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 البحثملخص 

ة ولتثاني وىل مرحلة لتبحث،ألل مرلحل بثالث  مير لتقجرخيبمن لملسلم به أن لملنهج لتعلمي 
ساسي ملرحلة لتبحث خقمثل يف لتثاتثة مرحلة لتربهان، فإذل كان لملكون لألو  ،مرحلة لتكشف

 تشكل إذ ،لملالحظة ولتقجربة، فإن لتفروض لتعلمية هي لملكون لألساسي ملرحلة لتكشف
ننا عنيما ندوم ذتك أل ؛لملالحظة ولتقجربة يتعنصر  مكمالً ة عنصرًل يلتفروض لتعلم

أما لتقحدق من  لملبيأ لتعام أو لتدانون، لتقجايرب هنيف تلوصول إىل يابملالحظات وجنر 
ا وبعي لتقحدق من صحة لتفرض جترخبيً  ،مرحلة لتربهان يفقم يرض أو ذلك فصحة هذل لتف

لملنهج  يف ل جوهريً هذل لملنطلق خعي لتفرض لتعلمي عنصرً  ومن ،اكليً  ونً نقاخصبح  فإنه
أو  ،حبث يام أبيوتواله ملا أمكن لتد ،كل لسقيالل جترخيب  يفندطة لتبيء لتقجرخيب إذ ميثل 

تسليط لتضوء على لتفرض  ه فإن هذه لتييرلسة هتيف إىليمعرفة، وبناًء عل يل أيحتص
ان أنولع لتفروض يفضاًل عن ب ،وبيان وظيفقه يف لتعلوم لتقجرخبية ،يقهلتعلمي وتوضيح ماه

 ة لتقحدق منها.يفيوك ،روطهاي شخوحتي
 لحليس لتعلمي،لتكشف  لتقجربة، لملاهية، لتعلية، لتعلمي،لتفرض  :املفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

It is well-known that the experimental method has three steps: the 

research step, discovery stage, and the proof step. Since observation 

and experiment are the main components of the research step, 

scientific hypotheses are considered as a complement to these 

components. The reason for that is when we make observations and 

conduct experiments, we aim to reach the general principle or the law. 

As the verification of the validity of this hypothesis or that, it takes 

place in the proof step. After verification of the validity of the 

empirical hypothesis, it becomes a general law, and from this point of 

view, the scientific hypothesis is an essential element in the 

experimental method, as it represents the starting point in every 

experimental inference, and without it, it would not be possible to do 

any research, or acquire any knowledge. Therefore, the purpose of this 

study is to shed light on the scientific hypothesis and clarifies its form 

and its function in the experimental science, as well as stating the 

types of hypotheses and determining their conditions, and how to 

verify them. 

Key words: Scientific Hypothesis, Cause, Essence, Experiment, 

Scientific discovery, Intention. 

  :املقدمة ــ 1
حتيخي  لفات يفر لتديمية كانت تعقمي على لألساطري ولخل لألزمنةم به أن لمن لملس

، وتكن مع مروير لتعامل لتقجرخيب يفتيوير حول لهلوخة ولتسببية  لإلجابة عن لألسئلة لتيت
، لألمر ةوير ولتنظريت لملقط تفرضياتابفات للخلر وتلك  ه لألساطريذلسقبيتت ه لتوقت
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ل ابتعلوم لتطبيعية، وعلم لتنفس، وعلم يرً لتعلم لتقجرخيب، مرو  عو ر  فىتخنطبق على ش ذيلت
ول اتقن لسات ولألحباث لتيتير ن لتيإف على ذتكوبناء   إىل علم لتقايرخ .اًل ، ووصو علالجقما 

خمقلف ظولهر لتطبيعة، قي تعيدت من جانب لملناطدة  لسةير دخدوم على  ذيهج لتنلمل
ي خنقدل من ذئي لتلسولء، وأمجع لجلميع على أن لملنهج لالسقدر وفالسفة لتعلم على حي 
حله، حيث جني أن لتعلماء لمن لتفرض مرحلة أساسية من مر  ذلملعلوم إىل لجملهول، خقخ

لة لتفرض لهر سولء تفهمها أو لتقنبؤ هبا، قي لسقعانول مبرحو هتم تلظلثهم وتفسري اجل أحب يف
 تقحديق لهليف لملنشود.

فهو  ؛خعقرب لتفرض لتعلمي من أهم خطولت لتقفكري لتعلميلق ومن هذل لملنط
من  ، وبني لتدولنني لتعلميةمن جهة بني كل من لملالحظة ولتقجربةلترلبط لتذي خربط 

ابملثل و  لتعلمية صيقه، أكيت لتقجربةلض لفرت ا هو إال م يكل قانون علمف ،جهة أخرى
فروض علمية ميكن لتقحدق منها  إىلنقه ت ماملقيمة،  تيست ذلتكل مالحظة أوتية فإن  

خصاغ هلا عية فروض  كلةشولنطالقا من أن لتبحث لتعلمي خبيأ من م .بولسطة لتقجربة
فإن ، يف توجيه مساير لتبحث لتعلمي ضرويريً  اعلميً  اتذتك خعي لتفرض مطلبً  ،تقفسريها

 ،وشروطه ،وبيان وظيفقه ،ما خهمنا وحنن هبذل لتصيد هو توضيح ماهية لتفرض لتعلمي
 لتعلمية. لتدولنني ولتنظريت حىت نصل إىل ،وحتيخي معاخري وُسبل حتديده

 الدراسة: مشكلة 1.1
 تقمحوير مشكلة لتييرلسة يف لإلجابة عن لتقساؤالت لآلتية  

شكاتية لالخقباير  هل لخقباير إمن بينها  شكاتياتمن لإلاثير لتفرض لتعلمي لتعيخي أتدي ــــ 
كان لحلال كذتك إىل أي حي من لحلاالت خكون لتفرض   لنقدائي؟ وإذللتفروض خقم بشكل 
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عقماد على لتقحدق يف مسأتة صيق لتفروض لتعلمية، ولحلال نا لالإمكانا؟ هل يف صحيحً 
 أساسها؟ذتك هل خوجي ضمان تيقة لتنقائج لتقجرخبية لتيت سوف خرفض لتفرض على 

 لحقماتية؟قضية  نال خكو  لجزئية؟ وملاذة ـ هل خعي لتفرض لتعلمي قضية كلية أم أنه قضيــــ
سقيالل م أنه نقيجة تالأـ هل خعي لتفرض لتعلمي نقيجة السقدرلء لتوقائع لملالحظة، ــــ

لتعدلي، أم أنه عملية منطدية هلا قييرة لالسقشفاف من لملوقفني على وضع فرض خفسر 
 ؟لالخقباير بعيبني جمموعة من لتدولنني، وخكون قانون  فحميدة، وخؤتظاهرة 

 أهداف الدراسة: 2ـ1
 يقه،هتيف هذه لتييرلسة إىل تسليط لتضوء على لتفرض لتعلمي وتوضيح ماه

 وحتيخي شروطه ومعاخري وُسبل لخقبايره.  ،وبيان وظيفقه يف لتعلوم لتقجرخبية
 أمهية الدراسة: 3.1

 تكمن أمهية هذه لتييرلسة يف لآليت 
 بيان لألثر لتذي تلعبه لتفروض لتعلمية يف صياغة لتدولنني ولتنظريت لتعلمية. -1
 .توضيح أن لالسقعانة ابخليال دتيل على جرأة لتباحث وإقيلمه -2
 نم فهولتقجرخبية، تعلمي يف جمال لتعلوم لتيت خدوم هبا لتفرض ل بيان لتوظيفة لملزدوجة -3

لتدولنني لتيت تربط بني  جهة اثنية خبني لتصلة ن، وملتثابقةنني عن لتدولجهة خكشف 
 صحقها.ولتقحدق من 

 :الدراسات السابقة 4.1
 ية تكن يفخبييرلسات عي ييًل فدي حظخس جيية تيلتفروض لتعلم لتبحث يف 

