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 : الطلبة اعزائً

   اٌامكم هللا اسعد   

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 



 محاضرة

 عن
تعرٌف البحث  العلمً واهمٌته وانواعه  

 وصفات الباحث والبحـــث العلمً الجٌدة



 معٌن شًء على العثور محاولة هو العام معناه فً Research البحث ان  

 ،وقد العلمً البحث ٌصبح Scientific العلمٌة بالصفة البحث كلمة تقترن وعندما

 : االتٌة التعارٌف منها نذكر االدبٌات فً العلمً للبحث عدة تعارٌف وردت
 .الخ … الناس بٌن واذاعتها وتقصٌها الحقٌقة طلب - 
   .وتحٌرها البشرٌة تؤرق التً المشكالت حل الى للتوصل النافذة الدقٌقة المحاولة -  
 التقصً طرٌق عن محددة مشكلة حل الى الوصول بواسطتها ٌمكن للدراسة وسٌلة -  

 بهذه تتصل والتً منها التحقق ٌمكن التً واالدلة الشواهد لجمٌع والدقٌق الشامل

 . المشكلة
 عن صحتها من والتحقق توصٌلها ٌمكن معارف اضافة الى ٌهدف منظم استقصاء -  

 . العلمً االختبار طرٌق
 . ظاهر غٌر شًء إلى للتوصل محاولة  -  
 . الجدٌدة الحقائق عن التنقٌب -  
 . اإلنسانٌة للمعرفة واإلدراك التفكٌر -  
 . الحقائق عن للكشف الهادف المنظم والتقصً التحري -  
  

     



 
  

 : األتً ٌمثل العلمً البحث بان سبق مما ونستخلص  
  ، للدراسة وسٌلة ، ظاهر غٌر شًء او المشكالت حل الى لتوصلا ، الحقٌقة طلب

 والتقصً التحري ،للمعرفة واإلدراك التفكٌر ، الحقائق عن التنقٌب ،  منظم استقصاء

 . الخ... المنظم
         

 : العلمً بالبحث الخبرة واقع ومن   
 ـ: جراءأك العلمً البحث نعرف  

 على وعرضها وتحلٌلها وتنظٌمها المعلومات وجمع الموضوع باختٌار الباحث قٌام

 . منها القراء الفادة مرئٌة او مسموعة او مكتوبة علمٌة مادة شكل
 ـ: كمفهوم العلمً البحث ونعرف
 . المعلومات مصادر من مصدر ،وتعد الباحث قبل من جمعها تم التً العلمٌة المادة هو

 ـ: كمصطلح العلمً البحث ونعرف
 للمشكالت حلول اٌجاد او العلمٌة والمعرفة الحقائق عن التقصً و للبحث اسلوب هو  

 . البشرٌة تواجه التً
 : هً العلمً البحث عناصر وان     
 البحث باعداد وٌقوم ، والبٌانات المعلومات عن ٌبحث الذي الشخص هو : الباحــث -   

