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 محاضرات مقرر المنطق العلمي     
 جامعة الشام الخاصة -د. رنا ميا    

 البحث العلمي  مناهج -2المحاضرة 
 

   منهج البحث العلمي 1-

منهج البحث العلمي ) هو الطريق الذي يتبعه الباحث للكشف عن حقيقة أو ظاهرة أو مشكلة وفقًا لألساليب  
 العلمية الحديثة ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أنواع مناهج البحث العلمي2-

يعد منهج البحث العلمي أحد اإلجراءات واألساليب الضرورية لحل المشكالت وتختلف هذه المشكالت 
فمنها ماله عالقة تاريخية يمكن دراستها بأخذ أراء المجتمع ومنها ما تتم دراستها    . والظواهر فيما بينها

 لذلك كان البد من تعدد المناهج لحل مثل هذه المشاكل والظاهرات بما يناسبها. . بالتجربة

 :المنهج التاريخي ➢
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المنهج التاريخي فهو ُيرجع األشياء والظواهر إلى الماضي، فيهتم من خالله الباحث على التعرف على 
التالي يستطيع جمع  األبحاث العلمية القديمة، وكيف أن تلك األبحاث خدمت العلم حتى يومنا هذا، وب

بحثه العلمي، ويقوم بإسقاط األحداث الموجودة في المصادرة   تخدمه فيالعديد والكثير من األدلة التي  
 . على األحداث التي تحدث في الوقت الراهن

 تطور عالج أحد األمراض مثال: 
 

 : المنهج الوصفي ➢

العلمي فهو أكثر شمواًل من المناهج األخرى، ويستخدمه  ويعتبر المنهج الوصفي واحد من أهم أنواع مناهج البحث  
من  العديد  للباحث  يوفر  أنه  كما  الواقع،  أرض  على  هي  كما  الظواهر  بوصف  يهتم  فهو  بكثرة،  الباحثون 
المعلومات عن مشكلة البحث التي يعمل على دراستها، باإلضافة إلى أنه يوضح العالقة التي تربط بين الظواهر  

 باحث من البحث.عندما ينتهي ال

 دراسة ازدياد معدالت السمنة بين الطالب مثال: 

 : المنهج التجريبي ➢

يعتبر المنهج التجريبي من المناهج المرنة في البحث العلمي، حيث أنه يستطيع التكيف مع كافة الظروف التي  
البحث أكده العلماء، يمر بها البحث العلمي ويمر بها الباحث خالل فترة عمل البحث، ولكن هناك عيب في هذا  

 وهو أنه ال يمكن تعميم النتائج المستنتجة من خالل استخدام المنهج التجريبي. 

 :المنهج االستقرائي في البحث العلمي ➢

هناك نوعين من المنهج االستقرائي، فلدينا منهج استقرائي تام، ومنهج استقرائي ناقص، ويستخدم هذا المنهج  
تعميم الدراسات الخاصة على الدراسات العامة، ولكن بشكل أوضح نقول  في حال رغبة الباحث العلمي في 

 .أن المنهج االستقرائي يتم من خالله االنتقال من الجزء إلى الكل

 . وهو التفكير الذي ينقلنا من المالحظة والتجربة إلى تكوين الفرض الذي يفسرهما

 :المنهج االستداللي في البحث العلمي ➢
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االستداللي فهو عكس المنهج االستقرائي تماًما، حيث أن الباحث العلمي يستخدمه في  أما عن المنهج 
حالة الرغبة في االنتقال من الكل إلى الجزء، ومن أهم المجاالت التي يتم استخدام هذا المنهج فيها  

 هو مجال التربية والتعليم، وهناك أدوات لهذا المنهج، وهي التركيب والقياس والتجريب.

 تفكير يتعامل مع النظريات على أنها احتمالية يمكن تأييدها أو نفيها.  وهو

 أنواع الدراسات المتعلقة بالوبائيات 3-

 تجريبية.  ودراسات الدراسات الوبائية تنقسم إلى قسمين أساسيين: دراسات إشرافية 

الدراسات اإلشرافية بدورها تنقسم إلى دراسات وصفية أو تحليلية. في حالة الدراسات الوصفة ال يتدخل الباحث  
 في المبحوثين ولكنه بكل بساطة يراقب المدخالت والمخرجات المتعلقة بالمرض.

التحكم بالمبحوثين. وهذه النوعية من الدراسات   التجريبيةناحية أخرى في الدراسات    ومن  فإن للباحث حق 
 .تطبق عادة في المعامل أو المجتمع أو في الميدان. سوف أناقش تفاصيل كل نوع الحقًا في الحاضرة

   Descriptiveوصفية ال اتدراسال1-

و هي تدرس معدل حدوث و مدى انتشار األمراض )تقوم باإلجابة على األسئلة األتية : من، ماذا، متى و  
 أين.  

