


لكافة الحقائق المتعلقة شامل هو عبارة عن استقصاء منظم وموضوعي .
بالمتغيرات واالدلة المرتبطة بمشكلة البحث او بعبارة اخرى هو محاولة دقيقة 

.وناقدة للتوصل الى حلول واقعية لمشكلة البحث

ال ويعتبر البحث العلمي سواء كان ورقة بحثية او رسالة علمية هو وسيلة االتص.
الفكري بين الباحث والقاريء والذي تتجلى فيه مدى قدرة الباحث على تنظيم 

.معلوماته وتحليلها وتفسيرها ومناقشتها واستخالص النتائج منها

هو التنقيب عن حقيقة ابتغاء اعالنها واشهارها دون التقيد بدوافع الباحث .
اال بمقدار مايفيد في دمغ البحث بطابع الباحث وتفكيره, الشخصية أو الذاتية

. وروحه التي تميزه عن غيره

والبحث هو محاولة صادقة الكتشاف الحقيقة بطريقة منهجية وعرضها حتى .
.االنسانيةيستطيع الباحث ان يقدم للمعرفة لبنة جديدة ويسهم في تقدم 



اعتماداه على طبيعة البحث العلمي ودوافعه فيمكن ان نميز بين البحث االساسي والبحث 
.التطبيقي 

يرتبط بمشكالت انية وهدفه المباشر تطوير مضمون المعارف األساسية :البحث االساسي 
المتاحة في مختلف حقول العلم والمعرفة االنسانية

الغرض منه تطبيق المعرفة العلمية المتاحة أو التوصل الى معرفة لها :  البحث التطبيقي
قيمتها وفائدتها العلمية في حل بعض المشاكل الملحة اي بمعنى اخر حل المشاكل 

.ةالميدانية وتطوير اساليب العمل في المجاالت التطبيقية كالتعليم والصناعة والزراعة والتجار





خصائص البحث العلمي

تتمثل في قدرة الباحث على عزل نفسه عن الموقف المندمج فيها وان ينظر الى الحقائق : الموضوعية
والبراهين واالدلة وترتبط الموضوعية أيضا االلتزام باألمانة العلمية واالشارة الى كافة المراجع والمصادر وعرض 

.ونقد افكار واراء االخرين بكل دقة وموضوعية

واذا أيدت التجارب العلمية , يراد به اطالق الصفات المجردة على جميع الظاهرات التي تشترك فيها: التعميم
صحة فرض من الفروض دون أن يوجد فرض أخراو يتعارض معه فان الفرض الصادق ينتقل الى مرحلة التعميمات 

.العلمية

.هو جعل االشياء اصنافا يسهل معه تمييز هذه البيانات الى فئات حتى يسهل فهمها وتحليلها: التصنيف

ن واليقي. استقصاء الحقيقة العلمية بناء على مجموعة كافية من االدلة والبراهين الموضوعية المقنعة: اليقين
هو اليقين المستند الى حقيقة ادلة علمية محسوسة واكيدة ولكن ال يشكل مطلقا اليتغير الن العلم اليتسم

ثناء فالحقيقة العلمية هي حقيقة نسبية مطلقة تتبدل وتتغير ا. بالثبات المطلق واليعترف بالحقائق الثابتة
. تطورها لكنها في كل المراحل هي حقيقة موثوقة

فعليه أن يبدأ من حيث انتهى الذين سبقوه ويكمل , استفادة الباحث ممن سبقه من الباحثين: التراكمية
.خطواتهم الصحيحة وذلك ألن المعرفة العلمية ظاهرة تراكمية

ة هنا نقصد االحداث التقع بطريقة عشوائية او بمحض الصدفة ولكنها مترابطة بطريقة معينة ومحكوم: السببية
.بقوانين السببية ويمكن تفسيرها في ضوء العالقة بين العلة والمعلول او بين السبب والنتيجة

تمثل العدد والقياس الكمي كاسلوب اليستغنى عنه البحث العلمي: النزعة الكمية

استناد البحث الى منهج معين في تحديد المشكلة واختيار الفروض واختبارها وصياغة النظرية وتتم : التنظيم
.  في خطوات بشكل دقيق ومرتب



عنوان البحث.

