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  العلميالفصل االول : مدخل الى البحث 

   العلميالبحث مفھوم  -اوال 

يمثل البحث العلمي طريقة منظمة الكتشاف حقائق جديدة او التثبت والتحقق من 
قات التي تربط بينھا او القوانين التي تحكمھا وبما يسھم لعالحقائق قائمة قديمة وا

بانه عملية فكرية منظمة  العلمي بنمو المعرفة االنسانية. ويمكن ان يعرف البحث
يقوم بھا شخص يسمى باحث من اجل تقصي الحقائق عن مسالة او مشكلة معينة 

بغية  العلميتسمى موضوع البحث باتباع عملية منظمة تسمى منھج البحث 
الوصول الى حلول عملية للمشكالت او اظافة علمية للنظريات تسمى نتائج 

يتكون من كلمتين االولى ھي البحث ويقصد بھا  وان مصطلح البحث العلميالبحث.
التقصي اي البحث عن حقيقة معينة اما العلمي   فھي نسبة الى العلم الذي يعني 
بساطة المعرفة الموثوقة الشاملة حول موضوع معين من خالل تحديد واضح 

  لمختلف ابعادھا واركانھا.

   لعلمياخصائص  البحث  -ثانيا

وعة من الخصائص والتي ال بد من توفرھا حتى يحقق مجم العلميث حيتضمن الب
  اغراضه ومنھا االتي : العلميالبحث 

وتعني وجود اھداف محددة لكل بحث علمي يسعى الباحث الى ھادف :  -١
 تحقيقھا

الموضوعية : اي الرغبة والقدرة على فحص االدلة بنزاھة وتجرد وبعيدا  -٢
 عن التحيز الشخصي .

 حقائق وظواھر يمكن مالحظتھا والتاكد منھا.التثبت : اي االستناد الى  -٣
قابلية التعميم : اي الخروج بقواعد عامة يستفاد منھا في تفسير ظواھر  -٤

 متشابھة.
قابلية االختبار : اي استخدام بعض االختبارات االحصائية للتاكد من  -٥

والتثبت من صحة او عدم صحة الفروض التي توصل اليھا الباحث وذلك 
 ئق وظواھر يمكن مالحظتھا والتثبت منھا .استنادا على حقا

الدقة والثقة : الدقة تعني مدى اقتراب النتائج التي توصل اليھا البحث بناء  -٦
 فھي احتمال ان تكون تقديراتنا صحيحة. الثقةالتي جمعھا اما على البيانات 

االستنباط : اي البدء بالنظريات الستنباط الفرضيات منھا ثم جمع البيانات  -٧
 لھا الثبات الفرضيات او نفيھا.وتحلي

البساطة واالقتصاد : اي اتباع البساطة في شرح مشكلة البحث ويتحقق  -٨
 االقتصاد عن طريق الفھم الجيد للمشكلة والھم العوامل التي تؤثر بھا .
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ثم تشكيل الفروض االستقراء : ھو مالحظة الظواھر والوقائع الملوسة  -٩
مع البيانات وتحليلھا لقبول او رفض التي تمثل العالقات بين الضواھر وج

 الفرضية للتوصل الى التعميم.
المرونة : تمثل المرونة تؤائم البحث مع المشكالت المختلفة اي  -١٠

 عدم وجود منطقية جامدة .
التنبؤ : اي القدرة على البناء والتوقع بما يمكن الحصول في  -١١

 المستقبل.
  

   العلميحث االب  صفات -ثالثا

  في الباحث صفات معينة منھا:توفر ينبغي أن ت
واھر،   - ١ داث والظ ة لألح ببات الحقيقي ن المس ث ع ى البح أن يحرص عل

المبررات  ي ب ك أن ال يكتف ي ذل بًبا، ويعن دث س ل ح ار أن لك ى اعتب عل
 السطحية. 

ك   - ٢ ام ويعني ذل ى األحك أن يتسم عمله بالدقة في جمع األدلة الموصلة إل
ة. ع باعتماده على مصادر موثق ل والتركيب وان يتمت ى التحلي درة عل الق

 والتصنيف.
يكون ملم بموضوع البحث وان يتمتع بالقدرة على القراءة الواسعة أن   - ٣

ة  ب ذات العراق ع والكت ن المراج ن م در ممك ر ق ى اكب الع عل واالط
 . بموضوع البحث

 أن يكون متحرًرا من الجمود والتحيز.  - ٤
ن التسرع بالوصول دقيق في جمع االدلة والمالحظات بعيدا عأن يكون   - ٥

 .استنتاجات غير معتمدة على دليل علمي
ة أن   - ٦ يتمتع الباحث بالقجرة على التثبت من صحة الفروض وجمع االدل

 والقرائن التي تعزز ارائه بطريقة علمية.
اذ البد ان يشير الباحث الى اراء االخرين والمراجع التي  االمانة العلمية - ٧

  حقوق االخرين.استند لھا بصدق وامانة دون انقاص 
  

   العلميالبحث  اھداف -رابعا

وصف الظواھر : اي الوصف المحدد لمالمح االشياء والظواھر وجمع   - ١
 . البيانات المتعلقة بالظواھر واالھداف وتصنيفھا وترتيبھا

ى حدوثھا   - ٢ تفسير الظواھر :اي اكتشاف الظواھر واالسباب التي ادت ال
ة للوصول  ين العناصر المختلف ربط ب ويعتمد على التحليل والمقارنة وال

 .معرفة االسباب 
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ين   - ٣ دث مع ه ح يكون علي ا س ؤ بم ة التنب الظواھر : اي محاول ؤ ب التنب
واھر موضوع  ات الظ دى ثب ق بم اط وثي ؤ ارتب رتبط التنب تقبل وي بالمس

 الدراسة .
م   - ٤ الضبط والسيطرة على الظواھر : وتعني التحكم في العوامل التي تحك

 .الظواھر وتؤدي الى وقوعھا 
  

   ماعية  واالنسانيةفي العلوم االجتالبحث مشاكل  -خامسا

تعقد الظاھر االجتماعية واالنسانية النھا تدرس االنسان والسلوك  -١
االنساني والذي يتاثر بالعديد من العوامل النفسية والمزاجية النه ال 

 يوجد شخصان متشابھان تماما.
عدم القدرة على استخدام الطرق المختبرية في الدراسات االنسانية  -٢

االجتماعية تحت ظروف الضبط والرقابة حيث صعوبة وضع الظاھر 
 التامة او اجرائھا داخل المختبرات.

فقدان التجانس بين الظواھر االجتماعية واالنسانية وتباينھا حيث يوجد  -٣
لكل ظاھرة شخصيتھا المنفردة خاصة في الظواھر االدارية ومن 

 الصعوبة تجريد العوامل االنسانية للوصول الى قانون عام.
الظواھر االنسانية بموضوعية تامة بعيدا عن العواطف  صعوبة دراسة -٤

الشخصية مما يحد من عمومية وشرعية نتائج البحث في ھذا المجال 
الن من يدرس الظواھر االنسانية ھو االنسان نفسه وھو جزء من 

 المادة التي يالحظھا.

  

 


