
 

 

العلميالبحث آليات   

 

 
http://www.imamm.org 

http://www.hbrc.edu.eg 

616@imamm.org 
 
 

محمد مرسيوفاء .د  

–كلية العلوم جامعة االمام الفيزياء أستاذ مساعد بقسم  الرياض  

القاهرة -أستاذ مشارك بالمركز القومي لبحوث االسكان   

 

http://www.hbrc.edu.eg/
http://www.hbrc.edu.eg/
http://www.hbrc.edu.eg/


Research Definition 

Search for facts- answer to questions and 

solutions to problems. 

It is a purposive and organized inquiry. 



 دراسة نظرية -2 دراسة عملية -3

 العلميمنهجية البحث 

 

 فكرة -1



 قراءة البحث أو مايسمى بورقة العمل

Workshop 

10 min  



  مرجعية البحث و الكتاب

Copyrights  

الملكية الفكريةحقوق     

 Surname of author, name or two initials, Title taken from 

titlepage-underlined or in italics, Edition (if more than one), volume 

if more than one, date, place of publication, publishers, date on title 

page or copyright date. 

 

     e.g. Kothari, C.R., Research Methods-Methods and 

Techniques,1989,New Delhi :Wiley Eastern Limited,4835/24 Ansari 

Road, Daryaganj, New Delhi 110 006. 

 
        RESEARCH METHODOLOGY ( For Private Circulation Only) 



 االنتاج العلمي



     المحاور
 

 منهجية البحث العلمي -1
 مهارات البحث العلمي -2

 العلميلبحث لهي االدوات الالزمة 



  مهارات البحث

  اذلدف 1.

  ادلوهبة2.

 الدقة3.

 للخطوات العلمي التسلسل4.

 النتائج توثيق5.

 اجلماعي العمل6.

  ادلرونة7.

 خالقيات البحث العلميا8.



؟؟؟؟!!!!حدد هدفك؟؟؟  



البحث العلميمن الهدف   

 Our goal is to produce good research results, 

to make advancements in science and 

technology 

 NOT to get a job, or to make more money, … 

 If we do good research, these things will come, 

but they are not the goal, they are a side effect  

 If we go for the wrong goal, good research will 

probably not come, and not even the goal 

 

       Francesca Rossi, University of Padova, Italy 



 اخالقيات البحث العلمي
Research Ethics 

 النقل وذكر ادلرجعيةدقة •

 دصدقيةادلدقة القياس لتحقيق •

 العمل وحقوق شركاء  الوسيطحقوق •

 صاحب الفكرة هو شريك•

 نسبها لغري اصلها موعداحلفاظ على افكار الغري •

 إن مل يكن شريك بالعمل بالتوجيهالشكر دلن ساعد او شارك او ساهم ولو •



Research Ethics 

• 
 .الوقتفانت هتدر كنت التدرك امهية البحث ذا  إ

احلدصول على ادلوافقة ادلسبقة قبل جتميع ادلعلومات حالة جتميع معلومات احدصائية فيجب يف •
وماهو .....ما الغرض؟..... من االفراد ومن حقهم السؤال عن دلاذا يتم طلب معلومات

وهل هناك حافز .......أو كيف يتوقع أن يشارك يف الدراسة؟......وضع االفراد يف العمل؟
 ؟أم انه عمل تطوعي

 احلوافز قبل حتقيق العملال جيب انتظار •

 على سرية العمل حىت يتم االعالن عنهحلفاظ ا•

 على ادلعلومات او النتائج ادلطلوبة مث االنفراد هبا لتكون بامسك وحدكاحلدصول •
  

  

 



Research Ethics 

 :جتنب التحيز يف عرض النتائج•
هو حماولة متعمدة الخفاء ما وجدت يف دراستك، أو تسليط الضوء على شيء و 

 .حقيقيليس له وجود 

 .التقارير الغري صحيحة او ادلنقولة لتحقيق عمل روتيين •

االجتهاد يف تعطيل ادلنافس حىت تنجز حبثك قبله ولكن عليك ان جتتهد  الجيب•
 .عملكيف 



 الصعوبة االولى
 يشعر هبا الباحث، “ مرحلة”وهي أول ، ..احلرية.. التشتت
 عادة يف بداية البحث، وتتلخص يف عملية اختيار وتكون 
  ..البحثموضوع 

 

 
  تريد أن تكتشف أو تبتكر؟ماذا 

  ماهي الظاهرة اليت ترغب بدراستها؟
  ما ادلشكلة اليت ترغب حبلها؟

 طالب البحث العلميالصعاب التي تواجه 



 (الصعوبة الشيقة)   الثانيةالصعوبة 
مجع إىل صعوبة حٍد ما، تدخل إىل بعد أن ختتار موضوع حبثك وهتدأ 

حول ادلوضوع ادلختار، و تعيش أياماً أو أسابيع ادلعلومات والبيانات 
حول كيفية مجع ادلعلومات  ادلرتبطة بسؤالك “ ذهينزحام ”يف 

 .البحثي
بالكثري من األسئلة اليت حياول “ الدصعوبة الشيِّقة”الباحث يف مير 

البحث عن أجوبتها، والكثري من التجارب واخلربات العملية ادلمتعة، 
 .ادلثمروكذلك حاالت من اإلحباط والفشل 



 الصعوبة الصغيرة
   ادلعلوماتكم هائل من  بعد جتميع

 وبعد عمل القياسات 
  .ةجديدنتائج  فأصبح لديك 

 هنا يف كيفية ترتيب “ مشكلتك”تظهر 
 .ومفهوم حمتويات حبثك بشكل واضحوعرض 



 الصعوبة المالية 
 أو األكادميية البحثيةخارج اذليئات من وخاصة التكلفة هي صعوبة مالزمة للباحثني 

  ..الغير متوقعة اتالصعوب .
 متوقعةخالل الدصعاب السابقة فانت دتر بدصعوبات فرعية رمبا التكون 

 
 
 





 السؤال, طالب العلممن سمات .. اسال :  النصيحة االولى •

 ...  ال تيأس : النصيحة الثانية•

 كل جديدعلى  تعرف الو حاول , اقرا: الثالثة النصيحة •

 ... . تتحدث من يير لليل علمي و مصدر مووو  ال: الرابعةالنصيحة •

 مختلفةمهارات في نفسك طور : الخامسةالنصيحة •

 متبالل ء واالحترامالعطابمعلمك واجعل وق : السالسةالنصيحة •

 علمي أخالقي سلوككاجعل   :السابعةالنصيحة •

 

 نصائح



الذي هداك لهذا و فال تنسى ان الفضل كله هلل اذا وفقك اهلل لنتائج مثيرة لالهتمام  -
  .... فان التواضع من سمات العلماء..تواضع 
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