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المقدمة
إْ اٌسبخخ إٌ ٝاٌذساعبد ٚاٌجسٛس ٚاٌزؼٍُ أطجسذ ػشٚسح فِٕٛ٠ ٟب ٘زا أوثش ِٓ أٚ ٞلذ ِؼ ،ٝثغجت
اٌزفدش اٌّؼشف ٟاٌز ٞأد ٜإٌ ٝعجبق ٌٍٛطٛي إٌ ٝاٌّؼشفخ اٌذل١مخ اٌّغزّذح ِٓ اٌؼٍ َٛاٌز ٟرىفً اٌشفب٘١خ
ٌإلٔغبْٚ ،رؼّٓ ٌٗ اٌزفٛق ػٍ ٝغ١شٖ.
ٚإرا وبٔذ اٌذٚي اٌّزمذِخ لذ أٌٚذ اٌجسش اٌؼٍّ ٟا٘زّبِب ً وج١شا ً فألٔٙب أدسوذ أْ ػظّخ األُِ رىّٓ ف ٟلذساد
أثٕبئ ٙب اٌؼٍّ١خ  ٚاٌفىش٠خ  ٚاٌغٍٛو١خ.
ٚاٌّؤعغبد ال رزغ١ش ِٓ أخً اٌزغ١١ش ٔفغٗ ،ثً رزغ١ش ألٔٙب خضء ِٓ ػٍّ١خ رط٠ٛش ٚاعؼخٚ ،ألٔٙب ٠دت ػٍٙ١ب
أْ رزفبػً ِغ اٌزغ١١شاد ٚاٌّزطٍجبد ٚاٌؼشٚساد ٚاٌفشص ف ٟاٌج١ئخ اٌز ٟرؼًّ ثٙب.
ٚلذ أطجسذ ِٕٙد١خ اٌجسش اٌؼٍّٚ ٟأعبٌ١ت اٌم١بَ ثٙب ِٓ األِٛس اٌّغٍُ ثٙب ف ٟاٌّؤعغبد األوبد١ّ٠خ ِ ٚشاوض
اٌجسٛس ،ثبإلػبف خ إٌ ٝأزشبس اعزخذاِٙب فِ ٟؼبٌدخ اٌّشىالد اٌز ٟرٛاخٗ اٌّدزّغ ثظفخ ػبِخ ،ز١ش ٌُ ٠ؼذ
اٌجسش اٌؼٍّ ٟلبطشا ػٍ١ِ ٝبد ٓ٠اٌؼٍ َٛاٌطج١ؼ١خ ٚزذ٘ب.

مفهوم البحث العلمي:
ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌزؼش٠فبد :
إْ ِظطٍر “اٌجسش اٌؼٍّ٠ ”ٟزى ِٓ ْٛوٍّز“ ٓ١اٌجسثش” “ ٚاٌؼٍّث٠ ، ”ٟمظثذ ثبٌجسثش ٌغ٠ٛثب ً “اٌطٍثت”
أ“ ٚاٌزفز١ش” أ ٚاٌزمظ ٟػٓ زم١مخ ِٓ اٌسمبئك أ ٚأِش ِٓ األِٛس ..أِب وٍّخ “اٌؼٍّ ”ٟف ٟٙوٍّثخ رٕغثت إٌثٝ
اٌؼٍُٚ ،اٌؼٍُ ِؼٕبٖ اٌّؼشفخ ٚاٌذسا٠ثخ ٚإدسان اٌسمثبئكٚ ،اٌؼٍثُ ٠ؼٕث ٟأ٠ؼثب ً اإلزبؽثخ ٚاإلٌّثبَ ثبٌسمثبئكٚ ،وثً ِثب
٠زظً ثٙب.
