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 جامعة تكريت 
 / قسم االعالم  اآلدابكمية 

 منهجية البحث العممي لممرحمة الثانيةمادة محاضرات 
 وأنواعه البحث العممي أهداف( 5المحاضرة رقم )

بما أن ألببثااألبميماا أشاطأمناا وأمام فأطشا ن أياماانأما أبتاا فألبب ثااأم ثن اانأ 
شاان أنطأمومط اا أبكاابأبثاااأ.أطأألألشاانل ألب اا أ وماا أقباااأ ث ت لاا أماا أ ااا أبث اا 

نشنل أتسماألبب ثاأقبااأ ث ت لا أطبكا أتلابأبلا أ مبيا أ يتا أن أ طفاأألبلان أنطأ
لب طمت ت أ ياأن أ كط أشاه ألألشانل أأفلألشنل أم أبث  أسطلءأم ألبم ثت ألبم وي أن

أأأأطلبمت أبث اأتمك أ ث ت ل أط كط أممسوم أمعألببثاأطم  ئو أ.

 ألبسااا ل ألباااههأل ااا و ألبمطبااا ألبيااا م أيااا أ نااا هأنشااانل ألببثااااألبميمااا أماااطأأأأأأأأأ
منااااكي ألببثاااااأي ألشاااانل أشاااا ألبلاااات ل يألبون اااانيأبيساااا ل ألبااااههألساااا ن اأ ثي اااابأ

تمكااا أن أتكاااط ألبااانليعأحواااولءألببثاااطاأطأ.أط ممت لااا أطلب  كااانأمملااا أط وىئ لااا لبمناااكي أ
أطلبنولس يأطلثنًلأنطأنك وأم ألألشنل ألال ت :

  نم ألبمو معأ. .1
 طلك ن  ألبمولط .لب مو أ ياألبون نأ .2
 مطلول ألب ثنهأبثبألبمس ئبأل وألبمثيطب . .3
 لبولب أي ألبثلط أ ياأنوو أ يمت أنطألك نتمت أ)م وس  و،أنك طول (. .4
  طول يألبم سس أط وط ألبممبأحوولءألببثطاأطلبنولس ي. .5
 لبنكأي أم  ئجأبثطاأطنولس يأس ب  . .6
 طلواااا أن لااااً أنطألبم ماااا ألبم يتاااا أياااا ألمواااا ىأ ماااابأنطألماااانل أنطأثاااابأمنااااكي أ .7

 وم   .
 لس مول ألبمموي ألبث بت أط ثي يل أطل   نيأ م تمل . .8
 طل أمطب أمم  أنطأمنكي أمثننيأ)لببثطاألبم وي (. .9
طفاااعأ رسااا وليأط ثياااتايأبناااوشأ ااا شويأنطأمناااكي أمم مااا أطشاااطألبماااط أ .11

 لبم  ب ألبههأتم من ألبب ث ط ألبملم ط .
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أ
أ
 

أأأأنواع البحث العممي وتصنيفه

م أ ا ألالطا أ ياألبمل نوألبميمت ألب  أ م طبايألماطل ألببثاطاألبميمتا ،أأ
بثسااطأطمتماا ألبمت ماا يأططوي اا أ ثي يلاا أ م  ااىأط لاام  أنمااطل ألببثاااألبميماا أأماا تمكم

أ:ت   كم أطلبمملجألبمس  نفأ

 العامة لمبحوث: ةاالستراتيجيمن حيث  .1
  م  ل .لببثطاألبكمت :أطش ألب  أ س  نفألالوب فأي أ ثي بأمت .أن
 ساا  نفألالوباا فألالأياا أألببثااطاألبمط تاا أ:أطشاا ألببثااطاألبطلاارت ألب اا أال .أط

ثاانطنأفاات  أياا أ ثي اابأمت م  لاا أط   لااوأ ياااأموااونأطلاا ألب ااطلشوأنطأ
 لألثنلا.

لببثطاألبمك مت :أط  فأنل بألبمك ب أنطألبمك اطأطييوا ألب لا ألبب ثااأط بما أ .أي
وماااعألبمت مااا يأمااا أالأ طوااانأفاااوطويأبي اااوطمأ ااا ومألبمك اااطأط م مااانأ يااااأ

 لبك طأطلبط  ئه.
 من حيث طبيعة البحوث: .2
:أطشاا ألب اا أ اا فأي لاا ألب طلاابألباااأPure researchلببثااطاألبم وياا أ .أن

