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  : مفهومه، شروطه وخصائصه.البحث العلمياألول _  الدرس
 

 

 

هناك عدد من التعريفات في إطار البحث عن تحديد مفهوم البحث العلمي نوردها     

نجد أنه يتكون من كلمتين  ”البحث العلمي“فيما يلي، وإذا حاولنا تحليل مصطلح 

ً  ”العلمي“و ” البحث“ أو التقصي عن ” التفتيش“أو ” الطلب“، يقصد بالبحث لغويا

فهي كلمة تنسب إلى العلم، ” العلمي“حقيقة من الحقائق أو أمر من األمور. أما كلمة 

ً اإلحاطة واإللمام  والعلم معناه المعرفة والدراية وإدراك الحقائق، والعلم يعني أيضا



ً لهذا ال هو عملية ” البحث العلمي“تحليل، فإن بالحقائق، وكل ما يتصل بها، ووفقا

تقصي منظمة بإتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بغرض التأكد من 

 .”صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد لها

هو وسيلة لالستعالم واالستقصاء المنظم ”البحث العلمييقول أن  تعريفوهناك    

شاف معلومات أو عالقات جديدة باإلضافة إلى والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكت

تطوير أو تصحيح المعلومات الموجودة فعالً، على أن يتبع في هذا الفحص واالستعالم 

الدقيق، خطوات المنهج العلمي، واختيار الطريقة واألدوات الالزمة للبحث وجمع 

 .فيةوالمعلومات الواردة في العرض بحجج وأدلة وبراهين ومصادر كا”البيانات

ويمكن تعريف البحث العلمي أيضا بأنه عرض مفصل أو دراسة متعمقة تمثل كشفاً    

لحقيقة جديدة، أو التأكيد على حقيقة قديمة سبق بحثها، وإضافة شيء جديد لها، أو حل 

 .لمشكلة كان قد تعهد بها شخص باحث بتقصيها وكشفها وحلها

يوجد تعريف آخر مفاده بأن البحث العلمي هو نشاط علمي منظم، وطريقة في  وكذلك   

التفكير واستقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف الحقائق معتمداً على مناهج موضوعية من 

 أجل معرفة الترابط بين هذه الحقائق واستخالص المبادئ العامة والقوانين التفسيرية 

العلمي ال بد أن تكون مؤسسة على عنصرين عملية البحث :  شروط البحث العلمي 

وفقا  التنظيم معينة تدفع الباحث إلى دراستها، وثانيهما مشكلة مهمين أولهما وجود

لمراحل متتابعة و منظمة، أي بإتباع المنهج العلمي لتفسيرها )المشكلة( و الوصول إلى 

 .حقائق جديدة

تطلب خمسة شروط لكي نطلق وحسب الباحث سالطنية بلقاسم فإن البحث العلمي ي   

 :على عمل ما بحثا علميا ،وهذه الشروط تتمثل فيما يلي

 .أن تكون هناك مشكلة تستدعي الحل_ 

وجود الدليل الذي يحتوي عادة على الحقائق التي تم إثباتها بخصوص هذه المشكلة و  _

 .قد يحتوي هذا الدليل على رأي الخبراء

الدقيق للدليل وتصنيفه، حيث يمكن أن يرتب الدليل في إطار منطقي، وذلك  التحليل_

 .الختباره و تطبيقه على المشكلة

استخدام العقل و المنطق لترتيب الدليل في حجج و إثباتات حقيقية يمكن أن تؤدي _ 

 .على حل المشكلة

 .الباحثالحل المحدد وهو يعتبر اإلجابة على السؤال أو المشكلة التي تواجه _ 



 : خصائص البحث العلمي3-

يتصف البحث العلمي بمجموعة مترابطة من الخصائص التي ال بد من توافرها         

 :حتى تتحقق األهداف المرجوة منه، ويمكن بيان هذه الخصائص على النحو التالي

عملية البحث العلمي ليست بالعملية البسيطة الهينة، بل هي عملية معقدة شاقة  إن      

تستلزم الكثير من الجهد المنظم و الفحص الدقيق و االختبار الناقد، والتقصي الدقيق و 

 .التحليل النزيه

أن يتناول البحث العلمي تحقيق غاية أو هدف من وراء إجرائه، وتحديد هدف البحث    

و دقيق هو عامل أساسي يساعد في تسهيل خطوات البحث العلمي و  بشكل واضح

إجراءاته، كما أنه يساعد في سرعة االنجاز و الحصول على البيانات المالئمة و يعزز 

 .من النتائج التي يمكن الحصول عليها بحيث تكون ملبية للمطلوب

لمعرفة الحاضرة إن المعرفة التي يحاول الوصول إليها هي عملية جديدة مضافة إلى ا

 .أو القديمة عن موضوع البحث

إن البحث العلمي يخدم غايات عامة و ليس غايات خاصة، ومن ثم نتائجه تكون      

 .عامة ال يقف تطبيقها عند الموقف و الظواهر أو األحداث التي جرى عليها البحث

ة للنشر و النقل إلى نتائج البحث العلمي كما تمتاز بالعموم فإنها تمتاز أيضا بأنها قابل  

الغير و للتدليل على صحتها و تكرار الحصول عليها من قبل الغير، إذا أعيد البحث في 

 .نفس الظروف

يستعمل في سبيل الوصول إلى نتائجه )أي البحث العلمي( طريقة منظمة و مقننة   

 .وهي ما تسمى بالطريقة العلمية أو المنهج العلمي

 :يحدد خصائص أخرى للبحث العلمي نبرزها في النقاط التالية أحمد عيادفي حين نجد 

فالبحث العلمي يجب أن يتخصص في  :أنه قائم على التبويب و التصنيف و التخصص

     .فرع من الفروع المعرفية

تخصص البحث العلمي في فرع من الفروع المعرفية : أنه قائم على التحليل والدقة

 .وصول إلى نتائج دقيقةيكسبه مقدرة على التحليل و ال

 .هي عصب البحث العلمي و عموده: أنه مرتبط بإشكالية

أي أنه عملية تقص و طلب و تفتيش عن الحقائق و المعلومات و : أنه تحري للمعلومات

 .البيانات المرتبطة بالظاهرة موضوع البحث



بالظاهرة أي أنه في عملية طلب الحقائق و المعلومات المرتبطة : أنه بحث عن األسباب

 .ال يهم سوى البحث عن العالقات السببية التي تربط بين الحوادث

أي إلغاء الذات و العواطف و القول فقط بما أكدته التجربة أو : أنه تحري للموضوعية

 .الميدان

 (:دور العنصر البشري في البحث العلمي)الباحث -4-

الباحث العلمي القلب المحرك لمختلف مراحل البحث العلمي، فهو الذي يقوم  يمثل       

حتى في الباحث صفات وخصائص محددة بتخطيط هذه المراحل و تنظيمها و تتوافر 

 :يستطيع إنجاز البحث المطلوب بالشكل المطلوب، وقد صنفها البعض إلى نوعين

 .القدرة على البحثو تتمثل في االستعداد الشخصي و  :قدرات أولية

 .و هي التمسك بأخالق الباحثين و إتباع الموجهين :مهارات مكتسبة

ومن أهم الصفات المتفق عليها و التي يجب على الباحث أن يتحلى بها نذكر على سبيل 

 :المثال ال الحصر

 .أن يكون الباحث محبا للعلم و االستطالع

حظات و عدم التسرع في الوصول إلى أن يتمتع الباحث بالدقة في جمع األدلة و المال

 .قرارات ما لم تدعمها األدلة الدقيقة الكافية

األمانة في نقل آراء الغير و أدلته، فال يحذف منها شيئا أو يحجبها لكونها ال تتفق و 

 .رأيه

على الباحث إتقان المهارات األساسية الالزمة للبحث العلمي، حيث المعرفة النظرية ال 

يق و حفظ قواعد مناهج البحث و أصوله ال تصنع باحثا، و لكن القدرة تثمر بدون تطب

على تطبيقها في مجال معين من مجاالت الدراسة هي التي تصنع باحثا و تصقل 

 .الباحثين المقتدرين

بالروح  وفي اعتقاد الباحث أنجرس موريس أنه على الباحث العلمي أن يتحلى

ببعض االستعدادات الذهنية األساسية بالنسبة إلى التي تتمثل في سلوك يتميز  العلمية

الطريقة العلمية، وهي في مجموعها تلك المكاسب التي تسمح بممارسة البحث العلمي 

المؤدي إلى  االستدالل ،المساءلة،(الميل إلى المشاهدة)المالحظة :بنجاح و المتمثلة في

من هذه االستعدادات دور  ، و كلالموضوعية ، وأخيراالتفتح الذهني ،المنهج التجريد،

في عملية إجراء البحث العلمي، فإذا كانت المالحظة تسمح بالتحقق من االفتراضات، 



فإن المسائلة تساهم في تحديد موضوع البحث، فإن المنهج يتضمن اإلجراءات التي 

تهدف إلى تنظيم البحث، و أخيرا إذا كان التفتح الذهني يسمح باالبتعاد عن األفكار 

 .مثال أعلى ينتظر بلوغهقة، فإن الموضوعية ستظل المسب

 

 

 

 أهداف البحث العلمي.الدرس الثاني _ 

 
وتنعكس هذه األهمية بشكل كبير على المجتمع وعلى  وللبحث العلمي أهمية كبيرة

ولكي يكون العلم، حيث تعمل البحوث العلمية على تحقيق التقدم والتطور في العلوم .

