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:العلم والمعرفة 

مةاالمستقبلوانالوعيفيوزيادةلالمةورفعةقوةالعلمان
قتتدفلكياالمامالىالعلمعجلةدفعفيهوحياتهاونبض
قريبةمبالعلصلتناكانت،وكلماالعلمفينتقدمانيجبالحياة

فيزيادةهووتعلمهالعلمانومعنىقوةللحياةاعطيناكلما
افكارهيتصفحانعليهالعلمرجل،انوتقدمهاالمعارف
معلومماهوعلىواالخرالحينبينويقفوعلومهوبرامجه

لبحثطرقوهوالعلوميرسخانويحاولهومجهول،ومالديه
ماىاليصللكيونفاذبرؤيةالمجهولويستكشفبهويتقدم

المنطقيةالحلولالىالعلميالبحثطرقوهوالعلمبعد
تاملوالالحقيقةعنالبحثالىالعلميتسامىوهناالموضوعية

العلميالبحثطرقاصولومراعاةتوازنمنفيهاوالتفكير
العلمنطاقضمنوارادتهووجدانهفكرهحركة....ويبين

.والعرفة



ماالمقصودًبالعلمً؟: اولاً

قدرةزيادةالىيهدفنشاطبأنه:العلميعرف

الالعلمان،الطبيعةعلىالسيطرةعلىاالنسان

الفالظواهرجميعيشملبلماظاهرةبدراسةيتعلق

هافيتستخدمالتيالنشاطاتعلىالعلميقتصر

نشاطاييشمل،بلواالدواتواالجهزةالمختبرات

اليوجدولذلكبالظواهرالعالقاتدراسةالىيهدف

نشاطاتاوادبيةودراساتبنشاطاتيسمىما

،علمية



:العلم 
فيهاوتكثرالغموضفيهايكثربيئةفيوجدانمنذفاالنسان

رظواهمنبهيحيطلماتفسيرعنالبحثفيبداالتساؤالت

عترفالتيوالحقائقالمعارفمنالكثيرالىوتوصلوغموض

االنسانمعارفازدادتفلمابالطبيعةالتحكمعلىقدرتهمن

هقدرتزادتوبالتاليالطبيعيةالظواهرفهمعلىقدريهزادت

لةسلساالالعلميالتقدمعمليةومابهاوالتحكمضبطهاعلى

انهابوالتحكمالطبيعةعلىالسيطرةفياالنسانمحاوالتمن

التيالظواهروصفالىيهدفموجهانسانيكنشاطالعلم

هدفالهذايقتصرعلىال،ولكنهانواعفيوتصنيفهايدرسها

فهم،انالمختلفةالظواهربينالعالقاتاكتشافيحاولبل

الظاهرةهذهعالقةفهممنبدفالالعلمقيامالىاذنالظواهر

يمكنالذيهوالعالقاتهذهفهمالن،المختلفةبالظواهر

.الطبيعةعلىسيطرتهزيادةمناالنسان



أهداف العلم :ثانياً 

الفهم  . 1:

يهدفانسانيكنشاطوالعلم،للعلماالساسيالغرضهوالفهميعتبر
؟رالظواهبفهمالمقصودفما،وتفسيرهاالمختلفةالظواهرفهمالى
،البالطبع؟الظاهرةهذهفهمناانناللظاهرةوصفنايعتبرهل

السلوكبوصفماشخصقامفاذا،الفهمعنيختلففالوصف
؟يصفهمايفهمانهيعنيهذافهلالرعدصوتبوصفأوالمرضى

حدوثالىادتالتيوالعواملاألسبابفهميعنيالفهمألنابدأ
انهمالمفليس،وخصائصهاصفاتهابتعداداالكتفاءوليسالظاهرة
حدثتولماذاالظاهرةهذهحدثتكيفنعرفمابمقدارالظاهرةنصنف

التياالخرىبالظواهرالظاهرةالعالقةعلىالتعرفهواذنفالفهم،
.عنهاستنتجالتياالخرىالظواهروفهموقوعهاالىادت