ٚاٌفشق ث ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ  :أْ اٌّؼشفخ ِ٘ ٟدشد اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرظً إٌ ٝاإلٔغبْ ثثذ ْٚرّسث١ض أٚ
رثثذٌ ً١أ ٚثشٕ٘ثثخ  .أِثثب اٌؼٍثثُ فٙثث ٛاٌّؼشفثثخ إٌّظّثثخ اٌّظثثبغخ ثشثثىً لٛاػثثذ ٚلثثٛأ ٓ١رثثُ اٌزٛطثثً إٌٙ١ثثب ثٛاعثثطخ
األعٍٛة اٌؼٍّ ٟاٌغٍ ُ١اٌز٠ ٞدؼً اإلٔغبْ ػٍ٠ ٝمِ ِٓ ٓ١ذ ٜطذق ِؼبسفٗ ِّٙب ٠ىٓ ِظذسٖ .
ٚٚفمب ً ٌٙزا اٌزسٍ ،ً١فئْ “اٌجسش اٌؼٍّ ٛ٘ ”ٟػٍّ١خ رمظِٕ ٟظّخ ثئرجبع أعبٌ١ت ِٕٚب٘ح ػٍّ١خ ِسذدح ٌٍسمبئك
اٌؼٍّ١خ ثغشع اٌزأوذ ِٓ طسزٙب ٚرؼذٍٙ٠ب أ ٚإػبفخ اٌدذ٠ذ ٌٙبٌ .”.زا فبْ:
اٌجسش اٌؼٍّ٠ ٟشوض ػٍ ٝػاللبد ِٕطم١خ ١ٌٚظ ػٍِ ٝؼزمذاد.
اٌجسش اٌؼٍّٚ ٟعٍ١خ ١ٌٚظ غب٠خ.
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مفهوم منهج البحث:
والمنهج  :Methodهو خطوات منظمة ٌتبعها الباحث أو الدارس فً معالجة الموضوعات التً ٌقوم
بدراستها إلى أن ٌصل إلى نتٌجة معٌنة ،أي أن المنهج هو الطرٌق المؤدي إلى الكشف عن الحقٌقة فً العلوم
المختلفة عن طرٌق جملة من القواعد العامة التً تسٌطر على سٌر العقل.
علم مناهج البحث  : Methodologicهو العلم الذي ٌبحث فً طبٌعة هذا المنهج واسسه وادواته وقواعده.
ٌلعب منهج البحث دوراً أساسٌا فً تدوٌن معلومات البحث ،فهو ٌلزم الباحث على عدم إبداء رأٌه الشخصً
دون تعزٌزه بآراء لها قٌمتها ،والتقٌد بإخضاع أي رأي للنقاش مهما كانت درجة الثقة به ،إذ ال توجد حقٌقة
راهنة بذاتها ،وضرورة تقٌد الباحث بالدقة فً االعتماد على الرواٌات واالقتباسات أو التوارٌخ غٌر الواضحة
أو غٌر الدقٌقة ،وكذلك ضرورة الدقة فً شرح المدلوالت التً ٌسوقها الباحث.
لما كان البحث ٌختلف باختالف الحقول والعلو م التً ٌبحث فٌها وٌنتمً الٌها ،لذا ،فان لكل علم منهج بحث
خاص به.
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أنواع البحث العلمي
رزؼذد أٔٛاع اٌجسش اٌؼٍّ ٟثزؼذد ِدبالرٙب ١ِٚبدٕٙ٠بّ٠ٚ ،ىٓ رظٕ١ف أٔٛاع اٌجسٛس ٚفك معايير مختلفت  ،أّ٘ٙب
:
 ِٓ .1ز١ش ِ١ذاْ اٌجسشٕ٘ :بن اٌجسٛس األدث١خ ٚ ،اٌجالغ١خ ٚ ،اٌٍغ٠ٛخ ٚ ،اٌزشث٠ٛخ ٚ ،اٌزبس٠خ١خ ،
ٚاٌش٠بػ١خ ٚ ،اإلزظبئ١خ ٚ ،غ١ش٘ب.
 ِٓ .2ز١ش اٌّىبْ ٕ٘ :بن ثسٛس ِ١ذأ١خ ٚ ،ثسٛس ػٍّ١خ.
 ِٓ .3ز١ش ؽج١ؼخ اٌج١بٔبد :ثسٛس وّ١خ ٚ ،ثسٛس و١ف١خ.
