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أأول :مفهوم البحث العلمي
لرشح هذا املفهوم لبد من رشح مفهوم العمل ومتيزيه عن بقية املصطلحات.
أأ-مفهوم العمل ومتيزيه عن بقية املصطلحات:
*1مفهوم العمل :تس تخدم لكمة عمل يف عرصان هذا لدللةل عىل مجموعة املعارف املؤيدة اب ألدةل
احلس ية ،ومجةل القوانني اليت اكتشفت لتعليل حوادث الطبيعة تعليال مؤسسا عىل تكل
القوانني الثابتة وقد تس تخدم لدللةل عىل مجموعة من املعارف اليت لها خصائص معينة
مكجموعة الفزيايء أأو الكميياء.
وإاذا رجعنا اإىل تعريفه لغتا واصطالحا جند أأن لكمة عمل يف اللغة يه تعين اإدراك يشء كام
هو عليه ،أأي عىل حقيقته ،وهو اليقني واملعرفة .والعمل هو ضد الهل ألنه اإدراك اكمل.
و أأما يف الاصطالح فهو :مجةل احلقائق والوقائع والنظرايت ومناجه البحث اليت تزخر هبا
املؤلفات العلمية.
ومنه نقول أأن العمل كام جاء يف قاموس وبسرت "املعرفة املنسقة اليت تنشأأ عن املالحظة
وادلراسة والتجريب ،واليت تقوم بغرض حتديد طبيعة و أأصول و أأسس ما تمت دراس ته".
*2مفهوم املعرفة:
تعين املعرفة يف أأبسط معانهيا تصورا عقليا لإدراك كنة اليشء بعدما اكن غائبا ،وتتضمن
املعرفة املدراكت الإنسانية أأثر تراكامت فكرية عرب ا ألبعاد الزمنية واملاكنية واحلضارية
والعلمية ،أأو بعبارة أأخرى املعرفة يه ذاكل الرصيد الواسع والضخم من املعلومات واملعارف
اليت اس تطاع الإنسان أأن جيمعها عرب التارخي بواسطة حواسه وفكره.
غىل الرمغ أأننا نعيش عرص املعلومات واليت تقمي مبثابة قوامس احلياة يف اجملمتع خلفية أأصبح
يف الس نوات ا ألخرية الرتكزي يقوم عىل املعرفة وانتقلت املنظامت احلديثة من املنظامت
املرتكزة عىل املعلومات اإىل منظامت مرتكزة اب ألساس عىل املعرفة ففي الوقت احلايل ل هتمت
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املنظامت احلديثة ابملعلومات كهدف يف حد ذاته بل هتمت هبا كوس يةل تساعدها يف الوصول
واحلصول عىل املعرفة.
حيث تعرف املعرفة عىل أأهنا "حصيةل أأو رصيد خربة ومعلومات ودراسة طويةل دلى
خشص معني ويزد الإنسان من معرفته مبقدار زايدة جتربته أأي مبقدار ازدايد مكية املعلومات
اليت يتلقها" .
كام ميكن أأن يعتربها " مرحةل الامزتاج اخلفي لعنارص ثالثة :املعلومات ،اخلربة واحلمكة
البرشية ومبعىن أأبسط تبد أأ املعرفة حيث تنهتيي املعلومات ،».وهناك من عرفها عىل أأهنا
"سائل خليط من جتارب حمددة و قمي معلومات س ياقية و انفذة تزود بأأساس وتقوم
وجتسد جتارب و معلومات جديدة فاملعرفة تنشأأ و تطبق يف عقول العارفني املنظامت و
مهنا منظامت ا ألعامل .فغالبا ما تكون يف نظم الربامج الفرعية و املعالات و املعايري ".
و منه فاإن املعرفة يه املعلومات اخملزتنة زايدة عىل القدرة عىل اس تعامل هذه املعلومات.
-الفرق بني ثالثية (املعلومات – البياانت – املعرفة )

4

الدول رمق )01(:الفروق املقمية بني ثالثية :البياانت – املعلومات – املعرفة.
البياانت

املعلومات

مشاهدات بس يطة

بياانت الصةل مبوضوع و معلومات

املعرفة

ذات غاية حمددة .

مفيدة

و

مس تنبطة بواسطة اذلهن
البرشي .

تسهيل هيلكهتا

تفتقر اإىل أليات حتليلية .

يصعب هيلكهتا

التقاطها من الواقع بواسطة حتتاج اإىل اتفاق عىل دلةل من
اللت

مفاتيحها.

