
 

 

 (50) املحاضرة الخامسة

 عنوان املحاضرة: املناهج العلمية

 تعريف المنهج
، متقارب الحالين في مدلوليهما وأن خاص؛ واآلخر عام أحدهما :استعماالن "منهج" لكلمة نإ   

 ويأتي ... السلوكية أو الفكرية الظواهر من مجموعة على الغالبة السمة بمعنى يأتي فالمنهج
 لو لهذا . أخرى نقطة إلى نقطة من اإلنسان توصل التي المحددة يقةالطر  أو الطريق بمعنى

 كيان ذات متكاملة وحدة يعتبر البحث في فالمنهج . القول أخطأنا لما منهج بحث لكل أن قلنا
 .ومادية معنوية ووسائل أساليب من تتألف مستقل،

 محدد سياق في عناهام وبين "منهج" لكلمة العام المعنى بين التمييز الضروري من ولهذا   
 ونقصد محدد، سياق في "إنسان ونقول جنس اسم به ونقصد "إنسان" قولنا عن يختلف ال وهو
 .بعينه شخصا به

ن العلمي البحث مناهج أن ويالحظ      كثيرة سمات في تشترك فإنها التفاصيل في اختلفت وا 
 المحددة زواياها من راستهاد المراد المشكالت في التشابه أو االختالف درجة على يعتمد وهذا
 ال "... االستقرائي أو الوصفي المنهج عبارة اتبعت أن يالحظ أن الباحث على فإن هذا ومع
 بين من بعينه، رجل على للتعرف " أسمر أو أشقر إنسان" كلمة تغني أن إال شيئا تغني

 .األخرى الصفات في يختلفون ممن السمر، أو الشقر عشرات
 االستنباطي أو االستقرائي أو الوصفي المنهج :مثال نقول عندما أنه ظةبالمالح وجدير    
 سوف " :قولك يشبه القول هذا تجعل اإلضافة فهذه  .تحليلي كلمة إضافة إلى ج نحتا ال فإننا

 عن النظر بصرف العلمية، الدراسات في أساسية عملية فالتحليل ." رأس له رجل إلى أتحدث
 .أسمائها أو مناهجها أنواع

 المناهج رئيسة ثالثة أصناف إلى البحث مناهج تصنيف التجاوزات، من بشيء يمكن وعموما،
 فالتجربة .أيضا   التجريبية التي تتضمن االستقرائية والمناهج االستنباطية، والمناهج الوصفية،

 وهي .صنعها في الباحث يسهم هي ظواهر التي العلمية المادة لجمع وسيلة سوى ليست



 

 

 يسهم ال لظواهر المالحظة بواسطة المادة العلمية جمع فيها يتم التي المالحظة ةوسيل بخالف
 .تكوينها أو صناعتها في الباحث

 مناهج األبحاث الوصفية (أوال
 وأي المعنوية أو المادية األشياء وصف هو الرئيس هدفها تجعل التي المناهج بها ويقصد    
 فالوصف العلمي غير الوصف عن ختلفي العلمي الوصف أن ويالحظ .ظاهرة آثار له شيء

 جزيئات جميع حصر التحليل يسبقه أن إال علميا وصفا يكون وال التحليل، إلى يستند العلمي
 أما .(البحث مشكلة تحدده نظام حسب التصنيفات هذه وترتيب وتصنيفها، الموصوف،

 منهجه يتطلب قد-الحاالت بعض في- بل ،التحليل فيه يشترط فال العلمي غير الوصف
 .) الفنية لألغراض وصفه عند والمبالغة الموصوف جزيئات بعض على التركيز
 العلمي غير الوصف أما اإلمكان؛ قدر بالواقع االرتباط يتطلب العلمي الوصف أن كما     
 العقل يسيطر أن ينبغي الذي الوقت وفي . قصد بغير أو بقصد الخيال في بالجنوح فيتسم
        .العلمي غير الوصف على تسيطر العاطفة نجد العلمي، الوصف على
 تسميته يمكن ما أو المتحيزة الشخصية االنطباعات يمثل ما كثيرا العلمي غير فالوصف   

 قد الشخصية االنطباعات وهذه .للحقيقة األخرى الزوايا وجود تتجاهل التي الفردية، بالحقائق
 نهاكو  عن تزيد ال فهي هذا ومع متفاوتة. اتبدرج والواقع العامة الحقائق عن تبتعد أو تقترب

 ) .التخمين من ونوعا شخصية انطباعات
 للبشر الموجود الواقع أو الماضي، تصف التي الدراسات في عادة الوصفي المنهج يستخدمو   

 أو والجماعات لألفراد والعملية الذهنية األنشطة أو ،... والدول والجمعيات األفراد : مثل
 .عليها قامت التي الدراسات أو تهاوسجال األنشطة هذه وآثار المؤسسات،

 معا االثنين أو (العددي الكمي أو النوعي الكيفي األسلوب الوصفية الدراسات تستخدم وقد    
 (.الواحدة الدراسة في
 االستقراء، من شيئا النقدية، أو التقويمية الوصفية والسيما الوصفية، الدراسة تتضمن وقد    

 مدخلها أو الدراسة زاوية حيث ومن .الطابع عليها يغلب دراسة ضمن صغيرة جزئية بصفتها
 تلك عناصر مختلف تشمل أي عديدة زوايا من محددة حالة دراسة الوصفية الدراسة تكون فقد



 

 

