
 

 

 

 

 

  بين الواقع النظري والتطبيق العملي  البحث العلمي



 الفصل األول: طبيعة البحث العلمي

والتي يمكن استعراضها على  ويتكون ذلك الفصل من عدد من المحاور األساسية 
 :  النحو التالي

 مفهوم البحث العلمي.   ▪

 أهداف البحث العلمي.   ▪

 أهمية البحث العلمي ومتطلباته.   ▪

 دوافع البحث العلمي.   ▪

 خصائص البحث العلمي.   ▪

 أنواع البحث العلمي.   ▪

 .  مشكالت البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية ▪
 

 الثاني: أسس وخطوات البحث العلمي  الفصل
ويتكون ذلك الفصل من عدد من المحاور األساسية التي يمكن استعراضها على النحو  

 التالي: 
  . اختيار عنوان الدراسة وتقسيم الموضوع بطريقة متسلسلة ▪
 . لة البحث تحديد مشك ▪
 أسئلة البحث.   ▪
  .  وضع الفروض العلمية ▪
   . استطالع الدراسات السابقة ▪
   . الشروع في كتابة اإلطار النظري  ▪
   . يد منهج البحثتحد  ▪
  . اختيار عينة الدراسة ▪
  . أنواع عينة الدراسة ▪



  . تحديد أدوات الدراسة ▪
 .  األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث العلمي ▪
   .  عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها ▪
   . تحديد المصادر المرجعية ▪
   . وضع النتائج والتوصيات ▪
   . تنظيم قائمة المراجع ▪
   . النهائي للبحث الشكل  ▪

 

 الثالث: مناهج البحث العلمي  الفصل
النحو   التي يمكن استعراضها على  ويتناول ذلك الفصل عدد من المحاور األساسية 

 التالي: 
: المنهج التاريخي  ▪  أوالا
 ثانياا: المسح االجتماعي   ▪
 ثالثاا: المنهج التجريبي   ▪
ا: المنهج شبه التجريبي  ▪  رابعا
ا: منهج دراسة الحالة  ▪  رابعا
ا: المنهج الوصفي   ▪  خامسا
ا: المنهج التحليلي  ▪  سادسا
ا: المنهج االستكشافي   ▪  سابعا
   ثامناا: المنهج الوثائقي ▪
ا: المنهج المقارن  ▪  تاسعا
 عاشراا: المنهج الفلسفي  ▪
 الحادي عشر: المنهج التنبؤي   ▪
 الثاني عشر: منهج دلفي  ▪

 



 العلمي: أدوات البحث الفصل الرابع
وستناول ذلك الفصل عدد من المحاور األساسية التي يمكن استعراضها على النحو  

 التالي: 
: االستبيان ▪  أوالا
 ثانياا: المالحظة والمشاهدة  ▪
 ثالثاا: المقابالت الشخصية  ▪
ا: قائمة األسئلة   ▪  رابعا
ا: االختبارات  ▪  خامسا

 المستخدمة في البحث العلمي الخامس: األساليب اإلحصائية الفصل 
 طبيعة اإلحصاء وأهمية االستعانة بها في البحث العلمي   ▪
 أشهر البرامج اإلحصائية المستخدمة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ▪
 االختبارات اإلحصائية  ▪

 االختبارات البارامترية •

 االختبارات الالبارامترية •

 المقاييس اإلحصائية   ▪

 مقاييس النزعة المركزية  •

 مقاييس التشتت    •

 الخطأ المعياري في القياس   ▪
 

 
  



 المقدمة 
ونبينا    الرَِّحيمِ   الرَّْحمنِ   للاِ   ِبْسمِ  سيدنا  المرسلين  أشرف  على  والسالم  والصالة 

 أما بعد ...  المبعوث رحمة للعالمين  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  َللاَّه  َصلَّ وحبيبنا محمد 
وهو األمر  البحث والتدبر  إال من خالل  إدراكها  ال يمكن  إن هلل آيات في كونه  

الكريم كأحد الطرق للتأكيد على    القرآنفي أكثر من موضع في  الذي تمت اإلشارة إليه  
وفهم الطبيعة الخاصة بها قال تعالى  في التعرف على الظواهر المختلفة أهمية البحث 

مْ  َيَتَبيَّنَ   َحتَّى َأْنفهِسِهمْ  َوِفي اآلَفاقِ  ِفي آَياِتَنا َسنهِريِهمْ } في محكم كتابة الكريم    الَحق   َأنَّهه  لهه
أخر  {َشِهيٌدا  َشْيء    كهل ِ   َعلى  َأنَّهه   ِبَربِ كَ   َيْكفِ   َأَولمْ  تعالى في موضع  قال    َوِفي}، كما 

مْ   َوِفي  ِللمهوِقِنينَ   آَياتٌ   اأَلْرضِ  ونَ   َأَفال  َأْنفهِسكه بأحاديث  كما أن السنة النبوية زاخرة    . {تهْبِصره
وفضل ذلك األمر قال رسول للا صل  العلم والعمل الصالح والتدبر  عن أهمية  كثيرة  

وَل للِا صلَّى للاه علْيه  للا عليه وسلم   رداِء َرِضَي للاه عنهه قاَل َسِمْعته َرسه َعن أبي الدَّ
  َمن َسَلَك َطِرْيَقَا َيْبَتِغي ِفْيِه ِعْلَماا َسهََّل للاه لهه َطِرْيَقاا إلى الَجنَّة وإنَّ الَمالِئَكةَ ] : وسلََّم َيقهوله 

مواِت  َلَتَضعه أْجِنَحَتَها ِلَطاِلِب الِعْلِم ِرَضاا ِبما َيْصَنعه َو إنَّ الَعاِلَم َلَيْسَتغِفره لهه َمن في السَّ
وَمن في األرِض َحتَّى الِحْيَتانه في الَماِء وَفْضله الَعاِلِم َعلى الَعاِبِد َكَفضِل الَقَمِر على  

َلماِء َورَ  َثةه األنِبْياِء وإنَّ األنِبْياَء لْم يهَوَرثهوا ِدْيناراا وال ِدْرَهَماا َو إنَّما  َساِئِر الَكَواِكِب وإنَّ العه
ثهوا الِعْلَم َفَمْن َأَخَذهه أَخَذ ِبَحظ  َواِفر         . [ َورَّ

ا من أهم اآلليات التي يمكن من خاللها  يعتبر البحث العلمي   مساعدة كافة واحدا
. وإذا كانت عمليات البحث  على مستوى كافة المجاالتالدول على تحقيق التقدم والنمو  

بالنسبة للدول المختلفة على وجه العموم، فإن تلك األهمية تتضاعف  العلمي ذات أهمية  
االهتمام  ى  ، التي لم عيد لديها خيار أخر سو في حقيقة األمر بالنسبة للدول النامية 

  كما أنه،  من أجل تطوير كافة العمليات التي تتم بداخلها  الخاصة بهابالقاعدة العلمية  
في التطور    مسايرة الدول المتقدمةيمكن من خاللها    التيأمسى أحد أبرز المحاوالت  

البحث  . إضافة لما سبق فإنه يمكن القول بأن  الطارئ عليها في القطاعات المختلفة
العلمي يعتبر أفضل اإلستراتيجيات التي يمكن من خاللها إيجاد حلول فعالة للمشكالت  

 .  كانت تلك المشكالت على المستوى المحلي أم اإلقليمي أم الدوليأسواء الحالية 



الدور الذي يسهم به في عمليات النمو والتطور  و وإيماناا بأهمية البحث العلمي   
لخد دراسة  شركة  حرصت  العلمي  فقد  البحث  كأحد  مات   الكتاب  ذلك  تقديم  على 

المحاوالت التي يمكن من خاللها مساعدة الباحثين على فهم طبيعة العملية البحثية  
أمالا   والمبادئ واألسس المختلفة التي تسير بمقتضاها تلك العمليةوعناصرها المتعددة 

من أجل االرتقاء    الخاصة بالعملية البحثيةالمهارات  في إكساب الباحثين العديد من  منها  
والجودة الخاصة بالعملية البحثية وبخاصة على مستوى طالب  بعمليات البحث العلمي  

 .  بصورة عامة وطالب الماجستير والدكتوراه بصفة خاصة الدراسات العليا
طبيعة  يتناول الفصل األول  فصول أساسية    خمسةوالكتاب الحالي مقسم إلى  

  واألهدافوالخصائص    والدوافعوالمتطلبات    من حيث المفهوم واألهمية البحث العلمي  
أسس  فهو يتناول    م المشكالت الخاصة بالبحث العلمي. أما الفصل الثاني، وأهواألنواع 

الواجب إتباعها عند  وات األساسية هم الخطألوخطوات البحث العلمي وفيه استعراض 
مناهج البحث العلمي،  فهو يتناول أهم  . وفيما يتعلق بالفصل الثالث  كتابة البحث العلمي 

، وأخيراا فإن الفصل الخامس يتناول  أدوات البحث العلمي فهو يتناول    الرابعأما الفصل  
 .   األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث العلمي أهم 

                                        
 

 ..  السبيل  يهدى  وهو  القصد وراء من  وللا                                       
  



 الفصل األول: طبيعة البحث العلمي

والتي يمكن استعراضها على  ويتكون ذلك الفصل من عدد من المحاور األساسية 
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 البحث العلميطبيعة األول:  الفصل
 المقدمة 

 اإلنسان  تاريخ  من  قرون   لعدة  الشديد  بالبطء   العلمي   والبحث  التفكير  بداية  اتسمت
 السكان  عدد  وزيادة  األساسية  حاجاته   إلى   اإلنسان  حاجة  ازدياد  ومع   األرض،   هذه  على
 أساسيات  عن  والتنقيب  البحث   زيادة  إلى  دفعت   التي   المعرفية  الثورات  تظهر  بدأت
 يزدهر  الذي  الحديث  العصر  في  والتجريب  البحث  إلى  الباحثين  دفع  مما  السعيدة  الحياة

  .( 10، 2005 حم اد،و  الجرجاوي ) الحياة جوانب  كافة في جديد  بكل
الحياة و  مجاالت  في  العلمي  بالبحث  االهتمام  بزيادة  العشرين  القرن  يمتاز 

الدول   أصبحت  وقد  واإلدارية.  االجتماعية  المعرفة  مجاالت  فيها  بما  المختلفة 
االهتمام   العلمي  البحث  تولي  والشركات  المنشآت  من  والكثير  العامة  والمؤسسات 
الثمار   نتيجة  االهتمام  ذلك  جاء  وقد  الغاية.  لهذه  كبيرة  مبالغ  وتخصص  والرعاية 
نتائج   وراء  من  تجنيها  والبيئة  والخاصة  العامة  المؤسسات  أصبحت  التي  الملموسة 

   ، 1999  ،وآخرون   عبيداتعلمية مدروسة )البحث العلمي المبني على أسس وإجراءات  
        . (ج

تعد االكتشافات العلمية وتطبيقاتها العملية المختلفة من بين أبرز العوامل التي  و 
تعزز من التطور الصناعي والتنمية االجتماعية. كما تعتبر عمليات البحث واالبتكار  
والتكنولوجيا المطورة من األمور المؤثرة على األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

المعاص المجتمعات  طرأ  .  (European Commission, 2012, 2)رة   في  ولقد 
على العلم والسياسة العلمية في الوقت الحاضر العديد من التغييرات لمواجهة التحديات  
تلك  دفع  الذي  األمر  وهو  الحاضر  الوقت  في  اإلنسانية  المجتمعات  على  الطارئة 

إلى   التخصصات  المجتمعات  متعدد  البحث  على   & Treuthardt)التركيز 
Nuutinen, 2012, 13)  .   

يعتبر البحث العلمي من بين أبرز العوامل التي تساعد على تحقيق الرفاهية  
والتقدم للدول المختلفة، وهو األمر الذي دفع بتلك الدول إلى تخصيص ميزانيات كبيرة  
للعملية البحثية؛ نظراا ألن النتائج التي سيتم الحصول عليها سوف تنعكس بما ال يدع  

الصناعية والتجارية والعلمية وغيرها من المجاالت    مجاالا للشك على كافة المجاالت



الحياتية، وهو األمر الذي من شأنه أن يساعد على تحسين مستويات الرفاهية الخاصة 
باألفراد والجماعات على حد سواء، ومن ثثم فإنه يمكن القول بأن هناك عالقة ارتباطيه  

تمعية سواء أكانت سياسية  إيجابية ما بين البحث العلمي وبين مختلف القطاعات المج 
أم اقتصادية أم عسكرية أم غيرها، وعليه فإن أي دولة ال تعير اهتماماا كافياا للبحث  

التطور والتقدم   تلحق بركب  يمكن أن  فإنه ال   ,Ghanem et al., 2011)العلمي 

1712)  . 
إليها،  والبحث العلمي وفقا لكل اآلراء أساس المعرفة المادية التي تم التوصل  

وأساس ارتقاء البشرية في عالم اليوم، وهو أداة البحث عن المجهول واكتشافه، وأداة 
تواجه   التي  العقبات  لحل مشاكلها، وإزالة  البشرية  في خدمة  النتائج  تسخير وتطويع 
عمليات النمو أيا كان نوعها، وأيا كان محورها بل أن حرية وإرادة الدول واستقاللها  

من معلومات وما توصلت إليه من حقائق واكتشافات أسهم البحث  ترتهن بما تحوزه  
 ( 5، 1992  الخضيري،و  سعوديالعلمي في التوصل إليها وتحقيقها )

ثنائية األبعاد، ويشير   العلمي  ( إلى طبيعة البحث  7،  2007)  بختيوطبيعة البحث 
 العلمي ببعديها على النحو التالي: 

يلزم البحث في الجانب النظري بإظهار تحكمه في    إذا كان البحث نظريا وتطبيقيا:  -أ
التزام  مع  التطبيقي،  الجانب  في  استخدامها  المفترض  واألدوات  والتقنيات،  المفاهيم 
صارم بالقواعد المنهجية في التوثيق واإلحالة واالقتباس، أما في الجانب التطبيقي،  

ففي دراسة يكون الباحث  فيفترض أن تكون الدراسة إما دراسة حالة أو دراسة ميدانية،  
الميدانية   الدراسة  حالة  في  أما  نظريا،  المستعرضة  والتقنيات  المفاهيم  بتطبيق  ملزم 
يستخدم الباحث االستبيان أو المقابلة مع ضرورة تحليل النتائج على ضوء المفاهيم  
اختيار   الميدانية من  الدراسة  إبراز منهجية  النظري مع  القسم  في  المقدمة  واألدوات 

 ينة، وطريقة صياغة الفرضيات، واالستبيان والمعالجة. الع
يجب أن يعالج البحث القضايا الراهنة بطريقة تحليلية    إذ كان البحث نظريا: -ب

إلى  العودة  ضرورة  مع  والبيانات  المعطيات  باستخدام  والتقييم  والنقد  الحكم  تعتمد 
 الدراسات السابقة في المجال. 



 مفهوم البحث العلمي  
النشاط المتمثل في الطلب والتفتيش والتتبع والتحري والتنقيب،    البحث لغة هو 

واصطالحا هو الدراسة المؤدية للتتبع والتعمق في معرفة موضوع معين بغرض الكشف 
القواعد   وفق  العلوم  من  محدد  مجال  في  مقبولة  نتيجة  إلى  والوصول  الحقيقة  عن 

 .  (5، 2007 بختي،المنهجية )
ال إلى  النظر  أنه  ب يمكن  على  عام  بوجه  أو  ذلك  حث  االستقصائي  النشاط 

النظريات أو  اكتشاف وتفسير الحقائق المختلفة، أو مراجعة  الذي يهدف إلى التجريبي 
، أو أنه ذلك النشاط الذي  معارف جديدةفي ضوء ما هو مستجد من  القوانين القائمة  

 ,Friedman, 2003)  للنظريات والقوانين المتعارف عليهاالتطبيق العملي  يستهدف  

509)  . 

العلمي ال  يختلف تعريف البحث  مجتمعية  باختالف األفراد وباختالف الشرائح 
عند   عليه  التركيز  الفرد  يود  الذي  الجانب  وباختالف  المفهوم،  ذلك  تتناول  التي 

 .  (Južnič et al., 2014, 1)استعراضه لذلك المفهوم 
يقصد بالبحث العلمي االستقصاء الذي يتميز بالتنظيم الدقيق لمحاولة التوصل  

هذه   من  والتحقق  جيدة  عالقات  أو  معارف  أو  معلومات  والمعارف  إلى  المعلومات 
،  2000  إبراهيم،)  الموجودة، وتطويرها باستخدام طرائق أو مناهج موثوق في مصداقيتها

15 )  . 
البحث العلمي هو منهاج حياة الباحث، وهو أداته ووسيلته لغزو الحياة، والتعرف 
عليها أيا كانت جوانبها أو محورها أو عقباتها، فكل عقبة أو مشكلة هي بحث جديد  

معالجتها،  يجب   أو  عليها  للقضاء  لحلول  التوصل  وكيفية  أسبابها،  ومعرفة  دراستها 
  الخضيري، و   سعودي وتعميم تلك النتائج كلما ظهرت المشكلة من جديد، ولكي يصبح )

1992  ،10)  . 
  والفرضيات  للفروض  بقواعد  ومحكومة  منظمة  استكشاف  عملية  ويعرف على أنه

 التعريف  هذا  ويشمل.  مالحظتها  يتم  ي الت   الظواهر  بين  المفترضة  العالقات  توضح  يالت 
  البحث  إجراءات  يصف  كما  ،يالعلم  البحث  لتعريف  المطلوبة  األساسية  المصطلحات



  تبدأ   األبحاث   كل  فأن  البحث،   فكرة  أصل  عن   النظر   وبغض   . قرون   منذ  عليها  المتفق
 ( 3، 2007 طايع،) بخصوصها  معين   افتراض أو  معينة ظاهرة   عن يأساس بسؤال

والبحث العلمي هو النشاط الذي ينتج العلم، ويكشف الحقائق، ويقدم الحلول  
( كما يهعرف على أنه وسيلة يحاول بواسطتها الباحث دراسة 5، 1999  زايد،للمشاكل )

ظاهرة أو مشكلة ما والتعرف على عواملها المؤثرة في ظهورها أو في حدوثها للتوصل  
،  1999 الواصل،إلى حل أو عالج لذلك اإلشكال )إلى نتائج تفسر ذلك، أو للوصول  

12 ) 
ويعرف كذلك على أنه االستقصاء والبحث المنهجي في ودراسة المواد والموارد 

 & DeMarraisالمختلفة، بهدف تأسيس الحقائق، والتوصل إلى استنتاجات جديدة
Lapan, 2004,2) ).   

لمية المختلفة،  ويعرف أيضا على أنه كل نشاط علمي منظم في المجاالت الع
يهدف إلى كشف األهداف وإظهارها بصورة موضوعية، وبيان المعلومات والمشكالت  

 .  ( 18،  2003 صالح،التي تحول دون تحقيقها وتذليلها وتحديد سبل تطويرها )
وكذا يعرف على أنه حزمة من الطرائق والخطوات المنظمة والمتكاملة تستخدم  

قديمة، بهدف التوصل إلى نتائج جديدة، وهذه الطرائق  في تحليل وفحص معلومات  
،  2007  ياقوت،تختلف باختالف أهداف البحث العلمي ووظائفه وخصائصه وأساليبه )

13 )  . 
( إلى أنه مع تعدد التعريفات وعدم اتفاق الباحثين على  52،  2012)  عميمور  ويشير

تشترك فيها تعريفات  تعريف محدد إال أنه يمكن استنباط مجموعة من الركائز التي  
 البحث العلمي على النحو التالي: 

أنه محاولة منظمة )تتبع أسلوبا أو منهجا معينا وال تعتمد على الطرق غير   -1
 العلمية(. 

يهدف إلى زيادة الحقائق والمعلومات التي يعرفها اإلنسان وتوسيع دائرة معارفه،  -2
 عليها. ليكون أكثر قدرة على التكيف مع بيئته والسيطرة  



يختبر المعارف والعالقات التي يتوصل إليها وال يعلنها إال بعد فحصها والتأكد  -3
 منها بالتجربة. 

يشمل جميع ميادين الحياة وجميع مشكالتها ويستخدم في جميع المجاالت على   -4
 .حد سواء

والبحث العلمي عبارة عن طريقة علمية ومنهجية للبحث عن المعلومات ذات 
العلمي،   البحث  فن  عن  عبارة  حقيقته  في  العلمي  والبحث  البحث.  بموضوع  الصلة 
وينظر البعض إلى البحث العلمي على أنه رحلة استكشافية تنطلق من المعلوم لكشف  

عته فضولي فهو يميل نحو كشف  جوانب وأبعاد غير المعلوم، وحيث أن اإلنسان بطبي
المجهول واستقصاء جوانبه، هذا الفضول الذي يعد أصل كل المعارف واألسلوب الذي  
يوظفه الفرد للحصول على المعلومات أيا كانت طبيعة هذا المجهول هو الوجه اآلخر  

 .  ((Kothari, 2004, 1"بالبحث العلمي" 
هج والمنظم للمعلومات من  ذلك التجميع الممن يعرف البحث العلمي على أنه  

إلى   التوصل  تعميمها  أجل  يمكن  التي  النتائج  من   ,DeRenzo & Moss)عدد 

2006, 3)  . 
البحث  إلى تعريف    (Benseman & Comings, 2008, 4)في حين يتطرق  

إجراء   إنه  على  معينة  العلمي  منهجيات  على  تعتمد  التي  الدراسات  من  لمجموعة 
 وشبه التجريبية.  المناهج التجريبية وبخاصة 

السعي  في تعريفه للبحث العلمي على أنه    (REACH24H, 2012, 12)ويشير  
عدد من األسس النظرية وباستخدام  نحو اكتساب المعارف الجديدة عن طريق وضع  

 تطبيقية.  جيات البحوث األساسية والإستراتي 
أنه    (Hansen, 2011, 6)ويورد   على  العلمي  للبحث  النشاتعريفاا  ط ذلك 

والمعلومات والبيانات، والتوصل إلى  المعارف  نساني الذي يتم توجيهه نحو تطوير  اإل
 العالقات بين المتغيرات المختلفة. التي تحكم عدد من النظريات 

المنظم المعتمد على  ذلك االستقصاء الممنهج  البحث العلمي على أنه  ويعرف  
النقدية   العمليات  من  مجملها  عدد  في  تهدف  العلمية  إلى  التي  المعرفة  تطوير 

(Ahmed, 2010, 2)  .    به تقدم  ما  مع  السابق  التعريف   & Olaewe)ويتفق 



Kareem, 2009, 170)    الممنهج  على أنه ذلك االستقصاء  البحث العلمي  حيث عرف
العالقات بين  ووضع عدد من االفتراضات الختبار  القائم على التجريب والتحكم والنقد  

   . الظواهر الطبيعية المختلفة
أنه    على  العلمي  البحث  يعرف  ذلك   (Wagner, 2009, 3)كما  أنه  على 

في ضوء المعايير المنهجية  للخطة البحثية التي يتم كتابتها وتطويرها التطبيق العملي 
بصورة علمية رسمية   التعبير عنها  يتم  والتي  يعكس مدى  المتعارف عليها،  وبشكل 

 للباحث.  الفكر التأملي 
التجريبي  ذلك االستقصاء الممنهج  البحث العلمي على أنه  كما يمكن تعريف  

المختلفة  الناقد   خالل  للظواهر  من  توجيهه  يتم  يتم  الذي  التي  واالفتراضات  النظرية 
 ,Koivula)التي تربط الظاهرة بالظواهر األخرى  لتفسير العالقات المختلفة  وضعها  

2005, 9)  . 
العلمي على   البحث  تعريف  إلى  التطرق  يمكن  ذلك  كما  البشري أنه  السلوك 

من أجل توصيح  وجمع المعلومات المختلفة  المنظم الذي يستهدف استقصاء الحقائق  
توى  ظاهرة معينة من أجل تحسين مسأو تفسير  المتطلبات الخاصة بالموقف الحالي  

المعرفة الكامنة وراء حدوثها، أو التوصل إلى عدد من اآلليات المناسبة التي يمكن  
-Al)ل خدمة االهتمامات الفردية والجماعية  من أج من خاللها التعامل مع أمر معين 

Khasawneh, 2013, 463)  . 
التي  ومن خالل ما تقدم يمكن النظر إلى البحث العلمي على أنه تلك العملية  

تستهدف استقصاء الظواهر المختلفة ومحاولة اإلجابة عن مختلف التساؤالت المثارة  
المستوى   على  أو  المحلي  المستوى  على  الموجودة  الظواهر  أو  األحداث  بعض  إزاء 
العالمي باستخدام خطوات البحث العلمي بقصد الوصول إلى عدد من النتائج العلمية  

 الظاهرة المختلفة.   المنطقية القادرة على رصد جوانب

 أهداف البحث العلمي  
لألسئلة  اإلجابات  من  عدد  اكتشاف  هو  العلمي  للبحث  األسمى  الهدف  يعد 
المختلفة من خالل تطبيق اإلجراءات العلمية، أو بعبارة أخرى فإنه يمكن القول بأن  

ة،  أهداف البحث العلمي تتبلور حول البحث عن الحقائق الكامنة وراء األشياء المختلف



يمكن إدراجها   (How, 2011, 2)ويمكن القول بأن أهداف البحث العلمي كما حددها  
 على النحو التالي:  

اإللمام بصورة أكثر عمقاا بالظواهر المختلفة، واكتساب رؤى وأفكار جديدة حيال   .1
ذلك الموضوع )وعادة ما يطلق على الدراسات التي تسعى لتحقيق ذلك الغرض 

 اسم الدراسات االستكشافية أو اإليضاحية(.  
المميزة لشخص معين أو لموقف معين أو لجماعة معينة   .2 تحديد الخصائص 

الدراسات  اسم  الدراسات  من  النوع  ذلك  على  يطلق  ما  )وعادة  دقيقة  بصورة 
 البحثية(.   

تحديد مدى تكرار حدوث األشياء المرتبطة بظواهر معينة )وعادة ما يطلق على   .3
   ذلك النوع من الدراسات اسم الدراسات التشخيصية(.

اختبار الفرضيات للتعرف على العالقات السببية بين المتغيرات المختلفة )وعادة  .4
اختبار   على  القائمة  الدراسات  اسم  الدراسات  من  النوع  ذلك  على  يطلق  ما 

 الفرضيات(. 
يهدف البحث العلمي إلى استقصاء األجوبة عن التساؤالت المثارة حول موضوع  

ات العلمية. ولعل الهدف األساسي من البحث  معين من خالل تطبيق وإتباع اإلجراء
العلمي إنما يكمن في اكتشاف الحقائق المستترة والتي لم يتطرق إليها حد من قبل،  
من   مجموعة  وضع  يمكن  أنه  إال  الخاصة  أهدافه  بحث علمي  لكل  أن  وبالرغم من 

اري  األهداف المشتركة التي تندرج تحتها أغراض البحوث العلمية، والتي يعددها كوث 
Kothari, 2004, 2) )    :على النحو التالي 

التعرف على الظاهرة محور البحث عن كثب واأللفة بعناصرها أو للتوصل  •
إلى رؤى جديدة وتناول الموضوع من منظور لم يتناوله أحد من قبل )وتعرف 
البحوث القائمة على مثل هذه النوعية من األهداف بالبحوث االستطالعية 

 (. exploratory or formulative research studiesأو البنائية 



تقديم صورة دقيقة حول خصائص أفراد بعينهم أو مواقف أو جماعات محددة  •
الوصفية  بالبحوث  األهداف  تلك  مثل  من  تنطلق  التي  البحوث  )وتعرف 

descriptive research studies.) 
خر تحديد معدل التردد الذي يحدث به شيء ما أو يرتبط به مع شيء آ  •

التشخيصية  بالبحوث  الهدف  هذا  مثل  على  القائمة  البحوث  )وتعرف 
diagnostic research Studies.) 

اختبار فرضية ما حول العالقات السببية بين المتغيرات، )وتعرف البحوث  •
-hypothesisالقائمة على مثل هذه األهداف ببحوث اختبارات الفروض 

testing research.) 
( أن كل باحث يهدف من بحثه تحقيق  91،  2010)  الترتوري وفي سياق متصل يشير  

 هدف أو أكثر من األهداف التالية،  
 اكتشاف شيء جديد أو فكرة جديدة لم يسبق التوصل إليها.  •
 إثبات صحة بعض المعتقدات أو األفكار.  •
 إبطال بعض النظريات أو اآلراء.  •
 تصحيح بعض المفاهيم واألفكار.  •
 تؤدى إلى تقدم المعرفة. إضافة بعض المعارف التي   •
 شرح بعض القضايا الصعبة أو الغامضة أو تحليلها.  •
 تنظيم بعض المسائل الشائكة وتبويبها، بحيث يسهل االستفادة منها.  •
 التوصل لحلول لبعض المشكالت موضع معاناة األفراد. •
استفادة  • دون  مؤلفيها  إسهاب  يحول  التي  الكتابات،  بعض  اختصار 

مع   منها،  لتلك  الكثيرين  األصلي  والمعني  المحتوي  في  اإلخالل  عدم 
 الكتابات. 



أهداف البحث العلمي إلى ثالثة أهداف رئيسية،    ( Singh, 2006, 7, 8ويقسم سينج )
 على النحو التالي: 
وتظهر هذه النوعية من األهداف في    :Theoretical Objectiveاألهداف النظرية  

المبادئ أو القوانين أو الجديدة، وتفسير  البحوث التي ترتكز على صياغة النظريات أو  
العالقات القائمة بين مجموعة محددة من المتغيرات، وتسهم هذه النوعية من البحوث  
في إضفاء بعض المعارف الرئيسية للمعرفة البشرية، ومن األمثلة الدالة على البحوث  

زياء، والكيمياء،  ذات األهداف النظرية: البحوث القائمة في المجاالت المختلفة من الفي 
 والرياضيات وما إلى ذلك. 

والوقائع   الحقائق  بتقديم  المرتبطة  تستهدف  Factual Objectiveاألهداف   :
الجديدة،   الحقائق  باكتشاف  والوقائع  الحقائق  بتقديم  المرتبطة  األهداف  البحوث ذات 
  وهذا الهدف بطبيعته وصفي، حيث تصف هذه النوعية من البحوث الحقائق واألحداث

 التي حدثت في الفترات السابقة، وتتجسد هذه األهداف في البحوث التاريخية. 
البحوث ذات األهداف التطبيقية  :  Application Objectiveاألهداف التطبيقية  

وإن كانت ال تسهم في إضفاء معارف جديدة للمعرفة البشرية إال أنها تقدم تطبيقات  
التحسين والتعديل في األساليب التي تتم بها  جديدة يتثنى من خاللها من التقدم باتجاه 

الممارسات النظرية، على سبيل المثال: تقدم أحد الباحثين ببحث حول تطبيق كهربائي  
 جديد يعد من أنواع األهداف التطبيقية. 

 إلى أن البحث العلمي يتخذ أدوار، هي:  (18، 2005)  حلميوإلى هذا الصدد يشير 
وهو دور رصد الظواهر وتسجيلها، فهو دور التجربة والمشاهدة   الدور األول: •

ويستلزم تكرار المشاهدة في نفس الظروف، فكل واقعة من الوقائع العلمية البد  
 أن تثبت من تجارب متعددة في ظروف محددة واضحة. 

تجميع الوقائع، فإذا كانت من باب واحد فال بد أن تكون ناشئة    الدور الثاني:  •
 بيعي واحد أو بمعنى أدق عن سنة من سنن للا وحده. عن قانون ط



الثالث: • من    الدور  المستخلصة  الكلية  الحقائق  أو  الفطرية  القوانين  استنباط 
 الحقائق الجزئية أو تفسير الظواهر والربط  بينها في شكل نظريات. 

وهناك عدد من األهداف األساسية التي تسعى مختلف البحوث إلى تحقيقها يذكرها   
 النحو التالي:   على
 مراجعة أو استعراض المعرفة الحالية.   ▪
 استقصاء المواقف أو المشكالت الموجودة فعلياا.   ▪
 تقديم عدد من الحلول للمشكالت الراهنة.   ▪
 اكتشاف وتحليل العديد من القضايا العامة.  ▪
 تكوين أو بناء العديد من اإلجراءات أو النظم المستحدثة.   ▪
 .  (Neville, 2007, 2)توليد المعارف الجديدة  ▪

وباإلضافة إلى األهداف السابق ذكرها فإننا نجد أن العمليات البحثية تستهدف 
تحسين مستوى المعرفة اإلنسانية وبخاصة فيما يتعلق بطبيعة الحياة االجتماعية والبيئة  

طة، كما يهدف البحث العملي إلى استكشاف أسرار الطبيعة، ومحاولة التوصل  المحي 
إلى عدد من التعميمات والقوانين العامة التي تسهم في بناء األسس النظرية لمختلف  
المجاالت المعرفية، كما أن البحث العلمي من شأنه أن يساعد على اختبار النظريات  

ن المتغيرات المختلفة، ومحاولة التوصل إلى عدد  القائمة، وتحليل العالقات الناشئة بي 
والمشكالت   والتنظيمية،  والصحية،  واالجتماعية،  االقتصادية  للمشكالت  الحلول  من 
لعمليات   التخطيط  البحث على تحسين  العالقات اإلنسانية، كما يساعد  على صعيد 

ات الوظيفية تسهم  التنمية الوطنية وتقييم اإلستراتيجيات البديلة، وتوفير عدد من البيان 
 ,Mahesh)في تعزيز عمليات اتخاذ القرار بين صناع القرار في المجاالت المختلفة  

2011, 6-7)  . 
( أن هناك أغراض رئيسية مهمة يراد تحقيقها  16- 15،  2005ويرى )العيدة،  

 عند تعلمنا أساليب البحث العلمي تتلخص فيما يلي:  



اتنا على مواجهة المشكالت اليومية  استخدام طريقة علمية منظمة ترفع من قدر  .1
ومشكالتنا العامة بأسلوب علمي صحيح مما يسهل علينا وضع الحلول المناسبة  

 لها.  

دراسة أساليب البحث العلمي تساعدنا على دراسة إنتاج اآلخرين من الباحثين   .2
 والعلماء وذلك لتحديد مدى االستفادة منعا وتطبيق نتائجها.  

علمي تساعدنا على ممارسة أي عمل وفهمه وتحليل  دراسة أساليب البحث ال  .3
  :  أبعاده ومهارته األساسية فمثالا

المحاسب: بحاجة إلى توخي الدقة في تسجيل البيانات، وتحليل الواردات   ▪
 والصادرات، ونقل الحسابات وغيرها. 

المهندس: بحاجة إلى دراية كافية في التعرف على أسباب تلف اآلالت   ▪
   والعمل على تقليلها.

الطبيب: بحاجة إلى توخي الدقة في تشخيص المرض وتحديده، ومعرفة  ▪
 العالج النافع والقوي لصرفه إلى المريض وغيرها.  

العلمي تساعدنا على تحليل قدراتنا وميولنا في اختيار   .4 دراسة أساليب البحث 
 المهنة، وكذلك تحليل المهنة نفسها والمهارات الالزمة ألدائها.  

حث العلمي تعني استخدام األسلوب العلمي في التفكير الذي دراسة أساليب الب  .5
 يالزم الشخص في حياته وفي عمله.  

دراسة أساليب البحث العلمي تزودنا بالوسائل العلمية الضرورية لتحسين أساليب   .6
 حياتنا وعملنا وتطوير أنفسنا عن طريق التنمية الذاتية.  

العلمي م  بالبحث  االستعانة  أن  إلى ما سبق  على  أضف  يساعد  أن  ن شأنه 
التوصل إلى عدد من النظريات، وهذه النظريات تعتبر ذات أهمية قصوى من منطلق  
كونها تعمل على الحد من األخطاء في أثناء عملية حل المشكالت، كما أنها تساعد 

 .  (Wacker, 1998, 362)على توفير إطار معرفي متكامل لتنظيم المعرفة العلمية 
ومما سبق يمكن القول بأن أهم أهداف البحث العلمي يمكن بلورتها في التوصل  
إلى المعرفة العلمية األساسية التي تساعد على تطوير كافة نظم الحياة، والوصول إلى  



عدد من القوانين العامة التي تحكم حدوث الظواهر المختلفة، وتحليل القضايا الراهنة 
القائمة، وتحسين مستوى المعرفة اإلنسانية في العلوم  ومحاولة إيجاد حلول للمشكالت 

االجتماعية والعلمية واالقتصادية والسياسية وغيرها من مجاالت المعرفة اإلنسانية، هذا  
إضافة إلى أن البحث العلمي يستهدف تحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار على  

 نحو علمي  
 أهمية البحث العلمي ومتطلباته 

: أهمية   البحث العلميأوًلا
للبحث العلمي أهمية كبيرة في التنقيب عن الحقائق التي قد يستفيد منها اإلنسان 
طاقة  وفي  تقدمه  تعترض  التي  المشاكل  حل  وفي  مشاكله  بعض  على  التغلب  في 
مجاالت الحياة االجتماعية والتربوية والعلمية والرياضية وغيرها، وفي تفسير الظواهر  

بها   والتنبؤ  الواقع الطبيعية،  من  أكبر  تحكم  كلية  قوانين  إلى  الوصول  طريق  عن 
اإلنسان،   لخدمة  ونسخرها  الطبيعية  القوى  في  نتحكم  أن  نستطيع  وبذلك  والظواهر، 
التقليل من   أو  تالفيها  فنعمل على  وكوارث  أضرار  يحدث عنها من  قد  لما  ونستعد 

 .  ( 19،  2000  إبراهيم، خطرها، فنبتعد عن مكان حدوثها، إذا ما تنبأنا بمواعيد حدوثها )
وبالبحث تنضج كثير من األفكار ويكثر العلماء ويوجد المجتهدون في كل ميدان من  
ميادين العلوم اإلنسانية. وليس من شك في أن الباحث حينما يخوض غمار البحث  
العلمي إنما يخوض فيما خلفه العلماء واألدباء من جهود كثيرة نتيجة بحثهم الدائب  
ودراستهم المستمرة، ويضيف إلى ذلك ما جد من مكتشفات أو مالحظات، لينج من  
هذا كله جديدا يضيفه إلى العلم أو ابتكارا ينعم به مجتمعه ويتقدم به، ومن هنا يتبين  
أن أهمية البحث العلمي تتلخص في كشف ثمرة جهود العلماء واألدباء السابقين؛ ألخذ  

الجديد عليها، وإضافة  ميدان    نتائجها  في  البحث  يحققها  التي  المنجزات  تتناول  كما 
 .  (37، 2000 الربيعة، العلوم التطبيقية )

في هذا العصر المتسارع الذي يرفع فيه    - أكثر وأكثر–وتتجلى أهمية البحث العلمي  
شعار البقاء لألقوى واألصلح، فلم يعد البحث العلمي رفاهية أكاديمية تمارسه مجموعة  

الق الباحثين  النظام  من  العلمي هو محرك  البحث  إذ أصبح  أبراج عاجية،  ابعين في 
أكبر قدر ممكن من   إلى  للوصول  العالم في سباق محموم  الجديد، وأصبح  العالمي 



التقنية والمعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للشعوب، وال يختلف اثنان  
الفن والتميز لدى األفراد والشعوب في  في أهمية البحث العلمي لفتح مجاالت اإلبداع و 

المجتمعات مهما تعددت واختلفت ثقافاتها، كما أن البحث العلمي يعمل على إحياء  
التراث واألفكار والموضوعات القديمة وتحقيقها تحقيقا علميا دقيقا، وبالتالي تطويرها 

للماضي في   بفهم جديد  يسمح  اكتشافات ومبتكرات جديدة، فهو  إلى  سبيل  للوصول 
 .  ( 17،  2007 ياقوت، انطالقة جديدة للحاضر ورؤيا استشرافية للمستقبل )

ا من أهم  و  العلمي واحدا البحث  التميز، كما يعد  تدفع األفراد نحو  التي  القوى 
الذي ساعد على توجيه المزيد من االهتمام ، وهو األمر  تساعدهم على تحقيق األهداف

اإلنسانية  إلى   المعرفة  كافة مجاالت  العلمي في  أساسياا من البحث  باعتباره عنصراا 
 .  (Al-Khasawneh, 2013, 458)في التخصصات المختلفة عناصر التقدم 

والتنقيب   البحث  وليدة  يجدها  وازدهار  تقدم  حركة  أية  شأن  في  والمتأمل 
واالستقصاء، وفي أحيانا كثيرة يكون الشك هو الخيار األفضل مقارنة بالمبالغة في  
الثقة واالطمئنان إلى النتائج السالفة دون محاولة جديدة للبحث والتأمل، وذلك نظرا 

اع، وبزيادة حركة البحوث العملية ورواجها  ألن البحث واالستقصاء يؤدى إلى االختر 
تتزايد فرص تحقيق التقدم والنمو. ومن ناحية أخرى يسهم البحث العلمي في تعزيز  
المنطقية   العادات  تنمية  مستوي  ويحسن  العلمي،  والتفكير  االستقرائي  التفكير  ودعم 

العديد العلمية في  البحوث  من مجاالت    للتفكير والتنظيم. هذا، وقد ساهم تزايد دور 
بشكل كبير في   االقتصاد ككل  أو  باألعمال  المتعلقة منها  التطبيقي سواء  االقتصاد 
العصر الحديث، والطبيعة المتزايدة في التركيب لقطاع األعمال والقطاع الحكومي في  
اإلجرائية   المشكالت  لحل  محاولة  في  العلمية  البحوث  استخدام  نحو  االنتباه  تركيز 

فقد اكتسبت البحوث العلمية أهمية مضافة لكل من القطاع الحكومي    والتشغيلية، ومن ثم
  .( (Kothari, 2004, 5 وقطاع األعمال 

وتأتي أهمية البحث العلمي بقدر ما يقدم لإلنسانية من فوائد جديدة؛ تعينهم على  
اإلجابة عن تساؤالتهم، أو التحقق في حياتهم تقدما من أو تحل إشكاال أو تزيد أحد  
جوانب المعرفة. وتزداد أهمية البحث العلمي إذا كان يعالج موضوعا مهما في حياة  

عنه،   للسؤال  بحاجة  هم  مشكلته  األفراد  يحدد  أن  بعد  الموضوع  الباحث  فيدرس 



)موضوعه( ليصل إلى نتائج منطقية تقدم فائدة للبشرية عموما أو لشريحة منها. وتظهر  
ذوي   من  وجاد  متواصل  جهد  خالصة  لألفراد  يقدم  كونه  في  العلمي  البحث  أهمية 

لمختلفة،  االختصاص والخبرة، مما يساعد على تقدم المجتمعات اإلنسانية في جوانبها ا
وتقديم معلومات صحيحة مبنية على أسس علمية تساعدهم في نشر الفكر الصحيح  

 .  ( 92، 2010، الترتوري بين األفراد، وتسهم في تطوير المجتمع وتقدمه )
في  كونها أساس يتم االعتماد عليه  تنبع أهمية العملية البحثية من منطلق  كما  

  أم طبية أم فيزيائية في مختلف المجاالت سواء أكانت تاريخية  خلق المعارف الجديدة  
إلى شكل أخر  تحويل المادة الخام    تستهدفأم اجتماعية، وهنا نجد أن العملية البحثية  

معقدة  يمكن االستفادة منه على نحو أفضل، وكذلك فهم الظواهر المن األشكال المعرفية  
 .  (Ahmed, 2010, 1)الموجودة في العالم المحيط 

ويعتبر البحث العلمي أحد أبرز الوسائل التي يمكن من خاللها تعميق المعرفة 
البحث   ويحظى  العملية،  بتلك  الخاصة  واإلستراتيجيات  المبادئ  كافة  وفهم  العلمية، 

توى البيئات  العملي في األوساط التعليمية األكاديمية بأهمية مميزة وبخاصة على مس 
الجامعية التي شهدت تقدماا في عمليات البحث العملي على مستوى كافة التخصصات 

(Bukvova, 2009, 1).   
ا يتم االعتماد عليه في  كما تنبع أهمية البحث العلمي من منطلق كونه أساسا
حل مختلف المشكالت التشغيلية التخطيطية الخاصة ببيئات العمل المختلفة والبيئات  
الصناعية وبخاصة عند الحديث عن بعض أنواع البحوث المرتبطة بذلك األمر مثل  

   . (How, 2011, 5)بحوث العمليات والبحوث السوقية 
إلى إضافة  ذات  أن  هذا  يعتبر  العلمي  المجال    البحث  في  قصوى  أهمية 

التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة  أن كافة السياسات  االقتصادي؛ وهو ما يرجع إلى  
يتم اعتماد ميزانية محددة  ، فعلى سبيل المثال  النتائج البحثيةترتكز في األساس على  

ا على   تحليل االحتياجات والرغبات الفعلية الخاصة ألحد القطاعات الخاصة بالدولة بناءا
األمرباألفراد ذلك  عليه من  الحصول  يمكن  الذي  العائد  ومدى  أهمية  ،  ،  تبرز  وهنا 

البحثية   كونها  العملية  منطلق  التعمن  في  تساعد  تكلفة  أداة  كانت  إذا  عما  رف 
دوث  من أجل ضمان عدم ح االحتياجات متفقة مع العائد الذي سيتم الحصول عليها  



يتم التوصل إلى  أي تخبط في النظام االقتصادي. كما أنه من خالل العمليات البحثية  
تترتب على  التي يمكن أن  والتعرف على التبعات المختلفة  عدد من السياسات البديلة  

 .  (Kothari, 2004, 5)  اتخاذ قرار معين
 ,Rajasekar et al., &  2013)وفي سياق متصل يشير راجسكر وآخرون  

إلى أن للبحث العلمي أهمية كبيرة في المجاالت العلمية وغير العلمية، وحيث أن    (4
الحياة مليئة باألحداث والعمليات والظواهر والمشكالت الجديدة التي قد تظهر بصفة  
تتأكد   وهنا  للتطبيق،  والقابلة  الواقعية  والمقترحات  الحلول  تقديم  أهمية  تتجلى  يومية، 

باره أحد السبل المعنية بمعالجة المشكالت الجديدة، وذلك من  أهمية البحث العلمي باعت
خالل القيام بالبحوث العلمية والتغلغل البحثي في أعماق المشكلة ومحاول استقصاء 

 .  مسبباتها وأبعادها، ومن ثم تساعدنا البحوث العلمية في فهم الطبيعة والظواهر الطبيعية
أن    (Kothari, 2004, 6)فيرى    نيةأما على مستوى العلوم االجتماعية واإلنسا

بالنسبة لعلماء االجتماع؛ ذلك ألنه يمكنهم من  قصوى  البحث العلمي يعتبر ذا أهمية  
االجتماعية   العالقات  والسعي  دراسة  مقنعة  المختلفة،  إجابات  على  الحصول  في 

توفير   على  تساعد  أنها  كما  االجتماعية،  المشكالت  الفكري  لمختلف  ألولئك  الرضا 
بشكل أكثر كفاءة  اإللمام بكافة الجوانب المتعلقة بقضية معينة    االجتماع وبخاصة عند

أن البحث  . هذا باإلضافة إلى أنه على مستوى العلوم االجتماعية فإننا نجد  وفاعلية
    . البشريةبالتفاعالت الجوانب المتعلقة  بكافة فهم والتنبؤ العلمي يساعد على 

وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن أهمية البحث العلمي تنبع من كونه عنصراا  
أساسياا يتم تضمينه في كافة القطاعات المجتمعية بقصد تحسين مستوى األداء الخاص 

التي   النتائج  من  واالستفادة  القطاعات  البتلك  تعزيز  ستطرحها  في  البحثية  عملية 
، وهو األمر الذي من شأنه أن ينعكس  المخرجات المختلفة الخاصة بتلك القطاعات

على   تلك  باإليجاب  في  الموجودة  والقطاعات  باألفراد  الخاصة  الرفاهية  مستويات 
  اآلونة التي يشهدها العالم في هذه  . هذا إضافة إلى أن التغييرات المعاصرة  المجتمعات

قد فرضت العديد من التحديات التي حتمت دراستها دراسة مستوفية من أجل اإللمام  
دة من تحقيق أقصى استفالبكافة جوانبها والعمل بجد من أجل إيجاد حلول فعالة لها  



  ها دالت تها إلى أدنى معبح تحديات والجوانب السلبية التي صاتلك التغييرات والوصول بال
   لتحقيق الرفاهية لسائر البشرية.  

