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واغمب الباحثين  بذاتومنيج البحث العممي والتمرس عمى تقنياتو عمما قائما  أصبح : مقدمة
إنتاج  إلىأجدادنا العرب قد سبقوا الغرب  إنوالواقع , ىذا العمم جاءنا من الغرب  أنيظنون 

اليدف من تدريس  أصبحوقد , طرق عممية في البحث والسيما في فترة االزدىار العممي والفكري 
ىو إعداد الطالب إعدادا تربويا عمميا يؤىميم لطمبة الجامعات والدراسات العميا  ىذه المادة

ليصبحوا أساتذة وباحثين منيجيين وتوجيييم التوجيو الصحيح ليتفرغوا لمبحوث والدراسات العممية 
 .   ميةياألكاد
 :العمم 

 والوقائع الحقائق مجموعة يعني والعمم والمعرفة, اليقين وىو بحقيقتو, الشيء إدراك يعني العمم  
 المعارف نسق بأنو" العمم" يعرف كما .العممية المؤلفات بيا تزخر التي البحث ومناىج والنظريات,

 القائمة والعالقات الظواىر بعض تشرح التي والقواعد المبادئ مجموعة ىو أو المتراكمة العممية
 التي المصنفة, الثابتة الحقائق من مترابط بكيان يمتزم الذي الدراسة من فرع ىو العمم إًذا .بينيا

 في الجديدة الحقائق الكتشاف عمييا, متفق ثابتة ومناىج طرق عمى تحتوي عامة, قوانين تحكميا
 الظواىر بين القائمة العالقات عن التعبير ىو لمعمم الرئيسي اليدف فإن وعميو الدراسة, ىذه نطاق
  .وطبيعتيا جوىرىا عمى التعرف أجل من اإلنسان يدرسيا التي
 

 بالعمم؟ دما المقصو 
فاإلنسان منذ  ,اإلنسان عمى السيطرة عمى الطبيعةيعرف العمم بأنو نشاط ييدف إلى زيادة قدرة 

أن وجد في بيئة يكثر فييا الغموض وتكثر فييا التساؤالت ,بدأت في البحث عن تفسير لما 
المعارف والحقائق التي رفعت من قدرتو يحيط بو من ظواىر وغموض ,وتوصل إلى الكثير من 

زادت قدرتو عمى ضبطيا والتحكم بيا ,وما بيعة, فمما ازدادت معارف اإلنسان عمى التحكم بالط
 .عممية التقدم العممي إال سمسمة من محاوالت اإلنسان في السيطرة عمى الطبيعة والتحكم بيا 

بدراسة ظاىرة بل يشمل جميع الظواىر فال يقتصر العمم  قمن ىنا يمكن أن نفيم أن العمم ال يتعل
عمى النشاطات التي تستخدم فييا المختبرات واألجيزة واألدوات ,بل يشمل أي نشاط ييدف إلى 

بنشاطات ودراسات أدبية أو نشاطات  ىما يسم ددراسة العالقات بين الظواىر ,ولذلك ال يوج
المغات ,التاريخ )دراستيا ,فالمواد األدبية عممية ,أو تقسيم المنيج الذي سيستخدم في 

,إذ استخدمت المنيج العممي فإنيا تدخل تحت إطار العمم الذي ( الخ..,االقتصاد,االجتماع 
 .يستخدم المنيج العممي ,وييدف إلى الكشف عن العالقات بين الظواىر المختمفة 
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 : العممأهداف  

فيم الظواىر المختمفة من خالل إيجاد  أتضح مما سبق أن العمم نشاط إنساني ييدف إلى
يجاد الطرق المناسبة  العالقات والقوانين التي تحكم ىذه الظواىر والتنبؤ بالظواىر واألحداث وا 

 .لضبطيا والتحكم بيا 
 

 .وفي ما يمي توضيح ألىداف العمم الثالثة في الفيم والتنبؤ والضبط
 :الفهم  -1

,والعمم كنشاط إنساني ييدف إلى فيم الظواىر المختمفة يعتبر الفيم ىو الغرض األساسي لمعمم 
وتفسيرىا ,فما المقصود بفيم الظواىر ؟ ىل يعتبر وصفنا لمظاىرة إننا فيمنا ىذه الظاىرة ؟ 

بالطبع ال, فالوصف يختمف عن الفيم ,فإذا قام شخص ما بوصف السموك المرضي أو بوصف 
الن الفيم يعني فيم األسباب والعوامل التي أدت صوت الرعد فيل يعني انو يفيم ما يصفو ؟ أبدا 

