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 منهجية البحث العممي لممرحمة الثانيةمادة محاضرات 
 البحث العمميأساسية في مفاهيم :  (3رقم )المحاضرة 

  العلممم Science :   يعمممقا وممميبست سالعمممبق العلممم  ل امممس: البعق ممم  الباعممم   البممم
بلتيمممت عةيعممم   س باشممم  امممح البالدممم  سالتقاعممم  سالبتقامممض سالبممم  بمممب  ل مممق  

سيعممممقا العلمممم   ي:مممميو ل اممممس: ربتبسامممم  بممممح البعممممميقا  بمممم  تقاعممممبس   عممممت بممممي
سالب مممي ي  البممم  بعمممبوت   ممم  السقمممست المممج ل ممميدف سا بشمممي ي  تتيمممت  ة مممتا 

 الب عيق  س الباةؤ  س ال:لطر 
  الب كيق العلب scientific thinking :   س كل تقاع  بعببت با ج البالد 

اللعي  سالبتقب  العبلي  إح كيا  ببكا ، سببايست الدي قا  التزدي     ايل  
اللت، سبعب تا س:ع وساايح لب عيق ي ليل شف اح العاوي  الب  بقبط 
ةيا ي سبيح غيق ي بح الدي قا ، سقييغ   ذه ال ساايح    قبسز قاي:ي ، 

ع  ساإل يت  بح بساقت ي سبعويق دي قاب ي لوتب  سذلك للعيعق  الج العةي
  اإلاعيح

  الللث العلب Research :   ت ت لشقي باد  ستويف ي تا الج بعق
الل ي   سا بشيا الدسا ق    البتيت الذي يللث  يس، سالعع  الس لل 
البشكا  الب  بات  اح  ذه الدسا ق  س بقبلط ة ي، سالعبل الج ا بشيا 

قبط ةيح اايقق  ذه الدسا ق  س ةيا ي سبيح الدسا ق العاوي  الب  ب
االوقى  سيعببت  ذا الت ت اللشقي الج االعيليض العلبي  سالبا ج العلب  
الباد  الذي يؤتي الج بل يف اال تاا سالسقست الج ابيدج ذا  ويب  

  البي 
   البا تيممmethodology  : العلمم  الممذي يممتقت وسااممت الب كيممق  مم  العلممس    مم

اقتمممممع ب  مممممس  الممممم  البممممما ج مبي ستسلستيمممممي  المممممج الممممم  س  الللمممممث  ي مممممي سعمممممق  
سي قمممت ليلبا تيممم   ،الباعمممف، ةمممل  ممم  تمممزم بامممس سسالمممت بمممح بييتيامممس القديعممم 



العقادف الببلع     الللسث سالتقاعي  العلبي ، سااتبي ب يقح ب  مس  البا تيم  
البم  يعممبات : راعمف بمح ال ساامت السا:مل  ساالتمقاما   إا ميالعلبيم  بمع البما ج 

ابممي البمما ج   ممس البقممبي   الي ممي الللممث  مم  عممةيل السقممست الممج ابمميدج البيمم ر
     سبح  ايالذي يوبيقه الليلث لتقاع  بشكل  بي

  البا جmethod  بتبسام  بمح ال ساامت سالوعمسا  البم  يتمض  ح يبلع مي :  س
 الليلث للسقست إلج الابيدج البعب ت   ،   س سعيل  الليلث    :لط الللمث
لقيغ  ايب  س:لط إتقامابس عل ي لل ساات البعييقام  الببيمز  ل مل بما ج ، كبمي 

 س  بمع ال يامت  البعق يم الليلمث يشيق بح الايلي  البعةي يم  إلمج عقا م  بعيبمل 
 ويات  الةيياي  الببيل  لبل يف   تاا التقاع   

   الادقامم  العلبيممscientific theory  :  بعممقا الادقامم   مم  البعمميت  اللغسيمم
و:ي   ةب  قلب ي للت  ستليل  س ةق يح  ابي    االقمعا   بعمقا ليا ي: 
   الب عيق األ :مل للل ميدف البم  اقا مي لسلامي  م  العةيعم  سالبم  يمب   الادقا 

السقمممست إلي مممي ليعمممبوتا  األعممميليض العلبيممم ، سالبممم  بوبةمممق بمممقاقاو سب مممقاقاو سامممب  
سبمح ةميح اشم ق الادقامي  امذكق ادقام    تا  البالدم  سالبتقبم ب  يت ي ليعمبو

االلبممممسام البمممم  ب ممممس  الممممج  كممممق  البسعممممع الععممممكقي االبقاكمممم  لب يسبمممم  الا ممممسذ 
الشيسا     كل بكميح، سادقام  البمؤابق  البم  ي بمق   قملية ي اح العملعي  