 متطلبات البحث العلمي  
"الطريقة العلمية"  في شتى ميادين العلم إلى التوصل لما يعرف باسم  أدى التقدم  

ومن    األحداثالظواهر و لعدد من  بمالحظة الباحث  وهذه الطريقة تبدأ في واقع األمر  
ثم يبدأ في تطوير بعض النظريات أو التفسيرات التي قد تكون سبباا في حدوث تلك  

لتفسير الظاهرة متها  تبار النظرية للتعرف على مدى مالءباخ، ثم يقوم الباحث  الظواهر
األساسية   االفتراضات  الحدث عن طريق وضع عدد من  عدد من  يتم وضع  ثم  أو 

متها أو عدم مالئمتها  النظرية والتعرف على مدى مالءالختبار  االختبارات األساسية  
    .  (Gordon & Porter, 2009, 29) لتفسير الظاهرة أو الحدث موضع الدراسة

العلمي   البحث  العلمية  ويعتمد  الطريقة  تطبيق  األ على  كافة  دوات وتسخير 
بالشكل  لخدمة العملية البحثية، كما يعتمد على الفضول وحب االستطالع،  المتاحة  

تقديم  والنظريات التي تستهدف  تقديم عدد من المعلومات العلمية  الذي يساعده على  
تفسيراا منطقياا لها،  الموجودة في البيئة الطبيعية وكذلك تقديم  وصفاا لمختلف الظواهر  

 ,Glazunov)  يساعد على نقل اإلطار النظري إلى الواقع التطبيقيوبالشكل الذي  

2012, 8)  . 
للمعارف،    من أهمية البحث العلمي أنه المثري للعلوم، كما أن العلوم هي المثرية 

العلوم،   دائرة من  أوسع  والمعارف  البحوث  دائرة من  أوسع  العلوم  يجعل  وهذا األمر 
الفكرة،   من  الفكرة  وتوليد  االكتشاف  خالل  من  العلمي  بإثرائه  البحث  أهمية  وتتضح 
وتطوير الكل بالجزء الذي يتولد منه والبرهان الذي يقوي البحث العلمي بالحجة والنقد  

بالقوة العلمية، ويخرجه من دوائر السكون ليهحدث النقلة ويمتد إلى    البناء الذي يمده
 .  ( 10،  2010 عقيل،صناعة المستقبل األفضل واألجود واألحسن )

وترتبط أهمية البحث العلمي بمدى توفر االطمئنان للبحث والباحث أي توفر 
المناخ الالئق الذي يطمئن نفوس الباحثين ويحفزهم على اإلنتاج العلمي الرائع، ألن  
من   الباحث  يمكن  ال  اطمئنان  دون  والبحث  عنها،  التفتيش  هو  والبحث  كنوز  العلم 

أهمية البحث العلمي توفير المناخ الالئق    اكتشافها نتيجة الشكوك والمخاوف، إذن من 



واالطمئنان الذي يحفز الباحث على اإلبداع والتألق. كما تتطلب أهمية البحث العلمي  
أيضا توفير المصادر والمراجع والمعامل وميادين التجريب التي تستنبط منها الحقائق،  

سند  ال  خرافا  العلمية  البحوث  تكون  ال  حتى  العبر،  منها  الحقائق    وتستلهم  من  له 
. والبحث العلمي إذ يساهم في تقدم األفراد والمجتمعات لكنه يتطلب إمكانيات  والبراهين

 ( 26،  1999  عقيل،مادية وبشرية قادرة ومقتنعة بأهميته ومتطلعة إلى نتائجه )
يشير   متصل  سياق  المفعلة    ( 14،  2010)  عقيل وفي  المتطلبات  من  مجموعة  إلى 

 ألهمية البحث العلمي، على النحو التالي: 
من أهمية البحث العلمي مواكبة التغيرات المستمرة مما ييسر التعامل مع كل   •

 جديد بموضوعية. 
من أهمية البحث العلمي يضيف الجديد النافع واالستمرار في إضافته بما يفيد   •

 . األفراد والجماعات والمجتمعات
من أهمية البحث العلمي يهثري المكتبات مما يهيسر العلوم والمعارف بين أيدي   •

 المتعلمين والباحثين في المدارس والمعاهد والجامعات واألكاديميات البحثية. 
من أهمية البحث العلمي اإلسهام في حل اإلشكاليات والمعضالت والمشاكل   •

القتصادية والسياسية والنفسية  التي تواجه اإلنسان في المجاالت االجتماعية وا
 والثقافية والذوقية.

من أهمية البحث العلمي تحقيق أدوات التطور وتقنياته وفك اللبس والغموض   •
الذي يصاحب ظاهرة من الظواهر االجتماعية أو الطبيعية وتفادي المترتبات  

 السلبية التي تنجم عن ذلك. 
ن من كشف األخطاء و  • ن من معالجتها وإيجاد  من أهمية البحث العلمي يهمكا يهمكا

الحلول أو التعرف على المؤشرات التي إن لم ينتبه إليها قد تؤدى إلى مشكلة 
كما هو حال البحث باستخدام العينات المتعددة والمتنوعة التي نتائجها تعطي  
مؤشرات إلى ظاهرة قد تحدث إن لم تعالج األسباب التي تم اكتشافها من خالل  

 لى عينة من األفراد أو الجماعات.البحث الذي أهجري ع



واالجتماعية   • واالقتصادية  السياسية  األحوال  يهحسن  العلمي  البحث  أهمية  من 
والنفسية والثقافية والصحية والتعليمية والتربوية، وهكذا يهحسن كل حال في دائرة 

 . الممكن المتوقع وغير المتوقع

النجاح واالزده يتقدم وال يكتب له  العلمي ال  ار إال في بيئة مالئمة،  والبحث 
. ومن  مثل: النبات المثمر الذي ال يؤتى أكله إال توفرت له التربة المالئمة أو المناسبة
يورده   ما  وازدهاره،  العلمي  البحث  وتطور  تقدم  على  تساعد  التي    الصالح الشروط 

 ( على النحو التالي: 406، 2002)
الكافية في   • للباحث الحرية  التعبير عما في نفسه، وما يتوصل أن تتوافر 

 إليه من نتائج وأفكار وتوصيات واقتراحات.
 أن تتوافر للباحث الوسائل واألدوات الالزمة والضرورية النجاز بحثه.  •
 التشجيع على اإلقبال على العلم من خالل توفير السبل الكفيلة لتقدمه.  •
كما هو اآلن، حيث احترام أهل العلم وتقديرهم وتقديم الحوافز المختلفة لهم   •

 تقدم بعض المؤسسات العلمية األموال الطائلة للباحث المميز في البحث. 
تسعى  • وما  تريد  ما  تعرف  التي  وغاياتها  بأهدافها  الواعية  الباحث  إرادة 

لتحقيقه، وتعرف أفصل السبل وأقومها، وأقصرها من أجل الوصول إلى كل  
 وتطور وتقدم البحث العلمي. ما تريد، كل هذا له أثره اإليجابي في ازدهار 

والمستوى  و  النظري  المستوى  وهما  العلمي  للبحث  أساسيين  مستويين  هناك 
الخاصة    المجردةالمصطلحات    تطوير التطبيقي؛ ففي حين يركز المستوى النظري على  

والتعرف على طبيعة العالقات بين المفاهيم المختلفة،  بالظواهر الطبيعية أو االجتماعية  
ودراسة العالقات للتعرف على  على اختبار المفاهيم النظرية  يركز المستوى التجريبي  

.  (Bhattacherjee, 2012, 3)للواقع المحيط  صدقها في تقديم رؤية صادقة  مدى  
علمية وتسخير دوافع  يعتمد البحث العلمي بصورة أساسية على تطبيق اإلستراتيجيات الو 

الفضول لدى األفراد بما يخدم عملية البحث الذي بدوره يساعد على تقديم العديد من  
للظاهرة  وشرح  تفسير  أفضل  تقديم  على  تساعد  التي  العلمية  والنظريات  المعلومات 

 . (Glazunov ،  8،2012الطبيعة ولخصائص العالم المحيط )



فإنها  المجتمع  مع  ارتباطها  وضمان  العلمي  البحث  عمليات  نجاح  ولضمان 
ينبغي أن تعمل على تلبية االحتياجات األساسية ومناقشة القضايا المحورية التي تهم  
ذلك المجتمع كأن يتم توظيف البحث العلمي للمساعدة في التغلب على قضايا الفقر 

استفا أقصى  وتحقيق  البشرية  الموارد  ومحاولة  وتنمية  البشرية،  الموارد  دة ممكنة من 
األمور   من  وغيرها  التصحر  في  المتمثلة  األخرى  للمشكالت  فعالة  حلول  إيجاد 

(Omer, 2013, 26) . 
العلمي  و  البحث  النظرية  يتين  أساس  مهارتينتوظيف  يتطلب  المهارات  وهما 

  التي يتم استخدامهاوتعتبر تلك المهارات من المهارات الضرورية  والمهارات المنهجية  
والتجريبي.   النظري  المستويين  المهارات  على  بأن  القول  تعتبر من  المنهجية  ويمكن 

ال اكتسابها  معيارية  المهارات  المختلفة، ويمكن  التخصصات  ثابتة عبر  وهي مهارات 
تعتبر من المهارات النظرية  في حين أن المهارات  بسهولة من خالل برامج الدكتوراه،  

سنوات من  ؛ نظراا لكونها تحتاج إلى  في الوصول إلى حد اإلتقان بهاة  األكثر صعوب 
ال يتم تدريسها بل يتم تعلمها من خالل  ، كما أنها مهارات ضمنية  المالحظة والتأمل

 . (Bhattacherjee, 2012, 4)المالحظة  

هذا إضافة إلى الدور الخاص بالتكنولوجيا في تعزيز عمليات البحث العلمي؛  
حيث تسهم التكنولوجيا بدور بارز في عمليات نشر وتوزيع المعرفة، كما أننا نجد أن  
التكنولوجيا تسهم بدور بارز في بيئات التعليم العالي من حيث تسهيل عمليات البحث  

ية التي تحدث من خاللها األشياء بالشكل الذي العلمي والوصول إلى العلة أو الكيف
. وبالرغم من  (Ryhan & Mohammed, 2013, 195)يعزز من المعرفة العلمية 

الحكومة   جانب  من  تحديدها  يتم  العلمي  بالبحث  الخاصة  واألهداف  السياسات  أن 
والهيئات المالية المعنية؛ إال أن التطبيقات التكنولوجية تسهم بدور أساسي في رسم تلك  

بالمجتمع   الخاصة  واالحتياجات  القيم  مع  يتفق  بما   ,RÖHM, 2006(السياسات 
17)  . 

عدد من المتطلبات واالعتبارات األساسية   (Dekeyser, 2012, 315)ويذكر   
والتي يمكن   العلمي  البحث  نجاح عمليات  ينبغي أخذها في االعتبار من أجل  التي 

 توضيحها في النقاط التالية:  



إلى   ▪ الوصول  أجل  من  حيوية  ضرورة  التكنولوجية  العلوم  التنمية  تعتبر 
على الصمود أمام الشركات  االقتصادية المنشودة وتحقيق تطور صناعي قادر  

 الغربية.  
العلو  ▪ والكيمياء،تعد  )الفيزياء،  األساسية  المجاالت    م  أبرز  بين  واألحياء( من 

 التي تساعد على توليد العديد من األفكار الجديدة.  
التأكيد على أهمية العلوم اإلنسانية في مجال البحث العلمي؛ ذلك ألن وجود   ▪

 وية يعتبر مجتمع غير آدمي.  مجتمع دون وجود ثقافة إنسانية ق
من خدمة المجتمع وأفراده  خطى المحددة له، ويتمكن  ولكي يسير العلم على ال

إتباع عدد من  والعاملين في مجال العلم  فإنه ينبغي على الباحثين  على النحو األكمل  
ينبغي التأكيد على أن الباحث    كما.  (Berk, 2000, 315)المحددة  القواعد والتنظيمات  

  المناهجبطبيعة  ينبغي أن يكون على إلمام تام  الذي يتولى القيام بعمليات البحث العلمي  
التي يمكن االستعانة    واألدوات المختلفةتوظيفها في العملية البحثية  يتم  التي  البحثية  

ا  ، وتعتبر المعرفة بتلك األمور  بها في ذلك األمر للقيام بالعملية البحثية بصورة  أساسا
والتفكير بصورة موضوعية  ، كما أنها تساعد على خلق حالة من التفكير المنظم  أفضل

القيام المعرفة بالكيفية التي يمكن من خاللها  هذا إضافة إلى أن  في القضايا المختلفة،  
تقييم النتائج  من شأنه أن يساعد الباحث فيما بعد على  بالعملية البحثية بصورة دقيقة  

التي  ، أضف إلى ذلك أن  الحصول عليها   يتمالتي   الكيفية  يمكن من خاللها  معرفة 
واكتساب  للفرد  إشباع النهم المعرفي  على  أن يساعد  من شأنه  القيام بالعملية البحثية  

 .  (Kothari, 2004, 10) الجديدةالخبرات 
العلمي   البحث  مهارات  ي وتعتبر  التي  المهارات  أبرز  نجاح  أحد  عليها  عتمد 

على أن االهتمام    (Sanders et al., 2010)ولقد أكدت نتائج دراسة  العملية البحثية،  
،  تعزيز مهارات التفكير العليابتنمية مهارات البحث العلمي من شأنه أن يساعد على  

اإلجرائية،   الكفايات  مستوى  علىوتحسين  القدرة  وتحليل    وتعزيز  الفرضيات  اختبار 
 النتائج.  



فإنه ينبغي أن ولكي يتمكن الباحث ذاته من اإليفاء بمتطلبات العملية البحثية  
على    (Al-Khasawneh, 2013, 464)مهارات والتي حددها  يتوافر فيه عدد من ال

 النحو التالي:  
  ، على التخطيط والتنظيم وتتضمن تلك المهارات قدرة الباحث    :المهارات اإلدارية ▪

واتخاذ  وكذلك قدرته على التحكم في العملية البحثية،  وجمع البيانات،  والمتابعة،  
 ومن ثم التوصل إلى عدد من النتائج السليمة.  اإلجراءات الصائبة بشأنها، 

قدرة الباحث على التحليل واستخدام  وتتضمن تلك المهارات    : المهارات الفنية ▪
ما  ب انات  لى المعالجة اإلحصائية للبي ، والقدرة عكافة التقنيات والوسائل العلمية 

 ت المختلفة التي تتضمنها الدراسة.  والمتغيرايتفق مع األهداف واالفتراضيات 

والقدرة على  ، ونفاذ البصيرة،  وتتضمن تلك المهارات الذكاء  المهارات الفكرية:  ▪
، وكذلك القدرة على استخدام المنطق العلمي  لألمور المختلفةالتحليل المتعمق  

 من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة.  

أهم متطلبات عملية البحث العلمي  ومن خالل ما سبق فإنه يمكن القول بأن  
التي من شأنها  التكنولوجيا الحديثة  هو االعتماد وبشكل أساسي على  في وقتنا الحالي  

كافة   تيسير  على  تساعد  زيادة أن  على  وتعمل  العلمي  بالبحث  المرتبطة  العمليات 
مستويات الدقة الخاصة بالنتائج المقدمة، هذا إضافة إلى أن المطلب األساسي للبحث  

المختلفة بمهاراته  والتمتع  العلمي  المنهج  خطوات  على  السير  هو  واإللمام    العلمي 
سليم وبالشكل  نهج و من أجل ضمان سير العملية البحثية بشكل مم   بمناهجه المختلفة

 الذي يضمن تحقيق النتائج المرجوة.  
 دوافع البحث العلمي  

هناك العديد من الدوافع التي تحث األفراد على إجراء البحث العلمي من بينها  
وما يترتب عليها من فوائد  الرغبة في الحصول على درجة بحثية  على سبيل المثال  

المتعلقة بحل المشكالت التي لم يتم  تحديات  مواجهة العديد من ال، والرغبة في  متالحقة
لها،   حل  إلى  العقلية التوصل  المتعة  على  الحصول  في  القيام    والرغبة  عن  الناتجة 



المجتمع،   خدمة  في  والرغبة  إبداعية،  االحترام بعمليات  على  الحصول  في  والرغبة 
(How, 2011, 2)  . 

 ,Rajasekar et al., 2013)واتفاقاا مع وجهة النظر السابق عرضها يؤكد  

3; Kothari, 2004, 2)    على أن هناك ثمة دوافع إلجراء البحث العلمي وهذه الدوافع
 يمكن استعراضها على النحو التالي:  

)الدكتوراه في الفلسفة على سبيل المثال( وما قد الحصول على درجة علمية   .1
من فوائد جمة منها على سبيل المثال ال الحصر الحصول على  يترتب عليها  

الحصول على ترقية، أو ارتفاع في مستوى  أو  مركز مرموق في السلم الوظيفي،  
 الدخل وغيرها.  

درج  .2 على  التدريس  الحصول  إلى  االنتقال  ثم  ومن  بحثية  أو  ة  الكليات  في 
 أن يصبح الباحث عالماا كبيراا في أحد المؤسسات البحثية.  الجامعات أو 

الحصول على مركز بحثي مرموق في كثير من الدول المتقدمة مثل الواليات  .3
وانجلترا،   وكندا،  واستراليا،  المتحدة،  فرصة واليابان،  على  الحصول  وكذلك 

 لإلقامة بتلك الدول.  

 للمشكالت التي لم يتم التوصل إلى حل لها.  التوصل إلى حل  .4

 في اكتشاف األمور الجديدة.  إشباع غريزة الفضول  .5

 خدمة المجتمع من خالل حل الكثير من المشكالت االجتماعية التي تواجه.   .6

 التقدير واالحترام.  الحصول على  .7

)العيدة،   على    (15،  2005ويرى  الطلب  لتزايد  األسباب  عدد من  هناك  أن 
د أو على مستوى  على مستوى األفرامن قبل الباحثين  في الوقت الحاضر  البحث العلمي  

 المؤسسات البحثية، وهذا راجع ألسباب عديدة منها ما يلي:  
 تلبية طموحات المجتمعات المختلفة في النمو والتقدم.   ▪

لدى  لتنمية كفايات البحث العلمي  والتربوية  تزايد اهتمامات المؤسسات العلمية   ▪
عاديين لمواجهة مشكالتهم  من الناس الالباحثين والدارسين والطالب والمهتمين  

 الخاصة. 



في  إلى المحاولة والخطأ استخدام الطرق غير العلمية واللجوء لم يعد باإلمكان  ▪
 مواجهة المشكالت وخاصة في هذا العصر "عصر العولمة".  

شر على التخطيط  والتي تعتمد بشكل مبا  الحاجة الملحة لوضع خطط التنمية ▪
 .  للمجتمعاتاالحتياجات الحاضرة والمستقبلية  لتحديد  العلمي والبحث العلمي

اهتمام  ساعدت على  وعليه فإنه يمكن القول بأن هناك عدد من الدوافع التي  
عدم الرغبة في التخلف  بعملية البحث العلمي من بينها على سبيل المثال    المجتمعات

لكافة العمليات    والتقدم التي أصبح العلم فيها هو المحور األساسيعن ركب الحضارة  
كافة ما  للشعوب وتسخير  هذا إضافة إلى الرغبة في تحقيق الرفاهية  ،  التي تتم بداخلها

إلى حلول للمشكالت المختلفة سواء  والتوصل  البشرية بأكملها،  توصل إليه العلم لخدمة  
    . قتصادي أم بالجانب العلميأكانت تلك المشكالت متعلقة بالجانب اال

 خصائص البحث العلمي 
يتصف البحث العلمي بمجموعة مترابطة من الخصائص البنائية التي ال بد من  

هذه   (9  ،1999وآخرون )  عبيداتتوافرها حتى تتحقق األهداف المرجوة، ويستعرض  
   الخصائص على النحو التالي:

وتعني هذه الخاصية بأن تكون الظاهرة أو المشكلة موضوع  الدقة وقابلية اًلختبار:  
قابلة لالختبار أو الفحص، فهناك بعض الظواهر التي يصعب إخضاعها للبحث  البحث  

هذه   تعني  كما  بها.  المتعلقة  المعلومات  لسرية  أو  ذلك  لصعوبة  نظرا  االختبار  أو 
الخاصية بضرورة جمع ذلك الكم والنوعية من المعلومات الدقيقة التي يمكن الوثوق  

صائيا وتحليل نتائجها ومضامينها بطرق  بها، والتي تساعد الباحثين من اختبارها إح 
أو عدم صحة الفرضيات أو األبعاد التي   علمية منطقية، وذلك للتأكد من مدى صحة 

تم وضعها لالختبار، بهدف تعرف مختلف أبعاد أو أسباب مشكلة البحث الذي يجرى  
تنفيذه وصوال لبعض االقتراحات أو التوصيات التي تساعد في حل المشكلة موضوع  

 هتمام. اال
وتعني هذه الخاصية أنه يمكن الحصول على النتائج نفسها    إمكانية تكرارية النتائج: 

الشروط  وتحت  أخرى،  مرة  البحث  وخطوات  نفسها،  العلمية  المنهجية  بإتباع  تقريبا 



نفس   على  الحصول  أو  حدوث  أن  ذلك  المشابهة،  والشكلية  الموضوعية  والظروف 
ءات التي تم اتخاذها لتحديد مشكلة البحث وأهدافه  النتائج يعمق الثقة في دقة اإلجرا

من جهة، والمنهجية واألسس المطبقة من جهة أخرى. كما تثبت هذه الخاصية أيضا 
 صحة البناء النظري والتطبيقي للبحث موضوع االهتمام ومشروعيته.    

وآخرون    (6،  2007)  بختي ويعدد   وبالكستر   ،(Blaxter et al.,  2001, 4)  
 خصائص البحث العلمي على النحو التالي: 

في   • والشك  الحقيقة  وتحرى  والمراجع  المصادر  على  العلمي  البحث  يعتمد  
المعلومة حتى تثبت صحتها وذلك في كل ما يكتب، وال يشترط ذلك في الكتابات  

 األخرى. 
ومناقشتها  يعتمد البحث العلمي على األخذ بجميع اآلراء الواردة في الموضوع   •

للوصول إلى الحقيقة، بينما في الكتابات األخرى تعبر عن وجهة نظر كاتبها  
 لعرض رأيه وفكرته. 

يعتمد البحث العلمي على الحقائق العلمية وبالتالي ال بد من تحرى الدقة في   •
اختيار األلفاظ الدالة على المعنى دون المبالغة أما أنواع الكتابات األخرى ال  

 ك بل يمكن أن تهبني على البالغة اللفظية.يشترط فيها ذل
وال   • الموضوع  أطراف  لجميع  والتتبع  االستقصاء  من  العلمي  البحث  في  البد 

 يشترط في غيره.
في  • ذلك  يشترط  وال  وفهارس  وخاتمة  ومقدمة  خطة  من  العلمي  للبحث  البد 

 الكتابات األخرى. 
االستنباط على عكس  تبدأ التجربة في البحث العلمي بالمالحظة ثم االستقراء ثم   •

 ما يشترط في الكتابات األخرى. 
 البحث العلمي عمل متخصص يقوم به األكاديميون والخبراء.  •

إلى أن البحث العلمي يتميز بعدة خصائص، على    ( 6،  5،  2003)  عبيد   ويشير 
 النحو التالي: 

 يسير البحث العلمي وفق طريقة منظمة تتلخص في:  •



يبدأ البحث بسؤال في ذهن الباحث، ويظهر السؤال أو األسئلة لدى   -أ
أي فرد ألن اإلنسان بطبيعته فضولي، وهناك الكثير من المظاهر  

 والقضايا الحياتية التي تثير التساؤالت.  
للمشكلة، وذلك بصياغتها صياغة محددة،   -ب البحث تحديدا  يتطلب 

 وبمصطلحات واضحة. 
ا -ت توجه  خطة  وضع  البحث  الحل،  يتطلب  إلى  للوصول  لباحث 

 فالبحث إذن نشاط موجه. 
يتعامل البحث مع المشكلة األساسية من خالل مشكالت فرعية، إذ يتوقع  •

أن تكون مشكلة البحث، والتي تستحق الجهد البحثي نتيجة لتفاعل مشكالت 
 فرعية، وحلول المشكالت الفرعية تشكل بمجموعها حال للمشكلة األساسية.

 ث بفرضيات مبنية على مسلمات واضحة. يحدد اتجاه البح  •
يتعامل البحث مع الحقائق ومعانيها: فقد يقوم الباحث بجمع معلومات عن  •

واقع المشكلة بطرق مختلفة، وال يهسمى البحث بحثا بجمع هذه المعلومات 
لمعان جديدة  الباحث  اشتقاق  تعتبر حقائق واضحة ومعروفة، ولكن  التي 

هو الذي يجعل من هذا الجهد   -لباحثينقد تختلف باختالف ا-وتفسيرات
 جهدا بحثيا. 

للبحث صفة دورية، بمعنى أن الوصول إلى حل مشكلة البحث، قد يكون   •
 بداية لظهور مشكالت بحثية جديدة وهكذا. 

خاصيتان  • إليها  التوصل  يتم  التي  وللنتيجة  هادف،  عمل  العلمي  البحث 
 أساسيتان:

يتوصل إليها الباحث بالبحث    إمكانية التحقق: بمعنى أن النتيجة التي  -أ
 العلمي قابلة للمالحظة ويمكن إثباتها تجريبيا. 

قابلية التعميم: إذ يسعى البحث العلمي إلى تعميم النتائج على   -ب
نطاق أوسع من المجال الذي يتم فيه البحث، سواء أكان ذلك في العلوم  

باختيار عينة من  الطبيعية أو العلوم اإلنسانية ، فالباحث يكتفي عادة  
 المجتمع من المجتمع لكنه يعمم نتائج العينة على المجتمع. 



 ( خصائص البحث العلمي على النحو التالي:25،  24،  2000)   غنيم و   عليانويلخص  
( متكامل وهادف، يقوم على الربط  Systemالبحث العلمي عبارة عن نظام )  •

الوصول   أجل  من  المتاحة  واإلمكانات  الوسائل  مرسومة  بين  غايات  إلى 
إلى  تقدمه  وفرص  ومشكالته  اإلنسان  حاجات  حول  تتمحور  ومشروعة 

 01018067865األمام.
 يتكون البحث من أجزاء مترابطة هي الشكل والمحتوى واألسلوب.  •
البحث العلمي نشاط قائم على عدد من المرتكزات والمتطلبات المادية والمعنوية،   •

تت التي  المؤهلة  البشرية  في  كالعناصر  والعلية  والعلمية  اإلبداعية  بالقدرة  ميز 
المالية والمادية  العلمي والتخصص األكاديمي، والمخصصات  مجالي البحث 
كافة  والتعاون على  والتنسيق  والتشجيع  الدعم  البحثي،  والنشاط  تتناسب  التي 
المستويات الشخصية والرسمية والدولية، والتسهيالت اإلدارية والمكتبية المتطورة 

ادر المعلومات الحديثة وخدمات المكتبات والمعلومات المتقدمة، االلتزام كمص
 بالقواعد العلمية واألخالقية في البحث. 

نفسه، فهو وسيلة  • يتمحور حول اإلنسان  إنساني ونشاط  العلمي جهد  البحث 
 وغاية وعليه يتوقف مستوى التقدم العلمي. 

القي  • من  مجموعة  على  قائم  منظم  نشاط  العلمي  واألصول  البحث  والقواعد  م 
والطرق المنهجية المعروفة والمقبولة علميا وعمليا والمتطورة باستمرار، أي أنه  

 بعيد عن العشوائية واالرتجالية والمزاجية والشخصية والفوضى. 
البحث العلمي يقوم على تطبيق الطريقة العلمية في تحليل المشكالت ودراسة  •

ا تلك  واالجتماعية،  الطبيعية  الموضوعية  الظاهرة  على:  ترتكز  التي  لطريقة 
والحياد في تحديد المشكالت وبحثها وتحليلها، واالعتماد على مقاييس محددة  
المالئمة   العلمية  األدلة  وإيجاد  المشكالت،  معالجة  في  معروفة  وإجراءات 

الجدل العقيم )النقاش والمقنعة والمشروعة وتقديمها بصدق وأمانة، االبتعاد عن  
الفائدة اآلراء عديم  لقبول  المخلص  واالستعداد  والعلمي  العقلي  واالنفتاح   ،)

 األخرى. 
 .  البحث العلمي يقوم على وضوح الرؤيا والربط الفعال بين الوسائل والغايات •



هناك عدد من الخصائص التي تميز عمليات البحث العلمي والتي يمكن توضيحها  و 
 في النقاط التالية:  

 مناقشة الموضوعات ذات المغزى الحقيقي.   .1
توظيف عدد من اإلجراءات الواضحة المنهجية التي تساعد القارئ أو الباحث   .2

إلى نتائج    على تتبع العملية البحثية بصورة منطقية ومن ثم تساعده في التوصل
 واقعية ومنطقية.  

وجود حساسية لألخطاء والتي عادة ما تكون مرتبطة بالمنهج أو اإلستراتيجية   .3
التي يتم توظيفها في البحث العلمي، ومن ثم يقوم الباحث ببذل قصار جهده  
من أجل التحكم في مثل هذه األخطاء التي من شأنها أن تؤثر على صحة  

 النتائج.  
 تسلسل المنطقي السليم.  قق التجريبي والالتح تقدير عمليات  .4
 .  (Hood, 2003, 2)إبداء التفسيرات البديلة الجديرة بالتصديق   .5

هناك عدد من  فإنه يمكن القول بأن  وباإلضافة إلى الخصائص السابق ذكرها  
منها على سبيل المثال  السمات والخصائص األساسية التي تميز أسلوب البحث العلمي  

،  المرتبطة ببعضها البعض، واالستعانة بعدد من المفاهيم  األدلة التجريبية على  االعتماد  
والتوصل  على الحيادية األخالقية،  واالعتماد  االعتبارات الموضوعية،  بعدد من  وااللتزام  

التنبؤات  إلى   من  الدراسة،  عدد  موضع  الظاهرة  لتفسير  على  االحتمالية  واالعتماد 
اختبار  االفتراضات والتوصل إلى عدد من  من أجل  لكافة المتغيرات  الفحص الدقيق  

التي يمكن االستناد  واالعتماد على صياغة عدد من البديهيات  االستنتاجات الصحيحة،  
 .  (Kothari, 2004, 9)إليها في وضع النظريات العلمية  

جديراا بالذكر هنا التأكيد على أن هناك بعض األخطاء التي يقع فيها البعض  
للفهم  ن  عملية  تيجة  بأن  االعتقاد  في  تتمثل  األخطاء  وهذه  العلمي،  للبحث  المغلوط 

وهو األمر الذي  على جمع البيانات أو المعلومات    البحث العلمي هي عملية تعتمد فقط 
دون تفحص  جمع المعلومات من عدد قليل من الكتب والمجالت  إلى  قد يدفع األفراد  

أو قد ينظر البعض إلى  ،  عينوتأني لمختلف وجهات النظر التي ناقشت موضوع م



ة نظرية منفصلة عن العالم المحيط؛ ومن ثم يعزف الفرد  العملية البحثية على أنها عملي 
 Walliman)  ويحصر نتائجه على التجارب التي قام بهاعن متطلبات الواقع المحيط  

& Baiche, 2011, 6-7)  . 
ا كونه  عليه فإنه يمكن القول بأن أهم خصائص البحث العلمي تتمثل في   وبناءا

على   تعتمد  علمية  النتائج  عملية  من  عدد  إلى  الوصول  أجل  من  المتناهية  الدقة 
عدد كما يتميز باعتماده على  الصحيحة التي يمكنها أن تصف الظاهرة وصفاا دقيقاا،  

لي والعالمي والمتمثلة في االعتماد  المعترف بها على المستوى المح من القواعد واألسس  
المختلفة، واستخدام األدوات  على االستقصاء والتجريب وا العبارات  لدقة في صياغة 

خاللها معالجة المشكالت وتحليلها، والتأكيد  التي يمكن من  واإلستراتيجيات المختلفة  
أهمية   باعتباره  على  البشري  كافة  العنصر  بتوظيف  يقوم  الذي  المهارات العنصر 

، وكذلك االعتماد على عدد من المسلمات اإلبداعية واالبتكارية لخدمة األغراض البحثية
   أو الفرضيات التي يمكن مالحظتها وإثبات صحتها أو عدم صحتها بصورة علمية. 

 أنواع البحث العلمي  
  من   كثير  أدركت  حيث  الحالي،  لعصرنا  المميزة  المظاهر  أهم  من   العلمي   البحث  يعد

  البحث  مجال في تنجزه بما مرهونة جميعها  وقوتها وتطورها وكيانها وجودها بأن األمم
  االعتمادات   وترصد  والمؤسسات،  المراكز  وتقيم   الخطط،  لذلك  ترسم  فأخذت   العلمي،

  أنواع   أكثر  من   هو   العلمي  البحث  في  االستثمار  بأن  منها  إدراكاا   الكبيرة،  المالية
العديد من أشكال البحث  و  ( 20،  2010  شماس، و   المجيدل)  ريعية   االستثمار هناك 

 :   والتي يمكن استعراضها على النحو التالي العلمي
: البحوث الكمية    Quantitative Researchesأوًلا

مجموعة من  هي التي تتضمن  البحوث الكمية  بصورة عامة يمكن القول بأن  
بين   ما  العالقة  تعرض  أنها  كما  العددية،  والبحث، البيانات  من    النظرية  كثير  وفي 

الكمية   البحوث  إلى  النظر  يتم  يتم  األحيان  ما  وعادة  استنتاجية.  بحوث  أنها  على 
االستبيانات،  االستعانة في مثل ذلك النوع من البحوث بعدد من األدوات المتمثلة في  

وتسعى  .  (Koivula, 2008, 11)  والمقابالت الشخصية المنظمة، والمالحظة المنظمة



وتعميم النتائج البحثية التي  والتكرارية  مستويات الموضوعية  إلى تعزيز  الكمية  الدراسات  
هو استخدام عدد من  . كما أن أهم ما يميز ذلك النوع من الدراسات  يتم التوصل إليها

الفرضيات  اختبار  أجل  من  االحتمالية  نظرية  على  والتركيز  الميداني  المسح  أدوات 
البحثية المراد اإلجابة عنها  اإلحصائية   تتفق مع األسئلة   ,Harwell, 2011)التي 

149)  . 
ديد من الباحثين في مجال التاريخ ولقد نجح ذلك النوع من البحوث في جذب الع

العلوم اإلنسانية بصورة خاصة، كما نجح في جذب اهتمام الباحثين في  و بصورة عامة 
نقاط  إال أن هناك بعض  .  (Maxwell, 1998, 1)واالقتصادية  العلوم السياسية    مجال

،  كونها عقيمة من بينها على سبيل المثال  التي تحيط بذلك النوع من البحوث  الضعف  
لبعض الدراسات البحثية  وبعيدة إلى حد كبير عن االبتكار األمر الذي يجعلها مناسبة  

 ,Vaus)في الواقع المحيط  رصد بعض الحقائق  التي تستهدف وصف الظواهر أو  

2002, 5)  . 

 Qualitative Researches النوعية / البحوث الكيفيةثانياا: 
جمع وتحليل  الكلمات أكثر من التركيز على يركز ذلك النوع من البحوث على  

البيانات، وفي كثير من األحيان يتم النظر إلى ذلك النوع من البحوث على أنها بحوث  
في  واستقرائيةتنبؤية   المتمثلة  األدوات  من  بعدد  البحوث  هذه  في  االستعانة  ويتم   .

البؤريةوالمقابالت  المالحظة،   الكيفية، والمجموعات   ,Koivula, 2008)  الشخصية 

الكيفية  .  (11 البحوث  الطبيعي  وتعتمد  النهج  الظاهرة  على  فهم  يستهدف  في الذي 
نه يمكن النظر إلى البحوث الكيفية على  الواقعية، وبصورة عامة فإالسياقات الطبيعية  

الذي يستهدف التوصل إلى نتيجة لم يتم التوصل إليها من  ذلك النوع من البحوث  أنها  
باستخدام   اإلحصائية  اقبل  الكمية  إلجراءات  الوسائل  من  أخرى  وسيلة  أي  أو 

(Golafshani, 2003, 600)  . 
الكيفي على  الويعتمد   على  بحث  يعتمد  البنائية، كما  الخبرات اإلستراتيجيات 

على الخبرات االجتماعية والتاريخية  والمعان المختلفة التي يتم إضفائها  الخاصة باألفراد  



إلى   نهاية األمر  التوصل في  أو نظرية جديدة  بقصد   ,Creswell, 2003)نموذج 

18)  . 
تركز   النوعية  كما  االجتماعية  تفسيرات  تقديم  على  البحوث  للظواهر  متطورة 

وفهم الكيفية    الذي نعيش فيه تساعد على فهم العالم االجتماعي  المختلفة، ومن ثم فهي  
ومن ثم  والعلة من وراء حدوثها على تلك الشاكلة،  التي تحدث من خاللها تلك الظاهرة  

المتعلقة  اإلجابة عن عدد من األسئلة  تستهدف  البحوث النوعية  فإنه يمكن القول بأن  
تشكيل  خاللها  والتعرف على الكيفية التي يتم من  على نحو معين،  تصرف األفراد  بعلة  

باألحداث  كيفية تأثر األفراد  والتعرف على  واالتجاهات الخاصة بموضوع معين،  اآلراء  
في مجتمع  ، والتعرف على سبب وجود ثقافات وممارسات معينة التي تدور من حولهم 

 .  (Hancock et al., 2013, 7) ما دون غيره
الجانب األخر فإن هناك بعض جوانب القصور والضعف في ذلك النوع   وعلى
النتائج التي يتم التوصل  عدم القدرة على تعميم  من بينها على سبيل المثال  من البحوث  

 ,Vaus)وكذلك كونها معتمدة إلى حد كبير على التفسيرات الشخصية للباحثين  إليها،  

2002, 5)  . 
البحوث الكمية والكيفية  أهم االختالفات الجوهرية الموجودة ما بين    ويمكن أبراز
 على النحو التالي:  

 البحوث الكيفية  البحوث الكمية 
 .التركيز على الكلمات. 1 .التركيز على األعداد. 1

 . عرض وجهة النظر الخاصة بأفراد العينة.  2 .عرض وجهة النظر الخاصة بالباحث. 2
 .الباحث يرصد الظاهرة عن قرب.  3 .الباحث يرصد الظاهرة عن بعد.  3
 . إبراز نظرية جديدة.  4 .اختبار النظرية.  4
 . تتميز تلك البحوث بالديناميكية 5 . تتميز تلك البحوث بالسكون.  5
 .العملية غير منظمة.  6 . العملية منظمة.  6



 . التوصل إلى فهم سياقي للظاهرة. 7 .التوصل إلى تعميم النتائج.  7
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 جزئية.  عليها هي بيانات  .البيانات التي يتم الحصول  9 .البيانات التي يتم الحصول عليها هي بيانات كلية. 9
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 . يتم ذلك النوع من البحوث في البيئات الطبيعية 11 الصناعية. .يتم ذلك النوع من البحوث في البيئات 11

 (Koivula, 2008, 12)المصدر: 
جودة بين  بالرغم من االختالفات الكثيرة المو جديراا بالذكر هنا التأكيد على أنه  

أن كافة الباحثين  البحوث الكمية والكيفية، أال أنهما يكمالن بعضها البعض من منطلق  
استقصاء للبيانات العملية، و الجمع والتحليل المنظم  يلجئون إلى  في المجال االجتماعي  

  الحياة االجتماعية على نحو أفضل فهم  النماذج البحثية المختلفة بصورة دقيقة من أجل  
(Neuman, 2006, 122)  . 