,فميس الميم أن نصف الظاىرة  إلى حدوث الظاىرة ,وليس االكتفاء بتعداد صفاتيا وخصائصيا
بمقدار ما نعرف كيف حدثت ىذه الظاىرة ولماذا حدثت؟ فالفيم إذن ىو التعرف عمى عالقة 

الظواىر األخرى التي ستنتج عنيا ,فكما  الظاىرة بالظواىر األخرى التي أدت إلى وقوعيا ,وفيم
إال من خالل فيم الظواىر التي أدت إلى  الكموروفيلفيم عممية التمثيل  عقمنا سابقًا إننا ال نستطي

ىذه العممية وىي الطاقة الشمسية ,كما يزداد فيمنا ليا حين نعرف الظواىر التي ستنتج عنيا 
 .وىي تزويد الحياة باألوكسجين 

نريد فيم ظاىرة ما مثل ارتفاع عمود الزئبق في ميزان الحرارة فان عمينا أن  أننافمو افترضنا 
 :ندرس ما يمي

 (نتيجة عوامل أخرى)كمتغير ناتج أو تابع  الزئبقارتفاع عمود  - أ

 .درجة الحرارة كمتغير مستقل يؤثر عمى ارتفاع عمود الزئبق  - ب

 .ة وارتفاع عمود الزئبق العالقة بين المتغير في درجات الحرار  -ج  
اننا فيمنا ظاىرة ارتفاع عمود الزئبق في ميزان : إذا استطعنا فيم ىذه األمور الثالثة فإننا نقول 

كثيرًا الن الميم أن  ابوصف عمود الزئبق ,فيذا الوصف ال يفيدن يالحرارة , فالباحث ال يكتف
يعني وجود عالقة  د الزئبق , فالفيم النعرف العالقة بين الزيادة في درجات الحرارة وارتفاع عمو

نحدد ىذه العالقة من حيث نوعيا وحجميا ومقدارىا ,وىذا ما  أنالزئبق بل يعني  بين الحرارة و
 .ييدف إليو العمم بالدرجة األولى 
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 :التنبؤ -2

يجاد العالقات  ان فيم الظاىرة ىو اليدف األول لمعمم ,فبعد ان يتمكن العالم من فيم ظاىرة ما وا 
والقوانين التي تحكم ىذه الظاىرة وتنظم عالقاتيا بالظواىر األخرى فانو في ىذه الحالة يكون 

نتائج  –ينيا من فيمو لمظاىرة وقوان –قادرًا عمى التنبؤ ,ويقصد بالتنبؤ قدرة الباحث عمى يستنتج 
أخرى مرتبطة بيذا الفيم , فالعالم الذي اكتشف العالقة بين تمدد الزئبق في ميزان الحرارة وبين 
ارتفاع درجات الحرارة , يمكن أن يتنبأ بنتائج جديدة أخرى مثل نوع المالبس ,أو درجة الرطوبة 

تياد المناطق الجبمية أو الالزمة لمتكيف مع ارتفاع درجة الحرارة , أو مدى إقبال الناس عمى ار
الذىاب إلى شواطئ المياه , فالتنبؤ ىو تصور النتائج التي يمكن ان تحدث إذا طبقنا القوانين 
التي اكتشفناىا عمى مواقف جديدة ,وتزداد قدرتنا عمى التنبؤ بزيادة درجة التشابو بين الظاىرة 

  .األولى  التي درسناىا وبين الظواىر التي سنطبق عمييا فيمنا لمظاىرة
 :الضبط والتحكم -3

ييدف العمم إلى التحكم بالظواىر المختمفة والسيطرة عمييا بحيث يتدخل إلنتاج ظواىر مرغوب 
فالعالم حين يفيم ظاىرة فانو يفيم العوامل التي تؤثر عمييا وتنتجيا ,وبذلك يكون قادرًا عمى .بيا 

حسبما يريد ,فحين يفيم العالم أن ظاىرة  السيطرة عمى ىذه العوامل, أو تقميل أثرىا أو زيادتو
التمدد ناتجة عن الحرارة فانو يستطيع ان يتحكم ويسيطر عمى اثر ارتفاع درجة الحرارة عمى 

 .قضبان السكك الحديدية ,عن طريق وضع مسافات بين القضبان تسمح ليا بالتمدد
لسابقين وىما الفيم والتنبؤ ان ىدف العمل في ضبط الظواىر والتحكم بيا مرتبط أيضًا باليدفين ا

