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 ما المقصود بمصطلحات البحث العلمي؟

  مصطلحات البحث العلمي هي "مجموعة من الكلمات الُمفردة أو الُجمل الُمركَّبة، التي تُعب ِّر عن مفاهيم
هات الباحث، ومن المهم وضع تعريفات واضحة لها قبل   الشروع في إجراءات البحث".ُمعيَّنة، ووفقًا لتوجُّ

 الداللة بإٌجاز المصطلح باإلنجلٌزي المصطلح بالعربً م

 Previous studies الدراسات السابمة 1

جموعة األبحاث والكتب التً تناولت الموضوع الذي م
ٌرٌد الباحث كتابة بحثه فٌه، ومن خاللها ٌطلع الباحث 

العلمً، على كافة األمور التً ترتبط وتتعلك ببحثه 
 .وتشكل له معلومات كبٌرة حول هذا الموضوع

 Research Methodology منهج البحث 2

هو عملٌة منظمة لتمصً الحمائك والفرضٌات عن 
طرٌك اتباع مجموعة من المناهج المعتمدة، التً 

توصل الباحث لنتائج تؤكد صحة الحمائك وتَمٌس مدى 
تنفٌها، أو لابلٌتها للتطبٌك، أو تُثبت الفرضٌات، أو 

 .تعدلها

 research importance اهمٌة البحث 3

فً اللغة العربٌة تعنً األمر الشدٌد الذي ٌعو إلى 
الٌمظة والبحث بمعنى طلب الشًء ومعرفة حمٌمته، أما 
فً البحث العلمً فتعنً بٌان جدوى إجراء البحث أو 
الدراسة وذلن من خالل توضٌح األدلة التً من شأنها 

 .أهداف البحث العلمًتوضٌح 

 research aims أهداف البحث 4

إحدى الخطوات المهمة فً سبٌل إعداد األبحاث 
العلمٌة، وهً تعبر عن الغاٌة من البحث، أو ما ٌصبو 
إلٌه الباحث العلمً من األطروحة أو الرسالة الممدمة 
فً مجال التخصص الذي درسه، وٌجب على كل باحث 

المٌام بالبحث، لما ٌنطوي علٌه أن ٌحدد األهداف لبل 
 .من أهمٌة من أجل الوصول إلى النتائج

 Research assumptions فرضٌات البحث 5

تُعرف الفرضٌات على أنها إجابات وحلول مجازٌة 
محتملة ألسئلة البحث المطروحة الستكشاف العوامل 
واإلطار المحدد لمشكلة الدراسة، وٌتم عرضها فً 

 .المتغٌر التابع والمستملصورة عاللة بٌن 

 حدود البحث 6
Research limits  

 
 بالولوف الباحث ٌلتزم التً الحواجز أو الحدود ي

 .بكتابته ٌموم الذي العلمً البحث فً عندها

 Important Terms مصطلحات البحث 7

عبارة عن مجموعة من المفاهٌم التً ٌموم الباحث 
خطة البحث بوضع مجموعة من التعرٌفات لها داخل 

وذلن لتفادي الخلط بٌن المصطلحات وتحدٌد خد سٌر 
الدراسة، وٌتم فً الغالب وضع مجموعة من التعرٌفات 
للمفاهٌم والمصطلحات والمتغٌرات الرئٌسٌة التً 

 .تتناولها الدراسة

 Search procedures إجراءات البحث 8
التصورات المتعلمة بتنفٌذ البحث الممدم من خالل 

من المواعد المتفك علٌها من جانب خبراء مجموعة 
 .البحث

 Questionnaire االستبانة 9

فً اللغة العربٌة استبٌن الشًء ٌعنً استوضحه، أما 
فً البحث العلمً فهو صحٌفة تحتوي على مجموعة 

من األسئلة التً تستخدم فً إجراء الدراسات 
المسحٌة، وذلن بهدف الحصول على البٌانات الالزمة 

 .أفراد العٌنة التً تنطبك علٌها الدراسةمن 

 Interview الممابلة 11
ان الممابلة تعرف باالستبٌان الشفهى وشخص اخر او 
عدة اشخاص بهدف الحصول على أنواع معٌنة من 
 البٌانات او المعلومات المفٌدة فى البحث العلمى .
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