ومن خالل ما تقدم فإنه يمكن القول بأن الغرض األساسي من البحوث الكمية  
هو رصد الظاهرة والتعرف عما إذا كان هناك مشكالت متعلقة بوجود نمط معين من  

فإن الهدف األساسي  أو الكيفية  أما البحوث التجريبية  أنماط الممارسة المختلفة أم ال،  
، المتعلقة بالظاهرة موضع الدراسةاإلجابة على التساؤالت المختلفة  منها هو محاولة  

، وال يقف عند مجرد  ومن ثم العمل على إيجاد حلول فعالة لهاأي يهتم برصد المشكلة  
   التعرف على وجود مشكلة من عدمها. 

 التطبيقية  ثالثاا: البحوث 
ا بتطبيق المعرفة الجديدة في حل المشكالت  يتعلق هذا النوع من   البحوث أساسا

اليومية والفعلية والبد من التأكيد على أن البحث التطبيقي يشترك مع البحث األساسي 
في تطبيق المنهج العلمي في البحث، إال أن هدفه األساسي هو تحسين الواقع العملي 

المش وحل  حقيقية،  النظريات في مواقف  اختيار  خالل  نفس  من  تحت  الفعلية  كالت 
   . (15،  2003الظروف التي توجد فيها هذه المشكالت في الواقع )عبيد، 



التطبيقية إلى إيجاد حلول   البحوث  التي  تهدف  المباشرة  فعالة ألحد المشاكل 
 ,Kothari)  المنظمات الصناعية أو بيئات العمل المختلفةأحد المجتمعات أو  تواجه  

من أجل االستفادة  ويمكن القول بأن الهدف األساسي من البحوث التطبيقية  .  (3 ,2004
التوصل إلى عدد من  حوث األساسي في الواقع التطبيقي، أو من أجل  من نتائج الب

الجديدة   معين  الطرق  بموضوع  الخاصة  األهداف  تحقيق  أجل    بصورةوالمحددة  من 
ما  وعاد.  (Olaewe & Kareem, 2009, 171)مسبقة   البة  تلك  على  تتم  حوث 

تساعد على توليد أو  المستوى المتوسط والجزئي، هذا إضافة إلى أن البحوث التطبيقية  
 ,Friedman)التي قد تعتمد عليها البحوث األساسية فيما بعد  تطوير عدد من األسئلة  

2003, 510)  . 
فإنه  تقدم  ما  خالل  أنواع    ومن  أكثر  هي  التطبيقية  البحوث  بأن  القول  يمكن 

بالمشكالت المجتمعية على  يومية، كما أنها أكثرها ارتباطاا  البحوث ارتباطاا بالحياة ال
في التصدي  بدور فعال  ومن ثم فهو يسهم  ،  مستوى كافة القطاعات الموجودة بداخله

ذلك النوع من البحوث وبين  ، وبالتالي يمكن الربط بين  للعديد من المشكالت المجتمعية
 التنمية المجتمعية على مستوى كافة القطاعات.  

 رابعاا: البحوث األساسية 
التي  إصدار عدد من التعميمات  مباشرة على    بصورةتركز البحوث األساسية  

يمكن من خاللها  صياغة نظرية  تحكم الظواهر المختلفة، ومن ثم محاولة التوصل إلى  
المطلوبة   الظاهرة  تلك  .  (Kothari, 2004, 3)تفسير  من  األساسي  الهدف  ويعد 

عمليات  تحسين  بقصد  أحد المجاالت المتعلقة بالطبيعة البشرية  ف  هو وصبحوث  ال
مناقشة بعض القضايا من أجل  بالبحوث األساسية  كما يتم االستعانة  ،  اكتساب المعرفة

 ,Brown)  اإلحيائي وعلم النفس  والنمو الشخصي،    ، والتعلم  ،بالمعرفة النظرية المتعلقة  

توليد عدد من النظريات على عدد  ذلك النوع من البحوث على  ويساعد  .  (5-6 ,1995
جوانب   تشمل  التي  الكلي  المستوى  على  النظريات  فهناك  المتنوعة؛  المستويات  من 

التي تغطي  المتوسط  مختلفة من التخصصات المتباينة، وهناك النظريات على المستوى  



بعينها  عدد معين من المج  االت، وأخيراا هناك المستوى الجزئي الذي يغطي جوانب 
 .  (Friedman, 2003, 510)  أكثر تفصيالا  بطريقة 

هو تعميق عملية اكتساب األساسية  وعليه فإنه يمكن القول بأن هدف البحوث  
البشرية في المجاالت المختلفة، ويتميز ذلك النوع من البحوث بتعدد مستوياته  المعرفة  

دراسة الظواهر على أبعاد مختلفة سواء أكانت على المستوى  المختلفة التي تتيح له  
     .الجزئي أم المتوسط أم الكلي

ا: البحوث المفاهيمية   خامسا
البحوث وثيقة الصلة بالمفاهيم  يمية هي أحد أنواع  يمكن القول بأن البحوث المفاه

النظريات المختلفة  المجردة البحوث من  أو  النوع من  بذلك  ، وعادة ما يتم االستعانة 
الفالسفة أجل  والمفكرين    جانب  إلى عدد منمن  الجديدة    التوصل  أو  المصطلحات 

   .(Kothari, 2004, 4)تطوير المصطلحات القائمة 
ا: البحوث اإلجرائية    سادسا

يد   على  األولى  للمرة  اإلجرائية  البحوث  مصطلح   Kurtلوين    تكير ظهر 

Lewin   ( عام  خاللها  م(  1946في  من  يمكن  التي  الرائدة  االتجاهات  القيام كأحد 
النظام االجتماعي  بالبحوث االجتماعية   التغير في  النظرية وبين  بين  ما  تربط  التي 

(Susman & Evered, 1978, 586)  . يعرف البحث اإلجرائي على أنه الدراسة  و
فاعلية هذه لزيادة  في مجال العمل والحياة اليومية  للعمليات والطرق المستخدمة  العلمية  

ولعل أهم ما يميز ذلك النوع من البحوث  .  أكثر مالئمةدة  ي دالطرق، واكتشاف طرق ج 
هو ارتباطها بالمشكالت التي يواجهها الباحث حيث تعطيه دافعية كبيرة للتفكير بحلها،  
كما أنها تعمل على زيادة قدرات الباحث على العمل واإلنتاج وذلك نتيجة لشعوره بحل  

بأساليب علمية موضوعية لمواجهة مشكالتهم  مشكالته، وتعمل على تزويد العاملين  
 .  ( 67-66،  2005)العيدة،  
رصد الظواهر  ما تستهدف  البحوث اإلجرائية عادة  عليه فإنه يمكن القول بأن  و 

تركيز الجهود حول أبرز  في المجتمع المحلي، ومن ثم  االجتماعية المختلفة الموجودة  



بالشكل الذي يساعد  المؤسسات أو القطاعات المختلفة  التحديات والمشكالت التي تواجه  
حلول  على   المختلفة  لها    فعالةإيجاد  احتياجاته  وطبيعة  المجتمع  طبيعة  ضوء  في 

 والموارد الفعلية المتوفرة لديه.  
 هالبحوث اًلرتباطي سابعاا: 

المختلفة بين  استكشاف العالقات  محاولة  إلى  يهدف ذلك النوع من الدراسات  
وتعتمد  لتفسير الظواهر المختلفة،  القيام بعدد من التنبؤات  أو محاولة  المتغيرات وبعضها  
، والمتوسطات  المتمثلة في درجات االختبارعدد من البيانات الكمية  تلك الدراسات على  

العالقة بين متغيرين  في إظهار  التي يمكن االستعانة بها  األدوات  من  ، وغيرها  التراكمية
 .  (Olaewe & Kareem, 2009, 171)أو أكثر 

التعرف على  من شأنها  االرتباطيه    البحوث عامة فإنه يمكن القول بأن    وبصورة
درجة تلك العالقة ، وكذلك التعرف على  طبيعة العالقات التي تربط المتغيرات ببعضها

عرف على وجود العالقة من عدمها، ويعتبر التعرف  أو الت ،  من حيث قوتها أو ضعفها
يساعد في التعرف على  إذ أنه  على تلك العالقات أمراا على قدر كبير من األهمية  

   ذلك التأثير بالسلب أم باإليجاب.   نالعوامل المختلفة التي قد تؤثر على أمر ما سواء أكا
 واإلنسانية مشكالت البحث العلمي في العلوم اًلجتماعية 

عامة   العالمي بصورة  المستوى  العلمي على  البحث  أبرز مشكالت  أحد  لعل 
تخصيص   على  القدرة  عدم  مشكلة  هي  خاصة  بصورة  النامية  الدول  مستوى  وعلى 
الموارد المالية المناسبة، وقلة عدد األفراد األكفاء القادرين على القيام بعمليات البحث  

  ذا تمت مقارنتهم بالدول المتقدمة، نامية في حالة ما إفي الدول ال  العلمي بصورة فعالة
العلمية من  الثروة البشرية  التركيز على  إلى ضرورة  وهو األمر الذي دفع تلك الدول  

 . (Vose & Cervellini, 2013, 37) أجل حل تلك األزمة
  البرغوثيمجموعة من المشكالت التي يجملها    العربي  العالمويواجه البحث العلمي في  

   التالي: ( على النحو 1147، 2007) سمرة أبو و 



  العلمية،   األجهزة  شراء  لتمويل   العلمي،   للبحث  المخصصة  الميزانياتضعف   •
تغطية  و   والمراجع،   العلمية  والدوريات على  القدرة  كفاية   مساعدي  نفقاتعدم 

 .وغيرها المؤتمرات لحضور  واإلقامة والسفر  والتدريس، البحث
  األحيان   أغلب  في   تسمح  ال   والتي   التدريس،  هيئة   ألعضاء  التدريسية   األعباء •

 . العلمي للبحث الكافي الوقت إعطاء للتفرغ،أو
 . العلمي بالبحث للقيام  السليم المناخ توافر عدم •
  البحث   وأهداف  مفهوم  حول  الدول  من  العديد  في  واضحة  سياسات  وجود  عدم •

 . الدول هذه تريده الذي العلمي
 . شرقية أو  غربية   دول لىإ  العلمي البحث  مجاالت  في الفاعلة العقول هجرة •
 . وقضاياه المجتمع بمشكالت  العلمي البحث ارتباط  غياب •

  الطبيعية   العلوم  في  البحوث  عن  االجتماعية   العلوم  في  العلمية   البحوث  تختلفو 
  والعواطف  السياسية   بالمسائل  مرتبطة  البحث  يعالجها  التي  االجتماعية  فالقضايا

  اإلنسانية   والتقلبات  التفاعالت  بهذه  يتأثر  أال   الباحث  على   الصعب  ومن  واأليديولوجيات
 العلوم  في  أما  البحث  نتائج   على  سلبية  انعكاسات  األحيان  بعض  في  له  يكون   ما  وهو 

  يتحلى   أن  الباحث   إمكان  وفي  مختلف  األمر  فإن  ،والرياضيات  كالفيزياء  الطبيعية
  البحث   نتائج  في  تؤثر  ال  هنا  الباحث  فذاتية  الموضوع  دراسة  في  والدقة  بالموضوعية

 .  (11،  2010 تربان،)

ليست الطريقة العلمية أو المنهج العملي في البحث وفقا على العلوم الطبيعية والعلوم  
واإلنسانية   االجتماعية  العلوم  في  تطبيقها  يمكن  وإنما  البعض،  يظن  كما  التطبيقية 
المختلفة، ولكن االختالف في دقة النتائج يعود إلى طبيعة المشكالت التي تواجه البحث  

،  2000)  غنيمو   عليانجتماعية واإلنسانية، والتي منها ما يورده  العلمي في العلوم اال
 على النحو التالي: (27، 24

 المشكالت االجتماعية واإلنسانية ألنها تتأثر بالسلوك اإلنساني المعقد.  تعقد •



االجتماعية   • للظاهرة  المتداخلة  المتغيرات  وعزل  التجريبي  الضبط  صعوبة 
 واإلنسانية. 

التجريبي بالمراقبة والمالحظة التي يقوم بها الباحث مما يؤدى في  تأثر الوضع   •
 أحيان كثيرة إلى تغيير في السلوك لدى األفراد والمجتمعات موضوع الدراسة. 

تغير الظواهر االجتماعية واإلنسانية بشكل سريع نسبيا، فالثبات النسبي، وهذا  •
 يقلل من فرصة تكرار التجربة في ظروف مماثلة تماما. 

على  ال • االتفاق  وعدم  واإلنسانية  االجتماعية  المفاهيم  لبعض  المجردة  طبيعة 
تعريفات محددة لها، وخضوع بعض المشكالت االجتماعية واإلنسانية لمعايير  

 أخالقية. 
صعوبة القياس بشكل دقيق للظواهر االجتماعية واإلنسانية لعدم وجود أدوات  •

    قياس دقيقة لها أحيانا. 
ث العلمي في الدول النامية فإننا نجد أنه من بين األمور  عند الحديث عن البح 

المثيرة للجدل بالرغم من أن الكثير من األفراد يؤمنون بأن البحث العلمي بات ضرورة 
حيوية لتلك الدول من أجل مساعدتها على تحقيق التنمية االقتصادية والفكرية على حد  

وعلى مستوى الدول النامية فإننا نجد أن هناك   (Dekeyser, 2012, 315)سواء  
العديد من المشكالت التي تواجه البحث العلمي متمثلة في ارتفاع تكلفة األجهزة العلمية  
التبادل  لعمليات  تصريح  على  الحصول  وصعوبة  البحثية،  العملية  في  المستخدمة 

لى مستوى الباحثين  األجنبي الضرورية سواء أكان ذلك على مستوى النتائج البحثية أم ع
 ,Vose & Cervellini)أنفسهم األمر الذي يعتبر في بعض األحيان مضيعة للوقت  

2013, 40)  . 
يواجه العديد من المعوقات منها  أن البحث العلمي    ( 2005،22ويذكر )العيدة،  

 على سبيل المثال:  
والفكر الخرافي والذي بدوره لجأ إلى األسطورة والخرافة  انتشار الفكر األسطوري   ▪

والتي من أبرزها    ويتصف باإليحائية ظواهر الحياة وأحداثها المختلفة،    في تفسير
بها وجود هدف والتي يقصد  من المجتمعات  في كثير  انتشار األفكار الغائية  



القول  معين ومثال على ذلك  والتي تتحرك نحو هدف واحد  للظواهر الطبيعية  
معاقبة  أجل  من  تحدث  الكوارث  وكذلك  الزرع  ينمو  لكي  تمطر  المساء  بأن 

 .  لاإلنسان الضا
بها االل ▪ يؤمن  التي  واألفكار  القديمة  كاألفكار  االنتشار  الشائعة  باألفكار  تزام 

كلما واجهت اإلنسان ظروف  يزداد التمسك بهذه األفكار القديمة  الغالبية، وعادة  
 تمنعها من التعبير الحر والتفكير العلمي.  ف  ومصاعب أو عاشت في ظرو 

والع ▪ بالمحدودية  إليه  ينظر  والذي  البشري  العقل  قدرة  الكشف  إنكار  في  جز 
والوصول إلى الحقيقة، وبالتالي عدم صالحية العقل لقيادة اإلنسان في الوصول  

 إلى الحقيقة.  
علمي في حد ذاته يحتاج إلى الكثير من النفقات البحث ال  أن  هذا إضافة إلى

بتكلفة  سواء أكانت تلك المتعلقة بالعاملين في مجال البحث العلمي، أم تلك المتعلقة  
والمعدات   تلك اآلالت  األجهزة    أم  تلك  بصيانة  الطويل المتعلقة  المدى   وأخيراا  ،على 

البحثية   العملية  لخدمة  توظيفها  يتم  التي  بالتقنيات  المتعلقة   & Vose)التكاليف 

Cervellini, 2013, 38)  . 
التي  أن هناك عد  (Al-Khasawneh, 2013, 465)ويرى   التحديات  د من 

قصور المناهج المقدمة  على النحو التالي:  والتي يمكن تحديدها  تواجه البحوث العلمية  
سواء أكان  المختلفة الخاصة بالبحث العلمي    العناصروالخاصة بتدريبهم على  للباحثين  

األهداف لعملية  مصاحب  القصور  أم   ذلك  المناهج  بتلك  الخاص  للمحتوى  أم 
هيئة   بأعضاء  الخاص  القصور  إلى  إضافة  هذا  المختلفة،  التقييمية  لإلستراتيجيات 

قادري  الغير  على  التدريس  الن  صفوف  بين  العلمي  البحث  مهارات  باحثين،  تنمية 
المناسبة   البيئات  توافر  عدم  إلى  على  باإلضافة  للتدريب  الكافي  الوقت  توافر  وعدم 

   .  مهارات البحث العلمي
ا على ما تقدم   البحث العلمي على المستوى العالمي  فإنه يمكن القول بأن  وبناءا

يعاني من العديد من المشكالت  مستوى الدول العربية بشكل خاص  بشكل عام وعلى  
التمويل  والتحديات   مستوى  تدني  أهمها  من  البحثية  العملية  على  سلباا  تؤثر  التي 



، وهو األمر الذي من شأنه أن ينعكس بصورة سلبية  المخصص لعمليات البحث العلمي
من حيث قصور في األدوات والمعدات الالزمة لعملية البحث،  لعملية البحثية  على ا

وعدم الرغبة في استقطاب    وكذلك عدم االهتمام بتوفير المراكز البحثية المتخصصة،
المختلفة، البحثية  المجاالت  المتميزين في  المناسبة  الباحثين  الدعم  توافر نظم    وعدم 

البحثية  للعملية  أم  للباحثين  أكانت  البحث    ،سواء  أنشطة  على  التحفيز  توفير  وعدم 
العلمي في المؤسسات التربوية سواء أكان ذلك على المستوى المدرسي أم على المستوى  

التطبيقي وبين  ، هذا إضافة إلى وجود شيء من االنفصال ما بين  لجامعي ا البحث 
بصورة فعلية، وهو ما يجعل عملية البحث العلمي    المشكالت التي يعاني منها المجتمع 

   . عملية غير مجدية فيما يتعلق بحل المشكالت المجتمعية
  



 الثاني: أسس وخطوات البحث العلمي  الفصل
ويتكون ذلك الفصل من عدد من المحاور األساسية التي يمكن استعراضها على النحو  

 التالي: 
  . اختيار عنوان الدراسة وتقسيم الموضوع بطريقة متسلسلة ▪
 . لة البحث تحديد مشك ▪
 أسئلة البحث.   ▪
  .  وضع الفروض العلمية ▪
   . استطالع الدراسات السابقة ▪
   . الشروع في كتابة اإلطار النظري  ▪
   . تحديد منهج البحث ▪
  . اختيار عينة الدراسة ▪
  . أنواع عينة الدراسة ▪
  . تحديد أدوات الدراسة ▪
 .  األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث العلمي ▪
   .  عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها ▪
   . تحديد المصادر المرجعية ▪
   . والتوصياتوضع النتائج  ▪
   . تنظيم قائمة المراجع ▪
   . الشكل النهائي للبحث  ▪

  



 أسس وخطوات البحث العلمي  الثاني:  الفصل
التي   األساسية  الخطوات  من  عدد  هناك  أن  الباحثين  من  كثير  ينبغي  يرى 

عند القيام بعملية البحث العلمي، وعادة ما تبدأ تلك العملية من خالل  االستعانة بها  
وجمع  واختيار المنهجية البحثية المناسبة،  األدب النظري،  واستطالع  تحديد المشكلة،  

االستنتاجات   إلى  التوصل  وأخيراا  تحليلها،  .  (Glazunov, 2012, 122)البيانات 
قدمه ما  السابقة  النظر  وجهة  مع  عملية    (Lynch, 2013, 5)  ويتفق  لخص  حيث 

األسئل من  عدد  وضع  في  العلمي  بطريقة    ةالبحث  عنها  اإلجابة  تجريبية،  ومحاولة 
إجابة للتساؤالت المطروحة،  تقديم  واشتقاق عدد من الفرضيات التي يمكن على أساسها  

والبيانات   المعلومات  من  قدر  أكبر  الفرضياوجمع  رفض  الختبار  يتم  ثم  ومن  ت 
األدب  ما بين نتائج التحليل التي تم الحصول عليها وبين ، والربط  الفرضيات الخاطئة

ا على أساسه اشتقاق األسئلة، وأخيراا استعراض الالنظري   نتائج الختامية  الذي تم بناءا
   ومراجعتها. 

في النقاط أهم خطوات البحث العلمي    (Bailey & Handu, 2013, 2)ويحدد  
   التالية: 
بوجود  البحثية  عادة ما تبدأ األفكار  توليد افتراض أو طرح عدد من األسئلة:   .1

القراءات ادة ما يتبلور ذلك الفهم من خالل  عو ظاهرة معينة،    ينتاب فهمغموض  
في مواقف   واآلخرينأو الخبرات الخاصة بالفرد    أو المالحظة الخاصة بالفرد،  

اليومية أو  الحياة  البحث  أسئلة  بتطوير  الباحث  يقوم  المرحلة  هذه  وفي   ،
 لكي تصبح قابلة لالختبار وأكثر تركيزاا. االفتراضات 

البيانات:   .2 أو جمع  تحديد  المالحظة  يتم  التي  عادة ما  والمناهج  البيانات  نوع 
ضوء   في  استخدامها  البحث  سيتم  مسبقة،  أسئلة  بصورة  ضمن  وتت المحددة 

 أدوات المسح، واالستبيانات، والمالحظات، وغيرها.   أساليب جمع البيانات

البيانات: .3 تحليل  خالل  من  الفرضيات  الخطوة  اختبار  هذه  تحليل  وتتضمن 
ترفض االفتراضات البيانات من أجل التوصل إلى استنتاجات أما أن تدعم أو  

 التي تم وضعها.  



تم الحصول  وفيها يتم تفسير النتائج،ويتم الربط بين كل نتيجة  االستنتاجات:   .4
 كل فرضية أو تساؤل بحثي.  عليها وبين  

بين  يقوم الباحث بالمقارنة    مقارنة النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة:  .5
النتائج التي تم التوصل إليه في دراسته وبين النتائج التي توصل إليها باحثون  

 . إزاء الظاهرة موضع الدراسة آخرون 
 ويمكن تحديد خطوات البحث العلمي على نحو أكثر تفصيالا في النقاط التالية:  

 اختيار عنوان الدراسة وتقسيم الموضوع بطريقة متسلسلة  
لعنوان الرسالة أهمية محورية خاصة سواء للباحث أو للبحث، فبناء عليه سيتم  
دراسة المشكلة وتحديد أسبابها وعالجها، وبناء عليه سيتم تقييم جهد الباحث ومدى  

محل الدراسة، والتي يعد    قدرته على تنفيذ البحث، ومدى اقترابه أو ابتعاده عن المشكلة
عنوان البحث معبرا عنها تعبيرا أصيال وشامال وإال كان من المتعين تعديله أو تغييره  

 ليتالئم مع المشكلة المطلوب دراستها أو بحثها. 
يوضح و  البحث  مشكلة  أو  موضوع  على  المؤشر  هو  الدراسة  عنوان  يعتبر 

سهلة؛ ألنه يرشد القارئ إلى مجال البحث  مجالها، ويكون مكتوباا بعبارة مختصرة ولغة  
العناوين المختلفة  . وبالتأمل في  (29،  2005)العيدة،    وتسهيل تصنيفه في المكتبات

المتخذة من قبل الباحثين في الدراسات والمقاالت المختلفة نجد أن هناك العديد من  
 والتي يمكن إبراز أهمها على النحو التالي:  العناوين أنواع 
تصميم  " ، ""مرحلة المراهقةالتي تبرز الفكرة العامة: على سبيل المثال  العناوين .أ

 .  "باللغة اإلنجليزيةالمقاالت العلمية كيفية كتابة  "،  "النص التعليمي والمعلوماتي
المحددة . ب معين   العناوين  أمر  تخصيص  يتم  أن  بعد  عامة  سبيل  :  لفكرة  على 

بقيم  الدور الخاص  "،  "التفكير والشعورما قبل الكتابة: العالقة ما بين  "المثال  
   . "بردود الفعل االنعكاسيالبحث التعليمي: الحالة الخاصة 

ارتفاع  ": على سبيل المثال  الدراسةالعناوين المشيرة للنتائج التي توصلت إليه   . ت
مناطق تغذية الحيوان  في المدارس القريبة من    بين أطفال المدارسالربو  مستوى  

 .  المركزية"



ادثة: الفن المفقود"، "تفضيالت  التي تعكس توجه كاتب الرسالة: "المح العناوين   . ث
 للتخصصات األكاديمية".  الجنسين 

على  العناوين   . ج البحث:  المنهجية  المؤكدة  في  عالمة  "المستخدمة  استخدام 
 .  استعراض تحليلي مرجعي": النقطتين في العناوين 

: على سبيل  التوجيهات أو اإلرشادات أو المقارناتبعض  التي تقترح  العناوين   . ح
الغموض"المثال   من  أنواع  التعليمي""ثمانون  "،  سبعة  النص  لتحسين    طريقة 

(Hartley, 2008, 24)  . 
ويلزم للباحث في هذه المرحلة قراءة واسعة متشعبة تتيح له اختيار موضوعا 

،  1992)  الخضيري و   سعودي وعنونا لبحثه تتوافر فيه مجموعة من الشروط، يستعرضها  
 ( على النحو التالي: 5

 أن يكون جديد لم يتم دراسته من قبل ولم تكتب فيه رسائل علمية سابقة.  •
اإلتيان بإضافة علمية جديدة فيه أو عرض جديد يعطي  أن تتيح قدرات الباحث   •

 انطباعا جديدا أو نتائج مخالفة لما سبق التوصل إليه. 
 أن تكون مراجعه وبياناته ميسرة الحصول عليها أو متوافرة بالكم المناسب.  •
بإدراك واعي واقتناع شديد وبقدرته   • إليه  به ومدفوعا  الباحث مقتنعا  أن يكون 

 على بحثه. 
يتفق مع رغبات وتخصص األستاذ المشرف على الباحث وقبوله هذا العنوان  أن   •

 أو الموضوع. 
الجيد مجموعة    البحث  عنوان( أن ل12،  11،  2012  مصيقر،وإلى هذا الصدد يشير ) 

 من المواصفات، على النحو التالي: 
 البحث )فرضية البحث(.  سؤال مع قاا سمتنا  البحث عنوان  يكون  أن يجب  •
 العنوان يثير االهتمام يكون ذلك أفضل. كلما كان  •
يجب أن يلتصق عنوان البحث رأسا في ذهن القارئ بحيث يقول: "هذا البحث   •

 جدير بالقراءة".
 أن يكون عنوان البحث متناسقا في جملة واحدة وليس في عدة جمل.  •



 وضع عدة مقترحات لعنوان البحث.  •
 وان البحث. سؤال األصدقاء ومشرف البحث حول ما يمكن فهمه من عن  •

الباحث يختار موضوع البحث  إلى أن  (  33،  1996)  الشريفوفي سياق متصل، يشير  
أمامه   فرصه  هناك  كانت  إذا  خاصة  العامة،  وثقافته  وقدراته  ميوله  مع  يتفق  الذي 
لالختيار. أما في حالة الموضوعات التي ال تتاح الفرصة فيها أمام الطالب لكي يختار  

على الفور بعد تحديد الموضوع بوضع اإلطار العام والعناصر أو يفاضل فإنه يبدأ  
الخاصة بموضوع بحثه، وذلك من خالل قراءاته االستطالعية في مصادر المعلومات  
العامة كدوائر المعارف والتراجم، والمعاجم وغيرها. فضال عن الكتب المتخصصة التي  

   .تتناول الموضوع بالتفصيل
 تبار الذي يمكن إجراءه ًلختيار موضوع الدراسة: ويعبر الشكل التالي عن اًلخ

 
 ( 22، 1994  فرانيير، بيارالمصدر: )



 مصادر الحصول على عنوان البحث: 
تسهم شخصية الباحث بتحديد العنوان والتقاطه، فالباحث عليه أن يقلب رسائل  

الدكتوراه، وتحديدا في محور المقترحات، إذ يدرج الباحثون عددا من العناوين    وأطاريح
استكماال لموضوع بحثهم، وأحيانا من ذوي الخبرة الشخصية وأحيانا من خبرة الباحث  
بالموضوعات  العملية  التجربة  خالل  من  وملما  بحثه،  لمجتمع  متفهما  بوصفه 

والهيئات والمؤسسات، ويفيد الباحثين    والمشكالت التي يتم بحثها في مراكز البحوث
كثيرا حضور مناقشات الطلبة المتقدمين لنيل الماجستير والدكتوراه، إذ تبرز على سطح  
وقراءة   الندوات،  حضور  خالل  من  أو  تدريس،  لم  مشكالت  األطراف  بين  الحوار 

 .  ( 37،  1998  النمري،و  نعمان)  المقاالت  أو من خالل األمثال والحكم الشعبية
 

 قائمة التأكد من كتابة عنوان البحث بالطريقة السليمة 
 هل عنوان البحث وسؤال البحث متقاربان؟  -1
 هل يمكن تحسس الهدف الرئيسي للبحث من العنوان؟ -2
 هل تم ذكر النقاط أو العامل الرئيسي للبحث؟  -3

 ( 12، 2012 مصيقر،المصدر: ) 
وعليه فإنه يمكن القول بأنه عند قيام الباحث باختيار عنوان البحث فإنه يراعى  

ا خالياا من الغموض، كما يراعي أن يكون العنوان دقيقاا  أن   خالياا  يكون العنوان واضحا
معبراا عن المحتوى الخاص  يكون العنوان  ويراعي أن  ،  من أية أخطاء إمالئية أو نحوية

في عبارة واحدة وليس  ، وأن يكون مصاغاا بطريقة جيدة  وجذاببالدراسة بشكل مبسط  
   . حدوث تشتت في االنتباه  ع لمن  في أكثر من عبارة

 تحديد مشكلة البحث  
باحث في حل  د مشكلة ورغبة من البوجو كل بحث من البحوث العلمية يبدأ  

بوجود مشكلة   تبدأ  بأن كل دراسة  القول  يمكن  فإنه  الدراسة، وعليه  المشكلة موضع 
الحل المناسب لتلك المشكلة، وعادة ما تبرز تلك المشكلة من  لتوضيح وتنتهي بتقرير 

من خالل الرغبة  المشكالت المختلفة المتعلقة بالتطبيق أم  أم من  مواقف الحياة اليومية  



التوصيات التي  اختبار النظريات القائمة للتعرف على مدى صحتها أم من خالل  في  
 . (BAHÇEKAPILI et al., 2013, 2331)توصي بها الدراسات السابقة 

همية تلك  يعتبر اختيار مشكلة الباحث من أهم مراحل تصميم البحوث العلمية، وتأتى أ 
المرحلة في أنها تؤثر تأثيرا كبيرا على جميع إجراءات البحث وخطواته، فهي التي تحدد  
للباحث نوع الدراسة، وطبيعة المناهج، ونوع األدوات المستخدمة، والبيانات التي يجب  

وعموما فإن مشكلة أي بحث علمي ما هي في الواقع إال سؤال ال  .  الحصول عليها
كما أن تحديد مشكلة البحث    (.16،  1994  مود،مح )  عليه في ذهن الباحثتوجد إجابة  

يعادل نصف البحث، وتحديد المشكلة من شأنه أن يوفر على الباحث الكثير من الجهد  
عند تحديد    (37،  1996)  الشريفيوردها  القواعد    مجموعة من  والوقت، ويمكن إتباع
 : ، على النحو التاليالمشكلة بشكل نهائي 

 واثقا من أن الموضوع الذي اخترته ليس غامضا أو عاما بدرجة كبيرة. كن  •
يمكن أن تجعل مشكلة البحث أكثر وضوحا، إذا قمت بصياغتها على هيئة   •

 سؤال يحتاج إلى إجابة محددة. 
ضع حدود المشكلة مع جميع الجوانب والعوامل التي سوف ال يتضمنها البحث   •

 أو الدراسة. 
استخدامها في دراستك، وذلك في حالة احتمال  عرف المصطلحات التي يجب  •

وجود لبس أو سوء فهم أو تفسير متباين لبعض المصطلحات، وهذا التعريف 
ال يفيد القارئ فقط بل هو أساسي للبحث أيضا، ألنه جزء من تحديد مشكلة 

   .البحث ذاتها
يستعرضها  التي  الثمانية  الصور  إحدى  البحث  تأخذ مشكلة  أن  ويمكن  هذا، 

 ل التالي:الشك



 
 ( 14، 2011  حمزاوي،المصدر: ) 

صياغتها  و  يعني  المشكلة  تعبر  في عبارات واضحة ومفهومة  تحديد  ومحددة 
هذه   وتعتبر  األخرى،  المجاالت  سائر  عن  وتفصلها  ومجالها  المشكلة  مضمون  عن 
المرحلة من أصعب مراحل البحث العلمي. وعادة ما يتم صياغة المشكلة من خالل  

 :  (27،  2005ما أشار إليه )العيدة،    االستعانة بعدد من الطرق منها على سبيل المثال 
عالقة كأن تقول  تبين مضمون الدراسة  تقريرية  أن تصاغ المشكلة بعبارة لفظية   ▪

 دافعية تعلم مقرر ما وتحصيل الطلبة في هذا المقرر.  
أن تصاغ المشكلة بشكل سؤال أو أكثر من سؤال بحيث تبرز اإلجابة عنها   ▪

الدافعية لتعلم مقرر ما على تحصيل الطلبة  مضمون الدراسة كأن تقول: ما أثر  
 في هذا المقرر.  

  التوصل إلى صياغة سليمة اإلستراتيجيات التي يمكن من خاللها ولعل أفضل 
الخبراء المتخصصين  أو مناقشتها مع أحد    الزمالءهو مناقشتها مع أحد  لمشكلة الدراسة  
أن يسعى الباحث  . وعلى مستوى البيئات األكاديمية فإنه من األفضل في ذلك المجال 



الخبراء المتخصصين في ذلك المجال،  النصح والتوجيه من أحد  في الحصول على  
 .  (Kothari, 2004, 12)بشكل علمي سليم  ومن ثم التوصل إلى صياغة المشكلة 

هناك عدد من االعتبارات أن    (Walliman & Baiche, 2001, 21)ويرى  
األساسية ينبغي أخذها في االعتبار عند اختيار مشكلة الدراسة والتي يمكن تحديدها  

 في النقاط التالية:  
حيث ينبغي أن  قدر كبير من اهتمام الباحث:  تكون مستحوذة فعلياا على  أن   .1

ويعد ذلك االهتمام من األمور  يقضي الباحث عدة أشهر للتفكير في المشكلة،  
م سوف يدفع الباحث  التي تتمتع بقدر كبير من األهمية؛ ذلك ألن ذلك االهتما

 مام كافة المشكالت التي سيواجهها أثناء قيامه بالعملية البحثية.  إلى المثابرة أ

الفرد  غي أن تكون المشكلة ذات داللة: أل ينب  .2 نه ليس من المعقول أن يقضي 
ا طويالا  أو ليست بذات أهمية، أو يبدد  من الوقت ليناقش فيه قضية تافهة   جزءا

 في أعمال أخرى.   الوقت في مناقشة قضية تمت مناقشتها أكثر من مرة

يحدد الباحث الوقت الذي من  حيث ينبغي أن  ينبغي أن تكون المشكلة محددة:   .3
المتعل المختلفة  والجوانب  القضايا  كافة  لمناقشة  منه  االنتهاء  قة  المفترض 

 بالمشكلة.  

يتحتم أن يتوافر لدى المشكلة العديد من المعلومات التي يمكن االستعانة بها   .4
كافة العناصر المرتبطة بها. ويمكن القول بأن العملية البحثية كلها  في تحديد  

،  معرضة لإلخفاق في حالة ما لم ينجح الباحث في الحصول على المعلومات
ينها أن لم يتمكن  العوامل من بوهو ما يعزى في حقيقة األمر إلى عدد من  

بموضوع   المرتبطة  والدراسات  والبيانات  الوثائق  إلى  الوصول  من  الباحث 
أو   كافية  الباحث  يكون  أن  البحث،  مساعدة  على  يحصل  أو  لم  األفراد  من 

 الجهات المسئولة عن دعمه.  

المرتبطة  ستنتاجات المختلفة  التوصل إلى اال على  يكون الباحث قادراا  ينبغي أن   .5
الدراسة  البحثية  : ذلك ألن الهدف األساسي من  بالمشكلة موضع  هو  العملية 



اإلجابات  محاولة   من  عدد  إلى  محاولة التوصل  ثم  ومن  الدراسة،  لمشكلة 
 التوصل إلى عدد من الحلول لها.  

بشكل واضح ودقيق:  ينبغي أن يكون الباحث قادراا على صياغة المشكلة البحثية   .6
المتناهية   الدقة  الباحث  من  يتطلب  الذي  األمر  العبارات وهو  صياغة  في 

جانب   ، بحيث يسهل فهمها من والمفردات التي تصف المشكلة موضع الدراسة
 . يقرأها أي فرد

بالحداثة مشكلة البحث الجيدة هي التي تتمتع  أن  جديراا بالذكر هنا التأكيد على  
في تناولها لموضوعات لم يتطرق إليها الباحثون من قبل أو تلك الموضوعات التي تم  

، وأن تكون  مناقشتها على نطاق محدود للغاية دون االستفاضة في جوانبها المتعددة
والمالحظة التي  ونابعة من الواقع الفعلي أو من المشاهدة  ودقيقة  تلك المشكلة محددة  

 من واقع خبرته أو ممارسته في مجال معين.  يقوم بها الباحث 
 أسئلة البحث  

لكي يتمكن  يقوم الباحث بمالحظتها مالحظة جيدة  بعد أن يتم صياغة المشكلة  
وتقديماا حالا للمشكلة،  وضع عدد من األسئلة القادرة على إشباع الفضول اإلنساني  من  
على العلة من حدوث  للتعرف    التوصل إلى إجاباتبقصد  ادة ما تكون تلك األسئلة  وع

 ,McLelland)  من خالله ظاهرة على نحو معين  السبب الذي تحدث أمر ما، أو  

2006, 2)  . 
بنفس الكيفية التي تم صياغة مشكلة البحث  وينبغي أن تصاغ أسئلة البحث  

ألسئلة  االمشكلة وبين  والموائمة ما بين  على أساسها، وأن يكون هناك نوعاا من التناسق  
ا و  ا لمشكلة البحث المراد التي تستهدف اإلجابة عنها، بحيث تكون األسئلة انعكاسا اضحا

 فهمها.  
 وضع الفروض العلمية  
هي رأي الباحث المبدئي لحل مشكلة البحث أو الدراسة والتي  تعتبر الفروض  

تتمثل في إبراز تخمينات معينة أو استنتاجات ذكية، وليست عشوائية كحلول وتفسيرات  
مؤقتة يصوغها الباحث لإلجابة عن أسئلة البحث التي تم صياغتها في أثناء تحديده  



ها عالقة سواء كانت فرقاا أو ارتباطاا بين متغير  لمشكلة البحث، وغالباا ما تمثل بطبيعت
مستقل ومتغير تابع أو أكثر من متغيرات تابعة. وهناك عدد من الخصائص المميزة  

 ( والتي يمكن عرضها على النحو التالي:  2005،31للفروض الجيدة )العيدة،  
 انسجامها مع الحقائق العلمية المعروفة.   ▪
 يبياا.  إمكانية إثباتها أو قياسها تجر  ▪
 قدرتها على تفسير مشكلة البحث أو الدراسة.  ▪
 اتساقها أو انسجامها جزئياا أو كلياا مع النظريات القائمة.  ▪
 أن تكون سهلة وبسيطة في تفسيرها للظواهر أو المواقف.   ▪

وفي حالة ما إذا كانت النتائج متفقة مع الفروض فإنه في هذه الحالة يتم قبول  
حالة ما لم تكن النتائج متفقة مع فروض الدراسة فإنه في  الفروض الموضوعة، أما في  

 .  (Glazunov, 2012, 9)هذه الحالة يتم قبول الفرضيات 
"صورة دقيقة للمشكلة تغطى أبعادها من كافة  تعطي  ن الفروض  أويمكن القول ب 

و  تحقيقها،  بعد  للمشكلة  صادقا  تفسيرا  تعطي  وهي  صياغة  الجوانب،  مرحلة  تعتبر 
أ الفروض   البحوث،  هواختبار صحتها وخطئها من  المنهجية عند تخطيط  المراحل  م 

وهي تعميمات لم تثبت صحتها  فالفروض بمثابة تفسير مؤقت للظاهرة محور البحث،  
جية محددة ومقننة يقوم  يحاول الباحث أن يتحقق من صدقها من خالل خطوات منه 

 .  (43، 1998 النمري، و  نعمانبإجرائها )
أهمية كبرى تجعل الباحث ينتهج طريقا بحثيا عن وعي وانتباه ومع أن للفروض  

وتنظيم رفيع ألفكاره وتسلسلها العلمي والمنطقي إال أنه ليس بالضرورة أن يكون لكل  
بحث من البحوث العلمية فروضا. فإذا طهلب منا القيام ببحث للتعرف على المراحل  

لك ال يتطلب بالضرورة وضع التي تمر بها أسعار السوق للمنتجات المحلية، فإن ذ
المسحية   والبحوث  االستطالعية،  البحوث  مجال  في  وهكذا  منها،  والتأكد  فروض 

 وتوجد عدة شروط لصياغة الفرض العلمي، يوردها.  (31،  2010  عقيل، )البسيطة  
 على النحو التالي:  ( 24،  23،   1994حمود )م

 وال يحتمل التأويل.يجب أن يكون الفرض واضحا تماما يؤدي إلى معنى محدد   -1



التحقق من   -2 يكون موجزا ومبسطا على هيئة قضايا واضحة ومختصرة يمكن 
 هدفها.

والنظريات   -3 القوانين  أو  الثابتة  للحقائق  العلمي مخالفا  الفرض  يكون  أال  يجب 
 العلمية. 

يجب أال يكون الفرض بديهيا ال مجال للشك فيه، كافتراض أن سرعة الضوء  -4
 الصوت، أو أن األجسام تتمدد بالحرارة.أكبر من سرعة 

يجب أن يكون الفرض معقوال، بمعنى أن العالقة التي توجد بين ظاهرتين تكون   -5
الحدوث،   على  ممكنة  الغيني  الجيش  "ينتصر  مؤداه:  فرضا  مثال  نصمم  فال 

لح تسليحا فرنسيا".   الجيش األمريكي إذا سه
 معروفة. أن يكون خاليا من التناقض لوقائع  -6
 يجب أن يكون الفرض مما يقبل أن يتحقق فال نندفع وراء الفروض الخيالية.  -7
 يجب أن تغطي الفروض جميع جوانب ظاهرة البحث المدروسة.  -8

يجب أن يكون الباحث مستعدا ألن يتخلى عن الفرض الذي صممه إذا ثبت عدم   -9
 صحته. 

 ال يجب أن يصاغ الفرض على نحو يسمح بإثبات بطالنه.  -10
 يكون معنى الفرض واضحا تماما وال يتضمن أكثر من إجابة واحدة.  يجب أن -11
 يتعين أن يكون الفرض متمشيا مع هدف البحث ومحققا للغرض منه.  -12

( على  27،  1999)   الواصلوتتخذ صياغة الفرضية شكلين أساسين، يوردهما  
 النحو التالي: 

عالقة سواء : ويعني ذلك صياغة الفرضية بشكل يثبت وجود  صيغة اإلثبات •
أكانت إيجابية أو سلبية، مثال: توجد عالقة إيجابية بين وظيفة المدرسة الثانوية  
في بيئتها الخارجية وفي مجتمعها المحيط بها وبين أعداد معلميها، أو توجد  
الخارجية وفي مجتمعها   بيئتها  الثانوية في  المدرسة  وظيفة  بين  عالقة سلبية 

 المحيط بها وبين نوعية مبناها.



