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أولت الدول المتقدمة البحث العلمي اهتماماً كبيرااً نهارا أكتكرت أظ ة مرة انمرن فيمر   ري        

قدتات أبنائاا العلمية والفياية والسلوكية  ي مجاالت البحث العلمي والتي فمي  انمن  ي فمتري  

حرث كةامتاا وفحقيق فطوتهرا وت اهيتاراو والمحا  رة ةلرا مياهتارا الدوليرةل ويمترا االهتمرا  بالب

العلمي تكناً أساسياً  ي سياسات الدول المتقدمةو إذ فتميز هذه الدول بحجرن انهفراا المراكح لحقرا 

 البحث العلمي  ضالً ة  الدةن المعنوحل 

ويلعب مناج البحث كوتاً أساسياً  ي فردوي  معلومرات البحرثو  ارو يلرز  الباىرث ةلرا ةرد  

و والتقيد بإخضرا  أح تأح للنقرام مامرا كاهرت إبداء تأيه الشخصي كوظ فعزيزه بآتاء لاا قيمتاا

كتجة التقة بهو إذ ال فوجد ىقيقة تاهنة برذافااو ورراوتت فقيرد الباىرث بالدقرة  ري االةتمراك ةلرا 

الاوايررات واالقتباسررات أو التررواتيا ويررا الوارررحة أو ويررا الدقيقررةو وكررذل  ررراوتت الدقررة  رري 

 شاح المدلوالت التي يسوقاا الباىثل

مقاتهة بي  كول العالن المتقد  والدول العابيةو هجرد أظ هنراه هروت كبيرات بينامراو ولو أجاينا 

 في مجال االهتما  بالبحث العلمي هجد أظ الواليات المتحدت انمايييرة فنفرق ةلرا البحرث العلمري 

مما فنفقه الواليات المتحدت انمايييرةو إذ فشريا  120إلا  1مقاتهة مع إهفاا الدول العابية بنسبة 

إلرا أظ الردول العابيرة و 2008التقاتيا الصراكتت ةر  من مرة اليوهسريو للعلرو  والتقا رة  ري العرا  

كوالت  9ل1205المتحردت  كوالتاً ةلا الفاك  ي مجال البحث العلميو بينما فنفرق الواليرات 7ل14فنفق 

من مرة  ويؤكد التقايا الصاكت ةر  كوالت ليا مواط ل 531ليا مواط و والدول انوتوبية ىوالي 

العلمي  ي العالن العابري ررعيل لليايرة  أظ مستوى انهفاا ةلا البحث 2010اليوهسيو  ي العا  

مر   %0,23ىتا  ري كولرة كبراى مترا مصراال إذ ال يتجراون مرا ينفرق  يارا ةلرا البحرث العلمري 

 %64ل0و و ي المياب %34ل0الموانهة العامةل كما بلغ انهفاا ةلا البحث العلمي  ي انتكظ 

و %6ل0و وانمراتات %05ل0والسرعوكية  %02ل1وفروه   %3ل0ولبنراظ  %12ل0 ي سوتيا و

 و م  إجمالي النافج القوميل%09ل0واليويت 

وقد ةرا  بعرا البراىتي  البحرث العلمري بمهرهل محاولرة الكتشرا  المعا رة والتنقيرب ةناراو 

مالً بررذكاء وفطوياهررا و حصررااو وفحقيقاررا بتقصرري كقيررق وهقررد ةميررقو  ررن ةاررراا ةاررراً ميررت



مترابات كوظ كلرا وإكتاهل ويشبّهُ أىد الباىتي  البحث بالتمتال والباىث بالنحات الذح يجارد هفسره 

فمتالره بالايةرة التري  أو ملاو مستعيناً بمعلومافه العامة ومرا لديره مر  خبرات وماراتت مر  أجرا إبراان

هرو وسريلة ولري  وايرة بحرد يايدهاو متوخياً الدقة والمااتت وانخالص وانماهةل والبحث العلمي 

ذافهو الظ الباىث يحاول بواسطته كتاسة ظاهات أو مشيلة ماو والتعا  ةلا العواما التري أكت 