 فيها يتم أي ،نظم سةدرا تكون أن الوصفية للدراسة أيضا   يمكن المدخل حيث ومن .الحالة
 .وتتفاعل بعضا بعضها في المختلفة أجزاؤها يؤثر متكامال، نظاما بصفتها الحالة دراسة

 الماضي دراسة إلى دفهت أكانت سواء الوصفية، الدراسات جميع على المداخل هذه وتنطبق
 .الحاضر دراسة إلى أم
 أو التوثيقية المناهج :رئيسيين سمينق إلى- الزمان حيث من- الوصفية المناهج وتنقسم   

 .الحاضر الوقت في أيدينا بين ما وصف هج ومنا الماضي، أحداث في التحقيق مناهج
 خطوات المنهج الوصفي

  في البداية يجب أن يقوم البحث بتحديد مشكلة البحث، ومن ثم يبدأ عملية جمع البيانات التي
 ترتبط وتتعلق بهذه المشكلة.

  بعد ذلك يقوم الباحث بصياغة مشكلة البحث على شكل سؤال أو عدد من األسئلة، ومن خالل
 أجوبة هذه يتوصل الباحث إلى حل لمشكلة البحث.

  ومن ثم يقوم الباحث بوضع مجموعة من الفرضيات التي تساعده على الوصول إلى حل
 مشكلة البحث.

 ب ناسب البحث العلمي الذي يقوم به، ويجومن ثم يقوم الباحث باختيار عينة الدراسة التي ت
أن يكون الباحث عارفا بطرق اختيار عينة الدراسة، وذلك لكي يكون قادرا على اختيار عينة 

 دراسة تتناسب مع بحثه العلمي الذي قام به.
  بعد ذلك يجب أن يقوم باختيار أدوات الدراسة، ويجب أن يكون الباحث قادرا على تصميم أداة

 ي تتناسب مع بحثه العلمي الذي يقوم به.الدراسة الت
  ،لذلك يجب أن يطلع الباحث على أدوات الدراسة المختلفة كالمالحظة، االستبيان، المقابلة

 والتجربة.
  ومن ثم تبدأ مرحلة جمع البيانات المتعلقة بالبحث العلمي، حيث يقوم بجمع هذه البيانات

 بطريقة علمية دقيقة ومنظمة.
  إلى مرحلة استخراج النتائج ووضع التفسيرات لهذه النتائج، ومن خالل هذه وفي النهاية يصل

 النتائج يقوم باستخالص التعليمات التي سينشرها.
 (واالستنتاجي المنهج االستنباطي )االستداللي (ثانيا



 

 

، وذلك رائياالستقهج الذي يخالف المنهج ، وهو المناالستدالليعليه أيضا اسم المنهج ويطلق 
 .الجزء إلى ألن االستدالل ينتقل فيه من الكل

يعد هذا المنهج و  .ون الفيلسوف الفرنسي هو المؤسس الحقيقي لهذا المنهجويعد فرانس بيك   
 .التعليمفي مجال التربية و من أكثر المناهج العلمية التي يتم استخدامها في البحوث العلمية و 

 هو البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلمهناك عدة تعاريف لالستدالل من بينها االستدالل     
هذا السير و  ،ودون االلتجاء إلى التجربة بالضرورة،بها، ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها 

وذلك مثل العمليات الحسابية التي يقوم بها الرياضي دون  ،القول أو الحسابيكون بواسطة 
ادئ ا لديه من قضايا ومبواالستدالالت التي يستعملها القاضي اعتمادا على م ،إجراء تجارب

 قانونية.
 ،القياسو وهو كل برهان دقيق مثل الحساب  ،واالستدالل قد يكون عملية عقلية منطقية أولية   
خدم في وهو السلوك العام المست ،ن عبارة عن عملية سلوكية منهجية لتحصيل الحقيقةيكو  وقد

العلوم والرياضة وهو التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ وقضايا أولية إلى قضايا أخرى 
ستقرائي عكس المنهج التجريبي أو اال، دون استعمال التجربة تستخلص وتستنج منها بالضرورة

 التجربة. القائم على أساس
ا كم التركيب، و ، التجريب العقليالتركيب أدواته والمتمثلة في ويعتمد المنهج االستداللي   
 يلي:

 أدوات االستدالل
ت أو مسلما، وهو عملية أو قضية عقلية منطقية، تنطلق من مقدمات مسلم بها :القياس أ ـ

كس البرهان ع ،إلى نتائج افتراضية غير مضمون صحتها. فالقياس هو تحصيل حاصل مستمر
لم تكن موجودة في المبادئ األولية ال ضمنيا وال  ،ما بحقيقة جديدةالرياضي الذي يأتي دائ

  لقياس مبدع وخالق للجديد األصيل.فالبرهان الرياضي عكس ا ،صراحة
 ،التجريب العقلي يختلف اختالفا جذريا وتاما عن المنهج التجريبي ب ـ التجريب العقلي:

نسان في داخل عقله بكل الفروض والتجريب العقلي هو في معناه الواسع والعام: قيام اإل
قليا وقد يكون التجريب العقلي تجريبيا ع ،والتحقيقات التي يعجز عن القيام بها في الخارج

كما هو في حاالت جموع العباقرة والفنانين والشعراء, وهذا النوع من التجريب العقلي  ،خياليا
 ولكن له قيم فنية جمالية خالقة. ليست له قيمة علمية,



 

 

نسان ألنه يقوم على وقائع يجرب عليها اإل ،كون التجريب العقلي تجريبا عقليا علمياوقد ي   
 لفروضتائج التي تؤدي إليها هذه االستخالص الن ،األوضاع والفروض العقلية الداخلية العديدة

 داخل الذهن اإلنساني.
 ،ةيحمة الصحلو تبدأ من القضية الصحيحة المع ،التركيب هو عملية عقلية عكسية ج ـ التركيب:

إلى استخراج كل النتائج ومعرفة كل هذه النتائج المراد استخالصها من هذه القضية الصحيحة 
 والمعلومة.

