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للبحث العلمي �أهمية كبرية يف حياة الأمم وال�شعوب؛ لأنه الأ�سا�س املتني
الذي يرتقي به �أبنا�ؤها :فكرياً وثقافياً ،واجتماعياً وعلمياً ،ففي البحث
نتق�صى احلقائق
ف�سر الظواهر والأحداث املحيطة بنا ،وبه
ّ
العلمي ُن ّ
ونتغ ّلب على ال�صعوبات  ،و َن ِ�صل �إىل احللول يف �شتى مناحي احلياة.
والبحث العلمي لي�س ترفاً فكرياً �أو رفاهي ًة �أكادميي ًة مُيار�سها الإن�سان
بعيداً عن همومه و�آماله وتط ّلعاته ،و�إمنا هو النافذة التي ُي ُّ
طل منها على
جماالت املعرفة والإبداع والتميز  ،ومعاجلة ق�ضاياه الإن�سان ّية  ،وحتقيقها
حتقيقاً علمياً دقيقاً.
لقد �أ�ضحى البحث العلمي تقني َة احل�ضار ِة املبتكرة لفهم املا�ضي وا�ستيعاب
احلا�ضر  ،وا�ست�شراف امل�ستقبل .ال �س ّيما ونـحن يف ع�ص ٍر مُت�سار ٍع ال يعرتف
�سوى بالأمم الأكرث َت�س ّلحاً بالعلم واملعرفةَ .غدَت فيه ال�شعوب يف �سباقٍ
حممو ٍم لتحقيق التميز املعريف والتقني مبا يعود عليها بالراحة والرفاهية
واالزدهار.
مِ ن هُ نا ،ر�أينا يف الأر�شيف الوطني بوزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،ابتكا َر برنامج
تعليمي خا�ص بطرائق البحث العلمي لطلبة املدار�س؛ يتع ّلمون به
القواعد الأ�سا�سية للبحث يف كل ما يالم�س همومهم  ،ويرتقي مبداركهم،
وي�سهم يف �إعدادهم �إعداداً فكرياً �سليماً خلدمة الوطن واملجتمع.

�أهداف الربنامج:

•التعريف بالبحث العلمي وبيان �أهميته ،بو�صفه الأ�سا�س لتقدم الأُمم
ورقيها.
•�إبراز خ�صائ�ص البحث العلمي ،وا�ستعرا�ض مناهجه ،وعنا�صره املختلفة.
•�إظهار الأخالقيات وال�صفات الواجب توافرها يف الباحث العلمي.
•اكت�ساب مهارات البحث العلمي  ،والتد ّرب على كيفية جمع املعلومات
وا�ستنباطها وتوظيفها.

حمتويات الربنامج:
الوحدة الأوىل:

ماهية البحث العلمي و�أهميته و�أهدافه:

•التعريف بالبحث العلمي.
•�أهمية البحث العلمي.
•�أهداف البحث العلمي.

الوحدة الثانية:

�صفات الباحث العلمي:

•الرغبة يف مو�ضوع البحث.
•احليادية واملو�ضوعية.
•االعتماد على احلقائق العلمية.
•ال�صرب والتح ّمل.
•التوا�ضع.
•الأمانة العلمية.
•القدرة على �إجناز البحث.

الوحدة الثالثة:

خ�صائ�ص البحث العلمي:

•و�ضوح و�شمولية عنوان البحث.
•املعلومات واحلقائق العلمية الدقيقة.
•تخطيط البحث.
•اجلِ دّة واالبتكار.
•التوثيق والإ�سناد.
•الرتابط بني �أجزاء البحث.

الوحدة الرابعة:

خطوات كتابة البحث العلمي:

•اختيار مو�ضوع البحث.
•حتديد م�شكلة البحث.
•حتديد �أهداف البحث.
•و�ضع خطة للبحث.
•توفري مراجع البحث وم�صادره.
•ترتيب امل�صادر واملراجع ح�سب �أهميتها.
•منت البحث.
•خامتة البحث.
•مالحق البحث.
•الفهار�س والك�شافات املو�ضعية.
•م�صادر البحث ومراجعه.

الوحدة اخلام�سة:

مناهج البحث العلمي

•املنهج الو�صفي.
•املنهج التاريخي.
•املنهج التحليلي.
•املنهج التجريبي.
•املنهج الفل�سفي.
•املنهج اال�ستقرائي.
•املنهج االجتماعي.
•املنهج الإبداعي.
•املنهج النف�سي.

خمرجات الربنامج:

•ن�شر ثقافة البحث العلمي ،وت�شجيع القيام بالبحوث العلمية بو�صفها من
الو�سائل املهمة للو�صول �إىل املعرفة الدقيقة.
•اكت�ساب مهارة البحث العلمي ،وتع ّلم طرائقه و�أ�ساليبه ،والتد ّرب على كيفية
جمع املعلومات وحتليلها وتوظيفها علمياً يف البحث.
•ت�شجيع االكت�شاف ،وترجمة الأفكار �إىل حقائق علمية ،وغر�س ف�ضيلة
االعتماد على النف�س يف اكت�ساب العلم واملعرفة « التعلم الذاتي».

و�سائل تنفيذ الربنامج:

•مراجع علمية معتمدة.
•و�سائل تدريبية م�ساعدة.
•جل�سات حوارية ومناق�شات.
•و�سائل عر�ض الكرتونية :عر�ض تقدميي بال�شرائح ،وب�صيغة ثالثية الأبعاد.
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