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 البحث العلمي

الدول المتمدمة البحث العلمً أهمٌةً كبٌرةً وخصصت له لدراً أولت 
كبٌراً من الموازنة إٌماناً منها بأهمٌته فً تطوٌرها وتمتٌن دعامتها 

أهمٌة و المحافظة على مكانتها بٌن دول العالم، ولد ازدادت 
الدراسات والبحوث فً العصر الحدٌث بسبب كّم المعلومات الهائل 

ولكن لٌست كّل هذه المعلومات صحٌحةً ، الذي وصل إلٌه اإلنسان  

 

كان ال بّد وجود طرٌمٍة لتحدٌد مستوى صحة ما ٌتوصل إلٌه لذلن 
منطك )، فمد جاء فً كتاب البحث العملًاإلنسان، وهو ما ٌنتج عن 

المدرات األمم تكمن فً عظمة : لولهلـكارل بوبر ( البحث العلمً
والفكرٌة والسلوكٌة، والبحث العلمً مٌداٌن خصٌب و دعامةٌ العلمٌة 

[١.]أساسٌةٌ لكّل تمدٍم ورفاهٌة  



 تعريف البحث العلمي

تتبع أسلوباً ُمنظماً دراسة علمٌة 

الكتشاف الجوانب المتعددة لموضوع 

ما، وذلن من خالل اتباع المنهج العلمً 

للتوصل إلى حمائك ومعلومات مؤكدة 

[١.]ال تشوبها شائبة  

 



البحث العلمً عبارةٌ عن نشاٍط علمً منظٍم أو 

وسٌلٍة منّظمٍة، أو عرٍض مفصٍل أو دراسٍة 

متعممٍة تهدف للوصول إلى حمٌمة الشًء، من 

خالل االستعالم واالستمصاء المنّظم الذي ٌموم 

به الباحث للتمّكن من ربط المعلومات معاً 

واكتشاف ما هو جدٌٍد، وتصحٌح وتطوٌر 

المعلومات الموجودة، على أن ٌتبع خطوات 

البحث العلمً السلٌمة لالعتراف بالنتائج 

 النهائٌة



ف  على أنّهايضا ويُعرَّ  

تفصٌلٌّة لموضوع ما؛ بهدف البحث عن دراسة       

أحدث ما ٌتعلَّك بالموضوع؛ َسعٌاً لفَهم ُمتجِدّد، أو أمالً 

فً َحّل مشكلة ُمعٌَّنة لد تتعلَّك بالماضً، أو بالحاضر، 

ًّ ٌعتمد على  أو بالمستمبل، علماً بأّن البحث العلم

االستطالع الدلٌك، والتحلٌل الُمتأنًّ؛ للكشف عن خباٌا 

المضاٌا، وطبٌعة العلوم الُمختلفة، ومدى ارتباطها 

بط الصحٌح بٌن  بالحٌاة الٌومٌّة، وذلن عن طرٌك الرَّ

[١.]الحمائك، ومختلف المعلومات الُمتعِلّمة بها  

 



 أهميت البحث العلمي 

الحاجة للبحث العلمً فً ولتنا الحاضر أكبر منها فً أي ولت مضى، حٌُث إّن العالم فً سباق إّن 
للحصول على أكبر لدر من المعرفة الدلٌمة التً ٌمكن استثمارها فً سبٌل راحة ورفاهٌة اإلنسان 

، ولهذا  ًّ وضمان تفّوله على غٌره، وأصبحت لّوة الدول تماس بممدار اهتمامها فً مجال البحث العلم
لامت الدول المتمّدمة بتمدٌم الدعم واالهتمام للبحث العلمً فخّصصت له مبالغ مالٌة هائلة ولّدمت الدعم 
 ، ًّ ، واالجتماع ًّ المعنوي للباحثٌن وذلن ألّن البحث العلمً ٌعتبر دعامة للتطّور االلتصادّي، والسٌاس

[٣:]وله أهمٌة كبٌرة ٌمكن تلخٌصها فً  

. أهم أداة لتحمٌك المعرفة، وفهم الكون، واإلنسان   

على المشكالت بطرٌمة علمٌّة بحتة، ومن خاللها ٌتّم توفٌر الولت والجهد الذي ٌتّم هدره فً التغلّب 
. التوّصل إلى المعلومات عن طرٌك التجربة  

