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 الفرق بين مصطلحي البحث والدراسة

 
 - :هناك العديد من التداخالت بين مصطلحي البحث والدراسة، فيقول البعض

  .اسة، وٌمول البعض اآلخر: إن هنان فرلًا بٌنهماإن البحث هو الدر
 هذا الخلط والتداخل بٌن هذٌن المصطلحٌن فً مٌدان البحث العلمً، وفً كتب "حسن الساعاتً" وٌؤكد الدكتور

أي: تجمع بٌاناته من أفراد البحث مباشرة،  المناهج، وأنهما ٌَِردان بمعنى واحد، أو أن البحث ٌحتوي عمالً مٌدانًٌّا؛
 الكتب والدورٌات والنشرات الرسمٌة، وغٌر ذلن من المصادر العلمٌة، وهكذا بٌنما تموم الدراسة على بٌانات من

  .وهذا فً رأٌه بعٌد عن الصواب ٌكون البحث نشاطاً علمًٌّا عملًٌّا، وتكون الدراسة نشاًطا علمًٌّا نظرًٌّا،

 
هو  "بحث األمر" طلبه والتفتٌش عنه، ومعنى "بحث الشًء" من الناحٌة اللغوٌة ٌعنً :عاتً" أًٌضاٌمول "السا

ف حمٌمته، ومعنى هو السؤال واالستمصاء، وبذل الجهد فً موضوع ما، وجمع  "البحت"االجتهاد فٌه، وتعرُّ
  .المسائل التً تتصل به، وهكذا ٌكون البحث ثمرة هذا الجهد ونتٌجته

 
ُ ُغَرابًا ٌَْبَحُث فًِ اأْلَْرِض ِلٌُِرٌَهُ  ﴿ :ون أن البحث فً اللغة: هو الحفر والتنمٌب؛ ٌمول تعالىوٌرى آخر فَبَعََث اَّلله

ٌَْف ٌَُواِري َسْوأَةَ أَِخٌهِ    ."[، وكأنن ترٌد أن تظهر شٌئًا كان خافًٌا، فتجعله ظاهًرا ومرئًٌّا للناس1ٔالمائدة: ]﴾  َك

 
العلم، وكل  فهو استخراج الحمٌمة العلمٌة، والبحث عنها فً مظانها، وإظهارها لطالب ،أما البحث فً االصطالح

 .الطرٌمة العلمٌة ذلن وفك طرائك المنهج العلمً. أو هو إٌجاد حل مشكلة ما وفك

 
 لراءة الكتب وحفظها وفَهمها، بمعنى أن ثمرة الدراسة تعود بالفائدة :"الساعاتً" عند "الدراسة" وٌعنً مصطلح

ولكن نتٌجة البحث ال ٌفٌد منها  الدارس من داخل ذاته؛ إذ إنها تثري ذهنه بما ٌَختزنه من معارف ومعلومات، على
 فالباحث ٌزداد علًما وخبرة، والعلم ٌزداد إضافة جدٌدة، والمجتمع ٌزداد الباحث فحسب، بل العلم والمجتمع أًٌضا،

ا على نحو ما، ومراكز البحوث تشترط لتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن من خبراء ومستشارٌن، أن  نموًّ
 .تضٌف إلى العلم جدٌدًا ٌكونوا من الذٌن أجروا بحوثًا مبتكرة

سواء  -ٌتطلبها  ذلن أن كل عمل علمً ٌظهر فٌه جهد االستمصاء والتفتٌش فً جمع المادة التً وخالصة
هو بحث بكل معانً  -بهما معًا، ثم تحلٌلها وتفسٌرها  ع على العدٌد من المراجع، أو بالعمل المٌدانً أوباالطال

ٌشرحها  المتخصص موضوًعا، ثم ٌكتب فٌه كتابًا أو مماالً، ٌحتوي على عناصره التً الكلمة، أما أن ٌدرس
كتابه هذا أو ممالته هذه تُعد دراسة بكل  نوٌوضحها بما ٌدل على سالمة فَهم الموضوع وجودة استٌعابه إٌاه، فإ

 .من األحوال معانً الكلمة، ولٌس بحثًا بأي حال
، فٌمولون: "درس الكتاب ٌدرسه درًسا ودراسة، وداَرسه، من ذلن "الساعاتً" وٌؤكد باحثون لغوٌون ما ذهب إلٌه

 .1ٓٔاألنعام: ]﴾  َوِلٌَمُولُوا دََرْستَ  ﴿ :كأنه عانَده، حتى انماد لحفظه؛ لال تعالى

وٌمال: درسُت الكتاب أدرسه  عباس معنى اآلٌة: كذلن نبٌِّن لهم اآلٌات؛ لٌمولوا: دَرست؛ أي: تعلهمت، لال ابن"
ً إدرٌس  درًسا؛ أي: ذلهلته بكثرة المراءة، حتى سُهل علٌه  -ِحفظه، وٌمال: درست السورة؛ أي: حفظتها، وسّمِ

