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مراجعة للمحاضرة األولى 

  ر تاريخ البشرد نماذج المعرفة عبر تطو  تعد.

المعرفة والعلم ينتجان عبر معايير.

بها ة التي يهتم  المعرفي  تمجموعة المعايير واألدوات والمشكال

.دايماالعلم هي البار
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:  المحاضرة الثانيةسنتناول في 

  تعريف البحث العلمي.

  ةالموضوعي.

  ي  القياس الكم.
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البحث العلمي  

.اعصرنفيالمعرفةلبناءمعياري   كنموذج  العلمي  البحث❑

  ومع،ةيائي  الفيزالعلومرتطو  معوالسي ماةاالجتماعي  العلومرتتطو
.العشرينالقرنبداياتمنذيناالجتماعي  الباحثينجهود

ةآلي  بدراسةالعلمي  البحثمناهجعلمأوالميثودولوجياانفردت
.العلمي  البحثإجراء

سياسة،صاد،اقت)ةاالجتماعي  العلومفيالعلمي   البحثعلىهنازنرك  ➢
.(...اجتماع

بينصلالفالصعبمنهأن  السابقةالمحاضرةمننستنتج  أنيمكن➢
.تحصيلهاطريقةوبينكموضوع  المعرفة
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البحث العلمي  

:ة للبحث العلمي  شروط تعريفي  ❑

اإلضافة للمعرفة.

  ةالمنهجي.

  دة  محد  ة  دراسة قضي.
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البحث العلمي  

شرط اإلضافة للمعرفة

.يهدف إلى اكتشاف ما هو حقيقة  نشاط  البحث العلمي  ✓

جة  كنتي« الحقيقة المطلقة»ال يمكن أن يحوز البحث العلمي  ✓

.شيء  نا كل  ة ال تعطية أو المادي  الطبيعة البشري  ألن  ة  نهائي  

إلى وصول  يحاول بها الة  مر  يزيد معارفنا في كل   البحث العلمي  ✓

.الحقيقة

 قصوىاية  كغأو فكرة  ة  على إثبات نظري  ال يقوم البحث العلمي  ✓

.لجهده
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العلمي  البحث 

شرط اإلضافة للمعرفة

.ومستمر  مفتوح  نشاط  العلمي  البحث✓

رهانلبوالسعي«للمعرفةجديد  شيء  إضافة»بينالتعارض✓

.فكرة  أوة  نظري  

تناي  نظرأن  تبرهنالتيالوقائعمننشاءمانجدأننستطيع✓

.اعلمي  ابحث  هذايكونلنلكن،صحيحة  
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البحث العلمي  

شرط اإلضافة للمعرفة

تنا نظري  نستطيع أن نجد ما نشاء من الوقائع التي تبرهن أن  

. اا علمي  ، لكن لن يكون هذا بحث  صحيحة  

.األحيانأغلبفياألسلوبهذاتستخدمالميتافيزيقيا➢

كاف  كبرهان  اهاالتجهذاقبلناإذافكرة  أوة  نظري  أي   تفنيدأونقض  يمكنال✓

أوالعلماءبينعقالني   نقاش  تأسيس  يمكناللذاما؛ة  قضي  صحةعلى

.صحيحة  ستكونفكرة  أي  ألن  د،األفرا

،(صقم  ت)آخرشخص  جسدإلىالروحتنتقلالموتبعد:توضيحي  مثال  ❖

.صينمتقم  أشخاص  مشاهدةهي:هذافيةالحج  و

،ص  قم  تيوجد(ال):نفترض:قبيلمنتهقضي  فتكونالعلمي  البحثاأم  ✓

.صينمتقم  شخاص  أعنالبحثخاللمنةالقضي  هذهنفيأوإثباتونحاول

.رتتكر  الدفة  اصمهومابتمييزيهتمالعلميالبحث✓
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العلمي  البحث 

شرط اإلضافة للمعرفة

لكن لن ، ة  تنا صحيحنظري  أن  نستطيع أن نجد ما نشاء من الوقائع التي تبرهن 

. اا علمي  بحث  يكون هذا 

ةةّعلمي ّقضي ّ❑

(هل)اآالم  بيسب  (س)الدواء

األشخاصهممنالمعدة؟في

ةالمعدفيآالم  منعانواالذين

هوكمالدواء؟تناولبعد

ولتنامنبينونسبتهمعددهم؟

بذاتهالدواءتناولهلالدواء؟

...؟المعدةآالمإلىىأد  ماهو

ةةّغيرّعلمي ّقضي ّ❑

[فياآالم  بيسب  (س)الدواء

ص  أشخايوجد(هألن  )؛[المعدة

دبعالمعدةفيآالم  منعانوا

.الدواءهذاتناول
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البحث العلمي  

