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  ماهية البحث العلمي •

  الهدف من دراسة مناهج البحث •

 الطريقة العلمية في البحث •

 خصائص تفكير الباحث العلمي •

 أساليب البحث العلمي •

 أنواع البحوث •

 المشكلة في البحث •
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  :تضمنت المحاوالت التي بذلت لتعريف البحث العلمي تأكيد خصائص معينه له مثل 

  الدقة -١

  الموضوعية -٢

 كفاية ضبط العوامل والظروف والمتغيرات المؤثرة في البحث ونتائجه -٣

 أمكانية اإلثبات أو التحقق من صحة النتائج -٤

 ٠إمكانية التنبؤ  -٥

وهناك تعاريف للبحث العلمي تؤكد إستخدام الطرق واالساليب العلمية للوصول الـي            

حقائق جديدة والتحقق منها واإلسهام في نمو المعرفة اإلنسانية ، بينما تؤكـد تعـاريف               

 ٠أخري علي الجوانب التطبيقية للمعرفة العلمية في حل مشكالت عملية معينة في الحياة 

الذي عرف البحث العلمي بأنه تقص أو    " روفل  " ثلة التعاريف االولي تعريف     ومن أم 

  ٠فحص دقيق إلكتشاف معلومات أو عالقات جديدة ، ونمو المعرفة الحالية والتحقق منها 

فـان  " ومن أمثلة التعاريف االخري التي تؤكد علي االهداف العلمية للبحث تعريف            

فذه للتوصل الي حلول للمشكالت التي تـؤرق االنسـان          بأنه المحاولة الدقيقة النا   " دالين  

  ٠وتحيره 

وهناك تعاريف أخري تركز علي أن البحث العلمي هو عملية جمع وتسجيل وتحليل             

حقائق وبيانات عن مشكلة معينه لتحديد حلول بديلة لها وإختيار الحل االمثل منها في ظل               

  ٠ظروف معينه 

تالف أنواع البحوث ومجاالتها وأهـدافها      أن تعريف البحث يختلف باخ    ) جود(ويري  

ووسائلها وادواتها وبالتالي فأنه من االفضل اال ينشغل الدارس منذ بداية دراسته لمنـاهج    

  ٠البحث بمسألة التعاريف ويكتفي بالتأكيد علي نوعية البحث الجيد وخصائصه 
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ايدا للبحث العلمي ، ويبدو هذا االهتمام       تعطي الدول في عصرنا الحاضر اهتماما متز      

واضحا علي الوجه األخص في الدول المتقدمة ، وقد ادركت الدول النامية أهمية البحـث               

العلمي في دراسة مشكالتها االجتماعية واالقتصادية والتربوية وفـي التخطـيط للتنميـة             

  ٠القومية 

ـ       ة وأنشـاء وزارات ومعاهـد   أن البحث العلمي ال يحتاج الي االهتمام بزيادة ميزاني

ومراكز تسويقية متخصصة للبحث العلمي وتوفير ادوات واجهزة البحث الحديثة فحسب ،            

ولكن البحث العلمي يحتاج الي أكثر من هذا كله فهو يحتاج الي الكوادر العلمية والفنيـة                

 الممتازة من الباحثين في المجاالت المتخصصة المختلفة ، وتقع علي الجامعـات وعلـي             

االخص في فروع وأقسام الدراسات العليا مسئولية اعداد وتنمية هذه الكوادر ، ومن هنـا               

  ٠أصبحت دراسة مناهج البحث جزءا من اعدادهم وبرامج دراستهم 

  :وتهدف دراسة مناهج البحث الي 
مساعدة دراسي الدراسات العليا في التعرف علي طرق البحث العلمية وفهم أنواع             -١

بالمفاهيم األسس التي يقوم عليها البحث العلمي ، وتساعد مثـل           البحوث واإللمام   

