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

 

 أساسيات البحث العلمي -1المحاضرة 
 : العلمية العلم والمعرفة -1

قة التي تنشأ من المالحظة والدراسة    هو:العلم   والتي تتم بغرض فهم وإدراك    والتجريب،هو المعرفة المنسَّ
 .ظاهرة أو شيء ما

 هي مجموعة الخبرات والتجارب اإلنسانية التي يتم توارثها من جيل إلى جيل :المعرفة العلمية
 

 :مميزات وخصائص المعرفة العلمية -2

 إلى نتائج مؤيدة بالشواهد والبيانات  ونتوصل بها  أدلة مقنعة للعقل والمنطق ، باستخدام المعرفة العلمية تتميز 

التالية  النقاط  في  أهما  ذكر  نستطيع  خصائص  بعدة  تتميز  العملية    : فالمعرفة 

: تعتمد على القياس الدقيق المحدد الذي ال يقبل إال معنى واحد ، فال يصف العلم لون شيء  دقة الصياغة  -1

موجة ضوئية طولها كذا ، وال يصفه بأنه طويل بل  بأنه أحمر أو أصفر بل يقول بلغة كمية رياضية أنه ذو  

 يحدد طوله بالمقاييس العلمية ، وال يصفه بأنه حار بقدر ما يصف درجة حرارته بالرقم . 

ولذلك يعتبر التعبير الكمي واستخدام اللغة الرياضية معيارًا لتقدم علم على آخر ، مثاًل يعتبر علم الفيزياء أكثر 
  .االجتماعية العتماده على اللغة الكمية الرياضية تقدمًا من سائر العلوم

  التعميم:-2
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فالعلم  يتميز العلم عن غيره من المعارف بأنه يجمع األشياء والظواهر المتشابهة تحت قانون واحد ،

عندما يدرس جزيئات فإنه يهدف من دراستها إلى التوصل لقانون كلي عام شامل تخضع له جميع الحاالت 

 .التي درسها وجميع الحاالت المشابهة التي لم يخضعها للدراسة 

 :  التحليل-3

تلك الجزيئات المعرفة العلمية للتحليل بغرض تحديد جزيئاتها ورصد العالقات التي تربط يجب أن تخضع  

 ها. يبعضها البعض من جهة وبالكل من جهة أخرى مما يساعد في تفسير 

 : إمكان اختبار الصدق  -4

أي نتيجة ال نتمكن من اختبارها أو إخضاعها للتجربة فهي ال تعدو أكثر من افتراض أو تخمين وهي ليست  

لنتيجة في كل مرة عند إخضاعها  ، ولكي تكون المعرفة علمية خاضعة للتجريب ال بد أن تعطي نفس اعلمية

 .للتجربة في كل زمان ومكان عند توافر ظروف مشابهة للظروف التي صدقت فيها أول مرة 

 : أهداف العلم -3

 :محددة منها أهداف  لتحقيقالعلم يستخدم 

 : والتنبؤ بها   الظواهر وتفسيرها فهم -1
في أسباب الظاهرة وكيفية حدوثها وأثرها      يقصد البحث بل  ال يقصد هنا بفهم الظواهر وصفها وصفًا ظاهريًا  

 تستطيع التنبؤ بوقت حدوثها أو حتى التحكم بها .  لن فهم الظاهرة بحيث يتم على غيرها وأثر غيرها عليها 

مثاًل إذا وصفت ظاهرة البرق أو المطر فإنك لن تقول أكثر من أنها عبارة عن ضوء شديد يبهر العين يظهر  

في بين السحب وينذر بالمطر ، وأن المطر هو ماء يتساقط في شكل قطرات من السحب . أما فهمك للظاهرتين  
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ى معرفة كيفية حدوثه بالتحقق  فيتمثل في أسباب حدوث البرق وعوامل ذلك ، وفهم ظاهرة المطر يقودك إل

 . من أسباب حدوثه

 : التعميمات صياغة-2

 ونعني بذلك أن شرح الظاهرة بعد فهمها يجب أن يتسع ليشمل الظواهر األخرى التي ترتبط بها تلك الظاهرة .  