من هم األشخاص المصابين بالمرض )من ناحية العمر و الجنس و الوظيفة و العرق و مستوى   ▪
 التعليم و غيرها من المتغيرات( ؟ 

 ماذا يعاني هؤالء األشخاص بالضبط ؟   ▪

 متى أصابهم المرض ؟   ▪

 أين يوجد هؤالء األشخاص.   ▪

 مثال لتنفيذ دراسة وصفية لمرضى السكري ممكن دراسة: 

 المداخالت، الوقاية والضبط ،والتثقيفالتعليم  ،العالج ،الوفيات ، المضاعفات 

 :الوصفية عدة أنواع أهمها وللدراسات 
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 : Case reportsتقارير الحاالت  ▪

في هذه الدراسات تتم دراسة من حالة إلى ثالث حاالت )أو أسرة واحدة( تكون قد أتت بأعراض أو  
عالمات غير معتادة للمرض الذي تعاني منه أو مرت بعالج جديد او ظهر فيها مضاعفات غير متوقعة  

 .صعوبة في التشخيص لسبب او الخرلدواء معين او مثلت 

و يم تسجيل األعراض و العالمات و نتائج التحاليل و التصوير الخاصة بالحالة، و تسجيل التشخيص   
 النهائي لها و العالج الذي تلقته و نتائج متابعتها. 

 :   Case seriesسلسلة الحاالت   ▪

يشترك هؤالء المرضى في صفة أو أكثر مثل  و فيها يتم جمع المعلومات عن عدد من المرضى، و عادة ما  
نوع المرض الذي يعانون منه أو نوع العالج الذي خضعوا له أو نوع المضاعفات التي يعانون منها. و قد يتم  
عمل هذه الدراسة بمتابعة هؤالء المرضى لفترة من الزمن أو يتم عملها بجمع المعلومات عن الحاالت من  

 األخرى. و ال تتم مقارنة المرضى بمجموعة أخرى في هذا النوع من الدراسات ملفاتها المرضية و سجالتها 

 :  Cross sectional studiesالدراسات المقطعية   ▪

و هي دراسات تقوم بقياس مدى انتشار مرض معين أو العوامل المؤثرة على مرض معين في المجموعة البشرية  
 .الزمنالتي تتم دراستها في وقت ما أو في فترة قصيرة من 

 : Analytic studiesالتحليلية الدراسات  - 2

و هي دراسات يتم اجراؤها للتأكد ما إذا كان هناك ارتباط بين المرض موضع الدراسة و التعرض ألحد المسببات  
- المتوقعة له. و هناك نوعين من هذه الدراسات و هما دراسات الحاالت المرضية  الخطرالمتوقعة أو عوامل  

 بالماضي والمستقبل. حيث تتعلق الدراسة التحليلية   المجموعات الضابطة و دراسات الحشد 
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إن عنصر الزمن مهم جدًا في تحديد نوع الدراسة الوبائية المقرر تطبيقها. في حالة النظر في عالقة السبب 
فسوف نستعمل دراسة مستعرضة. ولكن عند البحث عن عالقة السبب والنتيجة    الحاليو النتيجة في الوقت 

. و في حالة البحث عن العالقات في المستقبل سوف نحتاج إلى  استرجاعيةفي الماضي سوف نحتاج دراسة 
 دراسة مسبقة .  

 Cross sectional studies :المقطعية/الدراسة المستعرضة ▪

مدخالت المفترضة و مخرجات المرض. و بعبارة أخرى فإننا ال نعرف ماذا  هي دراسة تبحث العالقة ما بين ال
مباشر   تحديد سبب  يمكننا  الدراسة ال  هذه  بناًء على  المستقبل.  ما سيحصل في  الماضي و ال  حصل في 
لمخرجات المرض. لذلك فإن هذه النوعية من الدراسات جيدة لوصف العالقات ما بين المسببات والمخرجات 

 .وهي نوعية جيدة للباحثين الجدد  المفترضة.

  snap shot تعرض صورة مقطعية عن المرض  ▪
      Is simple دراسة بسيطة ▪
 Provides associated factor تّبين طبيعة عالقة المسببات  ▪
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 Is first line of epidemiologicهي أول خطة في الدراسات الوبائية  ▪
 

تحليلية ألنها تساعد على تحليل العالقة ما بين المرض و مسبباتها المفترضة  الدراسات المستعرضة هي دراسات  
و عوامل الخطورة الممكنة. إنها تمثل صورة مقطعية و بسيطة و تستغرق وقتًا قصيرًا. و لكنها تصف العالقة 

