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 أهداف البحث العلمي وطريقة كتابتها
وتطهور عله  البحث العلمي هو الوسيلة التي يحقق اإلنسان عن طريقها ما يرغب فيه  مهن تقه   

ها السهبيت افتاهاد الج يه  واابتفهار واابتعها  عهن ضسهلوب الحيها   جميع المسهتويا،  وههو ضيا 
النمطي  فلوا األبحاث العلمية وما تح ث  من آثار مهمة لإلنسان  لظت قابع ا في الفوخ الخاهبي 

فهي القه   عهن  الب ائي  ون ضي تق    وذلك مع اختالد الطريقة التي فان يت  بهها البحهث العلمهي
مثيلتها في الوق، الحالي  فلفت زمن ض وا، ووسائت متعلقهة بالبحهث  وا اهك ضنه  خهالت ال تهر  
الحالية ضصبح، الخيارا، واأل وا، متع    في ي  الباحث العلمي؛ للوصهوت لله  نتهائف ضفاهت  
 من خالت مجموعة من الخطوا، المرتبة بافت منهجي  وسود نتعهر  فهي ههذا المقهات ألحه 

  د البحث العلمي وطريقة فتابتها.  وهي ضه الميالبحث الع البنو  المهمة في خطوا،

 

 ما أهداف البحث العلمي؟
لح ى الخطوا، المهمة في سبيت لع ا  األبحاث العلميهة  وههي تعبهر عهن  لعلميضه اد البحث ا

الغاية من البحث  ضو ما يصبو للي  الباحث العلمي من األطروحة ضو الرسالة المق مهة فهي مجهات 
التخصص الذي  رس   ويجب عل  فت باحث ضن يح   األه اد قبت القيا  بالبحث  لمها ينطهوي 

 الوصوت لل  النتائف.علي  من ضهمية من ضجت 

  

 

  

 ما موضع أهداف البحث العلمي في خطة البحث أو الدراسة؟
يجمع خبراء البحث عل  ضن ال راسة ضو البحث العلمي يب ض بواع عنوان البحث العلمي  ث  بع  
ذلك يقو  الباحث بواع المق مة الخاصة بالبحث  والتي يجب ضن تفهون مختصهر  ومعبهر  عهن 

ضن يتطهر  فيهها الباحهث ألي نتهائف ضو اسهتنتاجا،  بهت يتهرك ذلهك فهي نهايهة فحوى البحث  ون 
البحههث  ويجههب ضن ا تزيهه  مق مههة البحههث علهه  صهه حة واحهه   فقههط  ثهه  بعهه  ذلههك يقههو  الباحههث 
بتواههيأ ضهميههة البحههث  وبعهه  ذلههك يقههو  بواههع ضههه اد البحههث العلمههي  ومههن ثهه  يقههو  بواههع 

ضه اف   ومن ث  يارع في واع النصوص الفتابيهة مجموعة ال رايا، التي تعبر عن البحث و
التي يثب، من خاللهها صهحة تلهك ال هرو   ويفهون ذلهك مهن خهالت البيانها، والمعلومها، التهي 
تتعلههق بمواههوع البحههث  وطريقههة جمههع البيانهها، مههن خههالت ض وا، ومنههاهف البحههث العلمههي  

ي الخاتمهة يصهت الباحهث لله  وال راسا، السابقة التي تخص المؤل ين ضو الباحثين اآلخهرين  وفه
 تحقيق األه اد  ومن ث  النتائف.

  

 هل تؤثر طبيعة الزمان في أهداف البحث العلمي؟
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فعله    بالتأفي   يح ث تأثير في ضه اد البحث العلمي من زمن آلخر مع ثبا، ال راسة البحثيهة 
اختالفا، في المااهي عهن   فسود يفون هناك ال نون والوسائت التعليميةسبيت المثات في حالة 

 الحاار فما يلي:

  في القرن الماضي:      

 الفنون إيجاد وسائل تعليمية لرفع نسبة التحصيل في التربية الفنية

·       

سود يصبأ األمر مختل  ا  حيهث سهيفون هنهاك ضفثهر مهن هه د  والسهبب  في العصر الحديث: 
تفنولوجيهة ح يثهة سهاهم، فهي اتسهاع المه ارك في ذلك هو اختالد ما يت  استخ ام  من تقنيا، 

 البارية وتطوير األه اد.

 لرفع نسبة التحصيل في التربية الفنية األفضل تعليميةالوسائل تطبيق الالفنون  

 

 هل هناك فرق بين أهداف البحث العلمي وأهمية البحث العلمي؟
الهذين ا ياهعون حه و  ا بهين ال ر  ااسع بين المصطلحين  وهناك فثير من الباحثين العلميهين 

ا لتفاست الباحث في تعريهد فهت منهمها  ضو لاهيق الوقه،  فههو  الم هومين  وق  يفون ذلك نظر 
يخلهط األورا   ون ترفيههز فيمها يقههو  بهه  مهن خطههوا،  ضو قهه  يفهون ذلههك نتهها  لقلهة الخبههر  فههي 

سهلبية عله  البحهث واع ال واصت فيما بين المصطلحين  وفي فلتا الحالتين فإن نتيجة ذلك هي 
ا  العلمي بأفمل   وبالتهالي تظههر النتهائف التهي يقه مها الباحهث فهي النهايهة بصهور  ماهوهة؛ نظهر 

 لع   وجو  ضه اد البحث العلمي بافت مح   وفق ا لخطوا، المنهف البحثي.