هذه الدراسة الدارسي علي االختيار السليم لمشكلته وتحديد هذه المشكلة وصياغة           

فروعها ، واختيار وتحديد انسب األساليب لدراستها والتوصل الي نتائج يوثق في            

  ٠صحتها 

تحليليـة الفاقـدة للبحـوث      تمكن دراسة مناهج البحث الدارس مـن القـراءة ال          -٢

وملخصاتها وتقييم نتائجها والحكم علي ما إذا كانت االسـاليب المسـتخدمة فـي              

  ٠البحوث تدفع الي الثقة بنتائجها ومدي االستفادة منها في مجاالت التطبيق 

ان الخبرة التي توفرها هذه الدراسة يحتاج اليها المشتغلون فـي مهـن واعمـال               -٣

، فهي مثال ضـرورية للمعلـم والمهنـدس والطبيـب           اخري غير البحث العلمي     

 وغيرهم لكي تساعدهم علي تحقيق فهـم أفضـل وتقيـيم النتـائج              ٠٠٠االداري



 ٥

والبحوث العلمية ، كما انها تزيد من قدراتهم علي اتخاذ القرارات الحكيمـة ازاء              

 ٠المشكالت والصعوبات التي تواجههم في مجاالت اعمالهم 
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لقد بذلت جهود مستمرة ولسنوات طويلة من جانب الفالسـفة والعلمـاء لتعريـف              

الطريقة فمنهم من يعرفها بأنها الطريقة التي تعتمد علي خطوات محددة وهي المالحظه             

وفرض الفروض ، ثم اختيار الفروض ثم اختبار الفرضي السليم المبني علي االختبـار              

بة هذا الفرض للتأكد من صحة الفرض ، وهناك من يؤكد خصائص معينة             العلمي ثم تجر  

  :للطريقة العلمية مثل 

استخدام أسلوب التحليل الي عناصر ومكونات لتبسيط الظواهر والمشـكالت           -١

  ٠المعقدة 

  ٠استخدام أساليب القياس الدقيق والمعالجة االحصائية للبيانات والمعلومات  -٢

 ٠ائق ومالحظة االرتباط والتتابع فيما بينها التقسيم الصحيح والدقيق للحق -٣

 ٠استخدام التفكير الخالق والخيال المبدع في التوصل الي قوانين علمية  -٤

 ٠التقد الذاتي للعناصر المكونة للظاهرة  -٥

وعموما فانه يكثر وصف الطريقة العلمية للبحث في صورة مجموعة من الخطوات            

 :بحوث العلمية وتتناول الخطوات التالية وهي ذات فائدة كبيرة للمهتمين باعداد ال
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يجب علي الباحث أن يبدأ بتحديد المشكلة والتعرف عليها ، وهذا قـد يقتضـي                •

احيانا اجراء تحليل للبيانات المؤثرة علي المشكلة مثل أرقام المبيعات التفصيلية           

رقـام الصـناعة ،     ومقارنتها بأرقام سابقة  أو بأرقام مبيعات المنافسـين أو أ          

  ٠الخ٠٠معدالت الشكاوي المقدمة من الجماهير 

كما يجب التمييز بين المشكالت الهامة وغير الهامة مع التركيز علي المشـكلة              •

  ٠االساسية أو النقطة االساسية وعدم االبتعاد عنها 



 ٦

 ٠يجب تحديد المشكلة والفكرة االساسية في عبارات واضحة محددة  •

وم بتحليل المشكلة الي عناصرها الرئيسية وتقدير القيمة يجب علي الباحث أن يق •

 ٠النسبية لكل منها

يجب ادراك االفتراضات أو المسلمات االساسية في البحث والفرق بينها وبـين             •

 ٠الفروض 
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  :وهذا يتطلب مراعاة 

  ٠استخدام مراجع ومصادر متعددة موثوق بصحتها  •

  ٠تب والمراجع العلمية والمالحظات الدقيقة والمقابالت الشخصية استخدام الك •

التمييز بين مصادر المعلومات الموثوق فـي صـحتها والتـي يعتمـد عليهـا                •

