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 ما هى البحث العلمي وضرورته
أولت الدول المتمدمة البحث العلمً أهمٌةً كبٌرةً وخصصت له لدراً كبٌراً من الموازنة إٌماناً 

منها بأهمٌته فً تطوٌرها وتمتٌن دعامتها و المحافظة على مكانتها بٌن دول العالم، ولد 
أهمٌة الدراسات والبحوث فً العصر الحدٌث بسبب كّم المعلومات الهائل الذي وصل ازدادت 

ولكن لٌست كّل هذه المعلومات صحٌحةً ، إلٌه اإلنسان  

 

لذلن كان ال بّد وجود طرٌمٍة لتحدٌد مستوى صحة ما ٌتوصل إلٌه اإلنسان، وهو ما ٌنتج عن 
عظمة األمم تكمن : لولهلـكارل بوبر ( منطك البحث العلمً)، فمد جاء فً كتاب البحث العملً

فً المدرات العلمٌة والفكرٌة والسلوكٌة، والبحث العلمً مٌداٌن خصٌب و دعامةٌ أساسٌةٌ لكّل 
[١.]تمدٍم ورفاهٌة  



 تعاريف البحث العلمي

دراسة علمٌة تتبع أسلوباً ُمنظماً 
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 متعمقٍة تهدف 

للوصول إلى حقٌقة الشًء، من خالل االستعالم 
واالستقصاء المنّظم الذي ٌقوم 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 ايضا على أنّه  ويُعرَّ

دراسة تفصٌلٌّة لموضوع ما؛ بهدف البحث عن أحدث ما ٌتعلَّق       
بالموضوع؛ َسعٌاً لفَهم ُمتجِدّد، أو أمالً فً َحّل مشكلة ُمعٌَّنة قد تتعلَّق 
ًّ ٌعتمد  بالماضً، أو بالحاضر، أو بالمستقبل، علماً بأّن البحث العلم
على االستطالع الدقٌق، والتحلٌل الُمتأنًّ؛ للكشف عن خباٌا القضاٌا، 
وطبٌعة العلوم الُمختلفة، ومدى ارتباطها بالحٌاة الٌومٌّة، وذلك عن 

بط الصحٌح بٌن الحقائق، ومختلف المعلومات الُمتعِلّقة  طرٌق الرَّ
[١.]بها  

 



 أهميت البحث العلمي 

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

تفّوله على غٌره، وأصبحت لّوة الدول تماس بممدار اهتمامها فً مجال 
، ولهذا لامت الدول المتمّدمة بتمدٌم الدعم واالهتمام للبحث  ًّ البحث العلم

العلمً فخّصصت له مبالغ مالٌة هائلة ولّدمت الدعم المعنوي للباحثٌن 
 ، ًّ وذلن ألّن البحث العلمً ٌعتبر دعامة للتطّور االلتصادّي، والسٌاس

، وله أهمٌة كبٌرة ٌمكن تلخٌصها فً ًّ [٣:]واالجتماع  

  



أهميت كبيرة يمكن تلخيصها في   

. أداة لتحمٌك المعرفة، وفهم الكون، واإلنسانهم  -1أ  

على المشكالت بطرٌمة علمٌّة بحتة، ومن خاللها ٌتّم توفٌر الولت والجهد الذي ٌتّم التغلّب  -2
. هدره فً التوّصل إلى المعلومات عن طرٌك التجربة  

. للباحث االعتماد على ذاته فً سبٌل الوصول إلى المعلوماتٌتٌح  -3  

العملً لنتائج البحث واالنتفاع بها، عن طرٌك االختراعات التً ٌتوّصل إلٌها التطبٌك  -4
. الباحثون  

. الرفاهٌة والراحة للمجتمعاتتحمٌك  -5  

. الموة االلتصادٌة للدولتنمٌة  -6  

.دلٌمةالمعرفة الموجودة والتحمّك منها والوصول إلى معلومات تطوٌر  -7  

 



 المصادر 

:  الماهرة, البحوث العملٌة والتربوٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك, (2001)دكتور حسن شحاته ↑ 
, مكتبة الدار العربٌة للكتاب Page 13. Edited. 

 

↑ wefaak, " ، "ادوات الدراسة واهمٌتها فً البحث العلمً wefaak, Retrieved 14-7-
2018. Edited. 

 

↑ wefaak, " ، "تعرٌف البحث العلمً واهمٌته ومنهج البحث العلمً واهدافه wefaak, 
Retrieved 14-7-2018. Edited. 

 