اإلضافة للمعرفة

ةالمنهجي  

إليهاولالوصيتم  التيالمعرفةهأن  :العلمالعلماءبعضفعر  ❑

.ة  بمنهجي  

.ومنهجي  علمي  :المفهومانيتالزم✓

إن  حيث؛الموضوعمنهأكثرالمنهجهوآخرعناعلم  زيمي  ما✓

تالفاخبمقدارالفردي   النفسعلمعنيبتعد  السياسةعلم

.ذاتهاللظاهرةدراستهماحينحتىمنهجهما

إن  القولنيمكالنتائج  إلىمختلفتينتينبمنهجي  لمانع  يصل✓

.اآلخربعضهامنصحة  أكثربعضها
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العلمي  البحث 

اإلضافة للمعرفة 

ةالمنهجي  

ايسلكهالتيةالعام  والمفاهيمالخطواتمجموع:ةالمنهجي  ❑

هذهتكونأنشرطيضيفمنوهناكالمعرفة؛إلنتاجالباحث

.العلماءمجموعمنمقبولةالمعرفة

  وأمتن  أسرع  بخطوات  العلملتطويرستؤس.

  فراداألبينالعقالني   النقاشأوالعقالني   للنقدستؤس.

اصطلحكماهاعلياصطلحة  تواضعي  أوة  توافقي  ليستةالمنهجي  ✓

قالطريهاإن  وحسب؛االسمبهذا«المريخ»كوكبتسميةعلى

.ونفع اوعمق ادق ة  أكثرمعرفة  إلىللوصولاألفضل
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العلمي  البحث 

ة  المنهجي  اإلضافة للمعرفة 

دة  محد  ة  دراسة قضي  

.يدرسهالدة  محد  ة  يتناول قضي  البحث العلمي  ✓

.المعرفةم الكثير منللظاهرة لن يقد  البقاء في المستوى العام   ❑

  قائي  تلانتقال  هوااالنتقال إلى دراسة القضايا األكثر تحديد :

ت  ستنتج مشكالسابقة  دراسة  ، فكل  صل  مت  العلم نشاط  باعتبار أن  

.غير محلولة  
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ي  ة والقياس الكم  الموضوعي  

:معلمان بارزان في البحث العلمي   ❑

  ةالموضوعي.

  ي  القياس الكم.
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ة الموضوعي  

: هي❑

  ةاالبتعاد عن األحكام الذاتي.

   التزام الحياد األخالقي.

عطي باألدوات نفسها تو،دراسة الظاهرة نفسها بالشروط  نفسها

.النتائج نفسها

.وصف الظاهرة كما هي في الواقع: ةمعيار الواقعي  ✓
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ة الموضوعي  

وصف الواقع كما هو

oة إذا كان من الممكن فهم الواقع كما هو، ألن تكون لألبحاث التي لها الدرج

ة النتائج ذاتها؟ الموضوعي  ذاتها من 

نستخدمها ة  ذهني  ا إال عبر مفاهيم  ا محض  يمكن فهم الواقع باعتباره واقع  ال ✓

.لوصفه

ير غة نفسها بشكل  وصف الظاهرة الواقعي  ( أي مفاهيم)د طرق تتعد  ✓

.محدود  

o؟في بروكسليمكنكم وصف ظاهرة تفجير قطار  بكم طريقة  : سؤال

ا ج البحث واقعي  ة أو نتائة إعادة اختبار النظري  ة بإمكاني  ق الموضوعي  تتعل  ✓

.بين الباحثيننقدي   ة تأسيس نقاش  أي بإمكاني  ،أخرىة  مر  
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ة الموضوعي  