او العييعممي  ببسقعمم   مم  ابليممي  البيمميت سوممتاط كةيممق  لاشمميعيب ي سبممي باسيممس  عمم
س شمممم ق ب مممميت اعممممبلسذ الممممج ويمممميت التب ممممسق بممممي ويممممل لشمممم ح اغبيمممميت الممممقديت 
االبقاكمممم  كايممممتي  اممممس لمممم  يممممب  ل عممممل بتممممق  باعممممزت ل ممممح ةبساعممممؤ بممممح البي يممممي 

 سال سبييح سسكيل  البويةقا  البقكزا  االبقاكي   
 أهمية البحث العممي ومجاالته

 األبم  بعمسق لم ح إلتقا  مي العلبم  للللمث   بيم  كةيمق  البب تبم  المتست بمسل 
 العلبم  الللمث سغيق مي  سيعبةمق سال كقام  العلبيم   ةايد مي    وتقا  سالبتببعي  يكبح

تقامابمس لباي تمس    مت  قمل  البعق م ، ل مست بمح ل مل ألي ال:مقسقا  األبمسق بمح سا 
 بشمكل  بلتيمت بمح ةمتما ابليا مي الساتمض سال ساامت البوبل م  البامي ج اإللبمي  ة مذه
 سااب ميم البعلسبمي ، لتبمع س عملسض بما ج ليوبيميق سبمقسقا إتقادم ، كلسسقم  ي لشم



 العةيعيم  العلمس   م  األعيعمي  األبمسق بمح الابميدج البعلسبمي  ساعمبوا  ةبلليمل
 اليمس، المتست ااببميت ليزتيميت العلبم    بيم  الللمث سبمزتات ساإلاعمياي    ساالتببيايم 

 ب متب ي اعمببقاق  م  الللمث العلبم    بيم  بمتى بمتقك البم  با مي البب تبم  العميبي
 .بكياب ي التسلي  الج سالبلي د  شعسب ي ق ي ي  بل يف سليلبيل  سبعسق ي،
 سب قمي ي البعق م  علمض المج  عيعميو  ي مس  العلبم  الللمث بس:مسط  ح سلبمي 
  يح   بي  الللث العلب  بةقز  يبي ي ب  : إلي ي، سالسقست

بعلسبمي  الللمث المذي يقغمض الليلمث الليت  الج بغعيم  الما   السا:م   م    1
ةتقاعممبس، سيبكممح البعممقا الممج  ممذا المما   اممح عقاممف االعمماط الممج الللممسث 

 سالتقاعي  البوبل      بتيت البوق  
الليت  الج شق  دي ق  بي ال يستت ب عميق البم  تويمف ل مي، لمذلك بةمقز ا بيم    2

  البةايمم  الللممث  مم  تقاعممب ي لبمما ج لل مم  للبل ممف بممح البوبياممي  ساالتب مميتا
الممج ااقام الشوقممي  الللبمم  البمم  يا قمم ي التياممض البس:ممسا   مم  ك يممق بممح 

 االلييح 
الليت  الج اوبليق ادقا  بح الادقاي     ةيدم  لم  يعمةف اوبليق مي  ي مي  ذلمك   3

سباعةمممف  ،   ي مممياممماح بعدممم  الادقامممي  اشممم    ممم  البتببعمممي  الغقبيممم  سبقاق 
غيق مي، سالمج المقغ  بمح ا بيم  بلمك  ابيدت ي اللل ي  الج بلك البتببعمي  تسح 

الادقاي     شق  الدمسا ق اال اامس ال يبكمح بعبيب مي المج تبيمع البتببعمي   
لممذلك بةممقز ا بيمم  الللممث العلبمم   مم  بليسلمم  البعممقا الممج بممتى بادبمم  بلممك 

 الادقا  أل قات بتببعيب     
اعمم  الليتمم  الممج ب يممي  الس:ممع الممقا ح، ساب ممقق  ممذا الاممسط بممح الللممسث  مم  تق   4

تب مممسق ببغيمممق عممملسكييبس ةتقتممم  عمممقاع ،  ب مممسح ا بيممم  الللمممث  ممم  ققمممت بلمممك 
 البغيقا  لقسق  بعيح الج س:ع للست تتيت  عل يو للبغيقا  الب  لت   

البمتول العةيعم  لبابيم  اح اال ببي  العيلب  ل  بي  الللث العلب  ي ب  بح كسامس 
البشمكا  سب عميق الدمسا ق،  البتببعي  بابي  بعبتاب ، ساشمق ال  ي م  سالمسا ، سلمل

سبعتيل آوق بي بسقل اليس ال كق االاعيا   س ذا اال ببي  العميلب  يقتمع المج ابعميط 



قوعممم  الللمممث العلبممم  سبايسلمممس لبتممميال  لممم  يعمممةف للعلممم   ح معقو مممي  بايسل مممي بمممح وةمممل 
سكمميح يادممق اليممس بممح لمميض الويمميت العلبمم  ب ممل البعمميات  القمماياي  الممج االاتمميض  س 

 يممممس  س االعباعمممميا سللممممسث ال :مممميم  ب ممممل  ممممذه الللممممسث بتممممقي الممممج   ممممقات  الممممبلك 
  ممم   مممذه الليلممم  بعمممبلز   مممذه  ،ببعمممسايح وتبممم  للللمممث العلبممم   س أل مممتاا ااعمممياي 