 ِٓ .4ز١ش ط١غ اٌزفى١ش :ثسٛس اعزٕزبخ١خ ٚ ،ثسٛس اعزمشائ١خ.
 ِٓ .5ز١ش اٌمبئّ ٓ١ثبٌجسشٕ٘ :بن ثسٛس فشد٠خ ٚ ،ثسٛس ِشزشوخ.
 .6رمغ ُ١اٌجسٛس اػزّبدا ً ػٍ ٝاٌغشع ِٕٙب:
أ ـ ثسٛس ٔظش٠خ  ٟ٘ٚ :Pure researchاٌجسٛس اٌز ٟرش١ش إٌ ٝإٌشبؽ اٌؼٍّ ٟاٌز٠ ٞىْٛ
اٌغشع األعبعٚ ٟاٌّجبشش ِٕٗ اٌٛطٛي إٌ ٝزمبئك ٚلٛأ ٓ١ػٍّ١خ ٔٚظش٠بد
ِسممخ ٛ٘ٚ .ثزٌه ٠غ ُٙف ّٛٔ ٟاٌّؼشفخ اٌؼٍّ١خ ٚف ٟرسم١ك ف ُٙأشًّ ٚأػّك ٌٙب
ثظشف إٌظش ػٓ اال٘زّبَ ثبٌزطج١مبد اٌؼٍّ١خ ٌٙزٖ اٌّؼشفخ.
ة ـ ثسٛس رطج١م١خ  ٟ٘ٚ :Applied researchاٌجسٛس اٌز ٟرش١ش إٌ ٝإٌشبؽ اٌؼٍّ ٟاٌزٞ
٠ى ْٛاٌغشع األعبعٚ ٟاٌّجبشش ِٕٗ رطج١ك اٌّؼشفخ اٌؼٍّ١خ اٌّزٛفشح ،أ ٚاٌزٛطً
إٌِ ٝؼشفخ ٌٙب لّ١زٙب ٚفبئذرٙب اٌؼٍّ١خ ف ٟزً ثؼغ اٌّشىالد ا١ٔ٢خ اٌ ٍُّ ّسخ٘ٚ .زا
إٌٛع ِٓ اٌجسٛس ٌٗ لّ١زٗ ف ٟزً اٌّشىالد اٌّ١ذأ١خ ٚرط٠ٛش أعبٌ١ت اٌؼًّ
ٚإٔزبخ١زٗ ف ٟاٌّدبالد اٌزطج١م١خ وبٌزشث١خ ٚاٌزؼٍٚ ،ُ١اٌظسخٚ ،اٌضساػخٚ ،اٌظٕبػخ
 ..اٌخ.
 .7رمغ ُ١اٌجسٛس اػزّبدا ً ػٍ ٝاألعبٌ١ت اٌّغزخذِخ (ِٕٙح اٌجسش) فٙ١ب:
أ ـ ثسٛس ٚطف١خ  :Descriptive researchرٙذف إٌٚ ٝطف ظٛا٘ش أ ٚأزذاس ِؼٕ١خ
ٚخّغ اٌسمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد ػٕٙب ٚٚطف اٌظشٚف اٌخبطخ ثٙب ٚرمش٠ش زبٌزٙب
وّب رٛخذ ػٍ ٗ١ف ٟاٌٛالغ ٚ .ف ٟوث١ش ِٓ اٌسبالد ال رمف اٌجسٛس اٌٛطف١خ
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ػٕذ زذ اٌٛطف أ ٚاٌزشخ١ض اٌٛطفٚ ،ٟرٙزُ أ٠ؼب ً ثزمش٠ش ِب ٕ٠جغ ٟأْ رىْٛ
ػٍ ٗ١اٌظٛا٘ش أ ٚاألزذاس اٌز٠ ٟزٕبٌٙٚب اٌجسشٚ .رٌه ف ٟػٛء ل ُ١أِ ٚؼب١٠ش
ِؼٕ١خٚ ،الزشاذ اٌخطٛاد أ ٚاألعبٌ١ت اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رُزجغ ٌٍٛطٛي ثٙب إٌٝ
اٌظٛسح اٌزٕ٠ ٟجغ ٟأْ رى ْٛػٍ ٗ١ف ٟػٛء ٘زٖ اٌّؼب١٠ش أ ٚاٌمُ٠ٚ .ُ١غزخذَ
ٌدّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ف ٟأٔٛاع اٌجسٛس اٌٛطف١خ أعبٌ١ت ٚٚعبئً ِزؼذدح
ِثً اٌّالزظخٚ ،اٌّمبثٍخٚ ،االخزجبسادٚ ،االعزفزبءاد .