 . العلمً
 . العلمً البحث تمثل التً هً : العلمٌة المادة -  



 هتواج التً والصعوبات المشكالت حل فً الكبٌر الدور العلمً للبحث كان   

  تحقٌق فً العلمً البحثدور عن"،فضال الحاضر الوقت الى نشأته منذ االنسان

 وان ، لالنسان والمعنوٌة المادٌة الرفاهٌة تحقٌق الى ٌؤدي الذي  والتطور النمو

 او اخرى مجاالت فً مشكالت ظهور ٌالزمه المجاالت بعض فً التقدم  مظاهر

 و . العلمً البحث دورة تستمر وهكذا نفسه  المجال فً جدٌدة مشكالت ظهور

 كبٌرة مبالغ رصدت ،وقد العلمً البحث اهمٌة تدرك الدول اخذت الزمن بمرور

 العلمٌة المؤسسات من العدٌد وانشأت العلمٌة واالبحاث الدراسات العداد

 التً العوامل اهم ومن . وتطوٌره العلمً البحث لخدمة المتخصصة والتعلٌمٌة

 العلمٌة والتطورات االكتشافات العلمً البحث فعالٌة زٌادة على ساعدت

 من جملة الٌه ٌنظر العلمً البحث مفهوم فاصبح . العالم فً والتكنولوجٌة

 ، والعسكرٌة االقتصادٌة قوتها اداء دللبال تؤمن التً العلمٌة واالبحاث الدراسات

 . البشرٌة المعرفة مجاالت شتى فً والتنمٌة التخطٌط فً وتساعدها

 للمجتمع العلمً البحث اهمٌة تبٌن التً النقاط من مجموعة اٌضاح وٌمكن   

 : هً والتً وللباحث



للمجتمع العلمً البحث اهمٌة : - 
 . المجتمع تواجه التً للمشكالت المناسبة الحلول  وضع على العلمً البحث ٌساعد -1
 االوضاع تحسٌن الى ٌؤدي النه الحضاري التقدم اساس العلمً البحث ٌعد -2

 . للمجتمع وغٌرها الصحٌة و الصناعٌة و واالقتصادٌة االجتماعٌة
 معلومات الضافة امامهم الطرٌق وفتح بالمعلومات الباحثٌن العلمً البحث ٌغنً -3

 . المجتمعات وتتقدم العلم ٌتطور وبذلك ، جدٌدة
 التنمو جامدة الحقائق وظلت مكانها فً تتراوح العلوم لبقٌت العلمً البحث لوال -4

   . العلوم التتطور بذلك والتتغٌر
        

للباحث العلمً البحث اهمٌة : - 
 ."ذاتٌا "نموا ٌنمو ان للباحث ٌهى   -1
 . البحث موضوع عن أفكار وٌوسع العلمٌة الباحث معرفة من البحث ٌزٌد -2
 التعبٌر أسالٌب ومعرفة اللغوٌة ثروته من لٌزٌد اللغة استعمال على الباحث ٌساعد -3

 .  األفكار عن
 . الصبر على الباحث ٌعود -4
 . علٌها واالعتماد بالنفس الثقة الباحث ٌعطً -5
 . ٌقله لم "قوال او نفسه الى رأٌا   الٌنسب وان العلمٌة باالمانة الباحـث ٌلزم -6



 : حٌث من عدة انواع الى العلمٌة البحوث تصنٌف ٌمكن
 الجغرافٌة والبحوث التارٌخٌة والبحوث االسالمٌة البحوث هناك : الموضوع -1

 . وغٌرها الطبٌة والبحوث الهندسٌة والبحوث
 البحوث مثل الحجم المتوسطة والبحوث الصغٌرة البحوث هناك : مــــــالحج -2

 ) العلٌا الدراسات بحوث مثل الحجم الكبٌرة والبحوث العلمٌـة الدورٌات فً المنشورة

 . المختلفة للمؤسسات المشارٌع وبحوث ( والدكتوراه الماجستٌر
 او بٌنهم فٌما باالتفاق باحثٌن مجموعة او باحث ٌكون قد : ثـالبح تعد التً الجهة -3

 . علمٌة مؤسسة

 متخصص غٌر اوبسٌط عام العلمً البحث ٌكون : وثقافته للباحث العلمً المستوى -4

 . المجتمع من معٌنة لفئة موجه متخصص بحث او كافة المجتمع الفراد وموجه
 على الحصول البحث اعداد من الغرض ٌكون : البحث اعداد من الهدف او الغرض -5

 الى ومعلوماته الباحث افكار اٌصال لغرض او علمٌة درجة او معٌن وظٌفً منصب

 . الناس بٌن ونشرها المجتمع



 او افكار ٌعرض او معٌنة مشكلة البحث ٌعالج : ثــــــــللبح الموضوعٌة المعالجة -6

 ٌهدف او معٌنة مخطوطة تحقٌق ٌتناول او طبٌعٌة ظاهرة ٌشرح او اختراع براءة

   .جدٌدة معلومات باضافة سابقة بحوث لتطوٌر

 على بحثه كتابة فً الباحث ٌعتمد : البحث علٌها ٌستند التً المعلومات مصادر -7

 المالحظة) الوثائقٌة وغٌر الوثائقٌة المصادر على ٌعتمد او فقط الوثائقٌة المصادر

 ،الخرائط الصور ) والبصرٌة الســـمعٌة المصادر على ٌعتمد او ( ،االستبانة ،المقابلة

 . المحوسبة والمصادر ( ،االشرطة ،االفالم
 او االنكلٌزٌة باللغة او فقط العربٌة باللغة البحث ٌعد قد : البحث بها ٌعد التً اللغة -8