العلمي ناجحا يجب على الباحث أن يسلم بمجموعة من المسلمات ومن أبرز هذه  البحث

 المسلمات :

يجب على الباحث أن يعي جيدا أن المنطق العلمي يرفض  :عدم الجمع بين النقائض_

 الجمع بين النقائض من أجل إثبات الحقائق العلمية.

الظاهرتين التي يقوم الباحث وهذا يعني معرفة العالقة بين  :ربط السبب بالمسبب_

بدراستهما، ومن خالل هذه الطريقة فإن الباحث سيكون قادرا على التوصل إلى النتائج 

 .العلمية في دراسة أي ظاهرة طبيعية

أي أن يقوم الباحث بتنظيم بحثه العلمي، بحيث يبدأ بحثه  :أن يكون الباحث منظما_

ي متكاملة، كما يجب أن ينتقل العلمي بشكل صحيح، وتكون خطوات البحث العلم

الباحث في بحثه العلمي بين خطوات البحث بشكل متسلسل وسليم، ويجب أن يكون هذا 

 االنتقال منطقيا.

حيث يجب على الباحث أن يقوم بالتركيز على  :التركيز على الظاهرة الرئيسية_

ألمور التي لن األمور األساسية التي تفيد البحث العلمي، كما يجب عليه أن يبتعد عن ا

 تقدم اإلضافة لبحثه العلمي.

بمعنى أن تكون نتائج البحث العلمي قابلة  :نتائج البحث العلمي قابلة للمالحظة_

 لإلثبات بطريقة من الطرق.

، وتنعكس هذه األهمية على المجتمع وعلى العلمي أهمية كبيرة جداللبحث ومنه          

 :الباحث

 للباحث:أهمية البحث العلمي بالنسبة 



يساهم البحث العلمي في زيادة خبرة الباحث في إجراء البحوث العلمية، كما يزيد من _

 معرفته ويساعده على التوصل إلى حقائق جديدة ومفيدة.

تعزز ثقة الباحث بنفسه وتجعله يعتمد على نفسه بشكل كامل، وبالتالي فإنه يصبح _

 مية.قادرا على تجاوز العوائق التي تعيق أبحاثه العل

 تزيد من خبرة الباحث في استخراج المعلومات من المصادر والمراجع._

ترفع البحوث العلمية من مكانة الباحث في المجتمع، وبالتالي فإنه يحظى بمكانة _

 اجتماعية مرموقة.

تزيد من رغبة الباحث في القراءة والبحث واالطالع على آخر ما توصل إليه العلم في _

 مجال بحثه.

 البحث العلمي الباحث على النقد والتحليل.يساعد _

األبحاث العلمية تتطلب من الباحث صبرا  إنيعلم البحث العلمي الباحث الصبر، حيث _

 كبيرا.

  :مجتمعبالنسبة للأهمية البحث العلمي 

التخلص من المشكالت ،و الظواهر السلبية التي تعاني منها الكثير من الدول ،و ذلك 

يتوصل إلى نتائج دقيقة حول القضية أو الظاهرة محل الدراسة ،و ألن البحث العلمي 

 . من ثم يقوم بتقديم عدد من الحلول ،و المقترحات لحلها

يساعد الدولة على التقدم في مختلف المجاالت ،و يزيد قدرتها على المنافسة بين  *

 . الدول األخرى

 . دم ،و الرقييسهم البحث العلمي في دعم عجلة التنمية ،و تحقيق التق *

يقوم البحث العلمي بتصحيح المعلومات الخاطئة عن ظاهرة ما ،و ذلك ألن تراكم  *

المعلومات الخاطئة يؤثر سلباً على مستقبل على المدى البعيد ،و لكن مع تصحيحها أوالً 

 بأول حتى ال يؤدي إلى حدوث خلل

 ما هي أهداف البحث العلمي ؟ 

 العلمية ؟لماذا نضع األهداف في البحوث 

 وضع األهداف يساعد على حصرها فيما هو ضروري. -1

 تجنب جمع البيانات غير المهمة. -2

 تنظيم الدراسة في أجزاء محددة وأسلوب واضح. -3

 .مقارنة النتائج مع األهداف عند تقييم المشروع -4

 ومنها:التي يسعى لتحقيقها األهداف وللبحث العلمي مجموعة من            



ويعد هذا الهدف من أهم أهداف البحث العلمي، حيث تسعى بعض األبحاث  :الوصف

إلى تحقيق أهداف وصفية كاكتشاف حقائق جديدة أو وصف واقع معين، ويتم تحقيق 

هذا الهدف من خالل قيام الباحث بجمع المعلومات حول الظاهرة، وتكون هذه 

وصياغة الفرضيات، ويجب أن المعلومات بمثابة عون للباحث من أجل تفسير الظواهر 

يحرص الباحث على أن تكون المعلومات التي يجمعها حول الظاهرة قادرة على عكس 

 واقعها الفعلي.

ويعد التنبؤ من األمور التي يهتم بها ويركز عليها الباحث، حيث يهدف التنبؤ  :التنبؤ

ستقبل إلى وضع تصورات واحتماالت عن األمور التي من الممكن أن تحدث في الم

لمجموعة من الظواهر، فيدرس الباحث الظاهرة ومن ثم يتوقع التغيرات التي ستطرأ 

 عليها في المستقبل، كما يعمل على دراسة الظروف المختلفة التي تؤثر على الظاهرة.

 :ومن خالل التفسير يقوم الباحث بتقديم شرح كافي ووافي حول الظاهرة التي  التفسير

ألسباب التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة، كما يبحث عن يدرسها، فيقوم بإيضاح ا

األسباب التي تؤدي إلى حدوثها، وللتفسير في األبحاث العلمية نوعين األول هو أبحاث 

تفسيرية بحتة ويسعى الباحث من خاللها إلى تطوير المعرفة في موضوع البحث، أما 

تج عنها حلول علمية تفيد النوع الثاني فهو األبحاث التوضيحية التطبيقية والتي ين

 المجتمع بشكل عام.

 وتهدف األبحاث العلمية بشكل عام إلى تقوم الظاهرة التي تتم دراستها، كما يتم  :التقويم

التعرف على قدرتها على تحقيق أهداف المنظمة، مدى نسبة تحقيق أهداف برامجها، 

ودة، ومن ثم يقوم ومن خالل هذا الهدف يتم الوصول إلى عدد من النتائج الغير مقص

 الباحث بالتعرف على هذه النتائج سواء أكانت مرغوبة أم غير مرغوبة.

 ومن خالل هذا البحث يقوم الباحث بالجزم بصحة نظرية أو عدم  :الدحض والتفنيد

 صحتها، وذلك من خالل إجراء التجارب عليها.

 :مية التي قام بها وهو عملية التثبت والتأكد من صحة مجموعة من األبحاث العل التثبت

باحثون سابقون، لكن يجب على الباحث أن يأخذ عينة مختلفة وبيئة تختلف عن البيئة 

التي أجرى فيها الباحث السابق الدراسة، ويعد الهدف الرئيسي من التثبت هو تأكيد 

 صحة البحوث السابقة أو نفي صحتها من خالل دعمها بأبحاث جديدة.

 اد معارف عصرية والعمل على تطويرها من أهم ويعد إيج: إيجاد معارف عصرية

أهداف البحث العلمي، حيث يسعى الباحث الكتشاف حقائق جديدة، واكتشاف معلومات 

 تساهم في تقدم العلم وتطوره.

 ويهدف الباحث من خالل البحث العلمي إلى التأكد من الظواهر،  :التحكم والضبط

هذه وضبطها والسيطرة عليها وذلك من خالل استخدام األدوات التي تساعد على ضبط 

 الظواهر.

  

  _ مفهوم الباحث العلمي:الدرس الثالث 



 عدة تعريفات للباحث العلمي حيث يوجد مفهوم عام وشامل، ومفهوم أخر له  يوجد

مدلول خاص حيث إن الباحث العلمي يمكن أن يكون أنت إن فكرت بطريقة سليمة 

 وعلمية.

 :الباحث العلمي بمعناه العام_ 

  هو شخص يفكر بطريقة علمية، منظمة، وتجريبية، وذلك من أجل الوصول إلى "

ما بعد معرفة أسباب تلك المشكلة وعواملها، ويقوم بتقديم أفضل حل لمشكلة 

 التفسيرات لها".

  حيث نستنتج من هذا التعريف، أن أهم ما يميز الباحث العلمي، هو قدرته على

التفكير المنظم والممنهج، واألهم من ذلك أن يكون مبني على أسس منطقية 

 صحيحة، 

 _اديمي":الباحث العلمي بتعريفه الخاص "الباحث األك    

هو دارس أكاديمي بشروط وعوامل محددة، حيث يعمل على    

دراسة ظاهرة أو مشكلة معينة في علم معين من العلوم، وذلك تحت إشراف مشرفو 

أقدم وأفضل منه في العلم نفسه، فيقومون بإرشاده تقديم النصائح له، دون استغالل 

ولهذا  منهج علمي محدد،أو السرقة من دراسات األخرين، وكل ذلك يسير وفق 

الباحث الكثير من التفاصيل المحددة بتسجيله األكاديمي والدراسات العليا، والقوانين 

 التي تحددها الجامعات لتحكيم دراساتها العليا.

 ► كيف تصبح باحث علمي ناجح؟ 

  هناك العديد من الصفات التي يجب أن تكون متواجدة في الباحث العلمي كي يصبح

باحث علمي ناجح، من سمات شخصية وسمات أخالقية، يجب على الباحث العلمي 

التحلي بها للوصول إلى المكانة التي يتمناها بين األساتذة والعلماء، سنذكر بعض 

ي، حيث يوجد منها صفات يجب أن الصفات التي يجب أن تتوافر في الباحث العلم

 يتحلى بها طوال حياته األكاديمية، وصفات عملية، تظهر أثناء دراسته وأبحاثه.