عة حبثه، وابتنسبة تقخصص يتقفق وطب دة لتيتخة خمقلفة، وكل جمال تناوهلا ابتطر يجماالت علم
 وسف حممي سكرلنخز خفاعرضه تعي لتييرلسات يف هذل لملوضوع نديرة، وقي لتفلسفة 
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 هلا نية موقف لملعايرضشة مع مناقيلتفروض لتعلم)عنونة يرساتقه تليكقويرله لمل ( يف1993)
ف ختقعر  اهيث تطرق فيح قسم لتفلسفة. لآلدلبة يجبامعة لإلسكنييرخة كل ن(خمن لملعاصر 
هذل لتبحث قناول يه سميىل ما مت تديإ ةوإضافة. يوأنولع لتفروض لتعلم يلتفرض لتعلم
قها يف لتفرض تغًة ولصطالحاً، وتقبع ماهخة وذتك من خالل تعر يلتفروض لتعلم ابسقفاضة

ال ولحليس إىل جانب يابخل اوعالققه روطهاشو  أنولعهافقها و يوظ انيخقلفة وبعرب لتعصوير لمل
 .يولملنهج لتفرض يلالسقدرلئ لملنهج نيبما يفلتفرق  انيبو  ايرهابلخق ريمعاخ
 املنهج .2

تدي يُروعي يف هذه لتييرلسة عرض لملوضوعات وتديميها بطرخدة منطدية تربز أهم 
تباعها عني كقابة لتبحث لتعلمي، مققبعة يف للملولضيع، ولضعة يف لالعقباير لخلطولت لتولجب 

 ذتك لتقسلسل لملنطدي، مسقخيمة لملنهج لتقحليلي يف لتعرض.
مديمة ومطاتب وخالصة، حيث لحقوت لملديمة على  منهذه لتييرلسة  تكونت

لملطاتب فخمسة، لملطلب  اسبب لخقياير لملوضوع وأمهيقه ولملنهج لملقبع يف ديرلسقه، وأم
لألول ـــ لتفرض لتعلمي  لملاهية ولتوظيفة، لملطلب لتثاين ـــ أنولع لتفروض لتعلمية، لملطلب 

س يف لتفروض لتعلمية، ولملطلب لترلبع ـــ شروط لتفروض لتعلمية، لتثاتث ــــ دوير لخليال ولحلي
لملطلب لخلامس ــــ ُسبل لخقباير لتفروض لتعلمية، وأما لخلالصة فدي تضمنت أهم نقائج 

 لتييرلسة.

 . مطالب البحث:3
 :والوظيفة املاهية :الفرض العلمي 1ـ 3

  ماهية الفرض العلمي: 1.1.3
أساسي،  عينت" Hypothesisكلمة مشقدة من لتيوننية  Hypothesis لتفرض

نظري مل خقم لتربهان عليه بعي، وبذتك خيقلف عن لتنظرخة لتعلمية لتيت  ، طرح،مبيأ، إنشاء
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هو لتوجوب، وهو ما  الفقهاءولتفرض عني  .(14 ،1971)صليبا، "تقسم بطابع لتيدني
، أي لحلكم جبولز لتقجوخز لتعدليفهو احلكماء خثبت بيتيل قطعي أو ظين، أما عني 

 يءموجود يف لتش ما هو جأي إخرل " لنقزلعي، من لتفروض لألولنوعان  هناكو ، يءلتش
فرض ترتيبا بني أن أ، ويف قول دخكايرت ا تلمفروضخكون لتولقع خماتفً  ، واللتفعل ابتدوة إىل

ا تلولقع كان مطابدً   سولءلتعدلي لتفرض  ا ابتطبع إشايرة إىلموير لتيت ال خسبق بعضها بعضً لأل
 (.142نفسه،  )لملرجع" ا تهأو خماتفً 

مبعىن لملبيأ لتعدلي لتذي خسلم لملرء بصحقه  غريقاإل وقي ُعرفت كلمة فرض عني
عليه تشية شيوعه، مثل قوتنا لملساوين تثاتث مقساوين، فهذه قضية  دون أن ميلك دتيالً 

 1أسقعملها أفالطون يلالخقصاص. وقة تشية عمومها بني أهل خسلم هبا لتريضي بيله
ه ن كلمة فرض عنيه كانت تيل على لملبيأ لتعام لتذي خسقنبط منإ، حيث نفسه ملعىناب

، ول تكل معرفة نكقسبهالملنبع لأل فدي عرف لتفرض أبنه 2أما أيرسطو .مجيع لتدولنني لتفرعية
قي  العصور الوسطىكلمة فرض يف أن  فيحني  وندطة لتبيء يف كل برهان نصل إتيه.

حكام لجلزئية لتيت تسمح بقنبؤ تقيل على لتدضاي لتعامة لتيت خسقنبط منها لأل سقعملتل
 لتظولهر يف لملسقدبل.

سقخيمت مبعىن لحليس أو لتقكهن، لفإن كلمة فرض  ةاحلديث العصور أما يف
خضعها لتباحثون الكقشاف وهذل خعين أن لتفروض يف تلك لحلدبة كانت عبايرة عن تكهنات 

"فهو حيس ابتسبب يف وجود لتظاهرة، إذل صيق هذل  لتعالقات بني لتظولهر وأسباهبا،
                                                 

ق م( فيلسوف خونين يريضي كاتب تعيد من لحملاويرلت لتفلسفية، وخعقرب مؤسس ألكادميية أثينا لتيت هي  347ق م ــ 427)أفالطون 1
 ته.أول معلم يف لتعامل لتغريب، أوجي ما عرف من بعي بطرخدة لحلولير، وكان تلميًذل تسدرلط وخعقرب أيرسطو تلميًذل 

ق.م(؛ فيلسوف خونين وعامل موسوعي ومؤسس علم لملنطق تصنف مؤتفاته من حيث لملوضوع إىل  لتكقب 455 -481)أرسطو 2
لملنطدية لتطبيعية، لمليقافيزخدية، لألخالقية، لتشعرخة. كان أتثريه على لتفكر لإلنساين عظيم وبشكل خاص على لتعصوير لتوسطى حيث 

 ختاتف.مثل معياير لحلديدة لتيت ال 
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ا نرجع إتيه يف تفسري هذه لتظاهرة عني تكرلير  عامً لحليس بعي لخقبايره أصبح قانونً 
خر نقوقع صحقه وصيقه يف آحيوثها، أما إذل كذب لحليس فينبغي لتبحث عن فرض 

تطلق كلمة فرض على  العلوم الرايضية(، ويف 109 ،ب ت )قرين، اهرة"تفسري لتظ
لتربهان على إحيى لتدضاي، مث  يفخسقني إتيها لتعامل  لتيتوتيات ولملسلمات ولتقعرخفات لأل

تفرض  يمثالف العلوم التجريبيةيف خسقنبط من هذه لتفرضية بعض لتنقائج لتالزمة عنها، أما 
تفسري هنائي تلظاهرة  إىل بعي لالخقباير قحولحلولدث لتطبيعة، خ مؤقت تفسري لتعلمي

لتبيلخة على سبيل لتظن  يفهو خطوة متهييخة تلدانون لتعلمي، خوضع ف"، موضوع لتييرلسة
 ، وإذل مل تؤخيه لسقبيل بغريه، وهكذل حىت نصل إىلئع كان قانونً ، فإن أخيته لتوقاولتقخمني
فاتفرض إذل جاء من  .(143 ،1971 )صليبا، ا"حً ل صحيفسر لتوقائع تفسريً فرضية ت

ختمني أما إذل جاء نقيجة "لخلربة خعين أنه مت لالسقفادة من لملالحظات ولملعلومات لتسابدة، 
، )جممع لتلغة لتعربية "لجلانب لتقجرخيب تلقيتيل عليه عدلي فإنه هنا حباجة إىل

قحدق لتم قخقضية توضع  فإن كلمة فرض لسقعملت مبعىن املنطقيف أما  .(1970،135
وقي قيم لتُبحاث عيخي لتقعرخفات  من صيقها أو خطئها عن طرخق لملالحظة أو لتقجربة.

