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منهج البحث   

، 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 فهو ُمستَمدٌّ من بُعد تارٌخًّ لدٌمالُمنجزات 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 Qualitative research 

 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  
.االستطالعات بواسطة البرٌد  

. االستطالعات بواسطة اإلنترنت  

. تحلٌل المحتوى من خالل التغطٌة اإلعالمٌة   
. تتبُّع بٌانات الشراء والزبائن الدائمٌن  



 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  

. دراسات الحالة  

. مجموعات التركٌز مرالبة المشترن  

. رصد المكالمات المجانٌّة  

.مرالبة الشكاوى عن طرٌك البرٌد اإللكترونً والرسائل  

 



 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

ٌُستخدم هذا النوع الستكشاف موضوع جدٌد، أو لضٌّة، أو أفكار 
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 
. جمعها ألغراض أخرى؛ لتحدٌد المشاكل األولٌّة للبحث  

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

ً باألرلام والن ّساب  الخصائص لظاهرة ما ُممثالا

المئوٌة، والفئات بتسلسل واضح للمعلومات، ومن 

استطالعات رأي الموى العاملة، : أمثلته

وإحصائٌات التعلٌم، واإلحصائٌات السكانٌّة، 

[ ٣:]وٌاستخدم الباحثون الطرق اآلتٌة لجمع البٌانات  

.االستبٌانات  

.تحلٌل المحتوى  



 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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