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 جامعة تكريت 
 / قسم االعالم  اآلدابكمية 

 منهجية البحث العممي لممرحمة الثانيةمادة محاضرات 
 معنى البحث العممي( 1المحاضرة رقم )

تددد منهجية ادددثهالعلدددكهالة جددديه جدددل اهأالاددداثهيددديهال لجةدددل هالةما ادددثه 
والةمبادددددثهوالةللجادددددثه ليدددددثهيددددديهالتيةةدددددل هالة جادددددثهوالت يادددددث هوتيةةدددددل هالة دددددومه
اال تجلعاددثهواالياددلياثههوتةدد يهجية اددثهالعلددكهالة جدديهالددله ةدد هال للدد هال ددلجةيه

ميهوجتو ةدددليهيلدددوهجية ادددليهيددديهتو ردددمههو موللتدددلهوعلوندددلهجتي ةدددليهجدددنهال جدددو هالو ددد
االب اعهوالت  ر هوالي  هوالتل رد هالججديةوهوالجدي م هإجهر د هع دلهال للد هال دلجةيهأنه
رت يدد هإةدد امهأاددثهأل ددلمهتةاددواثهأوهالو ددوعهيدديهالاددجا ثهالة جاددث هو ددجاهاةتجدد هع ددله

و دد هأةددعههالةدد يههجدد تهتادد للهعللجية اددثهالة جاددثهوأاددللر هالعلددكهالة جدديهوت يالتددله
الجددل اهل ددل هالجمالدد هال لجةاددثهالولاددثهوال مااددل هالة اددله ددوهإعدد ا هجددنهتدد مذنه ددجهه

ال دددل هإعددد ا ايهتمبوادددليهع جادددليهردددؤ  ةمهلاةدددعلواهأادددلتجاهوعدددللنرنهجية ردددرنههوتدددو رةةمه
التو الهالةلاههلرتومغواهل علوكهوال ماادل هالة جادثهالدل اجادثهلنهالةد يهالالاديه

يجدددله دددوهتيدددمذوهل تة دددامهال دددلجةيهلدددانه دددوهتيدددمذوهالج مادددر نهأوهالجةيردددرنهولاددد  هواو
ههه.عللنرنهأدل اجررنهاجت دونهالوالئ هالة جاثهإلنماءهالجةميثهاإليالياث

العلكهييهجةيلههالةلمه وهجللولثهالةنومهع لهشيءهجةرن هيللجللولثه يلهانهه
 ل يثهوعي جلهت تمنه  جثه)العلك(هعةوثه)الة جي(هيلنهجلكهالتج هجةيررن:هالجةيله

انهالعلكهرتمهييهج للهالة مهولانهييهج للهاال  هأوهالونهجنلي هأجلههالوله و
الجةيلهالنلييهيةوهالتةلج هجعهالجةميثهع مذ ثهجي جثهبة يهادتشليهل لئقه  ر ا ه
هوتل ر هالةل ل هالتيهتمبطهبرنهالجتغرما ه هجعهمة  هالتنب هجنهل لئقه  اجث  أو

هرت هالجي هالجوضوع ه لن هأالي هالجيت وث هأوهوالةيلةم هالة وم هيي هالة جي  هالعلك يلولل
انهالويونهأوهاآل ا هأوهاللالاهاال تجلعاثهأوهالن ليثهأوهالاالاثهأوهاال تةل ههههالخهه

 الجةيلهالنلييهل علكهالة جيه وهالجيها عهضجنها تجلمهجيل وهالعلكه

والعلكهالة جيه وهجللولثهل توة هاللهأاعل ه ل ماهجةريث هوجللولثه شوةله 
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هجل  اه هوي وا  هوأاللر  هع مق هجتغرماتةل هبرن هالةل ث هوجةميث هل ونةل  و اواث
ل وةولهاللهالة يههههو يلكهجنهاةميهالعلكهالة جيهعأيل:هت ةيهأوهيلصه  رقه
جنها  هادتشليهجة وجل هأوهعل ل ه  ر اهويجوهالجةميثهاللللاثهوالتل قهجيةلهه

ه هالجةيل هبةجا هالة جي هل ا والعلك هعن هالتلمي هوأعةل  له و هوج ويلتةل هالشالء ث
وجالع اهاليما هوالجؤاال هع لهجةميثهجلتوتهوجضجونهال وا مهالتيهتجن هأ جاثه
هواال تةل اثه هاال تجلعاث هالجش ل  هل  هع ل هاالع  م هوججل هل رةل  هأو ل رةم