. للباحث االعتماد على ذاته فً سبٌل الوصول إلى المعلوماتٌتٌح   

. العملً لنتائج البحث واالنتفاع بها، عن طرٌك االختراعات التً ٌتوّصل إلٌها الباحثونالتطبٌك   

. الرفاهٌة والراحة للمجتمعاتتحمٌك   

. الموة االلتصادٌة للدولتنمٌة   

.المعرفة الموجودة والتحمّك منها والوصول إلى معلومات دلٌمةتطوٌر   
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البحثمنهج    

، بحٌث ٌجري بحثه ٌتَّبع الباحث خطوات ُمتسلِسلةأن     

بأسلوب ُمنظَّم، ومعرفة منطمٌّة، وُموثَّمة، إذ ٌُعتمَد أّن منهج 

البحث، وابتكار أُُسس ُمتتالٌة ٌعتمد علٌها البحث ٌُعتبَر من 

كما أّن ، لدٌمفهو ُمستَمدٌّ من بُعد تارٌخًّ الُمنجزات المهّمة؛ 

اتِّباع منهج؛ للبحث عن موارد الحٌاة، ومصادر الرزق فٌها 

، والمنهج فً اللغة العربٌّة ٌعنً ًّ :  أمٌر فِطرّي، وبدٌه

، فمد أصبح لَمنهج أّما الٌوم، أو األسلوب الُمنظَّم، الطرٌمة

البحث تمنٌات خاّصة، وبرامج حاسوبٌّة تُنِظّم البٌانات، وتُسِهّل 

[٢.]عملٌّة ِحفظها، وتصنٌفها؛ للرجوع إلٌها  



 انىاع البحث العلمي 

 ٢البحث الكّمً  ١: محتوٌات

البحث المختلط  ٣البحث النّوعً 

البحث  ٥البحث االستكشافً  ٤

 ًّ ًّ  ٦الوصف البحث التّوضٌح  



Type of reseaeches  

1 Quantum Research  

2 N.Y. 

 3 Mixed Research 

 4 Exploratory Research 

 5 Descriptive Research  

6 Illustrative Research 



 البحث الكمّي 

ًّ إلى اختبار نظرٌّة ما، وتحدٌد صّحة التنبؤات  ٌهدف البحث الكم
التً تمّدمها، وٌكون عن طرٌك دراسة مسألة معٌّنة استناداً إلى 

[ ١]نتائج النظرٌة التً تّم لٌاسها باألرلام، وتحلٌلها إحصائٌاً،
ة باستخدام أحد الطرق البٌانات الكمٌّ وٌُمكن جمع   

[٢:]اآلتٌة  
. االستطالعات بواسطة الهاتف  

.بواسطة البرٌداالستطالعات   
. بواسطة اإلنترنتاالستطالعات   

. اإلعالمٌةالمحتوى من خالل التغطٌة تحلٌل    
. بٌانات الشراء والزبائن الدائمٌنتتبُّع   



 البحث النّىعي 

البحث النّوعً ٌبحث هذا النوع فً نوعٌّة المعلومات مما ٌسمح للباحثٌن 
بفهم الرأي العام، وٌُتٌح لهم استكشاف المواضٌع المعمّدة، وفهم المعنى 

الكامن وراءها، وهذا النوع ذو لٌمة كبٌرة؛ ألنه ٌسمح بالتعلم الحمٌمً من 
خبرات، ولٌم، ووجهات نظر الجمهور الُمستهدف، وٌُوفر التباسات 

[ ٢[]١:]الستخدامها كدلٌل أو إٌضاح، ومن طرق جمع البٌانات النوعٌّة  

. الممابالت  

. الحالةدراسات   

. التركٌز مرالبة المشترنمجموعات   

. المكالمات المجانٌّةرصد   

.الشكاوى عن طرٌك البرٌد اإللكترونً والرسائلمرالبة   

 



 البحث المختلط 

البحث المختلط ٌُعّد هذا النوع خلٌطاً من البحث النّوعً 

والبحث الكّمً، حٌث ٌمّدمان معاً نظرة لابلة للمٌاس، 

وصورة أكثر شمولٌة لظاهرة ما، وٌتفك الباحثون على 

[  ١]أّن البحث المختلط ٌُعطً نتائج أكثر موثولٌّة،

وٌُطلك على استخدام طرٌمتٌن أو أكثر للدراسة اسم 
)التثلٌث  Triangulation) وهو استخدام طرق بحث  ؛