النفي: • سواء   صيغة  عالقة  وجود  ينفي  بشكل  الفرضية  صياغة  ذلك  ويعني 
المدرسة  بين وظيفة  إيجابية  توجد عالقة  أو سلبية، مثال: ال  إيجابية  أكانت 
الثانوية في بيئتها الخارجية وفي مجتمعها المحيط بها وبين أعداد معلميها، أو  

في  الثانوية  المدرسة  وظيفة  بين  سلبية  عالقة  توجد  وفي    ال  الخارجية  بيئتها 
 مجتمعها المحيط بها وبين نوعية مبناها.

 مصادر الفروض العملية 
هذه  ومن  منها،  ترتوي  التي  بالمناهل  تأثرها  نتيجة  الفروض  مصادر  تتعدد 

 على النحو التالي:   (37، 2010)  عقيل، و  ( 44،  1999) عقيل المصادر، ما يورده 
: كلما كان الباحث ملما بمجال تخصصه وتتبعه لكل جديد  مجال التخصص ▪

يصدر عنه من بحوث ودوريات، كلما كان على وعي وانتباه بخفاياه وأسراره  
 التي تستوجب البحث من الحين إلى اآلخر، وتولد عنده الجديد.  

المتعمق: ▪ وكلما زادت علومه    اإلطالع  الباحث زادت علومه  كلما زاد إطالع 
زادت معارفه، وكلما زادت معارفه زادت خبراته وقدراته واستعداداته التي تؤهله  

 للتجديد العلمي. 
قد يتعلم الباحث علوما نظرية يستفاد منها علما وثقافة، ولكن    ميادين العمل: ▪

تي تزوده بمعارف جديدة وخبرات قد يستفيد بالمثل أو أكثر من ميادين العمل ال
التجديد   روح  فيه  وتثير  المنسقة  المعرفة  وزيادة  البحث  على  تساعده  جديدة 

 والتوليد العلمي. 
الباحث أو تدرب على مجاالت جديدة اكتسب   التأهيل والتدريب:  ▪ تأهل  كلما 

خبرة أو ألم بعلم يطور به قدراته ومواهبه التي بدورها تولد عنده رغبة التطلع  
 ى الجديد والبحث عنه. إل

سواء من خالل وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة والمرئية    اإلطالع العام: ▪
وشبكات المعلومات المتطورة، أو من خالل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية  
أو من خالل القراءة الحرة واهتمامات الباحث، فكل هذه عوامل مثيرة لألفكار  

 حفزة للبحث العلمي. والجدل الهادف والبناء وم



مع أن المعرفة العلمية منسقة ومنظمة إال أن للصدف دورا   األحداث والظواهر: ▪
تدفعهم   بدورها  التي  والمهتمين  المفكرين  أنظار  وشد  االنتباه  إثارة  في  هاما 
إلمكانية التعرف على عللها وأسبابها وخفاياها، وذلك من خالل اكتشاف العالقة 

 بين متغيراتها. 
ال ▪ القدرات   باحث:خيال  حيث  من  األفراد  بين  فردية  فروق  لوجود  نظرا 

واالستعدادات والمواهب والمهارات، فيظهر من بينه المبدعين والمخترعين ذوي 
ثم   ومن  التفكير،  عن  يحده  سقف  ال  اإلنسان  فخيال  الجديدة،  االكتشافات 

لمي  فالباحث قادر على أن يتصور وأن يثبت ما يتصوره لآلخرين بالبرهان الع 
عندما تكون خياالته ثاقبة وهادفة ومنسقة وقادرة على أن تحدد أهدافا وتصوغ  

  فروضا.
 تحديد منهج البحث:   

لموضوع الدراسة عامل كبير في تحديد منهجية البحث، إذ يحدد موضوع البحث  
األكثر مناسبة الستقصاء وبحث مشكلة   المنهج  نوع  يتحدد  وبالتالي  المشكلة  طبيعة 

عه. فبمجرد تحديد أهداف البحث تحفز قضية الرغبة في اإليفاء بتلك  البحث وموضو 
األهداف من خالل العمل البحثي بصورة جيدة التفكير في أنسب المناهج البحثية خدمة  
لإليفاء بتلك األهداف وعرض الموضوع بصورة جيدة. كما يسهم التصميم البحثي في  

وتو  البيانات،  وتحليل  لجمع  العام  اإلطار  مناسبة  تقديم  البحثية  المناهج  أكثر  ضيح 
 .  (Walliman, 2011, 13) الختيارها تباعا

ورائه   تكون من  وأن  الباحث البد  قبل  من  حدد  إذا  الذي  الطريق  هو  المنهج  يعتبر 
فلسفة، وتتضح فلسفة المنهج باإلجابة على السؤال لماذا يختلف البحاث أو يتفقون في  

الواحد؟   الموضوع  المواضيع والفلسفات  التعرف على  البحاث ويتفقون حسب  يختلف 
التي من ورائها، واإلطار المرجعي لكل منهم، والسبل التي يتبعونها في تحقيق األهداف.  
الموضوع.   بفلسفة  المنهج  فيصبغ  الموضوع،  فلسفة  من  المنهج  فلسفة  تستمد  ولهذا 

طوات التي تتبع  ويعتبر المنهج هو الوعي بالموضوع من خالل الوعي بفلسفته وبالخ
 .  ( 47، 1999 عقيل، )  من أجل اكتماله وتبيانه

 وسائل اختيار المنهج المناسب 



في محاولة الختيار المنهج األكثر مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة، يتعين على  
الباحث قبل التفكير في اختيار منهج بحثي معين، التفكير أوال في أهداف وتساؤالت  

االعتبار أن طريقة طرح األسئلة تؤثر بشكل أو بآخر على تحديد  البحث مع األخذ في  
   ماهية الخطوات الالزم إتباعها لإلجابة على تلك التساؤالت. وإلى هذا الصدد يورد

(Blaxter et al.,  2006, 80)  االعتبارات من  على    مجموعة  الباحث  تعين  التي 
 التالي: ، على النحو كميا كان أو نوعيا  اختيار المنهج المناسب

على الباحث إمعان النظر في أسئلة البحث، والتحديد المضبوط    أسئلة البحث:  •
يسعى   التي  والمتحصالت  عليها،  للحصول  يسعى  التي  اإلجابات  لماهية 
إما   اختيار  في  الباحث  شأنه مساعدة  المضبوط من  التحديد  هذا  الكتشافها، 

 التوجه الكمي أو النوعي. 
بهذا البحث    هديد وجهته الشخصية الدافعة لقيام: على الباحث تح تحديد الوجهة •

وما إذا كان مهتما بعمل المقارنات المنهجية والمعيارية أم أنه يعتزم حقا دراسة 
 الظاهرة أو المجال البحثي بشيء من التفصيل. 

تساعد مراجعة األدبيات، واإلفادة من كيفية تناول الباحثين    مراجعة األدبيات: •
البحث   لموضوع  التي  اآلخرين  المنهجية  الباحث، واألساليب  قبل  الحالي من 

وأيها كان أكثر مناسبة لتحقيق أهداف البحث،    اتاتبعوها لتغطية هذه الموضوع
وتحديد مدى رغبة الباحث في التماثل مع من سبقوه من الباحثين في تناول  
وتغطية موضوعه الخاص كثيرا في تبصير الباحث بماهية المناهج المناسبة  

 ه واختيار األكثر مناسبة من بينها. لموضوع
  : فالتفكير في قضايا مثل: الوقت، والتكلفة المادية، وإتاحية اًلعتبارات العملية  •

العينات والبيانات، ودرجة األلفة والجاهزية لتناول وتقديم موضوع البحث، ودرجة  
االتصال بالمواقف والخبرات الالزمة لحياكة وتصميم البحث بالصورة المناسبة،  
ومستوى الدعم الذي يمكن التحصل عليها، كلها أمور تساعد الباحث إذا ما 

 ب.  أحكم التفكير فيها في اختيار المنهج المناس
يساعد تفكير الباحث في أي المدخلين الكمي أو النوعي اللذان   خدمة المعرفة:  •

من شأنهما إثراء المعرفة، وتزويد الحصيلة المعرفية إذا ما تم تناول الموضوع  



البحث،   موضوع  على  أكبر  قيمة  توظيفه  سيضفي  وأيهما  خاللهما،  من 
ويحقق درج أكبر    والحصول على معارف أكثر نفعا، وأيهما سيخدم الموضوع

 من التناسب والفعالية في عملية االختيار والتحديد بصورة كبيرة. 
الباحثين    األسلوب: • فبعض  االختيار،  عملية  في  األسلوب  عامل  يتدخل  إذ 

يفضلون أسلوب معين في تناول الموضوع البحثي دون غيره، وقد يرجع ذلك 
نماذج و قضايا فلسفية معي تبني  نة أو تكوين صور  إلى عدة عوامل، منها: 

ذهنية مختلفة حول الصورة التي ينبغي أن يكون عليها البحث العلمي الجيد. 
  

وبصورة عامة فإنه ينبغي التأكيد على مراعاة عدد من االعتبارات عند وضع 
الفروض العلمية من أهمها أن يتم صياغة الفروض بطريقة واضحة ودقيقة، وأال تكون  
لكافة   بالشمولية  تتمتع  وأن  عليها،  المتعارف  والقوانين  للقواعد  مخالفة  الفروض  هذه 

 ن يكون متفقاا مع المشكلة واألسئلة البحثية.   الجوانب الخاصة بالعملية البحثية، وأ
 استطالع الدراسات السابقة  

النظرية والدراسات المقترحة يعتمد على  من   العديد من األسس  المعروف أن 
نتائج دراسات نظرية أو ميدانية سابقة عكست آراء الباحثين أو المؤسسات التي قامت  

الباحثون في العلوم االجتماعية وغيرها في الغالب إلى بها في أوقات سابقة. ويلجأ  
قراءة تلك الدراسات النظرية والميدانية قراءة تحليلية من أجل استخالص العبر باإلضافة  
إلى تحديد مدى مساهمة النتائج التي تم التوصل إليها في تلك الدراسات ذات الصلة  

ظرية للدراسات السابقة إلى تحديد  بموضوع البحث المراد تنفيذه. وتؤدى المراجعات الن 
قوة أو أساس اإلطار النظري للموضوع باإلضافة إلى أنها في النتيجة النهائية تساعد  
على تعديل هذا اإلطار النظري بحسب المستجدات البيئية التي قد تفرض أحيانا بعض  

  عبيدات)  لكالتغيير في األسس النظرية والفرضيات التي تقوم عليها الدراسة العلمية أو ت 
    . (25   ،1999 ، وآخرون 

البحث الذي مشكلة  على بلورة  يساعد استطالع الدراسات واألبحاث السابقة  و 
والبعد عن تكرار البحوث والدراسات السابقة، وإغناء مشكلة البحث  يفكر به الباحث  



الباحث بالكثير  والذي يعمل على طمأنة الباحث للتقدم، وتزويد  التي اختارها الباحث  
منها لحل مشكلته، وتزويد الباحث  األفكار واألدوات وغيرها التي يمكن أن يستفيد  من  

والمتاعب  تجنب المصاعب  وتوجيه الباحث إلى  بالكثير من المراجع والمصادر المهمة،  
اث والدراسات السابقة في مجال بناء  التي وقع بها غيره، واالستفادة من نتائج األبح 

ا على النتائج التي توصل إليها الباحثون، واستكمال الجوانب   مسلمات البحث اعتمادا
 (.  28، 2005، العيدة)التي وقفت عندها الدراسات السابقة 

يغفل بعض الباحثين ذكر الدراسات السابقة، واألصل أال يخلو بحث علمي  وقد  
جاد من عنوان )الدراسات السابقة( يذكر الباحث تحته األبحاث والرسائل والدراسات 
الجادة التي كتبت في الموضوع الذي قرر دراسته، ويبين اإلضافات أو التعديالت التي  

من سبقه، ويبين سبب تكرار البحث في    يتوقع أن يتضمنها بحثه، ويمتاز بها على
الموضوع مرة ثانية، كظهور معطيات جديدة، أو قد تكون النتائج التي توصل إليها  
أحد من بحثوا في الموضوع غير دقيقة، وتأتي أهمية ذكر الدراسات السابقة في مجموعة  

 على النحو التالي:   (94،  93،  2010) الترتوري من النقاط يوردها 
 ث إلى األصالة واإلبداع المطلوبين في األعمال البحثية. تقود الباح  •
 توقف الباحث على ما توصل إليه الباحثون قبله، فيستفيد من جهد من سبقوه. •
الوقت  • ويختصر  التكرار  فيتجنب  غيره،  انتهى  حيث  من  يبدأ  الباحث  تجعل 

 والجهد. 
 تعطي المسوغات المقنعة للجان العلمية التي يقدم لها البحث للموافقة عليه.   •

( أن مراجعة األدبيات السابقة يحقق  71،  1999)  قنديلجيوفي سياق متصل يذكر  
 مجموعة من الفوائد، على النحو التالي: 

 بلورة مشكلة البحث التي اختارها الباحث وتحديد أبعادها بشكل أكثر وضوحا.  •
لباحث بالجديد من األفكار واإلجراءات التي يمكن أن يستفيد منها في  تزويد ا •

أداة  أو وسيلة أو تصميم  أداة  اختيار  السابقة في  البحوث  تساعده  فقد  بحثه، 
 مشابهة ألداة أخرى ناجحة لتلك البحوث. 



الحصول على معلومات جديدة بخصوص المصادر التي لم يستطع تشخيصها  •
 لبحوث السابقة التي اطلع عليها. بنفسه، بل جاء ذكرها في ا

إفادة الباحث في تجنب السلبيات والمزالق التي وقع فيها الباحثون الذين سبقوه   •
في بحثهم وتعريفه بالصعوبات التي واجهها الباحثون والوسائل التي اتبعوها في  

 معالجة وتجنب تلك الصعوبات والمزالق. 
 بناء فرضيات لبحوث جديدة. االستفادة من نتائج البحوث السابقة في  •

السابقة   بالدراسات  الخاصة  الجزئية  بأن  القول  الجزئية  ويمكن  تلك  التي  هي 
سواء أكانت تلك  استعراض كافة الدراسات قريبة الصلة من الموضوع الحالي  تستهدف  

أو  دراسات منشورة في دوريات علمية محكمة  الدراسات رسائل ماجستير أو دكتوراه أو  
في التعرف  ويساعد استطالع الدراسات السابقة    .دراسات تم طرحها في أحد المؤتمرات

موضوع  موضوعات قريبة الصلة من  التي تناولت  الدراسات  أبرز ما توصلت إليه  على  
الخاصة أثرت    الدراسة  التي  المتغيرات  أبرز  تحديد  في  تفيد  وكذلك    على بالباحث، 

  . الدراسة موضع الظاهرة
 الشروع في كتابة اإلطار النظري 

يمكن النظر إلى اإلطار النظري على أنه ذلك الجزء من البحث الذي يعتمد  
على إجراء مسح للعديد من الوثائق والدراسات المنشورة في موضوع معين، وعليه فإنه  
يمكن مالحظة أن اإلطار النظري ال يتضمن بدوره تقديم أية معلومات أو نتائج أو  

لى مصادر المعلومات األولية الخاصة  حقائق مستحدثة، لكنه يعتمد وبشكل أكبر ع
ما يتم ذلك األمر في    وعادة.  (COOPER & HEDGES, 2009, 4)بموضوع معين  

ضوء استعراض لمجموعة من الدراسات أو ملخصات تلك الدراسات المرتبطة بشكل  
أو بأخر بالفرضيات الموضوعة أو باألسئلة البحثية. ويعد الهدف األساسي من جزء  

النظري  في   اإلطار  السابقة  الدراسات  إليه  توصلت  ما  ألهم  تقييم  عملية  إجراء  هو 
الموضوع المحدد. وينبغي أن يكون تركيز الباحث منصب في المقام األول على ما  
ستنجح دراسته في إضافته لما هو معلوم فعلياا، كما أن استعراض اإلطار النظري من  

ات التي يمكن االستعانة بها في  شأنه أن يساعد الباحث على تحديد المناهج أو األدو 
 .  (Bailey & Handu, 2013, 4)العملية البحثية الحالية 



تعد مرحلة كتابة البحث من أهم المراحل في إعداد البحث، ألن كتابة البحث  و 
وتلخيصها   العلمية  األفكار  استيعاب  على  وقدرته  الباحث  شخصية  تظهر  التي  هي 

التي يبديها لمختلف المشاكل التي يتعرض لها في والربط بينها، وتظهر مقدار اآلراء  
،  1996)  الشريف  بحثه، وعند كتابة البحث يراعي الباحث مجموعة من القواعد، يوردها

 على النحو التالي: (45، 44
لإلضافات  • الهوامش  وفي  األسطر،  بين  وفراغات  مسافات  تترك  أن  يجب 

 والتصحيح. 
 البحث. يجب أن يتمشى موضوع البحث مع خطة   •
حاول أن تبدأ كل باب أو فصل بفقرات دقيقة محددة تدل على األفكار األساسية  •

 التي تريدها. 
يجب على الباحث أن تكون وجهة نظره واضحة بالنسبة لمختلف وجهات النظر   •

 المطروحة. 
عالمتي   • بين  االقتباسات  توضع  وأن  واضحة  االقتباسات  تكون  أن  يجب 

كتابة المعلومات الببليوجرافية للمصادر   تنصيص لتمييزها عن نص البحث مع 
 التي تمت منها االقتباسات. 

وبأسلوب علمي   • بلغة صحيحة،  البحث مكتوب  يكون  أن  الضروري جدا  من 
 واضح.

   .على الباحث مراعاة قواعد وعالمات الترقيم في إعداد البحث •
 . عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها

ويراعي عند قيام الباحث بكتابة اإلطار النظري أن يحاول التركيز قدر المستطاع  
في العناوين األساسية والفرعية المنصوص عليها في خطة البحث، أما في حالة عدم  
ذكر تلك العناوين في خطة البحث، فإنه يراعى أن يحاول قدر المستطاع التركيز في  

ين الفرعية التي قد تؤدي إلى تشتت القارئ،  موضوع البحث دون التطرق إلى العناو 
وافتقار البحث للدقة في المعالجة، وعدم إعطاء الموضوع الرئيسي حقه في المناقشة 

 المستوفية لكافة جوانبه وعناصره الرئيسية والفرعية.     



 تحديد منهج البحث  
أنه البحث على  مناهج  التصميم    اتعرف  أو  العمليات  أو  اإلستراتيجيات  أحد 

الذي يتم االعتماد عليه في اختيار واستخدام بعض المناهج البحثية دون غيرها ومحاولة 
الربط بين المناهج التي يتم اختيارها وبين النتائج المرجوة. هناك عدد من األمور التي  

سبيل   بينها على  العلمي من  البحث  اختيار منهج  على  اإلطار  تؤثر  طبيعة  المثال 
النظري للبحث، واتجاهات الباحث ذاته نحو الطرق المختلفة التي يمكن من خاللها  

 ,Radwan, 2009)استخدام البيانات سواء أكانت تلك الطرق استنتاجيه أم استقرائية  

. ولما كان للبحث العلمي من أهمية في صقل مستويات المعرفة العلمية وتعميقها،  (15
أن فهم المبادئ والمنهجيات المختلفة الخاصة بالبحث العلمي تعتبر ضرورة  فإننا نجد

   . (Bukvova, 2009, 1)لكافة الباحثين والعلماء على حد سواء  
ا على   كافة المناهج البحثية  وينبغي التأكيد على ضرورة أن يكون الباحث مطلعا

العملية  واسعة  وأن يكون على دراية   باستخدام كل منهج، وكيفية تطويعه في خدمة 
يتم توظيف ذلك    لكي التي ينبغي إتباعها    المختلفة  واإلجراءاتالبحثية التي يقوم بها،  

إلى   الباحث  يسعى  التي  البحثية  والتساؤالت  األهداف  خدمة  فعال في  بشكل  المنهج 
     نها. اإلجابة ع 

 اختيار عينة الدراسة  
البحثية ليس فقط على   بالعملية  الخاصة  الجودة  المنهج  تتوقف  مدى مالئمة 

المستخدم لموضوع الدراسة أو مدى نجاح األدوات في قياس ما وضعت لقياسه، بل  
على مدى قدرة الباحث على اختيار اإلستراتيجية المناسبة التي  تعتمد وبصورة كبيرة  

. ويمكن التمييز  (Cohen et al., 2007, 100)يتم من خاللها اختيار عينة الدراسة  
من منطلق كون مجتمع الدراسة هو المجتمع الشامل  سة وعينة الدراسة  بين مجتمع الدرا

ا من المجتمع  األفراد الذي يهتم الباحث بدراستهملكافة   ، أما عينة الدراسة فهي تمثل جزءا
نتيجة لعدم قدرته على حصر كافة األفراد في مجتمع  يقوم الباحث باختياره  األصلي  

 ,Burgess)المال أو غيرها من األمور  أما بمحدودية الوقت أو  الدراسة ألسباب تتعلق  

2001, 4)  . 



بالبحث على جميع   القيام  المستحيل في كثير من األحيان  بل  العسير  لما كان من 
لتمثيل هذا المجتمع مع أقل قدر  مفردات "المجتمع األصلي"، لذا فإن اختيار العينات  

من التحيز واألخطاء األخرى هو أمر مرغوب فيه. ولتكوين العينات البد للباحث من  
المجتمع   بمفردات هذا  قائمة كاملة ودقيقة  يعد  بدقة وأن  المجتمع األصلي  أن يحدد 
 األصلي، ثم يأخذ مفردات ممثلة من القائمة، وأخيرا أن يحصل على عينة كبيرة نسبيا

 (. 324، 1996  بدر،أي بدرجة تكفى لتمثيل خصائص المجتمع األصلي )
 ويعبر الشكل التالي عن خطوات اختيار العينة  

 

 
 ( 50،  1996)  عالونةالمصدر: 

  الباحث  على  يجب  ي الت   المهمة  القرارات  من   العينة   حجم  بتحديد  الخاص  القرار  يعتبر 
 الموارد  تبديد  إلى  يؤدى  هذا  فإن  الالزم  من  أكثر   كبيرا  العينة  حجم  كان  فلو   اتخاذها،

  قيمة  إضعاف إلى للعينة الصغير الحجم يؤدى الوقت نفسي وف  الدراسة، تكلفة وزيادة
حبت  يالذ  المجتمع   على   النتائج   تعميم   وصعوبة  النتائج   ي ف   تتوافر  وال  العينة،   منه   سه
  للعينة،   األمثل  الحجم  تحديد  على  الباحث  تساعد  يالت   الكافية  المعلومات  يالحال  الوقت
  الجيد  الحكم  من  الباحث  يمكن  عاما  إطارا  إال   للباحث  توفر  ال  المعاينة   نظرية  إن  حيث 
  بإجراء  يقوم  ي الت   العينة   نوع   بتحديد  الباحث   يقوم   أن  بعد   .للعينة   المناسب  الحجم   على



  أهم   أحد  للعينة  األمثل  الحجم  تحديد  ويعتبر  العينة،  حجم  بتحديد  يقوم  عليها  الدراسة
  تكون   حتى  للعينة  األمثل  الحجم  هو   فما  المعاينة،  يف  الباحث  تواجه  يالت   الصعوبات

قا  تمثيال  الدراسة  لمجتمع  ممثلة   يحصل ي  الت   النتائج  ي ف  الثقة  من  نوع  ولتوفير  صادا
 ( 42،  2007  طايع،)   الباحث؟  عليها

وعموما توجد مجموعة من العوامل التي قد تساعد في تحديد حجم العينة، منها: نوع  
األسلوب البحثي، على سبيل المثال: األسلوب المسحي غالبا ما يتطلب أن يكون حجم  
العينة كبير وبخاصة في حالة وجود إحصاءات استداللية بحاجة إلى الحساب، في  

ية ال تتطلب أن يكون حجم العينة كبير. كما قد  حين أن البحوث النوعية أو االثنوغراف
يتحدد حجم العينة بالتكلفة على مستوى درجة توافر الوقت، والمال، والدعم اإلداري،  
أن   نجد  أخرى  ناحية  ومن  الموارد.  توافر  ودرجة  الباحثين،  وعدد  الضغوط،  وتحمل 

البحوث التجريبية    البحوث االرتباطية تتطلب أال يقل حجم العينة عن ثالثين حالة، أما
 ( (Cohen et al, 2007,102  والمقارنة فتتطلب أال يقل حجم العينة عن خمسين حالة

  يالت   العامة  األسس   مجموعة من  (43،  42،  2007)   طايعوفي سياق متصل يذكر  
  ال  األسس  وهذه   العينة   من   المقبول   الحجم   تحديد  يف   الباحثون   بها  يسترشد  أن  يمكن
  البداية   نقطة  بمثابة  تكون   ما  الباغ  ولكنها  اإلحصائية  أو   الحسابية  النظريات  على  تعتمد

 : وهي على النحو التالي األحوال، معظم يف
  العينة،  حجم   تحديد   ي ف  األول   المعيار  هو   الدراسة  يف   المستخدم   المنهج   يعتبر  •

  الجماعية   المناقشات  مثل معينة    بحثية  لطريقة  الباحث  استخدام  حالة  يفف
 إلى  ٦  بين  ما  يتراوح  أن    يجب  العينة   حجم  فإن،   Focus Groups المركزة 

العينات    وتعتبر  دراسته،  تتم  يالذ  المجتمع  تمثل  أنها  أساس  على  دفر   ١٢
  والدراسات ،  Pretest  القبلية  االختبارات  حالة  يف  أيضا  مناسبة  الصغيرة

  Pilot Studies. االستطالعية
 يرغب  فقد  العينة،   حجم  تحديد  يف  للباحث  المادية  واإلمكانيات  التكلفة  تتحكم  •

  ما  باغال  التكلفة  ولكن  لدراسته،  مفردة  ألف  من  مكونة  عينة   استخدام  يف  الباحث
  ممكنة   عينة  أكبر  على  الباحث  يعتمد  أني  ه  العامة  والقاعدة   ذلك،  دون   تحول

  عينة   استخدام  إلى  الباحث   اضطر  فإذا  المتاحة،   المادية  اإلمكانيات   حدود  يف



  أخرى   وبعبارة  لذلك،  وفاقا  الدراسة  نتائج  تفسير  يجب  الحالة  هذه  يفف  صغيرة،
 .الدراسة مجتمع على النتائج تعميم عند الشديد بالحذر  الباحث يلتزم

 وذلك  إليه،  يحتاج  مما  أكبر   عينة   حجم  باختيار  دائما  الباحث   يقوم  أن  يجب  •
  البد   وبالتالي  االستجابات،  بعض  وصول  عدم   مشكلة  على  التغلب   يمكن   حتى

 . االحتياط سبيل على  أخرى  مفردات  هناك تكون  أن
  عن   اآلخرون   الباحثون   إليها  يتوصل  يالت   بالمعلومات  الباحث   يسترشد  أن  يجب  •

  نقطة   هو   ذلك  يكون   أن  أساس  على  دراساتهم،  يف  استخدموها   يالت   العينات
 . للباحث البداية

  أفضل،   ذلك  كان  كلما  العينة  حجم  كبر   كلما  عامة،   كقاعدة  بأنه  القول   يمكن •
  تمثيال   المجتمع  تمثل  ال  يوالت   الحجم  الكبيرة  العينة  فإن  الوقت  نفس  يف  ولكن

  على  يجب   ال   ي وبالتال  الصغيرة،   العينة   مثل  فائدة  يأ   لها  يكون   ال  قد  صادقا
 يضع  أن  يجب  وإنما  الكيف،  حساب  على  فقط  الكم  على  التركيز  الباحث

  نفس  يف   للمجتمع  الجيد  وتمثيلها  العينة   حجم  يأ  االعتبار،   ي ف  العنصرين
 .الوقت

  الكثير   فيرى   مختلفة  ديموجرافية  وسمات  متغيرات  عدة  بدراسة  الباحث   يقوم   عندما •
 . ديموجرافية سمة كل لدراسة مناسبا  حجما  يعتبر مفردة  100 أن الباحثين  من

الذي يرغب  لمجتمع األصلي  ل   أن تكون ممثلةدراسة  ار عينة الويراعي عند اختي  •
  .  (MacDonald & Headlam, 2008, 12) الباحث في التواصل معه 

إلى (  17،  2006)صبري،  ويرى   التي تدعو  أن هناك عدد من االعتبارات 
يكون  استخدام العينات من بينها توفير الوقت والجهد والنفقات، وفي بعض األحيان  

دراسة ملوحة مياه أحدى المحيطات  ومثال على ذلك    دروس غير محدود المجتمع الم
حيث تضطر في هذه الحالة إلى استخدام العينة، وفي بعض األحيان يؤدي فحص  

لدى مريض يعني سحب كل دم المريض    الشاملالمفردات إلى تدميرها؛ فالقيام بالمسح  
م المريض  دمن اخذ عينة من    البدبغرض تحليله مما يؤدي إلى وفاته وفي هذه الحالة  

 .  وفحصها
 أنواع عينة الدراسة  



تختلف أنواع العينات، وإن اتحدت في هدفها وهو تمثيل المجتمع األصلي تمثيال  
وتشمل   البحث،  مجتمع  وسمات  خواص  نفس  على  العينة  تحتوى  بحيث  صحيحا، 
العينات مجموعة من األنواع، يوردها تصنف العينات إلى نوعين رئيسيين، على النحو  

 التالي:
وهو أحد    :PROBABILITY SAMPLING  ( العشوائية)العينة اًلحتمالية  

أنواع اختيار العينة يعتمد على األسلوب العشوائي في االختيار. وهنا تجدر اإلشارة 
إتاحة الفرص  ل على أساس ضمان  يفعا المناسب يجب أن  إلى أن أسلوب االختيار 

رد أو جماعة أو صف دراسي المتكافئة لكل عنصر من عناصر االختيار )سواء أكان ف
أو ما إلى ذلك من بنود االختيار المختلفة( لالختيار، ومن ثم يراعي أن يحقق دمج  
العناصر  فرص االختيار المتكافئة لتلك العناصر. وحيث أن عينة الدراسة ال تكون  
دائما متشابهة في الخصائص أو تسير في اتجاه واحد كعناصر تشغيل اإلنتاج، فال  

خدام أسلوب االختيار العشوائي في جميع الحاالت، ومن ثم عند توظيف  يصلح است 
هذا األسلوب في االختيار، يكون من المجدي التحقق من خصائص العينة، وما إذا 
كانت متجانسة أو متدرجة في طبقات متفاوتة ومختلفة، وإذا تحقق لها هذا االختالف  

هل هي مجمعة في مجموعات    كيف توزع داخل مجتمع الدراسة، على سبيل المثال: 
في مواقع مختلفة، هل هي متسلسلة هرميا في مستويات مختلفة، أما إنها متداخلة مع  

 . (Walliman, 2011,96) بعضها البعض  
يتوقف    :NON-PROBABILITY SAMPLING)القصدية(    العينة غير اًلحتمالية

تعتبر هذه العينة جيدة،  على رأي الباحث الشخصي، لذلك ال  اختيار أفراد العينة هنا  
ألن أفرادها ال تهختار حسب األسس االحتمالية السليمة، إال أنها قد تكون هي العينة  

في بعض الظروف، فتؤخذ العينة لكي تمثل المجتمع دون    الممكن استخدامها عمليا 
االتجاه لتحليها إحصائيا. وتستخدم هذه العينة كما في الدراسات التمهيدية إلعطاء فكرة 

  الوكالة(. وإلى هذا الصدد تشير  41،  1992  مبارك،سريعة وتقريبية عن المشكلة )
أن العينة القصدية هي نمط اختيار    (USAID, 2005, 13)   الدولية  للتنمية  األمريكية

العينة على أساس تجميع المبحوثين في مجموعات وفقا لمعايير محددة سلفا تتصل  
جم العينة في هذا النوع من االختيار على درجة  باألسئلة البحثية المحددة. ويتوقف ح 



إتاحية الموارد، والوقت، وأهداف الدراسة. وغالبا ما يتم تحديد حجم العينة على أساس  
درجة التشبع النظري )وهي نقطة تحدث في مرحلة تجميع البيانات حين لن يعد يسهم  

 . إضفاء معلومات جديدة في تقديم أية رؤى جديدة لألسئلة البحثية

 )العشوائية( إلى عدة أنواع على النحو التالي:  وتقسم العينات االحتمالية
البسيطة: العشوائية  االختيار    العينة  يدل على  "عشوائية"  لفظ  أن  البعض  يعتقد  قد 

لقواعد  وفقا  يتم  العشوائي  فاالختيار  الوضع غير ذلك  أو االرتجالي، ولكن  العرضي 
تعطي لجميع وحدات العينة فرصا متكافئة في االختيار. وليجأ بعض الباحثين إلى  

تخلط مع بعضها،  كتابة وحدات المجتمع على أوراق متشابهة، ثم توضع في صندوق، و 
االختيار   مزايا  ومن  المطلوب،  العينة  حجم  يكتمل  حتى  فأخرى  واحدة  تسحب  ثم 
العشوائي أن يعطى صورة صادقة للمجتمع األصلي، ويعطي للباحث فرصة حساب  
حدود الخطأ في العينة باستخدام القوانين الرياضية لالحتماالت، ولكن يؤخذ على هذه  

،  مسعدصة في حالة ما إذا كان مجتمع الدراسة الكبير ) الطريقة أنها غير عملية وبخا
2000  ،52 .) 

Systemالعينة المنتظمة  atic Sam ple 
يتم اختيار أفراد العينة المنتظمة بسحب أول فرد فيها بطريقة عشوائية، ثم سحب بقية  

مجموع  األفراد بطريقة منتظمة أي بعد فترة ثابتة، ويكون تحديد الفترة الثابتة بقسمة  
أفراد المجتمع على عدد أفراد العينة، وذلك ضمانا لدخول جميع أفراد المجتمع ضمن  

اإلطار العام الخاص بعينة  وهنا يتم ترتيب  (.  311،  2010  صيني، احتمال السحب )
  على فترات منتظمة   لعدد من المعايير والعناصر المحددةبصورة منتظمة ووفقاا  الدراسة  

(Bhattacherjee, 2012, 67)  . 
الطبقية:   غير  الدراسة  مجتمع  كان   إذا  العينات  من   النوع  هذا  الباحث  يختار   العينة 

  ويتطلب .  بعض  عن  بعضها  مختلفة  طبقات  أو   فئات  من  يتألف  نهأل  نظراا   متجانس؛
 مجتمع  في المتوافرة الفئات تحديد  :مجموعة من الخطوات، منها  مراعاة النوع هذا

  بسيطة  عشوائية  عينة   فئة  كل  من   اختيار، و حدة  على  فئة   كل  أفراد  تحديد ، و الدراسة
 . للدراسة  صلياأل  المجتمع  في  عددها  مع   العينة   في   فئة  كل  عدد  يتناسب  بحيث   تمثلها
  فإن  بالمملكة،   المعلمين   كليات  بطال  تمشكال  عن  الدراسة  عنوان   كان  إذا  فمثال 



  والتخصصات  عمار،األ  في  فهمختالال   تبعاا    تهمشكال   في  مختلف مجتمع  أمام  الباحث
 (. 2004،100  النوح،) قتصاديةاال والناحية جتماعية،اال والناحية  الدراسية،

:  Cluster (Multistage) Samplingالعينة العنقودية )متعددة المراحل(  
العينة ذات   العينات االحتمالية السابق ذكرها إنما هي مثال على أنماط  كافة أنماط 
ا على طبيعة العملية البحثية واحتياجاتها الفعلية فقد يلجأ الباحث   المرحلة الواحدة، وبناءا
إلى الجمع ما بين تقنيات اختيار العينة السابق ذكرها ذات المرحلة الواحدة للوصول  

متع العينة  المراحل  إلى  و (Bhattacherjee, 2012, 68)ددة  العينة  .  في  تتوافر 
العنقودية عدد من المجموعات الغير متجانسة فيما بينها والمتجانسة بداخلها، وتستخدم  
العينة العنقودية في خدمة مجموعة متنوعة من األغراض وبخاصة في مسوح العينات  

وتتم الدولة،  على مستوى  تتم  التي  تلك  أو  والتكلفة  الكبيرة  الوقت  توفر  في  بأنها  يز 
بموثوقية   تتميز  أنها  كما  كبير.  حد  إلى  محددة  دراسة  إلجراء  المخصصين  المادية 

وإذا ما تم  راحل المختلفة.  عينتها نظرا ألنها قائمة على فكرة التعيين العشوائي في الم
ميت العينة العنقودية ذات   المرحلتين إما إذا  تجميع العينة العنقودية على مرحلتين سه

ميت بالعينة العنقودية متعددة المراحل    جهمعت العينة العنقودية على أكثر من مرحلتين سه
(Adams et al., 2007, 89) 

وعلى الجانب اآلخر تقسم العينات غير االحتمالية )القصدية: غير العشوائية( إلى عدة  
 على النحو التالي:( 315، 2000)  دويدري أنواع يوردها 

( الصدفة  )Accidental Sampleعينة  المالئمة  العينة  أو   )Convenience 

Sample )  يعطى في هذا النوع من العينات لعناصر مجتمع الدراسة األصلي حرية :
االختيار في المشاركة في الدراسة، بحيث ال يكون هناك تحديد مسبق لمن تشملهم  
العينة، بل يتم اختيار أفراد العينة من بين أول مجموعة يقابلهم الباحث، بحيث يوافق  

شروط تضمن تمثيال معقوال لمجتمع    هؤالء على المشاركة في الدراسة، وذلك ضمن
الدراسة. ويتميز هذا النوع من العينات بالسهولة في اختيار عينة الدراسة وانخفاض  
الدراسة،  أفراد  إلى  الوصول  وبسرعة  الباحث،  من  المبذول  والجهد  والوقت  التكلفة 
أفراد  إلى  الوصول  وبسرعة  الباحث،  من  المبذول  والجهد  والوقت  التكلفة  وانخفاض 
الدراسة والحصول على نتائج. ومما يؤخذ على هذا النوع من العينات أنها ال يمكن أن  



البحث الذي يتناولها على    جتمثل المجتمع األصلي بدقة ومن هنا يصعب تعميم نتائ 
 المجتمع كله. 

: تشبه العينات الحصصية ( أو عينة الفئات(Quota Sample  العينة الحصصية 
المراحل األولى في التحديد بحيث يتم تقسيم مجتمع الدراسة العينات الطبقية من حيث  

األصلي إلى فئات أو شرائح ضمن معيار معين، ثم يتم بعد ذلك اختيار العدد المطلوب  
من كل شريحة بشكل يتالءم وظروف الباحث، لكنها تختلف عنها في أن الباحث في  

العينة الحصصية يقوم الباحث  العينة العشوائية ال يختار األفراد كما يريد، بينما في  
 بهذا االختيار بنفسه دون أن يلتزم بأية شروط. 

: يختار الباحث هذا ((Purposive Sampleالعينة الفرضية أو العقدية أو الهدفية  
النوع من العينات لتحقيق غرضه، بحيث يقدر حاجته من المعلومات، ويقوم باختيار  

أن أساس  على  حرا،  اختيارا  الدراسة  توافر  عينة  خالل  الدراسة من  أغراض  تحقق  ها 
البيانات الالزمة للباحث في أفراد هذه العينة، أي أن هذا النوع من العينات ال يكون  

 ممثال ألحد بل توفر للباحث البيانات الالزمة لدراسته.  
 Snowball Sampleالعينة المرجعية/ الشبكية 

األفراد الذين يتفقون مع المعايير المحددة  يبدأ الباحث في تحديد عدد قليل من  
الذ الدراسة،  يالختيار األشخاص  من  الباحث    يطلب ثم  ن سيتم إدراجهم ضمن عينة 

تنطبق عليهم نفس إستراتيجيات اختيار    آخرينأولئك األشخاص القيام بتزكية أشخاص  
 .  (Bhattacherjee, 2012, 70) العينة السابق ذكرها

وينبغي األخذ في االعتبار أن هناك عدد من األخطاء التي قد يقع فيها الباحثون  
غير  اختيار عينة صغيرة للغاية  من بينها على سبيل المثال  عند اختيار عينة الدراسة  
وهنا نجد أن كافة النتائج التي سيتم الحصول عليها ستكون  ممثلة للمجتمع األصلي  

حالة لم يتمكن الباحث من تعميها على  ئج في هذه الألن النتاعلمية  ذات أهمية  غير  
ال يكون فقط في عدد العينة، فقد  ، كما أن تمثيل المجتمع األصلي  مجتمع البحث ككل 

من منطلق كونها ركزت على شرائح معينة  تكون العينة غير ممثلة للمجتمع األصلي  
احث بدراسة للتعرف  إذا قام الب فعلى سبيل المثال بداخلها ولم تركز على شرائح أخرى 

بجمع العينة  ظيفي للعاملين بداخل أحد الشركات، وقام الباحث  على مستويات الرضا الو 



من قسمين فقط من أقسام الشركة فإن النتائج هنا ال يمكن تعميمها على مستوى الشركة 
    . باقي األقسامككل؛ ألنها أغفلت  

 خصائص العينة الجيدة
 خصائص العينة الجيدة على النحو التالي:  (Singh, 2006, 92يحدد سينج ) 

به من خصائص،  العينة الجيدة هي التي تمثل وبحق مجتمع الدراسة وما يتسم   •
الخصائص  الدراسة هو محصلة مجموعة محددة من  فإن فإذا كان مجتمع   ،

الواقع   يعكس  بما  المحصلة  تلك  تأتي كجزء أصغر من  الجيدة  الدراسة  عينة 
 الفعلي لخصائص هذا المجتمع. 