ياح ،  مثاًل فهم ظاهرة البرق يقود إلى تحديد وفهم كثير من الظواهر المرتبطة به ، مثل المطر ، وحركة الر 

ونسبة الضغط الجوي ، ودرجات الحرارة ، ومعدالت الرطوبة ، ومعدل األمطار ، ومعدل إنتاج المحاصيل ،  

ومؤشرات االقتصاد ودوره ذلك في التنمية ... الخ . وذلك ألن الظواهر حينما ننظر إليها من وجهة النظر  

 . العلمية نجدها جسدًا مترابطًا من الحقائق المرتبطة بعضها البعض 

 التحكم: التنبؤ و -3

فهم ظاهرة ما عن طريق العلم بمعرفة القوانين التي تحكمها وعالقاتها بغيرها يقود الباحث إلى التنبؤ باألحداث 

المرتبطة بتلك الظاهرة ، ومعرفة زمن حدوثها ألنه يكون بفهمه لها قد تمكن من التعرف على عالمات حدوثها  

ني إمكانية التحكم فيها أي بتوفير الظروف التي تحف ِّز  ابه وبالتالي يستطيع التنبؤ بحدوثها ، األمر الذي يعبوأس

 .أو تسرع حدوثها إن كانت إيجابية ، أو منع حدوثها إن كانت سلبية بتغيير ظروف حدوثها

 : وخصائصه وجوانبه وأهدافه يالعلم البحث -4

 :يعرف البحث العلمي بأنه

عملية منظمة تهدف إلى التوصل إلى حلول لمشكالت محددة أو إجابة عن تساؤالت معينة باستخدام أساليب  

 علمية محددة يمكن أن تؤدي إلى معرفة علمية جديدة. 
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ُيستخدم البحث العلمي من قبل العلماء في أي مجال من مجاالت المعرفة العلمية لتحقيق عدد من  

 : يليف كما األهدا

 . نين الطبيعة والسيطرة عليها ، وتوجيهها لخدمة البشريةقوا فهم- 1

الظواهر المختلفة ) طبيعية ، بشرية( واستنباط قوانين عامة أو نظريات تفسر تلك الظواهر والعالقات   دراسة -2

   .التي تحكمها ، ومن ثم إمكانية التنبؤ بها والتحكم فيها

 . حلول للمشكالت المختلفة التي تواجه اإلنسان في تعامله مع البيئة التي يعيش فيها إيجاد-3

واالجتماعية واالقتصادية  والصحية  المعرفة اإلنسانية بالبيئة المحيطة بكافة أبعادها وجوانبها الطبيعية   تطوير- 4

 .والتكنولوجية واإلدارية وغيرها 

 العلمي هي:  جوانب البحث مما سبق نالحظ أن 

 هناك مشكلة ما تحتاج إلى حل والبحث العلمي يساعد في البحث عن الحل ➢

 يوجد أساليب متعارف عليها عند الباحثين تساعد في الوصول لحل موثوق للمشكلة ➢

 يقدم البحث العلمي تفسيرا للظواهر ويولد معرفة جديدة ➢

 هي:  خصائص البحث العلميوبالتالي  

 . السببية بين شيئين مثل تأثير تناول الدواء على الحالة الصحيةيكتشف العالقة أو  ➢

 . خطوات منظمة ومرتبة يلجأ إليها الباحث ويسير وفقها لكي يصل إلى نتائجه ومرتب: هناكمنظم  ➢

الباحث للنقد. فال يأتي باحث أو مؤلف ويقول أن هذا الكتاب صحيح مائة   العلمي يخضعالمنهج   ➢

 .بالمائة وكامل
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المالحظة الدقيقة والوصف الموضوعي غير المتحيز ويقوم على أساس جمع   يعتمد على ➢