إلا وقوةااو  ن الخاوج بنتيجة أو الوصول إلا ىا أو ةالج للمشريلة واكتشرا  معا رة جديردتو 

 وةاراا ليايات المقاتهة والتحليا والنقدل

ناج البحررث البررد مرر  إةطرراء فعايررل ةررا  وشرراما لمصررطل  وليرري هسررتطيع فحديررد مفاررو  مرر

البحثو  المناج هرول الطايرق المرؤكح إلرا اليشرل ةر  الحقيقرة  ري العلرو  المختلفرةو وذلر  ةر  

طايرق جملررة مرر  القواةرد العامررة الترري فسرريطا ةلرا سرريا العقررا وفحرردك ةمليافره ىتررا يصررا إلررا 

ة مر  القواةرد العامرة المسرتخدمة مر  هتيجة مقبولرة ومعلومرةل أمرا مصرطل  البحرث  ارول مجموةر

اجا الوصول إلرا الحقيقرة  ري العلرن بواسرطة طائفرة مر  القواةرد العامرة فاريم  ةلرا سريا العقرا 

وفحدك ةمليافه ىتا يصا إلرا هتيجرة معلومرةل ويمير  القرول براظ المرناج العلمري هرول  مجموةرة 

ية التي يتبعارا الباىرث للوصرول إلرا القواةد العامة التي فحين انجااءات العلمية والعمليات العقل

 ىقيقة  يما يتعلق بال واها المختلفة(ل

ويميننا أظ هبسط مفاو  مناج البحث انةالمي ة  طايرق التعراتيل المبسرطة اةفيرةل كلمرة 

مناج هي مصدت بمعنا طايق أو سلوهل وهي مشتقة م  الفعا هارج بمعنرا طرااو أو سرل و أو 

دت بمعنررا الطلررب أو التقصرريو وهرري مشررتقة مرر  الفعررال بحررث افبررعل أمررا كلمررة البحررثل  ارري مصرر

بمعنا طلبو أو فقصاو أو  رت،و أو فتبرعو أو فمراأو أو سرملو أو ىراولو أو اكتشرلل أمرا كلمرة 

 .انةالميل  اي كلمة منسوبة إلرا انةرال  بمعنرا المعا رةو والدتايرةو وإكتاه الحقرائق وهشراها

ةالمي بمههل استقصاء كقيق ياد  إلا اكتشرا  ىقرائق وم  هذا التبسيط يميننا فعايل البحث ان

وقواةررد يميرر  التحقررق مناررا مسررتقبالً ةرر  طايررق االختبررات العلمرري أو البحررثو والررذح هررو طايقررة 

للدتاسة يمي  التوصا بواسطتاا م  خالل التحاح الشاما والدقيق  ري جميرع انكلرة التري يمير  

 التحقق منااو والتي لاا ةالقة بمشيلة معينةل

والبحررث انةالمرري باررذا المعنررا هررول التحقررق المررن ن  رري مورررو  أو قضررية أو ظرراهات أو 

مشرريلة إةالميررة لليشررل ةرر  الحقررائق أو الن ايررات المتعلقررة بالجاهررب انةالمرري أو االفصررالي 

وفطوياهال وال فختلل أهدا  البحث انةالمي بصفة خاصرة ةر  أهردا  البحرث العلمري بصرفة 

   انهدا  بما يمفيلةامةو إذ يمي  فلخيص فل

 اليشل ة  الحقائق وخصائصاال -1

 اليشل ة  العالقات االتفباطية لاذه الحقائق وةناصاهال -2

 السيطات ةلا ىاكة الحقائق التي فن اكتشا اا ومعا ة خصائصاا وةالقافاال -3

 إمياهية التوقع بحاكة هذه الحقائق أو متيالفاا  ي إطات العالقات المتجدكت والمتيياتل -4