فالعينة الجيدة ال تدع المجال قائما أمام خبرات   العينة الجيدة تخلو من التحيز:  •
 خصية للتأثير في اختيارها.ة أو أهوائه الشالباحث السابق

يعكس   • الجيد  العينة  اختيار  أن  بمعنى  موضوعية،  تكون  الجيدة  العينة 
المواقف  من  الذاتية  العناصر  وغياب  االختيار  إجراءات  في  الموضوعية 

 االختيارية. 
 العينة الجيدة تتسم بالدقة، فتقدم تقديرات وإحصائيات دقيقة خالية من األخطاء. •
بالتمثيل  تتس • وثيقة  بدرجة  البعد  هذا  ويرتبط  الطابع:  بشمولية  الجيدة  العينة  م 

لمجتمع الدراسة. وتعني الشمولية جودة    true-representativenessالصادق  
وقد تكون العينة    ا وفقا لألغراض البحثية المحددة،العينة التي يتم التحكم فيه

ثيال صادقا، لذلك يراعى  شاملة الخصائص ولكنها ال تمثل مجتمع الدراسة تم 
تحقيقا لالختيار الجيد لعينة الدراسة أن تنطوي الشمولية على التمثيل الصادق 

 لمجتمع الدراسة.
 العينة الجيدة تكون اقتصادية من حيث الطاقة والجهد المبذول، والتكلفة المادية.  •
األدوات  • وتطبيق  أفرادها،  على  البحث  إجراء  يسهل  التي  هي  الجيدة  العينة 

 لبحثية عليهم بصورة سلسة ومبسطة على نحو ييسر تجميع البيانات. ا
يتحدد حجم العينة المناسب بمقدار ما يسفر عنه من نتائج دقيقة، على نحو   •

 يسهل معه تقدير نسبة األخطاء. 
 العينة الجيدة تيسر العمل البحثي وتسهم في متابعة جوانبه وأبعاده بصورة فعالة.  •



 طابع عملي في المواقف البحثية. العينة الجيدة ذات  •
 تحديد أدوات الدراسة  

ينبغي تحديدها   التي  الهامة  الدراسة من بين أهم الخطوات  عند  تعتبر أدوات 
التي يتم استخدامها في  وهناك العديد من األدوات  الشروع في إعداد البحث العلمي،  

بطبيعة كل أداة ومدى  البحث؛ وعليه فإنه ينبغي على الباحث أن يكون على علم تام  
تطوير  ئمتها لموضوع البحث الذي يناقشه، كما ينبغي على الباحث أال يلجأ إلى  مال

ال   الحالية  األدوات  أن  له  تبين  ما  حالة  في  إال  بحثية  أدوات  اإليفاء    تستطيعأية 
ينبغي على الباحث أن يأخذ وقتاا    ، وفي هذه الحالةالتي يسعى إلى تحقيقها  باألغراض

، وأال يلجأ إلى عملية التكرار ألنها  الخاصة باألداة الجديدة كافياا في تصميم األسئلة  
وبصورة .  (Glazunov, 2012, 132)  ستعتبر في هذه الحالة بمثابة مضيعة للوقت

على طبيعة البحث    كبيرةوبصورة  اختيار األدوات يعتمد  عامة فإنه يمكن القول بأن  
، كما ينبغي  )دراسة حالة، أو مالحظة، أو غيره(كأن يكون على سبيل المثال    ونوعه

ينبغي أن تتمتع بدرجات  التي يتم االستعانة بها  التأكيد على أن كل أداة من األدوات  
 .  (Bailey & Handu, 2013, 5)مرتفعة من الصدق والثبات 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث العلمي
يمكن النظر إلى اإلحصاء على أنها أساس للعمليات التحليلية والحسابية التي  

ويمكن القول    يتم القيام بها على المدخالت الخاصة بالعينة الممثلة لمجتمع الدراسة.
بأن الهدف األساسي من العمليات اإلحصائية هو محاولة جعل العملية البحثية أكثر  

وإنتاجية   وفاعلية  بالطرق  (Delorme, 2006, 1)كفاءة  االستعانة  يتم  ما  وعادة   .
الخاصة  المختلفة  اآلثار  أو  العالقات  وقياس  عن  الكشف  أجل  من  اإلحصائية 
بالمتغيرات المؤثرة على المواقف حيثما ال يحدث تكرار في النتائج بسبب تنوع األدوات  
المستخدمة في قياس الظاهرة موضع الدراسة، كما أن الطرق اإلحصائية تساعد في  

 ,UTTS)ل إلى عدد من النتائج وتلخيصها بشكل يساعد على فهمه واستيعابه  التوص

اإلحصائية  (615 ,1999 األساليب  أبرز  إلى  التفصيل  من  بشيء  التطرق  وسيتم   .
عملية   في  البالغة  ألهميتها  نظراا  منفصل  مبحث  في  العلمي  البحث  في  المستخدمة 

 البحث.  



 عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها  
تم جمع البيانات من أفراد العينة، فإن الخطوة التالية هي السعي نحو  بعد أن ي 

تحليل البيانات التي يتم الحصول عليها، وتتطلب عملية تحليل البيانات توظيف عدد  
من العمليات اإلحصائية المترابطة، وكذلك عدد من التصنيفات الفئوية من أجل تحليل  

إلى عدد من االستنتاجات اإلحصائية من    البيانات في صورتها الخام ومن ثم التوصل
خالل تصنيف البيانات الخام التي يتم الحصول عليها إلى عدد من الفئات المجدية  
في عمليات التحليل. وعادة ما يتم االستعانة بعملية الترميز حيثما يتم تحويل البيانات  

 ,Kothari)جدولة إلى عدد من الرموز، لتنتقل إلى المرحلة التالية وهي التبويب أو ال

2004, 18)  . 
أما فيما يتعلق بالتحليل اإلحصائي فإنه يمكن النظر إليه على أنه تلك الطريقة  
الرياضية التي يتم من خاللها عرض البيانات، وهو األمر الذي يتم القيام به من خالل  

نات  تحديد العالقات بين البيانات المختلفة. وهناك نوعين من التحليل اإلحصائي للبيا
الدراسة   عينة  الستجابات  عددية  تلخيصات  على  ويشتمل  الوصفي  اإلحصاء  وهما 
)تلخيص عددي لما تم مالحظته(، واإلحصاء االستنتاجية ويتم فيها تحديد لما سيتم  

ا على االستجابات الحالية ألفراد العينة    MacDonald)مالحظته في المستقبل بناءا

& Headlam, 2008, 24)  وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن الغرض من التحليل .
اإلحصائي هو تحليل البيانات التي تم جمعها من أجل تلخيص المعلومات وتقديمها  
في صورة أكثر فائدة، ومحاولة التوصل إلى عدد من التعميمات تعكس وجهات نظر  

 .  (Olaewe & Kareem, 2009, 173)مجتمع أو عينة الدراسة  
ديث عن عرض تفسير النتائج فإنه ينبغي مراعاة أن تتم عملية التفسير  وعند الح 

الخاصة بالنتائج فإنه ينبغي أن تتم صياغة العبارات بصورة دقيقة وواضحة، كما ينبغي  
 & COOPER)أن تكون مدعمة للحجج واالفتراضات التي تم وضعها بصورة مسبقة  

HEDGES, 2009, 14)  . 
بأن هذه الخطو  القول  يتم من خاللها ويمكن  ة من أهم خطوات البحث حيث 

الطابع  إلى  الوصفي  الطابع  من  وتحويلها  العينة  بأفراد  الخاصة  االستجابات  تحليل 
للتعرف على مدى تكرار استجابات   الرقمي الذي يساعد على تحليلها تحليالا شامالا 



التعرف على    بعينها دون غيرها، أو التعرف على العالقات بين المتغيرات المطلوبة، أو
محور   المختلفة  المتغيرات  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطيه  عالقات  وجود  مدى 

 الدراسة، ومن ثم الوصول إلى النتائج المطلوبة والتي وضعت الدراسة من أجلها.    

 وضع النتائج والتوصيات 
وضع النتائج  يتم االنتقال بعد ذلك  الخاصة بالدراسة  بعد أن يتم تحليل البيانات  

أن يتم تحديد النتائج  ويراعي عند وضع النتائج الخاصة بالدراسة  الخاصة بالدراسة،  
األمر   بادئ  في  مع  الرئيسية  يتفق  وبما  مرتبة  والمنهجيات    االفتراضاتبصورة 

عليها   الدراسة،  المنصوص  الفرعية  بداخل  النتائج  عرض  يتم  بالنتائج  المرتبطة  ثم 
متسلسل  الرئيسية   على  بشكل  الحرص  ينبغي  ا  ضوء  وأيضا في  النتائج  تلك  تقديم 

وفي هذه  .  (Hartley, 2008, 47)والمنهجيات المستخدمة في البحث  االفتراضات  
النتائج التي  وضع  لة الدراسة واألسئلة واالفتراضات، ثم يتم  مشكالجزئية يتم استعراض  

إليها   التوصل  يعني  تم  ال  ذلك  أن  إال  شمولية  مفصلة   استعراضهابصورة  بصورة 
(Bailey & Handu, 2013, 5)  .  كما تشمل هذه المرحلة ما يجب تضمينه للتقرير

  ، 1999  ،وآخرون   عبيدات)  النهائي، وكيفية عرض محتويات التقرير وتوقيت إخراجه
31 )  . 

وفيها يتم إعادة يتم وضع النتائج يتم وضع المناقشة العامة للدراسة    وبعد أن
الباحث في تقديمها من خالل البحث، وكذلك تقييم  واإلنجازات التي نجح  ذكر النتائج  

السابقة الدراسات  بنتائج  مقارنتها  خالل  من  االتفاق    النتائج   أوجه  على  والتعرف 
لسبب  وتقديم تفسيراا منطقياا  صة بالدراسة،  وتحديد أبرز الحدود الخاواالختالف فيها،  

معين،   نحو  على  النتائج  العملي  ظهور  المستوى  على  التوصيات  وضع  يتم  وأخيراا 
 .  (Hartley, 2008, 49) مستوى الدراسات المستقبليةوكذلك على  

بعد تنظيم النتائج على شكل مفهوم واضح يأتي دور مناقشتها وتقويمها، والمناقشة 
 الواصل والتقويم تتطلب من الباحث ضمن ما تتطلبه منه مجموعة من األمور، يوردها  

 ( على النحو التالي: 70، 1999)
 تفهمه للنتائج بغض النظر عما إذا كانت تتوافق مع هواه أم ال.  •



الدراسات ترتيبه   • مع  وترابطها  وتماسكها  تناسقها  تظهر  بصورة  للنتائج 
 واالختبارات التي أدت إليها، لمنع إثارة الشك في كيفية وصوله إليها. 

النظر في مدى تأييد نتائج دراسته التي توصل إليها لفرضياته التي وضعها،   •
لنسبة لدراسته  وذلك في أدلة تأييدها أو رفضها، وبالتالي ماذا تعني هذه النتائج با

 ولفرضياته حتى يتمكن من مناقشتها وتقويمها. 
مناقشته لنتائج دراسته وتقويمها ضمن حدود الدراسة التي قام بها، فتلك النتائج   •

 ال يمكن تعميمها قبل مناقشتها وتقويمها. 
اإلجابة عن أسئلة دراسته تلك األسئلة التي حددها الباحث في اإلطار اإلجرائي   •

 حديد مشكلتها. لدراسته عند ت
ذلك  • ويكون  اإلجرائي،  إطارها  في  الموضحة  أهدافها  ضوء  في  دراسته  تقويم 

بإيضاح المتحقق من أهدافها وبيان عوامله وغير المتحقق من أهدافها وبيان  
 أسباب إعاقته. 

إدراكه أن قيمة دراسته تقاس بمقدار ما تثيره لدى قرائها من أسئلة غير تلك   •
ا، وتكمن تلك القيمة في مساهمتها في تطوير المعرفة األسئلة التي أجابت عنه

 ونموها ودفعها في مجاالت جديدة لتسهم في اكتشاف آفاق جديدة. 
والتي  وبصورة عامة فإن تلك الجزئية تمثل الفصل األخير من فصول الدراسة  

ا على االستجابات  يقوم فيها الباحث باستعراض ما تم التوصل إليه من نتائج   التي  بناءا
النتائج  ت  كتابة  ويراعي عند  العينة.  أفراد  الحصول عليها من  تتم  م  لتسلسل أن  وفقاا 

وتحديد ما إذا كانت  سليم، وأن يتم فيها مناقشة كل فرضية من فرضيات البحث  منطقي  
   .  فروضالنتائج التي تم الحصول عليها قد اتفقت أو اختلفت مع تلك ال

 تحديد المصادر المرجعية  
يلجأ العاملون في المجال األكاديمي والباحثون في التخصصات المختلفة إلى  
استطالع المقاالت األكاديمية من أجل الحصول على عدد من المعلومات والمعارف 
األكاديمية عن غيرها من   والبحوث  المقاالت  يميز  أهم ما  أحد  فيها، ولعل  الموثوق 

هو اعتمادها على عرض العديد من الحجج وجهات النظر المختلفة  المقاالت األخرى  
(Harzing, 2001, 1)  وهو األمر الذي يبرز أهمية المراجع التي سيتم االستعانة بها .



في عرض المحتوى المعرفي سواء أكان ذلك في األدب النظري أم في الجزء الخاص 
 بالدراسات السابقة.  

فما نصل إليه اليوم من حقائق ونتائج واختراعات   ذلك ألن العلم ال يبدأ من فراغ،
وأفكار وقوانين ونظريات إنما هي حصيلة جهد كبير ومجهود شاق لعلماء وباحثين  
ومفكرين سالفين ومعاصرين تراكم جهدهم على مر السنين، وتضاعف إنتاجهم العلمي  

ونست  منها  نقتبس  لنا  هاديا  منارا  أعمالهم  حصيلة  أصبحت  حتى  األيام  بها،  مع  فيد 
ونحاول أن نضيف إليها ونطور فيها ما وسعنا ذلك. وتحتم مبادئ األخالق وأصول  
األمانة أن ننسب لكل صاحب فضل فضله فيما نقتبس من كتابات، وما نستخدم من  
ألفاظ وعبارات وما نقتبس من أفكار، وما نستفيد من آراء لغيرنا، ومن ثم يجب أن  

(. وإلى هذا الصدد  86،  2000،مسعدوضوح ) نشير إلى تلك المراجع بكل حرص و 
إلى أن عملية توثيق المراجع والمصادر المستخدمة في    ((Engle, 2010, 4يشير  

البحث العلمي تخدم هدفين أساسين، هما: نسب العمل أو المرجع المستخدم لمؤلفه  
وإيفائه حقه باإلشارة إلى ذلك تقديرا لجهوده، والسماح للقراء للرجوع إلى قائمة المراجع  

   . ثونهاواالستفادة منها في حالة خدمتها للموضوعات التي يبح 
وتشير قائمة المصادر والمراجع إلى قائمة بأسماء أهم المصادر والمراجع التي سيعتمد  

 للا  فضلعليها الطالب في بحثه، وتضم قائمة المصادر والمراجع بشكل عام ما يورده  
 ( على النحو التالي  55، 1998)

 دوائر المعارف.  -1
 المعاجم.  -2
 المخطوطات في حال وجودها وأمكنتها وأرقامها.  -3
 المصادر والمراجع باللغة العربية.  -4
 المصادر والمراجع باللغة االنجليزية.  -5

ويحتل جزء تنظيم قائمة المراجع أهمية كبيرة، فهو عنوان شرف الرسالة العلمية  
وبراءتها، ودليل صدق أصولها التي نشأت عنها وجزء أساس في توثيقها واعتمادها 

ق قدر المستطاع، إنه يأتي األخير  علميا، لهذا ينبغي أن تحضر بشكل مشرف، ودقي



فالهوامش،    - إذا كانت موجودة–في الترتيب بين أجزاء البحث؛ إذ تأتي الملحقات أوال 
إذا اختير وضعها في نهاية فصول الرسالة، بدال من الهامش  – وتوثيق النصوص ثانيا  

ة  وأخيرا قائمة المصادر، كل هذا يعرض بعد النص األساس لمباحث الرسال   -األسفل
 ( 213،  2005)  سليمان أبو 

ويراعى ترتيب المراجع أبجديا وفقا السم المؤلف، سواء المراجع العربية أو األجنبية.  
وتأتي أوال المصادر األولية، مثل: المخطوطات، والوثائق، ثم المصادر الثانوية، وتبدأ  

 ( 16،    2009 العليا الدراسات عمادةبالكتب تليها الدوريات والمجالت والصحف ) 
 إلى أن المصادر والمراجع تكتب على الوجه التالي: (55، 1998)  للا  فضلويشير 
 اسم المؤلف )اسم العائلة أوال ثم االسم الشخصي(.  -1

 اسم الكتاب. -2

 رقم الطبعة.  -3

 اسم المترجم )إذا كان الكتاب مترجما(.  -4

 مكان النشر.  -5

 دار النشر. -6

 تاريخ النشر.  -7
،  2005)  سليمان  أبوة، ومن ذلك ما يورده  ويأخذ تنظيم قائمة المصادر طرقا عديد

 على النحو التالي:  ( 214
المؤلفينأوًل: ألسماء  الهجائي  االسم،    مبدوءا   : الترتيب  ثم  اللقب  أو  الشهرة،  باسم 

ويفضل البعض البدء باالسم األول ثم اسم الشهرة أو اللقب. وهذا النوع من الترتيب  
بينها   من  كان  وإذا  للقارئ،  بالنسبة  تنظيما  وأحسن  وأسهل،  أيسر  الحالتين  كال  في 

البية  مصادر ال تحمل أسماء مؤلفيها فيجرى ترتيبها هجائيا حسب عناوينها، على أن غ
ابن(، وكذلك )ال( التعريف، بل يحتسب  -الباحثين ال يعدون في الترتيب: الكني )أبو 

 في الترتيب الحرف األول لالسم الذي يليها، مثال: ابن القيم يصنف مع حرف القاف.
 ثانيا: الترتيب الزمني حسب تواريخ النشر: 



الترتيب الزمني للنشر، وهذا  بعض قوائم الكتب تبدو أكثر تناسبا  لو نهظمت حسب  
النوع من ترتيب المصادر يتالءم كثيرا عند تتبع المراحل التاريخية أو التطورية، وال بد  

 من فهرسة لمثل هذه القوائم خصوصا إذا كانت طويلة. 

ويراعي الباحث عملية التنويع في المصادر المستخدمة من خالل التنويع ما  
ال والرسائل  الكتب،  استخدام  والدراسات بين  دكتوراه،  أم  أكانت ماجستير  سواء  علمية 

الواردة في الدوريات العلمية المحكمة أو تلك التي تم إلقائها في مؤتمرات، أو األوراق  
عن   الصادرة  تلك  أو  واليونيسيف،  اليونسكو  مثل  العالمية  المنظمات  عن  الصادرة 

ير  أن  ضرورة  على  التأكيد  مع  الدولة،  بداخل  الرسمية  االلتزام  الجهات  الباحث  اعي 
الهوية   مجهولة  األوراق  عن  المستطاع  قدر  والبعد  فيها،  الموثوق  المراجع  باستخدام 
والتي أما أن تعبر عن وجهات نظر شخصية، أو قد تعبر عن آراء متحيزة بعيدة كل  

، مع التأكيد على الدقة المتناهية في نقل أسماء الباحثين وتواريخ  البعد عن الموضوعية 
التي ال  نشر   العلمية  يعتبر من بين قواعد األمانة  الدراسات الخاصة بهم؛ ألن ذلك 

 .   ينبغي اإلخالل بها
 تنظيم قائمة المراجع  
األفكار    التعرف علىفإنه يمكن القول بأن الهدف من المراجع هو  وبصورة عامة  
البحثية  أو المقاالت أو األوراق  في الدراسات    والواردة  باآلخرينوالمعلومات الخاصة  

في نهاية الورقة البحثية  تلك المراجع ووضعها في قائمة المراجع  المختلفة، وكذلك توثيق  
عليها   األكاديمية  من  قدر  إضفاء  أجل  من  تقديمها  يتم   MRU’s Student)التي 

Learning Services and Library, 2014, 1)  .  وهناك العديد من أشكال التوثيق
من جانب العديد من الباحثين إال أنه حالياا    التي تم إتباعها على مدار سنوات عديدة

  والصينيةواألوروبية،    والبريطانية،  ،نجد أن االتفاق أصبح على أنماط التوثيق األمريكية
(Hartley, 2007, 57)  . 

بعض األخطاء التي قد يقع فيها الباحثون عند الشروع في كتابة قائمة  وهناك  
التي  المراجع  بعض  أن يقوم الباحث بعدم تضمين  من بينها على سبيل المثال  المراجع  

أم  تم استخدامها سواء أكان في خطة البحث أم في اإلطار النظري والدراسات السابقة 



اسات التي تم إجرائها في ذلك المجال للتعرف  في عملية تحليل النتائج واالستشهاد بالدر 
 ع النتائج التي قام الباحث بالحصول عليها.  على مدى االتفاق أو االختالف م

 الشكل النهائي للبحث  
إذا انتهى الباحث من المراحل السابقة، انتقل إلى مرحلة أخرى قبل تقديم بحثه  

النهائي، وذلك بترتيبه ترتيبا يخرج في هيأته  إلى الطباعة، وهذه المرحلة هي إخراجه  
على ضوئه، وهذا الترتيب هو الطريقة العملية في تنظيم البحث من أوله إلى آخره 

،  2000  الربيعة،)  تنظيما طبيعيا ينبغي أن يكون البحث خارجا عليه في هيكله العام
111)  . 

حث، ويقوم بمراجعته مراجعة  تكمال كافة الفصول الخاصة بالب بعد أن يتم اسو 
وضع اللمسات النهائية المتمثلة في إعداد الصفحات يلجأ الباحث بعد ذلك إلى  كاملة،  

  والشكر والتقدير، والملخص صفحة البداية واإلهداء  والتي تشتمل على  األولى للبحث  
المحتويات، وفهرس  للدراسة،  يقوم    العام  المالحق    بتنظيموكذلك  حالة –قائمة  في 

الوجه    -وجودها على  العلمي  البحث  إظهار  على  تساعد  التي  األمور  من  وغيرها 
التي يقوم المشرفين بتوجيهها  كما ينبغي التأكيد على ضرورة أخذ المالحظات  األكمل.  

، وكذلك األخذ في االعتبار التعديالت والتوجيهات  بعين االعتبار  المناقشة النهائيةقبل  
بع توجيهها  يتم  الطباعة  التي  المناقشة وقبل مرحلة  تعمل على  د  أن  ألن من شأنها 

       . في المادة العلمية المقدمة وبخاصة  صقل مستويات الجودة البحثية 



 الثالث: مناهج البحث العلمي  الفصل
النحو   التي يمكن استعراضها على  ويتناول ذلك الفصل عدد من المحاور األساسية 

 التالي: 
: المنهج التاريخي  ▪  أوالا
 ثانياا: المسح االجتماعي   ▪
 ثالثاا: المنهج التجريبي   ▪
ا: المنهج شبه التجريبي  ▪  رابعا
ا: منهج دراسة الحالة  ▪  رابعا
ا: المنهج الوصفي   ▪  خامسا
ا: المنهج  ▪  التحليلي سادسا
ا: المنهج االستكشافي   ▪  سابعا
   ثامناا: المنهج الوثائقي ▪
ا: المنهج المقارن  ▪  تاسعا
 عاشراا: المنهج الفلسفي  ▪
 الحادي عشر: المنهج التنبؤي   ▪
 الثاني عشر: منهج دلفي  ▪

 
  



 : مناهج البحث العلمي الفصل الثالث 
من  هو دعم الممارسة العملية  تعد الغاية النهائية من عملية التصميم البحثي  

الحالية   والمعلومات  المعارف  تطوير  الفرص  خالل  تعزيز  على  يعمل  الذي  بالشكل 
  التوصل إلى عدد من الخدمات أو المنتجات للحصول على عدد من المعلومات أو  

   . (CHAKRABARTI, 2010, 317)الفعالة الجديدة 
الذي يهتم بالتعرف على  ويمكن النظر إلى مناهج البحث على أنه ذلك العلم  

إجراء  الكيفية   خاللها  من  يمكن  بشكل علمي  التي  البحثية  دراسة العملية  يتم  حيثما 
الباحث في دراسة ظاهرة معينة  التي عادة ما يتم تبنيها نم جانب الخطوات العديد من 

أن يكون الباحث  حثية، وينبغي التأكيد على أهمية أو في التوصل إلى حل للمشكلة الب 
األدوات التي سيتم االستعانة  المختلفة، باإلضافة إلى علمه ب مناهج البحث  على علم ب

وعليه فإنه ينبغي على الباحث أن يكون  ند تطبيق البحث على عينة الدراسة،  بها ع
فقط   ليس  معرفة  علم  االختبارات  على  المتوسبطبيعة  حساب  الحسابية  وكيفية  طات 

ا ينبغي أن يكون على واالنحرافات المعيارية  علم بالمناهج المختلفة ومدى  ، ولكن أيضا
مالئمتها للموضوع البحثي المختار، كما يتحتم عليه أن يكون على وعي باالفتراضات  

التي قد  لمناهج والتقنيات البحثية؛ ذلك ألن بعض المناهج  التي تقوم عليها االمختلفة  
مع موضوع    استخدامهاتناسب أحد الموضوعات البحثية قد ال تكون مفيدة عندما يتم  

ا بأهم مناهج البحث العلمي . (Kothari, 2004, 8)أخر   :  وفيما يلي استعراضا
: المنهج التاريخي   أوًلا

األدوات التي يتم االعتماد عليها من أجل اكتساب فهماا أفضل أحد أبرز  يعتبر التاريخ  
من  عدد من الحلول للمشاكل المعاصرة  ، ومن ثم محاولة التوصل إلى  لطبيعة األحداث

األحداث المختلفة التي طرأت  خالل استطالع وجهات النظر الخاصة بالمؤرخين إزاء  
يمكن القول بأن  . ومن ثم  طويلالتي خلفتها على المدى ال  واآلثار على العالم القديم  

لعلماء  أنواع البحوث التي تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة  البحوث التاريخية هي أحد  
اكتساب فهماا أفضل والتي يتم االستعانة بها من أجل    الباحثين  وغيرهم مناالجتماع  

ولهذا فإن أي بحث مهما كان    (Bakhshi et al., 2012, 10)إزاء الظواهر المختلفة  
األسلوب المتبع فيه ال غنى له عن االستعانة بمعطيات المعرفة التاريخية، ألن التاريخ  



مليء بالتجارب والبراهين والمعالجات، وكل هذه تفيد كل باحث ألن دراسة أي ظاهرة 
( البحثي  المنهج  هذا  أهمية  يؤكد  بما  تاريخها  لها  يكون    هيم،إبرا أو مشكلة البد وأن 

2000  ،147)  . 
انتشارا   وأكثرها  البحث  مناهج  أوسع  من  البحث  في  التاريخي  المنهج  ويعد 
واستعماال، وهو يدعى أحيانا بالمنهج الوثائقي. وفي هذا المنهج يتعامل الباحث مع  
مغزى وأهمية المعلومات الكامنة في التاريخ السحيق البعيد منه أو القريب. ولما كان  

مجموعة من الظواهر واألنشطة البشرية واإلنسانية، فإن على الباحث أن يقوم  التاريخ  
بدراستها وفحصها وتقصي معلوماتها، وليس المنهج التاريخي مقتصرا على علم التاريخ  
لذاته، إذ أنه يستخدم في العلوم والمعارف اإلنسانية المختلفة فلكل موضوع ولكل علم  

وأ مسبباته  اإلنسانية  العلوم  والحديث  من  والوسيط  القديم  وتاريخه  وتطوره  صوله 
والمعاصر، ومجال المنهج التاريخي كما هو واضح من تسميته هو الوثائق والكتب  
وغيرهما. وهو يهدف إلى تحديد أهمية المعاني والسجالت التي توضح نشاطات اإلنسان  

طقية للحوادث  والحوادث وربطها ببعضها، ثم إيجاد واستخالص التفسيرات المناسبة المن
 .  ( 22، 2005 العزاوي،واألرقام )

ثم   وتقويمها، ومن  للماضي بواسطة جمع  األدلة  إعادة  التاريخي عبارة عن  المنهج 
تمحيصها وأخيرا تأليفها ليتم عرض الحقائق أوال عرضا صحيحا وفي تأليفها، وحتى  

مية الواضحة. يتم التوصل حينئذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العل
يكون   عندما  تطبيقه  الباحث  على  يتعين  الذي  الوحيد  المنهج  هو  التاريخي  والمنهج 

( يوردها  التي  األغراض  من  أكثر  أو  واحدا  تحقيق  البحث  من    العساف، الهدف 
 على النحو التالي: (2822006،
 متى بدأ ظهور ظاهرة تاريخية ما؟  •
 كيف بدأ ظهور ظاهرة تاريخية ما؟  •
 مراحل تطور ظهور ظاهرة تاريخية ما؟ ما  •
 ما العوامل ذات التأثير في ظهور ظاهرة تاريخية ما؟  •
 ما مدى صحة ظاهرة تاريخية ما في ظل المعطيات التاريخية الصحيحة؟  •
 ما مدى العالقة واالرتباط بين حدثين تاريخيين؟  •



النهج    جديراا بالذكر هنا التأكيد على أن هناك عدد من جوانب القوة التي تميز 
 ,.Cohen et al)كما ورد في    Hill and Kerber (1967)التاريخي والتي حددها  

   على النحو التالي:   (191 ,2007
للمشكالت المعاصرة التي كان من الصعب حلها في توفير عدد من الحلول   ▪

 الزمن الماضي. 

 التوجهات الحالية والمستقبلية.  تسليط الضوء بشيء من التفصيل على  ▪

المترتبة على العديد من التفاعالت الموجودة واآلثار  التأكيد على األهمية النسبية   ▪
 في الثقافات المختلفة.  

المتاحة    والنظريات  االفتراضاتفي ضوء  البيانات  إتاحة الفرصة إلعادة تقييم   ▪
 .  على المشكلة موضع الدراسة في الوقت الماضيوالتعميمات التي تم إجرائها 

على الحقائق الماضية،  ال تركز فقط  البحوث التاريخية  التأكيد على أن    وينبغي
للباحث   الفرصة  تتيح  أنها  عرضبل  السابقة    على  من  خبراته  عدد  إلى  والتوصل 

ا  االستنتاجات   بناءا الحاليطبيعة  على  المنطقية   ,Glazunov, 2012)  الموضوع 

125)  . 
عادة ما يتم االستعانة البحوث التاريخية  وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن  

سواء   من أجل التأريخ لمرحلة معينة في حياة األمم والشعوبمن جانب المؤرخين  بها  
التي  من خالل االستعانة بكافة األدلة والبراهين    أكانت تلك المرحلة قديمة أم حديثة 

صح  أسس  توضح  إلى  باالستناد  بعرضه  الباحث  يقوم  ما  العلمي  ومبادئ  ة  المنهج 
بقصد  ،  لفكرة أو لفئة دون األخرى السليم، وبصورة دقيقة للغاية دون وجود أية تحيز  

على   التفصيل  من  بشكل  الضوء  والمستقبلتسليط  التاريخية  األحداث  بل  ية أهم   ،
 القضايا المعاصرة.  واالستفادة من األحداث والمشكالت الماضية في حل العديد من 

أن   على  التأكيد  هنا  بالذكر  القصور  جديراا  أوجه  من  العديد  الخاصة هناك 
بشكل كامل  عدم القدرة على تطبيق المنهجية العلمية  في  والتي تتمثل  بالمنهج التاريخي  

إلى عدد  على كافة المراحل الخاصة بالعملية البحثية؛ وهو ما يعزى في حقيقة األمر  
صعوبة التدخل لتغيير مساره، هذا إضافة إلى  اريخ و بطبيعة الت من الجوانب المتعلقة  



قد بعض كتاب التاريخ  ، إضافة إلى أن  متغيراته للعملية التجريبيةصعوبة إخضاعه  
المختلفة وهو ما يعني تعرض  يلجئون إلى التحيز والذاتية عن رصد األحداث التاريخية  

بعض األحداث التاريخية إلى التشويه والتزييف أي أن ذلك المنهج ال يمكنه أي يعطينا  
بالمائة   مئة  بنسبة  صادقة  التاريخية صورة  األحداث  أم    عن  الماضية  أكانت  سواء 

  الحاضرة. 
 ثانياا: المسح اًلجتماعي 

العلمية لظرو يعد   الدراسة  بقصد المسح االجتماعي هو  المجتمع وحاجاته  ف 
الحصول على بيانات ومعلومات كافية عن ظاهرة معينة وتحليلها وتفسيرها للوصول 
راهنة،   اجتماعية  مشكلة  دراسة  االجتماعي  المسح  ويستهدف  بشأنها.  تعميمات  إلى 
وذلك بوصف دقيق لمجموعة من األفراد الذين يعيشون معا في منطقة جغرافية معينة  

  خفاجة، و   صابر)والعمل على وضع برنامج اإلصالح االجتماعي  بقصد تشخيصها،  
2002،  94)  . 

يمكن النظر إلى المسح االجتماعي على أنه أحد أنشطة المعرفة االجتماعية  و 
من    العديدمن خالل استخدام  جمع أكبر قدر من المعلومات االجتماعية  التي تستهدف  

المنهجية   واإلجراءات  .  (Yuanzhen & Lianzhen, 2006, 2)والنظرية  األدوات 
بأن   القول  االجتماعي  الهدف األساسي من  ويمكن  جمع عدد من  المسح  فقط  ليس 

تقديم  االجتماعية في ضوء بعض المتغيرات الجغرافية فحسب، بل يستهدف  البيانات  
واقعية   البيانات  بحوث  تحليل  خالل  منطقياا  من  تفسيراا  من  وتفسيراها  بعدد  والخروج 

 .  (VEČERNÍK, 2002, 375)بشكل واضح النتائج التي تخدم المعرفة الحالية 

من عينة الدراسة  جمع أكبر عدد من المعلومات  تتضمن الدراسات المسحية  و 
بموضوع  الخاصة  إزاء األسئلة  الخاصة بأفراد العينة  استطالع االستجابات  من خالل  

العديد من الباحثين في  انتباه  جذب  في  من الدراسات  النوع  . ولقد نجح ذلك  الدراسة
إلى  ؛ ولعل السبب في ذلك إنما يعزى في حقيقة األمر والصحفية المجاالت السياسية 

أداة   البيانات  فعالة  كونه  جمع  أدوات  البيئات  من  في  األفراد  من  كبير  عدد  من 
 .  (Schutt, 2011, 190)االجتماعية المختلفة  



االستجابات استقصاء  في  أحد األدوات المجدية  المسح االجتماعي  وتعد مناهج  
في الحياة اليومية. ويتم  في المواقف المختلفة التي يمرون بها  الخاصة بأفراد العينة  

من جانب العديد من الباحثين في مختلف  مسح االجتماعي  إجراء العديد من بحوث ال
 ,.Kuwano et al)  إلجرائهامزيد من الوقت والجهد  ، كما أنها تحتاج إلى  المجاالت

2013, 2)  . 
أحد مناهج البحث التي تتمتع بقدرتها على  بكونه    يةالمسح الدراسات    وتتميز

يلها في ضوء مجموعة  التي يتم تشك   الممنهجة المنظمة  تكوين مجموعة من البيانات
أما عن األدوات التي يمكن استخدامها في جمع البيانات مع ذلك النوع  من المتغيرات.  

؛ فقد يتم  والموضوعات التي يتم مناقشتها  بتنوع البحوثمناهج البحث فهي تتنوع  من  
ل استبانة  ومن ثم تفريغ بيانات كالتي يتم توزيعها على كل فرد  باالستبيانات  االستعانة  

فهي  من بين اإلستراتيجيات المنظمة  ، ونتيجة ألن االستبيانات  على الشبكة البياناتية 
    . (Vaus, 2002, 3-4) للحصول على المعلوماتوسيلة مباشرة  توفر

فإن  عند توظيف منهج المسح االجتماعي  يراا بالذكر هنا التأكيد على أنه  جد
عن التصميم الذي يتم االستعانة به  الطبيعة الخاصة بالتصميم البحثي تختلف كلية  

التجريبي  المنهج  مثل  المثال  سبيل  على  األخرى  المناهج  ألن  في  ذلك  المسح ؛ 
يتضمن   البيانات  االجتماعي  من  عدد  المتغيراتجمع  من  بعدد  يتم    الخاصة  التي 

بدراسة   مهتم  الباحث  يكون  فقد  واحدة،  مرحلة  في  بين  معالجتها  التوجهات  العالقة 
ة لألفراد وطبيعة السلوك من جانب، ومدى تأثير بعض المتغيرات األخرى على  السياسي 

والجنس،   والوظيفية،  االجتماعية  والحالة  العمر،  مثل  أخر  جانب  من  العالقة  تلك 
وهنا يتم دراسة أثر هذه العوامل أو المتغيرات كما  لسياسية.  اوالعرق، والتوجهات غير  

هي دون تحكم أو تغيير من الباحث فيها؛ ألنه ليس باستطاعته تغيير عمر بعض  
 Bryman)الستكشاف أثر التغير في متغير العمر على تباين االستجابة  ة  ن أفراد العي 

& Cramer, 2005, 15) .   
يمك  فإنه  المسح االجتماعي  وبصورة عامة  إلى منهج  النظر  أنه  ن  أحد  على 

من  بطريقة منظمة  جمع أكبر عدد من البيانات  فيها  يتم    الذي  طرق البحث االجتماعي



بقصد البحث بشكل  طبيق عدد من األدوات البحثية المختلفة على عينة الدراسة  خالل ت
   .  في القضايا والمشكالت االجتماعية المختلفةأكثر تعمقاا 

 ثالثاا: المنهج التجريبي  
يعتبر المنهج التجريبي أقرب مناهج البحوث لحل المشاكل بالطريقة العلمية،  
والتجريب سواء أتم في المعمل أو في قاعة الدراسة أو في أي مجال آخر هو محاولة  
للتحكم في جميع المتغيرات والعوامل األساسية باستثناء متغير واحد، حيث يقوم الباحث  

 .  ( 267،  1996 بدر،)  ه أو تغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره في العمليةبتطويع
ويتوفر في المنهج التجريبي أقصى درجات الضبط العلمي، فالمنهج التجريبي  
يتيح للباحث أن يغير عن قصد وعلى نحو منظم  متغيرا معينا )المتغير التجريبي أو  

الظاهرة محل الدراسة )المتغير التابع(، وذلك  المستقل( ليرى تأثيره على متغير آخر في  
مع ضبط أثر كل المتغيرات األخرى، مما يتيح للباحث الوصول إلى استنتاجات أكثر  
دقة، مما يعني أن البحوث العلمية التي تستخدم المنهج التجريبي ال تقتصر على مجرد  

التاريخ لواقعة   وصف الظواهر التي تتناولها الدراسة، كما أنها ال تقتصر على مجرد
معينة في الماضي، وإنما تهدف إلى إيجاد العالقات السببية بين المتغيرات الخاصة 

 .  ( 57 ، 2002  خفاجة،و  صابر)  بالظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها
إلى  عشوائية  بصورة  إلى  األحيان  من  كثير  في  الطالب  تقسيم  يتم  وهنا 

يثما تتلقى المجموعة التجريبية المعالجة  مجموعتين أحداهما ضابطة واألخرى تجريبية ح 
المطلوبة ومن ثم يتم مقارنة النتائج مع المجموعة الضابطة التي لم تتلقى أية معالجات 
أو تدخالت. وهنا نجد أن الباحث يقوم بمعالجة المتغير المستقل )المتغير الذي يمتلك  

تغير التابع )االستجابة  الباحث التحكم فيه إلى درجة كبيرة( للتعرف على أثره على الم
   .  (Gray, 2014, 29)التي من المفترض قياسها( 

سينج   يستعرضها  الخطوات  من  مجموعة  وفق  التجريبي  األسلوب   ,Singh)يسير 
 على النحو التالي:  (140 ,139 ,2006



المشكلة   -1 وتحديد  Selecting and delimاختيار  iting the 
problem :    المشكالت التي تم اختيارها للخضوع للتجريب  إذ ينبغي تحويل

 إلى فرضيات يمكن التحقق من تفنديها عبر البيانات التجريبية. 
 مراجعة األدبيات.  •
إعداد التصميم التجريبي: فمن المحبذ إجراء الدراسة الميدانية للتأكد من كفاية   •

 التصميم، نظرا ألن التجربة تكون على درجة من التعقيد والتراكب. 
 د عينة الدراسة. تحدي  •
 تنفيذ التجربة.  •
 قياس النتائج.  •
 تحليل وتفسير النتائج.  •
 استخالص النتائج.  •
 تقرير ورفع النتائج.  •
 المشكلة والفروض في التجربة  -2

يبدأ البحث التجريبي بتحديد مشكلة ما وتحليلها منطقيا دقيقا، وبصياغة فروض  
محددة ثم يصمم بعد ذلك موقف  عامة يستنبط منها فروض صغرى تكون بمثابة نتائج  

تجريبي مضبوط الختيار صحة الفرضيات. إن وضوح الفرض واستنباط نتائجه في  
هو   المستقل  فالمتغير  التابع،  والمتغير  المستقل  المتغير  هما  عاملين  يعني  التجربة 
العامل الذي الباحث عن قصد في الموقف ويصنعه تحت المالحظة للتأكد من عالقته  

ال أو  بالمتغير  أو تختفي  تبدو  التي  الظاهرة  التابع فهو  المتغير  أما  فيه،  وتأثيره  تابع 
،  2008  العزاوي،)  تتغير كلما أهدخل الباحث في الموقف المتغير المستقل أو غير فيه 

112)  .   
وضع تصميم تجريبي يحتوى على جميع النتائج وعالقتها وشروطها، وقد يتطلب  -3

 ذلك من الباحث القيام بما يأتي:  
 اختيار عينة تمثل مجتمعا معينا أو جزءا من مادة معينة يمثل الكل.  •
 تصنيف المفحوصين في مجموعات متجانسة.  •



 تحديد العوامل غير التجريبية وضبطها.  •
 بات الخاصة بقياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها. تحديد الوسائل والمتطل •
القيام باختبارات أولية استطالعية بغية استكمال النواقص والقصور الموجودة  •

 في الوسائل والمتطلبات في التصميم التجريبي. 
 تعيين مكان التجربة ووقت إجرائها والفترة التي تستغرقها.  •
 القيام بالتجربة المطلوبة.  -4
نتائج   -5 في  الثقة  مدى  لتحديد  مناسب  داللة  اختبار  والدراسة تطبيق    التجربة 

 (. 121،  1999 قنديلجي،)
تقيدا  المناهج  أكثر  هو  التجريبي  المنهج  بأن  القول  يمكن  فإنه  بتنفيذ  وعليه  ا 

، ومن  في تفسيرها أو في التحكم بهافي استكشاف الظواهر أو    خطوات الطريقة العلمية
والذي يتيح فرصة  أفضل مناهج البحث العلمي المستخدمة  ثم فيمكن اعتباره من بين  

التوصل إلى الحقائق والنظريات التي تحكم الظواهر المختلفة بطريقة علمية وعملية في  
عدد من  أن المنهج التجريبي يقوم على استقصاء    . وينبغي اإلشارة هنا إلىالوقت نفسه
تالمتغيرات   "التي تعرف في بعض    تأثر في واقع األمر بالعديد من العواملالتي قد 

لضمان دقة النتائج  التي البد من التحكم فيها وضبطها  و   األحيان باسم العوامل الدخيلة"
   . التي سيتم الحصول عليها

 رابعاا: المنهج شبه التجريبي
وفيه يقوم الباحث بإجراء التجربة على مجموعة محددة من األشخاص بدالا من   

إجرائها على مجموعة عشوائية، وبدالا من أن يتم معالجة المتغير المستقل؛ فإننا نجد  
في   التجربة  بتلك  الذين مروا  األشخاص  من  مجموعة  إيجاد  يحاول  الباحث  أن  هنا 

سلوك الخاص بتلك المجموعة مع السلوك الخاص  حياتهم الواقعية، ومن ثم يتم مقارنة ال
بمجموعة أخرى التي لم تمر بذلك المتغير في حياتهم الفعلية. جديراا بالذكر هنا التأكيد  

بوضع مجموعة من  على أنه في كال المنهجين التجريبي وشبه التجريبي يقوم الباحث  
 .  (Gray, 2014, 29)تسعى التجربة أما إلى دعمها أو إلى رفضها  االفتراضات التي  

الذي يقوم  هو ذلك المنهج  وبصورة عامة يمكن القول بأن المنهج شبه التجريبي   
التي   المختلفةدون التحكم في المتغيرات  دون تغييرها أو  الظواهر كما هيعلى دراسة 



، ويعتبر المنهج شبه التجريبي من المناهج المجدية وبخاصة في حالة  قد تؤثر عليها
فعلى سبيل المثال  ،  أو أخالقية تطبيق المنهج التجريبي نتيجة ألسباب دينية  صعوبة  

؛ فإنه ال نستطيع أن نحول  على الشبابللتعرف على أثر المخدرات  عند إجراء دراسة  
عمل غير أخالقي، ومن  يعتبر  األمر  أفراد المجموعة التجريبية إلى مدمنين ألن ذلك  

فعلياا ويقارنهم بغيرهم من  تطبيق التجربة على أشخاص مدمنين  ثم يلجأ الباحث إلى  
 غير المدمنين.  