,فإذا فيم التربويون ظاىرة الذكاء فإنيم يستطيعون التنبؤ عن عالقة الذكاء بالتحصيل الدراسي 
,كما يستطيعون التحكم بيذه الظاىرة عن طريق تنظيم دراسات خاصة لمطالب الذين ترتفع نسبة 

 .ذكائيم ودراسات أخرى لمطالب الذين تقل نسبة ذكائيم كثيراً 
وىناك الكثير من األمثمة عمى عمميات التحكم حيث يعتبر امتحان شيادة الدراسة الثانوية تحكمًا 
في ظاىرة الدراسة بعد المرحمة الثانوية ,وان التوجيو الذي يتمقاه الطالب الختيار تخصصو في 

 .ة كميات المجتمع ىو تحكم عممي أيضًا ناتج عن قدرة المربين عمى فيم أسس الدراسة السميم
 

 : البحث في وأهميته العممي األسموب
 بتبني , والضبط التنبؤ, التفسير, الثالثة, العمم أىداف تحقيق إلى جميعيا العموم تسعى      

 أن العمم مع منطقًيا, اختباًرا الحقائق وباختبار والموضوعية, بالدقة يتميز الذي العممي األسموب
 ىذا وفي الصدق من عالية درجة بمغت حقائق بل ثابتة, حقائق بالضرورة ليست العممية الحقائق
 اآلخر الجانب عن النظرية, الجوانب في العالم أو الباحث فييا يختمف منيجية قضية تبرز المجال
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 احتمال درجة وتصل مقبول, شك كل عنيا يزول حتى بنتائجو يقتنع ال (النظري) فاألول . التطبيقي
 فإذا االحتمال, درجات بأقصى يتفيك فيو ,)التطبيقي(اآلخر أما درجة, أقصى إلى فييا الصدق
 .لمصدق احتماال أكثرىا يأخذ فإنو نتائجو وازن

 فيو المنطقي, والقياس االستنباط عن يختمف الذي االستقراء عمى باألساس العممي األسموب ويعتمد
 الحقائق إلى منيا يتوصل عامة بقضايا يبدأ القياس, أن حين في القوانين منيا ليستمد بالجزئيات يبدأ

 إلى يصل ولكنو عندما المنطقي, القياس أىمية يغفل العممي األسموب أن ذلك يعني وليس الجزئية,
 يستخدم كما من صحتيا, لمتثبت الجزئيات عمى تطبيقيا في والقياس االستنباط يستعمل عامة قوانين
 .خاصة ظواىر من مجموعة عامة ظاىرة أو قانون استخالص في تتمثل, التي االستنتاجية الطريقة
 العمم كان إذا ألنو وذلك والوصف, المالحظة ىما, مترابطتين عمميتين العممي األسموب ويتضمن
 أساسو في يكون التعبير ىذا فإن المختمفة, الظواىر مجموع بين القائمة العالقات عن لمتعبير ييدف

ذا وصف,  المالحظة عمى يعتمد أن بد فال بالظاىرة, المرتبطة الوقائع يمثل التعبير ىذا كان وا 
 وصف ىو بل المغوية, البالغة عمى يعتمد ال فاألول . العادي الوصف عن العممي الوصف فيختمف
 وصًفا إال ليس القياس ىذا فإن ظواىر, عدة أو ظاىرة في المختمفة النواحي قياس عند أنو ذلك فني,
 من قميمة مجموعة إلى المعمومات من كبيرة مجموعة باختزال اإلحصائية الوسائل عمى يقوم كمًيا,
 .اإلحصائية والمصطمحات األرقام

 تقوم وىي المختمفة, بالمقاييس تستعين التي المالحظة تمثل فيي العممية, المالحظة إلى بالنسبة أما
 الدقة حيث من كبيرة أىمية لو الذي التكرار يمكن بحيث معيًنا ترتيًبا الظروف ترتيب أساس عمى

 وترك دراستو المطموب الموقف في األساسية العناصر تحديد عمى يساعد( التكرار(فيو العممية,
 يخطئ فقد المالحظة صحة من لمتأكد ضروري التكرار أن كما بالصدفة, تكونت التي العناصر
 دقة في االختالف عن الناجمة األخطاء مثل الشخصية, العوامل لتدخل أو الصدفة نتيجة الباحث
 من التأكد في أيضا التكرار يفيد كما المالحظة, وقوة كالمثابرة لمباحث, الشخصية والصفات الحواس

 .النتائج من التأكد بغرض أخرى مرة البحث إعادة في أو آخر, شخص مالحظة دقة
 في وميارتو خبراتو كل الباحث يستغل ثم البحث, مشكمة وأبعاد معالم بتحديد الباحث يبدأ بإيجاز