 ►  هناك سبع خطوات عليك إتباعها إذا أردت أن تصبح باحثاً علمياً ناجحاً، لديك

 القدرة على االكتشاف، وتحويل األفكار إلى حيز الواقع:

 1رة.. السؤال أو المشكلة أو الفك 

  تعتبر هذه هي نقطة البداية للباحث العلمي، حيث ما الذي تود اكتشافه؟، أي يجب

عليك تحديد ما هو المجال الذي ستبدأ به مشروع البحثي، وفي هذه الخطوة عليك أن 

تحدد الظاهرة أو المشكلة التي تود التبحر بها واكتشافها، ومن ثم عالجها، سواء 

 راع جديد يحل أزمة متواجدة حوالك.كانت هذه المشكلة مرض، أو اخت

  

 2.الخلفية العلمية . 



  في هذه المرحلة سيتم تحويلك من مجرد شخص عادي إلى باحث علمي، حيث هنا

يمكن الفارق بين المتخصص وغيره، فهذه المرحلة تعتبر هي الفترة األطول في 

إنهاء  المشاريع البحثية، فإذا افترضنا أنك سوف تستغرق عاماً كامالً من أجل

أشهر أو أكثر في مرحلة  8مشروعك البحثي، فإن من المحتمل أن تستغرق مدة 

 الخلفية العلمية.

        حيث أنه في هذه المرحلة عليك أن تجمع الكثير من المعلومات من العديد

المصادر الموثوق بها، من أوراق بحثية، ومراجع، ولقاءات مع الخبراء 

 ة.والمتخصصين، والمقاالت العلمي

        ففي أي موضوع سوف تكتشف فيه، يجب أن تبدأ في مرحلة األساس العلمي

الذي سوف تستند عليه خالل مراحل البحث، فعليك أن تعرف الكثير عن موضوع 

البحث، وأنواع وطرق معالجة المشكلة، وأي نوع سيتم استخدامه في العالج لهذه 

رتبط بالمجال الذي سوف تختاره الظاهرة، باختصار عليك أن ال تترك أي معلومة ت

كباحث علمي إال وقد أصبحت على معرفة به. ويجب التركيز على الكتابة وتدوين 

كل المعلومات، فال يمكنك االعتماد على الذاكرة فقط، يجب عليك استخدام دفتر 

للمالحظات لتدوين المعلومات الهامة والمصادر التي سوف تستعين بها في هذا 

 البحث.

 3ضية.. الفر 

  إن عليك في هذه المرحلة أن قوم بافتراض حل لهذه المشكلة _مشكلة البحث_ حيث

أنك بعد أن أصبحت تمتلكك أساساً علمياً قوياً وتعرف كل شيء عن المشكلة أو 

 الموضوع، عليك األن أن تصيغ افتراضاً علمياً صحيحاً لعالج هذه المشكلة، 

 4المشرف./. المتخصص 

  عالم متخصص أو مشرف على هذا المشروع البحثي، يجب أوالً البحث عن

 والحسن في االختيار، حتى ال يتم سرقة هذا البحث إن لم تحسن االختيار.

     فعليك اختيار شخصاً أميناً وعلى درجة علمية عالية حتى يستطيع مساعدتك في

المشروع إن أعجب بافتراضاتك واقتنع بصحتها. حيث سيقدم لك هذه المشرف 

من الدعم والنصائح، باإلضافة إلى كونه سيقدم لك التسهيالت الخاصة في العديد 

 إجراء التجارب، 

  5.التجارب . 

   كي تبدأ بها عليك االستعانة بمتخصصين من أجل اختبار صحة إن هذه المرحلة

كنت تمتلك مشرفاً على جداً إجراء التجارب إذا االفتراضات، فإن من السهل عليك 

مشروعك البحثي، فهذا سيوفر عليك الدخول إلى المعمل، ومن الممكن أن يعطيك 

هذا المشرف بعض التدريبات عن كيفية إجراب تجارب البحث، والشروط 

المختبرية المرتبطة بها، أو يمكنه أن يقوم هو شخصياً بمساعدتك في إجراء هذه 



 التجارب.

 6 ،التحليل، االستنتاج.. المالحظة، النتائج 

  إن في هذه المرحلة عليك أن تالحظ المراحل التي تم بها التجارب، حيث ستقوم

بمعرفة النتائج، ومعرفة تحليل النتائج، وبذلك من خالل النتائج يمكنك االستنتاج 

ومعرفة إذا كانت افتراضاتك في التجربة، افتراضات صحيحة لتطابقها مع التجربة، 

 ت خاطئة لعدم تطابقها مع نتائج تلك التجربة، أم إنها افتراضا

 7.النشر . 

  إن نتائج التجربة لو توافقت مع افتراضاتك، إذاً فإن افتراضاتك صحيحة، وتكون

هنا قد وصلت إلى نتيجة سليمة وقد قمت بتحقيق الهدف من هذا المشروع البحثي. 

ق، يجب أن تقوم لكن لم ينتهي الوضع هنا، تبقى هناك خطوة واحدة وأخيرة للتحق

األن بالعمل على نشر هذا البحث في الدوريات العلمية كي يقوم العلماء 

 والمتخصصون في هذا المجال بمراجعتها.

 ♦ صفات عامة للباحث العلمي 

     - :حيث نقصد في الثقة هي ثقة الباحث العلمي باهلل والثقة بالنفس، فيجب  الثقة

ث أن يكون واثقاً بأن هللا سيوفقه إلى على الباحث في كل مرحل من مراحل البح

 الوصول للنتائج.

     - :هي صفة مهمة للباحث العلمي، فيجب أن يكون الشخص متواضعاً  التواضع

 حتى ترتفع مكانته ومنزلته في نفوس األخرين،

    - :إن على الباحث العلمي مسؤولية كبير، يجب عليه النهوض بها،  المسؤولية

 ، وأال يقصر في أدائها

     - :يجب على الباحث العملي أن يكون ماهر في دراسته وأبحاثه، وأن  المهارة

 يكون على استعداد دائم لخوص أي تجربة جديدة تخدم دراسته.

     - :على الباحث العملي أن يمتلك القدرة على اإلبداع واالبتكار، وعلى  اإلبداع

 تفكير دائم بكل جديد واالنشغال بكل ما هو مفيد.

    - :يجب على الباحث العلمي أال يتردد في القرار الصحيح، بل يجب  اإلصرار

عليه اإلصرار على القرارات الصائبة، والثقة بقدرته على الوصول للنتائج الحقيقة، 

 ألنه يمتلك لروح المنافسة والتحدي واإلبداع العلمي.

    - :كافة المعلومات في إن على الباحث العلمي أن يكون مطلعاُ على  سعة االطالع

مجال البحث الذي سوف يحدده, وأن يكون مثقفاً بشكل واسع, كما يجب عليه 

 المراقبة للتطورات التي تجرى مع مرور الزمن في مجال بحثه.

    - :إن على الباحث العلمي أن يتدرج في بحثه، بحيث يبدأ من  التدرج في البحث



ف همته عند اصطدامه بالنقاط الصعبة، النقاط السهلة نحو النقاط الصعبة، كي ال تخ

ويصاب باإلحباط، وحتى يكون على معرفة كافية في بحثه، لذلك عليه البدء من 

 البسيط نحو المعقد، ومن الواضح إلى األكثر غموضاً.

    - :على الباحث العلمي، أن يكون على قدرة عالية من  الذكاء وسرعة البديهة

 البديهة، والذكاء، ودقة المالحظة.التركيز، وعليه أن يتميز بسرعة 

    - :يجب على الباحث العلمي عمل مخطط زمني  وضع مخطط زمني للبحث

 لبحثه، بحيث يسير عليه ويتقيد فيه، وبالتالي يكون هناك مسار كي يسير عليه.

    - :على الباحث العلمي أن يقوم بالحيادية التامة في بحثه، بحيث  التجرد والحياد

 وااللتزام باألمانة العلمية.آلراء والشخصية جانباً، يقوم بوضع ا

 

 

 

 

 

  _ بين المنهج والمنهجيةالدرس الرابع        
                                        

طريق نهج: بين واضح وهو » أ. المنهج لغة : جاء في لسان العرب مادة "نهج" : 

، وسبيل منهج كنهج. ومنهج النهج، والجمع نهجات ونهج ونهوج، وطرق نهجة

الطريق: وضحه. والمنهاج كالمنهج وفي التنزيل ﴿لكل جعلنا منكم شرعة 

 .، والمنهاج الطريق الواضح، والنهج الطريق المستقيم48ومنهاجا﴾المائدة 

ونهجت الطريق: بنيته، وانتهجته » وفي أساس البالغة يقول )الزمخشري(: 

 ».أستبنته، ونهج الطريق وأنهج: وُضح

منهج أو منهاج لغة هو الطريق الواضح، ومنه نهج الطريق »وفي مختار الصحاح: 

 .«بمعنى أبانه وأوضحه وسلكه

 :                                                                  المنهج اصطالحا: الذي يعرفه البعض بأنه-ب

بواسطة طائفة من القواعد الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم _ 

العامة التي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتيجة معلومة 

                                       في موضوع من الموضوعات."

