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 أنواع البحوث حسب الهدف

   بحوث نظرية  بحوث تطبيقية

هناك أكثر من أساس يمكن أن هبني عليه تقسيم البحوث، من هذه ألاسس ما 
 :يلي

 أنواع البحوث العلمية



 : تقسم البحوث حسب  الهدف أو الغرض منها ( 1)     

 : Pure researchنظرية ( أساسية)بحوث  ـأ 

وهددو . الوصددوإ ىلدد  حقدداان و ددوانيو ظلميددة ونظريددا  محققددة تهدددف ىلدد 

بذلك يسدهم يدن نمدو المعريدة العلميدة ويدن تحقيدن يهدم أقدمإ وأظمدن لهدا 

 .بصرف النظر ظو االهتمام بالتطبيقا  العلمية لهذه المعرية

 

 : Applied researchبحوث تطبيقية  ـب 

تطبيدن المعريدة العلميدة المتدويرو  أو التوصدإ ىلد  معريدة لهدا  تهدف ىل  

وهذا الندوع .  يمتها وياادتها العملية ين حإ بعض المقكال  اآلنية الُملّحة

مو البحوث لد   يمتد  يدن حدإ المقدكال  الميدانيدة وتطدوير أسداليب العمدإ 

وىنتاجيت  ين المجاال  التطبيقيدة كالتربيدة والتعلديم  والصدحة  والزراظدة  

 .الخ....... والصناظة 
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 البحوث حسب االسلوب 

 بحوث تاريخية  بحوث ميدانية  بحوث وصفية  بحوث تجريبية 

 أنواع البحوث العلمية



 

 :المستخدمة ييها( األساليب)تقسم البحوث حسب المناهج ( 2)

 

 : Descriptive researchبحوث وصفية  ـأ 

وصف ظواهر أو أحداث معينة وجمع الحقاان والمعلوما  ظنها ووصف  تهدف ىل   

وين كثير مو الحاال  . وتقرير حالتها كما توجد ظلي  ين الوا ع  بهاالظروف الخاصة 

ال تقف البحوث الوصفية ظند حد الوصف أو التقخيص الوصفن  وتهتم أيضاً بتقرير 

وذلك ين ضوء  يم . ما ينبغن أو تكوو ظلي  الظواهر أو األحداث التن يتناولها البحث

ىل   بهاأو معايير معينة  وا تراح الخطوا  أو األساليب التن يمكو أو تُتبع للوصوإ 

ويُستخدم لجمع . الصورو التن ينبغن أو تكوو ظلي  ين ضوء هذه المعايير أو القيم

البيانا  والمعلوما  ين أنواع البحوث الوصفية أساليب ووسااإ متعددو مثإ 

 .المالحظة  والمقابلة  واالختبارا   واالستفتاءا 

 

الوا ع نفس  يحيو يصف الباحث ظاهرو ما مثإ الدراسة يأو : مصادر المعلوما  

 .  الطالب هم مصدر المعلوما  والبيانا  



 

 :  Historical researchتاريخية ( وثااقية)بحوث  ـب 

 
 

وصف وتسجإ األحداث والو ااع التن جر  وتم  ين الماضن  ولكنها ال  تهدف ىل 

تقددف ظنددد مجددرد الوصددف والتدداريخ لمعريددة الماضددن يحسددب  وىنمددا تتضددمو تحلدديالً 

وتفسيراً للماضن بغية اكتقاف تعميما  تساظدنا ظل  يهم الحاضر بدإ والتنبدب بأقدياء 

البحدث التداريخن ظدادو ظلد  التغيدر والتطدور يدن األيكدار  ويركدز. وأحداث ين المستقبإ

واالتجاهددددا  والممارسددددا  لدددددا األيددددراد أو الجماظددددا  أو المبسسددددا  االجتماظيددددة 

ويستخدم الباحث التاريخن نوظيو مو المصادر للحصوإ ظل  المادو العلميدة . المختلفة

وهما المصادر األولية والثانوية  وهو يبذإ أ ص  جهده للحصوإ ظل  هذه المدادو مدو 

 .مصادرها األولية كلما أمكو ذلك

 

 :مصادر المعلوما  •

 مصادر أولية كاآلثار والسجال  والوثاان واألقخاص1.