الصعب

التقاطها

بواسطة اللت و تفتقر اإىل
معالات عقلية .

تفتقر بقابليهتا عىل التحديد تفتقر اإىل وساطة الفعل غالبا ما تكون مضنية يصعب
المكي يسهل نقلها و تداولها البرشي يف صياغة دلةل نقلها ما مل تكن قد نتجت
معناها

عن معرفة ميدانية خربة و

يسهل نقلها و تداولها

دراية .

*حيث تنقسم املعرفة اإىل ثالثة أأقسام:
املعرفة احلس ية :وتكون بواسطة املالحظات البس يطة واملبارشة والعفوية أأي عن طريقحواس الإنسان املعروفة مثل تعاقب الليل والهنار ،طلوع الشمس وغروهبا ،هطول
ا ألمطار......اخل وذاكل دون اإدراك للعالقات القامئة بني هذه الظواهر الطبيعية وأأس باهبا.
املعرفة الفلسفية :ويه مجموع املعارف واملعلومات اليت يتحصل علهيا الإنسان بواسطةالفكر ل احلواس ،حيث يس تخدم أساليب التفكري والتأأمل الفلسفي ،ملعرفة ا ألس باب
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واحلمتيات البعيدة للظواهر ،مثل التفكري والتأأمل يف أأس باب احلياة واملوت ،خلق الوجود
والكون  ....اإخل.
املعرفية العلمية والتجريبية :ويه املعرفة اليت تتحقق عن طريق املالحظات العلميةاملنظمة ،والتجارب املنظمة واملقصودة للظواهر وا ألش ياء ،ووضع الفروض ،واكتشاف
النظرايت العامة والقوانني العلمية الثابتة والقادرة عىل تفسري الظواهر تفسريا علميا والتنبؤ
مبا س يحدث مس تقبال والتحمك فيه.
وهذا نوع من املعارف هو وحده اذلي يكون العمل ،واملعرفة تكون مش متةل عىل العمل وهو
جزء من أأجزاهئا.
طرق حتصيل املعرفة:
الطرق القدمية لتحصيل املعرفة يه:
احلدس :هو اذلي يسمح ابلتوصل اإىل املعلومات بطريقة مبارشة وتلقائية دون اس تعامل
التفكري أأو التحليل.
مثال :امر أأة حامل تعتقد بأأن جنيهنا ذكر دون دليل طيب أأو اإشارة بيانية .
 املعتقدات الشعبية :واليت تسمح ابكتساب املعرفة عن طريق الآراء املشرتكة و أأيضاعن طريق التقاليد دون التأأكد من حصهتا.
مثال  :1تعتقد بعض النساء أأن قطع أأو قص شعرهن عندما يكون القمر اكمال ( نصف
الشهر ) معلية تسامه يف تطويل الشعر.
مثال  :2يعتقد الناس أأن ادلافعية يف العمل عند املوظفني راجعة أأساسا اإىل رفع ا ألجور.
اخلربة  :كثريا ما حياول الإنسان عندما تواهجه مشلكة أأن يس تخدم خربته لتساعده يف
حلها ،ولهذا يعتقد الناس من خاللها أأن الظواهر اثبتة ل تتغري .
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الطريقة العلمية :املهنج العلمي احلديث:
املعرفة العلمية يه أأرىق درجات املعرفة و أأدقها فهيي تأأيت نتيجة ختطيط فكري منتظم بعيد
عن الوجدانية ويه ل ختضع جملرد اإدراك حيس وخربات همنية.
ا ألسلوب العلمي يعمتد أأساسا عىل الاس تقراء اذلي خيتلف متاما عن الاس تنباط.
فا ألسلوب العلمي يبد أأ ابلزيئات ليس متد مهنا القوانني ,يف حني الاس تنباط يبد أأ بقضااي
عامة للوصول اإىل حقائق الزيئات.
لقد حدد جون ديوي ) ( J. Deweyيف كتابه (كيف نفكر ) املراحل ا ألساس ية يف
البحث العلمي ويه:
 -1الشعور ابملشلكة ,اإذ يواجه الإنسان صعوبة يشعر هبا .يشعر مثال املعمل بأأن درسه
ممل.
 -2حرص وحتديد املشلكة.
يقوم الباحث مبالحظات متهيدية ومجع معلومات تساعده عىل حتديد مشلكته بأأكرث دقة.
 -3اقرتاح حلول لهذه املشلكة
أأي تشكيل الفروض اليت ميكن أأن تفرس املشلكة املطروحة.
 -4لنتأأكد من حصة وخطأأ فرضيتنا نقوم مبالحظات أأو جتريب لقياس و التأأكد من هذه
الفرضيات.
 -5اس تخالص النتاجئ احملصل علهيا  ،تفسريها وتعمميها حىت تصبح بدورها قانوان.
فعال تكرار حفص الفرضية التالية" الإحباط يؤدي اإىل العدوانية" عن طريق عدة جتارب
حىت أأصبحت قانوان.
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و فضال عام س بق ،نشري اىل تعدد و تنوع تصنيفات البحث العلمي ,ا ألمر اذلي دفع بعض
الباحثني اىل تقدمي تصنيفات منوذجية تتوفر عىل أأمه العنارص و املكوانت.
و جيدر بنا أأن نشري أأنه ل توجد قواعد جامدة يف الالزتام خبطوات البحث العلمي ،
فطبيعة مشلكة البحث قد متيل بعض التغريات يف ترتيب هده اخلطوات  ،و يف أأمهية لك
مهنا حسب ما تتطلبه املشلكة البحثية من هجة  ،والظروف اليت يعمل هبا الباحث من
هجة أأخرى.
و عىل العموم تشرتك خمتلف التصنيفات يف النقاط التالية :
-1
-2