نقديم  ض"لفرتل هون لتفرض ألتذي خرى  1مل تسقيولير ، منها تعرخف جون تلفرض لتعلمي
 .(78 ،1984 لتدادير، )عبي "هنا حديديةبه السقنباط نقائج مطابدة تلوقائع لتيت نعلم أ

 متثل يفيم تعرخف تلفرض قُ  قي، و نيه مرتبط ابتبحث عن علة لتظاهرةوابتقايل فإن لتفرض ع
ما خعرب هبا لتباحث عن  ءأبنه "عبايرة عن مجلة تدرخرخة مبعىن أهنا تدرير حيوث شيلتدول 

ختمينه لملبيئي تلعالقة لتيت خقوقع قيامها بني مقغريلت لتظاهرة لتيت خُعىن بييرلسقها" 

                                                 
( فيلسوف لجنليزي لشقغل يف لملنطق ومناهج لتبحث لتعلمي لهقم ابالسقدرلء ووضع ته طرق 1991 -1911)جون ستيوارت مل1

خدة تلوصول إىل لملعرفة لتعلمية، وكان مييل تقوكيي خدني لتدولنني لتطبيعية لتيت نصل إتيها ابالسقدرلء أما طرقه فهي  طرخدة لالتفاق، طر 
 ، طرخدة لالتفاق ولالخقالف معاً، طرخدة لتبولقي.لتنسيبدة لتقغري لالخقالف، طرخ
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 يفمتثل  خشري إىل ليرتباطه ابتقفسري تلفرضأخر تعرخف وهناك (. 1991،82)لحلصادي،
 ،1991 )زخقون، لتعامل وتفسريها" يففهم لتظولهر أو لالحيلث يف لتدول أبنه "لعقداد 

تُبىن منها لتنظريت ولتدولنني لتعلمية  لتيتأن كل لتفروض على خؤكي  لتقعرخف وهذل .(116
إال  نال خكو أساس لتعلم، حيث إن لتعلم مبعناه لتيقيق  ضتفسريخة. فاتفر هي فروض 

تعميمات من لخلربة، وهو "عن  ةعباير  فهواثنيا بفرض لتفروض أواًل مث حماوتة لتقحدق منها 
خضا لسقنقاج عدلي مقييرج من مديمات من مسقوى يرفيع أو مرتبة أعلى، وهذه كذتك أ

ميكن خروج مجل مشقدة  عنيئذً لقرتلحات أو ختمينات نشأت حبرخة عن طرخق لتعدل، و 
 ؛ما هو مساعيمنها ولتفروض منها ما هو عيين، و  .(35 ،2013 حملجوب،)ل منها"

ذتك لتفرض لتذي خوضع تقفسري ظاهرة بعينها، وتيس ته ما خثبقه غري  ولتعيين هلتفرض "
حني  يف .(43، 1971" )مهبل،هذه لتظاهرة، وال ميكن لخقبايره مسقدال عن لتنسق ككل

خرى أأن لتفرض لملساعي هو ذتك لتفرض لتذي تدوم على صيقه بينة مسقدلة، وتثبقه أموير 
 غري لتيت وضع تقفسريها. 

 :يوظيفة الفرض العلم 2.1.3
شاد لتباحثون بديمة لتفروض يف جمال لتبحث لتعلمي، ابعقبايره خطوة البي أتدي 

عنها يف كل لسقيالل جترخيب، وقي حيدول تلفرض  ال غىن علمي، وضرويرةمنها يف كل حبث 
أن تسعى تلكشف عن لتدولنني  افهي "إملتعلمي وظيفة مزدوجة يف جمال لتعلوم لتقجرخبية 
ن تسقخيم تقبيان ميى لتصلة بني أ، وإما وىللتثابقة وهي ما خطلق عليها فروض لتييرجة لأل

خطلق عليه فروض لتييرجة  جمموعة من لتدولنني ولتقحدق ولتقثبت من صحقها وهي ما
وجيب لإلشايرة إيل أن وظيفة لتفرض عني لتباع لملنهج  .(139 ،1970 )لتشنيطي، لتثانية"
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لتقدلييي ختقلف عنه عني لملنهج لتعلمي لملعاصر أو ما خسمى ابملنهج لتفرضي  1لالسقدرلئي
كونه جمرد لقرتلح   يف ني تكملالسقدرلئن وظيفقه عني لتباع لملنهج إ لالسقنباطي حيث

ذل تطابق مع لملالحظات ولتقجايرب، أما إذل إ قانونً  وتفسري تلمالحظات ولتقجايرب، خصبح
تباع لملنهج لتعلمي ل عني هقوظيفأما  ،خرآفسرها حكمنا عليه ابتكذب وحبثنا عن فرض خمل 

وقائع مفسرة  إىليف تدي:م عية تفسريلت حتيل لتوقائع لملقعثرة  مقطويرة "تقمثللملعاصر فهي 
تفسري لتدولنني لتيت سبق  (. أي لهنا تكمن يف179 ،1985 ،عبي لملعطيوأكثر نسدية" )

لتكثري من لتقفسري، فإذل ما قام  لتوصول إتيها ابتطرخدة لالسقدرلئية، تكنها مازلتت حتقاج إىل
ن خكون فإن جوهر لتفرض لتعلمي هو أ من مث، و لتفرض بقفسري لتوقائع لملدبلة أصبح قانونً 

 .مطابدقه تلوقائع يفا، ومعياير صيقه خكمن ممكن لتقحدق جترخبيً 
 أنواع الفروض العلمية: 2.3

لتدول أبن لتفرض لتعلمي هو  ىولتباحثني علعلى لترغم من لتفاق جل لتعلماء 
خيقلفون يف حتيخي لملفهوم  إال أهنم، التيت خييرسهلقرتلح مؤقت خضعه لتباحث تقفسري لتظاهرة 

أن لتفرض  مل إىل سقيوليرتعليه مصطلح لتفرض، حيث خذهب جون  يخنطو لتذي 

                                                 
لتذي هو لنقدال غري  استقراء علمي انقصــ  1هو لالنقدال من حاالت وأحكام جزئية إىل حكم كلي عام. وخندسم إىل  االستقراء  1

ضرويري من لحلكم على لجلزئيات إىل لحلكم على لتكليات، ومن لحلكم على لحلاالت لملشاهية إىل لحلكم على كل لحلاالت لملمكنة لتيت 
شاهينها ولتيت مل نشاهيها، فهو لسقيالل تعميمي غري خديين معرض تلسدوط مهما كثرت حاالت لتقأخيي ته فيكفي تسدوطه ظهوير 

ة معايرضة ولحية، ومن لألمثلة على ذتك سدوط لحلكم لالسقدرلئي لتقجرخيب " كل لتبجع أبيض" عنيما لكقشف لخريلً جبعًة سودلء يف حات
 لسرتلتيا.

فهو لالنقدال من لحلكم على بعض لحلاالت إىل لحلكم على مجيعها وهو لسقدرلء خديين بل كامل لتيدني  ــ االستقراء الرايضي الكامل2
هو لحلكم على لجلنس مبا حكمنا به على لألنولع وهو لسقدرلء خديين   االستقراء الصوري الكاملــ 3لنقدال من خاص إىل عام. مع لنه 

 كامل بشرط إحصاء لألنولع إحصاًء شامالً ال خفلت أي نوع منها من لتقجربة / مثال ذتك  
 لإلنسان خقنفس، لحليولن خقنفس، لتنبات خقنفس

 لتنبات هي كل لتكائنات لحليةلإلنسان ولحليولن و 
 كل لتكائنات لحلية تقنفس.
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أن لتفرض عبايرة عن  ىلتذي خر  1 عليي تلطاهرة، وخشايركه فيذتك هينريخنطوي على تفس
لفرتلض خقعلق ابتكشف عن علة لتظاهرة. وتكن هذل لتقفسري لتعليي تلفرض ال خقفق مع علم 

ن تفسري لتعالقات لتدائمة بني لتكولكب ال على لتفروض لتوصفية، أل يلتذي خعقملتفلك 
لتفيزيء لملعاصرة، فدي لهقمت ابتفرض  يفذتك  لتعليية. ولحلالميكن أن خنطوي على مبيأ 

ال نالحظ عللها، وبذتك لبقعيت عن لتفرض لتعليي  لتيتلتصويري لتريضي تقفسري لتظولهر 
هذل لملنطلق  نوم لتفلكية لتيت لعقمي عليها علماء فلتذي ندى به )مل(، ولتفروض لتوص