                                    «الطرق الواضحة التي يسلكها الدارسون في دراساتهم» وعرفه آخرون بأنه: 

أنه التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من » ومن التعريفات أيضا: .

أجل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا، أو من أجل البرهنة على حقيقة ال يعرفها 

                                                «اآلخرون

                                                         :                                   وخالصة القول



فإن المنهج هو الطريقة الخاصة التي تصلح لكل علم على حدة بل لكل موضوع من 

 موضوعات هذا العلم

وهو الوسيلة أو اآللة التي بها يقوم الباحث على دراسة موضوعه وتحليل مادته  

 .                                                                                                     وصول إليهاالعلمية من أجل تحقيق الغاية المراد ال

الفرق بين المنهجية والمنهج: على أنه ال بد من التميز بين المنهج وبعض -

                          :         المصطلحات التي تفرض نفسها أثناء إنجاز أي بحث وهي الخطة والمنهجية

الخطة: وتعني هيكلة البحث بتوزيع المادة العلمية المجموعة وتنظيمها في شكل _

                                                                                     أبواب وفصول ومباحث مسبوقة بمقدمة ومتبوعة بخاتمة

 إتباعهاعايير والقواعد والتقنيات والوسائل التي يجب مجموعة من الم»المنهجية: _

قبل وأثناء البحث: طريقة اختيار الموضوع، طريقة جمع المادة وتبويبها. كيفية 

    اإلحالة والتهميش، ترتيب قائمة المصادر والمراجع...إلخ

  نورد ما ذكره الفرق بين المنهج والمنهجيةولمزيد من التوضيح والداللة على   

ونميل إلى التميز بين المنهج والمنهجية استنادا على »يل بديع يعقوب في قوله: إم

 :                                                     االعتبارات التالية

أن مناهج الدراسة تختلف من علم إلى آخر. فلألدب مناهجه وكذا اللغة والتاريخ _ 

 .                                                                    واالجتماع.... أما المنهجية فواحدة عموما والرياضيات والبيولوجيا

أن المناهج تطرح عادة للنقد والتقويم، فيفصل مالها وما عليها وأيها أولى باإلتباع _

امها لتوفير وما المنهج المناسب للدراسات، أما المنهجية فمعايير وتقنيات يجب التز

  الوقت والجهد وتسديد الخطى على الطريق العلمي الصحيح

أن المناهج مرتبطة بالمنطق وطرق االستدالل واالستنتاج ولذلك فهي تتطور    

 «أما المنهجية فأضحت عموما جملة قواعد ثابتة.     وتتعدل من حين آلخر،

  أو يمكن القول: إنَّ المنهجية هي آليات المنهج وإجراءاته التي يُستعان بها في تحقيق

 .                                                                 األهداف

وبعد الوقوف على مفهوم المنهج لغة واصطالحا لنا أن نقرر أن غياب المنهج في   

أي بحث يعني غياب مبدأ الجدية وصفة األصالة فيه فالبحث بال منهج كالم في 

ولهذا ال بد لكل بحث من منهج أو  بحثا،الموضوع أو مسألة أو الظاهرة وليس 

  .  تقييمه والحكم عليه توجه وتحكم مسيرته ويمكن في ضوئها مناهج محددة

    ففي البحوث العلمية نستخدم مفهوم  المنهج،وبذلك فالمنهجية هي أشمل من

 المنهجي،في حال اعتمادنا على مجموعة من المناهج في إطار التكامل  المنهجية

 واحد.في حالة اعتمادنا على منهج علمي المنهج ونستعمل مفهوم 
 

 

 

 



 

 

 

 واألسلوب العلمي: العلمي مناهج البحثالدرس الخامس _ 

يلعب المنهج الوصفي دورا كبيرا في مساعدة الباحث على معرفة :المنهج الوصفي

األسباب التي أدت إلى ظهور الظاهرة التي يدرسها، كما أنه يساعده على إيجاد الحلول 

 لها.

ويعتمد المنهج الوصفي على تحليل الظاهرة بشكل كامل، ومن ثم يقوم بوضع حلول 

 الظاهرة. لهذه

، ومن ثم تحديد المشكلةويقوم الباحث بتحليل الظاهرة التي يقوم بدراستها من خالل 

 يقوم بصياغة هذه المشكلة بعدد من األسئلة، وبعد ذلك يبدأ بوضع الحلول لهذه المشكلة.

إعطاء نتائج  :المنهج الوصفي بعدد كبير من المميزات ومن أبرز هذه المميزات يتميزو

 ية، كما أنه يلعب دورا كبيرا في التنبؤ في المستقبل.دقيقة للغا

صعوبة  : هاالتي تعيب المنهج الوصفي من أبرز العيوبولكن يوجد هناك مجموعة من 

تعميم النتائج، باإلضافة إلى صعوبة اختبار الفروض والمصطلحات، كما قد يواجه 

 الباحث صعوبة في اختبار الفرائض.

الذي يعود باإلنسان إلى الزمن الماضي من أجل أن يقوم  وهو المنهج:المنهج التاريخي

الباحث بجمع كافة  م، فيقوالباحث بعملية إحياء لألحداث التي جرت في ذلك الزمن

 األدلة التي ترتبط وتتعلق بموضوع الدراسة ومن ثم يتأكد من صحتها.

تي قد تحدث ومن خالل المنهج التاريخي يكون الباحث قادرا على التنبؤ بالحوادث ال  

 في المستقبل، وذلك من خالل إسقاطها على حوادث جرت في الزمن الماضي.

كما أن للمنهج التاريخي دورا كبيرا في إكمال األبحاث التي بدأت في الماضي وتوقفت 

 لعدم وجود األدوات الكافية إلجراء الدراسة.

دد من خاللها التي يجب على الباحث أن يحالخطوات وللمنهج التاريخي مجموعة من 

 تحديد مشكلة الدراسة، وبعدها الزماني.:منهج الدراسة ومن أبرز هذه الخطوات 

كما يجب على الباحث أن يحدد المصادر والمراجع األولية والثانوية والتي عاد إليها 

 خالل بحثه العلمي، والتأكد من صحة هذه المصادر والمراجع.

ناء استخدامه للمنهج التاريخي، ومن أبرز لكن يواجه الباحث عددا من الصعوبات أث  

 هذه الصعوبات التي تواجه الباحث صعوبة التأكد من صحة الحقائق.



وهو المنهج الذي يقوم به الباحث من خالله بدراسة الظاهرة من :المنهج االستقرائي

ويعتمد هذا المنهج على  ،الجزء إلى الكل، وذلك لكي يصل إلى القاعدة الكلية

 بشكل مباشر، فيجمع هذه المالحظات ومن ثم يعمل على تحليلها.المالحظات 

مالحظات مقصودة وأخرى بسيطة، ويجب أن يكون الباحث  :وللمالحظات نوعين

 قادرا على تقديم عدد من الفرضيات وذلك لكي يختار الفرضية المناسبة.

الكل إلى  ويعرف باسم المنهج االستنباطي، وفيه ينتقل الباحث من:المنهج االستداللي

 الجزء، وبذلك فإنه يخالف المنهج االستقرائي.

 ويعتمد هذا المنهج بكثرة في البحوث العلمية وفي مجال التربية والتعليم.

 ويعتمد المنهج االستداللي التركيب والتجريب العقلي بشكل رئيسي.

سئلة وفي هذا المنهج يقوم الباحث بتجزئة القاعدة الرئيسية وتقسيمها إلى عدد من األ

 ومن خالل اإلجابة عن هذه األسئلة يصل الباحث إلى القاعدة الرئيسية.

المنهج التجريبي هو المنهج الذي يعتمد على التجربة بشكل رئيسي :المنهج التجريبي

 من أجل الوصول إلى الحقائق.

 ويعد هذا المنهج من أقدم المناهج التي عرفها الناس، والتي ساهمت في تقدم العلوم.

هذا المنهج بشكل رئيسي على المالحظة، فبعد أن يالحظ الباحث ظاهرة ما يبدأ مد يعتو

في التأكد من صحتها وذلك من خالل إجراء التجربة عليها، ومن ثم يقوم بتكرار 

 التجربة للتأكد من صحة المالحظة.

 ومن ميزات هذا المنهج المرونة، وقدرته على ضبط المتغيرات الخارجية.

ما يعيب هذا المنهج هو صعوبة تعميم النتائج كما أنه ال يقدم معلومات جديدة بل  أما

 يقوم بإثبات معلومات فقط.

 

 

 

 

 الدرس السادس _ أنواع البحوث العلمية
 ما أهم أنواع البحث العلمي؟

تختلففففففف التصففففففنيفات المتعلقفففففففة بففففففأنواع البحففففففث العلمفففففففي إلففففففى أكثففففففر مفففففففن 

 صنف كما يلي:



 تصنيف أنواع البحث العلمي على حسب الغرض منه:

 :والهفففففدف مفففففن تلفففففك األبحفففففاث هفففففو الفهفففففم لموضفففففوع أو  البحفففففوث النظريفففففة

مشففففففففكلة معينففففففففة، ومففففففففن ثففففففففم وضففففففففع القففففففففوانين والمسففففففففلمات والنظريففففففففات 

 بغض النظر عن التطبيق من عدمه.

 :وهفففففي مفففففن بفففففين أنفففففواع البحفففففث العلمفففففي التفففففي تهفففففدف  البحفففففوث التجريبيفففففة

ات معروففففففة للتأكفففففد مفففففن صفففففحتها، وتحقيفففففق المعرففففففة، إلفففففى تطبيفففففق نظريففففف

 وذلك النوع يستخدم في تطوير طرق العمل في مجال معين.