ولكي نفهم ظاهرة ما البد من فهم العناصر 

:ألتالية
الظاهرة لوجودنتيجةاوتابعامتغيراباعتبارهانفسها-أ

.حدوثهاسببتاخرىوظواهرعوامل

الظروف حدوثالىادتالتياالخرىوالظواهروالعوامل-ب

عوقوعنمسؤولةمستقلةمتغيراتباعتبارهاالظاهرةهذه

.دراستهانريدالتيالظاهرة

العالقة الظروفوبيندراستهانريدالتيالظاهرةبين-ج

لنعرف،الظاهرةهذهاحداثالىادتالتياالخرىوالعوامل

،التابعالمتغيرفيزيادةتنتجالمستقلالمتغيرزيادةانهل

.فيهنقصاتحدثام



:التنبؤـ2ً

فهمًانًفهمًالظاهرةًهوًالهدفًالولًللعلمً،ًفبعدًانًيتمكنًالعالمًمن
مًظاهرةًماًوايجادًالعالقاتًوالقوانينًالتيًتحكمًهذهًالظاهرةًوتنظ
لتنبؤًعالقاتهاًبالظواهرًالخرىًفانهًفيًهذهًالحالةًيكونًقادراًعلىًا

لظاهرةًمنًفهمهًل_،ًويقصدًبالتنبؤًقدرةًالباحثًعلىًانًيستنتجًً
شفًفالعالمًالذيًاكت, نتائجًاخرىًمرتبطةًبهذاًالفهمًً_وقوانينها

جاتًالعالقةًبينًتمددًالزئبقًفيًميزانًالحرارةًوبينًارتفاعًدر
سًالتيًالحرارةً،ًيمكنًانًيتنباًبنتائجًجديدةًاخرىًمثلًنوعًالمالب

معًيفترضًانًيرتديهاًالناسً،ًاوًدرجةًالرطوبةًالالزمةًللتكيف
ارتفاعًدرجةًالحرارةً،ً

قنا هو تصور النتائج التي يمكن ان تحدث اذا طب:فالتنبؤ
درتنا القوانين التي اكتشفناها على مواقف جديدة وتزداد ق
على التنبؤ بزيادة درجة التشابه بين الظاهرة التي 

هرة درسناها وبين الظواهر التي سنطبق عليها فهمنا للظا
.االولى



:الضبط والتحكم -3

عليهاةوالسيطرالمختلفةبالظواهرالتحكمالىالعلميهدف

يفهمحين،فالعالمبهامرغوبظواهرلنتاجيتدخلبحيث

وبذا،هاوتنتجعليهاتؤثرالتيالعوامليفهمفانهالظاهرة

تقليل،اوالعواملهذهعلىالسيطرةعلىقادرايكون

اهرةظانالعالميفهمفحينيريد،حسبمازيادتهاواثارها

علىرويسيطيتحكمانيستطيعالحرارةعنناتجةالتمدد

يةالحديدالسككقضبانعلىالحرارةدرجةارتفاعاثر

التمددبلهاتسمحالقضبانبينمسافاتوضعطريق،عن

بهاوالتحكمالظواهرضبطفيالعلمهدفان،الخ..

،بؤوالتنالفهموهماالسابقينبالهدفينايضامرتبط



:يتميز العلم في جملة من الخصائص

االمبريقية. طالق ونقصد بها اخبار الواقع المحسوس واالن: 1

.  منه وتقدير النتائج في ضوئه 

االعتماد على القضايا المنطقية . 2.

الميل الى التجريد. 3.

التراكم. 4.

الموضوعية غير الذاتية. 5.

الحتمية. 6.

التنبؤ. 7.

التحكم. 8.



:تعريف المعرفة 

المعرفةتعريفيمكن ً المحاولةبأنها:علميا

ريةالضروالترابطاتالكتشافلالنسانالمنظمة

ً والثابتةوالجوهرية والوقائعالعناصربيننسبيا

ً وتصورهماالمختلفة قدقيوبشكلموضوعيا

كلبشالظواهريفحصعلميمنهجباتباعوذلك

صورةفيالمتحصلةالنتائجويعممملموس

،ونظرياتقوانبن



:تعريف اخر للمعرفة 

المعلومةواكتسابالحقائقوفهموالوعياالدراكهو

االطالعخاللمناوالتاملخاللمنالتجربةطريقعن

ةمرتبطوهياستنتاجهموقراءةاالخرينتجاربعلى

.الذاتوتطويرالمجهولالكتشافوالبحثبالبديهية



:الطرق القديمة في تحصيل المعرفة  

:لصدفة والخطأ والمحاولة ا1.
الصدفةطريقعنالمعرفةالىيصلالقديمالنسانكان

الةفعالطريقةهذهتكن،ولموالخطأالمحاولةطريقوأحيانااعن
اخطأالىالحيانمنكثيرفيتؤديكانتبلمأمونة،تكنلمكما