 الباىث هاتولد السويا البحوث انةالمية المعاصات إلا خم  مجاالت هيل وقد صنل



 المجال انولل بحوث القائن باالفصال وىاتأ البوابةو أو م  قال؟ 

 المجال التاهيل بحوث المضموظ أو الاسالةو أو ماذا قيا؟ 

 المجال التالثل بحوث الوسيلة أو القناتو أو كيل قيا؟ 

  الجماوت أو المستقبلي و أو لم  قيا؟المجال الاابعل بحوث 

 المجال الخام ل بحوث التم يا أو بمح فم يا ةلا الفاك أو المجتمع؟ 

 خصائص البحث انةالمي

 أما خصائص البحث انةالمي  يمي  فلخيصاا بما يمفيل

ل ينجز البحث العلمي بعملية من مة فبدأ بسؤال  ي ةقرا البحث العلمي عملية منظمة وهادفة -1

فتن صياوته ةلا شيا مشيلة بحتية فورع لاا ىدوك ومتطلبرات بصروتت كقيقرةو يلري  الباىث

ذلرر  إفبررا  خطررة البحررث الترري يررتن ورررعاا والترري فحرردك الخطرروات العلميررة الالىقررة للبحررث 

العلميو و يحدك الباىث مناج البحث وإجااءافه واكوافهو بحيث ييروظ مبنيراً ةلرا أسراأ مر  

 ةلا أساأ انسلوب العلمي المجاك والبعيد ة  التحيزل ففان الماكت العلمية مناجياً 

ل يتميز البحث انةالمي بمظ الباىث يسعا  يه إلا الوصول إلا أ يات ةلميرة جديردت األصالة -2

ذات أهمية ةلمية م  خالل المورو  الذح يقو  بدتاسته وةلا أظ ييوظ مستقالً  ي ففييراهو 

اختيرات الموررو  وفحديرد البحرث انةالمري ةنرد  ومعايشاً للواقعل وفبان الجدت وانصالة  ي

كمررا أظ انصررالة يميرر  أظ  المشرريلة وانسررلوب الررذح يسررتخدمه الباىررث لمعالجررة المورررو ل

ف اا م  خالل انمتلة المحلية التي يستخدماا الباىثو وكذل  النترائج والتوصريات والحلرول 

 ج المشيلةلالنابعة م  البيةة التي يتوصا إلياا الباىث ويقتاىاا لعال

ل فتمتا خاصرية انبردا   ري البحرث انةالمري  ري القردتات و الماراتات التري يمتليارا اإلبداع -3

 الباىث ويسخاها لخدمة مورو  البحثو وليتوصا إلا أ يات ابتياتية متميزتل

ل يتطلررب البحررث انةالمرري مرر  الباىررث الحياكيررة التامررةو  لرري  لرره الحررق  رري األمانةةة العلميةةة -4

معلومررة أو فييياهررا أو يسررم  لنفسرره بسرراقة جاررد اةخرراي  وهسرربته إلررا هفسررهل فحايررل أح 

وانماهة العلمية مر  الفضرائا انهسراهية النبيلرة التري يجرب أظ يتحلرا بارا انهسراظ بشريا ةرا  

والسيما الباىثل ومر  متطلبرات انماهرة العلميرة المحا  رة ةلرا ىقروا الييراو بانشراتت إلرا 

 ا الباىث معلومافهو وذكا كا البياهات ة  المااجع المستخدمةلالمصاكت التي استقا منا

ل فتجلا خاصية الموروةية ةند استخالص النترائج أو إصردات القرااتاتو  مر  الموضوعية -5

خصائص البحث العلمري اهره يتميرز بالمورروةيةو ويجرب ةلرا الباىرث إال يتحيرز إلرا تأيره 

اك ةلررا الفيررات المدةمررة بانكلررة و الشخصرري أو أ يرراته الخاصررةو وإهمررا يجررب ةليرره االةتمرر

البرررااهي ل ومررر  المورررروةية إال يسرررم  الباىرررث لعاطفتررره بالسررريطات ةلرررا أ يررراته أو ةلرررا 

ففسررياافه وفباياافرره  رري أح جاهررب مرر  جواهررب المورررو و وإهمررا يجررب أظ ييرروظ همرره هررو 

حيررز فحرراح الحقيقررة والبحررث ةنارراو  يلمررا ابتعررد الباىررث ةرر  انىيررا  الذافيررة وفحررات مرر  الت

ناكت كتجة موروةيتهو وذل  ليروظ الحقرائق العلميرة مسرتقلة ةر  توبرات الباىرث الذافيرةو 