 ،مقدمة يتحدث فيها الباحث عن القاعدة العامة يبدأ المنهج االستداللي من خاللهذا و    
 .والتي يقوم بتجزئتها إلى أسئلة ومن خالل هذه األسئلة يتم االستدالل على القاعدة الرئيسية

 .وبعد ذلك يعمل الباحث على التأكد من القاعدة التي اكتشفها لكي يتأكد من صحتها
 (االستنباطي) خطوات المنهج االستداللي

  الباحث مقدمة يجذب من خاللها القارئ إلى البحث.في البداية يجب أن يضع 
  ومن ثم يقوم بتجزئة القاعدة الكلية إلى مجموعة من األسئلة التي يوضح من خاللها كيفية

 تشكل هذه القاعدة.
 .ومن ثم يقوم بجمع إجابات األسئلة التي وضعها ليشكل القاعدة من جديد 
 عادة جمع الخطوات.ومن ثم يتأكد الباحث من هذه القاعدة من خالل إ 

 المنهج االستقرائي (ثالثا
يتم تعريف كلمة استقرائي بأنها طريقة لوصف شيء معين مما يؤدي إلى استنتاج شيء    

آخر، لذلك عند استخدامه في التفكير المنطقي فإّن ذلك يعني جمع المعلومات والوصول إلى 
بالتالي فإن المنهج االستقرائي يعتمد بشكل كبير على مالحظة  النتائج باستخدام المالحظة،

يتم تقديم مجموعة من األمثلة من قبل المعلم تتيح للطالب القدرة على استنتاج المتعلم، إذ 
كيفية عمل المفهوم، وذلك من خالل المالحظة والقدرة بعدها على تحديد القواعد المرتبطة 

 ذ يشرحإ لذي يعتمد على المعلم بشكل أكبر،بذلك المفهوم، وهو عكس المنهج االستنتاجي وا
 .ثم يمارس الطالب هذا المفهوم مباشرة  المعلم مفهوم جديد، 

 اويةز واحده او من  ناحيةيقوم الباحثون من خالل المنهج االستقرائي بدراسة الظاهرة من    
وبالتالي قياس تلك المعلومات والنتائج التي تم التوصل اليها  ،معين من الظاهرةجزء محدد و و 



 

 

لى وبالتالي تعميم النتائج ع ،في تلك العينة او الجزء من الظاهرة على باقي افراد المجتمع
 .عالواق ارض

المنهج االستقرائي هو المنهج الذي يعاكس المنهج االستداللي، حيث أن المنهج  ويعد  
االستقرائي يقوم بإنتاج تعليمات واسعة من مجموعة محددة من المالحظات، بينما األمر يكون 

 .معاكسا بالنسبة للمنهج االستداللي أو االستنباطي
خالل المنهج االستقرائي يقوم الباحث بتحويل العديد من المالحظات إلى قواعد عامة، ومن    

بينما في المنهج االستنباطي يكون األمر معكوسا تماما حيث تتجزأ القاعدة الكيلة إلى مجموعة 
 .من المالحظة، واجتماع هذه المالحظات مرة أخرى سيؤدي إلى إعادة تشكيل القاعدة الكلية

واسرتيل سمولر عن العالقة بين المنهج االستقرائي والمنهج االستباطي فقال: في ولقد عبر 
العلم يوجد هناك تفاعل يستمر بشكل دائم بين المنهج االستقرائي والذي يستند إلى المالحظات، 
وبين االستدالل االستنتاجي والذي يعتمد على أساس النظرية، ومن خاللهما نستطيع االقتراب 

 .من الحقيقة
وللمنهج االستقرائي مكانة كبيرة لدى العلماء، ولدى المنهج العلمي، حيث أن العلماء    

يعتمدون عليه بشكل رئيسي من أجل أن يقوموا بتشكيل الفرضيات والنظريات، بينما يلجؤون 
إلى المنهج االستداللي أو االستنباطي من أجل أن يقوموا بتطبيق هذه النظريات والفرضيات، 

 .طصحتها، لكن على نظريات وحاالت محددة فق ويتأكدوا من
 تندرج خطوات المنهج االستقرائي فيما يلي: :خطوات المنهج االستقرائي

: هي جمع الطالب للبيانات، وتحليلها، ثم تصنيفها، بعد ذلك يلخصها للتمكن من المالحظات
 فهم المنهج االستقرائي المطروح. 

اسب ن: هي مجموعة األفكار التي استنتجها الطالب وافترضها، وذلك لوضع تفسير مالفرضيات
 للمنهج، إذ يضع الطالب أكثر من فرضية للمقارنة بينها واختيار الفرضية األنسب. 