التي على  ما بين المدخالت و مخرجات المرض وال تثبتها أو تأكدها. و هي أول نوع من الدراسات الوبائية  
 .الباحثين الجدد البدء فيها

 : لمرض السكري  مثال

الدراسات المستعرضة تم استخدامها في وصف الخصائص العامة و السريرية لمختلف أنواع السكري من النوع  
األول المعتمد على األنسولين أو النوع الثاني الغير معمد على األنسولين أو سكر الحمل. هذه الطريقة استعملت 

واسع في وصف خصائص مرضى السكري الديمغرافية و السريرية و تاريخ العائلة المرضي ، باإلضافة  بشكل  
إلى عادات المريض من ممارسة الرياضة و األكل و أسلوب الحياة ,و هضم السكر و مقارنتها مع المراضة  

الخطورة الممكنة    والوفيات من األشخاص الغير مشخصين بالسكري. أن هذه الدراسات تساعد في فهم عوامل
 .الموسمية باإلضافة إلى نسق المرض   والخصائص مثل الحالة االجتماعية واالقتصادية والعمر عند بدء المرض  

من أفضل نتائج الدراسات المستعرضة هي عرض لمعدالت اإلصابات الجديدة . و كما هو مّبين في الرسم 
السكري   لمرض  الجديدة  اإلصابات  معدل  معدل فإن  فأقل  أخرى.  دولة  من  تتباين  األنسولين  على  المعتمد 

إلى   البلدين تصل  فنلندا أعلى معدل لإلصابة و االختالف بين  بينما سجلت    40لإلصابة كانت في كوريا 
ضعف . و بناًء على هذه الدراسة نالحظ مباشرة أن عوامل جينية و بيئية يجب أن تعتبر من عوامل الخطورة  

سكري . و نالحظ أيضًا أن معدالت اإلصابة بالسكري تعتبر منخفضة في اسيا و متوسطة  لإلصابة بمرض ال
 .في أمريكا الشمالية و مرتفعة في الدول اإلسكندنافية

Incidence /100,000 

 100,000حالة جديدة لكل 
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 :case control studiesالمجموعات الضابطة -دراسات الحاالت المرضية  ▪
و تبدأ هذه النوعية من الدراسات باختيار الباحثين لمجموعتين : مجموعة مصابة بالمرض و األخرى   

 غير  
 مصابة بالمرض، ثم يحاولوا البحث عن الفارق في تعرض كل من المجموعتين للمسبب المتوقع للمرض في

 الماضي. 
 مبنية على ما حدث في الماضي . وذلك  ألنها Retrospective  االسترجاعيةالدراسات تسمى أيضا و 
 نعرف الحالة المرضية للمشاركين في الدراسة عند الشروع بالدراسة و بعدها نقوم بالبحث عن العوامل األنن 
 قابلة الشخص و نسأله عن هذه العوامل ولذلك فإن النتائج مالتي تسببت باإلصابة بالمرض. عادة نقوم ب 
 م من ذلك فإنها تعتبر ذات تكون معرضة للخطأ أو التحيز بسبب االعتماد على ذاكرة المشارك . و بالرغ  
  .تكلفة بسيطة و ال تستغرق زمنًا طوياًل ومن أفضل أنواع الدراسات لبحث معدالت اإلصابة باألمراض  

 ويمكن تحديد االختالف في :
                                             اسلوب الحياة ✓
                                                     النظام الغذائي ✓
                                                         زيادة اإلصابة على الدواء ✓
                               تاريخ العائلة المرضي ✓
 التركيبة الجينية                                           ✓

 ومن محاسنها ومساوئها: 
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    :Cohort studiesدراسات الحشد  ▪

 PROSPECTIVE STUDY:  الدراسة المسبقةوتسمى أيضا 

تبدأ هذه الدراسات باختيار الباحثين لمجموعتين : مجموعة تعرضت للمسبب المتوقع للمرض، و مجموعة اخرى 
اإلصابة  لم تتعرض لذلك المسبب. ثم يقوم الباحثون بمتابعة المجموعتين لفترة من الزمن لمعرفة الفرق في معدل  

 بالمرض عند المجموعتين مستقباًل. 

الدراسات المسبقة سميت بذلك لكونها تستبق حصول المرض و تنظر الى المستقبل. و بوصف أخر فإننا  
نعرف أن الشخص قد تعرض إلى عوامل خطورة في الوقت الحالي و لهذا السبب يكون هدفنا متابعة المشاركين 

ذين لم يتعرضوا لهذه العوامل لفترة معينة لمقارنة مخرجات التعرض لهذه  الذين تعرضوا لعوامل الخطورة و ال
 .العوامل.