 تصنيف أنواع البحث العلمي على حسب المنهج المستخدم:

 :وهففففففي مففففففن أنففففففواع  البحففففففوث العلميففففففة التففففففي تسففففففتخدم المففففففنهج الوصفففففففي

 البحففففففففث العلمففففففففي ذات االرتبففففففففاط بففففففففالعلوم االجتماعيففففففففة، والتففففففففي تتطلففففففففب

وصفففففففف أحفففففففداث أو ظفففففففواهر، ومفففففففن ثفففففففم جمفففففففع الحقفففففففائق ففففففففي البدايفففففففة، 

ووضفففففففع تقفففففففارير أو نتفففففففائج نهائيفففففففة توضفففففففح الصفففففففورة وتجليهفففففففا، وبنفففففففاء 

 على ذلك يبدأ اتخاذ القرار المناسب.

 :وهفففففي مفففففن بفففففين أنفففففواع  البحفففففوث العلميفففففة التفففففي تسفففففتخدم المفففففنهج التفففففاريخي

تتعلفففففق البحفففففث العلمفففففي التفففففي تهفففففدف إلفففففى دراسفففففة أحفففففداث تاريخيفففففة معينفففففة 

بالمشفففففففففففكلة موضفففففففففففوع الدراسفففففففففففة، وتسفففففففففففجيلها وتحليلهفففففففففففا وتفسفففففففففففيرها، 

 ويستخدم ذلك في التعميم على الحاضر، ومن ثم التنبؤ بالمستقبل.

 :وهففففففي مففففففن أنففففففواع  البحففففففوث العلميففففففة التففففففي تسففففففتخدم المففففففنهج التجريبففففففي

البحففففففففث العلمففففففففي التففففففففي تقففففففففوم علففففففففى التجريففففففففب والمالحظففففففففة ووضففففففففع 

 صدقها.الفروض العلمية، والتحقق من مدى 

 :وذلفففففففك النففففففففوع  البحفففففففوث العلميفففففففة التفففففففي تسففففففففتخدم المفففففففنهج االسفففففففتقرائي

يتميفففففففز بالتحليفففففففل الفففففففدقيق للمشفففففففكلة وأبعادهفففففففا، ويسفففففففتخدم ففففففففي األبحفففففففاث 

 ذات الصلة بالعلوم الرياضية أو الفيزيائية.

تصنننننننننيف أننننننننننواع البحنننننننننث العلمننننننننني علننننننننى حسنننننننننب طبيعنننننننننة المحتنننننننننو  

 الدراسي:

 :البحفففففث العلمفففففي التفففففي يهفففففتم  وهفففففي مفففففن أنفففففواع البحفففففوث العلميفففففة البحتفففففة

بدراسففففففففة الكيميففففففففاء والفيزيففففففففاء والرياضففففففففيات والفلففففففففك، وتسففففففففاعد علففففففففى 

 تحقيق نهضة أكاديمية شاملة.

 :وهفففففففي تهفففففففتم بدراسفففففففة العلفففففففوم االجتماعيفففففففة مثفففففففل  البحفففففففوث االجتماعيفففففففة

 االجتماع وعلم النفس والفلسفة.



 :وهفففففففففي تتعلففففففففق بففففففففالتطوير االقتصفففففففففادي واإلداري  البحففففففففوث االقتصففففففففادية

ففففففروع المفففففال واألعمفففففال، وتسفففففاعد ففففففي زيفففففادة الوففففففورات الماليفففففة  وجميفففففع

 واإلنتاجية.

 :وهفففففففي مفففففففن أنفففففففواع البحفففففففث العلمفففففففي التفففففففي تهفففففففتم  البحفففففففوث الجغرافيفففففففة

بدراسففففففففففففة طبيعفففففففففففففة الظففففففففففففروف المناخيفففففففففففففة والتضففففففففففففاريس والبحفففففففففففففار 

 والمحيطات.

 :وتهفففففتم بمففففا يفففففرتبط باألديففففان ومفففففا يحففففيط بهفففففا مففففن قواعفففففد  البحففففوث الدينيففففة

 وتشريعات.

 وهفففففففي تهفففففففتم بدراسفففففففة تفففففففاريخ اإلنسفففففففان ففففففففي حقبفففففففة  وث التاريخيفففففففة:البحففففففف

 معينة، ومن ثم طبيعة تلك المرحلة، واألحداث التي تتسم بها.

 :وهففففففففففي التففففففففففي تبحففففففففففث فففففففففففي دراسففففففففففة الوثففففففففففائق  البحففففففففففوث الوثائقيففففففففففة

والمخطوطففففففففات واسففففففففتنباط المعلومففففففففات منهففففففففا  للتعففففففففرف علففففففففى صفففففففففات 

 أشخاص معينين أو فترة معينة

 لعلمي وفقًا للمستو  الدراسي:تصنيف أنواع البحث ا

 :وأبحفففففاث المفففففدارس نفففففوع مفففففن أنفففففواع البحفففففث العلمفففففي،  أبحفففففاث المفففففدارس

وتتميفففففففز بالبسففففففففاطة ففففففففي طريقففففففففة اإلعففففففففداد، وهفففففففي ال تتطلففففففففب ترتيبففففففففات 

منهجيفففففة أو وقتًفففففا طفففففوياًل، وففففففي الغالفففففب تُطلفففففب مفففففن التالميفففففذ لقيفففففاس مفففففدى 

شفففففبيهه مفففففا اكتسفففففبوه مفففففن معلومفففففات ففففففي إطفففففار المفففففنهج الدراسفففففي، وهفففففي 

بالمقففففففففففاالت الطويلففففففففففة أو المواضففففففففففيع اإلنشففففففففففائية، وال تتضففففففففففمن أفكففففففففففاًرا 

كثيفففففرة أو مركبفففففة أو دراسفففففة متعمقفففففة، ويعفففففد ذلفففففك مناسفففففبًا لتلفففففك المرحلفففففة 

 السنية.

 :وهففففففي نمففففففط مففففففن أنففففففواع البحففففففث العلمففففففي يففففففتم عملففففففه  أبحففففففاث الجامعففففففات

بشفففففكل ففففففردي أو جمفففففاعي، ويترتفففففب علفففففى تنفيفففففذه حصفففففول الطالفففففب علفففففى 

بنتيجففففففففففة السففففففففففنة الدراسففففففففففية، ويتميففففففففففز باإلسففففففففففهاب  درجففففففففففات مرتبطففففففففففة

واالسترسفففففففال بدرجفففففففة أكبفففففففر مفففففففن األبحفففففففاث المدرسفففففففية علفففففففى اعتبفففففففار أن 

الطالففففففففب الجففففففففامعي قففففففففد نضففففففففج، وأصففففففففبح لديففففففففه القففففففففدرة علففففففففى جمففففففففع 

المعلومففففففففات وترتيبهففففففففا وتحليلهففففففففا للخففففففففروج بنتففففففففائج بسففففففففيطة، واألبحففففففففاث 

صفففففورة الجامعيفففففة قفففففد تكفففففون خفففففالل سفففففنة مفففففن السفففففنوات الجامعيفففففة، أو ففففففي 

مشفففففففروع تخفففففففرج ففففففففي نهايفففففففة الدراسفففففففة برمتهفففففففا، وففففففففي النهايفففففففة فهفففففففي ال 

ترقفففففى أيًضففففففا لمسففففففتوى البحفففففث العلمففففففي الشففففففامل والمنهجيفففففة التففففففي يحتففففففاج 

 إلى تنفيذها.



 :وهففففففي مففففففن أصففففففعب أنففففففواع البحففففففث العلمففففففي  أبحففففففاث الدراسففففففات العليففففففا

 وتنقسم إلى شقين:

 :وهففففففففي الدراسففففففففة التففففففففي تلففففففففي الحصففففففففول علففففففففى الشففففففففهادة  الماجسففففففففتير

الجامعيففففففففة، والتففففففففي قففففففففد تكففففففففون بكففففففففالوريوس أو ليسففففففففانس، وللماجسففففففففتير 

كثيففففففر مفففففففن األنفففففففواع ومفففففففن أهمهففففففا الماجسفففففففتير الدراسفففففففي الفففففففذي يتطلفففففففب 

حضففففففور المحاضففففففرات فففففففي مففففففواد معينففففففة، وفففففففي النهايففففففة يعففففففد الطالفففففففب 

رسفففففالته العلميفففففة لتقفففففديمها إلفففففى لجنفففففة مفففففن المناقشفففففين، ومفففففن ثفففففم الحصفففففول 

إشففففففففراف أحففففففففد األسفففففففففاتذة علففففففففى درجففففففففة الماجسففففففففتير، ويتطلففففففففب ذلففففففففك 

 المتخصصين في ذات المجال.

 :وهفففففففي رسفففففففالة متكاملفففففففة يجفففففففب أن ينففففففففذها الباحفففففففث العلمفففففففي  الفففففففدكتوراه

دون مسففففففففاعدة مشففففففففرف أو أي شففففففففخص آخففففففففر، وينبغففففففففي أن تعففففففففد بدقففففففففة 

بالغففففففة، باالعتمففففففاد علففففففى األسففففففلوب البحثففففففي األكففففففاديمي المففففففنظم، حيففففففث إن 

حصفففففول عليهفففففا عفففففن الفففففدكتوراه هفففففي أعلفففففى الفففففدرجات العلميفففففة، وينبغفففففي ال

 جدارة واستحقاق.

 

 

 

  _ مفهوم كل من البحث العلمي النظري والبحث الدرس السابع

 العلمي التطبيقي.

