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 جامعة تكريت 
 / قسم االعالم  اآلدابكمية 

 منهجية البحث العممي لممرحمة الثانيةمادة محاضرات 
 خصائص البحث العممي( 4المحاضرة رقم )

 هناؾ عدد مف الخصائص أو الصفات للبحث العلمي مف أهمها ما يأتي: 

التنظػيـ : بمعنػا اف البحػث العلمػي يوػق  واػد وواعػد وأصػوؿ ومنهةيػ  علميػػ   .1
 متعا ؼ علقها اي ةميع م احله، وأنه ال يقـو علا التخبط والعشوائي .

الهدايػػػ : إع تعػػػد االهػػػداؼ التػػػي يوػػػعا الباحػػػث الػػػا تحقيقهػػػا اػػػي بح ػػػه بم ابػػػ   .2
المنػا   التػػي توةهػػه اػػي ةميػع م احػػ  بح ػػه لػػعا قةػال اف تصػػاغ هػػع  االهػػداؼ 

 بدو  ووضوح.
ووػػػػن دوف  قػػػػ   مػػػػف الموضػػػػوعي : إع لػػػػيج هنػػػػاؾ مةػػػػاؿ للباحػػػػث للتحق ػػػػ  لم .3

المواوػػػػن، أو  أر  قػػػػ   مػػػػف اع اه، بػػػػ  يوتع ضػػػػها اػػػػي بح ػػػػه ةميعهػػػػا مبقنػػػػا  
وةهػػ  نظػػ   الشخصػػي  بوضػػوح، ويشػػق  الػػا علػػؾ صػػ اح ، و تػػ ؾ ا مػػ  اػػي 
النهاي  للقا ئ ليمق  بقنها، ويصػد  حممػه علقهػا، أو لقتبنػا مووفػا  أو  أيػا  دوف 

  ق  .
حث بالدو  المتناهي  اي ةميع م احػ  بح ػه، الدو : مف الض و ر أف قلتـ  البا .4

وبخاصػػػ  صػػػيا   مشػػػمل  البحػػػث وأهدااػػػه، ووصػػػن مةتمػػػع البحػػػث وعقنتػػػه، 
 ومنهةي  البحث، وع ض النتائج وتحلقلها.

المنطقي : تتطلال عملي  البحث العلمػي مػف الباحػث أف يمتلػؾ مهػا ات التفمقػ   .5
 والتفمق  االوتنباطي. االوتداللي والعر قتضمف نوعقف مف التفمق  االوتق ائي

اال بػػات أو التحقػػد: إع ال قتووػػن البحػػث العلمػػي عنػػد نتقةػػ  مقطػػوع بصػػحتها   .6
إع يعم  باح وف آخ وف علا التحقد مف هػع  النتقةػ ، ايمػ  وف البحػث تحػت 

 دوػ وباوػتخداـ اةػ اهات أر ػ   ،ظ وؼ مما ل  للظ وؼ التي اة ر اقها وػابقا  
 و بما أر   دو  وصدوا . ليحصلوا علا نتائج مؤ د  للوابق 

عػػػػد تعمػػػػيـ النتػػػػائج التػػػػي توصػػػػ  القهػػػػا البحػػػػث مهمػػػػا  وضػػػػ و  ا  مػػػػف ي  التعمػػػػيـ:  .7
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النػػاحقتقف العلميػػ  والعمليػػ ، وعلػػؾ لعػػ ض تووػػيع مةػػاؿ تطبيقهػػا. وعليػػه يممػػف 
للباحث، وبخاص  إعا مانت عقن  البحث مم ل  لمةتمعهػا أف يعمػـ نتػائج بح ػه 

 علا مةتمع البحث ةميعه.
ختصػػػا : وػػػد قػػػؤدر االوػػػهاال اػػػي عمػػػ  التفاصػػػق  اػػػي البحػػػث الػػػا ال تابػػػ  اال .8

والملػػػػ  وخػػػػ وج البحػػػػث عػػػػف حةمػػػػه المطلػػػػوال، لػػػػعا يقػػػػـو الباحػػػػث اػػػػي العػػػػاد  
أو  وػػـو بيانيػػ ، ووػػد يقػػـو  ةػػداوؿباختصػػا  البيانػػات التػػي ةمعهػػا علػػا شػػم  

أيضػػػػا  باختصػػػػا  االدال النظػػػػ ر ووصػػػػ   علػػػػا أهػػػػـ المعلومػػػػات التػػػػي تصػػػػن 
أو المشػػػػػمل  المبحو ػػػػػ  وتفوػػػػػ ها بوضػػػػػوح . ومػػػػػف الضػػػػػ و ر أف قػػػػػتـ  الظػػػػػاه  

طا   العاـ.  التخطيط لهعا ا م  اي م حل  بناه خط  البحث وا 
التػػػ ابط: إع مػػػف الضػػػ و ر أف ترػػػوف أووػػػاـ البحػػػث وأةػػػ اؤ  المختلفػػػ  مت ابطػػػ   .9

ومترامل  ومتولول  ومنوػةم  مػع بعضػها، ممػا قػؤدر الػا انوػيابي  مواقػ  اػي 
ت علػػػا النحػػػو المنطقػػػي المطلػػػوال وبالتػػػالي التػػػأ ق  إقةابػػػا  علػػػا وػػػو  المعلومػػػا