 رابعاا: منهج دراسة الحالة  
الظواهر وا بدراسة  يهتم  الذي  المنهج  والجماعية  هو  الفردية، والثنائية  لحاالت 

وتتبع   جمعها،  تم  التي  المعلومات  خالل  من  تشخيصها  على  ويركز  والمجتمعية، 
مصادرها في الحصول على الحقائق المسببة للحالة، ويصل إلى نتائج ومعالجات من  

بأية  خالل دراسته المتكاملة، فهو المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة  
وحدة سواء أكانت فردا أو أسرة أو جماعة أو مؤسسة أو نطاقا اجتماعيا أو مجتمعا  
محليا أو مجتمعا عاما. ويقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ  
الوحدة أو المؤسسة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها. وهو يعتبر الطريق العلمي  

   . (29، 1999 عقيل، توسع في إطار تحقيق األهداف )في دراسة الحاالت بتعمق و 

إلى  الوصول  منها  يقصد  لعينة  أكثر  أو  واحد  لنموذج  متعمقة  دراسة  وهو 
تعميمات إلى ما هو أوسع عن طريق دراسة نموذج ممتاز، فدراسة حالة فرد أو عائلة 

أفراد أو أو مدرسة أو مؤسسة أو مجتمع صغير قد توصل الباحث إلى معرفة حاالت  
،  2005  العزاوي،عوائل أو مؤسسات أو مجتمعات أكبر تتشابه في الخواص معها )

24 )  . 
وقد يتضمن منهج دراسة الحالة دراسة األفراد أو الموضوعات أو القضايا أو 
البرامج عن كثب. أو قد تتضمن تلك الدراسات استقصاء خبرات الطالب في كليات  

في   الغش  أو  الجودة  الحقوق،  على  المدرسي  اإلصالح  أثر  أو  الجامعي،  المجتمع 
التعليمية أو ما إلى ذلك من الموضوعات العديدة. وبهذا يختلف منهج دراسة الحالة 

من حيث كونه يسعى لإلجابة عن أسئلة    Ethnographies  ثنوجرافياعن دراسات اال



رة زمنية قصيرة مركزة من خالل ما يقدمه من تفسيرات وصور وصفية متعمقة عبر فت 
تهعني    ثنوجرافيادراسات االنسبيا ربما تتراوح ما بين العدة أسابيع والسنة، في حين أن  

الممارسات  وتفسير  مالحظة  جانب  إلى  هذا  أوسع،  نطاق  على  األسئلة  بتناول 
سنة إلى ما هو أكثر.  والمعتقدات، وتقديم التفسيرات الثقافية في دراسات قد تستمر من  

دراسات الحالة على عكس غيره من مناهج السيرة الذاتية أو الوصفية  كما أن منهج  
هذه   حول  الفهم  معدالت  وزيادة  التبصير  بهدف  المعاصرة  الحاالت  تستقصي 
الروابط   الكتشاف  الحالة  دراسة  منهج  يستخدم  المثال:  سبيل  على  الموضوعات، 

ال بين  العالقات  فيها  تتعقد  التي  المواضع  في  السببية  وال  والعالقات  والمسبب  سبب 
تتضح بدرجة كافية، كما هو الحال في قضية اإلصالح المدرسي أو بعض السياسات 

 .  ((DeMarrais & Lapan, 2004,218 الحكومية
تميز نهج دراسة الحالة من بينها على سبيل  التي    الخصائصوهناك عدد من  

تحديد طبيعة الحالة التي تساعد في  الخصائص الزمانية  كونها تتمتع بعدد من  المثال  
التي تساعد في تحديدها،  الخصائص الجغرافية  من  بعدد  كما تتمتع  موضع الدراسة،  

في سياق معين وفي خالل فترة زمنية معينة،  وتعريفها من جانب الفرد  ويتم تحديدها  
ويتم بلورتها بصورة  في ضوء الخصائص الخاصة بالجماعة،  ويتشكل تعريفها ومفهومها  

 .  (Cohen et al., 2007, 254)الترتيبات المؤسسية أو التنظيمية  في ضوء عامة 
 مزايا منهج دراسة الحالة 

يوردها بالكستر وآخرون    المزايا  الحالة مجموعة من  استخدام منهج دراسة   يحقق 

(Blaxter et al.,  2006, 74)  وكوهن وآخرون  ،Cohen et al, 2007,256)   )
 : على النحو التالي

تستمد بيانات أسلوب دراسة الحالة من خبرات وممارسات األفراد، ومن ثم فهو   -1
 شديد الصلة بالواقع الفعلي.ينطلق من خبرات حقيقة وهو 

يتخذ منهج دراسة الحالة من األمثلة المحددة محورا لالنطالق وتناول قضايا  -2
 أعم وأشمل، بهدف التعميم وتحقيق الشمولية. 



يتيح أسلوب دراسة الحالة الفرصة أمام الباحث لتوضيح درجة تعقيد وتراكب   -3
الجيدة على هذا األساس الستقصاء الحياة االجتماعية، إذ تهبني دراسات الحالة  

 المعاني والمفردات البديلة. 
يقدم أسلوب دراسة الحالة مصدر بياناتي يمكن أن تقام على أساسه عمليات   -4

 التحليل المستقبلية.  
نظرا ألن أسلوب دراسات الحالة يقوم علي خبرات وممارسات حقيقية واقعية،   -5

الفعلي، واالستفادة من هذه الرؤى   يمكن الربط بينه وبين إجراءات العمل واألداء
 في المساهمة في ممارسات التغيير. 

تضفي وثاقة اتصال البيانات التي يتم تجميعها باستخدام أسلوب الحالة  بخبرات  -6
 األفراد مزيدا من اإلقناع وال على تلك البيانات. 

سهولة فهم ما تتوصل إليه دراسات الحالة من نتائج من قبل الجمهور العريض   -7
ما في ذلك غير األكاديميين( نظرا ألنها غالبا ما تكتب بلغة الحياة اليومية  )ب

 الغير مهنية. 
تتمتع مناهج دراسات الحالة بدرجة كافية من الوضوح والمباشرة، فهي تتحدث   -8

 عن نفسها. 
تقدم رؤى لآلخرين من خالل ما تقدمه من مواقف وحاالت، وبالتالي المساعدة  -9

 المشابهة أو ذات الصلة. في تفسير الحاالت األخرى 
 إمكانية إجراؤها من قبل باحث واحد دون الحاجة لفريق بحثي كامل.   -10

ا على   منهج دراسة الحالة هو  أهم ما يميز  فإنه يمكن القول بأن  ما تقدم  وبناءا
عن الحاالت  التي يمكن من خاللها الحصول على معلومات شاملة  كونه أحد المناهج  

كما أنها تركز على كافة المتغيرات التي تؤثر على الحاالت  المختلفة محور الدراسة،  
  للتعرف على حقيقتهاودقيقة  ، وكذلك يركز على دراسة الظاهرة دراسة متعمقة  المدروسة

      .البيانات المطلوبة من خالل االعتماد على أكثر من أداة للحصول على
ا: المنهج الوصفي   خامسا

يتضمن البحث الوصفي إجراء مسح ميداني وعدد من االستقصاءات في مختلف  
المجاالت من أجل التوصل إلى عدد من الحقائق إزاء الظاهرة موضع الدراسة. ويعد  



هو رصد الحالة الواقعية للظاهرة كما هي في  الهدف األساسي من البحوث الوصفية  
عدم قدرة الباحث على التحكم في    الوقت الحاضر، ولعل أهم ما يميز تلك البحوث هو 

المتغيرات المختلفة وكل ما يستطيع فعله هو رصد ما يحدث على أرض الواقع فقط 
(How, 2011, 2)  . 

يعتمد المنهج الوصفي على تجميع الحقائق والمعلومات، ثم مقارنتها وتحليلها 
وهي:   كثيرة،  أشكاال  المنهج  هذا  ويتضمن  مقبولة.  تعميمات  إلى  للوصول  وتفسيرها 
المسح، ودراسة الحالة، تحليل الوظائف واألنشطة، والوصف المستمر على مدى فترة 

ن النمو أو التطور(، البحث المكتبي والوثائق  طويلة )الدراسة التتبعية لمراحل معينة م
)حيث ال يهدف البحث المكتبي إلى مجرد إعداد قوائم ببلوجرافية، وإنما يتضمن تقييم  
بشأنها   تعميمات  إلى  ومقارنتها وتفسيرها والوصول  بموضوع معين  المتعلقة  الحقائق 

 (.  228،  1996 بدر،)
على    ( 2004،157)   النوحاط، يوردها  وترجع أهمية المنهج الوصفي إلى عدد من النق

 النحو التالي: 
يوفر المنهج الوصفي بيانات عن واقع الظاهرة المراد دراستها مع تفسير لهذه  •

على   الباحث  وقدرة  المتبعة،  المنهجية  اإلجراءات  حدود  في  وذلك  البيانات، 
 التفسير.  

  التي   ستنتاجاتاال  واستخراج  كيفية،   أو  كمية   بصورة  وينظمها  البيانات  يحلل  •
 .وتطويرها للدراسة المطروحة الظاهرة فهم على تساعد

 الدراسة  محل الظاهرة  بين قاتالعال لتحديد  وذلك مقارنات؛ بعمل  معني •
 .الصلة ذات خرى األ والظواهر •
  حد   على   والطبيعية  نسانيةاإل  الظواهر  لدراسة  الوصفي  المنهج  استخدام  يمكن •

 .سواء
( مجموعة من أبرز خصائص المنهج الوصفي على  33،  2005)   سليمان  أبو يورد  و 

 النحو التالي: 



يتخير منها   • يبحث العالقة بين أشياء مختلفة في طبيعتها لم تسبق دراستها، 
 الباحث ما له صلة بدراسته لتحليل العالقة بينها. 

 يتضمن مقترحات وحلول مع اختبار صحتها.  •
 Inductiveاالستنتاجية    -كثيرا ما يتم استخدام الطريقة المنطقية: االستقرائية •

–Deductive)توصل إلى قاعدة عامة. ( لل 
 طرح ما ليس صحيحا من الفرضيات والحلول.  •
وصف النماذج المختلفة واإلجراءات بصورة دقيقة كاملة بقدر المستطاع، بحيث   •

 . تكون مفيدة للباحثين فيما بعد 

يتم جمع البيانات في المنهج الوصفي عن طريق مجتمع األصل وهو الذي و 
من   بطريقتين  المعلومات  جمع  ويتم  بدراستها  يرغب  التي  بالمعلومات  الباحث  يزود 

 ( على النحو التالي: 245،  2005)  محجوبمجتمع األصل، يشير إليهما  
طالب المدرسة ويكون في هذه الحالة مجتمع األصل صغيرا مثل    مجتمع األصل ككل:

أو موظفين دائرة معينة أو ما شابه ذلك، وفي هذه الحالة نحصل على معلومات تخص  
هذا المجتمع، ومعدالت خاصة به ال يمكن أن تكون صادقة على مجتمع آخر مماثل  

 اآلن أو في المستقبل أو الماضي.
جتمع  تستخدم هذه الطريقة في حالة دراسة حالة يكون فيها معينة مجتمع األصل:  

األصل كبيرا جدا، مثل: جميع طالب المدارس االبتدائية في القطر، ألن دراسة المجتمع  
بأكمله تكون عملية صعبة ومكلفة في المال والجهد والوقت، حيث يكون من الممكن  
أن تكون المعلومات التي نحصل عليها غير مفيدة وغير عملية بعد سنوات الدراسة  

 الطويلة. 
هو أحد أبرز المناهج المستخدمة في وعليه يمكن القول بأن المنهج الوصفي  

الواقعية عن  توفير عدد من البيانات  والذي يعتمد على    البحوث االجتماعية واإلنسانية
مع تقديم عدد من االستنتاجات التي تساعد على فهم الظاهرة    الظواهر التي يتم دراستها 

الدراسة فهماا شامالا   أبعادها  قائ موضع  التي قد ماا على تناول كافة  المتغيرات  وكافة 
االستعانة بالمنهج الوصفي التنبؤ بمستقبل الظواهر    كما يمكن من خاللتؤثر عليها،  



عنه  المختلفة   تسفر  وما  بها،  الخاصة  الحالية  األوضاع  ضوء  الدراسات في  نتائج 
    الوصفية. 

ا: المنهج التحليلي  سادسا
الذي   المنهج  تحليل  هو  خالل  من  مباشر  غير  بشكل  المالحظة  على  يقوم 

،  2011  القادر،  عبد  بنالمعاني الواضحة للوثائق السابقة المتعلقة بموضوع البحث )
للمنهج  و .  ( 59 امتداد  أنه  التحليلي على  للمنهج  األحيان  النظر في كثير من  يمكن 

التي   الكيفية  أو  العلة  تفسير  أو  شرح  يتم  حيثما  ظاهرة الوصفي  خاللها  من  تحدث 
البحوث هو سعيه نحو  معينة  النوع من  بذلك  المتعلقة  الخصائص  أبرز  ، ولعل أحد 

 ,Neville)التعرف على مختلف العوامل أو المتغيرات المتضمنة في العملية البحثية 
2007, 2)  . 

 وعادة ما تستهدف الدراسات التحليلية التركيز على األمور التالية:  
 النهج االستنتاجي.   ▪
 تحديد مجتمع الدراسة.  ▪
 العينة الممثلة لمجتمع الدراسة. تحديد ▪
 التحكم في المتغيرات.   ▪
 توليد عدد من البيانات الكمية والكيفية.   ▪
   . (Gray, 2014, 31)تعميم النتائج التي يتم الحصول عليها   ▪

هج البحثية القائمة  هو أحد المناوبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن المنهج التحليلي  
أبرز العوامل    وتحليل للوقوف على طبيعتها،    على تحليل الظواهر المختلفة تحليالا دقيقاا

الباحث بالتعرف بصورة دقيقة يقوم  ومن خالل عملية التحليل هذه  التي قد تؤثر فيها،  
 .  الدراسةقد تؤدي إلى التأثير في الظاهرة موضع العناصر المتداخلة التي أبرز على 

 سابعاا: المنهج اًلستكشافي 
عادة ما يتم االستعانة بالمنهج االستكشافي في حالة كون موضوع معين لم يتم  

ا من الدراسات، ومن    التطرق إليه من قبل أو تم التطرق إليه من قبل عدد محدود جدا
ثم فإنه يمكن القول بأن الهدف األساسي هو محاولة البحث عن عدد من الفروض أو  



ا  أساسا تصبح  ثم  ومن  واختيارها  صياغتها  يمكن  التي  المحددة  النماذج  أو  األفكار 
ة بعدد  للبحوث المستقبلية التي سيتم إجرائها في نفس المجال. وعادة ما يتم االستعان 

من األدوات المالئمة لطبيعة ذلك النوع من البحوث مثل دراسة الحالة، والمالحظة،  
 ,Neville, 2007)ومراجعة الدراسات والبيانات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة  

البحث المتعمق عن الموضوع المحدد  ويمكن إجراء البحوث االستكشافية من خالل  .  (2
الحديث مع المتخصصين في ذلك المجال عن المجال موضع  و في األدبيات السابقة،  

 ,Gray, 2014)المقابالت الشخصية القائمة على المجموعات البؤرية  وإجراء  الدراسة،  

36)  . 
الدراسات   من  الدراسات  من  لسلسلة  األساسية  الخطوة  االستكشافية  األبحاث  تعتبر 

غرض من هذا النوع من البحث  المصممة لتزويد معلومات تساعد في اتخاذ القرارات، فال
بالنسبة لمشاكل فعلية أو فرص حقيقة  يمكن أن تظهر عند   هو تشكيل الفرضيات 
وضع القرار. ويعتبر المنهج االستكشافي من أنسب األساليب البحثية إذا ما تتضمن  

 ( على النحو التالي: 34،  1996)  العالونةالبحث مجموعة محددة من األهداف، يوردها  
 تحديد المشاكل أو الفرص.  •
 تطوير صياغة دقيقة جديدة لفرصة أو مشكلة محددة بشكل واضح.  •
 تحقيق منظور مستقبلي مناسب لمجموعة متغيرات تؤثر في مشكلة ما.  •
 تحديد األولويات بالنسبة للمشاكل أو الفرص.  •
 إيجاد منظور مستقبلي إداري وبحثي بالنسبة لخصائص مشكلة البحث.  •
 لبدائل ووسائل العمل المختلفة. تحديد وتشكيل ا •
 تجميع المعلومات عن المشاكل التي يمكن أن ترافق تنفيذ البحث النهائي.  •

بأن   القول  البحوث يستهدف وضع عدد من  وعليه فإنه يمكن  النوع من  ذلك 
واستكشاف ما إذا كانت الظاهرة موضع الدراسة متفقة أم مختلفة مع تلك  الفرضيات  
ومحاولة التوصل إلى طرق أكثر  شاف طبيعة تلك الظواهر  من أجل استك   الفرضيات

المختلفة المشكالت  خاللها معالجة  من  يمكن  المناهج  ،  دقة  من  النوع  ذلك  ويساعد 



البحثية في التوصل إلى عدد من االستنتاجات المنطقية العلمية التي يمكنها أن تفسر  
    طبيعة تلك الظواهر أو أسباب حدوثها أو اآلثار التي من الممكن أن تترتب عليها. 

   ثامناا: المنهج الوثائقي
أنه عام على  يوجه  الوثائق  عدد من  تعرف  بين طياته  يحمل  أي مضمون  ا 

الظاهرة موضع االستقصاء والدراسة، وعادة ما يتم توفير تلك الوثائق  ء  إزاالمعلومات  
توظيفها وبصورة بخالف األغراض البحثية، أال أنه  الستخدامها في أغراض خاصة  

  (Radwan, 2009, 35)من اجل تعميق العملية المعرفية  العملية البحثية  فعالة في  
  . 

المتأني والدقيق للسجالت والوثائق المتوافرة  ويقصد بالمنهج الوثائقي بأنه الجمع  
ذات العالقة بموضوع مشكلة البحث، ومن ثم التحليل الشامل لمحتوياتها بهدف استنتاج  

  العساف، ما يتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهين تبرهن على إجابة أسئلة البحث )
الوثائقي  و (.  206،  2006 المنهج  إلى  النظر  أنه  يمكن  المنا على  البحثية  أحد  هج 

المختلفة   والملفات  الوثائق  على  تعتبر  المعتمدة  مهملة  والتي  ما  حد  جانب  إلى  من 
االجتماعيين،   العديد  الباحثين  في  وهناك  عليها  االعتماد  يمكن  التي  المصادر  من 

الوثائقية   بينها  البحوث  الحكومية،  من  الصحف  األوراق  في  الموجودة  والمقاالت 
 .  (McCulloch, 2004, 25)والمجالت 

  من   لدينا   يتوافر  بما  بالفعل  وقعتهعنى المناهج التوثيقية بوصف ما حدث كما  و 
  والمؤلفات  ،والمباني،  األدوات  :مثل   ،المادية  األشياء  اآلثار  هذه  وتشمل.  الماضي  آثار

  كالتعاليم   المكتوبة  غير  المرويات  :مثل  المعنوية  األشياء  أو   والنقوش،  والرسوم  ،والوثائق
  صحة   من  التأكد   هو   التوثيقية   المناهج  فهدف.  والقصائد  واألمثال  والقصص  والحكم

  صدق   من   والتأكد   محددة،  وأشياء  وأفراد   تاريخية   ظروف   إلى   األشياء  هذه  نسبة 
  ومثال   ،األصلية  اهيأ  في  إخراجها  إلعادة  المكتملة  صورها  إلى  والوصول  ا،مضمونا

 يضاف   وقد.  للنصوص   والمحقق  األثرية  للقطع  بالنسبة  اآلثار  عالم  به  يقوم  ما  :ذلك
  إلى   إلرجاعهاها  ت لمعلوما   بالتوثيق  والنصوص   التاريخية   اآلثار  تلك  خدمة  ذلك  إلى

 .  ( 99، 2010، صيني) وتفسيرها عليها،  والتعليق ألشخاصها، والترجمة  أصولها،



تجميع للوثائق والملفات والمنهج الوثائقي هو في حقيقة األمر أكثر من مجرد  
التي ينبغي  التأملية  بين طياته عدد من الممارسات  والحقائق المختلفة؛ ألنه يتضمن  

على   الباحث  فيها  يعتمد  األخالقية  أن  والوثائق  األسس  االجتماعي،  لالستقصاء 
الحالة   يتم االعتماوالملفات في هذه  ينبغي تضمينها  بصورة منفصلة  د عليها  ال  بل 

لخلق نوعاا من االنسجام والتوافق في ضمن المحتوى النظري المناسب لها  وتوظيفها  
 .  (Ahmed, 2010, 2)طريقة العرض  

فالباحث   الظاهرة،  في بحث  الشمولية  الوثائقي  البحث  به  يمتاز  ما  أهم  ومن 
األثر في آن واحد. كذلك مما يمتاز  يصف ويوضح العالقة، ويستنتج األسباب ذات  

الوصفي،   المنهج  أنواع  بعض  تعترض  التي  القصور  جوانب  تالفي  الوثائقي  البحث 
تبت ال لغرض البحث، وإنما لتحقيق أغراض  فالباحث يستنتج أدلته وبراهينه من وثائق كه
أخرى، وهذا يؤكد صدقها في توضيح الحقيقة، إلى جانب عدم اعتماده على التحليل  

لكمي، وهذا يجعل منه أسلوب بحث سهل التطبيق من جانب، ومرتبط بالواقع والحقيقة  ا
أكثر من جانب آخر. ومن ناحية أخرى تتمثل أبرز عيوبه في تأثره بذاتية الباحث،  
حيث يغلب أن يقع الباحث تحت تأثير عوامل ذاتية كثيرة وهو يبحث عن المصادر أو 

ى عند تحليله لها ليستخرج منها األدلة الوثائقية،  عندما يقوم بتقويمها ونقدها، أو حت 
فقد ال يبحث إال عما يراه مناسبا من المصادر، وقد يحكم على المصدر ومحتوياته  
من منظوره هو، وأخيرا قد يغمض عينيه عن بعض األدلة والحقائق التي ال تتفق مع  

ي عندما  كبير  بشكل  العيب  هذا  أثر  ويخف  نظره،  وجهة  تؤيد  أو  الباحث  رأيه  لتزم 
بمنهجية واضحة يدرك وضوحها القارئ، بل يستطيع أن يحكم على مدى التزام البحث  

 .  ( 2006،211 العساف،بخطواتها )
عن غيره من المناهج  المنهج الوثائقي  التي تميز  وهناك عدد من الخصائص  

 ,Ahmed, 2010)كما حددها    ويمكن استعراض أهم تلك الخصائصالبحثية األخرى  

 على النحو التالي:   (5
على   ▪ الوثائقي  المنهج  تجميعها  تحليل  يعتمد  يتم  التي  ة كافلخدمة  البيانات 

 األغراض البحثية.  



تحويل الوثائق  على  من منطلق تركيزها  اإلبداع  على  تعتمد المناهج الوثائقية   ▪
 لبعض المفاهيم العامة. أشكال كمية أو قياسية إلى الحالية والملفات 

الموجودة  لألحداث  البديلة  عرض عدد من التفسيرات  تحاول الدراسات الوثائقية   ▪
 في العالم الواقعي ومدى انعكاساتها على المجاالت المختلفة.  

  البحث عن غيره من مناهج    الوثائقيوهناك عدد من المميزات التي تميز المنهج  
المنهج   ذلك  أن  المثال  سبيل  على  بينها  المناهج  من  على  التي  أحد  جمع  تعتمد 

الوثائق   من  عدد  من  تلك  الرسمية  المعلومات  تحويها  التي  المعلومات  فإن  وبالتالي 
األحداث والظواهر  دراسة    على ، كما أنها تساعد الباحث  الوثائق هي غير قابلة للتشويه

ألن  وتعد من المناهج البحثية ذات الكفاءة في التكلفة  التي حدثت في الزمن الماضي،  
المعلومات بالفعل متاحة في المصادر والوثائق الفعلية. إال أنها على الجانب األخر  
قد تعاني من بعض أوجه القصور وبخاصة فيما يتعلق بالدقة ومدى االكتمال الخاص  

 .  (Radwan, 2009, 36)المطروحة  بالبيانات 
المنهج الوثائقي هو ذلك المنهج المعني  دم فإنه يمكن القول بأن  ومن خالل ما تق

فهم الظواهر المختلفة  بجمع أكبر قدر من الوثائق والملفات من أجل  في المقام األول  
ة إيجاد حلول للمشكالت المتنوعة في ضوء المعلومات السابقة الصادرة عن أو محاول

معنية  مؤسسات موثوق فيها  صادرة عن  أو    متخصصين مهتمين بذلك المجال  أفراد 
 بذلك الشأن، وقد تكون المؤسسات في هذه الحالة أما مؤسسات رسمية أم غير رسمية.  

 تاسعاا: المنهج المقارن 
اإلنسانية   المعارف  كافة  في  متأصالا  ا  جزءا المقارنة  ذلك تعتبر  في  متضمنة 

في  بدور محوري  البحوث والمناهج الخاصة بالمقارنة  تسهم  العلوم االجتماعية حيثما  
ر كافة مجاالت المعرفة اإلنسانية، وبالرغم من تلك األهمية إال أن ذلك المنهج  تطوي 

 ,Lor, 2011)الخاصة كأحد مناهج البحث في العلوم االجتماعية  لم يحظ بالمكانة  

التي تتمتع بالعديد من المميزات،  أحد أهم المناهج البحثية  . ويعتبر المنهج المقارن  (2
تتمتع   أنها  واسع  كما  العلمية  بتطبيق  التخصصات  كافة  مستوى  على  النطاق 

(Azarian, 2011, 113)  . 



التي تتضمن توظيف كل  أحد المناهج البحثية  ويعرف المنهج المقارن على أنه  
ووضعها على  االجتماعية األحداث للتعرف على طبيعة المقارنات الكمية والكيفية من 

  سواء أكانت تلك المقارنة على المستوى الوطني أم على المستوى اإلقليمي شكل مقارنة  
(Mills et al., 2006, 621)  . وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن المنهج المقارن

بين عدد  التعرف على أوجه الشبه واالختالف  هو ذلك النوع من المناهج التي تستهدف  
اآلليات  التعرف على  من الظواهر المختلفة، كما أن ذلك النوع من المناهج يستهدف  

التعرف  ستطيع الباحث  العالقات بين المتغيرات المختلفة، وبذلك ي التي تحكم  السببية  
 .  (White, 2008, 3)مدى داللة الفروق بين المتغيرات المختلفة على 

األحداث   من  مختلفة  صور  بين  المقارنة  سبيل  يسلك  منهج  المقارن  المنهج 
والظواهر، والمقارنة إذن تعني الموازنة بين األشياء، وعلى هذا يكون المنهج المقارنة  

التي   الطريقة  األشياء )هو  بين  الموازنة  في  الباحث  (.  62،  1992  الفضلي،يتبعها 
المواقف و  من  غيرهما  أو  والحاضر  الماضي  بين  للمقارنة  المقارن  المنهج  يستخدم 

تلك   على  السيطرة  أو  للتحكم  قدرة  أية  للباحث  يكون  ال  عندما  وبخاصة  المتوازية، 
تفاوتة النطاق أو المستوى،  المواقف واألحداث. وقد ينظر المنهج المقارن في أحداث م 

الكلي )الدولي الفردي(.   -المستوى الجزئي )المجتمعي   المحلي( أو   -مثل: المستوى 
أوجه   علي  التعرف  إلى  تهدف  إنما  المقارن  المنهج  عليها  يقوم  التي  التناظر  وفكرة 
التشابه القائمة بين محوري المقارنة، في محاولة لتوقع النتائج، فمثال بافتراض تشابه  
في   الحدثان  هذان  تشابه  توقع  يمكن  المحددة،  الخصائص  من  في مجموعة  حدثين 

. ومن ثم يمكن القول أن  تلك الخصائص المحددة  ةخصائص أخرى أيضا خارج دائر 
الالزمة إلحداث مواقف  الظروف  يستخدم الستقصاء واختبار ماهية  المقارن  المنهج 

ثار المحتملة التخاذ القرارات في معينة على نحو يتثنى معه على سبيل المثال فهم اآل
 .  (Walliman, 2011, 10, 11)مواقف المعينة 

مناهج البحث الكمية  في سد الفجوة ما بين  ويمكن االستعانة بالمنهج المقارن  
تطوير العديد من  في  ذلك المنهج  الحالة. كما يمكن االستعانة ب   ومناهج دراسةوالكيفية  

.  (Ragin & Rubinson, 2009, 15)  العديد من الفرضياتالنظريات وفي اختبار  



ي أخذها بعين االعتبار عند استخدام المنهج المقارن وهناك عدد من األمور التي ينبغ
 على النحو التالي:   (Pennings et al., 2006, 3)حددها 
أو بعبارة تحديد المحتوى األساسي الذي سيتم التركيز عليه في عملية المقارنة:   ▪

تحديد ما سيقوم الباحث بشرحه واالستفاضة فيه أثناء عملية المقارنة،  أخرى  
على   المقارنة،  والتعرف  من  تلك  السبب  تحكم  التي  الرئيسية  السمات  وأهم 

   العملية.  

رؤية   ▪ عليها  وضع  االستناد  مقايمكن  النظرية  في  األسس  في رنة  الموجودة 
 البحث.  

الموضوع والسبب من استخدام المنهج  مناقشة مدى المنطقية التي يتمتع بها   ▪
باعتباره وسيلة تساعد في الوصول إلى الغاية وليس غاية في حد  المقارن فيه  

   ذاته. 
الهدف األساسي من المنهج المقارن هو  وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن  

للتعرف على   أكثر  أو  بين ظاهرتين  أو االختالفالمقارنة  الشبه  العالقات   أوجه   أو 
رة. ويكثر استخدام ذلك  الحقائق المختلفة التي تحكم الظاهبينهما بقصد الوصول إلى  

استخدامه    واإلنسانية، كما يمكن والعلمية  االجتماعية  النوع من المناهج في الدراسات  
معينة بفترات أخرى أو  في الدراسات التاريخية وبخاصة عند مقارنات فترات تاريخية  

عند مقارنة عهد أسرة ما بعهد أسرة أخرى أو عند المقارنة بين أسباب ونتائج ثورة ما  
، وعليه فإنه يمكن القول بأن ذاك النوع من المناهج يتسم  وأسباب ونتائج ثورة أخرى 

   بدرجة عالية من المرونة تسمح باستخدامه مع العديد من المجاالت البحثية.  
 عاشراا: المنهج الفلسفي 

هو أول من    Serguis Hessenسيرجيس هيسين  الفيلسوف الروسي  يعتبر  
الفلسفي  قام   المدخل  التي  بتطبيق  الدراسات  بإجرائها  في أحد  والمنشورة في عام  قام 

مشكال  م(1928) أربعة  باختيار  قام  وتحليلهاحيث  وهذه    ت  فلسفي،  منظور  من 
والعالقة بين المدرسة والعالقة بين المدرسة والدولة،  هي التعليم اإللزامي،  المشكالت  
وبين  والكنيسة،   المدرسة  بين  االقتصادية  والعالقة  .  (Lawal, 2004, 29)الحياة 



يستهدف المنهج الفلسفي التأمل في الخبرات البشرية، بهدف التعرف على المبادئ  و 
 .(Singh,  2006, 123)  األساسية التي تحكم الواقع بل والوجود ذاته في نهاية األمر

أهم ما يميز المنهج الفلسفي كأحد المناهج وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن  
المنطقية  البحثية   الحجج والقواعد والمعايير  للتأكيد على  هو االعتماد على عدد من 

ا في ذلمع  وجهة نظر معينة ، هذا إضافة إلى أن المنهج  ارات اإلقناعك على مهتمدا
للموضوعات المختلفة ومن ثم يمكن اعتباره أحد يعتمد على العقل في دراسته الفلسفي 

فإن من أبرز جوانب القصور في  الجانب األخر  . أما على  المناهج التأملية التحليلية 
وتركيزه على الذاتية والخبرات الشخصية  ذلك المنهج افتقاره للموضوعية في المناقشة  

    الخاصة بالباحث في استعراض األمور.  
 الحادي عشر: المنهج التنبؤي 

يعد الهدف األساسي من ذلك النوع من البحوث هو االعتماد على الذكاء في  
ا على تحليل واقعي لألدلة المتاحة القائمة   تخمين عدد من االحتماالت المستقبلية بناءا

وبصورة عامة فإنه يمكن القول  .  (Neville, 2007, 2)على عالقة السبب بالنتيجة  
عدد من اآلليات من أجل  يعتمد على استخدام  ثية  النموذج التنبؤي في العملية البحبأن  

التي قد تصدر من األفراد أو من المؤسسات على المدى  بالعمليات أو السلوكيات  التنبؤ  
   .  (Allibert et al., 2010, 395)المستقبلي 

هو  التنبؤي    من المنهجالهدف األساسي  وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن  
المدى القريب أم على  ما سيكون عليه الوضع في المستقبل سواء أكان ذلك على  توقع  

به في مساعدة  التنبؤ يعد ذا أهمية قصوى نظراا لما يسهم  البعيد، ومثل هذا  المدى 
ا  صناع القرار   على التوقعات أو التنبؤات التي يتم الحصول  على اتخاذ قرارات بناءا

بال الخاصة  العوامل عليها من تحليل األوضاع  مؤسسات الحالية وكذلك تحليل كافة 
ل العمل واإلنتاج  مستقبوالقوى الداخلية كانت أم الخارجية والتي من شأنها التأثير على  

بداخل المؤسسة، كما يساعد المنهج التنبؤي في وضع عدد من الخطط الوقائية التي  
   التصدي للتحديات التي قد تواجه المؤسسة.في يمكن االستعانة بها 

 الثاني عشر: منهج دلفي



إلى سلسلة من الدراسات التي قامت مؤسسة راند يرجع تاريخ ظهور منهج دلفي  
RAND Corporation    من  م(، ولقد كان الهدف األساسي  1950)بإجرائها في عام

أكبر عدد من اآلراء المتوافقة الموثوق فيها  صول على  هو الح استخدام ذلك المنهج  
من   مجموعة  التواصل  الخبراءمن  إستراتيجيات  أحد  دلفي  منهج  ويعتبر  الجماعية  . 

التعامل مع المشكالت المعقدة  بقصد إتاحة الفرصة لجماعة من األفراد على  المنظمة  
التواصل المنظم"  توفير ما يعرف باسم "ولكي يتم ذلك األمر بصورة فعالة فإنه ينبغي  

الراجعة   التغذية  تقديم  خالل  باألفرادمن  الخاصة  النظر  لوجهات  المستمر  ،  والتقييم 
لمراجعة   لألفراد  حقيقة  فرصة  نظرهم  وإعطاء   ,Okoli & Pawlowski)وجهات 

2004, 2)  . 
أحد المناهج المعتمدة  منهج دلفي على أنه  وبصورة عامة فإنه يمكن النظر إلى  

متضمنة  على عدد من العمليات المكررة التي تتم عادة على ثالث أو أربع جوالت  
، ويتم تجميع  التي يتم بناءها في ضوء نتائج االستبانة السابقةلسلسلة من االستبيانات  

التكرارات المتتالية  رين مرة أخرى وبعد عدد من  نتائج كل جولة وإرجاعها إلى المشا
اآلراء ضوء  االستجابات الخاصة بهم في  إعادة تقييم  المشاركين قادرين على  يصبح  

المجيبين على تلك االستبيانات  األفراد التي تم جمعها، كما ال يتم اإلفصاح عن هوية 
(Somerville, 2007, 1)  . 

كبيرة   وبصورة  المنهجية  تلك  استخدام  شاع  العامة،  ولقد  اإلدارة  مجال  في 
والتعليم، والرعاية الصحية، وشئون الطاقة، واالقتصاد، واألعمال، وإدارة البيئة والموارد،  

واإلقليمي   الحضري  بتطبيقها  والتحليل  ترتبط  التي  العديدة  المميزات   ,Ali)بسبب 

تيجيات البحثية المنهجية  سبيل المثال كونها أحد اإلسترامن أهمها على    (718 ,2005
بعدد من الخبراء إزاء خاصة  التفاعلية التي تساعد في الحصول على آراء أو أحكام  

موضوع محدد، وعملية االختيار هنا ليست عملية عشوائية بل تعتمد على عدد من  
 ,Hallowell & Gambatese)معايير االختيار والتي يتم تحديدها بصورة مسبقة  

أهم  (99 ,2010 عرض  دلفي    ويمكن  منهج  بتطبيق  الخاصة  أوردها    كماالفوائد 
(Yousuf, 2007, 81)   :على النحو التالي 



حسابها  لم يتم  تكن متاحة من قبل أو  التي لم  والتاريخية  جمع البيانات الحالية   ▪
 بصورة دقيقة.  

 تقييم مخصصات الميزانية المحتملة.   ▪

 واإلقليمي.  خيارات التخطيط الحضري اكتشاف  ▪

 وتطوير المناهج المقدمة.  التخطيط بداخل الحرم الجامعي  ▪

 وضع عدد من األدوات التعليمية الفعالة.   ▪

 بالخيارات السياسية المحتملة.  تحديد السلبيات واإليجابيات المرتبطة  ▪

 البشرية الحقيقية والمدركة. الدوافع تمييز وتوضيح  ▪

 واألهداف االجتماعية.  الخاصة بالقيم الشخصية اكتشاف األولويات  ▪

والتي يمكن للباحثين إتباعها وهناك عدد من الخطوات األساسية لمنهج دلفي  
 عند استخدامه كمنهج للدراسات والبحوث المختلفة وهي كما يلي:  

اآلراء والتي يهطلب فيها إبداء  خبراء  جنة الإلى لاالستبانة األولى التي يتم إرسالها   ▪
 والتوقعات والتوصيات الخاصة بهم إزاء موضوع محدد. والخبرات 

اء التي تم عرضها،  نسخة مجمعة من اآلر فيتم فيها إرسال  أما الجولة الثانية   ▪
من   معيار  ويهطلب  وفق  الموضوعة  العناصر  من  عنصر  كل  تقييم  الخبراء 

 األهمية.  

ومدى   القائمة والتقييمات التي تم إجرائهاوأخيراا فإن االستبانة الثالثة تتضمن   ▪
الخبراء  التوافق   من  يهطلب  ثم  اآلراء  مراجعة  في  بهم  أما  الخاصة  أو  اآلراء 
 .  (Yousuf, 2007, 82-83)أسباب عدم اتفاقهم مع باقي الخبراء مناقشة 

التأكيد على أن االستبيانات الموزعة يتم تصميمها   بالذكر هنا  بالشكل  جديراا 
. وكل استبانة  يساعد على التركيز على المشكالت، والفرص، والحلول، والتوقعات  الذي

ا على النتائج  يتم تطويرها  الحقة    Skulmoski et)تبانة السابقة  الخاصة باالسبناءا

al., 2007, 2) .   
وبالرغم من وجود العديد من المميزات لمثل ذلك النوع من المناهج البحثية، إال  

طول الوقت وارتفاع التكلفة  أنه على الجانب األخر له العديد من العيوب من بينها  



ومتابعتها على مدار أكثر  االستجابات  وتجميع  الورقية    االستبياناتبتصميم  الخاصة  
مرة ارتفاع  .  من  اإلنهاكوكذلك  جانب    معدالت  عملية  نتيجة  المشاركين  من  لطول 

.  التي قد تستغرق في بعض األحيان عدة أسابيعالمشاركة ذاتها  وطول فترة  االستجابة  
وعدم ارتكازه عيوب ذلك المنهج عدم اإلدارة والتحكم الجيد فيه،  وأخيراا فإن من أبرز  

وكذلك   علمية،  أسس  السيكو على  المبادئ  مع  اتفاقه  المعيارية  عدم  مترية 
(Somerville, 2007, 3)  . 

ا على ما تقدم فإنه يمكن ا أحد  لقول بأن أهم ما يميز منهج دلفاي كونه  وبناءا
ء واآلراتشاركية  المناهج التي يتم فيها التوصل إلى عدد من النتائج والمقترحات بطريقة  

هذا إضافة النتائج أو التوصيات التي يتم الخروج بها،  المتفق عليها تكون هي أبرز  
،  المتمرسين في مجاالتهم  القائمين على اتخاذ القرارات هم مجموعة من الخبراءإلى أن  

بكونها نتائج دقيقة، كما أنه يمكن االستعانة  فإن النتائج في هذه الحالة تتسم  ومن ثم  
؛ ذلك بسبب  على مستوى كافة القطاعاتفي تعزيز عمليات التخطيط اإلستراتيجي  بها  

الستخدامه في مجال  دون وجود حدود أو قيود  إمكانية تطبيقه في الكثير من المجاالت  
  النوع من المناهج الخاصة بذلك  هذا إضافة إلى تدني مستويات التكلفة  معين دون غيره،  

، كما يعتبر ذلك المنهج أحد أبرز المناهج التي تتمتع بقدرة  مقارنة بالمناهج األخرى 
من   يمكن  التي  الحلول  أبرز  في  الخبراء  آراء  استطالع  عند  وبخاصة  عالية  تنبؤية 

، فعلى سبيل المثال عند استطالع آراء مجموعة من الخبراء خاللها حل مشكلة معينة 
الحلول المبتكرة التي يمكن االستعانة بها في القضاء على مشكلة البطالة   والباحثين في

التشجيع على المشروعات نجد أن الخبراء فيما بينهم يتفقون على عدد من الحلول مثل  
وهو األمر الذي من شأنه  من بنوك التنمية  الصغيرة وتسهيل عمليات اقتراض الشباب  

إلى دراسة مثل هذه المقترحات وتيسير كافة السبل التي تساعد  أن يدفع صناع القرار  
أبرز جوانب القصور في ذلك المنهج هو  إال أن    على حل تلك األزمة في المستقبل.

ا ال يدع  وجود بعض أنواع التحيز في أثناء اإلجابة أو التسرع في مأل االستبيانات بم
الخبراء في بعض اآلراء المعروضة،     للتفكير المتأني، أو قد يظهر عدم توافق بينمجاالا 

أو أن يستغرق األفراد وقتاا كبيراا في اإلجابة عن األسئلة وبذلك تعد في هذه الحالة 
 مضيعة للوقت.  



ويمكن القول أن مناهج البحث العلمي تختلف من حيث طريقتها وأدواتها في  
الفروض   صحة  وميدان  اختبار  على طبيعة  ذلك  ويعتمد  البحثية،  األهداف  وتحقيق 

المشكلة موضع البحث؛ فقد يصلح المنهج التجريبي في دراسة مشكلة ال يصلح فيها  
المنهج التاريخي أو دراسة الحالة، وهكذا. وكثيرا ما تفرض مشكلة البحث المنهج الذي 

وميدان المشكلة، بل أيضا    يستخدمه الباحث، واختالف المنهج ال يرجع فقط إلى طبيعة
إلى إمكانات البحث المتاحة، فقد يصلح أكثر من منهج في دراسة بحثية معينة، ومع  
ذلك تحدد الظروف المتاحة أو القائمة المنهج الذي يختاره الباحث. المهم أن أي منهج  
من مناهج البحث يقوم على خطوات علمية متكاملة ومتفقة مع األسلوب العلمي العام  

 (  14،  2007  ياقوت،ذي يحكم أي منهج من مناهج البحث )ال
  



 : أدوات البحث العلميالفصل الرابع
وستناول ذلك الفصل عدد من المحاور األساسية التي يمكن استعراضها على النحو  

 التالي: 
: االستبيان ▪  أوالا
 ثانياا: المالحظة والمشاهدة  ▪
 ثالثاا: المقابالت الشخصية  ▪
ا: قائمة األسئلة   ▪  رابعا
ا: االختبارات  ▪  خامسا

  



 : أدوات البحث العلميالرابعالفصل 
: اًلستبيان   أوًلا

بدقة   معدة  األسئلة  من  مجموعة  تتضمن  قائمة  هو  العام  بمفهومه  االستبيان 
ترسل إلى عدد كبير من أفراد المجتمع الذين يكونون العينة الخاصة بالبحث. ويعرف  
أحيانا بأنه صحيفة تحوى مجموعة من األسئلة التي يرى الباحث أن إجابتها تفي بما  

ريد إلى األفراد الذين يتم اختيارهم على أسس  يتطلبه موضوع بحثه من بيانات ترسل بالب 
إحصائية لإلجابة عليها وإعادتها بالبريد. ويعتبر االستبيان من أهم وأدق طرق البحث  
وجمع البيانات وبخاصة في البحوث الوصفية، وهو يشير إلى الوسيلة التي تستخدم  

نفسه، فال يتطلب  للحصول على أجوبة ألسئلة  معينة في شكل استمارة يملؤها المجيب ب
تطبع على ما   أو  األسئلة  الباحث، وتكتب  تفسيرا من  أو  األمر شرحا شفويا مباشرا 

 . (165، 2000 إبراهيم، يسمى "استمارة استبانه" )
ومدى   المعلومات  ووضوح  تبويبه  وجودة  صياغته  ودقة  االستبيان  بناء  حسن  يؤدى 

ستطيع الحصول عليها  تشويقها إلى تمكن الباحث من أن يحصل على إجابات ال ي 
بالمالحظة المباشرة، وهذا يتطلب تعاون المستخبر وحسن تفهمه وحماسه، وهي أمور  

عليه. الحصول  السهل  من  من  و  ليس  مجموعة  االستبيان  تصميم  في  الباحث  يتبع 
 ( فيما يلي: 332، 2000)  دويدري الخطوات التي يجملها 

موضوع   • تحديد  ضوء  في  االستبيان  هدف  )صياغة بيان  عام  بشكل  الدراسة 
 المشكلة( وبيان أهداف الدراسة.