متعددة للتثلٌث على الحمٌمة الكامنة فً كٌفٌة نظر 

[٢.]الجمهور إلى لضٌة ما  



 البحث االستكشافي

هذا النوع الستكشاف موضوع جدٌد، أو لضٌّة، أو أفكار ٌُستخدم 
جدٌدة، أو فرضٌات بهدف معرفة المعلومات األساسٌّة والحمائك 

[  ٣:]عنها، وتحدٌد الجدوى من إجراء الدراسة، ومن األمثلة علٌه
استبٌان الخبراء: ٌكون من خالل تواصل الباحث مع الخبراء ذوي 

. المعرفة فً مجال أو موضوع البحث المطلوب  

تحلٌل البٌانات الثانوٌّة: ٌكون بعمل مراجعة أولٌّة للبٌانات التً تّم 
. أخرى؛ لتحدٌد المشاكل األولٌّة للبحثجمعها ألغراض   

دراسة الحالة: تكون بجمع معلومات من أبحاث مشابهة للبحث 
. المطلوب  

الدراسة االستطالعٌّة: تكون بإجراء بعض جوانب البحث بشكل 
. مصغّر من خالل منالشات مجموعات التركٌز مثالً   



 البحث الىصفّي 

ًّ ًٌصف التفاصٌل الدلٌمة أو  البحث الوصف

الخصائص لظاهرة ما ُممثاَلً باألرلام والنَِّسب 

المئوٌة، والفئات بتسلسل واضح للمعلومات، ومن 

استطالعات رأي الموى العاملة، : أمثلته

وإحصائٌات التعلٌم، واإلحصائٌات السكانٌّة، 

[ ٣:]وٌَستخدم الباحثون الطرق اآلتٌة لجمع البٌانات  

.االستبٌانات  

.المحتوىتحلٌل   



 البحث التّىضيحيّ 

ًّ أحد   ًّ ٌُعدُّ البحث التّوضٌح البحث التّوضٌح

، وٌُحدد األسباب وٌُفسرها  ًّ أنواع البحث العلم

، والبحث  ًّ بناًء على كل من البحث االستكشاف

، وٌهدف إلى شرح األسباب، وتحدٌد  ًّ الوصف

أفضل التفسٌرات لها، وبناء نظرٌة وإثرائها 

لتشمل مواضٌع ومشاكل وفئات أكثر، كما ٌهدف 

إلى التحمك من صّحة هذه النظرٌات واختبار 

٣.]تنبؤاتها، والتزوٌد بأدلة وبراهٌن علٌها  
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 خصائص البحث العلمي 

البحث العلمً بعدد من الصفات نذكر منها ما ٌتسم 

[١:]ٌلً  

البحث هً طرح األسئلة عن ُمشكلة أو ظاهرة بداٌة  -1

. أو لضٌة أو مولف ما، من لِبل الباحث  

المنهج العلمً فً معرفة ماهٌة موضوع اتباع  -2

. البحث  

بٌانات جدٌدة من نوعها أو استخدام بٌانات جمع  -3

تظهر من لبلموجودة للتوصل إلى نتٌجة جدٌدة لم   



اتباع مراحل ُمنظمة ومرتبة ومنطمٌة أثناء عملٌة البحث،  -4

. حٌُث ٌتصف البحث بالنظامٌة  

  وموضوعٌتها بمنطمٌتهااستنتاج تبرٌرات للعمل تتسم -5

. فً البحث الذي ٌتم تمدٌمه وحٌادٌتها  

التركٌز على تحمٌك النظرٌات أو المبادئ عامة التً تُساهم -6

.فً اكتشاف أحداث مستمبلٌة  

من لِبل باحث آخر  لإلختبارنتائج بحث علمً لابلة توفٌر -7 

. والحصول على نفس نتٌجة البحث  

االستفادة من نتائج البحث العلمً وسهولة فهمه، وسالسة -8

عناصر البحث العلمً. توصٌل معلوماته ومحتوٌاته إلى اآلخرٌن  

 

 



 عناصر البحث العلمي 

:التالٌةالبحث العلمً من العناصر ٌتكون   

تُعبِّر المدخالت عن األفكار األساسٌة التً تُحٌط : المدخالت
بموضوع البحث بكافة جوانبه، باإلضافة إلى تحدٌد الُمالبسات 