 .ه كتاب هللا تعالىاالسم لكثرة دراست بهذا -السالم 

 

 

 



 -:الفرق بين الدراسة والبحث

 -:الدراسة

(، وهً عبارةٌ عن متابعِة موضوعٍ معٌن، ولراءتِه لراءةً واضحةً surveyوتعرف باللغة اإلنجلٌزٌة بمصطلح )
من خالل دراسة مصادر تبحُث فً كافِة تفاصٌلِه، وعادةً تستخدم الُكتب كمصدٍر رئٌسً للدراسات، وتعرف 

ا متابعة لحالٍة ما، لد تكون جدٌدةً، وغٌر مكتشفة من لبل، وتساهم دراستها فً تعرٌف الناس الدراسة أٌضاً بأنه
 بها، وإثراء المجال العلمً الذي ترتبط فٌه. 

 -:خصائص الدراسة

  تهدف إلى زٌادة المعلومات، والبٌانات حول فكرةٍ، أو شًٍء ما، وإضافة المزٌد من التفاصٌل التً تساهم
 ضحة.فً فهمه بطرٌمة وا

  زٌادة المعرفة عند األفراد؛ ألن الهدف الرئٌسً للدراسة هو أن ٌكتشف األفراد معلومات جدٌدة لم ٌعرفوها
مسبماً، سواًء أكان هذا االكتشاف فردٌاً، أم جامعٌاً، ومن األمثلة على ذلن: الدراسة المدرسٌّة، والتً 

 تتطور مع االنتمال بٌن الصفوف.
 أن الدراسة تساهم فً فهم، واستٌعاب موضوع معٌن، من ضمن محتوٌات  إعادة لراءة لكتاٍب ما، أي

 الكتاب، لذلن تعد الدراسة وسٌلةً من وسائل التعلم.

 -:البحث

(، وهو عبارةٌ عن مجموعة من االكتشافات التً تعتمد على Researchوٌعرف باللغة اإلنجلٌزٌة بمصطلح )
لمرتبطة بفكرة ما، وٌعرف أٌضاً بأنه دراسةٌ تعمل على منهج محدد من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة ا

استمصاء، واستنتاج العدٌد من المعلومات الخاصة بمادةٍ معٌنة، عن طرٌك جمعها، ودراستها، وإعادة ترتٌبها، من 
 أجل تفسٌرها بطرٌمة مفهومة. 

 -:خصائص البحث

 تعرف على تفاصٌلها، طرٌمة من طرق تطبٌك الدراسات، فٌستخدم البحث دراسة ما، من أجل ال
 ومكوناتها، وتحدٌد الطرق، والوسائل المناسبة فً تطبٌمها ضمن المجال الذي تخصص فٌه.

  ٌساعد فً الوصول إلى نتائج متمدمة فً مجال معٌن، أي أن أغلب األبحاث تساعد الباحثٌن على تحمٌك
 نتائج مستحدثة، وتساعد على إثراء المحتوى العلمً الخاص بالبحث.

 فً إٌجاد حلوٍل لمسائل محددة، فترتبط بعض األبحاث بدراسِة مسألٍة علمٌٍة تحتاج إلى مجموعة من  ٌساهم
الخطوات لحلها، كاألبحاث الفٌزٌائٌة، والرٌاضٌة فتساعد على تمدٌم حلوٍل ممترحٍة لهذه المسائل كطرِق 

 حٍل جدٌدة.

 



 

 -:الفرق بين الدراسة والبحث

 توجد العدٌد من الفرولات بٌن الدراسة، والبحث ومن أهمها: 

  البحث  الدراسة  الفروقات

  المحتوى

ٌشمل محتوى الدراسة على مادة علمٌة 
محددة، وٌتكون من مفاهٌمها، وخصائصها، 
وأهمٌتها حتى تسهل مراجعتها فً المرات 

  .المادمة

ٌحتوي على كافّة الدّراسات التً تم إعدادها حول 
، ًّ وعادةً ٌنمل الباحث كّل  موضوع البحث الرئٌس

 دراسة باالعتماد على تحلٌله لها، حتى ٌحافظ على
  .هٌكل البحث بشكل سلٌم

طريقة 
  اإلعداد

تعتمد على فترة زمنٌّة محددة ٌتم فٌها إعداد 
  .الدراسة وفماً لمنهج محدد

د على خطٍة ٌتم إعدادها مسبماً، من خالل المشرف ٌعتم
عن البحث، أو الشخص، أو مجموعة األشخاص الذٌن 

  .سٌعدّون البحث

  المصادر
تعتمد على الكتب العلمٌة، والموثمة كمصادر 

  .رئٌسٌة إلعداد الدراسات

ٌعد أي مصدر، أو مرجع مرتبط بالموضوع الرئٌسً 
للبحث وسٌلة من الوسائل التً من الممكن الرجوع 

  .إلٌها فً إعداده

 

  :المراجع
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