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I. :مفهوم البحث العلمي 

شيء جديد لم يكن معروفا من قبل، أو تسليط الضوء البحث العلمي هو محاولة خلق      
على شيء ما أو موضوع لم يكن واضحا أكثر من قبل، أو محاولة فهمه أكثر والتنقيب عن 

دلة والبراهين، االنتظام والدقة واأل خفاياه وتفاصيله وأبعاده المختلفة، بطريقة علمية مستندة إلى
متقاربة ها نّ البحث العلمي فإ تعّددت تعريفاتن ا  يكتسب البحث من خاللها صّحة ومصداقية. و 
 في مفاهيمها وتصوراتها؛ ويمكن ذكر بعضها:

وسيلة للدراسة  على أّنه: " (Tyrus Hillway) هيلواي لدى البحث العلمي تعريفجاء      
يمكن بواسطتها الوصول إلى حّل لمشكلة محّددة، وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق 

 .1لجميع الشواهد واألدلة، التي يمكن التحقق منها والتي تتصل بهذه المشكلة"
محاولة منظمة للوصول إلى إجابات أو  ث: " البح(Bruce Tuckman) توكمان هفوُيعر       

 .2التي تواجه األفراد أو الجماعات في مواقعهم ومناحي حياتهم" مشكالتالسللة أو ألحلول ل
ه الباحث ه: " نشاط علمي يتقدم ب للبحث العلمي يقول أنّ شامال اتعريف عبد الحق كايد يقدم     

لحل أو محاولة حل مشكلة قالمة ذات حقيقة معنوية أو مادية، أو لفحص موضوع معين 
واستقصاله من أجل إضافة أمور جديدة للمعرفة اإلنسانية، أو إلعطاء نقد بناء ومقارنة معرفة 

ذاعتها بين الناس. والبحث العلمي تحرك م المعلوم  نطقي منسابقة بهدف تقصي الحقيقة وا 
إلى المجهول بهدف اكتشاف حقالق جديدة، أو تفّهم أفضل للمجهول، أو لتوظيف المعارف 
السابقة والطرق المألوفة للتعرف على المجهول. والبحث العلمي نشاط تعليمي لتعريف المسالل 
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عادة تعريفها وصياغة الفرضيات واقتراح الحلول وجمع البيانات وتنظيمها وتقويمها جراء و  وا  ا 
االستدالالت والتوصل إلى نتالج، واختبارها بعناية، وهو إضافة جوهرية لكّم المعلومات الحالية 
بهدف تحسينها من أجل التوصل للحقيقة بمساعدة الدراسات والمشاهدات والمقارنات 

ومن خالل هذا التعريف يمكن تحديد ثالثة ركالز هامة في البحث العلمي بشكل  .3والتجارب"
 ، تتمثل فيما يلي: عام

  ّنما له فرضياته وأدواته أّوال هو نشاط علمي، أي ليس عبثا أو تحركا عشواليا، وا 
 اإلجرالية ونتالجه.

  ثانيا؛ تحّرك منطقي من المعلوم إلى المجهول، ومعناه أن البحث العلمي ال ينطلق من
ّنما من فرضيات موجودة حقا من أجل بناء معارف جديدة.  عدم، وا 

  التعليم والتكوين في مجال من ثالثا؛ البحث العلمي نشاط تعليمي، أي له وظيفة
 المجاالت وتطوير المعارف الخاصة به.

II. :تاريخ البحث العلمي 
لم يتوقف اإلنسان منذ نشأته األولى عن الكشف واإلبداع واالختراع، أو باألحرى لم      

يتوقف عن البحث بمفاهيمه المختلفة، وبدرجاته المتفاوتة األهمية، بداية من البحث عن 
متطلبات حياته اليومية البسيطة، كصناعة األواني الفخارية واألسلحة البيضاء التقليدية 

، بتفكير بسيط ساذج أحيانا، أو عن طريق الصدفة أحيانا أخرى كاكتشافه والوسالل البدالية
إليه البحث  إلى أن وصلوتفسيره الخرافي للظواهر الكونية، النار أو بعض األدوية التقليدية. 

يث حإلى التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، التي تستند إلى تفكير ومعارف أكثر عمقا وتعقيدا، 
وقد حّدد المؤرخون مراحل تطور  لمحسوسات إلى جوانب أخرى مجردة.انتقل البحث من ا

      4مراحل: بخمسالبحث العلمي 
، وفيها كان اإلنسان ُينسب الظواهر والحوادث إلى محّل الصدفة الصدفةمرحلة  .1

 دون أن يبحث عن العلل واألسباب.
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واعتماد الخبرة، فيضل اإلنسان ُيجرب حتى يجد حال  المحاولة والخطأمرحلة  .2
 للمشكلة.