حتديد هدف البحث
توضيح جماهل

-3مفهوم الثقافة :
يه مجموع ما أأوجده الإنسان يف بيئته املادية و املعنوية و اليت تتفاعل فامي بيهنا و بني
أأفراد اجملمتع فتؤثر يف سلوكهم و عالقاهتم ،و تنظمي معليات التصال و التبادل فامي بيهنم ،و
من ذكل التكنولوجيا و ا ألدوات املس تعمةل و العمران ،و العادات و التقاليد و القمي
الاجامتعية و الفنون و املعارف و ا ألخالق و غريها.
كام تعرف حسب اتيلور بأأهنا ":ذاكل اللك املعقد اذلي يشمل املعرفة والعقيدة والفن
وا ألخالق والقانون والعادات وسائر القدرات اليت يكتس هبا الإنسان ابعتباره عضو يف
اجملمتع".
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-4مفهوم الفن :
هو املهارة الإنسانية واملقدرة عىل الابتاكر والإبداع واملبادرة  ،وهذه املقدرة تعمتد عىل عدة
عوامل وصفات خمتلفة ومتغرية مثل درجة اذلاكء  ،قوة الصرب  ،صواب احلمك
،الاس تعدادات القيادية دلى ا ألشخاص.
ب-خصائص املعرفة العلمية:
• الرتامكية  :تعود املعرفة جبذورها اإىل بداية احلضارات الإنسانية  ،وقد بنيت معارفنا
فوق معارف كثرية أأسهمت فهيا حضارات اإنسانية خمتلفة  ،لن املعرفة تنب هرميا
من ا ألسفل اإىل ا ألعىل  ،نتيجة ترامك وتطور املعرفة العلمية .
والرتامكية املعرفية اإما أأهنا تأأىت ابلبديل  ،فتلغي القدمي مثل فزيايء نيوتن اذلي اعتقد أأهنا
مطلقة اإىل اإن جاء اينش تاين بنسبية ،وابملثل فاإن الكثري من النظرايت واملعارف
العلمية يف جمالت خمتلفة  ،اس تغىن عهنا الإنسان واستبدلها بنظرايت ومفاهمي ومعارف
خاصة يف جمال العلوم الاجامتعية والإنسانية اليت تتسم بتغيري ونسبية .
• التنظمي :اإن املعرفة العلمية معرفة منظمة ختضع لضوابط و أأسس مهنجية  ،ل
نس تطيع الوصول اإلهيا دون اإتباع هذه ا ألسس والتقيد هبا .
كام أأن التطور العلمي يقتيض من الباحث التخصص يف ميدان علمي حمدد ،وذاكل
حبمك التطور العلمي واملعريف وتزايد التخصصات وتنوع حقولها .مما يسمح للباحث
ابلطالع عىل موضوعاته وفهم جزئياته وتقنياته.
• الس ببية :يعرف السبب بأأنه مجموع العوامل أأو الرشوط ولك أأنواع الظروف اليت
مىت حتققت ترتب عهنا نتيجة مطردة ونس تطيع القول بوجود عالقة س ببية بني
متغريين سبب (عةل) والنتيجة (معلول) ،عندما جنرى جتارب عديدة وبنفس
الهدف نتحصل عىل نفس النتيجة .
• ادلقة :خيضع العمل ملبادئ ومفاهمي متعارف علهيا بني ذوي الاختصاص تتضمن
مصطلحات ومعاين ومفاهمي دقيقة جدا وحمددة .وجيب اس تخدام هذه املصطلحات
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بدقة وحتديد مدلولها العلمي  ،ألهنا عبارة عن اللغة اليت بتداولها اخملتصون يف فرع
من فروع املعرفة العلمية .
وتقتيض ادلقة الاستناد اإىل معايري دقيقة  ،وتعبري بدقة عن املوضوعات اليت ندرسها.
• اليقني :اإن املعرفة العلمية ل تفرض نفسها اإىل اإذا اكنت يقينية أأي أأن صاحهبا
تيقن مهنا معليا  ،فأأصبح ميكن اإثباهتا بواسطة أأدةل وبراهني وحقائق و أأسانيد
موضوعية ل حتمل الشك  ،وهذا ما يعرف ابليقني العلمي .فالنتاجئ اليت نتوصل
اإلهيا لبد أأن تكون مس تنبطة من مقدمات ومعطيات موثوق من حصهتا.
• املوضوعية :اإن الباحث ينبغي أأن يكون حياداي يف حبثه  ،يتجرد من ذاتيه ،
وينقل احلقائق واملعطيات كام يه يف الواقع  ،وان ل خيفي احلقائق اليت ل
تتوافق مع وهجة نظره و أأحاكمه املس بقة.
• التعممي :وهذا من خالل تعممي القوانني والنظرايت عىل نفس الظاهر
وادلراسات.