ةالقضي  بار إعادة اخت–بين الباحثين ة النقاش النقدي   إمكاني  

.باإلقناع–اجزئي  -ة ق الموضوعي  تتعل  ✓

.ة التفكير ذاتهاة بعملي  ق الموضوعي  تتعل  ✓

وز ال يمكن أن نحكامل نهائي   ال يمكن التعبير عن الواقع بشكل  ✓

.الحقيقة

ات في ممن المسل  ه يستخدم مجموعة  فإن  ،اموضوعي  مهما كان الباحث  ✓

.نتائج البحث عليهاتتوق فبحثه،

.أخرىأخرى والوصول لنتائج  مات  آخر اختيار مسل  يمكن لباحث  ✓

التفكير عنناجمة  وهذه ميزة  ،لالقتراب من الحقيقةمستمر  العلم نشاط  ✓

.الموضوعي   
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ة الموضوعي  

ة تطبيق الموضوعي  

  ة وتطبيقهافهم المنهجي.

  االستطالع، مثل حب   : ب عليهاوالتدر  ة  نفسي  اكتساب خصائص

الخ...د عن العاطفة التجر  

  ة قدر اإلمكاني  اعتماد الوسائل الكم.

لكن  ،ي  من البحث الكم  ة  موضوعي  ليس أقل  البحث الكيفي  )➢

.(تحقيقه أصعب
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ة الموضوعي  

o  ةالطبيعي  ومالعلأن  الباحثينمنكبير  عدد  يقول:للنقاشسؤال

أيالرتوافقهمهلاالجتماع،علممنأعلىة  موضوعي  تمتلك

ولماذا؟
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ي  القياس الكم  

دام ما، واستختقيس تكرارات ظاهرة  معالجة البيانات كأرقام  : التكميم❑

.ة في الخلوص إلى النتائجاألساليب اإلحصائي  

:  التكرار❑

   غير (مكانبالفعل وباإل)فقط واحدة  ة  تحدث لمر  ظاهرة  أن  من البديهي ،

. للبحث وال معنى لها  من وجهة نظر القياس الكميقابلة  

  من غير )تار  ة أما لقدرته على الطيران عد  م عرض  ا قد  إنسان  ل أن  لنتخي

كي ؛فازعبر التلشاهده عدد  كبير  من الناسو فقطواحدة  ة  مر  ل( أجهزة  

ر ونطلق كر  ، يجب أن تتللبحث العلمي   قابلة  ظاهرة  إلىل هذه الظاهرةتتحو  

–أو محاولة التكرار )وهذا التكرار . «الطيران الذاتي  »عليها مفهوم

ا من خالل التجريب ومحاولة إعادة إنتاج هذهيكون إم  ( التكرار باإلمكان

.ي  آخرين لديهم القدرة على الطيران الذاتشخاص  أالظاهرة أو البحث عن 

معهد الجمهوريَّة 
البحث ات لمنهجي  
العلمي  

Republic Institute 

for Scientific 

Research 

Methods



ي  القياس الكم  

انسبي  كثير العلى التكرار ا جوهري  يعتمد ي  الكم  القياس 

:يحدث حيني  القياس الكم  ❑

.ة ظواهرما أو عد  ا لظاهرة  نسبي  ة  ثيركنأخذ تكرارات  ▪

.ة  إحصائي  بين هذه التكرارات بطرق  نبحث عن عالقة  ▪

.مة  مكم  ة  ليس قضي  ،طارواحد  شخص  ✓

.كذلكمة  مكم  ة  ليس قضي  ،بالصحةالتدخين مضر  ✓

.ة  ي  م  ة كقضي  ال، هذهمن المدخنين يصابون بسرطان الرئة% س: لكن➢

تحدث : حين، فية  كمي  ليستةقضي  ال، هذهعنيف  المجتمع الفالني  ➢
، مجتمعفي هذا الة سنة  أسبوع خالل بحثنا لمد  في كل  جريمة  (20)

.  ة  ة كمي  قضي  العندها تكون
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ي  القياس الكم  

ليست ة قضي  الهذه،يعتدي اآلباء السكارى على أبنائهم بالضرب➢

يكون فيها اآلباء في حالة أسرة  (100)من أصل : اأم  ،ة  ي  كم  

يعتدي فيها اآلباءة  منها،أسر(50)هناك ،(متشابه  ل  بمعد  )س كر  

.ة  ي  ة كم  قضي  العندها تكون. على أبنائهم بالضرب

o أمثلة أخرى؟
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انتهت المحاضرة الثانية 

ا إلصغائكمشكر  