 . اكثر او لغتٌن على الباحثٌن ٌعتمد او االخرى اللغات باحدى
 والبحوث الوصفٌة والبحوث التارٌخٌة البحوث هناك : المعتمدة ثـــالبح مناهج -9

 . وغٌرها المقارنة والبحوث التجرٌبٌة



 : هما فقط نوعٌن الى العلمٌة البحوث تصنٌف ٌمكن
 على للحصول دراسٌة الغراض الطلبة ٌقدمها التً البحوث هً : الدراسٌة البحوث -1

 -: مثل علمٌة شهادة او درجة
 وٌعتمد ، الجامعٌة او الثانوٌة الدراسة طالب به ٌكلف بحث هو : الصفً البحث -أ

 صفحات من البحث ٌتكون " وعادة المكتبٌة المصادر بعض على كتابته فً الباحث

 على التعرف و المكتبة مراجعة على الطالب تعوٌد اعداده من والهدف ، قلٌلة

 . البحث موضوع عن بالمعلومات الطالب فكر وتغذٌة هاعمالواست المكتبٌة المصادر
 طلبة ٌعدها التً البحوث هً: الجامعٌة النهائٌة للمرحلة التخرج ومشارٌع بحوث -ب

 ،والهدف التخرج متطلبات من جزء وهً  النهائٌة المرحلة البكالورٌوس او الدبلوم

 . العلمٌة البحوث كتابة على وتعوٌده البحث بمعلومات الطالب فكر تغذٌة اعدادها من
 من العلٌا الدراسات طلبة ٌعدها التً البحوث هً : الجامعٌة واالطارٌح الرسائل -ت

 او الماجستٌر شهادة على الحصول متطلبات من جزء وهً الجامعٌة المرحلة

 او موضوع معالجة منها ،والهدف وابتكار اصالة ذات البحوث هذه وتكون الدكتوراه

 ٌكون "وعادة ، االنسانً الفكر الى ٌضاف جدٌد شًء الى خاللها من والتوصل مشكلة

   .فاكثر صفحة 50 من البحوث هذه حجم
 اوالتدرٌسٌن العلماء او الباحثٌن ٌقدمها التً البحوث هً : الدراسٌة غٌر البحوث -2

 من والهدف ، العلمٌة والندوات المؤتمرات فً بها ٌشاركون او الدورٌات فً للنشر

   . العلمٌة المعرفة نشر اعدادها



 حقٌقة الى للوصول والتقصً البحث بعملٌة ٌقوم الذي الشخص العلمً الباحث ٌمثل  

 : هً معٌنة بصفات ٌتصف ان وٌجب ، معٌنة  مشكلة او ٌحققها غاٌة او ٌنشدها
 البحث اعداد فً للنجاح وشرطه باحث كل صفة هً : البحث فً الشدٌدة الرغبة -1

   . اعداده عند الملل عدم له تؤمن التً البحث فً الرغبة للباحث تكون ان وٌنبغً
 ) صعوبات  واجهته اذا "خاصة به ٌتحلى وان بالصبر الباحث ٌتصف ان : الصبر -2

 "مثال ) معنوٌة او مادٌة  معوقات او ( بحثه  موضوع عن مصادرال توفر عدم "مثال

 فما طوٌلة زمنٌة مدد  البحث اعداد ٌستغرق او ( ومحاربته له االخرٌن مساعدة عدم

 الى للوصول والمعوقات الصعوبات هذه لتذٌل "صبورا ٌكون ان اال الباحث على

 . البحث العداد النهائٌة المرحلة
 التً والمراجع المصادر ٌتتبع وان ، العلمً التطور ٌواكب ان الباحث على : التتبع -3