مااهبكأ ساالفأياا أممااطألبمموياا ألبميمتاا أأث اا ئهأ يمتاا أتمكاا أ  م ملاا أط ممتملاا 
طي أ ث  هأيلفأننمبأطن مهأبلا أبلاو ألبم اوأ ا ألالش ما فأب ب طمت ا يأ

 لبميمت أبله ألبمموي .
 لااان أقبااااأأ طم اااهألبممويااا أطأ:أApplied researchبثاااطاأ طمت تااا أ .أط

يوي،أنطألب طلاابأقباااأمموياا أبلاا أبتم لاا أطي ئاان ل ألبمميتاا أياا أللبميمتاا ألبم ااطأ
ا .أطشاهلألبماط أما ألببثاطاأبا أبتم ا أيا أثبأبم أ لبمنكايألآلمتا ألبمليثة

م  و  اا أياا ألبمواا اليأ ثاابألبمنااكايألبم نلمتاا أط طااطيوأنساا ب طألبمماابأطل 
ألب طمت ت أك ب وبت أطلب ميتف،أطلبلث ،أطلبىول  ،أطلبلم   أ.......ألبخ.
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 من حيث أسموب جمع البيانات: .3
ببناااااوأنطألألناااااات ءأنطأبثاااااطاألبماث ااااا :أث اااااااأ م مااااانأ يااااااأماث اااااا أل .أن

 لبطمتم .
بثاااطاألالسااا مت  :أطشااا ألب ااا أ م مااانأ يااااألالسااا مت  أكطوي ااا أالس  لااا ءأ .أط

 طومعألبمميطم ي.
بثاااطاألبم ااا بايألبن لااات :أط م مااانأ يااااألبم ااا بايألبن لااات أط طوتااا أ .أي

 لالسئي ألباألالن  صأالس   ءألبمميطم يأمب نوي.
ث اااا ألبب ثاااااأبثااااطاألب ثي اااابأل ااااوألبكماااا :أطشاااا ألب اااا أ م ماااانأ ياااااأما .أا

ط ساااو بأشاااه ألبماث ااا يأأ،ىممتااا أمثاااننيأمااانيبثااا اليأمم مااا أمااا أ اااا أ
 بيو أنوشأم أبنأتثنا.

بثااطاألبط اا ئه:أط م ماانأ ياااألبط اا ئهأك ساا يأالساا   ءألبمميطماا يأط  لاا أ .أم
   وي ت أم بألبثوطط.أب ثنلالب  أ  لبأ

لبمميطما يأبثطاألال  ب و:أطش ألب  أ م منأ ياألال  ب وأكطس ي أب تا يأ .أش
 طلبمت م يأط س  نفألبنوو يأكم ت يأبي مم وأ  أنب أم  ئجألال  ب و.

 من حيث منهج التفكير:  .4
 لان أقبااأطلا أ اطلشوأأ: Descriptive researchلببثاطاألبطلارت  .أن

نطأنثاااانلاأمم مااااا أطوماااااعألبث ااااا ئهأطلبمميطمااااا يأ ملااااا أططلااااا ألب اااااوط أ
.أطيااا أك  اااوأمااا أألب  لااا أملااا أط  وياااوأث ب لااا أكمااا أ طوااانأ يتااا أيااا ألبطلباااع

لبثااااا اليأالأ  ااااا ألببثاااااطاألبطلااااارت أ مااااانأثااااانألبطلااااا أنطألب نااااا تصأ
لبطلااااار ،أط لااااا فأنتفاااااً أم  وياااااوأمااااا أ مبيااااا أن أ كاااااط أ يتااااا ألب اااااطلشوأنطأ
لألثااانلاألب ااا أ  م طبلااا ألببثاااا.أطهباااكأيااا أفاااطءأباااتفأنطأممااا   وأمم مااا ،أ
طلب ااااولشألب طااااطليأنطألألساااا ب طألب اااا أتمكاااا أن أ ل بااااعأبيطلااااط أملاااا أقباااااأ

طويألب اااا أ مبياااا أن أ كااااط أ يتاااا أياااا أفااااطءأشااااه ألبمماااا   وأنطألب ااااتف.ألبلاااا
طتلساا  نفأبومااعألبمت ماا يأطلبمميطماا يأياا أنمااطل ألببثااطاألبطلاارت أنساا ب طأ
أططساااا ئبأم مااااننيأم اااابألبماث اااا ،أطلبم  مياااا ،أطلال  باااا ولي،أطلالساااا ر  ءلي

 . ال  م نأ ياألبمملجألبطلر ب
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منولسااا أ:أط لاا فأشاااه ألببثااطاأHistorical researchلببثااطاألب  وي تاا  .أط
لببثاااأماا أ ااا ألبط اا ئهأطلبملاا نوألب  وي تاا ألبم  يراا أب ال  ماا نأمنااكي أ

