتــنــبــطــة مــن الــقــرآن والــســنــة 
(ا&ـصـادر اlولـى لـلـمـعـرفـة اFنـسـانـيـة) وjربـة اFنـسـانـيـة ف 
فـهـم الـعـمـران الـبـشـري والـكـون (ا&ـصـادر الـثـانـويـة لـلـمـعـرفـة 

اFنسانية). 
فـاrـودة ف ]ـصـيـل ا&ـعـرفـة الـعـلـمـيـة يـتـحـقـق حـي يـتـمـكـن 

الــبــاحــث مــن تــوظــيــف الــعــوامــل الــروحــيــة, والــنــفــســيــة 

والـذهـنـيـة والـسـلـوكـيـة,  ويـحـسـن اFسـتـمـداد الـعـلـمـي  مـن 

ا&صادر اlولى والثانوية للمعرفة اFنسانية معا وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
مناهج ومهارات علمية محكمة. 
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