 ولاذا يجب ةلا الباىث أظ يعا  المؤ اات ةلا موروةية البحث العلمي ليتجنباال



ل بما أظ البحث انةالمي ةمرا كقيرقو  إهره يتطلرب الحراص الترا  مر  الباىرثو والتمكرد الدقة -6

يعتمد ةلياا  ري كتاسرته معلومرات كقيقرةو واظ يسرعا  ري البحرث إلرا  م  أظ المعلومات التي

التحقق م  كقة فل  المعلوماتل هذا بانرا ة إلا أظ م  أهدا  البحرث العلمري نيراكت كتجرة 

فمكيد بعا البياهات واالستنتاجات القديمرةل ولارذا  رإظ الباىرث يعمرد  ري بعرا انىيراظ إلرا 

الدقررةو خاصررة أظ التوصررا إلررا بعررا الحلررول لرربعا  التيرراات وإةرراكت الدتاسررة للتمكررد مرر 

المشاكا قد ييوظ بداية ل اوت مشيالت جديدت مما يدةو إلا راوتت إجااء بعا انبحراث 

 انخاى لتمكيد صحة فل  النتائج أو لصياوة مشيالت بحتية أخاى والتوصا إلا ما ينا ياال

 رة جديردت إلرا المعا رة انهسراهية االةتماك ةلا الدليا بردالً مر  مصردت التقرةل أظ إررا ة معا -7

لي  بانما الساا والبحث العلمي يجب أظ يعتمد ةلا الدليا  ي مقابا ت ا االةتماك ةلرا 

مصرردت التقررة مامررا كرراظ مو وقرراًو وذلرر  الظ النتررائج ال فيرروظ صررحيحة إال إذا كةمررت بالرردليا 

  القاطعل

يررا الخطرروات المناجيررة ويعبررا التصررمين المناجرري ةرر  مارراتت الباىررث  رري فعررديا أو فيي 

المميزت لتتفق مع النماذج المتعدكت لمجتمع البحث أو انهدا  الفاةية للبحوث العلميرةو أو توبرة 

الباىث  ي فمكيد صدا انجرااءات و بافارا وصردا النترائج والتفسريا واالسرتدالل وبالترالي يعتبرا 

 خا  ي إطات المناج العا لالتصمين المناجي أسلوباً  اةياً للبحث يمي  أظ يختلل م  بحث ة

وهنرراه العديررد مرر  المنرراهج العلميررة الترري يررتن اسررتخداماا مررع أهرروا  الدتاسررات العلميررةو وقررد 

يختلررل الخبررااء  رري فصررميمااو وليرر  هنرراه اففاقرراً ةلررا فصررنيل المنرراهج العلميررة  رري إطررات 

 الدتاسات العلمية كانفيل

  التااث العلمريو وسرؤال ذوح الخبراتو الدتاسات االستطالةية أو اليشفيةل وفعتمد ةلا مس -1

 وفحليا الحاالت وانمتلة التي يمي  االستدالل م  خاللاا ة  هتائج فتاح الدتاسةل

الدتاسررات الوصررفيةل وفعتمررد ةلررا المررناج المسررحي بتصررميمافه المتعرردكتو وكتاسررة الحالررةو  -2

 لطية والتطوتيةوفحليا الن نو وفحليا المحتوىو والسببية المقاتهةو والدتاسات االتفبا

 الدتاسات التجايبيةل وفعتمد ةلا المناج التجايبيل -3

 الدتاسات التاتيخيةل وفعتمد ةلا المناج التاتيخيل -4

وللمنرراهج العلميررة أكوات قيرراأ أو جمررع البياهررات يميرر  اسررتخداماا مررع كررا المنرراهجو وهرري 

ناا بشيا مناجي يترو ا الوسائا التي يعتمد ةلياا الباىث  ي قياأ المتيياات أو جمع البياهات ة

 يرره االفسرراا والتبررات وصرردا القيرراأ والصررالىية لالسررتخدا  مرر  اجررا الاررد  الررذح أةرردت لررهل 

  ويختات مناا الباىث أو يقو  بتصميماا طبقاً نهدا  البحثل
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