  

  

 ما أهمية أهداف البحث العلمي بالنسبة للتقييم في رسائل الماجستير والدكتوراه؟

د البحههث العلمههي فههي طليعههة مهها يقههو  المناقاههون فههي رسههائت الماجسههتير والهه فتورا  تعهه  ضههه ا
بااطالع علي   فهي التي تح   وجهة الرسالة باهفت عها   ومهن  ونهها ا يسهتقي  األمهر  ففيهد 
تهت  فتابهة رسهالة مههن  ون ضهه ادتأ بالتأفيه  سههود تصهبأ عبهار  عههن مجهر  عهر  علمههي ضو 

  ر  الباحث ضهمية ذلك عن  ب اية خطة البحث العلمي.مقات مطوت  لذا ينبغي ضن ي

  

 مثال على كتابة أهداف البحث العلمي:
األطفاال لللعاا  ادماان اننترنيا   في حالة ما لذا فان عنهوان مواهوع ال راسهة ضو البحهث ههو

 فإن األه اد يمفن ضن تتمثت في: انلكترونية 



ويصت الباحث العلمهي لله  تواهيأ ذلهك الهه د عهن  :ادمان اننترني  خطورة مشكلة        ·
طريق األرقا  اإلحصائية التي يتحصت عليها ضثناء القيا  بخطوا، مهنهف البحهث العلمهي  والتهي 
هها بعهه  آخههر  ويمفههن ضن يت ههرع ضفثههر ويحههاوت ضن ياههمن  تظهههر مهه ى ت ههاق  تلههك الماههفلة عام 

عله  ضن يصهت لهن ل الم ههو    واخرى  م ينةال اا، الرقمية ألفثر من م ينة   ضو يقارن بين 
 .م ينة  في ضفثر من إل مان اانترني، وهو ضن هناك مافلة بالنسبة 

ويمفههن ضن يهه رل الباحههث العلمههي ذلههك الههه د؛ مههن  :ادمااان اننترنياا أساابا  مشااكلة        ·
ة ضو خالت التعرد عله  المسهببا، الحقيقيهة لهذلك  مثهت المسهتوى التعليمهي ضو اإلمفانيها، الما يه

 .للط ت األهالي  ات

  

ت الباحهث لله  ملخهص للنتهائف سهال ة الهذفر يصه ضهه اد البحهث العلمهي وبناء  عل  ما تحقق من
المهمههة مههن خههالت األ لههة والبههراهين الم عمههة باألرقهها   ومههن ثهه  ياههع ااسههتنتاجا، والههرضي 

 الاخصي  ويجب ضن يحمت الباحث في جعبت  الحت المبتفر لتلك المافلة ووسيلة العال .

  

ا مههان بالنسههبة للمواههوع سههالد الههذفر تفمههن فههي ضن ماههفلة  أهميااة البحااث وجهه ير بالههذفر ضن
سود تؤثر عل  مق را، ال ولة المستقبلية؛ نتيجة ظهور فثير مهن اآلفها، المجتمعيهة اانترني، 

السلبية  ومن ث  الوقهوع فهي الرذيلهة  وظههور فثيهر مهن حهاا، الجريمهة بوجه  عها   والمعانها  
ا من األمرا  الن سي ا بالنسبة التي ق  تسبب فثير    ب ا  مهن توجيه  تلهك  للمراهقينة  وخصوص 
 الطاقا، نحو البناء واإلنتا .. وهفذا.

  

 طريقة كتابة أهداف البحث العلمي:

هنههاك ع يهه  مههن األمههور الاههفلية التههي يجههب علهه  الباحههث مراعاتههها عنهه  فتابههة ضههه اد البحههث 
 العلمي  وسود نواحها فما يلي:

و مجموعهههة األهههه اد التهههي يههه ونها الباحهههث مرتبطهههة بمهههنهف يجهههب ضن يفهههون الهههه د ض       ·
 ومواوع البحث وا تحي  عن .

يجب ضن تفهون األهه اد قابلهة للقيهال الفمهي ومرتبطهة ب راهيا، البحهث؛ حته  يتحقهق        ·
 الغر  منها في الحصوت عل  النتائف بنهاية خطة ال راسة.

عن المسميا، واألل اظ الغريبهة التهي قه  ا ينبغي ضن تصاغ األه اد بافت وااأ بعي  ا        ·
ي هما القارئ  وفي حالة ما لذا ااطر الباحث لذفر بع  المصطلحا، العلميهة غيهر المعروفهة 

 امن األه اد يجب ضن يواأ  التها في الهوامش الس لية.
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عهن  من المه  ضن تفون ضهه اد البحهث العلمهي قابلهة للتحقيهق فهي الواقهع العملهي  والبعه        ·
  األه اد الخيالية بعي   المنات.

  

 