 مصادره من لديو المتوفرة البيانات أساس عمى لممشكمة المناسبة أفكاره ببمورة مرورا المشكمة, تمك حل
 .األخرى المصادر أو الذاتية

 : العممي األسموب خصائص
 :أىميا أساسية خصائص بعدة الفكرية األساليب بقية عن العممي األسموب يتميز

 , الدقيقة العممية المقاييس بحثو في يمتزم الباحث أن ىنا, الموضوعية وتعني : لموضوعيةا -1 
 منطمقاتو مع تتضارب التي الحقائق وكذلك نظره, وجية تدعم التي والوقائع الحقائق بإدراج ويقوم
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 يتقبل أن الباحث وعمى تناقضو, وال الواقع مع ومنسجمة منطقية تكون أن يجب فالنتيجة وتصوراتو,
 .وتوقعاتو تصوراتو مع تتطابق ال كانت ولو حتى المستخمصة بالنتائج ويعترف ذلك

  

  مشكمة بدراسة يقوم عندما الباحث أن بذلك, ويقصد : والهادفة الصحيحة الطريقة استخدام -2 
 لمتوصل وىادفة صحيحة عممية طريقة يستخدم أن يجب ليا, حل عن ويبحث معين, موضوع أو
ال المشكمة, ىذه لحل المطموبة النتائج إلى  .وجدواىا العممية قيمتيا الدراسة فقدت وا 

 البحث في العممي األسموب بتبني االلتزام الباحث عمى يتعين : العممية القواعد عمى االعتماد- 3 
 أي إغفال أو تجاىل إن حيث موضوع, كل لدراسة المطموبة العممية القواعد جميع احترام خالل من

عدم  فإن ىنا, ومن .لمواقع مخالفة أو خاطئة نتائج إلى يقود العممي, البحث عناصر من عنصر
النتائج  عمى الباحث حصول دون يحول الميدان, ىذا في عمييا المتعارف العممية الشروط استكمال
  .المرجوة العممية

   العممية بالروح التمسك عمى الحرص الباحث عمى يتعين انو بذلك, ويقصد : الفكري االنفتاح -4
 األحادية يةبالرؤ والتشبث التزمت عن اإلمكان قدر واالبتعاد فقط, الحقيقة معرفة إلى دائما والتطمع
 منفتحا الباحث ذىن يكون أن ويجب لممشكمة, دراستو خالل من إلييا توصل التي بالنتائج المتعمقة

 .مرارة من تخمو ال كانت وان بالحقيقة, واالعتراف عمييا المحصول النتائج في تغيير كل عمى
 يف العممي األسموب خصائص أىم من أن شك ال : النهائية األحكام إصدار عن البتعادا -5

 إذ , النيائية األحكام إصدار وعدم التأني ضرورة ىي بيا, التقيد الباحث عمى ينبغي التي البحث
 النظريات صحة تثبت التي والحقائق والحجج البراىين إلى استنادا األحكام تصدر أن يجب

 حكم أو أي إصدار قبل كافية أدلة عمى الباحث اعتماد ضرورة أدق, بمعنى أي األولية, واالقتراحات
 إلييا التوصل تم نتائج عن التحدث

 

 

 

 

 



 هادة هنهج البحث العلوي                                                                                      

 الورحلت الثانيت                                                                                 

 6 

 

 

  : المنهج

أو ىو مجموعة قواعد , ىو البرنامج الذي يحدد لنا السبيل لموصول إلى الحقيقة: المنيج
ولجميع . أو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العموم يتبعيا الباحث في إعداد بحثو,

ومنيج  منيج لمتعمم, ومنيج لمقراءة, ومنيج لمتربية,:فيناك, الدراسات عمى اختالف مناىجيا
 ...,  (عالجي ـ وقائي)لآلثار, ومنيج لمعموم التطبيقية, ومنيج في الطب 

أً مجمل الخطواث العلمَت التٌ تأتٌ الي قبول هذه  المادة ,وهو طرٍقت تبادل المادة العلمَت 

 . العلمَت 

 مفرداث المادة العلمَت  هنقصذ ب :المحتوى  أما 

 :منهج البحث العممي  

 .وكممة العممي, وكممة بحث, كممة منيج:  يتكون ىذا االصطالح من ثالث كممات ىي 

 وىي مشتقة من الفعل نيج . سموك, فيي مصدر بمعنى طريق : أما كممة منهج
 .أو سمك, أو اتبع بمعنى طرق,