: هي مجموعة من االختبارات التي يقوم بها الطالب لمعرفة مدى نجاح المهنج الذي التجارب
 .هقام بتطبيق

 أهمية المنهج االستقرائي
لالستقراء أهمية كبيرة وعظيمة في مناهج البحوث العلمية، فعليه يتوقف تأليف القواعد     

العلمية العامة والتوصل إليها، فعالم الفيزياء لن يكون بقدرته التوصل إلى قواعد علم الفيزياء 



 

 

م بدراستها ما لم يقم بالتعرف على الظاهرة، ودراسة جزئياتها، حول الظاهرة الطبيعية التي يقو 
ومن ثم معرفته بكافة تفاصيل هذه الظاهرة، ولذلك لكي يتوصل إلى القواعد العامة التي تتعلق 

 .في هذه الظاهرة
وعالم اللغة العربية أيضا لن يكون بمقدوره أن يعطينا قواعد عامة في اللغة العربية في     

ادرا على استقراء المفردات والجمل في استعماالتها اللغوية المختلفة، حيث قد حال لم يكون ق
يكون للكلمة أكثر من معنى، وتستخدم في أكثر من موضع وفي كل موضع تعبر عن معنى 

  .مغاير للموضع السابق
وهكذا نرى بأن أهمية االستقراء تكمن في تزويده لنا بالقواعد العامة والتي يمكننا أن     
 .دمها في التطبيقات العلمية من خالل القياس، وذلك لكي نعرف أحكام الجزئياتنستخ

 العالقة بين المناهج الثالثةابعا( ر 
 هو ليس واالستقرائية واالستنباطية الوصفية، المناهج بين الفرق أن الحظ قد ارئقال لعل   
 االستنباطي المنهج نصفها يمثل التي بالدائرة أشبه ولكنه الغرفتين، بين يحجز الذي جداركال

 الدائرة إليه تستند الذي القطر الوصفي المنهج ويمثل االستقرائي، المنهج يمثل اآلخر ونصفها
 :التالي الشكل في كما النصفين، ينب ويفصل

 
 الناس من عددا رأى األشخاص أحد أن افترض: التالي المثال ضرب يمكن الفكرة ولتبسيط   

 الناس هؤالء بالد عن فسأل. متفرقة مناسبات في أو واحدة دفعة الزرقاء، العيون ذوي من
 فهذا ،زرقاء منهعيو  األوربيين بأن (عامة حقيقة قاعدة عنده فتكونت  .أوروبا من منهإ له فقيل
 .االستقراء هو



 

 

 البلد عن صديقه فسأله العينين أزرق رجال وصديقه هو رأى المناسبات من مناسبة وفي  
- نها:كو  التي القاعدة من منطلقا فأجابه (كاملة غير جزئية حقيقة) الرجل هذا منه قدم الذي
 العامة الحقيقة من وبياأور  لرجل ا كون استنبط ألنه وذلك .االستنباط هو فهذا-وبي أور  الرجل
 .لجزئيةا الحقائق من عدد باستقراء قبل من نهاكو  التي
 نسميه ووجه االستقراء، نسميه وجه :وجهين ذات عملة االستنتاج أن لنا يتضح هنا ومن
 العفوية صورهما في يستخدمهما، ما كثيرا- اليومية حياته في حتى- واإلنسان .نباطاالست

 إما الجزئية، الحقائق من لمجموعة وصف عملية من االستقراء ينطلق وقد .المتواضعة
 فليس .مستقلة تكون قد الوصف وعملية .العامة الحقيقة وصف من ينطلق دفق االستنباط

 الحقيقة وصف يتبع أن شرطا وليس استقراء، الجزئيات من مجموعة وصف يتبع أن شرطا
 .استنباط العامة



 

 

 (60) السادسةاملحاضرة 

 خطوات البحث العلمي: العامعنوان 

 البحث والفرضية إشكاليةعنوان املحاضرة: 
 تصييييل مطبامع ممع ىمن الخطوات حتى يسييييلب البحث  ميييي ل مإن البحث العلمي يتمثل في مجموعة       

أنييال ي يو ييا لوايييييييييييييييل ملن ايييل  طو  نالتي  للتييب مييل ي ميييا أن يبحي الطبامع ملن  طوات البحييث مح يييث 

 نلكن ليس مع ى هذا أن ال محث يتبع نفس ، تصيييل ل ال اماامبت مبلئتبوت ن ال الئتبوت عامل اماامبت

 .طوات  بعب لطب عة محثالنلكن ال مبحث يستخام هذه الخ الخطوات  م ل  بما

 من التفص ل: ء ش يسوف نتئبنل ل مب ياي شيح  طوات البحث ن 

 البحث اشكالية تحديد-أوال( 

عوبتتب متفبنت قارات ا ت بر موضوعال نهي محمة  تفبنت ي إن أنلمل الخطوات عئا إعااد البحث هي    

هم البحييييث من أ اشييييييييييييي ييييبل ييييةن حييييايييييا  ا ت ييييبر نإم ييييبن يييية نبينف اييييل مييييبحييييث ل ييييبلبييييب مييييب ي ون  البييييبحثلن

و ه الاشييييييييييييي ييبل ييةالصيييييييييييييعوبييبت التي يوا ححييب البييبحييث، لييار يية أن  عن امحتملن مييبلبحو  يعت ب أن  حييايييا 