  
 أوال: البحث العلمي النظري Theoretical Research : 

        يرتبط هذا النوع من البحوث بمشاكل آنية، بل هدفها األساسي هو  ال

تطوير مضمون المعارف المتاحة في مختلف حقول العلم، ويهدف إلى تحسين 

فهمنا لموضوع معين حتى لو لم يكن له تطبيق عملي. ومثال ذلك دراسة تركيب 

ة الشمسية، الذرة ودراسة ذاكرة اإلنسان، أو دراسة آلية استغالل النبات للطاق

 وما شابه من الدراسات.

     البحوث أو البحوث األساسية ويطلق على هذا النوع من البحوث اسم

، وتهدف إلى إضافة علمية ومعرفية.كما تهتم باإلجابة على تساؤالت المجردة

هذه البحوث هو  ودافعنظرية ما، وقد يتم تطبيق نتائجها علميا أو ال يتم، 

 التوصل للحقيقة وتطوير المفاهيم النظرية.



     البحث المستخدم في العلوم اإلنسانية النظرية كعلم التاريخ واللغات  وهو

الباحث  يكون غرضواألدب والفلسفة والدين وغيرها من العلوم اإلنسانية، وال 

بحثه المناهج  التوصل إلى نتائج عملية أو ابتكار لمخترع.ولذلك فإنه يتبع في

التي تتوافق مع طبيعة التخصص الذي يبحثه وطبيعة الهدف الذي يسعى له بعيدا 

 عن المختبرات وغيرها.

       الفعلي  االستداللهذه البحوث على التأمل النظري البحت وعلى تعتمد

من الباحث أن يقوم باإلطالع على ما ألف  تقتضيالمحض، ومثل هذه البحوث 

وع قيد البحث فيتعرف على اإلسهامات السابقة التي قدمها أو كتب في الموض

غيره من السابقين أو المعاصرين له، ويتفهم ما ارتبط بالموضوع من مشاكل 

ومسائل تخص مادة البحث ومنهجه ويدرك الصعوبات التي اكتنفته والعثرات 

: استكشاف محاوالت السابقين ومثل هذا اإلطالع يتيح للباحثالتي واجهته 

لمعاصرين وتصنيفها وتنظيمها وجعلها كإطار مرجعي يستفيد منه الباحث وا

 كلما أراد ذلك. 

    ثانيا: البحث العلمي التطبيقي Applied Research : 

    يعرف البحث العلمي التطبيقي بأنه: " البحث المستخدم في العلوم التطبيقية

التجريبية وللمالحظة والتجربة دورهما الواضح في هذا النوع من البحوث، 

جديد أو إيجاد حل لمشكلة، أو التوصل لطريقة  البتكاروغالبا ما يسعى صاحبه 

يثة لمضاعفة اإلنتاج وتقليل مفيدة وعملية، أو لتسخير المكتشفات العلمية الحد

النفقات والتكاليف، مما يؤدي بالتالي إلى مضاعفة األرباح والتقدم العلمي 

 المنشود."

    البحوث التطبيقية، بأنها أبحاث علمية يسعى  القحطاني وآخرون و يعرف

الباحث فيها إلى تطبيق معرفة جديدة، لحل المشكالت اليومية، أو تطوير وضع 

 الواقع العملي، وحل المشكالت الفعلية.قائم لتحسين 

       يستهدف البحث العلمي التطبيقي تسخير المكتشفات  وبعبارة أخر

والمبتكرات العلمية الحديثة، والتي يتمخض عنها البحث العلمي المتطور في 

مضاعفة اإلنتاج وتحسين أدواته باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي 

ضاعفة األرباح والتقدم العلمي المنشود. وغالبا ما ترتبط البحوث بالتالي إلى م

التطبيقية بالمجاالت المهنية، كما أنها تهتم بتطبيق وتطوير نتائج البحوث 

األساسية والوصفية)العملية( والتجريبية في هذه المجاالت، وتستخدم المعرفة 

د ذاتها، وإنما توجه العلمية التي أوجدتها تلك البحوث، ولكن ليس للمعرفة في ح

 نحو التطبيقات العلمية لتلك المعرفة.

        وعليه نجد أن البحث التطبيقي يبحث في مسائل عملية ويحاول المساعدة في

إيجاد حلول لمشكالت عملية محددة في الحياة، فهي تدرس مزايا وقيمة عمل ما 

مشكلة تتطلب حال يتجسد ب الدافع إلجرائهفي موقع معين أو بواقع محدد. كما أن 

أو اتخاذ إجراء معين إزاءها، فضال عن المعلومات التي يمدنا بها هذا البحث 



والتي يمكن استخدمها مباشرة لتطوير العمل وتحسينه، وهذا النوع من البحوث 

ال يحقق فوائده المرجوة، إال إذا أستند إلى البحث العلمي في مجاالت البحوث 

 ما بينها.األخرى والتالحم والترابط في

      كما أن القائمين بهذه البحوث يستخدمون مناهج البحث بنوعيها التجريبية

وغير التجريبية )الوصفية( فضال عن استخدامهم ألدوات القياس ذاتها، والتحليل 

اإلحصائي ذاته الختبار صحة الفروض التي يضعونها لتلك البحوث، وبذلك 

ية في األهداف التي يسعى إلى يختلف البحث التطبيقي عن البحوث األساس

تحقيقها وفي الوسائل التي يستخدمها في تحقيق تلك األهداف، وفي نوعية 

المشكالت التي يتناولها بالبحث مع مدى االستفادة من النتائج التي يتم التوصل 

 .إليها

 دراسة مقارنة بين البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقي.اثالث : 

  اإلختالف:أوال: نقاط 

 - هو ذلك البحث الذي يقوم على الكتابة الوصفية التي   إذا كان البحث النظري

تتضمن عرض الحقائق وتحليلها وتفسيرها وتقويمها من خالل العمل العقلي ال 

التجريبي، وهو األسلوب الشائع في الكتابة العامة في شتى مستوياتها وأنماطها: 

اضرة والتقرير والمقالة الصحفية والخاطرة... كالبحث األكاديمي والمقالة والمح

 الخ.

       فإن البحث التطبيقي هو بعكس البحث النظري، بحيث هو موجه نحو مهمة

معينه ويهدف إلى إنتاج معرفة مرتبطة بإيجاد حل يمكن تعميمه على مشكلة 

 عامة.

 -ينما البحوث النظرية يجريها العلماء للحصول على المعرفة من أجل المعرفة، ب

 معينة.البحوث التطبيقية يجريه العلماء لحل مشكلة 

  - عادة إلى تحديد مشاكل عملية وبلورة حلول مناسبة  التطبيقييهدف البحث

فهو يهدف إلى إثبات أو نفي أفكار النظري أما البحث العلمي   لتلك المشاكل،

ة، وهكذا ومفاهيم كعينة ليست لها عالقة مباشرة مع الممارسات اليومية اإلداري

 يهدف البحث النظري إلى تطوير وبرهنة مفاهيم إدارية وليست ممارسات.

 - البحث التطبيقيتستقى المعلومات و البيانات المطلوبة لعمليات التحليل في 

مباشرة من الميدان العملي ومن الممارسات والظواهر اليومية الواقعية، في حين 

جها في بحثه من مصادر غير المعلومات التي يحتا النظرييستقي الباحث 

ميدانية ثانوية مثل الكتب والبحوث السابقة والمقاالت وما إلى ذلك، وهكذا تكون 

فرضيات البحث النظرية مبنية على أساس معلومات وبيانات من مصادر 

 أصلية.

  :ثانيا: نقاط الترابط 

      لية ومن الصعب فصل البحوث التطبيقية عن النظرية وذلك للعالقة التكام

بينهم، فالبحوث التطبيقية تستمد فرضياتها من النظرية، كما أن البحوث النظرية 



تستفيد من نتائج الدراسات التطبيقية. وكثيرا ما تؤدي نتائج البحث األساسي إلى 

 حلول لمشاكل عملية. 

 - بنتائج البحوث النظرية لمعالجة مشكلة من المشاكل القائمة  االستعانةيمكن

بالفعل، لذا فإن نتائج البحوث التطبيقية يمكن أن تتماشى وتتمازج مع تلك النتائج 

المأخوذة من البحوث النظرية لتواجه موقفا محددا أو مشكلة قائمة، كذلك من 

حوث التطبيقية العملية الصعب أحيانا التمييز بين البحوث النظرية األساسية والب

 خاصة في الموضوعات الجديدة التي تحتاج إلى بناء حقائق ونظريات حولها.

 الخــــاتمة 

           لالكتشاففي األخير نستنتج أن البحث العلمي هو وسيلة منهجية 

والتفسير العلمي والمنطقي للظواهر، واإلتجاهات، والمشاكل، ويستهدف 

والوصول إلى   قة والبحث عن أسبابها ومعطياتهاالوصول إلى المعرفة الدقي

نتائج تحقق رغبات الباحث أو الجهة المتبنية للبحث سواء كان هذا البحث نظريا 

 أو تطبيقيا يلتجئ إلى الميدان أو المعامل أو المختبرات.