هوالاالااثهالدنمهإللللليهوجلكهعلاتي امهالاللر هالة جاثهوالجي  اثهه
هجيةل:هالعلكهالة جي اهلتوضاههجةيلهو يلكهتةمذول هع ره

 (اةميهوتييهWhitneyهالعلكهالة جيهعأيل:ه"اات ةلءه  رقهرة يه)
 اللهادتشليهل لئقهو واع هعلجثهاج نهالتل قهجيةل"ه

 (اجلهبوليا يهPolanskyهياةميلهعأيل:ه"اات ةلءهجي مهرة يهالله)
هااليتعلمه ه مذق هعن هجيةل هوالتل ق هتوةر ةل هاج ن هجةلمي اضليث

 ة جي"هال
 (واةميهعلد يهBackleyهعنه ه"العلكهالجي م هالعلكهالة جيهعليل: )

 الل ا ثهأوهايلهالعلكهالجي مهيلوهزذل اهوتيجاثهالجةميث"ه
 هالوةولهالله ه"وار ثهل  مااثهاج نهبواا تةل واةميلهالج هب مهعأيل:

ل هلجش  ثهجل  ا هوجلكهعنه مذقهالت ةيهالشلج هوال  رقهل جاعه
 التيهاج نهالتل قهجيةلهوالتيهتتة هبةجههالجش  ث"هالشوا  هواال لثه

 ه هاجل هوذعاتم ه لجون هياةمي هعأيل: هالة جي هوايتعلمه"العلك ت ةي
 ه"هالل لئقهايتعلمايه  ا ليه

 هوالجة وجل ه هلألي لم هالجية ي هالتل ق هعأيل:" ه لجونهاداووم  واةميل
 ههو مااتةلهجنها  هالوةولهاللهااتيتل ل ه  ر ا"

جةميثهل لئقهلمهتدنههعجللولثوذة يهالعلكهالة جيهاللهالعلكهعنهالل ا ثه
هلانهع له هوت ومهل لئقهالة م هأوهااتدجللهل لئقهعميهعةضةله هجنه ب   جةمويث
هالجةيلهه هجا  هالج ةو ا هالجلل ث هأالن هع ل هوايجل هالةشوائاث هالجلل ث أالن

هالجةيلهياضاوونهل تةمذفهالا لبقهانهالعلكه وه مذ ثهوذؤ  هع جلءهالجية اثه جا
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ه هلولصهالو لئع  هجةرن هجيةو هوالج لرانههالجيأو هالجةلررم هجن هج جوعث هع ل ا وم
العلكهالة جيهلرنهتيضعهل لئ لهل تل ر هوالجي قهه تج واههتاةمهييهيجوهالجةميث

هوااللةلء هاالجمهوالت مبث هيلنه جا هالة جاث  هوتالؤالتل هيموضل هتنب هةلث هولرن  
هالي مههاالع  هيجو هوتل قهع ل هوادتشلي هايتماع هعج اث هالة جي هالعلك هواة  ذثه

ت برقه  ر هلجةميثه لئجثهعللوة  هأجلهاالدتشليهيةوهادتشليهه:وانعل ههوااليتماعه و
شيءه  ر ه لدتشليه لماه  ر اههول توم ثهبرنهاالدتشليهجنه ةثهوالتل قهواالنعل ه
جنه ةثهأيمتهيج مهأنهاالدتشليهرةتمهعللي وا هالوياثهوالجي  اثهالتيهتؤ يهالله

ها هأجل هأوهتيجاثهالي لمهالتيهت ةمهيتر ثهالت  مهالة جيه الي لمهالتيه  هتدونهجنجما
هغرمهجنجماهيةيهت ي هييهإ لمهالتل قهواالنعل هه

اضددليثهجةددلميههتلددلول ددوهج جوعددثهجددنهاليشددل ل هالتدديهه:انهالعلددكهالة جدديههه
أالااثه  ر اهع لهل  هأوهأدنمهجنهل ولهالجةميثهجنهيللهادتشدليهل دلئقه  رد اه

والعلددددكهالة جدددديهبةددددجاهجا هأ جاددددثهعلاددددتي امهعج اددددل هوأاددددللر هجية اددددثهجوضددددوعاثهه
الوار ثهالتيهاج ييلهعنه مذ ةلهالوةولهاللهالل ا ثهأوهج جوعثهالل دلئقههالجةيله و

ايتعلم ددلهل تأددد هجددنهةددللرتةلهيدديهجوا ددفهأيددمتههلددثوجللوهيدديهجو ددفهجددنهالجوا ددف ه
أاد و هتو ردمهو ةدد ههو ددوهوتةجاجةدلهلتةد هالدلهالي مذددثهو ديه د يه دد هعلدكهع جديه