ج -وظائف و أأهداف العمل :
أأول :غاية ووظيفة ا إلكتشاف والتفسري
اإن الغاية والوظيفة ا ألوىل للعمل يه اإكتشاف القوانني العلمية العامة والشامةل ل ألحداث
والظواهر املامتثةل و املرتابطة والتناسقة  ،وذاكل عن طريق مالحظة ورصد ا ألحداث
والظواهر اخملتلفة  ،وإاجراء معلية التجريب العلمي للوصول اإىل قوانني عامة وشامةل
تفرس هذه الظواهر والوقائع وا ألحداث.
اثنيا :غاية ووظيفة التنبؤ
ويه التوقع العلمي والتنبؤ بكيفية معل وتطور وسري ا ألحداث والظواهر الطبيعية
والغري طبيعية  ،املنظمة ابلقوانني العلمية املكتشفة  ،فهكذا ميكن التنبؤ والتوقع العلمي
مبوعد اخلسوف والكسوف  ،مبس تقبل حاةل الطقس  ،ومبس تقبل تقلبات الر أأي العام
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س ياس يا واجامتعيا غري ذاكل من ا ألحداث والظواهر اليت ميكن التوقع والتنبؤ
مبس تقبلها  ،وذاكل ألخذ الاحتياطات والإجراءات الالزمة والرضورية .
اثلثا :غاية ووظيفة الضبط والتحمك
ويه التحمك العلمي يف الظواهر والس يطرة علهيا  ،وتوجهيها التوجه املرغوب فيه و
اس تغالل النتاجئ والآاثر خلدمة مصلحة الإنسانية .
ووظيفة التحمك قد تكون نظراي  ،وذاكل عندما يقترص العمل عىل بيان وتفسري كيفية
الضبط والتوجيه والتكييف للظواهر وقد يكون معليا وذاكل حني يتدخل العامل لضبط
ا ألحداث والس يطرة علهيا أكن يتحمك يف مسار ا ألهنار ،مياه البحر ،وكذاكل يتحمك يف
ا ألمراض  ،وسلوك الإنساين من خالل ضبطه وتوجهيه حنوى اخلري  ،والتحمك يف
الفضاء اخلاريج واس تغالهل معليا .
د-تعريف البحث العلمي
ميثل البحث العلمي مرتكز حموري للوصول اإىل احلقائق العلمية  ،ووضعها يف اإطار قواعد
أأو قوانني أأو نظرايت علمية كجوهر للعلوم خاصة أأن العمل مدراكت يقينية مؤكدة ومربهنة
علهيا ويمت الوصول اإىل احلقائق عن طريق البحث وفق مناجه علمية هادفة ودقيقة ومنظمة
واس تخدام أأدوات ووسائل حبثية.
كام يعترب البحث العلمي من املفاهمي الأكرث تداول وانتشارا يف جمال العلوم الاجامتعية
والإنسانية ،ابعتباره نشاطا علميا منظام و طريقة يف التفكري و أأسلواب للنظر للوقائع يسعى
اىل كشف احلقائق ابلعامتد عىل مناجه موضوعية حمققة من أأجل معرفة الارتباط بني هذه
احلقائق ,مث اس تخالص املبادئ العامة و القوانني التفسريية.
هناكل عدة تعريفات للبحث العلمي نذك مهنا ما ييل :
"هو وس يةل لالس تعالم والاس تقصاء املنظم وادلقيق ،اذلي يقوم به الباحث  ،بغرض
اكتشاف معلومات أأو عالقات جديدة  ،ابلإضافة اإىل تطوير أأو تصحيح أأو حتقيق
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املعلومات املوجودة فعال  ،عىل أأن يتبع يف هذا الفحص والاس تعالم ادلقيق  ،خطوات
املهنج العلمي" .
كام يعرف ادلكتور محمد زاين معر ( ,) 1987البحث العلمي بأأنه " تكل احملاوةل ادلقيقة