 ٠والمصادر التي ال يعتمد عليها 

التمييز بين االفتراضات والفروض وادراك أن االفتراضات اذا كانت خاطئه فـأن             •

 ٠ غير سليمة ومشكوك فيها النتائج والقرارات النهائية تكون
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هو عالقة سببية بين متغير أو أكثر تحتاج صحتها الي أثبات ، كما يعرف بأنـه                

تفسير أو حل للمشكلة التي يدرسها الباحث ولكن صحته تحتـاج الـي تحقيـق               

 الحقائق والبيانات التي    واثبات ، ولذلك يستخدم الباحث الوسائل المناسبة لجمع       

  ٠تثبت الفرض أو تدحضه 
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هو شيء مسلم بصحته بدون الحاجة الي اقامة الدليل أي ثبات  صحته بمعنـي               

أن الباحث ال يجمع له الحقائق والبيانات التي تدعمة ولكن من ناحيـة اخـري               

يحة ينبغي أن تكون االفتراضات أو المسلمات التي يستخدمها في البحـث صـح            

ومقبولة علميا ، واالفتراضات قد تكون ظاهرة أو ضمنية ، أي قد ينص عليهـا               



 ٧

الباحث صراحة في خطة البحث ، وقد تكون متضمنه في سياق اجراءات البحث             

، ويساعد اختيار االفتراضات المناسبة والصحيحة في توفير كثير مـن الجهـد             

ه سوف تعرض الباحث    والوقت للباحث ، وغني عن البيان أن المسلمات الخاطئ        

  لالخطاء وبالتالي التشكك في صحة نتائجة 
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للفروض الجيدة خصائص معينه تلخصها فيما يلي لكي يسترشد بها معد االبحاث      

  :في تكوين الفروض المناسبة لموضوع البحث هي 

أن يكون الفرض منسقا مع الحقائق المعروفة ، ومن هنا فعلي الباحـث أن               -١

  ٠العالقة بين فرضه وبين ما استقرت عنه الدراسات المرتبطة يتبين 

وصياغة الفرض وتحقيقة أي اثبات صحته هدف اساسي للبحث العلمي وهذا       -٢

االمر ليس بالعمل السهل ، النه ليس مجرد تخمين كما يعتقد البعض ولكنـه          

نفاذ رؤية وتخمين ذكي يستند الي الحقائق والخبرة حتي يكـون للفـرض             

  ٠داللته 

أن يصاغ الفرض بطريقة تمكن من اختيار واثبات صحته أو دحضه ، ومن              -٣

الصعوبات التي تواجه المهتمين باعداد البحوث العلمية اختيارهم لفـروض          

متحيزة لالختيار الن البيانات التي حصلوا عليها مبنية علـي اسـاس مـن              

 ٠حكمهم الذاتي أو جهة نظرهم الذاتية المتحيزة 

ض في الفاظ سهله ، أي يتجنـب الباحـث اسـتخدام            ينبغي أن يصاغ الفر    -٤

 ٠العبارات الغامضة وغير المحدودة واالسلوب المعقد في صياغة الفرض 

ينبغي أن تحدد الفروض عالقة بين متغيرات معينه، مالم يتوافر في الفرص             -٥

 ٠مثل هذه الخاصية فهو ال يصلح اساسا للبحث 

 8'9�: 
توزيع وبين انخفاض حجم المبيعات من هـذا        هناك عالقه بين سوء اختيار منافذ ال       •

  :المثال يمكن صياغة الفروض في احدي صورتين 

   ٠صياغة الفرض في عبارات تقريرية مباشرة   - أ
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  "يوجد عالقة بين انخفاض المبيعات وبين انخفاض جودة المنتج " 

