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 جامعة تكريت 
 / قسم االعالم  اآلدابكمية 

 منهجية البحث العممي لممرحمة الثانيةمادة محاضرات 
 العمميوالباحث صفات البحث ( 6المحاضرة رقم )

ة لعل من  اممانا الموعنوعال التني تع ني يديتميز البحث العلمي بخصائص عد
المقنناياا العلماننل الد،اقننلم واقننو  بننادقاو الحقننائ  والو،ننائ  بأ  الباحننث يلتننز  حنني بح نن  

التنننني تنننندع  و،اننننل  ظننننق م ويننننالب الحقننننائ  التنننني تتعنننناق  منننن  م طلقاتنننن  وتصننننوقات م 
حال تي،ننل ي،نن  أ  تمننو  م طقاننل وم انن،مل منن  الوا،نن  و  ت ا،عنن م وعلنن  الباحننث أ  

مننن  تصنننوقات   يتقبنننل النننب واعتنننقج بال تنننائح الماتخلصنننل حتننن  ولنننو يا ننن    تتطننناب 
يننالب يتميننز البحننث العلمنني بااننتخدا  الطقةقننل الصننحاحل والاادحننل للبحننث: . وتو،عاتنن 

واقصنند بننالبم أ  الباحننث ع نندما اقننو  بدقااننل معننيلل أو موعننوع معنني م وةبحننث عنن  
حننننل لاننننام ي،نننن  أ  ااننننتخد  طقةقننننل علماننننل صننننحاحل ومادحننننل للتوصننننل  لنننن  ال تننننائح 

 .د  الدقاال ،امتاا العلمال و،دواماالمطلوبل لحل ما  المعيللم وا   حق

واعتمنند البحننث العلمنني علنن  القواعنند العلماننل حيننث يتعنني  علنن  الباحننث ا لتننزا   
بتب نني الاننلو  العلمنني حنني البحننث منن  خنن ا احتننقا  ،مانن  القواعنند العلماننل المطلوبننل 

ت،امنل أو  فاناا أع ع صنق من  ع اصنق البحنث العلمنيم اقنود حلدقاال يل موعوعم 
ائح خاطئننل أو مخالاننل للوا،نن . ومنن  م ننام حننا  عنند  ااننتمماا العننقو  العلماننل  لنن   تنن

المتعنناقج علياننا حنني منناا المينندا م احننوا دو  حصننوا الباحننث علنن  ال تننائح العلماننل 
يننالب علنن  الباحننث الحننقص علنن  التماننب بننالقوط العلماننل والتطلنن   ةتعنني و المق،ننوة. 

اإلميننا  عنن  التزمنن  والتعننبث بالق اننل دائمنناإ  لنن  معقحننل الحقاقننل حقنندم وا بتعنناد ،نندق 
الحاداننل المتعلقننل بال تننائح التنني توصننل  لياننا منن  خنن ا دقااننت  للمعننيللم وة،نن  أ  

علياننا وا عتننقاج  التنني حصننلعلنن  يننل ت ييننق حنني ال تننائح  ايننو  امنن  الباحننث م اتحنناإ 
 .بالحقاقلم وا  يا     تخلو م  مقاقة

مني ا بتعناد عن   صنداق الحينا  وم  الخصنائص المامنل ا خنقل للبحنث العل 
ال اائانننلم  ا ا  مننن  أمننن  خصنننائص الانننلو  العلمننني حننني البحنننث التننني ي ب ننني علننن  
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الباحننث التقينند باننام منني عننقوقة التننا ي وعنند   صننداق الحيننا  ال اائاننلم  ا ي،نن  أ  
تصنندق الحيننا  ااننت اداإ  لنن  البننقامي  والح،ننح والحقننائ  التنني ت بنن  صننحل ال ظقةننا  

الولانننلم أع بمع ننن  أدرم عنننقوقة اعتمننناد الباحنننث علننن  أدلنننل ياحانننل ،بنننل  وا ،تقاحنننا 
 . صداق أع حي  أو التحدث ع   تائح ت  التوصل  لياا

والماننننتلزما  وة ب نننني أ  تتننننوحق حنننني البحننننث العلمنننني م،موعننننل منننن  العننننقو  
 :الاااال ا تالالبح ال 

لبحننننث أو الع ننننوا  الواعننننل والعننننامل للبحننننث:    ا ختانننناق الم اانننن  لع ننننوا  ا .1
القانننالل أمنننق عنننقوقع للتعقةننن  بالبحنننث م نننا الوملنننل الولننن  لققا تننن  مننن  ،بنننل 

 :اآلخقة م وة ب ي أ  تتوحق   ث اما  قئاال حي الع وا م ومي
 العمولال: أع أ  اعمل الع وا  بعباقات  الم،اا الد،ي  المحدد للموعوع البح ي. .أ

   الماتخدمل واعحل.الوعوط: ي،  أ  تمو  مصطلحا  الع وا  وعباقات.  