.النظرٌة والعملٌة لموضوع البحث  

هً العملٌات التً ٌترتب علٌها خطوات عملٌة : المعالجة 
البحث، وطرٌمة تطبٌمها باإلضافة إلى بٌان أجزاء ووظٌفة كل 

.من المعطٌات واألفكار الُمتعلمة بالبحث  

هً حصٌلة النتائج التً أظهرها البحث، كما تُبٌُِّن : المخرجات
.واالستنتاجات المختلفةااللتراحات   

 



 العىامل المؤثرة بصالحيت البحث العلمي 

البحُث العلمً بعوامل ُمختلفة تتبع السلون اإلنسانً الُمعرض ٌتأثر 

للتأثر بالعوامل الشخصٌة والبٌئٌة المتعددة ومن هذه العوامل ما 

[ ٣:]ٌلً  

ٌُشٌر هذا العامل إلى لُدرات : الباحث العلمٌة للمٌام بالبحثكفاءة 

الباحث وإلمامه النظري والعملً لمفاهٌم وأدوات وطرق وتخطٌط 

. وتنفٌذ خطة البحث العلمً، باإلضافة إلى دلة نتائجه فً البحث  

ٌُشٌر إلى ما ٌُحٌط من البحث من عوامل مختلفة : بٌئة البحثكفاءة 

تشمل إمكانٌات البحث والموى العاملة علٌه والتسهٌالت التً ترتبط 

.إدارٌابه   



العلمي البحث خطوات   

  موضوع البحث اختٌار 

خطة البحث ومنهج البحث تحدٌد   

البٌانات والحمائك العلمٌة جمع 
 واستخدامها فً البحث 

البحثنتائج   

 



مىضىع البحث اختيار -1   

على الباحث الجاد، بأمر هٌن اختٌار موضوع للبحث لٌس إّن 

حٌث أن الموضوع الذي ٌرٌد الباحث العمل على دراسته ٌجب 

البحث فٌه، وٌستثنى من ذلن ٌكون أصٌالً لم ٌسبك ألحد أن 

األبحاث العلمٌة التً تضٌف على أبحاث سابمة بعد ظهور 

معارف جدٌدة ٌمكن للباحث االستفادة منها، وٌجب على الباحث 

عدم وجود أبحاث مماثلة بعد تحدٌد موضوع بحثه أن ٌتأكد من 

.من لواعد البٌانات التً أصبحت متاحة على اإلنترنت  

 



خطت البحث ومنهج البحث تحذيذ  -2   

بالطرٌمة التً سٌتبعها الباحث من أجل التعرٌف 

الكشف عن الحمائك العلمٌة خالل مراحل البحث 

المختلفة، وأي الطرق سٌتبعها فً الوصول إلى 

النتائج النهائٌة، وهل سٌحتاج إلجراء تجارب 

عملٌة أم سٌكون البحث نظرٌاً فمط، وفً حالة 

كون البحث نظرٌاً فمط فإّن الباحث علٌه أن ٌعتمد 

و على مصادر ومراجع علمٌة موثوق من صحتها 

.علمٌتها  



العلميت البياناث والحقائق جمع  -3  

فً البحث ٌبدأ الباحث بعد ذلن فً الحصول واستخدامها 

على المادة العلمٌة من المصادر والمراجع التً تخص 

الموضوع الذي ٌموم ببحثه، مع التركٌز على لاعدة 

أساسٌة وهً عدم جمع المادة العلمٌة إاّل إذا كانت تخص 

البحث الذي ٌعمل علٌه، وبعد ذلن ٌبدأ الباحث فً جمع 

وتنظٌمها فً أبواب وفصول، ومن وترتٌبها تلن المادة 

ثم ٌبدأ فً كتابة بحثه مع تضمٌن نتائج الدراسات 

البحثالعملٌة التً لام بإجرائها للمساعدة فً   



البحث نتائج  -4  

االنتهاء من كتابة البحث ٌموم الباحث بعد 

بتجمٌع أهم األفكار التً تناولها البحث بترتٌب 

الفصول واألبواب وعرض النتائج التً توصل 

 إلٌها فً البحث الذي لام به كخاتمة للبحث 

من أجل التطوٌر أو توصٌات  ممترحاتو ممدماً 

أو ألصحاب  للباحثٌن الذٌن سٌأتون من بعده

.الرأي فً الدولة  