 البحث وتققيمه.
ا مانػػ  العلميػػ : تعػػد االمانػػ  العلميػػ  اػػي االوتبػػاج واالاػػاد  مػػف ا دال  .11

المنشػػػو  أمػػػ اا اػػػي  ايػػػ  ا هميػػػ  اػػػي متابػػػ  البحػػػوث العلميػػػ  وتت مػػػ  االمانػػػ  
 العلمي  هنا:

 . وأاما  اإلشا   الا المصاد  التي اوتقا منها الباحث معلوماته  . أ
 عدـ تشويه ا اما  واع اه التي نق  الباحث منها معلوماته. . ال

 :يأتيو لخص باح وف آخ وف خصائص البحث بما              

 أف يموف البحث ةدقدا  اي ام ته وموضوعه . .1
 لبح ي واي مةاؿ تخصصه.أف يموف اي حدود إممانيات الباحث أو الف  د ا .2
 ا تباط بالمشمالت الواوعي  الموةود  اي المةتمع. .3
أف تتػػػػواا  اػػػػي البحػػػػث العلمػػػػي الموضػػػػوعي  وال يعبػػػػ  عػػػػف الػػػػ أر الشخصػػػػي  .4

 للباحث والت تقال المنطقي والتناوال والوحد  واالمان  العلمي  .
مػػػػػوف هػػػػػعا العنػػػػػواف مختصػػػػػ ا  وأف ي ،اف يمػػػػػوف عنوانػػػػػه معبػػػػػ ا  عػػػػػف مضػػػػػمونه .5
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 .حا  وواض
هػا أر ػ  عػدد مػف نوعات ويمػ  علميػ  يوػتفقد م ،اف تروف أهداؼ البحث محدد  .6

 الناج وليج المنااع الشخصي  للباحث.
الموا ن  بقف االبواال والفصوؿ والمباحث وتولولها بشم  علمي تقود مػ  منهػا  .7

الػػػا الػػػعر قليػػػه. و تمقػػػ  البحػػػث العلمػػػي بالوػػػعي نحػػػو التةدقػػػد وتػػػوخي التمقػػػ  
ا  وأوػػػػلوبا ، و ترػػػػوف البحػػػػث مػػػػف اةػػػػ اه مت ابطػػػػ  هػػػػي الشػػػػم  شػػػػمال  ومضػػػػمون

 والمحتوى واالولوال.
علػػػػا التوػػػاؤالت التػػػػي  لإلةابػػػ أف يوػػػتخدـ الباحػػػػث أنوػػػال المنػػػػاهج وا دوات  .8

 يط حها الباحث اي مقدم  بح ه.
وضػػػي  مػػػف  تتنػػػاوؿضػػػ و   أف يعػػػ ض الباحػػػث مختلػػػن وةهػػػات النظػػػ  التػػػي  .9

القضايا واال يعتمػد علػا مةموعػ  معقنػ  مػف عور اتةػا  امػ ر أو مقػوؿ معقنػ  
 أو المشهو  ف بعدـ أمانتهـ العلمي  .

البحػػث العلمػػي عبػػا   عػػف نظػػاـ مترامػػ  وهػػادؼ يقػػـو علػػا الػػ بط بػػقف  .11
الووػػػػػػائ  واالممانػػػػػػات المتاحػػػػػػ  مػػػػػػف أةػػػػػػ  الوصػػػػػػوؿ الػػػػػػا  ايػػػػػػات م وػػػػػػوم  

 ومش وع .  
العلمػػي انػػه تق  ػػ  واؼه يقدمػػه باحػػث عػػف عمػػ   ومػػف خصػػائص البحػػث .11

أتمػػه وأنةػػ  ، بحقػػث يشػػم  هػػعا التق  ػػ  مػػ  م احػػ  الد اوػػ  منػػع مانػػت امػػػ  ، 
 حتا صا ت نتائج مع وا ، مدعم  بالحةج وا وانقد. 

ومػػػف خصػػػائص البحػػػث العلمػػػي اف ترػػػوف إة اهاتهػػػه منظمػػػ ه ومصػػػمم ه  .12
مػػػػ  معهػػػػا بموضػػػػوعي  بدوػػػػ ، مػػػػف أةػػػػ  الحصػػػػوؿ علػػػػا أنػػػػواع المع اػػػػ  والتعا

وشػػػػمولي ، وتطو  هػػػػا بمػػػػا قتناوػػػػال مػػػػع مضػػػػموف واتةػػػػا  الموػػػػتةدات البقئيػػػػ  
 . الحالي  والموتقبلي 

اما خصػائص البحػث العلمػي مػف وةهػ  نظػ  الػبعض اعخػ  اتػتلخص 
 بالنقاط االتي :

 الموضوعي  : الوصن الواضح لط ؽ ةمع البيانات وتحلقلها. .1
 الدو : القياج الرمي واالحصاه. .2
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 القابلي  للتحقد: إمماني  تر ا  النتائج مف وب  باح قف آخ  ف. .3
دوف اللةػػوه الػػا تفوػػق ات  مػػف االقةػػا : تقػػديـ مػػا وػػ  ودؿ مػػف المعلومػػات .4

 معقد .
 الشخصي . اع اهالتحقد اإلمب  قي: االوتناد الا البيانات ال الا  .5
 التعلق  المنطقي: االوتناد الا التعلق  االوتداللي واالوتق ائي. .6
 االحصائي .  تلالحتماالاالوتةابات المش وط : تلخيص النتائج تبعا   .7
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