الد لننل: أع أ  ايننو  الع ننوا  عننام إ لموعنننوع البحننث ودا إ علانن  د لننل واعنننحل  .و
 .وبعيداإ ع  العمومال

. تخطنناد حنندود البحننث: عننقوقة صنناافل موعننوع البحننث عننم  حنندود موعننوعال 2
وزم ال وميا ال واعحل المعال م وت،   التخبد والمتامل حني أمنوق   تخنص موعنوع 

ل  الخوض حي العموماا  فينق محنددة المعنال  والمنداج تبعند الباحنث عن   البحثم
 .البحث بعم  بموعوع بح   الم صوص علا  حي الع وا 

. اإللما  الماحي بموعوع البحث: ي،  أ  يت اان  البحنث وموعنوع  من   ميا نا  3
بعننيل واحنني بم،نناا موعننوع البحننث  تي،ننل لخبقتنن   الباحننث النناع ي،نن  أ  ايننو  ملمنناإ 

 .أو تخصص  حي م،اا البحثم أو لققا ات  الوااعل والمتعمقل

إل ،ناز البحنثم أع ا  ايو  م النب و،ن  محندد لباحث: دل ا. توحق الو،  الماحي ل4
وطباعتننننن  وعنننننموليت  البحنننننث  ح،ننننن مننننن  المتننننناط أ  يت ااننننن  الو،ننننن   ومننننن  العنننننقوقع 
 احنثم يمنا منومن  الب تامناإ  تتطلن  تاقفناإ حا اب بعنض البحنوث . الميا الالموعوعال و 
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وعمومناإ حنا  الباحنث ال،يند اعمنل علن   الحاا حي معظ  بحنوث الما،انتيق والنديتوقا .
 ما ااتي:

 أ. تخصاص ااعا  ياحال م  و،ت  لمتابعل وت ايا البحث.

 . بقم،ل ما  الااعا  وتوزةعاا عل  مقاحل وخطوا  البحث المختلال بعنيل ايانل 
 .  ،از البحث بالعيل الصحال

اإلاننن اد: عنننقوقة اعتمننناد الباحنننث حننني يتابنننل بح ننن  علننن  الدقاانننا  الانننابقل واآلقا  . 5
ق،اعانننا لماتبانننا الصنننليم  الصنننلال الماننن دةم وأ  اينننو  د،اقننناإ  حننني انننقد ال صنننوص وا 

حقة حنني م،نناا البحننث. حالما ننل العلماننل اوا طنن ع علنن  اآلقا  والحينناق المختلاننل المتننو 
ممال حي يتابل البحوثم وتقتمنز الما نل العلمانل حني با ،تباا و قلاا أمق حي فاال ال
 :البحث عل  ،ا بي  أاااي م ومما

الباحنث م انا معلوماتن  وأحيناق م من    أ. اإلعاقة  ل  المصندق أو المصنادق التني اانتق
ايننق الباا ننا  الاااننال الماملننل للمصنندق يع ننوا  المصنندقم والانن ل التنني  عننق حياننام 

 .وال اعقم والميا م وق،  الم،لدم وعدد الصاحا  م يوالم ل  أو الم لا

 . التامنند منن  عنند  تعننوا  الحينناق واآلقا  الم قولننل منن  المصننادقم حعلنن  الباحننث أ  
 .يايق الايقة أو المعلومل التي ،د ااتااد م اا باا  المع   الاع وقد  حا 

اعنل وعوط أالو  تققةنق البحنث : أع ا  البحنث ال،يند ميتنو  عنادة باانلو  و . 6
مننن  مقاعنننناة الاننن مل الل واننننلم وا  تمنننو  المصننننطلحا  الماننننتخدمل ومقنننقو  ومعننننور 

 .موحدة حي مت  البحث

. التننننننقابد بنننننني  أ،ننننننزا  البحننننننث: عننننننقوقة تننننننقابد أ،اننننننا  البحننننننث وأ،ننننننزا   المختلاننننننل 7
وا ا،اماام يما ي،  أ  اينو  م ناب تنقابد تالانل م طقنيم وتناقةخي أو موعنوعيم 

يننو  م نناب أاعننا تننقابد وتالاننل حنني المعلومننا  مننا بنني  يننق د الاصننوا مننا بي اننام وا
 .الاصوا
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. اإلانناا  واإلعنناحل  لنن  المعقحننل حنني م،نناا تخصننص الباحننث: الباحننث ال،ينند مننو 8
عننننناحل االنننناع يبننننندأ منننن  حينننننث   تاننننن  اآلخننننقو  ب نننننقض مواصنننننلل الماننننيقة البح انننننل وا 