رة يهاللهتل ر هالجش  ثهوتل ر ةلهاللهعواج ةل هوعللتلليهايتدما هل دولهوايتعدلمه دجهه
هااليتماضل هلتأدر هيةللرتةلهأوهميضةله زذئليهأوه  اليهه

االيمهالعلكهالة جيهعأيل:ه ةد هايادلييهجدي مهو دل يها دومههةضةمعبريجلهرمته
ع ددددلهالددددمبطهبددددرنهالواددددلئ هوالغلاددددل هجددددنهأ دددد هتل رددددقه جولددددل هاالياددددلنهوجةلل ددددثه

وذتضددددددجنهج جوعددددددثهجددددددنهاال وا هوالباليدددددددل ههجشدددددد لتلهوت باددددددثهلل لتددددددلهواشددددددعلعةل 
يشدددل هوالجة وجدددل هالجي جدددثهوالةل يدددثههوالعلدددكهالة جددديهيددديهي دددمهالدددعة هجددديةمه دددو:ه

جشد  ثه لئجدثهجا هل ا دثهجةيوادثهأوهجل ادثهأوههجللولدثع جيهرت  مهعلهالعللكهللد هأوه
لولصهجوضوعهجةرنهواات ةلئلهجنهأ  هاضليثهأجدومه  رد اهل جةميدثهااليادلياث هأوه
جاعتةدددلهبدددرنهاليدددلنهه إلع دددلءهي ددد هبيدددلءهوج لميدددثهجةميدددثهادددلع ثهبةددد يهت ةددديهل ا دددثهواو

ل:هالتلميهواالات ةلءهالجي مهوال  رق هالةل يهواةميهآيمونهالعلكهالة جيهع لهأي
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ل دشفهعنهل لئقهاالشدالءهوعل لتةدلهجدعهعةضدةلهالدعة  هوجلدكهجدنهأ د هت دوذمهأوه
تة ر هالوضعهالججلمنهلةلهيةليهبإتعلعهأاللر هوجيل وهع جاثهجل  اهل ل لئقهالة جادثه

ضليثهال  ر هلةل ههع ة هالتأد هجنهةلتةلهأوهتة ر ةلهواو
ججددلهت دد مهجددنهتةمذوددل هالعلددكهالة جدديهياددت اعهانهالجللضددماهوههيدديهيتددلمه ددجهوه
ههه:جلهاأتيهياتيتو

  ان جميع تمك التعريفات تدور حوو  مضومون واحود ثتمثو  روي دراسوة
مشووكمة موواص بالوود التولوو  الووى حوو  لهووا وراوواق لاواعوود عمميووة دقياووة  
كذلك تتفق تمك التعريفات عمى ان البحث العمموي وسوثمة لالستالوا  

لودقثق الوذي ياووم بوب الباحوث بكورا اكتشواا معموموات  و المنظم وا
عالقوووووات جدثووووودةص باتضوووووارة حلوووووى تيووووووير  و تلوووووحي   و تحاثوووووق 

عمووى  ن ثتبووع رووي فووذا الفحوو  الوودقثق ص المعمومووات الموجووودة رعووالق 
خيوووات الموونهع العمموويص واختيووار اليرياووة وامدوات الالزمووة لمبحووث 

 وجمع البيانات 
  تتيمب من الباحث اممانوة العمميوةص رمون  البحث العممي مسؤوليةان

الضوووروري روووي البحوووث العمموووي لوووحة ناووو  النلوووو ص والتجووورد روووي 
رهمها وتوثياهاص ومن  جو  فوذا روتن تودوين الملوادر والتعمياوات روي 
ن اتفمووا   و  الرسووا   والبحوووث العمميووة  موور جوووفري رووي تاوودريها  وا 

روي البحوث ال يمكون  اتخال  بب يعتبر خدشاق ري  مانة الباحثص وعثباق 
بب  والبود لمباحوث ان يكوون لوبوراق ومثوابراق  التهاون التكاضي عنب  و 

وبعثد النظورص الن البحوث ثتيموب مون الباحوث المثوابرة والملوابرة روي 
سووبث  الولوو  حلووى الكايووة  كووذلك رووان التووزني الزم موون لوووازم البحووث 

ن الباحووث انيباعوواق سووميماقص ويؤسووس  حكاموواق وت اوودثرات العممووي ليكووول
 .لحيحةص واتخال  لمبحث فو لب العم  وروحب
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الملدر :   د سعد سممان المشهداني: منهجية البحث العمميص عمان ص دار اسامة 
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