 .أيعب مكثلب من إيجبد الحلول لحب إلاش بل ةمل أن  حايا  نصف البحث

 كمب ياي: مفب  ححب نشينطحبن  إلاش بل ةنحبنل في هذا امجبل  حايا مفحوم 

   مفهوم إلاشكالية -

 .: الالتببس نالاشتببه نهو نب ت عن عام امعيلة نناص الاطالعهو لغة والاشكال

أن إلاشييي بل ة الخبيييية م ل محث هي التي  ملا هذا البحث عن نلبه من ”: لبلي“ن ” يرامي“ياول الببحثبن 

البحو  التي  تئبنل نفس اممييييييييي لة، ةن إلاشييييييييي بل ة هي التي  صيييييييييف ن حة الئبي التي  تم نلاحب معبل ة 

 .امم لة

 ثب،أك ملة سيييييييييي ال ة عسيييييييييي ل عن العالقة الابومة ملن متحوللن  مت لبين  أن  مبنتب : عرفها رجاء دويدري ي

  .ن واب هذا الس ال هو ال يض من البحث

امميييييييي لة مصييييييييفة عبمة هي ال موقف نلب معحود ي  :جاء في دائرة املعارف العربية في تعريف املشكككككككككلةو 

 لوف، نامميييييي لة عبوي في سيييييي، ل هاف مينوب، يمييييييعي الفيد يكفى لحلال الخ بات السييييييبماة نالسييييييلو  ام

ازاءهييب مييبلحلب  نالطبدد نالمييييييييييييي ي ممييب يييالعييال للبحييث عن حييل للتخلص من هييذا المييييييييييييي ي نبلو  الحيياف، 

 .الكبلبنامم لة ش يء نسبي لمب يعاه الطفل مم لة قا ي ي ون مم لة عئا 

 ة حول مسيي لة مع ئة، ل ل محث يباأ إشيي بل ة البحث هي ليا  أن ناص في امعبرف العلم :تعريف آخر

عئييا ناطيية يو ييا للتييب مسيييييييييييييتوف معلن من امعييبرف لكن في نفس الوقييف هئييب  ليا  أن ناص في معيلتئييب 

حول موضييوع معلن، نقا   ون امعلومبت عن مسيي لة مب نبقصيية أن   ون نلب مئبمة أن نلب ناايييحة ممب 

   .يمئع من استعمبلحب لإل بمة عن التسبؤيت



 

 

ي امسييييييييييييي ليية التي ل يت امعييبرف العلم يية امتولي  عامل إلا ييبميية ع تييب إ ييبميية ه :مشككككككككككككككلككةللوفي تعريف آخر 

 .مائعة

هو الذي يطيح  لال مب، أن  صييييورا نبقصييييب حول موضييييوع  ويمكن تلخيص ما سككككب  في أن الاشكككككال       

ميب، أن عيام لحم مسييييييييييييي لية ميب، أن نضيييييييييييييع ية نلب نيييييييييييييح ية  فيز لئيب نموضيييييييييييييب يجب الا بمة عئال، نإزالة هذا 

مثل عمل شييطة التحا ي في قميي ة نبمميية  حتب  إلمل حل، نمن  م  ال موض ن صيح   هذه الوضييع ة

 .نحتب  إلمل طيح عا  أسئلة ينبغي الا بمة ع تب

 :ولنضرب مثاال للتوضيح

أني أ تييبر أي موضيييييييييييييوع أر ييا البحييث ل ييال أي اليياالع اليوينييييييييييييي ي ي ت ييبر اموضيييييييييييييوع،  م أنبي ل ييال   يياا     

نذلك  ….مفحوم، أن ناطة مئال لم عستفي دراستتب نامحث لال عن  بنب نبمن ل ال، أن ليع ل ال مبتم نلب 

ماياء ال قياء  ميكي  مت ني نسيي د  ع ب الكتب نامجالت نامابيت نالتوييي بت في  ب مة ال محث ننلبهب، 

لإذا نقفف عامل ال بنب ال بمن في اموضييوع ناكتمييفف هذه الئاطة أن ال يو ة، نهذا الئاص نالخلل، 

ف عامل ميمى ح ي مئيال، أن هو قبب قوسيييييييييييييلن مئك أن ادنى، لمب عل ك ليبعلم أنيك ن يات الاشييييييييييييي يبل أن أني

 عا ذلك إي يييي بنة الاشييي بل يييي بنة مئبسيييبة  ن ييي م ن تفي مع امطلوب أن  تفي مع  لك ال يو ة نمع 

 .ذلك اموضوع، نعامل إ يهب  مبع عئوانب مئبسبب دق اب ي ون هو الاطبر العبم الذي  صب ل ال الاش بل ة

 إلاشكاليةمفاتيح 

ح ث عئامب نفكك مصيييييييييييييط    ،إلاشييييييييييييي يبل يةود اقطباح  ائ يبت لفحم ماصييييييييييييي إلاشييييييييييييي يبل يةناصيييييييييييييا ممفيب    

 إلاش بل ة نذلك عن طي ي امفب    التبل ة:

 إلاش بل ة = س،ب امم ل.

 + إلاش بل.إلاش بل ة = امم ل 

 امم ل = التعي ف مبإلش بل ة.

 إلاش بل = ن ود أسئلة إلاش بل ة.