لميةالعالمعرفةلبناءالمالئمةالوسيلةتكنلمانهاكماجسيمة
,الجتماعيالتقدمتحقيقعلىوالقادرةبنتائجهاالموثوق

:والتقليدالثقة.2
اصحابوالدينورجالالسنوكبارالباءتقليدالىالقديمالنسانلجأ

.ةالمعرفلتحصيلوالبارزينوالتقاءالعلماءوقدماءالسلطة

فهاوزيومعارفهمعتقداتهصحةمواقفهمناكثرفييقومكانوهكذا
منروريضالتقليديكونوقدتسائلوبدونوعيغيرمنويقبلها
اًالنقليالتفكيريكونوقدالعلميةالناحية الولىلمراحلافيمطلوبا
.شئكلفييشكانالمرءيستطيعلاذللتعليم



:الطرق القديمة في تحصيل المعرفة

:الخبرة الشخصية . 3
اليهراكمتمااذامامشكلةتعترضهوعندمابحثهفيالنساناليهايلجأماكثيرااً
شكول،وغيرهماوالزراعةالصيدمجالتفيسابقةومهارات،خبراتمن
نعالبحثفيوشائعةنافعةطريقةالشخصيةالخبرةالىالرجوعانفي

ائجهانتودوننقددوناستخدمتاذاخاطئةنتائجالىتؤديقدولكنهاالمعرفة
.وموضوعيةكافيةادلةعلى

:واالستنباطالقياس.4
وكانالمعرفةىعلللحصولكوسيلةالستنباطياوالقياسيالتفكيرالنساناستخدم
فيهقررتقولبانه)القياسارسطوويعرفوالمعرفةبالفكركبيراتطورذلك

(تقريرهسبقماغيراخرشئبالضرورةعنهايتولدالمعنيةالشياء

اطارفييامنطقيقعالجزءبل،الجزءعلىايضايصدقماانعلىالستنباطيقوم
.مايقةحقاونتيجةصدقلختبارالرسطيالقياساستخدمالغرضولهذاالكل



:  طرق الحصول على المعرفة 

:لخبرة الحسية ا_1
لحياةامواقففيالبيئةمعتفاعلهخاللمنالنسانيتعلم

خاللمنلهايستقبالتيالمعلوماتمنيستفيدفهوالمختلفة
.المختلفةللمواقفوادراكفهمالىويحولهاالحواس

:الخبرةأهل_2
اءالطبمثلوالمشورةالخبرةاصحابالىنلجأماكثيرااً

السلطةوأصحابوالعمالالدينورجالوالمهندسين
فيالمشورةاوالمساعدةلطلبالجتماعيةوالمكانة
يةالحسالخبرةمنالىفهمهانستطيعلالتيالمواقف
،ذاتيبشكلوالدراك



:  طرق الحصول على المعرفة 

:التفكير_3
الستفادةلىعالفردتساعدالتيالتفكيربنعمةالنسانعلىهللاأنعم

حللالتفكيرمستوياتاعلىممارسةفيالعقليةقدراتهمن
عبرالنسانساعدتمماالغامضةالمواقففهماوالمشكالت
,المعرفةاشكالمنالعديدالىالتوصلالىالعصور

:العلميةالطريقة_4
الظواهرانوهياساسيةفرضيةالىالعلميةالطريقةتستند

مثيرالالفكرةوتخضع,منظمبشكلتحدثلالنسانالسلوكية
ستفيدتالطريقةهذهفانولذلك,الفعلوردالدافعاووالستجابة

السلوكاوالظواهرلفهممحاولةفيالسابقةالطرقكلمن
التنبؤثمومنالفهمتحقيقعلىتساعدمنظمةبطريقةالنساني
.والتحكم



:مقارنة مابين العلم والمعرفة 

قولهذلكومنالمعرفةيرادفواسعمعنى:األول

ً زدنيربيوقل":تعالى ً معرفة،أى[3]"علما ميدانكانأيا

ذابهليعلمال"اليوميةحياتنافينقولنحن.المعرفةهذه

ً عنهأعرفالأي"الموضوع .شيئا

التجريبىالعلميرادفالذيهوضيقمعنى:الثاني

scienceوعلمالفيزياءعالمفيمايتمثلنحوعلى

دفتستهالتيالمنظمةالمعرفةمنضربوهوألخ...الكيمياء

تتحكمالتيالقوانينالىبالوصولالطبيعةاسرارعنالكشف

.مسارهافي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9#cite_note-3


:مصادر البحث 
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