 وىي مشتقة من ..التقصي, فيي مصدر بمعنى الطمب : أما كممة البحث ,
بحث بمعنى طمب, أو تقصى, أو فتش, أو تتبع, أو تمرس, أو سأل, أو حاول, : الفعل

 ..أو اكتشف

القانون أو المبدأ أو القاعدة التي تحكم أي محاولة  :ومن ىنا فكممة منيج البحث تعني
ومتجددة طبقًا لتعدد أنواع , ومناىج البحث متعددة. لمدراسة العممية وفي أي مجال

وىي تشترك جميعيا بخطوات وقواعد عامة تشكل اإلطار الذي . و تجددىا, العموم
 .ي حقيقة عمميةأو تقييمو العممي أل, أو دراستو العممية, يسمكو الباحث في بحثو
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 وىي بمعنى المعرفة, فيي كممة منسوبة إلى العمم : أما كممة العممي لغة ,
دراك الحقائق والعمم يعني اإلحاطة واإللمام باألشياء, والمعرفة بكل ما يتصل . والدراية, وا 

  .بقصد إذاعتيا بين الناس, بيا

يف يصدر الواحد منيم وقد عرض الباحثون تعريفات شتى لمبحث العممي, وىم في كل تعر
عن منظور خاص, وتصور شخصي يصعب معو الشمول, كما نرى بعضيم حدد معنى 

 : البحث عمى أساس ميدانو

 فالبحث في العموم التجريبية لو تعريف محدد. 
 والبحث األدبي لو منحى معين. 
  ًوالبحث الديني قد يكون لو مفيوم يختمف عنيا جميعا . 

 :  البحث العممي بشكل عام بأنه منهج وعمى ضوء ذلك يمكننا تعريف 

  " التقصي المنظم بإتباع أساليب ومناهج عممية تحدد الحقائق العممية بقصد التأكد
 ". من صحتها أو تعديمها أو إضافة الجديد إليها 

 الطريق أو األسموب الذي يسمكه الباحث العممي في تقصيه لمحقائق العممية :" أو ىو
و في أي ميدان من ميادين العموم النظرية و العممية , المعرفةفي أي فرع من فروع 

." 

 ذاعتها بين الناس " : وبتعبير آخر ىو  ".سبيل تقصي الحقائق العممية, وا 

, فالبحث العممي يستند أصاًل إلى منيج ثابت ومحدد, تحكمو خطوات, تشكل قواعد 
 .وأصواًل يجب التقيد بيا من قبل الباحث

العممي عمى المناىج المختمفة تبعًا لموضوع البحث, والمنيج العممي ويعتمد البحث 
ىو الدراية الفكرية الواعية التي تطبق في مختمف العموم تبعًا الختالف 

 .موضوعات ىذه العموم, وىو قسم من أقسام المنطق

وليس المنيج سوى خطوات منظمة يتبعيا الباحث في معالجة الموضوعات التي 
إلى أن يصل إلى نتيجة معينة, وبيذا يكون في مأمن من اعتقاد يقوم بدراستيا 

 .صوابًا أو الصواب خطأ الخطأ

 : تعريف البحث العممي
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البحث  أساليبتتعدد تعريفات البحث العممي عمى تعريف محدد ولعل ذلك يرجع إلى تعدد 
 :وعدم التحديد في مفيوم العمم ,ويمكن عرض بعض التعريفات في ما يمي

دالين البحث العممي بأنو محاولة دقيقة ومنظمة وناقدة لمتوصل إلى حمول  يعرف فان (1
 .لمختمف المشكالت التي توجييا اإلنسانية ,وتثير قمق وحيرة اإلنسان

بأنو استقصاء ييدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن ( (Whitnyويعرف ويتني (2
 .التأكد من صحتيا

اء منظم ييدف إلى اكتشاف معارف والتأكد بأنو استقص( (Polanskyويعرف بولنسكي  (3
 .من صحتيا عن طريق االختبار العممي

ويعرفو فاخر بأنو البحث النظامي والمضبوط والتجريبي عن العالقات المتبادلة بين  (4
 .الحوادث المختمفة

ويعرفو بعض الباحثين بأنو جيد عممي ييدف إلى اكتشاف الحقائق الجديدة , والتأكد من  (5
 .يل العالقات بين الحقائق المختمفة صحتيا ,وتحل

 

 :وعمى الرغم من تعدد ىذه التعريفات فإنيا تشترك جميعيا في النقاط التالية 
البحث العممي محاولة منظمة أي أنيا تتبع أسموبا أو منيجًا معينًا وال تعتمد عمى الطرق  (1