ة ـ ثسٛس ربس٠خ١خ ٌٙ :Historical researchزٖ اٌجسٛس أ٠ؼب ً ؽج١ؼزٙب اٌٛطف١خ فٟٙ
رظف ٚرغدً األزذاس ٚاٌٛلبئغ اٌز ٟخشد ٚرّذ ف ٟاٌّبػٌٚ ،ٟىٕٙب ال رمف
ػٕذ ِدشد اٌٛطف ٚاٌزأس٠خ ٌّؼشفخ اٌّبػ ٟفسغتٚ ،إّٔب رزؼّٓ رسًٍ ١
ال
ٚرفغ١شا ً ٌٍّبػ ٟثغ١خ اوزشبف رؼّّ١بد رغبػذٔب ػٍ ٝف ُٙاٌسبػش ثً ٚاٌزٕجؤ
ثأش١بء ٚأزذاس ف ٟاٌّغزمجً٠ٚ .شوض اٌجسش اٌزبس٠خ ٟػبدح ػٍ ٝاٌزغ١ش
ٚاٌزطٛس ف ٟاألفىبس ٚاالردب٘بد ٚاٌّّبسعبد ٌذ ٜاألفشاد أ ٚاٌدّبػبد أٚ
اٌّؤعغبد االخزّبػ١خ اٌّخزٍفخ٠ٚ .غزخذَ اٌجبزش اٌزبس٠خٛٔ ٟػِٓ ٓ١
اٌّظبدس ٌٍسظٛي ػٍ ٝاٌّبدح اٌؼٍّ١خ ّ٘ٚب اٌّظبدس األ١ٌٚخ ٚاٌثبٔ٠ٛخٛ٘ٚ ،
٠جزي ألظ ٝخٙذٖ ٌٍسظٛي ػٍ٘ ٝزٖ اٌّبدح ِٓ ِظبدس٘ب األ١ٌٚخ وٍّب أِىٓ
رٌه.
ج ـ ثسٛس ردش٠ج١خ  ٟ٘ٚ :Experimental researchاٌجسٛس اٌز ٟرجسش اٌّشىالد
ٚاٌظٛا٘ش ػٍ ٝأعبط ِٓ إٌّٙح اٌزدش٠ج ٟإِٔٙ ٚح اٌجسش اٌؼٍّ ٟاٌمبئُ ػٍٝ
اٌّالزظخ ٚفشع اٌفشٚع ٚاٌزدشثخ اٌذل١مخ اٌّؼجٛؽخ ٌٍزسمك ِٓ طسخ ٘زٖ
اٌفشٚعٌٚ .ؼً أُ٘ ِب رزّ١ض ثٗ اٌجسٛس اٌزدش٠ج١خ ػٍ ٝغ١ش٘ب ِٓ أٔٛاع
اٌجسٛس اٌٛطف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ ٘ ٛوفب٠خ اٌؼجؾ ٌٍّزغ١شاد ٚاٌزسىُ فٙ١ب ػٓ
لظذ ِٓ خبٔت اٌجبزش.