 وطباعتها نشرها دور الى اللجوء او المعلومات ومراكز المكتبات فً بحثه فً تغنٌه

 علٌها للحصول االشخاص بمختلف االتصال او االنترنت شبكة فً عنها البحثاو

 . فٌها الموجودة والبٌانات بالمعلومات البحث واغناء



  المعلومات وجمع التقصً على واالمكانٌة القابلٌة للباحث تكون : البحث على القدرة -4

 الٌتملك والباحث كثٌرة اوتنقالت "طوٌال "سفرا تتطلب البحوث بعض الن والبٌانات

 والباحث مختبرٌة ومواد مادٌة مستلزمات البحث ٌتطلب او ، ذلك على جسدٌة امكانٌة

 للمعلومات عالً وفهم علمً تخصص البحث ٌتطلب او مادٌة امكانٌة الٌمتلك

  .البحث تغنً نتائج الى للوصول وتفسٌرها وتحلٌلها واستٌعابها
 التعصب) التعـــــصب عن "بعٌدا ٌكون ان الباحث على ٌجب : التعصب عن االبتعاد -5

 "حائال ٌقف التعصب الن (معٌنة لحقٌقة او معٌن لمذهب او معٌن لدٌن او معٌن لراي

 .والباطل الحق بٌن التمٌز دون

ة جٌدة التً تساعده على استرجاع ران ٌتمتع الباحث بذاك:  الجٌـــــــــدةالذاكرة  -6

المعلومات والبٌانات التً ٌجمعها من المصادر لمختلفة وفضال عن ذلك ٌجب علٌه  ان 

على حفظ المعلومات فً ذاكرته الن بمرور الوقت قد ٌنسى المعلومات لذا ٌجب  الٌعتمد

 وٌرجع الٌها اثناء كتابة البحث" او ٌسجلها صوتٌا" علٌه ان ٌدونها عند جمعها ٌومٌا

عدم الترفع على الباحثٌن الذٌن سبقوه فً مجال بحثه او البحوث التً لها :  التواضع -7

 .البحث ٌحتاج الى ارائهم عند اعداد  النه واساتذتهوالتواضع مع زمالئه .ببحثه عالقة 

الوثٌقة كد من صحة الكتاب او أمقدرة الباحث على التحقٌق أي الت : التحقٌـق -8

 .البحث المعتمدة فً اعداد ( المتن ، معلومات المؤلف ، اسم العنوان )



 للبحث واضحة خطة وضع نٌالباحث ٌتمكن لكً : التفكٌر ووضوح الذهن صفاء -9

 التأخٌر الى ٌؤدي التفكٌر تشتت ،وان البحث العداد والبٌانات المعلومات وادراك

 .  استكماله وعدم اعداده فً
 على والتعرف بحثه مجال فً الحقائق عن التقصً : االطــــــــالع حب -10

 العالقة ذات والموضوعات البحث موضوع عن الكتابة فً سبقوه الذٌن الباحثٌن

 . ونتائجها بحوثهم على وٌطلع
 االشارة ٌجب مصادرها من المعلومات الباحث ٌنقل عندما : العلمٌــة المانــةا -11

 . نفسه الى الٌنسبها وان  معناها اوتغٌٌر تزٌفها او تشوٌها او تحرٌفها دون الٌها
 المصطلحات وٌستعمل ٌتقنها التً باللغة الباحث ٌكتب : اللغـــــــــــــــــــــة -12

 والغرٌبة المبهمة المصطلحات استعمال عن وٌبتعد الموضوع فً الورادة العلمٌة

 اذا الهامش فً المصطلحات بعض وتوضٌح واحد معنى من اكثر تعطً والتً

 . االمر تطلب



   

 . هاجراءات ضمن ومحدد البحث عنوان ضمن واضح البحث موضوع ٌكون -1
 قائمة وفً الهوامش فً الٌها وٌشار بحتة مصادرعلمٌة على البحث وبٌانات معلومات تستند-2