 .معلوما  ،ديدة حي  اا الم،اا

البحننث: عننقوقة تننوحق معلومننا  ياحاننل حق المصننادق والمعلومننا  عنن  موعننوع ا. تننو 9
ومصننننادق واحاننننل عنننن  م،نننناا موعننننوع البحننننثم و،نننند تمننننو  مننننا  المصننننادق ميتوبننننل أو 

 .مطبوعل أو اإللمتقو ال متوحقة حي الميتبا  أو مقامز المعلوما  أو اإل تق  

. الموعوعال وا بتعاد ع  التحيز حي الوصوا ال  ال تائح: أع ا  الباحنث يبتعند 11
حي ايق ال تنائح التني توصنل اليانام وا  يتنقب المعناعق وا  ا انل والتحنز  ع  التحيز 

والمحاباة لاناا الطنقج أو اابم حينث ا  البحنث العلمني ي،ن  أ  يت،نقد من  ينل منا  
 الااوا  التي ،د ي ،ق الياا الباحث.

 صفات الباحث العممي

حني  حق حني الباحنث العلمني يني اينو   ا،حناإ ام  الصاا  التني ي ب ني أ  تتنو  
 :  ،از بح   وا عداد  ويتابت  بعيل ،يدم  ،د ما ااتي

حق القفبل حي موعوع البحث: تعتبق قفبنل الباحنث حني م،ناا وموعنوع البحنث ا. تو 1
منني عامننل  وميلنن   حننو  عامننل مانن  حنني   ،نناط عملنن  وبح نن . حالقفبننل العخصننال دائمنناإ 

 .مااعد وداح  حعاا ي دع لل ،اط

: حالباحنننث ال نننا،ل بحا،ننن   لننن  تحمنننل المعنننار حننني . القابلانننل علننن  التحمنننل والصنننبق2
التاتاش الماتمق والمع ي والطوةل أحاا اإ ع  مصادق المعلوما  الم اابل والتعنااش 

 .معاا بايا  وصبق وتا ي

. التواعننن  : ي،ننن  أ  يتصننن  الباحنننث العلمننني بالتواعننن  مامنننا وصنننل  لننن  مقتبنننل 3
دم حا نن  يبقنن  بحا،نن   لنن  متقدمننل حنني علمنن  وبح نن  ومعقحتنن  حنني م،نناا وموعننوع محنند

ا انننتزادة مننن  العلننن  والمعقحنننلم لننناا حا ننن  احتننناو  لننن  التواعننن  أمنننا   تا،نننا  وأعمننناا 
اآلخننقة م وعنند  ااننتخدا  عبنناقة  أ نناب حنني المتابننلم أع أ    يننايق و،نند  أو عملنن م 
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بننل ااننتخد  عبنناقة و،نند الباحننث أو عمننل الباحننثم ومينناا بال اننبل للعبنناقا  المعننابال 
 .الخقل 

التقييز و،نوة الم حظنل: ي،ن  أ  اينو  الباحنث ال،يند اقظناإ ع ند تحلينل معلوماتن   .4
وتااننننيقما وأ  يت، نننن  ا ،تاننننادا  الخاطئننننل حنننني عننننقح  المعلومننننا  التنننني ااننننتخدماا 
ومعا ياا. لناا حا ن  احتناو  لن  التقيينز وصناا  النام  ع ند المتابنل والبحنثم وأ  ياين  

 .معافل  الوظااال أو اليومال وطباعل عمل ل اا  م ل ما  المواصاا  ماما يا   

علنننن  البحننننث  اإ . ،نننندقة الباحننننث علنننن    ،نننناز البحننننث: ي،نننن  أ  ايننننو  الباحننننث ،ننننادق 5
أمننق مانن   تنن والتحليننل والعننقض بالعننيل الم اانن  ل  تطننوةق ،ابلاننا  الباحننث وم ا،ي

 .بحيث يتمي  م  التعم  حي تاايق وتحليل المعلوما  الماحال الم،معل لدا 

الباحنث المنن ظ : ي،ن  أ  ايننو  الباحنث م ظمنناإ من  خنن ا عملن  منن  حينث ت ظننا  . 6
ااعات  وأو،ات  وت ظا  وتقتي  معلومات  الم،معنل بعنيل م طقني وعملني بحينث اانال 
مقا،عتاننا ومتابعتاننا وق طاننا منن  بعننض بعننيل م طقنني. والت ظننا  لنن  مننقدود يبيننق علنن  

 .اط  ،اط عمل الباحث واختصاق واات ماق الو،  المت

. ت،قد الباحث علمااإ : ي،  أ  ايو  الباحث ال ا،ل موعوعااإ حني يتابتن  وبح ن م 7
وماا يتطل  ا بتعاد ع  العاطال الم،قدة م  البحث م  ا،ل الوصوا  ل  الحقنائ م 
أع ي،  أ  يبتعد ع   عطا  أقا  عخصا  أو معلوما  فيق معزز  بناآلقا  المعتمندة 

 .والعوامد المقبولل والمق عل
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