 مصادر  ثانوية مثإ كتابا   الباحثيو والمبرخيو والرواو 2.
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 :Research Fieldـ بحوث ميدانية ج 

 

هن البحوث التن تنفدذ ظدو طريدن جمدع المعلومدا  مدو موا دع المبسسدا  والوحددا   

اإلدارية والتجمعا  البقرية المعنية بالدراسة ويكوو جمع المعلوما  بقكإ مباقدر 

 .مو هذه الجها  وظو طرين االستبياو أو المقابلة 

 :المناهج المستخدمة  
 .المنهج المسحن 1.

 .منهج دراسة الحالة 2.

 .المنهج الوصفن  3.
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 : Experimental researchبحوث تجريبية  ـد 

 

اسدددتخدام التجربدددة يدددن ىثبدددا  الفدددروض   أو ىثبدددا  الفدددروض ظدددو طريدددن : التعريدددف 

 . التجريب 

تبحددث المقددكال  والظددواهر ظلدد  أسدداس مددو المددنهج التجريبددن أو مددنهج   تهدددف ىلدد 

البحددث العلمددن القدداام ظلدد  المالحظددة ويددرض الفددروض والتجربددة الد يقددة المضددبوطة 

وتعتبر التجربة العلميدة مصددراً رايسدياً للوصدوإ ىلد  . للتحقن مو صحة هذه الفروض

النتدااج أو الحلدوإ بالنسددبة للمقدكال  التددن يدرسدها البحددث التجريبدن  ولكددو يدن نفددس 

الو   تستخدم المصدادر األخدرا يدن الحصدوإ ظلد  البياندا  والمعلومدا  التدن يحتداج 

ىليهددددا البحددددث بعددددد أو يُخضددددعها الباحددددث للفحددددص الددددد ين والتحقددددن مددددو صددددحتها 

 .وموضوظيتها
 

 : المميــــــــــــــــزا •

 . يسمح بتكرار التجربة تح  قروط واحدو  1.

 .مو جانب الباحث  صدكفاية الضبط للمتغيرا  والتحكم ييها ظو  2.
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 تنفيذها جهةانواع البحوث حسب 

  بحوث أكاديمية   بحوث متخصصة 

 أنواع البحوث العلمية



 

 : تقسيم البحوث مو حيث جها  تنفيذها( 3)

 
 

 :البحوث األكاديمية ( أ

هددن البحددوث التددن تجددرا يددن الجامعددا  والمعاهددد والمبسسددا  األكاديميددة المختلفددة  

 :وتصنف ىل  مستويا  ظدو هن

 .أ رب ما تكوو للتقارير منها للبحوث  :البحوث الجامعية األولية 1.

 .الدكتوراه  ورسااإ الماجستير  :بحوث الدراســــــا  العليا 2.

 .تطلب مو أساتذو الجامعا   :بحوث هياة التـــــــدريس 3.

والبحوث األكاديمية هن أ رب ما تكوو للبحوث األساسية النظرية منها للتطبيقية ولكو 

 .ذلك ال يمنع مو االستفادو مو نتااجها وتطبيقها ييما بعد 

 

 : البحوث الغير أكاديمية ( ب

هن بحوث متخصصدة تنفدذ يدن المبسسدا  المختلفدة بغدرض تطدوير أظمالهدا ومعالجدة 

 .المقاكإ يهن أ رب ما يكوو للبحوث التطبيقية 



 أهمية وضح من وجهة نظرك ما الطالب عزيزي
 ؟العلمي للطالب بالبحث 



  :للطالب  العلمن البحث اهمية
 

انمدا الغايدة منهدا تعويدد مبسستة التعليمية البحوث القصيرو التن يكتبها الطالب ين او 
الطالب ظل  التنقيدب ظدو الحقداان واكتقداف ايا دا جديددو مدو المعريدة و التنعبيدر ظدو 

 . اراءه بحرية وصراحة 
 

 :تلخيص االهداف الرايسية لكتابة االبحاث ال  جانب ما ذكر ين ويمكو 
 معينةمعلوما  الطالب ين مواضيع اثراء. 
 ظل  النفس ين دراسة المقكال  واصدار احكام بقأنها االظتماد. 
 البحوث  كتابة االساليب و القواظد العلمية المعتمدو يناتباع. 
 ظل  اسدتخدام الوثداان و الكتدب ومصدادر المعلومدا  والدربط بيدنهم للوصدوإ التعود

 .ال  نتااج جديدو 
 ظل  معالجة المواضيع بموضوظية ونزاهة ونظام ين العمإ التعود. 
 القراءوظل  التعود. 
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