 كلاملشككككهي مجموع ألاسييييئلة امطينحة نالتي  ال عامل أنتب سيييي،ب ن ود  شكككككاليةإلا نبئبء عامل هذا لإن     

، ل الح  لاع من طيف إلاشكككككككككككككككككاليكككةاليييذي ي ون  إلاشكككككككككككككككككالن طيف  م ع الئيييبس. أميييب اليييذي يالح  م

 .املختصالببحث 

ن ايي مبلذكي أن ي بنة مم لة البحث يجب ان  صب  عامل ش ل س ال ةن الس ال يو ال الببحث      

 بنكرهو نالبحيث نقيبرا البحيث أيميييييييييييييب، كميب أنيال يعكس إلا بمة امتوقعة أن الئتبوت امحتملة، نكمب ياول 

ال لإنال س   ،مئعم أن ي نإذا ابن مبإلم بن إلا بمة عئال ،إن سي ال اممي لة ال  ا ي يجبب عئال مئعم أن ي

 .ال يتطلب بحثا

 :عملي مثال

نن ود عاد كبلب من الضيييييييييييحبيب ناموعى،  كورونا العصككككككككككر  جائجةعئامب نالح  في هذا اليمبن  فشيييييييييي ي    

مو ود يالحبال نيعبيميال الكثلب من الئبس، ني يمييطبن أن ي ون ال ييخص  مشكككللإن هذا امميحا يمثل 



 

 

ك ف يسيييييييي،ب هذا يمييييييييبها هذا اممييييييييحا سيييييييي الا:  ب يطيح ال ييييييييخص الذيممختص للبف ذلك، نلكن عئا

مييا  ح ييب ييال  ييبر   سيييييييييييييم الانسيييييييييييييبن .....إل  من  الفلبنس اموت؟ نك ف ينتاييل ملن ألاايييييييييييييخييب ؟ نمييبهي

لم أن عهئب يجب ن ود اييخص مختص عامل أن ي ون  خصييصييال علم ألانبئة نألامياض امتئالة  ،ألاسييئلة

 ميييييييييي ل ت، نببلتبلي إشكككككككككككالأحا ف  هي التي التسييييييييييبؤيتالح و ة،،،،هذه  سييييييييييبت أن علم الب ولو  بالفلبن

   .شكاليةإلا 

 شروط إلاشكالية في البحث العلمي

هئب  مجموعة من المينن التي يجب أن  تولي في إش بل ة البحث ال  ا ، طيححب العلمبء نالببحثون     

ح ث ييف  ببر  عط ة  ببر  أن هئبلك ستة شينن علم ة يجب أن  تولي في إش بل ة  .في مجبل امئه  ة

 :ياي البحث ال  ا  نهي كمب

نأن   ون إلاش بل ة لم يو ا لحب حل نبا ف  ،أن ي ون اموضوع  اياا لم يتطيق إل ال من قبل  1

 .مطينحة

 .أن ي ون اموضوع مي بطب مح ب  امجتمع ن ملك قبمل ة للمعبل ة  2

 .أن   ون إلاش بل ة إضبلة معيل ة للطباكم ة العلم ة   3

 .ةيجب أن ي ون اموضوع أن إلاش بل ة نااح  4

 .أن   ون م بنبت الاراسة متبحة، يستط ع الببحث الويول أللتب نا تببرهب  5

 .ن ود عالقة ن  اة ملن اموضوع امختبر نم ول ناهتمبمبت الببحث العلم ة  6

 :أمب ألاستبذ  ر بء نح ا دن اري إلاش بل ة البحث ة ال  ا   تحاد في  ال ة نابن رويس ة هي

 .عالقة ملن مت لبين،  م ل يسبعا عامل الا بس نالا ت بر أن  تممن إش بل ة البحث  1

 .ي بنة إلاش بل ة مل ة نااحة في ش ل أسئلة محاد قبملة لإل بمة  2

أن   ون إلاش بل ة مصبنة  م ل ي دي إلمل الا بم مبلبحث التجي بي من ح ث ضبع امت لبات   3

 ألاسبس ة 

 .نامت لبات الاا ل ة

ع نزمالوال في موسوعتتم الا مة، لإنتم يمطبطون في إلاش بل ة العلم ة أمب منسبة محما محمود رب      

 :مياعب  مجموع الاعتببرات العلم ة عئا ي بنتتب، عادنهب في أربعة نابن رويس ة

 .  ون إلاش بل ة عبمة مح ث يصعب التحكم للتب، ني ض اة مح ث  فاا ق متتب أي   1

 ه م نامصط حبت امستخامةأن   ون إلاش بل ة نااحة من ح ث امفب  2

 . وض   العالقة الوب ف ة ملن إش بل ة البحث، نالطبا  العلمي السبمي  3

 .للبحث نالا بس، مبلئبي إلمل إم بن ة امئه  ة نإم بن ة الوسبول نألادنات ةقبمل ة إلاش بل   4

حا  ع ا في ي بنة  عاملإن  حايا امم لة ني بنتتب مطي اة مطي اة نااحة ندق اة عسبعاان      

 .لينض البحث نهو العئوان الذي سئتئبنلال لحبقب



 

 

 فروض البحث-ثانيا( 

عالقة ملن مت لبين أن أكثب، ني يعا  إيجبديعت ب الفي   خم ئب مباو ب يستال مال الببحث عامل          

ا بب ال، نلذلك ألاش بء امث،تة ي داعي لص بنتتب في ش ل لينض. ةن الفيض حكمب عامل إلاطالق إي  عا 

ألاش بء امث،تة ععت ب عن حابوي، نالحا اة ي شك للتب. نببلتبلي ا مبع امث،ف للفيض يع ي المك ل ال 

مع أنال حا اة، لإذ الطبض أحا البحب  أن هذا الم ل  .  هو ناطة، لحذا يع ي أنال يمك أن   ون 

ولحب أمبم ث،تة ممثن الئاطة لم  كن موضع شك ةنتب منضعال لحب في ليض احتمبلي. نلكن ة  ناطة نت جة

، نلن تتي الثاة للتب ةنتب مث،تة، نلذلك ي ينبغي أن نخمع امث،ف لالحتمبل الفيض ي، مل الفينض أنببرنب

ي ينبغي أن   ون الفينض قطع ة مل ينبغي نبئبء عامل ذلك  ينبغي أن   ون احتمبل ة الوقوع أن الحا ،

 أن   ون احتمبل ة ةن الاطعي مث،ف أمب الم ي محتمل.

