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 :البحث العلمي لفان دالين

تواجهها البشررية وتييرر يعرفه بأنه محاولة دقيقة ومنظمة وناقدة للتوصل لحلول لجميع المشكالت التي          

 قلقه.

 البحث العلمي:

هو جهد علمي يهدف إلى اكتشاف الحقائق الجديدة، والتأكد مر  صرحتها وتحليرل العالقرات بري  الحقرائق         

 المختلفة.

 البحث العلمي:

هررو جهررود منظمررة يقررون بهررا اخنمرراأل، ممررتخدما اكتررلوظ العلمرري خكتشرراف  ررواهر بي ترره واكتشرراف         

 لعالقات بينها، وم  ثم زيادة تيطرته علي بي ته.ا

 

 مبادئ البحث العلمي:

 مبدأ الموضوعية: -1

وهررو أأل يتنرراول البايررث أع موضرروي بشرركل ييررادع وموضرروعي خررا و ميولرره الشخ ررية وعرردن 

 اخن ياي لرغبته الخاصة.
  

 مبدأ تجنب التعميم الجزافي: -2

ع  الموضوي وأأل يحاول  بط المقومات بالنتائج يجب أأل خ يلجأ البايث إلى التعميم بشكل قد يخرو 

 قد  اإلمكاأل وأأل يراعي تناول نقاط محددة داخل إطا  الموضوي.

  

 مبدأ عدن الخلط بي  المفاهيم: -3

يجب أأل تكوأل المح لة العلمية للبايث شاملة ومتنوعة وأأل يد ك معاني المفاهيم التي قرد يمرتخدمها 

داخل الد اتة وذلك لضماأل عدن الخلط بي  المفاهيم وعدن تو يف بعض المفاهيم في غير موضرعها. 

بطتي  فعلى تبيل الميال "مفهون اإل تباطية" فهو م طلح يمتخدن لوصف عالقة بي   راهرتي  متررا

تواء كانت عالقة إيجابية بمعنى أأل أع زيادة في أيد الظراهرتي  يقابلره زيرادة فري اكخررع أو عالقرة 

 إ تباطية تلبية والتي تشير إلى أأل أع زيادة في أيدهما ترتبط بنق األ في الظاهرة اليانية.

  

  مبدأ اكمانة العلمية: -4

بها البايث، ييث تقون مبادئ البحث العلمي علرى تعتبر المرقة اكدبية م  أتوء اكخطاء التي قد يقع 

أتس اإلتناد ال حيح وتحرع الدقة في الم راد  وإأل اترتخدان البايرث أيرة مراجرع فيجرب الت رريح 

 بذلك ع  طريق التوثيق وأأل تنمب جميع اخقتباتات إلى أصحابها.

 

 

  



 مبدأ التحديد المجرد: -5

والعمليات والخطوات الممتعملة في بحيه لتمييزها عر  غيرهرا يجب أأل يلتزن البايث بتحديد المفاهيم 

م  البحوث اكخرع، وأأل يتجنب اتتخدان التعا يف الغامضة أو المتنازي على مفهومها ييرث يتعرذ  

 الوصول إلى نتائج موثوق بها دوأل اختفاق على المفاهيم الممتخدمة.

 

 مبدأ الفكر ال حيح: -6

 اختتنباطي  –ج اختتدخلي ر المليم التي عادة ترد في المنهيجب أأل يلتزن البايث بقواعد الفك

  

 مبدأ التمايز: -7

وهو المبدأ القائل بأأل كل شيء خ يشابه في الغالب إخ نفمه فكل شيء يعتبر ممتقل بذاته وخ يتضرم  

 ما ليس منه.

 مبدأ انتفاء التناقض: - 8

 وجوده في نفس الوقت.ييث يمتحيل أأل يتحقق وجود الشيء وانعدان           

 مبدأ انتفاء الوتطية : -9

 ييث يمتحيل وجود واتطة بي   اهرتي  أو متغيري  تناقضي .

 مبدأ التضمي  أو القياس: -10

فإذا كانت الظراهرة سس  تتضرم  الظراهرة سو  وفري نقرس الوقرت تتضرم  الظراهرة سو  الظراهرة 

 سي  فإأل الظاهرة سس  خبد وأأل تتضم  الظاهرة سي .

 

 


