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 1محاضرة   

 منهجية البحث العلمي :

العلم : )تعريف( : جهد انساني عقلي منظم وفق منهج محدد في البحث يشتمل على خطوات وطرائق محددة يمكن 

 توظيفها في تطوير أنماط الحياة وحل مشكالتها .

 بخطوات علمية .عبارة عن جهد انساني منظم ومحكوم :او هو 

 اهداف العلم الرئيسية :

 الوصف : -1

 وصف الظواهر المختلفة سواء كانت طبيعية او غير طبيعية هي من اهم اهداف العلم .

عند دراسة االنسان مظاهر ما يستخدم أدوات معينة كالمالحظة واألدوات العلميةةة المتاحةةة للوصةةو  الةةى 

 الحقائق .

 (التالي : السؤا )الوصف يحاو  اإلجابة على 

 ماذا هناك ؟!!

 التفسير : -2

 يحاو  العلم فهم الظواهر المختلفة واالشياء التي وصفها ومعرفة أسباب حدوثها او وجودها .

 )التفسير يجيب عن سؤا  كيف حدث ؟!!(

 التنبؤ: -3

عةةل التةةي تجتحكم في العوامةةل والظةةروف يهدف العلم الى جانب الوصف والتفسير والتنبؤ الى الضبط وال

 ظاهرة معينة تتم على صورة معينة او تمنع حدوثها .
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 اهداف البحث :

 منهج البحث العلمي 

 . المنهج والبحث والعلمي يتكون المصطلح من ثالثة كلمات هي :

 تَبََع .ٳهو الطريق والسلوك وهو مشتق من الفعل نََهَج أي َسلََك او  فَة المنهج :

فهي بمعنى الطلب او التقصي وهي مشتقة مةةن الفعةةل بحةةث بمعنةةى طلةةب او تقصةةى او  اما كلمة البحث :

 اكتشف او تَتَبََع .

او فةةي أي مجةةا   القانون او المبدأ او القاعدة التي تحكم أي محاولةةة للدراسةةة العلميةةة : منهج البحث تعني

 اخر .

مناهج البحث متعددة ومتجددة طبقاً لتعدد أنواع العلةةوم وتجةةددها وهةةي تشةةترك بخطةةوات و واعةةد عامةةة 

 تشكل االطار الذي يسلكه الباحث في بحثه او دراسته العلمية .

 شياء ومعرفة كل ما يتصل بها .العلم وهو اإلحاطة واالعمام باأل  : منسوبة الى اما كلمة العلمي

 يمكن تعريف البحث العلمي : 

أساليب ومناهج علمية تحدد الحقائق العلمية بقصد التأكد من صةةحتها او تعةةديلها او التقصي المنظم بأتباع  

 إضافة الجديد اليها .

حقائق العلمية في أي فرع من فروع المعرفة وفي او هو األسلوب الذي يسلكه الباحث العلمي في تقصيه لل

 أي ميادين العلوم النظرية والعلمية .

 تكمن أهمية البحث العلمي في : 

 ةةدر مةةن المعرفةةة الد يقةةة الحاجة الى الدراسات والبحوث فةةالعلم والعةةالم فةةي سةةيا  للوصةةو  الةةى اكبةةر 

 المستمدة من العلوم .

اهتماماً كثيراً للبحث العلمي فذلك يرجع الى انهةةا ادركةةت ان عظمةةة األمةةم   تبدياذا كانت الدو  المتقدمة  

 تكمن في  درات ابتكارها العلمي والفكري والسلوكي .

أساسية ال تصاد الدو  وتطوراتها وبالتالي يحقق الرفاهية لشعوبها والبحث العلمي ميدان خصب ودعامة  

 والمحافظة على مكانتها الدولية .

علمي يعد اهم واعقد وجه للنشةةاط الفكةةري فةةأن الجامعةةات تبةةذ  جهةةود جبةةارة فةةي تةةدريب والن البحث ال

الطالب على اتقانه اثناء دراستهم الجامعية لتمكنهم من اكتساب مهارات بحثية تجعلهم  ادرين على إضافة 

 معرفة جديدة الى الرصيد الفكري اإلنساني .

