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 البحث العلمً

هو أسلوب فكري واع ومنظم ٌهدف لبحث الظواهر والمشاكل والتعرف على أسبابها 

وجوانبها, وأختبار العالقات التً تنشأ بٌنها, والكشف عن حقائق علمٌة محددة ٌتم طرحها 

 تساؤالت.فً شكل فرضٌات أو 

هو طرٌقة منظمة فً البحث تعتمد على الفرضٌات وعلى طائفة منهج البحث العلمً: 

 من القواعد والقوانٌن التً تهٌمن على سٌر البحث وتفرض على القائم بالبحث التقٌد بها.

 

 أهداف البحث العلمً

 الوصف -1

 التنبؤ -2

 التفسٌر -3

 التقوٌم -4

 الدحض -5

 التثبت -6

 

 العلمً خصائص البحث

 عملٌة منظمة وهادفة -1

 األصالة -2

 اإلبداع -3

 األمانة العلمٌة -4

 الموضوعٌة -5

 الدقة -6

 األعتماد على الدلٌل بدالً من المصدر -7
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 مهارات البحث العلمً

 القدرة على المالحظة -1

 القدرة على المقارنة -2

 القدرة على التصنٌف -3

 الكمٌةالقدرة على القٌاس والصٌاغة  -4

 القدرة على االستنتاج -5

 القدرة على التنبؤ -6

 القدرة على التجرٌب -7

 

 مصادر البحث العلمً

 األدبٌات السابقة -1

 المقاالت المهنٌة -2

 االبحاث المتخصصة -3

 الندوات والمؤتمرات -4

 االحصائٌات والتقارٌر -5

 الصعوبات التً تواجه الباحث وقدرتهم على المالحظة -6

 الرغبة فً التقصً واألزدٌاد المعرفً -7

 تكلٌف الباحث من جهة اخرى -8

 تأثٌرالمشرف العلمً أو الزمالء -9
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 -دوافع الباحث :

 الرغبة فً خدمة المجتمع. -1

 الرغبة فً التعرف على الجدٌد. -2

 مواجهة التحدي لحل مسائل غٌر محلولة. -3

 الرغبة فً الحصول على درجة علمٌة. -4

 توجهات المؤسسة وظروف العمل كالحصول على ترقٌة مثالً. -5

 الشك فً نتائج دراسات سابقة. -6

 المتعة العقلٌة فً انجاز عمل او ابداع. -7

 الدافع الماّدي. -8

 

 -صفات الباحث:

 الرغبة الجادة فً البحث -1

 الصبر والعزم على استمرار البحث رغم الصعوبات. -2

 ذهن.وضوح التفكٌر وصفاء ال -3

 تقصً الحقائق وجمع البٌانات بصدق وامانة. -4

 المعرفة السابقة حول موضوع البحث. -5

 عدم االكثار من االقتباس والحشو. -6

 االشادة بانجازات اآلخرٌن وعدم الطعن فً الباحثٌن اآلخرٌن -7

 التجرد والموضوعٌة. -8

 وضوح العبارات والدالالت. -9

 اراءه.عدم حذف أي حجة تنافً  -10

 

 

 