للتوصل اإىل حلول املشالكت اليت نشعر هبا  ،و يودل البحث العلمي نتيجة حلب
الاس تطالع ومعرفة احلقائق وحتسني الوسائل اليت تعاجل هبا خمتلف ا ألش ياء ً.
يتطلب البحث العلمي التجرد من ا ألهواء ويس تلزم املوضوعية يف ادلراسة وتقيمي النتاجئ
احملصةل علهيا.
البحث العلمي يف جوهره يساوي املوضوعية يف وضع الفروض واس تخالص النتاجئ.
و يعرفه أأيضا عبد الباسط محمد حسني ( " ,)1985بكونه ادلراسة العلمية ادلقيقة و
املنظمة لظاهرة معينة ابس تخدام املهنج العلمي للوصول اإىل حقائق ميكن الاس تفادة مهنا".
أأي أأن البحث العلمي يعمتد يف دراس ته ملشلكة البحث عىل املهنج العلمي لوضع حلول
مالمئة للظاهرة املراد دراس هتا .
و ميكن القول ابختصار أأن البحث العلمي هو انبع عن مشلكة أأو صعوبة شعران هبا
ونسعى اإىل تفسريها ابس تعامل املهنج العلمي واحرتام قوانينه السلمية اليت متكننا من الوصول
اإىل نتاجئ نثق فهيا.
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اثنيا :أأسس ومقومات البحث العلمي
-1حتديد ا ألهداف البحثية بدقة ووضوح :خاصة يف اإختيار املوضوع  ،مفاذا يريد
الباحث،و أأي مشلكة أأو ظاهرة مت اإختيارها ؟
-2قدرة الباحث عىل التصور والإبداع  :وإاملامه بأأدوات البحث املتباينة ومتكن من تقنيات
البحث العلمي.
-3دقة املشاهدة واملالحظة:لظاهرة حمل البحث وإاعامل الفكر والتأأمل  ،مما يقود اإىل حبث
املتغريات احمليطة بظاهرة .
-4وضع الفروض املفرسة للظاهرة  :ليمت الإثبات والربهنة علهيا وبتايل اإجراء التجارب عىل
ضوهئا
-5القدرة عىل مجع احلقائق العلمية بشفافية ومصداقية  :وذاكل من خالل عدة مصادر
ومراجع  ،وغربلهتا وتصنيفها وتبويهبا ومتحيصها بدقة مث حتليلها
-6اإجراء التجارب الالزمة :هبدف الوصول اإىل حقائق علمية تتفق مع الواقع العلمي حيث
يمت اإختبار الفروض والتأأكد مهنا.
-7احلصول عىل النتاجئ والتأأكد من حصهتا وذاكل بمتحيصها ومقارنة حصة انطباقها عىل
الظواهر واملشالكت املامثةل و اإثبات حصة الفرضيات .
-8صياغة النظرايت :تعتربا لنظرية اإطار أأو بناء فكري متاكمل يفرس مجموعة من احلقائق
العلمية يف نسق علمي مرتابط يتصف بشمولية  ،ويرتكز عىل قواعد مهنجية ملعالة ظاهرة
أأو مشلكة ما.
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اثلثا:خصائص البحث العلمي
للبحث العلمي مجةل من اخلصائص واملزيات نذكر مهنا ماييل:
*البحث العلمي حبث منظم ومضبوط
*البحث العلمي حبث نظري
*البحث العلمي حبث جترييب ( ميداين)
* البحث العلمي حبث حريك وجتديدي
*البحث العلمي حبث تفسريي
*البحث العلمي حبث عام ومعمم
رابعا  :أأنواع البحث العلمي
-1حسب ا إلس تعامل:
أأ-مقاةل:ويه حبوث قصرية يقوم هبا الطالب بناء عىل طلب أأس تاذته يف املواد
اخملتلفة وتسمى ابملقاةل او البحوث الصفية .
ب-مرشوع البحث :ويسمى عادة مذكرة خترج وهو احد متطلبات التخرج