ٚرؼزجش اٌزدشثخ اٌؼٍّ١خ ِظذسا ً سئ١غ١ب ً ٌٍٛطٛي إٌ ٝإٌزبئح أ ٚاٌسٍٛي ثبٌٕغجخ ٌٍّشىالد اٌزٟ
٠ذسعٙب اٌجسش اٌزدش٠جٌٚ ،ٟىٓ فٔ ٟفظ اٌٛلذ رغزخذَ اٌّظبدس األخش ٜفٟ
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اٌسظٛي ػٍ ٝاٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌز٠ ٟسزبج إٌٙ١ب اٌجسش ثؼذ أْ ُ٠خؼؼٙب
اٌجبزش ٌٍفسض اٌذل١ك ٚاٌزسمك ِٓ طسزٙب ِٛٚػٛػ١زٙب.

 ِٓ .8ز١ش ِغز ٜٛاٌجسش ) أٔٛاع اٌجسٛس زغت خٙبد رٕف١ز٘ب):
 .1اٌجسٛس األوبد١ّ٠خ ٟ٘ٚ :اٌز ٟردش ٜف ٟاٌدبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذ ٚاٌّؤعغبد األوبد١ّ٠خ
اٌّخزٍفخٚ ،رظٕف إٌ ٝاٌّغز٠ٛبد اٌزبٌ١خ:
 اٌجسٛس اٌدبِؼ١خ األ١ٌٚخ ٟ٘ٚ :ألشة ِب رى ْٛإٌ ٝاٌزمبس٠ش ِٕٙب إٌ ٝاٌجسٛس ،ز١ش
٠زطٍت ِٓ ؽٍجخ اٌّشازً اٌدبِؼ١خ األ١ٌٚخ خبطخ اٌظفٛف إٌّز١ٙخ وزبثخ ثسش
ٌٍزخشجٚ .رٙذف إٌ ٝرسذ٠ذ ِمذسح اٌطبٌت ػٍ ٝوزبثخ اٌجسش ف ٟأزذ اٌّٛاػ١غ اٌزٟ
ظظٗ د ْٚرؼّك.
دسعٙب ف ٟرخ ّ
 ثسٛس اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ٟ٘ٚ :ػٍ ٝأٔٛاع ِٕٙب  :سعبئً اٌذثٍ َٛاٌؼبٌٚ ،ٟاٌّبخغز١ش
ػّٓ
(ٙ٠ذف إٌ ٝرسذ٠ذ ػٕٛاْ ٌٍجسش أِ ٚب ٠غ ّّ ٝاٌشعبٌخ فِٛ ٟػٛع
خضئِ ِٓ ٟ
ّ
ظظٗٚ ،اٌزؼ ّّك فٚ ٗ١إػبفخ خذ٠ذ ٌٗ)ٚ ،اٌذوزٛساٖ(ٙ٠ٚذف ِٓ ٚساءٖ إٌ ٝإػبفخ
رخ ّ
خذ٠ذ ٌٍؼٍُ وى ًّ فِ ٟدبي االخزظبص ثظٛسح ُّ٠ىٓ رطج١مٙب ػٍّّ١ب ً( ،اٌز٠ ٟزمشس فٙ١ب
اٌطبٌت فزشح ِؼٕ١خ ثؼذ اخز١بسٖ ٌّٛػٛع ثسثٗ ٚٚػغ األعظ اٌالصِخ ٌٗٚ ،رؼٓ١
ِششف ٌٗ.
 ثسٛس اٌزذس٠غ٠ :ٓ١١زٛخت ػٍ ٝأعبرزح اٌدبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذ وزبثخ ثسٛس ٌغشع
رمٚ ُّٙ١١رشل١برٌٚ ُٙغشع اشزشاو ُٙفِ ٟؤرّشاد ػٍّ١خ.
 .2اٌجسٛس اٌغ١ش أوبد١ّ٠خ ٟ٘ٚ :ثسٛس ِزخظظخ رٕفز ف ٟاٌّؤعغبد ٚاٌذٚائش اٌّخزٍفخ
ٌغشع رط٠ ٛش أػّبٌٙب ِٚؼبٌدخ اٌّشبوً ٚاالخزٕبلبد اٌز ٟرؼزشع ؽش٠مٙب ،ف ٟٙالشة ِب
٠ى ْٛإٌ ٝاٌجسٛس اٌزطج١م١خ.
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