 .صويرخة، و وصفية، و ةأنولع  عليي ةفإن لتفروض لتعلمية ثالث
 أ ــ الفروض العّلية:

ا جون سقيوليرت مل ، وقي ندى هبجترخبياتلك لتفروض لتيت خقم لتقحدق منها  هي 
ولتسبب يف هذل لاليرتباط هو ، يرتباط بني لتفرض ولتعلييةلعالقة على أن هناك  لتذي أكي

ن على مل أن خيعم مبيأ "تذل فدي كا ،يرلء حول مبيأ لتعلييةما وجيه من تضايرب يف لآل
 جعله خنسحب على ظولهر لتطبيعة، ومن مث نظر تلدانون لتعلمي على أنه تفسريليية مبا لتع

لتفرض لتعلمي على أنه  فإن مل خنظر إىل من مثو  .(79، 1984، لتدادير)عبي عليي"
خنصب على معرفة لتعلية لحلديدية حليوث لتظاهرة، وقي لشرتط مل على لتفرض أن خديم تنا 

ابخلربة لحلسية، ونقائجه تكون مقفدة مع لتوقائع، وأال خقعايرض مع  لخقبايرهانقائج ميكن 
 بصيقها. التيت سلمنقولنني لتطبيعة 

 ية:صفب ــ الفروض الو 
يف لتفروض لتيت ال تدوم على  لتفلك وتقمثلوهي لملسقخيمة يف مييلن علم 

خدوم  حيث لتكونتعقمي بديير كبري على خيال لتباحث وفكرته عن  لتقجرخيب بللالخقباير 
إبجرلء عملية لالسقنباط لتريضي على لتفروض لتيت تيخه، وخقجه مرة أخرى "لتباحث 

                                                 
( وتي يف بيوي إتيون ابتواليت لملقحية لالمرخكية، متيز ابتريضيات، شغل منصب يرئيس جامعة برخنسقون 1933ــ 1861) جون هينبـ 1

يف لتذكرى لخلمسني  1932، تداعي عام 1894، أصبح أسقاًذل مساعًيل 1891(، مييرس يف مادة لملنطق 1932ــ  1912من )
، لملنطق لالسقنقاجي ولالسقدرلئي 1903، منطق هيجل 1898شاكل لتفلسفة ، م1896تقخرجه، أهم كقبه  لملنطق لالسقدرلئي 

 .  1910، فلسفة لتقنوخر 1905
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لتسماء تريى ما إذل كانت نقائج عملية لالسقنباط لتيت تيخه تقفق مع ما  ببصره إىل
 عبي لتدادير،)"خشاهيه أم ال، وهل تفسر ته ما حييث أمامه من ظولهر فلكية

صحيحة كانت فروضه ،  مقفدة مع مالحظاته هفإذل جاءت نقائج (.79 ،1984
فإن عليه يف هذه لحلاتة أن خبحث عن فروض جيخية تفسر ما معها خقلفت لإذل  أما

ميكن  هذل لملنطلق فإن لتفرض لتوصفي ال خنطوي على عالقات عليية، وال ن. ومخالحظه
لتقحدق منه جترخبياً من خالل إجرلء لتقجايرب لملعملية، إمنا عملية لتقحدق من صيقه تكمن 

لتريضي، كما أن لتفروض لتوصفية مؤققه  يف أتخيي لملالحظات لتفلكية تنقائج لالسقنباط
 وقابلة تلقطوخر ولتقعيخل وبذتك ختقلف عن لتفروض لتقجرخبية.

 جـ ــ الفروض الصورية:
ن لتقجربة لملعملية أل ؛تقمثل يف لتفروض لتيت تقجاوز نطاق لملالحظة لملباشرة

خدوم فيه لخليال لتعلمي  تلذهن، عليها مسقحيلة، فيكون لتفرض مبثابة تصوير يريضي
خنص على أن "كل  لتريضي. وخعي قانون لجلذب لتعام عني نيوتن لتذي لتقأتيفبوظيفة 

جسمني يف لتكون خقجاذابن بدوة تقناسب طرديً مع حاصل ضرب كقلقيهما، وعكسياً مع 
رة، فرضًا صويرًي خقجاوز نطاق لملالحظة لملباش، (90 ،نفسه)لملرجع  نهما"مربع لملسافة بي

"وجود كائنات   قيم تنا تفسريًل عن لتظولهر لتيت نالحظها، وهو هبذل لملعىن خدرير إال أنه
ولقعية هي من حيث لملبيأ ال ختضع تإلديرلك لحلسي، ومن مث ال تقصف بدابليقها تلقحدق 
لملباشر، وتكن ميكن فدط أن ندوم إبجرلء حتديق غري مباشر عن صيغة لتفرض عن طرخق 

فإن لتفروض  كإىل ذتإضافة  .(90 ،نفسه لملرجع) توضع موضع لتقحدق" لسقنباط قضاي
لتصويرخة تقضمن تفسري قولنني لتنظريت لتيت سبق لتوصول إتيها، تقصبح هذه لتدولنني مبثابة 

 نقائج مباشرة ته.
 عالقة اخليال واحلدس ابلفرض:       3.3

ن هناك صالت وثيدة تربط أوأعماهلم خقبني تنا  ءلكقشافات لتعلماخالل تقبع من 
أما تنعم هبا لتبشرخة لآلن جاءت وتيية   لتيتبني لتفرض ولخليال ولحليس، فكل لالبقكايرلت 
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لتبناء أن خشيي 1بني لحلدائق لتكيميائية لسقطاع خيال دلتقون نفم" لحليسلخليال أو 
قييرته وخصوبقه   ترجعو  على لخليال يف مجيع جتايربه، يلعقم فدي 2لتنظرخة لتذيرخة، أما فايرلدلي
 لوخيقلف لخليا(. 1881،101فردج،يندال عن  ب" )تلخيال ةكمكقشف إيل لتدوة لتيلفع

وتيي مالحظة لتولقع مبا فيه من  ي، وذتك أن لخليال لتعلميعن لخليال لمليقافيزخد يلتعلم
ظولهر خرلد تفسريها، فهو خبيأ من لتظولهر وخرتي إتيها، مما ميكن لتقحدق من صيقة عن 

على لتفروض لمليقافيزخدية، كما أن  ململيقافيزخدي خدو يف حني أن لخليال لتقجربة، طرخق 
 لتفروض بلفرتلض ل لتعلوم لتطبيعية وحيها يف مدصويرة علىتيست  ي"وظيفة لخليال لتعلم

 ابتقايلو  (.73 ،1977 )إسالم، لتعلوم لتريضية" لتعلوم، خاصةخمقلف  يف تيخل أخضاً 
 .لالعقماد على لخليال خؤثر يف جناح لتفروض لتعلمية نفإ

 على 3كايرل بوبرلتفرض ال تدل عن أمهية لخليال، حيث خؤكي   يف أمهية احلدسو
 كي إديرلأ، يفشكابتضرويرة على عنصر ال عدلي أو حيس   يعلمي خنطو ن كل كشف أ

ما ترد هذه  لإلهلام فعادةفكاير لتيت توصف أبهنا وتيية موقف ما فجأة، وخقمثل يف لأل

                                                 
فيزيئي وكيميائي برخطاين وعامل إيرصاد جوخة، حيث كان ته مرصًيل صغريًل ملرلقبة لألحولل لجلوخة، فوضع ( 1844ــ 1766جون دالتون)1

ط لجلوي وكمية لملطر ولترطوبة ولتريح وغريها، وضع لتنظرخة لحليخثة لملسماة ابمسه، أهم جيلول تقسجيل لملعطيات لتيومية تكل من لتضغ
 أعماته  وحية لتكقلة لتذيرخة، عمى لالتولن، قانون لتنسب لملقضاخدة، قانون دلتقون.