 .غير العممية مثل الخبرة والسمطة وغيرىا 
زيادة الحقائق التي يعرفيا اإلنسان وتوسيع دائرة معارفو,وبذا البحث العممي بيدف إلى  (2

 .يكون أكثر قدرة عمى التكيف مع بيئتو والسيطرة عمييا

البحث العممي يختبر المعارف والعالقات التي يتوصل إلييا وال يعمنيا اال بعد فحصيا  (3
 .وتثبيتيا والتأكد منيا تجريبياً 

ة وجميع مشكالتيا ويستخدم في المجاالت المينية البحث العممي يشمل جميع ميادين الحيا
وبذا يمكن التوصل إلى التعريف .والتربوية عمى حد سواء  ةوالمعرفية واالقتصادية واالجتماعي

 :التالي لمبحث العممي 
 

  : أنماط البحث العممي
 البحوث التي تسعى لمكشف عن الحقيقة  (1
 البحوث التي  تعنى بالتفسير النقدي  (2

 البحوث الكاممة  (3

ف عن الحقائق المعينة في دراسة دون محاولة محاولة الباحث الكش معناه : األولالنمط  (1
حمول لمشكمة ما فمثال   إيجادالوصول الى نتائج ومن ثم تعميميا  او االستفادة منيا في 
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الباحث في التاريخ االقتصادي يحاول ان يجمع الحقائق والمعمومات المختمفة عن :
تطور التاريخ االقتصادي من خالل الوثائق والمراجع واألدبيات االقتصادية ينسقيا 

عممي وتعتبر دراسة ىذة بحثا وان لم يصل الباحث الى  وبأسموبويرتبيا بشكل منطقي 
 .نتائج يمكن تعميميا 

عمى المنطق والقدرة عمى التحميل واالستنباط  أساساتعتمد ىذة البحوث :  انيالنمط الث (2
 وأدلةومحاولة الوصول الى النتائج النيائية بشرط ان تكون قائمة عمى مناقشات واسعة 

من ارتباطيا  أكثر باألفكاروشواىد وحقائق عدة وىذا يعني ان المشاكل التي ترتبط 
والتاريخ  كاألدب اإلنسانيةي تطبق في فروع المعرفة ىي محور ىذة البحوث وهبالحقائق 

. 

وىي البحوث التي تحتوي عمى مشكمة محدودة يمكن الوصول لحمول  : النمط الثالث (3
الحقائق القابمة لمبرىان  باعتمادهالباحث  يختارهالعممي الذي  باألسموبة ليا حناج

 :-وتحميميا وتبويبيا لموصول الى الثبات المنطقي لمفروض ويضم 

 المعرفة العممية من خالل  ءالغناوىي البحوث التي تيدف :  البحث الكامل النظري
 .الدراسات النظرية الدقيقة لمتوصل الى حمول كاممة ومطمقة 

 حمول ما لمشكمة محددة عن طريق  إيجادوىو البحث الذي يحاول :  البحث التطبيقي
الى نظرية محددة في ىذا  اإلسنادوالبراىين بتسمسل عقمي ومنطقي دون اعتماد الحقائق 

 .المجال 

  وىي بحوث التي تعنى بدراسة مشكمة عامة مع تطبيق الدراسة عمى :  األساسيةالبحوث
 .مجال ما 

 محدد إطارممية في عبدراسة مشكمة وىي البحوث التي تعنى  : البحوث العممية. 
 

 : العممي البحث أهمية
 ,فالعمم مضى وقت أي من أكثر ميمة اليوم أضحت التعمم و والبحوث الدراسات إلى الحاجة إن

 تكفل التي العموم من المستمدة الدقيقة المعرفة من ممكن قدر اكبر إلى لموصول سباق في والعالم
ذا .غيره عمى التفوق لو وتضمن لإلنسان, الرفاىية  كبيرا اىتماما تولي المتقدمة الدول كانت وا 
 و العممية أبنائيا قدرات في تكمن األمم عظمة أن أدركت أنيا إلى يرجع فذلك العممي لمبحث
 ,اتووتطور الدول القتصاد أساسية ودعامة خصب ميدان العممي والبحث .والسموكية الفكرية
 .الدولية مكانتيا عمى المحافظةو شعوبيال الرفاىية يحقق وبالتالي
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 المؤسسات في بيا المسمم األمور من بيا القيام وأساليب العممي البحث منيجية أصبحت وقد
 تواجو التي المشكالت معالجة في استخداميا انتشار إلى باإلضافة البحوث, مراكز و األكاديمية
 .وحدىا الطبيعية العموم ميادين عمى قاصرا العممي البحث يعد لم حيث عامة, بصفة المجتمع

