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 خصائص او صفات البحث العلمي 

[١:]ٌتسم البحث العلمً بعدد من الصفات نذكر منها ما ٌلً  

بداٌة البحث هً طرح األسئلة عن ُمشكلة أو ظاهرة أو  -1

. قضٌة أو موقف ما، من قِبل الباحث  

. اتباع المنهج العلمً فً معرفة ماهٌة موضوع البحث -2  

جمع بٌانات جدٌدة من نوعها أو استخدام بٌانات  -3

 موجودة للتوصل إلى نتٌجة جدٌدة لم تظهر من قبل



اتباع مراحل ُمنظمة ومرتبة ومنطقٌة أثناء عملٌة البحث،  -4

. حٌُث ٌتصف البحث بالنظامٌة  

  وموضوعٌتها بمنطقٌتهااستنتاج تبرٌرات للعقل تتسم -5

. فً البحث الذي ٌتم تقدٌمه وحٌادٌتها  

التركٌز على تحقٌق النظرٌات أو المبادئ عامة التً تُساهم -6

.فً اكتشاف أحداث مستقبلٌة  

من قِبل باحث آخر  لإلختبارتوفٌر نتائج بحث علمً قابلة -7 

. والحصول على نفس نتٌجة البحث  

االستفادة من نتائج البحث العلمً وسهولة فهمه، وسالسة -8

. توصٌل معلوماته ومحتوٌاته إلى اآلخرٌن  

 

 



 عناصر البحث العلمي 

:يتكون البحث العلمي من العناصر التالية  

تُعب ِّر المدخالت عن األفكار األساسية التي تُحيط بموضوع البحث بكافة : المدخالت

.جوانبه، باإلضافة إلى تحديد الُمالبسات النظرية والعملية لموضوع البحث  

هي العمليات التي يترتب عليها خطوات عملية البحث، وطريقة تطبيقها : المعالجة 

.باإلضافة إلى بيان أجزاء ووظيفة كل من المعطيات واألفكار الُمتعلقة بالبحث  

هي حصيلة النتائج التي أظهرها البحث، كما تُبي ُِّن االقتراحات : المخرجات

.واالستنتاجات المختلفة  

 



عناصر البحث العلمي -7  

:انًذخالخ . ١  

تتكٌٕ يذخالخ َظاو انثحج يٍ عذد يٍ انعُاصش أًْٓا انثاحج ٔيعشفتّ انًتخصصح 

تانثحج انعهًي، انًشكهح ٔانشعٕس تٓا ٔاختياسْا نهثحج، حى غشض أْٔذف انثحج، 

ٔانذساساخ ٔاألتحاث انساتقح نحهٓا، ٔفشضياخ ٔافتشاضاخ يعانجح انًشكهح 

ٔاإليكاَياخ انًتٕفشج نٓزِ انًعانجح إضافح نهصعٕتاخ انتي تعتشض عًهياخ انًعانجح 

ٔأًْيح حهٓا نهًعشفح انثششيح ٔفائذج رنك نهفشد ٔانًجتًع، ٔانًفاْيى ٔانًصطهحاخ 

.انتي سيتى تُأنٓا تانثحج  

 

 



:انعًهياخ . ٢  

تتكٌٕ يٍ يُٓجيح تحج انًشكهح ٔانتصًيى اإلحصائي انًُاسة 

 نطثيعح

انثحج ٔظشٔفّ أٔ إجشاءاخ حم انًشكهح نهٕصٕل نهُتائج 

انًقصٕدج أٔ ْي طشق ٔتقُياخ اختثاس انفشضياخ انًطشٔحح حٕل 

.انثحج  

:ٔتشتًم يٍ تيٍ انعذيذ يٍ انُقاط  

تشغيم األدٔاخ ٔاألجٓضج ٔطشق أخز انقشاءاخ ٔانعيُاخ ٔياْيح 

انًٕاد انًطهٕتح ٔيٕاصفاتٓا ٔآيياتٓا انتقشيثيح ٔطشق جًع 

 انثياَاخ



:انًخشجاخ . ٣  

تتكٌٕ يٍ َتائج انثحج انعهًي تًا في رنك َتائج انقياساخ ٔانتجاسب 

ٔاالختثاساخ انحقهيح ٔانًخثشيح انتي تشتة في جذأل تتضًٍ َتائج انتحهيم 

اإلحصائي نٓا حى تختصش في جذأل أٔ أشكال أٔ خطٕط تياَيح تساْى في 

آيا تشًم انًخشجاخ انحهٕل . إتشاصانُتائج انٓايح ْٔي يكتفيح تًتٕسطاخ 

التوصل إلٌها من استنتاجات وتوصٌات وتضمٌنات ثم الورقة انتي تى 

العلمٌة أو البحث المكتوب المنشور والذي ٌنبغً أن ٌشمل عناصر النظام 

وأسالٌب التحلٌل اإلحصائً ( المدخالت والعملٌات والمخرجات) الثالث 
.والتفسٌر ومناقشة النتائج  

 