هرومغناطيسي ( هو عامل كيميائي وفيزيئي إجنليزي وهو من لملشايركني يف علم لجملال لتك1867ــ1791)مايكل فاراداي2
ولتكهروكيميائي، مكقشف نظرخة لحملاثه وقولنني لتقحليل لتكهرابئي، وهو لتدائل أبن لملوجات لملغناطيسية تؤثر على لألشعة لتضوئية، 
وفايرلدلى كعامل فلك هو أول من لكقشف لتبنزخن وديرس مسأتة هيييرلت لتغاز ولخرتع آتة حرق لتبنزخن، وهو من أطلق أتفاظ لملصعي 

 بط ولتدطب ولالخون.ولمله
( فيلسوف منساوي وعامل منطق ولجقماع معاصر، ته تطويرلت علمية ومعرفية وسياسية كربى منها  1994 -1902)كارل بوبر3

منصب نظرخة لتنسبية ونقائجها لتثويرخة، لملايركسية وإشكاتية تطبيدها، لنقشاير لتفروخيخة فضال عن لحلربني لتعامليقني لألوىل ولتثانية، شغل 
حماضر تلفلسفة يف جامعة كنرتبرى يف نيوزخلنيل، عمل أسقاًذل تلمنطق ومناهج لتعلوم مبييرسة تنين تالققصاد من سنة ) 

( أهم مؤتفاته  1966 -1945( ويرئيس قسم لتفلسفة ولملنطق ومناهج لتعلوم يف مييرسة تنين تالققصاد من )1969ـ1949
(عدم لملذهب لتقايرخيي 4519( لجملقمع لملفقوح وأعيلؤه )1934تكشف لتعلمي )( منطق ل1932مشكلقان أساسيقان تنظرخة لملعرفة )

 (.1972( لملعرفة لملوضوعية )1963( ختمينات وتفنييلت )1945)
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 ي"ق بدوته ة فكاير لحليسيعن مثل هذه لأل 1فكاير تلعامل يف ومضة وقي عرب كلود برنيرلأل
 شيئا وإذحييث أن فكرة ما أو مالحظة ما تظل طوخالً أمام عني أحي لتعلماء دون أن توحي إتيه 

أن خؤول هذه لتولقعة  لتذهن حينئذ لتسبيل وخسقطيعبشعاع من نوير خهبط عليه فجأة فيضي ته 
 ية كلنفسها أتوخاًل جيخيلً خمقلفاً كل لالخقالف عما سبق من تفسريلت، وجيي هلا عالقات جيخ

 ،يو نداًل عن  م) وحي مفاجئ" لتربق كأهناسرعة هذه لتفكرة لجليخية حينئًذ ب لجلية وتبيو
فجأة فيذهن لتعامل  طلتذي خهبوبناًء عليه قي شبه برنير لحليس ابتنوير  .(405 ،1962

لتفكرة  عليه وهذهفيزوده بفكرة جيخية خسقطيع من خالهلا تفسري كل ما كان خصعب 
 للتربق لخلاطف. ومما تديم خقبني تنا أن تلحيس دويرً  ومضة بسرعةلحليسية أتيت تلعامل يف 

ل من لتفروض لملمكنة تلطبيعة، لألمر لتذي كبريً   ل، فهو مينحنا عيدً يلملنهج لتعلم يف فعالً 
 لخقباير لتفرض. يفبيويرها هلا دوير  لتيتلملالحظات،  يفخؤدى إىل لتقنوع 

 فروض العلمية:شروط ال 4.3
ال ختضع ألي قولعي عامة،  فهيمسأتة ضرويرخة حبقة،  هيإن عملية لقرتلح لتفروض  

تعقمي على تصوير  يقييرلهتم ولسقعيلدلهتم تصياغة لتفروض، فه يف نلتناس خيقلفو ذتك ألن 
فإن أي لقرتلح تيس ابتضرويرة أن خكون  من مثلتفرد هلا، ولتعلوم لألخرى لملقصلة هبا. و 

 ةقاعية حميدهلذل لملصطلح، كما أننا ال نسقطيع أن نضع ي ولملنطد يا ابملعىن لتعلملفرتلضً 
ولتولقع، مبيأ تولفده مع لحلديدة  تديم أساس حديدة فرض معني، إال تعيد لتشروط لتيت

جمال لتبحث عن ماهية لتظاهرة  ساسي يفأمن مبيأ أن لتفرض لتعلمي عنصر  ولنطالقاً 
 بلتيت جي لتيت تسري مبدقضاها، فإنه جيب أن حنيد لتشروط وعالقاهتا، وكشف لتدولنني

                                                 
عامل فرنسي وكاتب طبيوسياسى وعامل وظائف لألعضاء خعقرب مؤسس لملييرسة لتقجرخبية لتعلمية، ديرس  (1878ــ  1813)كلود برانرــ  1

طب يف ميخنة تيون قبل أن خقخصص يف علم لألحياء، تيخه عية لكقشافات علمية هامة من أبرزها  فهم دوير عصايرة لتصييتة ولت
لتبنكريس يف هضم لتيهون، فهم دوير لتكبي يف إفرلز لتغلوكوز، فهم لتنظام لحلرليري تلجسم، دوير أحادي أكسيي لتكربون يف لخقناق 

     ولتطب.لألحياء أعماته ولكقشافاته يف هنضة وتطوخر علم لخلالي، لعقربت إجنازلته ثويرخة وسامهت 
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 شرط مادي إىل فرضًا علميًا صحيحاً، وتندسم هذه لتشروط حتكي خصبتوفرها يف لتفرض 
 وشروط منطدية.

، من ولقع لملالحظة خنبثق لتفرض لتعلمي" يف لتدول بضرويرة أن ط لملاديخقمثل لتشر  
به  لتبحث وتصلة خعقنق أي فكرة حىت ال خصل إىل فروض مضللة، قي تعوق عملي قبل أن

فكم من فروض خياتية قطعت صلقها ابتولقع  .(123 ،1801،)بيفردج إىل نقائج مضللة"
فرتض ليف لتدرن لتقاسع عشر، فدي  ثما حيذتك على  مثال ،لتباحثنيلتقجرخيب فضللت 

"أن مثة   لخليايل لتقأملي لملندطع عن لتولقع لتقجرخيب مفادهطباء فرضاً من هذل لتنمط أحي لأل
شيخي خنيفع يف أثره لتيم حنو  لحقدانمرلض لملزمنة، إذ تنشأ نقيجة معظم لأل سببًا خفسر

ترتب قي ، و (142 ،1970 ،)لتشنيطي "لتعضو لملرخض فقضطرب وظيفقه وتنحل أنسجقه
حقدان لتدناة لهلضمية أخطر أنولع لالحقدان لفأسقنقج أن "خر، آلخلطأ خطأ هذل على 

 يف لترتخثونظرًل تعيم  (.142)لملرجع نفسه،  لملسقعصية"مرلض تعزى كل لأل مجيعا وإتيه
علم وظائف  لملالحظة ولتقجربة من قبل هذل لتطبيب كان هلذل لتفرض أخطاير عيخية يف

 عضاء. لأل
 يت لآل نطدية تقمثل يفأن لتشروط لمل حني يف 

لملفاهيم لملوجودة فيه،  ضال خناق ذلته وأنغري مقناقض مع  يجيب أن خكون لتفرض لتعلم -
حتديق فروضه ابتقجربة لتفعلية لحلامسة، أن خعمي  يففيجب على لتباحث قبل أن خشرع 

إىل لتقحدق من صحقه ابتنظرة لتعدلية لتثاقبة، حبيث ال خكون منافيًا تنقائج أثبققها 
بقصيخق لآليرلء  موأال خدو به عن كل شك،  لتفرض وخبقعيلتقجايرب لتسابدة، وأن خغربل 
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عنيما قام  1ا فعل جاتيليوكم  كمنها. وذتهبا، وإمنا لتقحفظ عليها ولتقحدق  ولألخذ
صاغ  سدوطها حيث يفجسام إبجرلء جتايربه تقحيخي لتدانون لتطبيعي لتذي ختضع ته لأل

لملعدول أن تقناسب سرعة لجلسم لتساقط من مسافة قيمني  نلتقايل "ملتبيلخة لتفرض  يف
(، وبعي أن قام 142 ،نفسه )لملرجع ولحي"ضعف سرعقه وهو خسدط من مسافة قيم 

على لتقناقض، فعمل على لسقبعاده  يلتفرض حتلياًل يريضيًا تبني ته أنه خنطو  بقحليل
تناسباً  لتساقط تقناسبدة سرعة لجلسم "أن زي  لتدول يفأخر متثل  بفرض ل بهسقبيلو 