        نتائج البحوث التطبيقية ذات فائدة كبيرة   من ناحية أخرى يمكن أن تكون

ضيات بحثية منها تعتمد كبدايات نظرية أو تطبيقية الحقة وهكذا، فر الستنتاج

بين مشاريع البحوث التطبيقية  واالستقرائية االستنباطيةفالعمليات والعالقات 

ومشاريع البحوث النظرية يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تطوير المعارف في 

 أي حقل من الحقول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

 

 أنواع البحث العلمي والدرجة العلمية الدرس الثامن _ 
 تعريف رسائل الماجستير::أوال

  يمكن تعريف رسائل الماجستير بأنها: "أحد أنماط رسائل البحث العلمي المهمة، والتي

الماجستير، وهي فرع من فروع الدراسات العُليا، ينطوي عليها الحصول على درجة 

ويكون ذلك بعد شهادة الليسانس وفقًا للنموذج المتبع في الدول، والذي يختلف من دولة 

 ألخرى".

  وعرف البعض رسائل الماجستير بأنها: "إحدى الوثائق العلمية المكتوبة، وفقًا

الة، والهدف من ذلك هو الشتراطات معينة تحددها الجهة المنوط بها مناقشة الرس

 حصول الباحث على إحدى الدرجات العلمية التي يصطلح عليها باسم )ماجستير(".

  فها آخرون بأنها: "إحدى الدراسات التخصصية في مجال معين، ويَشرع فيها وعرَّ

الباحث بوضع خطة للبحث العلمي، وتكون مرجعيته في ذلك المصادر والوثائق 

الغالب تكون مدتها عامين، وبعد ذلك يتحصَّل الباحث على والدراسات السابقة، وفي 

 درجة الماجستير، بعد اجتيازه لمرحلة التقويم األكاديمي من جانب اللجنة المشرفة".

 أبرز األهداف المتعلقة برسالة الماجستير::ثانيا

  ينطوي على تقديم رسالة الماجستير التي تتبنَّى مشكلة علمية معينة، الحصول على

الدرجة العلمية المرموقة بعد مناقشتها وتقييمها من جانب المتخصصين، وذلك يساهم 

في حصول الباحث على مكانة أكاديمية في المعاهد أو الجامعات، كذلك يتحصل الباحث 

 العلمي على الترقيات والعالوات، وفقًا للقوانين واللوائح المتبعة في هذا الشأن.

 ر اكتشاف الشخص صفاته الذاتية، من خالل التعرف من بين أهداف رسالة الماجستي

على مدى قدرته على االنخراط في العمل الجماعي، وكذا درجة تقبله لإلرشادات 

والنصائح من جانب مشرفي الرسالة، وتفيد رسائل الماجستير في تطوير أساليب 

 القراءة واالطالع الخاصة بالباحث العلمي.

 ستير في توضيح العالقة فيما بين نظرتين، واآلثار من الممكن أن تساعد رسالة الماج

 المترتبة على ذلك.

  اكتساب المزيد من الخبرات عن طريق التفكير والبحث عن البيانات والمعلومات التي

 تتطلبها الرسالة المراد تنفيذها.



  اإلثراء العلمي لبعض الحقائق العلمية المعروفة  من خالل إضافة مفاهيم جديدة تحمل

 اتها األدلة الدامغة في صيغ جديدة.في طي

  نظًرا العلميإعداد رسائل الماجستير يساهم في فتح آفاق جديدة للعمل بالنسبة للباحث  

الكتسابه كثيًرا من المهارات في مجال تخصصه عن طريق المعلومات التي يكتسبها 

م المرشدين أ مالباحث العلمي خالل مراحل تنفيذ الرسالة، سواء من المتخصصين أ

 ألبحاث السابقة.

  صعوبة المواقف التي يواجهها الباحث العلمي أثناء إعداد لرسالة الماجستير، تساهم في

 اكتسابه للعديد من الصفات الحميدة مثل الصبر والَجلَد.

 طريقة التحضير لرسائل الماجستير::ثالثا

 المرحلة التمهيدية:_

ي تحقيق كل الشروط الجامعية التي تتطلبها وفي تلك المرحلة يجب على الباحث العلم

رسالة الماجستير، وتحدد الكليات الجامعية طبيعة المواد التي يدرسها طالب 

 .الماجستير، وبعد ذلك يمكن تحضير منهج الرسالة

 مرحلة تنفيذ الرسالة:_

 البداية في تحديد فرضية أو مشكلة البحث العلمي، ودراستها بشكل أعمق من  تتمثل

 خالل التساؤالت التي يطرحها الباحث في فرع معين من العلوم.

  بعد القيام بتحديد الفرضية التي يرغب الباحث في دراستها، يأتي دور اإلشراف في

عد ذلك وضع بنود خطة مساعدة الباحث العلمي في تحديد عنوان رسالة الماجستير، وب

الرسالة، والتي تتضمن المقدمة واألقسام واألبواب, وأعمال الحصر الميداني مثل 

العينات واالستبيانات والمقابالت، ولخطة البحث العملي أهمية كبيرة  نظًرا ألنها تمثل 

دليل طالب الماجستير، حتى ال يقع في أي أخطاء منهجية أو فنية تخرجه عن السياق 

 سي.األسا

  ،بعد إتمام خطة البحث والحصول على موافقة المشرف العام على رسالة الماجستير

يقوم الباحث بجمع البيانات والمعلومات عن مادة البحث من المصادر والمراجع 

 واألبحاث السابقة.. إلخ.

  في النهاية يقوم الباحث بفرز وتحليل كل المعلومات والبيانات التي تحصل عليها، ومن

 ابة رسالة الماجستير، وفقًا للطرق المنهجية والعلمية والشكلية المتعلقة بالبحث.ثم كت

 شروط االلتحاق بدراسة الماجستير:رابعا:
تختلف شروط االلتحاق بدراسات الماجستير فيما بين الجامعات، وكذلك تختلف من 

 دولة ألخرى، غير أنها تشترك جميعها في بعض الشروط كما يلي:

 الماجستير أن يكون حاصاًل على إحدى الشهادات الجامعية،  الليسانس  يجب على طالب

 وبتقدير مرتفع  من أجل السماح له باستكمال الدراسة.



  ينبغي على الباحث العلمي الذي يرغب في الحصول على درجة الماجستير االلتحاق

قامة بإحدى الجامعات، ويلتزم الطالب بساعات دراسة معينة من خالل المحاضرات الم

في هذا الشأن، ويجب عليه االطالع بشكل دائم على المراجع والمصادر  من خالل 

 المكتبات الجامعية، أو عن طريق شبكة اإلنترنت.. إلى ما غير ذلك.

في نهاية المدة الدراسية لطالب الماجستير يقوم بإعداد الرسالة التي على أثرها يحصل 

ي يتم منحه إياه من جانب المشرفين بعد مناقشة على الدرجة العلمية، وفقًا للتقييم الذ

رسالة الماجستير، وأثناء فترة التحضير للرسالة يقوم بالتواصل بشكل دائم مع الدكتور 

ل مع  الذي يشرف على الرسالة، واطالعه على التفاصيل الخاصة بما يتم تنفيذه أواًل بأوَّ

عداد الرسالة  الستخالص مناقشته في حالة تعثر الباحث في أي مرحلة من مراحل إ

 الخبرات والمعرفة منه بما يفيد البحث العلمي المقدم.

وهي عبارة عن شهادة جامعية تنتمي لمرحلة الدراسات  :رسالة الدكتوراه:خامسا 

 العليا، تقوم بمنحها الجامعات لتكون أعلى شهادة في التخصص الذي يقوم به الطالب.

 ( والتي تعني علم أو درس.Docere )وكلمة دكتوراه كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية 

ويحصل الطالب على هذه الشهادة العلمية بعد أن يقوم بتقديم أطروحة الدكتوراه والتي _

يقدم من خاللها بحثا علميا جديدا يقدم إضافة جديد إلى مجال التخصص الذي يقوم فيه 

 الباحث.

،ومن ثم اولكي يحصل الطالب على هذه الشهادة عليه أن يحصل على شهادة البكالوري_

يتبعها بشهادة الماجستير، وذلك لكي يحق له التقديم على مرحلة الدكتوراه والنيل هذه 

 الدرجة العلمية المهمة والعالية.

ة المناقشة ويجب أن يقوم الطالب بمناقشة األطروحة التي كتبها مناقشة علنية أمام لجن_

والتي تكون مؤلفة في العادة من خمسة دكاترة وبعدها تقرر هذه اللجنة منحه هذه 

 الشهادة أم ال.

  _ ،وتحتاج رسالة الدكتوراه إلى قيام الطالب بجهد كبير أثناء قيامه بكتابة البحث العلمي

 كما يجب عليه أن يقوم بااللتزام باألمانة العلمية.
    تتعدَّد أنواع الدكتوراه وتختلف التصنيفات الخاصة بها، غير أن ُجلَّ الخبراء قام

 بتقسيم رسائل الدكتوراه إلى نوعين:

التي تتطلَّب أن يقوم البحث بتقديم أطروحته في مجال العلوم  الدكتوراه العلمية  .1

ة المرتبطة الطبيعية مثل الكيمياء أو الفيزياء أو البيولوجي، أو العلوم اإلنساني

 بتفسير السلوكيات والظواهر البشرية.

التي يتم منحها للشخصيات العالمية التي أثرت الحياة  الدكتوراه الفخرية  .2

البشرية، وكان لها تأثير علي المستوى العالمي، ويتم ذلك تقديًرا لهم على 



المجهودات المبذولة دون أن يتم تقديم أطروحات أو دراسات أو أي شيٍء من 

القبيل، وفي الغالب تمنح تلك النوعية من الدكتوراه عند زيارة هؤالء  هذا

 األشخاص لبعض الدول أو المؤتمرات العلمية الكبيرة.

