
 مقياس منهجية البحث العلمي

 للسنة الثانية ماستر / أرشيف

 إعداد األستاذ محمد صاحبي

 الثانيةالمحاضرة 

 فرضيات البحث العلمي

" Hypóthesis من الناحية االشتقاقية، تنحدر لفظة فرضية من األصل اليوناني "  -1

" التي تعني Hyperمقابل " ، ""أقلوتعني "تحت" أو  Hypóالمكّون من كلمتين هما: 

 الدم، عكس لفظة " سكر ومعناها نقص " Hypoglycémie"، مثل: أكثر"فوق " أو 

Hyperglycémieالدم. في السكر " التي تعني ارتفاع 

 " فتعني "رأي" أو "تأكيد" أو" طرح"، ومنها اشتُقت لفظة "Thesisأما كلمة" 

Thèse  " الفرنسية أو "Thesis.اإلنجليزية " 

 Hypothèseوبعدها اللفظتان الفرنسية  من هذا المثال، يمكن القول بأن اللفظة اليونانية  

في البحث العلمي )ألنها من إنجاز عصر العلم خالل تدّل    Hypothesisواالنجليزية 

"تحت " أو" أقل" وتعني حرفيا " أقل من الطرح" أي على المعنى القرن السابع عشر( 

 رأي أو افتراض..

توقعات لكنها تلتقي في كونها  Hypothèsesهناك تعريفات عديدة لفرضيات البحث   -2

جابات مؤقتة لإلشكالية المطروحة، يمكن استقاؤها من الواقع أو من الدراسات إو أحلول 

( المختلف من حيث الزمان والمكان. وال Thème)السابقة التي تطُرق نفس الموضوع 

أو بمعنى آخر، ال يمكن أن يكون وضع  االطالع الواسع.يتأتى ذلك للباحث إال بعد 

ذا عالقة وطيدة بالتساؤل الجوهري المطروح  الفرضية عشوائيا، بل ال بد أن يكون

 )اإلشكالية( وتساؤالت البحث الفرعية.

فالفرضية إذن، تحتمل الصدق والخطأ، ما على الباحث إال التدليل على صحتها أو خطئها 

الحقائق ودراستها دراسة منطقية، علمية، داخل مباحث ومطالب من خالل البحث عن 

، سواء من االستشهادات )االقتباسات( العلمية الصحيحة أو من خالل البحثوفروع 

في  اآلراء والمالحظات التي يقتنع الباحث بصحتها بعد التجريب )تحليل االستبيان مثال

ال يكون اختبار صحة أو خطأ عة مثال، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، أما في علوم الطبي

 (.الفرضية إال من خالل التجربة

 : في مقدمة البحث، بعد اإلشكالية مباشرة.مكانها -

: تتعدد الفرضيات حسب الميدان المعرفي الذي يشتغل فيه الباحث، لكنها من هاأنواع  -

 هي:  خمسة أنواعحيث المبدأ، 

وهي التي تنبني على قياس   déductivesLes hypothèses: الفرضيات االستنباطية -أ

 (.نظرية <فرضية  <نموذج  <)مالحظة  معرفة جديدة بمعرفة سابقة، أو الجزء من الكل



 وهي التي تنبني على التعرف Hypothèses inductives: الفرضيات االستقرائية -ب

فرضية  <والتجربة، )نظرية  المالحظة على الجزء باالعتماد خالل من الكل على

 قرار )أو نتيجة(. <اختبار <

الفروق  بانعدام قرار الباحث يتخذ وفيها، Hypothèses nulles: الفرضيات الصفرية -ت

 صفر. ويكون ميدانها في األغلب في اإلحصائيات.. يساوي متغيرين بين العالقة أن أو

  non guidées Hypothèses alternatives(غير الموجهة -الفرضيات البديلة  -ث
أو عالقة بين متغيرين دون تحديد  بوجود فروقا قرار  ايتخذ الباحث فيهتلك التي  وهي

 .اتجاه الفروق او نوع العالقة

تخذ ي وخاللها  guidéesHypothèses alternativesالموجهة:  –الفرضيات البديلة  -ج

و نوع أأو عالقة بين متغيرين مع تحديد اتجاه الفروق  بوجود فروقا الباحث قرار 

 .العالقة

هذا عن األنواع المختلفة للفرضيات في العلوم عامة، أما في العلوم االجتماعية  -3

 ، منها على سبيل المثال:شكلين أو ثالثةالفرضيات  تتخذفواإلنسانية عموما، 

 العالقة يثبت بشكل الفرضية تصاغ ان بمعنى اإلثبات بصيغة كوني: والمستقلالمتغيّر  -

يشير إلى وجود عالقة بين متغيرين وتسمى الفرضية في هذه وهذا النوع إيجابا،  او سلبا

 .(اإلجابة الرئيسية المحتملة عن تساؤل البحث الرئيسي . أيمباشرةالحالة فرضية 

عالقة؛  وجود ينفي بشكل الفرضية تصاغ ان بمعنى ،النفي بصيغةكون يو: المتغيّر التابع -

 .”صفرية فرضية“هذه الفرضية  تسمىو نقيضه(. )أوللمتغيّر المستقل  تابع وهو

 : تكون في شكل تقريري وليس بصيغة سؤال.صياغتها في البحث -

: يجب أن تُصاغ الفرضيات بأسلوب بسيط بعيد عن الغموض، وأال تتجاوز مالحظة مهمة -

أربع فرضيات في كل الحاالت، ألن كثرة طرح الفرضيات ينبئ عن ضعف في التصّور 

 وقصور في اإلشكالية..

 بالتوفيق                                                     

سبوع في لقائنا المرتقب خالل األ استفسار وتوجيهه: يجب تسجيل أي مالحظة أو تنويه

 المقبل.