وبعي ما قام إبجرلء  .(142 ،نفسه)لملرجع  لتسدوط" يفن زمن مطردًل مع ما خسقغرقه م
 اكم  عاًما.يضيًا تبني ته صحقه فصاغه وأصبح قانوًن جتايربه على هذل لتفرض وفحصه ير 

ابملظهريت ذ لألخيف يف جماهل لتغموض وخقعجل  قأال خنساجيب على لتباحث 
ولتسطحيات، "فكثريًل ما لنقشرت لتفروض لتقأملية يف لتعصوير لتوسطى لملسيحية، وكانت 

  تالحرتلقهذه لتفروض أن هناك قوة  لتقجرخيب مثلمضللة وومهية؛ ألهنا بعيية عن لتولقع 
 (.143 ،نفسه لملرجع) "لألشياء لتطبيعية يفكامنة 

أن خقسم لتفرض جبرأة لتقنبؤ ولملولجهة لملسبدة مع لتولقع، وهذل لتنوع من لجلرأة هو ما  -
خقباير، سولء بطرخدة مباشرة أو غري مباشرة، مييز لتفرض لتعلمي، وأن خكون قاباًل تال

حيث مع جاتيليو عنيما مل خسقطع أن خربهن بطرخق مباشر على لتفرض لتذي وذتك كما 
أن خسقنقج قضاي أخرى ضرويرخة لسقطاع أن  إىل ضطرافرضه ولملقعلق بسدوط لالجسام "ف

 (.              2013،40،)لحملجوب. صلي"على لتفرض لأل لتربهنةخربهن عليها فيسر ته ذتك 

                                                 
( يريضي وفلكي وفيزيئي وفيلسوف إخطايل دلفع عن نظام كوبرنيكوس ضي منقديخه. بعي أن طوير 1215 -1221جاليلي ) جاليلو1

لكقشف لتشكل لتبيضاوي ترجل وديرب لتقبانة وجنومه لتيت  1610لكقشف جبل لتدمر وأقماير لملشرتي، ويف سنة 1609تلسكوبه سنة 
 هلا. ته فضل كبري يف تشييي لملنهج لتقجرخيب ولتعمل على لتصيانة لتريضية يف أحباثه ألول مرة يف اتيرخ  لتعلم. رال حص
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مهية مبكان ابتنسبة ملفاهيم بساطة، وتعي لتبساطة من لألجيب على لتفرض أن خقحلى ابتـ -
أقل عيد من لملفاهيم،  حقولء لتفرض يفل، وخدصي هبا يوقولنني ونظريت لتعلم لتطبيع

 1لهقم به لتعيخي من لتباحثني من بينهم بولنكايرخه ؛وموضوع لتبساطة نظرًل ألمهيقه فلسفياً 
لملفهوم،  لتفرض بساطةبعادها، بساطة لتنظرخة أو ألتذي لنشغل مبشكلة لتبساطة جبميع 

"على لتعامل أن خنقدي ملوضوع ديرلسقه أبسط لتوقائع   خدول لتوقائع إذبل وحىت بساطة 
من أبسط  حيوثها ولملؤتفةخقكرير  ميكن لسقخيلمها مرلت مقعيدة، ولتيت لتيتلملمكنة وهى 
وقي أكي (. 419 ،1989 خلويل،ل)نداًل عن   مقغاخرة لخلولص" لتعناصر ولتغريعيد من 

لملمكنة خقياير أبسط لالصطالحات لبولنكايرخه على أن مبيأ لالخقياير بني لتنظريت هو 
تفرضها عدوتنا  عدي من جهة، وبني لتدولنني لتعلمية لتبسيطة لتيتميز بني لتولقع لمل ثيح

 ينفرضها عليها ه لتيتفليست لتطبيعة هي لتبسيطة، بل قولنيننا "عليه من جهة أخرى، 
)لملرجع  "تفرض ما ترخيه على عامل خكاد خكون مصطنعاً  لتيت ين لتدولنني هأل ؛لتبسيطة
وصف حركة لتكولكب  ابتسهوتة بينما 2وقي وصف بولنكايرخه قانون نيوتن (.419 ،نفسه

أن قانون نيوتن قي أعطى تفسريًل مبسطًا هلذه لتظولهر  ضمناً  عىنخمما أبهنا معدية، 
 .ةلتطبيعي

 :معايري اختبار الفرض العلمي 5.3
، خضع لتباحث يجمال لتبحث لتعلم يفإن مرحلة لخقباير لتفرض من لألمهية مبكان  

قرتلح جاابت ممكنة، وبعي أن خدوم لتباحث ابإأهنا  ىلقرتلحها علا خمقلفة خقم عني حبثه فروضً 

                                                 
هنا قائمة على قيير من (  مفكر وعامل يريضي، فرنسي، قيم أحبااث تقضمن ندي لملعرفة لتعلمية أل1912–1854هنري بوانكاريه )1

(، 1906، قيمة لتعلم )1903لتفرضية وأن لتنظرخة لتسائية ماهي إال لنفع لتنظريت لملوجودة، ومن مؤتفات بولنكايرخه  لتعلمولتفرضية
 (.1913( خولطر أخرية نشر بعي وفاته )1908لتعلم ولملنهج )

إجنليزي، من مؤتفاته لملبادئ لتريضية تلفلسفة لتطبيعية  ( فيزيئي ويريضي وصاحب فلسفة علمية1727 -1642) اسحاق نيوتن2
، وقي لشقهر يف أحباثه حول طبيعة لتضوء ولألثري، ووضع قولنني يف 1707، ولحلساب لتكلي يف 1704ولتبصريت يف سنة  1687

تغري لحلركة خقناسب مع  2يه. على تغيري هذه لحلاتة بولسطة قوة تسلط عل لجلسم خبدى يف حاتة سكون إال إذل أيرغم 1لحلركة  وهي 
 ـ تكل فعل يرد فعل مضاد ته ومساو ته. 3مديلير لتدوة لملسلطة على لجلسم. 
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 منطدية، وذتكوىل لسقدرلئية، ولتثانية خكون بطرخدقني  لألك وذتلتفرض أتيت عملية لخقبايره، 
 تقايل لعلى لتنحو 

 اختبار الفروض استقرائيا:    1.5.3
لالسقدرلئي، حيث قيم مخس طرق تلقحدق من  ممثال تالجتاهمل  تسقيولير خعقرب جون       

صيق لتفروض لتعلمية، وهذه لتطرق كما خرى مل هي وسيلة مشروعة تلقأكي من صحة 
 ،مرحلة كونه قانونً  إىل على أهنا تندل لتفرض من وضعه كقفسري مؤقت لتفروض، فضاًل 

مل خدمها  هتكنإىل هذه لتطرق لإلشايرة  يفقي سبق مل  1ومن لملالحظ أن فرنسيس بيكون
 جمال لتبحث لتعلمي.  يفأغفل لتيوير لتذي تؤدخه لتفروض   يرلسخة فديسس علمية أعلى 

   يتلآل ح هذه لتطرق يفيكن توضميو 
 The Method of agreement:ــ طريقة االتفاق 1

ومفادها أنه "إذل لتفدت حاتقان أو أكثر تلظاهرة لملرلد حبثها يف عامل ولحي كان هذل       
 ،1970 ،)لتشنيطي لتعامل لتذي خثبت مجيع لحلاالت هو علة لتظاهرة أو معلوهلا"

بني لتعلة  افاتعالقة فيم ،فهذه لتطرخدة هتقم ابتكشف عن علة لاليرتباطات لتعلية .(145
خرى ابتضرويرة، وتطبيق هذه تقبعها لأل اوقعت أحيمهة مقالزمة، فإذل ولملعلول هي عالق

لحلاالت لتطرخدة خقطلب مجع أكرب عيد ممكن من لحلاالت وتنوعها، وعن طرخق تنوع 
بينها عنصر مشرتك"  لحلاالت لألصلية لتيت لتعرضية ونسقبديف لحلاالت ذأن حن ن"ميك