 

 ما أوجه التشابه واالختالف بين رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه؟_سادسا:

 أوجه التشابه بين رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه:

 االلتحاق بلجنة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لكل من تحصَّل على درجة  يحق

الدكتوراه العلمية من إحدى الجامعات المعترف بها، وقام بإصدار األبحاث الدقيقة في 

 مجال معين، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية العلمية.

  عدد متفق عليه من النسخ الخاصة في كل من رسالتي الدكتوراه والماجستير يتم تقديم

بالرسالة، باإلضافة إلى نسخة للموقع اإللكتروني لمكتبة الجامعة، كما يتم نشرهما 

 كمراجع في مكتبة الدولة.

  يلتزم الباحث العلمي في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، وفقًا للنظام المتبع في

 لخط، وطريقة الطباعة.الجامعة التي يتبعها الباحث، من حيث نوع وحجم ا

  ،األسس  وإتباعينبغي خلو رسائل الماجستير والدكتوراه من األخطاء اللغوية والنحوية

 السليمة في عالمات الترقيم.

 المنهج العلمي الصحيح في توثيق المراجع العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه،  إتباع

 وفقًا لمتطلبات البحث.

 ماجستير ورسائل الدكتوراه:أوجه االختالف بين رسائل ال
تُعدُّ درجة الدكتوراه التي يتحصَّل عليها الباحث العلمي،  من حيث المرتبة العلمية:_

بعد تقديم رسالة الدكتوراه، ومن ثم مناقشتها وتقييمها، أعلى الدرجات العلمية، وتأتي 

 درجة الماجستير في مرتبة الحقة.

ستير عبارة عند دورة مكثفة في منهج البحث رسالة الماج من حيث طبيعة كاًل منهما:_

العلمي، ويمكن أن نُعرفها بأنه المرحلة يكتسب فيها الباحث مهارات البحث العلمي، 

ويقوم فيها باالطالع والتعرف على الدراسات السابقة والمراجع العلمية  من خالل 

الحق، من  اإلشراف الذي يخضع له الباحث، تمهيدًا للقيام بأطروحة معينة في وقت

خالل البحث المستقل، ويتمثل ذلك في رسائل الدكتوراه، والتي تتطلب مستوى متقدًما 

 من التعمق واإلبداع والتأصيل العلمي، ويُعدُّ ذلك مرتبة أعلي من الماجستير.

هناك اتفاق عام على المستوى العالمي في كون رسالة من حيث المدة الزمنية:_

قل عن مدة ستة أشهر وال تزيد على عامين، وبالنسبة لرسالة الماجستير ال ينبغي أن ال ت

، غير أنه في بعض األحيان مستة أعواالدكتوراه ال تقل عن أربعة أعوان وال تزيد على 



من الممكن أن تتجاوز رسائل الماجستير أو الدكتوراه المدة المحددة لذلك  ويوجد العديد 

 الروتينية أو تقديم الباحث أعذار مقبولة.من األسباب في ذلك مثل اإلجراءات 

في الغالب تحتوي عدد صفحات رسالة الماجستير من حيث عدد صفحات المحتو :_

على مائة وخمسين صفحة على األكثر، وبالنسبة لرسالة الدكتوراه فتحتوي على مائتين 

لتي وخمسين صفحة، وذلك وفقًا للتقديرات الُمعتادة، غير أن هناك بعض التخصصات ا

 تتم كتابة محتواها في عدد أكبر من الصفحات، وقد يصل للمئات.

تعتمد رسائل الماجستير على عدد محدود من المصادر من حيث المصادر أو المراجع:  

أو المراجع التي يستنبط منها الباحث المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، 

تحدده الجامعة المشرفة على الرسالة، أما  ويسمح فيها بنسبة من االقتباس، وفقًا لما

بالنسبة لرسالة الدكتورة فهي تعتمد على عدد أكبر من المصادر أو المراجع، وبالنسبة 

  .لالقتباس يكون في نطاق ضيق للغاية

تضم لجنة المناقشين بالنسبة لرسائل الماجستير ثالثة من األعضاء  لجنة المناقشين:

لى الرسالة، بينما تضمن لجنة المناقشين بالنسبة لرسائل من داخل الجامعة المشرفة ع

  .الدكتوراه خمسة من المناقشين، وقد يكون هناك بعض األعضاء من خارج الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 البيبلوغرافيا  الدرس التاسع _

 

التعريف اللغوي 

( من الكلمات ببليوغرافيا أو ببليوجرافيا ،Bibliography :باإلنجليزية) واالصطالحي

معربة في العصر الحديث، وقد جاءت هذه  اللغة العربية غير العربية التي دخلت إلى

كتيب وهي  Biblionوهي مركبة من كلمتين هما:  اللغة اليونانية الكلمة أصال من

وهي اسم الفعل  Graphiaبمعني كتابة، وكلمة  Bibliosصورة التصغير للمصطلح 

 بمعنى ينسخ أو يكتب.  Grapheinالمأخوذ من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


 تعني منذ ظهورها خالل العصر اإلغريقي وحتى القرن السابع ببليوجرافيا وقد كانت  

عشر "نسخ الكتب" وظلت تحمل نفس المعني حتى تحول مدلولها في النصف الثاني 

 من القرن الثامن عشر من "نسخ الكتب" أو" كتابة الكتب" إلى "الكتابة عن الكتب".

 وصفتعني  جرافياو كتاب معناها ببليوإذن الببليوجرافيا كلمة تتكون من مقطعين    

 هو وصف الكتب.ولهذا فإن ابسط تعريف للكلمة 

حيث  ثبتوكلمة  وراقةبديلة لكلمة ببليوجرافيا مثل كلمة  عربية وقد جرت محاوالت  

لم تلق الكلمات البديلة قبوال لدى المكتبين العرب فبقيت الكلمة ببليوجرافيا هي 

  . المستخدمة.

ولمالمسة المسألة أكثر يجدر التعرض إلى مصطلحات استعملت في التراث بكثرة    

وال تزال، للداللة على الحقل الذي تستعمل فيه البيبليوغرافيا. منها على سبيل المثال ال 

ر: "الفـَْهَرَسة" ، "الِفْهِرس" ، " الِفْهِرْست"، "الثـبَت" ، "المحتوى" ، "البرنامج" الحص

 . ، "الدليل" ، "المعجم" "التوثيق"... وغيرها كثير

"ببليوجرافيا" بأنها )نسخ أو كتابة الكتب، أي  قاموس أكسفورد اإلنجليزي وقد عرف

بمعنى وصف وتاريخ الكتب من ناحية التأليف والطباعة والنشر وغير ذلك، وقائمة 

 ناشر أو وطن أو فكرة معينة أو موضوع معين(.بالكتب الخاصة بمؤلف أو 

 :فوائد الببليوجرافيات

 تستطيع الببليوجرافيات أن تحقق الفوائد التالية:

تيسر للباحث العلمي البحث والحصول على المصادر الخاصة بموضوع بحثه عبر  -أ

 كل االمتدادات التي يرغبها زمنيا ومكانيا ولغويا وموضوعيا.

لى االختيار واالنتقاء للمصادر التي يرغبها كما ترشده إلى تساعد الباحث ع -ب

 مصادر لم تخطر بباله.

 تمكن الباحث من التحقق من معلومات معينة والعمل على استكمالها أو تصحيحها. -ج

تعتبر الببليوجرافيا مفتاح من مفاتيح مصادر المعلومات وهي توفر الجهد والوقت  -د

 الدارس لبحثه أسرع وأشمل وأدق وأكثر كفاءة. والتكاليف ومن ثم يكون إنجاز

 أنواع الببليوجرافيات

 وممكن أن نقسم الببليوجرافيات إلي: 

 : الببليوجرافيات التحليلية النصية -

ويطلق عليها أحيانا الببليوجرافيات النقدية وهي تشمل شرح كل الحقائق المتعلقة 

النهائي أي االهتمام بالوصف  بأساليب التحول واالنتقال من المخطوط إلي المنتج

المادي للكتاب وكذلك االختالفات النصية بين المخطوط والكتاب المطبوع وبين 

 الطبعات المختلفة للكتاب الواحد أو ما يسمي بتاريخ حياة الكتاب.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A


 :الببليوجرافيات المتخصصة

وهي التي تهتم بحصر ووصف اإلنتاج الفكري المتخصص في موضوع معين وعادة 

تحرص هذه الببليوجرافيات علي تغطية اإلنتاج الفكري بكل أشكاله وعلي اختالف ما 

: )محمد فتحي عبد الهادي.الدليل  لغاته وذلك في إطار حدودها الموضوعية، مثل

 الببليوجرافي لإلنتاج الفكري العربي في العلوم االجتماعية.

 :الببليوجرافيات المعيارية

كري المناسب لمستويات دراسية معينة أو فئة وهي تهم بحصر ووصف اإلنتاج الف

:)دليل الكتب للمكتبات المدرسية/ لوزارة التربية والتعليم وهي  معينة من المكتبات، مثل

تشتمل علي الكتب المناسبة لمراحل دراسية معينة وذلك ألغراض االختيار في 

 المكتبات المدرسية(.

 :الببليوجرافيات النوعية

يات التي تهتم بحصر ووصف شكل معين من أشكال اإلنتاج وهي تلك الببليوجراف

: الدوريات، الرسائل الجامعية، أعمال المؤتمرات،  الفكري، ومن أبرز هذه األشكال

: الدليل  تقارير البحوث، المطبوعات الرسمية، ومن أمثلة هذه الببليوجرافيات النوعية

 الببليوجرافي للرسائل الجامعية في مصر.
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