
 المحاضرة الثالثة: اصول البحث العلمي 

 

 البحث العلمي وأهميته

 

 البحث كاتب لدى المتوفرة المعلومات لجميع منظم تجميعيعرف البحث عموما بأنه 

 تصبح أو السابقة المعلومات تدعم بحيث جيدة بصورة وترتيبها معين موضوع عن

 .ووضوحا   نقاء   أكثر

 بهدف واألدلة، الشواهد عيلجم ودقيقة منظمة استقصاء عملية كما يعرف بأنه

 أن على اء ،خطأ تصحيح أو اقصون تكميل أو جديدة عالقات أو معلومات اكتشاف

 الالزمة واألدوات المنهج يختار وأن العلمي لبحثا خطوات بإتباع الباحث يتقيد

 .المعلومات وجمع للبحث

 

 :العلمي البحث مفهوم

 يأتي  فيما نوردها العلمي البحث مفهومل التعريفات من عدد هناك

 و ”البحث“ كلمتين من يتكون أنه نجد ”العلمي البحث“ مصطلح تحليل حاولنا إذا

 من حقيقة عن التقصي أو ”التفتيش“ أو ”الطلب“ لغويا   بالبحث يقصد ، ”العلمي“

 والعلم العلم، إلى تنسب كلمة فهي ”العلمي“ كلمة أما. األمور من أمر أو الحقائق

 واإللمام اإلحاطة أيضا   يعني والعلم الحقائق، وإدراك والدراية المعرفة معناه

 عملية هو ”العلمي البحث“ فإن التحليل، لهذا ووفقا   بها، يتصل ما وكل بالحقائق،

 من التأكد بغرض العلمية للحقائق محددة علمية ومناهج أساليب بإتباع منظمة تقصي

 .”لها الجديد إضافة أو وتعديلها صحتها

 المنظم واالستقصاء للتعرف وسيلة هو”العلمي البحث أن يقول تعريف وهناك

 باإلضافة جديدة عالقات أو معلومات اكتشاف بغرض الباحث به يقوم الذي والدقيق

العمل  هذا في يتبع أن على فعال ، الموجودة المعلومات تصحيح أو تطوير إلى

 البيانات وجمع للبحث الالزمة واألدوات الطريقة واختيار العلمي، المنهج خطوات

 .كافية ومصادر وبراهين وأدلة بحجج العرض في الواردة والمعلومات



 كشفا   تمثل متعمقة دراسة أو مفصل عرض بأنه أيضا العلمي البحث تعريف ويمكن

 أو لها، جديد شيء وإضافة بحثها، سبق قديمة حقيقة على التأكيد أو جديدة، لحقيقة

 .وحلها وكشفها بتقصيها باحث شخص بها تعهد قد كان لمشكلة حل

 وطريقة منظم، علمي نشاط هو العلمي البحث بأن مفاده آخر تعريف يوجد وكذلك

 مناهج على معتمدا   الحقائق اكتشاف إلى يهدف دقيق واستقصاء التفكير في

 العامة المبادئ واستخالص الحقائق هذه بين الترابط معرفة أجل من موضوعية

 .التفسيرية والقوانين

 اهمية البحث العلمي 

 مضى، وقت أي في منها أشد الحاضر وقتنا في العلمي البحث إلى الحاجة أصبحت

 المعرفة من ممكن قدر أكبر إلى للوصول محموم سباق في العالم أصبح حيث

 ، غيره على التفوق له وتضمن لإلنسان والرفاهية الراحة تكفل التي المثمرة الدقيقة

 الذي الدور وعظم العلمي البحث أهمية المتقدمة وخصوصا   الدول   أدركت أن وبعد

 يحتاجه ما كل له وقدَّمت االهتمام الدول من كثير أولته.. والتنمية التقدم في يؤديه

 الدعامة ي عتبر العلمي البحث إن حيث معنوية، أو مادية كانت سواء متطلبات من

 في اإلنسانية المعرفة أركان من أساسيا   ركنا   ي عد و ، والتطور لالقتصاد األساسية

 العلمي البحث فأهمية, الحديث للعصر البارزة السمة أيضا   ي عد كما كافة ميادينها

 العلمية أبنائها قدرات إلى يرجعان وتفوقها عظمتها أن أدركت األمم أن إلى ترجع

 .والسلوكية والفكرية

 علمي مجال من أكثر وتغطي معقدة كثيرة وسائل إلى تحتاج البحوث أن ومع

 كل تسهل العلمي البحث لقيمة المدركة الدول أن إال الطائلة، األموال وتتطلب

 لنموها أساسية دعائم العلمية البحوث تعتبر ألنها الصعاب، كل وتذلل العقبات

 سيما وال عليه، الدول اعتماد بازدياد العلمي البحث أهمية وتزداد ، وتطورها

 تحقيق وبالتالي وتطورها، تقدمها استمرار في ألهميته إدراكها لمدى منها المتقدمة

 بعض تصحيح في العلمي البحث ويفيد ، مكانتها على والمحافظة شعوبها رفاهية

 األماكن وعن نحياها التي الظواهر وعن فيه نعيش الذي الكون عن المعلومات

 قد التي الصعوبات على التغلب في أيضا   ويفيد, وغيرها والشخصيات همةمال

 يفيد كما ، ذلك وغير اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو سياسية كانت سواء نواجهها

 بعض على التغلب في منها يستفيد التي الحقائق تقصي في اإلنسان العلمي البحث

 الشخصيات أو األثرية، األماكن معرفة في أو واألوبئة، كاألمراض مشاكله،

 المشاكل حل وفي, واألفكار والمذاهب لآلراء النقدي التفسير في أو التاريخية،



 تفسير في ويفيد, وغيرها والسياسية والتربوية والتعليمية والصحية االقتصادية

 .كلية عامة وقوانين تعميمات إلى الوصول طريق عن بها والتنبؤ الطبيعية الظواهر

 المجاالت من واحدا   العلمي البحث أصبح الحاضر وقتنا في إنه: القول ويمكن

 التي المشكالت كل على وتتغلب هائلة بسرعة تتطور الدول تجعل التي همةمال

 ينبع اإلنسان حياة في العلمي البحث تأثير أنالى  ذلك ويعزى علمية بطرق تواجهها

 :أهمها من ولعل مصادر عدة من

 .التطبيقية بفوائده االنتفاعــ 1

 ، والمخترعات المكتشفات جميع عليه يبنى الذي البحث في العلمي األسلوب ـــ2

 يكتفي وال والمشاهدة التجربة ميدان في الحقيقة يتوخى الذي األسلوب هذا

 .الفالسفة أقوال من باستنباطها أو النفس في التأمل من باستنباطها

 عملي واقع لتحقيق والحضارات األمم تمارسها التي التجديدية العملية في يسهمــ 3

 .ورفاهيتها سعادتها يحقق

 دقيقا ، علميا   تحقيقا   وتحقيقها القديمة( واألفكار المواضيع إحياء) على يعمل ــ4

 .جديدة اكتشافات إلى للوصول تطويرها وبالتالي

 للحاضر جديدة انطالقة سبيل في للماضي جديد بفهم العلمي البحث يسمحـــ 5

 .للمستقبل استشرافية ورؤية