إعداد األسئلة الفرعية المتعلقة بالسؤال الرئيسي )المشكلة( بحيث تتضمن هدف  •
االستبيان في ضوء مضمون مشكلة البحث، وذلك أن يصاغ سؤال أو أكثر  
حول كل موضوع فرعي، وأن يرتبط كل سؤال بجانب من جوانب المشكلة مع  

يتم وضع التقل وبذلك  الضروري منها،  األسئلة، واالقتصار على  يل من عدد 
 الصورة األولية لالستبيان. 

إجراء اختبار تجريبي مع االستبيان: بوساطة عرضه على عدد من أفراد من   •
الدراسة قبل اعتماده بشكله النهائي، والطلب منهم التعليق عليه، وبيان الرأي  



غامضة، ومدى تغطية االستبيان لموضوع    فيما إذا كانت األسئلة واضحة أو 
 البحث، واقتراح أسئلة إضافية حول مشكلة البحث لم ترد في االستبيان. 

تعديل االستبيان بناء على االقتراحات إن وهجدت، وبذلك يأخذ االستبيان الصورة  •
 النهائية وفي صورته هذه نميز محتواه. 

 أدوات  من   غيره  عن  ان االستبي   بها  يتميز   التي  الخصائص  من   العديد  هناك
 ( على النحو التالي: 20، 2010)  الجرجاوي منها ما يورده  األخرى،  البحث
  البحث   أفراد  كان  إذا  باالستبيان  يستفاد  أن  الممكن  من   أنه  الخصائص  من •

 . شخصياا بهم  االتصال ويصعب متفرقة  أماكن في  منتشرين
  جمع   أدوات  من   بغيره  قورن   إذا  والوقت  والجهد   التكاليف   قليل   االستبيان •

 . األخرى  المعلومات
 إذا   خاصة   بدقة  األسئلة  عن  لإلجابة   كافية  فرصة  العينة  ألفراد  االستبيان  يعطي •

ا  ور االتش  الممكن  فمن  باألسرة  متعلقاا  المطلوبة  البيانات  نوع   كان   تعبئة  في   معا
 . الجماعية اإلجابات

  دون   لهم  مناسبة   يرونها  التي  األوقات  في   البيانات  كتابة  لألفراد  االستبيان  يسمح  •
 . البيانات  لجمع الباحث  فيه يصل  معين  بوقت  قيدوايه  أن

  األخرى   البيانات  جمع  ألدوات  تتوفر  مما  أكثر  التقنين  ظروف  لالستبيان  تتوفر •
 . االستجابات وتسجيل  األسئلة وترتيب  األلفاظ في  للتقنين نتيجة وذلك

  من   كثير  ففي  محرجة،  أو   حساسة  بيانات  على  الحصول  في  االستبيان  يساعد •
  يدلي   كأن  الباحث   أمام  به   التصريح  أو  رأيه   إعالن   المستجيب  يخشى   األحيان 

  أما   الزوجية،  بالحياة  تتعلق  نواح  في   يتحدث  أو   العمل  رئيس  حضور  في  برأيه
 إلى   تؤدي   ال   بطريقة   المسائل   هذه  مثل   في  رأيه  إلبداء  الفرصة  له   تيحت أه   إذا

 . وصراحة  بصدق   برأيه  لي   يد  قد   فانه  االستبيان   في   الحال  هو  كما  عليه   التعرف
  عن  اإلجابة   ألن  نظراا  البيانات  جامعي   من  كبير  عدد  إلى  االستبيان  يحتاج  ال •

 . الباحث  دون  وحده المبحوث  إال يتطلب  ال عباراته أو  االستبيان أسئلة
 .  الحجم  كبيرة عينات على   أو  واسع نطاق على  االستبيان تطبيق  يمكن •



 . األخرى  البحوث  بعض  في تتوفر ال  الخصوصية من  نوعا  المبحوث يعطى •
الباحث على   قدرة  االستبيان مدى  نوعية  وتحدد  أنواع من االستبيان،  هناك عدة 

  قنديلجي،)،    (158،  2005صياغته وإعداده، ومن تلك األنواع ما يورده محجوب )
 على النحو التالي:  (160،  1999
وهذا النوع هو المعمول به بشكل وأن خاصية هذا النوع    اًلستبيان المفتوح: •

هي أن تأتي اإلجابات متنوعة وكثيرة وواسعة، ولهذا يصعب على الباحث 
آراء  عن  للتعبير  الكاملة  الحرية  يعطي  النوع  هذا  لكن  وتبويبها  تفريغها 

لك فرصة  يعطي  فهو  تفصيلية  بصورة  واتجاهاتهم، المجيب  دوافعهم  شف 
النوع من االستبيان لالستطالع على آراء غير معروفة  ويصلح مثل هذا 

 سابقا، ويعطي الفرصة إلجابات أخرى. 
وهو أن يضع الباحث عدة احتماالت ألجوبة متوقعة عن   اًلستبيان المقيد:  •

أسئلة وهو بسيط، ولكن ال يعطي الحرية الكاملة لألجوبة، ألن اإلجابات 
تفريغ االستبيان، وهو على نوعين: األول:  محدد للباحث عملية  ة وتسهل 

يضع اإلجابة بنعم أو ال أو ال أعرف أو كال أو نعم أو ال أدري، أما الثاني: 
فيضع عدة احتماالت لجواب سؤال كأن يكون لكل سؤال أربعة أو خمسة 

يؤشر أجوبة ٌيختار من بينها جوابا واحدا أو عدة أجوبة أو حتى جميعها، و 
 بعالمة صح أو خطأ أمام االختيار المراد. 

 ما هي المعوقات البرامج التدريسية في كلية التربية؟  مثال:  -
 المدرس. -1
 الطالب. -2
 اإلدارة. -3
 العمادة. -4
 وضع الدروس.  -5

: والذي تكون أسئلته محددة اإلجابات، كأن يكون الجواب بنعم أو ال  اًلستبيان المغلق 
 قليال أو كثيرا. 



وهذا النوع من االستبيان تحتاج بعض أسئلته إلى إجابات    المفتوح:  -اًلستبيان المغلق
محددة، والبعض اآلخر إلى إجابات غير محددة، مثال: ما هو تقييمك لخدمات مكتبة  

 الجامعة؟ )سؤال مغلق( 
 وسط     ضعيفة  -جيدة      -

 ؟ )سؤال مفتوح(. وإذا كانت الخدمات وسط أو ضعيفة فما هي مقترحاتك لتطويرها
: تعتبر المالحظة المباشرة وسيلة هامة من وسائل تجميع  ثانياا: المالحظة والمشاهدة

البيانات، ذلك ألنها تسهم إسهاما أساسيا في البحث الوصفي، وهناك معلومات يمكن  
للباحث أن يحصل عليها بالفحص المباشر، وذلك عندما يكون األمر متعلقا باألشياء  

والن  تتضمن  المادية  حيث  نسبيا،  بسيطة  تكون  العملية  فإن  الحالة،  هذه  وفى  ماذج، 
التصنيف والقياس والعد، ولكن هناك عمليات تتضمن دراسة اإلنسان أثناء قيامه بعمله،  

 .  (342، 1996  بدر،وهذه العملية تعتبر أكثر تعقيدا وصعوبة )
وم فيها العقل بنصيب  يقوم أسلوب المالحظة والمشاهدة على المالحظة العملية التي يق

بصفة   وتعتمد  بينها،  القائمة  العالقات  وإيجاد  وتفسيرها،  الظواهر  في مالحظة  كبير 
النتائج،   لدقة  للقياس، ضمانا  دقيقة  أدوات علمية  إلى جانب  الحواس،  أساسية على 
جمع   حاالت  األداة:  هذه  وتناسب  أخطاء،   من  أحيانا  الحواس  فيه  تقع  لما  وتفاديا 

ا يتصل بسلوك األفراد في بعض المواقف الواقعية في الحياة، جمع البيانات  البيانات فيم
في األحوال التي يبدى فيها المبحوثون نوعا من المقاومة للباحث، ويرفضون اإلجابة  

  ، محمودعلى األسئلة، يمكن استخدامها في الدراسات الكشفية والوصفية والتجريبية ) 
1994  ،52  .) 

أن   واالستجابات  كما  األسئلة  أنواع  من  العديد  باالستبيانات هناك  الخاصة 
واألسئلة  ، وأسئلة االختيار من متعدداألسئلة ثنائية التفرع،  متضمنة على سبيل المثال 
تحديد  األسئلة المغلقة  ف  . المفتوحة واألسئلة المغلقةواألسئلة  الخاصة بجداول التصنيف،  

، وتعتبر األسئلة المغلقة ذات  في حدودها عينة الدراسةالتي سيختار  مدى االستجابة  
االستجابات القابلة للتحليل  رة؛ نظراا لكونها تساعد على تحديد مدى تكرار  أهمية كبي 

مختلف  االستجابات الخاصة ببين  نها تتيح القيام بعمليات المقارنة  ، كما أاإلحصائي 



للمشاركين للتعبير عن آرائهم  أما األسئلة المفتوحة فهي تتيح الفرصة  .  العينة  مجموعات
كما هو الحال في األسئلة المغلقة،  الحدود الخاصة باإلجابة  بحرية تامة، ومن ثم تجنب  

إال أن المشكلة في هذه الحالة تكمن في أن بعض االستجابات التي يتم الحصول عليها  
ف قد تكون  العينة  أفراد  أو قد  ي بعض األحيان  من  المطروح،  بالسؤال  غير مرتبطة 

المفتوح   للتفكير في اإلجابة على السؤال   ,.Cohen et al)تحتاج إلى وقت أطول 

2007, 321-322)  .   
العديد من   المسحية في  البيانات  لجمع  كأداة  االستبيانات  استخدام  ولقد شاع 

  مستوى المجاالت الصحية أم التعليمية على  سواء أكانت تلك التي تتم  المجاالت البحثية  
 .  (Strange et al., 2003, 337)  أم على مستوى العلوم االجتماعية

تعتبر من األدوات الفعالة لجمع    االستبياناتوبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن  
هذا  كلما كان العدد الخاص بأفراد تلك العينة كبير، البيانات من أفراد العينة وبخاصة  

لى عدد من االستجابات الموضوعية  يتيح الفرصة في الحصول ع  االستبيانإضافة إلى  
ع الخاص باألسئلة  هذا إضافة إلى أن التنو يمكن الوثوق بها في عرض النتائج،    التي

افة وجهات النظر في األبعاد المختلفة  سواء أكانت مفتوحة أم مغلقة يتيح التعرف على ك
االستبيانات   في  الضعف  جوانب  أبرز  عن  أما  الدراسة.  محور  بالموضوع  الخاصة 

تمثيالا حقيقياا لمجتمع  فتتمثل في ارتفاع نسبة الفاقد في بعض األحيان مما ال يعطي  
مع    أو الدراسة،   يتفق  ال  بشكل  األسئلة  عدد  على  كثرة  لإلجابة  المخصص  الوقت 

في مختلف  عدم استطالع آراء أفراد العينة  ، وهو األمر الذي قد يترتب عليه  االستبيانات
 أبعاد المشكلة محور الدراسة.  
 ثانياا: المالحظة والمشاهدة 

على   ساعدت  التي  العوامل  أبرز  أحد  المالحظة  من  تعتبر  العديد  ظهور 
العلمية   تاريخ  االكتشافات  دارون  في  تشارلز  قام  ولقد  المالحظة  البشرية،  باستخدام 

  جزر على  للتعرف على مدى التطور الطارئ على العديد من األنواع الحيوانية والبحرية  
وهو ما ساعده فيما بعد في التوصل إلى نظرية التطور التي تم التعبير    غاالباغوس 
في   أن  عنها  نجد  وحالياا  األنواع".  "أصل  وعلماء  كتابه  االجتماع  علماء  من  الكثير 



والحاسوبي   الهندسي  المجال  والباحثين في  االستعانة  والتعليمي  الطبيعة  إلى  يلجئون 
 .  (Driscoll, 2011, 160)ية  كأحد األدوات البحثية األساسظة بالمالح

إن للمالحظات والمشاهدات العلمية خطوات محددة يتم استخدامها في البحث والدراسة، 
ويشير   سليم،  ومنهج  واضحة  خطة  وفق  هذه  173،  1999)   عقيلوتتحقق  إلى   )

 الخطوات على النحو التالي: 
ومحددة واضحة  أهداف  وفق  وتحديده  الموضوع  االنطالق    :اختيار  نقطة  ألن 

أهمية الموضوع الذي تم اختياره، فبدون موضوع ال يمكن  للمالحظة أو المشاهدة هي  
فيه   تتبلور  الذي  العام  اإلطار  الموضوع هو  المالحظة هادفة وجادة، ألن  تكون  أن 
األفكار، وتستنبط منه الفروض مما يجعل المالحظة أو المشاهدة مترسخة في الموضوع  

 ومنطلقة منه ومثيرة له. 
بناء على الخطوة األولى وهي تحديد الموضوع، يتم تحديد وحدة    تحديد وحدة اًلهتمام:

اهتمام الفرد سواء أكان ذكرا أم أنثي صغيرا أو كبير، ثم تحديد صفاته هل هو مدرس  
أو مدرسة؟ وهل الصفة المستهدفة بالمالحظة والمشاهدة تتعلق بنوع المهنة حدادة أو  

 نجارة أو حياكة. 
ة األحداث السلوكية الظاهرة والقابلة لإلدراك صحيح أن المالحظة تقوم بمتابع

األفكار   لدراسة  الالزمة  العلمية  المادة  توفير  إلى  أيضا  تهدف  قد  ولكنها  الحسي، 
الخمس   بالحواس  إدراكه  أو  أو رؤيته  سماعه  يمكن  ما  خالل  النفسية من  والمواقف 

تضمن    عموما. ولكي تصبح المالحظة علمية يتعين توافر مجموعة من الشروط التي
 على النحو التالي:   (377،  2010)  صيني لها ذلك، والتي يوردها  

 أن تخدم هدفا واضح التحديد.  •
 أن تكون مخططة بشكل مقنن.  •
 أن يتم تسجيلها بطريقة منتظمة.  •
أن يتم ربطها بمقترحات عامة بدال من تقديمها في هيئة انعكاسات لمجموعة   •

فيما يسجله المالحظ أن مشكلة   من األشياء الشيقة المثيرة لالنتباه فالمفروض
 محددة. 

 تخضع الختبار المصداقية ودرجة الثقة. أن  •



، تتم مالحظة  وبدالا من أن يقوم الباحث بطرح عدد من األسئلة على أفراد العينة  
، وعند  أفراد العينة وتسجيل المالحظات الخاصة باالستجابات المختلفة المراد مالحظتها

أحد األفراد الخارجيين الذين ال يتم بينهم وبين  نجد أن القائم بعملية المالحظة قد يكون  
واع التفاعل، فقط يقوم بمالحظتهم، أو قد يكون المالحظ هو  أفراد العينة أي نوع من أن

والذي يتحتم عليه في هذه الحالة االلتزام بالحيادية والموضوعية الكاملة    الباحث ذاته
(Glazunov, 2012, 131)  . 

يوردهما   نوعين  إلى  فيها  الضبط  درجة  حيث  من  المالحظة    غنيم و   عليانتقسم 
 على النحو التالي:  (114،  24، 2000)

تستخدم في الدراسات االستكشافية حيث يالحظ الباحث ظاهرة    المالحظة البسيطة: 
أو حالة دون أن يكون لديه مخطط مسبق لنوعية المعلومات أو األهداف أو السلوك  

 الذي سيخضعه للمالحظة. 
الباحث الحوادث والمشاهدات السلوكيات التي يريد  ويحدد فيها    المالحظة المنظمة: 

المعلومات، وبالتالي تكون المعلومات أكثر دقة وتحديدا عنها في  أن يجمع عنها  
 المالحظة. وتستخدم المالحظة المنظمة في الدراسات الوصفية بكافة أنواعها. 

توجد مجموعة من األدوات المعينة في إجراء المالحظة، ومن تلك األدوات ما  و 
 ( على النحو التالي: 102،  2006) حلس يورده 
 : لتسجيل الملحوظات وتدوينها أوال بأول. التفصيليةالمذكرات  ▪
 : لنقل األداء وإمكانية التحقق منه بإعادة الشريط. األشرطة الصوتية  ▪
 : الستيضاح التعبيرات المختلفة المرتبطة باألداء. أشرطة الفيديو ▪
 التي تحوى على العناصر المراد مالحظتها.  استمارات البحث:  ▪
عناصر الظاهرة ومالحظتها بطريقة كمية فإذا أراد : لتسجيل  مقاييس التقدير ▪

الباحث أن يسجل مشاركة الطالب في مادة النحو أو التعبير أو الرياضيات 
على سبيل المثال، فإنه يستخدم مقاييس التقدير وفيه تتحول الدرجات إلى نقاط  

 . على مقاييس التقدير 



رصة تجميع كمية كبيرة  تعد المالحظة أحد اآلليات المجدية التي تمد الباحث بف
من المعلومات والبيانات الثرية ذات الصلة بسلوكيات المشاركين وتصرفاتهم في إطار  
وما   المشاركين  فهم  للباحث  يتثنى  المالحظة،  وبتكرار  الوقت  وبمرور  معين،  سياق 
يتمتعون به من خصائص بشكل أكبر، وتكوين نظرة واعية متعددة األبعاد حول طبيعة  

. وللمالحظة مجموعة  (Mackey & Gass, 2005, 175)المشاركين  وظروف هؤالء
 على النحو التالي:  (117، 24، 2000)  غنيم و   عليانمن المزايا يوردها 

قد تكون المالحظة وسيلة لجمع المعلومات حول كثير من الظواهر والحوادث  •
 كالظواهر الطبيعية والدراسات المتعلقة بالحيوانات. 

تسجل المالحظة الحادثة والتصرفات والسلوكيات في وضعها الطبيعي وخاصة  •
 إذا لم يشعر المبحوثون بأن الباحث يالحظهم في وقت حدوثها. 

تسمح المالحظة بالتعرف على بعض األمور التي قد ال يكون الباحث قد فكر   •
 بأهميتها. 

الطبيعية مما يز  • الظاهرة في ظروفها  الباحث معلوماته عن  دقة يجمع  يد من 
 المعلومات. 

يمكن إجراء المالحظة على عدد قليل من المفحوصين وليس من الضروري أن  •
 يكون حجم العينة التي يتم مالحظتها كبيرا. 

يتم تسجيل السلوك الذي يالحظ مباشرة أثناء المالحظة مما يضمن دقة التسجيل   •
 وبالتالي دقة المعلومات. 

 أوضاع واقعية. توفر معلومات عن السلوك المالحظ في  •
 إمكانية استخدامها في مواقف مختلفة ولمراحل عمرية متباينة.  •

 عيوب المالحظة 
البحثية   التي تجعلها من أكثر األدوات  المزايا  تتمتع المالحظة بمجموعة من 
أهمية وأقواها، إال أنها على الجانب اآلخر تحاط بمجموعة من السلبيات التي قد تجعل  
الباحث يتمعن في اختيار األداة األنسب خدمة ألغراض بحثه، ومن تلك السلبيات أو 



،  2000) دويدري ، و  (  (Cohen et al, 2007, 412العيوب ما يورده كوهن وآخرون 
    على النحو التالي:( 322

تستغرق المالحظة وقت طويل لمتابعة ومالحظة حدوث السلوك أو الظاهرة  •
 محور المالحظة. 

الوقت  • مستوى  على  التكلفة  من  نوع  المالحظة  استخدام  يصاحب  قد 
 المستغرق أو الجهد المبذول. 

المالحظات لصعوبات أو مشكالت فيما يتعلق بتفسير أو  غالبا ما تتعرض   •
 استنتاج ما تعنيه البيانات. 

 يغير المالحظون سلوكهم إذا شعروا بإجراء المالحظة.  •
في   • نجاحه  عدم  أو  باألفراد  تأثره  بسبب  إما  الباحث  من  تحيز  يحدث  قد 

 تفسير ظاهرة ما. 
مما يؤثر في هناك عوامل دقيقة تؤثر على السلوك في أثناء المالحظة،   •

 دقة المالحظة. 
المراقبة الدقيقة  هي تلك  ومن خالل ما تقدم فإنه يمكن القول بأن المالحظة  

. وتعتبر  أسبابها والعوامل المؤثرة فيهابغية التعرف على    بشكل علمي  لظاهرة معينة
بشكل أكثر  أحد أبرز األدوات التي يمكن االستعانة بها في جمع البيانات  المالحظة  

كما أن المالحظة بمقدورها رصد عدد من الجوانب والسلوكيات التي ال يمكن  عمقاا  
قياسها،  لألدوات   تتيح  األخرى  المالحظة  فإن  السلوكيات والظواهر في  وكذلك  رصد 

عدم الصدق في النتائج  فتتمثل في  . أما عن عيوب المالحظة  الوقت الفعلي لحدوثها
 -خاصة عند القيام بالمالحظة مع األفرادوب–ألنه في بعض الحاالت  بنسبة مئة بالمائة  

كذلك قد تكون تلك  إلظهار ردود أفعال غير صحيحة،  األفراد إلى التصنع  قد يلجأ  
ألنه يصعب على الباحث في هذه  مع العينات ذات األعداد الكبيرة  األداة غير صالحة  

    مالحظة السلوكيات الخاصة بتلك األعداد في وقت واحد.  الحالة 
 ثالثاا: المقابالت الشخصية  



المقابلة أداة بحث تستخدم لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمشكلة تعتبر  
معينة، وليست هي البحث نفسه، وألسلوب المقابلة مجموعة من الخطوات التي يتعين  

لمقابل تنفيذا  إتباعها  الباحث  يورده  على  ما  الخطوات  تلك  ومن  ناجحة،   العزاوي ة 
   على النحو التالي: ( 147، 2008)

األولى:   ▪ لهذا الخطوة  النظري  واإلطار  منه،  والهدف  البحث،  مشكلة  تحديد 
 البحث، وفرضياته، واألسباب التي دعت الستخدام المقابلة.

تتمثل في قيام الباحث بترجمة الهدف العام وما يتصل به من    الخطوة الثانية: ▪
مشكلة وفرضيات إلى سلسلة من األهداف والموضوعات والمجاالت المحددة  

 التي ستكون له إطار يستوحي منه أسئلة المقابلة. 
الثالثة ▪ من  الخطوة  عدد  في  )يصاغ  مبدئي  إطار  أو  دليل  عمل  تتضمن   :

في   الباحث  به  يستعين  تكون  األسئلة(  أن  وينبغي  وتوجيهها،  المقابلة  إجراء 
صياغة هذا الدليل أو اإلطار بحيث: تمكن البحث من الحصول على البيانات  
التي تحقق األهداف وتغطي الموضوعات المحددة التي تعبر عن مشكلة البحث  
وهدفه العام، تمكن الباحث من التعمق في المناقشة والوصول إلى المعلومات  

ابلة، تعين الباحث على خلق جو ودي أثناء المقابلة يشجع المجيب  في أثناء المق
السائل   بين  االتصال  يضمن  للموضوع،  حماسته  من  وتزيد  اإلجابة  على 

 والمجيب ويتيح فرص تدقيق اإلجابات الواردة في المقابلة.
تتمثل في إجراء دراسة استطالعية أو تجربة للمقابلة يليها إجراء   الخطوة الرابعة: ▪

 ابلة بالفعل وما يتصل بهذا اإلجراء من تسجيالت. المق
أنواعوهناك   وشبه    ثالث  المنظمة  الشخصية  المقابالت  وهي  الشخصية  للمقابالت 

 المنظمة وغير المنظمة والتي يمكن استعراضها كما يلي:  
 المقابالت الشخصية المنظمة  .أ

استخدام   على  المنظمة  الشخصية  المقابالت  على  تعتمد  القائمة  االستبيانات 
 .  (Neville, 2007, 19) عدد محدد من األسئلة التي يتم إعدادها بصورة مسبقة

 المقابالت الشخصية شبه المنظمة  . ب



ويعتمد ذلك النوع من المقابالت على مجموعة من الموضوعات أو المجاالت  
قننة، إال أن  صورة عدد من األسئلة المعيارية المالتي من المفترض التطرق إليها في  

ا على   القائم بتلك المقابالت يمكنه حذف أو إضافة عدد من األسئلة أو المجاالت بناءا
وتعتبر  .  (Neville, 2007, 19)  طبيعة الموقف ومدى تدفق المحادثة والحوار بينهما

أشهر أنواع المقابالت الشخصية انتشاراا في الكثير  المقابالت الشخصية شبه المنظمة  
لبحثية وبخاصة في البحوث النوعية، ولعل السبب في ذلك إنما يعزى في  األنواع امن 

إلى   بها  حقيقة األمر  تتمتع  التي  الباحث منالمرونة  تمكن  حذف    والتي  أو  إضافة 
الحصول على معلومات  للباحث فرصة  ، كما أنها تعطي  بعض األسئلة أثناء المقابلة

 .  (Radwan, 2009, 30) إزاء الموضوع المطروحمفصلة 
 المقابالت الشخصية غير المنظمة   . ت

يمثل ذلك النوع من المقابالت عدد من النقاشات غير الرسمية حيثما يسعى فيه  
القائم بالمقابلة إلى اكتشاف موضوع معين بشكل أكثر عمقاا مع الشخص الذي يتم  
معه إجراء المقابلة بشكل عفوي أو تلقائي ولكن هذا ال يعني عدم وجود مجموعة من  

 .  (Neville, 2007, 20)بقة  المقرر الحديث عنها بصورة مسالموضوعات 
يمكن  (  169،  168،  2005)   فيرى أن أنواع المقابالت الشخصية   محجوب أما  

 على النحو التالي: تحديدها 
والجماعية: ▪ الفردية  الحرية    المقابلة  للفرد  تعطي  التي  هي  الفردية  المقابلة 

باإلدالء بآرائه أما المقابالت الجماعية فإنها تعطي لألفراد فرصة اإلدالء بآرائهم  
النقاش بشكل جماعي حول هذا السؤال ويقوم   بإلقاء سؤال ويبدأ  تامة  بحرية 

 الباحث بالتسجيل. 
المقيدة: ▪ نظام خا  المقابلة  المقابلة تحت  التي  وتجرى هذه  باألسئلة  ص مقيد 

 حددت مع االلتزام باألجوبة المحددة وغالبا ما تهيئ استمارة خاصة بها. 
المقيدة: ▪ قيود وتكون مفتوحة    المقابلة غير  لها  التي ال توضع  المقابلة  وهي 

 وغير رسمية وتعدل األسئلة حسب ظروف المقابلة وهي مرنة. 



حدث بحرية كاملة والباحث  وهي أن يسمح للباحث المجيب بالت   مقابلة التعمق:  ▪
يستمع ويثني على المجيب، ويدفعه باالستمرار بالحديث، مثل )جيد، استريح،  

 شكرا( ليصل الباحث إلى الجوانب المتعددة للمجيب. 
وهي التركيز على خبر معلوم محسوس ويسعى الباحث لمعرفة   المقابلة المركزة: ▪

   اآلثار المترتبة عليها. 
والتي  تحقيقها  وهناك عدد من األهداف التي تسعى المقابالت الشخصية إلى  

 في النقاط التالية:   (Cohen et al., 2007, 351)حددها 
 في بعض المجاالت.  جوانب الخاصة بالفرد التقييم أحد  .1
 في بعض المؤسسات. اختيار أو تزكية أحد العاملين  .2
 في المقابالت النفسية.  إحداث تغييراا عالجياا لدى األفراد كما هو الحال   .3
 .  المختلفةاختبار أو تطوير الفرضيات  .4
البيانات   .5 من  عدد  أكبر  الميداني  جمع  المسح  إجراء  عند  الحال  هو  أو  كما 

 الدراسات التجريبية.  
على   .6 للتعرف  العينة  التطرق  بأفراد  الخاصة  موضوع  اآلراء  المشكلة  حيال 

 الدراسة. 
المقابالت الشخصية تتمتع بالعديد من جوانب  فإننا نجد أن  ومقارنة باالستبيانات  

يقوم بشرح بعض  القائم بعملية المقابلة بمقدوره أن  أن  من بينها على سبيل المثال  القوة  
معلومات  المشاركين، بل ومحاولة الحصول على  جانب  التي يصعب فهمها من  األسئلة  

السؤال   ذلك  على  إجابته  سبب  على  التعرف  خالل  من  الكيفيةأكبر  أن بتلك  كما   ،
بدالا من  الطرفين  تخلق نوعاا من التعاطف ما بين  المقابالت الشخصية في حد ذاتها  

 . (Phellas et al., 2011, 182)االعتماد على مأل االستمارات بطريقة صماء  
 عناصر جودة المقابلة 

مثل: تجنب الباحث تقديم  تتوافر في المقابالت الجيدة مجموعة من العناصر،  
النصائح أو إصدار األحكام على آراء ووجهات نظر المبحوثين، باإلضافة إلى تفادي  

لى نحو قد  الباحث إقحام نفسه بصورة مكثفة  فيما يستعرضه المبحوثين من خبرات ع



يبتغونها.   التي  بالطريقة  الخبرات  تلك  استعراض  انتباههم ويبدد تركيزهم على  يشتت 
ومن ثم يكون من المجدي التعرف على العوائق التي قد تحول دون الخروج بمقابلة  
والبان   ديمارس  يستعرضه  ما  العوائق  تلك  ومن  العلمي،  البحث  أهداف  تخدم  جيدة 

DeMarrais & Lapan, 2004,67))  :على النحو التالي 
استخدام المحاور ألسئلة طويلة ومعقدة بما قد ٌيفقد المشارك تركيزه وسط هذا  •

 . Verbal Barrageالزخم اللفظي 
استخدام المحاور أسئلة النعم أو ال أو األسئلة المغلقة التي يجاب عنها بكلمة  •

 واحدة أو اثنين. 
العموميات أكثر منها التفاصيل  استخدام األسئلة الغامضة أو التي تتعامل مع   •

 المحددة حول األحداث أو الخبرات. 
وافتراضاته  • ومعتقداته  نظرياته  باالعتماد  الرائدة  لألسئلة  الباحث  استخدام 

 الخاصة.
أو   • األحداث  حول  المبحوثين  وإشارات  إيماءات  مالحظة  المحاور في  إخفاق 

 ا الصدد.   المشاعر الهامة التي تومئ بوجود المزيد لمشاركته في هذ

 الشخصية مزايا المقابالت 
يعددها   التي  المزايا  من  بمجموعة  المقابالت    ( 327،  2000)   دويدري تتميز 

 على النحو التالي: 
 تزودنا بمعلومات تكمل طرفا آخر لجمع المعلومات.  •
 ارتفاع الردود مقارنة باالستبيان.  •
 أنها أفضل الطرق المالئمة لتقويم الصفات الشخصية.  •
 المرونة وقابلية توضيح األسئلة للمستجيب أو المسئول.  •
وسيلة لجمع البيانات عن ظاهرات أو انفعاالت ال يمكن الحصول عليها   •

 بأسلوب آخر. 
 إمكانية تطبيقها في فئات معينة كاألطفال مما ال يتمكن منه االستبيان.  •



يمكن استخدامها مع طريقة المالحظة للتحقق من المعلومات التي يتم   •
 لحصول عليها بأساليب المراسلة.ا

   :عيوب المقابالت الشخصية
وكما أن للمقابلة مجموعة من المزايا، فلها أيضا عدد من المزايا التي يوردها 

 على النحو التالي: ( 171، 1999)  قنديلجي ، و   (2004،127) النوح
 الواحد  الفرد  مقابلة  نأل   المبحوثين؛   من   نسبياا   كبير   عدد  مقابلة  يصعب •

 . الباحث من  كبيراا  وجهداا  طويال   وقتاا  تتطلب
  ئم المال  الجو   لتوفير  وذلك   تنفيذها؛  على  مدربين  مساعدين   تتطلب •

  .للمقابلة
  كمية   تتحليال  إلى  وإخضاعها  ستجابات،لال  الكمي  التقدير  صعوبة •

 . المفتوحة المقابلة في خاصة
  المقابلة،   فعاليات  سير  لضبط  وذلك  الباحث؛  من  عالية  مهارة  تتطلب •

   .منها الهدف  نحو   يههاج و وت 
مكلفة من ناحية الوقت والجهد، حيث تحتاج إلى وقت أطول لإلعداد  •

عن   مختلف  وقت  في  كل  لألفراد،  االستفسارات  وتوجيه  وللمقابالت 
وتهيئة   والحركة  التنقل  في  أكبر  جهد  إلى  تحتاج  فإنها  كذلك  اآلخر، 

المقابالت المطلوبة، ومحاولة الوصول  المستلزمات المادية والنفسية لكل  
 إلى المعلومات الكافية والوافية لموضوع البحث. 

قد يخطئ الباحث في تسجيل المعلومات، لذا ينصح باستخدام جهاز   •
 تسجيل أو إرسال اإلجابات لألشخاص المعنيين بالمقابلة للتأكد منها. 

الكا • الوقت  بالبحث  المعنية  الجهات  أو  األشخاص  يعطي  ال  في  قد 
 للحصول على كل المعلومات المطلوبة. 

الباحث الذي ال يملك إمكانات اللباقة والجرأة والمهارة الكافية ال يستطيع   •
 الحصول على كل المعلومات المطلوبة لبحثه من خالله المقابلة. 



وقد يقع بعض الباحثين في حيرة وتردد ما بين استخدام المقابالت الشخصية  
ينبغي تحديد  ولكي يتم حل تلك المشكلة فإنه  رى؛  األدوات البحثية األخ وبين استخدام  

الباحث؛  طبيع يحتاجها  التي  المعلومات  االستبيانات  ة  استخدام  يفضل  أو  حيث 
اإلحصائية   على  االستقصاءات  الحصول  في  الباحث  رغبة  حالة  العام  في  التوجه 

طبيعة السلوكيات أو الخبرات التي أو التعرف على  الخاص باألفراد إزاء موضوع معين  
يتم استخدامها من  ، في حين أن االستقصاءات أو االستبيانات  يتمتع بها أفراد العينة 
من أجل التوصل إلى  من عدد كبير من األفراد  قليلة  معلومات  أجل الحصول على  

حالة رغبة الباحث في  فيفضل االستعانة بها في  بالت الشخصية  حكم عام. أما المقا
إزاء قليل من األفراد  معلومات مفصلة من عدد  الحصول على   للتعرف على آرائهم 

 .  (Driscoll, 2011, 162-163)الموضوع موضع االهتمام 
وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن المقابالت الشخصية تعتبر من بين أبرز 

نظراا ألنها تمكن  األدوات التي يتم االستعانة بها في الدراسات االجتماعية واإلنسانية  
تحديد   أجل  من  البشرية  النفس  وأغوار  جوانب  من  العديد  على  التعرف  من  الباحث 

اصة بأفراد العينة إزاء الظاهرة موضع الدراسة  االتجاهات أو الخبرات أو المواقف الخ 
كما أن المقابلة يمكنها إبراز العديد من جوانب السلوك غير اللفظي التي ال  والبحث،  

مثل تعبيرات الوجه، وحركة الجسم، واإليماءات التي  تستطيع األدوات األخرى رصده  
فهي  رها الشخص عند توجيه األسئلة له. أما عن أهم عيوب المقابالت الشخصية  يصد

ال تصلح مع األعداد الكبيرة نسبياا، كما أن بعض االستجابات التي يتم الحصول عليها  
عندما  ، فعلى سبيل المثال  قد ال تعبر تعبيراا صادقاا عن وجهات النظر الخاصة باألفراد

المعلمين للتعرف على أبرز جوانب القصور في أداء   معيتم إجراء مقابالت شخصية  
الجوانب كافة    إظهارعدم  المعلمين في هذه الحالة قد يلجئون إلى  مديري المدارس فإن  

على تلك االستجابات ومن  من أن يقوم المدير بالتطلع  في أداء المدراء خوفاا  السلبية  
على ملف اإلنجاز الوظيفي    تصيد األخطاء لهم فيما بعد، األمر الذي قد يؤثر بالسلب

 الخاص بهم.  
 رابعاا: قائمة األسئلة  



هي النموذج النمطي الذي يستخدمه الباحث في جمع البيانات والمعلومات من   
خالل توجيه مجموعة من األسئلة التي تحتويها القائمة للمستقصى منه وتدوين إجاباته  
على نفس القائمة التي يجب أن تضم مساحة كافية لتسجيل تلك اإلجابات. وتمر قائمة  

يجب على   أساسية  خطوات  بعدة  ومهارته  األسئلة  قدرته  وتزويد  بها  اإللمام  الباحث 
،    81،  1992)   الخضيري و   سعودي فيها، ومن تلك الخطوات ما يستعرضه كل من  

   ( على النحو التالي: 82
تحديد البيانات المطلوب جمعها، وهذا يتم عن طريق ترجمة أهداف البحث إلى  •

نف الوقت  وفي  عليها،  باإلجابة  منه  المستقصى  يقوم  معينة  حث  أسئلة  سه 
المستقصى منه على التعاون وإعطاء البيانات الصادقة والدقيقة والتفصيلية وفقا  

 للغرض من الدراسة.
البريد أو   • المقابلة الشخصية أو  البيانات سواء عن طريق  تحديد طريقة جمع 

كبير   حد  إلى  يتأثر  األسئلة  تسلسل  وترتيب  وصياغة  تصميم  ألن  التليفون، 
 بطريقة جمع البيانات. 

ين األسئلة أو تصميم األسئلة بحيث تكون األسئلة واضحة وبسيطة ال تحمل  تكو  •
ثقافة   ودرجة  لسن  ومالئمة  صعبة،  كلمات  أية  من  وخالية  معنى،  من  أكثر 
ومستوى المستقصى منه، وال تتطلب اإلجابة عليها االعتماد الكبير على الذاكرة 

لمستقصى منه في  أو إعطاء بيانات شديدة الخصوصية أو حرجة قد ال يرغب ا
 .  اإلجابة عليها

يتم   فعالة  ولكي  األسئلة بصورة  ينبغي األخذ في االعتبار  اإلجابة على  فإنه 
ضرورة فهم وتفسير األسئلة الموجودة أمام الفرد، وبعد أن  أربعة أمور أساسية أال وهي  

ينبغي أن يعمل الفرد على استرجاع المعلومات المناسبة من الذاكرة، تتم عملية الفهم  
اإلجابة عن السؤال المطروح  ثم محاولة اختزال تلك المعلومات بالشكل الذي يعمل على  

ب اإلجابة عنها. ووفقاا للنظرية  في الصيغة المطلو   وضع تلك اإلجابةدون استفاضة،  
وهي  اإلرضائية فإننا نجد أن هناك ثالث عوامل من الممكن أن تؤثر على اإلجابة  

ومدى الصعوبة الخاصة بالمهمة  ،  الستكمال المهمة   مستوى الدافعية الخاصة بالفرد



 ,Borgers)والتي تساعده على اإلجابة عن تلك األسئلة  والقدرة المعرفية للفرد  ذاتها،  

2004, 2)  . 
تحقق قائمة األسئلة الهدف الذي وضعت من أجله  لكي  وينبغي التأكيد على أنه   

ة واضحة ودقيقة وال تقبل التأويل أو التفسير  مراعاة صياغة األسئلة بصور فإنه ينبغي  
الفكري ألفراد ،  المتعدد المستوى  يتفق مع  بشكل  األسئلة  يتم صياغة  أن  ينبغي  كما 

صياغة   مستوى  أن  بمعنى  السفارات العينة  أحد  في  العاملين  إلى  الموجهة  األسئلة 
،  شركاتاألسئلة الموجهة إلى العاملين بداخل أحد السيختلف كلية عن مستوى صياغة  

راسة بحيث تستطيع أن تخدم مشكلة  أهداف الدكما ينبغي أن تتفق تلك األسئلة مع  
 .  البحث ومن ثم يمكن التوصل إلى عدد من النتائج المجدية 

ا: اًلختبارات    خامسا
يعتبر االختبار هو أداة من أدوات البحث في العلوم السلوكية، حيث أنه يستخدم  
لعوامل   لتعرضه  نتيجة  تغيير  ما يطرأ عليه من  الحالي، وقياس  السلوك  في وصف 
االختبار   يمد  المبحوثين،  بيانات  استخراج  طريق  وعن  مستقبال.  فيه  تؤثر  ومؤثرات 

لتي يكشف المبحوث عندها عن ميزة أو  الباحث ببيانات كمية فيما يتصل بالدرجة ا
بعض المميزات في وقت معين. وتهدف االختبارات إلى قياس الذكاء واالستعدادات  
العددية،   والقدرات  العقلية،  كالقدرات  المختلفة  بأنواعها  القدرات  تقيس  التي  الخاصة 

ط باستعدادات  والقدرات الحركية والقدرات الفنية والموسيقية وغيرها من القدرات التي ترتب
   . (153  ،2002 خفاجة،و  صابر )المبحوث 

  باالطالعالخاصة بالباحث يقوم  بتحديد الفرضيات المختلفة  بعد أن يقوم الباحث  
البيانات  على   مساعدته  مصادر  أجل  من  االختبارات  المختلفة  من  عدد  وضع  في 

خطئها المناسبة   أو  صحتها  مدى  من  والتأكد  بالدراسة  الخاصة  الفرضيات  الختبار 
(Gordon & Porter, 2009, 31)  . 