دلرجة ليسانس وهو من البحوث القصرية اإىل انه اكرث تعمق من املقاةل.
ج-الرساةل  :وهوحبث يرىق يف مفهومه وهو أأحد املمتامت لنيل درجة علمية عالية عادة
ماتكون درجة املاجس تري .
د-ا ألطروحة :هو حبث أأصيل يسعي ليضيف لبنة جديدة لبنيان العمل واملعرفة .
-2حسب أأسلوب التفكري:
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أأ-التفكري ا إلس تقرائ :يقوم البحث الإس تقرائ بعملية مالحظة الزئيات واحلقائق
واملعلومات الفردية الىت تساعد يف تكوين اإطار لنظرية ميكن تعمميها .وقد أأخذ سقراط هبذا
الاسلوب ولعل من أأشهر أأمثةل الإس تقراء حادثة سقوط التفاحة وما اس تنتجه العامل نيوتن
من حقائق ومعلومات.
والاس تقراء يبد أأ من الزئيات ليتوصل اإىل قوانني ومسلامت علمية .وهو من نصيب
اخملتصني اذلين هيمتون بتعليالت العلمية القريبة .
فالبحوث الإس تقرائية تسامه يف الإجابة عن ا ألس ئةل التقليدية مثل ملاذا ،كيف  ،أأين
...اإخل.
ب-التفكري ا إلس تنباطي:فهو اذلي ينشأأمن وجود اإس تفسار علمي مث يعمل الباحث عىل
مجع البياانت واملعلومات وحتليلها لإثبات حصة ا إلس تفسار أأو رفضه
الاس تنباط من نصيب الفالسفة اذلين هيمتون بتعليالت الفلسفية البعيدة
مالحظة  :هناك عالقة تبادلية بني الاس تقراء والاس تنباط .
-3حسب النشاط:
أأ-التنقيبيب الاس تكشايف:بواسطة اإجراء معلية الاختبارات والتجارب العلمية والبحوث
التنقيبية أأي مجع احلقائق فقط دون اإطالق أأحاكم قميية.
ب-البحث التفسريي النقدي :وهو نوع من البحوث العلمية الىت تعمتد عىل الإس ناد
والتربير والتدليل املنطقي والعقيل من أأجل الوصول اإىل حل املشلك .
ج-البحث الاكمل :وهو البحث العلمي اذلي يس هتدف حل املشلكة وتعمهيا وهو يس تخدم
الك من النوعني السابقني ( التنقييب والتفسريي)
د-البحث العلمي ا إلس تطالعي :أأو ادلراسة العلمية الكشفية وهو البحث اذلي يس هتدف
التعرف عىل املشلكة فقط ويس تخدم عندما تكون املشلكة حمل البحث جديدة ومل يس بق
تطرق اإلهيا أأو املعلومات واملعارف حول املشلكة دراسة قليةل وغري اكفية.
ه-البحث الوصفي والتشخييص :وهو اذلي هيدف اإىل حتديد سامت وصفات وخصائص
ومقومات ظاهرة معينة مكيا وكيفيا.
و-البحث التجرييب :هو اذلي يقوم عىل املالحظة والتجربة للتأأكد من حصة الفرضيات
وذاكل ابس تخدام مناجه وطرق علمية.
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خامسا :صعوابت البحث العلمي يف العلوم الإنسانية والاجامتعية
عدم دقة املصطلحات يف العلوم الاجامتعية والإنسانية تعقد املواقف والظواهر الاجامتعية والسلوكية و تشابكها صعوبة الوصول اىل قوانني اجامتعية اثبتة و واحضة  ،نظرا لشدة تغري الظواهر الاجامتعيةاملس متر
 -تدخل العامل اذلايت حيول دون حتقيق املوضوعية .

ابلتوفيق للجميع
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