، باالستناد إلى أفكار وأفعال القادة وأصحاب السلطة والتقاليدمرحلة االعتماد على  .3
السلطة الدينية أو السياسية، فتفسَُّر األشياء في ذلك اإلطار وتلك النظرة. وعلى 

ف معارضة كبيرة من رجال لدوران األرض صاد وغاليليسبيل المثال، اكتشاف 
طارهم و  الدين والسياسية.  الذين ال يسمحون بالبحث أبعد من معتقداتهم المتوارثة ا 

 .الفكري الضيق
، بداية من تطور الفلسفة، وظهر في هذه التكهن والتأمل والجدل والحوارمرحلة  .4

ر يالذي ينتقل من المقدمات إلى النتالج، وكذا التفك المرحلة التفكير القياسي
 االستقرالي الذي ينتقل من الشواهد الجزلية إلى الُحكم الكلي.

بداية من العلوم الطبيعية، وفيها توضع الفرضيات ويتم  المعرفة العلميةمرحلة  .5
اجراء التجارب وجمع البيانات للوصول إلى نتالج؛ قد تؤّيد تلك الفرضيات أو 

  تكّذبها.
الذي بحث في تاريخ  (Auguste Comte) كونت أوغستالفيلسوف الفرنسي بينما حّدد      

 5هذا التطور في البحث العلمي بثالثة مراحل تتمثل فيما يلي:العلوم 

، التي اعتمد فيها اإلنسان على حواسه، من دون معرفة الحسّية المعرفةمرحلة  .1
 العالقات القالمة بين الظواهر. فهي مرحلة وصف فقط.

 وفيها يتم البحث عن األسباب والعلل البعيدة ،التأملية المعرفة الفلسفيةمرحلة  .2
 عن المنطق والواقع، وفيها فّكر اإلنسان في الموت والخلود والحياة.

واهر ، وفيها نضج التفكير البشري وتم تفسير الظالعلمية التجريبية المعرفةمرحلة  .3
 بطرق علمية تستند إلى أدّلة وبراهين وبطريقة منتظمة وواضحة.
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III.  :المنهج العلمي في البحث 
إذا كان التباين واضحا بين مناهج البحث المختلفة، سواء كان ذلك في العلوم الطبيعية      

تستند  اختالفها كّلها وعلىأي أو التجريبية أو العلوم اإلنسانية، فإّنها تشترك في صفة العلمية؛ 
يل العلوم االجتماعية على سب إلى مقاييس وقوانين وأسس علمية، خاصة بها، ألّن البحث في

المثال يختلف في موضوعاته ومادته ومسلماته ووسالله وطبيعته، عن البحث في العلوم 
 الفيزيالية أو الرياضيات.

ستدالل واال القياسي االستدالل المنهج العلمي في البحث هو الطريقة التي تجمع بين     
قياسي ويعني االستدالل ال االستقرالي، أي بين الفكر والمالحظة، وبين القياس واالستقراء.

االنتقال من المقدمات إلى النتالج، أي من العام إلى الخاص، أو من المبادئ إلى النتالج؛ 
 يفقبول صحة المقدمات يؤدي إلى قبول صحة النتالج، في تسلسلها. فالمعرفة السابقة ه

المقدمة، والمعرفة الجديدة هي النتيجة. ويستخدم هذا المنهج للتحقق من صدق المعرفة قياسا 
كر(. إذن أحمد يف-أحمد إنسان-مثال: )كل إنسان يفكر إلى معرفة سابقة بافتراض صحتها.

أما االستدالل االستقرالي فهو المنهج الذي يستخدم فيه من الشواهد الجزلية إلى المبدأ الكلي، 
لتحقق من صدق المعرفة الجزلية من خالل المالحظة والتجربة الحسية، وتكرار الحصول ل

ي من صحة الجزليات إلى صحة الكل(، عكس المنهج األّول على نفس النتالج، ثم التعميم )أ
  6الذي ينتقل من الكل إلى الجزليات.

IV. :خصائص البحث العلمي 
 ّول انتظامه وتسلسله وسيرورته نحو الهدفإّن ما يمنح صفة العلمية للبحث هو في األ     

 ثم تأتي خصالص أخرى، وعليه فإّنه ثمة خطوات مرتبة ألي بحث علمي كان، أو النتالج
 7تلك الخطوات:  ر  اي  س  لتُ 

 .يبدأ البحث بسؤال في ذهن الباحث، وهو ما يشغل باله 
 .تحديد المشكلة وصياغتها صياغة دقيقة وبمصطلحات واضحة 
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  توجه الباحث وتضبط إطار تحركاته في موضوع البحث وتحّدد له المجال.وضع خطة  
 .يتعامل الباحث مع المشكلة األساسية من خالل مشكالت فرعية 
 .لمات واضحة  ينطلق البحث من فرضيات مبنية على ُمس 
 .يتعامل الباحث مع الحقالق ومعانيها بكثير من الجدّية 
  إلى حل مشكلة قد يكون بداية لظهور مشكلة يتسم البحث بصفة الدورية، أي الوصول

 جديدة.
V. :الفرضيات الفكرية التي يقوم عليها البحث العلمي   

يؤمن أصحاب نظرية المنهج العلمي بفرضيات مسبقة )أو مسّلمات( يجعلونها ركالز      
وضوعات مذهنية ذات قيم عالية، يؤمنون بها ويجعلونها إطارا أّوليا لتصوراتهم، على اختالف 