كممم  ال ب مممسح المممج لعممميض ال مممقت سالبقابمممس   الللمممسث اواويمممي  سعممملسكيي  س:مممسالط
 س:بيح عاببس  

، إذ لميت لمس لمتست تغقا يم  لل ميقا اميةقاو قميق اللمتيث كذلك  يح الللمث العلبم  
س:ممبيو  ،يشمميقك  مم  الللممث بتبسامم  بممح العلبمميم بممح ةلممتاح بوبل مم  اوبقمميقاو للسومم 

سب ييبمميو للابمميدج  مم  دممل الدممقسا البوبل مم  للبتببعممي    ممذه التسليمم  بلبممي   ،للت ممست
 إلج :سالط سوي  بلك  الللث وقسقيو  يبي يبعلف ةوقسقي  األ قات  

للبتببممع  او ك  مميح الللممث العلبمم  لمم  يعممت بتمميالو  قتيمميو ةممل اعممب بيق ليإل:ممي   الممج ذلمم
سالعيدممت يكممسح  بمممي بيتيمميو  س بابيممم  لشممقا  إلاممتات ال مممساتق البؤ لمم  ال ممميتق  الممج بستيمممس 

سلعممممةض بممممي لممممتث بممممح ا:ممممقاق تعمممميب   الللممممث العلبمممم  إلممممج بممممي يوممممت  البقمممملل  
يو قملييو  س اعمبوتب  للبتببعي  ابيت  لع  الللسث البم  لم  بعمت بعمبوت  اعمبوتاب

بشمميقاسبل  سالببمميال  مممممم  تسح االلبممزا  ليل سااممت االواويمم  لمميلللسث مواةلمم   يقسشمميبي
   البعلسبي  التياي  ساالعباعيا    غيق بقلل  اال قات  ااعبوت

سيبكااي ا:ي   عةض اوق بح اعليض اال ببي  العميلب  ليلللمث العلبم   مس تومست 
الشمممقكي  بعمممببق  ممم  بتممميت الللمممث العلبممم   لغمممق  العاقمممق البتممميقي،  ك يمممق بمممح 

بل يممف ب ممتل  البمم  يبممي  البزاممت بممح  ممق  ال عممض البمميتي البشممقسط  بلبممي  لل:ممسالط 
ل ممم  ال يكمممسح البةمممقط لمممتا  الللمممسث المممج لعممميض ال مممي  سالب يليمممت العلبيممم  ساالاعمممياي   

  س  يلعمممميل  الغقبمممم  س:ممممع لممممتي يو العتيممممت بممممح ال:ممممسالط ساالواويممممي  للللممممث العلبمممم
  1694ك  اممي  االب اسلممست  لةتايمم  الللممث العلبمم  سبقشمميته كبممي بمم  بممح اامماح  لعمم

 االبليت العيلب  لألواويي  سوا س  1693س ايت الادق  يس اي  
سيشمممبل الللمممث العلبممم  تبيمممع ل مممست البعق ممم  لبعاي مممي الساعمممع سيبكاامممي لقممم   

 ايب  اح ب ع  الللسث العلبي  الج البتيال  االبي :
بتميت العلمس  االاعمياي  : س ممس البتميت المذي ي:مم  العلمس  ذا  القملغ  االتةيمم    1



كيلتيياي  ساللغمي  سااتاض سال لعم   سالبميقا.    الم.  سغيللميو بمي ب مسح الللمسث 
 مم   ممذا البتمميت ذا  عمميلع ادممقي يعببممت الممج الس مميدف سالممج ال ممقام  سبلليممل 

 سب يقا  البعلسبي  
س البتممميت المممذي ي:ممم  العلمممس  االتببيايممم  ب مممل بتممميت العلمممس  االتببيايممم : س ممم  2

االوبقمميت سالتغقا يممي سال ممياسح سالوتبمم  االتببيايمم  سالعييعمم  ساالامما    المم.  
سالللممسث  مم  بتمميت العلممس  االتببيايمم  ذا  عمميلع ادممقي، سل ممح يبممتاول بعممس 
الييامممميو كبممممي  مممم  لعمممم  للممممسث المممم  المممما ت سالللممممسث البقبسيمممم  سااللقمممميدي   

 البتيت الج لل بشكا  البتببع سب تا للسث  ذا 
س مممس البتممميت المممذي ي:ممم  كمممل ل مممست العلمممس  العةيعيممم  سالعلمممس   بتممميت العلمممس  :  3

الللبمممم  ب ممممل القاي:مممميي  سال لممممك سال يبيمممميم    المممم.  سالعلممممس  الب اسلستيمممم  ب ممممل 
العض سال اتعم  سالقمايا  سالزقاام     الم.   سيغلمض المج للمسث  مذا البتميت 

 ت الج البالد  سالبتيقض العلبي  العيلع العلب  الذي يعبب
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