ويكون االختبار المقنن أنسب أداة للبحث إذا كان من الممكن اإلجابة عن جميع أسئلة 
البحث أو بعضها بواسطته، وبعبارة أخرى يتوقف إمكان استخدام االختبارات المقننة  



المع من  لجمع  للهدف  مطابقا  يكون  أن  يجب  الذي  البحث  من  الهدف  على  لومات 
 ( 2006،237 العساف،االختبار المراد تطبيقه )

  : شروط نجاح اًلختبارات 
إليه من دقة وصدق   أداة للبحث، وتحقيق ما يهدف  يشترط لنجاح االختبار بوصفة 

 على النحو التالي: وجود عدد من الشروط نتائج 
يقصد بها البعد عن الذاتية أي عدم تأثر نتائج  :Objectivityالموضوعية   •

االختبار باعتقادات وآراء من يصححه، وبهذا يمكن الحكم على االختبار بأنه  
ثبات موضوع بمعنى  المصححين  باختالف  تختلف  ال  نتائجه  كانت  إذا  ي 

 . ( 142، 2006  ،حلس الدرجة مع تنوع من يقوم بالتصحيح )
يقصد بصدق االختبار أن يقيس ما وضع لقياسه فقط،  :  Validityلصدق  ا •

  ، حلس )   أما إذا أهعد لقياس سلوك ما وقاس غيره فال تنطبق عليه صفة الصدق
ويبدو هذا الكالم بديهيا بالنسبة للمقاييس الفيزيائية، إذ أن .  (142،  2006

وال يقيس شيئا آخر، إال أن هذا األمر يعتريه الكثير   المتر مثال يقيس الطول
من الصعوبات في المقاييس النفسية، نظرا لتعقد الظاهرة ذاتها لصعوبة تحديد  

لقيا النفسية  االختبارات  تهصمم  التي  الخصائص  أو  ذلك المفاهيم  ومع  سها 
يجب على مصمم االختبار أن يحرص على توفير شروط صدق االختبار،  
صدق   لتحقيق  متعددة  مسائل  وهناك  ذلك،  على  تدلل  مؤشرات  ويعطي 
االختبار جعلت )الصدق( يهنعت بأسماء مرتبطة به، منها: صدق المحتوى،  

 . (129، 2008 العزاوي،والصدق التجريبي، والصدق التنبؤي )
ويعني قدرة االختبار على إعطاء نفس الدرجة إذا ما   : Reliabilityالثبات •

أهعيد تطبيقه في المرة أو المرات التالية على نفس األفراد، وهناك طرق متعددة 
االختبار،   وإعادة  النصفية،  التجزئة  طريقة  منها:  االختبار،  ثبات  إليجاد 

 . (129،  2008 العزاوي،) والصور المتكافئة، وتحليل التباين 

يستخبر الباحث هل أن االختبار كان مالئما من حيث التقصي واًلستخبار:   •
صحيحة،   الباحث  عليها  حصل  التي  البيانات  نوع  أن  وهل  والزمن  العمر 



هذه  طبقت  وهل  اختباراته،  ويفحص  البيانات  يفحص  الجيد  فالباحث 
االختبارات تحت شروط سليمة. وهل كان تفسيرها دقيق، وهذا يتطلب من 

الدقيق    الباحث التقصي  في  تكون الدقة  أن  أجل  من  المعلومات  هذه  عن 
مثل ذلك عندما يمتحن المدرس الطلبة بمادة ،  االختبارات التي أجراها دقيقة

ليستدل على أن إجابات الطلبة جاءت بدون استعمال طرق غير مشروعة 
 . ( 187، 2005 ،محجوب )  باألجوبة

 :  طرق تقدير درجات الثبات
يوردها   وأساليب،  طرق  عدة  االختبارات  نتائج  ثبات    خفاجة و   صابرلحساب 

 على النحو التالي:  ( 167، 166 ،2002)
يطبق الباحث نفس االختبار على نفس المبحوثين مرتين    طريقة إعادة اًلختبار: 

يكون   بحيث  يزيد عن شهر،  أسبوعين وال  يقل عن  بينهما ال  الفارق  متتاليتين 
التطبيق تحت نفس الظروف بقدر اإلمكان، ثم يوجد معامل االرتباط بين نتائج  

 مرتي التطبيق. 
م صورتين متكافئتين  وتتطلب هذه الطريقة استخدا  طريقة الصورتين المتكافئتين: 

لالختبار الواحد، ثم يقوم الباحث بتطبيق هاتين الصورتين على نفس المبحوثين  
أيام وشهر على األكثر، وإيجاد معامل االرتباط بين   10بفترة فاصلة تتراوح بين 

 نتائج مرتي التطبيق. 
وفي هذه الطريقة يطبق الباحث االختبار مرة واحدة،    طريقة التجزئة النصفية: 

الفردية، ثم يحسب درجات   المبحوثين على األسئلة  ثم يحسب درجات إجابات 
األسئلة الزوجية. ولكي تكون هذه الطريقة مناسبة يجب أن يكون تصميم أسئلة 
الزوجية.   واألسئلة  الفردية  األسئلة  بين  التكافؤ  من  كبيرة  درجة  على  االختبار 

ط الدقيق المساواة بين  ويفضل استخدام هذه الطريقة للتغلب على صعوبة الضب
معادلة   الباحث  يطبق  أن  ويجب  تطبيقه.  وإعادة  االختبار  تطبيق  ظروف 

بهذه    -سبيرمان المحسوب  الثبات  لمعامل  إحصائي  تصحيح  إلجراء  براون 
 الطريقة، وذلك ألن الثبات يتأثر بطول االختبار. 



 اعتبارات بناء اًلختبار: 
من   مجموعة  مراعاة  عليه  يتعين  االختبار،  بناء  أو  لتصميم  الباحث  محاولة  عند 

 : على النحو التالي(   (Cohen et al, 2007, 418وآخرون   كوهن االعتبارات، يوردها  
: لإلجابة على تساؤالت التقييم والتأكد من قياسه لما هو  مراعاة أغراض اًلختبار •

أ  تحقق  المثال:  سبيل  على  قياسه،  من  مفترض  محدد  موضوع  دراسة  هداف 
 موضوعات المنهج الدراسي. 

اًلختبار:   • القدرات نوع  أو  التحصيل  بقياس  معني  أو  تشخيصيا  أكان  سواء 
 واالستعدادات أو مرجعية أو محكية المرجع أو غيرها من مختلف أنواع االختبارات.

بالرجوع إلى مفردات معينة باالختبار والتحقق من مدى ارتباط    أهداف اًلختبار: •
 محتواها بأهداف البرنامج أو المنهج المحدد. 

يتم اختباره ومراجعة مفردات االختبارات   محتوى اًلختبار:  • من حيث مراجعة ما 
 وبنوده. 

من حيث مراعاة تحليل المفردات بهدف توضيح درجة اختالف أو    بناء اًلختبار: •
 لك المفردات. صعوبة ت 

من حيث مراجعة شكله النهائي، والتعليمات الواردة فيه، وطريقه    تنسيق اًلختبار: •
عمله وإنجازه، على سبيل المثال: التعليمات الشفهية، لتوضيح ماهية األشياء التي  
سيكون الطالب بحاجة إلى كتابتها، أو مجموعة التعليمات المكتوبة، لتقديم جانب  

   من العمل العملي.

 التحقق من التطبيق التجريبي لالختبار.  •
 التأكد من صدق وثبات اًلختبار.  •
وتظهر أهمية هذه الخطوة    تقديم دليل بالتعليمات لإلدارة، ومعالجة بيانات اًلختبار: •

جانب   من  االختبار  إدارة  أو  االختبار  بإدارة  بنفسه  الباحث  يقم  لم  ما  حالة  في 



تأكد من ثبات االختبار من خالل توافر  مجموعة متعددة من األشخاص، وهنا يتم ال
   اإلجراءات القياسية.

المجدية   األدوات  من  االختبارات  وبخاصة وتعتبر  البحث  مناهج  بعض  مع 
الباحث  البحوث   يريد  عندما  المثال  سبيل  فعلى  بعض  التجريبية،  أثر  يعرف  أن 

التحصيل   على  التعاوني"  التعلم  "إستراتيجية  مثل  الحديثة  التدريسية  اإلستراتيجيات 
االستعانة   إلى  يلجأ  فإنه  للطالب  االختبارات الدراسي  على  القائم  التجريبي  بالمنهج 

أحداهما  للطالب الذين يتم تقسيمهما إلى مجموعتين  القبلية والبعدية التي يتم تقديمها  
تجريبية  الضا واألخرى  البطة  تعريض  لقياس  ويتم  القبلية  االختبارات  إلى  مجموعتين 

بتطبيق برنامج التعلم التعاوني على المجموعة  مستوى األداء العام، ثم يقوم الباحث  
تدر التجريبية   الضابطة  المجموعة  تظل  حين  للمنهج  في  وفقاا  يقوم  التقليديس  ثم   ،

الالباحث   على  بعدية  اختبارات  الداللة  مجموعتين  بطرح  ذات  الفروق  على  للتعرف 
تعتبر االختبارات في هذه الحالة بمثابة مؤشر  المجموعتين، ومن ثم  اإلحصائية بين  

األداء في  التقدم  مستوى  قاصر .  على  ليس  االختبارات  تلك  أن  إلى  إضافة  هذا 
ا بعد أن   استخدامها على فئة الطالب وحدهم بل يمكن االستعانة بها مع المعلمين أيضا

برنامج تدريبي معين للتعرف على األثر الذي نجح ذلك البرنامج في إحداثه  يتم تطبيق  
 على مستوى المهارات والكفايات التي يتمتعون بها.  

  



 المستخدمة في البحث العلمي امس: األساليب اإلحصائية الخالفصل 
 طبيعة اإلحصاء وأهمية االستعانة بها في البحث العلمي   ▪
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وتحليل   وتصنيف  بجمع  يهتم  الذي  العلم  ذلك  أنها  على  اإلحصاء  تعرف 
الخام األولية، وبصورة   البيانات في صورتها  تلك  البيانات وعادة ما تكون  وتلخيص 
بجمع   المعني  الرياضي  العلم  ذلك  أنها  اإلحصاء على  إلى  النظر  يمكن  فإنه  عامة 

االس يتم  ما  وعادة  البيانات،  وتقديم  وتفسير  من  وتحليل  العديد  في  العلم  بذلك  تعانة 
التخصصات المختلفة سواء أكانت متعلقة بالعلوم الفيزيائية أو الطبيعية أو االجتماعية  

 .  (Olaewe & Kareem, 2009, 172-173)أو اإلنسانية أو التعليمية 
في العملية البحثية؛ وهو ما يعزى في حقيقة  تعد اإلحصاء ذات أهمية قصوى  و 

في التصميم البحثي، وتحليل البيانات  بها    ة يمكن االستعان تعتبر أداة  إلى أنها  األمر  
االستنتاجات  البحثية إلى  والتوصل  إدخاله،  يتم  التي  الخام  البيانات  من  ا.  المناسبة 

ا أساسياا ال يمكن تجاهله في كافة العمليات  وحالياا نجد أن الجزء اإلحصائي أصبح جزءا
يتم االعتماد عليها    البحثية لم  والتشعبات  حتى وأن  التفاصيل  كافة  بصورة كلية في 

عملية التحليل اإلحصائي  وتعتبر  .  (Kothari, 2004, 131)  الخاصة بالعملية البحثية
عدم االستعانة بالطرق التحليلية المناسبة  للبيانات ذات أهمية قصوى من منطلق أن  

يترتب عليه  أو   أن  الممكن  البيانات اإلحصائية بصورة خاطئة من  الحصول  تفسير 
ا للدراسة على نتائج ليس لها معنى أو غير منطقية   ومن ثم فإن ذلك األمر يعتبر تهديدا

 .  (Baumg~dner & Mich, 1997, 550)بأكملها  
سمين أساسيين وهما اإلحصاء الوصفي واإلحصاء وينقسم علم اإلحصاء إلى ق

االستنتاجي، فاإلحصاء الوصفي يهتم بتلخيص البيانات ووصفها باستخدام العديد من  
اإلحصاء  أما  وغيرها.  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  النسب  في  المتمثلة  الطرق 

ا دقيقاا من أجل محاولة التوصل إلى عدد    االستنتاجية فهي تهتم برصد الظاهرة رصدا
 . (Kerns, 2011, 1)من االستنتاجات المناسبة 

ترجع أهمية االستعانة باألساليب اإلحصائية إلى كونها أداة يتم االستعانة بها  
في قياس مستويات النزعة المركزية، وتقدير المتوسطات اإلحصائية، وقياس مستويات  
المتغيرات   بين  العالقات  توضيح  وكذلك  االنحراف،  أو  التباين  وقياس  التشتت، 



(Kothari, 2004, 131).   اخ موضوع  من  ويعتبر  اإلحصائية  الداللة  تبار 
بالطبع  –الموضوعات التي ليست بالمستحدثة في المجاالت البحثية فقد ظهرت فعلياا  

عام، ولقد ساهمت في    300منذ قرابة    - ليست على نفس الشكل الموجودة عليه اآلن
 .  (Daniel, 1998, 23)تطوير مجال االستقصاء في العلوم االجتماعية  

 ئية المستخدمة في العلوم اإلنسانية واًلجتماعية أشهر البرامج اإلحصا
بين  واألكثر شيوعاا  أحد البرامج المهمة واألكثر استخداماا    SPSSيعتبر برنامج  

نظام  حالياا  المستخدمة  البرامج   فهو  اإلحصائي  التحليل  عمليات  إلدارة يستخدم  في 
والتحليل، كذلك باستطاعة  سواء كان في عمليات اإلدخال والحفظ واالستعادة البيانات 
ى مثل أنظمة قواعد  البيانات من ملفات األنظمة األخر   استخدام وقراءة  SPSSبرنامج  

كبرنامج    Spread Sheetsالبيانات  جداول  المختلفة أو أنظمة    Databaseالبيانات  
Excel    وكلمة التالية    SPSSوغيرها،  العبارة  كلمات  من   Statisticalمختصرة 

Package for Social Sciences    والتي تعني الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
   .( 99،  2005)العيدة،  
 SPSS التي تظهر على برنامج اإلحصاء الشهير ملفاتأشهر ال

مع مجموعة من الملفات المختصة حسب المعلومات الموجودة    SPSSيتعامل نظام  
 :  ( 7-6، 2006، صبري ) من هذه الملفات وهيأنواع مهمة وهناك ثالثة فيها، 
 ملفات البيانات   .أ

شاشة   خالل  من  تدخل  التي  الخام  البيانات  على  تحتوي  التي  الملفات  وهي 
  (SAV)ويميز هذه الملفات اسمها الذي ينتهي دائماا بـ    Data Editorمحرر البيانات  

بيانات خام، ويتم فتح هذا  يحتوي على    (Extenuation SAV)فأي ملف له ملحق  
 .  (Data Editor)النوع من الملفات من خالل شاشة عرض الملفات 

 لف المخرجات اإلحصائية )النتائج(  -م . ب

التي تظهر على   نتائج اإلجراءات اإلحصائية  الذي يحتوي على  الملف  وهو 
بـ   ينتهي  الذي  اسمه  ويميزه  المخرجات  ملف    (SPO)شاشة  ملحق  فأي    (SPO)له 



من خالل  هذا النوع من الملفات  يحتوي على نتائج إجراءات إحصائية معينة، ويتم فتح  
 .  (Output Viewer)عرض المخرجات  شاشة 
 Syntaxملف التعليمات  . ت

كاإلجراءات اإلحصائية  المراد إجرائها  وهو الملف الذي يحتوي على التعليمات  
  ، هو ملف تعليمات    (SPSS)فأي ملف له ملحق    (SPS)هذا الملف الملحق  ويميز  مثالا

 .  (Syntax Editor)محرر التعليمات  من خالل شاشة ويتم فتح هذه الملفات 
  للعلوم االجتماعية الحزمة اإلحصائية  برنامج  وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن  

SPSS   من  أحد    هو بعدد  االستعانة  على  القائمة  اإلحصائية  المجموعات  البرامج 
أحد أبرز البرامج  ، وهو إدخال البيانات وتحليلها التي تساعد على الحاسوبية المتكاملة 

تحليل البيانات الخاص بالدراسات التي تتم  في  التي يمكن االستعانة بها  اإلحصائية  
العلوم االجتماعية واإلنسانية ع يتمتع بسهولة  نظرا   لى حد سواءعلى مستوى  لكونه  ا 

العمليات   من  بالعديد  القيام  على  وقدرته  البيانية،  االستخدام،  والرسوم  الحسابية 
 والسرعة في المعالجة.   على أعلى مستوى من مستويات الدقةوالتحليالت اإلحصائية 
 اًلختبارات اإلحصائية 

أن   الفرضيات  بعد  باختبار  الباحث  االختبارات  يقوم  عينة  وتصميم  واختبار 
من أجل مقارنة النتائج  يتم االستعانة باالختبارات اإلحصائية  ،  وجمع البياناتالدراسة  

بالنتائج المتوقعة التي تم وضعها بصورة مسبقة على  الفعلية التي يتم الحصول عليها  
وهناك عدد من االختبارات التي  .  (Gordon & Porter, 2009, 35)  فرضياتشكل  

توظيفها في تلك االختبارات   يتم  للبيانات، وتندرج  التحليل اإلحصائي  أثناء عمليات 
 تحت فئتين أساسيتين وهما:  

   Parametric tests "البارامترية" المعلمية الفئة األولى: اًلختبارات 
أحد االختبارات األساسية اليت يتم التركيز عليها  تعتبر االختبارات البارمترية  

مقررات اإلحصاء التمهيدية، وترجعه تسمية االختبارات البارمترية بهذا االسم  عن تقديم  
وعادة ما تتمثل    للمجتمععدد من العمليات أو الخصائص المميزة  إلى كونها تركز على  



ويشير االختبار  ،    (Tomkins, 2006, 20)المتوسط والتباين  تلك الخصائص في  
بمجتمع معين في مقابل تقدير  الصفة أو الخصائص الخاصة  إلى تقدير  البارامتري  

من منطلق  فة أو الخصائص المتعلقة بعينة ما. وتبرز أهمية االختبارات البارامترية  الص
رفض االفتراضات الصفرية مساعدة الباحث على  أداة هامة يمكن من خاللها  كونها  

 .  (Adeyemi, 2009, 47)الخاطئة 
التي تقوم عليها االختبارات البارامترية  وهناك عدد من االفتراضات األساسية  

 كما يلي:  والتي يمكن توضيحها 
أن   ▪ بصورة  ينبغي  موزعاا  قياسه  المراد  المتغير  المجتمع  يكون  في  طبيعية 

ألن  األصلي ونتيجة  المتغيرات  ،  البحوث  معظم  في  االجتماعية  المستخدمة 
فإن ذلك االفتراض دائماا ما يتم  عادة ما تكون موزعة بصورة طبيعية  والسلوكية  

 اإليفاء به.  

ونتيجة ألن    على نفس المستوى النسبي المحدد للقياسينبغي أن تكون البيانات   ▪
تكون على نفس  االجتماعية والسلوكية  المستخدمة في البحوث  القياسات    معظم

فإن ذلك   الفاصل  المستوى  أو  النسبي  يتم  المستوى  دائماا ما  ا  أيضا االفتراض 
 .  تحقيقه

اختي  ▪ يتم  ار األفراد بشكل مستقل؛ بمعنى أن دوافع اختيار شخص  ينبغي أن 
العينةمعين   أفراد  باقي  اختيار  على  تؤثر  أن  ينبغي  يكون  ال  أن  ويفضل   ،

من أجل السماح لالحتمال والحظ أن يسهموا بدور  االختيار هنا اختياراا عشوائياا  
 هام في ذلك الشأن. 

درجات للحقيقة القائلة بأن  مساوية  الخاصة بالعينة  ينبغي أن تكون التباينات   ▪
 ,Adeyemi)    االنحراف المعياري مساوية لمربع  التباين الخاصة بالمجموعة  

2009, 47-48)  . 

 استعراضها ويمثل ذلك النوع من االختبارات عدد من االختبارات الفرعية التي يمكن  
 على النحو التالي:  

 Tاختبار 



على عينة واحدة أو على عينات مزدوجة أو على    Tعادة ما يتم إجراء اختبار  
للعينة الواحدة من أجل التعرف عما    Tعينات مستقلة. وعادة ما يتم االستعانة باختبار  

كان المتوسط الخاص بمجتمع الدراسة مختلف عن القيمة المفترضة أو ما يطلق    إذا
للعينة المزدوجة فعادة ما يتم االستعانة    Tعليه البعض "الفرضية الصفرية"، أما اختبار  

للعينات المستقلة   Tبها من أجل مقارنة متوسطين لمجموعة واحدة، وأخيراا فإن اختبار  
 .  (Park, 2009, 4)ون لدى العينتين تباين متساوي يتم االستعانة به عندما يك

 اختبار تحليل التباين  
يعتبر وضع عدد من االختبارات من أجل قياس التباين في الدرجات أحد أبرز  

من مختلفة التخصصات  المجاالت التي نجحت في جذب انتباه العديد من الباحثين  
التماثل  ؛ وهو ما يعزى في حقيقة األمر إلى  البحثية وعدم وجود  أن زيادة مستويات 

 ,Boos & Brownie, 2001)بحثية  تناقض في البيانات من أبرز مؤشرات الجودة ال

المستخدمة في  أحد أبرز الطرق الفعالة  تحليل التباين هو  ويمكن القول بأن  .  (571
في األساس  ، ولقد تم ابتكار هذه الطريقة  تحليل البيانات الخاصة بالدراسات المختلفة

ومن ثم تحسين القدرة على إجراء بين المجموعات المختلفة  اختبار الفروق  من أجل  
 ,Armstrong et al., 2002)الهامة بين المجموعات المختلفة  العديد من المقارنات  

248)  . 
يمكن النظر إلى تحليل التباين على أنه أحد االختبارات التي تتضمن توظيف  و 

عدد من العمليات اإلحصائية من العمليات اإلحصائية مثل المتوسطات والتباينات من  
أجل تحديد ما إذا كانت البيانات التي تم الحصول عليها من المجموعات هي بيانات  

مكن  أخرى فإنه ي   بعبارةأو  .  (Neideen & Brasel, 2007, 94)متشابهة أم مختلفة  
ا كان هناك  ذ هو تحديد ما إالقول بأن الهدف األساسي من اختبارات تحليل التباين  

جديراا  بين مجموعتين أو أكثر من مجموعات عينة الدراسة،  فروق ذات داللة إحصائية  
نة التباين في  يعتمد على تحديد ومقار اختبار تحليل التباين  بالذكر هنا التأكيد على أن  

العينات وغيرها من    أنواع عوامل التحكم المختلفة مثل  من  لوجود العديد  البيانات نتيجة  
 .  (IFST Trust Fund, 2014, 5)العوامل 



 اختبارات اًلنحدار  
من أجل التعرف على مستوى   االستعانة باختبارات االنحدار    إلىيلجأ الباحث  

الكيفية التي  وهنا نجد أن التباين المشترك يشير إلى  ،  بين متغيرينالتباين المشترك  
أكثر  أو  متغيرين  خاللها  من  االستعانةيرتبط  خالل  ومن  فإنه    .  االنحدار؛  باختبار 

أو االنخفاض في المتغير المستقل  كان االرتفاع  الباحث أن يتعرف عما إذا  بمقدور  
 .  (Gordon & Porter, 2009, 42) يتبعه ارتفاع أو انخفاض في المتغير التابع

 Nonparametric Testالالبرامترية" اًلختبارات الالمعلمية "الفئة الثانية: 
ما لم تنجح البيانات المتاحة في في حالة  يتم االستعانة باالختبارات الالبرامترية  

والتباين المتساو،  التوزيع الطبيعي،  المتمثلة في  االختبارات البرامترية  اإليفاء بمعايير  
باستخدام  يلجأ إلى تحليل البيانات  واالستمرارية فإن البحث في هذه الحالة عليه أن  

الالبرامترية   و (Neideen & Brasel, 2007, 94)االختبارات  االختبارات تعتبر  . 
عندما  والتي يتم االستعانة بها    أحد االختبارات القائمة على التوزيع الحرالالبرامترية  

لممثلة للمجتمع األصلي غير طبيعي، كما يتم االستعانة  يكون التوزيع الخاص بالعينة ا
ت  عندما تكون البيانات موجودة في المستوى االسمي للقياس، وعادة ما تكون البيانابه  

تلك البيانات،  من خالل التعداد الخاص بتكرار  فئات يتم التعبير عنها    في مجموعات أو 
ا   كأن يتم  في شكل ترتيبي  عندما يتم التعبير عن البيانات  كما يتم االستعانة به أيضا

عنها   صورة  التعبير  الرابعفي  الثالث،  الثاني،  .  (Adeyemi, 2009, 48)  األول، 
الفرعية   االختبارات  من  عدد  االختبارات  من  النوع  ذلك  تحت  يمكن  ويندرج  التي 

 استعراضها على النحو التالي:  
 CHI - SQUARE TESTاختبار مربع كاي  

للبيانات، وكذلك إلى إجراءات اإلحصائي  إلى التوزيع  يشير مصطلح مربع كاي   
الفرضيات   إلى  يمكن  إحصائية  التي تساعد على توفير  اختبار  التوصل  من خاللها 

في أوائل  إلى "كارل بيرسون"  "اختبار مربع كاي"  . ويرجع تاريخ ظهور  مناسبةنتيجة  
مدى المطابقة  كأحد االختبارات التي يمكن من خاللها التعرف على  م(  1900عام )

   . (Howell, 2011, 1)في البيانات التي يتم إدخالها والتوافق 



التي يمكن  الالبرامترية  االسمية  هو أحد االختبارات  يعتبر اختبار مربع كاي  و 
. ويسهم اختبار مربع  بين متغيرين الفروق أو العالقات  من أجل اختبار  االستعانة بها  

نطاقاا اسمياا، وتمثل الفئات  في العملية اإلحصائية عندما تمثل البيانات  بدور هام  كاي  
أنثى/   "ذكر،  مثل  حقيقياا  ا  قصير"توزيعا يقوم  طويل،  كما  يتم  بمقارنة  ،  التي  النسب 

   .(Adeyemi, 2009, 48) بالنسبة المتوقع الحصول عليهامالحظاتها في الدراسة 
 Mann-Whitney U Testيو  مان ويتني   اختبار

بين مجموعتين  ما إذا كان هناك فروق  من أجل تحديد  ستخدم ذلك االختبار  يه 
الفروق في الدرجات بين االختبارات القبلية )على سبيل المثال التعرف على    من القيم 
الالبرامترية  ، ويعد ذلك االختبار  والبعدية(  ثم  أحد االختبارات  به  ومن  يتم االستعانة 

 ,Kumar & Chakrapani, 2013)عندما التوزيع الخاص بالدرجات غير طبيعي  

3)  . 
ا الختبار  و  إال أنه يتميز عنه في إمكانية استخدامه   Tيعتبر ذلك االختبار مشابها

الرتبيةمع   أجل  البيانات  من  االختبار  بذلك  االستعانة  يتم  ما  وعادة  بين  ،  المقارنة 
 & Neideen)ن هناك ثمة اختالف بينهما أم ال التحديد ما إذا كين مجتمعين مستقل

Brasel, 2007, 95)  .  العينات الصغيرة بإمكانية استخدامه  يتميز ذلك االختبار  كما
استخدامه   إمكانية  بين  )أي  ما  األفراد  من  عدد  العينة(  20-5مع  أفراد  من    فرد 
(Nachar, 2008, 13)  . 

 Kruskal-Wallis Test واليس – كروسكالاختبار 
ا   والذي من خالله يمكن المقارنة  الختبار مان ويتني  يعبتر ذلك االختبار امتدادا

المجموعات المستقلة، وعادة ما يلجأ الباحثون إلى االستعانة  بين أكثر من اثنين من  
المقارنة  به   التي يتم  بين ثالث أو أكثر من مجموعات الدرجات  عندما يرغبون في 

ها من عدد من المجموعات المختلفة. ويمكن القول بأن ذلك االختبار يعد  الحصول علي 
عندما يتكون  وكذلك  أو رتبي،  مستوى فتري  قياس المتغير التابع على  يتم  عندما  مجدياا  

 ,Jain & Choudhary)  المستقلةاثنين أو أكثر من المجموعات  مستقل من  المتغير ال

من  الفئوية  الرتب للبيانات  يعتمد ذلك االختبار على االستعانة بعدد من  و  (28 ,2014



مشابهة لبعضها البعض  ما إذا كانت المجموعات المتعددة  أجل تحليل التباين وتحديد  
 .  (Neideen & Brasel, 2007, 96) أم ال

 Binomial testsاًلختبارات ذات الحدين  
أجل   الحدين من  باالختبارات ذات  االستعانة  يتم  إذا كان  عادة ما  ما  تحديد 

عند تطبيق االختبارات المختلفة عليهم أم  بين عينتين  فروق ذات داللة إحصائية  هناك  
 .  (The IFST Trust Fund, 2014, 7)ال 

 Friedman testاختبار فريدمان 
االختبار   ذلك  عام )ظهر  االختبار  م(  1973في  ذلك  يعرف  ما  باسم وعادة 

أحد أشكال يعتبر اختبار فريدمان    (Gansky et al., 2001, 2)  تحليل التباين الرتبي
مع العينات  ارات تحليل التباين الالبارمترية، وعادة ما يتم االستعانة بذلك االختبار  اختب 

 .  (Baumg~dner & Mich, 1997, 555) ذات المتغيرات الرتبية المكررة 
ومن خالل العرض السابق ذكره يمكن القول بأن االختيار ما بين االختبارات 
البارامترية والالبارامترية هو اختيار ليس عشوائياا بل بعتمد وبصورة كبيرة على طبيعة  

ا عددياا أم  البيانات المراد تحليلها تحليالا إحصائياا سواء كانت تلك البيانات تأخذ طابعا 
كمياا، هذا إضافة إلى طبيعة مستويات القياس المختلفة الخاصة بالمتغيرات والتي قد  

أما   وهكذا.  تكون  فترية  أو  رتبية  أو  في  أسمية  المدرجة  الفرعية  االختبارات  وكافة 
والالبارامترية   البارامترية  اإلحصائي  االختبارات  التحليل  عمليات  تيسير  شأنها  من 

سهولة التعرف على التباين والفروق ذات الداللة شكل الذي يساعد على  المختلفة بال
للمقارنة بين المجموعات،  اإلحصائية بين المجموعات المختلفة   التعرف على  أو  أو 

التوصل إلى نتائج  وغيرها من األمور التي تساعد على  الفروق بين مجموعات القيم،  
   المختلفة ألفراد العينة. االستجابات 

 المقاييس اإلحصائية  
كافة المقاييس اإلحصائية التي يتم استخدامها في عملية جمع  يمكن القول بأن 

بالشكل  العشوائية  تسهم في تقديم تلخيص للمعلومات الناتجة عن الظواهر  المعلومات  



ظاهرة موضع والتوصل إلى عدد من النتائج الدقيقة لوصف الالذي يمكن من تحليلها  
أساسيين   إلى قسمين  المقاييس اإلحصائية  تقسيم  فإنه يمكن  الدراسة. وبصورة عامة 

 وهما:  
: مقاييس النزعة المركزية   أوًلا

لتعطي فكرة عن مركز ثقل البيانات؛  ترتكز هذه المقاييس في وسط البيانات  
ا كل  ولذا فهي تعكس رغبة البيانات في التمركز حول قيمة حسابية   معينة، ويمتاز أيضا

مقياس عن األخر بمدى قدرة وصدق هذا المقياس في تلخيص أكبر قدر ممكن من  
المعلومات التي تحتويها العينة واتي تعكس بدورها التغير في الظاهرة موضع الدراسة 

(. وعادة ما يتم توظيف عدد من المقاييس الفرعية لقياس النزعة  171،  2005)العيدة،  
   على النحو التالي:   استعراضهاالتي يمكن المركزية و 

 الوسط الحسابي   .أ

الحسابي   الوسط  المصطلحات  يعتبر  أهم  اإلحصاء  األساسيةأحد  علم   ،في 
 Watier et)  لألفرادالمقدمة  في كافة مقررات اإلحصاء التمهيدية  والعنصر األساسي  

al., 2011, 2)    البيانات التي تحويها  يحتوي الوسط الحسابي على معلومات من جميع
فهو لذلك  أن    العينة،  نالحظ  ولذا  عددها،  على  مقسوماا  البيانات  عن مجموع  عبارة 

الوسط الحسابي يعتبر من أهم مقاييس النزعة المركزية لما يمتاز به من خصائص  
هو  وبصورة عامة يمكن القول بأن الوسط الحسابي  .  (171،  2005)العيدة،    مرغوبة

المباشرة التي تلجأ إليها بالمقارنات وتكون محصورة بين أقل قيمة وأعلى قيمة،  الطريقة  
فهو ال يقع بين هذين الرقمين وهو يحسب عادة مجموع القيم على عددها فإذا أردنا 

 .  (203، 2005، محجوب )  6= 6/3+ 5+7فيكون   6-5- 7متوسط أعمار أطفال 
  الوسيط . ب

يقسم التوزيع  ، وعليه فإن الوسيط  الترتيب المتوسط هو القيمة ذات  يعتبر الوسيط  
أعلى التوزيع هو نفسه عدد بحيث يكون عدد الدرجات    إلى قسمين متماثلين تماماا

، وفي بعض األحيان يصعب  (Steinberg, 2011, 63)  الدرجات أسفل التوزيع 



في العينة، ولهذا فإن استخدام الوسط الحسابي وبخاصة إذا كان هناك قيم شاذة  
الممكن استخدامها للتعبير عن النزعة المركزية للبيانات؛  الوسيط يعتبر أحد البدائل  

ذاتها القيمة  على  وليس  القيمة  رتبة  على  يعتمد  .  (172،  2005)العيدة،    ألنه 
سات ترتيبا تنازليا من أعلى رقم إلى أصغر  ولتحديد الوسيط فنحن نرتب جميع القيا

رقم ثم نعد من الجانبين حتى نصل إلى الرقم الوسيط...فإذا كان لدينا في قائمة  
المديرين، فإن الرقم األوسط هو    999واحدة   اسما وجميعها مرتبة حسب أعمار 
في    56.55 الحال  هو  عشري كما  كسر  فيه  وليس رقما  صحيح  )أي رقم  مثال 

 (. 365،  1996 بدر، ابي( )  الوسط الحس
 المنوال   . ت

القي  أنها  المنوال على  إلى  النظر  أيمكن  أو  األكثر شيوعاا  المفردة  أو  كثر  مة 
تكراراا في العينة العشوائية؛ ولهذا فإن المنوال يظهر في منطقة تجمع وتركيز البيانات.  
أو   النوعية  المتغيرات  وكذلك  العددية،  أو  الكمية  للمتغيرات  المنوال  ويصلح 

وال يحتاج  (.  172، 2005)العيدة،   الوصفية،ويمكن أن يكون للبيانات أكثر من منوال 
بالنظر إلى  ية معقدة للتعرف على قيمته  المنوال إلى عمليات حساب  ألنه يكتفي فقط 

ذا كان هناك عدد  التعرف على أكثر األرقام التي تم تكرارها، أما في حالة ما إاألرقام  
مقسم إلى  تكراري  عمل جدول  يحتاج إلى  الفرد في هذه الحالة  كبير من األرقام، فإن  

ومدى تكرارها، والدرجة أو المفردة التي ستحصل على    المفردة  /قسمين وهما الدرجة 
 .  (Steinberg, 2011, 61)أعلى قيمة ستكون على المنوال  

تعتمد على  االستعانة بمقاييس النزعة المركزية  جديراا بالذكر هنا التأكيد على أن  
بينها   من  العوامل  من  الصحيح،  عدد  بالشكل  البيانات  الخاص  إدخال  والمستوى 

 ,Walker)التحليل اإلحصائي  والغرض من عملية  وطبيعة تلك البيانات،  ،  بالبيانات

2011, 28)  . 

وعليه فإنه يمكن القول بأن مقاييس النزعة المركزية هي مجموعة من المقاييس  
لتشمل المركزية  النزعة  مقاييس  وتتنوع  البيانات  تجمع  أو  تركز  مدى  الوسط    لقياس 



المتوسط الحسابي  الحسابي والوسيط والمنوال، إال أنه وبصفة عامة يمكن القول بأن  
 .  هو أكثر مقاييس النزعة المركزية استخداماا وشيوعاا في األوساط اإلحصائية

    ثانياا: مقاييس التشتت
ع عبارة  هي  التشتت  النزعة مقاييس  مقاييس  عن  العينة  مفردات  تشتت  مدى  ن 

الظاهرة محل   الحقيقي في  التغير  نقل  لقياس مدى الصدق في  المستخدمة  المركزية 
المركزية   النزعة  التشتت صغيرة كلما كان مقياس  قيمة مقياس  الدراسة، فكلما كانت 

،  ( 173،  2005)العيدة،  أكثر تعبيراا وأكثر صدقاا في نقل حقيقة التغير في الظاهرة  
التي يمكن استعراضها على النحو  وتتضمن مقاييس التشتت عدد من المقاييس الفرعية  

 التالي:
 المدى  .أ

قياس التشتت، وبصورة من بين أبسط الطرق التي يمكن من خاللها  يعتبر المدى  
مشاهدة في  أعلى وأصغر قيمة  عامة فإنه يمكن النظر إلى المدى على أنه الفرق بين 

الدراسة على   .(Bhatia, 2014, 15)العينة   المدى ألعمار عينة  إيجاد  يتم  فمثال: 
افتراض أن للعمر أهمية في موضوع الدراسة، عن طريق إيجاد الفرق بين أصغر أفراد 
العينة سنا وأكبرهم سنا، فلو افترضنا أن أصغر المشاركين في الدراسة كان من حيث  

  ، وآخرون   عبيدات) سنة  40لعمر يكون سنة، فإن المدى ل  65سنة وأكبرهم   25العمر  
1999،   127   ) 
 اًلنحراف المتوسط   . ب

التشتت   مقاييس  من  مقياس  الحسابي،  هو  الوسط  االنحراف عن  بدقة  يقيس 
المبوبة   البيانات  البيانات من  المتوسط  ولكي يتم الحصول عليه من  نلجأ إلى إيجاد 

الحسابي لقيم المشاهدات، ثم نجد االنحرافات المطلقة عن الوسط الحسابي من العالقة  
di = xi – x  حيث ،di    االنحراف هو انحراف كل مشاهدة عن وسطها الحسابي، ثم نجد

  من العالقة  المتوسط  



 .  (214، 2006)صبري،   هي عدد المشاهدات (n)حيث 
 اًلنحراف المعياري  . ت

ويقصد به درجة أو مقدار بعد المشاهدات عن الوسط الحسابي ويمكن حسابه  . ث
 في حالة القيم المطلقة وغير المبوبة باستخدام القانون التالي: 

  
  1-عدد المشاهدات  /2  (مجموع المشاهدات مطروحا منه الوسط الحسابي )اًلنحراف المعياري= 

 :أما في حالة البيانات المبوبة فيستخدم القانون التالي

 
يساعد على توفير أحد  االنحراف المعياري وبصورة عامة فإنه يمكن القول بأن  

بالفروق في كافة الدرجات التي يتم الحصول عليها من  أشكال المتوسطات الخاصة  
أنه أحد األدوات التي يمكن من خاللها قياس التشتت  وهذا يعني  المتوسط الحسابي،  

المتوسط الحسابي مرتبطاا بالمدى، إال    ، وعادة ما نجد أنفي الدرجات حول المتوسط
أن االنحراف المعياري يتميز عن المدى في كونه ال يتأثر كثيراا بالدرجات الشاذة والتي  

انخفاض االنحراف المعياري يعني  . ويمكن القول بأن  عادة ما تكون عالية أو منخفضة 
قيمة  ارتفاع    ، في حين أن حول المتوسطأنه ال يوجد ارتفاع في نسب تشتت الدرجات  

المعياري   كبيرة  االنحراف  بنسبة  تشتت  هناك  أن  المتوسط  يعني  حول  الدرجات  في 
(Brown, 1999, 20) .   

 التباين  .ج

 



أحد مقاييس التشتت أو درجة االختالف والتباعد بين المشاهدات ويعرف التباين  
التباين  لمجموعة من البيانات ألنه متوسط مربعات انحرافات البيانات، ويمكن حساب  

 ( 140، 2010 تربان، من خالل المعادلة التالية: ) 
 

 
تقدم   ما  على  ا  بأن  وبناءا القول  يمكن  المركزية  فإنه  النزعة  مقاييس  من  كل 

تقديم   إلى  تهدف  التشتت  يتم  ومقاييس  التي  الوصفية  البيانات  عن  إحصائية  صورة 
البيانات  إدخالها   الباحث    وتلخيصهافي محاولة لوصف تلك  البيانات  لتزويد  بمراكز 

اإللمام  ومقدار التشتت حول تلك المراكز، وهو األمر الذي من شأنه أن يساعد على  
ا على ما  وتفسيرها تفسيراا دقيقاا  بكافة الجوانب الخاصة بالظاهرة موضع الدراسة   بناءا

   . هو متوافر فعلياا من بيانات
 الخطأ المعياري في القياس 

ألخطاء القياس    المعياري   االنحرافعلى أنه  الخطأ المعياري في القياس  يعرف  
وتعرف  .  في االختبارات  لتي يحصل عليها مجموعة المفحوصينابالدرجات  التي ترتبط  

إجمالي عدد الدرجات التي يحصل عليها    في هذه الحالة على أنهاالدرجة المتحصلة  
المفحوص في االختبار، ولعل أحد أهم العوامل المؤثرة على تلك الدراسة هي قدرة الفرد  
على حل االختبار، والتعب أو اإلرهاق الذي قد يعاني منه المفحوص، وطبيعة المفردات 

 .  (Harvill, 1991, 181)    الخاصة باالختبار
لمدى تكرار حراف المعياري في القياس على أنه تقدير  يمكن النظر إلى االنو 

نة بها، والتعرف على مدى  التي تم االستعامن خالل األداة  الخاصة بالفرد  األخطاء  
قيقية دائماا توزيعها حول درجته الحقيقية، جديراا بالذكر هنا التأكيد على أن الدرجة الح 

لدرجة الحقيقية بصورة  اباستطاعته أن يعكس  قياس  لعدم وجود  ما تكون غير معلومة  
الثبات الخاص  بمدى  يرتبط الخطأ المعياري في القياس  . و (Bishop, 1996, 1)كاملة  



التي  تحديد التشتت في األخطاء القياسية  أداة تساعد على  من منطلق كونه  باالختبار  
التي تم مالحظتها والحصول  الحقيقية والدرجات  تظهر في صورة الفرق بين الدرجة  

 .  (Brown, 1999, 21)  عليها في االختبار
 

  



 وختاماا ...  
كما سبق اإلشارة فإن البحث العلمي يتمتع بأهمية كبرى في المجتمعات على  

وأجناسها   ثقافتها  مختلف  اختالف  في  جذرية  تغييرات  إحداث  على  قدرة  من  له  لما 
سواء أكانت االقتصادية أم االجتماعية أم الثقافية أم العلمية. ولما  القطاعات المجتمعية  

العلمي   أهمية  للبحث  لز من  كان  المجتمعية  فقد  المؤسسات  كافة  على  تولي  اماا  أن 
المتخصصة  المراكز البحثية  اهتماماا بالغاا بالعملية البحثية سواء أكانت تلك التي تتم في  

أم تلك التي تتم في المدارس والجامعات بقصد تحسين الجودة الخاصة بالبحث العلمي  
والعالم بأكمله، وهو األمر    بالنفع على المجتمع   وصقل نتائج العملية البحثية بما يعود 

الذي يتطلب غرس ثقافة البحث العلمي في كافة المقررات الدراسية التي يتم تقديمها  
للطالب في البيئات المدرسية والجامعية، كما يتطلب ذلك األمر توفير مخصصات  

 رة العملية البحثية على نحو أفضل.  مالية كافية إلدا
كشركة رائدة في مجال البحث العلمي وإيماناا منها  –وقد حاولت شركة دراسة  

من خالل تقديمها لذلك الكتاب   -تقدم المجتمعبالدور الذي يسهم به البحث العلمي في  
مساعدة الباحثين المبتدئين في العملية البحثية من خالل تعريفهم بأسس ومبادئ البحث  

ض القيام بها لضمان التسلسل والمنطقية في العرض،  والخطوات التي من المفتر   العلمي
التطرق لمناقشة أبرز المناهج البحثية وطبيعتها وكذلك مناقشة أبرز األدوات  وكذلك  

البحثية التي يمكن االستعانة بها لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من أفراد العينة  
بة لموضوع البحث الذي يقومون  سلمساعدة الباحثين على اختيار المنهج واألدوات المنا

 به.  
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