  
 : العموم ميادين في وأهميته العممي البحث
 المستمدة الدقيقة المعرفة من ممكن قدر أكبر الكتساب محموم سباق حالة في اليوم العالم يعيش
 لمنجاح مفتاًحا تمثل شك بال العممية فالمعرفة واالزدىار, والرقي التقدم إلى تقود التي العموم من

 عمى تساعده الحقائق معرفة ألن لإلنسان, ضرورية المعرفة تعتبر حيث األفضل, نحو والتطور
 عمييا يحصل التي المعمومات بفضل إذ العممية, حياتو في تواجو التي والقضايا المسائل فيم

 المنشودة األىداف بموغو دون تحول التي العقبات يتخطى كيف يتعمم أن يستطيع اإلنسان
 إجراءات واتخاذ األخطاء تدارك عمى القدرة لو تتيح التي االستراتيجيات يسطر كيف ويعرف
 مستعيًنا فيو يرغب ما يحقق أن ذلك غير يستطيع وىو الحياة, في أمانيو تحقيق من تمكنو جديدة
 .يجيميا التي الظواىر من العديد عمى لمكشف ومعرفتو بذكائو
 خالل وتطورىا,من العممية النيضة تقدم في بارًزا مكاًنا الراىن, الوىن في العممي البحث ويحتل

المؤسسات  تعتبر حيث اإلنسانية, المعرفة رصيد في المبتكرة بإضافتيم الباحثين مساىمة
في  أساسية وظيفة من ليا بما , الحيوي العممي النشاط ليذا الرئيسية المراكز ىي األكاديمية

ثارة وتنشيطو العممي البحث تشجيع القيام  من يتمكن حتى والدارس الطالب لدى العممية الحوافز وا 
 .وجو أكمل عمى الميمة بيذه
 جيوًدا تبذل الجامعات فإن الفكري, النشاط أوجو وأعقد أىم من يعد العممي البحث ألن ونظًرا
 بحثية ميارات اكتساب من لتمكنيم الجامعية دراستيم أثناء إتقانو عمى الطالب تدريب في جبارة

 عمى الجامعات تعمل كما اإلنساني, الفكر رصيد إلى جديدة معرفة إضافة عمى قادرين تجعميم
 بطريقة وعرضيا المعمومات وتقويم جمع طريق عن العممي البحث في الطالب قدرة إظيار

 الصحيحة األساليب إتباع عمى الطالب قدرة عمى يبرىن المعالم, واضح إطار في عممية سميمة
صدار  الميزة تمثل التي الفكري ونضجو العممي مستواه عن تكشف التي النقدية األحكام لمبحث وا 

 .األكاديمية األساسية لمدراسة
 

 : لمطالب العممي البحث أهمية
 التنقيب عمى الطالب تعويد منيا الغاية أنما المدرسة في الطالب يكتبيا التي القصيرة البحوث إن
 . وصراحة بحرية آراءه عن تعبيرال و المعرفة من جديدة آفاقا واكتشاف الحقائق عن
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 :في ذكر ما جانب إلى األبحاث لكتابة الرئيسية األىداف تمخيص ويمكن
 .معينة مواضيع في الطالب معمومات إثراء - 1
صدار المشكالت دراسة في النفس عمى االعتماد  -2  .بشأنيا إحكام وا 
 .البحوث كتابة في المعتمدة العممية القواعد و األساليب إتباع  -3
 إلى لموصول بينيم والربط المعمومات ومصادر الكتب و الوثائق استخدام عمى التعود  -4

 .جديدة نتائج    
 .العمل في ونظام ونزاىة بموضوعية المواضيع معالجة عمى التعود - 5
 .الجيل ضد النفس وتحصين القراءة عمى التعود - 6
  

 : المعرفة
 الرصيد كل تشمل ألنيا العمم, من وأوسع أشمل المعرفة .بو العمم أي بالشيء, اإلحاطة تعني
 مراحل عبر يجمعو أن اإلنسان استطاع التي والمعمومات والعموم المعارف من واليائل الواسع
 .وعقمو وفكره بحواسو الطويل اإلنساني التاريخ
 حياتو, في تواجيو التي القضايا فيم عمى تساعده الحقائق معرفة ألن لإلنسان, ضرورية المعرفة
 التي العقبات يجتاز كيف يتعمم أن  اإلنسان  يستطيع عمييا يحصل التي المعمومات وبفضل
 اإلجراءات واتخاذ األخطاء, تدارك عمى أيًضا وتساعده ينشدىا, التي الغايات بموغو دون تحول

