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  :البحث واهميته 

وامنا ما حيصل ان ما يسعد االنسان يف هذا العصر احلديث  ليس وليد اللحظة ، والصدفة عابرة او هبه زمانه ، 

  ..... .اليوم هو مثرة جهود العلماء واالدباء واحلكماء

منذ عرف االنسان االرض اىل يومنا احلايل جند ماليني االخرتاعات واالكتشافات اليت تتحف االسواق ، وتغطي 

رة اليت تعاقب عليها االفاق ن كل هذا التقدم املادي والرقي احلضاري والنضوج الفكري هو نتيجة للبحوث الدائمة واملستم

  .الباحثون يف خمتلف ميادين العلم واملعرفة 

وقد عرف البحث بعدة تعاريف منها هو حماولة الكتشاف املعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفهمها وحتقيقها بتقص 

  . بينما يرون اخرون هو العمل الذي يتم اجنازه حلل او حماوىل حل مشكلة قائمة ذات حقيقة مادية. دقيق 

لكن قد يسال طالب عن تعريف البحث الديين وحقيقته بشكل خاص واحلق ان االسالم احلنيف يشمل مجيع 

مناحي احلياة الفردية العقلية الروحية النفسية كما يشمل احلياة االجتماعية جبميع فروعها ودقائقها من تنظيم االسرة اىل 

بانه كل  البحث الديني وغري ذلك ، وعليه ميكن تعريف.. .اكرب ميادين اجلماعة بشكلها السياسي او االقتصادي 

موضوع حياول بيان االحكام اليت تتصل جبانب من جوانب احلياة ، بيانًا واضحًا ، او يسعى اىل حل مشكلة يف ضوء 

  .الدين من خالل دراسه عميقه مبنيه على فهم سديد وادراك صحيح ومنهج سليم 

  

  :مفهوم البحث العلمي

البحث "مصطلح ان هناك عدد من التعريفات يف إطار البحث عن حتديد مفهوم البحث العلمي نوردها فيما يلي، 

أو التقصي عن " التفتيش"أو " الطلب"، يقصد بالبحث لغويًا " العلمي"و " البحث"جند أنه يتكون من كلمتني " العلمي

هي كلمة تنسب إىل العلم، والعلم معناه املعرفة والدراية وإدراك ف" العلمي"أما كلمة. حقيقة من احلقائق أو أمر من األمور

" البحث العلمي"احلقائق، والعلم يعين أيًضا اإلحاطة واإلملام باحلقائق وكل ما يتصل ا، ووفًقا هلذا التحليل، فإن 



تها وتعديلها أو هوعملية تقصي منظمة بإتباع أساليب ومناهج علمية حمددة للحقائق العلمية بغرض التأكد من صح

هو وسيلة لالستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق الذي يقوم به "وهناك تعريف يقول أن البحث العلمي". إضافة اجلديد هلا

، على أن  الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو عالقات جديدة باإلضافة إىل تطوير أو تصحيح املعلومات املوجودة فعال

م الدقيق، خطوات املنهج العلمي، واختيار الطريقة واألدوات الالزمة للبحث ومجع يتبع يف هذا الفحص واالستعال

  . واملعلومات الواردة يف العرض حبجج وأدلة وبراهني ومصادر كافية"البيانات

من اجل ) الباحث( هو عملية فكرية منظمة يقوم ا شخص يسمى : وميكن تلخيص البحث العلمي على انه 

منهج ( باتباع طريقه علمية منظمة تسمى ) موضوع البحث(ن مسالة او مشكلة معينية تسمى تقصي احلقائق يف شا

( بغية الوصول اىل حلول مالئمة لعالج مشكلة ما او اىل نتائج صاحله للتعميم على املشاكل املماثلة تسمى )  البحث

  ) . نتائج البحث

  :لماذا نقوم بالبحث العلمي 


ا	�� وا�� .١����� ا���� وا������ �� 	��� �� 	���  �)'&�ت وا�$��دئ ا����! ا��� � ��

 ��)��*�. 

2'از .���! �� ، او و/� .- �$*,(! ��  .٢ ���	. 

 .	��� ��;�: 89� 7��6 او ا�'د �(5 ا�,�ر ����!  .٣

٤.  !�=�� �&'&�
ن د?���� و<,	 �� ���	. 

  

  :متطلبات البحث العلمي 
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