 مثال لدراسات الحشد عن مرضى السكري:
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 ومن محاسنها ومساوئها: 

 

لتلخيص االنواع الثالثة وتصنيفها من حيث الهدف. هدف الدراسة المستعرضة هو فهم أفضل لألمراض و 
الدراسة   العوامل   االسترجاعيةمسبباتها. و  التأكد من  بالمرض. ويتم  تقدير عوامل الخطورة باإلصابة  هدفها 

تكون ذات مصداقية أقل    جاعية االستر المسببة لألمراض من خالل الدراسات المسبقة. و لذلك فإن الدراسات  
من الدراسات المسبقة. ونتائج هذه الدراسات تستعمل مثاًل في الوقاية و التحكم والتدخل )عالج( و التعليم و  

 .إدارة مرض السكري 
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 EXPERIMENTAL STUDY تجريبيةال الدراسات -3

التجريبية. بعكس الدراسات التحليلية فإن الباحث في  مجال أخر من الدراسات الوبائية هي الدراسات  
الدراسات التجريبية له حرية التحكم في نشاطات المشاركين. و عادة تطبق على الحيوانات و التجارب الدوائية 

 .و التجارب على اإلنسان

يدة، التقليل  و في هذه الدراسات يقوم الباحثون بعمل تدخل معين )إعطاء دواء ما، تجريب طريقة عالجية جد 
من مؤثر معين( ثم يقومون بمتابعة الحاالت لمعرفة تأثير هذا التدخل على سير المرض أو حالة المرضى. و 

)تحتوي على مجموعة ضابطة للمقارنة بها( او غير مضبوطة    Controlledقد تكون هذه الدراسات مضبوطة  
Non-controlled  .)و عند استعمال مجموعة ضابطة في    )ال تحتوي على مجموعة ضابطة للمقارنة بها

المجموعة الضابطة   التجربة و  بين مجموعة  الحاالت بشكل عشوائي  توزيع  يتم  التجريبية يمكن أن  الدراسة 
أو قد ال يتم استعمال التوزيع   Randomised Controlled Trialللحصول على تجربة عشوائية مضبوطة  

جموعة الضابطة و تكون النتيجة تجربة غير عشوائية مضبوطة  العشوائي للحاالت بين مجموعة التجربة و الم
non-randomized controlled trial . 

أحد أفضل األمثلة على الدراسات التجريبية هو برنامج الوقاية من السكري والتي بدأت منذ سنتين. في هذه  
ثم تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات  الدراسة التجريبية ، تم اختيار المشاركين بصورة عشوائية من المجتمع ومن  

وهي مجموعة التمارين ومجموعة الغذاء و مجموعة الدواء. و قام الباحثون بتوجيه المشاركين في كل مجموعة  
وبعدها تم قياس المخرجات عند انتهاء فترة الدراسة. من مشاكل هذه الطريقة عدد المشاركين الذين لم يستمروا 

 .ة و المسائلة األخالقيةفي الدراسة والتكلفة المرتفع
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في الدراسة التجريبية التبادلية تستخدم عادة في التجارب الدوائية. وهي طريقة جيدة في حالة عدم وجود عدد 
كافي من المشاركين و ألن المشاركين يقومون ب دور الحالة والضبط ولذلك تقلل عدد المشاركين. و لمن  

الفترة التي يستغرقها الجسم من التخلص من الدواء قبل التحول من حالة إلى   يجب االنتباه إلى فترة الغسيل أو
ضبط. في حالة عدم االنتباه إلى فترة الغسيل فإن النتائج تكون غير صحيحة و تفقد مصداقيتها. و في الصورة  

 .عرض لعملية تبادل واحدة ويمكن عمل أكثر من عملية تبادل
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 ملخص لمناهج البحث العلمي في الدراسات الوبائية: يوضح الشكل التالي 

 

 

 ما هي برأيك أسس اختيار المنهج المناسب؟ 

 

قبل البدء بأي بحث على الباحث تحديد الهدف، الزمن، التكلفة والجدوى من الدراسة. إذا قرر الباحث القيام  
بدراسة دراسة مبدئية فليس عليه في هذه المرحلة تصميم دراسة معقدة وإنما دراسة مبسطة، منخفضة التكلفة  

ولكن في حا تتطلب زمنًا طوياًل.  وبحيث ال  المشاركين  متناول  فعلى  وفي  المجتمع  القائمة على  الدراسة  لة 
 .أقل وجدوىً أطول  وزمنالباحث توقع تكلفة عالية  

 نشاط: 

األبحاث المنشورة واذكر مثااًل  نمن خالل دراستك لمناهج البحث العلمي ابحث في االنترنت ع
 ؟ التي وردت بالمحاضرة لكل نوع من المناهج

 