 صياغة الفرض في صورة مغرية أي وضع العالقة بين المتغيرين في صـورة              - ب

ال أثر الستخدام وسائل االعالن المختلفة في زيادة حجم         " غرية كان تقول مثال     م

 "  المبيعات 
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  :وتتناول هذه الخطوة 

  ٠تصميم تجارب محكمة الضبط الختيار صحة الفروض المقترحة  •

ادراك أن هناك بعض االخطاء المحتملة في ادوات ووسائل القياس وتحديد قيمة  •

  ٠هذا الخطأ عند استخدامها في الحصول علي بيانات 

 ٠الدقة في جمع المالحظات والبيانات  •

 ٠تنظيم البيانات ووصف المالحظات وتسجيلها بدقة  •
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  :طوة وتتناول هذه الخ

  ٠تحليل البيانات وتفسيرها من خالل الجداول والرسوم البيانية  •

  تقويم البيانات •

 ٠الوصول الي حل المشكلة  •
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ويلزم ان تدرك التعليمات التى توصل اليها فى بحث معين لتمتد الى مواقف جديـدة                 

در كاف من التشابة بين هذه المواقف الجديدة ومواقف البحث          وتنطبق عليها اذا كان هناك ق     

ومعرفة ان التنبؤات بالنسبة للمواقف الجديدة تخضع للتجربة والتحقيق حتـى ولـو كانـت      

  . الظروف التى تستخدم فيها النتائج او التعليمات متشابهه مع المواقف الجديدة 

  
*****  
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  : االتجاهات العلمية بما يلى يتصف الشخص ذو

  .اتساع االفق العقلى وتفتح العقلية  -١
 .حب االستطالع والرغبة المستمرة فى التعلم  -٢
 .البحث وراء المسببات الحقيقية لالحداث والظواهر  -٣
 .عرض الدقة وكافة االدلة للوصول الى القرارات واالحكام  -٤
 .لعلمى االعتقاد فى أهمية الدور االجتماعى للعلم والبحث ا -٥

الباحث وبين تفكير الشـخص العـادى علـى         ويمكن ان نبرز أهم االختالفات بين تفكير        
  :النحو التالى 

حث العلمى عادة الفروض والنظريات العلمية فـى دراسـة المشـكالت            ايستخدم الب  �
خدم حقائق العلم وانما    توالظواهر المختلفة وتفسيرها ، أما الشخص العادى فأنه يس        

  .م الشخصى والخبرة فى تفسيراته للمشكالت واالحداث يعتمد على الحك
حث العلمى على نحو دقيق فروضه ونظرياته بينمـا نجـد ان الشـخص              ايختبر الب  �

 .العادى يعتمد فى حكمه الشخصى على خبراته وتجربته الشخصية 
 .فى البحث العلمى تستخدم ادوات واساليب رياضية واحصائية  �
ة ويحاول ان يبتعد عن المؤثرات الشخصية عنـد         حث العلمى يؤمن بالموضوعي   االب �

 .الدراسة 
 .صحة القياس فى طريقة الباحث العلمى حيث تتم بطريقة واضحة وسليمة  �

*****  
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الهدف االساسى هو التوصل الى معرفة الحقائق أو النظريات المتعلقة بالظواهر التى            

التـى   سير العالقات ح طبيعتها وتف  يى تؤثر فى تلك الظوهر وتوض     يالحظها الباحث ، وتلك الت    
  .تربط بين عناصرها ، وذلك بهدف التحكم فى مختلف القوى والعوامل 

و ويعتمد اسلوب البحث العلمى على اسلوبين من اجـل التوصـل الـى الحقـائق ا               
  .علوم الطبيعية واالجتماعية النظريات فى كافة مجاالت ال
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 فى االفتراضات والبديهات العامـة المسـلم بهـا الـى            المنطقي لويعتمد على التسلس  

استنتاجات معينه تؤدى الى تكوين نظريات خاصة محدده المعالم وتفسر اوضاعاً خاصة            
فيبدأ الباحث بالعموميات بعد التسليم بصحتها وينتهى الى الخصوصيات او الجزئيـات ،             