لترتكيب  فيأنوقي زودن مل مبثال تطرخدة لالتفاق تقمثل  (.105 ،1984 )عبي لتدادير،
 لتبلويري ألجسام خمقلفة خنجم عن مروير لجلسم من حاتة لتسيوتة إىل حاتة لتقجمي"

 (.146 ،1970 )لتشنيطي،

                                                 
( فيلسوف وكاتب وقاضي وسياسي وحمامي ومنجم إجنليزي، معروف بديادته تلثويرة لتعلمية عن 1626 - 1561) فرنسيس بيكون1

ه دوير ابيرز يف جمال لألحباث لتعلمية، فدي ساعي يف إجياد طرخدة تقطوخر طرخق فلسفقه لجليخية لتدائمة على لملالحظة ولتقجرخب، ت
 منهجيات علمية جيخية، إضافة لىل دويره ككاتب ومؤتف تلعيخي من لألعمال لهلامة كان خعرف أببو لإلمربلطويرخة.
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 The Method of difference طريقة االختالفــ  2
 لتوقوع فإذل يفظاهرة معينة خقالزمان  يفوملخصها أنه "إذل كان هناك عامالن  

سقخلصنا من هذل ال ،غياب لتعامل لتثاين لملالزم ته ناحظحيث أن غاب لتعامل لألول وال
وهذه لتطرخدة تدرير وجود لخقالف بني  .(146 )لملرجع نفسه، ول علة تلثاين"أن لأل

سقثناء جانب ولحي مجيع لتظروف اب يفن ان مقشاهبقاكانت هناك حاتق  لحلاتقني فاذل
لالخقالف تدوم  لتظاهرة فطرخدةفإن هذل لجلانب هو علة أو سبب  ،لحلاتقانلخقلفت فيه 

لالمثلة على  نبينهما. ومنداط لالخقالف فيما  أساس لملدايرنة بني ظاهرتني تنييركعلى 
لالخقناق ول خؤدي إىل فغياب لألكسجني ولتقنفس، القة فيما بني لألهذه لتطرخدة لتع

 (. 146 نفسه، )لملرجع" م لتصوتإىل لنعيل يغياب لهلولء خفض وكذتك
 :االتفاق واالختالف نياجلمع بطريقة ــ  3

The joint Method of agreement and difference 

 توجي فيها لتظاهرة لتيت كانت لحلاتقان لتيت  ل"إذ  أنه قمثل يفخلتطرخدة  ههذ مفاد 
 يفال توجي فيها لتظاهرة ال تشرتك إالي  لتيتحني أن لحلاتقني  ولحي يفظرف  نييرسها تشرتك يف

مها عن لحيإختقلف فيه لجملموعقان من لحلاالت  يفإن لتظرف لتوحيي لتذ ،هذل لتظرفعيم وجود 
 يفوخالصة هذه لتطرخدة تكمن .(1985،186،عبي لملعطي)خرى هو معلول لتظاهرة"لأل

غابت لتعلة غاب لملعلول، فاتعلة تيوير مع  لملعلول وإذللتدول أبنه إذل حضرت لتعلة حضر 
تفاق ولالخقالف فيما بني معلوهلا وجودًل وعيماً، فاتفرض خكون صحيحًا بناًء على لال

 . لحلاالت
  The Method of concomitant variationالنسيبطريقة التغري  4

كلما تغريت ظاهرة أخرى  مهما كانت لتظاهرة مقغرية بصويرة ما،"أنه  يفوتقمثل  
أو أهنا ترتبط هبا  إما علة أو سببًا هلذه لتظاهرة، يوىل، فهتغريت هبا لأل لتيت لتصويرة نفسب
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أنه أي  لتقغري مبعىن رخدة لتقالزم يفوتسمى بط .(109 ،1984 )عبي لتدادير، "ليرتباطًا عليياً 
على  لملعلول، وتعي هذه لتطرخدة من أهم طرق تغري يف ةابتضروير  خقبعه تلعلة فإنهتغري حييث 

لزم إجياد لتعالقة بني تسقذتك ألهنا "ال  لالطالق وأمهيقها ترجع إىل طابعها لتعلمي؛
 حتيخيًل كميا"تسقهيف فدط حتيخي لتعالقة بينهما  وإمنا ،لتظاهرتني
وهذه لتطرخدة تعطينا نقائج دقيدة، خاصًة إذل كنا إبخزلء تغري   (.1970،147،)لتشنيطي

كمي ميكن قياسه، فضاًل على أن لتعلوم لتقجرخبية لملقديمة تعرب عن لتعالقات بني لتظولهر 
مثلة على هذه صيغ كمية، نعرب عن قولنينها بصيغ يريضية أو يرسوم بيانية. ومن لأل يف

 يفلتذي حييد لتعالقات بني ضغط لتغاز وحجمه  تلغازلت Boyle 1"قانون بوخل  لتطرخدة
 ،)عبي لتدادير يف ديرجة لحلرليرة لتثابقة" صيغ دقيدة تدرير أن لتضغط ولحلجم خقناسبان عكسياً 

1984، 110)                          . 
 The Method of Residuesالبواقي:طريقة ــ  5  

ظاهرة ذتك لجلزء لتذي سبق معرفقه ابالسقدرلء على  يإذل لسدطنا من أ"وتدرير أنه  
 لتيتمن لتظاهرة خعي سببًا تلمديمات  يما خسقبد معينة، فإنإنقاج مديمات  يفأنه لتسبب 

حينما نعلم مجيع علل لتظاهرة عيل علة  "أننا هذل(، ومعىن 108 نفسه، )لملرجع "اتيخن
 ("وىل )كعليةألمن لتظاهرة ل يمن لتظاهرة )لملعلول( خكون نقاج لملقبد يولحية فإن لملقبد

،  لالخقالفطرخدة لتبولقي فيما خرى مل هي تطوخر تطرخدة  .(186 ،1985 ،)عبيلملعطي
لملثال لتقايل على هذه مل وقي أويرد  لتكشف لتعلمي. إىلأهنا من أهم لتطرق لملؤدخة  كما

                                                 
( لجنلو لخرتنيي فيلسوف طبيعي كيميائي فيزيئي وخمرتع، خعي من أبرز لتذخن عملول يف جمال لتغازلت 1690-1627)روبر وليام بويل 1

قام بقطوخر مضخة  1657وخولصها، وأحي مؤسسي لتكيمياء مبعناها لحليخث، وأهم يرولد لتطرخدة لتعلمية لتقجرخبية لحليخثة، يف سنة 
بني لتضغط ولحلجم تلغازلت لملخقلفة عني ثبوت ديرجة لحلرليرة يف نظام مغلق، ووضع بذتك قانونً هولئية وبيأ بييرلسة لتعالقة لتعكسية 

ة ُعرف ابمسه "قانون بوخل"، وخعقرب صياغقه تدانون بوخل من أهم أعماته، كما أنه خعي أول من قام بفصل لمليثانول من بني لملنقجات لتناجت
 .لوقي أتثر جباتيليو ويرخنه دخكايرت وفرلنسيس بيكون وأوتوفون ولبن طفي ،1661عن لتقدطري لالتاليف تلخشب وذتك سنة 
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"إذل علدنا إبرة ممغنطة خبيط من حرخر مث حركناها فوق وعاء من حناس تشاهين أن   لتطرخدة
وتيس أمامنا إالي عامالن ميكن لعقبايرمها علة هلذه لتظاهرة، ومها  يرجوعها إىل لتسكون أسرع،

سدطنا أتثري هذخن لتعاملني مل خعي تيخنا إالي سبب ولحي أمداومة لهلولء ومداومة لخليط، فإذل 
وخالحظ على  .(147 ،1970 ،لتشنيطي) "لإلبرة اء لتنحاس فهو لملعوق حلركةوهو وع

تيست وسيلة  تكنها ،خضعها لتعامل لخقباير لتفروض لتيتطرخدة لتبولقي أهنا وسيلة من وسائل 
ميكن أن  ، وعلى مبيأ أن علة شيء ما الفذكما أهنا "تدوم على لحل ،من وسائل لتربهان

 (.190 ،1985 لملعطي،شيء" )عبي  تكون علة كل
 اختبار الفروض منطقيا:  2.5.3
 لخقباير فروضهم لتعلمية   يفخقبع لتعلماء إحيى لتدولعي لملنطدية لآلتية  