بألألثااانلاأطلبطبااا ئعأ ط لااان أقبااااأطلااا أط ساااو  يااااألبماااملجألب ااا وي  .
لب اااا أوااااويأط ماااايأياااا ألبم فاااا ،أطبكملاااا أالأ  اااا أ ماااانأموااااونألبطلاااا أ

مماا أ  فاام أ ثيااتًاأط  رساا وًلأبيم فاا أطلب اا ويخأبمموياا ألبم فاا أيثسااط،أطل 
بيتااا ألك نااا  أ ممتمااا يأ سااا  نم أ يااااأيلااافألبث فاااوأمااابأطلب ممااا أب نااات ءأ
طنثنلاأيا ألبمسا  مب.أطيوكاىألببثااألب ا وي  أ ا نيأ يااألب ي اوأطلب طاطوأ
ياااااا ألأليكاااااا وأطلال و شاااااا يأطلبمم وساااااا يأباااااان ألأليااااااولنأنطألبوم  اااااا يأنطأ

   أمااا ألبم سسااا يألالو م  تااا ألبم  يرااا .أطتسااا  نفألبب ثااااألب ااا وي  أماااطأ
لبملاا نوأبيثلااط أ ياااألبماا نيألبميمتاا أطشماا ألبملاا نوألألطبتاا أطلب  مطتاا ،أ
طشااطأ مااه أنبلاااأولاان أبيثلااط أ ياااأشااه ألبماا نيأماا أملاا نوش ألألطبتاا أ

 كيم أنمك أهبك.
:أط لااا فأشاااه ألببثاااطاأمنولسااا أمناااكي أResearch Fieldلببثاااطاألبم نلمتااا أأ . ت

 ااا أطويااهأومااعألبمميطمااا يأماا أمطلبااعألبم سسااا يألببثاااألطألب اا شويألببث تاا أ
طلبطثنليألحنلويا أطلب ومما يألببناوي ألبمممتا أب بنولسا أطتكاط أوماعألبمميطما يأ

ب ال  ما نأ يااأبنكبأمب نوأم أشه ألبول يأط  أطويهألالسا مت  أنطألبم  ميا أ
 لبمملجألبمسث .

منااكي ألببثاااأ:أط لاا فأمنولسا أExperimental researchلببثاطاألب وويمتاا أأ .أا
لب اا ئفأأماا أ ااا ألب طم ااهأ ياااأ  ماا أ وويمتاا أب ال  ماا نأ ياااألبمااملجألب وويماا 

 ياااااألبماث اااا أطيااااو ألبروفاااات يأطلب ووباااا ألبنبت اااا ألبمفاااامطط أبي ث ااااهأماااا أ
لاااث أشاااه ألبروفااات ي.أط م ماااوألب ووبااا ألبميمتااا أملااانوًلأوئتساااتً أبيطلاااط أقبااااأ

ل ألببثاااألب وويماا ،أطبكاا أياا ألبم اا ئجأنطألبثيااط أب بمسااب أبيمنااكايألب اا أ نوساا
 سا  نفألبملا نوألأل او أيا ألبثلاط أ يااألبمت ما يأطلبمميطما يأأمرس ألبطبي

لب  أتث ا مأقب لا ألببثااأبمانأن أ ل فامل ألبب ثااأبيرثاصألبانب هأطلب ث اهأما أ
 لث ل أطمطفط   ل .
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 من حيث المستوى الدراسي: .5
ب مطيااانألبطااااطأألببثاااطاألب لااا وي:أطشااا أبطيبااا ألبنولسااا ألبو ممتااا ألألطبتااا  .أن

 ياأن ط ألبمك ب أط ممت أمل ول لفأي ألسا  نلمل أطلب ماو أ يااأيل وسال أ
 طمل نوألبمميطم يألبمطوطنيأمل .

وساا ب ألبم وساا  و:أطشاا أ  لاا أب بباا ث   ألبااه  أتماانط أوساا ئبألبم وساا  وأ .أط
بثااااابألثااااان ألبمناااااكايأطياااااو ألبروفااااات يأب لااااانأل  بااااا وألاااااث أشاااااه أ

 لبروفت ي.
طشااا أ  لااا أب ببااا ث   ألباااه  أتمااانط أوسااا ئبألبااانك طول أأ:أوسااا ب ألبااانك طول  .أي

بيااااو ألب طلاااابأالم كااااا وليأون اااانيأطلبطلاااااط ألباااااأم ااااا ئجأتمكاااا أ  م ملااااا أ
 ط ممتمل أط مر هش .
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