 ذلك التحليل المنطقى للتنبؤ ببعض النتائج التى تترتـب علـى الفـروض              مستخدماً فى 
  .موضع البحث 

 يرتبط بصحة وسالمة االفتراضات او      االستنباطيوسالمة االستنتاج بموجب التحليل       
المسلمات والبديهات المتخذة اساساً لهذا التحليل ، فاذا عابها ضعف أو خطأ انعكس ذلك              

يالحظ احيانـاً مـن االسـس       ليها الباحث ، وهذا يفسر ما قد        على النتائج التى يتوصل ا    
  .واالفتراضات التى بنيت عليها تلك النظريات فى كل حالة 

�22222 3�4:  
فى مذهب الحرية االقتصادية التى قامت عليـه أسـس           " آدم سميث "ما توصل اليه      

.  ومتعـاون  للغيـر النظام الرأسمالى حيث وضع بعض االفتراضات ومنها ان االنسان محب           
اال انـه ثبـت ان هـذه        . والمطلوب ترك االفراد احراراً فى اموالهم وعدم تـدخل الدولـة            

االفتراضات غير صحيحة على اطالقها حيث ان حريه الفرد قد تتعارض مع صالح فرد آخر               
  ) . الصراعات بين االفراد –حب الذات ( 

 هذا االسـاس قامـت نظريـة    تدخل الدولة فى توجيه المجتمع وعلى   ت مما ادى الى ضرورة   
  .التوجية االقتصادى 

  :امثلة اخرى 
  .تطبيق القواعد العامة الختيار منافذ توزيع على سلع معينه  •
أو تطبيق سلوك مدير التنسويق فى مواقف سابقة على موقف حالى مشابه             •

  .  الخ ٠٠٠٠
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واقع مفردات معينـه ، أى يتجـه        وهو يقوم على استنتاج معالم وحقائق عامة من         

الباحث من الخاص الى العام ، فيالحظ الباحث ظاهرة معينه ويحاول من مالحظاته استقراء              
بعض القواعد أو النظريات العامة التى تفسر سلوك الظاهرة وذلك بالحصول على معلومـات     

ه التشابه بينها   ى تربطها والتعرف على أوج    كن تحليلها واكتشاف العالقات الت    او مالحظات يم  
ثم يستخلص من ذلك نتائج عامة التى اذا اختبرت وثبت صحتها صارت نظريات او تعميمات               

  .مقبولة 
وتتوقف سالمة هذا االسلوب على مدى شمول االستقرار لجميع العوامل والظـروف            

  .المحيطة بالظواهر محل البحث 
فـة العوامـل    ولضمان صالحية هذه الفروض يجب ان تشمل مالحظات الباحـث كا          

مقدارها وتتفاوت قوتها الى التأثير     بالمشكلة وهى التى يطلق عليها المتغيرات حيث يختلف         
  .على المشكلة من وقت آلخر 

 ين تثبيت هذه المتغيرات فىج المتعلقة بظاهرتين أو اكثر بتعوعند المقارنه بين النتائ
  .ظروف موحده كل حالة حتى يكون االجراء صحيحاً حيث تتم المقارنه فى ظل 

يتوقـف علـى   ) باطى أو االستقرائى ناالست(ويالحظ ان اختيار احد هذين االسلوبين  
طبيعة البحث ، وليس هناك مجال للمفاضلة بينهما حيث اليمكن اعتبار احدهما بديالً لالخـر               

  .بل كل منهما مكمالً للثانى 
*****  
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  :وعين رئيسيين هما نث حسب طبيعتها والدوافع الى البحث الى تقسم البحو

  ) .اساسية أو بحته (  بحوث نظرية أو –أ 
  . بحوث تطبيقية أو ميدانية –ب 

  