 .الحياة في أمانيو تحقيق من تمكنو التي المالئمة
 الصدق والثبات, من عالية درجة بمغت قد بكونيا العادية المعرفة عن العممية لمعرفة ا تختمف
 يتم التي ىي العممية المعرفة أما عمم, ىي العادية والمعرفة عمييا, والتدليل منيا التحقق وأمكن
 مفاىيمو لو فكري نظام في تنسق مصنفة معرفة "العمم" ويعتبر والتمحيص, بالبحث تحقيقيا

 .ونظريات وقوانين مبادئ من الخاصة ومقاييسو
 : المعرفة تصنيف
 تختمف المعرفة عمى الحصول طرق أن إال العمم, من واشمل أوسع المعرفة أن سبق مما يتضح

 وىي  ة,يرئيس أصناف ثالثة إلى تصنف فالمعرفة آلخر, موضوع من
 
 واالستماع كالممس المجردة حواسو طريق عن اإلنسان يكتسبيا التي وىي : الحسية المعرفة.  أ

 أو (ممموسة  (متوافرة اإلقناع أدلة أن باعتبار بسيط, المعرفة من النوع وىذا المباشرة, والمشاىدة
 .اإلنسان ذىن في ثابتة
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 في والتعمق الفكري, النضج يتطمب المعرفة من النوع وىذا : (الفمسفية (التأممية المعرفة. ب
 اإللمام يوجب المدروسة والمسائل األحداث تحميل مستوى أن حيث الموجودة, الظواىر دراسة
 يحصل ال العادة في ولكن والتمحيص, البحث طريق عن الحقائق الستنباط عممية وقواعد بقوانين
 المنطق استعمال طريق عن البراىين يقدم ولكنو حججو, تثبت وممموسة قاطعة أدلة عمى الباحث

 أو لمقضية الصحيحة والمعرفة الحقيقة عن تعبر إلييا توصل التي النتائج أن ويثبت والتحميل,
 .المسألة

 المنظمة المالحظة"أساس عمى يقوم المعرفة من النوع وىذا  ( :التجريبية) العممية المعرفة. ج
 وجمع التجربة طريق عن منيا والتحقق المالئمة العممية الفرضيات وضع أساس وعمى"لمظواىر
 .وتحميميا البيانات

 
 : المعرفة إلى الوصول طرق

 

 :وىي أساليب, أربعة المعارف جمع في اإلنسان سمك وقد المعرفة, عمى الحصول أساليب تعددت
تباع الرأي أهل استشارة .1   ,ألن القديمة العصور في األسموب ىذا إتباع تم : والعرف التقاليد وا 

 ىو القبيمة شيخ فكان لمغاية, محدودة كانت الفرد يحتاجيا التي والحقائق آنذاك المطموبة المعرفة

 الموروثة والتقاليد العادات أن كما .ا وغيره الغامضة واألمور الظواىر لتفسير األساس المصدر

 مواجية في البدائي اإلنسان يحتاجيا التي والمعارف الحقائق عمى الحصول في ميما دورا لعبت

 .واألحداث الظواىر

 مواجيتو عند اإلنسان عمييا تمرس التي السابقة المعرفة إلى الرجوع أي : والتجربة الخبرة. 2
 في الناس من غيره خبرات عمى االعتماد أو بو, مرت التي الشبيية المواقف أو الظواىر لبعض

 .األمر معالجة
 واألحداث الظواىر عمى حكمو في الفرد يعتمد األسموب ىذا في : واالستدالل المنطقي القياس. 3

 أسموب يتدرج وىو الظواىر, ىذه تحكم التي والقوانين الظروف عن الكشف أو المنطقي القياس عمى

 .عنيا تصدر التي النتائج إلى األساسية المبادئ من أو الخاصة الجوانب إلى العامة األمور من

  .عمييا والسيطرة والطبيعة الظواىر فيم في جديدة معمومات من يكفي ما يقدم لم األسموب وىذا
 عامة, أحكام إلى لموصول الجزئيات تتبع عمى األسموب ىذا يعتمد : التجريب أو االستقراء. 4

 الظواىر عمى السيطرة من اإلنسان استطاع األسموب وبيذا لمكل, أحكام لوضع الجزئية ومالحظة

 .تواجيو التي واألحداث بو تحيط التي
 

 