 أهمية البحث العلمي للطالب : -

القصيرة التي يكتبها الطالب فةةي الجامعةةة ال ايةةة منهةةا تعويةةد الطالةةب علةةى التنقيةةب عةةن ان البحوث  

 وصراحة .بحرية  ئهالحقائق واكتشافها افا  جديدة من المعرفة والتعبير عن ارا
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 دوافع اجراء البحوث والدراسات : -

 الرغبة في إيجاد حل المشكلة يعاني منها المجتمع .  -1

 مية )ماجستير ، دكتوراه( .يدرجة علمية اكادالرغبة في الحصو  على  -2

 التي تقتضي اجراء بحوث ودراسات .توجيهات المؤسسة وظروفها  -3

 الشك في نتائج وبحوث دراسات سابقة . -4

 نقص في اإلنتاج الفكري .سد الرغبة في  -5

 البحوث العلمية : -

ومراحل تطورها والعوامةةل بحوث وثائقية : تعتمد المنهج التاريخي في تتبع الظاهرة منذ نشأتها   -أ

 التي اثرت بها بهدف تفسير هذه الظاهرة في سيا ها التاريخي .

تعتمد على المصةةادر والوثةةائق المطبوعةةة مةةن كتةةب ودوريةةات وتقةةارير   أدوات جمع المعلومات

 ووثائق .

 بحوث ميدانية : -ب

خةةال  تحديةةد هي بحوث تعتمد المنهج الوصفي في تفسير الوضع القائم للظاهرة او المشةةكلة مةةن 

ظروفها وابعادها وتوصيف العال ةةات بينهةةا بهةةدف االنتهةةاء الةةى وصةةف علمةةي ود يةةق متكامةةل 

 للظاهرة او المشكلة .

بشكل مباشر من موا ع المؤسسات والوحدات اإلدارية والتجمعات البشرية جمع المعلومات يكون  

المقابلةةة او المالحظةةة المعنيةةة بالدراسةةة ويةةتم جمعهةةا عةةن طريةةق )اسةةتبيان( او االستقصةةاء او 

 المباشرة .

 البحوث التجريبية :  -ج

جةةرب بهةةا التجةةارب وأجهةة ة ث التي تجري في المختبةةرات العلميةةة الةةى مةةواد أوليةةة تهي البحو

جةةراء التجةةارب ويجمةةع الباحةةث بياناتةةه بالمالحظةةة والقيةةار للموا ةةف والظةةروف ومعةةدات أل 

 والخصائص المتوافرة دون ت يير عليها .

 وث الجامعية )بحوث الدراسات االولية( :البح  -د

طلبةةة هي ا رب ما تكون الى التقارير منها الى البحوث )بحوث الدراسةةة األوليةةة( حيةةث يتطلةةب  

 المراحل الجامعية األولية )البكالوريور( وخاصة الصفوف المنتهية كتابة بحث التخرج . 

الهدف منه تطوير االعتماد على النفس لدب الطالب في البحث واالطالع وتطوير مفاهيم الطالةةب  

و دراته التحليلية وتدريب الطالب على القيام ببحوث اكثر عمقاً مستقبالً مثةةل رسةةائل الماجسةةتير  

 طاريح الدكتوراه وتتم البحوث الجامعية تحت اشراف أساتذة القسم المعني بالدراسة .وأ 



 1محاضرة   

 البحث العلمي : خطة

 يمر البحث العلمي بخطوات أساسية وجوهرية تتبع الترتيب االتي :

 منهجيتهُ .تصميم خطة البحث و  (1

 جمع البيانات والمعلومات وتحليلها . (2

 كتابة البحث . (3

 جمع البيانات والمعلومات :

 تعد خطوة جمع البيانات والمعلومات من الخطوات المهمة التي يستند عليها البحث وتقسم الى : 

 مرحلة جمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري والوثائقي في البحث .*

أي جمع المعلومات من مصةةادر وافيةةة كالكتةةب والمقةةاالت والةةدوريات والتقةةارير والوثةةائق 

 لبحث بشكل نظري .األخرب التي تعالج موضوع ا

    

   جمع المعلومات المتعلقة بالجانب الميداني )التجريبي( :*    

 يعتمد على االستبيان والمقابلة والمالحظة في جمع المعلومات .

 المصادر األولية والثانوية المعتمدة في منهجية البحث العلمي : -

 الجامعية )الماجستير والدكتوراه( .نتائج البحوث والتجارب العلمية المنشورة في الرسائل  -1

 نتائج البحوث والتجارب العلمية المنشورة في المؤتمرات واللقاءات العلمية المحلية والعالمية . -2

 براءات االختراع المسجلة لدب الجهات الرسمية المعنية والمبينة مواصفاتها وماهيتها وفوائدها . -3

 المنهجية والمؤلفة )المكتبات()المخطوطات( .الوثائق التاريخية المحفوظة : الكتب  -4

 