  8البحث ومجاالته. يمكن تلخيصها فيما يلي:
مبدأ السببية، أي أّن لكّل ظاهرة أو حادثة سبب أو أسباب وجودها، وهذه األخيرة  .1

 موجودة في األحداث أو الظواهر التي سبقتها.
الظواهر الطبيعية تتصف بالثبات حيث تحتفظ بخصالصها ومميزاتها على مدى مّدة  .2

ن لم يكن هذا الثبات معّينة، وفي ظروف  معّينة، وهذا الثبات نسبّي وليس مطلقا. وا 
ا استطاع الباحث دراستها وهي تتغّير من حين آلخر.  موجودا ل م 

بعض الظواهر واألشياء الموجودة في الطبيعة متشابهة، إذ يمكن تصنيفها إلى فلات  .3
 أو أنواع.

لم اتهناك  .4 ك وصحة التذكر وصحة متعلقة بطبيعة اإلنسان، مثل صحة اإلدرا ُمس 
وله الثقة  هذه المسلمات، ، فالباحث يؤمن بقدراته الفكرية وبصحةالتفكير واالستدالل

 في ذلك.
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VI. :خصائص المعارف التي ُتكتسب عن طريق البحث العلمي 
يش فيه، لذي يعهناك معارف يكتسبها اإلنسان عن طريق احتكاكه بالطبيعة وبالمحيط ا     

، بينما توجد معارف أخرى ال يستطيع اكتشافها واكتسابها إال ما حوله وحين يالحظ أو يشاهد
ي قراءته لبحوث غيره، أو ف إما عن طريق) عنها ثإمعان الفكر والخوض في البحعن طريق 

ن عبحثه الذي يقوم به هو شخصيا(. وهنا ينبغي النظر في طبيعة هذه المعارف الناتجة 
 9خصالصها على ما يلي:إذ تّم تحديد بعض من  البحث العلمي.

: ويعني ذلك عدم التحّيز واالبتعاد عن الذاتية وانكارها، وينبغي للباحث أن الموضوعية .1
يضع الخلفيات واألهواء جانبا، وما عليه إال اعتماد فرضيات علمية بحتة وقوانين 

 .، كي ال يكون البحث رهن شروط ومعايير ضيقةصارمة يتمّيزها االستدالل والبرهان
وضوعية تطلب من الباحث أن يؤجل مؤقتا بعضا من خبراته ومعتقداته الشخصية، والم

 ألن العناصر األساسية في البحث هي األدلة والتفسيرات إليها.
المناسبة للبحث وفق و  الواضحة : ويظهر هذا الشرط في استخدام اللغةالدقة .2

ة والجزليات التفصيليمصطلحاتها ورموزها ومفاهيمها الدقيقة، وتأتي الدقة في األوصاف 
 الالمتناهية، وكذلك في اختيار العناوين وتثبيت المراجع والمصادر.

: البحث العلمي قابل للتحقق من صحته، إذ يضع أمام القارئ جملة من عناصر التحقق .3
منتظمة ومرتبة ومتسلسلة، في سيرورة متصاعدة، ينتقل بها الباحث من فكرة إلى أخرى 

البرهان واالستدالل. فالنتيجة في البحث العلمي هي حوصلة ومن نتيجة إلى أخرى، ب
 النتالج الجزلية التي يمكن التحقق منها انفراديا.

ّنما هي نسبية يسوده: نتالج البحوث العلمالتفكير االحتمالي .4 ا ية ليست دوما مطلقة، وا 
احتمال معين في صحتها، قد تكون صحيحة ملة بالملة ويمكن أن تكون أدنى من 

خاصة إذا تعلق األمر بالبحوث في إطار العلوم اإلنسانية كعلم النفس وعلم ذلك، 
 االجتماع.

                                                           

 .12-11ص، منهج البحث العلميمقدمة في رحيم كرو يونس العزاوي،  9 



جملة من الخصالص األخرى للبحث العلمي،  محمد محمد قاسمويضيف الباحث      
 10أهمها:
 بقدر استخدامها ألبسط الفروض المتاحة علمية   : تصبح المعرفةُ بساطة الفروض .5

)الفرضيات(، وكلما كان الفرض أو النظرية معقدا أو أكثر تركيبا أشار ذلك إلى أن 
سبيل تقدمنا ما زال في أّوله، والفروض التي ُتصاغ بطريقة مركبة هي فروض ُمضل لة. 

 يجب االنتقال من البسيط إلى المركب ومن الواضح إلى المعّقد.
 انتبر أساس كل تفكير علمي وأداة للبحث، حيث ُيع والتركيب : التحليلوالتركيب التحليل .6

ات ُتجمع الفرضيأداة لالنتقال من المجهول إلى المعلوم ومن ظاهر الشيء إلى باطنه. 
واألسباب، وتُفّسر وُتحّلل بجزلياتها وتفاصيلها، ثم ُترّكب وتوضع وفق عاللق جديدة، 

لى التركيب بعدها، وهكذا إل الج ى حّد الوصول إلى النتوُتعرض للتحليل مرة أخرى وا 
 المرجّوة. 
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