يف صويرة  غلتعلمية تصا وىل لتيت خقبعها لتعلماء يف لخقباير فروضهم ــ لتداعية لملنطدية لأل 1
ظهرت لتقجايرب أن أحيث ترى أبنه "إذل  ،قياس شرطي مقصل يف صويرة نفي لملديم

ا، ولالسقيالل لملؤدي مضمون لالخقباير كاذب فإن لتفرض بناء على ذتك سيكون مرفوضً 
  (1989،45)زخيلن،"يرفض لتفرض ميكن توضيحه على لتنحو إىل

 صادقة            فإن ل صادقة كذتك كانت قإذل  
 هر ابتيتيل كاذبةظتكن ل كما خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذن ق كاذبة ـ

نقيجقه كانت ، أي إذل  تقعايرض معهولحية حاتة سلبية  وجيت ، إذلكاذابً خكون  فاتفرض 
 .مطابدة تلولقع غري
خيت أوىل حيث ترى أبنه "إذل ــ أما لتداعية لملنطدية لتثانية فهي على لتعكس من لأل 2

بشكل هنائي  تال تثبلتقجربة صيق مضمون لالخقباير، فإن لتنقيجة لملؤخية من قبل لتقجربة 
  (12، 1976)مهبل،  "يتوسيأخذ لالسقيالل صويرة لتشكل لآل ،أن لتفرض صادق
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 صادقة            فإن ل صادقة كذتك كانت قإذل  
 هر ابتيتيل صادقةظتكن ل كما خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذن ق صادقة
ال تلزم عن لملديمات  ةأن "لتنقيجأي وهذه لتصويرة من لالسقيالل فاسية منطدياً، 

ابتضرويرة، أو أن لتنقيجة قي تكذب حىت تو صيقت لملديمات، وتسمى هذه لتصياغة 
 (.                             1989،49لتقايل(" )زخيلن، لغلوطة إثبات)
 ، حبيثلتظاهرة لملرلد ديرلسقهاسقنقاج نقيجة تقسق مع لعلى لتفرض قي خدوم ــ لخقباير  3
هذه لحلاتة تسقخيم صيغة  يلتنقيجة مبالحظات أو جتايرب حمسوسة، فف تسمح هذه"

 وإذل ما صيغت يف (.44 ،نفسهلملرجع ) "لتقايل صوير إثبات يفلملقصل  يلتدياس لتشرط
، لتفرضندول  "إذل شوهيت حاالت جزئية من نوع معني ل صيق  يصوير لسقيالل علم

 "عنه ابتصويرة لترمزخة لآلتية ما خعرب صادقة. وهوق  تكن لحلاالت لجلزئية ل شوهيت، إذل
    (44 ،نفسه)لملرجع 

 صادقة            فإن ل صادقة كذتك كانت قإذل  
                                       هر ابتيتيل صادقة                         ظتكن ل كما خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذلً ق صادقة

جة هلا طابع لتدانون ية إىل نقيه من مديمة جزئيننقدل ف يلسقدرلئحنن هنا بصيد لسقيالل 
لملديمات ال خقضمن اً، تكن صيق يح لسقنباطيلتعام، وابترغم من أن هذل لالسقيالل صح

 صيق لتنقيجة.
 :. النتائج4
قحول خ مؤققهمرحلة  وق غاخة، فهيلة تقحدي، بل وسذلته ة يفخس غايت يــ لتفرض لتعلم 1

ا تلظاهرة حً يل صحريً صبح تفسي، فيبخي نقائجه لتقحدق لتقجر خة عنيما تؤ خنظر  إىل قانون أو
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حال مل تقحدق، يفديها فخمقه عنيما تقحدق نقائجه، و يحقفظ لتفرض بديموضع لتبحث، ف
ق خطر  وإما عنفنيه، خي لتفرض أو خؤ خ يلتذ يبخلتقجر  خقبايرلالق خما عن طر إقم ذتك خو 
 ي لتوقائع ته. يي أو تفنخيأت
 يسقدرلئتباع لملنهج لالاديرلسقها، ف لملنهج لملقبع يف ابخقالففة لتفروض يختقلف وظ ــ2
صبح قانوًن إذل خقرتلح تلمالحظات ولتقجايرب، لعلى أنه جمرد  يلتعلم تفرضلإىل نظرون خ

خر، أما أتباع آث عن فرض ه ابتكذب وحبُ يها ُحكم علري تفس ل يفشإذل ف اتطابق معها، أم
ل لتوقائع يلت حتري  عية تفس:متدي فة لتفرض عنيهم تكمن يفيفإن وظ يسقنباطلملنهج لال

اير صيقه يا، ومعيً بخكون ممكن لتقحدق جتر خلملقعثرة إىل وقائع ُمفسرة، فجوهر لتفرض هو أن 
 قوقف على مطابدقه تلوقائع. خ

كل   عنها يف غىنعقرب ضرويرة ال خ، بل يكل حبث علم  عي لتفرض خطوة هامة يفخــ  3
 نيف عن لتدولنشسعى تلكخمن جهة  وفة مزدوجة، فهيديم وظخنه ، أليبخجتر  سقياللل

 ولتقحدق منها ني جمموعة من لتدولننيان ميى لتصلة بيسقخيم تبخجهة أخرى  ومن لتثابقة
 ولتقثبت من صحقها.

قعلق خ ية  فرض علي يبخلتعلوم لتقجر  ها يفيعل نلتيت خربه من لتفروض نيــ توجي نوع 4
 يبخقحول ابتقحدق لتقجر خف عن علة لتظاهرة، توحى تنا به لملالحظات ولتقجايرب، شابتك

ه ية عليلمعن لتقجربة لملأل ؛رةشقجاوز نطاق لملالحظة لملباخ يإىل قانون. وفرض صوير 
سقنبط منه خملا  لتقجرخيبي خيقحول ابتقأخت لتسابدة، ي ولتنظر نيسقنقج من لتدولنخلة، يمسقح

  لتيتنيم تلدولنيي وتيعية تكون مبثابة أتكية برهانخإىل نظر  لتقجرخيبمن نقائج تدبل لتقحدق 
 قمثل يفخعلم لتفلك، و  يفها يربهن علخصييرت عنها. وهناك نوع اثتث من لتفروض 

ال لتباحث يخ يعقمي علخ، بل يبخدوم على لالخقباير لتقجر خ، وهو ال يلتفرض لتوصف
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ة تنقائج يي لملالحظات لتفلكخيأت يفكمن خة لتقحدق من صيقه يلتكون، وعملوفكرته عن 
 ل.خر ولتقعيخ، وهو فرض مؤقت قابل تلقطو يضيلالسقنباط لتر 

كون خمن لملالحظات ولتقجايرب، وأن  مسقوحىكون خأن  يلتفرض لتعلم رتط يفخشــ  5
من لملمكن أن تسقنبط  ئع لتيتاماًل ألكرب قيير من لتوقاشكون خ، وأن يبخقاباًل تلربهان لتقجر 

كون خ الأوضع ألجلها ولتقنبؤ هبا، و   لتوقائع ولتظولهر لتيتريكون قاديرًل على تفسخمنه، وأن 
على  يدة موجزة ال حتقو ياغة دقيكون ُمصاًغا صخقانون سبق قبوته، وأن  يمقعايرًضا مع أ

من لتفروض أو لالحقماالت  لحميودً  لضع عيدً خعلى لتباحث أن  بكما جيقناقض،  خأ
ي ختؤ  يلتفرض لتذ صل إىليخر، تقمكن من لخقبايرها لتولحي تلو لآليلملمكنة؛ وذتك ت
 لتقجربة نقائجه. 

 ىخنطوي علنه  عن لتظاهرة إنقاًجا وإبيلًعا؛ ذتك ألريعي لتفرض من أكثر صوير لتقعبخــ  6 
 من مثه، و يأو نربهن علفه شعلنا نييرك كل ما نكقجي، ي وحيس عدلنيوختم يخيال علم

 ولحليس.ال ي لتفرض ولخلنيما بيدة تربط فيفهناك عالقة وث
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