 .المعلومات من مصادر موثوقة

 . مكن الوصول من خالله إلى تعميمات وحقائق ونظريات  ➢

 .يجب وضع خطة بحث وفق خطوات محددة وزمن محدد ➢

 :دوافع الباحث -5

 .حب االستطالع والرغبة في التعلم والمعرفة ✓

  .حقائق جديدة عن موضوع معينوالحرص على كشف  ✓

 .الرغبة في سد نقص في اإلنتاج الفكري  ✓

 .الرغبة في إيجاد حل لمشكلة معينة في المجتمع ✓

 .تلبية متطلبات الحصول على درجة علمية ✓

 إنجاز تكليف من قبل اإلدارة لحل مشكلة تعاني منها المؤسسة. ✓

 :)الفكرة البحثية( اختيار موضوع البحث -6

وتأتي أهميتها من أنها تؤثر تأثيرا كبيرا على جميع    المرحلة من أهم وأصعب مراحل البحث العلميتعتبر هذه  

إجراءات البحث وخطواته فهي التي تحدد نوع البحث وطبيعة المنهج ونوع األدوات المستخدمة والبيانات الالزمة  

 . والتي يجب الحصول عليه والفروض والمفاهيم والعينات التي يجب اختيارها
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 :معايير اختيار موضوع البحث

 الميل واالهتمام الشخصي )الرغبة(  -1

 الجدة واألصالة -2

 القدرات واالمكانيات والمهارات الشخصية  -3

 الخبرة السابقة  -4

 اإلمكانيات المادية   -5

 حاجات المجتمع  -6

 توفر المصادر والمراجع -7

 االتجاهات الحديثة  -8

 الوقت الكافي للبحث -9

 ء واالستقصاإمكانية الموضوع للبحث  -10

 :   (Research Problem)البحثمشكلة  -7

 : يقصد بمشكلة البحث 

الموضوع الذي يختاره الباحث  وجود الباحث أمام مشكلة أو تساؤالت ولديه رغبة بالوصول للحقيقة وهي "

 ".لبحثل



 
 

7 
 

ويترتب ويمثل اختيار مشكلة البحث أحد أهم المراحل وأكثرها صعوبة ويستغرق الكثير من الوقت والجهد  

 ومن أمثلتها:  على اختيار مشكلة البحث تحديد العديد من الخطوات الالحقة التي يقوم بها الباحث.

 أسباب االكتئاب واالضطرابات النفسية  ➢

 أسباب ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات  ➢

 أسباب عدم االهتمام بالكشف الصحي الدوري  ➢

 :مصادر الحصول على مشكلة البحث ➢

 النشاطات التي يمارسها االنسان والحوادث والتجارب التي يمر بها   ➢

 االطالع على االبحاث المنشورة والتي تحدد ثغرات البحوث واالفاق المستقبلية للبحث  ➢

 البحث في االنترنت ومعرفة المشاكل الموجودة  ➢

 حضور المؤتمرات والنقاشات العلمية  ➢

 : اختيار مشكلة البحث ➢

 : يجب على الباحث أثناء اختيار مشكلة البحث مراعاة ما يلي

 . أن يختار موضوعًا يميل إليه ؛ حتى ال يشعر بالملل أثناء البحث والكتابة فيه -1

 . أن يختار موضوعًا يتوافر فيه المراجع الكافية إلكمال بحثه -2

 .  أن يتجنب المواضيع الغامضة والغير واضحة المعالم والحدود  -3
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 :تحديد المشكلة وصياغتها ➢

 :يقصد بتحديد المشكلة

،  صياغتها بعبارات واضحة ومفهومة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها وتفصلها عن المجاالت األخرى  

 . وتحديد وصياغة المشكلة من أصعب ومراحل البحث 

 

 لماذا تحديد المشكلة وطرق صياغتها؟  ➢

نحو    تفكيره  بتوجيه  الباحث  لتساعد  مفهومة  بعبارات  وصياغتها  وواضح  دقيق  بشكل  المشكلة  تحديد  يجب 

العوامل   وليتمكن الباحث من ذلك عليه فهم وتحليل المشكلة إلى عناصرها وبيان  الطريقة الصحيحة للحل .

 ويجب أن تظهر المشكلة في عنوان البحث. المؤثرة وجمع المعلومات حولها. 