بتتب  صبوصحب نيف أن  ، بنن تممن الفينض في محتواهب قيارا مباو ب لحل مم لة أن محبنلة حلحب       

هبمة  نلحذا ععت ب الفينض ن  الل التعيف عامل العالقبت ملن مت لباتتب نالكمف ع تب مبلبحث امعتما،م

للبحث ك هم ة العمود الفايي ل سم الانسبن من  الل انتببم البحث في لينضال ابنتببم ال سم 

امئتبم للبحث، ن ئتسب الفيض للبحث كمب إذن الفيض هو الخ ع  نالتفبلال عامل عموده الفايي.

يئتسب الخ ع للمسبحة  السبحة ، أي ي  نتبم حببت امسبحة مع  عمحب البعن ني  بحي في ش ل 

ب لم  نتبم في   طحب الالوي بتب، نالذي ماننال  صب  حببت امسبحة متئب ي  ي عالقة م  تب. هكذا مئبم م

البحث  مبمب ي يمكن أن   ون لال نحا  مئبو ة  بحيه في ش لال الالوي مال، ن ملاه عن نلبه من البحو  

التي ععطي نحا  البحثن نالتي ماننتب ي ون  نلحذا الفينض هي ألا يف، مب لم  كن لال لينض  بية مال.

الببحث ممتف ألال بر نامعلومبت، إذن الفيض هو الذي يتمحور عل ال البحث، نيعت ب الفيض مبلنسبة 

  .للببحث ابلموء مبلنسبة لسبوي الس بر ، لبلفيض هو الذي يئلب طي ي الببحث ا جبه أهاالال

نةن الفينض احتمبل ة قا  صاق  خم ئبتتب نقا ي  صاق، نببلتبلي ي يعا العمل بتب إي في ضوء       

مكن موضوح ل ي يت نيسونالمن نتبوت. نلذا يعت ب العمل بتب كممينع مبائي يايره الببحث،  مب  حااال

 .من  تبع  طوات مئه  ة مئتبمة  مكئال من ا بب ال أن مطالنال

ضوع، و بر التي استوعبتب الببحث عن امهي  أن امم لة من  الل ألال كمب يعت ب الفيض  فسلبا مباو ب للبب

 عللال ن حاي أهاالب ميئة. التي يعتااهب   بهن عامل ناليؤ ة

 أنواع الفروض

تفي ، لككئب سوف نكفي مس لة  صن ف الفيض بت اة هئب  ا تالف كثلب ملن الببحثلنفي الحا      

يض بت ن الفلالببحث عن ياسم  ثمإحاف التصن فبت نالتي نياهب عستوفي  ل أنواع الفيض بت، ح 

صب  الفينضح ث  .إحصائيةنليض بت  بحثيةإلمل ليض بت 
ُ
مطي اة إ بب  ة  اي ي ة في يور   البحث ة  

 مل قصلب  نبس طة، يع ب من  اللحب الببحث عن  فسلبه لببهي ، أن استنتب ال عالقة سب، ة أن 

أمب  .مببشي  ار ببط ة مع ئة، ن ئاسم إلمل لينض مو حة أن مببشي ، نلينض نلب مو حال أن نلب 

، لتصب  في يور  ر بض ة لذلك التفسلب أن الاستنتب ، يتم ا تببرهب من  الل إلاحصبو ة الفينض

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqEOJhGnv9VQ6FbzOxMLXlJmXTD7FF7cS2NoT-D7cnp1tMP64_d4J6hJ4pK5PiKxvrMml4D_4aNlTBav8EcABFrdOS0j_w91U40zc09jtBP_0dSPrGuN2WA2Kq-7M8sycHB7TyAJrDLmu4Sc5cTMUhmrZ2aVbWzeig-GeLKGZMsapgxJoLTuewyrQRDzJU0bHThz-CgN7rOiP9fd5xaYGZXnBy8JnaZk535jgIoz4g_SbWOYBt8bZTO1xhB7qzUNWz--KX4zct4FXbhMw_YavlvCfOdGkSnIPS4ogjrnVWCeAqnFK3nEKiEDhYM0672Bwcl6g9xWAhD5hALJHPpj7QYw&__tn__=%2ANK-R
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 .البايل ، نالفيضالصفيي  عامل نوعلن: الفيضالا تببرات إلاحصبو ة امختلفة، نهي 

 البحثيةالفروض  ( 1

 املوجه الفرض -أ

يستخام الببحث الفيض امو ال عئامب يتوقع أن هئب  عالقة مببشي  ملن مت لبات الاراسة؛ سواء       

أابنف إيجبم ة، أن سلب ة، أن أن   ون هئب  لينق ذات ا جبه ناحا محاد، ك ن يتس،ب ن ود مت لب 