 :�6;�� 7�(��:  
تهدف الى تكوين نظام معين من الحقائق والقوانين والمفاهيم والعالقات والنظريات             

طبيقات العلمية لهذه المعرفة العلمية ، ويعتمد علـى         العلمية بصرف النظر عن االهتمام بالت     
   .ه أو خارجدر الثانوية من داخل المشروعالبيانات من المصاجمع 

  :�0��<�� 7�(��:  
لى لحل بعـض المشـكالت      متهدف الى تطبيق المعرفة العلمية فى مجال التطبيق الع          

 خـالل المالحظـة او      الملحة وهى تعتمد على جمع البيانات من مصـادرها االوليـة مـن            
  : االستقصاء ، كما تقسم البحوث حسب مناهج البحث واالساليب المستخدمه فيها الى 

   بحوث تاريخية – بحوث تجريبية               ج – بحوث وصفيه                 ب –أ 
وتهدف البحوث الوصفية الى وصف الظواهر أو احداث أو اشـياء معينـه وجمـع                 

مات والمالحظات عنها ووصف الظروف الخاصة بها وتقرير حالتهـا كمـا            الحقائق والمعلو 
توجد فى الواقع ، وتشمل أنواعاً فرعية منها دراسة الحاالت والدراسات االحصـائية ففـى               
كثير من المجاالت التقف البحوث الوصفية عند حد الوصف او التشخيص الوصفى بل تهـتم   

شياء والظواهر التـى يتناولهـا البحـث واقتـراح          ايضاً بتقرير ما ينبغى ان تكون عليه اال       
كون عليه فى ضوء معـايير معينـه   تاالساليب التى يجب ان تتبع للوصول الى ما ينبغى أن       

  .بالبحوث الوصفية المعيارية او التقويمية وهذه البحوث تسمى 
  .وتستخدم لجمع البيانات اساليب متعدده مثل االستقصاء والمالحظة والمقابلة   
بحوث التجريبية تهدف الى بحث المشكالت والظواهر على اساس مـن المـنهج             وال  

البحث العلمى القائم على المالحظة وفرض الفروض والتجربـة الدقيقـة         منهج  التجريبي أو   
ن االنواع االخرى فى كافـة ضـبط المتغيـرات          عالمطبوطة ويتميز هذا النوع من البحوث       
لية مصدراً رئيسياً للوصول الى     معتبر التجربة الع  والتحكم فيها عن قصد من جانب البحث وت       

النتائج او الحلول بالنسبة للمشكالت التى يدرسها البحث التجريبي ولكنه فى نفـس الوقـت               
تاج اليها البحث بعد    يحيستخدم المصادر االخرى فى الحصول على البيانات والمعلومات التى          

  . الدقيق من دقتها وصحتها صرفان يخضعها ال
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طبيعتها الوصفية فهى تصـف وتسـجل االحـداث         ا البحوث التاريخية فلها أيضاً      ام  

والوقائع التى جرت وتمت فى الماضى ولكنها التقف عند مجرد الوصف والتاريخ لمعرفـة              
الماضى فحسب وانما تتضمن تحليال وتفسير للماضى بغية اكتشاف تعميمات تساعدنا علـى             

  .ى المستقبل فهم الحاضر والتنبؤ بأشياء واحداث ف
ويستخدم الباحث التاريخى نوعين من المصادر للحصول على المادة العلمية وهمـا              

  .المصادر االولية والمصادر الثانوية 
  :وتنقسم البحوث بشىء من التفصيل من حيث الهدف الى ما يلى  -
 :بحوث كشفية  )١(

  .دراسة بيانات ثانوية   - أ
 .استقصاء الخبراء فى الموضوع  - ب

  .دراسة حاالت _   ج              
 :بحوث استنتاجية  )٢(

  : بحوث وصفية –أ 
 .دراسة احصائية * دراسة حاالت                  * 
  . بحوث تجريبية –    ب 

*****  
  

      
   

  
  
  
  
  