 : صياغة المشكلةطرق  ➢

 تتم بالطرق التالية: 

 أن تصاغ بعبارة لفظية تقريرية تبين مضمون الدراسة مثل: -1

 عالقة تناول دواء ما وانخفاض نسبة السكر لدى المريض 

 أن تصاغ بشكل سؤال أو أكثر من سؤال بحيث تبين اإلجابة عليها مضمون الدراسة مثل: -2

 وانخفاض نسبة السكر؟ ما عالقة تناول الدواء لمريض 

 : وتفضل طريقة صياغة مشكلة البحث على شكل سؤال أو أكثر من سؤال وذلك ألنها 

 . يكون واضحًا في األسئلة المتغيرات والعالقة التي تربط بينها -1

 . يفهم بذلك أن إجابة هذه األسئلة هو الهدف النهائي للدراسة -2
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 للدراسة بشكل أسهلتساعد على تحديد الهدف الرئيسي   -3

 :معايير صياغة مشكلة البحث ➢

 -: هناك ثالثة معايير يجب أن يراعيها الباحث أثناء صياغة مشكلة البحث هي

أن تكون الصياغة واضحة وبعيدة عن الغموض ودقيقة في ألفاظها بحيث يفهم منها بسهولة الهدف من   -1
 . الدراسة ومعالمها وحدودها

 . أن يتبين من الصياغة المتغيرات التي تحتوي عليها الدراسة ، والعالقة بين هذه المتغيرات  -2

 أن تكون مشكلة البحث واضحة المعالم والحدود بحيث يسهل التوصل إلى حل لها . -3

 :معايير تقويم مشكلة البحث ➢

واعتبارها    هناك مجموعة من األسئلة أو المعايير التي يجب أن تتوافر في مشكلة البحث حتى يمكن قبولها ،
 -: أساس لبحث علمي ناجح ، وهي

 مدى حداثة الموضوع الذي تعالجه مشكلة البحث ، فهل تعالج موضوع جديد أم مكرر ؟ -1

اإلضافة العلمية التي ستسهم بها النتائج النهائية للبحث ، أو ما مدى إسهام هل مشكلة البحث في مجال   -2
 تخصص الباحث ؟ 

 بحث ودقتها ، أو هل تم صياغة مشكلة البحث بعبارات دقيقة وواضحة ؟ مدى وضوح صياغة مشكلة ال -3

 هل سينتج عن حل مشكلة البحث عن توجيه األنظار لحل مشاكل أخرى في نفس التخصص العلمي ؟  -4

 . مدى إمكانية تعميم النتائج التي انتهى إليها الباحث في دراسته -5

 حث ماديًا أو معنويًا .مدى الفائدة التي ستعود على المجتمع والبا -6
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 حدد المشكلة البحثية؟  –مثال لبحوث بمجال الصيدلة  ➢

 

 دراسة تأثير عوامل الخطر وطرق الفحص والعالج ومدى الوعي الصحي  ➢

 .على معدل انتشار سرطان الثدي بين النساء

 .مدى انتشار األنيميا االنحاللية بين طالب المدراس الثانوية ➢

 .تحليل وتقييم الوصفات الدوائية في صيدليات المستشفيات  ➢

سات بعض الوظائف الرئوية للجهاز التنفسي بين طالب كلية  مدى انتشار وارتباط البدانة والتدخين بقيا ➢

 الصيدلة 

 .تحضير وتقييم مادة الثيوفلين وتأثيرها على الرئتين ➢

 .التحكم باأللم باستعمال المسكنات  الغير مخدرة والغير مقيدة بوصفة طبية بين اإلناث  ➢

 .قياس مدى إدراك المرضى الستخدام المضادات الحيوية في عالج التهاب الجهاز التنفسي ➢

 . تحديد  بعض  الملونات  الغذائية الصنعية في منتجات  غذائية مصنعة محليا ➢

 .استخالص مركبات عضوية من قشور بعض الحمضيات السورية الستخدامها كمضادات أكسدة طبيعية ➢

 دراسة تأثير  عدد  من الزمر الدوائية على هجرة  بعض  مكونات  الزجاج  إلى المستحضرات  الصيدالنية ➢

 .السائلة