معلن في عام ن ود امت لب التب ع، أن أن  مت لب آ ي  ب ع، أن عام ن ود مت لب مستال مستال في ن ود

 تس،ب ز بد  أن ناص في امت لب امستال في ز بد  أن ناص في امت لب التب ع. نمن أمثلة الفيض امو ال: 

رضبه"، أن "المب  قل  د ل الفيد،  زادطموحال الوب في"، أن "المب  زاداموبف عامل  يق ة،  حصل"المب 

 .ننلبهب من ألامثلة امو حة ،معئو بت اموبفلن فضتانخاليقبمة امببشي ،  زادت

 املوجه غير الفرض-ب

يستخام الببحث الفيض نلب امو ال عئامب يي ا أن يع ب عن ن ود عالقة ملن امت لبات، لكئال ي         

يعيف مبلتحايا ا جبه  لك العالقة، أن ي يمكئال  حايا ا جبه معلن لتلك العالقة ملن امت لبات، أن أنال 

ملن طب عة العمل نالالطاام  عالقةهذا الئوع من الفينض: " و ا يئفى معيلة ا جبه العالقة، نمن أمثلة 

 ."ملن ضعف  حص ل التلم ذ نطي اة التاريس عالقةمبلانام اليسمي"، أن " و ا 

 إلاحصائيةالفروض  ( 2

الفينض إلاحصبو ة عببر  عن  ملة أن عاد من ال مل ععا مبستخاام  عن الئمبذ  إلاحصبو ة        

ذات العالقة مبعن  صبوص مجتمع البحث، نالتي عستخام من أ ل   ك ا العالقبت أن السب، ة أن 

ب عامل ش ل ليضالار ببن ملن امت لبات، نالتي  ، نببلتبلي مايل أن ليض يفيي  يسُحل ا تببرهب إحصبو ًّ

 :لفيض إلاحصبئي، ن مكن ععي ف ال م تمب كمب يايقبول أن رلن ا

 الصفري  الفرض-أ

ىمطي اة سلب ة لتال ل احتمبيت  ب نهو الفيض الذي يص          ي؛هذا الفيض مفيض الئف التحلا يسمَّ

ح ث ياام الببحث ليضال عامل أنال ي يو ا هئب  أي عالقبت أن لينق ذات ديلة إحصبو ة ملن مت لبات 

ب  س طة، لإن الفيض، نأن الفيق امتوقع يسبنف يفًيا، نإذا حصل أن هئب  عالقبت ضع فة أن لين 
ً
ق

 .مي ع ذلك إلمل الخط  في  صم م البحث، أن ا ت بر الع ئة أن مجيد الصالة

نعئا بحور عالقبت أن لينق  وهي ة ملن مت لبات الاراسة، لإن ذلك يستو ب رلن الفيض        

بول الفيض البايل 
َ
ن تم ي بنة  .يمكن أن يستخام في  عن ألاح بن كفيض مااية الذيالصفيي، نق

مثبل ذلك:  ؛ ال ال يحتمبيت التحلا علمي في الاراسبت التجي ، ة عبد  في ش ل ليض يفيي الفيض ال

"ي  و ا أية ا تاللبت ذات ديلة إحصبو ة ملن متوسطبت  وا ي استخاام مصبدر امعلومبت اليسم ة 

 ."ننلب اليسم ة من ِقَبل الببحثلن في ال من العلوم الطب ع ة العلوم الا تمبع ة نإلانسبن بت

يي أنال نبدًرا مب ي ون مع ًبا عن التوقعبت الحا ا ة للببحث، أن الئتبوت نمن ع وب الفيض الصف      

 .الحا ا ة للاراسة
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 البديل الفرض-ب

ياصا مبلفيض البايل أنال مايل عن الفيض الصفيي، ن  عي الفيض البايل عامل أسبس نلب يفيي       

ب ذات ديلة  ممع ى أن الببحث ييف عكس مب نرد في الفيض الصفيي؛ أي: إن هئب  عالقبت أن 
ً
لينق

ٍّ مئبسب لو ود عالقبت أن لينق حتى نلو 
إحصبو ة ملن مت لبات البحث، نعستخام هذه الص بنة كحل 

ابنف  س طة ملن مت لبات الاراسة، نالتي يعينهب الببحثون في حبلة الفيض الصفيي إلمل ألا طبء 

 .نة الفينضالصال ة أن أ طبء في الع ئة؛ ح ث يينن أن هذه الطي اة ألمل في ي ب

نعئامب يملك الببحث أسببًمب محاد  يتوقع م تب ن ود لينق نمص حة طيف معلن، ي ون الفيض عامل 

الئحو التبلي: "ي ون مستوف الالي عئا الطلبة الذين يمل ون در بت ذابء عبل ة أعامل من مستوف الالي 

جالعئا الطلبة الذين يمل ون در بت ذابء مئخفمة"، نيسمى هذا مبلفيض البا  .يل امتَّ

نعئامب يملك أسببًمب محاد  مو ود لينق دنن أن ي ون قبدًرا عامل  وقع ا جبه هذه الفينق مص حة أي 

من الطيللن؛ مثل: "يو ا ليق في مستوف الالي ملن الطلبة الذين يمل ون در بت عبل ة، نالطلبة الذين 

 .يمل ون در بت ذابء مئخفمة"، يسمى مبلفيض البايل نلب امتجال

 

 

 

 