 . البحث نهاٌة فً المصادر
 البحث ومتن البحث تطلب اذا وتمهٌد مقدمة على وتضم واضحة تكون ان ٌجب البحث هٌكلٌة-3

 . والمقترحات التوصٌاتو واالستنتاجات النتائج تضم التً الخاتمة ثم
 تكون قد وانما مصادرها من "اقتباسا مقتبسة فقط التكون ان ٌجب البحث وبٌانات معلومات-4

 تكون قد او المصادر لهذه االشارة مع منها المستقاة والبٌانات للمعلومات ترجمة او تلخٌص

 المعلومات حول الراي ابداء او التحلٌل او النقد او التفسٌر او التعلٌق نتٌجة الباحث افكار

 . البحث فً المعتمدة
 او الباحث افكار وان والنحوٌة اللغوٌة االخطاء من وخالٌة سلٌمة البحث لغة تكون -5

 اوباللغات العربٌة باللغة البحث كان سواء متسلسلة البحث فً المدرجة والبٌانات المعلومات

 . االخرى
  قوائم وجود ٌتطلب وقد البحث تناولها التً الموضوعات تبٌن محتوٌات قائمة البحث ٌضم -6

 الباحث اعتمدها التً بالمصادر قائمة او البحث متن فً المتوافرة والصور والرسوم باالشكال

 متن فً المتوافرة المعلومات الى الوصول من القارى تمكن فهارس وجود او البحث اعداد فً

 وجود او الموضوعات برؤوس او القرانٌة باالٌات او باالماكن او باالعالم فهرس مثل البحث

 .البحث متن وبٌانات لمعلومات مكملة تعد وبٌانات معلومات تضم مالحق



 :المحاضرة خالصة 
 نشاط  بانه العلمً البحث مثلت مصطلحات تناولت العلمً للبحث عدة تعارٌف االدبٌات فً وردت1.

 عن تحري ، منظم استقصاء ، والبحث للدراسة وسٌلة ، للتفكٌر أسلوب ، أنسانً جهد ، علمً

 . الخ.... معلومات جمع ، البٌانات
 اٌجادو العلمٌة والمعرفة الحقائق عن التقصً و للبحث اسلوب انه مصطلحك العلمً البحث وعرف2.

 . البشرٌة تواجه التً للمشكالت حلول
 . العلمٌة المادة و الباحــث : هً العلمً البحث عناصر وان3.
 ،واهمٌته الحٌاة مجاالت كل فً الحضاري التقدم اساس كونه للمجتمع العلمً البحث اهمٌة وتكمن4.

 . له العلمٌة البنٌة وتغٌٌر الثقافٌة معرفته زٌادة فً للباحث
 تعد التً الجهة ، ،الحجم الموضوع : حٌث من عدة انواع الى العلمٌة البحوث تصنٌف وٌمكن5.

   فقط وعٌنن الىو . الخ ... المعتمدة البحث مناهج ، البحث اعداد من الهدف او الغرض، البحث

   . ( الدراسٌة غٌر البحوث ، الدراسٌة البحوث)
 على القدرة ، التتبع ، ،الصبر البحث فً الشدٌدة الرغبة : هً العلمً للباحث عدة صفات وتوجد6.

 التفكٌر ووضوح الذهن ،صفاء ،التحقٌق التواضع ، الجٌـدة ،الذاكرة التعصب عن ،االبتعاد البحث

 . الخ...
 معلومات تستندو ، البحث عنوان ضمن واضح البحث موضوع: الجٌدة العلمً البحث صفات ومن7.

 تكونو ، واضحة تكون ان ٌجب البحث هٌكلٌة،و علمٌة ومراجع مصادر على البحث وبٌانات

 تكونو ، ( الباحث معلوماتو ، ترجمة ، تلخٌص ، مقتبسة ) متنوعة  البحث وبٌانات معلومات

 . محتوٌات قائمة البحث ٌضمو ، ونحوٌا   لغوٌا   سلٌمة البحث لغة



شكرا  لحسن االستماع 

 للمحاضرة