تعريف مشكلة البحث.

النظريات والدراسات السابقة التي تناولت مشكلة البحث والتي تشكل نتائجها اطارا نظريا او .

.مرجعيا

فروض البحث وهي حلول مؤقتة او محتملة لمشكلة البحث لتبسيط المشكلة بتفكيككها الى .

مما تساعد الباحث على . مشكالت فرعية بحيث كل فرض يعبر عن جزئية محددة من المشكلة
.التركيز في القضايا والمتغيرات االساسية المرتبطة بجوهر المشكلة

منهجية البحث وتشمل مناهج ومداخل واساليب البحث. 

اهم المصطلحات المستخدمة في البحث.

.قائمة المراجع والمصادر المتعلقة بموضوع مشكلة البحث.



عنوان البحث

مستخلص البحث

المقدمة

االطار النظري والدراسات السابقة

مادة البحث ونهجيته

نتائج البحث

المناقشة 

قائمة المصادر والمراجع



العنوان اجليد 

سطر الذي يعبر بدقة عن محتوى البحث باقل عدد من الكلمات ويفضل ان اليزيد عن هو .

.واحد

عند صياغة العنوان تجنب االطناب وتكرار الكلمات واستخدام الكلمات الطويلة .

.والمختصرات المعتمدة في الكتابة والطباعة والمفردات االصطالحية المبهمة

االول يعبر عن مجال , العنوان يجب ان يكون مركبا من عنوان رئيسي واخر فرعي .

موضوع مشكلة البحث اما االخر فهو عبارة عن تحديد االتجاه او االطار او المدخل الفكري 
.الذي سيعالج في اطاره موضوع البحث



املس تخلص اجليد 

عدد كلماته يجب ان تكون معدودة وتعبر في الوقت نفسه عن كل ماانجزه الباحث في عمله .

.فاالقتصاد في الكلمات اهم مايميز هذا القسم من البحث

.ال يجب ان يتضمن المستخلص أي معلومات أو بيانات أو استنتاجات لم يرد ذكرها في البحث.

.ال يتسع ألية اشارة الى المراجع والمصادر التي اعتمد عليها الباحث في توثيق معلوماته.



يتضمن 
المستخلص

االستنتاج الذي 
يستخلص من 

النتائج

النتائج االساسية 
للبحث 

عرض موجز لكل 
قسم من اقسام 

البحث
منهجية البحث

مشكلة البحث 
وفروضه



املقدمة اجليدة 

كتابة فقرة فيها فكرة عامة عن الموضوع ومشكلة البحث: الخطوة االولى .

.ننتقل الى الفقرة الثانية الى فكرة اقل عمومية وفي اطار اعمق: الخطوة الثانية.

عرض ماتوصل اليه البحوث والدراسات السابقة في مجال البحث وتوضيح الفجوات : الخطوة الثالثة.

ونقاط الضعف والقوة وكيف يتم معالجة المشكلة ومن ثم توضيح الفائدة التي ستتحقق من نتائج 
. البحث



تتضمن المقدمة

التعريف بالمصطلحات 
واالختصارات

تحديد منهجية البحث 
وتتضمن االجراءات 

العملية واالطر النظرية

تحديد الدراسات 
السابقة وتنحصر في
نفس موضوع البحث 

تحديد منطقة 
الدراسة

تعريف المشكلة





.تنظيمها في اطار فكري مترابط.

.تثبيت المصادر التي يستقى منها البيانات والمعلومات بدقة وحسب النظام المتبع.





مامدى دقة تنظيم عرض النتائج.

.هل تعكس النتائج التساؤالت أو الفروض المطروحة.

.هل تتسم نتائج البحث بالدقة والموضوعية.

ة مامدى التباين بين نتائج البحث والنتائج التي توصلت اليها البحوث السابقة في حال.

.توافرها

.ماهي االهمية النظرية والتطبيقية لتلك النتائج.






